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 :Tuta absoluta (Lepidopteraفرنگيمینوز گوجه ةشناسايي مناطق تحت مخاطر

Gelechiidae) اطالعات جغرافیايي ةدر استان يزد با استفاده از سامان 
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 چکیده
نی بیباشد. پیشدر استان يزد می فرنگیآفات گوجه ترينمهم از يکی  Tuta absoluta (Meyrick)فرنگی،مینوز گوجه ةپرشب

باشد. سیستم اطالعات های مديريت آفات میهای کلیدی برنامهزای گیاهی يکی از جنبهنوسانات جمعیت عوامل خسارت

يابی آفات عملکرد بسیار موفقی دارد. در اين بررسی مکانهای مناسب برای فعلی و زيستگاههای جغرافیايی در تعیین زيستگاه

و با استفاده از  (AHP)يند تحلیل سلسله مراتبی آفرنگی بر اساس فرپرخطر از نظر شیوع مینوز گوجهمناطق 

های مکانی و تحلیل برای ايجاد پايگاه داده Arc GISافزار انجام شد و زير نرم  ArcCatalogو    ArcMapافزارهاینرم

یاهی و های گهای ارتفاع، دما، بارندگی، میزبانپراسنجهجه به ها با توجغرافیايی مناطق استفاده شد. پردازش و تحلیل داده

در ايجاد شرايط بهینه برای  تأثیرگذار عامل ترينمهم 039/1 وزن نهايی با دما . در بین عوامل مورد بررسی،شدرطوبت انجام 

، 917/1، 373/1نهايی  ترتیب با وزنزيست و شیوع آفت تشخیص داده شد. سطح زير کشت، رطوبت، ارتفاع و بارندگی به

های يزد، خاتم، بهاباد، اشکذر، ندوشن و قرار گرفتند. در اين پژوهش شهرستان اهمیت بعدی هایرده در 131/1و 153/1

 فرنگی معرفی شدند.پره مینوز گوجهرباط در نقشه نهايی، از جمله مناطق پرخطر برای شیوع و گسترش شب

 سامانه اطالعات جغرافیايی، فرايند تحلیل سلسله مراتبی، دما های کلیدی:واژه
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Abstract  
The tomato leafminer Tuta absoluta (Meyrick) is one of the main pests of tomato in Yazd province. 

Successful prediction of population fluctuations is one of the key aspects of pest management programs. 

Geographic information systems have been successfully used to determine actual and potential distribution 

areas of the pests. High-risk areas of pest prevalence were determined based on the Analytic Hierarchy 

Process (AHP) model using ArcMap and ArcCatalog softwares, and Arc GIS sub-software was used to 

create spatial databases and geographical analysis of the regions. Parameters of altitude, rainfall, 

temperature, plant hosts and humidity were used to analyses of the effective factors on pest distribution. 

The results showed temperature by a final weight of 0.431 is the most important factor affects pattern 

of the pest distribution. The cultivated area, humidity, height and rainfall had a final weight of 0.376, 

0.107, 0.056 and 0.030, respectively. The results showed Yazd, Khatam, Bahabad, Ashkzar, Nodooshan 

and Robat are high risk areas of the pest. 
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 مقدمه
درصد محصول  911الی  11های کنترل، روش به کارگیریطبق برآوردهای صورت گرفته در صورت عدم 

فرنگی مینوز گوجه .(Desneux et al., 2010) خواهد رفتفرنگی از بین فرنگی توسط آفت مینوز گوجهگوجه

آوری های جمعفرنگیتوسط سازمان حفظ نباتات ارومیه، در شمال غرب ايران، روی گوجه 9311اولین بار در آبان 

ساير نقاط به سرعت  ااين آفت ب (.Baniameri & Cheraghian, 2012) شده از ارومیه و آذربايجان شناسايی شد

 Cheraghian) های زنجان، کرمان، يزد و سمنان، گزارش شداز استان 11گسترش پیدا کرد. در مهر ماه سال ايران 

& Javadi-Emamzadeh, 2013.) شامل های مختلف گیاهاندام به فرنگی هر چندگوجه مینوز پرهشب الروهای 

 هایتوده و دهندمی ترجیح را ساقه و برگ ولی ،زنندخسارت می گیاه رشدی مراحل تمام در میوه و ساقه برگ،

 تاولی لکه هایداالن آن، مشخص عالئم بیشترين .شودمی يافت الرو ورودی سوراخ محل در فضوالت از کوچکی

 هابرگ زياد، هایآلودگی شوند. درمی ديده سیاه فضوالت هایتوده الروی هایداالن اين است. درون هابرگ روی

 روی خسارت همچنین. شودمی بدشکلی سبب گیاه روی ی ايجاد شدههاداالن خسارت و پژمرده کاملبه طور 

 شوندمی پوسیده برداشت از ها پیشمیوه در نتیجه و کندمی فراهم زابیماری هایقارچ ورود برای را زمینه میوه،

(Azimi et al., 2011). 

