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شدهشایعدراستان1393سالازواستفارسمرکباتبرایجدیدتهدیدیعارضهاین
.است

فساوجویمجهرم،داراب،ویژهبهفارسوکشورجنوبخیزمرکباتمناطقتمامیدر
.استشایع

لیسبونلیمومانند)استشدهگزارشمرکباتهایگونهاغلبرویبرعارضهاین،
(..وترشلیمو،نارنگی،پرتقال

یاعاملتعیینونشدهشناساییعارضهاینعاملتاکنونمقدماتیمطالعاتوجودبا
.باشدمیفارساستانکشاورزیجهادسازمانمهمهایاولویتازآنکنندهایجادعوامل

استشدهتقسیمنوعدوبهعارضهشدتبهتوجهبا.

(ساعت48تا24مدتدرخشکیسبز)سریعزوال-1

(ریباروکاهشوسالچندمدتدرگیاهاندامشدنتنک)تدریجیزوال-2

زردی و زوال مرکباتعارضه 
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سریععارضه زوال 



زوال مرکباتعارضه 



مقایسه  درختان سالم و مبتال به زوال



رفتن ریشهسیاه شدن و ازبین 

های اصلی ریشه های موئین و 



هایشگرایشاملاجراوتحقیقاتبخشازمختلفهایتخصصازمتشکلکارشناسیتیمتشکیل-1

عارضهیبررسبرایخاکشناسیوتغذیه،شناسینماتد،شناسیقارچ،شناسیحشره،شناسیویروس

کازرون،جهرم،دارابمانندخیزمرکباتهایشهرستانبهعزیمتودراستانمرکباتزوال

نتایجمقدماتیبررسیو(گیاهپزشکیوخاکشناسی)اولیهآزمایشاتانجاموبردارینمونه-2

در(شیمیائیموادسایروهاهورمون،کود،سم)شیمیائیموادکاربردخصوصدرپرسشنامهتهیه–3

150ازاطالعاتکسبباآنتکمیلوجهرموکازرون،دارابشهرستانسهبهارسالومرکباتباغات

)یمیائیشموادرویهبیمصرفتاثیرونقشکهنتایجاستخراجوهاپرسشنامهآنالیزوباغدارانازنفر

.شددادهتشخیصعواملسایرازبیشترعارضهاینایجاددر(...هاهورمون،سموم،کودها

ازنهوزارتخاباغبانیمعاونتگرمسیرینیمهوگرمسیریهایمیوهدفترمحترمکلمدیربازدید-4
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ومقاالتونابعمبررسی،باغدارانتجربیات،هاپرسشنامهتحلیلوتجزیه،آزمایشات،بازدیدهابهتوجهبا

:باشدمیذیلبشرحگردیدارائهعارضهبررسیتیمتوسطکهمنطقیفرضیات...

کودهای،هاکشآفترویهبیمصرفازناشیمبتالدرختاناندازسایهخاکدرشیمیائیموادانباشت–1

فشارتحتبیاریآهایسیستمدرخاکشوئیعدموباغاتدرموادشیمیائیسایرواسیدها،هاهورمون،شیمیائی

خشکسالی،یبارندگ،کاهشهوانسبیرطوبتشدیدکاهش،هواگرماینظیراقلیمیومحیطیهایتنش–2

...وآبمنابعکیفیتشدننامناسبوشوری،ممتدهای

...وهرزعلفهای،ویروسیشبهوویروسیعوامل،نماتدها،بیماریها،آفاتنظیرزندهعوامل–3

بینتعادلایجاد)هرس،آبیاری،تغذیه،سالمنهالازاستفادهشاملباغیبهاستاندارهایرعایتعدم–4

...و(میوهوهاشاخهوریشه

فرضیات موجود



جهتمحیطشدننامناسبومسمومیتموجبشیمیائیموادنادرستورویهبیمصرفکلدر-

.آیدمیبوجودآبانتقالوغذائیموادجذبدرزیادیاختالالتوشدهریشهتوسعهورشد

...ودیمتوات،کنفیدورنظیرآبیاریآبطریقازسمومازرویهبیاستفاده-

بهتنسبحساسیتافزایشوهامغذیریزکردنکالت)رانداپنظیرکشهاعلفرویهبیمصرف-

(بیماریها

.گرددمیگیاهمسمومیتموجبکهضروریغیرشیمیائیکودهایرویهبیمصرف-

یشهرخصوصاهاریشهنابودیموجبونامناسبراریشهمحیطکهتقلبیکودهایوسموممصرف-

.گرددمیموئینهای

ها ، هورمون مصرف بی رویه سموم ، کودها ی شیمیائی ، –1

اسیدها و سایر موادشیمیائی در باغات



.گرددمیمحیطیهایتنشوبیماریها،آفاتبهمتحملوثمرپرسالمباغاتداشتنالزمهباغیبهمسائلرعایت-

