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مقدمه
 پسـته گیاهي اسـت که از دیرباز در نقاط مختلف ایران کاشـته شـده و پرورش 
یافته اسـت. جنگل     هاي وحشـي و خودروي پسـته در ناحیه شـمال شـرقي ایران و 
نواحي هم مرز با ترکمنسـتان و افغانسـتان، پیشـینه اي باسـتاني دارد و تصور مي رود 
که درخت پسـته حدود  4-3 هزار سـال پیش در ایران اهلي و کاشـته شـده اسـت. 
به تازگـی، چنـد بیماری فایتوپالسـمایی از این درختان گزارش شـده اسـت. اهمیت 
اقتصـادی ایـن بیماری هـا بـه  اهمیـت عوامـل بیمارگر آن هـا یعنی فایتوپالسـماها 
بسـتگی دارد. فایتوپالسـماها متعلـق بـه رده مالیکوت هـا بوده و عوامـل بیماری زای 
گیاهـی چندشـکلی بـدون دیواره هسـتند که سـاالنه، بسـیاری از گونه هـای  گیاهی 
اقتصـادی را در سراسـر جهـان از بیـن می برند و فقـط در آوند آبکـش گیاهان، و در 
روده و غـدد بزاقـی برخـی از حشـرات تغذیه کننـده از بافت آبکش یافت می شـوند. 
 فایتوپالسـماها ازنظر اقتصادی بیمارگرهای گیاهی مهمی هسـتند زیرا حشـرات
 تغذیه کننده از آوند آبکش مثل زنجره ها، زنجرک ها و پسـیل ها، همه فایتوپالسـماها
 را منتقل می  کنند. فایتوپالسـماها زیست شناسـی منحصربه فردی در بین باکتری ها

دارنـد زیـرا آن هـا بـرای بقا در طبیعـت به گیاهان و حشـرات نیاز دارنـد و می توانند 
 به طـور مؤثـر در هـر دو میزبان تکثیر شـوند. این بیماری ها  درصورت داشـتن ناقل و

وجود شرایط آب وهوایی، مستعد همه گیر شدن هستند.
بـا وجـود ایـن خصوصیـات بیمارگری قـوی، هیچ راهـکار مؤثری جز پیشـگیری 
بـرای مدیریـت ایـن بیماری های مهـم در جهان وجود نـدارد و همه اسـتراتژی های 
مدیریتـی ایـن بیماری هـا، بر اسـاس جلوگیـری از وقوع و گسـترش ایـن بیماری ها 

اسـت کـه در این نشـریه نیز بـه تعـدادی از آن ها خواهیـم پرداخت. 
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ارقام پسته و سطح زیر کشت آن در ایران
 نخستین ارقام پسته در ایران، حاصل پرورش و اهلی کردن درختان پسته وحشي

بـوده اسـت کـه تعـداد ایـن ارقـام بسـیار محـدود بـوده و شـکل ظاهـري آن هـا به 
محصـول پسـته خودرو شـباهت داشـته اسـت. به تدریـج بر اثـر پیونـد و جابه جایی 
ایـن ارقـام و توجـه باغداران به درشـتي دانه هاي پسـته، تـا حدودي در ارقام پسـته 
11 )Pistacia( تحـول ایجـاد شـده و ارقام جدیدي بوجود آمده اسـت. جنس پسـته 

گونـه دارد کـه همگـي  آ ن ها از خود، تربانتین یا سـقز ترشـح مي کننـد. از گونه هاي 
جنـس Pistacia تنهـا  P.vera )پسـته اهلـي(، P.khinjuk )چاتالنقـوش، کسـور، 
گلخونـک یـا خنجـک( و P.mutic )بنـه( موجـود اسـت. چاتالنقوش و بنـه پایه های 
مناسـبي بـراي پیوند درختان پسـته اهلي هسـتند. P.vera  در بیـن گونه های  فوق، 
پسـته تنهـا درختي اسـت کـه  به صـورت اهلي درآمـده اسـت و نوع وحشـي آن نیز 
در جنگل هاي سـرخس، واقع در منطقه مرزي شـمال شـرقي کشـور یافت مي شـود. 
مهم تریـن ارقـام پسـته در ایـران عبارت انـد از: اکبـري، کله قوچـی )شـکل 1(، 
احمدآقایـی، اوحـدي، بادامي زرند، ممتاز خنجري دامغان، شاه پسـند سـفید، پسـته 
 نوق و قزویني. درحال حاضر، سطح زیر کشت پسته در ایران بیش از 360,000 هکتار
 اسـت کـه اسـتان کرمـان بـا مجمـوع بیـش از 270000 هکتـار باغ هـای بـارور و

