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  : چکیده
 ، یکی از مهمترین درختان میوه در Phoenix dactylifera (L.)درخت خرما،

 01/1هزار هکتار و تولید سالیانه  199کشور ایران با سطح زیر کشت بیش از 
هاي  فات از جمله سوسکآاین محصول مورد حمله بسیاري از .است میلیون تن

 نخیالت خانواده گیاهان اختصاصی آفت ها     این گونه. گیرد کرگدنی خرما قرار می
 تغذیه گیاه مغز و تنه خوشه، دم دمبرگ، از آنها کامل حشرات و الروها .باشند می
 باعث حتی و ها خوشه ها، برگ شکستن باعثحمالت آنها به نخل  و کنند می

در افزایش تولید این ها  این آفات در نخلستانکنترل . شوند می افتادن درخت
مختصري در خصوص بیولوژي و  ،در این دستورالعمل .خواهد بودمحصول موثر

بحث شده و سپس مدیریت کنترل آنها توضیح  سوسک هاي کرگدنیخسارت 
فیزیکی و زراعی هاي  روشها،  دمبرگاستفاده از تله نوري، هرس  .شود داده می

سن  ،.Scolia spدشمنان طبیعی مانند زنبور . دنباش کنترل کننده این آفات می
Platymeris laevicolis  کنه ،Hypoaspis Sp. قارچ ،Metarrhizium 

anisopliae و ویروس  OrNV1 ها  کنترل کننده بیولوژیک طبیعی این سوسک
با توجه به این ها  هاي این سوسک شیمیایی با الروها و شفیرهمبارزه  راهکار. هستند

 ،گیرند و در معرض سم قرار نمی در داخل تاج و تنه درخت فعالیت دارندکه 
  . عملی نیست

هرس دمبرگ، مدیریت سوسک کرگدنی، تله نوري، : واژه هاي کلیدي
  تلفیقی کنترل آفات

   

                                                           
1 Oryctes NudiVirus 



  

  مقدمه
 01/1هکتار و تولید سالیانه  هزار 199از  شبیکشور ایران با سطح زیر کشت 

در ایران . کشورهاي تولید کننده خرما است ترین عمدهتن خرما یکی از  میلیون
ه با سایر کیلوگرم است که در مقایس 2/27متوسط عملکرد به ازاء هر درخت 

از دالیل عمده  .پایین است) کیلو گرم60-70(تان عربس کشورهاي خرماخیز مانند
توان به ارقام کم محصول، مشکالت تغذیه درختان و خسارت  کمبود عملکرد می

گونه آفت بر روي خرما  62تاکنون حدود . ها اشاره کرد ناشی از آفات و بیماري
هاي کرگدنی  ها از جمله سوسک که تعدادي از آن از کل دنیا گزارش شده است

این هاي اخیر خسارت  در سال. کنند خسارت زیادي به این محصول وارد می
هایی را در بین  نگرانیکه زیاد شده به طوري هاي کشور  ها در نخلستان سوسک

در این دستورالعمل ابتدا مختصري در . کشاورزان منطقه ایجاد نموده است
آنها توضیح کنترل خصوص بیولوژي و خسارت آفت بحث شده و سپس مدیریت 

  .شود داده می
ظهـور  . حشـرات ایـن جـنس در سـال یـک نسـل دارد      : Oryctes elegans) الف

در نـواحی  . حشرات کامل تدریجی اسـت و بـه آب و هـواي منطقـه بسـتگی دارد     
 خرماخیز جنـوب از نیمـه دوم اسـفند مـاه شـروع و تـا اواخـر شـهریور ادامـه دارد         

  . گردد ها فعال است و به نور چراغ جلب می حشره کامل شب .)1393فصیحی، (
هاي زندگی خود را در قسمت تاج و تنه درختان  الروهاي این آفت تمام دوره

گردد  هاي متعددي ایجاد می ها و داالن بر اثر تغذیه الروها حفره. گذرانند خرما می
 کند ها تا قسمت تنه اصلی درخت ادامه پیدا می و گاهی اوقات دنباله این حفره

