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 چکیده
 محصول و درجه یک این ناحيه است.ارقام پر ءرقم مضافتي جز و خرمای ازجمله مناطق خرماخيز کشور بودهشهرستان سراوان     

در این تحقيق به بررسي  .شودحادث ميدرختان خرما برداری از بهرهپدیده گردوغبار در این شهرستان در فصل تابستان مصادف با 
در  متفاوتآن در سه منطقه سراوان، جالق و روتک با شدت گردوغبار  عملکردميزان درختان خرما و  برگ و خوشهاثر گردوغبار بر 

پایه درخت  پنجتعداد ز سه منطقه انتخاب و درون هر نخلستان در هریک ا تعداد پنج نخلستانپرداخته شد.  1396و  1395دو سال 
های اردیبهشت، گيری در طول ماهمونهن د.گردی انتخابصورت غير یکنواخت و تصادفي  بهبرگ  5تعداد یک خرما مشخص و از هر

طبق  .بودميوه  و بازارپسندی هاهها و برگچخشک شدن برگبر شدت گردوغبار  تأثيرنتایج بيانگر  .انجام شدخرداد، تير و مرداد 
ی در تغييرات صفات و غيرقابل انکار شایستهميزان گردوغبار در مناطق مورد مطالعه در طي دو سال متوالي تأثير های آماری بررسي

به  بيشترین عملکرددارای نتایج مقایسه ميانگين عملکرد نهایي خرما نشان داد که منطقه سراوان  .در سه منطقه داشت مورد مطالعه
. ندبوددر درخت کيلوگرم  77/63و  57/129 دارای عملکرد ترتيبو روتک به طق جالقامن در درخت و کيلوگرم 14/210 ميزان

نتایج درصدی خرمای رقم مضافتي در منطقه روتک با بيشترین شدت گردوغبار بود.  40تا  30دهنده کاهش عملکرد شاناین نتایج ن
 صفات مورد بررسي بود.بر مخرب گردوغبار اثرهای دهنده نشان هابررسي
 

 .: نخل خرما، رقم مضافتي، رسوبات سطح برگ، عملکردکلیدیهای واژه
 

  مقدمه

خشک در کمربند خشک و نيمهایران ن به علت قرارگرفت
محلي و سينوپتيکي های گرد و غبار جهان، در معرض سيستم

 et alArami ; ., 2014et alRashki ,.)دارد ی قرار متعدد

Dargahian and ; Nobileau, 2006and Antoine ; 8201

Lotfinasabasl, 2020.)  انجام شده در  مطالعاتبا توجه به
مشخص گردید که  ،ایراندر های گرد و غبار فراواني روزمورد 

جنوب مناطق  بيشترین تعداد روزهای گرد و غباری مربوط به
(.  2005et alang W ;2014 et al.,Rashki ,.) باشدميشرقي 

های مختلف های گرد و غبار در بخشطوفانتأثير منفي 
 et al.,Rasouli 2011; ) استرؤیت قابل کشاورزی 

 et al.,Rajabi Agereh  ;2010 ,kpourSarabian and Ni

ی نوراني پدیده گرد و غبار با تأثير بر دریافت انرژ (.2019
گردد اندازی ذرات خاک ایجاد ميخورشيد که از طریق سایه
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فتوسنتز، کاهش سرعت رشد گياه، فرایند منجر به اختالل در 
ها شده و بروز تنش در گياه، زرد شدن تدریجي و ریزش برگ

دهد ميتحت تأثير قرار را ترتيب عملکرد گياهان بدین
( ;nd Dursun, 2006aOnder  ;2006 ,.et al Engelstaedter

2003 .,et alYang  .) تأثير گرد و مورد مطالعات متعددی در
 ، پرتقال(sp sQuercu) مانند بلوط غبار بر گياهان مختلف

(itrusc inensisS)، سيب (domestica Malus)گالبي ، 
(communis yrusP)انبه ، (indica Mangifera)گوا ، 
(guajava Psidium) و توسکا (glutinosa Alnus)  انجام شده

