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  مقدمه- 1

و تولید آن در  استعنوان اولین رقم مرکبات اسیدي کشور از اهمیت اقتصادي باالیی برخوردار  هکاشت لیمو عمانی ب

ایران در حال حاضر مقام اول را در تولید این . زایی و درآمد خانوار دارد هاي جنوبی کشور نقش مهمی در اشتغال استان

اکنون حدود چهل درصد بازار جهانی این  هم. محصول باغی در بین کشورهاي حوزه مدیترانه به خود اختصاص داده است

هاي سیستان و بلوچستان، هرمزگان  هایی در استان یرفت و کهنوج در کرمان و بخشناطق جبوده و مایران محصول مربوط به 

گسترش بیماري فایتوپالسمایی جاروك  از طرفی .دنشو اصلی کشت این محصول در کشور محسوب می مراکزو فارس از 

را با خطر جدي روبرو کرده  این محصولتولید  ،دارد در مدت کوتاهیلیموترش که توانایی خشک کردن کامل درختان را 

هزار  و در استان هرمزگان دیده شد، اقتصاد بیش از هفت 1377جاروك لیموترش که براي نخستین بار در سال بیماري  .است

این . است کردهخاطره مواجه آباد و بندرعباس با م هاي رودان، میناب، حاجی خانوار تولیدکننده این محصول را در شهرستان

هزار هکتار  19از  طوریکه بههاي لیموترش استان هرمزگان خسارت وارد کرده  بیماري تاکنون میلیاردها تومان خسارت به باغ

هکتار آن نیز به  7200هاي لیموترش این استان تاکنون حدود شش هزار هکتار آن بر اثر این بیماري نابود شده و بیش از  باغ

در در کشور  وجود این بیماري باعث شده است که تولید لیموترش. دنشو ئم ظاهري دیده نمیاین بیماري مبتالست ولی عال

استان  ترشهاي لیمو اغاز آلودگی ب نزدیک به یک دهههمچنین، با گذشت . هزارتن کاهش داشته باشد132سال گذشته 12

طوریکه تاکنون خسارت  بوده، بهها  غدرختان این باتوجهی از  بخش قابلشاهد مرگ تدریجی ، کرمان به بیماري جاروك 

گویاي آن است که اگر با این  تمامی اطالعات. استوارد شده تولیدکننده مرکبات استان کرمان به کشاورزان  هنگفتی

 با نابوديدر مناطق جنوبی کشور  ترشهاي لیمو بیماري برخورد جدي صورت نگیرد، در آینده نزدیک بخش اعظم باغ

ابراین الزم است با عنایت به سطح  گسترده زیر کشت لیموترش در این بخش از کشور و نیز با درنظر بن. شد خواهدمواجه 

هاي ناشی از آن  مرتبط با مهار این بیماري و کاهش خسارت هاي برنامهجراي ا ،گرفتن اهمیت اقتصادي آن براي مردم منطقه

ت لیموترش در جنوب کشور و کاهش خسارت بیماري در راستاي حفظ صنعاین دستورالعمل  .مد نظر قرار گیردضروري 

  .تهیه شده استجاروك در مناطق آلوده، 



 

4 
 

 کاربردي هاي توصیه- 2

  .احداث باغ لیموترش ترجیحا در مناطق مستعد و عاري از بیماري جاروك انجام شود -2-1

که مقاومت نسبتاً ) لیسبون( نظیر پرشین الیم و لیمو سنگی  )به غیر از لیموترش(ارقام مناسب لیموکاشت سایر -2-2

 .قابل توصیه است در مناطق موردنظر کشتی منظور جلوگیري از تک به ،در مناطق آلوده خوبی به بیماري دارند

هاي مناسب مانند نارنج و ولکامریانا که تحمل خوبی  به بیماري جاروك لیموترش و سایر  استفاده از پایه -2-3

 .شود هاي غیر زنده دارند توصیه می تنش

تولید نهال سالم  مورد نیاز در مناطق عاري از بیماري و داراي استاندارد و گواهی سالمت و اصالت بسیار موثر -2-4

 .است

هاي  انجام گیرد و کلیه اندام) حشره زنجرك(در مناطق آلوده قبل از احداث باغ، سمپاشی علیه ناقل بیماري-2-5

 .علف هاي هرز نیز جمع آوري و سوزانده شوند. شامل ریشه، تنه، شاخه، برگ و میوه حذف و سوزانده شونددرختان 

 .شود منظور دستیابی به محصول توصیه می به در هر هکتارشده  از ارقام توصیهصله نهال ا 300-350کشت -2-6

 .ضروري است در مراحل کاشترعایت اصول فنی -2-7

 .کنترل بیماري بسیار حائز اهمیت استو حذف درختان آلوده، در برعلیه ناقل سمپاشی  غ و بااز بازدید مستمر-2-8

