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 چکیده
-هاي میوهاير کرمس و Batrachedra amydraula Meyrick (Lepidoptera: Batrachedridae)کوچک خرما  ةشب پر

در اين پژوهش ارتباط  .شوندباشند که موجب خشک شدن و ريزش خرما میخرما می ةترين آفات میوخوار خرما از مهم

هاي عملکرد خرما روي شش رقم بین تراکم جمعیت کرم میوه خوار خرما و میزان آسیب ناشی از آن و کاهش شاخص

 1317و  1319هاي وشهر، هرمزگان، کرمان، و سیستان و بلوچستان  طی سالهاي خوزستان، بتجاري نخل خرما در استان

بررسی شد. هزينه مديريت تولید در دو حالت کاربرد کنترل شیمیايی و بیولوژيک و قیمت محصول در هر منطقه بر اساس 

روز يک  14ر به فاصله هر ها از انتهاي ارديبهشت تا اوايل شهريوپیش بینی میانگین شش ماهه محاسبه شد. نمونه برداري

عدد  12بار انجام شد. از هر درخت چهار خوشه از چهار جهت مختلف جغرافیايی درخت انتخاب و از هر خوشه، تعداد 

در شرايط کنترل  EILمیوه )از نظر سالم و آلوده بودن( مورد بررسی قرار گرفت. در نهايت از مدل نورتون براي محاسبه 

 ن هزينهاساس نتايج، هزينه کنترل بیولوژيک کمتر از کنترل شیمیايی بود. باالترييی استفاده شد. بر بیولوژيک و کنترل شیمیا

در هر دو روش مربوط به هزينه خريد مواد کنترل کننده بود. باالترين میزان آسیب وارده به محصول )عالئم تغذيه( در اثر 

به رقم کبکاب بود. همچنین باالترين میزان خسارت محصول  واحد جمعیت آفت مربوط به رقم مضافتی و کمترين آن مربوط

ساير مشاهده شد. در کلیه ارقام مورد در اثر واحد آسیب )زيان ناشی از تغذيه( آفت مربوط به رقم ربی و کمترين آن در رقم 

ک بود. از طرفی در هر دو روش کنترل شیمیايی و بیولوژي 1317کمتر از سال  1319مطالعه، سطح زيان اقتصادي در سال 

 ريناز روش کنترل شیمیايی بود. باالتتر پايینهزينه در روش کنترل بیولوژيکی در هر دو سال و در کلیه ارقام مورد مطالعه 

روز( و کمترين آن -الرو 1209/ 1مربوطه به رقم ساير و در روش کنترل بیولوژيک ) 1317سطح زيان اقتصادي در سال 

 روز( بود.-الرو 81/13ش کنترل شیمیايی )مربوط به رقم ربی و در رو

 ياقتصاد انيز سطح خوار، وهیم کرم خرما، نخل های کلیدی:واژه 
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Abstract  
The small date moth Batrachedra amydraula Meyrick (Lepidoptera: Batrachedridae) and other date 

palm moths are among the most important date fruit pests, causing the date fruits to dry and fall. This 

study aimed to investigate the relationship between the density of B. amydraula population and the 

extent of its injury level as well as between the rate of damage and reduction of date yield indices on 

six commercial date palm cultivars in five provinces of Iran including Khuzestan, Bushehr, Hormozgan, 

Kerman and Saystan & Baluchestan durying 2018 and 2019. Production management costs in both 

chemical and biological control approaches were considered. Also, crop prices in each region were 

calculated based on a six-month average prediction. Sampling were done at 15-days intervals from May 

to early September. To this end, four clusters were selected from four different geographical directions 

of each tree and in each cluster, 25 fruits were checked to determine the number of healthy and infested 

fruits. Finally, the Norton model was used to calculate EIL under biological and chemical control con-

ditions. Based on the results, the cost of biological control was lower than that of chemical control. The 

highest cost in both methods was the cost of purchasing the controlling materials. The highest rate of 

injury (symptoms of nutrition) to the crop was observed in Mazafati cultivar and the lowest one was in 

Kabkab. Also, the highest crop damage (nutrition losses) caused by pest damage unit was observed in 

Rabi cultivar and the lowest one was in Kabkab cultivar. In all studied cultivars, the economic injury 

level in 2018 was lower than 2019 in both chemical and biological control methods. On the other hand, 

in biological control method in both years and on all cultivars, costs were lower than chemical control 

method. The highest value of economic injury level in 2019 was estimated for cultivar Sayer in biolog-

ical control method (1546.1 larva-day) and the lowest one was estimated for cultivar Rabi in chemical 

control method (13.81 larva-day). 
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 مقدمه
ـــپروانه میوه خوار خرم  :Batrachedra amydraula Meyrick (Lepidopteraا يا شب پره کوچک خرما  ـ

Batrachedridae)   باشند ها میترين آفات میوه نارس خرما در نخلستانهاي میوه خوار خرما از مهمو ساير کرم

ـــکه با تغ شدن و ريزش میوه خرما نذيه از جنین، ارتباط بین میوه و پايه آن را قطع میـ شک  مايند و موجب خ

ستان آغاز میشومی سارت اين آفت از نخل شود و با انتقال میوه به انبار آنها قادرند به چرخه زندگی خود ند. خ

