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  (یا انگومک یا شیره سیاه پسته پسته طوقه و ریشه یتوفتوراییاف پوسیدگی) پسته گموز -1

 یا گموز نام به را آن اغلب باغداران که است پسته درختان های بیماری مهمترین از یکی ،طوقه و ریشه پوسیدگی

 .شناسند می سیاه شیره

 عامل بیماری

 و Phytophthora citrophthora  ، P.cryotogea ، P.drechsleri شامل چقار گونه چهار بیماری این عامل

P.megasperma  ببرد بین از را بارور غیر و بارور پسته درختان از زیادی تعداد ساله هر است قادر که باشد می . 

 شرایط مساعد بیماری

 آورده باغ داخل به گیاهی ادمو و ها قنات ،کانال،رودخانه آب،آلوده خاک راه از یتوفتورااف هاییگونه 

 . شوندمی

 بمانند باقی خاک در ها ل سا برای ندنتوا می یتوفتورااف های گونه . 

 دارد خاک رطوبت با نزدیکی ارتباط طوقه و ریشه یتوفتوراییاف پوسیدگی شدت و ظهور . 

 افتد می اتفاق سال گرم های ماه در درختان میر و مرگ درصد بیشترین. 

 عالیم بیماری

 شوند می مبتال بیماری این به رشد مراحل تمام در پسته درختان. 

  سبز عالئم نهایت در و پژمردگی ،زردی ،رشدی کم و ضعف مانند هایی هنشان بیمار درختان هوایی اندام در 

 . شودمی مشاهده خشکی

 ی پایه های حساس درختان در باغ های آلوده ممکن است عالیم متفاوتی را نشان دهند، در درختانی که بر رو

پیوند خورده اند عالیم به سبز خشک شدن کامل درخت است ولی در درختانی که دارای مقاومت باال به 

بیماری می باشند عالیم به صورت کاهش پوشش برگی، خشکیدگی سرشاخه، کم شدن میزان محصول، 

 تغییر شکل برگ و مرگ تدریجی درخت مشاهده می شود.

 بیماری های مهم  پسته
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 شده رنگ سیاه تا ای قهوه ،ریشه به تنه اتصال محل در درخت پوست ،طوقه گیپوسید دارای درختان در 

 هوا مجاورت در که شده ترشح رنگ شیری صمغ اغلب ها شکاف این از. شودمی دیده آن در هایی شکاف

 . است معروف سیاه شیره نام به بیماری این باغداران میان در دلیل این به. شوندمی رنگ سیاه

 احاطه بیماری از ناشی های شانکر وسیله به کامل طور به ها آن طوقه یا و تنه که درختانی موارد از بسیاری در 

 .میرند می، شوند می

  دچار و آمده در سیاه تا تیره ای قهوه رنگ به مرکزی استوانه و کورتکس ناحیه ،آلوده مسن های ریشه در 

 .روند می بین از نهایت در نیز تر کوچک های ریشه و شده پوسیدگی

 

 

ونگی گسترش مرگ و میر درختان در باغ های آلوده به صورت متوالی بر روی ردیف هانمایی از چگ   
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 طوقه محل نزدیکی در خصوص به خاک با اشباع زمان مدت و آبیاری دفعات کاهش  

 ها باغ در مناسب زهکش ایجاد 

 فشار تحت آبیاری سیستم در طوقه نزدیک آب تجمع و ها تنه اطراف مستقیم رطوبت ایجاد از خودداری 

 گیرد قرار خاک سطح از باالتر سانتیمتر چندین پیوند محل که ای گونه به درختان کاشت . 

 فراهم باغدار برای آن مشاهده امکان ،طوقه آلودگی صورت در ،درختان طوقه اطراف خاک برداشتن با 

 طوقه اطراف رطوبت کاهش باعث ختانرد طوقه اطراف در آفتاب نور و هوا جریان وجود همچنین. آیدمی

 .شودمی

 از سانتیمتر چند حتی و داده رنگ تغییر و آلوده های بافت که است الزم طوقه پوسیدگی با تاندرخ در 

 تراشیده محل. گردند نابود و آوری جمع دقت با آلوده قطعات و شده تراشیده چاقو وسیله به سالم هایبافت

 .نمود ضدعفونی نکاپتا یا و بردو مخلوط ،مس کلرور اکسی مانند هایی کش قارچ با توان می را شده

 عالیم بیماری گموز پسته روی درختان و برگ ها
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 چندین تا آلوده محل ضدعفونی ضمن و شده خارج خاک از دقت به باید بیمار درختان باقیمانده ریشه و تنه 

 .نمود خودداری محل آن در نهال کاشت از سال

 طوقه و ریشه یتوفتوراییاف پوسیدگی به متحمل یا و مقاوم هایپایه کاشت و انتخاب 

 ها تحقیق این مختلف نتایج به توجه با ولی شده انجام گلخانه شرایط در یقتحق چندین تاکنون مورد این در 

 و پایه دو گیاهی پسته اینکه به باتوجه. است نشده فراهم باغ شرایط برای مناسب پایه یک معرفی امکان هنوز

 است هبود بر زمان و مشکل، یکنواخت خصوصیات با ارقام آوردن دست به باشدمی آزاد افشانی گرده دارای

 .شود انجام کار این دقیق ریزی برنامه است الزم که

 شرایط در یتوفتوراییاف های گونه روی آنتاگونیست های میکروارگانیسم تأثیر مورد در نیز مقدماتی مطالعات 

 که نشده فراهم باغ شرایط در ها مسمیکروارگانی این از استفاده امکان تاکنون ولی است شده انجام گلخانه

 .باشد می وسیع تحقیقات نیازمند نیز وعموض این

 

 سرخشکیدگی درختان پسته -2

سر خشکیدگی درختان پسته یک بیماری جدی در مناطق پسته کاری می باشد که اکثر ارقام پسته که در شرایط 

 نامطلوب رشد می کنند به آن مبتال می گردند.

 عامل بیماری

 Cytospora   وPaecilomyces  variotii  ، Nattrassia mangiferae  های انجام شده قارچ های راساس بررسیب

sp.   باکتری و Bacillus spp.  ن به عنوان عوامل زنده بیماری سر خشکیدگی درختان پسته که می توانند در ایجاد ای

 .ده اندبیماری نقش داشته باشند جدا ش

 شرایط مساعد بیماری

 در اوج گرما در تابستان  دارد. یماریب نیا قرارو است شرفتیدر پ ینچه مشخص است حرارت نقش مهمآ

 یاند گاه دهیکه خشک ییاگر دقت شود شاخه ها ،رود یشدت در باغات پسته باال مه ب یدگیسرخشک وعیش

رفتن دما سرشاخه ها خشک  یباالبا ندارند و در اواسط تابستان و  یمشکل چیاوقات تا اواسط تابستان ه

 .خشکند یها هم ماوقات خوشه  یگاه یشوند حتیم
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   باغات پسته در منطقه کهEC  شتریب گرینسبت به مزارع د یماریب نیا، در آن  باال است یشور ایآب وخاک 

شاهد  ندهی، در آ  EC شیآب و افزا شتریو شور شدن ب ینیزم ریرفتن سطح آب ز نیاست . با توجه به پائ

 بود. میمزارع خواه ریدر سا یماریب نیا شتریب وعیش

 که  یباشد در باغات یباغات پسته م فیضع تیریآن مد وعیوش یماریب نیا جادیاز عوامل مهم در ا یکی

 است . شتریب یماریب نیشدت ا ،شود یمناسب  در باغات انجام نم یو کودده یاریشامل آب یزراع اتیعمل

 آلوده به درختان سالم  از درختان یماریب نیمهم انتقال ا یها از راه یکیهرس  قیاز طر یماریب  نیانتشار ا

 مهم است. اریهرس بس اتیادوات هرس در طول عمل یضدعفون نیاست  بنابرا

  تغییر در بعضی عوامل محیطی مانند کاهش شدید کیفیت آب آبیاری، تشدید اثرات خشکسالی، کاهش

ین بیماری مقدار آب الزم جهت آبشویی باغ ها و عدم تعادل عناصر غذایی در خاک، درختان را در مقابل ا

 ضعیف نموده و باعث افزایش شدت بیماری می گردد.

 .کاهش پتاسیم قابل دسترس خاک باعث افزایش سرخشکیدگی می گردد 

 .افزودن روی به خاک نیز باعث کاهش میزان سرخشکیدگی می گردد 

 .حرارت و آفتاب سوختگی می تواند سبب مستعد شدن پسته برای حمله قارچ شود 

 در زمان هرس و برداشت محصول  یآلودگ نیشتریافتد اما ب یام فصول سال اتفاق مدر تم یوقوع آلودگ

 نیشتریو مرداد ب ریشود در ت یاز  اواسط خرداد  شروع م  زایماریعامل ب تیافتد. در منطقه فعال یاتفاق م

 . ابدی یکاهش م یماریب شرفتیرشد و پ زییدر پا جیرا دارد و به تدر شرفتیپ

 عالیم بیماری

 شود. یم انیپوست در سر شاخه ها نما یشدگ اهیو س یزرد ،به صورت ضعف یماریب میعال 

 .بیماری در ابتدا به صورت لکه های کوچک سیاه رنگ در سطح پوست شاخه های آلوده دیده می شود 

  ه سانتی متر و گاهی قطورتر نوارهای طولی به رنگ قهوه ای تیره ظاهر می شود ک 4تا  3روی شاخه ها با قطر

 با پیشرفت بیماری و گذشت زمان رنگ آن ها سیاه شده.

  قسمت های آلوده دارای کمی فرورفتگی می باشند که در نهایت باعث تولید شانکر نیز می گردد. بافت

پوست و چوب شاخه ها در محل شانکر و در امتداد طول شاخه تا مغز چوب تیره شده و به تدریج خشک 

 ای خشکیده ترک های ریز عرضی دیده می شود.می گردد. در سطح پوست شانکره



8 

 

دوم طبقه _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یدفاصل سه راه اشرفح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  :کانال تلگرامی                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36شماره تماس: 

Farnaz Tavakoli 

  وقتی که آلودگی دور تا دور شاخه را فرا گرفت، قسمت انتهایی شاخه، برگ ها، جوانه ها و خوشه ها کامال

پژمرده و چروکیده می گردند. این حالت با گرم شدن هوا شدت می یابد. برگ ها به رنگ قهوه ای در آمده 

 شوند. و غالبا از شاخه ها جدا نمی

  شاخه ها معموال از باال )سرشاخه( به پایین )قاعده شاخه ها( خشک می شوند و به همین دلیل بیماری را

 سرخشکیدگی نام نهاده اند.

  پیشروی بیماری تا پایین ترین قسمت شاخه های قطور، تنه اصلی و گاهی اوقات تا طوقه ادامه می یابد. در

 ش های آلوده به رنگ قهوه ای تیره مشاهده می شوند.مقطع طولی و عرضی شاخه های آلوده بخ

  در بعضی موارد نیز الیه پودری سیاه رنگ از اندام های قارچ عامل بیماری بین پریدرم و پوست تشکیل

 شود که به راحتی قابل تشخیص می باشد.می

 ی نارنجی رنگ که نوع دیگری از قارچ عامل بیماری در شرایط مرطوب روی پوست شاخه ها و تنه، فتیله ها

 شامل اسپورهای قارچ می باشد تشکیل می دهند.

