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  مقدمه

کاري می باشد که اکثر ارقام پسته که در شرایط  جدي در مناطق پسته عارضهسرخشکیدگی درختان پسته یک 

هایی که شرایط آب و هوایی و همچنین  در سال عارضهاین  گردند. به طور کلی، کنند، به آن مبتال می نامطلوب رشد می

زیاد، محصول برداشت  سال بعد از مدیریت باغ، ضعف محیطی مناسب براي رشد درختان پسته وجود نداشته باشد،

  ).1387باشد (حقدل، هاي محیطی همچون خشکی، شوري و گرما  از شدت بیشتري برخوردار میتنش

هاي درختان پسته را در شناسی خشکیدگی و شانکر شاخهدرصد آلودگی و سببپراکندگی، )، 1377ابوسعیدي (     

 ها به این بیماريهاي رفسنجان و سیرجان مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعه وي نشان داد که آلودگی درختشهرستان

 رنگ به یطول ينوارها بیشتر، و یمترسانت 4تا  3مبتال به قطر  يهاشاخه ي. در این بیماري، روباشدمی%  85صفر و  ینب

ها در . پوست و چوب شاخهکندیم پیدا نشست و یفرورفتگ یکم مبتال يهاقسمت در پوست. شودیم ظاهر تیره ياقهوه

   .خشکدیم تدریج به بیمار يهاشاخه و آیدیم در تیره رنگ به شاخه طول امتداد در یادمحل شانکر تا عمق ز

 نتایج دادند. قرار بررسی مورد را بهینه تغذیه با آن کنترل و پسته سرخشکیدگی عوامل)، 1384مظفري و همکاران (     

)SAR, K ,Na Ca, Na. ,Na/K خاك شیمیایی خصوصیات با سرخشکیدگی که داد نشان هاآن مطالعه

)EC,قارچ زنی مایه همچنین، داشت. مثبت همبستگی variotii aecilomycesPشانکر ایجاد به منجر ها شاخه روي 

 اصول رعایت لیکن است. عارضه این کننده ایجاد زنده عوامل از یکی قارچ اینکهداد نشان موضوع این کهگردید

 عناصر این و داشت عارضه کاهش در داري معنی تاثیر روي و کلسیم پتاسیم، حاوي کودهاي مصرف ویژه به بهینه تغذیه

   .دهند کاهش درصد63میزان به را شده ایجاد یدگیسرخشک طول توانستند

دگی یخشک در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی الیه هاي خاكر یتاث)، 1394اي و همکاران (قاسم زاده گنجه      

 باغها نشان داد، نتایج مطالعه آن را مورد بررسی قرار دادند. رضوي والت خراسان درختان پسته در مه  ها و مرگ سرشاخه

اي  شهیستم ریمتري، گسترش سیسانت 30-70ه در عمق یک سخت الیبه علت وجود  ،لی بودهیکه فاقد تکامل پروف 1

که   2 دگی در آن مشهود است. در باغیر بوده و سرخشکیزي، خاك فقیخن از نظر حاصلیده است. همچنیمتوقف گرد

زه ین منطقه بدون سنگریهاي اباشند. خاکرخق مییعملی بوده و یها داراي تکامل پروفاي واقع بود، خاكدر دشت دامنه

اد بودن یالبی واقع بود به علت زیکه در دشت س 3شود. در باغ یدگی درختان به ندرت در آن مشاهده میو سرخشک

شه، یمنس بر متر است و باال بودن شوري خاك در منطقه توسعه ریزدسی 12اري مورد استفاده که حدود یشوري آب آب

مقدار عناصر ماکرو و میکرو خاك،  باشند.پسته با کاهش عملکرد مواجه می هايهاي درختان پسته خشک و باغسرشاخه

یون هاي سدیم و پایین تر از حد کفایت است که نشان دهنده فقر شدید عناصر غذایی در خاك می باشد.  به استثناي بر، 

از فراوانی حضور آن ها یکی از علل بروز عارضه حاشیه  کلر، یون هاي غالب در نیمرخ خاك می باشند و سمیت حاصل

ن آسوختگی و کاهش رشد در درختان پسته و گرما و شدت تبخیر و تعرق خاك در طول دوره رشد گیاه باعث تشدید 

و  اکبرير ارقام بوده و ارقام یشتر از سایدگی و مرگ درختان پسته رقم فندقی بیها نشان داد که خشکبررسیشده است. 

