
  وزارت جهاد کشاورزي 

  سازمان ترویج ،آموزش و تحقیقات کشاورزي 

  سسه تحقیقات پسته کشور ؤم 

  

  

  

   سرخشکیدگی درختان پستهبیماري  

  در  ایران
  

  

  

  :نگارنده 

  معصومه حقدل 

  سسه تحقیقات پسته کشور عضو هیأت علمی مؤ

  

  

  

1387 پائیز





  

  

  

  

  

  

  

  بیماري سرخشکیدگی درختان پسته 

  در  ایران
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بیماري سرخشکیدگی درختان پسته در ایراننام نشریه : 

  معصومه حقدله: نگارند

  : شوراي موسسه تحقیقات پسته کشورناشر

  داوود ابوسعیدي سید جواد حسینی فرد، ،حسین محمدي، محمد مرادي امیرویراستاران علمی : 

  یحیی امامیسید ویراستار ادبی: 

  1387چاپ اول: 

  جلد 1000تیراژ: 

  دخت صابر ماهانی نجمه صابري ، سیمین :امور فنی 

  مسئولیت صحت مطالب با نویسنده است

مـی      25/8/87  به تـاریخ    1096/87 اطالعات و مدارك علمی کشاورزيشماره ثبت در مرکز ا

  باشد

  ریال 6000قیمت : 

  ه کشوررفسنجان، میدان شهیدان حسینی ، موسسه تحقیقات پستنشانی : 

  77175-435صندوق پستی : 



1 پسته در ایران   بیماري سرخشکیدگی درختان

  

  فهرست مطالب

  مقدمه..............................................................................................

  .............................هاي بیماري................................................. نشانه

  عوامل بیماري..................................................................................

  ....................چرخه بیماري و اپیدمیولوژي........................................

  ....................مدیریت و کنترل بیماري..............................................

  ............................منابع....................................................................

  

  



2 پسته در ایران   بیماري سرخشکیدگی درختان

  

  بسمه تعالی
  

  :مقدمه 

 که اکثر ارقام پسـته کـه در   باشد کاري می جدي در مناطق پسته بیماريیک درختان پسته دگی یسرخشک

 آب و هایی که شـرایط  در سال بیمارياین  به طور کلیگردند.  به آن مبتال می کنند، رشد می وبشرایط نامطل

نداشته باشد از شدت بیشـتري برخـوردار مـی     دهوایی و همچنین محیطی مناسب براي رشد درختان پسته وجو

و همکـاران  توسـط اشـکان    1374 تـا 1373در سـال هـاي    بیمـاري آلودگی درختان پسـته بـه ایـن    میزان باشد. 

) در بازدیـد از بـاغ هـاي    1377تعیین گردید در حالی که عالیـی و همکـاران (  درصد  85 تابین صفر ) 1376(

درصـد   17بـا متوسـط    و ددرصـ  85تـا   3وقوع آلودگی را بـین   1375تا  1373مختلف رفسنجان در سال هاي 

درصـد بـا    90تـا   4گی را از سرخشـکید  بیمـاري ) نیـز میـزان وقـوع    1384ند. مظفـري و همکـاران (  تخمین زد

براي منطقـه رفسـنجان    نام بردگان .، یزد و خراسان تخمین زدند درصد در مناطق رفسنجان، کرمان 15متوسط 

که تغییر در بعضی عوامل محیطی  دن. آنها همچنین بیان کردنمودند درصد تعیین 28متوسط وقوع آلودگی را 

 شـویی  لی، کاهش مقـدار آب الزم جهـت آب   ساخشکرات اث دیشدید کیفیت آب آبیاري، تشد مانند کاهش

باعـث افـزایش    ضعیف نمـوده و   بیماريو عدم تعادل عناصر غذایی در خاك، درختان را در مقابل این  ها باغ

  .ه استدر کمتر از ده سال شد بیماريدرصدي شدت این  60
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) گـزارش و عامـل بیمـاري    1368هاي پسته اولین بار توسط امینایی و ارشاد ( سرخشکیدگی شاخه بیماري