 

 

 

 خشک شدن برگ های درخت پسته ناشی از بیماری سر خشکیدگی
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 ایجاد شانکر و ترک های عرضی روی پوست شاخه های آلوده

 

 سیاه و قهوه ای شدن پوست در شاخه های آلوده

 

 ه رنگتغییر رنگ چوب )قهوه ای شدن( در زیر پوست سیا
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 پوسته پوسته شدن پوست درخت همراه با الیه پودری سیاه رنگ 

 

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 ها شده و سوزاندن آن اهیقسمت س ریمتر از ز یسانت 15تا  10  زانیآلوده به م یهرس شاخه ها 

 قارچ کش مانند بردو یادوات هرس با محلول ها یضد عفون 

 مستانه یا خواب( و سبز گیاه )در فصل رشد( و پوشاندن محل هرس با چسب دقت در انجام هرس خشک )ز

 باغبانی

 آلوده یها و سوزاندن درخت یکن شهیر 

 برداشت محصول ایکلرور مس بعد از هرس  یدر هزار اکس 3درختان با محلول  یمحلول پاش 
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 حتماً به  یستیه کاران باکه پست یماریب نیکنترل ا ای یریگجلو یها روش نیاز بهتر یکیدرختان :  تتقوی

  باشد . یخاک م شیبر اساس آزما ییایمیش و یدام یدرختان با کودها تیتقو ندیآن توجه نما

 باغات  یچند سال گذشته در باغات پسته انجام شده کمبود پتاس در تمام یکه در ط یشاتیاساس آزما بر

باغداران  یکود در برنامه کودده نیا مصرف یستیمشاهده شده است با توجه به اثرات مثبت عنصر پتاس با

 . ردیبخصوص باغداران باغات آلوده قرار گ

 مصرف کودهای حاوی پتاسیم، کلسیم و روی با نظر کارشناسان تغذیه و خاک شناسی 

 آبیاری مناسب و به موقع درخت جهت جلوگیری از تنش آبی 

 (یزرند زیر ی)بادامهیاستفاده از ارقام مقاوم به عنوان پا 

 زه با آفات چوب خوار و سرشاخه خوار پستهمبار 

 لکه برگی پسته -3

 عامل بیماری

گونه های دیگر  و .Alternaria alternate  ،  Stemphylliuem spp در اثر حمله چند گونه قارچ پستهلکه برگی 

Alternaria spp. .ایجاد می شود 

 عالیم بیماری

 ه و سیاه روی برگ و دم برگ و همچنین محور عالیم بیماری به صورت لکه هایی به رنگ قهوه ای تیر

 خوشه و پوسته سبز میوه پسته دیده می شوند.

  میلی متر به رنگ قهوه ای روشن  1-3این عالیم روی برگ در آغاز به صورت لکه های کوچک به قطر

 دیده می شوند که به تدریج لکه ها بزرگتر شده و رنگ آن ها تیره تر می گردد.

 ا و دم برگ ها نیز به شکل پراکنده و سیاه رنگ ظاهر می شود که پس از مدتی باعث آلودگی دم خوشه ه

 خشکیدگی دم میوه و محور خوشه شده، به دنبال آن میوه ها پس از خشک شدن شروع به ریزش می کنند.

  روی پوست سبز میوه های پسته، لکه ها نخست به رنگ قهوه ای روشن به چشم می خورد که به تدرج رنگ

ها تیره می شود و پوسته سبز میوه در محل آلودگی حالت چوب پنبه ای به خود می گیرد و در محل لکه  آن

 ترک می خورد.
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 نیمجاور زم یهرس شاخه ها  

  هرز یها بردن علف نیاز ب 

 به موقع و مناسب  یاریآب 

 در هزار در زمان شروع ظهور عالئم  3 زانین با سم کاپتان به متوا یم یماریب افتنیدر صورت شدت  نیهمچن

 اقدام نمود . ییایمیفوق به مبارزه ش

 

 بیماری سپتوریوز )لکه برگی سپتوریایی( پسته  -4

 عامل بیماری

شناسـایی و  1964لکه برگی سپتوریایی اولین بار در یـک بـاغ نمایشـی پسـته در ایالـت تگـزاس آمریکـا در سـال 

پسته  که ایرانهتشورهای منطقه مدیکدر بسیاری از  که است .Septoria spp ارش گردیـد. عامـل بیمـاری قـارچگـز

 .شـت مـی گردد خسارت می زندکهـا  نیـز در آن

 شرایط مساعد بیماری

 های فروریخته شده موجود در کف باغ است.  گذرانی عامل بیماری سپتوریوز پسته در برگ مستانز 

 های ریخته شده  فصل بهار و مهیا شدن شرایط از نظر رطوبت و دما اسپورهای عامل بیماری از برگ در اوایل

 در کف باغ رها شده و موجب گسترش آلودگی در باغ می شود.

  باد توام با بارندگی نقش مهمی در توسعه بیماری دارد. 

 عالیم بیماری

 رنگ  اهیس یلکه ها جادیصورت اه ماه ب بهشتیاردو  نیفصل بهار در فرورد هیاول یها در ماه میروع عالش

ها  برگ ،یآلودگ شرفتهیلکه ها بزرگتر شده و در مراحل پ نیهاست که به مرور ا برگ یرو زیمتعدد و ر

 افتند.  یفرو م

 دارند. به مرور  هیهستند و زاو ها رگبرگ انیلکه ها، محدود م نیرنگ هستند. ا یمعموال لکه ها ابتدا قهوه ا

 کنند. ریها را درگ از برگ یعیا گسترده شده و ممکن است سطح وسلکه ه
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  و فاسد  یکنند و موجب نابود دایها و دانه ها هم مشاهده شوند و گسترش پ وهیم یلکه ها ممکن است رو

 یدر درختان پسته معموال دارا وزیسپتور یماریدر اثر ب شده جادیا یلکه ها. و فروافتادن آن شوند وهیشدن م

 .قرمز رنگ هستند هیحاش

 ها ممکن است بیماری به جوانه ها هم سرایت کند و موجب آلودگی شود عالوه بر برگ. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 ها و شاخه های خشکیده  جمع آوری و معدوم کردن برگ 

 تاناخ و برگ درخالی شه ایجاد تهویه مناسب برای جلوگیری از باال رفتن رطوبت نسبی در باغ و الب ،

 بخصوص در مورد درختان پرتراکم توصیه می شود. 

  پرهیز از آبیاری بیش از حد و ایجاد تهویه مناسب در خاک به منظور جلوگیری از جمع شدن آب در سطح

 .خصوص در اوایل بهار نقش مهمی در کنترل بیماری دارده کف باغ ب

 استفاده از قارچ کش های مناسب 
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 (Stigmatomycosis)استیگماتومیکوز ماسوی پسته یا  -5

 عامل بیماری

ها که توسط خرطوم سن باشدیم یماریعامل ب Nematospora coryli Peglionبه عمل آمده قارچ  یهایطبق بررس

 .شودیپسته منتقل م یهابه دانه

 نحوه انتقال بیماری

 اند و به طورعمده متعلق به شده ییشناسا رانیا یکارآور پسته که تاکنون در مناطق پسته انیز یهاسن

 .باشندیم یماریب نیهستند، ناقل ا(   Lygeidaeبذرخوار ) یهابدبو و سن یهاسن یهاخانواده

 یشامل گونه ها یماریناقل ب یباشد. سن ها یآلوده م یقارچ در داخل خرطوم ها نیا یزمستانگذران 

Lygeaus sp., Brachynema spp. , Apodiphus sp. , Acrosternum spp.  باشند یم. 

 عالیم بیماری

  در مرحله ابتدایی رشد میوه، خشکیدن میوه های تازه تشکیل یافته را ایجاد می کند و در مراحل بعدی تغییر

 شکل مغز میوه و یا لکه های کلروتیک روی مغز مشاهده می شود.

 ید بین پوست دانه و لپه های مغز در مغز میوه های نارس آلوده ماده ای چسبناک و بی رنگ متمایل به سف

مشاهده می شود، این ماده در مرحله ای که میوه از نظر رشد کامل شده است سفید و نسبتا سخت می باشد و 

 به همین علت این بیماری را ماسو نام نهاده اند.

 

 



17 

 

دوم طبقه _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یدفاصل سه راه اشرفح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  :کانال تلگرامی                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36شماره تماس: 

Farnaz Tavakoli 

 

 

 

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 مبارزه با حشرات ناقل بیماری از جمله سن ها 
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 آفالتوکسین پسته -6

نام به یاست که سم خطرناک "لوسیکپک آسپرژ"ها آلوده شدن به  آن نیتردارد که مهم یمتعدد یهاپاتوژنپسته 

 زاست.سم سرطان نیو ا کندیم دیتول «نیآفالتوکس»

 ایجاد کننده افالتوکسینامل وع

ها می باشد این قارچ A. parasiticus و Aspergillus flavus هایی چون های ثانویه کپک آفالتوکسین از متابولیت

  .می توانند آفالتوکسین )سمی که برای انسان و حیوانات سرطانزا است( تولید کنند

پسته را آلوده ساخته، باعث  یقبل از برداشت پسته و در باغ، دانه ها لوسیقارچ خانواده آسپرژ یاز گونه ها یاریسب

 کنیشوند، ل یخندان م یعیاز برداشت از درخت، به طور طب شیپسته، پ یدانه ها شوند. با آنکه اغلب یفساد مغز آن م

نشان داده پوست سبز پسته  قاتیتحق ن،ی. همچندینما یم یریلوگج قارچ به مغز پسته دسترسیپوست سبز پسته از 

کند. اما درصورت  یم یریجلوگ نیسم افالتوکس دیباشد که از تول ی( میفِنُل باتی)ترک یخاص ییایمیمواد ش یحاو

 ایمهسم در باغ  یدانه پسته به قارچ و حت یآلودگ نهیمتفاوت و خشک شدن آن، زم لیسالم نماندن پوست سبز به دال

 شود. یم

به  جهیباشد و در نت دهیچسب یموارد ممکن است پوست سبز در لحظه خندان شدن پسته به پوست استخوان یدر برخ

 ،ییدانه ها نیاز مغز پسته شود. به چن یه، منجر به بدون پوشش ماندن قسمتشکاف برداشت یهمراه پوست استخوان

درصد کل محصول  30ممکن است تا  یحت اردمو یزودخندان در برخ ی. دانه هاندیگو یم "زودخندان" یهادانه

 شتریمراتب ببه  نیزودخندان به افالتوکس یدانه ها ینشان داده که احتمال آلودگ قاتیدهند. تحق لیباغ را تشک کی

زودخندان شدن دانه پسته در باغ و  خیتار نیب یپسته با پوست سبز سالم است. فاصله زمان یدانه ها یاز احتمال آلودگ

 .دارد نیدانه به سم افالتوکس نیا یآلودگ زانیدر احتمال و م یادیز اریبس ریتأث داشتبر خیتار

 ممکن است رخ دهد؛ از جمله:  زین یگریمتنوع د لیپوست سبز پسته به دال یو خراب یدگیوسپ

 برداشت خیدر تار ریتأخ 

  عوامل ناشناخته ریسا ای ییدما دیشد راتییواسطه تغه ب یترک خوردگ 

  پوست سبز یدگیو پالس یدگیله 
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  نوک زدن پرندگان 

  حشرات و آفات پوستخوار مانند کرم کراش شین 

  دنیرس یبرا یگری( راه دی)مانند سن زدگ یانحشرات به داخل پوست استخو یبرخ شینفوذ ن گرید یاز سو 

 یاز کرم گلو یباشد. خسارت ناش یدهان بسته( م یدر مورد پسته ها یبه مغز پسته )حت لوسیقارچ آسپرژ

 . دده یم شیافزا نیآن را به افالتوکس یبه شدت احتمال آلودگ زیمغز پسته ن یانار بر رو

 یماریخصوص در اواخر بهار و ضعف و به ( بی)کم آب یآب ینشان داده که وجود تنش ها نیهمچن قاتیحقت 

 شود. یم لوسیدانه ها نسبت به قارچ آسپرژ رترشدنیپذ بیدرخت پسته باعث آس

  احتمال ترشح  شیافزا نیو بنابرا لوسیرشد قارچ آسپرژ یمناسب برا یطیمح زیپسته ن یباغ عاتینخاله و ضا

 .دینما یفراهم م نیآفالتوکس سم

 کنترل آفالتوکسینراه کارهای 

 و به موقع انجام  ریبا توجه به متفاوت بودن زمان برداشت محصول الزم است که برداشت محصول بدون تأخ

 .شود

 و  ختهیطرف آن ر کیدر  شهیشده هم دهیدرختان پهن و محصول چ ریپارچه مخصوص برداشت در ز

 .شود یآورجمع

 یشده خوددار دهیتازه چ یاک افتاده اند با پسته هاخ یکه قبل از برداشت رو ییاز مخلوط کردن پسته ها 

 .دانه پسته آلوده قادر است کل توده پسته را آلوده کند کیشود چون 

 یریبه حداقل کاهش داده شود و پسته ها بالفاصله پوست گ یفرآور نالیبه ترم وهیو انتقال م دنیزمان چ، 

رشد  یمناسب برا طیه به صورت توده شراانباشتن محصول برداشت شد رایشو و خشک گردند. زو  شست

 .کند یقارچ در توده را فراهم م

 تا زمان انتقال از باغ فراهم شود هیآن در سا یروز انجام و امکان نگهدار هیبرداشت محصول در ساعات اول. 

