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Abstract 

Elm trees are one of the most important ornamental trees and are widely used in the design 

of urban green spaces. Dutch elm disease is recognized as one of the most important elm 

diseases in the world. The disease has become an epidemic worldwide and at least three 

species of Ophiostoma including O. ulmi, O. novo-ulmi and O. Himal-ulmi that differ in 

geographical distribution and invasion power, are involved in this disease. In Iran, O. ulmi 
and O. novo-ulmi are known to involve in this disease, with O. novo-ulmi being more 

virulent. Management of the disease is mainly achieved through preventive and quarantine 

methods, health measures, resistant cultivars and the use of chemical compounds. Various 

aspects of the disease, including disease symptoms and signs, pathogen biology and 

ecology, disease management methods are reviewed in this paper. 
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 چکیده

بیم اری  طراحی فضاهای س بز ش هرها ر اربرد ف راوان دارد. و در رودیمشمار ترین درختان زینتی بهنارون از مهم

در ح ال  یم اریب نارون در دنیا شناخته شده اس ت ای ن هاییماریبترین عنوان یکی از مهممرگ هلندی نارون به

 و O. ulmi، O. novo-ulmi جمل  ه از Ophiostomaداش  ته و ح  داه  س  ه گون  ه  یحاض  ر پ  رارنش جه  ان

 O. himal-ulmi متف او  ه م ب ا ته اجم ه در  و جغرافیایی پرارنش نظر از ره هستند دخی  بیماری ایجاد در 

  گونه هاییهجداره  اند،عنوان عام  بیماری گزارش شدهبه O. nov-oulmiو  O. ulmi گونهدر ایران دو  .هستند

O. novo-ulmi هاییهجدازایی بیشتری نسبت به در  بیماریه یدارا O. ulmi م دیریت بیم اری ب ا  .باش ندمی

شیمیایی عمل ی اس ت.  یهاسمرهم مقاوم و استفاده از راشت بهداشتی،  یاهپیشگیری و هرنطینه، اهدام یهاروش

در ای ن یریت آن م د یه اروشو  بیمارگره ا شناسیبومو  شناسییستز، هانشانهمختلف بیماری شام   یهاجنبه

 شده است. مقاله شرح داده

 پژمردگیسوسک های پوستخوار،  برگ پرچمی،، Ophiostomaرلیدی:  گانواژ

 مقدمه

 ده اره با توجه به راربر آیندیشمار مبا ارزش به ینتیو ز یاز جمله درختان جنگل( .Ulmus sppنارون ) یهاگونه

 رون دش مار میش هری ب ه های پرراربرد در طراحی فضای س بزنهیکی از گو ،رهاآلوده شه یطبا مح ی آنسازگارو 

 ( Stipes and Campana 1981) .جمل ه  ه ای محیط ی ازهای نارون در برابر تنشرغم مقاومت نسبی گونهعلی

 فش ارهای و جاییجاب ه ب ه نسبت تحم  ارزش، با چوب خاک، نوع هر در سریع نسبتاً رشد باد، و شوری به تحم 

و  ه اآفتای ن درخ ت در براب ر طی ف وس ی ی از (، Tubby and Webber 2010 )خ اک  فش ردگی و فیزیک ی

های ن ارون در اروپ ا، ترین بیم اری گون هترین و مخرببیماری مرگ هلندی نارون مهم باشد.س میها حسابیماری

و بلژی ک نی ز  از رش ورهای هلن د س سسبیماری در فرانسه بود ره  اولین گزارشباشد. امریکای شمالی و آسیا می

در ب ه ن ام دین ا اس سیرنبورگ شناس هلندی گزارش گردید، البته توصیف این بیماری نخستین بار توسط یک گیاه

، Ascomycotaعام  این بیماری مت لق به ش اخه . ( Rahnama and Taheri  2004) یدگردانجام  2222سال 

