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 مقدمه 

زگردهـا و یده ریـپد ،یطـیط محیراـرات شـییـاز تغ یناشـ یها بین آسیتر مهم از یکی
 زیده در منـاطق خرمـاخیـن پدیـاست. ا یاهان زراعیوه و گیاثرات نامطلوب بر درختان م

 ر بـه محصـول خرمـا شـده اسـت.یران ناپـذـجنوب کشور، باعث وارد آوردن خسارات جبـ
 یاز آفـات یش خسارت ناشـیق افزایرم از طیرمستقیم و غیخسارت وارده، به صورت مستق

خرما خوشه  یدگیخشکو  وهیم یدگیو ترش یدگیپوسمانند  هایی بیامریر کنه تارتن و ینظ
ط یراـوابسـته بـه شـزا  یامر یبـاه و خسارت آفـات و عوامـل یگ یزان رشد، سازگار یاست. م 

خسـارت  زی، نخل خرما در مناطق بادخیاهیگ یها ر گونهیسه با سایدر مقا است. یطیمح
را  یخـاك گـرم و گـرد و یهـا توانـد تابسـتان یقت نخل خرما مـیند. در حقیب یمـن یچندان

ك محـافظ یرعت باد به عنوان ـن قدرت و سـک بادشکن با شكستیتحمل كند و به عنوان 
خـاك و  و ن حال، باد عامل انتقـال گـردید. با ایامـها عمل ن ها و زراعت ر كشتیجهت سا

امر) اسـت. در ـخرما در مرحله نـرم شـدن (رطـب و تـ یها وهیم یشن و چسباندن آن رو 
اه سـفت و یباً سی(حبابوك) هستند نقاط تقر موـه رشد و نیها در مراحل اول وهیكه م یزمان

هـا بـه دم  وهیـده شـدن میـن نقـاط در اثـر مالیـشـود كه ا یده میها د وهیم یرو  یسخــت
اثر  یافشان گرده ییكارآ ین رو یباد همچن رسعت ند.یآ یها در اثر باد به وجود م چه خوشه

  مطلوب را به دنبال دارند. یافشان و گرده دندیسبك مف یگذارد. بادها یم
  

  شوند از جمله: یم یادیبروز مشکالت ز باعث ادیزرعت ـبا س یاباده
 از دانه گرده  یادیر زیاتالف مقادـ ١
 یكیمكان ینافشا گرده جاد اختالل دریـ ا٢
هـا و  بـه سـمت خوشـه ییها و اختالل در نقل و انتقـال مـواد غـذا خوشهن دم ـشكستـ ٣

 ها   خوشهدن یخشك تاً ینها
 است. ر گیدنخل به نخل  كی اززا  یامر یبو عوامل  عامل انتقال كنه، ریزگردـ باد همراه با ٤

 

ب کنـه تـارتن، یش آسـیزگردهـا باعـث افـزایده ریـمطالعات نشـان داده اسـت کـه پد
  شود. یمخوشه خرما  یدگیعارضه خشک و وهیم یدگیو ترش یدگیپوس
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  زگردها بر كنه تارتن خرمايده رير پديتأث 

باعث  وهیجوان سبز خرما است. حمله کنه به م یها وهیم یرو  ن کنه عمدتاً یخسارت ا
ن یـن ایشود. حملـه سـنگ یوه خرما میسطح م ید ترشحات عسلک مانند بر رو یترک و تول

وه نامناسـب یـم یکنـد و فـرآور  یداران وارد مـ بـه نخـل یدیشـد یاقتصـاد یهـا انیکنه ز
وه خرمـا اسـت. مقـدار یخواص م یبر رو  یاثر منف ین آفت داراین، ایشود. عالوه بر ا یم

کنه تـارتن خرمـا شود.  یکم م یدار  یقندها به طور معن  ه ویـژآب و مواد جامد محلول به 
عـت یو منجر به جلب گرد و غبار در طب اند ار چسبندهیدارد که بس ییدن تارهایتن ییتوانا

 داران نخلل ین دلیرند و به همیگ یها به شدت حالت غبار آلود م وهیکه م یا شود به گونه یم
مخـرب گـرد و  یها ن موضوع موجی. با توجه به ا)١(شکل  ندیگو می زین آفت غبار نیبه ا

ات انجام شـده در . مطالعن آفت افزوده استیر بر شدت خسارت ایاخ یها خاک در سال
تواند خسارت  یزگرد میده ریر نشان داده است که پدیسال اخ ۱۵ یاستان خوزستان در ط

  ش دهد.یدرصد افزا ۵/۳۲ن آفت را یا
  

  
  کنه یتارها یتجمع گرد و خاک بر رو  -١شکل 

  
  وهيم يدگيو ترش يدگيزگردها بر پوسيده رير پديتأث 

هـا  قـارچ از یا تعـدادیـك یـقبل از برداشت محصول ممكن اسـت بـر اثـر  یها یدگیپوس
را بـروز آن تحـت یز ،ار متفاوت استیوه بسیم یها یدگیپوس یت اقتصادی. اهمندیوجود آ هب
مرحلـه خـالل و مرحلـه آخـر  یطـو خاک  دده گر یو بروز پداد یزش باران و رطوبت زیر ریثأ ت
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، شـود یمها استفاده  كش قارچ و یكاغذ یها سهیز ككه ا ییها وه است. در نخلستانیدن میرس