 ده( نش ایشده  یریو از انباشتن پسته ها )پوست گ ردیبا حداکثر سرعت و دقت انجام گ دیبا یفرآور اتیعمل

 .گردد یخوددار

 هستند.  یشتریب نیافالتوکس یبدشکل و لکه دار، دارا زیر یو پسته ها یخندان روآب یمعموال پسته ها

 یشوو  شود و از آب حاصل از شست یسالم خوددار یپسته ها با پسته ها نیاز مخلوط کردن ا نیبنابرا

 .مجدداً استفاده نشود نالیپسته ها در ترم
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 شود تیرعا یضبط و محل فرآور نالیدر ترم دیکردن محوطه و دستگاه ها با زیو تم یاصول بهداشت. 

 آلوده  یمورد توجه باشد تا از نبود پسته ها یریمختلف چرخ پوست گ یکردن قسمت ها زیو تم هیتخل

 .حاصل شود نانیاطم

 کنترل  زاتیتجه یدارا یو از خشک کن ها رندیقرار گ دهیبسته و سرپوش یداخل فضا یفرآور یدستگاه ها

 .خشک شدن استفاده شود یدما و محاسبه زمان الزم برا

  درصد باشد. 4-6حدود  دیرطوبت پسته ها قبل از انتقال به انبار با 

  دفتر مخصوص  کیانتقال محصول به انبار در ساعات خنک انجام شود و مشخصات پسته وارد شده به انبار در

 کرد. یابیآن را رد یو فرآور دیبتوان محل تول ازیثبت شود تا در صورت ن

 کرد. یمجاز ضدعفون یو با روش ها زیانبار را کامال تم دیبه انبار با دیجد یقبل از واردکردن محموله ها 

 تمام محوطه  یخودکار  کنترل شود و دما یباشد و با دستگاه ها نییاالمکان پا یحت دیدما و رطوبت انبار با

 شود. یریمحصول جلوگ یرو باشد تا از تجمع رطوبت کسانیانبار 

 ردیقرار گ یچوب یپالت ها یشود و محصول بر رو یریانبار جلوگ وارهیها با کف و د یگون میاز تماس مستق 

 باشد. یعدد م 5هم حداکثر  یها رو سهیو تعداد مجاز قراردادن ک

 ه شوند و الزم به کار گرفت یاصول فن تیبا رعا ینیسموم تدخ ،یدر صورت ضرورت مبارزه با آفات انبار

 .ردیانبار به طور کامل صورت گ هیاست تهو

 نیشده باشد افالتوکس تیکه اصول کاشت)مثل فاصله کاشت و سطح تراکم( و هرس و ... رعا یدر باغات 

 شود. یمشاهده م یکمتر

 شود. یم نیبودن آن ها باعث کاهش افالتو کس زیبا جنس مرغوب و تم یاستفاده از دستگاه ها 

 مؤثر است. نیساعت در کاهش افالتوکس 48نور آفتاب به مدت   ریسته شسته شده در زپهن کردن پ 

 دهد یرا کاهش م نیسالم، افالتوکس یپوک و آلوده از پسته ها یجداکردن پسته ها. 
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 پسته بیماری های نماتدی در -7

 عامل بیماری

 نند. از جمله نماتدهای خسارت زا برخی گونه هایی از نماتدها خسارات جدی به ریشه درختان پسته می رسا

 است. root lesion nematodesیا  .Pratylenchus sppنماتد مولد زخم 

 دومین و مهمترین نماتد خسارت زا در باغات پسته نماتد مولد غده یا گره Meloidogyne spp.    است. دو

 .گزارش شده اند M. incognitaو   Meloidogyne javanicaگونه مهم خسارت زا 
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 عالیم بیماری

 نماتد مولد زخم

 .نماتد های مولد زخم با ایجاد زخم بر روی ریشه درختان پسته موجب خسارت می شوند 

  عالوه بر ایجاد زخم روی ریشه ها این دسته از نماتدها موجب تسهیل ورود عوامل خسارت زای ساپروفیت

حال عادی قادر به نفوذ نیستند، که ورود این  دیگر )قارچ ها و باکتری ها ( به داخل ریشه ها می شوند که در

ساپروفیت ها به درون ریشه موجب لهیدگی و پوسیدگی ریشه خواهد شد، پوسیدگی و لهیدگی پوست ریشه 

-درختان پسته بیش تر ظاهری سیاه رنگ دارد که نشانه ای از فعالیت قارچ های ساپروفیت به ویژه آسپرژیلوس

 هاست.

 یجاد زخم های سیاه رنگ روی ریشه های بزرگ و قوی پسته می شود.نماتد مولد زخم موجب ا 

  اگر با چاقو مقداری از پوست ریشه آلوده به نماتد مولد زخم را کنار بزنیم می بینیم که زخم ها وسعت زیادی

 دارند و گاها به بافت آبکش ثانویه هم می رسند.

 نماتد مولد غده

  گاها عالیمی مانند عالیم ناشی از کمبودها به ویژه ازت  صورت زردی، کاهش رشد و زوال وعالیم به

 باشد.می

  اما مهم ترین و اطمینان بخش ترین عالمت وجود گره ها یا غده های ریز روی ریشه هاست که با کنار زدن

 خاک ریشه و بررسی های ریشه های مویین می توان این گره ها و برآمدگی ها را به خوبی دید.

 مبتال قادر به جذب   یها شهیباشند و ر یسالم م یها شهیشدت آلوده هستند کوتاه تر از رکه به  ییها شهیر

و مقدار  یدهبار زانیاز م جهیو در نت ابدی یم لیرو رشد و نمو درختان تقل نی. از ا ستندین ییآب و مواد غذا

 نیدر خاک و همچن نماتد تیجمع تراکمرشد و نمو و کاهش محصول با  لیتقل نیشود . ا یمحصول کاسته م

 دارد . میجنس خاک ارتباط مستق زیسن درختان و ن
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 .Pratylenchus sppپوسیدگی ریشه درختان پسته حمله نماتد مولد زخم 

 

 
 غده ها یا گره های ایجاد شده روی ریشه های درختان پسته عالمت اصلی نماتدهای مولد غده
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 شهنماتدهای رنگ آمیزی شده در داخل بافت ری

  

 

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 تفاده از ارقام مقاوم )رقم هایی از پسته وجود دارند که می توانند خسارت نماتدها را تحمل کنند و آسیب اس

 P. palaestinaجدی به آن ها در صورت هجوم نماتدها وارد نشود.( تحقیقات نشان داده که پسته های رقم 

-آسیب پذیری زیادی دارد و همچنین مشخص شده که پسته M. incognitaماتد نسبت به ن P. atlanticaو 

حساسیت زیادی  M. incognitaو  M. javanica ،M. arenariaنسبت به نماتدهای  P. veraهای رقم 

ترین بیش دارای P. muticaآسیب پذیرترین و رقم  P. veraدارند. مطالعات نشان داده که پسته های رقم 

 .Pو  P. atlanticaو همچنین  P. palaestinaت به نماتدهای مولد غده هستند. رقم های مقاومت نسب

khinjuk .دارای مقاومت متوسط نسبت به نماتدهای خسارت زا در باغات پسته هستند 
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  استفاده از پایه های مقاوم )پایه هایی از پسته باید کاشت و توسعه یابند که نسبت به نماتد مقاوم باشند یا

اقل بتوانند خسارت نماتد را تحمل کنند( بادامی ریز پایه ای بسیار مناسب برای توسعه در شرایط باغات حد

پسته ایران است و تا حد زیادی می تواند خسارت ناشی از نماتدهای خسارت زا و همچنین برخی از امراض 

 ( را تحمل کند..Peacillomyces sppسرخشکیدگی پسیلومایسزی )

 شت درختان یا نهال های پسته در خاک آلوده به نماتد)بهتر است قبل از کاشت نهال یا بذر پسته اجتناب از کا

 از وجود نماتدهای خسارت زا و جمعیت نسبی آن ها در خاک اطمینان حاصل کرد(.

 جداسازی و ریشه کنی نقاط آلوده به نماتدها: باید حتما نواحی آلوده به نماتد و درختان بیماری که به شدت 

آلوده شده اند را ایزوله یا جداسازی کرد و درختان به شدت آلوده را معدوم کرد و از آب انداخت، چون 

 نماتدها به سهولت از طریق آب آبیاری از درختان آلوده به درختان سالم انتقال می یابند.

 یتا موجب جلوگیری از ورود حشرات و امراض قارچی و باکتریایی که موجب خسارت، ایجاد زخم و نها

 نفوذ بهتر نماتد ها به ریشه می شوند.