  . انددهیض آباد کمتر صدمه دید فیسف

یکی از عوامل  چنان چه بررسی مطالعات گذشته نشان می دهد، سرخشکیدگی دو منشاء قارچی و مدیریتی دارد.     

آب، خاك،  همچنین، فعالیت هاي مدیریت می باشد. Paecilomyces formosusقارچی مولد سرخشکیدگی 
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به طور  می توانند عالوه بر این که به طور مستقیم نقش فزاینده و کاهنده در ایجاد سرخشکیدگی دارند، آفات و باغبانی

. شوند پسته در درختان تشدید یا جلوگیري از سرخشکیدگی نیز روي فعالیت بیمارگر تاثیر گذاشته و موجب غیر مستقیم

از آنجایی که شدت سرخشکیدگی در باغ هاي پسته دارد. بنابراین مدیریت باغ نقش کلیدي در باالرفتن یا پایین آمدن 

سرخشکیدگی پسته از اهمیت  مدیریتبررسی  هر دو جنبه فنی و اقتصادي  بنابراین،مدیریت باغ هزینه بر می باشد، 

 سرخشکیدگی میزاندر این نشریه، نخست  موضوعی که در این نشریه به آن پرداخته شده است.باالیی برخوردار است. 

عوامل مدیریتی ایجاد کننده و گردد. سپس معرفی میدر استان کرمان هاي پسته شهرستان هاي انار و رفسنجان در باغ

شود. مطالب ارایه شده در این نشریه از نتایج مطالعه ارایه میروش هاي کنترل آن با توجه به معیارهاي فنی و اقتصادي 

  اشد. )، می ب1399عبدالهی عزت آبادي و همکاران (

  هاي پسته در باغ وضعیت سرخشکیدگی

درصد از کشاورزان مورد مطالعه با عالئم  97آوري شد، نشان داد که جمعباغ پسته  286از  1391اطالعاتی که در سال      

توانند به خوبی تفکیک نموده و را نمی آنظاهري سرخشکیدگی پسته آشنایی دارند. این در حالی است که علل 

 Paecilomycesقارچ  هاکه یکی از آن متنوع بوده هاي پستهسرخشکیدگی در باغ عوامل مولد دهند.تشخیص 

formosus سایر عوامل موثر در  تقریبا براي تمام کشاورزان مورد مطالعه ناشناخته بود. بیماریزا . این عاملمی باشد

اي درخت، سوسک سر شاخه خوار، ضعف تغذیهآفات پروانه چوبخوار و  ایجاد سرخشکیدگی درختان پسته عبارتند از

-ها را می. هر چند که کشاورزان، بعضی از این علتمصرفی و باردهی بیش از توان درختکمیت و کیفیت پایین آب 

توان گفت که کشاورزان به این امر شناختند اما قادر به تشخیص عالئم هر کدام به طور دقیق نبودند. به طور کلی می

  دانستند. ه باغ پسته مورد بررسی داراي سرخشکیدگی بوده ولی علت آن را نمیواقف بودند ک

هاي پسته مورد مطالعه داراي درصد از باغ 82نشان داد که  1397در سال  باغ پسته 286از آوري شدهاطالعات جمع     

 38سرخشکیدگی کم بوده و هاي پسته مذکور داراي درصد باغ 44باشند. بررسی بیشتر نشان داد که سرخشکیدگی می

  ها داراي سرخشکیدگی شدید هستند.درصد آن

  

  پیامدهاي اقتصادي وجود سرخشکیدگی در باغ هاي پسته

هاي مبتال به  به طوري که در باغ ؛شود تا حجم عملیات هرس افزایش یابدوجود سرخشکیدگی باعث می     

گردد. همین مساله باعث شده است تا د نیز هرس میهاي خشک عالوه بر زمستان، در فصل رشسرخشکیدگی، شاخه

 در حال حاضر یکی از مهمترین هاي آلوده به سرخشکیدگی باالتر باشد.تعداد کارگر مورد استفاده جهت هرس باغ

