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Abstract 

In April 2014, the rachis necrosis and blight symptoms were observed on older leaves of date palm (Phoenix 

dactylifera L.) in the southern of Khuzestan province. The first, symptoms appeared as water soaked yellow and 

reddish-brown diamond spots on one side of the sheet and after the development of the spots caused by blight, petiole 

strongly were dying prematurely. Light brown stripes start on one side of the main vein of the leaf petiole from the tip 

of the leaves and developing, they were observed. After 2-3 weeks symptoms also appeared on the other side of leaves. 

The stroma with numerous ostioles and blackend, with cirrhus-like masses of discharged ascospores were observed on 

the surface of infected leaf petiole. Internal discoloration was observed in the petiole cross-sections. To identify the 

disease, samples were taken from palms blighted. After transferring infected samples to the laboratory, the Fungi 

Pestalotiopsis palmarum, Nattrassia mangiferae and Serenomyces phoenicis were isolated and identificated. This is the 

first report of date palm leaf necrosis and rachis blight disease in Iran. 

 

 

 برگ درختان خرما  سوختگیبلایت و آشنایی با بیماری 
 

 مجید امانی 
 

 های گرمسیری کشورعضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

 چکیده

های خرما در مناطق جنوبی استان خوزستان مشاهده گردید. علائم ابتدا به صورت نقاط های پایینی نخل، علائم نوعی خشکیدگی در برگ3131در اوایل بهار 

ای روشن، در یک طرف بافت محور اصلی برگ از شد و سپس به صورت نوارهای قهوههای یک طرف برگ ظاهر میچه، ریز و زردرنگ روی سطح برگسوختهآب 

هایت شد؛ و در نیافت. پس از گذشت دو الی سه هفته علائم در طرف دیگر برگ نیز ظاهر میشد و به طرف قاعده دمبرگ توسعه میانتهای نوک برگ شروع می

ها و نقاط برجسته دوکی شکل شبیه و نواحی های آلوده لکهگردید. روی سطح محور اصلی برگها و برگ میچهسبب بلایت، سوختگی و خشکیدگی کامل برگ

های آلوده به آزمایشگاه دامتاول مانند سطحی مملو از استرومای شبیه به فتیله نارنجی به شکل نقاط برجسته و تیره به وفور مشاهده گردید. پس از انتقال ان

جداسازی و  Serenomyces phoenicisو  .Nattrassia mangiferae،Pestalotiopsis spهای های گرمسیری قارچمؤسسه تحقیقات خرما و میوه

 شناسایی شد. این اولین گزارش در مورد وقوع بیماری بلایت برگ درختان خرما در ایران است.

 

 

 مقدمه

از   (.Phoenix dactylifera L)علمی منا با نخل خرما

نیمه  و یکی از گیاهان گرمسیری (Palmaceae)پالمه  خانواده

 باشد که همانند انگور، شیر و عسل به عنوان یکگرمسیری می

انسان دارای اهمیت فراوانی است.  غذایی مهم در رژیم و کامل غذای

ار کشت و ککشور  استان 3۱ حدود نخل خرما در حاضر حال در

ترین مناطق تولید محصول خرما شامل شش عمده که گرددمی

خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، کرمان، سیستان و استان 

 از بسیاری به درختان سایر نظیر د. نخل خرما نباشمیبلوچستان 

-پاتوژن بیماریزایی تواناییاست.  حساس گیاهی هایپاتوژنعوامل و 

-می متفاوت مختلف، هوایی و آب شرایط در و عوامل بیمارگر ها

 .باشد

پس از بارندگی در نیمه اول فروردین ماه،  3131در اوایل بهار 

خرما  هاینخل ترهای پایینی و مسنبرگدر خشکیدگی نوعی علائم 

های در سطح نخیلات مناطق دارخوین و غزاویه از توابع شهرستان

شده است.  ظاهرشادگان و کارون واقع در جنوب استان خوزستان 

های چهنقاط ریز و زرد رنگ روی سطح برگصورت ه ب ابتداعلائم 

ای نوارهای قهوهد و سپس به صورت وشمییک طرف برگ ظاهر 

، آب سوخته و در نهایت سبب بلایت، سوختگی و خشکیدگی روشن

 در یک طرفای روشن که نوارهای قهوهگردد. چه میکامل برگ

طرف ه بشود میای نوک برگ شروع بافت رگبرگ اصلی برگ از انته

پس از گذشت دو الی سه هفته علائم کند. پیدا میدمبرگ توسعه 

د. روی سطح رگبرگ و دمبرگ وشدر طرف دیگر برگ نیز ظاهر می

. گرددمیمشاهده ها و نقاط برجسته دوکی شکل های آلوده لکهبرگ
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های آلوده نواحی تاول مانند همچنین روی سطح دمبرگ برگ