  کنترل بیولوژیک برای مبارزه با نماتدها با استفاده از قارچ ها، ویروس ها و نماتدهای شکارگر: البته این روش

در ایران کاربرد ندارد و توسعه نیافته اما در باغات پسته کالیفرنیا نمونه های موفقی از کنترل بیولوژیک بر  

بر علیه  Pasteuria penetrans نماتدها وجود دارد، از جمله استفاده از باکتری های آنتاگونیست علیه 

 و موارد دیگر. .Meloidogyne sppنماتدهای مولد غده یا 

  استفاده از نور خورشید برای ضدعفونی کردن خاک و از بین بردن نماتدها یاSoil solarization : در این

رطوبت مناسب خاک و شخم خاک آلوده، سطح خاک آلوده به نماتدها را با  روش پس از اطمینان از

های پالستیکی یا پلی اتیلنی شفاف می پوشانند تا حرارت ایجاد شده توسط خورشید موجب ضدعفونی ورقه

مراحل و شرایط خاصی را  Soil solarizationو پاک شدن خاک از نماتدها شود. باید توجه داشت که 

موجب از بین رفتن بذر و علف های  Soil solarizationه سهولتی که فکر می کنیم نیست البته طلبد و بمی

هرز و قارچ های بیماریزا هم می شود. این روش در آمریکا کاربرد فراوانی دارد ولی در ایران بیش تر برای 

 دی ندارد.مبارزه با نماتدها در گلخانه ها استفاده می شود و در باغات پسته تقریبا کاربر

  آبیاری کافی، عملیات خاکورزی مناسب و کوددهی بهینه و حاصلخیزی بیشتر، نهایتا موجب قوی ماندن

 درختان و تحمل خسارت ناشی از نماتدها در درختان پسته خواهد شد.
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 استفاده از روش های شیمیایی: در این روش با استفاده از مواد شیمیایی مانند واپام، کلروپیکرین و متیل 

بروماید و ... نواحی آلوده به نماتدها را پاکسازی می کنند. استفاده از فومیگاسیون یا گازدهی خاک با استفاده 

از مواد شیمیایی مانند متیل بروماید تقریبا پرکاربردترین روش مبارزه شیمیایی در باغات پسته است اما باید 

میگاسیون خاک مقرون به صرفه نیست، عالوه بر توجه داشت در مقیاس وسیع هیچگاه مبارزه شیمیایی و فو

هزینه های گزاف مبارزه شیمیایی نماتد ها از طریق تیمار خاک آلوده، از نظر اثرات سوء زیست محیطی هم 

مبارزه شیمیایی مضرات فراوانی برای اکوسیستم طبیعی باغات پسته دارد. گازدهی و مبارزه شیمیایی فقط در 

، قابلیت کاربرد اقتصادی دارد و در ایاالت متحده هم مبارزه شیمیایی، مبارزه قابل مورد نهالستان های پسته

 توصیه ای برای نماتدهای خسارت زا در باغات پسته نیست. 

 در این روش زمین آلوده به نماتد را چند نماتدها نباشند زبانیکه م یو تناوب با محصوالت شیاستفاده از آ :

د تا جمعیت نماتد به شدت کاهش یابد)آیش(. در تناوب، محصولی را به جای سالی به حال خود رها می کنن

محصول اصلی در زمین آلوده به نماتد می کارند و چون محصول مورد نظر، میزبان نماتد نیست به مرور 

جمعیت نماتدها در خاک کاهش می یابد. این روش بیشتر برای مبارزه با نماتدها در گیاهان زراعی و یکساله 

 اربرد دارد و برای مبارزه با نماتدهای درختان پسته روش مناسبی نیست.ک
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 اختالالت فیزیولوژیکی

 عارضه لکه پوست استخوانی میوه پسته -1

در  ریچند سال اخ یط Endocarp Lesionپسته  وهیم یاضمحالل پوست استخوان ای یعارضه لکه پوست استخوان

و  یعباسعل ،یاحمدآقا ،یارقام کله قوچ یعارضه تاکنون بر رو نیکرده است. ا دایپ وعیکشور ش یمناطق پسته کار

 باشد. یم دیشد یآقائ احمدو  یعباسعل ،یارقام کله قوچ یمشاهده شده و خسارت آن بر رو یفندق

 دالیل ایجاد این عارضه

 ر مشخص نموده است سبز و قرمز پسته در ارتباط با عارضه مذکو یسن ها ژهیوه نقش حشرات آفت ب یبررس

پسته با  وهیم یپسته نداشته و عالئم خسارت سن ها بر رو وهیعارضه در م جادیدر ا یحشرات نقش نیکه ا

 باشد. یعالئم عارضه مذکور کامالً متفاوت م

  است.  دهینگرد یآلوده جداساز یها وهیاز م ییایو باکتر یروسیو ،یعامل قارچ چگونهیتاکنون ه نیهمچن 

 ییسرما ازیعدم برآورده شدن ن ،ییبهاره، نوسانات دما یسرمازدگ رینظ ییو آب وهوا یمیاقل عالئم عوامل، 

 .باشد یپسته با عالئم عارضه کامالً متفاوت م وهیم یبر رو یو شن زدگ یتگرگ، بادزدگ

 است. اهیدر گ میزیو من میو تداخل کلس میکمبود کلس یاستخوان عارضه لکه پوست جادیعلت ا 

 ریعناصر پر مصرف نظنقش  یررسب K  ،P  ،N ریو کم مصرف نظ Fe  ،Cu  ،Zn  ،Mg  ،CaوB نشان  زین

 شیب شیدر اثر افزا میزیو من میکلس نیب یداده است که عارضه مذکور در اثر بر هم خوردن نسبت تعادل

کمبود کاذب بروز  بسب میزیمن شیوجود آمده و در واقع افزاه پسته ب یها باغ یاریدر آب آب میزیاندازه من

را مختل نموده و  میجذب کلس یاریدر خاک و آب آب میزیمن شیرسد افزا یگردد. به نظر م یم میکلس

 .شود یمشاهده م یماندن پوست استخوان یصورت اضمحالل و نرم باقه پسته ب وهیدر م میکمبود کاذب کلس

 دهدیم شیافزا را عارضه نیا یوانپوسته استخ لیدر هنگام تشک نیسنگ یاریدهد، آب یم نشان قاتیتحق جینتا. 

 درصد سولفات  ابد،ییم شینشان داده شده که هر چه سن باغ ها افزا قاتیاز تحق آمده بدست جیدر نتا

 یاریگچ در آب آب نیسال ا انیسال یمرور زمان و ط چون به ابد،ی یموجود در خاک کاهش م (گچ)میکلس

 .شود یخارج م خاک لیحل و از پروف
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 یحداقل باال دینسبت با نیاست و ا میزیبه من میکلس نسبت ،یاریآب آب تیفیمهم در ک یتور هااز فاک یکی 

در  نی. همچناست کیرفسنجان کمتر از  یاریآب یدرصد از آب ها 50از  شینسبت در ب نیا باشد. کی

به  اهیگ زاین شیو متعاقبا افزا یشیرشد رو شیافزا استفاده شده که باعث یشتریب یهاکود ریاخ یهاسال

 .شود یم جادیعارضه ا نیداده نشود ا یپاسخ مناسب ازین نیا هکه ب یصورت در شده است. میکلس

 عالیم این عارضه

 خسارت و عالئم  نیشتریمشاهده است و ب قابل عارضه نیو برداشت محصول ا دنیتا رس وهیم لیاز زمان تشک

 یادیز زانیدرخت پسته به م رشد، مرحله از نیا در. شود یمشاهده م بهشتیارد اواخر تا نیاز اواخر فرورد

 شود، پسته وهیم میکه باعث کاهش کلس یدارد و هر عامل ازین یاستخوان شدن پوست لیتشک یبرا میکلس

 .دارد یرا در پ یپوست استخوان بیاضمحالل و تخر

 پوست شدن  اهیتا سخت شدن آن به صورت س یپوست استخوان لیعالئم عارضه از مرحله شروع تشک

پوشاند مشاهده شده و سپس  یکه حدوداً تا دو سوم آن را م وهیاز قسمت راس به سمت قاعده م یاستخوان

 .دگرد یم لیتشک یرنگ دیسف هیاز سمت راس به سمت قاعده ال یپوست استخوان یسطح داخل یدر رو

 ابتدا یه در سن زدگک یدچار شده باشند کامال سالم هستند. در صورت عارضه نیکه به ا ییها وهیم نیجن 

 شود. یم مشاهده آن یبر رو یرنگ یقهوه ا یو لکه ها ندیب یم بیآس نیجن

  ریز یسالم است ول ییرو پوست ، ظاهرمیکمبود کلس لیبه دل یپوست استخوان بیتخر لیدر اوا نیهمچن 

ن آصطالح به شود که به ا یم اهیپسته کامال س وهیم تینها در شود. یرنگ م اهیو س دهیپوست کامال پوس

 .ندیگو یم یزدگ داغو

 خرطوم  یفرو رفتگ لیاز قب یعالئم اد،یدقت ز با است . یاضمحالل پوست استخوان هیخسارت سن ها ، شب

 پوست داخل یمانند یتور دیلکه سف یاست . در سن زدگ صیقابل تشخ یاهیگ رهیسن و خارج شدن ش

منظم و  یشدگ اهیس یپوست استخوان لکه عارضهدر  یدانه نامنظم است، ول یشدگ اهیشود و س یم جادیا

 .کند یم یرو شیپ قاعده فقط از راس پسته به سمت
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 روش های پیشگیری و کنترل عارضه

 یاریآب یطور کله عارضه موثر بوده و ب نیا شیدر افزا یقابل توجه زانیبه م بهشتیباغ در اواسط ارد یاریآب 

 نیتا اواسط خرداد در کاهش ا نیفرورد لیاز حدود اوا یو کله قوچ یپسته رقم عباسعل یها نکردن باغ

 .تواند موثر باشد یعارضه م

 میکلس ینوبت محلول پاش نی، اولمرحله نیبه ا وهیم خارج شدن و پدیدار شدنبه  مانده هفته کیهتر است ب 

تواند یم میاستفاده از منابع کلسنوبت   3  تا روز تکرار شود و15تا   10به فاصله   یمحلول پاش نیشود و ا انجام

 .کند یادیکمک ز

 توجه  دیهستند . با یبه رنگ قهوه ا نیریش به صورت گچ ایو  یبه صورت محلول پاش میمنابع کلس یبرخ

 .هزار باشد 4 یباال دیاستفاده نبا مورد گچ یشور زانیداشت که م

 یمیکلس یکالت ها یمحلول پاش یا میکلس تراتیبه شکل ن یخاک میکلس مصرف انجام شده، قاتیطبق تحق 

 .دهد یرا م جهینت نی، بهترمناسب

 گردد. یرشد خوددار یها ازته و محرک یهستند از کاربرد کودها یادیز یشیرشد رو یکه دارا یدر باغات 

 یاند خوددارداشته یکه سابقه عارضه لکه پوست استخوان یدر باغات میزیمن یحاو یکودها یاز محلول پاش 

 گردد.

 

 تشخیص عالیم لکه پوست استخوانی و سن زدگی
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 پسته در زمان رشد مغز یوگرمازدگ یتاب سوختگآف -2

های کمی زیادی را در پی داشته است. افزایش شدید دما در زمان رشد  گرما زدگی  در بسیاری از موارد خسارت

درجه سانتیگراد( باعث از بین رفتن میوه و سقط جنین آن می شود که در نهایت  40سریع مغز میوه )منظور دمای باالی 

 داشت میزان  درصد پوکی محصول افزایش می یابد.در زمان بر

 عالیم عارضه

 عارضه جادیمغز، سبب ا عیدر زمان رشد سر اهیگ تحمل از حد شتریدما ب شیو افزا دیشدت تابش نور خورش 

 گردد.  یم وهیروی م یسوختگ آفتاب

 مهیصورت پوک و نه ها ب وهیم نیا شوند، سقط شده و یم یکه دچار آفتاب سوختگ ییهاوهیاکثر م نیجن 

 گردند.  یم مشاهده مغز در زمان برداشت

 که در  وهیاز م یقسمت رفته و در نیاز ب وهیم یو گاهاً پوست استخوان سبز عالوه بر آن سلول های بافت پوست

 شود.  یم دهیرنگ د اهیگرفته است، حالت نکروزه و س قرار دینور خورش دیمعرض تابش شد

  می شود.باعث ریزش میوه ی خوشه ها 

 ممتازرقم ارقام تجاری پسته،  نیعارضه مذکور دارند. در ب به یهای متفاوت تیارقام مختلف پسته حساس 

 .باشد یم عارضه نیرقم به ا نیو رقم اکبری مقاوم تر نیترحساس
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در اثر گرمازدگی پسته سقط جنین  
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 یگرمازدگ وی سوختگ آفتاب شدت بر موثر عوامل

 های  شدت تابش نور خورشید در عرض  :ش دمای محیطشدت و طول مدت تابش نور خورشید و افزای

تر است، بنابراین هرچه به خط استوا نزدیکتر شویم شدت تابش خورشید بیشتر  جغرافیایی پایین تر بیش

طور عمودی باعث افزایش دما و افزایش طول مدت در ه شود. مدت زیاد تابش نور خورشید مخصوصا بیم

های گیاهی می گردد. همانطور که مشخص است، خورشید باعث گرم  معرض دمای باال قرارگرفتن اندام

 شدن زمین و در نتیجه افزایش دمای هوای مجاور خاک می گردد.