هاي خشک هرس شاخه ، توسط کشاورزان،هاي پستهدر باغ P. formosusناشی از  مبارزه با  سرخشکیدگی هايراه

هاي شود، افزایش هزینهاي که در شرایط فعلی توسط سرخشکیدگی ایجاد میتنها هزینه بنابراین،. استه اعالم گردید

میلیون ریال در  10یابد. میزان ریالی این مقدار هاي با سرخشکیدگی شدید، تا دو برابر افزایش میهرس است که در باغ

 10یدگی عالوه بر هرس شاخه هاي خشکیده از حدود این در حالی است که براي این نوع سرخشک هکتار در سال است.

سانت زیر محل آلودگی، سمپاشی درختان با قارچکش هاي مسی به میزان یک تا یک و نیم در هزار بالفاصله پس  15تا 
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با افزایش سرخشکیدگی  از هرس نیز توصیه می شود که این موضوع نیز باید در مطالعات اقتصادي مورد توجه قرار گیرد.

یابد. به طوري که ارتفاع و عرض درختان هاي پسته و در نتیجه افزایش عملیات هرس، حجم درخت کاهش میباغ در

باشد. این مساله در نهایت باعث ضعف درخت داري کمتر از درختان سالم میپسته داراي سرخشکیدگی به طور معنی

متري دارند. در نهایت تمام این مسایل به تولید کمی و دار، قطر تنه کشده و درختان آلوده به سرخشکیدگی به طور معنی

  کیفی کمتر پسته ختم شده است. 

کنند. اگر کیلوگرم در هکتار در سال، محصول کمتري تولید می 284، به میزان سرخشکیدگی مبتال به هاي پستهباغ     

-د ناشی از وجود سرخشکیدگی در باغهزار ریال در نظر بگیریم، میزان کاهش درآم 800قیمت یک کیلوگرم پسته را 

 237باشد. اگر افزایش هزینه هرس نیز به آن اضافه کنیم این مقدار به میلیون ریال در هکتار در سال می 227هاي پسته 

  یابد. میلیون ریال در هکتار در سال افزایش می

باعث کاهش کیفیت محصول نیز هاي پسته، عالوه بر کاهش کمیت محصول تولیدي، وجود سرخشکیدگی در باغ     

درصد ناخندانی بیشتري  67/4، عارضهي بدون این هاي پستههاي پسته داراي سرخشکیدگی، نسبت به باغگردد. باغمی

باشد، این موضوع نیز باعث کاهش درصد قیمت پسته خندان می 70که، قیمت محصول پسته ناخندان دارند. از آنجایی

  دد. گرهاي پسته میدرآمد باغ

  

  عوامل مدیریتی ایجاد کننده سرخشکیدگی پسته

  

  تغذیه گیاهی -1

بررسی نقش تغذیه در کاهش یا افزایش سرخشکیدگی پسته نشان می دهد که متغیرهاي تغذیه مهمترین عوامل      

منگنز دو باشند. بررسی بیشتر مشخص می کند که کمبود عناصر پتاسیم و هاي پسته میتاثیرگذار بر سرخشکیدگی در باغ

هاي پسته باشند. همچنین از بین کودهاي حیوانی مصرف شده در باغعامل مهم در ایجاد بیماري سرخشکیدگی پسته می

مورد مطالعه، کود مرغی می تواند تاحدي جلو پیشرفت سرخشکیدگی را بگیرد اما نمی تواند به طور کامل مانع از بروز 

گاوي و گوسفندي در باغ و عدم مصرف عناصر غذایی به صورت سرخشکیدگی شود. مصرف به تنهایی  کودهاي 

مکمل می تواند موجب بروز سرخشکیدگی  شود. بررسی تاثیر مصرف عناصر ماکرو نشان می دهد که مصرف هرسال 

کودهاي داراي عناصر فسفات و پتاس در کاهش سرخشکیدگی موثر بوده است. همچنین مصرف عناصر غذایی میکرو 

سرخشکیدگی شده است. عالوه بر این، افزایش دانش کشاورزان در خصوص تغذیه گیاهی باعث  نیز باعث کاهش