ــال هاي اخیر با توجه به وقوب بارندگی ــانی و اثر منفی آنها بر ادامه دهند. در س ــلی در زمان گرده افش هاي فص

شان شهکیفیت گرده اف سارت اين آفت قابل تحمل نبوده و در مواردي ی و گیرايی خو شی از خ ها، ريزش میوه نا

 (. Khajehzadeh & Latifian, 2013نمايد )حتی ضرورت انجام يک کنترل جداگانه علیه آن را توجیه می

صمیم سطح ت ضوب  ست که امروزه مو سیار مهم ا سئله ب صادي در مديريت کنترل آفات يک م گیري اقت

شود. سئواالت اساسی که در اين حوزه مطرح است رمديريت تلفیقی آفات به شکل جدي مورد بحث واقع مید

دند شناسان معتقشود؟ آفتعبارتند از اين که در چه سطحی از تراکم، آسیب آفات باعث خسارت اقتصادي می

ها، پرسش پاسخ دهد. پاسخ به اينها گیري مشترک و يا سطح اقتصادي بايد بتواند با اين پرسشکه قانون تصمیم

ــمیم ــتهمان قوانین تص  ,Stem et al., 1959; Southwood & Norton) گیري در اجراي برنامه کنترل آفات اس

1973; Norgaard, 1976 .)ها آن اســت که اجراي چنین قوانینی و تا چه موضــوب مهم در ارتباط با اين پرســش

سترن و توانند منطقی و قابسطحی از آسیب می ل اطمینان باشند. در شاخص سطح اقتصادي ارايه شده توسط ا

سترده صورت گ ست )همکاران که به  صین کنترل آفات پذيرفته ا ص سط متخ (، روش Strickland, 1954اي تو

( تعريف و توسعه ELLگیري، بر اساس اصول اساسی ارزيابی خسارت اقتصادي و سطح زيان اقتصادي )تصمیم

اصــلی اين قانون ســادگی و عملی بودن آن در بیشــتر مواقع اســت. برخی از نويســندگان به  يافته اســت. مزيت
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ند که اين ااهمیت استفاده از مفهوم اصلی سطح زيان اقتصادي در مديريت تلفیقی آفات اشاره کرده و عنوان کرده

ـــتواند ساير عوامل مشاخص می  ,Southwood & Nortonآفت را تأثیر قرار دهد ) / وجود در سیستم محصولـ

ــتوان به دينامیس(. از جمله اين عوامل می1973 م بین فصلی جمعیت آفت، روابط بیولوژيک آفت با ديگر آفات ـ

نترل ها، اثرات ککش، مقاومت در برابر آفت کشهاي زيست محیطی ناشی از باقیمانده آفتو شکارگرها، آلودگی

ــدر مزارب مجاور و مشکالت بهداشتی مربوط به آف (. مقاالت متعددي در Stefanou, 1984ها اشاره کرد )کشتـ

ست شده ا شر  شگران مختلف منت سط پژوه سبی اين عوامل تو  ;Ordish & Dufour, 1969) ارتباط با اهمیت ن

Stem, 1975; Pedigo et al., 1977; Hall & Teetes, 1982 .) ــیب و جمعیت هر به منظور برآورد رابطه بین آس

هاي آفت، به شود که بین آنها يک رابطه خطی وجود دارد. با اين حال، در برخی از گونهیفرض م آفت، معموالً

ــیب به ازاي هدلیل رقابت بین افراد و يا کمبود مواد غذايی در تراکم ــده ر هاي باال، کاهش آس ــاهده ش الرو  مش

  جمعیت ة(. اگر رابط;Bardner & Fletcher, 1974 Jaques, 1962; Machlitt, 1998; Shelton et al., 1982است )

ه ه خطی در نظر گرفته شود تا زمانی کـ/ آسیب براي ما مشخص نیست، بر اساس قرارداد بهتر است که اين رابط

لکرد محصول، جزء اساسی محاسبه سطح زيان اقتصادي است. اين ـخالف آن ثابت شود. رابطه بین آسیب و عم

رف ح زيان اقتصادي را بر طـهاي اقتصادي و عملی کاربرد سطدوديتـبیولوژيکی، مح –رابطه بنیادي اقتصادي 

کند. در محاســبه اين شــاخص همچنین به ارتباط بین آســیب و کاهش محصــول در نتیجه واکنش گیاهان به می

 (.Bardner & Fletcher, 1974; Regev et al., 1976شود )آسیب توجه می

صول در نتی سخ گیاه در قالب کاهش مح سط شرح کلی از پا سیب آفت تو سال  Tammesجه آ  1191در 

ست. پس از ارائه مدل  شده ا سبه  Tammesارائه  سیب براي محا صین از ارتباط بین عملکرد و آ ص شتر متخ بی

ــــپارام يافت   Bardnerتوان در مطالعات هايی را میتر سـطح زيان اقتصـادي اسـتفاده کردند. نمونه چنین مدلـ

(Bardner & Fletcher, 1974)سندگان به چهار عامل عمده مؤثردر رابطه محصول و شدت آسیب آفت  . اين نوي

(Bardner & Fletcher, 1974 Higgins et al., 1984; Southwood & Norton, 1973; Tammes, 1961; شاره ( ا

سیب میکرده شی از گیاه که آ شد گیاه، )ب( بخ سیب با توجه به ر شامل )الف( زمان آ شدتاند که   بیند، )ج( 

هاي مختلف روي آفات نخل خرما با وجود مطالعات وســیعی که در زمینهیب و )ه( اثرات زيســت محیطی. آســ

انجام شده است، اما تاکنون پژوهشی در خصوص شاخص مهم تعیین سطح زيان اقتصادي به عنوان قانون اصلی 

سخ به پ ضر با هدف پا ست. پژوهش حا شده ا سشدر مديريت تلفیقی آفات مهم خرما انجام ن هاي ذيل انجام ر

آيا بین تراکم جمعیت کرم میوه خوار و میزان آسیب ناشی از آن ارتباطی وجود دارد؟ آيا بین میزان آسیب و  شد.