باش  د. ح  داه  س  ه گون  ه می Ophiostomaو ج  نس  Sordariomycetes، رده Ophiostomatalesراس  ته 
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Ophiostoma  از جملهO. ulmi، O.novo-ulmi و O. himal-ulmi  در ایجاد بیماری دخی  هستند ره از نظ ر

گیری توسط این بیماری اتفاق افتاده است اولی پرارنش جغرافیایی و هدر  تهاجم با هم متفاو  هستند. دوتا همه

ی باعث از ب ین سال ب د از آن در آمریکای شمال 96در اروپا و  O. ulmiره این بیماری توسط گونه  2226در دهه 

چن دین س ال ب  د در  این بیماری در اروپا راهش پیدا ر رد. 2296شد و در سال  هانارونرفتن جم یت زیادی از 

ناپذیری در اروپا، آس یای غرب ی و ترین همه گیری باعث خسار  جبراندومین و مخرب هرن بیستم میالدی اواسط

 گون هیب ا ج ایگزین گون ه اول ش ده اس ت. ش د ر ه تقر ایج اد .novo-ulmi O شمال آمریکا شد ره توسط گونه

O. novo-ulmi  دارای دو زیر گونهamericana وnovo-ulmi ( است Santini and Faccoli 2015).  تاریخچ ه

ه ای گلس تان روی درخت ان از جنگ  2992سال پیدایش این بیماری در ایران بر اساس منابع م تبر اولین بار در 

. می زان دهیق ی از (Afsharpour and Adeli 1974 )اوجا و ملج مشاهده و به بقیه نقاط گس ترش یافت ه اس ت 

های به عم  آمده در رشور تا به حال حدود یخسار  این بیماری در رشورمان برآورد نشده ولی بر اساس مسیریاب

. نخس تین ان دیک میلیون اصله درخت نارون اوجا و ملج طی چه  سال گذشته ب ر ار ر ای ن بیم اری از ب ین رفته

ن اب از روی درخت ان اوج ا و از گزارش رسمی از عام  بیماری هلندی نارون در ایران نی ز توس ط ابراهیم ی و مک

چاچکم مازندران و اسالم گیالن ای ن بیم اری را از برای اولین بار  2222بریزر نیز در سال . استهای آستارا جنگ 

   (.Rahnama and Taheri 2004 ) ه استدگزارش رر

 بیماری یهانشانه -2

زرد شده، پیچی ده  هابرگ سسس. نمایدیمنوک شاخه بروز  به صور  تغییر رنگ یا افتادگی برگ در هانشانه اولین

روی  هاهفت هبه سرعت سبزخش ک ش ده و ب رای  هابرگ و یا رنندیمشدن ریزش پیدا  یاههوهو بالفاصله پس از 

 پژمرده ره چند برگ خشک شده در انته ای آنه ا ه رار دارد ب ا اص طالح پ رچم یهاشاخه. مانندیمباهی  هاشاخه

(Flag) توس  ه  هاش اخهاز مح   انش  اب  خوارپوس ت یهاسوس کروچک با تغذیه  یهاپرچم .شودیماخته شن

 (. et al Sinclair. 1987) یابندیم

شدن آوندهای چوبی ر  حلق ه رش د  یاههوهمشخصه برای تشخیص مرگ هلندی نارون، م موال به صور   نشانه

نیز پس از ح ذ   یاههوه یهارگههمینطور  .شودیملوده است ره در برش مقطع عرضی دیده آ یهاشاخهبیرونی 

تغییر رنگ ایجاد شده به دلی  تیلوز تولید ش ده توس ط میزب ان در وار نش ب ه عفون ت  .شوندیمپوست مشاهده 

 ه اینشانه .دهدیمریزان پاییزی رخ تا برگ یرماهتبین  م موالً هانشانهبروز  .)Duchesne (1993 باشدیمهارچی 

ترین عام  پژمردگی شناخته ش ده روی ظاهری ایجاد شده توسط عام  بیماری مرگ هلندی نارون، به عنوان مهم

ه ا و زوال این میزبان، به صور  تنک شدن شاخ و ب رگ، پژمردگ ی و زرد ش دن و در نهای ت نک روزه ش دن برگ