گردد. در این زمینه، کشاورزانی که تنها بر اساس نتایج آزمایش خاك و بدون توجه به مسایلی کاهش سرخشکیدگی می

اند در کنترل  باغ نموده مانند نسبت آب به زمین، عالئم کمبود عناصر، زمان مصرف عناصر، اقدام به تغذیه

  اند. سرخشکیدگی موفق عمل نکرده

هاي پسته آمده است. در این جدول ارزش تولید نهایی ، ارزش اقتصادي استفاده از انواع کودها در باغ1در جدول      

مصرف آخرین ها مقایسه شده است. ارزش تولید نهایی یعنی میزان محصول پسته تولیده شد در ازاي کودها با قیمت آن

 10باشد. براي مثال، در ازاي مصرف یک تن کود گاوي در باغ پسته، واحد کود مصرف شده ضرب در قیمت پسته می
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باشد، بنابراین، ارزش تولید ریال می 800000کیلوگرم پسته تولید می شود. با توجه به این که قیمت هر کیلوگرم پسته 

 5000باشد. حال اگر این عدد را با قیمت خرید یک تن کود گاوي که هزار ریال می  8000نهایی یک تن کودگاوي 

باشد زیرا هاي پسته اقتصادي میتوان به این نتیجه رسید که استفاده از کودگاوي در باغمقایسه شود می ،هزار ریال است

آمده است. به طوري که ، عالوه بر نام کود، واحد آن نیز 1هایش است. در ستون اول جدول منافع آن بیشتر از هزینه

  باشد.  ارزش تولید نهایی و قیمت خرید آن در ستون هاي دوم و سوم نیز بر حسب واحد ذکر شده در ستون اول می

  

  هاي پسته: مقایسه ارزش تولید نهایی با قیمت یک واحد از انواع کودهاي مصرف شده در باغ1جدول 

واحد مصرفی  قیمت یک  ریال)هزار ارزش تولید نهایی (  نام کود

  ریال)هزار (

  5000  8000  گاوي (تن)

  7000  20000  مرغی (تن)

  30  240  ازت (کیلوگرم)

  100  1016  پتاس (کیلوگرم)

  30  440  فسفات (کیلوگرم)

  60000  240000  عناصر میکرو (مصرف در مقابل عدم مصرف)

  

ها آنهاي پسته باالتر از قیمت خرید مصرفی در باغدهد، ارزش تولید نهایی تمام کودهاي نشان می 1چه جدول چنان     

هاي پسته کامال اقتصادي است. باشد. به عبارت دیگر، مصرف کودهاي حیوانی و شیمیایی ماکرو و میکرو در باغمی

  بنابراین استفاده از متغیر مدیریت تغذیه در کنترل بیماري سرخشکیدگی پسته توجیه اقتصادي دارد.  

  

  آب آبیاري -2

دهد که در باشد. بررسی هاي اقتصادي نشان میکم آبی یکی دیگر از عوامل تشدید کننده  سرخشکیدگی پسته می     

مناطق با شرایط آب و هوایی گرم و خشک مانند انار، رفسنجان، کرمان، زرند و سیرجان، و در سیستم آبیاري غرقابی، 

باشد. حال اگر مقدار مصرف آب از این کتار در سال میمتر مکعب در ه 12000مقدار بهینه اقتصادي مصرف آب، 

متر مکعب در هکتار برسد،  8000متر مکعب در هکتار بیشتر کاهش یافته و به کمتر از  4000میزان به مقدار 

 8000ها در سیستم غرقابی کمتر از اي که میزان مصرف آب آنهاي پستهسرخشکیدگی به شدت افزایش می یابد. در باغ

میلیونی در هکتار در سال چند گزینه پیش روي  237براي رهایی از خسارت  ،باشدکعب در هکتار در سال میمتر م

دارند. نخست اینکه سیستم آبیاري خود را از غرقابی به تحت فشار تبدیل نمایند. با این وجود، مجموع آب مصرف شده 

- نبایستی کمتر شود. حال در صورتی که مجموع هزینهمتر مکعب در هکتار در سال  5000ی از یدر سیستم و نیاز آبشو