 با افزایش دما و کاهش رطوبت خاک و وزش  :  رطوبت نسبی پایین و کم بودن پوشش گیاهی در سطح باغ

براین ظرفیت جذب رطوبت هوا افزایش بادهای گرم و خشک، رطوبت نسبی هوا به شدت کاهش یافته بنا

می یابد. این حالت باعث تبخیر و تعرق زیاد در باغات پسته شده و از دست دادن آب گیاه افزایش می یابد، 

یخسارت آفتاب سوختگ شیجهت افزا مناسب بستر جادیاز سلول های بافت پوست سبز در اثر طوفان شن و ا یرفتن قسمت نیاز ب  
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بنابراین گیاه تحت تنش خشکی و کم آبی قرار می گیرد. پوشش گیاهی سطح باغ به علت تعرق گیاه سبب 

 درجه حرارت باغ تا حدی کاسته می شود.افزایش رطوبت نسبی محیط باغ شده و از 

 هرچه ضخامت پوست سبز و  : ضخامت کم پوست سبز و پوست استخوانی در اثر عوامل ژنتیکی و تغذیه ای

پوست استخوانی کمتر باشد، هدایت گرما به داخل میوه و جنین زودتر صورت گرفته و خسارت بیشتری به 

طور ژنتیکی دارای پوست ه . بعضی از ارقام،  مانند رقم ممتاز بجنین در حال رشد در داخل میوه وارد می شود

ها ننابراین خسارت آفتاب سوختگی در آتری در مقایسه با سایر ارقام هستند، ب سبز و پوست استخوانی نازک

به مراتب بیشتری نسبت به ضخامت پوست سبز دارد. تغذیه  یبیشتر است. ضخامت پوست استخوانی اهمیت

خصوص کمبود کلسیم سبب کاهش ضخامت و استحکام پوست استخوانی شده و میزان خسارت ه نامناسب ب

 آفتاب سوختگی را افزایش می دهد.

 در خاک های فاقد پوشش گیاهی، هرچه میوه ها به سطح خاک نزدیکتر باشند، :  عدم انجام هرس فرم

انرژی گرمایی توسط سطح  خسارت ناشی از افزایش دمای باال و سقط جنین بیشتر است. بیشترین جذب

خاک صورت می گیرد. این حالت هنگامی که از ماسه بادی در سطح خاک استفاده شده باشد به مراتب 

بیشتر است. بنابراین افزایش دمای خاک باعث افزایش دمای هوای مجاور خاک شده و به میوه های مجاور 

 خاک انتقال می یابد و سبب افزایش سقط جنین می شود. 

سبب فاصله گرفتن شاخه های میوه ده از سطح زمین شده و خسارت آفتاب سوختگی  ،ام هرس فرمانج 

ه که هرس به درستی انجام شود شاخه های میوه ده در داخل تاج درخت نیز ب کاهش می یابد. در صورتی

رس وجود می آیند و از تابش مسقیم نور خورشید بر روی میوه ها جلوگیری می شود. در صورت عدم ه

مناسب، نقاط میوه ده در حاشیه بیرونی سایه انداز و در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار می گیرند. در 

ی طویل و پر رشد با قطر یصورت عدم انجام هرس مناسب، به علت غالبیت انتهایی جوانه انتهایی، شاخه ها

با شروع رشد مغز به سنگینی  اخه ها،کم و با تعداد شاخه جانبی کم به وجود می آید، بنابراین در این ش

از وجود محصول، شاخه به طرف زمین خم می شود.  یها اضافه شده و در اثر سنگینی انتهای شاخه ناشخوشه

این تغییر مکان شاخه سبب قرار گرفتن شاخه ها در معرض  هوای گرم مجاور خاک و تابش مستقیم خورشید 

ی افزایش می یابد. خسارت در داشتند و میزان آفتاب سوختگ قرار شود که قبالً در سایه یبر میوه هایی م

هایی طور ناگهانی در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار می گیرند به مراتب بیشتر از میوهه های که بمیوه
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است که از همان زمان تشکیل در معرض تابش خورشید بوده اند. بنابراین در شاخه هایی که در اثر سنگینی 

 صول خم می شوند، خسارت آفتاب سوختگی بیشتر است.مح

 ها سبب از بین رفتن  خشکیدگی سرشاخه در اثر ضعف درخت و بیماری: خشکیدگی سرشاخه و هرس شدید

شاخ و برگ شده و سبب می شود که شاخه های مجاور در معرض تابش مستقیم خورشید و در نتیجه آفتاب 

شود  میوه هایی که قبالً در سایه قرار داشتند،  یباعث م زیو شدید نهنگام ه ب . هرس نارندیسوختگی قرار گ

 خورشید قرار گیرند. دیددر معرض نور ش

 همانطور که قبال گفته شد، بیشترین افزایش دما در  : ها و فاصله درختان عدم رعایت جهت مناسب ردیف

تان روی ردیف کم باشد و که فاصله بین درخ سطح خاک بدون پوشش گیاهی اتفاق می افتد. در صورتی

اجازه ورود باد به  ،ردیف های باغ در جهت وزش باد غالب قرار نداشته باشند، فاصله نزدیک به هم درختان

جایی هوای بسیار گرم سطح خاک را نداده بنابراین هوای گرم مجاور خوشه خسارت آفتاب ه ب باغ و جا

غربی بیشترین نور را دریافت می کنند و میزان  - یهای شرق سوختگی را تشدید می کند. همچنین ردیف

های  آفتاب سوختگی در میوه های قسمت جنوبی درخت بیشتر است. خسارت آفتاب سوختگی در ردیف

 .نور کمتر، کاهش می یابد تجنوبی به علت دریاف -شمالی

 ت استخوانی خسارت آفاتی نظیر سن های زیان آور پسته باعث صدمه دیدن پوست سبز و پوس: خسارت آفات

 میوه شده و حساسیت به آفتاب سوختگی را افزایش می دهند.

 افزایش دور آبیاری، همچنین آبیاری نامنظم و تنش  : افزایش دور آبیاری، آبیاری نامنظم و تنش آبیاری

میزان جذب آب توسط  جهیآبیاری خصوصا در زمان پرکردن مغز، باعث کاهش رطوبت خاک شده و در نت

جهت انتقال مواد غذایی از خاک می یابد. بنابراین در زمانی که نیاز به جذب آب بیشتر  ریشه ها کاهش

  گیرد. میباشد، این کار با کندی صورت می

آب و مواد غذایی کافی جهت ذخیره  ،توجه به محدود شدن جذب آب و مواد غذایی، به بسیاری از میوه ها با

دست دادن شدید آب در اثر تبخیر و تعرق شده و چون آب در مغز ارسال نمی شود که این حالت سبب از 

 .افتد یاز دست رفته میوه جایگزین نمی شود، مرگ سلول ها و نهایتا سقط جنین اتفاق م

 بیماری گموز سبب از بین رفتن آوندهای آبکش در محل طوقه شده، بنابراین انتقال مواد  : های پسته بیماری

 یها برا ت نمی گیرد. فقر مواد غذایی ریشه سبب کاهش کار آیی آنغذایی ساخته شده به ریشه ها صور

. این حالت باعث ضعف ردیگ یجذب مواد غذایی از خاک شده و رشد رویشی و زایشی تحت تاثیر قرار م
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در جذب مواد غذایی توسط میوه شده و میوه ها دارای اندازه کوچکتر و پوست استخوانی نرمتر و نازکتر 

ن به دلیل کاهش سطح و تعداد برگ در درختان آلوده، میوه ها بیشتر در معرض تابش شوند و همچنییم

 می گردد. دمستقیم نور خورشید قرار گرفته و عارضه آفتاب سوختگی تشدی

 ینماتد مولد غده ریشه نیز باعث اختالل در جذب موادغذایی و آب از خاک شده و عوارض مشابه بیماری

 کند. یم جادیا

  تمام عواملی که بازتاب تشعشعات خورشیدی را بیشتر نماید : های شور و براق خورشید از خاکبازتاب نور

عامل تشدید کننده آفتاب سوختگی هستند. بازتاب نور خورشید از سطح خاک، باعث می شود که نور 

د منعکس شده به قسمت های زیرین میوه ها که دارای حساسیت بیشتری به آفتاب سوختگی هستند، برخور

کرده و عارضه آفتاب سوختگی تشدید گردد. در مواردی که سطح خاک به علت شوری، براق و سفید 

 رنگ باشد به علت بازتاب تقریباً کامل انرژی تابشی خورشید، سوختگی روی دانه های پسته ایجاد می شود.

 ست، به علت ایجاد در باغ هایی که میزان سدیم و یا قلیائیت خاک بیشتر ا :سمیت سدیم و قلیائیت خاک

شود. یده آفتاب سوختگی شدیدتر دیده میخصوص عنصر کلسیم، پده اشکال در جذب آب و مواد غذایی، ب

صورت لکه ای در باغ دیده می شود، تشدید عارضه آفتاب سوختگی نیز به ه به علت اینکه قلیائیت خاک ب

 شکل لکه ای دیده می شود.

 یا محلول پاشی در ساعات گرم و آفتابی، عارضه آفتاب سوختگی را سم پاشی و  : سم پاشی یا محلول پاشی

تشدید می کند. وجود قطرات آب بر روی میوه در زمان تابش شدید نور خورشید باعث تمرکز نور خورشید 

بر روی قسمت های خاصی از میوه شده و به دلیل گرمای زیاد تولید شده، سلول های بافت پوست سبز از 

بنابراین قدرت دفاعی میوه در آن نقاط کاهش یافته و عارضه  د لکه هایی را روی میوه می کند.ابین رفته و ایج

 آفتاب سوختگی و سقط جنین افزایش می یابد.

 صدمات وارده به پوست سبز میوه در اثر برخورد تگرگ و یا طوفان شن، باعث : صدمات وارده به پوست سبز

 شده و حساسیت به آفتاب سوختگی را افزایش می دهد. های پوست سبز از بین رفتن بخشی از سلول

 یکی دیگر از عوامل آفتاب سوختگی می تواند کمبود کلسیم ناشی از زیادی منیزیم در :  کمبود کلسیم

درخت ممکن است  محلول خاک باشد. میوه پسته که دارای بافت استخوانی است نیاز بیشتری به کلسیم دارد.

