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 مقدمه 

 یادیـتعداد ز ینابودموترش است كه تاكنون موجب یل یها یامر ین بیتر از مهم یكیجاروك 
ستان و بلوچستان، كرمان و فارس شده است. یهرمزگان، س یها موترش در استانیل یها از درخت

 Candidatus Phytoplasma aurantifolia یتوپالسـام بـا نـام علمـیف ینـوع یامر ین بـیعامل ا
شـود.  یم م منتقـلـوندك آلوده به درختان سالـیجاروك توسط زنجرك و پ یامر یباشد. عامل ب یم
 یامر یز گـزارش شـده اسـت. بـیـن یـیپ فـروت و بكرایـموترش در گریجاروك عالوه بر ل یامر یب

زبان، قابـل درمـان یاه میگ یها قسمت یاممـدر ت یامر یل گسرتش عامل بیموترش به دلیجاروك ل
ع، بـه یـرس یر یـگ ل همـهیو پتانس یر یا و تكثی، انتقال توسط زنجرك با رابطه پایكشندگ نبودن و

ر یمـوترش و سـایصنعت ل یبرا یجد یدیموترش، تهدیل یامر ین بیتر ین و اقتصادیتر عنوان مهم
از  ١٩٧٠ن بـار در اواخـر دهـه یموترش، نخسـتیجاروك ل یامر ید. بیآ یشامر م مركبات حساس به

ن بار در یاول یامر ین بیران عالئم ایاز امارات گزارش شد. در ا ١٩٨٩كشور عامن و سپس در سال 
ان در یـكر یاز استان هرمزگـان (روسـتا١٣٧٧ستان و بلوچستان، در سال یاز استان س ١٣٧٦سال 

 در اسـتان فـارس ١٣٨٦رفـت و كهنـوج) و در سـال یدر استان كرمـان (ج ١٣٨١ناب)، در سال یم
ر ـاز اكثـ یامر ین بـیـحـال ا هه هرمزگـان) مشـاهده شـد. تابـیدر الرستان همسا یبلوچ ی(روستا

  ها گزارش شده است.  استان نیا یموكار یمناطق ل
  

  يماريب ظاهريعالئم  

ك یـر مركبات حساس عبارتند از ظهـور جـاروك در یموترش و سایدر ل یامر یعالئم مشخص ب
ر یتعـداد جاروهـا در سـا یجیش تدریو افزا یامر ی) و سپس گسرتش ب١شكل (قسمت از درخت 

  ها ازجمله تنه و طوقه. قسمت
  

  
  موترشیك درخت لین جاروك در یظهور اول -١شكل 
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برگ بـا  یادیتعداد ز ف همراه بایشاخه كوتاه و ظر یادیل شده از تعداد زیهر جاروك تشك

ر یـار كوچك متغیها از كوچك تا بس ها از سبز كمرنگ تا زرد و اندازه آن فاصله كوتاه كه رنگ آن
  ).٢است (شكل 

  

  
  است. ك نقطهیانگره كوتاه از یز و فاصله میر های برگشاخه با  یادیجاروك حاصل رشد تعداد ز - ٢شكل 

 

 نـدرتاً ). ٣  شود (شـكل یمـل نیوه تشكیها معموال گل و م حامل آن یها ها و شاخه در جاروك
ل یر قابـل اسـتفاده تشـكیـده و غیـز، بـد شـكل، چروكیـار ریبسـ یهـا وهیآلوده م یها در شاخه

  .شود یم
  

  
  موترشیشده ل ییجارو یها شاخهوه در یل نشدن میتشك -٣ شكل



 ٩ لیموترش كمدیریت بیامری جارو 

 
حامـل  یها هـا و سـپس شـاخه ها منجر به خشك شدن جاروك در جاروك ها برگخشك شدن 

ن عالئـم یمرگ درختان مبتال چهار تا پنج سال پس از ظهور اولـ تاً یو نها یگر یپس از د یكی ها آن
  ). ٤شكل ( شود یم یامر یب
  

  
زش یروع رـموترش از جمله تنه و طوقه و شیمختلف درخت ل یها ها در قسمت رش جاروكـگست -٤شكل 

  ها و خشك شدن جاروك ها برگ

  

  
  سال ۵موترش پس از یخشك شدن كامل درخت آلوده به جاروك ل -۵ شكل
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  انتقال بيماري 

 Hishimonus phycitisه زنجـرك یـق تغذیـم از طرـاز درختان آلوده به سالـ یامر یعت انتقال بیدر طب
 ).٦افتد (شكل  یاتفاق م

