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  :مقدمه

آور خرما مورد استفاده  ها و حشرات زيان ها جهت مبارزه با كنه كش انواع زيادي از آفت      

تنوع در ميزان حساسيت انواع آفات خرما به سموم كشاورزي سبب گرديده كه . اند قرار گرفته

هايي برگزيده شوند كه  در تدوين برنامه كنترل شيميايي در مديريت تلفيقي آفات خرما روش

ان ضمن كاهش خطرات زيست محيطي از بروز آفات جديد، مقاومت آفات، نابودي دشمن

در برنامه مديريت تلفيقي . ها جلوگيري شود طبيعي و تشديد تراكم جمعيت آفات  در نخلستان

ها بايد رعايت گردد، توجه به اصل كاربرد  كش آفات خرما نكته مهمي كه در كاربرد آفت

است كه در اين  يباشد و آن شامل استفاده انتخابي از سموم مي شيميايي صحيح سموم

اي مختلف كاربرد انتخابي سموم بر عليه آفات مهم خرما مورد بررسي قرار ه راه دستورالعمل

  .گيرد مي

  

  :استفاده انتخابي از سموم با توجه به فيزيولوژي آفات) گام اول

رم خسـارت كـ  . باشـند  كنه تارتن خرما وكرم ميوه خوار خرما  دو آفت مهم خرما در ايران مي     

ي مرطـوب و كنـه تـارتن خرمـا در شـرايط آب و هـوايي       خوار خرما در شـرايط آب و هـواي   ميوه

خوشـبختانه سـموم   . گيـرد  هاي وسيعي بر عليـه آنهـا صـورت مـي     خشك افزايش يافته و سمپاشي

ثير أدو گونه آفت وجود دارد كه نـه تنهـا تـ   كنترل هر انتخابي بر اساس اصول فيزيولوژيكي براي 

ه يب سموم شـيميايي را بـه اكوسيسـتم بـ    گيري در كاهش جمعيت آنها دارند بلكه ميزان آس چشم

در رابطـه بـا كـرم    . رسـاند  باشند به حداقل مـي  خصوص دشمنان طبيعي كه عمدتاً از بند پايان مي

توان به استفاده از سموم ضد سنتز كيتين اشاره كرد كه در سـاير كشـورها در    ميوه خوار خرما مي

امكان استفاده از آن براي مبارزه بـا ايـن آفـت     رود و ها به كار مي موارد مشابه بر عليه الرو پروانه
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بـاكتري  . هـاي گرمسـيري كشـور در دسـت بررسـي اسـت       نيز در مؤسسه تحقيقات خرمـا و ميـوه  

Bacillus thuringiensis تروسايد  هاي تجاري مختلف از جمله بايترول،  كه امروزه تحت نام

رود نيـز داراي پتانسـيل    مـي بـه كـار   هـا   و بيشـتر بـر عليـه الرو پروانـه     ردو غيره در بازار وجـود دا 

  .باشد كاربردي خوبي در اين زمينه مي

تعـداد آنهـا هـر روز در حـال      كهها سنتز شده  كش در مورد كنه تارتن خرما نيز انواعي از كنه     

هاي بندپايان تاثير  ها حالت انتخابي داشته و روي ساير گروه كش اين گروه از آفت. افزايش است

كـش انتخـابي كـه داراي دامنـه تـاثير محـدود        رند، استفاده از اين گروه از سموم آفـت زيادي ندا

عنـوان يكـي از ابزارهـاي مفيـد در اختيـار مـديريت تلفيقـي آفـات خرمـا بـوده و در           ه باشد بـ  مي

در مطالعـاتي   .بايست به آنها توجه كـافي مبـذول داشـت    هاي مبارزه با آفات خرما مي ريزي برنامه

اخير توسط نگارنده به عمل آمـده سـموم نيسـورون، پرايـد و تـديون داراي تـاثير        كه در سالهاي

  .مناسبي براي مبارزه با كنه تارتن خرما بوده است

  :استفاده انتخابي از سموم با تغيير تكنيك) گام دوم

هاي گذشته جهت كاربرد سموم بر عليه آفات خرما نظير كرم  هايي كه در سال يكي از تكنيك    

بـا   .باشـد  سمپاشي هوايي مـي  ،خوار خرما، زنجره خرما و كنه تارتن خرما به كار گرفته شده ميوه

توجه به اين كه بعضي از اين آفات نظير كرم ميوه خوار خرما و كنه تارتن خرما بر روي درختـان  

هاي خرما قرار  هاي درخت خرما مانند چتري روي خوشه كوتاه فعاليـــــت بيشتري دارند و برگ

هاي خرمـا را كـه محـل فعاليـت آفـت       رسد كه سم پاشيده شده نتواند خوشه به نظر مي ،گيرد يم

جهـت   1375و  1374هـاي   بر همين اساس آزمايشاتي طي سـال . طور كامل پوشش دهده است، ب