ــارچ  ــل      Paecilomyces variotiiق ــل و عوام ــا عل ــه ب ــز در رابط ــري نی ــین دیگ ــد. محقق ــی گردی معرف

ــاغ     ــی بـ ــکیدگی در بعضـ ــر خشـ ــاري سـ ــدت بیمـ ــا  شـ هـ

  در صد تخمین زده شده است. 90 تا                      
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هـاي بعـد تحقیقـاتی انجـام      کنترل آن با تغدیه مناسـب گیـاه در سـال    سرخشکیدگی درختان پسته و همچنین

  به نتایج تحقیقات آنها اشاره خواهد شد.   نشریه، دادند که در قسمت هاي مختلف

  

  

  

  

   :هاي بیماري نشانه

 شـود  هاي آلوده دیده مـی  هاي کوچک سیاه رنگ در سطح پوست شاخه بیماري در آغاز به صورت لکه

نوارهـاي طـولی بـه رنـگ      ،قطـورتر  سانتی متر وگـاهی  4تا  3هاي با قطر  روي شاخه .)1368ارشاد،  (امینایی و

و بـه علـت اخـتالف     شـده رنـگ آنهـا سـیاه     ،بیماري و گذشت زمان  شودکه با پیشرفت اي تیره ظاهر می قهوه

هاي آلـوده داراي کمـی    قسمت. ) 3( عکس  باشد هاي سالم شاخه به راحتی قابل تشخیص می ترنگ از قسم

ــی  ــی مـ ــه   فرورفتگـ ــند کـ ــتباشـ ــد   در نهایـ ــث تولیـ ــانکرباعـ ــز 1شـ ــی نیـ ــدرگ مـ ــت  . دنـ ــت وبافـ   پوسـ

   هــــا در محــــل شــــانکر و در امتــــداد طــــول شــــاخه، تــــا مغــــز چــــوب تیــــره شــــده  چــــوب شــــاخه

هاي ریـز عرضـی دیـده     ترك ،شانکرهاي خشکیدهدر سطح پوست گردد.  و به تدریج خشک می )4 ( عکس

  .)2 (عکس )1376 (اشکان و همکاران، می شود

  

  

  

  
  

  ج

هـا   ها و خوشـه  جوانه ها، هاي انتهایی شاخه، برگ دور تا دور شاخه را فرا گرفت قسمت ،آلودگی که وقتی 

 يا ها به رنگ قهوه برگ .کند تر شدن هوا شدت پیدا می این حالت با گرمشوند.  می کامالً پژمرده و چروکیده

( هـا معمـوالً از بـاال    شـاخه  .)1 (عکـس )1378شوند (علیزاده و همکـاران،   ها جدا نمی و غالباً از شاخه مدهدر آ

. انـد  نـام نهـاده   2سرخشـکیدگی یمـاري را  به همین دلیل بو شوند میخشک  ها) (قاعده شاخه به پایین سرشاخه)

. در مـی یابـد  طوقـه ادامـه   تـا   گاهی اوقـات هاي قطور، تنه اصلی و ترین قسمت شاخه تا پایین بیماريروي  پیش

 هـاي  ( عکـس  شوند اي تیره مشاهده می هاي آلوده به رنگ قهوه هاي آلوده، بخش مقطع عرضی و طولی شاخه

بـین پریـدرم و پوسـت    عامـل بیمـاري    قـارچ   هـاي  یاهرنگ از اندامسبعضی از موارد نیز الیه پودري . در )6و 4

                                                   

  : ناحیه مرده ( نکروتیک) فرو رفته با حاشیه مشخص در پوستcanker)شانکر( – 1

1-Die back 

نامساعد شدن شرایط آب و هوایی و محیطی باعث     افزایش 

  شدت بیماري می گردد.