شکل نقاط به  قارچشبیه به فتیله نارنجی  حی مملو از استرومایسط

 شود. میبه وفور مشاهده  برجسته و تیره

 Glomerella متعددی از جمله هایقارچتاکنون 

cingulata،Nattrassia mangiferae ، Alternaria 

alternata،Serenomyces spp.  و Cocoicola spp.  به

 فلوریدا، ین بیماری در نخیلات کالیفرنیا،عنوان عوامل ایجاد کننده ا

 اند. عربستان و عراق گزارش شده

 ها:و نشانه علائم
پس از بارندگی در نیمه اول فروردین  3131 سالدر اوایل بهار 

 هاینخل ترهای پایینی و مسنبرگدر خشکیدگی نوعی علائم ماه، 

-شهرستان در سطح نخیلات مناطق دارخوین و غزاویه از توابعخرما 

 گردیدظاهر های شادگان و کارون واقع در جنوب استان خوزستان 

ها، رگبرگ و دمبرگ چهروی برگ عمدتًا هاعلائم و نشانه .(3)شکل 

 روی ولی د؛گردمیتر نخل خرما مشاهده های پایینی و مسنبرگ

 ظهور صورته علائم بد. اولین وشمین مشاهده نخل هایسایر قسمت

و در نهایت بلایت و ها چهرد رنگ روی سطح برگنقاط ریز و ز

علائم سپس د. گردهر میهای یک طرف ظاچهخشکیدگی کامل برگ

 که آب سوخته و ای روشننوارهای قهوهبه صورت  خشکیدگی برگ

 دمبرگ توسعه سمت به شروع و در یک طرف برگ نوک از انتهای

در یک که  ای روشننوارهای قهوه د.وشمی د، مشاهدهنکمی پیدا

گردد، میبافت رگبرگ اصلی برگ از انتهای نوک برگ شروع  طرف

پس از آن در طرف و  (2)شکل یابد میطرف دمبرگ توسعه ه ب

مقابل نیز بعد از گذشت دو الی سه هفته علائم در طرف دیگر برگ 

د و سبب خشکیدگی کامل برگ نکنیز ظاهر و گسترش پیدا می

های و برگ دوشت در نخل نمایان میگردد و حالت آتشک و بلایمی

. روی (1ند )شکل وشآلوده به صورت آویخته به تنه نخل آویزان می

های متعدد و تیره استروما با دهانههای آلوده سطح دمبرگ برگ

های مملو از آسکوسپورهای قارچ شبیه فتیله همراه با توده( ۱)شکل 

به وفور ل دوکی شک شکل نقاط برجستهبه  و ایبه رنگ قهوه

  .(5)شکل  دوشمیمشاهده 

 هایبرگ سمت به سپس های مسن وبرگ روی ابتدا علائم

گذشت دو الی سه  از پس د.نکمی گسترش پیداتاج نخل  ترجوان

 ظاهرها دمبرگ اپیدرم سطح  روی هاییجوشدر فصل تابستان  ماه

 رنگیسیاه اسپور توده و برداشته ترکها گردد. سپس این جوشمی

-بافت ند.ریگمی قرار باد معرض رد و دوشمشاهده می پوست زیر در

و  ندگردمشاهده می تیره ایقهوه رنگ به و زیرین داخلی های

 هایروی برگ . شانکرها(8ند)شکل وشها ترد و شکننده میدمبرگ

 گردد. شدتمیمشاهده ن صمغ ترشح ولی ؛هنمود پیدا توسعه آلوده

 شهریور تا تیر هایماه در تابستانو اوایل  اواخر خرداد ماه در علائم

 شود. می تر نمایانبیش و آبادان طق دارخوینابه ویژه در من

 
در تیر ماه در نخلستان آلوده خشکیدگی برگ علائم  -3شکل 

(7/۱/3131)  

 

 
و  یک طرفه رگبرگ و تغییر رنگ برگ چهسوختگی علائم  -2شکل 

  نخل آلوده دمبرگ
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 ای آویخته به تنه نخل آلوده به سوختگی و بلایت هبرگ -1شکل 

 

 نقاط برجسته و نواحی تاول مانند سطحی -۱شکل 

 روی سطح دمبرگ نخل  آسکوسپورها

 

 

 
روی سطح قارچ بار و دوکی شکل  نقاط برجسته -5شکل 

 دمبرگ نخل آلوده 

 سابقه بیماری

  نخل از روی رقمای اولین بار در کالیفرنیا براین بیماری 

Washingtonia filifera ک گزارش گردیده و ی 3383در سال

اندازه   به یهای، با آسکوسپورSerenomyces قارچ از یگونه جدید

گزارش شده به عنوان عامل این بیماری  نمیکرو 22-38× 8-7

ه این قارچ ب 3333سپس در سال . (Barr et al., 1989)است 

 Hyde and) یافت تغییر Cocoicolaجنس ای از گونهعنوان 

Cannon, 1999) . 

