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مدیریت کنترل تلفيقی زنجرک خرما ،Ommatissus lybicus ،در استانهای فارس و
بوشهر
حسين پژمان* 1و محمدتقی فصيحی
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.1
بخشتحقيقاتگياهپزشكي،مركزتحقيقاتكشاورزیومنابعطبيعيبوشهر،سازمانتحقيقات،آموزشوترویجكشاورزی،بوشهر،ایران.

.2
تاریخدریافت1935/7/9:

تاریخپذیرش1931/5/91:

چكيده:
زنجرک خرما ،یكي از آفات كليدی خرما در استانهای فارس و بوشهر به شمار ميرود كه با تغذیه از
وهها وترشحعسلکفراوانموجبضعفدرختانخرما ،كاهشكميتوكيفيتميوهو عدمبازار
شيرهبرگها ومي 
پسندی آن ميشود .حشرهكشها ،متداولترین ابزار كنترل این آفت در كشور ميباشند .با توجه به معایب فراوان
حشرهكشها ،یافتن روشهای جایگزین در قالب مدیریت كنترل تلفيقي هدف این پژوهش بود .این آزمایش طي
بلوکكاملتصادفيباهفتتيماروسهتكراردردواستانفارسوبوشهروبه

سالهای1931و1931درقالبطرح

حشرهكش دیازینون ) ،(EC 60% 1.5 ml/lهرس
ترتيبرویارقامبارورزاهدیوكبكاباجرا شد .تيمارها شامل  
خوشه ،هرس

برگ،دیازینون+هرسبرگ،دیازینون+هرسبرگ +كارتزرد ،دیازینون+هرسبرگ+پوشش 
خوشه  +كارت زرد و تيمار شاهد بود .كارایي تيمارها با فرمولهندرسون– تيلتونمحاسبه شدو

برگ  +پوشش 
مقایسهميانگينهاباآزموندانكنانجامشد.درهردواستانفارسوبوشهر،تيمارهایحاویحشرهكشدیازینون
باالترین كارایي را در كنترل زنجرک خرما نشان دادند و اختالف آنها با تيمارهای فاقد دیازینون معنيدار بود.
كمترینكارایيمربوطبهتيمارهرسبرگوتيمارتلفيقيهرسبرگ+كارتزرد+پوششخوشهبود.درتيمارهای
حاویپوشش ،وزن ميوهوبازارپسندیآنافزایشیافت .در كل ،نتایج این پژوهش نشان داد كه حشرهكشها از
اركاناصليهر نوع برنامه مدیریت تلفيقي زنجرک خرما بهشمارميروند وتلفيقآنها با عوامل بهزراعي (هرسو
پوششخوشهها)سببافزایشكارایيكنترلتلفيقيوبهبودكيفيتوبازارپسندیمحصولدرارقامتجاریخرما
ميشود.
واژههای کليدی:پوششخوشه،درصدتلفات،زنجرکخرما،كارتزرد،هرسبرگ.
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مقدمه:

خرما یكي از محصوالت مهم باغي كشور به شمار

مصادف با زمان رسيدن ميوه در اغلب ارقام تجاری

ميرود كه نقش مهمي در اقتصاد ملي ،ایجاد اشتغال،

خرما در كشور است ،در صورت ضرورت ،عمليات

ميكند.
تأمينامنيتغذایي،صادراتوارزآوریایفاء 

سمپاشيبعدازبرداشتتوصيهميشود (

كشور ایران با توليد ساالنه حدود یک ميليون تن خرما

 .)2007در ایران سموم دانيتول ،فوزالون ،دیازینون،

رتبه دوم را در جهان به خود اختصاص داده است.