  تهیه چاله و غرس نهال- 3

متري  سانتی 60تا  30و  30به منظور احداث باغ لیمو ترش الزم است قبل از هر چیز آزمون خاك از دو عمق صفر تا 

تر  خاك و آب باالتر از هفت بوده و یا ضریب هدایت الکتریکی آب و خاك بیش اسیدیتهانجام و از کاشت در مناطقی که 

در مناطق  زمین بندي صحیح وتراس دار بودن زمین کش توجه به زه. متر است پرهیز شود بر سانتی موس نیم میلی و از یک
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پس از انتخاب محل احداث . )3و1،2هاي شکل(دنشو  هاي لیموترش محسوب می باغمناسب از ضروریات احداث  ،دار  شیب

هاي حجمی  به نسبت(اي و کود پوسیده دامی  باغ لیموترش الزم است خاك مرغوب تهیه و پس از اختالط با ماسه رودخانه

یا مکانیزه  دستیکنی  عملیات چاله. هاي حفر شده براي کاشت درختان ریخته شود ها در چاله به عنوان بستر اولیه نهال) برابر

مخلوط خاکی تهیه . شود متر حفر می سانتی 100تا  80متر و قطر دهانه  سانتی 100تا  50هر نهال گودالی به عمق بوده و براي 

اي مستقر شود که  و نهال روي آن به گونه شودهاست ریخته  شده الزم است در بخش پایینی گودال که محل توسعه ریشه

 .گیردمحل طوقه اندکی باالتر از سطح خاك قرار 

ها به صورتی مختصر هرس  هاي لیمو باید دقت شود تا قبل از استقرار نهال در داخل گودال، ریشه ت نهالدر کاش

ها الزم  چنین متناسب با هرس ریشه هم. پیدا کنندهاي آسیب دیده ریشه نیز التیام  زایی، بخش شوند تا ضمن تحریک ریشه

شاخه اصلی که در جهات مختلف  6تا  3الزم است تعداد  در مرحله بعدي هرس. ها نیز هرس شوند است بخش هوایی نهال

به این ترتیب، ساختاري . انتخاب و سایر انشعابات را حذف کرد را دارا هستند،پیرامون تنه بوده و فاصله خوبی از یکدیگر 

مجددي که سالگی ضمن بررسی  4تا  3عالوه بر آنچه که ذکر شد، باید در سنین . شود گذاري می قوي براي درخت پایه

هایی را که خیلی به هم نزدیک و یا درهم فرو  با اجراي هرسی سبک، شاخه ،شود هاي اصلی درخت می براي انتخاب شاخه

هرس درختان . بدیهی است که این هرس نباید موجب تحریک رشد رویشی درخت جوان شود. کرداند حذف  رفته

هاي خشک و انشعابات مزاحم در بخش داخلی تاج  نرك، چوبهاي  هاي بعد تنها محدود به حذف شاخه لیموترش در سال

ها در امتداد شمالی جنوبی  متر بوده و بهتر است که ردیف 6در  5ترین فاصله کاشت درختان لیمو برابر  مناسب. خواهد بود

از عملیات مراقبتی است  ها یکی زمان با کاشت نهال هایی با ارتفاع متناسب با نهال در داخل چاله و هم مستقر کردن قیم. باشند

  .  )5و  4هاي شکل(کند اي صاف کمک می که به تولید درختانی خوش فرم و با تنه
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  برداري مکانیزه عملیات گودال -1شکل 

  
  دار بندي باغ در مناطق شیب تراس -2شکل 

    
  دار کردن زمین باغ قبل از کاشت نهال عملیات زهکش -3شکل 

  

3 
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  کاري سازي براي نهال  عملیات پشته -4شکل 

  

  
   و استفاده از قیم هاي غرس شده روي پشته  نهال -5شکل 

  

  

  هاي تجاري لیموترش دو نمونه از باغ -6شکل 

4 
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 خاك سازي آماده درهنگام وکودهاي شیمیائی مقادیرکاربردکودآلی- 4

  کودآلی مصرف توصیه-1- 4

مصرف کود آلی  شده توصیه مقدار خاك، آلی کربن میزان به بسته لیموترش، نهال کاشت بستر سازي آماده براي

  . شود یم پیشنهاد 1درجدول

  خاك موجود دربر اساس مقدار ماده آلی ) تن در هکتار(مقدار کود آلی پوسیده مورد نیاز  - 1جدول 