Farmer, 1993 ;2015 et al.,Khan -Zia ;) است

2009Zarasvandi, .)  های گرد و غبار طوفان عمدهدر ایران
های بهار و تابستان که دوره تکميل رشد ميوه خرما در فصل

 et Rashki  ;2018 et al.,Ghaderi) افتد، اتفاق ميباشدمي

, 2019et al.Dargahian  ;, 2005.UNEP ;2014 al., .)
اغلب نواحي گرم و خشک  نخل خرماکشت  عمده مناطق

ثير أکه از جمله مهمترین نواحي تحت ت بودهجنوب کشور 
 Sajadi  ;2011 et al.,Rasouli) باشندميپدیده گرد و غبار 

., 2007et alSahari  ;, 2011.hkiand Kos در ایران حدود .)
خرمای مضافتي به  و از این بينرقم خرما وجود دارد  400

محسوب خرمای ایران تجاری عنوان یکي از مهمترین ارقام 
خرماهای نرم )یا مرطوب( و گروه  رقم مضافتي در. گرددمي
و گرفته قرار خشک به رنگ قرمز تيره متمایل به سياهنيمه

 عملکرد. ميزان باشدميبهترین نوع خرما از لحاظ بازار داخلي 
نيز هر درخت  درکيلوگرم  300زیاد بوده و تا  مضافتيرقم 

(. با توجه n and Fazlara, 2008aEdalati) گزارش شده است
)عدم پوشش کامل توسط در نخل خرما به ساختار ویژه گل 

کالله و در  د و غبار بر سطحها(، احتمال رسوب گرگلبرگ
 Torahiود دارد )زني و رشد لوله گرده وجبر جوانه ثيرنتيجه تأ

, 2015et al..) Khan-Zia ( 2015و همکاران) ،با مطالعه 
که ميزان کردند ، بيان های کتانتجمع ریزگردها روی برگ

درصد  28پاشي شده با غبار حدود محصول در گياهان محلول
. خشکيدگي (et al Khan-Zia.2015 ,) کاهش نشان داد

 مناطق که در اغلب مشکالتي استز خوشه خرما یکي ا
 شده است گزارشهای اخير خرماخيز جنوب کشور در سال

(, 2005.Moghtadriand Mohammadi  ;, 2010.Faisal .) بر
عارضه خشکيدگي خوشه خرما در ارقام نرم خرمای ایران اثر 

-ميقابل توجهي اقتصادی خسارتهای باغداران متحمل هرساله 

توليد خرمای ایران (.  Khoroush, 2002 andKramat)شوند 
طبق آمار این مقدار که  گزارش شدهميليون تن  2/1ساالنه 

 درصدی 30با افتي  1398تا  1396های اعالم شده بين سال
هزار تني  350تا  300شاهد کاهش  مواجه شده و بدین ترتيب

  (.our, 2005Karamp) ایمهبود ساالنه در توليد
در استان سيستان و بلوچستان  واقع سراوان شهرستان

رقم به  15-20نوع خرما دارد که از این تعداد  70بيش از 
 این بين از و و ارزش تجاری دارند شدهطور عمده کشت 

در منطقه  راارقام، خرمای مضافتي بيشترین سطح زیر کشت 
بيشتر که آنجا  از(.  Khoroush, 2002 andKramat) دارد

ند و اهای کشور در نقاط محروم و مرزی واقع شدهنخلستان
کوش نيمه جنوبي و شرقي قشر قابل توجهي از مردم سخت

کنند این کشور از طریق کاشت و پرورش آن امرار معاش مي
حائز اهميت بوده و مهمترین خطری که بسيار محصول 

های کشاورزان بومي منطقه سراوان و اطراف آن را در سال
اثرها اند اخير تهدید کرده و از این معضل به شدت رنج برده

و ردپای به جا مانده از پدیده گرد و غبار بوده که شناخت 
هدف از این رو ازایناند. کافي و آگاهي چنداني از آن نداشته

 روی برگ، آنثيرات تأ ميزان گرد و غبار و مطالعه بررسي
در درختان خرما لکرد عمآن بر  نيز اثرو  و خوشه برگچه