اكتليک ،ماالتيون ،دیمكرون ،رلدان ،كنفيدور،

همچنينازنظرحجمصادراتخرماوميزانارزحاصل

كلوتيانيدین ،موسپيالن  ،لوفنورون و تيامتوكسام به

رتبههای اول و دوم جهان را داراست
ازآن به ترتيب  

صورت محلول پاشي روی اندام هوایي درختان خرما

()Pezhman, 2007

آزمایش شدهاند (

زنجرکخرما ،برایاولينباردر كشوردرسال1917

;Askari, 1994; Arbab – tafti et al., 2012
 ) Kianosh, 2014,و تاكنونسمومماالتيون،دیازینون

توسطمرحومافشار گزارششد ) .(Gharib, 1991این
حشره از آفات كليدی خرما به شمار مي رود كه با
ميوهها وترشح عسلک فراوان
تغذیه از شيره برگها و  
موجب ضعف درختان خرما و كاهش شدید كيفيت
ميشود ()Gharib, 1991
ميوه و عدم بازارپسندی آن  

.این آفت دراستانهای خوزستان ،فارس ،بوشهر،
كرمان ،یزد (بافق) ،اصفهان (خور و بيابانک)،
كرمانشاه ،هرمزگان و سيستان و بلوچستان انتشار دارد.
همچنين از كشورهای عراق ،ليبي ،الجزایر ،مصر و

فلسطيننيزگزارششدهاست()Behdad, 1991

این حشره در ایران دو نسل در سال دارد كه نسل
زمستانه و تابستانه ناميده ميشوند ).(Gharib, 1991
دورهفعاليتنسل زمستانه آن حـدود  255-271روز و
نسل تابستانه آن حدود  111روز بهطول ميانجامد

( .)Gharib, 1991در نسل زمستانه حدود  18درصد
تخمها روی برگهای ردیف  1- 8از زیر تاج و در

نسل تابستانه  15درصد تخمها روی برگهای ردیف
گذاشتهميشوند .مبارزهبااینآفتدرعراقپس

 9-1
ازتفریخ75درصدتخمهاتوصيهشدهاست( Hussin,
.)1963

متداولترینروشكنترلزنجرکخرماروششيميایي
ميباشدواینروشمعموالعليهنسلاول آفتانجام
ميشود .در نسل دوم به دليل آن كه فعاليت حشره

Pezhman,

;Gharib, 1991; Pakniat, 1991

و رلدان توسط سازمان حفظ نباتات برای كنترل
زنجرک خرما توصيه شدهاند (

Norbakhsh et al.,

حشرهكش ایميداكلوپراید به صورت
 .)2011همچنين  
محلولپاشي روی درخت خرما در منطقه

بم ) (Damghani, 2003به صورتكاربردموضعيدر
خاک و تزریق به تنه درختان خرما در هرمزگان
) (Askari and Bagheri, 2005مورد بررسي قرار
گرفتهاند.
بهطوركليزنجرکخرمادرباغهایيكهاصولفني
بهنحومطلوبانجامشود
كاشتوداشتدرآنهابه 
چندان مسئلهساز نيست ) .(Pezhman, 2007بعضي از
شكارگرها مانند كفشدوزکهای

Chilocorus

Coccinella septempunctat L.، bipustulatus L.
Chilomens
sexmaculatus
Fabricius,
) (Col:Coccinellidaeو شير شته  Chrysopa sp.و

انواعمتعددیازعنكبوتهادركنترلطبيعياینآفت

نقش دارند .همچنين زنبور  Oligosita sp.از خانواده
 Trichogramatidaeاز نخلستانهای خرمای استان
هرمزگان گزارش شده ولي قدرت پارازیتيسم آن
كمتر از چهار درصد بوده است ).(Pezhman, 2005
تاكنون در ارتباط با كنترل زنجرک خرما به روش
تلفيقي پژوهشي در كشور صورت نگرفته است در این
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پژوهش در نظر است كارایي این روش مورد ارزیابي

پوششوفاقدپوششبرداشتوبهتفكيکتوزینشد

قرارگيرد.

(این اقدام فقط در استان فارس انجام شد) .سایر
عمليات بهزراعي در نخلستان شامل آبياری ،تغذیه،

مواد و روشها:

این پژوهش طي سالهای  1931و  1931در
شهرستانهای فراشبند در استان فارس و تنگستان در
استان بوشهر و به ترتيب بر روی ارقام زاهدی (نيمه
خشک) و كبكاب (نرم) كه از ارقام غالب تجاری
مناطق ذكر شده هستند اجرا شد .آزمایش در قالب
طرح بلوک كامل تصادفي با هفت تيمار و سه تكرار
اجرا گردید .تيمارهای آزمایشي شامل :حشرهكش
دیازینون ) ،(EC 60% 1.5 ml/lهرس برگ،دیازینون
 +هرس برگ ،دیازینون  +هرس برگ  +كارت
زرد ) ،(Econex, Spainدیازینون  +هرس برگ +
خوشه +كارت