سیاه شدن پوست تا مغز چوب در امتداد طول شاخه از 

  هاي بیماري می باشد. بارزترین نشانه
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در  نـوع دیگـري از قـارچ عامـل بیمـاري      .)5( عکـس  باشـد  شود که به راحتی قابل تشـخیص مـی   تشکیل می

 ،شـد با هـاي نـارنجی رنـگ کـه شـامل اسـپورهاي قـارچ مـی         فتیلـه  ،ها و تنه شاخه روي پوست شرایط مرطوب

  دهند.  تشکیل می
  

  

  

  
  

  

  
    
  هاي درخت پسته ناشی از بیماري سر خشگیدگی خشک شدن برگ-1عکس   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لوده هاي آ هاي عرضی روي پوست شاخه ایجاد شانکر و ترك -2 عکس
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  هاي آلوده شدن پوست در شاخه اي سیاه و قهوه -3عکس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

        

  اي شدن) در زیر پوست سیاه رنگ تغییر رنگ چوب (قهوه -4عکس 
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  پوسته پوسته شدن پوست درخت همراه با الیه پودري سیاهرنگ -5عکس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي آلوده شدن پوست در مقطع عرضی در شاخه اي تیره یا سیاه قهوه -6عکس 

  

  عوامل بیماري:
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) در اسـتان کرمـان شناسـایی و گـزارش     1368توسـط امینـایی و ارشـاد (    بیماري سرخشکیدگی بار نخستین 

ــاخه     ــر شـــــ ــود از ســـــ ــات خـــــ ــا در تحقیقـــــ ــد. آنهـــــ ــارچ   گردیـــــ ــوده،  قـــــ ــاي آلـــــ   هـــــ

Paecilomyces variotii  عامـل بیمـاري معرفـی کردنـد. اشـکان و همکـاران       جداسـازي و بـه عنـوان    را

ــنج1376( ــه )پــــــــــ   ، Cytospora sp.، Paecilomyces variotii گونــــــــــ

Coniotyrium sp. ،Ulocladium atrum   وAcremonium kiliense هاي متفـاوت   را با فراوانی

هـاي   شاخه روي  .Cytospora spو  Paecilomyces variotiiهاي  زنی قارچ کردند و با مایه جداسازي

بـه   کردندکه هیچکدام از قارچ هـاي فـوق قـادر    هاي درختان سالم در باغ بیان هاي گلدانی و شاخه بریده، نهال

) نشـان  1378باشند. اما نتایج تحقیقات علیزاده و همکـاران (  گی در درختان پسته نمی خشکید ایجاد بیماري سر

 ، .Paecilomyces variotii ،Cytospora spکـاهش فراوانـی شـامل     داد که سه گونه قارچ، به ترتیب

eangiferam  Nattrassia  باشند. آنهـا همچنـین    قادر به ایجاد سرخشکیدگی و شانکردردرختان پسته می

از دو   eangifera m  Nattrassiaکه قدرت بیماریزایی (تجاوزگري) و ایجاد زخـم در قـارچ    بیان کردند

) نیزنشان داد که به مرور زمـان  1384ه از تحقیقات مظفري و همکاران (نتایج حاصل .باشد گونه دیگر بیشتر می

  شـوند کـه در ایـن صـورت اینگونـه درختـان        عوامل غیر زنده زیادي موجب ضعیف شدن درختـان پسـته مـی   

قادر به مقاومت در برابر عوامل زنده قارچی نخواهند بود و زمینه براي ایجـاد بیمـاري سرخشـگیدگی فـراهم       

  می گردد.

  
  

  

یکـی از عمـده تـرین عوامـل قـارچی بیمـاري        Paecilomyces variotii بر اساس مطالعات محققین

در دماهـاي بـاالتر   می باشد و می تواند       خشکیدگی در درختان پسته ایران است. این قارچ گرما دوست سر

  درجـــــــــــــــه ســـــــــــــــانتی گـــــــــــــــراد نیـــــــــــــــز رشـــــــــــــــد کنـــــــــــــــد      50از 

هـاي هـوایی    میکرومتـر روي ریسـه   90-200×  5/2. کنیدیوفورهاي قارچ با ابعـاد  )1378همکاران ، علیزاده و(

