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مقدمه

به زخم هاي معموال فرو رفته روي تنه، شاخه یا سرشاخه هاي  شانكر اصطالحاً 
قارچ  مختلف  گونه هاي  توسط  سيتوسپورائي  شانكر  بيماري  مي گویند.  گياه 
بيماري  این  است.  شده  گرفته  آن  از  هم  بيماري  نام  و  شده  ایجاد  سيتوسپورا 
آلو،  گيالس،  شليل،  هلو،  جمله  از  دار  هسته  ميوه  درختان  از  گونه   70 از  بيش 
بيد  جمله  از  غيرمثمر  درختان  جنگلي،  درختان  دانه دار،  درختان  بادام،  و  زردآلو 
و صنوبر و درختچه هاي خشبي را مبتال مي کند. بيماری شانكر سيتوسپورایی که 
نيز گفته می شود  والسایی  و شانكر  لوکوستومایی  آن شانكر چند ساله، شانكر  به 
سرد  و  خنک  مناطق  در  زردآلو  و  گيالس  شليل،  هلو،  مهم  بيماری های  از  یكی 
اصلی  تنه  و  شاخه ها  شاخه ها،  سر  به  بيماری  این  عامل  قارچ  می باشد.  جهان 
گردد. درخت  کل  شدن  خشک  باعث  می تواند  کوتاهی  زمان  در  و  کرده  حمله 

گونه های قارچ سيتوسپورا قادر به حمله به بافت های سالم گياه نيستند، اما به 
مجرد اینكه به داخل بافت نفوذ کنند، به شدت می توانند به گياه حمله و آن را آلوده 
افتادن برگ ها در  اثر  ایجاد شده در  نمایند. محل های ورود قارچ شامل زخم های 
پایيز، محل هرس، زخم هایی که در اثر خسارت سرما و یخبندان در زمستان ایجاد 
می شود، زخم  هایی که در اثر حمله آفات و یا به صورت مكانيكی ایجاد می گردند 
و سایر جراحات وارده به درخت می باشند. این نشریه جهت آشنایی با نشانه های 
بيماری شانكر سيتوسپورایی و معرفی روش های پيشگيری و کنترل آن در باغات 

ميوه های هسته دار نگارش شده است.
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عالئم بيماري
اولين عالئم بيروني این بيماري، خروج صمغ کهربائي فراوان از محل شانكرجوان 
آید )شكل 1(.  تيره در مي  یا  به رنگ قهوه اي  با مسن شدن شانكر، صمغ  است. 
حاشيه  داراي  و  فرورفته  کمي  داده،  رنگ  تغيير  شانكر  محل  در  معموالً  پوست 

مشخص مي باشد.

شكل 1- خروج صمغ کهربایی از محل شانكرروي شاخه هلودر بيماري شانكر سيتوسپورایي
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مرگ سرشاخه ها و شاخه هاي جوان از اولين عالئم خسارت این بيماري است  )شكل 2(. 
برگ های روی شاخه در قسمت باالي شانكر، خشک شده و  تغيير رنگ به سبز کم 
رنگ و اغلب زرد داده و چسبيده به شاخه باقي مي مانند، که در اثر حمله عامل 
بيماري به شاخه و گسترش شانكر دور تا دور شاخه یا بيشتر محيط آن بوجود مي آید. 

شكل 2 - مرگ سرشاخه هاي درخت در اثر بيماري شانكر سيتوسپورایي 
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تنه اصلي درخت و  شانكر روي شاخه هاي جوان، شاخه هاي فرعي و اصلي، و 
از محل طوقه تا سرشاخه ها مي تواند ایجاد شود. شانكر ها ابتدا کوچک، به تدریج 
بزرگ شده و چوب در محل زیر شانكر به رنگ قهوه اي تغيير رنگ داده، اغلب به 

شكل بيضوي در امتداد شاخه گسترش پيدا مي کند )شكل 3(. 

شكل 3- پوسيدگي قهوه اي چوب در زیر محل شانكر ناشي ازبيماری شانكر سيتوسپورایی روي هلو
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در صورتــي که شانكر شاخه درخت را دور بزند، شاخه از قسمت باالي شانكر 
اصلي موجب خشک شدن کل درخت  تنه  روي  خشک مي شود. گسترش شانكر 
این  اثر  در  شده  درختان خشک  می مانند،  سالم  ریشه ها  اینكه  دليل  به  می شود. 

بيماری بعد از مدتی توليد پاجوش می کنند )شكل 4(. 

شكل 4- توليد پاجوش درخت هلوی خشكيده در اثر بيماری شانكر سيتوسپورایی
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در صورت شدت آلودگی، این بيماری موجب مرگ سریع کل درخت مي شود  )شكل 5(.