خوشه ،هرسبرگ +پوشش 

پوشش 
زرد و تيمار شاهد بود .كارت زرد مورد استفاده در
تيمارهادرابعاد 25×11سانتيمتروجنسپوششمورد
استفادهدرتيمارهاازنوعتوریپارچهایبود.
عمليات سمپاشي زماني كه اغلب پورههای در سنين
یکودوبودندانجامشد.در استان فارس سمپاشي با
استفاده از سمپاش  811ليتری پشت تراكتوری انجام
شد.دراستانبوشهرسمپاشيبااستفادهازسمپاشیک
صد ليتری زنبهای انجام شد .برای هر اصله نخل
برحسب نوع رقم و حجم تاج ،حدود شش الي هشت
ليتر محلول سمي مصرف شد .در تيمارهای حاوی
كارتزرد رنگ به ابعاد

كارتزرد ،تعداد چهار عدد 
 25×11سانتي متر درمحل قلب نخل (مركزتاج)نصب
شد ) .(Mahmoudi et al., 2015در تيمارهای حاوی

علفهایهرزطبقعرفمنطقه
تنک،شخمومبارزهبا 
توسط باغدار انجام شد .هر پالت آزمایش شامل سه
اصله نخل بارور خرما بود .باتوجه به زمان بر بودن و
باالبودن هزینه صعود از نخل ،در هر مرحله
نمونهبرداری از هر پالت آزمایشي،یک نخل (درخت

وسط) انتخاب و در مجموع  11برگچه از  8برگ
جهتهای مختلف (چهار برگچه واقع شده
آلوده در  
در وسط برگ كه دو به دو در سمت چپ و راست
پورهها
گرفتهاند)انتخاب شد و تعداد  
محور برگ قرار  
ثبت
و حشرههای كامل آفت شمارش و در جداول  
گردید ) .(Mahmoudi et al., 2014در استان بوشهر
كار شمارش آفت در باغ انجام شد اما در استان فارس
به دليل ارتفاع زیاد درختان ،برگچهها توسط قيچي
چيده شد و بالفاصله (در همان باالی نخل) درون
كيسههای پالستيكي قرار گرفت و پس از نصب بر
چسببهآزمایشگاهانتقالیافت.كيسههابهمدتیک
روز درون فریزر با دمای زیر  11درجه سانتي گراد (به
منظور كشته شدن پورهها و سهولت شمارش) قرار
گرفت و سپس شمارش نمونه ها در آزمایشگاه انجام
شد.نمونهبرداریازپالتهایآزمایشيبهترتيبیک
روز قبل از آزمایش و  2 ،1و  9هفته بعد از آزمایش
صورت گرفت .درصد كارایي تيمارهای آزمایشي با
استفاده از فرمول هندرسون  -تيلتون ( )1355محاسبه
شد).(Mahmoudi et al., 2014, 2015درصدكارایي
در تيمارها با نرم افزار  SASتجزیه شد و مقایسه

پوشش ،در هر نخل چهار خوشه (در جهتهای
مختلف) در ابتدای مرحله تغيير رنگ ميوه (مرحله

دامنهایدانكنانجامشد.
ميانگينتيمارهاباآزمونچند 


خارک) انتخاب و پوشش توری پارچه ای روی آنها

Efficacy% = 1- (Ta/Tb) ×Cb/Ca) ×100
(درصدكارایي)

نصبوتازمانبرداشتميوههانگهداریشد.درزمان

 Cbو  Tbبه ترتيب تراكم پوره ها قبل از اجرای

برداشتتعداد51عددميوهازمجموعتيمارهایدارای

آزمایش ( )Pre-treatment densities of nymphsدر
تيمار شاهد و هر یک از تيمارهای آزمایشي و  Caو
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 Taبه ترتيب تراكم پوره ها بعد از اجرای آزمایش

)20) =102.38; P ≤ 0.0001;Cv% = 10.27ودوم ((F

( )Post-treatment densities of nymphsدر تيمار

) 5, 20) = 295.59; P ≤ 0.0001;Cv% = 6.44وسوم

شاهدوهر یکازتيمارهایآزمایشي.

