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  همقدم

ترين آفات خرما بوده كـه بـا حملـه    خرما  از مخرب آفات چوبخوار

ها صدمات جبـران ناپـذيري بـه نخـل     ها و دمبرگبه جوانه انتهايي، دم خوشه

 68تـا   30بين آنها  خسارتبراساس گزارشات بين المللي . كندخرما وارد مي

ــه دليــل درون. دهــددرصــد محصــول را كــاهش مــي  ــودن و متاســفانه ب زي ب

  . ارت غير مستقيم كمتر مورد توجه مديران كنترل آفات قرار گرفته استخس

  كليد خسارت شناسي آفات چوبخوار خرما 

قاعده (ها و داالنهاي متعدد در قسمتهاي مختلف درخت  وجود حفره - 1

   2.……………………………………………......)ساقه، برگها و تنه اصلي

 18الي  6تر و عمق سانتي م 20حفرات و راهروهاي سطحي به درازاي  - 1ّ

  موريانه خرما. ……………………ريشه، تنه، ساقه، برگ و خوشه(ر سانتي مت

خروج شيره از درخت ، داالنها تا تنه اصلي مي رسد ، گاهي حمله به  - 1ّّ

  سوسك شاخدار خرما . ………تاج و گاهي به جوانه انتهايي درختان خرما 



 

 

٣

چوبخـوار  ………فضوالت الرو مخلوط با شـيره گيـاهي بـه رنـگ سـياه       - 2

  شاخك بلند خرما

  
  خسارت موريانه خرما -1شكل 

  
  خسارت سوسك شاخدار خرما -2شكل 



 

 

۴

  
  بلند خرما  حسارت سوسك شاخك -3شكل

ت خـارج از  ااز طرف ديگر به داليل ذكر شده مراحـل حسـاس آفـ   

تجربيـات  . مرسوم از جمله روش شيميايي مي باشد كنترلهاي دسترس برنامه

-ه است كه بهترين روش براي كنتـرل جمعيـت سوسـك   بين المللي نشان داد

  . باشداستفاده از روش كنترل ميكروبي مي Oryctesهاي جنس 

در مديريت تلفيقي كنترل بيولوژيك محور آفـات چوبخـوار خرمـا    

اصل اساسي اسـتفاده از روشـهاي كنتـرل بيولوژيـك اسـت كـه در تلفيـق بـا         

جمعيت آفات را تا سـطح   روش كنترل زراعي در اكثر مواقع پتانسيل كاهش



 

 

۵

باشند و از روشهاي كنتـرل شـيميايي در شـرايط    آستانه زيان اقتصادي دارا مي

  .گرددهاي مكمل استفاده ميخاص به عنوان روش

اي دشمنان طبيعي براي عبارت از معرفي دورهكنترل بيولوژيكي حمايتي 

ر پيدا دشمنان طبيعي معرفي شده ممكن است استقرا. باشدكنترل آفات مي

بايست در زمان نياز وقبل از رسيدن جمعيت آفت به آستانه نكنند و لذا مي

 قارچاين شرايط در ارتباط با . اقتصادي به رهاسازي مجدد اقدام نمود

Metarhizium anisopliae اين عامل  .وجود داردآفات امل بيمارگر ع

بسياري از اما در . استها شناسايي گرديدهاگر چه در بعضي از نخلستان

   .ها فعال نبوده و يا تراكم بسيار پاييني داردنخلستان

  دستورالعمل استاندارد اجراي پروژه

دسستورالعمل استاندارد طراحي برنامه كنترل بيولوژيـك حمـايتي شـامل    

  .باشدمراحل ذيل مي

  

 



 

 

۶

 انتخاب  عامل كنترل بيولوژيك •

 Metarhizium anisopliaeان كـه در سراسـر جهـ    ي است، قارچ

بيمـاري در   عامـل  اين قـارچ . كندبه طور طبيعي در خاك رشد مي

  . است يحشرات مختلف

 ارزيابي آزمايشگاهي كيفيت عوامل كنترل بيولوژيك •

عامـل   M, anisopliae قـارچ  سوابق تحقيقاتي نشان داده است كـه  

  :زيرا. خرما  است سوسك شاخدارمناسبي براي كنترل بيولوژيكي 

كامــل و الرو آفــت كــه  كشــنده روي حشــره از كمتــرين دز -الــف

  .است زاي آن هستند، برخوردار بودهمراحل خسارت

در شرايط تيمـار شـده بـا اسـپور     دار سوسك شاخهاي  جمعيت  -ب

گيرنـد بـه    قـرار مـي   تـأثير قارچ از نظر قـدرت بقـا بـه شـدت تحـت      

بـه سيسـتم ميانـه     بيمـارگر اي كه در چند روز اول ورود عامـل   گونه

دگي كه شاخص نرخ بقا بوده و ضـريب خطـر كـه شـاخص     اميد زن



 