غیربـارور، 77  درصـد محصـول کل کشـور را تولیـد می کنـد و مهم تریـن منطقـه 
پسـته کاري ایـران و دنیـا اسـت. ضمنـاً سـایر اسـتان هاي پسـته خیز عبارت انـد از: 
یـزد، خراسـان، فارس، سـمنان، سیسـتان و بلوچسـتان، قزوین، مرکـزي، اصفهان و 
قـم کـه بیـش از 90,000 هکتار از سـطح زیرکشـت باقي مانـده را در بـر می گیرند.     

شکل 1( رقم پسته اکبری و کله قوچی
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اهمیت اقتصادی پسته
پسـته محصولی اسـتراتژیک اسـت و جایگاه خاصي را در بین تولیدات دارد. این 
 محصول بخش عمده اي از صادرات غیرنفتي را تشـکیل مي دهد. در شـرایط کنوني،

حـدود 55 درصـد از تولیـد و بیـش از شـصت درصـد از صـادرات جهانـي پسـته، 
در اختیـار کشـور مـا قـرار دارد و درآمـد ارزي حاصـل از صـادرات پسـته، بیـش از 

چهارصـد میلیـون دالر اسـت.

اهمیت بیماری های فایتوپالسمایی پسته در ایران 
 نظر  به ارزش ریالی صادرات پسته در اقتصاد کشور، توجه به افزایش تولید و مهار
 آفـات و بیماری های این محصول امری ضروری اسـت. آفـات و بیماری های متنوعی

بـه ایـن محصول حمله می کنند. در سـال 1380، عالئم جارویی شـدن در پسـته از 
اسـتان یـزد گزارش شـد )شـکل 2(. میـزان آلودگـی در حدود یک درصد اسـت. در 
سـال 1386، عالئم مشـابهی در قزوین روی سنجد و پسته مشاهده شد. بررسی این 
 نمونه ها، نشـان از آلودگی فایتوپالسـمایی این دو محصول داشـت. اگرچه سـه گونه
بـه گروه هـای فایتوپالسـماهای متعلـق  فایتوپالسـمایی شـامل   کاندیـد مختلـف 

دو )SrII16(، نه )SrIX16( و  دوازده )SrXII16( در پسته ردیابی شده اند.      

شکل 2( آلودگی باغ های پسته استان یزد به بیماری های فایتوپالسمایی
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رفتـار تغذیـه ای حشـرات ناقل نقش مهمـی را در توزیع جغرافیایی اسـترین های 
فایتوپالسـماها ایفـا می کنـد. افـزون بـر ایـن، حمل ونقل و اسـتفاده از مـواد گیاهی 
آلوده برای پیوند و کاشـت، می تواند منجر به گسـترش بیماری های فایتوپالسـمایی 
شـود. از سـوی دیگر، همواره اپیدمیولوژیسـت های بیماری های گیاهـی نگران تأثیر 
تغییـرات آب وهوایـی بـر چرخه زندگی حشـرات هسـتند زیـرا ممکن اسـت ناقل ها 
فعال تـر شـوند و فایتوپالسـماها را بـه مناطـق جدیـد معرفـی کننـد و به این ترتیب، 
توزیـع جغرافیایـی آن هـا را گسـترش دهند. به نظر می رسـد که این روند در پسـته 
در حـال رخ دادن اسـت؛ به گونـه ای  کـه در سـال 1395، این بیماری از روی پسـته 

در لبنـان و در پـی آن، از ترکیه گزارش شـد. 
افـزون بـر ایـن، تغییـرات آب وهوایـی بـر گیاهانـی کـه در یـک منطقـه خـاص 
رشـد می کننـد نیـز تأثیـر می گـذارد زیـرا می توانـد رشـد گونه های  گیاهـی خاصی 
را محـدود کنـد یـا امـکان معرفـی یـا کشـت گسـترده گونه هـای گیاهـی جدید یا 
کم تـر رایـج را فراهـم کنـد. باتوجه بـه اینکـه اقدامـات قرنطینـه ای در بسـیاری از 
کشـورهای خاورمیانـه سـخت گیرانه نیسـت، واردات مکـرر گیاهـان و محصـوالت 
زینتـی از کشـورهای مختلـف بـا ورود پاتوژن ها و سـویه های  بیمـاری زای جدید به 