ارزيابي تاثير سم پاشي هوايي روي نخيالت انجـام گرفـت در ايـن مطالعـات بـراي پـي بـردن بـه         
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سم و جايگزين شدن آنها روي هدف واقعي اقـدام بـه نصـب كارتهـاي     چگونگي پخش قطرات 

هـاي   هـا نشـان داد كـه در سـال     نتايج حاصل از بررسي كـارت . ها شد حساس به آب روي خوشه

هـا قطـرات قابـل قبـولي از      درصد كـارت  13فقط  1375ها و در سال  درصد كارت 19فقط  1374

ها بدون برخورد سم باقي مانده بودنـد و بقيـه    رتدرصد كا 40اند و بيش از  سم را دريافت نموده

خـوار خرمـا كفايـت     قطره داشتند كه اين تعداد براي مبارزه بـا آفـات ميـوه    20تا  1اي بين  دانستيه

هاي مختلـف وجـود دارد، سمپاشـي هـوايي      كند و از آنجا كه احتمال وجود آفت در قسمت نمي

ه هـاي هـدف بـ    د، زيرا با اين روش كليـه قسـمت  باش روش مناسبي براي مبارزه با آفات خرما نمي

هاي انجام شده در رابطه با كرم ميـوه   بررسي. شوند طور يكنواخت با قطرات سم پوشش داده نمي

دهد كه بين تيمارهاي  زدگي نشان مي خوار خرما و نقش سم پاشي هوايي در كاهش درصد آفت

د، يعنـي چنانچـه سمپاشـي انجـام     سمپاشي شده و سمپاشي نشده اختالف معني داري وجود نـدار 

ثير بسـيار سـويي بـر روي    أعـالوه بـر ايـن سمپاشـي هـوايي تـ      . گرديـد  شد تغييري ايجاد نمـي  نمي

طور محسوسي نخلستان را ه بعد از انجام سمپاشي روي درختان بوي سم  ب. اكوسيستم منطقه دارد

ه رچي وارد شـده بـ  تلفـات زيـادي بـه حشـرات شـكا     . رسـد  ها بـه مشـام مـي    كند و تا مدت پر مي

. شـوند  ها دچـار تلفـات زيـادي مـي     ها و سنجاقك خصوص حشرات در حال پرواز نظير آسيابك

هاي تلف شده گرديده و آثاري از  ها و انهار جاري و پاي درختان خرما مملو از ماهي سطح بركه

دن لذا اثرات سوء سمپاشـي  هـوايي در بهـم ز   . خورد خسارت در قطعه سمپاشي شده به چشم مي

در مواردي كه به داليـل مختلـف   . تعادل طبيعي و آلوده ساختن محيط زيست كامالً مشهود است

پـاش   كوپتر سم پاشي هوايي تنها راه موجود باشد استفاده از هلي از جمله ارتفاع زياد درختان  سم

  .مناسبتر از هواپيما بوده است
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اي دفاعي كنـه را در   تارها به عنوان وسيله كند و اين كنه تارتن خرما توليد تارهاي زيادي مي      

كننــد، اســتفاده از  مقابــل ســموم شــيميايي بــه خصــوص گردهــا تــا حــدود زيــادي محافظــت مــي 

تواند در افزايش كارايي  هايي كه بتوانند نفوذ سم را به داخل كلني كنه افزايش دهند، مي تكنيك

به عنوان مثال نفوذ گوگرد به كمك تكنيكي كـه بتوانـد از طريـق تبخيـر     . ثر باشدؤسموم بسيار م

ثرتر از حالتي است كـه  ؤتدريجي، گاز گوگرد را آزاد نمايد در مبارزه با كنه تارتن خرما بسيار م

كـه زمـان سمپاشـي هنگـامي باشـد كـه هنـوز         مگر ايـن . گوگرد به طريق گردپاشي مصرف شود

  .ه باشندتارهاي كنه تنيده نشد

هـايي كـه    بايست از سـمپاش  براي ساير آفات خرما نيز با توجه به ارتفاع زياد درختان خرما مي    

در رابطه با آفاتي كـه مشـكلي از لحـاظ رسـيدن     . استفاده گردد ،باشند داراي لوله بلند مستقيم مي

در ايـن  . تر است هاي مخصوص درختان بلند مناسب ثير ندارند، استفاده از گردپاشأسم به محل ت

هاي خروجـي  سـبدي شـكل بهتـر از انـواع چهـارگوش اسـت زيـرا          ها استفاده از قسمت پاش سم

تـوان   هـا مـي   عالوه بر اين با تغييرات جزئي از اين گردپـاش . دهند سرعت سمپاشي را افزايش مي

ها چنـد   براي پاشش دانه گرده جهت تلقيح درختان ماده خرما نيز استفاده نمود، لذا اين گردپاش

  .تر هستند منظوره بوده و از نظر اقتصادي براي كشاورزان مناسب

ضدعفوني درختان نيز از تكنيك هاي اختصاصي بوده كه باعث انتخابي شدن اثر سموم آفـت      

تـوان   هاي بارز اين تكنيك در مديريت آفات خرما به مـوارد چنـدي مـي    از مثال. گردند كش مي