 درصدکربن
 خاك آلی

کودآلی  میزان
 تن شده توصیه پوسیده

 درهکتار

 آلی درصدکربن
 خاك

 کودآلی پوسیده میزان
 درهکتار تن شده توصیه

4/0-1/0 25 5/1-1 10 
8/0-4/0 20 2-5/1 8 

1-8/0 15 2 6 

  .شود درصد به مقادیرتوصیه شده اضافه می 15 که خاك سبک و شنی باشد درصورتی- 1تذکر 

 پتاسیم  و فسفرمصرف  توصیه-2- 4

 نهال غرس چاله در بایستی کودها. شودمی اضافه خاك به) 2جدول( طبق شده ارائه پتاسیم و فسفر مقادیر نهال ازکاشت قبل

 کودهاي با تماسی ي نهالریشه تا گردد جدا خاك الیه بایک بلکه نهال نباشد، ریشه با تماس در د ولینشو گذاري جاي

  .باشد نداشته پتاسه و فسفاته
  لیموترشاحداث باغ  براي شدهتوصیه کود فسفروپتاسیممصرف  مقدار-2جدول

  )هردرخت ازاي به( کودپتاسهمصرف     )ازاي هر درخت به (کود فسفاته مصرف 

 فسفر خاك مقدار
  

 سوپرفسفات تریپل
دي آمونیوم 

 فسفات

  
 پتاسیم خاك مقدار

 سولفات پتاسیم  

 گرانول

گرم در کیلوگرم  میلی
  خاك

گرم در کیلوگرم  میلی    در هر چاله گرم  
  خاك

  در هر چاله گرم  

>5   250 250   >100   300 

5-10   200 200   100-150    250 

15 -20   150 150   150-250    200 

<20   100 100   <250   50 
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  کودهاي ریز مغذي مصرف توصیه-3- 4

مین عناصر ریز مغذي مانند آهن، منگنز، روي و مس از ترکیباتی نظیر سولفات آهن، سولفات روي، سولفات أبراي ت

  .رود کار می هروش مصرف کودهاي فسفاته و پتاسه ب نظیرمنگنز و سولفات مس در چاله کاشت درخت 

سولفات منگنز و سولفات روي و سولفات مس به ترتیب براي هر چاله کاشت میزان مصرف کودهاي سولفات آهن، 

قرار داده شود و با ریشه تماس نداشته باشد  الکودها بایستی در کف گود. باشد گرم می 50گرم و  200گرم،  200گرم،  300

  .نشود شده غرس تا باعث سوختگی ریشه و خشک شدن نهال

 یم پس از احداث باغنیتروژن، فسفر و پتاسمصرف  توصیه  - 5

  .مصرف شود 3لطبق جدو موردنظرکودهاي  ،پس از احداث و کشت درختان بر حسب سن درختضروري است 

  لیمو ترش غیرباردههاي  نهالمقادیر مناسب نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد نیاز  -3دولج
  )گرم به ازاء هر درخت در هر سال(

سولفات  سن درخت
 آمونیوم

سوپرفسفات  اوره
 تریپل

دي 
آمونیوم 
 فسفات

نیترات 
 پتاسیم

سولفات 
 پتاسیم

1 220 100 30 30 35 30 

2 360 180 50 50 55 50 

3 400 200 100 100 110 100 

4 450 220 150 150 160 150 

در سه مرحله با شروع رشد در قبل از بهار و دو تقسیط دیگر تا قبل از شروع گرما در دار دارو پتاسیمنیتروژنکودهاي - 2تذکر 

-8توان تعداد تقسیط را به الزم به ذکر است که در صورت استفاده از سیستم کودآبیاري می.بهار مصرف شود اوایل و اواسط

صورت کاربرد در خاك بهار بهسفند و یا اوایل اواخر ابهتر است کود فسفر در شروع فصل رشد در . مرتبه نیز افزایش داد 6

  .شوداستفاده 
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  باغ  احداث از  پس ها پاشی محلول  برنامه- 6

 وسیله  هب سال، در بار چهار الی سه دفعات به ،اواخر اردیبهشت تا بهار زمانی فاصله در لیمو درختان پاشی محلول

 هاي برگ که زمانی در میکرو عناصر برگی تغذیه. است مفید اول سال 4-5 براي آهن و منگنز روي، مس، حاوي محلول

 ،باشند مییافته اما قبل از بلوغ کامل  توسعه ها کامالًاي که دو سوم برگگونهجوان باشند به وپاییزه  تابستانه بهاره، هاي جست

پاشی مناسبترین زمان محلول .شودبهاره انجام  هاي جستبیشتر در زمان  بایستی هاپاشیبه هرحال، محلول. توصیه است قابل

پاشی زمانی است که دماي هوا بهترین شرایط آب وهوایی براي محلول. استعصر  6صبح و یا بعد از ساعت  9قبل از ساعت 

، رطوبت نسبی هوا باال )کیلومتر بر ساعت 8حداکثر سرعت وزش باد (گراد، سرعت وزش باد کم درجه سانتی 18- 29بین 

