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  بسمه تعالی

  :مقدمه 

کشاورزي ایران بوده که به عنوان یکی از اقالم صادراتی پسته یکی از مهمترین محصوالت 

ــوب می ــور محس ــته همواره تحت تاثیر عوامل بیماريغیرنفتی کش ــود. تولید پس زا و ش

شدمیي ي متعددمحدود کننده س اینیکی از  که با  ریاییآرمیال یدگیعوامل، بیماري پو

ــهیطوقه و ر ــته اســت که عامل آن قارچ  ش ــد. این قارچ می Armillaria melleaپس باش

شته شار جهانی دا شده 40و با بیش از  انت صیف  سیع، عامل  گونه تو و دامنه میزبانی و

. این باشـــدمی نیز یعلف اهانیگ یمثمر و حت ریدر درختان مثمر، غ شـــهیر یدگیپوســـ

 يبراتواند شده و میآلوده  يهادر باغ دیکننده، باعث خسارت شد یهارگانیسم تجزمیکرو

در مواد  صورت ساپروفیتبه  ای زبانیو ساقه م شهیر بافت در انگل صورتسال به چندین 

هاي پوسیدگی ریشه بلوط، پوسیدگی این بیماري به نام .، زنده بماندمرده و خشک یچوب

شهقارچ کالهک سلیدار ری سیدگی قارچ ع شی ،پو سیدگی بندکف شه و پو شناخته  ری نیز 

سیار بوده برگریز جنگلی درختان داراي قبالً آنها زمین که هاییباغ در بیماري .شودمی  ب

بیشتر در  ،شوندمیاحداث ها و نهرها کنار رودخانه،هادشت در که هاییباغ. باشدمی شایع

است  نیا ایالریآرم خصوصیات نیاز جالبتر یکی دیشا .معرض ابتال به این بیماري هستند

 بیکه در حال تخر یچوببافت در  خصــوصــاًکند، یم یآن نور افشــان يها ومیســلیکه م
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اولین بار در سال  این بیماري .ندیگویم نیز نیروباه آتش یچوب درخشان نیبه چن .باشد

   .ه استگردیدامیراحمدي و همکاران از باغ هاي پسته دامغان گزارش  توسط 1385

  عامل بیماري:

پوسیدگی  ملاع يگونهترین و مهمترین مهاجمدهد که تحقیقات انجام شده نشان می

 Armillaria mellea، پسته مانند در درختان میوه خشکباري طوقه و ریشه آرمیالریایی

رنگ  علتبه  ،آن به عسل هیشناسند. وجه تسم یم ی نیزکه آن را به نام قارچ عسلباشدمی

به معناي عسل استفاده  melبوده که در نامگذاري آن نیز از واژه التین  کالهک قارچ یعسل

 ،شدیم دهی) نامنماریشه( فورزومیکه ر یشیمرحله روبا در ابتدا قارچ  این .شده است

 قارچ کالهک.دیگرد ينامگذار .Rhizomorpha subcorticalis Pers نامشناخته شده و با 

 نگیروبرت هارت قاتیشد. تحقیخوانده م .Agaricus melleus Vahl. ex Fr نیز با نام 

 .وجود دارد یکینزد یدو مرحله همبستگ نیا نی) در آلمان ثابت کرد که ب1873-1875(

 .Agaricus melleus Vahl. ex Fr يهاگونهکه در کنار  یمختلف یاز آن به بعد اسام

 ای Armillariellaبه جنس  یهمگ ،گرفتیقرار م ..Rhizomorpha subcorticalis Persو

Armillaria وستیپ.   

  Agaricalesراسته از Physalacriaceae در خانواده آرمیالریاجنس در علم قارچ شناسی 

  گیرد. قرار می
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متر سانتی 5/7تا  6/1 به قطر برجسته، عسلی رنگ ،هاي نرمکالهک A. mellea  قارچ

  .)1عکس(کندتولید می

  

هاي مربعی شکل و در ادامه رشد به صورت پهن و برجسته که در ابتداي رشد اغلب با لبه 

 ايتا قهوه ردز ،هاي بالغالهککهاي جوان و تازه، زرد طالیی ورنگ کالهک گردند.ظاهر می

اي ها بیشتر بوده و تمایز رنگ زرد تا قهوهاي در مرکز کالهکتمرکز رنگ قهوه که است

هاي سفید داراي تیغهبازیدیوکارپ در روي کالهک به صورت شعاعی قابل تشخیص است. 