ایـن کشـورها، همـراه بوده اسـت. 
ازایـن رو، بـه نظـر می رسـد باتوجه بـه پراکنـش پسـته در مناطق گسـترده ای از 
 کشـور و بـروز ایـن بیماری هـا در کشـورهای نزدیـک و همسـایه و نظـر بـه اهمیت
 اقتصـادی این محصول، این بیماری ها درصورت همه گیری خسـارات جبران ناپذیری

می زننـد. از سـویی، مطالعـات محـدودی دربـاره تکامل سـویه های فایتوپالسـمایی 
در خاورمیانـه، یعنـی کشـورهای اطـراف ما انجام شـده اسـت؛ بنابرایـن، اطالعات و 
داده هـا دربـاره فایتوپالسـماهای همه گیـر، گیاهان میزبـان مرتبط با آن هـا و ناقالن 
آن هـا در خاورمیانـه، بـرای اهـداف قرنطینـه نیز مهم هسـتند. به همیـن منظور، در 

ایـن نشـریه به معرفـی بیماری هـای فایتوپالسـمایی در پسـته می پردازیم. 
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بیماری جاروک پسته
ایـن بیمـاری بـرای نخسـتین بـار در سـال 1380، از اسـتان یـزد گـزارش شـد. 
عالئـم بیمـاری شـامل افژولش )پرولیفریشـن( شـدید برگ ها )رویش چنـد برگ از 
 یـک نقطـه، شـکل 3( و رزت )تجمـع برگ هـا در یـک نقطـه، شـکل 4(، ریزبرگی و
 زردی می  شـود. گاهی جوانه برگ در درختان آلوده سـبز می شـود ولی برگ توسـعه

نمی یابد )شکل 4(. 

شکل 3- نخی شدن و جارویی شدن پسته )چپ( در مقایسه با پسته سالم )راست(

     

شکل 4- عالئم رزت برگ ها )راست( و رشد نکردن جوانه های برگ )چپ(
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ایـن بیمـاری تاکنـون، از اسـتان های یـزد و قزویـن گـزارش شـده اسـت. عامل 
بیمـاری فایتوپالسـمایی از گـروه 9 اسـت. ناقـل)ان( ایـن فایتوپالسـماها تاکنـون 
مطالعـه نشـده  اسـت ولی بیمـاری می تواند ازطریـق پیوندک آلـوده از گیاهان بیمار 
بـه گیاهـان سـالم منتقـل شـود.  بذر هـای حاصـل از درختـان آلـوده در شـرایط 
گلخانـه ای و ایزولـه، عالئـم بیماری را نشـان می دهند )شـکل 5(. عامـل بیماری نیز 

در ایـن نهال هـای بـذری ردیابی شـده اسـت. 

شکل 5( رشد غیر طبیعی و رزت مانند نهال های چهارماهه پسته حاصل از بذر درختان آلوده )راست( در 
مقایسه با گیاه سالم )چپ(

همچنیـن پیچک هـای کـف مزارع باغ هـای آلوده نیـز ضمن بروز عالئـم جاروک 
)شـکل 6(،  همراه با فایتوپالسـمایی از گروه 9 یا 12 هسـتند. 

شکل 6- عالئم جارویی شدن در پیچیک های کف باغ های پسته که میزبان زمستان گذرانی فایتوپالسمای 
جاروک پسته است. 
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بیماری اسکورچ )سوختگی حاشیه برگ( پسته
ایـن بیمـاری برای نخسـتین بـار در سـال 1386، از اسـتان های یـزد، مرکزی و 
قـم گـزارش شـد. عالئم بیمـاری شـامل رشـد غیرطبیعی برگ هـا و افژولـش آن ها 
در پسـته همـراه بـا خشـکیدگی تدریجی برگ ها )شـکل 7(، اسـکورچ )سـوختگی( 
حاشـیه برگ )شـکل 8(، رزت شـدن برگ ها، ریزبرگی و زردی اسـت. عامل بیماری، 

فایتوپالسـمایی از گروه 12 اسـت.

شکل 7- رشد غیرطبیعی برگ ها و افژولش آن ها در پسته همراه با خشکیدگی تدریجی برگ ها

شکل 8- اسکورچ )سوختگی( حاشیه برگ و رزت شدن برگه در پسته )چپ( در مقایسه با گیاه سالم )راست(
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عالئـم ایـن بیمـاری از بیماری سـوختگی حاشـیه برگ پسـته ناشـی از باکتری 
سخت رشـد زایلـال، تفکیک پذیر اسـت )شـکل 9( به گونه ای که سـوختگی ناشـی از 
فایتوپالسـما همراه با تغییر شـکل برگ، ریزبرگی و زردی اسـت ولی در سـوختگی 

ناشـی از زایلال، تغییر شـکل و زردی مشـاهده نمی شـود.