نمونهبرداری =(F( 5, 20) = 15.33; P = 0.0001; Cv%

) 27.08درسطحیکدرصد تفاوت معنيدار بود.در

نتایج:
تجزیه واریانس مرکب دو ساله درصد تلفات
آفت در تيمارهای آزمایشی در فراشبند
فارس:
اثر سال و اثرات متقابل سال× تيمار بر درصد تلفات
آفت در تيمارهای آزمایشي در هفتههای اول ،دوم و
سوم معني دار نبود ) .(P > 0.05بنابراین نياز نبود كه
داده ها به تفكيک سال تجزیه شوند .اثر تيمارهای

مقایسه ميانگين ها ،بيشترین و كمترین درصد تلفات
آفت در هر سه هفته نمونهبرداری به ترتيب در
تيمارهای حاوی حشرهكش دیازینون (حشرهكش
دیازینونبهتنهایيیادرتلفيقباهرس،كارتزردو
پوشش خوشهها) و تيمارهای فاقد حشرهكش (تيمار
هرس و تيمار تلفيق هرس +كارت زرد +پوشش)
مشاهدهشد(جدول.)1

آزمایشيبردرصدتلفاتآفتدرهفتههایاول  (F (5,


جدول -1مقایسهميانگيندرصدتلفات)(Mean ± SEزنجرکخرمادرتيمارهایآزمایشيدرمنطقهفراشبندفارس.
in

Table 1- Mean comparison (Mean ± SE) of motality percentage of Ommatissus lybicus
experimental treatments in Farashband area in Fars province
Trearments
Mortality percentage in different weeks after
treatment
1st
2nd
3rd
)Diazinon (1.5 ml/l
99.34±0.60a
94.63±2.75a
97.08±1.35a
23.13±1.97c

24.08±1.53c

89.48±7.20a

100a

85.38±13.02a

99.41±0.50a

75.49±10.11a

95.16±4.38a

39.84±3.95b

39.78±4.04b

23.43±2.73c
97.57±2.16a

98.06±1.51a

90.65±6.24a
48±2.62b

Leaf pruning
Diazinon (1.5 L/1000) +
Leaf pruning
Diazinon (1.5 ml/l) +
Leaf pruning + Bunch
covering
Diazinon (1.5 ml/l) +
Leaf pruning + Yellow card
Leaf pruning+ Yellow
card+ Bunch covering

Means with same letters in each column are not significant at 0.05 percent of probability level according
DMRT
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تجزیه واریانس مرکب دو ساله درصد تلفات

وجود دارد  = = 4.60; P = 0.019; CV%

آفت در تيمارهای آزمایشی در تنگستان

) .30.59در مقایسه ميانگينها ،تيمارهای حاوی

بوشهر:

حشرهكش دیازینون با داشتن باالترین ميزان تلفات
آفتوقرارگرفتندریکگروهآماری،باتيمارهای

