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 های زرشک، سبب شناسی و پراکنش آن در استان خراسان جنوبی شدن شاخهکتابی
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 چکیده:

سًٍذ. گشٍّی ثِ ؿوبس هی هحصَل صسؿکٍسی دس تَلیذ ّبی گیبّی ًبؿی اص ثیوبسگشّبی قبسچی ٍ ثبکتشیبیی، اص عَاهل کبّؾ ثْشُثیوبسی     

ثِ آًٍذّبی آثکؾ ّؼتٌذ کِ دس اًذ، اص خولِ عَاهل ثیوبسگش هحذٍد صای گیبّی کِ ثب عٌَاى فیتَپالػوبّب ؿٌبختِ ؿذُّبی ثیوبسیاص ثبکتشی

ّبی خذیذ افضایؾ یبفتِ اػت. ّب ٍ هکبىای گضاسؽ ؿذُ ٍلی اهشٍصُ خطش ایي عَاهل سٍی هیضثبىای ٍ ًیوِ حبسُگزؿتِ اکثشا اص هٌبطق حبسُ

اًذام ّبی سٍیـی ٍ ّبی ّب(، ثذ ؿکلیّبی عوَهی، فیلَدی، ثشگؼبًی )ػجض ؿذى گلّبی فیتَپالػوبیی ؿبهل صسدیعالین ٍیظُ ثیوبسی

ّب ّؼتٌذ. ایي عالین، دس هحصَالت هختلف صساعی ٍ ثبغی صایـی، تَسم خَاًِ، ایدبد خبسٍک سٍی دسخت، سیضثشگی ٍ کتبثی ؿذى ؿبخِ

ؿذى  دس ایي هقبلِ، ثِ ػجت ؿٌبػی عبسضِ کتبثیّبی گیبّی اػتبى هحتول اػت.اػتبى، هـبّذُ ؿذُ، لزا، ٍخَد ایي عَاهل ثیوبسگش دس هیضثبى

  ّبی صسؿک ٍ پشاکٌؾ آى دس خشاػبى خٌَثی پشداختِ ؿذُ اػت.ؿبخِ

   کلیذ ٍاطُ@ صسؿک، ثیوبسگش، خشاػبى خٌَثی، ثیوبسی
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 مقدمه 

صیشکـت صسؿک دس اػتبى خشاػبى خٌَثی  ػطح     

 81?<5ّکتبس اػت کِ اص ایي ػطح صیشکـت  ;<:?5

ّکتبس آى ثِ صَست دین هی  ;>;ّکتبس ثِ صَست آثی ٍ 

ثبؿذ. ایي اػتبى ستجِ اٍل تَلیذ صسؿک دس کـَس سا داسد 

هشدم هٌطقِ داسد  یػْن ثؼضایی دس ػجذ دسآهذ آىٍ تَلیذ 

ّبی گیبّی ًبؿی اص ثیوبسی(. 5:15، آهبسًبهِ کـبٍسصی)

ثبکتشیبیی یکی اص عَاهل کبّؾ  عَاهل ثیوبسگش قبسچی

-ٍسی دس تَلیذ ایي هحصَل اػتشاتظیک ثِ ؿوبس هیثْشُ

تَاى ثِ صًگ خبسٍیی صسؿک  ّب هی کِ اص خولِ آى سًٍذ

گشٍّی اص  .(=?59اؿبسُ کشد )هیشصائی ٍ ّوکبساى،

-فبیتَپالػوبّب ؿٌبختِ ؿذُ ثِ ًبمّبی ثیوبسگش کِ ثبکتشی

 آثکؾ ّبیاص خولِ عَاهل ثیوبسگش هحذٍد ثِ آًٍذ ،اًذ

-ای ٍ ًیوِ حبسُکِ دس گزؿتِ اکثشا اص هٌبطق حبسُ ّؼتٌذ

ای گضاسؽ ؿذُ ٍلی اهشٍصُ خطش ایي عَاهل سٍی 

ًبقلیي  اًتـبس ّبی خذیذ اص صهبًی کِ ّب ٍ هکبىهیضثبى

 ّبیاهشٍصُ گضاسؽ ّب صیبد ؿذُ افضایؾ یبفتِ اػت.آى

ّبی هختلف صیبدی هجٌی ثش ّوشاّی ایي عَاهل ثب ثیوبسی

گیبّی دس خْبى گضاسؽ ؿذُ اػت ٍ اخیشا ًقؾ ایي 

هَسد تَخِ قشاس  ثشٍص ثیوبسی ّبی ًَظَْسعَاهل دس 

کِ دس چْبسهیي ػوپَصیَم ثِ طَسی .گشفتِ اػت

فبیتَپالػوبؿٌبػبى خْبى دس اػپبًیب هَاسد هتعذدی اص 

ّبی ّبی هخلَط فبیتَپالػوبّب ثب ػبیش ثیوبسگشیآلَدگ

 Taloh etّب گضاسؽ ؿذُ اػت )گیبّی اص خولِ ٍیشٍع

al. 2019). اص یبسیثؼ دس ییتَپالػوبیف یّبیوبسیث 

 911 ثش ثبلغ ٍ کشدُ ذایپ َعیؿ یکـبٍسص هحصَالت

 گضاسؽدس دًیب  تبکٌَى یبّیگ خٌغ 5111 سٍی یوبسیث

ثشآٍسد خؼبست اقتصبدی ایي  (.Hoshi, 2008) اػت ؿذُ

ثیوبسی ّب دس هطبلعبت اًدبم گشفتِ ًـبى دٌّذُ اّویت 

ایي عَاهل ثیوبسگش دس چشخِ تَلیذ هحصَالت کـبٍسصی 

 اػت.