ترل سرخرطومي حنايي خرما در مناطقي كه به عنـوان آفـت مطـرح    از جمله جهت كن. اشاره كرد

هـا و   كـش جهـت ضـدعفوني نهـال     باشد، يكي از اقـدامات بايسـته، كـاربرد تيمارهـاي حشـره      مي

  .تواند از حمله اين آفت جلوگيري كند هاي درختان خرما قبل از كاشت است كه  مي پاجوش
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ي است كه در انتخابي نمودن اثر سموم و كـاهش  استفاده از طعمه مسموم يكي ديگر از موارد    

هـا بـراي    از جمله موارد كاربرد طعمـه مسـموم درنخلسـتان   . اثرات سوء آنها تاثير چشمگيري دارد

كش بصورت محلول پاشي جهـت   در گذشته استفاده وسيع از سموم آفت. كنترل ملخ بوده است

اعث طغيان بعضي از آفات از جمله خصوص به صورت سمپاشي هاي هوايي به مبارزه با ملخ ها ب

پاشـي   سـموم بـه جـاي سـم    متغيير تكنيك بصـورت اسـتفاده از طعمـه    . زنجره خرما گرديده است

از مـوارد ديگـر   . تواند به نحو چشم گيري از اين مشـكالت جلـوگيري بـه عمـل آورد     هوايي مي

ش محلـول پاشـي   چنانچـه  از رو . اشـاره كـرد    توان به كنترل الروهاي سوسك شاخدار خرما مي

بايست از اسفندماه تا اواخر شهريور مـاه   براي كنترل الرو اين آفت استفاده گردد، سمپاشي را مي

هايي كه تراكم جمعيت باال باشد، انجام داد كـه عمـالً غيـر     بار بخصوص در سال روز يك 15هر 

تكرار دفعـات  استفاده از طعمه مسموم از طريق قرار دادن آن در تاج درخت مشكل . ممكن است

  .سم پاشي و اثرات سوء ناشي از آن را حل نموده است

  :استفاده انتخابي از سموم بر اساس رفتار آفات)  گام سوم

گذراني  عنوان پناهگاه و محل زمستانه ها را ب هاي هرز نخلستان كنه تارتن خرما بعضي از علف    

ه شيميايي خاصي بر عليه اين آفت گيري روش مبارز كند، اين رفتار آفت باعث شكل انتخاب مي

هـا را در زمسـتان بـا     هاي هرز داخل نخلستان پاشي سطح علف گرديده است به اين ترتيب كه سم

پودر وتابل گوگرد يا پودر وتابل گوگرد همرا با روغن انجام داده كه  از يك طـرف در كـاهش   

ز طرفي ديگر كاربرد اين روش تراكم جمعيت كنه تارتن خرما در سال بعد تاثير زيادي داشته و ا

از اثرات سوء گوگرد به جهت كاربرد در فصل غير زراعي كه بسياري از موجـودات زنـده فعـال    

  .كاهد نيستند مي
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آفات چوبخوار اكثراً به درختان ضعيف حمله كرده و ثابت شده است كه درختان ضـعيف از       

از ايـن رفتـار آفـات    . يار مـوثر اسـت  كنند كه در جذب آفات چوبخوار بس خود بويي متصاعد مي

كننـد، بـه ايـن ترتيـب كـه       صـورت انتخـابي اسـتفاده مـي    ه چوبخوار جهت كنترل شيميايي آنها ب

ــذب      ــس از ج ــته و پ ــتان نگاهداش ــي از نخلس ــاط مشخص ــيده را در نق ــان پوس ــدادي از درخت تع

وبخـوار را  هاي چوبخوار با استفاده از سموم قوي بر روي اين درختان جمعيـت آفـات چ   سوسك

دهند و به اين ترتيـب از وسـعت منطقـه سمپاشـي شـده و اثـرات سـوء آن         شدت كـــاهش ميه ب

  .كنند جلوگيري مي

استفاده از تله هاي نوري و فروموني و جذب آفات خرما به مناطق سمپاشي شده خـاص نيـز از       

  .باشد موارد استفاده انتخابي از سموم با توجه به رفتار آفات مي

  گيري نتيجه

بايست در اجراي تاكتيك  غير از برنامه استفاده انتخابي از سموم نكته مهم ديگري كه مي    

ست كه ا كنترل شيميايي در برنامه مديريت تلفيقي آفات نخلستان مورد توجه قرار گيرد اين

هاي مديدي است كه مورد  بسياري از سموم بكار رفته شده اگرواكوسيستم خرما براي مدت

در مديريت تلفيقي كنترل . و از  درجه كارايي آنها كاسته شده است    است  ده قرار گرفتهاستفا

بايست تاريخچه مصرف  آفات  خرما جهت تداوم كنترل شيميايي با حداكثر راندمان مي

كش مشخص باشد و دادهاي درجه تاثير، فرموالسيون و ساير خصوصيات آفت كش را  آفت

  .االنه ثبت نمودبراي اين منظور به صورت س
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