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  مقدمه 
از  1367عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرمـا بـراي اولـين بـار در سـال      

بخش قلعه گنج و رودبار شهرستان كهنوج در استان كرمان گزارش گرديد و متعاقـب  

از منطقــه دالكــي و قــراول خانــه و راهــدار در اســتان  1369و  1368آن در سـالهاي  

هبهـان در خوزسـتان و در   از ب 1378شهرستان جيرفت و بم، سال  1375بوشهر، سال 

  . از شهرستان ميناب و رودان استان هرمزگان گزارش گرديد 1379سال 

اين عارضه در چند ساله اخير مهمترين معضل توليدكننـدگان خرمـاي كشـور در    

هاي كرمان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر و برخي از نواحي استان فارس بـوده   استان

است و ارقام غالب و تجاري اين مناطق نظير مضافتي در استان كرمان، مرداسـنگ در  

خوزستان نسـبتا بـه ايـن عارضـه      هرمزگان و كبكاب در بوشهر، خاصي و كبكاب در

  . حساس هستند

همزمان با شروع و استمرار پديـده خشكسـالي در    1376خسارت عارضه از سال 

در سـالهايي كـه خسـارت عارضـه شـديد اسـت       . جنوب كشور تشديد گرديده است

درصد از كل توليد خرماي كشور در مناطق اصلي توليد با ارزش بـالغ بـر    20حدودا 

به عنوان مثال، بر اساس گزارشات . يال از چرخه مصرف خارج ميگرددميليارد ر 500

درصد و در منطقه جيرفت  86ميانگين آلودگي در منطقه كهنوج ) 1380سال (موجود 

در سـال  . باشـد  درصد بوده است كه اين آمار نشانگر حجم وسـيع خسـارت مـي    55

زبور از هيچيك از محصول از بين رفت عارضه م 100در بعضي از مناطق بم تا  1388

  . كشورهاي توليد كننده خرما در دنيا گزارش نشده است

  فرضيات در مورد عارضه 
فرضيات متعددي در مورد علل بروز و توسعه عارضه در كشور مطرح بوده است 

زا  كه عواملي چون امكان دخالت عوامل آب و هوايي، امكان دخالت عوامـل بيمـاري  

اي و عدم رعايت اصول مـديريتي و   ا اختالالت تغذيهبويژه عوامل قارچي، كمبود و ي

  . اند بهزراعي در نخلستان از مهمترين آنها بوده

  عاليم عارضه 
افتـد باعـث    اين عارضه كه معموال در مرحله تبديل خارك بـه رطـب اتفـاق مـي    

ضمنا وقوع عارضـه  . شود ها مي ها و خوشه پژمردگي ناگهاني و سپس خشكيدگي ميوه

اي تيـره و نكـروزه كـه از وسـط دم      رقام با ظهور نوارهاي طـولي قهـوه  در بعضي از ا

يابد همراه است كه در نهايت به خشكيدن كـل   خوشه شروع و به دو طرف امتداد مي

  . گردد هاي آن منجر مي خوشه و رشته

  هاي انجام شده  نتايج بررسي
مل ايجاد هاي متعددي در زمينه شناخت عامل يا عوا تاكنون بررسي 1371از سال 

محققـان منـاطق    اين عارضه و راهكارهاي كنتـرل و يـا كـاهش خسـارت آن توسـط     

  طرح تحقيقاتي در  21، 1383تا  1379طي سالهاي . مختلف كشور انجام شده است



 ٣

. آزمايش در چهار استان كرمان، هرمزگان، خوزسـتان و بوشـهر انجـام شـد     60قالب 

زاي گيـاهي مثـل قارچهـا، باكتريايهـا،      نتايج اين پژوهشـها نشـان داد عوامـل بيمـاري    

فيتوپالسماها، ويروسها و ويروئيدها عامل ايجاد كننده عارضه نبـوده و عوامـل آب و   

ي رطوبت نسبي هـوا و وزش بادهـاي گـرم و    هوايي بويژه افزايش دما، كاهش ناگهان

خشك در مرحله تبديل خارك به رطب به عنـوان عامـل اصـلي در بـروز و تشـديد      

توانـد در شـرايط    مي .Thielaviopsis spهمچنين قارچ . عارضه معرفي گرديدند

از طرف ديگر كليـه راهكارهـايي   . تنش گرمايي و خشكي باعث تشديد عارضه گردد

كه با هدف تعديل شرايط حرارتي و رطوبتي در نخلستان و افزايش مقاومت درختـان  

صـورت گرفتـه اسـت    ) بويژه تنشهاي گرمايي و خشـكي (هاي محيطي  خرما به تنش

  . ستباعث كاهش خسارت عارضه گرديده ا

  راهكارهاي كنترل عارضه 
رعايت كليه اصول نه گانه بهزراعي زير باعث كاهش چشمگير خسـارت عارضـه   

براي مثال در منطقه جيرفت خسارت عارضه در نخلستاني كه نخلهـاي  . گرديده است

درصـد   6/5درصد در قطعه شاهد، به كمتـر از   6/49سال سن داشتند از  15آن باالي 

كيلوگرم در  42يافته و عملكرد هر اصله نخل بطور متوسط از  در قطعه تيمار، كاهش

همچنـين در اسـتان   . كيلوگرم در قطعه تيمار افزايش داشته اسـت  109قطعه شاهد به 

 6/4خوزستان نتايج نشان داد كه اوال خسارت عارضه در منطقه آبادان در قطعه تيمـار  

درصـد و در   5/0يمـار  درصد، در شـادگان در قطعـه ت   4/19درصد و در قطعه شاهد 

درصـد و در قطعـه    8/10درصد و در منطقه بهبهان در قطعه تيمـار   5/12قطعه شاهد 

ثانيا بطور متوسط ميزان عملكرد در قطعه تيمار نسـبت بـه   . درصد گرديد 3/15شاهد 

درصـد، در   77قطعه شاهد افزايش چشمگيري داشت بطـوري كـه در منطقـه آبـادان     

ثالثا كيفيـت  . درصد، بيشتر بوده است 57ر منطقه بهبهان درصد و د 59منطقه شادگان 

و بازارپسـندي آن در  ....) قطر و طول ، قطر هسته، اندازه، رنـگ و شـفافيت و   (ميوه 