هـاي   شـود. در جدایـه   میکرومتـر روي آنهـا تشـکیل مـی     8 -25×  5/1 -2تشکیل شده و هفت فیالیـد بـا ابعـاد    

با گرمتر  ها ها و خوشه ها، جوانه شاخه، برگ پژمرده و خشک شدن 

  کند. شدن هوا شدت پیدا می

 Paecilomyces variotii  مهمتري عوامل قارچی بیماري
Cytospora sp.    

eangifera m  Nattrassia  
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اي و متـورم   اما به طور عمده قسمت پایـه فیالیـد، اسـتوانه    دنشو اشکال گوناگون دیده می مختلف، فیالیدها به

ي یک سلولی، صاف، بیضوي تـا سـیلندري شـکل     ها شود. کنیدیوم است و به طرف نوك باریک و طویل می

ضـی از  میکرومتربه صورت زنجیره هاي طویلی روي فیالیدهاتشـکیل مـی شـوند. بع    4-5×  2-3عمدتاً با ابعاد 

میکرومتـر و بـه    8-10× 5/4-8هاي جدا شده از پسته، ماکروسپورهاي گرد تا تخم مرغی شکل بـا ابعـاد     سویه

آگار بـه   -دکستروز -روي محیط کشت سیب زمینی ( کلنی ) ها کنند. پرگنه صورت میانی یا انتهایی تولید می

 ؛1376اشکان و همکـاران،   ؛1378همکاران ،(علیزاده و  باشد اي با حاشیه سفید می رنگ زرد خرمایی تا قهوه

  )1385تویتدال و همکاران،  

  

  

  

  

هـاي   و میسـلیوم  شـود  دیـده مـی   به رنگ زیتونی تیره تا سیاه رنـگ   eangiferam  Nattrassiaقارچ 

شـدن   . بـا قطعـه قطعـه   تولیـد مـی کنـد   میکرومتـر   8تـا   2اي روشن تا تیـره بـا عـرض     دار، قهوه منشعب، دیواره

  اي و  باریک و ضخیم، آرتروکنیدیوم هاي استوانههاي  هیف

هـاي جـدا    شـود. سـویه   اي روشن تا تیره تشـکیل مـی   شکل با یک و گاهی دو سلول به رنگ قهوه  يا یا بشکه  

ی هستند کـه طـول آنهـا دو برابـر عرضشـان بـوده و بـه اشـکال کـروي،          ی ها شده از پسته داراي آرتروکنیدیوم

ــو   ــی شــــــــــــــــــ ــده مــــــــــــــــــ ــامنظم دیــــــــــــــــــ ــیده، نــــــــــــــــــ   د. نکشــــــــــــــــــ

ــارچ بــا مایــه زنــی مصــنوعی شــاخه      ــاي پســته و نگهــداري آنهــا در رطوبــت اشــباع تولیــد پیکنیــد         ق ه

سـپس یـک تـا دو و بـه      باشد رنگ و بدون دیواره عرضی می در ابتدا بی ،پیکنیدیوسپور بیضوي شکل.کند می

رنـگ تـا    از بـی هـاي انتهـایی    اي تیـره و سـلول   کند. رنگ سلول وسـط قهـوه   ندرت سه دیواره عرضی پیدا می

  میکرومتـر مـی باشـند    8-13×  5/2-7عـاد  بهاي پسته داراي ا .کنیدیوم ها در جدایهکند اي روشن تغییر می قهوه

  . Sigler et al. 1997) ; 1378(علیزاده و همکاران، 

نسبتاً متراکم، پرپشت به رنـگ سـفید مایـل بـه صـورتی اسـت کـه          .Cytospora  spهاي قارچ  پرگنه

شود. پیکنیدیوسپورها به شـکل   می زاي تیره رنگ و بزرگ به صورت پراکنده در آن تشکیل کنیداستروماي پی

هاي باریک از دهانه پیکنیدیوم خارج و به صورت قطره لزج به رنگ قرمز تا قرمز تند عسلی روي سـطح   رشته

مـی          یکرومتـر م 4-6×  1-3/1اي شـکل بـا ابعـاد     شود. پیکنیدیوسپورها شـفاف و قلـوه   استروما تشکیل می