زای آگاهی در مورد ظهور و طغیان جمعیت عوامل خسارتهای مختلف برای پیشکارگیری روشه امروزه ب

باشد. سامانه اطالعات جغرافیايی در تشخیص و تعیین گیاهی از جمله موارد مهم در مديريت تلفیقی آفات می

نوان يک عتواند بهو می عنوان زيستگاه آفات بسیار موفق عمل کرده استه ب های مناسبفعلی و زيستگاههای مکان

ها نیاز به آمادگی قبلی و الگوی از (. برای کنترل آفات و بیماریFatemi et al., 2018عمل کند ) ءمنبع قابل اتکا

باشد. ريزی و هماهنگی میگیری، برنامهپیش تعیین شده برای يکپارچگی و گردش اطالعات، سازماندهی، تصمیم

نامه ترين بخش از هر برکند که مهمعات يکپارچه، درست و به موقع را فراهم میاطال ،سیستم اطالعات جغرافیايی

د آگاهی و رديابی، وقوع اشتباه در کاربربینی، پیشهای پیشمدل داشتن دست در بدون باشد ومديريتی می

  (.Oppenheim, 1980) های کنترل بسیار محتمل استروش

شناسان بوده و امروزه نیز چگونگی دستیابی به اطالعات توجه آفتاز ديرباز تغییرات مکانی آفات مورد 

نوان جزيی از عهای زيستی آفات و میزان آلودگی گیاه میزبان بهمنظور ارزيابی ويژگیکمی و دقیق اين تغییرات به

 ينا (. درLatifian, 2011پزشکی قرار داده است )های نوينی را فراروی متخصصین گیاهمحیط زيست، چالش

، (GPS) تعیین موقعیت جهانی با به کارگیری دستگاه و قرارگرفته نظارت مزارع شیوع بیماری تحت تحقیق

 از درک درستی ةاجاز فضايی، تجزيه و تحلیل و بیماری از دقیق بردارینقشه اين شد، نمونه ثبت هر مختصات

 تشخیص و برای (Everitt et al., 2003) ديگردر پژوهشی آورد.  فراهم راثر ؤبیماری و کنترل مجغرافیايی  توزيع

سامانة  وریافن و ، GPSويدئوگرافی، و هوايی تصويربرداری هایبرنامه از نمونه سه حشرات، هجوم برداری از نقشه

 و داریجنگل کشاورزی، در حشرات هجوم بردارینقشه و نظارت برای آشکارسازی،( GISاطالعات جغرافیايی )

سامانة  از استفاده و با گندم و فنولوژيکی اقلیمی هایپراسنجه از در استان کردستان با استفادهشد.  ارائه مراتع

. علیجانی (Bazigar, 2000) بندی شدهای مورد نیاز در کشت گندم ديم طبقهپوشانی نقشه، هماطالعات جغرافیايی

سامانة اطالعات با استفاده از  را جنوبی خراسان استان در زرشک کشت مستعد نواحی تحقیقی در و همکاران

 آماری سال91روزانه  نسبی و رطوبت بارش دما، اقلیمی عناصر از تحقیق اين دادند. در قرار بررسی مورد جغرافیايی

 بسیار زرشک، مستعد کشت هایزمین مطالعه، مساحت مورد منطقه در که داد نشان تحقیق اين نتايج .شد استفاده
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 هایو قسمت غربی شمال شمالی، نواحی مرکزی، در مستعد هایزمین بیشتر و است موجود کشت مساحت از بیشتر

 امکان اين سامانة اطالعات جغرافیايی مکانی های. تحلیل(Alijani & Friens, 2006)دارند  قرار استان شرقی شمال

مديريت  به نسبت آفات مختلف توسعه مستعد مناطق شناسايی با کارشناسان و ريزانبرنامه آورد تامی فراهم را

 نمايند.  آنها اقدام خسارات کاهش و اصولی

استفاده  تالش شد با فرنگیآفت مینوز گوجه از ناشی خسارات کاهش به ضرورت توجه بار، حاض تحقیق در

سیستم اطالعات جغرافیايی، مناطق مستعد پراکنش اين آفت، شناسايی و سپس الگوی مکانی گسترش آن ترسیم  از

کاهش  برای ريزیبرنامه و آفت مناطق شیوع شناسايی برای تواندتحقیق و تحقیقات مشابه آتی می اين شود. نتايج

يکی از  .های تحقیقاتی متنوعی وجود داردباشد. برای اين منظور روش خسارات و جلوگیری از گسترش موثر

 برای کمکی ابزار ( است که يکAHPتبی )مرا سلسله تحلیل ينداها که کاربردهای فراوانی دارد، فراين روش

های باشد. اين روش پیچیدگی( میMultiple Criteria Decision Making = MCDMگیری چند معیاره )تصمیم

 اين نتايج کردن ترکیب سپس و عوامل اين بر مرحله به مرحله تمرکز با را مسئله بر مختلف عوامل ناشی از تأثیر

های طراحی ترين سیستمجامع از يکی مراتبی سلسله تحلیل . فرآيند(Saati et al., 2007) کندها حل میبررسی

سلسله  له را به صورتأامکان فرموله کردن مسفناوری گیری با معیارهای چندگانه است، زيرا اين شده برای تصمیم

ند را در مساله دارد. اين فرايکند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی مراتبی فراهم می

گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زيرمعیارها را دارد، های مختلف را در تصمیمگزينه

 مقیاس اين نمايد. طبقزوجی بنا نهاده شده، که قضاوت و محاسبات را تسهیل می ةعالوه بر اين مبنای مقايس

کند در مقايسه با عنصر ديگری که نرخ پايینی را دريافت کرده، برتر )يا می دريافت را بااليی وزن  که عنصری

ی ماتريس مقايسه و شده مقايسه عناصر به صورت زوجی ابتدا مراتبی سلسله تحلیل فرآيند باشد. درتر( میجذاب

 (.Mahboob, 2012) گرددمحاسبه می عناصر نسبی وزن ماتريس اين از استفاده با گردد، سپسزوجی تشکیل می

مفید در  آور وسنجی عوامل جانوری زيانتاکنون از سیستم اطالعات جغرافیايی برای تعیین پراکنش و مکان

ها و روابط پايه مدل يابی است که برترين روش درونترين و گستردهکريجینگ مهم کشاورزی استفاده شده است.

روش  دهد ايناين روش، سطحی بسیار دقیق را نمايش می اليه رستری تولید شده از ريزی شده است.آماری پايه

فاده ای معلوم را با استتوان مقدار يک کمیت در نقطهآماری فرايندی است که طی آن میطور کلی تخمین زمینه ب

. روش کريجینگ بر اساس میانگین متحرک دست آورده از مقدار همان کمیت در نقاط ديگری با مختصات معلوم ب

 ,Maleki Gonadishi) گر خطی خواندتوان آن را بهترين تخمینبوده و می (Weighted Moving Average) داروزن

 تازگی مورد به است نمونه اطالعات از استفاده با باال ابعاد در برآورد هایروش از يکی که کريجینگ، روش (.2008

  است. گزارش شده کريجینگ برآورد از استفاده با تقريبی سازیبهینه مختلف، مطالعات در است. شده واقع توجه

 ه کار بردای بيابی مکانی و محاسبه میانگین منطقهاز اولین کسانی بود که روش کريجینگ را در زمینه درون دلهم

(Delhomme, 1978.) سنجی ثبات در سطح ايران های باراناز اين روش برای انتخاب بهینه موقعیت ايستگاه

تاکنون از سیستم اطالعات جغرافیايی برای تعیین پراکنش . (Ghahraman & Sepaskhall, 2001)استفاده شده است 

آور و مفید در کشاورزی نیز استفاده شده است. پراکنش نماتد مولد گره سنجی عوامل جانوری زيانو مکان

های خیار استان يزد با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیايی لخانهدر گ  Meloidogyne javanica (Treub)ريشه

ثیر أت(. Aboi Ashkezari et al., 2013) استو تأثیر آن بر میزان مصرف کودهای کلسیم، مورد بررسی قرار گرفته 

و  هاهای شهرستان هوراند بر تراکم جمعیت و نحوه توزيع فضايی تخمپوشش گیاهی مناطق مجاور تاکستان

با استفاده از سیستم اطالعات   Lobesia botrana (Denis and Schiffermüller)الروهای کرم خوشه خوار انگور
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شان های پراکنش و مناطق پر خطر نجغرافیايی مورد بررسی قرار گرفت که نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل نقشه

گیاهی بر تراکم جمعیت و درصد باالی آلودگی داری پراکنش زمانی و مکانی جمعیت و تاثیر پوشش دهنده معنی

 (.Panahi, 2013) ها بوددر حواشی تاکستان

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

 50و  شمالی عرض دقیقه  7درجه و  35تا  دقیقه 35درجه و  01در  يزد ستانز نظر موقعیت جغرافیايی، اا

طبیعی  عوامل تريننامناسب برگیرنده در و است شده واقع شرقی طول دقیقه 93 و درجه 51قیقه تا د 51و درجه

 آن مختلف نقاط ارتفاع و است تنوع دارای استاناين  بلندی و پستی نظر است. از ايران مرکزی فالت بر غالب

کند. تغییر می متر )شیرکوه( 0155تا  زرين( ريگ اطراف کوير آزاد )در دريای سطح از متر 331و از حدود  متفاوت

 اين وجود گذاردمی تأثیر منطقه بر نیز اقلیمی نظر از که دارد قرار يزد جنوب غربی در شیرکوه يعنی نقطه بلندترين

در  ایمالحظه قابل يیالقی مناطق بودن، کويری علیرغم و بخشیده تنوع ژئومورفولوژيکی از نظر را استان ها،بلندی

  (.Anonymous, 2007) دارند وجود استان هایبلندی

 مناطق بالقوه  بندیپهنه برای انتخابي معیارهای

ی فرنگپره مینوز گوجهاقلیمی تاثیرگذار در رشد و نمو، زادآوری و افزايش جمعیت شب عواملترين مهم

 07)شناسی هوا و اقلیمهای وارد شد. ايستگاه جغرافیايی اطالعاتسامانة های مربوطه در بانک بررسی شد و داده

 دما، بیشینةدما،  کمینة دما، عنوان نقاط قابل تعمیم به کل استان در نظر گرفته شد. از عناصراستان يزد بهايستگاه( 