به دليل نرمال نبودن دادهها ،عمل تبدیل روی آنها

فاقدحشرهكشاختالفمعنيدارنشاندادند .بيشترین

) انجام شد .اثر سال بر درصد تلفات

(

)10

(F(5,

كاهشجمعيتآفتمربوطبهتيمارتلفيقحشرهكش

زنجرک خرما در تيمارهای آزمایشي در هفته اول

دیازینون+هرس+كارتزردباميانگيندرصدتلفات

 ;(F (5, 20) =27.62

()% 72/81 ±11/11بود (جدول  .)2درهفتهدومنمونه

) P = 0.006; CV% = 34.01و در هفته سومنمونه

برداری ،تيمارها اختالف معنيداری نشان ندادند

برداری )(F( 5, 20) = 9.99; P = 0.03; CV% = 33.5

) (F (5, 10) = 0.89; P = 0.52; CV% = 21.68و در

درسطحپنجدرصدمعنيداربودبنابرایندادههایاین

مقایسه ميانگينها نيز ،اختالف معنيدار بين تيمارها

دوهفته بهتفكيکسالتجزیهشدند.اثرسالدرهفته

مشاهده نشد .در این هفته نيز تيمار تلفيق حشرهكش

نمونهبرداریدرسطحیکدرصد

دومنمونهبرداریوهمچنيناثراتمتقابلسال×تيمار

دیازینون  +هرس  +كارت زرد بيشترین تلفات را در

بر درصد تلفات آفت در تيمارهای آزمایشي در

زنجرکخرما()% 71/11±19/81ایجادكرد.همچنين

هفتههایاول،دوموسوممعنيدارنبود) . (P ≥0.05

در هفته سوم نمونهبرداری ،تيمارها اختالف معنيدار

نتایجتجزیهواریانسدرصدتلفاتآفتدرهفتهاول
نمونهبرداریبعدازآزمایشدرسال 31نشاندادكه
اختالف معنيدار بين تيمارها در سطح پنج درصد

نشانندادند)(F ( 5, 10) =0.74; P = 0.61; CV% = 33

و در مقایسه ميانگين تيمارها نيز ،اختالف معنيداری
بينتيمارهامشاهدهنشد(جدول.)2

جدول–2مقایسهميانگين) (Mean ± SEدرصدتلفات زنجرکخرمادرتيمارهایآزمایشيدرمنطقهتنگستانبوشهردرسال
.1931
Table 2- Mean comparison (Mean ± SE) of mortality percents of Ommatisus lybicus in experimental
treatments in Tagestan area in Bousher province in 2011.
Treatments
Mortality percent in different weeks after treatment
1st
2nd
3rd
)Diazinon (1.5 L/1000
38.65±19.25ab
66.67±9.62a
51.85±14.94a
Leaf pruning

28.51±13.73a

41.67±17.34a

15.32±5.31b

53.39±16.26a

60.55±6.13a

40.21±20.79ab

Diazinon (1.5 ml/l) + Leaf
pruning

41.01±13.73a

64.58±20.45a

71.05±2.61a

Diazinon (1.5 ml/l) + Leaf
pruning + Bunch covering

50.40±9.60a

76.11±13.48a

72.40±11.18a

Diazinon (1.5 ml/l) + Leaf
pruning + Yellow card

28.51±17.34a

51.39±17.47a

9.07±8.89b

Leaf pruning+ Yellow card+
Bunch covering

Means with same letters in each column are not significant at 0.05 percent of probability level according DMRT
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نتایج تجزیه واریانس دادههای درصد تلفات زنجرک

درصدمعنيداراست.درمقایسهميانگينتيمارها،در

خرما در سال ( 1931سال دوم آزمایش) در منطقه

هر سه هفته نمونهبرداری تيمارهای حاوی حشرهكش

تنگستانبوشهرنشاندادكهاثرتيمارهادرهفتهاول

دیازینون بيشترین ميزان تلفات و تيمارهای كنترل

)، (F( 5, 10) =7.64 ; P = 0.003; CV% = 19.4هفته

غيرشيميایي (هرس و تلفيق هرس  +كارت زرد +

دوم) (F(5, 10) =5.85; P = 0.008; CV% = 23.43و

پوشش خوشه) كمترین ميزان تلفات آفت را

هفته سوم نمونه برداری 

P = 0.003

;10)=7.48

(F(5,

) ;CV% = 16.42بعدازاعمالتيمارهادرسطحیک

داشتند(جدول.)9



جدول -9مقایسه ميانگين) (Mean ± SEدرصدتلفاتزنجرکخرمادرتيمارهایآزمایشيدرمنطقه تنگستانبوشهردرسال
.1931
Table 3, Mean comparison (Mean ± SE) of mortality percentages of Ommatisus lybicus in
experimental treatments in Tagestan area in Bousher province in 2012.
Treatments
Mortality percent in different weeks after treatment
1st
2nd
3rd
)Diazinon (1.5 ml/l
82.58±6.55a
82.31±6.29a
80.55±6.98a
Leaf pruning