ان ندهد ولی مقدار کلسیم برای میوه کافی نباشد. یکی از عالئم کمبود کلسیم کمبود کلسیم را در برگ نش
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تر  حساسیت میوه به آفتاب سوختگی می باشد. میوه های دچار کمبود کلسیم به آفتاب سوختگی حساس

 باشند.می

 دارد. از طرفی انعکاس نور  یبافت خاک هر چقدر سبک تر باشد، ذخیره رطوبتی کمتر: بافت سبک خاک

 .خاک های شنی بیشتر است. بنابراین در خاک های شنی آفتاب سوختگی شدیدتر است خورشید در

 .ازت عالمتی شبیه به آفتاب سوختگی دارد دیمسمومیت شد: تشابه عالئم آفتاب سوختگی با مسمومیت ازت  توجه:

مسمومیت ازت را با  دیبراین نباازت از نوک بعضی از دانه ها صمغ بیرون می زند. بنا تیاین تفاوت که در مسموم با

 .آفتاب سوختگی اشتباه گرفت

 درخت پسته یجوانه ها و خوشه ها زشیر -3

 دالیل این عارضه

  یها و جوانه ها از برگ میو پتاس تمثل از یعناصر هیتخل لیبه دل ،پستهمغز رفتن  ه بهدور درریزش جوانه ها 

. ردیگیقرار نم شهیر اریشده و در اخت هروانه خوش یسنتزمواد فتو هیکلاین دوره، باشد و در  یمجاز به خوشه م

ها  شهیاز ر یفعال شدن قسمت عمده ا ریتوقف رشد و غ بموج شهیر یبرا ییمواد غذا ازیمورد ن نیعدم تام

دوره  نیدارد و برعکس در ا ییبه عناصر غذا یدیشد ازیدرخت پسته ن، اهیدر دوره مغز رفتن گ. شود یم

حاصل  یینکردن مواد غذا افتیدر لیهستند به دل ییفعال که مسئول جذب عناصر غذا یهاشهیقسمت عمده ر

از جوانه ها  ییخود به عناصر غذا ازین نیتام یبرا اهیاست که گ یطیشرا نیو در چن ندرفته ا نیاز فتوسنتز از ب

ها  آن زشیجب رتوسط جوانه ها مو یی. از دست رفتن مواد غذاکندیمنبع استفاده م کیبرگ به عنوان  و

از  یبوده و درصد کمتر تر یداشته اند درخت قو یو مناسب حیصح هیتغذ تیکه وضع یدر باغات گردد. یم

کم  یلیفعال خ یهاشهیمغز رفتن که ر لیدر اوا اهیگ ی. محلول پاشکندی م زشیشده و ر هیجوانه ها تخل

تا حد قابل را جوانه ها  زشیر، ر شدن خوشهپ یبرا ازیمورد ن ییاز عناصر غذا ای  بخش عمده نیهستند و تام

 دهد. یکاهش م یقبول

 عیو توز لیتشک میکلس،بوده است اهیدر گ میکلس تیخوشه ها مربوط به وضع زشیعمده ر لیاز دال یکی 

 شیموجب افزا یرطوبتو  ییدما یطیهرگونه تنش مح ،کندیکنترل م اهیرا در داخل گ یاهیگ یها میآنز

 طیبرگ و خوشه در شرا درشده  دیتول نیرمون اکسوه ، شود یدر برگ و خوشه ها م نیهورمون اکس دیتول
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 طیباشد. در شرا یم یبه مقدار کاف میبه عنصر کلس ازمندیانتقال ن نیدرخت منتقل شود. ا شهیبه ر دیبا یعیطب

رمون وها ه که در آن یی. در خوشه هاابدی یع ممها تجشده در خوشه دیتول نیاکس یهورمون میکمبود کلس

-با تجمع هورمون اکسین دستور تشکیل الیه چوبافتد.  یماتفاق  یهورمون جیته دهیپد ،افتهیتجمع  نیاکس

ای را می دهد. با تشکیل این الیه مانند پاییز دستور خزان، ریزش برگ و خوشه در بهار صادر می شود. پنبه

 چک ترین تکان و وزش بادی ریزش می کند.خوشه سالم و بدون هر گونه تغییر رنگ و بافتی در آن با کو

 ها و  برگ زشیموجبات ر لنیهورمون ات شیافزا اه،یتنفس گ زانیهمزمان با گرم شدن هوا و باال رفتن م

 ن،یمانند غرقاب کردن زم، شوند یعارضه م نیا دیاز عوامل موجب تشد یآورد. برخ یخوشه ها را فراهم م

 …و  دهینپوس یدام یاستفاده از کودها

را  وهیبرگ و م زشیشود، ر شهیدر اطراف ر ژنیکه موجب کاهش سطح اکس یهر عارضه ا یکل طوره ب

دارد. نفوذ  اهیدر گ لنیدر کاهش سنتز ات ینقش موثر میکلس عنصر. است یکه البته موقت کند یم دیتشد

 تیفعال تیو تثب وهیو استحکام م ینگهدار جهیو در نت لنیات دیباعث کاهش تنفس و تول وهیبه داخل م میکلس

ACC شود یم دازیاکس. 

 

 پوکی میوه های پسته -4

دد. رگو میبر ند اما رشد جنین با اختالل روک و تخمدان رشد می میوه تشکیل شده کهی زمانی رخ می دهد کپدیده پو

 د.وقوع می پیوند  هشدن میوه ب ردر زمان پ ی در زمان تشکیل میوه وکپدیده پو

 هویم لیدر زمان تشک یپوک :الف

چون عدم رشد دالیلی  هب تلقیحد اما رده افشانی انجام می گیرگکه ی در زمان تشکیل میوه هنگامی رخ می دهد کپو

و رده، با مشکل روبرگه لولنزدیک شدن تخمک و همچنین از بین رفتن تخمک در زمان  هدن بسیده تا ررگ هلول

 .ددرگمی

اما عدم انجام  افیستکای تشکیل میوه  رب هخام ده دررگ هیا حتی رشد لولده افشانی و رند گراییک فربا این تئوری، تح

اح، قتشکیل میوه بدون انجام ل دد. این پدیدهرشدن میوه و تولید میوه پوک می گ راح مانع از تشکیل جنین و عدم پقل

 .نامیده می شود(  Parthenocarpy) ارپیوکپارتن
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 وهیدر زمان پر شدن م یپوک: ب

جنین های  لتحا در این ،وقوع می پیوندد هب زنی زیعنی در زمان نمو مغ رداد و تیرهای پوک درماه های ختشکیل میوه 

 دد.رهای پوک می گ بب تولید میوهسمیوه نبوده و این موضوع کردن  پررشد و نمو و  هشده قادر ب قیحتل

بسیار  تسشدن میوه( اتفاق افتاده ار پا ها )زمان تشکیل ی دام یک از زمانر کده ی یک میوه پستکپو هتشخیص اینک 

 .باشدمشکل می

 

 پسته یکننده پوک جادیعوامل ا

 پسته  ی. پوکباشد یدر ارقام مختلف پسته متفاوت م یپوک زانینشان داده که م قاتیتحق:  یکیعوامل ژنت

 .باشد یم ییو احمد آقا یباالتر از نوع اکبر یکله قوچ

 :هی محصول دارد. بکاهش درصد پوک بسیار مهمی در قشات نب باغسوددهی مناک عوامل تغذیه ای  

  هیسکی  قا،  بهده در خامرگه ده، رشد لولرگ هزنی دان هوژن، بور و روی در جوانرنیت رعناص می رسد که رنظ

 رعدم تعادل عناصالزم به ذکر است که نند. ک فا میویژه ای ای قشتخمک ن طسقی از رجلوگی جنینی و

 .ده داردیایش این پدزمهمی در اف قشای ن ههای تغذی و محدودیت فرم مصک و فرمصرپ

 کمبود گرده مطلوب ، تعدد درختان نر لیبه دل یکاره از مناطق پست یدر برخ :یمشکالت گرده افشان

تعداد  ،خوشه گل کی. در باشد یماده م یمشکل مربوط به گل ها نجایرسد که در ا یبه نظر م ستیمطرح ن

. تعداد و دارندکوچک نابارور وجود  یو گلچه ها یبارور تیبا قابل یعیطب یلچه هاگلچه شامل گ یادیز

 یهاتیبه محدود گریرقم مربوط است و از طرف د یکیژنت لیطرف به پتانس کینابارور از  یگلچه ها عیتوز
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س از باز شدن هفته اول پ 4نابارور معموالً در  یها ارتباط دارد. گلچه ها دراتیو کربوه یرمونوه ،یا هیتغذ

، یبنه و پسته اهل یها کوچک گل یها یمادگ شتریبها نشان داده است که از پژوهش ی. برخکنندیم زشیر

محور  ینییپا یمربوط به گلچه ها، افتهینمو ن یهاینوع مادگ نیا تیبوده و در واقع اکثر افتهیو توسعه ن میعق

و عمل  شودیگرده در سطح کالله متوقف م یدانه ها رشد لوله ،یعدم نمو مادگ لیبه دلکه  باشند یخوشه م

 ایگل و  زشیمنجر به ر یکامل تخمدان در زمان گلده لیگردد. سقط تخمک و عدم تما یانجام نم حیتلق

 .ندپوک خواهد ما تیاما در نها دینما یرشد م هیاول وهیحاالت م یو در برخ شودیم هیاول وهیم زشیر

ها آن نیکه مهمتر ردیگیصورت م یمختلف لیپوک به دل وهیم دیلقاح و تول ها عدم انجامپژوهش یطبق برخ

، ینیجن سهیعدم وجود ک ،کولیفون بیتخر ،ینیجن سهینفوذ لوله دانه گرده به داخل ک ییتوانا عدم :عبارتند از

 زود بیتخر ،عدم وجود سلول مادر مگاسپور ،رفتن زود هنگام بافت خورش نیاز ب ،ینیجن سهیک بیتخر

در  نیجن بیتخر ،شدن آندوسپرم یعدم سلول ،نمو هیرفتن اندوسپرم در مراحل اول نیاز ب ،هنگام تخمک

در رشد  ریتاخ ایو  نیتداخل رشد آندوسپرم و جن بدون بافت اندوسپرم و ینیجن سهیک ،شکل یمرحله کرو

 .گردندیعالئم محسوب م نیتر از مهم نیجن

 ها ننییتوکیسا و ها نیبرلیج، ها نیمانند اکس ییهورمون ها شد:ر یکننده ها میو تنظ یعوامل هورمون

ها  محرک)رشد  یکننده ها میتنظ نیو در واقع عدم تعادل ب کنندیم فایا یدینقش کل نیو جن وهیدر رشد م

گردد. رشد لوله گرده در  یم یو بروز پوک نیاحتماالً عدم رشد مناسب جن نیو جن وهیدر م (و بازدارنده ها

محرک رشد و  یسنتز هورمون ها یبرا ینیجن سهیک کیجهت تحر یخود عامل زین لقاحبدون انجام خامه 

 عیسبب تسر وهیاز درختان م یاریدر بس نیرمون اکسومناسب ه یغلظت ها نکهی. با اباشدیم هیاول وهیم لیتشک

-جوانه زشیدر کاهش ر به همراه اوره در خرداد ماه اگرچه نیآدن لیکاربرد هورمون بنز.گردد یم وهیرشد م

 کاربرد نیهمچن ،است دهیگرد هاوهیم یپوک شیها سبب افزا پژوهش یگل پسته موثر بوده اما در برخ یها

در زمستان اگر  زین کیبرلیج دیاس یباال یگردد. غلظت ها یم یوکپ شیسبب افزا زین ییبه تنها نیآدن لیبنز

 شیگل ها سبب افزا نیا یمشکالت گرده افشان لیه دلاما ب دینما یم عیماده را تسر یچه باز شدن گل ها

 دیگل را تشد یپوک و جوانه ها یها وهیم زشیاگر چه احتماال ر نی. کاربرد اتفگرددیم هاوهیم یپوک

محرک رشد به صورت  یگردد. اگر چه هورمون ها یم هاوهیم یاما در کل سبب کاهش پوک دینمایم

 دهیها در کاهش پد هورمون نیا یپسته دارد اما هنوز کاربرد خارج نینو ج وهیدر نمو م یزا نقش مهمدرون

 نبوده است. زیآمتیموفق یپوک
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 ی، رشدگرده افشان ،ها باز شدن گل یها در زمان یباال و گرمازدگ یدما  :یطیمختلف مح یتنش ها 

 یارضه آفتاب سوختگ. عگرددیم هاوهیم یپوک شیسبب افزا نیدر زمان رشد و نمو جن نیو همچن وهیم هیاول

 تواندیم زین گرددیم جادیدما ا شیو افزا دینور خورش دیمختلف از جمله تابش شد لیدر پسته که به دال

 یکه دچار آفتاب سوختگ ییهاوهیاکثر م نیپوک گردد. مشخص شده است که جن یهاوهیجاد میسبب ا

 .شودیمان برداشت مشاهده ممغز در ز مهیها به صورت پوک و ن وهیم نیسقط شده و ا شوندیم

 گردندیمحصول م یدرصد پوک شیمدت سبب افزا یطوالن یاریآب یو دوره ها یشور، یخشک تنش .