دماي بهینه جهت جوانه زنی و رشـد   درجه سانتی گراد جوانه زده، اما 33تا 20پیکنیدیوسپورها در دماي  باشد.
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ــا   ــدیوم هــــــــــ ــد    27کنیــــــــــ ــی باشــــــــــ ــراد مــــــــــ ــانتی گــــــــــ ــه ســــــــــ   درجــــــــــ

  .)1376اشکان و همکاران،  ؛ 1378(علیزاده و همکاران ،

  

  

  

  چرخه بیماري و اپیدمیولوژي:

عامل بیمـاري  هاي  رسدکه قارچ به نظر میگی در درختان پسته مطالعه نشده است. اپیدمیولوژي سر خشکید

ند و به احتمـال زیـاد توسـط بـاد و     نک هاي مبتال براي چندین سال دوام آورده و در آن اسپورزایی می در شاخه

ــو  ــی شــــــــــــــــــــــــــ ــر مــــــــــــــــــــــــــ ــاران منتشــــــــــــــــــــــــــ   دنبــــــــــــــــــــــــــ

ه راه نفوذ احتیـاج دارنـد و بـه عنـوان     ها براي ایجاد آلودگی ب این گروه از قارچ .)1385(تویتدال و همکاران، 

  اي را به خود اختصاص داده اند. هایی که از طریق زخم وارد می شوند، اهمیت ویژه پاتوژن

  ایجاد زخم در گیاه   -1

  (هرس و برداشت محصول )
  

  نفوذ پاتوژن به داخل گیاه -2

  

  وبروز عالیم  ایجاد بیماري-3

  برروي درخت

                                                                  

                           

  انتشار توسط باد و باران -4

                                                                   

                   

  زمستانگذرانی عامل بیماري -5

  درکانون هاي آلوده

  

  

          رچاسپورزایی و فعالیت قا -6

  در شرایط مساعد

  

  نمایی شماتیک از فعالیت پاتوژن و ایجاد بیماري  -1 - شکل 
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باشـد. امـا آلـودگی  در زمـان هـرس و       با وجود اینکه وقوع آلودگی در تمام طول سال امکان پـذیر مـی  

تـا اوسـط   شود. پیشرفت آلودگی و خسارت ناشی از بیمـاري از اواخـر بهـار     برداشت محصول بیشتر ایجاد می

ــد   ــراي رشـــــــــ ــا بـــــــــ ــاعد بـــــــــــودن  دمـــــــــ ــه دلیـــــــــــل مســـــــــ ــتان بـــــــــ   تابســـــــــ

ماههـاي گـرم سـال شـدت      ). فعالیت عامـل بیمـاري در  1378(علیزاده و همکاران،  عوامل بیماریزا بیشتر است

باشد. این فعالیت بـه تـدریج در فصـل پـاییز کـاهش پیـدا        و حداکثر پیشرفت آن در تیر و مردادماه می یابد می

  ماننـد  هـاي آلـوده بـاقی مـی     هاي عامل بیماري بـه حالـت غیـر فعـال در کـانون      مستان قارچکند و در طول ز می

هـاي مختلـف ممکـن اسـت کـه فعالیـت        ). الزم به ذکر است که در مناطق و سـال 1378(علیزاده و همکاران، 

    1مل بیماري و پیشرفت آن به دلیل تغییرات محیطی و آب و هوایی متفاوت باشد.واع

ها پاره شوند، جوانـه   که پریدرم هایی محلدر در مرکبات   .eangiferam  Nاي  قارچ ه آرتروکنیدیوم

شـود. نفــوذ اولیـه در کــورتکس از داخـل یــا بــین     زده و لولـه تندشــی از محـل زخــم وارد بافـت پوســتی مــی   

در کننـد. آونـدهاي چـوبی     ها حمله مـی  گیرد و به محض استقرار، به تمام بافت هاي سلولی صورت می دیواره