 

٧

پذيري جمعيت است، افزايش چشـم گيـري نسـبت بـه شـاهد       آسيب

زا كـاهش يافتـه و   توانايي تغذيه مراحل رشـدي خسـارت  .  نشان داد

و گــذاري  قــدرت بقــا، ســرعت رشــد، نــرخ بــاروري، قــدرت تخــم 

از بنـابراين  . گيـري نشـان داد  هـا كـاهش چشـم    توانايي تفـريخ تخـم  

 دار خرمـا سوسك شاخ، بيمارگرگيرشناسي قارچ عامل  ديدگاه همه

دهـد كـه پارامترهـاي مهـم تعيـين      قرار مـي  تأثيراي تحت  را به گونه

روش كنتــرل  تــأثيركننــده رشــد و بقــاي آفــت در جهــت افــزايش  

  .دهند گيري نشان مي ميكروبي كاهش چشم

 هاي رهاسازي حمايتيبهينه سازي روش •

 ما دراليت سوسك شاخدار خرشروع فعزمان با همبراي رهاسازي 

در اين روش تعداد . گردداقدام مي هر نخلستان نيمه دوم اسفند ماه

گردد و اين عدد تله در هر هكتار براي رهاسازي استفاده مي 4

هر . رهاسازي به صورت روزانه و به مدت سه هفته ادامه داشته باشد



 

 

٨

متر  سانتي 10و ارتفاع  35تله شامل يك تشت پلي اتيلني به قظر 

درون هر . كه كامالً با پوشال خرما پوشش داده شده استفاده شود

- گرم مريستم انتهايي خرما كه به وسيله روش غوطه 100تله مقدار 

اسپور در   44/5× 105ورسازي در سوسپانسيون قارچ با غلظت  

ه عالو. شود كه به صورت روزانه تعويض گرددليتر قرار داده  ميلي

ليتر به ازاي هر  5براين محيط اطراف سايه اندازدرختان به مقدار 

درخت با سوسپانسيون اسپور قارچ به صورت خاك كاربرد 

 .ضدعفوني  شود

اطمينان از استقرار عوامـل كنتـرل بيولوژيـك رهاسـازي      •

 شده

روز  45از زمـان رهاسـازي تـا    كـه  مطالعات انجام شده نشان داده است 

 .شاخص رشد قارچ روند افزايشي داشته است اعيرهاسازي اشبپس از 

همچنين عامل بيمارگر مصـرف شـده در رهاسـازي اشـباعي بـه خـوبي       
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هاي بعدي آفت را مـورد حملـه قـرار    دوام آورده، تكثير شده و در نسل

  .شوددهد كه اصطالحاً دور تسلسل پاتوژن ناميده ميمي

 ارزيابي موفقيت برنامه كنترل بيولوژيك حمايتي •

دار خرمـا در شـرايط   باالترين كارايي كنترل آسيب سوسـك شـاخ  

عــدد تلــه  در هــر هكتــارو  4اســتفاده از تعــداد رهاســازي حــداكثر 

 كـارايي  تكرار روزانه  به مدت سه هفته بوده اسـت در ايـن شـريط   

  .استدرصد  90كنترل باالي 

  اصول كنترل زراعي آفات چوبخوارخرما 

دادن عمليات مديريت نخيالت به  روشهاي زراعي عبارتند از تغيير

صورتي كه شرايط محيط زيست آن را براي توليد مثل، انتشار و يا زنده 

  . باشد تر سازد و شامل موارد زير مي نامطلوب آفات چوبخوار خرماماندن 
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  اشت و مواظبتهاي فني در نخل خرماتوجه به بهد) ف ال