 و یاهه وهس سس  زردی و پژمردگی،به صور  اوای  تابستان در  بیماری نشانه. شودیمت مشاهده عمومی تاج درخ

 هاش اخهپس از خشک شدن اغلب به صور  انته ایی روی  هابرگبوده و  هاسرشاخهدر  هابرگسریع  شدنخشک

ش ند. در م ورد برخ ی بامحسوس ی می هاییچی دگیپآل وده در بیش تر م وارد دارای  یهاسرشاخه. مانندیمباهی 

بیماریه ای . باش دیمتغییر رنگ در برش عرضی گواه ب ر وج ود آل ودگی  هاتنظاهری،  نشانهفارغ از بروز  هایزبانم

موج ب ت نش ش دید  ل س ریع در جری ان انتق ال آب،الایجاد می شوند ره با اخت ییهاهارچ توسط اغلب پژمردگی
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. تغییر رنگ ایجاد شده در ب می شوندبمرگ درخت را س در نهایت، شده و هوایی یهااندامدر  پژمردگی و یرطوبت

ای در مح   آون دهای چ وبی به اره صور  دایره ناپیوسته هه وهههسمت رامبیوم آوندی توسط عام  این بیماری ب

ول ی در بیش تر م وارد  گرددموارد منجر به خشک شدن ر  درخت تا پایان تابستان می برخی دربیماری  .باشدیم

بیماری در هر سال نس بت ب ه س ال  هاینشانه، به طوری ره شودیماری طی چند سال موجب نابودی درخت بیم

م  دودی  یهاش اخهفق ط  و داش تهرن د پیشرفت  ،در اواخر تابستانایجاد شده  هاییآلودگ .شودیمهب  تشدید 

در ریش ه  ن درتاً تن ه و، هاش اخهزدن پوس ت  رنارر صور  د ( 2019et al.  ooJüris) دهندیمرا نشان  تغییرا 

 (.2)شک   را مشاهده ررد در ناحیه آوندیتغییر رنگ  ای ویا خطوط ههوه هالکهبه راحتی  توانیمدرختان آلوده 

 

                       
برگ پرچمی  نشانه: Cسرخشکیدگی و مرگ درختان نارون؛   A,Bبیماری مرگ هلندی نارون.  هاینشانه. 2شک  

 .اصلی(ها ): گرفتگی اوندی در برش عرضی شاخه D)خشکیدری شاخه ها(؛ 

Figure 1. Symptoms of Dutch elm disease, A-B: dieback and death of elm trees; C: flag 

leaf symptoms (death of branches); D: vascular obstruction (Original). 

A B 

D C 
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 از طریق زخم ایجاد شده توسط حشرا  ناه  ( 2د: وارد گیاه می شون عمدهعام  پژمردگی به سه طریق  یهاهارچ

ی ا  اییش هر از طری ق پیون د( 9، در ناحیه ریشه یا طوه ه ایجاد شده یهازخماز طریق ( 9، هاشاخه تنه و روی بر

انتقال عام  مرگ هلندی  یهاراهترین مهم اییشهربا ناه  و پیوند . انتقال درختان مجاور هاییشهرجوش خوردن 

ررترین راه برای انتقال عام   بیم اری ب وده و ب ا ؤدو درخت مجاور م هاییشهربین  اییشهر. پیوند باشندیمنارون 

ل عام   ای ن در انتق ا یاعم دهو در مجاور  یکدیگر، نقش  هاپارکتوجه به رشت ردیفی نارون در رنار خیابان و 

صور  مستقیم وارد میزبان شده و توسط جری ان بیماری در فضاهای سبز شهری دارد. در این روش، مایه تلقیح به

جمل ه  از .)Campana and Stipes 1981)ش ود در ر  درخت می بیماریشیره آوندی انتقال یافته و باعث بروز 

 ،Fabricius Scolytus scolytus 1)775( یهاگون     هن     اهلین مه     م در اروپ     ا و آس     یا 