 .باشدميسراوان و حومه آن  هطقمن
 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

دقيقه طول جغرافيایي  20درجه و  62) شهرستان سراوان
استان در ( عرض جغرافيایي دقيقه 22درجه و  27و 

دارای اقليم  شرق کشور قرارگرفته وسيستان و بلوچستان در 
 ،متر 1165سط از سطح دریا ارتفاع متوبا  گرم و خشک

متر و متوسط دمای ميلي 107ميانگين بارش ساالنه حدود 
باشد )شکل ميگراد درجه سانتي 7/41 تا 35 ساالنه بين

کيلومتری شمال شرقي این شهرستان  65جالق در  منطقه .(1
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از مناطق مرزی اطراف نيز منطقه روتک  و واقع شده
گرم و  اقليمدارای  باشد کهميشهرستان خاش و سراوان 

  (.www.isna.ir)است همراه وزش بادهای شدید به خشک 

 

 

  استان سیستان و بلوچستان و ایران موقعیت منطقه مورد مطالعه در -1شکل 

 روش کار
های هواشناسي شهرستان های ایستگاهبر اساس داده

-د و غبار تصاویر ماهوارههای گرسراوان و بررسي شاخص

 (https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.govای مودیس )
(2018 et al.,Lyapustin  ،و همچنين شواهد محلي )

بيشترین غلظت ذرات گرد و غبار به ترتيب در مناطق 

وان مشخص شد جالق و کمترین آن در سرابعد روتک و 
(. این مناطق تحت تأثير گرد و غبار حاصل از 2)شکل 

در فصل تابستان و ویژه بهروزه سيستان  120وزش بادهای 
از مناطق سيستان و بيابان خارا و ماشکيل در ایران و 

 Ghani -Abd El ;,2005et al.Hussainباشند )پاکستان مي

2017 .,et al). 

 
 

 

برداری با موقعیت مناطق نمونه) 2020تا  2000( در فصل تابستان برای دوره زمانی AODنوری ذرات )متوسط شاخص عمق  -2شکل 
 (دایره سیاه رنگ مشخص شده است

http://www.isna.ir/
https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/
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 ،سه منطقه سراوان، جالق و روتک هر یک از درسپس 
تعداد پنج نخلستان انتخاب شده و درون هر نخلستان تعداد 

ر صفاتي مانند پنج اصله درخت نخل رقم مضافتي که از نظ
های باروری در شرایط سن نخل، ارتفاع و تعداد سال

برداری برای صفات نمونهبرای اند، انتخاب و یکساني بوده
برداری ها در طي و نمونه گذاری شدندمورد مطالعه عالمت

پایه نخل  25تعداد از  .شدانجام  1396و  1395سال 
 از هر نخل برگ 5تعداد  ،هر منطقهعالمت گذاری شده در 

گيری اندازهشامل  هابررسي. شدانتخاب به طور تصادفي 
ميزان رسوبات سطح برگ، ميزان فرونشست رسوبات روی 

از همچنين  بود. و تغييرات عملکرد نخل خرما خوشه خرما
خشک و های خشک شده و في تعداد برگيلحاظ توص

 ها ازگيریاین اندازه. شدارزیابي  ای شدن خوشه خرمانقره
که مصادف با زمان تا انتهای فصل تابستان فصل بهار ابتدای 

افشاني تا برداشت ميوه وری درختان خرما )از گردهبهره
مشخص کردن نحوه خشکيدگي برای . انجام شدخرما( بود 

 بازارپسندیو نيز کاهش  خوشه و برگ درختان خرما
های از خوشه و برگ بازدید ای شدن(محصول خرما )نقره

در سه مرحله رشد ونمو ميوه خرما )مرحله بي انتخا
دوربين بوسيله  حبابوک، مرحله کيمری، مرحله خارک(

های ، خوشهشروع مرحله برداشت با .شدانجام  عکسبرداری
هر خوشه محاسبه  در ميوه خرماتعداد کل  بعدخرما قطع و 

 پس از زدودن گرد و غبار آنها به همراه گرد و غبار وو وزن 
زن و و ن خوشه و خشک کردن توسط دستمالتوسط شست

تعداد  همچنين. گيری شداندازه غبار آن ميزان گرد ودوباره 
-از حاصل و عملکرد نهایي ههر نخل شمارش شددر خوشه 

دست ضرب تعداد ميوه در وزن هر ميوه و تعداد خوشه به
های برآورد شده در طي دو سال تجزیه واریانس داده آمد.