  

  
  موترشیجاروك ل یامر یزنجرك ناقل ب -6شكل 

  
ن یـموجـب گسـرتش ا یز بـه راحتـیـآلـوده ن یها وندك و نهالیره ناقل، پـالبته عالوه بر حش

ت آن در ین جمعیرـشتیكه ب یطور  دو نسل در سال است، به یشوند. زنجرك ناقل دارا یم یامر یب
شـود. از  یك مـاه) مشـاهده میو بهار (كمرت از  )ماه ٣تا  ٢(ز و زمستان ییپا یزمان یها محدوده
ن تعـداد یرـكـه در تابسـتان بـه كمتـ یشـود، بـه نحو  یج كم میتدر ت بهیبهشت جمعیاواخر ارد
رسـد.  یز بـه اوج خـود مییابد و در اواخر پای یش میز افزاییل پایج از اوایتدر رسد و به یممكن م

ل فصل یدارد و مجدداً در اواخر فصل زمستان و اوا یـنزولر ین روند تا اواسط فصل زمستان سیا
 یاصـل های ربگرگ یشرت رو یخود را ب یها تخم ماده معموالً یها رسد. زنجرك یر مـبهار به حداكث

ــدر ســطح ز ــان ل هــای برگن یری ــرار میدرخت ــد. محــل تخم یمــوترش ق ــذار  دهن معمــوالً در  یگ
ك یـشـده نزد ییجارو یها ر شاخهیم واقع در زـسال یها شاخه  ه  یژو  ن درخت بهییپا یها قسمت

شود  یمـق بـذر منتقـل نـیـاز طر یامر یقات انجام شده عامـل بـین است. براساس تحقیسطح زم
  ر دارد. یثأ ها ت بذر و رشد نهال یزن اگرچه در جوانه
در  یامر یت بـیریم و مـدـبـه منـاطق سالـ یامر یاز ورود بـ یر یو جلـوگ یر یشـگیبه منظور پ

داً آلـوده یمنطقه جد -٢ م،ـمنطقه سال -١سه منطقه مختلف:  یبرا ییبرنامه اجرا لوده،مناطق آ 
  شود.  یـرح داده مـمنطقه آلوده، ش -٣و 
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  ييبرنامه اجرا 

ه و يلويخوزستان، كهگ يها (شامل استان يمارياز ب يمناطق سالم و عار ييبرنامه اجرا
  الم و كرمانشاه)يراحمد، لرستان، ايبو

  

ك بـار در یـبهشـت و ین و اردیفـرورد یهـا ك بار در مـاهیدو نوبت در سال ( یامر یب یابیرد
در  یار ـمـیانجام شود. در صورت مشـاهده عالئـم ب یم ظاهر ـآبان و آذر) بر اساس عالئ یها ماه

ه یـهـرز بـاغ بـر عل یهـا م و علفـآلوده و سال یها درخت یاممـرع وقت تـد در اسیك باغ، بای
  كن شوند.  شهیآلوده ر یها شده و درخت پاشی سم یامر یزنجرك ناقل ب

  

  وارد شده است (مانند استان فارس) يبه تازگ يماريكه ب يدر مناطق ييبرنامه اجرا
  

  انجام شود.  یسه نوبت در سال بر اساس عالئم ظاهر  یار ـمیب یابیرد
ز درختان یعالئم و ن یر درختان دارایفروت و سا پی، گرییموترش، بكرایل یها درخت یاممـت

 پاشـی سم( شـود پـس از مبـارزه بـا ناقـل یدار مشاهده م ها پاجوش عالئم ه آنیكه در پا یوندیپ
  ).٨و٧ یها كن و امحاء شوند (شكل شهیهرز)، ر یها درختان و علف

  
  

  
  آلوده یها درخت یكن شهیهرز باغ آلوده قبل از ر یها ها و علف درخت پاشی سم -٧ شكل
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  ها  آلوده و سوزاندن آن یها درخت یكن شهیر -٨شكل 

  
د یم)، باـدر درختان فاقد عالئم (به ظاهر سال یامر یعامل ب یابیرد ید توجه داشت كه برایبا

