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  گفتار پیش
وسیع ترین سطح زیر کشت پسته هزار هکتار باغ پسته  400 بیش ازبا ایران 

 دنیا را در اختیار داشته و از جمله بزرگترین تولیدکنندگان این محصول
محصول کیلوگرم در هکتار  1300ل مختلف متوسط عملکرد یبه دال. است
هاي مختلف این  آشنایی با بیماري .با بهینه مورد انتظار فاصله داردپسته 

   . اثر گذار باشدتواند  محصول در مدیریت صحیح و به موقع آن می

 
  مقدمه

آلترناریایی به دلیل وابستگی عامل بیماري به شرایط یا بالیت  سوختگی
ن دلیل نسبتاً ناشناخته یمتر بروز کرده و به همدر کشور کرطوبی محیط 

هاي پسته در کالیفرنیاي  ترین بیماري که یکی از رایجاین بیماري  .است
 .Wasfy et al)از مصر  1974براي اولین بار در سال  ،ایاالت متحده است

در سال  ،  (Michailides et al. 1994)از کالیفرنیا 1985در سال  ،(1974
از  2001و در سال   (Corazza and Aranzato 1986)از ایتالیا  1986

یکی از  ياین بیمار. گزارش شد (Ash and Lanoiselet 2001)استرالیا 
یکی از دالیل آن . شود در کالیفرنیا محسوب میو اصلی چهار بیماري مهم 

عالوه بر فراهم بودن نیازهاي محیطی بیمارگر، یکنواختی ژنتیکی باال ناشی 
 (Chao et al. 2001)است  Petersو تک رقم نر  Kermanاز تک رقم ماده 

از  1368امینایی و ارشاد در سال  این بیماري در ایران براي اولین بار توسط  .
  89در سال  و توسط میرابوالفتحی و افضلی )1368امینایی و ارشاد (کرمان 

و خراسان گزارش و اثبات بیماري زایی شد کشور از مناطق مرکزي 
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 کشور در اهمیت اقتصادي این بیماري در .)1389میرابوالفتحی و افضلی (
  . دسترس نیست

  

  بیماري یمالع
 روي برگ میزبان، بیماري به. کند یجاد عالیم میابرگ روي عامل بیماري 

صورت نواحی نکروتیک بزرگ که در نهایت به هم پیوسته و موجب 
ها به دلیل  آلودگی. )1شکل ( گردد شوند پدیدار می نابودي کل برگ می

تولید فراوان اسپورهاي قارچی سیاه رنگ هستند و به صورت مشخصی 
آلودگی برگ ها . شوند احاطه می) زرد رنگ(اي کلروتیک  توسط هاله

عالیم بیماري . بهار اتفاق افتد ولی معموالً غیرفعالندتواند در فصل  می
در صورت فراهم بودن به شدیدترین وضعیت درآمده و در بهار  معموالً

این . شود ریزي درخت می موجب برگ ،به ویژه رطوبت شرایط بهینه
 .شوند اي قرمز رنگ احاطه می صورت مشخص با هالهها به  آلودگی

هاي اصلی پهنک نیز دیده  ها و رگبرگ دمبرگهاي سیاه رنگ روي  زخم
هاي چندگانه روي برگ موجب سوختگی برگ و زوال  جراحت. شود می

  . شود پوسته میوه می
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   لکه هاي نکروزه ناشی از بیماري - 1شکل 

  
   PDAقارچ روي محیط پرگنه  - 2شکل 

  
  اسپورهاي چند سلولی عامل بیماريزنجیره اي از   - 3شکل 
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  بیماريعامل 
به عنوان عامل اصلی بیماري گزارش شده  Alternaria alternateقارچ 
عوامل  نیز به عنوان A. arborescens و A. tenuissimaهاي  گونه. است

 Pryor and، 1389میرابوالفتحی و افضلی ( بیماري ذکر شده است
Michailides 2001(.   پرگنه قارچ روي محیط کشت به رنگ سیاه مایل به

اي روشن تا سیاه، چندسلولی،  ها به رنگ قهوه موکنیدی ).2شکل (سبز است
هاي عرضی و  مرغی شکل هستند و دیواره چماقی تا گالبی وارونه یا تخم