  افتـد  یلوز بسته شده و با مسدود شدن کامل مسیر عبور آب پژمردگی اتفـاق مـی  اصمغ و ت ایجاد محل شانکر با

      .)1380(حیدریان ، 

سوختگی می تواند سبب مستعد شدن پسته براي حمله قـارچ شـود. علیـزاده و همکـاران      حرارت و آفتاب

زنـی شـده کـه در طـول روز بیشـتر در جهـت تـابش         هـاي مایـه   ) در مطالعات خود متوجه شدند، شاخه1378(

  خورشید قرار دارند، به دلیل وجود دماي باال نسبت  

  هاي موجود در سایه و یا در معرض تابش کمتر خورشید، زودتر پژمرده و خشک می شوند.  به شاخه

  

  

  

  

                                                          

  ایجاد شرایط مناسب در درختان                                                              

  سر خشکیدگی  بیماري پسته جهت ابتال به                                                        

  
                                                   

  شود(نویسنده).  ها مشاهده می در بعضی مواقع بیماري در اوایل بهار نیز روي شاخه -١

  

  حرارت و

 آفتاب سوختگی
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اي با توجه به نوع خاك ، آب و نحوه مدیریت باغ در کاهش و یـا افـزایش    عوامل تغذیه

هـاي انجـام شـده توسـط مظفـري و همکـاران        دگی تاثیر دارند. در بررسـی بیماري سر خشکی

ــه      1384( ــاك و در نتیج ــدیم خ ــزان س ــزایش می ــا اف ــه ب ــد ک ــاهده گردی ــزان SAR) مش  می

یابد. آنها همچنین متوجه شـدند کـه افـزایش میـزان سـدیم کـه بـا         خشکیدگی افزایش می سر

دهـد. کـاهش پتاسـیم     ایش مـی خشکیدگی را افز میزان سر ،کاهش جذب کلسیم همراه است

ــر از   ــترس خــاك ( کمت ــل دس ــزایش     200قاب ــث اف ــا ع ــوگرم خــاك) ب ــر کیل ــرم ب ــی گ میل

 30گردد. با افزایش پتاسیم نسـبت بـه تیمـار شـاهد، طـول شـانکر بـیش از         سرخشکیدگی می

  خشکیدگی گردید.    درصد کاهش یافت. افزودن روي به خاك نیز باعث کاهش میزان سر

  

  

  

  

  

  کنترل بیماري:مدیریت و 
و  اسـت  مشاهده شـده  شده ناشی از عوامل محیطی  با توجه به اینکه این بیماري بیشتر دردرختان ضعیف 

هاي با تغذیه وآبیاري مناسب و به موقع، این بیماري کمتر وجود دارد، بنابراین انجـام مـدیریت صـحیح     در باغ

کنترل این  بیماري نقش مهمی داشته باشد. رعایت  تواند در مدیریت باغ همراه با عملیات بهزراعی مناسب می

  اصول تغذیه  

داري در کاهش بیمـاري داشـته و ایـن     بهینه به ویژه مصرف کودهاي حاوي پتاسیم، کلسیم و روي تاثیر معنی

  ).1384 درصد کاهش دهند (مظفري و همکاران، 63توانند طول سر خشکیدگی را به میزان  عناصر می

  

  زیر داراي اهمیت می باشند: ینبه هاي مدیریتدر کنترل بیماري ج

پوشـاندن محـل هـرس، بـا        و  ( در فصل رشد)گیاهسبز و  خشک (زمستانه یا خواب) قت در انجام هرسد -

  چسب باغبانی  
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  عفـــــونی محــــــل   هــــــاي درخـــــت و ضــــــد  جلـــــوگیري از ایجـــــاد زخــــــم روي شـــــاخه    -

 زخم با چسب باغبانی  

 هاي هرس تر از زیر قسمتهاي سیاه شده و ضد عفونی محلم سانتی 20هاي آلوده به میزان  هرس شاخه -

 )7 (عکس هاي آلوده و سوزاندن آنها انهدام شاخه -

 ضدعفونی وسایل هرس   -

هـاي   ها و کـانون  به علت تنوع و تعدد میزبانی براي بعضی از عوامل قارچی این بیماري، بایستی سایر میزبان -