پناهگاها و   محلهاي تكثير،بهداشت نخيالت مشتمل بر حذف يا انهدام          

درنخلستانهاي تحت مديريت  آفات چوبخوار خرمامحلهاي زمستانگذراني 

آفات رعايت اين اصول در كاهش تراكم جمعيت بسياري از . باشد مي

.  موثر بوده و قابل تلفيقي با بسياري از روشهاي كنترل است چوبخوار خرما

ن پوسيده اشاره كرده اين درختان بين بردن تنه درختاتوان به از جمله مياز 

گذاري حشرات ماده و تكثير آنها مورد  پوسيده به عنوان مكاني براي تخم

گذاري مناسب  گيرد و با از بين بردن آنها در واقع بستر تخم استفاده قرار مي

البته . گردد براي آنها از بين رفته و از افزايش تراكم جمعيت آنها كاسته مي

ها را در نخلستان باقي گذاشته و پس از تجمع  اين تنهگاهي تعدادي از 

حشرات ماده به شدت سمپاشي كرده و يا مي سوزانند و به اين صورت از 

تنه هــاي پوسيده باقــي مانده به عنوان تله براي كنترل سوسك شاخدار 

استفاده از پاجوشهاي سالم، قوي و عاري از آفت و . خرما استفاده مي كنند
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آفات ي از اصول بهداشت نخيالت بوده كه در مديريت بيماري يك

   .تاثير چشم گيري خواهد داشت چوبخوار خرما

  : تنظيم دور آبياري) ب

تنظيم دور و ميزان آب آبياري به  چوبخوار در مديريت آفات         

رعايت دور . دهد صورتهاي مختلف جمعيت آفات را تحت تاثير قرار مي

آبياري منظم . وسك شاخدار خرما موثر استآبياري در كاهش جمعيت س

تنظيم دور آبياري . باشد همچنين در كاهش خسارت موريانه ها نيز موثر مي

در تابستان از تراكم جمعيت و ميزان خسارت آنها به ميزان قابل توجهي 

  . كاهد مي

  : كوددهي) د 

آن  باال بردن حاصلخيزي خاك نخلستانها در روي درختان خرما و آفات     

به طور كلي خسارت چوبخوارها زماني . گذارد به طرق مختلف تاثير مي

يابد كه درختان ضعيف باشند زيرا درختان قوي توانايي دفع اين  افزايش مي
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گروه از آفات را دارند بنابر اين يكي از اصول اساسي كنترل اين گروه 

  . باشد آفات تقويت درختان از طريق كوددهي مي

  : نشخم نخلستا) ك 

شخم زمين مي تواند در فعاليت و ميزان تراكم آفاتي كه قسمتي از      

گذرانند نظير موريانه ها كه در خاك النه  زندگي خود را در خاك مي

. سازي مي كنند شخم همه ساله نخلستانها در كاهش آلودگي آنها تاثير دارد

به صورت شفيره در خاك  آفات چوبخوار خرمابعضي ديگر از 

نگذراني نموده و با عمليات شخم شرايط مناسب زمستانگذراني آنها به زمستا

هم خورد و به اين طريق تراكم جمعيت آنها در سال بعد به نحو چشم گيري 

  .      كاهش مي يابد

   آفات چوبخوار خرمااصول كنترل شيميايي   

ضدعفوني درختان از تكنيك هاي اختصاصي بوده كه باعث انتخابي     

يكي از اقدامات بايسته، كاربرد . گردند ر سموم آفت كش ميشدن اث
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خرما قبل از  نخلهاي  كش جهت ضدعفوني پاجوش تيمارهاي حشره

  .تواند از حمله اين آفت جلوگيري كند كاشت است كه  مي

استفاده از طعمه مسموم يكي ديگر از مواردي است كه در انتخابي نمـودن      

از روش   چنانچـه . نها تاثير چشـمگيري دارد اثر سموم و كاهش اثرات سوء آ

اسـتفاده گـردد، سمپاشـي را     آفـات چوبخـوار  محلول پاشي براي كنترل الرو 

بـار بخصـوص در    روز يك 15بايست از اسفندماه تا اواخر شهريور ماه هر  مي

. هايي كه تراكم جمعيت باال باشد، انجام داد كه عمالً غيـر ممكـن اسـت    سال

موم از طريق قرار دادن آن در تاج درخت مشـكل تكـرار   استفاده از طعمه مس

اسـتفاده از    .دفعات سم پاشي و اثرات سوء ناشي از آن را حـل نمـوده اسـت   

بـه منـاطق سمپاشـي     آفات چوبخوار خرماتله هاي نوري و فروموني و جذب 

شده خاص نيز از موارد اسـتفاده انتخـابي از سـموم بـا توجـه بـه رفتـار آفـات         

  .باشد مي

  



 

 

١۴

  

  نبعم

ارزيـابي كـارايي كنتـرل بيولوژيـك     . 1393. و همكاران. لطيفيان، م

گزارش نهايي طرح تحقيقـاتي،  . در مديريت كنترل آفات مهم خرما

هــاي گرمســيري كشــور، ســازمان  مؤسســه تحقيقــات خرمــا و ميــوه

  .صفحه 294تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، 


