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پیشگفتار:
 خرمــا یكــي از مهمتریــن محصــوالت کشــاورزي اســت کــه با داشــتن 

مقادیــر زیــادي قنــد، امــاح معدنــي و ویتامیــن بعنــوان مــادة غذایــي 

اصلــي و ارزشــمند در مناطــق خرماخیــز کشــور بــه شــمار مي آیــد. بــا 

توجــه بــه اینكــه ایــران یكــي از بزرگتریــن کشــورهاي تولیــد کننــدة 

ایــن محصــول در ســطح جهــان مي باشــد بنابرایــن خرمــا مــي توانــد 

بعنــوان یــک محصــول صادراتــي نقــش مهمــي را در تامیــن بخشــي 

ــان خصوصــا« در  ــد. در اســتان کرم ــاء کن ــاز کشــور ایف ــورد نی از ارز م

مناطــق حاشــیه کویــر لــوت، ارقــام متنوعــی از خرمــای خشــک ونیمــه 

ــام  ــن ارق ــارم کشــت میگردد.ای ــر شمســایی ، قصــب و پی خشــک نظی

بــه شــدت بوســیله آفــات میــوه خــوار خرمــا مــورد حملــه قــرار گرفتــه 

وآســیب مــی بیننــد. )قریــب ،1370(

ــوه باعــث ایجــاد خســارات  ــه از می ــا تغذی ــا ب ــه تنه ــن حشــرات ن ای

ــل  ــي را در داخ ــوه، فضوالت ــتفاده از می ــگام اس ــه هن ــوند بلك مي ش

ــندي  ــش بازارپس ــث کاه ــه باع ــد ک ــاي مي گذارن ــر ج ــول ب محص

ــبي  ــط مناس ــه محی ــر اینك ــاف ب ــكل 1( مض ــول مي گردند.)ش محص

را جهــت رشــد و فعالیــت عوامــل قارچــي و دیگــر میكروارگانیزم هــا 

ــش خســارت بصــورت چشــمگیری  ــد و موجــب افزای ــم مي کنن فراه

میشــوند.بنابراین جهــت کاهــش خســارت بایســتی از روشــهای 

مختلــف بــرای مدیریــت جمعیــت آفــات بهــره بــرده و خســارت را بــه 

ــانیم.  ــل برس حداق
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مقدمه:
ــرة  ــه شــب پ ــوان ب ــاي خشــک و نیمــه خشــک مي ت ــات خرماه ــن آف از مهمتری

ــق  ــره در مناط ــب پ ــن ش ــود. ای ــاره نم ــمش )Ephestia figulilella( اش کش

ــن  ــا اولی ــت ام ــت اس ــال فعالی ــال  در ح ــول س ــام ط ــا« در تم ــیر تقریب گرمس

تخمگــذاری آفــت در روی محصــول خرمــای جدیــد همزمــان بــا شــروع رســیدن 

خرمــا و بــرروی نخــل صــورت مــی گیــرد . پــس از خــروج الرو )کرمینــه( از تخــم  

ــاي  ــاي درحــال رســیدن روي خوشــه ها، خرماه ــت از خرماه ــن آف ــای ای ، الروه

ــدي  ــای بســته بن ــا وکارگاه ه ــاي موجــود در انباره ــن و خرماه ــاده روي زمی افت

ــه مــي کنــد. الروهــا پــس از خــروج از تخــم، از طریــق شــكافهاي موجــود  تغذی

در ســطح خرمــا بــه داخــل آن نفــوذ کــرده و یــا اینكــه ســوراخي در میــوة ســالم 

ایجــاد و وارد محصــول مي شــوند. جمعیــت ایــن حشــره در خرماهــاي افتــاده در 

ــا خــارج شــده ونســل  ــل از آنه ــه و ســپس حشــره کام ــش یافت زیردرخــت افزای

ــده  ــار ش ــای انب ــه خرماه ــوال« ب ــل معم ــن نس ــه ای ــد ک ــاز میكن ــدی را آغ جدی