ّبی ) تغییش ؿکل ػبختبس فیلَدی ّبی عوَهی،صسدی     

-ثذ ؿکلیگل(، ثشگؼبًی )ثِ سًگ ػجض دسآهذى گل ّب ( 

ایدبد تَسم خَاًِ، ّبی سٍیـی ٍ صایـی، ّبی اًذام

، گیبُ ؿذى گل، کَتَلگی، عقینسٍی دسخت خبسٍک

-تبثیسیضثشگی ٍ ک فّب، سؿذ خبسج فصلگشُکبّؾ هیبى

ّبی فبیتَپالػوبیی اص عالین ٍیظُ ثیوبسی ّبؿذى ؿبخِ

هـبّذُ ایي عالین دس هحصَالت هختلف صساعی  ّؼتٌذ.

ٍخَد ایي  ،ّبی ّشص هضاسعٍ ثبغی اػتبى ٍ ّوچٌیي علف

اص خولِ ایي عالین ػبصد. عَاهل سا دس اػتبى هحتول هی

دس ثشخی اص هٌبطق اػت کِ ّبی صسؿک کتبثی ؿذى ؿبخِ

ثِ ػجت  ،دس ایي هقبلِ ٍ صسؿک کبسی اػتبى هـبّذُ ؿذُ

ؿذُ ؿٌبػی ایي عبسضِ ٍ پشاکٌؾ آى دس اػتبى پشداختِ 

 .اػت

 شناسی و وضعیت شیوع بیماری در منطقهعالیم

ّبی فبیتَپالػوبیی اص عالین هـبثِ ثیوبسی ٍخَد     

ؿذى ؿبخِ صسؿک دس توبم هٌبطق عوذُ خولِ کتبثی

ّبی قبیي، صیشکَُ، کبؿت ایي هحصَل دس ؿْشػتبى

دسهیبى، ثیشخٌذ ٍ ػشثیـِ هـبّذُ ؿذُ اػت )هحوَدی ٍ 

-ؿذى دس ًتیدِ سؿذ غیش(. پذیذُ کتبثی??59 ،ّوکبساى

ؿَد. ایي پذیذُ ّبی گیبُ ایدبد هیطجیعی دس تَػعِ ؿبخِ

-تَاًذ ایدبد ؿَد. دس ؿبخِّبی گیبّی هیدس توبم اًذام

ّب اص ّب ٍ خَاًِّبی پْي ؿذُ، ًحَُ قشاسگشفتي ثشگ

حبلت طجیعی خَد خبسج ؿذُ ٍ ػبقِ اص حبلت طجیعی 

ّبی کتبثی ؿذُ دس فصل ؿَد. ؿبخِخَد خبسج هی

س فصل خضاى ثِ اًذ اهب دسٍیؾ ثِ ػختی قبثل هـبّذُ

 (5)ؿکل  اًذساحتی قبثل ؿٌبػبیی

 

 

 

 

 

 



(1441تاتستان  -)تهار 1 شماره 4دوره  -مجـله تـرویجی زرشـک و عنـاب  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( عالین عبسضِ کتبثی ؿذى @ الف( حبلت طجیعی ؿبخِ  ة( کتبثی ؿذى ثب ؿذت هتَػط  ج( کتبثی ؿذى ثب ؿذت 5ؿکل 

د( ؿبخِ کتبثی ؿذُ صسؿک دس فصل خضاى  ُ( ًقـِ پشاکٌؾ عبسضِ دس اػتبى؛ ًقبط قشهض@ هٌبطق دسگیش عبسضِ (  صیبد 

 ّب، اصلیعکغ

 ج ة الف

 ّـ د
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بیماری و نقش آن در ایجاد عارضه کتابی شدن  عامل

 زرشک

ثشخی گیبّبى دس  عالین کتبثی ؿذى ؿبخؼبس سٍی      

-طجیعت هـبّذُ ؿذُ ٍ عَاهل هختلف اص خولِ خْؾ

ّبی ثبکتشیبیی، حولِ حـشات ٍ ّبی طًتیکی، آلَدگی

ّب دس ّب ٍ کبسثشد ثشخی َّسهَىکؾّب، اثشات علفکٌِ

ّبی گیبّی رکش ؿذى ؿبخِ دس هیضثبىثِ عٌَاى عبهل کتبثی

بم (. دس هطبلعبت اًدFambrini et al. 2006ؿذُ اػت )