ها با استفاده از ای و مقایسه ميانگينيانهبر اساس طرح آش
-آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد با استفاده از نرم

 انجام شد. SAS9.1افزار آماری 
 

  نتایج
  هابرگچه ها وبرگ خشک شدن

های پایيني که بيشترین عالئم خشکيدگي در برگ
های آلودگي به ریزگردها را داشتند، در سطح نخلستان

. عالئم ابتدا به صورت نقاط شدمورد مطالعه مشاهده مناطق 
ظاهر  طرف برگهای یکنگ روی سطح برگچهریز و زرد ر

تگي و خشکيدگي کامل برگچه سوخ موجبدر نهایت  شده،
ها به محور در سطح داخلي محل اتصال برگچهد. گردمي

اصلي برگ به دليل نوع شکل برگ، آلودگي به ریزگردها 
شدند های آلوده دچار مرگ زودرس گشدیدتر بود و بر

 (.3)شکل 

 

 
 

 خشکیدگی برگ و برگچه درختان خرما -3شکل 
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حدود در شرایط گرد و غبار شدید منطقه روتک هرساله 
که کاهش این تعداد شود ميها خشک از این برگعدد  31

 (.1)جدول  دهدتحت تأثير قرار ميعملکرد درخت را برگ 

 
  در سه منطقه روتک، جالق و سراوانو میزان فرونشست ذرات گردوغبار عداد برگ درختان خرما تغییرات ت -1 جدول

 منطقه
تعداد برگ 

 بهار در

تعداد برگ 

 تابستان در

درصد برگ خشک شده 

 در طول فصل رشد

وزن برگ همراه با 

 گردوغبار )گرم(

وزن برگ بدون 

 گردوغبار )گرم(

ميزان گردوغبار 

روی هر برگ 

 0/13 7/15 7/28 8/50 118 129 سراوان )گرم(
 0/33 7/05 7/38 16/07 94 112 جالق
 0/67 6/74 7/41 31/63 67 98 روتک

 
رسوبات سطح برگ نيز مشخص گردید ميزان از لحاظ 

دارای بيشترین مقدار فرونشست رسوبات که منطقه روتک 
. منطقه جالق از لحاظ رسوبات باشدبرگ مي سطح روی

همچنين  ،در رتبه دوم قرار داشت (1ل )جدو سطح برگ
  (.4منطقه سراوان دارای کمترین مقدار بود )شکل 

 

 
 میزان فرونشست ذرات گردوغبار روی برگ خرما -4شکل 

 
 خشکیدگی خوشه خرما

مشاهده این عارضه بيشتر در درختان خرمای منطقه 
روتک و تعداد خيلي کم در منطقه جالق بود و در منطقه 

 (. 6و  5های ین عارضه مشاهده نشد )شکلسراوان ا
 

                                   
 خشکیدگی کامل خوشه خرما -6چروکیدگی ناگهانی خوشه خرما   شکل  -5شکل   
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لودگي در روزهای اوليه آ ،طبق مطالعات انجام شده
ها محور اصلي خوشه وحنوارهای پهن نکروتيک در سط

Pejman, 2007 andpour Karam; ) شودميدیده 

2002 ,Pezhman ;Karampour, 2005)  (.7)شکل  
 

 
 نحوه شروع خشکیدگی خوشه از نوک محور خوشه -7شکل 

 
  میوه خرما نقره ای شدن

ویژه رقم تجمع گرد و غبار روی ميوه درختان خرما به
با که طوریبهکاهش بازارپسندی آن شده،  باعث مضافتي

ای شدن را برای این رما اصطالح نقرهتغيير رنگ ميوه خ
ميوه (.  Ilias, 2007 andGeorgeاند )کردهبيان عارضه 