(1802) marsham S. multistriatus ،(1787) Fabricius S. pygmaeus و 

Eggers (1912) S. triarmatus   .1873)( یهاگون     ههس     تند Chapuis S. laevis، 

 (1805) Scharfenberg andBechstein  S. mali، (1999) Skalitzky S. kirschi، 

 Eggers (1910) orientalisS. ،      Eichhoff (1881)  S. ensifer  و Fabricius Pteleobius vittatus

(.  Faccoli and Santini 2015) دبه عنوان ناه  از اهمی ت رمت ری در ای ن من اطق برخ وردار هس تن (1792)

 . ح ین تغذی ه از میزب ان س الم، ش وندیماص لی  یهاش اخهوارد هسمت زیر پوست تنه و  خوارپوست یهاسوسک

پس از سوراخ رردن پوست، در هسمت زیر پوس ت  سوسک بالغ. (9)شک   شوندیمهای عام  بیماری منتق  هاگ

الروی را در راس تای  یه اداالنالروها پس از تفریخ از تخ م، و  رنندیمریزی ایجاد تخم یهاداالنو بافت آوندی، 

 صور  الرو در زیر پوست هب  .multistriatusS(. گونه  Faccoli 2001)رنند ریزی ایجاد میعمود بر داالن تخم
 

 
 اصلی(.نارون )اری مرگ هلندی های پوستخوار ناه  بیمخسار  سوسک .9شک  

Figure 2. Damage of bark beetles, vector of the causal agent of Dutch elm disease 

(Original). 



2922 زمستان و پاییز ،2 جلد نهم، سال                                                                          گیاهی شناسیبیماری دانش  

Plant Pathology Science                                                                                                           Vol.9(1), 2020 

 

20 

ی درخ ت ن ارون ه ابرگبالغ جدید در بهار یا اوای  تابستان، هنگام رام  ش دن  سوسکرند و یمی گذرانزمستان

شوند. پس از انتق ال عام   توس ط یم  آلودگی در سطح بدن ناه  منتق  شوند. اسسورها به عنوان عاممشاهده می

ناه  به میزبان جدید، عام  بیماری به صور  مخمری در میزبان منتق  شده و میزبان در مقاب ، اه دام ب ه ترش ح 

شود. ای ن یم نمایند ره در نهایت، باعث بروز پژمردگییمترریباتی نظیر تیلوزها نموده و آوندهای آلوده را مسدود 

 and  Phillipsدهد )یمعم  به دلی  انسداد سیستم آوندی پس از تولید تیلوز و تورسین در آوندهای چوبی رخ 

1982 Burdekin).  دا و های رشت م ایع ه ارچ عام   بیم اری ج یطمحسوزی از یاهگچندین ترریب با خاصیت

س  اراریدها، یپلی ر  رد: ترریب  ا  فنل  ی، بنددس  تهرا ب  ه چه  ار گ  روه  ه  اآنت  وان یمر  ه  اندش  دهس  ازی خالص

ین نقش را در این بین داراس ت. ای ن پ روتیین ترمهمره در واهع  Cerato ulminگلیکوپستیدها و پروتئینی به نام 

ش ود و ب ا های غیرته اجمی تولی د میی هجدااز  های مهاجم به مق دار بیش ترییهجداره نوعی تورسین است، در 

ای ن تورس ین همچن ین باع ث ایج اد پوش ش در  شود.یمدخالت در انتقال آب، باعث ایجاد تنش آبی در میزبان 

و در نهای ت محافظ ت از آن در ش رایط  خوارپوس تاطرا  اسسورهای عام  بیماری حین انتق ال توس ط سوس ک 

 (.1997et al.  Temple) شودیمنامساعد 

 گرریخت شناختی بیمار -9

و با گذشت زمان، رنگ پرگن ه  است یتا ررم یدبه رنگ سف MEAرشت  یطمح یرو O. novo-ulmiهارچ پرگنه 

آسکورارپ از نوع پریتسیوم است. پریتسیوم در آنها دارای گ ردن بلن دی اس ت و در هس مت . می گراید یرگیبه ت