شكل 5- مرگ درخت هلو مبتال به بيماري شانكر سيتوسپورایي

    عامل بيماري
بيماري  نام  از  که  همانطور  هلو،  درختان  سيتوسپورائي  شانكر  بيماري  عامل 
پيداست، قارچ سيتوسپورا می باشد. این بيماری به وسيله یكی از دو گونه سيتوسپورا 
سينكتا یا سيتوسپورا لوکوستوما ایجاد می شود. این دو گونه بسيار به هم نزدیک 
بوده و تنها با مطالعات ميكروسكوپی ساختمان های توليد مثلی جنسی قابل تفكيک 

هستند. فرم جنسی این قارچ لوکوستوما پرسونی می باشد.
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چرخه بيماري
گونه هاي قارچ سيتوسپورا، ميليون ها اسپور به  نام کنيدی در ساختمان هاي توليد 
مثلي غير جنسی )بنام پيكنيدیوم ها( که روي شاخه هاي مرده یا الیة سطحي پوست 
در محل شانكرها ایجاد مي شود، توليد مي کنند. پيكنيدیوم ها به رنگ تيره و به اندازه 
سر سنجاق بوده و روی پوست در محل شانكر با چشم غير مسلح قابل مشاهده اند. 
تک  و  هاللی شكل  کمی  ميكروسكوپی،  اسپور  انبوه  توده هاي  مرطوب،  هواي  در 
سلولی از این ساختمان ها به صورت ترشحات ژله ای نارنجي رنگ خارج و بوسيله 
باد، باران، ادوات هرس و حشرات پراکنده شده، درختان سالم را آلوده مي نمایند. 
بنابراین  می کند.  اسپور  توليد  ماه  چند  برای  پيكنيدیوم  هر  مرطوب  شرایط  در 
قارچ  فرم جنسی  دارند.  وفور وجود  به  زمستان،  در  اسپورها در طول سال، حتی 
توليد اسپور هایی به نام آسكوسپور می کند که در ساختمان های توليد مثل جنسی به 
 نام پریتسيوم توليد می شوند)شكل 6(. کنيدیوم ها نقش مهم تری در توسعه بيماری 
دارند، اما آسكوسپورها در ایجاد تنوع ژنتيكی و احتماال انتقال بيماری نقش دارند.

وجود  است  سانتيگراد  بيماری 21-8                1درجه  توسعه  برای  بهينه  درجه حرارت 
از  ناشي  زخم  و  شاخه ها  هرس  یا  شكستن  برگ ها،  افتادن  محل  از  ناشي  زخم 
بيشتر  را  آلودگي  شانس  حشرات  حمله  و  مكانيكي  جراحات  زمستانه،  زدگي  یخ 
مي کنند. در سال 1395 که سرمای شدید در پایيز موجب خسارت به باغات ميوه 
در استان مرکزی شد، بيماری شانكر سيتوسپورایی در تابستان سال بعد به شدت 

گسترش پيدا کرد و موجب آلودگی و نابودی بسياری از درختان ميوه هسته دار شد. 
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شكل 6: چرخه بيماری شانكر سيتوسپورایی درختان ميوه 

کنترل بيماري
    بيشتر روش هاي کنترل این بيماري بر پيشگيري از بروز و همه گير شدن 

بيماري استوار است. 

الف( مديريت تغذيه درختان:

موسسه  فنی  دستورالعمل  و  خاک  آزمون  اساس  بر  غذایی  عناصر  مصرف   -1
تحقيقات خاک و آب صورت گيرد.

ایجاد  از  اجتناب  براي  فصل  اواخر  در  آبياري  و  ازته  کود  از  استفاده  عدم   -2

حساسيت به سرما در گياه.

ب( هرس:

1- عدم انجام هرس درختان در زماني که درخت در خواب است)هرس باید در 
اوایل بهار بين فاصلة زماني که درختان شروع به رشد مي کنند تا زمان باز شدن 
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شكوفه ها انجام شود تا زخم ها زودتر التيام پيدا کنند)شكل 7(.
2- حذف و امحای همة شاخه هاي خشكيده و ضعيف.

3- انجام هرس در هواي خشک.

شكل 7: هرس شاخه های آلوده در زمان مناسب

ج( حفاظت درختان: 

1- درختان خشكيده و کليه شاخه هاي آلوده، حداقل 30 سانتيمتر پائين تر از 
محل شانكر بریده شده و از باغ خارج و امحا گردند.

 2- سمپاشی: نتایج تحقيقات نشان داده که قارچ کش ها قادر به نفوذ از پوست
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 درخت و دستيابی به قارچ عامل بيماری شانكر سيتوسپورایی در زیر بافت پوست
روی مستقيم  تاثير  به  قادر  قارچ کشی  هيچ  بنابراین  نمی باشند،  آبكش  بافت   و 
بروز از  پيشگيری  منظور  به  اما  نيست،  سيتوسپورایی  شانكر  بيماری  عامل   قارچ 
 و توسعه این بيماری سمپاشي با برخی قارچ کش های حاوی ترکيبات مسی مثل
ریزش از  پس  پایيز  در  نوبت  یک   ،)SC بردوفيكس      جمله  از  بردو)   مخلوط 
اواخر در  جوانه ها  تورم  از  قبل  و  هرس  از  پس  نوبت  یک  و  برگ ها   70 درصد 
زمستان، مي تواند در حفاظت درختان و پيش گيری از آلودگی مفيد باشد )شكل 8(

شكل8 : سم پاشی درختان ميوه با سموم قارچكش مناسب

و  تنه  روي  از  تيز  وسيله اي  با  را  )شانكرها(  زخم ها  رشد،  فصل  طول  3-در 
یا  تيرام-التكس  قارچ کش  مخلوط  با  را  زخم  محل  و  برداشته  اصلي  شاخه  های 

مخلوط بردو پوشانده شود )شكل 9(.

شكل9 : برداشتن محل شانكر با چاقوی تيز و ضد عفونی محل، و سپس پوشانيدن آن با چسب باغبانی 
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