مناسبسازیبسترعدم-

شدهگواهیوسالمنهالازاستفادهعدم-

،ودکمصرفنامناسبشیوهوغلظت،میزان،نوع)برگوخاکآزمایشانجامبدونکوددهیخصوصامناسبتغذیهعدم-

(گذشتهمصرفتاریخوقاچاق،تقلبیکودهایازاستفاده

بریخشکهوهرسعدمازناشیهامیوهوبرگوشاخجملهازگیاههوائیهایانداموریشهحجمبینتناسبرعایتعدم-

هرزعلفهایحذف،گیاهیبقایایمدیریتشاملباغبهداشترعایتعدم-

هاییستمسنوعوآبمقداربامرکباتدرختانآبینیازبینتناسبعدم)ناشیمرکباتدرباغاتآبیارینامناسبمدیریت-

استفادهموردآبیاری

باغی در زمان احداث و پس از احداث باغبه استانداردهای عدم رعایت –2



تابستاندرگرمازدگیوزمستاندرسرمازدگیشاملدمائیهایشوک-

هوانسبیرطوبتکاهش-

(مدتدرازمیانگینبهنسبتدرصدی45کاهش)هابارندگیشدیدکاهش-

مرکباتاستفادهموردآبمنابعکیفیتکاهشوشوری-

(شبوروزدردمااختالف)دمایهایشوک-

اقلیمیعوامل محیطی و –3



(تریپس،شرقیزردشپشک،آردآلودشپشک،مرکباتپسیل)آفات-

(...وناتراسیا،فوزاریوم،پیتیوم،فیتوفتراشامل)قارچیهایبیماری--

،استابورن،مرکباتگرینینگ،لیموترشجاروکشامل)باکتریائیوویروسیشبه،ویروسیبیماریهای-

(تریستیزا،مرکباتباکتریائیشانکر

(گرهیریشهنماتدومرکباتنماتد)نماتدها-

(...وکهورک،سس،هاپیچکنظیر)سمجهرزعلفهای-

استانبهخطرناکبسیاروایقرنطینهخسارتزایعواملافزایشواخیرورودهایسالدر-

.استشدهمرکباتزوالعارضهشدناپیدمیومرکباتبهخسارتتشدیدموجب

عوامل زنده –4



 عارضهعلت یا علل بروز شناسائی

 از انتشار و گسترش عارضهجلوگیری

 عارضهدستورالعمل مدیریت ارائه

:اهداف طرح 



:شاملمدتکوتاهبرنامه:الف-

قیروکارزینوداراب،جهرممنطقهسهدربیماریگسترشوشیوعروندارزیابی–1

هایایستگاهازاطالعاتاخذ)شدهیادمناطقدر(هوانسبیرطوبتودمابرتاکیدبا)هواشناسیهایدادهتحلیلوتجزیه–2

(فارسکشاورزیجهادسازمانکشاورزیآگاهیپیشهایایستگاهوسینوپتیک

مقدماتیمطالعاتوهایافتهاساسبرپایلوتطرحاجرای–3

استانخیزمرکباتشهرستانهایدربردارانبهرهاستفادهجهتمقدماتیمطالعاتازشدهتهیهدستورالعملارسال–4

:شاملمدتمیانبرنامه:ب-

(تحقیقاتیپروژه7برمشتمل)فارساستاندرآنومدیریتپیشگیریمرکبات،زوالعارضهشناسیسببتحقیقاتیطرحاجرای–1

عارضهمدیریتزمینهدراطالعاتکسبودنیاپیشرفتهعلمیمجامعباارتباط–2

طرحاجرایازحاصلهاییافتهزمانهمرسانیاطالعوترویج-3

برنامه های کوتاه و میان مدت در خصوص مدیریت عارضه زوال مرکبات  



:مجریان

نباتاتحفظمدیریت•

ترویجوباغبانیمدیریت•

کارزینوقیروداراب،جهرمشهرستانهایکشاورزیجهادمدیریت•

:ناظر

فارسکشاورزیجهادسازمانگیاهیتولیداتبهبودمعاونت•

:اجرامدت

سالیک•

:اجرامحل

کارزینوقیروداراب،جهرمشهرستانهای•

:برنامه کوتاه مدت 
اجرای پایلوت در شهرستانهای جهرم ، داراب و قیر و کارزین 



آلودهباغانتخاب-1

برگوآب،خاکآزمون–2

آبشوئیمرحلهدوانجاموریشهمحیطآبشوئیجهتتشتکایجاد–3

گوگردیکودباهمراهدرختهرجهتکیلوگرم50میزانبهپوسیدهکامالحیوانیکودنظیرآلیکودهایازاستفاده-4