هاي ساالنه تنزیل شده سرمایه گذاري و جاري اجراي سیستم آبیاري تحت فشار از خسارت ناشی از سرخشکیدگی 

انجام این گزینه صرفه اقتصادي دارد. دومین گزینه پیش روي کشاورزن، خرید آب اضافی براي باغات پسته  ،کمتر باشد
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میلیون ریال درهکتار ناشی از  237باشد. در این حالت نیز بایستی هزینه خرید آب کمتر از خسارت کم آب می 

سرخشکیدگی باشد تا صرفه اقتصادي ایجاد گردد. سومین گزینه پیش روي کشاورزان، کاهش سطح  باغ هاي پسته  

ري شود بایستی میزان  باغ هاي جهت تنظیم نسبت آب به زمین می باشد. براي اینکه از خسارت سرخشکیدگی جلوگی

متر مکعب در هکتار در  8000پسته تا حدي کاهش یابد که سهم هر هکتار باغ پسته با سیستم آبیاري غرقابی، حداقل 

متر مکعب در  12000سال باشد. با این وجود، براي کاهش سرخشکیدگی و داشتن باغی کامالً اقتصادي بایستی حداقل 

  آبیاري غرقابی آب مصرف نمود.هکتار در سال در سیستم 

    

  تراکم کشت  -3

 2متر و فاصله درختان بر روي ردیف به کمتر از  6و کاهش فاصله دو ردیف درخت به کمتر از  افزایش تراکم کشت     

یکی از دالیل کشاورزان براي کاهش فواصل کشت، استفاده بیشتر و بهتر از  متر باعث افزایش سرخشکیدگی می شود. 

هاي نخست باردهی باغ پسته صدق کند اما در بلند مدت و باشد. هر چند که این موضوع ممکن است در سالزمین می

سالگی به سن باردهی  10ساله عمر بازدهی اقتصادي آن نتیجه معکوس دارد. براي مثال، یک باغ پسته از  50دوره 

تا  15شود و از سن و کاهش عملکرد نمی سالگی تراکم باالي کشت باعث سرخشکیدگی 15اقتصادي می رسد. تا سن 

به طوري که میزان درآمد کاهش  ؛گرددسالگی سرخشکیدگی ناشی از تراکم کشت باال باعث کاهش درآمد می 50

میلیون ریال در هکتار در سال می باشد. به عبارت دیگر، افزایش درآمد ناشی  237یافته ناشی از سرخشکیدگی به میزان 

سال نخست سن باردهی اقتصادي درخت پسته به هر میزان هم باال باشد، نمی تواند کاهش  5شت در از افزایش تراکم ک

کشاورزان بهتر است به جاي اندیشیدن به منافع کوتاه  بنابراین،ساله را جبران کند.  35میلیون ریالی  237درآمد ساالنه 

  اسب بی اندیشند. مدت ناشی از تراکم باالي کشت، به منافع بلند مدت تراکم کشت من

  

  آفات -4

بهبود این نوع مدیریت لزوما به کاهش   ،که بر خالف انتظار دهدمیبررسی نقش مدیریت آفات پسته نشان      

که اشتباه در تشخیص علل ایجاد سرخشکیدگی و  نمایدمیانجامد. بررسی بیشتر مشخص سرخشکیدگی پسته نمی

باشد. همچنین کنترل بهتر آفات و به ویژه آفات بهاره پرداختن بیش از حد به موضوع آفات یکی از علل این مساله می

خوار (کراش) باعث حفظ محصول بیشتر بر روي درخت پسته خوار و پوستمانند سن، سنک، زنجره، چوبخور، میوه

ل اگر این مدیریت بهتر آفات همراه با بهبود مدیریت تغذیه نباشد، باعث ضعف درخت و افزایش گردد. حامی

نماید. به عبارت دیگر، پایدار باغ را مطرح می و جانبهد. این موضوع نیاز به مدیریت همهشوسرخشکیدگی پسته می

آب و درخت گردد. این در حالی است که  باشد که در بلندمدت باعث تولید پایدار و سالمت خاك،پایدار می یمدیریت