50±9.62b

38.17±21.07b

40.76±16.75b

84.61±2.31a

89.24±2.75a

90.62±3.31a

Diazinon (1.5 ml/l) + Leaf
pruning

78.70±14.69a

84.54±3.81a

83.94±5.69a

Diazinon (1.5 ml/l) + Leaf
pruning + Bunch covering

84.83±4.75a

77.10±15.49a

85.24±4.10a

Diazinon (1.5 ml/l) + Leaf
pruning + Yellow card

44.44±5.15b

44.44±4.95b

47.06±1.97b

Leaf pruning+ Yellow
card+ Bunch covering

Means with same letters in each column are not significant at 0.05 percent of probability level according DMRT


بحث:
درهردومنطقه فارسوبوشهر،درصدتلفاتآفت

غلظت مناسب حشرهكش) ،این حشرهكش در

درتيمارهایيكهحشرهكشدیازینوناستفادهشدباالو

استانهایمانندفارسوبوشهر قادر به كنترل زنجرک

قابل قبول بود .در استان فارس ميانگين درصد تلفات

خرمادر نسل اول بوده و جمعيت حشره در نسل دوم

درتيمارهایحاویحشرهكشدیازینون39/5درصدو

در حدی نخواهد بود كه نياز به سمپاشي مجدد باشد.

در استان بوشهر  71/5درصد است .این نتيجه نشان

بررسي سطوح مبارزه با آفت در استان فارس نشان

ميدهدكهعليرغمسابقهطوالنيمصرفدیازینوندر

ميدهد كه در سنوات گذشته ،سطوح مبارزه با نسل

كشور(بيشازسهدهه)،درصورترعایتاصولفني

دوم آفت بسيار ناچيز (كمتر از  51هكتار در مقایسه با

در كاربرد این حشرهكش (زمان مناسب مبارزه و

 2111هكتار مبارزه و سم پاشي نسل اول) بوده است
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كه نشان از كارایي مناسب روش كنترل شيميایي در

به كنترل مناسب آفت نيست .اما از آن جایي كه

نسل اول دارد (گزارش منتشر نشده حفظ نباتات

عملياتهرسجزء اصول مهمبهزراعيدرتوليدخرما

فارس) .یكي از دالیل عمده موفقيت روش كنترل

بهروشتجاریاستانجامآنبهكنترلآفتدرقالب

شيميایي زنجرک خرما در استان فارس به كارگيری

روشتلفيقيكمکشایانتوجهيميكند.براساسبر

شبكه مراقبت قوی و انجام به موقع عمليات مبارزه با

رسيهای صورت گرفته در بخش قابل توجهي از

سمومتوصيهشدهازطرفمدیریتحفظنباتاتاستان

نخلستانهاهرسبرگصورتنميگيرد.بهعنوانمثال

است.در آزمایشات كنترل شيميایي انجام شده درسه

ميرزایيوهمكاران ) ،(Mirzaei et al., 2001گزارش

دههاخير عليه زنجرک خرما كهحشرهكش دیازینون

كردند كه در استان هرمزگان در  19درصد باغهای

بهعنوانتيماراصليویاشاهدمورداستفادهقرارگرفته

موردمطالعههرسبرگودر17درصدهرسدمبرگ

است نتایج درصد تلفات آفت قابل قبول بوده

انجامنگرفتهاست.

است ;(Gharib, 1991; Pakniat 1991; Askari 1994

خوشه +

درصد تلفات در تيمار تلفيق هرس +پوشش 

;Norbakhsh et al., 2011; Tofangdar, 2012
.(Kianosh, 2014; Mahmodi et al., 2015.

كارت زرد در فارس  82/5و در بوشهر  97/5درصد

بررسي منابع نشان ميدهد كه عوامل بهزراعي به
خصوص هرسهای پنجگانه نخل خرما (هرس برگ،
هرس دم برگ ،هرس بقایای خوشه و دم خوشه،
حذف خارها و حذف پاجوش وتنه جوش)بر فعاليت
آفات خرما و ميزان آسيب آنها نقش مهمي دارند
) .(Latifian et al., 1991نسل اول زنجرک خرما
بخشعمدهتخمهایخودرارویبرگهایردیف
پایين تاج نخل خرما قرار ميدهد