. ایی دارد نیز اهمیت ویژهپاشی ساعت بعد از محلول 24- 48احتمال بارندگی در بودن  در ضمن کم.باشد )درصد 70بیشتر از (

شود عالوه براین، توصیه می. شودباید انجام ) چند روز پس از آبیاري( نیاز به آبیاري ندارددر زمانی که گیاه  پاشی محلول

- هاي مرکبات در سطح زیرین برگ قرار دارند، لذا توصیه میروزنهاز آنجا که اغلب . پاشی باغ آبیاري شودپس از محلول

براي افزایش جذب محلول از  .)6-8بین (شود  کنترل باید نیز محلولاسیدیته  دامنه . طور کامل انجام شود بهپاشی شود محلول

پاشی براي گرددکه از سمتوجه . شوددر هزار به محلول اضافه  5/0شود مویان با غلظت هاي برگ توصیه میطریق روزنه

 با حداقل باید پاشی الزم به ذکر است که محلول. پاشی استفاده شود که توان پودر کردن محلول را داشته باشدمحلول

 اضافه اسمزي هاي تنش با مقابله و غذایی عناصر وساز سوخت براي کافی فرصت درخت تا شود انجام اي دوهفته ي فاصله

  .باشد داشته را شده

  :شود زیرانجام هاي پاشی محلول باروري سن تا ها نهال بهتر رشد براي :توصیه 

 دوره اوایل از مرحله سه در و هوا خنکی زمان در هزار دردو  غلظت ًبا جمعا روي و منگنز آهن، سولفات پاشی محلول 

 روي آهن، سولفات هاي نمک از هریک. پذیرد پایان بهار اواخر در گرما شروع از قبل در و شروع) اواخرزمستان( رشد

 کود یا کود چندین آمیختن صورت در .کرد پاشی محلول هزار در دو غلظت با حداکثر توان تنهایی می به را منگنز یا
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طور کلی بهتر است به .شود درتانک جلوگیري رسوب بروز از و بوده مطمئن آنها اختالط قابلیت از سموم، با مربوطه

قرار استفاده  مورد  محلول را در ظرف دیگري درست کرده و پس از گذراندن از صافی پاشی،براي هر نوع محلول

 .گیرد

 فوق  بند مشابه پاشی محلول زمان( شود ا  توصیه میهو خنکی زمان درهزاردردو  غلظت با کلسیم نیترات پاشی  محلول

  .)است الذکر

 مناسب آهن هاي کالت اي دوره کاربرد با. است محتمل بسیار باالاسیدیته  و قلیائی شرایط تحت آهن کمبود رخداد-3 تذکر

 ازکالت) کلروزآهن( زردبرگی مشاهده درصورت .کرد جبران را آهن کمبود توان می بهار، در باالاسیدیته  با ها خاك براي

  .شود استفاده) سال در بار سه یا دو(درخت هر براي گرم 30 تا 20 میزان به بار هر)درصد EDDHA)6آهن

 شرکت معتبربودن و اثربخشی شرط به تجاري مس و روي منگنز، آهن، پاشی محلول هاي کالت انواع از استفاده-4تذکر

  .باشد می مجازي کاربرد دستورالعمل طبق و سازنده

  منابع- 7

، بررسی تاثیر محلول پاشی عناصر میکرو بر عملکرد، غلظت عناصر غذایی در برگ و کیفیت میوه 1384 .ي ،سینیح

  . لیموترش، نهمین کنگره علوم خاك ایران، تهران، مرکز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري کشور

  .صفحه 266. انتشارات دانشگاه جندي شاپور اهواز. تغذیه مرکبات. 1371. خویی، س

  .نشریه ترویجی، انتشارات موسسه تحقیقات آب و  خاك. ضرورت کود پتاسیم در لیموترش. 1384. جصالح، 

کاشت، داشت، (راهنماي مرکبات . 1393.ب. و مرادي. محمدي، م ، گل.مقدم، ج ، فتاحی. ، عدولی، ب، غالمیان، ا.عبادي، ه

  .صفحه 166. انتشارات نشر آموزش کشاورزي). برداشت
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ارزیابی تحمل انواع مرکبات اسیدي نسبت به بیماري . 1391.و رفعت، ف. ، طاهري، ح.گلعین، ب، بهرامی، حعدولی، ب، 

 17گرمسیري،  هاي نیمه انتشارات پژوهشکده مرکبات و میوه). گزارش نهایی(جاروك لیموترش در استان هرمزگان 

  .صفحه

  .صفحه 48. پویا انتشارات نوین. ان مرکباتتربیت و هرس درخت. 1385. و حیاتبخش، ع.، عدولی، ب.گلعین، ب

  .صفحه 822. گزارش برنامه جامع مدیریت بیماري جاروك لیموترش. 1390. مردي، م
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