شکل 9- مقایسه سوختگی حاشیه برگ ناشی از زایلال )راست( با سوختگی برگ پسته ناشی از فایتوپالسما

ایـن بیمـاری می توانـد ازطریق پیونـدک تهیه شـده از درختان آلوده بـه گیاهان 
سـالم منتقل شود.

مدیریت بیماری های فایتوپالسمایی پسته در ایران 
1( تولیـد نکـردن نهـال از بذرهـای حاصـل از درختـان عالئـم دار و آلـوده بـه 

فایتوپالسـما. 
2( مدیریـت علف هـای هرز باغ ها ازجمله پیچک صحرایی بسـیار مشـکل اسـت. 
 پیچک علف هرزی چندساله و یکی از علف های هرز مهاجم در باغ های پسته  است و

بـذر آن به وسـیله  بـاد پراکنـده می شـود. این علف  هرز پـس از تثبیـت در خاک، در 
سـال های بعـد بـا ریـزوم تکثیـر می شـود . این گیاه به آهسـتگی منتشـر می شـود و 
قطـع کـردن و مهـارش در آغـاز ظهـور و آلودگی، از انتشـار آن جلوگیـری می کند. 
مبـارزه تلفیقـي زراعي، شـخم عمقي مکرر همـراه با جمع آوري اندام هاي رویشـي و 
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کاربـرد علف کش هـا در مهـار آن هـا مؤثر اسـت. برای مبارزه شـیمیایی بـا علف هرز 
پیچـک در خردادمـاه، می تـوان از علف کش هـای سـطحی ماننـد پاراکوات اسـتفاده 
کرد. پاراکوات علف کشـی تماسـی اسـت که با قسـمت های سـبز گیاه تماس می یابد 
و علف هرز را از بین می برد. بهتر اسـت این علف کش را در مرحله پیش از گل دهی 
 بـه کار بـرد؛ میـزان مصـرف آن بنا بر بـه تراکم علف هـرز، بین 3 تا 5 لیتـر در هزار

اسـت. هنـگام اسـتفاده از ایـن علف کـش باید بـه دو نکته توجه داشـت: نخسـت از 
پاشـیدن ایـن علف کـش روی برگ درختـان و پاجوش ها جلوگیری کـرد و دوم، آبی 
کـه همـراه ایـن علف کش به کار مـی رود، نباید گل آلود بوده و و امالح داشـته باشـد 

زیـرا از اثـر آن می کاهد.
 سـایر علف هـاي هرز دائمي باغ های پسـته مثل خارشـتر، شـیرین بیان، تلخ بیان،

جغجغه، کنگر و گلرنگ وحشـي از گیاهان اراضي بایر هسـتند و بیشـتر در باغ هایي 
رویـش دارنـد کـه عملیـات خـاک ورزی و شـخم درآن ها خوب انجام نشـده اسـت و 

فواصـل آبیاري درآن ها منظم نیسـت.
همیشـه پیشـگیری بهتر از درمان اسـت حتی دربـاره علف های هـرز در باغ های 
پسـته. بایـد درحدامـکان از ورود بـذر علف هـای هرز به باغ هـا، به ویـژه از کانال های 
آبیـاری و جوی هـا جلوگیـری کـرد. در باغ هـای پسـته ایـاالت متحـده و اسـترالیا 
فیلترهایـی بسـیار کارآمـد در محل ورودی کانال های آب و نهرها تعبیه شـده اسـت 

کـه از ورود کوچک تریـن بذرهـای علف هـای هـرز به باغ هـا جلوگیـری می کنند.
روش آبیـاری غرقابـی کـه متأسـفانه در بیش از نـود درصد باغ های پسـته ایران 
وجـود دارد و موجـب ایجـاد نواحـی پـر از آب حتـی پس از گذشـت چندیـن روز از 
آبیـاری می شـود، بهتریـن محـل را برای رشـد و نمو علف هـای هرز فراهـم می کند. 
مهـار علف هـای هـرز واقـع در بیـرون از محـدوده و اطـراف باغ های پسـته، پیش از 

