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 مقدمه

بــدون شــک یکــی از اقدامــات مهــم در احــداث نخلســتان بــرای تولیــد محصــول 
ــات و  ــاری از آف ــالم و ع ــال( س ــوش )نه ــت پاج ــاب درس ــادی، انتخ ــالم و اقتص س
ــال( ســالم از نظــر بهداشــت  ــت نکــردن در انتخــاب پاجــوش )نه بیماری هاســت. دق
ــا  ــود ی ــده می ش ــته ش ــای کاش ــیاری از پاجوش ه ــدن بس ــبب خشک ش ــی س گیاه
ــات و بیماری هــا افزایــش  ــه آف ــا نســبت ب ــان نخــل خرم ــده حساســیت درخت در آین
ــا پاجــوش  ــد ام ــداث نخلســتان مناســب باش ــرای اح ــرایط ب ــه ش ــر هم ــد. اگ می یاب
ناســالم و ضعیــف انتخــاب شــود، احــداث نخلســتان تنهــا اتــالف ســرمایه خواهــد بــود. 
بنابرایــن در هنــگام تهیــه پاجــوش )نهــال(، بایــد دقــت زیــادی شــود تــا از ســالمت 

پاجــوش )نهــال( اطمینــان حاصــل شــود.
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عوامل خسارت زای پاجوش)نهال( نخل خرما

ــوند  ــیم می ش ــته تقس ــه دو دس ــا ب ــل خرم ــال( نخ ــوش )نه ــیب زای پاج ــل آس عوام
ــکل1(: )ش

1-  آفات
2-  بیماری ها

شکل1- عوامل خسارت زای پاجوش خرما

آفات
شامل انواع حشرات و بندپایانی است 
که حساسیت پاجوش )نهال( نخل 

خرما به آن ها زیاد است.

بیماری ها
شامل انواع قارچ ها، نماتدها و 

باکتری هایی است که به قسمت های 
هوایی و ریشه پاجوش آسیب می زنند.
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 1- انواع آفات پاجوش )نهال( نخل خرما
شپشک  ها  -

-  سوسک های چوبخوار
موریانه ها  -

تجربـه نشـان داده اسـت کـه ایـن آفـات بیش تـر از طریـق پاجـوش )نهـال( آلـوده 
بـه مناطـق مختلـف خرماخیـز منتقـل گردیده اند. عـالوه براین، نخـل خرمـا در مرحله 

ابتدایـی رشـد حساسـیت بیش تـری نسـبت بـه ایـن گـروه از آفـات دارد )شـکل2(. 
   

الف( شپشک ها 
ویژگی های ظاهری:

به صورت حشرات کامل هستند.
روش خسارت:

ــق  ــا تزری ــی ب ــد و از طرف ــه می کنن ــوش تغذی ــیره پاج ــک ها از ش ــای شپش پوره ه

شکل2- موریانه)سمت راست(،آفات چوبخوار )وسط(، شپشک)سمت چپ(
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بزاقشــان بــه جریــان شــیره گیاهــی پاجــوش )نهــال( خســارت وارد می کنند )شــکل3(.
عالئم خسارت:

به صورت نکروز و کلروز در سمت مورد تغذیه تشخیص داده می شود.

1-1-  انواع شپشک ها خسارت زای پاجوش خرما

  شکل 3- شناسایی شپشک هایی که از طریق پاجوش )نهال( آلوده منتقل می شوند.

شپشک سبز

شپشک سفید

شپشک قرمز

شپشک آردآلود صورتی



9 چگونه یک پاجوش)نهال( سالم نخل خرما را انتخاب کنیم؟

ب ( سوسک چوبخوار 
ــد  ــرروی نخــل خرمــا فعالیــت چوبخــواری دارن ــه هــای مختلفــی از سوســک ها ب گون

)شــکل4(.
عامل خسارت:

- تخم، الرو و شفیره این آفات

سرخرطومی حنایی

سوسک شاخک بلند

سوسک شاخدار

انتقال پاجوش آلوده به مراحل مختلف رشدی این آفات
 باعث گسترش آلودگی به نخلستان جدید می شود.

شکل 4- شناسایی سوسک هایی که از طریق پاجوش )نهال( آلوده منتقل می شوند.
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ج ( موریانه ها 
چندیــن گونــه موریانــه پاجــوش )نهــال( نخــل خرمــا را مــورد حملــه قرار می دهنــد. 
اســتفاده از ایــن گونــه پاجوش هــا باعــث گســترش آلودگــی بــه موریانــه در 
نخلســتان های جدیــد می شــود. احتمــال خشــکیدگی چنیــن پاجوش هــا حتــی پــس 
از انجــام روش هــای کنتــرل بســیار باالســت. تشــخیص آلودگــی بــا مطالعــه دقیــق زیــر 

ــکل5(.  ــت )ش ــر اس ــا امکان پذی دمبرگ ه

شکل 5- شناسایی موریانه هایی که از طریق پاجوش )نهال( آلوده منتقل می شوند.
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  2-  بیماری های آسیب زای پاجوش )نهال( نخل خرما
ــال(  ــوش )نه ــا، پاج ــی و نماتده ــی، قارچ ــای باکتریای ــواع بیماری ه ــدادی از ان تع
نخــل خرمــا را آلــوده می کننــد و بــه ایــن طریــق بــه نخلســتان تــازه تأســیس منتقــل 
ــای  ــی از هزینه ه ــال انتخاب ــودن نه ــالم ب ــودن و س ــوده نب ــان از آل ــوند. اطمین می ش

ــد )شــکل 6 و 7(.  ــری می کن ــده جلوگی ــی در آین اضاف

شکل 6- شناسایی بیماری های ریشه پاجوش )نهال( نخل خرما

 نماتد ریشه                                    پوسیدگی ریشه
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لکه برگی دیپلودیایی سوختگی سیاه پژمردگی فوزاریومی 

الویجاملکه قهوه ایلکه قیریلکه برگی گرافیوالیی                 

شکل 7- شناسایی بیماری های برگی پاجوش )نهال( نخل خرما
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  نکات ضروری در انتخاب پاجوش )نهال( سالم 
در هنگام انتخاب پاجوش )نهال( سالم در نظر گرفتن نکات زیر ضروری است:

ــاب  ــال( اجتن ــوش )نه ــن پاج ــن و بلندتری ــزرگ تری ــاب ب از انتخ
کنیــد. اگرچــه انتخــاب چنیــن پاجــوش هایــی  وسوســه برانگیز اســت، 
امــا همیشــه بهتریــن انتخــاب نیســتند. زیــرا چنیــن پاجــوش هایــی 

آلودگــی بیــش تــری بــه انــواع آفــات و بیمــاری هــا دارنــد.

ــتم  ــا سیس ــوش ب ــد. پاج ــد کنی ــت بازدی ــه را بدق ــتم ریش سیس
ریشــه ضعیــف و بیمــار یــک نخــل خرمــای ضعیــف تولیــد مــی کنــد.

تنه و برگ بدقت مورد ارزیابی قرار گیرد. به طوری که هیچگونه آلودگی 
نداشته باشد. قسمت های مخفی و پایه دمبرگ ها اهمیت ویژه ای دارد.

پاجـوش )نهال( برچسـب داشـته باشـد. خوانـدن برچسـب ضروری 
اسـت. زیرا بـه شـما اطالعـات الزم را در مورد کیفیـت نهال ارائـه می دهد.

پاجـوش )نهال( ضمانت نامه داشـته باشـد کـه در آن عـاری بودن از 
آفـات و بیماری ها قید شـده باشـد.
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