 10تا  6/3اي هو پایزرد رنگ  يلبه اغلب با دیسف یک حلقهبا  ،اي رنگقهوه زرد مایل به تا

توده  .باشندها در قاعده فاقد قالب اتصال می. بازیدیوم)2(عکس باشندمیمتري سانتی

 محل قطع در Armillaria  melleaهاي عسلی قارچ اي از کالهکتوده -1 عکس
 )نویسندگانباغ(عکس از  درخت پسته آلوده در 



 
 

٨ 
 

، میکرومتر 10-5/13 * 6-8 هاسپورهاي قارچ به انداز است.این قارچ سفیدرنگ اسپورهاي 

  هستندصاف و شفاف  بیضوي شکل با نوك برجسته،تقریباً کروي تا 

هاي دیپلوئید مانند و سفیدرنگ و میسلیومهاي هاپلوئید قارچ، کركمیسلیوم). 3(عکس

  باشند.الیه و معموالً تیره رنگ میپهن، الیه

  

  

  

  

  

  

  

  

 پایه کالهک  

 حلقه کالهک

 کالهک هايتیغه

 دا شده از  ج Armillaria  melleaکالهک عسلی قارچ  -2عکس 
 (عکس از نویسندگان)  درخت پسته آلوده
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کند که در سطح اي رنگی تولید می(ریزومورف) سیاه تا قهوههاي نماریشهقارچ آرمیالریا 

توانند باعث انتقال بیماري شده و میهاي زنده یا مرده و یا نزدیک سطح خاك دیده ریشه

  به درختان سالم گردند. 

تا  1اي از اندام قارچی به قطر تقریبی هم پیوستهها، ساختارهاي ریشه مانند و به نماریشه

اي در زمان جوانی قهوه اي تیره وقهوه رنگ آنها در زمان پیري، باشند کهمی میلی متر 2

باعث پایداري متر در خاك حرکت نموده و تا چندین هاباشند. نماریشهمایل به قرمز می

هاي قارچ با رشد انتهایی به عنوان ها و ریسهنماریشه شوند.قارچ از سالی به سال دیگر می

آلودگی و واکنش میزبان  فرآیند منابع اصلی اینوکولوم قارچ هستند که باعث شروع

 در زیر میکروسکوپ  Armillaria  melleaسپورهاي قارچ بازیدیو -3عکس
 ) Michael Kuo( عکس از 
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نیز  پوسیدگی بندکفشی ریشه به نامها . این بیماري به علت وجود نما ریشهشوندمی

  .)4(عکسشودمی شناخته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ، کوچکو سرشاخه ها هاشاخه هاي بیماري در اندام هوایی به صورت کاهش رشدنشانه

ها، ، ریزش زودهنگام برگعمومی و یا قسمتی از درختان آلوده ها، زرديشدن برگ

 ).5(عکسگرددنمایان می هاو حتی پژمردگی برگ ، کاهش محصولهاسرخشکیدگی شاخه

می شود و در برخی از هوایی معموالً از یک طرف درخت شروع  اندام در بیماري هاينشانه

  ).6س (عک گرددلودگی کل درخت و درنتیجه مرگ آن میآ سالها باعث

  

 الریا جدا شده از ریشه پسته هاي) قارچ آرمیرشد ریزومورف (نما ریشه- 4عکس
 )نویسندگاندر محیط کشت (عکس از 
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و زردي برگ در درختان پسته آلوده  ، کوچک شدنکاهش رشد شاخه  -5عکس 
 )نویسندگان(عکس از   Armillaria  mellea به

 

 Armillaria  melleaسبز خشک شدن ومرگ درخت پسته آلوده به  -6کس ع
 )نویسندگان(عکس از  
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کند، پوسیدگی و ریش ریش شدن اي که به تشخیص بیماري کمک میمهمترین نشانه

هاي اصلی درخت و تشکیل یک الیه سفیدرنگ یا سفید بافت چوبی در ناحیه طوقه و ریشه

در مراحل ). 7متمایل به کرم از بافت قارچ در برخی از نواحی زیر پوست می باشد (عکس

 فیتوفتورایی پوسیدگی جمله از خاکزاد هايبیماري سایر عالئم با است ممکناولیه آلودگی 

در مراحل پیشرفته پوسیدگی  شود، اما باید توجه نمود اشتباه ریشه (گموز) و طوقه

پوست  الیه سفیدرنگ یا سفید متمایل به کرم از بافت قارچ در برخی از نواحیآرمیالریایی، 

  ). 8(عکس شود اهده میمشاصلی و طوقه  هايچوب خارجی در ریشه زیر پوست و

  

 Armillaria melleaچوبی طوقه و ریشه در درخت پسته آلوده به  پوسیدگی بافت -7کس ع
 )نویسندگان(عکس از  
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ناشی از سبزخشکی درختان پسته پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه، خالف بر 