اي وجود دارد؟ و اينکه آيا با اســـتفاده از مدل عمومی  نورتون امکان هاي عملکرد خرما رابطهکاهش شـــاخص

 ا وجود دارد؟تعیین سطح زيان اقتصادي کرم میوه خوار خرم
 

 هامواد و روش 

 ها و ارقامخیز کشور اجرا شد. نام استان اين تحقیق روي شش رقم تجاري نخل خرما در پنج استان خرما

 ذکر شده است. 1مورد مطالعه در جدول 
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 مکر اقتصادي زيان انهـآست تعیین منظور به ام مورد مطالعهـــش و ارقــهاي محل انجام پژوهنام استان -1دول ج

  Batrachedra amydraula، خرما خواریوهم

Table 1. List of the provinces and the studied date palm cultivars for determination of economic injury 

level of date palm lesser moth, Batrachedra amydraula  
 

Province Cultivar  
Khuzestan Sayer & Brehee 
Hormozgan Pyarum 

Kerman Mazafati 

Bushehr Kabkab 
Systan & Baluchestan Rabi 

 

 طرح آزمايش
هاي کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمارهاي آزمايش اين آزمايش در قالب طرح بلوک

ن رلدا شامل پنج سطح مختلف از تراکم جمعیت کرم میوه خوار خرما با کاربرد چهار غلظت مختلف الروکش

بود. براي هر  Reldan % 50 EC ،کاربرد الروکش رلدانبدون شاهد میلی لیتر در لیتر( و تیمار  1و  2/1، 1، 2/4)

محلول سمی مربوطه استفاده شد. براي جلوگیري از خسارت ساير آفات به ويژه کنه درخت مقدار پنج لیتر از 

ظت يک در هزار که داراي حداقل تأثیر روي کرم میوه با غل Nissorun 10% EC ،نیسورن کنه کشتارتن خرما از 

 شد. خوار خرما است، استفاده

 مدل مورد استفاده:

 (: Southwood & Norton, 1973) استفاده شد EILدر اين تحقیق از مدل نورتون براي محاسبه  

  EIL =
C

VID
 

= ارزش بازاري  Vهکتار(،  / )ريال = هزينه کنترل در هر واحد تولید C= سطح زيان اقتصادي،  ELLکه در آن 

= خسارت هر واحد  D= آسیب واحد جمعیت آفات در واحد تولید و  Iهر واحد از محصول )ريال / کیلوگرم(، 

 باشد.آسیب می

 روش محاسبه پارامترهای مدل

 (Cمحاسبه هزينه مديريت کنترل )
اي مديريت هيک در نظر گرفته شد. هزينههزينه مديريت تولید در دو حالت کاربرد کنترل شیمیايی و بیولوژ

هاي کارگري بود که بر اساس نرخ هاي تهیه عامل کنترل، هزينه ماشین آالت و روش کاربرد و هزينهشامل هزينه

 و در محاسبات به کار گرفته شد. قه به صورت ريال در هکتار برآوردروز و شرايط عرف هر منط

 (Vارزش بازاری هر واحد محصول خرما )

است. در تابع تقاضاي خرما، متغیرهاي محصول عرضه و تقاضاي قواعد ارزش بازاري هر رقم خرما تابع 

، قیمت نسبی صادرات خرما، نرخ واقعی ارز، میزان تولید خرما در ساير کشورها و میزان صادرات ءعرض از مبدا

ار صادرات تاخیري، قیمت عمده خرما مؤثر است. در اين تابع، متغیرهاي عرض از مبدا، مقدار صادرات، مقد

ر اين بشوند. فروشی داخلی، تولید داخلی خرما و ارزش صادرات تاخیري جزو متغیرهاي تاثیرگذار محسوب می

در هر منطقه، قیمت به صورت ريال براي هر کیلوگرم میوه خرما بر اساس پیش بینی میانگین شش ماهه  اساس

 قیمت هر رقم در منطقه تعیین شد.
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 (Iب وارده توسط واحد جمعیت آفت )آسی
روز يک بار تکرار  14ارديبهشت تا اوايل شهريور به فاصله هر  اواخرها از برداريبراي اين منظور نمونه

عدد میوه )از نظر سالم  12شد. از هر درخت چهار خوشه از چهار جهت جغرافیايی انتخاب و از هر خوشه تعداد 

گرفت. حداقل مبناي آلوده بودن میوه، وجود سوراخ ورودي الرو آفت روي  و آلوده بودن( مورد بررسی قرار

عدد میوه از پاي درخت جمع آوري و مطابق روش ذکر شده در باال از نظر  12کالیکس بود. عالوه بر اين تعداد 

ها به ون میوهها سپس به آزمايشگاه منتقل و تعداد الروهاي فعال درتعداد میوه سالم و آلوده بررسی شدند. نمونه

 صورت جداگانه ثبت شد.