ط ور مخروطی، رروی، نیمه رروی و یا دوری ش ک  هس تند و ب ه هاآسکایی است. های حاشیهای ریسهدهانه دار

آسکوس سورها  د.ش وم یتولی د روی دهانه آس کورارپ  (Spore drop)یک توده ل ابی هاگ . شوندیمنامنظم بالغ 

. (Repe and Jurc 2010) لی( و دارای اش کال گون اگون هس تند)گ اهی دو س لو رنگ و م موال ت ک س لولیبی

و مح   تجم ع رن گ دارد رن گ ی ا ر مب ی یک،هولوبالس ت های دیومرن ی افتگی،ت رین تمایزبا رم برهایییدیومرن

رخ ی از ب م ی گ ردد.صور  دندان ه مش اهده بهاست رنیدیوم  جداشدنبر ره مح  رنیدیوم یدر انتها هارنیدیوم

 یرشت به صور  تک  یطمح یگونه رو ینا ینماتادارفرم س. رنندیمسینماتایی  برهاییدیومرنهای آن تولید گونه

 (.9)شک   شودمی ی تشک یرهت یدهایییزور یمجتمع رو یا

 بیمارگرزیست شناسی  -9

. نسبت باشدیم B و A یهابه نام آمیزشی تیپهاپلویید و هتروتال بوده و دارای دو نوع  هاییسهاین هارچ دارای ر

 دباش   متف   او  م   ی هایرگون   هها و زآمیزش   ی در طبی    ت نی   ز در ب   ین گون   ه ه   اییپت فراوان   ی

 (Brasier and Kirk 2001).ج ایگزینی گون ه  . این گروه دارای تنوع غیرجنسی حتی در داخ  یک گونه هستند

در مناطق مختلف دنیا گزارش شده است ره این باعث ایجاد جریان ژن ی  O novo-ulmiگونه با  O ulmi رم آزار

دارای تحم  زیادی در براب ر  Ophiostomaهای شود. گونهیمای بین این دو گونه و تشکی  هیبریدهای بین گونه

ب ر اس اس حض ور س لولز، رامن وز و رت ین در دی واره س لولی غلظت باالی آنتی بیوتیک سیکلوهگزامید هستند و 

 ( Hafez and Hausner 2011)شوند یمتشخیص داده 
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های س  لول: g هابررنی  دیومرنی  دیوم و  :fو  e .ینماتاس  : b-dپرگن  ه.  :Ophiostoma novo-ulmi. a-9 ش  ک 

( یکرومت رم d-i- 26. یکرومت رم c- 266 و bیاس=مق) های فرم سینماتارنیدیوم :hو  i. یی فرم سینماتازارنیدیوم

 (.صلی)ا
Figure 3: a-Colony; b-d: Synnema; e-f: Conidia and Conidiophores; g: Synnema 

conidiogenous cell; i-h: conidia. (Bars b-c:100 µm. Bars other 10 µm). (Original). 

 

 روش شناسایی عام  بیماری -9

شناختی ساختارهای جنس ی و غیرجنس ی و تفکیک این گونه ها از همدیگر بر مبنای ترریبی از خصوصیا  ریخت

باشد. ب ا ای ن وج ود پذیر میهای مارروسکوپی شام  شک  پرگنه و نرخ رشد پرگنه در دماهای بهینه امکانویژگی

ش ناختی مش ک  ه ای ریخ تشود و شناسایی با اتکا به دادهب موارد تشکی  نمیدر اغل هاگونهجنسی این  مرحله

زای ی در از نظر دمای بهینه برای رشد، شک  پرگنه، ه در  بیم اری O. novo-ulmi و O. ulmi باشد. دو گونهمی

 C° 96 یدم ا در .ulmi Oبا هم تف او  دارن د. گون ه  (RFLP)نگاری ژنتیکی نارون و اطالعا  حاص  از انگشت

رند و از لح ا  ظ اهری ش بیه صور  صا  و چمنی و نزدیک به سطح رشد میهادر به رشد است و روی محیط به

