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  مقدمه

پالمه  از خانواده  (.Phoenix dactylifera L)علمي نام با نخل خرما

(Palmaceae) باشد كه نيمه گرمسيري مي و يكي از گياهان گرمسيري

 غذايي مهم در رژيم و كامل غذاي همانند انگور، شير و عسل به عنوان يك

 استان 14 نخل خرما در حاضر حال در. تانسان داراي اهميت فراواني اس

شامل  آنترين مناطق توليد محصول گردد كه عمدهكشور كشت و كار مي

شش استان خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، كرمان، سيستان و بلوچستان 

 هاياز عوامل و پاتوژن بسياري به درختان ساير نظير نخل خرما . باشندمي

 در و عوامل بيمارگر هابيماريزايي پاتوژن توانايي. حساس است گياهي

  .باشدمي متفاوت مختلف، هوايي و آب شرايط

             هاي پاييني برگدر خشكيدگي نوعي عالئم ، 1393 سالاوايل در 

ه ب ابتداعالئم  .شد ظاهراستان خوزستان  يدر مناطق جنوبخرما  هاينخل

هاي يك طرف چهنقاط ريز و زرد رنگ روي سطح برگظهور صورت 

ها باليت، سوختگي و خشكيدگي كامل برگسبب در نهايت بود كه برگ 

ها و نقاط برجسته هاي آلوده لكهبرگمحور اصلي روي سطح . شدمي

شبيه به فتيله نارنجي  هايرشتهمملو از  و نواحي تاول مانند تيره ،دوكي شكل

  . دگرديميبه وفور مشاهده  قارچ

 Glomerella cingulata،Nattrassia نظيرددي متع هاي قارچتاكنون 

mangiferae ، Alternaria alternata،Serenomyces spp.  و 
Cocoicola spp.  به عنوان عوامل ايجاد كننده اين بيماري در نخيالت

آن،  عالوه بر. اندعربستان و عراق گزارش شده فلوريدا، كاليفرنيا،
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 Candidatusو Candidatus Phytoplasma palmae فيتوپالسماهاي 

Phytoplasma asteris بيماري در آمريكا، آفريقا و  به عنوان عوامل

   .اندعربستان گزارش شده

  هاو نشانه عالئم

پس از بارندگي در نيمه اول فروردين ماه،  1393  سالدر اوايل بهار 

در شبيه بيماري فيتوپالسمايي و باليت قارچي خشكيدگي نوعي عالئم 

در سطح نخيالت مناطق دارخوين خرما  هاينخل ترپاييني و مسن هايبرگ

هاي شادگان و كارون واقع در جنوب استان و غزاويه از توابع شهرستان

ها و چهروي برگ عمدًتا هاعالئم و نشانه). 1شكل (گرديد ظاهر خوزستان 

 ولي د؛گردميتر نخل خرما مشاهده هاي پاييني و مسنبرگ محور اصلي

 ظهور صورته عالئم باولين . دوشمين  مشاهده نخل هايساير قسمت روي

و زرد رنگ  )2شكل ( برگ محور اصليآب سوخته روي سطح  نقاط ريز

و در نهايت باليت و خشكيدگي كامل ) 3شكل ( هاچهروي سطح برگ

 سپس عالئم خشكيدگي برگ. دگردمي      هر هاي يك طرف ظاچهبرگ

برگ  نوك از انتهاي و آب سوخته كه اي روشن هنوارهاي قهوبه صورت 

. دوشمي د، مشاهدهنكمي پيدا توسعه تنه سمت به شروع و در يك طرف

اصلي برگ از انتهاي  محوربافت  در يك طرفاي روشن كه  نوارهاي قهوه

و  )4شكل (يابد ميطرف دمبرگ توسعه ه بگردد، مينوك برگ شروع 

از گذشت دو الي سه هفته عالئم در پس از آن در طرف مقابل نيز بعد 

د و سبب خشكيدگي كامل نكطرف ديگر برگ نيز ظاهر و گسترش پيدا مي

هاي د و برگوشگردد و حالت آتشك و باليت در نخل نمايان ميبرگ مي
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روي سطح ). 5شكل (ند وشآلوده به صورت آويخته به تنه نخل آويزان مي