برداري در شرايط صحرايی که بیانگر ارتباط براي مشخص شدن تراکم کرم میوه خوار خرما در فواصل نمونه

باشد، تعداد کرم میوه خوار با تعداد روزي که میوه خرما متقابل تراکم جمعیت آنها با آسیب وارده به میوه خرما می

وز ر -ر بود، مد نظر قرار گرفت. براي برآورد اين شاخص از پارامتري تحت عنوان الرودر معرض کرم میوه خوا

(Ld استفاده شد که به صورت زير محاسبه )می( شودMachlitt, 1998) . 

1/ (2L+1L ( × )14( = )Ld الرو )- روز 

 هايشامل نسبت میوه برداري فعلی و قبلی بود. درصد آسیبتراکم الرو در نمونه  2Lو  1L در اين رابطه 

واصل ف باالآلوده به غیر آلوده بوده که هیچ عالئمی مبنی بر نفوذ الرو روي کالیکس آنها مشاهده نشد. در رابطه 

روز بود.  براي به دست آوردن سطح آسیب میوه خرما نسبت به کرم میوه خوار از رابطه  14بین دو نمونه برداري 

ها به عنوان يک عامل وابسته يک عامل مستقل و درصد آسیب وارده به میوهروز به عنوان  -رگرسیون بین الرو

 استفاده شد. با استفاده از اين روابط مقدار آسیب وارده توسط واحد جمعیت الرو محاسبه شد. 

 (Dخسارت هر واحد آسیب)
، مختلفبراي اين منظور از منحنی خسارت، حاصل برازش مدل بین میزان خسارت و آسیب در تیمارهاي 

استفاده شد. براي برآورد خسارت، مقدار صفات کمی مختلف شامل وزن میوه، حجم میوه، طول میوه و عرض 

میوه در هر تیمار محاسبه و درصد آسیب نیز مطابق روش قبل برآورد شد. سپس رابطه رگرسیونی بین آسیب به 

و با استفاده از آن مقدار خسارت ناشی عنوان عامل مستقل و صفات مختلف کمی به عنوان عامل وابسته برازش 

از هر واحد آسیب )ناشی از آفت( محاسبه و در مدل نورتون مورد استفاده قرار گرفت. شیب خط رگرسیون معادل 

 (. Shiberu & Getu, 2018a,bروز بود ) -مقدار خسارت به ازاي هر الرو

 اندازه گیری صفات کمي
کش، وزن میوه و وزن هسته با استفاده یوه با استفاده از خطصفات کمی مختلف شامل طول میوه و عرض م

ين اندازه دست آمد. تمامی ا از ترازوي ديجیتالی و نسبت گوشت به هسته، از تقسیم وزن هسته به وزن گوشت به

 میوه انجام شد. 12ها براي هر گیري

 

 نتايج 
 پراکنش زماني جمعیت و آسیب کرم میوه خوار خرما

زا( و درصد جمعیت فعال الروهاي کرم میوه خوار خرما )به عنوان مرحله رشدي خسارتتغییرات فصلی 

نشان داده شده است. نتايج به دست  1آسیب آن در مناطق مورد مطالعه و روي شش رقم مهم تجاري در شکل 

از حدود دهد که جمعیت الرو و آســیب ناشــی از فعالیت اين آفت در هر ســال می آمده از اين مطالعات نشــان
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سبی بر شدت آن افزوده می شدهفروردين ماه آغاز  مان . هدشوو به تدريج با گرم شدن هوا و افزايش رطوبت ن

شدت مالحظه میهاي تغییطور که در منحنی صلی جمعیت و  شود اين آفت داراي يک دوره فعالیتی در رات ف

و تیر جمعیت الرو و آسیب آن به حداکثر مقدار  هاي خردادهاي بهار و تابستان بود. به طوري که در ماهطول ماه

سته  سارت آفت کا شدت خ سید و پس از آن به تدريج از  شهريور ماه همخود ر شروب شد. از حدود  زمان با 

سال بعد  ستان  ستانگذرانی الرو آفت تا اواخر زم شد. زم سبیب آفت نیز متوقف  ستانگذرانی الروهاي آفت، آ زم

 طول کشید.

 

 
 Batrachedra amydraula، کرم میوه خوار خرما (B)و آسیب  (A)رات فصلی جمعیت الرو فعال تغیی -1شکل 

 .روي شش رقم تجاري خرماي ايران
Fig.1. Seasonal fluctuation of active larvae of Batrachedra amydraula (A) and their injury rate (B) on 

six commercial Iranian date palm cultivars  
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 (Cمحاسبه هزينه مديريت کنترل )

ه هاي تهیه عامل کنترل، هزينهاي مديريت )در دو حالت کنترل شیمیايی و بیولوژيک( که شامل هزينههزينه

هاي کارگري )بر اساس نرخ روز و شرايط عرف هر منطقه و بر مبناي واحد ماشین آالت و روش کاربرد و هزينه