به دست آوردن   برای شد. همچنین استفاده 9311تا  9371ارتفاع از سال  و بارش نسبی، دما، رطوبت میانگین

های همچنین اطالعات مراحل فنولوژی میزبان .گرفت رقرا استفاده مورد منطقه ديگر ايستگاه 3 تر، آمارمطمئن نتايج

ازمان ها از سفرنگی و همچنین سطح زير کشت اين محصوالت در استان و به تفکیک در شهرستانمینوز گوجه

جهاد کشاورزی استان يزد دريافت شد. استفاده از نظرات افراد خبره، بررسی منابع موجود و مشابه و همچنین در 

 هدهی معیارها نقش مهمی را ايفا کرد. هر معیار نسبت به معیارهای ديگر بيط استان يزد، در وزننظر گرفتن شرا

د. شندی بد، همچنین هر معیار به طبقات مختلف تقسیمندشدهی صورت دو دويی مورد مقايسه قرار گرفته و وزن

 به صورت زوجی مقايسه شده ودر اين روش ابتدا عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر 

نتايج  شود.شود. سپس با استفاده از اين ماتريس وزن نسبی عناصر محاسبه میماتريس مقايسه زوجی تشکیل می

دهد که با توجه به سادگی و ها نشان میبه دست آمده در نتیجه استفاده از اين روش برای تعیین وزن اليه

يابی تواند در بررسی موضوعات مربوط به مکانها، میگاری در قضاوتپذيری آن و همچنین محاسبه سازانعطاف

 AHPدهی، ابتدا از روش فرايند سلسله مراتبی برای وزن .(Hill & Braaten, 2005) باشد کاربرد مطلوبی داشته

برای  Expert Choiceمعیارها، از نرم افزار  استفاده شده و بعد از مشخص شدن وزن هر کدام از معیارها و زير

 تعیین برای زوج مقايسات به کارگیری بررسی درجه اهمیت و رجحان معیارها نسبت به يکديگر استفاده شد. 

 هر در هاداده مقايسه امکان ايجاد و دقت افزايش باعث باالتر، سطح به سطح نسبت هر هایلفهمؤ  اهمیت نسبی

 ،دما هایپراسنجه به توجه با اين پژوهش در هاداده تحلیل و . پردازش(Cimren et al., 2007) سطح خواهد شد

 هایاليه تهیه و سازیآماده از پس .گرفته است صورت سطح زير کشت و ارتفاع بارندگی، میزان میزان رطوبت،

 .شد استفاده معیارها نهايی و وزن اليه هر هایکالس وزن تعیین برای  AHP روش از اساس چارت بر اطالعاتی

 از هاآن هایکالس و گانه معیارهای پنج از يک هر وزن و دش اعمال ورودی هایروی وزن بر AHP مدل سپس
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های بدست آمده در محیط در نهايت نقشه هر يک از معیارها بر اساس وزن .استخراج شد شده ذکر افزار نرم

 تهیه شد.  ArcGISافزار نرم

 ها تجزيه داده

و  مکانی داده پايگاه تشکیل برای Arc GISافزارهای و زيرنرمArcMap10.1  ، ArcCatalogنرم افزار  از

برای تعیین وزن  Expert Choice 11 مناطق شیوع استفاده شد. همچنین از نرم افزار به مربوط هایو تحلیل تجزيه

 .دشفاکتورهای موثر استفاده 

 

 و بحث نتايج
های نهايی وزن .است شده داده نشان 9شکل  در Expert Choiceافزار  نرم از شده استخراج نهايی هایوزن

در هر يک از پنج اليه ضرب شده و سپس تلفیق اليه  ArcGISدر محیط نرم افزاری  AHPدست آمده از مدل به

( 7نهايی )شکل  ة( و همچنین نقش3الی 0های هر يک از معیارها بصورت جداگانه )شکل ةصورت گرفت. نقش

 بررسی مورد فاکتورهای بین د. مقايسهشصورت رستری حاصل بندی بهکالس ق بعد ازحاصل از فرايندهای فو

در ايجاد شرايط بهینه برای زيست و  تأثیرگذار عامل ترينمهم 039/1 وزن نهايی با دما داد، نشان پژوهش در اين

با وزن نهايی  ارتفاع، 917/1رطوبت با وزن نهايی  ،373/1سطح زير کشت با وزن نهايی  باشد.شیوع آفت می

(. نقشه نهايی )شکل 9قرار دارند )شکل اهمیت بعدی هایرده در ترتیببه 131/1و بارندگی با وزن نهايی  153/1

رسانی و پذير بوده و لزوم اطالعدهد استان يزد در برابر شیوع آفت مینوز گوجه فرنگی بسیار آسیب(، نشان می7

نمايد. میزان شیوع اين آفت در نواحی داران در اين مناطق را مشخص مینهداران و گلخاآگاهی بخشی به مزرعه

از ورود اين  ای قبلهای قرنطینهای استان بسیار باال بوده و بیانگر اين مطلب است که ناديده گرفتن روشحاشیه