مرحلـه تولیـد بـذر در علف های هرز بسـیار مهم اسـت.
مدیریـت شـیمیایی و مکانیکـی علف هـای هـرز در دوران آغـاز رشـد نسـبت به 
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دوران بلـوغ ایـن گیاهان، بسـیار راحت تـر و موفقیت آمیزتر اسـت. در مدیریت موفق 
علف هـای هـرز، ردیابی یـا مونیتورینـگ علف های هرز مسـئله مهمی اسـت. بازدید 
از زمین هـای حواشـی باغ هـا و بازدیـد محل هـا یـا کانال هـا و نهرهـای ورودی و 

خروجـی آب نیـز اهمیت دارد.
3( هـرس جاروک هـا یـا شـاخه های آلـوده به محـض مشـاهده آن هـا، موجـب 
کاهـش منابـع تلقیـح )ایناکلـوم( بـرای تغذیـه حشـرات ناقل می  شـود و از سـویی، 
جـذب حشـرات ناقـل را بـه درختـان آلـوده کاهـش می دهـد زیـرا جاروک هـا بـا 
 داشـتن بافـت شـاداب، جـوان و فعـال، متابولیکـی جاذب حشـرات ناقـل مکنده به 

خود هستند. 
4( طبـق قانـون حفـظ نباتـات، درصـورت اقتصـادی بـودن ریشـه کنی درختان 
 آلـوده در باغ هـا، حمایت هـای دولتـی و معرفی محصول جایگزین، ریشـه کنی عملی

خواهد بود. 
5( اسـتفاده از روش های دقیق ردیابی فایتوپالسـما برای صدور گواهی بهداشـت 

نهالستان ها در 
6( مدیریـت آفـات مکنـده پسـته: پسـته ازجملـه درختـان میـوه ای اسـت کـه  
آفـات متعـددی دارد )در ایـران 17 آفـت کلیـدی دارد که در طول فصـل رویش، با 
آن  هـا مبـارزه می شـود(. باتوجه بـه اینکـه در مدیریـت باغ های پسـته، آفـات مکنده 
ازجمله پسـیل پسـته )شـیره خشـک( و زنجره پسـته )شـیره تر( جزو آفات کلیدی 
آن هسـتند، خوشـبختانه سمپاشـی ها و مدیریـت مؤثـر ایـن آفـات، ناقـالن بالقـوه 
بیماری هـای فایتوپالسـمایی پسـته را نیـز کاهـش می دهد و همیـن موضوع ممکن 
اسـت یکـی از عوامـل مؤثـر در محـدود کردن گسـترش ایـن بیماری هـا در مناطق 

مهم تولید پسـته کشـور باشـد.  
بـرای مدیریـت ایـن آفـات از روش هـای مختلفـی اسـتفاده می شـود کـه به طور 
غیرمسـتقیم منجر به مدیریت و جلوگیری از گسـترش بیماری های فایتوپالسـمایی 
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پسـته نیز می شـود. ازجمله این روش ها، هرس زمسـتانه و تابسـتانه شـاخه ها برای 
کاهـش تراکـم شـاخه ها و جلوگیـری از ازدحـام حشـرات مکنـده، شـخم بهـاره و 
پاییـزه به منظـور مدیریـت علف هـای هـرز بـاغ، نصـب تله زرد چسـبی بـرای جذب 
حشـرات مکنـده و مدیریـت شـیمیایی پسـیل و زنجـره هسـتند که به طـور مؤثری 
ناقـالن بالقـوه بیماری هـای فایتوپالسـمایی را نیـز مدیریـت می کننـد و منجـر بـه 

کاهـش گسـترش ایـن بیماری هـا در باغ هـای اقصـادی می شـوند. 

نتیجه گیری
بیماری های فایتوپالسـمایی در پسته در شرایط جغرافیایی مختلف ایران گزارش 
شـده است. سـه گونه کاندید مختلف فایتوپالسمایی شـامل فایتوپالسماهای متعلق 
 بـه گروه هـای SrII16، SrIX16 و SrXII16، در پسـته  ایـران ردیابـی شـده اسـت.
 این بیماری ها  به راحتی ازطریق پیوندک تهیه شـده از درختان آلوده به گیاهان سـالم
 منتقل می شـوند؛ بنابراین، بهترین راه مدیریت این بیماری ها تهیه پیوندک سـالم و
 مـواد تکثیـری بـدون پاتوژن اسـت. مدیریت علف هـای هرز باغ ها و حشـرات مکنده

از گسترش این بیماری ها جلوگیری می کند. 
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یادداشت