شده ا 1ريال( در جدول  ستفاده از باکتري درج  شامل هزينه ا  Bacillus thuringiensisست. کنترل بیولوژيکی 

kurstaki  ان با ظهور کرم ـــرهاسازي همزم زمان هاي پژوهشیدر نظر گرفته شد که براساس نتايج آخرين يافته

 .(Latifian, 2018رهاسازي محاسبه شد  )  814×12/1( CFU/mlمیوه خوار خرما و با غلظتی معادل )

 

محاسبه هزينه مديريت کنترل کرم میوه خوار خرما بر اساس نرخ روز و شرايط عرف هر منطقه )ارقام  -2جدول 

 به ريال در هکتار(
Table 2. Estimation of management cost of Batrachedra amydraula inferred from day-price and cus-

tomary conditions of each region (in Rials) 

Year 
Control 

Method 

Cost 

Materials Machinery Worker Total 

2018 
Chemical 800000 600000 500000 1900000 
Biological 600000 500000 600000 1700000 

2019 
Chemical 1200000 900000 800000 2900000 

Biological 800000 600000 700000 2100000 

 

نسبت به سال  1317هاي دو روش کنترل شیمیايی و بیولوژيک در سال کل هزينه 1براساس نتايج جدول 

درصد داشته است. از طرفی در هر دو سال انجام مطالعه، هزينه کنترل  13و  30به ترتیب رشدي معادل  1319

ن هزينه در هر دو ريتر بودن و عدم نیاز به تکرار تیمار، کمتر از کنترل شیمیايی بود. باالتبیولوژيک به دلیل ارزان

 روش مربوط به هزينه مواد کنترل کننده بود. 

 (Vارزش بازاری هر واحد محصول خرما )

 درج شده است. 3در جدول  (Vنتايج تعیین ارزش بازاري هر واحد محصول خرما )

 

اس گانه اجراي پژوهش براسقیمت هر کیلوگرم خرما از ارقام مختلف مورد مطالعه در مناطق پنج -3جدول 

 پیشبینی میانگین شش ماهه

Table 3. Price of each date cultivar in the five regions of the study based on six months average pre-

diction 

Cultivar 
Price/kg (Rials) 

2018 2019 

Sayer 20500 28000 
Brehee 250000 300000 

Kabkab 75000 180000 

Pyarum 192000 380000 
Rabi 76000 160000 

Mazafati 85000 120000 

 

نسبت به  1317نتايج پژوهش نشان داد که قیمت هر کیلوگرم خرما در ارقام تجاري مورد مطالعه در سال 

رشد داشته است. میزان افزايش قیمت به ترتیب براي ارقام ساير، برحی، کبکاب، پیارم، ربی و مضافتی  1319سال 

 درصد بود. 1/11و  2/21، 0/01، 3/28 ،9/19، 7/19معادل 
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 (Iآسیب وارده توسط واحد جمعیت آفت )

و  1319هاي لبه ترتیب براي سا 3و  1هاي ( در شکلIنتايج آسیب وارده توسط واحد جمعیت آفت )

 مشخص شده است. 1317

 

 

 
 

ان ها به عنورده به میوهروز به عنوان يک عامل مستقل و درصد آسیب وا -رابطه رگرسیونی بین الرو -2شکل 

 1319 يک عامل وابسته در ارقام مختلف خرماي مورد مطالعه در سال

Fig. 2. Regression relationship between larva-day as an independent factor and rate of fruits injury as 

a dependent factor in the different date palm cultivars studied in 2018 
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ان ها به عنوروز به عنوان يک عامل مستقل و درصد آسیب وارده به میوه -رابطه رگرسیونی بین الرو -3شکل 

 1317يک عامل وابسته در ارقام مختلف خرماي مورد مطالعه در سال 

Fig. 3. Regression relationship between larva-day as an independent factor and rate of fruits injury as 

a dependent factor in the different date palm cultivars studied in 2019 

 

با استفاده از اين روابط، مقدار آسیب وارده توسط واحد جمعیت الرو محاسبه شد به اين ترتیب که در ارقام 

( Iواحد جمعیت آفت )مختلف براساس مدل رگرسیون خطی، شیب خط رگرسیون معادل آسیب وارده توسط 

 ذکر شده است. 0بود که نتايج آن در جدول 

 

 در ارقام مختلف خرماي مورد مطالعه I) آسیب وارده توسط واحد جمعیت آفت ) -0جدول 

Table 4. Injury produced by unit of pest population (I) of Batrachedra amydraula in the different date 

palm cultivars studied 

Cultivar 
Injury produced by unit of pest population (I) 

2018 2019 

Sayer 0.29 0.28 
Brehee 0.27 0.26 

Kabkab 0.12 0.12 

Pyarum 0.21 0.18 
Rabi 0.54 0.49 

Mazafati 0.65 0.53 
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باالترين میزان آسیب وارده به محصول در اثر واحد جمعیت آفت روي رقم مضافتی و کمترين آن در رقم کبکاب  

مشاهده شد. میزان تغییرات ايجاد شده در شدت آسیب وارده توسط واحد جمعیت فعال آفت بسیار ناچیز بوده 

بیشتر  1319پیارم، مضافتی و ربی در سال  و در ارقام ساير، برحی، کبکاب در هر دو سال مشابه بود اما در ارقام

