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  چکیده
بر اساس  .باشدمی  جاروك لیموترش یکی از بیماري هاي مهم و کشنده 

مدیریت  وضعیت بیماري در مناطق مختلف، در ایران سه استراتژي براي 
در مناطق سالم هدف . کنترل بیماري جاروك در نظر گرفته شده استو 

از ورود بیماري از طریق تهیه نهال در نهالستان هاي محلی، یا از  پیشگیري
مناطق سالم دیگر، استفاده از پایه هاي مقاوم و پایش باغ هاي مرکبات و 
ردیابی بیماري حد اقل دو بار در سال در فصل هاي تابستان و پاییز می 

اري در مناطقی که بیماري به تازگی وارد شده استراتژي کنترل بیم. باشد
مبنی بر پایش وسیع و مداوم باغ هاي مرکبات و ردیابی بیماري، امحاء 
کامل درختان آلوده و جلوگیري از انتقال طبیعی بیماري از طریق کنترل 

استراتژي کنترل بیماري در مناطقی . ناقل با حشره کش مناسب می باشد
هاي  از بین بردن همزمان کانون: که بیماري گسترش یافته عبارت است از

که منبع عامل بیماري و ناقل %) 50باغ هایی با آلودگی بیشتر از (آلوده 
آلوده می باشند؛ پایش مداوم و ردیابی بیماري در باغ هاي جوان و تازه 

حذف  جاروك ها و احداث شده، مبارزه با ناقل و امحاء درختان آلوده؛ 
 50متر از سمپاشی علیه ناقل در باغ هاي آلوده اي که میزان آلودگی ک
  .درصد است و از نظر باغدار نگهداري آن ها مقرون به صرفه است

  کنترل، لیموترش  فیتوپالسما، جاروك،: کلیدي واژگان
  
 



 

 

 

  مقدمه
به دلیل تولید محصول باال، قیمت نسبتا باال، سازگار بودن با آب  یموترشل

و هوا و خاك هاي جنوبی، بازار مصرف و  صنایع تبدیلی مناسب و سرانه 
اشتغالی که در یک هکتار ایجاد میکند با هیچکدام از محصوالت 

سهم جهانی ایران .کشاورزي متداول  در مناطق جنوبی قابل مقایسه نیست
 41000درصد است که در سطحی معادل  40لیموترش حدود از تولید 

میزان تولید سالیانه این . هکتار در استانهاي جنوبی کشت می شود
دو ارزشی معادل  تومان  5000با احتساب هر کیلو  تن و 400000محصول 
بیماري جاروك لیموترش ناشی از  .دارددر سال  تومان هزار میلیار
تا بحال    Candidatus Phytoplasma aurantifoliaبا نام  ییفیتوپالسما

کشور هاي  سلطان نشین عمان ، امارات متحده عربی  واستان هاي  از
شده  گزارشبلوچستان، هرمزگان، کر مان و فارس در ایران   -سیستان
جاروك لیموترش به دلیل سراسري شدن عامل بیماري در گیاه .است

قال با زنجرك با رابطه پایا و میزبان، قابل درمان نبودن وکشندگی،انت
تکثیري و پتانسیل همه گیري سریع، به عنوان مهمترین و اقتصادي ترین 
بیماري لیموترش، به تنهایی تهدیدي جدي براي صنعت لیموترش و سایر 

در ایران عالوه بر لیموترش عامل بیماري در  مرکبات حساس می باشد
. ی نیز گزارش شده استبکرایی، گریپ فروت و ندرتا پرتقال و نارنگ

عامل بیماري از طریق پیوند به چندین گونه مرکبات و بوسیله سس به چند 
در ایران  بر اساس عالئم بیماري و آنالیز . گیاه علفی انتقال داده شده است



 

 

 

و ) Solanum nigrum(هاي مولکولی فقط گیاهان تاجریزي 
علفی به عنوان میزبان هاي ) Catharanthus roseou(پروانش