 .)1993,Barreveld( .ــد ــارت میزن خس

ــوه  ــک می ــره کوچ ــب پ ــای ش ــی الروه ــداد کم ــده تع ــیب دی ــای آس در خرماه

ــت  ــی آف ــود ول ــده میش ــز دی ــا )Batrachedra amidraulla( نی ــوار خرم خ

مهــم همــان شــب پــره کشــمش مــی باشــد کــه خســارت باالیــی را بــه محصــول 

ــول  ــندی محص ــت و بازارپس ــدید در کیفی ــت ش ــث اف ــرده و باع ــا وارد ک  خرم

مــی گــردد. همچنیــن راه را بــرای خســارت انــواع آفــات انبــاری ،قارچهــای عامــل 

پوســیدگی وغیــره بــاز نمــوده وحجــم زیــادی از محصــول را ازبیــن میبرنــد. 
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ــف فیزیكــی، شــیمیایی و  ــات از روشــهای مختل ــن آف ــت ای ــرل جمعی ــرای کنت ب

بیولوژیــک اســتفاده میگــردد کــه حاصــل ســالها تحقیــق کارشناســان مــی باشــند.

شكل 1- خرمای خسارت دیده ،حاوی فضوالت الروی

:Gregson  Ephestia figulilellaشب پره کشمش

ایــن آفــت شــب پــره ای کوچــک اســت کــه رنــگ عمومــی آن قهــوه ای مایــل 

بــه کاهــی بــوده و بالهــای زیــری ســفید رنــگ هســتند .عــرض حشــره کامــل بــا 

بــال بــاز حــدود 20 میلــی متــر است.)شــكل 2(، بالهــای عقبــی حاشــیه دار مــی 

باشــد. حشــرات کامــل تــا 24 روز زنــده مــی ماننــد و مــاده بالــغ در طــول مــدت 

ــای  ــا نواره ــگ ب ــری رن ــا آج ــرم ت ــا ک ــذارد.  الروه ــی گ ــا 350 تخــم م ــر ت عم

طولــی ســفیدرنگ بــوده والرو کامــل بیــش از 2 ســانتی متــر طــول دارد.)شــكل 

ــماعیلی.1372( 3(.)اس
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شكل 2- حشره کامل شب پره کشمش

 شكل3 - الروهای سنین مختلف شب پره کشمش

ــه بســیار نزدیــک  ــره گون ــه از شــب پ ــر ایــن گون الزم بذکــر اســت کــه عــاوه ب

دیگــری هــم از روی خرماهــای انبارشــده جــدا گردیــد کــه حتــی از نظــر نــام هــم 

بســیار شــبیه هــم مــی باشــند :

     Ephestia phiguliella Forbesشب پره افستیا 

ــال  ــرض ب ــانتیمتر وع ــک س ــر و بطــول حــدود ی ــی باریكت ــه دارای بدن ــن گون ای

ــا خطــوط مضــرس  ــی آن خاکســتری ب ــال روئ ــگ ب ــوده ورن ــر ب 14-15 میلیمت
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 تیــره اســت.. الروهــا برنــگ کــرم و همــراه بــا نقاطــی در دوطــرف بــدن 

می باشند)شــكل4(. نــوع تغذیــه و ایجــاد خســارت شــبیه گونــه قبلــی بــوده و بــه 

میــوه خرمــا خســارت میزنــد ،ایــن گونــه بیشــتر در انبــار دیــده شــد.

شكل4- حشره کامل و الرو شب پره افستیا

  Batrachedra amidraula Meyrشب پره میوه خوار کوچک خرما

شــب پــره بالــغ عبــارت اســت از پروانــه اي بــه رنــگ خاکســتري مایــل بــه ســفید 

ــوه اي دارد و در  ــاي کوچــک  قه ــدن نقطــه ه ــره و در ســطح ب ــاي نق ــا پولكه ب

انتهــاي شــكم  حشــره یــک دســته مــوي ســفید مایــل بــه بــور دیــده مــي شــود ، 

عــرض بــدن پروانــه بــا بالهــاي بــاز 11 تــا13 میلیمتــر و طــول آن 6 تــا 8 میلیمتــر 

مــي باشد)شــكل5( .الرو آفــت بــه رنــگ ســفید مایــل بــه زرد بــوده ودرازاي آن بــه 

10 تــا 12 میلیمتــر مــي رســد .