 بود. 1317از 
 

 (D) خسارت هر واحد آسیب

براي اين منظور از منحنی خسارت، حاصل برازش مدل بین میزان خسارت و آسیب در تیمارهاي مختلف، استفاده 

ته برازش سشد. سپس رابطه رگرسیونی بین آسیب به عنوان عامل مستقل و صفت وزن میوه به عنوان عامل واب

 نشان داده شده است. 2و  0هاي به ترتیب در شکل 1317و  1319هاي شد که نتايج آن براي سال

 

 
رابطه رگرسیونی بین آسیب به عنوان عامل مستقل و صفت وزن میوه به عنوان عامل وابسته در ارقام  -4شکل 

 1319در سال  مختلف خرماي مورد مطالعه
Fig. 4. Regression relationship between injury as an independent factor and fruit weight as a dependent 

factor in the different date palm cultivars studied in 2018 

 

 

 

 



 381 1311, 04( 0شناسی ايران، )نامه انجمن حشره
 

 

 

 
رقام ارابطه رگرسیونی بین آسیب به عنوان عامل مستقل و صفت وزن میوه به عنوان عامل وابسته در  -5شکل 

 1317مختلف خرماي مورد مطالعه در سال 

Fig. 5. Regression relationship between injury as an independent factor and fruit weight as a dependent 

factor in the different date palm cultivars studied in 2019 

 

آفت محاسبه شد که معادل شیب خط رگرسیون  با استفاده از آن مقدار خسارت ناشی از هر واحد آسیب

 درج گرديده است. 2بوده و نتايج آن در جدول 

 

 ( در ارقام مختلف خرماي مورد مطالعه براساس مدل رگرسیون خطیDخسارت هر واحد آسیب) -5جدول 
Table 5. Damage per unit injury (D) in the different studied date palm cultivars based on linear re-

gression model 
Cultivar Damage per unit injury (D) 

2018 2019 

Sayer 0.007 0.0073 

Brehee 0.012 0.013 
Kabkab 0.019 0.02 

Pyarum 0.016 0.016 

Rabi 0.03 0.034 

Mazafati 0.02 0.02 
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 رين آن در رقم ساير بود. میزانباالترين میزان خسارت محصول در اثر واحد آسیب آفت در رقم ربی و کمت

 تغییرات ايجاد شده در خسارت واحد آسیب آفت در دو سال مطالعه بسیار ناچیز بود.

 

 محاسبه سطح زيان اقتصادی
در نهايت با استفاده از مدل نورتون و ساير محاسبات انجام شده، مقدار سطح زيان اقتصادي در شرايط 

 9در شکل  1317و  1319هاي شیمیايی برآورد شد که نتايج آن براي سالاستفاده از کنترل بیولوژيک و کنترل 

 نشان داده شده است.

 

2018 

 
 

2019 

 
اي کنترل بیولوژيک در ارقام خرمسطح زيان اقتصادي کرم میوه خوار خرما در شرايط کنترل شیمیايی و  -6شکل 

 1317و 1319هاي مورد مطالعه در سال

Fig. 6. Economic injury levels of Batrachedra amydraula under chemical and biological control con-

ditions in studied date palm cultivars in 2018 and 2019 
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 هاي مختلف و در ارقام متفاوتبر اساس نتايج به دست آمده، سطح زيان اقتصادي آفت مورد مطالعه در سال

بود.  1317سطح زيان اقتصادي در کلیه ارقام و در دو روش کنترل کمتر از سال  1319ما متغیر بود. در سال خر

از طرفی سطح زيان اقتصادي آفت در روش کنترل بیولوژيکی در دو سال و در کلیه ارقام مورد مطالعه باالتر از 

و در روش کنترل  1317رقم ساير در سال روش کنترل شیمیايی بود. باالترين سطح زيان اقتصادي مربوطه به 

روز( -الرو  81/13روز( و کمترين آن مربوط به رقم ربی در روش کنترل شیمیايی )-الرو  1/1209بیولوژيک )

 در همین سال بود.

 

 بحث 

ي دارد. ادر مديريت کنترل تلفیقی آفات، تعیین سطح زيان اقتصادي خسارت نقش بسیار مهم و تعیین کننده

یار زيرا تعیین جمعیت آفت و تشخیص دقیق زمان آلودگی کار بس ،پرداختن به اين مساله بسیار مشکل بودپیشتر 

که آيا براي  اين پرسش مطرح شد بر اين اساسو  استهاي زيادي دشواري بود و مستلزم صرف زمان و هزينه

 کرد؟ به هر حال، پس از تعیینتوان از عالئم خسارت وارد شده استفاده تعیین سطح زيان اقتصادي خسارت می

سطح زيان اقتصادي خسارت، اتخاذ تصمیم براي شروب کنترل به عوامل بیولوژيک، اکولوژيک و شرايط اقتصادي 

 بستگی دارد.