  ر انجام شود:یبه رشح ز یبردار  مونهـر از درخت آلوده، نـمت ٣٠٠از فاصله حداقل 
 یر یگ مونهـنـ یتصادف صورت ر از درخت آلوده در چهار جهت بهـمت ٠- ١٠٠از فاصله  - ١مرحله 
  انجام شود. 
 ١٠٠-٢٠٠از فاصـله  ، مجـدداً ١آلـوده در مرحلـه  یهـا در صورت مشاهده درخت -٢مرحله 

  انجام شود.  یر یگ مونهـن یصورت تصادف هر از درخت آلوده در چهار جهت بـمت
ر ـمت ٢٠٠-٣٠٠از فاصله  مجدداً  ٢آلوده در مرحله  یها در صورت مشاهده درخت -٣ مرحله

  انجام شود.  یر یگ مونهـن یصورت تصادف هاز درخت آلوده در چهار جهت ب
  

در آن  یهـا تك درخت شده تك نییك از فواصل تعیدر هر  یامر یدر صورت مشاهده عالئم ب
و  یابیرد یامر یعامل ب یص مولكولی، طبق دستورالعمل تشخیامر یمحدوده از نظر وجود عامل ب

  م امحاء شوند. ـهمه درختان آلوده به ظاهر سال
در زمـان اوج (هـرز هـر بـاغ دو بـار در سـال  یهـا و علف ها ه درختید توجه داشت كلیبا
 یامر یره ناقـل بــمجاز و مناسب به منظور مبارزه با حش یها كش رهـت زنجرك ناقل) باحشیجمع
ه مناسـب یـهرز، هـرس، تغذ یها شامل: حذف علف یباغ ات بهین عملیشوند و همچن پاشی سم

 یامر یت درختـان و كنـرتل بـیات در تقوین عملیرد. ایطور منظم صورت پذ به یار یو آب ها درخت
  ت هستند. یار حائز اهمیآلوده بس داً یدر مناطق جد
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ستان و بلوچستان، جنوب كرمان و يجاروك (س يماريدر مناطق آلوده به ب ييبرنامه اجرا
  هرمزگان)

  
) كه منبع عامـل ٩) (شكل یراقتصادیآلوده غ یها آلوده (باغ یها زمان كانون ن بردن همیاز ب

  باشند.  یو زنجرك ناقل آلوده م یامر یب
  

  
  (استان هرمزگان) در رودان یر اقتصادیموترش آلوده و غیل یها از باغ یا مونهـن -٩ شكل

  
  

ماه  ٦جوان و تازه احداث شده حداقل هر  یها در باغ یامر یب یاساس عالئم ظاهر بر  یابیرد
  رد. یك بار در آذر ماه) صورت گیل بهار و یك بار در اوایك بار (ی

ن اقـدام یـآن عالئم جاروك دارند. ا یها  شاخه درصد ۵٠ش از یكه ب یموترشیحذف درختان ل
  باغدار دارد.  یبه توان اقتصاد یبستگ

 یهـا عالئـم جـاروك دارد، ولـ آن یهـا شـاخه درصد ۵٠ر از ـكه كمت یموترشیحفظ درختان ل
ره ناقـل ـحشـ یهـا خ تخـمیدرخت قبل از تفـر ینیيپا های برگها حذف و امحاء شوند و  جاروك

  هر منطقه) هرس و سوزانده شوند.  یمیط اقلیراـمطابق ش(
مـنظم  یار یـه مناسب درختان و آبیهرز، هرس، تغذ یها شامل حذف علف یباغ ات بهیعمل

  رد. یصورت پذ
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  موترشيجاروك ل يماريكنترل زنجرك ناقل ب 

، بالفاصـله قـادر بـه انتقـال آن یامر یعامل ب یتوپالسامیافت فیپس از در یامر یزنجرك ناقل ب
د. یامـنـ یسـپر  یرا در بدن زنجرك ناقل به عنوان دوره نهفتگـ ید مدتیبا یامر یست و عامل بین

داشته  یامر یت بیریدر مد یتواند نقش مهم یره ناقل مـن حشیا ییایمیرل شـل كنتین دلیبه هم
ت زنجـرك ناقـل، امكـان یـرا بـا كـاهش جمعیـنـدازد زیر بیخأ را به ت یامر یباشد و زمان گسرتش ب

ار كم، كامالً یبس یبا آلودگ یها در باغ  ه  یژو  بهن موضوع یشود. ا یز كم مین یامر یب یعیانتقال طب
  شود: یه میرل زنجرك ناقل توصـر جهت كنتین اساس موارد زیا ثر است. برؤ م
  