ــفید  ــگ س ــه رن ــه ب ــاي پروان ــت و تخمه ــكل اس ــي ش ــگ و بیض ــفیره زرد رن ش

ــد . ــر دارن ــر قط ــي مت ــک میل ــروي و ی ــكل آن ک ــوده ش ــیري ب ش
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شكل5- حشره بالغ شب پره میوه خوار خرما

ــود دارد و  ــور وج ــز کش ــا خی ــق خرم ــام مناط ــا در تم ــوار خرم ــوه خ ــرم می ک

معمــوال«از میــوه هــاي نــارس خرمــا تغذیــه میكنــد و بــر اثــر ایــن تغذیــه میــوه 

ــي 15 روز پــس از  ــوه از 10 ال ــزش می هــا روي زمیــن مــي افتنــد )شــكل6(. ری

تلقیــح خرمــا شــروع و تــا هنگامــي میــوه هــاي خرمــا بــه انــدازه یــک بــادام مــي 

شــوند ادامــه پیــدا مــي کنــد طــرز زیــان آفــت در اول فصــل بدیــن شــكل  اســت 

ــه  ــا را ســوراخ کــرده و خــود را ب ــي میــوه خرم کــه کــرم مذکــور قســمت انتهای

هســته خرمــا مــي رســاند و از هســته وگوشــت تغذیــه مــي کنــد ســپس محــل 

ــا دم  ــوه ب ــاط می ــه ارتب ــود در نتیج ــي ش ــارج م ــرده و خ ــوراخ ک ــري را س دیگ

خوشــه قطــع گردیــده ، میــوه چروکیــده و رنــگ آن تغییــر یافتــه ) قرمــز تیــره 

مــي شــود ( و بــر روي زمیــن مــي ریــزد بــه همیــن علــت بــه ایــن آفــت ســرخه 

هــم مــی گوینــد. امــا در ارقــام خشــک ونیمــه خشــک عــاوه بــر اول فصــل ، در 

اواخــر فصــل و بــر روی خرمــای رســیده در نخلســتان وانبــار هــم خســارت میزنــد.
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شكل6- خسارت کرم میوه خوار در اول فصل

نحوه ایجاد خسارت

 ایــن آفــات خســارت اصلــی خــود را از داخــل نخلســتان و بــا تخمریــزی بــر روی 

میــوه هــای درحــال رســیدن شــروع میكند)شــكل 7( و در ادامــه از میــوه هــای 

ریختــه شــده در کــف بــاغ تغذیــه میكنــد.

زمــان حملــه مصــادف بــا زمانیســت کــه میــوه هــا تغیــر رنــگ داده و شــروع بــه 

شــیرین شــدن مــی کننــد.در ایــن مرحلــه الروهــای شــب پــره کشــمش در داخــل 

ــد امــا بتدریــج ایــن  رطــب هــای ریختــه شــده بــرروی زمیــن قابــل مشــاهده ان

میــوه هــا بوســیله ســایر آفــات و قارچهــای عامــل گندیدگــی مــورد حملــه قــرار 

.)1999.Ahmed(میگیرنــد. و موجــب گســترش آلودگــی میشــوند

ــای روی خوشــه  ــوه ه ــر روی می ــا برداشــت محصــول ب ــت ت ــی آف چرخــه زندگ

ومیــوه هــای ریختــه شــده در کــف بــاغ ادامــه پیــدا مــی کنــد وبــا حمــل محصــول 

برداشــت شــده بــه داخــل انبــار، آفــت هــم بــه انبــار منتقــل مــی شــود.
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شكل 7- خرماهای در حال شیرین شدن که مورد حمله آفت قرار میگیرند

ــی ،  ــرایط مناســب آب و هوای ــل ش ــتاندارد بدلی ــر اس ــی و غی ــای قدیم در انباره

ــوده  ــوه هــا آل ــی از می ــد و درصــد باالی جمعیــت آفــت بشــدت افزایــش مــی یاب

مــی شــوند. در ایــن شــرایط ســایر آفــات انبــاری هــم بــه محصــول حملــه کــرده 

ــد.  ــدا مــی کن ــزان خســارت افزایــش چشــمگیری پی ومی

نحوه کنترل آفت

جهــت کنتــرل ایــن آفــت تحقیقــات زیــادی صــورت گرفتــه کــه نتیجــه آنهــا بــه 

صــورت روشــهای کاربــردی در زیــر توصیــه مــی گــردد.

