ﮐـﺮم ﺧـﺮاط ﺣﻤﻠـﻪور ﺷـﺪ/درﺧﺘﺎن
ﮔﺮدو اﯾﺮان در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ و اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﻮه درﺧﺖ ﮔﺮدو ﺑﺮای
ﺑﺎﻏﺪاران ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و
اﻋﺰام ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮم ﺧﺮاط ،در ﭘﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺪاران اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۷۰ﻫﺰار
ﺗﻦ ﮔﺮدو از  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن درﺧﺖ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮدو در ﺟﻬﺎن و
ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ .ﮔﺮدو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزان و ﺑﺎﻏﺪاران
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع آﻓﺖ ﮐﺮم ﺧﺮاط در ﻧﻘﺎط ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺸﻮر ،ﺑﻼی ﺟﺎن درﺧﺘﺎن
ﮔﺮدو ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ و اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﻮه درﺧﺖ ﮔﺮدو ﺑﺮای
ﺑﺎﻏﺪاران ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و
اﻋﺰام ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮم ﺧﺮاط ،در ﭘﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺪاران اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﺮ ﮐﺸﺎورزی
اردوﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﮏ روزه و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻏﺪاران را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮم ﺧﺮاط ﺻﺎﺣﺐ داﻧﺶ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺮم ﺧﺮاط ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ  zeozera pyrinaاز ﺧﺎﻧﻮاده  zeozeridaeآﻓﺘﯽ
ﭘﻠﯽ ﻓﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از ۷۴ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ آﻓﺖ درﺧﺖ ﮔﺮدو ،ﺳﯿﺐ ،ﮔﻼﺑﯽ ،ﺑِﻪ ،آﻟﻮ و… اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ درﺧﺖ ﮔﺮدو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺖ ﮐﺮم ﺧﺮاط
اﻣﺎ ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ آﻓﺖ و ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی وﺳﯿﻊ آن ،ﻣﺒﺎرزه
ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اش را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺮم ﺧﺮاط ﺑﻮﻣﯽ اروﭘﺎ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر وﺟﻮد ﮐﺮم ﺧﺮاط در ﺳﺎل  ۱۳۱۳ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﻪ درﺧﺖ ﮔﺮدو و ﺳﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﯾﺮ
ﺣﺸﺮات ﭼﻮﺑﺨﻮار و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﺳﮑﻮﻟﯿﺖ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﻣﯽ ﺷﻮد .زﯾﺎن دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺣﻤﻠﻪ آﻓﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻠﺐ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای
ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی روی اﯾﻦ درﺧﺘﺎن اﺳﺖ .دﻫﺎﻧﻪ داﻻن ﻫﺎی ﻻروی آﻓﺖ ،ﻣﺤﻞ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﭘﺮواﻧﻪ زﻧﺒﻮرﻧﻤﺎ اﺳﺖ .ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ آﻓﺖ در ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺨﺼﻮص روی درﺧﺖ ﮔﺮدو ﺗﺎ  ۱۰۰در ﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس زﻫﺮا ﺧﻮاﺟﻮﯾﯽ؛ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮏ درﺑﺎره ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﮐﺮم ﺧﺮاط ﺑﻪ درﺧﺖ
ﮔﺮدو ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻻروﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﭼﻮﺑﺨﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﻨﻪ و ﺷﺎﺧﻪ
ﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن داﻻن ﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ در ﻋﻤﻖ ﭼﻮب اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ درﺧﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺴﺎرت اوﻟﯿﻪ از رﮔﺒﺮﮔﻬﺎ – دﻣﺒﺮﮔﻬﺎ
وﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ آﻓﺖ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ

ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻓﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﮑﯽ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺗﻨﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﮑﯽ و ﻣﺮگ درﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد«.

و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮐﺮم ﺧﺮاط ﻏﺎﻟﺒﺎ در
ﺑﺎغ ﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﺻﻮل داﺷﺖ در آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎغ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﺑﯿﺎری و ﺗﻐﺬﯾﻪ و اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺮس ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮐﺮم ﺧﺮاط ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ آﺑﯿﺎری ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ و ﻏﻠﻂ
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻻز ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮم ﺧﺮاط را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
* ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ ﮐﺮم ﺧﺮاط ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻬﻨﺪس زﻫﺮا ﺧﻮاﺟﻮﯾﯽ؛ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﮐﺮم ﺧﺮاط ﺑﺮای
ﺑﺎﻏﺪاران ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ» :ﮐﺮم ﺧﺮاط وﺳﻌﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ از زﻣﯿﻨﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۲۵۰۰ﻫﮑﺘﺎر از زﻣﯿﻨﻬﺎی روﺳﺘﺎی
ﺑﯿـﺪﺧﻮان ﺑـﻪ اﯾـﻦ آﻓـﺖ آﻟـﻮده ﺷـﺪه اﻧـﺪ و در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﺑﺰرﮔـﯽ
ﻗﺮاردارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ داد درﺧﺘﺎن ﮔﺮدو ﻧﺮﺳﯿﻢ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮ
ﺷﺪه و ﮐﺮم ﺧﺮاط آرام آرام در ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﮐﺮم ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﺎورزان ﭼﻮن دﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و درﺧﺘﺎن ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﮐﺮم ﺧﺮاط را ﻧﺪارﻧﺪ .درﺧﺖ ﻫﺎی ﮔﺮدو ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪی دارﻧﺪ و
ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از درﺧﺘﺎن
ﻗﺪﻣﺘﯽ  ۳۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .واﻗﻌﺎ ﺣﯿﻒ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺮم ﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ
اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻗﺪرﺷﺎن را
ﺑﺪاﻧﯿﻢ .اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﺖ ﮔﺮدو ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﺗﺪﻓﯿﻨﯽ ،ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻻروﻫﺎی ﮐﺮم ﺧﺮاط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺳﯿﻢﻫﺎی ﻣﻔﺘﻮﻟﯽ ،ﮐﻮددﻫﯽ و آﺑﯿﺎری ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ درﺧﺘﺎن از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی دﻓﻊ اﯾﻦ آﻓﺖ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران
و ﮔﺮدوﮐﺎران از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮم ﺧﺮاط آﺳﺎنﺗﺮ و
ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ آﺑﯿﺎری و دادن ﮐﻮد ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﮐﺮم
ﺧﺮاط دوﺳﺖ دارد ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺧﺸﮑﯿﺪه ﮔﺮدو را ﺑﺨﻮرد و اﮔﺮ آﺑﯿﺎری

ﻣﻨﺎﺳﺐ و دادن
ﺑﺎ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ
ﮐﺮد .ﻓﺮوردﯾﻦ
آﻓﺖ ﮐﺮم ﺧﺮاط

ﮐﻮد ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻪ درﺧﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
داﺷﺘﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ ﻣﺒﺎرزه
و اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﮔﺮدو اﺳﺖ.