ناقل طبیعی . فیتوپالسماي عامل جاروك لیموترش  گزارش شده اند
 Hishimonus فیتوپالسماي عامل بیماري جاروك لیموترش زنجرك 

phycitis این زنجرك تنها روي مرکبات تکثیر می شود و براي . می باشد
تکثیر جاروك ها در درختان آلوده را ترجیح می دهد و به همین دلیل در 
باغ هاي آلوده در مقایسه با باغ هاي سالم جمعیت آن بسیار افزایش می 

بیماري جاروك لیموترش در گیاه میزبان سراسري می شود و  . یابد
به دلیل  مشخص شدن ناقل و بیولوژي آن، دامنه میزبانی . درمان ندارد

محدود عامل بیماري و ناقل آن، دسترسی به روش هاي  تشخیص حساس 
و سریع و تجربیات گذشته، با روش هاي مبتنی بر پیشگیري امکان کنترل 

  .این بیماري وجود دارد
  

  دستورالعمل
هاي خوزستان،  شامل استان(برنامه اجرایی در مناطق سالم ) الف

   ):بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، ایالم و کرمانشاه
تهیه نهال در نهالستان هاي محلی، یا از مناطق سالم دیگر، استفاده از  -1

 ها ، ها، پارك ها، خیابان پایه هاي مقاوم ، پایش درختان  مرکبات در باغ
در فصل هاي تابستان  و ردیابی بیماري حد اقل دو بار در سال....  منازل و



 

 

 

در صورت مشاهده آلودگی مطابق برنامه اجرایی در مناطق جدیدا .و پاییز
  .آلوده عمل شود

مانند استان (برنامه اجرایی در مناطق جدید آلوده شده  )ب
  ):فارس

ها ،  ها، پارك ها، خیابان در درختان مرکبات در باغردیابی بیماري  - 1
یکبار در فروردین، یکبار در مرداد و یکبار (سه نوبت در سال . و  منازل

  .بر اساس عالئم ظاهري انجام شود) در دي ماه
کلیه درختان لیموترش، بکرایی، گریپ فروت و سایر مرکبات که - 2

آنها  داراي عالئم بیماري هستند و نیز درختان پیوندي که در پایه
  .شود، امحاء شوند پاجوش عالئم دار مشاهده می

در زمان اوج (هرز هر باغ دو بار در سال  هاي ختان و علفکلیه در-3
هاي مجاز و مناسب به منظور مبارزه  کش با حشره) جمعیت زنجرك ناقل
  .پاشی شوند با حشره ناقل بیماري سم

  :برنامه اجرایی در مناطق آلوده ) ج 
) هاي آلوده غیر اقتصادي باغ(هاي آلوده  از بین بردن همزمان کانون -1

  .باشند میکه منبع عامل بیماري و زنجرك 
هاي جوان و تازه احداث شده ردیابی بیماري بر اساس عالئم  در باغ -2 

یکبار در فروردین، یکبار در مرداد (بار در سال  3ظاهري بیماري حداقل 
صورت گیرد و در صورت مشاهده آلودگی مطابق ) و یکبار در دي ماه

  .ه اجرایی در مناطق جدیدا آلوده عمل شودبرنام



 

 

 

ها مقرون به صرفه  از نظر باغدار نگهداري آن اي که هاي آلوده در باغ -3
ها عالئم جاروك  آنهاي  شاخه% 50است درختان لیموترشی که بیش از 

ها  هاي آن شاخه% 50که کمتر از درختان لیموترشی .دارند حذف شوند
. ها باید حذف شوند وند، ولی جاروكعالئم جاروك دارند نگهداري ش

( هاي حشره ناقل  خ تخمهاي پائینی درخت قبل از تفری حتی االمکان برگ
کلیه درختان و . هرس و سوزانده شوند) مطابق شرایط اقلیمی هر منطقه