راي بهايی که از آنجايی که در فرايند تولید، هدف به حداکثر رساندن درآمد است، براي بازگرداندن هزينه

شده، باغداران بايد همان طور که اقتصادي بودن تولید را در نظر دارند، به تبعات  صرفم کنترل و يا مديريت آفت

دار ممکن است تحمل مقداري از خسارت آفت در زمان اقدامات خود نیز فکر کنند. به عنوان مثال، براي يک نخل

نترل سودمند بودن ک تر باشد.معینی نسبت به تسريع مقاومت در آفات و يا ظهور آفات جديد مقرون به صرفه

هاي مديريتی آفات نخلستان به دار بايد در تمام برنامهآفات و درک خطر آينده دو عامل مهمی هستند که هر نخل

گرچه سموم دفع آفات از ابزارهاي اساسی براي تولید بیشتر مواد غذايی ، صورت توام مدنظر داشته باشد. زيرا

هاي بهداشتی محیطی و انسانی  اين روش اغلب باالست ا هزينهبراي جمعیت در حال رشد جهان هستند، ام

(Pimentel, 2009 به طور کلی چهار عامل مختلف روي سطح زيان اقتصادي مؤثرند که همگی در اين پژوهش .)

 اند.مد نظر قرار گرفته

 هزينه عملیات کنترل

ايش هر چه هزينه عملیات کنترل افزهزينه داراي رابطه مستقیم با سطح زيان اقتصادي است. به عبارت ديگر 

يابد، سطح زيان اقتصادي باالتر رفته و خسارت بیشتري از آفت قابل تحمل است. هزينه عملیات کنترل به هزينه 

انتخابی و وضعیت اقتصادي منطقه انجام پژوهش وابسته است. بر اساس نتايج اين پژوهش به طور کلی  راهبرد

خرما بود. در دو سال  خوارتر از کنترل شیمیايی در مديريت تلفیقی کرم میوهپايینهزينه تاکتیک کنترل بیولوژيک 

( به دلیل نوسانات قیمتی مشاهده شد که هزينه عملیات کنترل بیولوژيک و شیمیايی 1317و  1319انجام پژوهش )

تر بوده است )البته نرخ باال 1317افزايش يافته است. به طوري که در هر دو روش، هزينه تاکتیک انتخابی در سال 

اين نوسانات قیمتی در تاکتیک کنترل شیمیايی باالتر از کنترل بیولوژيک بوده است(. بر اساس نتايج سطح زيان 

تر، کاهش سطح زيان اقتصادي اقتصادي با افزايش اين شاخص به خصوص در ارقام با ارزش اقتصادي پايین

 شود.مشاهده می 1319نسبت به سال 

انند( رسمانند ساير آفات ديگر )به ويژه حشراتی که به میوه آسیب می EILژوهش در هنگام محاسبه در اين پ

ها به سالمت و محیط زيست محاسبه نشده است. در اغلب مطالعات نظیر کشهزينه آسیب ناشی از کاربرد آفت
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میوه  شده، واحد آسیب پژوهش حاضر متغیر ترجیحی که براي رگرسیون در برابر تراکم جمعیت آفت استفاده

 (.Chung, 2001; Shipp et al., 2000بوده است )

 ارزش تجاری محصول
باشد. به طوري که هر چقدر قیمت ارزش تجاري محصول داراي رابطه معکوس با سطح زيان اقتصادي می

رما خوار خ ارقام خرما افزايش يابد، سطح زيان اقتصادي کاهش يافته و در نتیجه خسارت کمتري از کرم میوه

باشد. ارزش تجاري رقم وابسته به میزان تولید و قیمت واحد محصول است. همان طور که در قابل تحمل می

شود سه رقم پیارم، ربی و مضافتی با داشتن بیشترين برآيند عملکرد و قیمت نتايج اين پژوهش مشاهده می

مت ضرب قی که در آن بردار حاصل از حاصل محصول، داراي کمترين سطح زيان اقتصادي بودند. رقم ساير نیز

محصول در میزان تولید از بقیه ارقام کمتر بوده است، داراي باالترين سطح زيان اقتصادي بوده و براي آن سطح 

خسارت و تراکم بیشتري از آفت قابل تحمل است. قیمت محصول تابع وضعیت بازار و نوسان اقتصادي ساالنه 

به خصوص در ارقامی  1319نسبت به سال  1317که با افزايش قیمت محصول در سال  شودباشد. مشاهده میمی

 که اين نوسانات در آنها شديدتر بوده، نوساناتی در شاخص سطح زيان اقتصادي وجود دارد.

 میزان آسیب وارده توسط واحد جمعیت 

صول آفات و از بین رفتن مح تواند در باال بردن آسیبتراکم جمعیت آفات يکی ديگر از عواملی است که می

اين شاخص داراي رابطه معکوس با سطح  (.Cocco et al., 2015; Martins et al., 2017نقش مهمی داشته باشد )

زيان اقتصادي است. به عبارت ديگر هر چقدر حساسیت رقم خرما نسبت به آفات بیشتر باشد، آسیب بیشتري از 

يابد. مطالعات مختلفی در ارتباط با میزان صادي بیشتر کاهش میواحد جمعیت آفت دريافت و سطح زيان اقت

جامعه ارقام بومی حساسیت ارقام مختلف خرما نسبت به کرم میوه خوار خرما انجام شده است. به عنوان مثال 

ند اخوار خرما به چهار گروه تفکیک شده میوه خرماي استان خوزستان بر اساس درجه آسیب ديدگی ناشی از کرم

آلوده )دگل سرخ، بنت السبع، ديري، ريم، جهرمی، استعمران، گنطار، دگل زرد و برحی(،  تشدبه شامل ارقام 