 اواسطتا  نیخنک سال مانند فرورد یها( در ماهنیروز )بافت متوسط تا سنگ 45تا  30 یاریدوره آب نیبهتر

 یاریدور آب وریشهر لیرم سال اواسط خرداد تا اواگ یها تا آبان ماه بوده و در ماه وریاز شهر زیخرداد و ن

در زمان رشد و نمو  یآب یاز تنش ها یری. جلوگباشد ی( منیروز )بافت متوسط تا سنگ 30تا  25مناسب 

 کاهد.  یپوک م یها وهیم دیتول شیاز افزا نیو جن وهیم

 ها نشان داده است ه پژوهشک یبه طور باشندیموثر م دهیپد در این زیمختلف ن یها یماریآفات و ب تنش

شده  وهیم یبرسانند که سبب پوک بیآس نیقادرند به جن یو شپشک ها به گونه ا پسیل یآخر یهاکه نسل

 یرها. زنبوگرددیم رممکنیموارد سخت و غ یبرخ یکیولوژیزیف یبا پوک ینوع پوک نیا زیو امکان تما

پوک  یها وهیم لیو تشک نیاز رشد جن یریجلوگ سبب توانندیم زیپروانه کراش ن یها و حت سن ر،مغزخوا

 یکم یپژوهش ها یپوک دهیمختلف پسته بر پد یها یماریب ریمغز گردند. اگرچه در ارتباط با تاث مهیو ن

 تیو کم تیفیبا ک محصولتوان  یاز درختان آلوده نم نکهیاست اما آنچه مشخص است ا دهیانجام گرد

 لیو به دل دهیپد نیاز ا قیعدم شناخت عم لیمحصول به دل ید پوکمناسب انتظار داشت. اگرچه کاهش درص

ها  یماریفات و بآو  یکودده، یاریبآمناسب  تیریاما مد رسدیمشکل به نظر م یآن امر دهیچیپ تیماه

محصول  یدرصد پوک شیاز افزا یتوجه لو به طور قاب دهیدرختان گرد یاز ضعف عموم یریسبب جلوگ

سبب  تواند یو تنک شاخه م یسربردار یمشخص شده است که روش ها نین. همچکاهد یدر باغات م

مانند روغن  یمعدن یاز روغن ها یکه کاربرد برخ دیمشخص گرد یگردند. در پژوهش یکاهش درصد پوک

از قندها  یبرخ یها گردد. محلول پاش وهیم یتواند سبب کاهش پوک یم زین یو اوحد یولک در ارقام اکبر

 ها پسته موثر باشد. وهیم یکاهش پوک در تواندیم زین

 که  یدارد به طور یکیارتباط نزد یپوک دهیبا پد یسال آور دهیپد نکهیکه مشخص است ا زیچ آن

 شتریدار ب یبه طور معن یپوک زانیدرختان کم بار م اینشان داده است که در سال کم بار  یمختلف یهاپژوهش
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 تواندیدرختان م یبارده مینظپسته و ت یکنترل سال آور نیت. بنابرادر درختان پر بار اس ایپربار  یهااز سال

 .دینما فایا یمحصول نقش مهم یدر کاهش پوک

 شتریشناخت ب یمحصول پسته انجام شده است اما برا یکاهش پوک نهیدر زم یمحدود یچه پژوهش ها اگر 

 باشد. یم شتریب یکاربرد یها پژوهش نیمناسب و همچن یا هیبه مطالعات پا زیو کاهش آن ن دهیپد نیا

 ختان پستهدر تنک شدن خوشه در -5

 دالیل  این عارضه

 اندازه دانه ها در خوشه یناهمگون 

 و تگرگ و یبادزدگ… 

 ها و زنجره ها مانند سنک یآفات 

  ییسرما ازیمناسب ن نیعدم تام 

 زمستان و بهار یینوسانات دما 

 د مانند و تلقح موثر هستن یکه در گرده افشان یکمبود عناصرZn ،B 

 میکمبود کلس Ca  

 موقع در بهار یب نیسنگ یاریآب 

 یسرمازدگ 

 کیولوژیزیو ف یاختالالت هورمون 

 در اول فصل تروژنهین یاز کودها هیرو ینامناسب و استفاده ب هیتغذ 

 یاختالل در گرده افشان اینامناسب  یگرده افشان 

 حیناصح یها یخسارت محلولپاش 
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 پستهمحصول  یخسارت طوفان رو -6

 این عارضه نحوه خسارت

 ها و خوشه ها گل ، برگ زشیر 

 پوست یدگیبرگ درختان و سائ یپارگ شدن شاخه و شکسته 

 به علت خشک شدن سطح کالله یگرده افشان زانیم کاهش 

 ها وهیها و م ذرات شن به گل برخورد 

 لیتبد و یجارسال  یشیزا یو رشد جوانه ها کیبه برگ و شاخه ها موجب تحر ادیصورت صدمه ز در 

 یشیها به رو آن

 حاصل از طوفان یها از تنه در اثر تنش یاهیگ رهیش خروج 
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 خسارت طوفان )چروکیدگی و پارگی برگ ها(

 

 عدم تلقیح و تنکی بر اثر طوفان
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 خسارت طوفان بر روی برگ و میوه

 

 خسارت طوفان به علت برخورد ذرات شدید شن

 یحموقع در زمان تلقبی باران های  -7

بارش باران در زمان گلدهی، رشد میوه، زمان رسیدن و برداشت محصول مشکل ساز می باشد. این مشکالت از طریق 

 .شوی کالله و ایجاد محیط مساعد رشد عوامل قارچی می باشدو  افزایش رطوبت نسبی محیط باغ، شست

همچنین با  .گردد ه گرده تولید شده میالف( بارش باران باعث شسته شدن درختان گرده زا شده و مانع پراکنش دان

 .تواند باعث سقوط دانه های گرده شود توجه به اینکه پراکنش دانه گرده در پسته با باد صورت می گیرد باران می

 .سازدمی ب( باران باعث جذب رطوبت و تورم دانه گرده شده و آن را نابود 

 .گردد یتلقیح م ج( باران باعث خیس شدن سطح کالله مادگی و کاهش درصد
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 خسارت این عارضهنحوه 

 ها و تنکی خوشه ها را  گل زشیموجب ر ،ها گل حیبه دلیل عدم تلق یباران در زمان گلده یطور کل به

 موجب می شود .

 

 

 

 

 

 

 تگرگ بر روی درختان پسته -8

به  ایشود  یم موجب خسارت دیباد شد انیمنجمد و متبلور آب است که معموال با جر یمنظور از تگرگ دانه ها

 نامند( می را تگرگ قهیدق 20به مدت  مترحداکثریلیم 50تا 5 نیبه ابعاد مختلف ب خی ی) بارش دانه هایعبارت

، زمان بارش و مرحله رشد گیاه از جمله عواملی هستند که بر روی اندازه دانه های تگرگ، شدت بارش، مدت بارش 

 .شدت خسارت تگرگ موثر می باشند

 گرگخسارت ت نحوه

 شود یخوشه م یو تنک یموجب عدم گرده افشان یتگرگ در زمان گلده بارش 
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 وسوراخ شدن پهنک برگ یپارگ 

 یسال جار یشکستن شاخه ها 

 پسته یجوانه ها و خوشه ها زشیر 

 برگ ها زشیر 

 دانه ها زشیو ر یضرب خوردگ 

 پوست شاخه ها و تنه یزخم رو جادیا 

 وهیم یرنگ رو اهیط سنقا جادیها و ا وهیم یشکاف بر رو جادیا 

 
 ریزش برگ و خوشه بر اثر تگرگ

 
 شکستن سرشاخه ها
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  نیاز سرمایی نیعدم تام -9

هایشان در طول فصل پاییز ریزش کرده و  برگ ، درختان پسته خزان دار هستند و همانند سایر درختان میوه خزان دار

تان وارد ی گردند. با پیشرفت فصل سرما درخم ،شود نامیده می "رکود" ی از مراحل نموی خود که اصطالحاوارد یک

ها قادر به رشد نیستند  نامیده می شود می گردند. در طول فصل استراحت آن "استراحت " مرحله بعدی که اصطالحا

 .حتی اگر شرایط محیطی برای رشد درخت مناسب باشد

بایستی مدت زمان معینی در معرض مرحله استراحت درختان مذکور،  جهت توسعه و تکمیل رشد جوانه ها و خروج از

 .ها ، با مهیا شدن شرایط مناسب اتفاق افتد دماهای پایین قرار گیرند تا بعد از آن شکوفایی طبیعی جوانه ها و رشد آن

حداقل زمان الزم برای سرمادهی یک   یطور کل به،  باشد یدما و مدت سرما مورد بحث م ییسرما ازین نیجهت تام

آن  "نیاز سرمایی" آن در فصل رویش می شود اصطالحا ود که موجب از سر گیری رشد طبیعیرقم در طی فصل رک

 . رقم نامیده می شود

 7یا باالتر از  0درجه سانتیگراد گزارش شده است. دماهای پایین تر از  7تا  0موثر جهت رفع نیاز سرمایی بین  دمای

سانتیگراد در طول مدت سرمادهی ممکن  درجه 5/15از باالتر د و حتی دمای روزانه درجه سانتیگراد بی تاثیر می باش

 .باشنداست اثر منفی بر مجموع دماهای دریافت شده داشته 

های گرم یا دوره های گرم غیر معمول در زمستان، نیاز سرمایی درخت برطرف نشود  چنانچه به دالیلی نظیر زمستان

 .رشد و نمو درخت با مشکل روبرو خواهد شد

 ییسرما ازیثر بر نعوامل مو

 متفاوت دارند ( ییسرما ازی)گونه ها و ارقام مختلف ن یکیعوامل ژنت  -1

 دارند ( یکمتر ییسرما ازین یشیرو یگل نسبت به جوانه ها ینوع جوانه )جوانه ها - 2

 ( یمتر 2500تا  700) ایو ارتفاع از سطح در ییایعرض جغراف - 3

 هیپا  -4

 شود ( یدر شکستن رکود جوانه ها م عیمه آلود باعث تسر یهوا ای هینور )وجود سا  -5
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 (شود یم ییسرما ازیشدن ن شتریشدن شاخه ها باعث ب لیشدن دوره رشد و طو ی)طوالن هیتغذ -6

 این عارضه نحوه خسارت

                     تاخیر در برگدهی 

 تاخیر در گلدهی 

           برگدهی و گلدهی  نامنظم 

  مرگ شاخه ها 

 اهش کیفیت و کمیت محصول  ک 

  کاهش رشد میانگره ای 

              ریزش گل و میوه 

 کاهش برگدهی  و برگچه ها 

 عدم تشکیل جوانه گل در سال بعد 

 
 ییازسرماین نیگل بر اثر عدم تام ییتفاوت در زمان شکوفا
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 ناهماهنگی در گل دهی