ای از پوشيده از الیه خرمای مضافتي در منطقه روتک کامالً
و همکاران  Zolghiق گزارش بط .(8)شکل  گرد و غبار بود

بهاین الیه مانع تشکيل ميوه سالم شده و ( 2013در سال )
عنوان  و به کاهش یافتهآن  بازارپسندیشش دليل این پو

 شد. برای دام استفادهخرمای درجه سوم 
 

 
 پوشش کامل میوه خرما با گردوغبار در منطقه روتک -8شکل 

 
 مورد مطالعهصفات  بررسی آمارینتیجه 

صفات مرتبط با عملکرد  ،بر اساس نتایج تجزیه واریانس
که  مشخص شد خرما در سه منطقه سراوان، جالق و روتک

دار معنيمورد مطالعه از لحاظ آماری سال بر صفات  تأثير
 بر صفاتاثر منطقه همچنين مشاهده شد که  .(2)جدول  بودن

جز تعداد خوشه در هر نخل در سطح احتمال به مورد بررسي
که تفاوت سه منطقه از  دار بود. از آنجایيیک درصد معني

توان گفت ميرو زاینااست، لحاظ ميزان گرد و غبار بوده
داری داشته ميزان گرد و غبار بر صفات مذکور اثر معني

 است.
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 برخی صفات فیزیکی خرمای مضافتی تجزیه واریانس -2 جدول

 منابع تغييرات
درجه 

 آزادی

 ميانگين مربعات

وزن هر عدد خرما 

 با گردوغبار )گرم(

وزن هر عدد خرما بدون 

 گردوغبار )گرم(

ميزان گردوغبار روی 

 هر ميوه )گرم(

تعداد خوشه در 

 هر نخل

عملکرد ميوه 

 )کيلوگرم(

 290/78 8/16 0/050 16/02 14/75 1 سال
 268709/17** 400/82 0/21** 211/84** 201/13** 2 منطقه

 92/23 20/80** 0/006* 2/03** 1/89** 2 سال × منطقه
 92/98 0/59 0/006* 0/24 0/31 12 نخلستان/ منطقه

 92/90 0/94 0/001** 0/12** 0/12** 12 نخلستان/ سال × منطقه
 92/73 1/17 0/0001 0/044 0/048 60 نخلستان × درخت/ منطقه

 92/88 1/35 0/0001 0/044 0/045 60 اشتباه آزمایشي
 1/99 12/52 13/34 1/82 1/82 ضریب تغييرات )%(

 درصد 5و  1دار در سطح ترتيب معنيبه: *و  **
 

( 3ج مقایسه ميانگين عملکرد نهایي خرما )جدول نتای
هب ،رد را داردبيشترین عملک سراواننشان داد که منطقه 

در  کيلوگرم 14/210منطقه این در  که ميزان عملکردطوری
 و 57/129 ترتيبو روتک به جالق طقامندر  درخت و

نشان دهنده کاهش که  بوددر درخت کيلوگرم  77/63
رمای رقم مضافتي در منطقه رصدی خد 40تا  30عملکرد 
نيز وزن ميوه و تعداد خوشه در هر نخل ميانگين  بود.روتک 

شدت گرد و غبار  سه منطقه سراوان، جالق و روتک بادر 
. بيشترین نشان دادرا داری مختلف اختالف آماری معني

با کمترین  (18/12سراوان )تعداد خوشه در منطقه ميانگين 

 تعداد خوشه در منطقه روتکميانگين ن گرد و غبار و کمتری
وزن مورد در  شد. مشاهدهبا شدت گرد و غبار باال  (52/6)

( گرم 92/31ميوه خرما در منطقه سراوان بيشترین ميانگين )
 ( مشاهده گردیدگرم 03/10و کمترین آن در منطقه روتک )

ميزان گرد و غبار فرونشسته ميانگين مورد در  .(3)جدول 
ها کامالً داری ميانگينروند معنيمای مضافتي روی ميوه خر
گرد و غبار در منطقه روتک باالترین ميزان متفاوت بود. 