ارقام آلوده )هداک، چیبچاب، اسحاق، حمراوي، بوبکی، سويدانی، بريم، حالوي، بلیانی، زاهدي، خضراوي، 

)حساوي، لیلوئی و مشتوم(.  سالم فرسی، هدل(، ارقام کمی آلوده )اشکر، جوزي، خصاب و عموبحري( و ارقام 

هاي مرفولوژيکی در میان ارقام مختلف خرما باعث ايجاد اختالف در بروز آسیب ديدگی ناشی از وجود تفاوت

. در پژوهشی ديگر درصد و شدت آلودگی ( 2005et alLatifian ,.) شودتغذيه و فعالیت کرم میوه خوار خرما می

بهبهان بررسی شده است. بر اساس اين مطالعه ارقام خاصی، کبکاب و مضافتی  نه رقم نخل خرما به اين آفت در

 & Khajehzadehاند )حساس و ارقام شاهانی، زاهدي، پیارم، خضراوي، گنتار و حاج محمدي غیر حساس بوده

Latifian, 2013اد که د (. همچنین مقاومت ارقام سامانی، حیانی و حالوي نسبت به اين آفت بررسی و نتايج نشان

ا در هتر بود. اين مقاومت به دلیل تفاوت در محتواي موم و استحکام بافت میوهرقم سامانی از دو رقم ديگر مقاوم

ارقام مورد مطالعه بود. به عنوان مثال، رقم سامانی داراي محتواي موم باالتري نسبت به دو رقم حالوي و حیانی 

تر بوده و به عنوان مانع طبیعی در برابر نفوذ الرو اي رقم سامانی مقاومبود. عالوه بر اين، اليه اپیدرمی میوه خرم

(. در مطالعه ديگري نشان داده شده است که رقم Harhash et al., 2003شود )آفت باعث کاهش آسیب آن می

 Shayestehديري دارد )قصب نسبت به کرم میوه خوار مقاوم بوده و آلودگی کمتري نسبت به دو رقم زاهدي و 

et al., 2010.)  براساس نتايج اين پژوهش نیز رقم کبکاب کمترين و رقم مضافتی بیشترين آسیب را از واحد

ده است. دي آفت مؤثر بوها در تعیین پارامتر سطح زيان اقتصاجمعیت آفت دريافت کرد که در کنار ساير شاخص

نسبت به سال  1317ر اکثر ارقام در سال میزان اين شاخص در دو سال مطالعه، نوسانات اندکی نشان داد و د
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اندکی کاهش نشان داده است که منجر به افزايش سطح زيان اقتصادي و تحمل خسارت بیشتر در اين سال  1319

نسبت به سال قبل شده است. نکته الزم به ذکر آن است که سطح عمومی جمعیت آفت توسط عوامل کنترل کننده 

. اين شودشود و سبب تعادل بیولوژيک در اکوسیستم مییت آن ايجاد میطبیعی و در طی چند سال روي جمع

باشد زيرا در آن غذا براي حشرات شکارگر و يا پارازيتوئید فراهم سطح از تراکم نه تنها مضر نیست، بلکه مفید می

 ت. باشد و در واقع جمعیت کرم میوه خوار خرما به وسیله عوامل بیولوژيک به حد تعادل رسیده اسمی
 

 

 کاهش محصول خرما در اثر واحد خسارت

اين شاخص نیز داراي رابطه عکس با سطح زيان اقتصادي است. به عبارت ديگر با افزايش میزان کاهش 

دهد. هرچه کاهش محصول بیشتري در اثر محصول در اثر واحد خسارت، سطح زيان اقتصادي کاهش نشان می

یوه تري از کرم مهاي پايیندار در جمعیتادي کاهش يافته و نخلواحد خسارت اتفاق بیفتد، سطح زيان اقتص

نمايد. هرگاه جمعیت کرم میوه خوار خرما از حد تحمل نخل خوار خرما اقدام به اجراي عملیات کنترل آفت می

 هيابد. زمانی که جمعیت آفت بیشتر بوده و کنترل آن به هزينکاهش میبه سرعت خرما بیشتر شود، در آمد خالص 

 داري کاهشهاي نخلها به طور سريعی کاهش يافته و در نتیجه کل هزينهرود هزينهکمتري نیاز دارد، انتظار می

يابد. در نقطه سطح اقتصادي خسارت، مقداري از درآمد نخلستان از بین خواهد رفت. در ماوراي سطح اقتصادي 

رل کرم میوه خوار هزينه نموده درآمد خود را دار قادر نخواهد بود به همان نسبتی که براي کنتخسارت نخل

افزايش دهد )هزينه کنترل بیشتر از مقدار درآمد خواهد بود(. اگر کنترل در نقطه تحمل يا سطح خسارت با 

موفقیت شروب شود مقدار خسارت صفر خواهد شد. براي شروب عملیات کنترل براي اين که جمعیت آفت به 

درصد سطح زيان اقتصادي منظور  84تواند ه زيان اقتصادي )آستانه عمل( میسطح زيان اقتصادي نرسد. آستان

 1/1139و در روش کنترل بیولوژيک ) 1317باالترين آستانه عمل مربوطه به رقم ساير در سال شود. به عنوان مثال 

 سال بود. روز( در همین-الرو  40/11روز( و کمترين آن مربوط به رقم ربی در روش کنترل شیمیايی )-الرو 
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