مدت به برداشت محصول بیشتر گردد اما در بلندمدت باعث تخریب آب، هاي ناپایدار ممکن است در کوتاهمدیریت

  انجامد.خاك و گیاه پسته گردیده و در نهایت به کاهش شدید محصول می
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  سال آوري -5

هاي کم و متوسط، زنند مانند سرمازدگیپسته خسارت میزاي طبیعی که تنها به محصول عوامل خسارت      

هاي پسته در ابتداي سال، باعث کاهش محصول شده و به دنبال آن شدت ها و خوشهگرمازدگی، ریزش جوانه

در باغ و عدم رعایت  محصولیک سال به شدت پر پس از گردد. همچنین مشخص شد کهسرخشکیدگی پسته کم می

دهد که این موضوع نیز نشان می .افزایش خواهد یافت شدت به  رخشکیدگی در سال بعدشدت س ،توصیه هاي فوق

آوري پایین) اي باغ و کاهش شدت نوسانات زمانی تولید محصول (سالمدیریت پایدار باغ و تولید بر پایه توان تغذیه

  باعث کاهش شدت سرخشکیدگی خواهد شد.

  

  مصرف روغن ولک جهت تامین نیاز سرمایی -6

دهد که یابد. این موضوع نشان میهاي استفاده از روغن ولک، شدت سرخشکیدگی افزایش میبا افزایش تعداد سال     

-هایی که نیاز سرمایی تامین نشده است، در نهایت به ضعف درخت و سرخشیدگی میبرداشت محصول پسته در سال

اي که شرایط تولید آن را به علت عدم رخت پستهانجامد. به عبارت دیگر، برداشت غیر عادي و مصنوعی محصول از د

بررسی ها  انجامد.تامین غذاي کافی یا نیاز سرمایی کافی نداشته است در نهایت به ضعف و سرخشکیدگی درخت می

نشان می دهد که در صورتی که استفاده از روغن ولک جهت تامین نیاز سرمایی اگر بیش از سه سال متوالی شود باعث 

گیري از منافع استفاده از روغن ولک، خشکیدگی درختان پسته می گردد. به عبارت دیگر، اگر در پی بهرهافزایش سر

سال متوالی استفاده از روغن ولک، یک سال  3بدون مضرات ناشی از آن مانند سرخشکیدگی هستیم، بایستی پس از هر 

مطالعات نشان می دهد که طی یک دهه سازي خود فرصت بدهیم. زن خودداري نموده و به درخت جهت باآاز کاربرد 

دارند، به ندرت اتفاق می افتد. به عبارت  یبراي ارقامی مانند اکبري که نیاز سرمایی باالی تامین نیاز سرماییگذشته، 

ده است. در نیاز سرمایی رقم اکبري تامین نشده و عملکرد محصول پایین بو ،دیگر در هیچکدام از سال هاي این دهه

تولید پسته را غیر اقتصادي می نماید اما استفاده مکرر  ،چنین شرایطی عدم استفاده از روغن ولک در ارقامی مانند اکبري

  ن نیز باعث افزایش سرخشکیدگی و در نهایت کاهش عملکرد محصول و از بین رفتن درخت می گردد. آ زا

یک  ،ساله 1سال متوالی و عدم استفاده  3ولک هر ساله با رژیم استفاده  براي بررسی اقتصادي روند استفاده از روغن     

کیلوگرم در هکتار را در نظر بگیرید. در صورتی که هر ساله از روغن ولک  1000 بلند مدت باغ پسته با عملکرد متوسط

تار خسارت ایجاد می میلیون ریال در هک 237استفاده شود از سال سوم به بعد به علت افزایش سرخشکیدگی، ساالنه 

شود. این در حالی است که در صورت عدم استفاده از روغن ولک، در یک سال، خسارت ناشی از عدم تامین نیاز 

در صورتی که هر ساله از روغن ساله،  4میلیون ریال می باشد. به این ترتیب براي یک دوره  320ن سال، آسرمایی در 

میلیون ریال که در کل  237ساالنه تامین نیاز سرمایی حذف شده ولی ولک استفاده شود، خسارت ناشی از عدم 

ساله ناشی از سرخشکیدگی است. اگر گزینه دوم دنبال شده و یک سال از  4میلیون ریال خسارت  948) معادل 4×237(