( 09/0( گرم و در منطقه جالق رتبه دوم به ميزان )16/0)
 .شدثبت  ( گرم04/0کمترین مقدار ) سراوانمنطقه در گرم و 

 
 ر شدت گردوغبار مختلفمقایسه میانگین خصوصیات فیزیکی خرمای مضافتی د -3 جدول

 منطقه
وزن ميوه با 

 گردوغبار )گرم(

وزن ميوه بدون 

 گردوغبار )گرم(

ميزان گردوغبار 

 روی ميوه )گرم(

تعداد خوشه در هر 

 نخل

عملکرد ميوه )کيلوگرم 

 در درخت(

درصد تشکيل 

 ميوه
 a13/92 a13/88 c0/04 a12/18 a210/14 a92/98 سراوان
 b11/13 b11/03 b0/09 b9/20 b129/57 b72/42 جالق

 c10/03 c9/89 a0/16 c6/52 c63/77 c60/27 روتک
 داری دارند.های با حروف متفاوت در هرستون، در سطح یک درصد اختالف آماری معنيميانگين
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  بحث
 اندازیسایه همانگونه که در این پژوهش مشخص گردید

م ها، منجر به عدروی سطح برگ هذرات گرد و غبار نشست
ها تبادالت گازی و در نتيجه کند شدن رشد و زردی برگ

های برگ همچنين بسته شدن روزنه (.Peng.2004 ,شود )مي
درختان بلوط در اثر گرد و غبار در منطقه ایالم نيز گزارش 
شد که موجب خشک شدن و نابودی درختان شده است 

(Ahmadi, 2011 andAhmadi  .) مطالعات انجام شده در
ذرات گرد و  مبني بر این بود که 2009و  2004های سال

با ایجاد پوشش روی گياه ميکرون  10غبار با قطر کمتر از 
ایجاد اختالل در روند طبيعي تبادالت گازی و دریافت نور 

بسته به رقم، سن درخت و شرایط محيطي تعداد  و کندمي
 andLi عدد است ) 30-140های هر نخل معموال برگ

GU, 2004).  ها بر روی برگذرات گرد و غبار نشست
که کاهش  شدهتوقف رشد در گياهان زراعي موجب نوعي 

شسته شدن گرد و  با خواهد داشت وعملکرد را به دنبال 
و قادر به فتوسنتز  شدهغبار، گياه از شرایط استرس خارج 

 et al.,Salehi  ;2013 et al.,Zolghi 2018; بود )خواهد

Chirkoot,  andNadioo  ;, 2007Ilias andGeorge 

2003 et al.,Stuart Chapin  ;2004 .)Naderizadeh  و
از برگ نخيالت به عنوان شاخص  نيز ،(2013همکاران )

 et al.Naderizadeh ,)بيولوژیکي گرد و غبار استفاده کردند 

2013 .) 
در بررسي خصوصيات ظاهری و عملکرد درختان 

اوان، روتک و جالق با خرمای مضافتي در سه منطقه سر
های مختلف گرد و غبار مشاهده گردید که پدیده گرد شدت

و غبار باعث خشکيدگي کامل برگ و خشکيدگي خوشه و 
در  نيز (2003) خبازجلفایي و فرنادیميوه خرما شده است. 

عارضه پژمردگي سپری شدن از مرحله خالل به رطب زمان 
مانند وزش  نقش عوامل آب و هوایيکردند. گزارش را 

مرحله به عنوان این بادهای گرم و خشک و گرد و غبار در 
 ذکر شده استعامل کليدی در بروز این عارضه 

(Farnadi, 2003 andKhabazjelfiee  .)Pejman  در سال
نيز گزارش نمود که خسارت ناشي از عارضه  ،2002

درصد موجب کاهش  85خشکيدگي خوشه خرما تا 
(. بر اساس گزارش n, 2002Pejmaمحصول شده است )

Panahi (2002شروع عارضه با چروکيدگي )  ناگهاني
 افتداتفاق ميهای خرما در مرحله تبدیل خالل به رطب حبه

(Panahi, 2002 که با نتایج حاصل از این پژوهش مطابقت )
به طور کلي آنچه که از نتيجه تجزیه واریانس صفات دارد. 