 ۵/٠زان یبه م )WG درصد ٢۵امتوكسام یآكتارا (ت یها كش حشـرهاز  یكیاستفاده متناوب از 
ك یـر در ـتیل یلیم ٧/٠زان یبه م  )SCدرصد  ٣۵د یدا كلوپرایمیدور (ایر آب، كونفـتیك لیگرم در 

  ر آب ـتیك لیگرم در  ۵/٠زان یبه م ) SP درصد ٢۵د یپرایالن (استامیر آب و موسپـتیل
د در آبـان مـاه بعـد از برداشـت یـبا ییایمیزنجرك ناقل، مبارزه شـ یشناس ستیبا توجه به ز

ك یـ ات مبارزه در هرین درختان انجام شود. عملـز در اواخر زمستان قبل از به گل رفتیوه و نیم
  رد. یانجام پذگر یكدیروز از  ١۵فاصله  د در دو نوبت بهیمذكور با یها خیاز تار

ه یر توصــمتـ ۵٠بـه عـرض تـا  یصورت نـوار  اد بهیز یمجاور با منبع آلودگ یها باغ پاشی سم
 شود.  یم

 رد. ید وجود ندارد انجام گیكه آفتاب شد یا غروب زمانیدر صبح و  یستیبا پاشی سم
ها در  كش حشـرهر یثأ نان از تیاطم یا تله كارت زرد برایوك  – یاستفاده از دستگاه مكنده د

  ثر است. ؤ رل زنجرك ناقل مـكنت
 

  داً آلودهيجاروك در مناطق سالم و جد يماريموترش آلوده به بيامحاء درختان ل 

ً یدر مناطق جد ك نقطـه ظـاهر یـن بـار و در یاول یبرا یامر یم كه بـآلوده و مناطق سال دا
ن منظـور یـا یانجـام شـود. بـرا یامر یكامل بـ یكن شهید عمل امحاء به منظور ریشده است با

امتوكسـام یدور) و تیـد (كنفیـداكلوپرایمیكش مناسـب ماننـد ا رهـك حشـیـابتدا با اسـتفاده از 
 یامر یره ناقـل بــهرز باغ مورد نظر به منظور مبارزه با حش یها ه درختان و علفی(اكتارا) كل

ر یفـروت و سـاپ یـ، گریـیمـوترش، بكرایه درختـان لیـو سـپس كل پاشـی سمموترش یجاروك ل
شـه از خـاك و یرون آوردن درختـان آلـوده بـا ریـشـوند كـه شـامل ب یمركبات آلـوده امحـاء م

ه ناقـل یـعل پاشـی سمه و حذف درختان آلـوده عمـل یاول یابیها است. بعد از رد سوزاندن آن
 ١٨بار) تا  كیو حذف درختان آلوده (هر سه ماه  یامر یب یابی(ماهانه) طبق دستورالعمل و رد

ه مناسـب یـهـرز و تغذ یهـا مانند حذف علـف یباغ رل بهـكنت یها شود. روش یانجام م ماه
  رد. ید در دستور كار قرار گیز بایدرختان ن



 ١٥ لیموترش كمدیریت بیامری جارو 

 

  اربرديكهاي  توصيه 

ن یم) و بــدا آلـوده و سالـیـآلـوده، جد یها (اسـتان ین اسـتانیبـ یا نـهیت اصـول قرنطیرعا
اعـامل ضـوابط  یمورد نظـر بـرا ینه در مبادیقرنط یها پست یساز  و استقرار و فعال یشهرستان

   یاهینه گیقرنط
از  حـاً یمناسب ترج یها هیپا یل رو یم و اصـم) سالی(ال موترشیل یوندیپ یها استفاده از نهال

در منـاطق  یوندیمركبات پ یموترش برایه لیپا یانا و كلئوپاترا به جاینوع نارنج، ولكامر یها هیپا
  آلوده. 

 یهی(بـد یت نكـات فنـیدر مناطق مستعد كشت با رعا یامر یمقاوم به بم ین الیكاشت پرش
  ستند). یم مناسب نین الیكاشت پرش یجنوب كشور برا یموترش كار یامم مناطق لـاست كه ت
ا یـموترش آلوده امحاء شده (تازه یشه درختان لیرشاخه، تنه، رـنهال، س ییجا هت جابیممنوع

  آلوده. ر یغ یها خصوص به استان كشور بهگر مناطق یخشك) از مناطق آلوده به د
  .مربوطه یها و دستورالعمل یت اصول فنیموترش براساس رعاید لیجد یها احداث باغ
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