همراه با ) 6شكل (هاي متعدد و تيره هاي آلوده استروما با دهانهبرگ محور

 )7شكل ( ايهاي مملو از آسكوسپورهاي قارچ شبيه فتيله به رنگ قهوهتوده

   .)8شكل ( دوشميبه وفور مشاهده دوكي شكل  شكل نقاط برجستهبه  و

تر جوان هايبرگ سمت به سپس هاي مسن وبرگ روي ابتدا عالئم

شت دو الي سه ماه در فصل از گذ پس. دنكتاج نخل گسترش پيدا مي

سپس . گرددمي ها ظاهربرگمحور اپيدرم  روي سطح  هاييتابستان جوش

مشاهده  پوست زير در رنگيسياه اسپور توده و برداشته ها تركاين جوش

 رنگ به و زيرين داخلي هايبافت .ندريگقرار مي باد معرض د و دروشمي

 ندوشها ترد و شكننده ميگبرمحور ند و گردمشاهده مي تيره ايقهوه

 ترشح ولي ؛هنمود پيدا توسعه آلوده هايروي برگ شانكرها). 9شكل (

اواخر خرداد  درخشكيدگي برگ  عالئم شدت. گرددميمشاهده ن صمغ

و  طق دارخوينابه ويژه در من شهريور تا هاي تيرماه ماه و اوايل تابستان در

  . شودمي تر نمايانبيش آبادان

 
  در تير ماه در نخلستان آلوده خشكيدگي برگ عالئم  -1شكل 
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   هاي نخل آلودهدمبرگ سطح ودروناولين عالئم روي  -2شكل 

  
  )چپ( هاي نخل آلودهعالئم روي برگو ) راست( اولين عالئم روي برگ چه -3شكل 
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   آلودهنخل يك طرفه دمبرگ  و تغيير رنگ برگ چهسوختگي عالئم  -4شكل 

  
  هاي آويخته به تنه نخل آلوده به سوختگي و باليت برگ -5شكل 
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روي سطح  استروما نقاط برجسته و ) راست(نواحي تاول مانند سطحي  -6شكل 

  )چپ(دمبرگ نخل 

  

  

  روي سطح دمبرگ توده اسپور نواحي تاول مانند سطحي و  نقاط برجسته -7شكل  



9 

 

  

  
  روي سطح دمبرگ آلوده قارچ استروماي و دوكي شكل  رجستهنقاط ب -8شكل 
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  آلوده عامل بيماري و ترد و شكنندگي دمبرگ تشكيل توده سياه رنگ  -9شكل 

  سابقه بيماري

 نخل از روي رقمبراي اولين بار در كاليفرنيا بيماري  اين

Washingtonia filifera  ك گونه گزارش گرديده و ي 1989در سال

 18- 20× 7- 8اندازه  به يهاي، با آسكوسپورSerenomyces قارچ از يجديد

 ,.Barr et al)گزارش شده است به عنوان عامل اين بيماري  نميكرو

جنس اي از گونهاين قارچ به عنوان  1999سپس در سال . (1989

Cocoicola يافت تغيير (Hyde and Cannon, 1999) .  

ناشي از قارچ  نكروزوعي نيز عالئم ن، 2005در آوريل سال همچنين 

Cocoicola californica طول و برگ  ي ازهايبخشروي  در فلوريدا

 .Washingtonia robusta H. A( يمكزيك ايپنجهرقم  بالغنخل دمبرگ 

Wendl.(، طول ه كه در اي مشاهده شدقهوه - قرمز نوارهاي به صورت

 مقطعبرش نيز در تغيير رنگ داخلي  عالئم .داشته است دمبرگ گسترش

و سوختگي در اثر تر هاي مسنبرگ. مشاهده شده است دمبرگ عرضي
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 ).راست 10شكل (د ونشميدچار مرگ زودرس  به شدت دمبرگباليت 