ریشهرشدمحرکموادازاستفاده–5

مناسبقارچکشسمومازاستفادهقارچیهایآلودگیوجودصورتدروهاریشهازبردارینمونه–6

محلولپاشیبصورتامکانحدتاوبرگوخاکهایآزموناساسبرتغذیه-7

باغهردردرخت20رویبرسایباننصب–8

باغدرموجودبیماریهایوآفاتمدیریتوپایش–9

:برنامه کوتاه مدت 

قیر و کارزین و شهرستانهای جهرم ، داراب اجرای پایلوت در 



:برنامه کوتاه مدت 

هزینه های اجرای یک هکتار پایلوت در هر منطقه

جمع کلقیمت واحدتعدادزمان اجراشرح فعالیتردیف

5.000.00030.000.000نمونه6شهریور و مهرماهبرگوآب،خاکآزمون1

25.00010.000.000اصله 400آبان و آذرآبشوئیجهتتشتکایجاد2

20.0008.000.000اصله 400آبان و آذرریشهمحیطآبشوئینوبتدو3

100.00040.000.000اصله400آبان و آذردرختهرجهتکیلوگرم50پوسیدهحیوانیکود4

10.0004.000.000اصله400بهمن و اسفندریشهرشدمحرکمواد5

35.00014.000.000اصله400اسفند و فروردینقارچکشسمومباسمپاشی6

250.000100.000.000اصله400مهر ، بهمن و اردیبهشتکودهامحلولپاشیهزینهوتغدیه7

150.00022.500.000متر مربع150اسفنددرخت20جهتسایباننصب8

10.0004.000.000اصله400بهمنبریخشکهوهرس9
15.0006.000.000اصله400طول اجرای طرحدراغبدرموجودبیماریهایوآفاتمدیریتوپایش10
100.00040.000.000اصله400فروردینمالچانواع11
215.000.000نشدهبینیپیشهایهزینه12

300.000.000سیصد میلیون ریال :جمع کل 



:مجریان

فارسطبیعیمنابعوکشاورزیتحقیقاتمرکز•

نباتاتحفظمدیریت•

ترویجوباغبانیمدیریت•

کارزینوقیروداراب،جهرمشهرستانهایکشاورزیجهادمدیریت•

:ناظر

فارسکشاورزیجهادسازمانگیاهیتولیداتبهبودمعاونت•

:اجرامدت

سالسه•

:اجرامحل

کارزینوقیروداراب،جهرمشهرستانهای•

:برنامه میان مدت 
ان فارس ، پیشگیری ومدیریت آن در استمرکباتطرح سبب شناسی  عارضه زوال 



:ازعبارتندکهشودمیاجراپروزهچندقالبدرطرحاین

خسارتمیزانتعیینومختصاتعارضه،تعیینردیابیفارس،کاریمرکباتمناطقازبازدید-1

دموار:پژوهشیهایپروژهریزیپایهبرایالزماطالعاتبهدستیابیجهتمختلفهایزمینهدرجستجووپرسشنامهتهیه-2
طالعاتاومیزان،باغدراستفادهموردشیمیائیغیروشیمیائیمواد،درختوباغاطالعات،هواشناسیاطالعات:ازعبارتندپرسش
...وآبیاری

مرکباتزوالدرخاکیوآبیهایمسمومیتوایتغذیهعواملاثرآزمایشگاهیومیدانیبررسی-3

جهنتیودرریشهحجمکاهشروی(ودیمتواتوکنفیدور)شوندمیمصرفآبیاریآبطریقازکههاییکشآفتاثربررسی-4
زوالایجاد

بیماریزاییتاثباوسازیجداشاملزوالعارضهبرقارچیزایبیماریعواملنقشازمایشگاهیومیدانیبررسی-5

دیگرهاینماتدومرکباتنماتدبازوالرابطهبررسی-6

عارضهبا(پالسمااسپیروفیتوپالسما،)ویروسیشبهوویروئیدی،(تریستزابرتاکیدبا)ویروسیبیمارگرهایهمراهیاحتمالبررسی-7
استاندرمرکباتزوال