 ده است.  ان شمحیطی منطقه، باعث پراکنش باالی اين حشره در استآفت به استان، با توجه به سازگاری زيست

 

 

 Expert Choiceافزار  نرم در فرنگی در استان يزدپراکنش مینوز گوجه رویثر ؤم عوامل ارزش -1 شکل
Fig. 1. Value of effective factors in the distribution of Tuta absoluta in Yazd province based on Expert 

Choice software 
 

 زمینه در را ایگسترده تحقیقات کشاورزی علوم و شناسی اقلیم و متخصصان دانشمندان اخیر هایدهه در

 با اقلیمی عوامل و عناصر تبیین ارتباط و شناسايی در سعی مختلف هایروش ارائه با و داده انجام کشاورزی اقلیم

 شهرستان به شمال از و شده واقع يزد استان اند. شهرستان يزد در مرکزداشته محصوالت نمو و رشد مراحل و کشت
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 )با يزد شهرستان .دشومی منتهی صدوق شهرستان به غرب از و و تفت مهريز به جنوب از بافق، به شرق از اردکان،

. است گرفته قرار اقلیمی خشک منطقه دربه طور کامل خشک(  و سرد هایو زمستان خشک و گرم هایتابستان

 بسیار بارش شديد، تبخیر ،دما شديد نوسانات جمله از منطقه اين بر حاکم و موجود هوايی و آب شرايط و سامانه 

 نامساعد زيرزمینی، آب منابع کیفیت و کمیت شديد در تغییر و زيرزمینی هایآب سطح رفتن پايین نامنظم، و کم

 يک از فرسايش از ناشی هایآسیب میزان رفتن باال و پوشش گیاهی فقر و خاک شوری خصوصبه اراضی بودن

 انهدام و تخريب سبب ديگر طرف از گیاهی پوشش از ناهماهنگ هایو استفاده گرويران هایدخالت و طرف

. امروزه نقش اقلیم در بخش کشاورزی، از طريق توزيع (Anonymous, 2007) است در يزد شده گیاهی پوشش

ندان، بروز سرما و يخبهای احتمالی پیشگیری از آسیببه منظور جغرافیايی محصول بر اساس شرايط اقلیمی، 

طوفان، خشکسالی و يا کاهش آب بر هیچ کس پوشیده نیست. خسارات ناشی از عناصر اقلیمی بر روی محصوالت 

دلیل عدم تناسب نوع محصول با شرايط محیطی، قابل توجه است. تمامی محصوالت زراعی از نظر زراعی به

ی اوتند، اين در حالی است که خصوصیات طبیعی و محیطهای بیولوژيکی و نیازهای محیطی با يکديگر متفويژگی

زمین از يک منطقه به منطقة ديگر نیز دارای تغییرات شديد است. در حقیقت بدون درک صحیحی از وضعیت 

دارد،  قرار وخشک گرم اقلیم در يزد استان .(Dastjerdi, 2011) اقتصادی نخواهد بود ،در آن ناحیه اقلیم، کشاورزی

ق پرخطر معرفی شدند. اين طرباط در نقشه نهايی از جمله منا د، خاتم، بهاباد، اشکذر، ندوشن ويز هایستانشهر

 ةپربش ةخطر باالی شیوع برای حملدارای امکان دلیل سطح کشت باالی گیاهان میزبان از جمله مناطق ه مناطق ب

-هکتار گوجه 995سطح زيرکشت  باشد. شهرستان يزد بافرنگی و ايجاد خسارت در سطح باال میمینوز گوجه

باشد. همچنین از نظر سطح زير کشت ساير فرنگی، باالترين میزان را در بین مناطق مختلف استان يزد دارا می

االترين میزان ببعد از شهرستان ابرکوه زمینی( فرنگی )بادمجان، لوبیا و سیبپره مینوز گوجهمحصوالت میزبان شب

 هایآب از برداریبهره و امکان نیست مطلوب شهرستان اين در کشاورزی وضعیت نیز اقلیمی شرايط از نظررا دارد. 

 دما عامل هاآن بین در که است باد و دما نور، بارندگی، شامل؛ اقلیمی است. عوامل کم بسیار کشاورزی در سطحی

 جهانی مقیاس در کشت الگوی در تعیین عامل ترينمهم دما کند.می ايفا کشاورزی تولیدات در مهمی بسیار نقش

. بنابراين شرايط نامناسب و سخت کشاورزی، به همراه باالترين (Dashtakian & Dehghan Tafti, 2007) است

( محصوالت میزبان باعث شده است که شهرستان يزد در زمره مناطق با شیوع باال و 0سطح زير کشت )شکل 

تا (. شهرستان خاتم سطح زيرکشت 7گی قرار گیرد )شکلفرنپره مینوز گوجهايجاد خسارت توسط آفت شب

طق پرخطر قرار دارد. ادارد و در رده من فرنگیپره مینوز گوجههکتار( از نظر گیاهان میزبان شب 919) باالحدودی 

باشد که از نظر وزن معیار خطر، شامل مناطقی از استان يزد میدست آمده مناطق کمه ( ب7نهايی )شکل  ةدر نقش