، عالوه بر اینکه جدا دهد رخ فصل رویشتواند در طول پوسیدگی آرمیالریایی ریشه می

، نسبت به این بیماري هاي اصلینیز یکی از تفاوت از بافت هاي آوندي شدن آسان پوست

صفحات بادبزن  ،بیماري در مراحل پیشرفته ممکن است باشد.پوسیدگی فیتوفتورایی می

 مشاهده بین پوست و چوبطوقه و ریشه  تمام نواحیدر  هاي قارچاز میسیلیوم يمانند

  . )9(عکس شوند

  

 داخلی پوست و چوب خارجی در ریشه و طوقه درخت پسته آلوده سفید شدن بافت -8عکس 
 )نویسندگان(عکس از   Armillaria  melleaبه  
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باعث پوسیدگی سفید و اضمحالل سلولی قارچ آرمیالریا با از بین بردن ترکیبات دیواره 

حالت اسفنجی به  ،هاي چوبی پوسیدهبافت مراحل پیشرفته پوسیدگی، درشوند. چوب می

 ها،و با شروع بارندگی شوند. ممکن است در فصل پاییزخود گرفته و ریش ریش می

اي روي تنه، پایه و یا قسمتی از طوقه درختان قارچ به صورت دسته هاي عسلیکالهک

  . )10(عکس  آیندي آلوده بیرون میآلوده و مرده و حتی روي زمین از ریشه ها

 

  

  

 روي چوب Armillaria melleaتشکیل صفحات میسلیومی قارچ  -9عکس 
 )نویسندگان(عکس از   درخت پسته 
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  :و اپیدمیولوژي چرخه بیماري

در صورتی که در  و فعالیت نموده هاي چوبی آلوده یا مردهروي بافت A. melleaقارچ 

 ها زنده بماند. تماستواند براي چند دهه نیز روي این بافتمی ،شرایط خشکی قرار نگیرد

اولیه  آلودگی باشد.هاي جدید مییکی از راهها براي شروع آلودگی هاي آلوده و سالمریشه

هاي آلوده هاي درختان موجود در باغ با ریشهکه ریشه دهدقارچ داخل خاك زمانی رخ می

 هايآلودگی ، تماس پیدا کنند.خاكمانده از محصوالت قبلی و یا گیاهان بومی در باقی

 Armillaria mellea جوان ونابالغ  هاي عسلیکالهک -10عکس 
 )نویسندگاندرخت آلوده (عکس از  تنهاطراف 
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 با این نوع روش انتقالگیرد. سالم صورت می با هاي آلودهریشه طریق تماس ازثانویه 

آلوده است، منطقه  در ايبیماري در باغ که به صورت بزرگ شدن دایره الگوي گسترش

، اداوات کشاورزي یهاي انسانوقوع سیل و فعالیتدر بسیاري از موارد، بر اثر  .گرددتایید می

قارچ  توانند باعث پراکنشکه می در خاك جابجا شده هاي آلودهریشه نیز و خاك ورزي

  گردد. آرمیالریا

 چرخه زندگی و ی درمهم شوند نقشقارچ تولید می يهاکه به وسیله کالهک اسپورهایی 

ها و هم براي آلودگی رطوبت خاك هم براي تشکیل نماریشه ندارند. قارچپراکنش طبیعی 

شود، اما در . پوسیدگی آرمیالریایی ریشه در بیشتر خاك ها ایجاد میها الزم استبافت

شیوع بیشتري دارد. شدت بروز بیماري با آبیاري هاي سبک و شنی با زهکش مناسب خاك

سنگین ارتباط دارد اما این ارتباط در رابطه با درختان میوه خشکباري تاکنون بررسی 

به راحتی ترند و نشده است. درختان تحت تنش به خصوص تنش آبیاري به بیماري حساس

درجه  30تا  10ا هاي آرمیالریگونه دامنه دمایی براي رشد مورد حمله قارچ قرار می گیرند.

هاي یافته .گزارش گردیده استگراد درجه سانتی 22تا  20گراد با دماي بهینه سانتی

رشد  میکروارگانیزم گرمادوست بوده و یک، A. mellea قارچدهد که محققین نشان می

ها، این قارچ در تمام قاره ، بیشتر است.از حد بهینه در دماهاي باالترآن  هايمیسلیوم

شود. بیشتر گسترش و پراکندگی دارد، اما بیشتر در مناطقی با آب و هواي معتدل یافت می
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باشند، حاوي مقادیر زیادي از مواد آلی و رطوبت می ی کههاي آرمیالریا در مناطقگونه

  رشد و فعالیت دارند.