ناشی از  نکروزنیز علائم نوعی ، 2225در آوریل سال همچنین 

 ی ازهایبخشروی  در فلوریدا Cocoicola californicaقارچ 

 یمکزیک ایپنجهرقم  بالغنخل طول دمبرگ و برگ 

(Washingtonia robusta H. A. Wendl.)، به صورت 

 طول دمبرگ گسترشه که در ای مشاهده شدقهوه -قرمز نوارهای

 عرضی مقطعنیز در برش تغییر رنگ داخلی  علائم .داشته است
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و سوختگی در اثر تر های مسن. برگمشاهده شده است دمبرگ

-لکه نواحی و. دونشمیدچار مرگ زودرس  به شدت دمبرگبلایت 

، اما همشهود بود آلوده دمبرگ روی سطح تاول مانند سطحی های

 .ی قابل مشاهده نبوده استهیچ ساختار قارچ

 هایقارچاز  یگروهعضو ، Cocoicola californicaگونه 

نخیلات  که فقط است Phaeochoraceae خانواده ةشناخته شد

(Palmae) پاتوژن اختصاصی استسازد و را آلوده می (Hyde 

and Cannon, 1999).  استرومای(Stromata)  بااین قارچ 

مملو از تودة ، رنگ متعدد و سیاه (Ostioles) هایمنافذ و سوراخ

قابل  (Cirrhus)شبیه به فیتیله نارنجی  ی قارچآسکوسپورها

(. آسکوسپورهای دوکی شکل تک راست 6)شکل است مشاهده 

با خطوط طولی  ، و همراه ایمایل به قرمز قهوه، کم رنگ ،سلولی

 . (چپ 6)شکل باشند می

 

 
و آسکوسپور توده فتیله مانند آسکوسپورهای خروجی  -6شکل  

  C. californicaقارچ 

 روش جداسازی عامل بیماری

به دمبرگ  هایی ازبخش، ها به آزمایشگاهاز انتقال نمونه پس

به طور کامل با آب توان جدا نمود و متر را میسانتی5/2-3ابعاد 

در یک  ٪35یک با الکل اتیلفونی سطحی و پس از ضد عشسته 

کاغذی مرطوب قرار  دستمالظرف پلاستیکی پوشیده شده با یک 

. نمودخشک آزاد هوای  در رادمبرگ  ی ازدیگر هایبخشو یا  داد.

 هایمنافذ و سوراخ با (Stromata)استروما ساعت،  2۱در عرض 

(Ostioles) ی قارچآسکوسپورهامملو از تودة ، رنگ متعدد و سیاه 

شد. خواهد مشاهده  (Cirrhus)شبیه فیتیله نارنجی 

مایل به قرمز ، کم رنگ ،آسکوسپورهای دوکی شکل تک سلولی

بررسی  باهمچنین باشند. میبا خطوط طولی و همراه ای قهوه

های سطحی روی تاولهای شبیه به فتیله در نواحی و مستقیم توده

پورهای قارچ های آلوده در زیر میکروسکپ آسکوسدمبرگ

Serenomyces sp.   هستندمشاهده قابل نیز.   

 عامل بیماری
 Glomerella cingulata،Nattrassiaهایقارچ

mangiferae ، Alternaria alternata،Serenomyces sp. 

به عنوان عوامل ایجاد کننده این بیماری در  .Cocoicola spp و 

-ن و عراق گزارش شدههای زینتی و خرما در کالیفرنیا، عربستانخل

در El-Meleigi  توسط Serenomyces californicaگونه  اند.

 توسط  Serenomyces phoenicis مکه و گونهاز  222۱سال 

AL-Asadi از بصره به عنوان عامل بیماری بلایت و  2232در سال

  سوختگی برگ نخل خرما گزارش شده است.