، همشهود بود آلوده دمبرگروي سطح  تاول مانند سطحي هايلكه نواحي و

  ).چپ 10شكل (ي قابل مشاهده نبوده است اما هيچ ساختار قارچ

  
 مناطق تاول مانند در سطح دمبرگو  ) راست( دمبرگبرگ و  باليتالئم ع -10 شكل

   W. robusta  رقم )چپ(

 ةشناخته شد هايقارچاز  يگروهعضو ، Cocoicola californica گونه

-را آلوده مي (Palmae)نخيالت  كه فقط است Phaeochoraceae خانواده

استروماي  .(Hyde and Cannon, 1999) پاتوژن اختصاصي استسازد و 

(Stromata)  هايمنافذ و سوراخ بااين قارچ (Ostioles) متعدد و سياه 

 (Cirrhus)شبيه به فيتيله نارنجي  ي قارچآسكوسپورهامملو از تودة ، رنگ

آسكوسپورهاي دوكي شكل تك ). باال 11شكل (است مشاهده قابل 

باشند مي  با خطوط طولي، و همراه ايمايل به قرمز قهوه، كم رنگ ،سلولي

  . )پايين 11شكل (
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                   و آسكوسپور قارچ) باال(توده فتيله مانند آسكوسپورهاي خروجي  -11شكل   

C. californica )پايين(  

  عامل بيماري

 ، Glomerella cingulata،Nattrassia mangiferaeهاي قارچ

Alternaria alternata،Serenomyces sp.  و Cocoicola spp.  به عنوان

هاي زينتي و خرما در كاليفرنيا، عوامل ايجاد كننده اين بيماري در نخل

 توسط Serenomyces californicaگونه . اندعربستان و عراق گزارش شده

 El-Meleigi از مكه و گونه 2004در سال Serenomyces phoenicis 

باليت و  از بصره به عنوان عامل بيماري 2010در سال AL-Asadi توسط 

  .سوختگي برگ نخل خرما گزارش شده است
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عنوان عامل بيماري خشكيدگي برگ درختان  به N. mangiferaeگونه  

   .توسط نجفي نيا گزارش شده است 1387خرما در استان كرمان در سال 

 Colletotrichum gloeosporioides، N. mangiferae هاي قارچ

هاي آلوده مناطق مختلف در از نخل Alternaria alternata و) 12شكل (

- پس از بررسي مستقيم تودهعالوه بر آن، . است جدا شده استان خوزستان

هاي آلوده در زير هاي سطحي دمبرگتاولهاي شبيه به فتيله نواحي و 

   .Serenomyces spك گونه قارچ شبيه بهميكروسكپ آسكوسپورهاي ي

  ).13شكل ( ه استمشاهده گرديد

 و گونه Serenomyces californica ،S. phoenicis هايگونه

Cocoicola californica،  خانواده شناخته شدة هايقارچعضو گروهي از 

Phaeochoraceae نخيالت هستند كه فقط (Palmae) سازند ورا آلوده مي 

. (Hyde and Cannon, 1999) باشندتصاصي نخيالت ميپاتوژن اخ

ها با منافذ و اين قارچ (Stromata) و استروماي (Ascomata) آسكوماتا

هاي متعدد و سياه رنگ، مملو از تودة آسكوسپورهاي قارچ شبيه به سوراخ

آسكوسپورها دوكي شكل تك سلولي،  .استفيتيله نارنجي قابل مشاهده 

شكل (باشند اي، و همراه با خطوط طولي ميرمز قهوهكم رنگ، مايل به ق

13.(  
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   PDAقارچي روي محيط كشت  هايمرفولوژي كلني ايزوله -12شكل 
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 هايو آسكوسپور) باال( خروجي ماتايتوده فتيله مانند آسكو -13شكل   

Serenomyces sp. )پايين ،µm  20×(  

  روش جداسازي و تشخيص عامل بيماري

 5/0- 1به ابعاد دمبرگ  هايي ازبخش، به آزمايشگاه ها نمونهنتقال از ا پس

و پس از ضد به طور كامل با آب شسته توان جدا نمود و را ميمتر سانتي

در يك ظرف پالستيكي پوشيده شده با  %95يك با الكل اتيلعفوني سطحي 

 در رادمبرگ  ي ازديگر هايبخشو يا  كاغذي مرطوب قرار داد دستمال
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منافذ  با (Stromata) استروماساعت،  24در عرض . نمودخشك آزاد ي هوا