  : مدیریت و کنترل بیماري

به خصوص در صورت استقرار  پسته ریشه طوقه و یالریاییآرمپوسیدگیبیماري کنترل 

موارد زیر در  با این وجود رعایت ،در باغ بسیار مشکل بوده و معموال موفقیت آمیز نیست

  می تواند موثر واقع گردد: کنترل بیماري

باغهاي جدید در زمین هاي سالم و عاري از قطعات گیاهی آلوده به قارچ آرمیالریا و با  -

  اطمینان از عدم آلودگی گیاهان قبلی به این بیماري درآن زمین احداث گردد.

 هاي سالم، گواهی شده و عاري از بیماري استفاده گردد.جهت کاشت از نهال -

  .و محل آنها ضدعفونی گرددحذف  در باغ هاي آلودهدرختان مرده  -

سانتیمتر و یا بیشتر  5/2هاي چوبی با قطر قبل از احداث دوباره باغ باید تمام ریشه-

لت آیش قرار گیرد. در آوري و نابود شده و زمین براي مدت حداقل یک سال در حاجمع

اما موفقیت این روش  .برخی موارد ضد عفونی خاك خشک با متیل بروماید مؤثر بوده است

به میزان زیادي به نوع و رطوبت خاك بستگی دارد. ضد عفونی خاك با سموم گازي در 

 هايدلیل اینکه گونهخی موارد و براي محصوالت با ارزش اقتصادي باال مفید است اما به بر

Armillaria هاي دور از محل ضدعفونی قادرند روي قطعات بزرگ ریشه و نیز روي ریشه

  شود. کنی بیمارگر میندرت باعث ریشه زنده بمانند این روش به
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مقدماتی در  تحقیقاتل بیماري است. هاي مقاوم مؤثرترین روش کنترکاشت پایه-

 هنشان داد هایی که به صورت طبیعی آلوده به بیماري پوسیدگی آرمیالریایی بوده اندزمین

  هايکه پایهدر برابر بیماري متحمل بوده، در حالی  UCBIو  Pistacia terebinthusکه 

 P. atlantica و P. integerrima  و بیماریزایی با توجه به متغیر بودن باشند.یمحساس 

میزبان و واکنش درختان با توجه به ترکیب  ، A. melleaهاي مختلفجدایه قدرت تهاجم

واکنش  A. melleaهاي بومی با استفاده از جدایه بوده و الزم است تا بیمارگر متفاوت

  گردد. ها و ارقام مختلف پسته در شرایط استاندارد بررسیپایه

اقدامات زراعی کمتر مورد  طوقه و ریشه پسته مدیریت مبارزه با پوسیدگی آرمیالریایی در-

 باشد. تاثیر گذار و اند. مدیریت آب ممکن است به عنوان یک فاکتور مهمتوجه قرار گرفته

افزایش قدرت و شادابی  آبیاري مناسب و اطالعات کمی در مورد کاهش بیماري از طریق

نیز نامشخص  مچنین واکنش عامل بیماري به شوري آب آبیاريهدرختان وجود دارد. 

   است.

هاي پالستیکی و کندن گودال اطراف نواحی آلوده پیشرفت بیماري را استفاده از سد-

 کند. کارایی این روش در درختان میوه خشکباري،می دار کندهاي درختان هستهدرباغ

  مشخص نیست.
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خاك، نظیر  در هاي آنتاگونیستمیکروارگانیزم با ترل بیولوژیکی قارچ آرمیالریاکن -

، خاك خشکی یا هاي باالي سموم تدخینی وهاي تریکودرما، زمانی که بر اثر غلظتگونه

 ضعیف شده باشد. موثر خواهد بود. آرمیالریا قارچ

مدیریت شیمیایی پوسیدگی آرمیالریایی به دلیل اینکه قارچ در زیر پوست درخت و در  -

هایی رو به رو است. اکثر تحقیقاتی که بر روي سموم گیرد، با محدودیتمی خاك قرار

اي هاي مزرعهها انجام شده بی نتیجه بوده و در تستکشتدخینی و ضدعفونی خاك با قارچ

هاي سیستمیک بر روي کشاي قارچاي نداشته است. تزریق تنهنتیجه مناسب و بهینه

باعث کاهش مرگ و میر درختان آلوده به و انگور  ، بادامتعدادي از درختان میوه مانند هلو

 نتادرخ یآرمیالریا شده است. این در صورتی است که جهت کنترل پوسیدگی آرمیالریای

      پسته هنوز هیچ قارچکشی تست و ثبت نگردیده است.  
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