).(Hussin, 1963

بنابراین با حذف این برگها جمعيت آفت كاهش
نشانخواهدداد.برهميناساسدرتيمارهرسبرگ
تلفات حدود  15 -51درصدی در هفتههای مختلف
نمونه برداری مشاهده شد (جدولهای  )1،2،9اما این
ميزانكاهشبرایكنترلكاملآفتكافينبودو در
این شرایط استفاده از سموم شيميایي اجتناب ناپذیر
خواهدبود.دراینپژوهشدوردیفازبرگهایزیر
تاج درختان آزمایشي حذف شد كه با در نظر گرفتن
حداكثر  19برگ در هر ردیف برگ دور تنه خرما،
تعداد برگ حذف شده حدود  21برگ مي شود حال
آن كه یک درخت خرما حداقل 71برگكاملدارد،
بنابراین تعداد برگ حذف شده فقط بخش كمي از
تخمهایآفتراازبينميبردوهرسبهتنهایيقادر

بود .مطالعات نشان داده كه زنجرک خرما به كارت
زردجلبميشود ;(Latifian and Damghani, 2003

 .(Mahmmodi et al., 2015در این پژوهش نيز در
تيمارهایحاویكارتزرد،چهارعدد كارت زرد به
ابعاد  25×11سانتي متر استفاده شد .در فارس ،حدود
یک هفته پس از نصب ،دو طرف كارتهای زرد
پوشيدهازپورههایسنينیکتاسهزنجرکخرمابود.
هر كارت زرد  25 ×11سانتي متر ظرفيت جلب و
جذب هر دو سطح آن بسته به اندازه پورهها و حشرات
كامل زنجرک خرما حدود  2511تا  9111حشره است
(تجربياتنگارنده)،یعني8كارتزردظرفيتجلبو
جذب  11111تا  12111پوره را در شرایط مناسب
دارد ،حال آن كه تراكم جمعيت پوره ها و حشرات
كامل زنجرک خرما روی هر اصله نخل چندین برابر
این تعداد است .مثال در باغ محل آزمایش متوسط
تعدادتخمزنجرکخرمادرهربرگچهخرماحدود91
عدددرسال1931بود.بنابرایناگرمتوسطتعدادبرگ
در خرمای رقم زاهدی در هر اصله درخت  71عدد و
تعداد برگچه درهر برگ  151عدد در نظر گرفته شود
تعداد تخم زنجرک در هر اصله درخت بيش از
 915111عدد خواهد بود ،حال اگر حداقل  51درصد
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از تخمهای گذاشته شده تفریخ و به پوره تبدیل شوند

انواع آفات ،طوفان ،بارانهای موسمي ،ریزگردها،

بدیهياستكهتعداد8عددكارتزردقادربهجلبو

جلوگيری از عوارضي چون پفكي شدن ميوه ،آفتاب

جذب این حجم انبوه حشره نيست .ایننتيجه با نتایج

سوختگيوجلبگردوخاکتوسطخوشههاموثر

Mahmmodi et al.,

باشند ( .(Pezhman, 2002, 2007هدف استفاده از

 )2015مطابقت دارد .بهطور كلي مي توان گفت كه

پوشش خوشه در این پژوهش آن بود كه در صورت

كاربرد كارت زرد به تنهایي برای كنترل نسل اول

توليد و ترشح عسلک توسط آفت ،پارچه توری به

زنجرک خرما از نظر فنيو اقتصادی توجيه ندارد اما

عنوان مانع فيزیكي از آلودگي ميوهها به عسلک و

درقالببرنامهكنترلتلفيقيوبهخصوصبرایكنترل

عوارضناشي از آن (رشد قارچهای دودهای و جلب

نسل دوم حشره در ارقام پر محصول و صادراتي كه

گردو خاک) جلوگيری كند .در این مطالعه در

جمعيت آفت در اثر سمپاشي عليه نسل اول به شدت

تيمارهای كه سم مورد استفاده قرار گرفت آفت به

كاهش پيدا مي كند و به دليل مصادف شدن فعاليت

خوبيكنترلشدوعسلکرویبرگهاتوليدنشد.در

نسل دوم با زمان رسيدن و برداشت محصول در اغلب

تيمارهای بدون سمپاشي نيز عسلک توليد شده در اثر

ارقام تجاریخرمای كشور سمپاشي عليه آفت درنسل

بارشباراندرمرحلهتبدبلميوهازخارکبهرطبدر

دومتوجيهنداردكاربردآنميتواندمفيدباشد.عالوه

منطقه شسته شد بنابراین خسارتي متوجه درختان نشد.