عنوان عامل  به Nattrassia mangiferaeگونه در ایران، 

بیماری خشکیدگی برگ درختان خرما در استان کرمان در سال 

 Glomerella هایقارچ .توسط نجفی نیا گزارش شده است 3187

cingulata،Nattrassia mangiferae  وAlternaria 

alternata های آلوده مناطق مختلف در استان خوزستان از نخل

های شبیه مستقیم توده پس از بررسیاست. علاوه بر آن،  جدا شده

های آلوده در زیر های سطحی دمبرگتاولبه فتیله نواحی و 

میکروسکپ آسکوسپورهای یک گونه قارچ شبیه 

 .(7)شکل  ه استمشاهده گردید   .Serenomyces spبه

Archive of SID

www.SID.ir



 
 
 

 
و  خروجی ماتایتوده فتیله مانند آسکو -7شکل  

 ×Serenomyces sp. ( µm  20) هایآسکوسپور
 

بیماری سوختگی برگ ناشی  این اولین گزارش در مورد وقوع

در خرما   Glomerellaهایقارچو  Serenomycesهای از گونه

(Phoenix dactylifera .در ایران است ) این بیماری در اکثر

ارقام مختلف خرما در مناطق آبادان، اهواز، دارخوین، شادگان، 

مشاهده  3131ن در سال کارون و خرمشهر واقع در استان خوزستا

های الماسی . علائم بیماری اولین بار به صورت نقاط و لکهه استشد

د. وشمیهای قدیمی آغاز در محور رگبرگ و دمبرگ روی برگ

ح و روی سط یابدافزایش میهای الماسی تعداد و اندازه نقاط و لکه

چه و برگ د و سبب مرگ برگدهرگبرگ اصلی را بیشتر پوشش می

های مرده به حالت حلق آویز بر روی تنه نخل خرما برگد. وشمی

آتشک و "این بیماری توسط نویسنده به عنوان  ماند.باقی می

 . ه استنامگذاری شد "سوختگی برگ

 های کنترلروش
اطلاعات کمی در مورد سوختگی و بلایت برگ و دمبرگ نخل 

خرما شناخته شده است. شرایط خاص زیست محیطی است که 

رطوبت بالا برای  گردد.این بیماری میبب توسعه و گسترش س

ن به عنوا باشد ومیمورد نیاز  های قارچی و توسعه بیماریعفونت

های گیاهی لازم است که بر روی یک نیاز برای بسیاری از بیماری

همچنین این احتمال  گذارد.ثیر میأهای هوایی تها و اندامبافت

ار اولیه و اصلی حرکت و انتقال قارچی از وجود دارد که اسپورها ابز

بنابراین رعایت بهداشت باغ با حذف،  نخلی به نخل دیگر هستند.

حذف کامل به منظور های آلوده جمع آوری و سوزاندن برگ

آلودگی و خسارت گردد که در کاهش توصیه میاینوکلوم قارچ 

  (.8بیماری نقش مهمی دارد )شکل 

های جدیدلاحداث،  در نخلستان افزایش فاصله بین درختان

افزایش حرکت و جریات هوا، مدیریت آب و آبیاری در ساعات اولیه 

در کاهش شدت صبح به منظور کاهش رطوبت سطح برگ در شب 

-رعایت بهداشت به ویژه حذف و سوزاندن برگحیاتی است. بیماری 

عامل  به منظور حذف کامل اینوکلوم قارچهای خشکیده وآلوده 

های جایی برگهرعایت اصول قرنطینه و جلوگیری از جابو  بیماری

 شود.نیز توصیه می آلوده

کشی برای اثر بخشی در مدیریت جا که هیچ قارچاز آن

سوختگی و بلایت برگ و دمبرگ نخل خرما، مورد ارزیابی قرار 

کش در بهترین حالت آموزشی نگرفته است، پیشنهاد کاربرد قارچ

طی که نخل خرما ها تنها در شرایکشقارچبرد کار .گرددتوصیه می

ثیر بیماری قرار گرفته، یا پتانسیل بالقوه همه به طور جدی تحت تأ

 شوند.توصیه می نخلستان جوانگیری بیماری بالا است، به ویژه در 

ش بدون شروع یک برنامه کنترل زراعی همان کهرگز کاربرد قارچ

هایی که تاج برای نخل گیرد.طور که در بالا شرح داده شد، صورت ن

-آنها برای سمپاشی در دسترس است، محلول پاشی با سموم قارچ

کش تماسی با طیف گسترده و یا سیستمیک برای محافظت از برگ 

کشی که به سطح و یا بافت و دمبرگ ممکن است مفید باشد. قارچ

-این مهم است که بدانیم قارچ .برگ و دمبرگ بچسبد، مفیدتر است

بلکه ؛ کنددر حال حاضر آسیب وارده به نخل را درمان نمی اهکش

برگ برای جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری و به منظور حفاظت 

اند، مورد های قارچی آلوده نشدهو دمبرگ که هنوز توسط پاتوژن

  گیرند.استفاده قرار می
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