) در زمان اوج جمعیت زنجرك ناقل(هرز هر باغ دو بار در سال  هاي علف
منظور مبارزه با حشره ناقل بیماري هاي مجاز و مناسب به  کش با حشره
  .پاشی شوند سم

آلوده به  و سایر درختان روش امحاء درختان لیموترش
  بیماري جاروك در مناطق سالم و جدیداً آلوده

در مناطق جدید آلوده و مناطق سالمی کـه بیمـاري بـراي اولـین بـار و در      
بیمـاري  کنـی کامـل    یک نقطه ظاهر شده است عمل امحاء به منظور ریشه

براي این منظور ابتدا با استفاده از یک حشره کـش مناسـب   . شود انجام می
و سایر مرکبـات آلـوده    پس کلیه درختان لیموترش ، بکراییپاشی و س سم

گردنـد کـه شـامل بیـرون آوردن      امحـاء مـی  ) عالیـم  داراي عالیم و فاقد(
یابی اولیه بعد از رد. ها است وده با ریشه از خاك و سوزاندن آندرختان آل

و ردیابی بیمـاري  ) ماهانه(پاشی علیه ناقل  و حذف درختان آلوده عمل سم
  . شود ماه انجام می 18تا ) هر سه ماه یکبار(و حذف درختان آلوده 

  : هاي کاربردي در کنترل شیمیایی زنجرك ناقل توصیه



 

 

 

% 25تیامتوکسـام  (هـاي آکتـارا    شود از یکی از حشـره کـش   توصیه می -1
WG  ( گرم در یک لیتـر آب، کونفیـدور   5/0به میزان)   ایمیـدا کلوپرایـد

35%SC (  میلی لیتر در یک لیتر آب و موسپیالن 7/0به میزان)  اسـتامیپراید
25 %SP  (  گرم در یک لیتـر آب بصـورت متنـاوب اسـتفاده      5/0به میزان
  .شود

ماه  آبانبا توجه به زیست شناسی زنجرك ناقل، مبارزه شیمیایی باید در -2
بعد از برداشت میوه و نیز در اواخر زمستان قبل از بـه گـل رفـتن درختـان     

نوبت  2هاي مذکور باید در  عملیات مبارزه در هریک از تاریخ. انجام شود
 .روز از یکدیگر انجام پذیرد 15بفاصله 

هـایی بـا    پاشی در مجـاورت بـاغ   در صورتی که باغ مورد نظر براي محلول -1
متر از  50اال قرار گرفته باشند، الزم است نواري به عرض میزان آلودگی ب

 .پاشی شود هاي مجاور نیز محلول باغ

وك یا تلـه کـارت زرد بـراي اطمینـان از      –استفاده از دستگاه مکنده دي  -2
  .شود ها در کنترل زنجرك ناقل توصیه می کش تاثیر حشره
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Abstract 

 
Mexican lime is one of the most economically important 
horticultural crops in southern Iran. Based on the status of the 
disease, tree strategies are recommended for controlling 
witches broom disease of lime (WBDL) in Iran. Strategies in a 
not yet infected areas is to prevent WBDL introduction from 
infected areas. The best choice is to organize local nurseries, to 
utilize domestic material and resistant rootstocks. If imported, 
the plants should be derived from not infected areas. 
Monitoring citrus orchards at least two times per year (summer 
and fall seasons) for presence of the disease. In areas where the 
disease is at the beginning of the diffusion, control strategies is 
based on large and prolonged monitorings, the immediate and 
absolute roguing the infected trees and blocking natural 
transmission of WBDL phytoplasma by insecticide. In areas 
where the disease is already spread strategies are: destruction 
of highly infected (more than 50% infection) orchards which 
are sources of the disease agent and inoculative vector; 
spraying against leafhopper vector and  absolute roguing of the 
infected trees in young orchards with low infection rate; cutting 
witches' brooms in affected trees and spraying against vector in 
orchards with less than 50% infection rate.  
 
Key words: phytoplasma, witches' broom, lime, control  
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