میلیون  320سال از روغن ولک استفاده نشود، خسارت ساالنه ناشی از سرخشکیدگی حذف شده و تنها در یک سال  4

تامین نیاز سرمایی ایجاد می گردد. شایان ذکر است که تمام موارد ذکر شده در یک هکتار ریال خسارت ناشی از عدم 

بوده و به شرط نرمال بودن سایر شرایط باغ پسته و مدیریت هاي مناسب در حوزه هاي آبیاري، تغذیه و مبارزه با آفات 

سال عدم استفاده از روغن ولک  1ولک و  سال استفاده از روغن 3بنابراین مشخص می شود دنبال نمودن رژیم می باشد. 
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اقتصادي تر از رژیم هر ساله استفاده از روغن ولک است. البته بایستی توجه نمود که مثال ذکر شده در  صورتی است که 

مانند یک دهه گذشته هیچ سالی نیاز سرمایی تامین نگردد. در صورتی که یک سال نیاز سرمایی تامین شده و از روغن 

سال بعد در صورت عدم تامین نیاز  3فاده نشد، آن سال به عنوان سال عدم استفاده از روغن ولک بوده و تا ولک است

       سرمایی، می توان از روغن ولک استفاده نمود. 

  

  هاي کاربرديتوصیهنتیجه گیري و 

  هاي کاربردي نشریه به شرح زیر است:توصیه

به سرخشکیدگی و عدم اطالع کشاورزان از علل ایجاد این بیماري،  مبتال هاي پستهبه علت حجم گسترده باغ - 1

 آموزش کشاورزان در این خصوص به شدت افزایش یابد. 

هاي پسته جدید االحداث، تراکم کشت هاي پسته به سرخشکیدگی، در باغبراي کاهش احتمال ابتالي باغ  - 2

البته می توان در زمان کاشت، جهت  .استاندارد رعایت شده و از تراکم بیش از حد کشت جلوگیري شود

اطمینان از سبز شدن تعداد کافی نهال، تراکم کشت را بیشتر در نظر گرفت ولی در مراحل بعد، بایستی نهال 

  هاي اضافه را حذف نموده و تراکم کشت را به سطح استاندارد رساند. 

شرایط مختلف تعیین و رعایت شود.  براي کاهش خطر ابتال به سرخشکیدگی، نیاز آبی دقیق درخت پسته در  - 3

 هاي پسته مازاد حذف گردد. باغ ،هاي پسته موجود وجود ندارددر صورتی که آب کافی براي باغ

، تغذیه مناسب درخت و تامین کلیه عناصر غذایی به سرخشکیدگیهاي پسته به براي کاهش احتمال ابتالي باغ  - 4

 د. ویژه پتاسیم و منگنز در دستور کار قرار گیر

بر مبناي تشخیص علت آن انجام  آنبا توجه به وجود علل مختلف براي سرخشکیدگی، کنترل و مدیریت   - 5

جلوگیري  ،در یک باغ نباشند عارضهگرفته و از هزینه کرد اضافی براي علل خاصی که ممکن است باعث این 

 شود. 

از آنجایی که تنها وجود دانش براي کنترل سرخشکیدگی کافی نیست، مدیریت این بیماري بر مبناي سه اصل   - 6

تنظیم نسبت مناسب آب به زمین، تغذیه مناسب درخت و اعتقاد و عمل به مدیریت پایدار و با هدف بلندمدت 

 تولید و حفظ درخت انجام شود. 

کنترل و  بهبیش از پیش  هاي پسته،االي سرخشکیدگی در باغبا توجه به حجم خسارت اقتصادي بسیار ب  - 7

 گردد.  توجه عارضهمدیریت این 
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 مهمترین پیام نشریه:

 براي کنترل بیماري سرخشکیدگی کافی وجود دانش عالوه بر

بر مبناي سه اصل تنظیم نسبت بایستی ، مدیریت این بیماري پسته

مناسب درخت و اعتقاد و عمل به مناسب آب به زمین، تغذیه 

مدیریت پایدار و با هدف بلندمدت تولید و حفظ درخت انجام 

 شود.
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