نیست و نسبت ب ه گون ه هبل ی رش د  C° 96هادر به رشد در دمای  ulmi-O. novoمخمرها است. در مقاب  گونه 

ه ای رغ م ویژگ یعل ی. ده دتش کی  م ی های ناصا متحدالمررز با حاشیه یهاحلقهسری تری دارد و در محیط 
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 ه ای ب ا اتک ا ب ر داده تنه اه ا رن د شناس ایی آنه م متم ایز م ی شناسی مت ددی ره ای ن دو گون ه را ازریخت

شناس ایی دوگون ه اص لی دخی   در  ش ده ر هبه این خاطر در تحقیقا  هبلی ت الش  شناسی مشک  است.ریخت

ی آغ ازگر ه ای مولک ولی ص ور  پ ذیرد. در مطال  ا  هبل ی طراح وشبیماری مرگ هلندی نارون با استفاده از ر

اس تفاده ش ده  O. novo- ulmiو  O. ulmiرننده سراتواولمین جهت تفکیک دو گونه اختصاصی مبتنی بر ژن رد

برای شناس ایی مولک ولی  اند.است. با این وجود این آغازگرها از رارایی الزم برای تشخیص دو گونه برخوردار نبوده

و  Mtsr2 ((CGAGTGGTTAGTACCAATCC یاختصاص از آغ ازگر  O.ulmiو  O. novo-ulmi و گونهد

Mtsr1 (AGTGGTGTACAGGTGAG)  ره بر اساس توالی اینترون موجود در زی ر واح د روچ ک ار ان ای

ز جف ت ب ا 2966ایی به طول رنند. این جفت آغازگر هط هطراحی شده است استفاده می ریبوزومی میتورندریایی

 وار نش  یط  O. ulmi ه ای گون هاز جدای ه 9666ای ی ب ه ط ول هط هو  O. novo-ulmiهای گونه را از جدایه

 (Hafez and Hausner 2011) رنندیممراز تکثیر پلی اییزنجیره

 مدیریت بیماری-8

از انتش ار زی اد ای ن  تواندیمهرنطینه رعایت  است دارای آلودگی پنهان باشند، نارون ممکن یهانهالاز آنجایی ره 

گرچه انتقال عام  توسط بذر مشاهده نش ده، ام ا ورود آلوده به دیگر مناطق جلوگیری رند.  یهاگلخانهبیماری از 

در انتق ال و انتش ار چوب و فراورده ه ای چ وبی ن ارون باشد. از جمله هند ممنوع می رشورهابذر نارون به برخی 

از خش ک  ت وانیمتواند مورر باشد، برای اطمینان از عاری شدن چ وب ن ارون از عام   بیم اری عام  بیماری می

رعای ت بهداش ت بهره برد.  هاروشرردن با روره، ضدعفونی با گاز اتی  بروماید زیر نظر رارشناسان مربوطه و سایر 

ر ار رعایت بهداشت در مورد بیمارگر و ناه   ب ه (. Stipes 2000) است ترین روش رنترلی این بیماریمهم زراعی

با  جزآنها  ام ر رنییشهراما  شودیمایجاد شده توسط این دو  هاییآلودگو موجب راهش چشمگیری در  رودیم

بیم اری، ه رس و  مه ار. ب رای پ ذیردینمج ام ان بیم اری نش انهسوزاندن هر شاخه یا تنه آلوده به ناه  ی ا دارای 

. ضدعفونی رردن لوازم ه رس مه م در رعای ت بهداش ت زراع ی باشدیمآلوده امری ضروری  یهاشاخهجداسازی 

باعث ایجاد مقاومت نسبت به بیم اری  ulmi .O یسوویروالنتههای جدایه هاگمیزبان توسط  زنییهما. در باشدیم

ط ور گس ترده در ب ه مهارزیس تی(. ای ن روش  Elgersma and Scheffer 1982) اس ت ی دهگردمرگ هلن دی 