شهرستان خاتم زير پوشش جنگلی  ة(. بخش عمد0، نسبت به ساير مناطق ارزش کمتری داشته است )شکل دما

روند. شمار میهای بادام کوهی از جمله پوشش گیاهی اين منطقه بههای پسته وحشی و جنگلقرار دارد. جنگل

متر از سطح  9311کرمان و با ارتفاع  های فارس وترين نقطه استان يزد و حد فاصل استاناين شهرستان در جنوبی

در نگین بیشترين میا .شودترين قطب کشاورزی استان يزد محسوب میدريا قرار گرفته است. اين شهرستان مهم

ژوهش باشد. در پها متعلق به کشت محصوالت باغی مانند انار، گردو و ساير درختان سردسیری میاين شهرستان

نوان عطق پرخطر قرار گرفته است، در پژوهش فاطمی و همکاران شهرستان خاتم بهحاضر اين منطقه در گروه منا

 ,.Fatemi et al) دشتعیین  Menteries) )O. conglobate contaminataمنطقه مناسب برای رهاسازی کفشدوزک 

های میزبانهکتار سطح زير کشت، کمترين میزان  93هکتار سطح زير کشت و مهريز با  31. تفت با مجموع (2018

دهی دما بوده در گروه هايی که دارای باالترين ارزش وزنشهرستان دما(. از نظر 3باشد )شکل گیاهی را دارا می
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 پره مینوزدلیل ايجاد شرايط رشد بهینه برای شبه ( که اين ب0اند )شکل مناطق پرخطر پراکنش حشره قرار گرفته

 به شرايط نسل هر زمان کند. مدت تولید نسل 90 تا تواندمی سال هر در آفت اين محیطی، شرايط به باشد. بستهمی

سلسیوس به ترتیب در  ةدرج 9/07، 7/91، 90دماهای  در آفت اين نسل يک میانگین طوره دارد. ب بستگی محیطی

در و شفیره به ترتیب  الرو تخم، مراحل رشد و نموبراي دمايی ةباشد. آستانروز می 1/03و  1/31، 3/73حدود 

 ةدرج 9/1مراحل در حدود  ةکلی برای ة دمايیآستان میانگین کلی طور به و درجه سلسیوس 0/1و  3/7، 1/3حدود 

های خاتم، در شهرستان دمادر پژوهش حاضر باالترين وزن  .(Desneux, 2010) است شده زده سلسیوس تخمین

(. شهرستان 0( مشاهده شد )شکل 103/1های نیر و تفت )( و کمترين وزن در شهرستان039/1بهاباد و اشکذر )

 در جايگاه حد واسط مناطق مورد مطالعه قرار گرفت. مادامی دمااز نظر معیار  093/1مهريز با ارزش وزنی برابر با 

 آفت اين ایمديترانه اقلیمی شرايط شوند و درنمی دياپوز حشرات وارد اين باشد، الروها اختیار در کافی غذای که

 .Oکفشدوزک  سنجی مناطق مناسب رهاسازیدر بررسی امکان. (Desneux, 2010) است فعال سال طول تمام در

conglobate contaminata  با تغذيه ازParsserini A. punicae عنوان ه در استان يزد، دما و پوشش گیاهی ب

درصد از مناطق استان  70/30. در اين پژوهش (Fatemi et al., 2018) فاکتورهای اصلی و تاثیرگذار بدست آمدند

دند که با بررسی شنامناسب و نامناسب تعیین  درصد کامالً 77/51دند و همچنین شمناسب و مناسب تعیین  کامالً

محسوب شدند. پژوهشی  آنهادما و پوشش گیاهی از تاثیرگذارترين  ،مختلف عواملمده از نقشه های بدست آ

با تغذيه   Menochilus sexmaculatus (Fabricius)کفشدوزک سنجی مناطق مناسب رهاسازیجهت بررسی امکان

 اصلی عواملعنوان ه در استان يزد انجام شد، در پژوهش انجام گرفته، دما و پوشش گیاهی ب Aphis punicaeاز 

 ,Fatemi & Samih)( به خود اختصاص دادند 091/1و  509/1ترتیب و تاثیرگذار بودند و باالترين وزن را )به

 عواملعنوان ه ( ب373/1و  039/1به ترتیب ز دما و سطح کشت گیاهان میزبان )، در پژوهش حاضر نی(2017

مناسب و مناسب  درصد استان يزد کامالً  35فوق نزديک به (. همچنین در پژوهش 9دست آمد )شکل ه ثیرگذار بأت

ه های مهريز، تفت و ابرکوهايی از شهرستاندند. قسمتشنامناسب و نامناسب تعیین  درصد کامالً  31و نزديک به 

های مختلف دارای ترجیحات زيستگاهی متفاوتی هستند دهد گونهدند که نشان میشمناسب و مناسب تعیین  کامالً

 باشد. در بررسی مناطق پراکنش کفشدوزکمحیطی میزيستعوامل رتبط با دما، پوشش گیاهی و ساير که م

Exochomus nigripennis (Erichson)  10/03در استان يزد، نزديک به  سامانة اطالعات جغرافیايی با استفاده از 