.مرکباتزوالعارضهکاهشدرکائولینازاستفادهوبانسایهمالچ،هایپوششتاثیربررسی-8

زوالعارضهکنترلوپیشگیریدرآبیاریمدیریتوخاکزهکشیوخاکشوئیبستردرختان،بهبوداثربررسی-9

.شدهانجامهایپزوهشنتایجبهتوجهباسریعزوالعارضهکنترلوپیشگیریدستورالعملتهیه-10

:برنامه میان مدت 
ان فارس ، پیشگیری ومدیریت آن در استمرکباتطرح سبب شناسی  عارضه زوال 



:برنامه میان مدت 
هزینه های اجرای طرح

(ریال)میزان اعتبار نوع پروژهردیف

150000000و تهیه پرسشنامهردیابی عارضه،تعیین مختصات ، تعیین میزان خسارت 1
400.000.000در زوال مرکباتو مسمومیت های آبی و خاکیبررسی اثر عوامل تغذیه ای  2

200.000.000بررسی رابطه زوال با نماتد مرکبات و نماتد های دیگر3

50.000.000بررسی اثر آفت کش های مصرفی با آب آبیاری روی عارضه زوال4

300.000.000زوالعارضهبرقارچیزایبیماریعواملنقشبررسی5

500.000.000مرکباتزوالعارضهباویروسیشبهوویروسیبیمارگرهایهمراهیاحتمالبررسی6

7
ضه زوال و استفاده از کائولین در کاهش عارسایبانهای مالچ، پوشش ،عوامل اقلیمیبررسی تاثیر 

مرکبات
300.000.000

200.000.000زوالارضهعکنترلوپیشگیریدرخاکزهکشیوخاکشوئیبستردرختان،بهبوداثربررسی8

2100.000.000دو میلیاردویکصدمیلیون ریال: جمع کل 



وخصوصیودولتیبخشکارشناسانآموزشآنهامدیریتوگیاهیخسارتزایعواملمدیریتدراصولمهمترینازیکی

ازیگیرجلووخسارتزاعواملبامقابلهمنظوربهبردارانبهرهبهموقعبهرسانیاطالعوبردارانبهرهسایروباغداران

.باشدمیآنهاشدناپیدمی

آموزش ، ترویج و اطالع رسانی

جمع کلقیمت واحدواحدشرح فعالیتردیف

300.000135.000.000نفر روز450کارشناسانآموزش1

100.000300.000.000نفر روز3000بردارانبهرهسایروباغدارانآموزش2

15.00045.000.000نسخه3000...، بروشور و نشریه ،  چاپ پوستر 3

200.00020.000.000دقیقه100رادیوئیبرنامه4

2.500.000125.000.000دقیقه50انیمیشنوفیلمتهیهوتلویزیونیبرنامه5

625.000.000ششصد و بیست و پنج میلیون ریال: جمع کل 



همکاران طرح:برنامه میان مدت 
رد
یف

محل خدمتهمکاریزمینهنام همکاران طرح

فارستحقیقاتمرکزشناسیویروسصالحی دکتر محمد1
فارستحقیقاتمرکزشناسیحشرهدکتر حسین پژمان2
فارستحقیقاتمرکزشناسیباکتریدکتر فقیهی3
فارستحقیقاتمرکزتغذیه-باغبانیدکتر تدین 4
مرکز تحقیقات فارسخاکشناسیمرادی دکتر ابوالفتح5

مرکز تحقیقات فارسخاکشناسیدکتر رضا زارعیان6
دانشکده کشاورزی شیرازنماتد شناسیدکتر کارگر7
مرکز تحقیقات فارسنماتد شناسینیتپاکمجیدمهندس8

مرکز تحقیقات فارسبیماری شناسیخدائیراهدکتر9

مرکز تحقیقات فارسقارچ شناسیدکتر صفائی10

مرکز تحقیقات فارسخاکشناسیدکتر علی داد کرمی11

انجامدرنیزاشهرستانهمدیریتکارشناسانوباغبانی،نباتاتحفظمدیریتازاجرابخشکارشناسانضمنا
.نمایندمیهمکاری...وپرسشنامهتکمیل،محلمختصاتتعیین،هاردیابی



مرکباتباغاتنوسازیواحیاء،اصالح–1

وزرهایتکنولوژیازاستفادهبامرکباتمدرنوتجاریباغاتاحداث–2
:جملهازدنیا

(پایهتهیه)بافتکشتتکنیکازاستفاده-

STGروشبهویروسازعاریوسالمنهالتولید-

متراکممرکباتباغاتاحداث-

رداسپکتروفوتومتروهاپهپادازاستفادهامکانونقشبررسی–3
عوارضوهابیماریردیابی

:برنامه بلند مدت 