 

 ریزش گل و عدم تشکیل میوه

 

 اثر عدم تامین نیاز سرماییرشد غیر طبیعی خوشه بر 
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 نوسانات دمایی -10

 .شود یرشد درختان گفته م  یدرطول دوره ها دیشد یبه اختالف دما ییوسانات دمان

 نحوه خسارت این عارضه

 ها گل حیعدم تلق تینر و ماده و در نها یها گل زشیر 

 دانه ها زشیرک خوردن و رت 

 شکل شدن دانه ها یو داس یبد شکل 

 اه دانه یپوک شیافزا 

 
 ییدر اثر نوسانات دما یو تنک حیعدم تلق

 
 شدن دانه ها یو داس یدشکلب



52 

 

دوم طبقه _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یدفاصل سه راه اشرفح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  :کانال تلگرامی                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36شماره تماس: 

Farnaz Tavakoli 

 

 ییپسته بر اثر نوسانات دما یاهترک خوردن و خشک شدن دانه 

 

 ییبر اثر نوسانات دما یشیزا یعدم رشد جوانه ها
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 حیزمان تلق یگرما ایگرمای زودرس بهاره  -11

خوبی صورت می گیرد. دمای باالتر ه لقاح و تشکیل میوه ب ،، گرده افشانیاددرجه سانتی گر 1/21تا  5/15در دمای 

 .شود درجه باعث خشکیدگی سطح کالله و از بین رفتن کیسه جنینی می 27از 

 خسارت گرما زدگی در درختان پستهنحوه 

 خشکیدگی خوشه های گل نر وماده 

 کاهش کمی محصول 

 افزایش رشد رویشی  و عدم تشکیل جوانه گل 

 یییزش جوانه های گل قبل از شکوفار 

 افزایش درصد پوکی محصول 

 ریزش خوشه میوه سالم در رقم کله قوچی 

  
 گرمازدگی در زمان تلقیح

 
   حیدر زمان تلق یخوشه در اثر گرمازدگ یتنک
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 سرمای بهاره -12

ت در اوایل بهار و پس .  این نوع خساره استدر چند سال اخیر بیشترین خسارت باغات پسته مربوط به این گروه بود

سرما و  زانیخسارت با توجه به م دلیل وجود سرمای دیررس بهاره صورت می گیرد.  مقداره از بیدار شدن درخت ب

 مدت زمان سرما  متفاوت است.

 نحوه خسارت سرما

 کل بافت سیاه شدن قسمتی یا  نهایتاً  دلیل پاره شدن غشاء سلولی در اثر یخ زدگی وه ها ب ز بین رفتن سلولا

های قدیمی تر توسعه می یابد  های جوان به سمت بافت خسارت از سمت بافت شود و یرویشی را موجب م

لهیدگی پیدا  لتها صدمه می بیند و در صورت افزایش سرما تمام سطح حا یعنی ابتدا نوک و حاشیه برگ

 .می کند

  خشک شدن و ریزش جوانه های گل 

  عقیم شدن گرده ها 

   ها در اثر یخ زدگی دلیل مرگ سلوله های گل ب سیاه شدن تخمدان و سایر بافت کیسه جنینی واز بین رفتن 

 ها در اثر یخ زدگی دلیل مرگ سلوله سیاه شدن تمامی خوشه گل ب 

 ها و شاخه ها خسارت در جوانه های رویشی، برگ 

  سیاه شدن وخشکیدگی سر شاخه هاپژمردگی ، 

   انبیجتحریک رشد رویشی جوانه های 

  یسقط جنین میوه و باال رفتن درصد پوک 
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 خشکیدگی و ریزش خوشه بر اثر سرما

 عارضه داغو در باغات پسته -13

 نیشدن پسته در مرحله ب یکشمش ایآن عارضه داغو  وهیم لیتشک هیعوارض محصول پسته در مراحل اول نیاز مهمتر

 شدن است. یتا نخود یارزن

-یم دهیپسته کاران داغو نام نیدر ب یتا سخت شدن پوست استخوان وهیم لیپوست پسته از زمان تشک یشدگ اهیس

 شود.

 دالیل عارضه داغو 

 حیعناصر عمل تلق نیاست و در صورت کمبود ا دهیبه اثبات رس حیو تلق یو بر در گرده افشان یاثر عناصر رو 

خوشه ها تنک  تایو نهاانجام نشده و تعداد دانه در خوشه نسبت به حالت معمول کمتر خواهد شد  یبه خوب

 خواهند ماند. 

 گذار در عارضه  ریعلل تاث نیاز مهمتر میزیمن به میکلس نیینسبت پا نیو همچن میلسک کمبود ˛عناصر نیدر ب

در  وهیو پوست م شود یشروع م وهیپسته معموال از نوک  م وهیم یشدگ اهیعارضه س نیباشند. در ا یداغو م

 متفاوت است. یشن زدگ ایو  یسن زدگ میا عالماند و ب یم یمحل داغو نرم باق

 یزدگ شیباشند. محل ن یعارضه داغو م جادیآفات موثر در ا نیسنک ها و سن ها از مهمتر زیآفات ن نیر بد 

آفت را مشاهده  یزدگ شیتوان محل ن یم  قیدق یآورند. لذا در بررس یآفات عارضه فوق را به وجود م نیا

 شود. یمعموال مشاهده م زین یرنگ دیسف یپوست پسته شبکه  تور داخل یدر بررس نینمود. همچن
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 یدما ادیاختالف ز نی( و همچنی) باد زدگ یموثر در عارضه داغو به شن زدگ یطیعوامل مح نیز مهمترا 

به  هیشاخ و برگ معموال شب ایتوان اشاره نمود. محل برخورد ضربه شن و  یعارضه م نیروز و شب در ا نیب

 دیسف یتور بکهش نیشود و همچن یمشاهده نم شیتفاوت که سوراخ حاصل از ن نیبا ااست  یسن زدگ

 شود.  یمشاهده نم زیپوست ن یداخل

 پوست همراه است. یروز و شب با ترک خوردگ یحاصل از تفاوت دما یداغو میعال 

 

 
 خسارت سنک های پسته
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 در باغات پسته یشوره زدگ -14

 یدرجه شور یدرختان مقاومت دارند، اما به هر حال برا ریاز سا شتریمراتب بخاک به  یدرختان پسته در برابر شور

اما  سوزد. یدرختان م شهیباالتر از آن درجه ر و وجود دارد، یدرختان پسته حد و اندازه ا رشیمورد پذ یها خاک

کاهش  جیا( به تدره آن یاریان و دفعات آبتخاک ها )متناسب با عمر درخ ی، شورباشد نیریآب ش نیاگر منابع تام

درختان پسته و نفوذ آب  شهیر هیتغذ طهیخاک تنها در ح یاعتدال شور نیمطلوب برسد. ا ایتا به حد اعتدال  ابدی یم

 . ردیگ یانجام م یاستمرار طوالن کیدر 

ر ب یاریدر هر نوبت آب یعیکه به صورت طب یی)همان شوره ها یاریآب یها از نوبت یناش یشوره ها یجیتجمع تدر

 یهااگر باران طیشرا نی. در اگذارد یم ریخاک تاث بی( بر ترکندینش یرنگ آب م ایپشته ها در موضع داغ آب  نهیس

موجود در پشته ها و  یشوره ها عتایطب، انجام شود ها اغب گونه نیدر ا نیسنگ یغرقاب یاریآب ایآسا ببارد  لیو س دیشد

و با نفوذ به  کند یم تیدرختان پسته سرا یها و پا یبه داخل جو شود و یکرت ها  و مواضع تجمع نمک ها شسته م

 کند یجوان را فراهم م یو سرشاخه هاخوشه ها  ،ها برگ یو سوختگ یدرختان موجبات پژمردگ شهیر هیتغذ طهیح

 .دیآ یم شیاحتمال خشک شدن درخت پ یو حت

 دالیل شوری خاک

 یشود به طور کل یکه موجب شور شدن خاک ها م یعوامل ه،یثانو ایباشد  هیخاک که اول یصرف نظر از مبدأ شور

 : عبارتند از

 کدهنده خا لیتشک یشور بودن مواد مادر 

 دست به کمک آب نییمرتفع به مناطق پا یانتقال امالح محلول اراض 

  یاریشور در آب یاستفاده از آب ها 

 تیخاک و عدم کفا یطحس یرطوبت خاک و انتقال و تجمع امالح محلول در قسمت ها دیشد ریتبخ 

 امالح از خاک یشوو  شست یآب وارده به خاک برا ای یبارندگ

 آب  هیصعود شفر ایهمراه با آب و  میو انتقال امالح آن ها به طور مستق ینیزم ریز یباال آمدن سطح آب ها

 در خاک
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 بادها ذرات  نی. اوزند یبه سمت ساحل م ایکه از در ییبه کمک بادها ایموجود در آب در یانتقال نمک ها

 ژهیدر سواحل به و اهایآب شور در ینفوذ انتقال جانب نیرسانند. همچن ینمک را به سواحل م یآب حاو

 ت سواحل پس

 شور مناطق مجاور به کمک باد یانتقال نمک خاک ها 

  به سطح خاک یاهیگ یایو بازگشت بقا اهیگ هیخاک در اثر تغذ نیریز یانتقال امالح افق ها 

  یشور در مجاور مناطق صنعت یران هابا زشیر 
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 عارضه زود خندانی و ترک خوردگی پوست پسته -15

ست که شکافتن زود هنگام پوسته دانه هاو  یزود خندان دهیاز عوارض مهم و خسارت زا در درختان پسته، پد یکی

وسته سخت استخوانی شکاف گاهی اوقات پوسته سبز رویی در امتداد پ .شود یم دهینام  early-split  nuts اصطالحا 

شکاف پوست رویی در قسمت های دیگر غیر از امتداد پوست استخوانی ترک  .ر می داردکه زود خندانی نام داردب

  .خوردگی نام دارد

خسارت  جادیها را در معرض حمله و ا زود هنگام پوسته دانه ها در پسته، مغز داخل آن  ایموقع   یشکافته شدن ب

 دهد. یمختلف قرار م یها رچتوسط حشرات و قا

 دالیل ایجاد این عارضه

 دار  یمعن شیباعث افزا بهشتیو ارد نیفرورد یها در ماه ژهیوه و نامناسب در فصل بهار ب یناکاف یاریآب

 دیکاهش شد ایآب  دیشد اریاست که کمبود بس یدر حال نیدر تابستان خواهد شد و ا یعارضه زودخندان

 خواهد شد. دهیپد نیا جادیمرداد در اوج تابستان باعث کاهش ا و ریت یها در ماه یاریآب

 باعث   نیز می تواند باشد، درجه 13 ریهوا به حدود  ز یکاهش دما  در درخت پسته که علت آن یزود خندان

را در معرض هجوم ز مغ یخندان نیخود زودتر خندان شود و ا یعیشود که پسته از حالت طبمی موضوع  نیا

تواند باعث یم هیور یب یها یسم پاش دیآ یوجود مه ب یکه زود خندان یدهد و در حالت می رپرندگان قرا

 یریدرگ نیا ، شود ریاز سموم درگ یسرکیحالت ممکن است پسته با  نینفوذ سم به مغز پسته شده و در ا

 آورد.می وجود ه را ب یادیمشکالت زکه تواند باعث تلخ شدن مغز پسته شود  یخود م

 پایه و پیوندکنتیک ژ 

  شرایط آب و هوایی 

  عدم تعادل عناصر غذایی 

  زمان نامناسب برداشت 
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