خروج شیره نباتی محیط مناسبی براي هاي متعدد و  با ایجاد داالن. )2شکل (
، ها گردد و باعث شکسته شدن برگ پرورش قارچ ها و باکتري ها فراهم می

دوره . گردد ها و در خسارت شدید شکسته شدن تنه درخت و افتادن تاج می خوشه
 .گذرانند فعالیت الروها چندین ماه است و تمام زمستان را به حالت الروي می



کنند که گهواره نامیده  هایی درست می
  شوند دوره شفیرگی  و در داخل این حفره به شفیره تبدیل می

  

O با این تفاوت که  .است
هن تر و معموال به در رویه زیر بدون دندانه و بدن کوتاهتر، پ

هاي  بیشترین فعالیت این حشره در ریشه
 هاي هرس شده و پوست تنه دیده شده است

خسارت این آفت در  
. رسد هم می%  100ها در تونس به 

ما . هاي ایران بررسی نشده است
    .کردیمهاي استان بوشهر شکار 

  

  

هایی درست می ره شدن براي خود حفرهالروها قبل از شفی
و در داخل این حفره به شفیره تبدیل می) 1شکل ( شود می

  . شود هفته است و سپس حشره کامل ظاهر می 4-3

  
O. elegansاین گونه خیلی شبیه : O. agamemnon) ب

در رویه زیر بدون دندانه و بدن کوتاهتر، پساق پاي جلویی 
بیشترین فعالیت این حشره در ریشه. )1347برومند، ( اي است رنگ قرمز قهوه

هاي هرس شده و پوست تنه دیده شده است تنفسی، دمبرگ برگ
)Soltani,2010.(  به عقیدهSoltani, et al. (2008) 

ها در تونس به  هاي تازه احداث شده و پاجوش نخلستان
هاي ایران بررسی نشده است بیولوژي و نحوه خسارت این آفت در نخلستان

هاي استان بوشهر شکار  را با استفاده از تله نوري در نخلستاناین سوسک 
   



  

  مدیریت سوسک هاي کرگدنی خرمادستورالعمل 
بر اساس بیولوژي، . هاي کرگدنی بر پیشگیري استوار است سوسکاساس کنترل 

  :گردد کنترلی زیر توصیه می هايراهکار ها اکولوژي و رفتار این سوسک
ها شب فعال هستند و  با توجه با این که این سوسک: استفاده از تله نوري -1

 50قیفی شکل که قطر دهانه آن کمتر از شوند، از تله نوري  به نور جلب می
هاي با  المپ. توان در مدیریت جمعیت این آفت استفاده کرد میمتر نباشد،  سانتی

نصب یک تله نوري  .گردد براي تله نوري توصیه می 150-200 ژنور سفید و ولتا
هاي داراي پستی و بلندي  تله در نخلستان 2هاي صاف و یکنواخت و  در نخلستان
هاي  ي این حشرات در نخلستانبا توجه به محدوده فعالیت پرواز. مناسب است

جنوب کشور، این تله باید در فاصله زمانی فروردین تا آبان ماه نصب گردد 
گیري  شکار حشرات کامل و انهدام آنها منجر به کاهش جفت). 1393فصیحی، (

اعث کاهش جمعیت نهایت ب گذاري این حشرات خواهد شد که در و تخم
که برق دارند و یا کنار روستاها هستند قابل هایی  این وسیله در نخلستان. گردد می

. هاي شارژي استفاده کرد توان از المپ ها نیز می براي سایر نخلستان. استفاده است
هایی از تله نوري و  توان با ایجاد شبکه در مناطقی که تراکم این آفت باالست می

توان براي  از تله نوري می .شکار حشرات کامل مبارزه موثري علیه آن انجام داد
 .استفاده نمودنیز ردیابی حشره کامل و مشخص کردن زمان ظهور آنها 