 16SrIIّوشاّی عَاهل فیتَپالػوبیی اص صیش گشٍُ  ،گشفتِ

ّبی صسؿک گضاسؽ ؿذُ ثب عبسضِ کتبثی ؿذُ ؿبخِ

ٍ تَاًبیی ٍ ّوکبساى  5:15اػت )هحوَدی ٍ ّوکبساى، 

(، ??59(. ثش اػبع ًتبیح هحوَدی ٍ ّوکبساى );?59

-ّبی صسؿک داسای عالین کتبثیدسصذ ًوًَِ 81 فقط دس

. تـکیل هیَُ ُ اػتفیتَپالػوب سدیبثی ؿذؿذى، عبهل 

کِ سدیبثی فبیتَپالػوب دس آى  ؿذُیکتبثّبی سٍی ؿبخِ

ّب هثجت ثَد، دس هقبیؼِ ثب دسختبى ؿبّذ ػبلن، کبّؾ 

کِ  ؿذُیکتبثّبی اهب دس ؿبخِ ،هحؼَػی داؿت

ّب سدیبثی ًـذ، هیضاى تـکیل هیَُ دس فبیتَپالػوبیی دس آى

ن تغییش هحؼَػی ًذاؿت ٍ دس هقبیؼِ ثب دسختبى ػبل

 هَاسدی ًیض ثیـتش ثَد.

حـشات  ثِ ٍػیلِ ،اًتقبل فیتَپالػوبّب دس طجیعت     

 ثشخی اًتقبل گیشد.تغزیِ کٌٌذُ اص آًٍذ آثکؾ صَست هی

 ػغ اًگل بُیگ اص اػتفبدُ بی ٍ ، پیًَذقلوِ ثب تَپالػوبّبیف

 فیتَپالػوب یبثیسد ثش یهجٌ ّبییگضاسؽٍ  اػت شیپزاهکبى

 اًتقبل هَسد دس ّبییگضاسؽ يیّوچٌ ٍ لیًبسگ يیخٌ دس

 ٍخَد وَتشؽیل ٍ کلضا ،یفشًگ گَخِ ًَدِ،ی دس یثزس

. اًتقبل ایي (Dickinson and hodgetts, 2013) داسد

 ؿَدتَاًذ اًدبم ًیض هی عَاهل اص طشیق کـت ثبفت

(Cordova et al. 2003 .)ٍُّبی هختلف فیتَپالػوبّب گش

گیبّی دس  ّبیؿذى دس ثؼیبسی اص هیضثبىّوشاُ ثب کتبثی

دس ایشاى ّوشاّی عَاهل . اًذخْبى گضاسؽ ؿذُ

ّبی گلشًگ ٍ کلضا ؿذى ؿبخِفبیتَپالػوبیی ثب کتبثی

(. دس Mahmoudi et al. 2019) گضاسؽ ؿذُ اػت

دّذ ًـبى هی ،ٍ ػجت ؿٌبػیهطبلعبت سدیبثی  ،هدوَع

 ؿذىیکتبثًقؾ عَاهل فیتَپالػوبیی دس ثشٍص عبسضِ 

ؿبخِ صسؿک  ؿذىیکتبثٍ دسصذ ثَدُ  81ؿبخِ صسؿک 

 دس اثش ٍخَدتَاًذ فقط دس اػتبى خشاػبى خٌَثی ًوی

تَاى گفت هی . اص ایي سٍ،عَاهل فبیتَپالػوبیی ایدبد ؿَد

 ًیض ّبی طًتیکیاص خولِ خْؾدیگش عَاهل هختلف  کِ

ثشٍص ایي گًَِ عالین دس گیبُ صسؿک دخیل تَاًٌذ دس هی

 .ثبؿٌذ

 توصیه ترویجی 

عَاهل  ،ّبی صَست گشفتِثب تَخِ ثِ ًتبیح ثشسػی     

ؿبخِ صسؿک  ىدس ثشٍص عبسضِ کتبثی ؿذفیتَپالػوبئی 

تَػط  ایي عَاهل،احتوبل اًتقبل ًقؾ داؿتِ اػت. 

 ؿَدتَصیِ هیٍخَد داسد. لزا حـشات هکٌذُ ٍ پبخَؽ، 

اص ثبغبت صسؿک ؿذُ ّبی کتبثی دس صهبى ّشع، ؿبخِ

دس اًتخبة پبخَؽ ثشای احذاث ثبغبت خذیذ اص  حزف

ّبی داسای عبسضِ ثِ عٌَاى هٌجع پبخَؽ اػتفبدُ دسختچِ

ثب تَخِ ثِ اهکبى اًتقبل ایي عَاهل ثیوبسگش اص طشیق  .ًـَد

ّبی کـت  گشدد هشاکض تَلیذ ًْبل تَصیِ هی کـت ثبفت،

اًتخبة هٌبثع هبدسی ثشای تَلیذ ًْبل تَخِ ثبفت دس 

 ًوبیٌذ. 
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