1-استفاده از پوشش پارچه ای روی خوشه: 

در ایــن روش پــس از آنكــه دانــه هــای خرمــا بــه انــدازه یــک نخــود شــدند روی 

خوشــه یــک کیســه پارچــه ای از جنــس متقــال میكشــیم) ابعــاد کیســه طــوری 

باشــد کــه خوشــه براحتــی داخــل آن جــا بگیــرد و دوطــرف کیســه بایــد دارای 
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ــه شــده  ــای تعبی ــا بنده ــن کیســه را ب ــاال و پایی ــد باشــد ( ســپس قســمت ب بن

محكــم مــی بندیــم تــا حشــرات آفــت و پرنــدگان نتواننــد وارد کیســه شوند)شــكل 

8(. ) گلشــن - ناصــری1382(.

شكل8 - پوششهای پارچه ای خوشه خرما

بــا وجــود ایــن پوشــش هــا محصــول از حملــه آفــات مختلــف از جملــه شــب پــره 

میــوه خــوار وحتــی زنبورهــا و پرنــدگان در امــان مــی باشــد ضمــن اینكــه گــردو 

خــاک هــم بــرروی آن نمــی نشــیند و در هنــگام رســیدن محصــول چــون خرمــا 

ــاز کــردن تــه کیســه محصــول  ــا ب بتدریــج مــی رســد، کشــاورزان مــی تواننــد ب

ــری  ــن جلوگی ــر روی زمی ــزش محصــول ب ــد واز ری ــارج نماین رســیده را از آن خ

نماینــد. در زمــان برداشــت هــم خوشــه درحالیكــه درون کیســه اســت از درخــت 

جداشــده و تــا محــل بســته بنــدی محصــول بــرده شــده و آنجــا خوشــه را از داخل 
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کیســه خــارج مــی نماینــد. پــس از پایــان کار بایســتی کیســه هــا بــرای اســتغاده 

در ســال بعــد از نظــر ســالم بــودن بررســی و نیــز ضدعفونــی گردنــد.

2-استفاده از تله های فرومونی:

در ایــن تلــه هــا از فرومــون جنســی شــب پــره کشــمش اســتفاده مــی شــود کــه 

موجــب جلــب و بــه تلــه افتــادن حشــرات نــر آفــت میشــوند. ایــن تلــه هــا هــم 

بــرای پایــش جمعیــت آفــت و تشــخیص زمــان مبــارزه شــیمیایی بــكار مــی رونــد 

) شــكل 9( وهــم جهــت شــكار انبــوه آفــت اســتفاده مــی گردنــد. البتــه الزم بذکــر 

اســت در مــورد دوم هنــوز تحقیقــی جهــت مشــخص شــدن تعــداد تلــه الزم در 

واحــد ســطح انجــام نشــده ونیــاز بــه انجــام تحقیقــات در ایــن زمینــه مــی باشــد.

شكل9- تله فرومونی

3- جمع آوری و معدوم کردن خرماهای آلوده:

جهــت جلوگیــری از افزایــش جمعیــت آفــت درون نخلســتان، بایســتی خرماهــای 

ــرروی نخــل  ــده ب ــی مان ــا باق ــاغ ) شــكل10( و ی ــه شــده در کــف ب ــوده ریخت آل

وهمچنیــن خرماهــای آلــوده ای کــه قبــل از بســته بنــدی جداســازی میشــوند از 
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ــاغ خــارج شــده و معــدوم گردنــد تــا حشــرات موجــود در داخــل آنهــا از بیــن  ب