برجنبهفني،از نظر اقتصادی نيز استفاده از كارت زرد

در تيمارهایي كه از پوشش خوشه (توری پارچه ای)

( 8عدد در هر اصله درخت)درنسلاولآفتمقرون

استفاده شد ،رنگ و كيفيت ميوهها بسيار مطلوب و

به صرفه نيست .با در نظر گرفتن قيمت هر كارت

بازار پسند بود و اندازه ووزنميوهها نيز افزایش قابل

حداقل  111تومان (قيمت سال  )1931و هزینه نصب

توجهي داشت به گونهای كه در رقم زاهدی در استان

حداقل  211تومان برای هر درخت ،استفاده از چهار

فارس متوسط وزن ميوهها در تيمارهای حاوی پوشش

كارتدرهردرختوباتراكم 151درختدرهكتار

 7/11و در تيمارهای فاقد پوشش  1/11گرم بود .در

(تراكم استاندارد) ،هزینه ای معادل 911111تومان در

مطالعاتمتعددنقشپوششخوشههادربهبودخواص

هكتاربراینخلدارانبههمراهدارد كهپرداختاین

كميوكيفيميوهخرماوافزایشبازارپسندیآنبه

هزینه برای نخلداران مقدور نيست .نكته دیگر آن

اثباترسيدهاست).(Pezhman et al., 2004, 2006

است كه كارایي این كارتها در اثر گرمای شدید و

دركل ،نتایجاینپژوهشنشاندادكه:حشرهكشها

جلبگردوخاکبهسرعت(درمدت2تا9هفته)از

یكي از اركان مهم موفقيت هر نوع برنامه مدیریت

دست ميرود.همچنين بروز پدیده ریز گردها در چند

كنترل تلفيقي زنجرک خرما در نخلستانهای خرما

ساله اخير در جنوب كشور نيز عامل مهم و محدود

خواهندبودوحشرهكشهایموثردر تلفيق با عوامل

كنندهایدراستفادهازاینكارتهاميباشد.

بهزراعي (هرس و پوشش خوشهها) سبب افزایش

پوششخوشههایكيازاصولمهمتوليدميوهخرمادر

كارایي روش كنترل تلفيقي و بهبود كيفيت و بازار

ارقامتجاریبرایاهدافصادراتياست.پوششهای

پسندیميوهدرارقامتجاریخرماميشوند.

مطالعاتمحمودیوهمكاران (

مناسبخوشهخرماميتواننددرحفظكميتوكيفيت
ميوه در ارقام تجاری خرما و جلوگيری از خسارت
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Abstract:
Dubas bug, Ommatissus lybicus, is a key pest of date Palm in Fars and Bousher provinces
of Iran. It causes a heavy damage to date palm trees and decreases the quality of its fruits
through sucking the sap and secretion of high amount of honeydew. Using insecticides has
been the main method to control this pest in Iran during the last decades. Due to many
disadvantages of this method, evaluation of the alternative methods is necessary to design
integrated control program for this pest. This research was carried out in a randomized
complete block design with 7 treatments in 3 replicates during the years 2011 and 2012 in
two date palm orchards in Fars and Boushehr provinces. Treatments were: Diazinon (EC
60% 1.5 L/ha.), leave pruning, Diazinon + leave pruning, Diazinon + leave pruning+bunch
covering, Diazinon + leave pruning + yellow cards, leave pruning + bunch covering+ yellow
cards and Control treatment. Mortality percentage in treatments was calculated using
Henderson – Ttillton formula (1995) and the treatments means were compared with Duncan
test. In both regions, treatments containing Diazinon showed the maximum efficiency and
had significant differences with treatments lacking insecticide. The lowest efficiency was
observed in non – chemical treatments including leave pruning and leave pruning + bunch
covering + yellow cards. In conclusion, Insecticides are the key element of integrated control
program of Dubas bug and their integration with cultural practices (Leaf pruning and bunch
covering) increases the efficiency of IPM program and the quality of fruits in the commercial
date plantations.
Key words: Bunch Covering, Mortality Percentage, Ommatissus lybicus, Pruning, Sticky Yellow
Cards.
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