، دمااز نظر پتانسیل  E. nigripennis مناسب و مناسب برای رهاسازی کفشدوزک درصد از مناطق استان کامالً 

ترين مهم 501/1با وزن نهايی  دماباشند، بر همین اساس میزان رطوبت، میزان بارندگی، ارتفاع و میزان تغذيه می

نامناسب  درصد از مناطق استان کامالً 31/07همچنین نزديک به  ،باشدثیرگذار در رهاسازی کفشدوزک میأت عامل

غذيه بسیار باال و نبودن ت دماتوان به کفشدوزک فوق شناخته شدند که از داليل آن می و نامناسب برای رهاسازی

  .(Ronagh Ardakani, 2021) کافی اشاره نمود

مروست )جنوب شهرستان خاتم(، عقدا )غرب شهرستان اردکان( و اردکان، میبد در گروه مناطق با شیوع 

های صاف اگر کند و هوای سرد در شببه طرف باال صعود می(. هوای گرم در روز 7متوسط قرار گرفتند )شکل 

تر از اين هوای سرد چون سنگین ،دار باشدشود ولی اگر زمین شیبدر همان جا جمع می ،زمین مسطح باشد

ها جريان کند ولی در دامنهدر اثر وزن خود در جهت شیب به اراضی پست جريان پیدا می ،باشدهوای گرم می

ستند و فرز يک طرف در اثر شیب، هوای سرد و سنگین ناشی از تشعشع را به اراضی پست میبرعکس است. ا

شوند و بدان جهت است که از طرف ديگر هوای گرم باال آمده از اراضی پست مجاور در اين محدوده جمع می

تر قرار دارند صدمه ايینهايی که در اراضی پها از سرمازدگی در امان هستند ولی آنباغات و مزارع واقع در دامنه
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خرانق تا بافق در میانه استان، ندوشن در غرب، نای بند در شرق  در ارتفاعات (Tavakoli et al., 2006) بینندمی

و ارتفاعات ديهوک، بن لخت و باجگون نسبت به ارتفاعات شیرکوه بر میزان متوسط دما افزوده شده و از میزان 

 (.Anonymous, 2007) شود، پوشش اين ارتفاعات اغلب نیمه متراکم و يا کم تراکم می باشدبارندگی کاسته می

دست آمده، در گروه مناطق پرخطر ه در پژوهش حاضر مناطق ندوشن، بهاباد در شمال غربی بافق در نقشه نهايی ب

کشاورزی مروست جهت تعیین کشت مناسب )موردی پسته( با  ة(. در مطالع7اند )شکل با شیوع باال قرار گرفته

شد که مروست نه تنها شرايط الزم  مشخص 0115 -9111استفاده از عناصر مختلف اقلیمی در دوره آماری 

اقلیمی و نیازهای آب و هوايی پسته را دارا بوده بلکه نسبت به دو منطقه کرمان و رفسنجان دارای شرايط 

 . (Bafghizadeh, 2005)باشد تری میمطلوب

مناسب مروست )واقع در جنوب شهرستان خاتم( در زمره  دمادر پژوهش حاضر بدلیل تراکم کشت باال، 

ترين بخش استان با قله (. شیرکوه در جنوب غرب استان، بعنوان مرتفع0مناطق پر خطر قرار گرفته است )شکل 

دما و  ترينای اقلیمی در استان يزد شده است. اين بخش پايینمتری شیرکوه باعث ايجاد جزيره 0175شاخص 

بارندگی در سطح استان را دارد. پوشش گیاهی در اين ارتفاعات اغلب شامل نیمه متراکم و بندرت  بیشترين میزان

رار سبب استقارتفاعات استان، نظیر ارتفاعات شیرکوه و خرانق به ةدر محدود (.Anonymous, 2007) متراکم است

دما هم  ير مناطق استان بیشتر وهای جوی و رطوبت نسبی هوا نسبت به سارژيم اقلیمی نواحی کوهستانی، ريزش

در معرض تابش شديد خورشید قرار  ای و هموار استان که عموماً تری قرار دارد. در نواحی جلگهدر حد پايین

ها غلبه دارند، دمای هوا در حد بااليی بوده و همسانی ملموسی در رژيم داشته و اقلیم فراخشک و خشک در آن

آباد، نصرآباد از توابع در پژوهش حاضر بخش کوهستانی علی (.Mobin, 2010) شوددمايی اين مناطق مالحظه می

د )شکل گیرنشهرستان تفت، تنگ چنار و خورمیز از توابع شهرستان مهريز در گروه مناطق با شیوع کم قرار می

ع رطوبتی فقدان منابآباد و خضرآباد از توابع شهرستان اشکذر نیز در اين گروه قرار گرفتند. (. همچنین ابراهیم3و7

زارهای کويری  ها و شورهمانند دريا، درياچه در سطح استان، فقدان پوشش گیاهی قابل مالحظه، وجود دشت

ر های جوی تقريبا تمام مناطق استان در تاثیر ترکیبی با يکديگگسترده در مناطق وسیعی از استان و کمبود ريزش

 (.Mobin, 2010) ترين استان کشور مورد ارزيابی قرار گیردشکعنوان خه اند تا استان يزد بموجب گرديده