)1991,Dent( .ــد رفتــه و موجــب افزایــش خســارت نگردن

شكل10- خرماهای ریخته شده در کف باغ

4-مبارزه شیمیایی در اول فصل:

همانگونــه کــه قبا«ذکــر شــد خســارت آفــت از زمــان تغیــر رنــگ خرمــا و شــروع 

رســیدن، آغــاز مــی گــردد بنــا بــر ایــن نكتــه و بــا اســتفاده از تلــه هــای فرومونــی 

ــتفاده از  ــا اس ــوده وب ــخص نم ــول را مش ــه محص ــت ب ــه آف ــان حمل ــوان زم میت

ــود  ــدام نم ــتان اق ــی نخلس ــه محلولپاش ــزار ب ــون دو در ه ــر ماالتی ــمومی نظی س

ــری. 1398( )لطیفیان،.ناص

الزم بذکــر اســت کــه هنــگام محلولپاشــی بایــد عــاوه بر خوشــه هــا ، بــر روی تنه 

نیــز محلولپاشــی گــردد تــا حشــراتی کــه خــود را در ال بــه الی درز و شــكافهای 

روی تنــه مخفــی نمــوده انــد از بیــن برونــد.
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5-استفاده از روشهای گرمایی و برودتی

در ایــن روش بــا قــرار دادن محصــول برداشــت شــده در معــرض حــرارت 60 -70 

ــا ســرمای 5- درجــه ســانتیگراد بمــدت  درجــه ســانتیگراد بمــدت 2 ســاعت و ی

48 ســاعت موجــب از بیــن رفتــن جمعیــت زیــادی از آفــات موجــود در خرمــا مــی 

گــردد ) گلشــن- ناصــری1382(.

پــس از انجــام ایــن مرحلــه خرمــا بــرای انتقــال بــه ســردخانه بســته بنــدی شــده 

و عملیــات انتقــال صــورت مــی گیــرد.

6-رعایت بهداشت انبار:

ــه  ــا ب ــاوی خرم ــروف ح ــد ظ ــدی آن بای ــته بن ــول و بس ــت محص ــس از برداش پ

ســردخانه هــای مجهــز انتقــال داده شــوند ، امــا در مناطقــی کــه دسترســی بــه 

ســردخانه مشــكل اســت و مجبورنــد خرمــا را در انبارهــای معمولــی انبــار نماینــد) 

ارقــام خرمــای خشــک و نیمــه خشــک بدلیــل رطوبــت پائیــن دچــار ترشــیدگی 

نمیشــوند( حتمــا« بایــد انبــار کامــا« تمیــز وضدعفونــی گــردد و در و پنجــره هــا 

بــا تــوری فلــزی مســدود شــوند تــا امــكان ورود آفــت بــه آنهــا بــه حداقــل برســد 

همچنیــن در و دیــوار انبــار نبایــد دارای درز و شــكاف جهــت مخفــی شــدن آفــت 

ــاغ دور باشــند وخرماهــای  ــه مــی شــود انبارهــا تاحــد امــكان از ب باشــند. توصی

انبــار شــده هرچــه زودتــر بــه ســردخانه یــا بــازار مصــرف منتقــل گردنــد. 
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توصیه:
هنــگام احــداث نخلســتان فواصــل کافــی بیــن درختــان را رعایت 

نماییــد تــا انجــام عملیــات داشــت و برداشــت  بــه مشــكل نخورد 

، جهــت کاهــش آفــات در بــاغ حتما«هــرس شــاخه هــای اضافــی 

ــارج  ــاغ خ ــط ب ــپس از محی ــام و س ــها انج ــک و پاجوش و خش

گردنــد.

علفهــای کــف نخلســتان کنتــرل شــوند تــا محلــی بــرای تجمــع 

آفــات فراهــم نگــردد همچنیــن خرماهــای آلــوده ریختــه شــده 

ــر روی شــاخه هــا وتنــه نخلهــا  ــده ب ــا باقــی مان ــاغ ی در کــف ب

جمــع آوری و بــه خــارج نخلســتان انتقــال داده شــده و معــدوم 

گردنــد.
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