که ميزان گرد و غبار در  آید این استمورد مطالعه برمي
مناطق مورد مطالعه در طي دو سال متوالي مورد بررسي 

ات صفات مذکور و غيرقابل انکاری در تغيير شایستهتأثير 
تأثير گرد  عملکرد ميوه بسيار تحتاست. در سه منطقه داشته

که تعداد خوشه از این درحالي ،هو غبار در منطقه قرارگرفت
تعداد خوشه در هر نخل  که آنجایي قاعده مستثني بود. از

 ،نمایدبه ژنوتيپ تغيير ميبا توجه دارد و  اساس ژنتيکي
کامالً منطقي است که اثر منطقه و ميزان گرد و غبار رو ازاین

دار نباشد. بر ظرفيت بالقوه ژنتيکي گياه از لحاظ آماری معني
محصوالت  گرد و غبار براثرهای مطالعات انجام شده روی 

داده که غلظت باالی گرد و غبار باعث رزی نشانکشاو
کاهش توليدات ها و انتشار آفات و نيز خسارت روی برگ
 et al.,Yang است )بودهدرصد  5-30کشاورزی به ميزان 

Khanjani, 2005 , 2003;Griffiths ;2003)  که با نتایج
ميزان  2009در سال حاصل از این پژوهش مطابقت دارد. 

غبار روی محصوالت جاليزی، ذرت و گندم خسارت گرد و 
 (.Taryana, 2009) گزارش شده استدرصد  20تا  15بين 
 15 خرمای رقم مضافتيميزان خسارت گرد و غبار بر البته 

  (. et alTorahi., 2015) شده استبيني درصد پيش 20تا 
بيشتر در  که پدیده گرد و غبار امری بدیهي از آنجایي

بر اساس اقدامات رو ازاینباشد، ان ميمناطق خرماخيز ایر
با سبدهای  خوشه رسد پوششکشاورزان محلي به نظر مي

زینتي، بيشترین تأثير را  حصيری بافته شده از برگ نخيالت
د. داري و کيفي ميوه و بهبود خواص کمّخسارت در کاهش 

گرفتن ميوه خرما در معرض قرار پوشش سبد حصيری از
بادهای گرم و خشک، گرد و  شرایط نامساعد محيطي و

کند. براساس غبار و تابش مستقيم نورخورشيد محافظت مي
شود انتهای سبد حصيری تجربه کشاورزان محلي، توصيه مي
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متر باز باشد تا عالوه بر ورود سانتي 20تا  15قطر   به
های خسارت دیده در جریان هوا به داخل خوشه، ميوه

 (.9 رون بریزد )شکلداخل خوشه باقي نمانده و به بي

 

 
 گردوغبارخسارت کاهش  برایپوشش حصیری خوشه خرما  -9 شکل
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Abstract 

      Saravan is one of the most date-growing regions of Iran, and the Mazafati cultivar is a high-

yielding cultivar of this region. Dust phenomenon in this city occurs in summer, coinciding with 

the productivity of palm trees. In this study, the effect of dust on the leaves and clusters of date 

trees and its yield in three regions of Saravan, Jalqh, and Rutak with different dust intensities 

were investigated in 2016 and 2017. Five groves were selected in each of the three areas, and 

within each grove, five palm trees were identified, and five leaves from each tree were selected 

randomly. Sampling was done during May, June, July, and August. The results showed the 

effect of dust intensity on the drying of leaves, leaflets, and fruit marketing. According to 

statistical analysis, the amount of dust in the study areas during two consecutive years had a 

significant and undeniable effect on the changes in the studied traits. The results of the average 

comparison of the total yield of dates showed that the Saravan region had the highest yield, 

about 210.14 kg per tree, and the Jalqh and Rutak areas, respectively, had 129.57 and 63.77 kg 

per tree. These results showed about a 30 to 40% reduction in yield of Mazafati cultivar dates in 

the Rothak region with the highest dust intensity. The results showed the destructive effects of 

dust on the studied traits. 
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