ي آسكوسپورهامملو از تودة ، رنگ متعدد و سياه (Ostioles) هايو سوراخ

آسكوسپورها دوكي . شدخواهد مشاهده  (Cirrhus)شبيه فيتيله نارنجي قارچ

 با خطوط طوليو همراه اي مايل به قرمز قهوه، كم رنگ ،شكل تك سلولي

هاي تاول هاي شبيه به فتيله نواحيبررسي مستقيم توده باهمچنين . باشندمي

هاي آلوده در زير ميكروسكپ آسكوسپورهاي سطحي روي دمبرگ

كليد تشخيص هستند كه به كمك مشاهده قابل نيز  .Serenomyces spقارچ

 توانمي  Barr, et al., 1989 ارائه شده توسط  Serenomycesهاي گونه

  .ها را تفكيك نمودآن

خرما نخل گزارش در مورد وقوع بيماري سوختگي برگ  اولين

)Phoenix dactylifera (هاي ناشي از گونهSerenomyces 

ئه شده توسط نويسنده ارا 1394در شهريور در ايران   Colletotrichumو

اين بيماري در اكثر ارقام مختلف خرما در مناطق آبادان، اهواز، . است

دارخوين، شادگان، كارون و خرمشهر واقع در استان خوزستان در سال 

هاي عالئم بيماري اولين بار به صورت نقاط و لكه. ه استمشاهده شد 1393

. دوشميهاي قديمي آغاز الماسي در محور رگبرگ و دمبرگ روي برگ

ح رگبرگ و روي سط يابدافزايش ميهاي الماسي تعداد و اندازه نقاط و لكه

. دوشچه و برگ ميد و سبب مرگ برگدهاصلي را بيشتر پوشش مي

اين  .ماندهاي مرده به حالت حلق آويز بر روي تنه نخل خرما باقي ميبرگ

ه دنامگذاري ش "آتشك و سوختگي برگ"بيماري توسط نويسنده به عنوان 

  . است
  



17 

 

  هاي كنترلروش

كمي در مورد سوختگي و باليت برگ نخل خرما شناخته شده  اطالعات

 اين بيماري شرايط خاص زيست محيطي سبب توسعه و گسترش . است

مورد نياز  هاي قارچي و توسعه بيماريرطوبت باال براي عفونت. گرددمي

اي گياهي الزم است هن يك نياز براي بسياري از بيماريبه عنواكه باشد مي

همچنين اين احتمال  .گذاردهاي هوايي تاثير ميها و اندامبر روي بافت و

وجود دارد كه اسپورها ابزار اوليه و اصلي حركت و انتقال قارچ از نخلي به 

   .(Elliott, and Des Jardin, 2006) نخل ديگر هستند

، مديريت الحداثاهاي جديدفاصله بين درختان در نخلستان افزايش

آب و آبياري در ساعات اوليه صبح به منظور كاهش رطوبت سطح برگ در 

  . حياتي استدر كاهش شدت بيماري شب 

هاي خشكيده وآلوده به رعايت بهداشت به ويژه حذف و سوزاندن برگ

رعايت اصول و ) 14شكل (عامل بيماري  منظور حذف كامل اينوكلوم قارچ

  .شودنيز توصيه مي هاي آلودهيي برگجاهقرنطينه و جلوگيري از جاب

كشي براي اثر بخشي در مديريت سوختگي و جا كه هيچ قارچاز آن

باليت برگ نخل خرما، مورد ارزيابي قرار نگرفته است، پيشنهاد كاربرد 

ها كشكاربرد قارچ .گرددكش در بهترين حالت آموزشي توصيه ميقارچ

دي تحت تأثير بيماري قرار گرفته، تنها در شرايطي كه نخل خرما به طور ج

 نخلستان جوانيا پتانسيل بالقوه همه گيري بيماري باال است، به ويژه در 

كش بدون شروع يك برنامه كنترل هرگز كاربرد قارچ .شودتوصيه مي

هايي براي نخل. زراعي همان طور كه در باال شرح داده شد، صورت نگيرد

           ترس است، محلول پاشي با سموم پاشي در دسها براي سمكه تاج آن
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كش تماسي با طيف گسترده و يا سيستميك براي محافظت از برگ قارچ

كشي كه به سطح و يا بافت برگ بچسبد، قارچ. ممكن است مفيد باشد

ها در حال حاضر آسيب كشاين مهم است كه بدانيم قارچ .مفيدتر است

تر براي جلوگيري از گسترش بيش بلكه؛ كندوارده به نخل را درمان نمي

هاي قارچي آلوده بيماري و به منظور حفاظت برگ كه هنوز توسط پاتوژن

   .گيرنداند، مورد استفاده قرار مينشده

  

  
هاي خشكيده و آلوده به منظور جمع آوري و سوزاندن كامل برگ -14 شكل

 حذف كامل اينوكلوم قارچ
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