 و به طور کامل سوزانده شوند.در اطراف باغ منهدم  هاي آلوده) (میزبانآلودگی

  

 
درصـد از   55سـعیدي   هاي درختان از اثرات آفتـاب سـوختگی (بـا توجـه بـه تحقیقـات ابـو        محافظت شاخه -

هایی که بـا   درصد از شاخه 85هایی که با رنگ نیمه پالستیک سفید پوشش داده شده بودند و همچنین  شاخه

صورت توام اسـپري گردیدنـد، بعـد از یـک سـال       رنگ پالستیک سفید و قارچ کش بنومیل یک درهزار به

 اند) سالم باقی مانده

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  هاي آلوده و خارج نمودن آنها از باغ انهدام شاخه -7عکس 

  

و بادامی ریـز زرنـد    48رقم فندقی  )1377با توجه به تحقیقات عالیی و همکاران ( ؛استفاده از ارقام متحمل -

 باشند. میشرایط آزمایشگاهی در  اراي بیشترین حساسیتو رقم اوحدي د داراي کمترین حساسیت

 شناسیخاکومصرف کودهاي حاوي پتاسیم، کلسیم و روي با نظر کارشناسان تغذیه  -

 هاي آبی  آبیاري مناسب و به موقع درخت جهت جلوگیري از تنش -

×  
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 مبارزه با آفات چوبخوار و سر شاخه خوار پسته -

  منابع: 
هـاي درختـان    . بررسی علل خشـکیدگی و شـانکر شـاخه   )1376(و ارشاد، ج.  اشکان، س. م. ، ابوسعیدي ، د.،

  .26 -15) 2و1( 33 بیماریهاي گیاهیپسته در رفسنجان. 

هـاي پسـته در اسـتان کرمـان. خالصـه       . بیماري سرخشـکیدگی سـر شـاخه   )1368(امینایی، م. م.، و ارشاد، ج. 

  .82مشهد، ص –مقاالت  نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران 

بیماریهاي درختان میوه خشـکباري  . )1385(و شیدت، جی دبلیو. یتدال، بت، ال.، میکائیلیدس ، تمیس جی.تو

   .(ترجمه: امیرحسین محمدي و معصومه حقدل). رفسنجان .موسسه تحقیقات پسته کشوردر مناطق معتدله 

ــدریان ، ا. ــارچ  )1380(حیـــــ ــی از قـــــ ــات ناشـــــ ــان مرکبـــــ ــرگ درختـــــ ــاري زوال و مـــــ   . بیمـــــ

 Natrrassia mangiferae. نشریه ترویجی، تهران. سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي.  

. بررسی سبب شناسـی خشـکیدگی سرشـاخه درختـان پسـته در      )1377 (عالیی، ح.، علیزاده ، ع.، و ارشاد، ج.

ــکی      ــره گیاهپزشـــــــــ ــیزدهمین کنگـــــــــ ــاالت  ســـــــــ ــه مقـــــــــ ــنجان. خالصـــــــــ   رفســـــــــ

    .230کرج . ص -ایران

سر شاخه هـاي درختـان            بررسی سبب شناسی خشکیدگی .)1378(، ح. و ارشاد، ج. عالیی ; علیزاده، ع.

  .63-53) 2. دانشگاه تربیت مدرس . دوره اول (رس مجله علوم کشاورزي مدپسته در رفسنجان. 

. بررسـی چنـد عامـل سـر خشـکیدگی      )1384(مظفري، و.، ملکوتی، م. ج.، خلدبرین،ب.، و بـاي بـوردي، م.   

  .164-154):2(19 مجله علوم وخاكترل آن با تغذیه بهینه. پسته و کن

Sigler, L., Summerbell, R.C., Pool, L., Wieden, M., Sutton,D. A., et al. 
(1997). Invasive Natrrassia mangiferae infections : Case Report, Literature 
Review, and Therapeutic and Taxonomic Apprasial. J. Clinical Microbiology 
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