 27-30دماي بهینه براي رشد و اسپورزایی قارچ  ).3شکل (طولی دارند
  .است

  گیرشناسی چرخه بیماري و همه
. سوختگی آلترناریایی مناسب است رطوبت نسبی باال براي عامل بیماري

به بیمارگر پرشدن میوه حساسیت بیشتري ي شاخه هاي درحال ها برگ
و در شاخه هاي میوه ده  بیماري شدیدتر ،هاي پرمحصول ، لذا در سالدارند

باالي هاي با پوشش  بیماري در باغ .بیشتر از شاخه هاي بدون میوه است
ها  یا پاششی و نیز باغاتی که نفوذپذیري خاك آن آبیاري غرقابی ،گیاهی

در این باغات رطوبت نسبی افزایش  .کند   پایین است نیز ایجاد مشکل می
هاي در حال رشد تا زمان برداشت  اسپورهاي قارچ روي میوه و برگ. یافته 

 .شود ها و میوه  باعث آلودگی پنهان روي برگو می تواند  حضور دارند
شود و موجب مشکالتی در  زودهنگام برگ ایجاد میخسارت و ریزش 
هاي متفاوتی نسبت به  ارقام مختلف حساسیت.. گردد طول برداشت می
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هاي سالم حساسیت  سوخته نیز نسبت به میوه هاي آفتاب میوه .بیمارگر دارند
  .دارند  بیشتري نسبت به بیماري

ي قارچ از برگ ها ها نشان داده است معموالً جدایه با این وجود بررسی. 
در باغ، . ل رشد قابل جداسازي هستندهاي فص بدون زخم در اوایل یا میانه

دهنده آن است  ها عموماً غیرفعال هستند چنین وضعیتی نشان این آلودگی
که احتماالً در اواخر فصل تغییرات فیزیولوژیکی در پسته ایجاد شده و 

 .Michailides et al)ندشو هاي میزبان براي گسترش بیماري مستعد می بافت

کاري استان یزد، پیدایش بیماري و نوع عالیم  در برخی مناطق پسته.  (1994
هاي بیماري در اواخر اردیبهشت،  متفاوت است، به صورتی که اولین نشانه

هاي جوان و به شکل سوختگی شدید دیده  منحصراً روي میوه و دم میوه
 شود ها دیده نمی ي برگشود و هیچ گونه عالیمی از بیماري رو می

  ). مشاهدات نگارندگان(
گونه آلترناریاي  3زایی  هاي بیماري هاي به دست آمده از شاخص یافته

میزبان  -هاي اختصاصی توکسیناحتماالً دهد که  جداشده از پسته نشان می
با این وجود عالیم سوختگی دیرهنگام . زایی قارچ دخالت ندارند در بیماري
هاي در حال گسترش  هاي کلروتیک بزرگ اطراف الودگی شامل هاله

دهد که ممکن است غیراختصاصی  نشان میرا حضور یک فیتوتوکسین 
      .  (Michailides et al. 1994)باشد

  بیماريمدیریت 
محدوده شرایط رطوبی باغ، تا اوایل فصل پاییز بسته به  اردیبهشتاواخر 

   .توان عالیم سوختگی آلترناریایی را مشاهده کرد زمانی است که می
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ها براي  کنترل سوختگی آلترناریایی دشوار است و نیاز به ترکیبی از روش
  .که در ذیل به آن ها اشاره می شود مهار بیماري دارد

موجب کاهش خسارت هرچند مدیریت آب در باغ هاي آلوده  ·
 ایجاد زخم  میکم آبی از سوي دیگر موجب بیماري می گردد، اما 

  .شود
 .شود هرس زمستانه موجب بهبود جریان هوا و کاهش بیماري می ·
هاي هرز بلند و متراکم در سطح باغ منجر به کاهش سطوح  مهار علف ·

نتیجه از گسترش بیماري کاسته رطوبت محیط و نم برگ شده، در 
 .شود می

افزودن اصالح برنامه آبیاري تنظیم در صورتی که بیماري جدي باشد،  ·
 . توصیه می شود پایه کلسیم ها با کننده

ترکیبات بازدارنده استروبیلورین، نیتریل آروماتیک، دي استفاده از  ·
بیماري باعث کاهش نیز هاي دمتیالسیون  کربوکسیمید و بازدارنده

ها منوط به  که کاربرد آن . (Michailides et al. 1994)شوند می
  .رسی و مقایسه در شرایط مختلف داردبر
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