کوير کاراکال )بافق(، کوير سیاه کوه که در کنار کويرهای اردستان و زردين قرار دارد، کوير ريگ زرين )در 

م ک هايی هستند که در گروه مناطقروستای ساغند از توابع اردکان(، کوير دره انجیر )بافق( و کوير ابرکوه قسمت

ر باشد، گیاهان شورپسندی مثل گز و اشنان داند، زيرا پوشش گیاهی داخل کوير بسیار فقیر میخطر قرار گرفته

ين فرنگی وجود ندارد و لذا خطری اپره مینوز گوجهشوند بنابراين میزبان مناسب برای شبحاشیه کوير ديده می

سینی در شمال استان، ساغند و دره انجیر در میانه و اعال (. ارتفاعات حلوان تا ح7کند )شکل منطقه را تهديد نمی

ترين ارتفاعات استان بوده و تاثیرات ناچیزی را بر اقلیم در شمال غرب ابرکوه است، که اين گروه شامل کم ارتفاع

( 3دهد )شکل محدوده استان دارد. پوشش گیاهی اين محدوده را اغلب مراتع فقیر و کم تراکم تشکیل می

(Anonymous, 2007). 

های هواشناسی( همیشه معرف تمام مناطق کشاورزی ها )ايستگاهاطالعات آب و هوايی مربوط به نقطه

 که شامل شبکه (ژئواستاتیستیکزمین آمار )( با GISهای رديابی با سیستم اطالعات جغرافیايی )نیستند، روش

یری کمک گبه بهبود زنجیره تصمیم ،باشدمیی بوم شناسی کشاورزبندی رديابی مناطق پیوسته از نظر شرايط 

 ای، در مناطق کشاورزیهای الگويی منطقه. ارزيابی خطر احتمال شیوع آفت و تهیه نقشه(Gommes,1996)کند می

های قرنطینه، بازديدهای مستمر، عدم کشت گیاهان تواند منجر به ارائه راهکارهای مناسبی از جمله ايجاد پستمی
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و شیمیايی در زمان مناسب، معدوم سازی بقايای مهار زيستی های شیوع، استفاده از راهکارهای ی سالمیزبان در ط

های های فصول قبل و غیره شود. يکی از خصوصیات مشترک علوم محیطی ماهیت دادهگیاهی ناشی از کشت

برداری و ديگر نمونههای محیطی دارای پراکنشی پیوسته در مکان بوده و از سوی ها است. اغلب ويژگیآن

ها در تمامی نقاط واقع در محدوده مطالعاتی غیر ممکن است. بدين ترتیب جهت توصیف و نمايش گیری آناندازه

تن اند، با در نظر گرفبرداری نشدهتوان در نقاطی که نمونهها را میتغییرات مکانی متغیرهای مورد نظر، مقادير آن

 عنوان يکی ازبرداری شده برآورد نمود. تغییرات مکانی شدت آسیب آفات، بهههای نموناطالعات موجود از محل

عنوان تابعی از موقعیت جغرافیايی است. عالوه بر متغیرهای محیطی، عبارت از تغییر در يک خصوصیت آفت به

ز ا باشند، اگر چه بعضیتغییرات مکانی، بسیاری از خصوصیات شیوع آفات دارای تغییرات زمانی نیز می

ان يک ويژگی عنوخصوصیات شیوع آفات گیاهی دارای ماهیتی نسبتا ثابت است، لیکن پوپايی در مکان و زمان به

و  دما منطقه، محلی شرايط و زمینه اين در مطالعات توجه به . با(Latifian, 2001) آفات گیاهی شناخته شده است

 با شیوع باال تعیین هایمکان جهت تعیین عوامل تريناهمیت با و تأثیرگذارترين سطح زير کشت گیاهان میزبان از

سازی و ارائه مناسب، آموزش و فرهنگ زمان در های کنترلروش انجام برای تواندپژوهش می اين نتايج. شد

 .داشته باشد کاربرد فراوانی گیرانههای پیشروش

 

 

 
 

 دما نظر از مناسب مناطق بررسی از حاصل نقشه -2شکل 
Fig. 2. The Maps resulting from studying the areas, suitable according to the temperature 
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 نظر رطوبت از مناسب مناطق بررسی از حاصل نقشه -3شکل 

Fig. 3. The Maps resulting from studying the areas, suitable according to the humidity 
 

 

 نظر سطح زيرکشت از مناسب مناطق بررسی از حاصل نقشه -4شکل 
Fig. 4. The Maps resulting from studying the areas, suitable according to the cultivation 
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 نظر بارندگی از مناسب مناطق بررسی از حاصل نقشه -5شکل 
Fig. 5. The Maps resulting from studying the areas, suitable according to the rainfall 

 

 

 نظر ارتفاع از مناسب مناطق بررسی از حاصل نقشه -6شکل 
Fig. 6. The Maps resulting from studying the areas, suitable according to the elevation 
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 نظر مورد معیارهای نظر از مناسب مناطق بررسی از حاصل نهايی هاینقشه -7شکل 
Fig. 7. Final maps of distribution areas in terms of desired criteria 
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