شوند ولی  هاي قدیمی و خشک شده نخل هرس می هرساله برگ :هرس -2
ها محل  این دمبرگ. شود ماند و خشک می هاي آنها روي درخت باقی می دمبرگ
بنابراین . هاي کرگدنی و شاخک بلند خرما هستند ریزي و فعالیت سوسک تخم

توصیه  در کاهش جمعیت این آفت موثر است و )تکریب(ها  هرس دمبرگ
  .)5شکل ( گردد این هرس در مناطقی که آفت شیوع دارد انجام شود می

متعددي از و بیمارگرهاي  شکارگرها ،ها پارازیت :مبارزه بیولوژیکی -2
Oryctes spp.  تا بتوان از  کند که این امیدواري را ایجاد میگزارش شده است

براي حمایت  .)Bedford, 2013(آنها در کنترل بیولوژیک این آفات استفاده کرد



ها به ویژه از  روبه در نخلستان
 . هاي با طیف اثر وسیع، اجتناب نمود

ها در  هاي این سوسک با توجه به این که الروها و شفیره
، گیرند و در معرض مستقیم سم قرار نمی

از طرف دیگر کابرد سموم سیستمیک مانند 
تاثیر  سوسک کرگدنی بی

 

 سوسک کرگدنی

ها خسارت وارد  خلستانندر کشورهاي همسایه به 
 يها بررسیکه ، نیاز است 

با  کشور در آن وجود عدم
هاي جنوبی کشور  اي از ورود این آفت به نخلستان

  

روبه در نخلستان پاشی بی گردد از سم میه از این دشمنان طبیعی توصی
هاي با طیف اثر وسیع، اجتناب نمود بکارگیري حشره کش

با توجه به این که الروها و شفیره :شیمیاییمبارزه  -3
و در معرض مستقیم سم قرار نمی تاج و تنه درخت فعالیت دارندداخل 

از طرف دیگر کابرد سموم سیستمیک مانند . عملی نیستمبارزه شیمیایی با آنها 
سوسک کرگدنی بی پراید، ایمیداکلوپراید و تیامتوکسام بر علیه الرو استامی
   ).Anonymous, 2012( بوده است

سوسک کرگدنیکه با توجه به این  ):قرنطینه( مبارزه قانونی -4
 O. agamemnon arabicus  در کشورهاي همسایه به
، نیاز است کند و این زیر گونه از کشور ما گزارش نشده است می
عدم صورت در و انجام زیرگونه این حضور ینهدر زم یقدق

اي از ورود این آفت به نخلستان اعمال مقررات قرنطینه
 .جلوگیري شود



  

هاي فوق به تنهایی در کنترل این  روش ):IPM(مدیریت تلفیقی آفت -5
هاي فوق  از تلفیق روشتوان  گیري بهتر می براي نتیجه. آفات تاثیر چندانی ندارد

  . ردکاستفاده ) IPM( در قالب برنامه مدیریت تلفیقی آفات
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management of rhinoceros beetles in date palm 

orchards  
  

Abstract 
  
Date palms, Phoenix dactylifera (L.), are considered as one of the 
most economically important fruit trees in Iran that covers 199000 ha. 
These trees and their fruits are subjected to infestation by many serous 
insect pests for instance rhinoceros beetles, Oryctes elegans, and O. 
agamemnon. These species are particularly pest of palmaceae. Larvae 
and adults feed on the basses of frond, bunches, trunk and even tissue. 
Its attacks on date palms may cause to break of leaves and stalk and 
the tree to fall over. Control of these pests led to increase of 
production. Using light and pheromone traps and pruning the base of 
fronds are the practices of physical and cultural control that reduce 
damage of these pests. Scolid wasp, scolia sp., reduviid bug, 
Platymeris laevicolis, Hypoaspis sp. mites, fungus Metarrhizium 
anisoplia and Nudivirus(OrNV) are natural enemies of these beetles. 
Chemical control strategies seem to be impractical because the larvae 
feed internally and, therefore, it is not usually exposed to the applied 
insecticides. 
Key words: rhinoceros beetle, light trap, pruning the base of frond, 
integrated pest management,  
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