ر ه ی ک عام    Pseudomonas syringae. ب ارتری )Voeten 2003(رش ورهای هلن د و امریک ا ر اربرد دارد 

 U. americana و ulmi-O. novoرش د  بازدارندهعنوان عام  ، بهرودیم شماربهبرای میزبان نارون  زایماریبغیر

 هب   از آل ودگی درخ ت ب ا P. syringae(. تلقیح درختان نارون ب ا 2002et al Strobel .گزارش گردیده است )

ulmi-O. novo 1983 شودیمماری موجب القا مقاومت نسبت به بی) Scheffer( . ب رای ب ارتری یمش ابهیافت ه 

 P. fluorescens 1983( شده است نیز گزارش Campana and Murdoch(،  ،گرچه امروزه راربرد این ب ارتری

  مه ار عام  یک  Bacillus subtilisی ترربا(. همچنین  Stipes 2000رود )ینمشمار ی بهررؤم زیستی مهارروش 

O. novo ulmi ف رار ظ اهر  یاه بریو تر یع خارج سلولیما یاهار ر ترش ح ص ور ه آن ب تاریر سازوراره ر است

دارند و آلودگی ب ه وی روس  ulmi-O. novoنیز ارر راهنده چشمگیری بر رشد گونه  هارچیی هاویروس. ش ودیم

مق اوم در  یه ارهم(. تولی د Brasier 1986) ش ودیمبه عنوان عام  انتخاب طبی ی در جم یت هارچی محسوب 
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 ت وان ب ه اره امر ه م یا ص ور  پذیرفت ه اس ت برابر بیمارگر نیز روشی اس ت ر ه در رش ورهای هلن د و امریک 

 L U. pumila ،Jacq U. parvifolia ،Planch U. wallichiana ،Brandis U. villosa ، U. japonica

Sarg ،Schneid U. wilsoniana  اش اره( 1993ر رد Guries nda Smalley ,2019 .et al Jürisoo .) 

 آزم ایشم دیریت بیم اری  ب رای 2296ترریب شیمیایی از سال  066مبارزه شیمیایی مختلف و حدود  یهاروش

نوع دارو ب ا  شش .روندیم. مواد شیمیایی به یکی از دو روش تزریق در آوند و یا استفاده در خاک، به رار اندیدهگرد

 از عبارتن د اهیبرتر این. است رسیده ربت به نارون به تزریق یبرا آمریکا متحده ایاال  در مختلف هاییونفرموالس

ون  ازول و کپروپی  (Benzimidazoles) ه  ابنزیمی  دازول یداروی   دس  ته از اربر  دبا و تیابن  دازول اربن  دازیم،ر

 . ahydrate Copper Sulphate Pent (2000 Stipes )یمس سمو   (Trazoles)هازولآیترونازول از رتبو

 گیری نتیجه

 جمل ه از Ophiostomaح داه  س ه گون ه  رد.دا یدر حال حاضر پ رارنش جه ان پژمردگی هلندی نارون یماریب

 O. ulmi، O. novo-ulmi  وO. himal-ulmi  ه در  و جغرافی ایی پ رارنش نظ ر از ر ه هس تند بیماری عام 

از جنگلهای استانهای گیالن، مازندران و گلستان، روی درخت ان ن ارون،  در ایرانبیماری . ارندد تفاو  هم با جمتها

ی دارا O. novo-ulmi های ی هجدا س ت.ا گزارش شده O. nov-oulmiو  O. ulmi گونهدو ملج و اوجا، ناشی از 

ی پیش گیری و ه اروشم دیریت بیم اری ب ا  .دباشنمی O. ulmiهای یهجدازایی بیشتری نسبت به هدر  بیماری

 ،راربن دازیمج ذبی مانن د ی ش یمیایی هاس ممق اوم و اس تفاده از  ه ایبهداشتی، راشت رهم یاههرنطینه، اهدام

 است.  پذیرامکانهای بیماری در زمان مشاهده اولین نشانهتیابندازول، پروپیکونازول و تبورونازول 
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