رسـد.  یمـدرصد ن 5ر از ـشتیبه بطور متوسط ه ها ب قارچ یها یاز آلودگ یخسارت ساالنه ناش
نـد، یفزایوه بیـعات میاز ضـا یان ناشیوه را بر زیم یها یدگیپوس رلـکنتنه ین حال اگر هزیبا ا

 یهـا وهیم یحساب خواهد آمد. بر رو ه خرماكاران بن مشكالت یتر از مهم یكی ها بیامرین یا
ه بـز یـنو ند یبنشـ گرد و خـاک، ممكن است بدون باددر مواقع  یحتجوان،  یاه نخلزان یآو
رطوبـت خـاك،  هـا و ارتبـاط آنهـا بـا  نخلستان انهیم یاه كشت ایهرز  یاه وجود علفل یدل

شـدت خسـارت  یطیراـن شـیچن رکه دد یآ به وجودامكان فراهم آمدن اوضاع نسبتاً مرطوب 
قات انجـام شـده یط استان خوزستان براساس اطالعات حاصل از تحقیراـدر ش ابد.ی یمش یافزا

ر گنطار یاز ارقام تر نظ یخ) در بر ۲وه (شکل یم یدگیو ترش یدگیاز پوس یزان خسارت ناشیم
  ابد.ی یش میدرصد افزا ۹/۵۶تا  یخو بر 

  

  
  شود. یم وه خرمایم یدگیو ترش یدگیسبب توسعه پوس ریزگردوه به یم یآلودگ-۲شکل 
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  خوشه يدگيزگردها بر عارضه خشكيده رير پديتأث 

 راتییـتغاز  یناشـ یها بیآسـ نیتـر مهماز جمله  خوشه خرما یدگیخشكعارضه بروز 
در  ن عارضهی. ااست گرد و خاک یها موج وگرم و خشك  یبادهاو وزش  یطیمح طیراـش

بـه  یر یناپـذران ـكهنـوج باعـث وارد آوردن خسـارات جبـ و بـم و رفـتیج ریـنظ یمناطق
تحـت  یاز ارقام خرمـا را تـا حـد یز بعضی. در استان خوزستان ناست محصول خرما شده

ن عارضـه یـزگردهـا شـدت خسـارت ایده ریر بر اثر پدیاخ یها در سال دهد. یر قرار میتأث
ده یـنشـان داده اسـت کـه پدقـات انجـام شـده یج تحقی). نتـا٣افته است (شکل یش یافزا

  ش دهد.یدرصد افزا ٤/٤٢زان ین عارضه را به میتواند خسارت ا یزگردها میر
  

  
خوشه نخل خرما  یدگی، شدت خسارت عارضه خشکميوه رطوبت یل قدرت جذب باال یزگردها به دلیر -٣شکل 

  .دهند یش میرا افزا
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  زگردها يده ريل اثرات پديتعد يها وشر 

نخـل خرمـا  هـای بیامریب آفـات و یزگردها بر شـدت آسـیده ریت پدل اثرایتعد یبرا
  است: یرور ـر ضیت نکات زیرعا

  
  

  
  

هـاي جديداالحـداث بـا كاشـت درختـان       هاي مرتفع در اطـراف نخلسـتان   ايجاد بادشكن
 ).الف 4شكل (نظير اكاليپتوس  الرشد سريع

شستشوي ميوه تا قبل از شروع مرحله خارك با آب همراه با كمـي مـواد شـوينده بسـيار     
 .شستشو بايد در صبح زود يا عصر نزديك غروب آفتاب انجام شود. مؤثر است

پوشش دهي خوشه در انتهاي مرحله خارك و قبل از تبديل خارك بـه رطـب بـا پوشـش     
 ).ب4شكل (مناسب نظير اسپاند باند مي تواند از تا حدي از نفوذ ريزگردها جلوگيري كند 

ميانه كاري با گياهان پوششي نظير يونجه، سـورگوم و صـيفي جـات اثـرات ريزگردهـا بـا       
 ).ج 4شكل (منشاء محلي را كاهش داده و تعديل كننده اثرات منفي آن است 

ژه پتاسيم جهت جلوگيري از حساسيت ميوه يمصرف كودهاي پرمصرف و كم مصرف به و
 .به پوسيدگي

  .هاي فربام و گوگرد در مرحله خالل كش گردپاشي با مخلوطي از قارچ
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  زگردیده ریل اثرات پدیتعد یها روش -۴شکل 

  
   

 ميانه كاري  پوشش دهي خوشه  ايجاد بادشكن

 ج بالف
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  منابع 

و گرد  ییهوا و آب یها اثرات تنش یبررس« یقاتیحقـت  ه وژر ـپ ییبرگفته از گزارش نها
. ٤-١١-١١-٩٠٠٠٣بـه شـامره  »وه خرمـایـم هـای بیامری و غبار بر شدت خسارت آفـات و

  انیفی: مسعود لطیمجر 