  . قطعه تيمار نسبت به شاهد بهتر بوده است

مديريت صحيح آبياري در نخلستانها بويژه در دوره بحرانـي ايجـاد عارضـه     -1

در كـاهش  ) شهريور بسته به رقم و منطقـه كاشـت   تير ماه لغايت نيمه اول(

انجام آبياري منظم از زمان تشكيل ميوه تـا اواخـر   . عارضه تاثير بسزايي دارد

روز يكبار بسته به شرايط خاك و منطقه و ترجيحا در  7تا  4مرحله رطب ه 

  . گردد شب توصيه مي

، فسـفره و  تغذيه بهينه درختان خرما بر اساس آزمون خاك با كودهاي پتاسه -2

ازته و كودهاي ميكرو مانند آهـن، روي، مـس و منگنـز در اواخـر زمسـتان      

بصورت چالكود و محلول پاشي با سولفات پتاسيم به نسـبت پـنج در هـزار    

ويـا   افشـاني  هفتـه بعـد از گـرده    15و  10،  4،  2در چهار مرحله به ترتيب 

تك هـر نخـل   گرم سولوپتاس همراه اب آبياري در تش 300بجاي ان كاربرد 

باعـث    افشاني بعد از گرده هفته 15و  10،  4،  2در چهار مرحله به ترتيب 

 . كاهش عارضه گرديده است



 ٤

خوشـه بـويژه در ارقـام حسـاس كـه       1بـرگ بـه    10تـا   8رعايت نسـبت   -3

 . هاي بزرگ دارند در كاهش عارضه موثر است خوشه

حلـه  هـا در مر  انجام عمليات تنك به روش حذف يـك سـوم نـوك خوشـه     -4

رعايت نسبت بـرگ بـه خوشـه و    . افشاني در كاهش عارضه موثر است گرده

هاي مزبور از طريق كاهش سطح تبخيـر و بهينـه سـازي     انجام تنك به شيوه

مصرف آب و مواد غذايي در گياه باعث تقويت بنيه گياه و افزايش مقاومت 

هـا   نامساعد محيطي و همچنين كاهش استرسهاي وارده به ميوهآن به شرايط 

ضمن اينكـه از سـال   . كاهند ها شده و در نتيجه از شدت عارضه مي و خوشه

آوري نخل جلوگيري كرده و باعث بهبـود خـواص كمـي و كيفـي ميـوه و      

 . شوند افزايش بازارپسندي محصول نيز مي

يين برگهـا شـرط الزم بـراي    ها به ميان و پا هدايت صحيح و به موقع خوشه -5

محصول از ريـزش و صـدمات احتمـالي    امكان پوشش دهي آنها و حفاظت 

بـه منظـور   . سـازد  به آن در اثر برخورد با برگها و خارهاي نخل را فراهم مي

هـاي   ها، در اغلـب ارقـام خرمـا كـه داراي دم خوشـه      هدايت صحيح خوشه

ته بـه رقـم و شـرايط    بسـ (متوسط تا بلند هستند، در اواسط مرحله كيمـري  

ها به قدر كافي سنگين شده و  كه خوشه) اقليمي از اواسط تا اواخر خردادماه

ها هنوز انعطاف پذير هستند آنها را از روي برگها بلنـد كـرده و از    دم خوشه

پـس از پـايين آوردن   . نماينـد  ميان دم برگها به زير سطح برگها هـدايت مـي  

ا بـه تنـه درخـت و خـم نمـودن دم      هـ  ها با نزديك نمودن سر خوشه خوشه

 . بندند ها آنها را به دمبرگها مي خوشه

  

  
  

 

بـه  ) بافته شده از برگ نخـل خرمـا  (ها با كيسه حصيري  پوشش دهي خوشه -6

هـا در خوشـه و    دليل كاهش دما و افـزايش رطوبـت محـيط پيرامـون ميـوه     

هـا و در نتيجـه كـاهش     جلوگيري از برخورد بادهاي گرم و خشك به ميـوه 

ضمن اينكه ايـن عمـل سـبب بهبـود     . گردد وثر خسارت عارضه توصيه ميم



 ٥

كيفيت محصول خرما و جلوگيري از صـدمه آفـات و پرنـدگان و حفاظـت     

 . شود محصول از ريزش تا زمان برداشت نيز مي

احداث بادشكن بويژه در اطـراف نخلسـتانهاي جديداالحـداث و در مسـير      -7

 عارضه موثر استبادهاي گرم و خشك غالب در كاهش خسارت 

هـاي خرمـا بـويژه كـرم      خوار و آسيب رسان بـه خوشـه   مبارزه با آفات ميوه -8

خوار، كنه تارتن و سوسك كرگدني خرما كه باعث فراهم شدن شـرايط   ميوه

هـا بـه استرسـهاي محيطـي از جملـه       جهت تشديد حساسيت خوشه و ميوه

 . گيردگردد به موقع صورت  عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما مي

ميانه كاري نخلستان با محصوالتي مانند يونجـه و سـورگوم باعـث تعـديل      -9

 . شود شرايط حرارتي و رطوبتي در نخلستان و كاهش خسارت عارضه مي
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