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چکیده
زنجرک خرما یکی از آفات کلیدی خرما در ایران میباشد .این آفت با تغذیه از شیرهی گیاهی و ترشح عسلک فراوان
موجب کاهش کمیت و کیفیت میوه خرما و ارزش بازار پسندی آن میشود .در این آزمایش اثر حشرهکشی غلظتهای سه،
پنج و هفت درصد کائولین تولید داخل و سه نوع روغن معدنی (آریاشیمی ،پرتونار و ولک با غلظت  1/5درصد) با حشرهکش
دیازینون (دو در هزار) علیه پورههای نسل اول زنجرک خرما در دو استان فارس و کرمان و در سالهای  1392و 1393
مقایسه شد .در هر دو منطقه اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد بین تیمارها از نظر درصد مرگ و میر پورهها
مشاهده شد .درصد مرگ و میر پورهها در تیمارهای استفاده از کائولین سه ،پنج و هفت درصد در فارس به ترتیب ،35/2
 58/2و  61/45درصد و در کرمان به ترتیب  70/5 ،34/5و  80درصد بود .همچنین ،درصد مرگ و میر پورهها در تیمار
کاربرد روغن ولک در کرمان  26/4درصد و در تیمارهای روغن آریاشیمی و پرتونار در فارس به ترتیب 41/75و 39/4
درصد بود .در کل ،هیچکدام از فرموالسیون روغن معدنی در کنترل زنجرک خرما موثر نبودند ،اما کائولین هفت درصد به-
عنوان ترکیبی زیستسازگار میتواند جایگزینی موثر و امیدبخش برای حشرهکش دیازینون در برنامه مبارزه با زنجرک
خرما باشد.
واژههای کلیدی :پورهها ،حشرهکشهای زیستسازگار ،درصد مرگ و میر ،زنجرک خرما.

مقدمه
خرما یکی از محصوالت باغی کشور بههشهمار مهیرود
که نقش مهمی در اقتصاد ملی ،ایجاد اشتغال ،تهأمین امنیهت
غذایی و صادرات و ارزآوری ایفا میکنهد .ایهران بها تولیهد

فارس به ترتیهب بها تولیهد سهاالنه  143500و  140000تهن
خرما ،در رتبههای چهارم و پهنجم تولیهد خرمها در کشهور
قرار دارند (بهینهام  .)1394رقهم ماهافتی مههمتهرین رقهم
تجاری اسهتان کرمهان اسهت و بهیش از  85درصهد از کهل

ساالنه یک میلیون تن خرما رتبهی دوم را در جهان به خود

خرمای تولید استان به این رقم تعلق دارد .شهرسهتانههای
بم ،جیرفت و کهنوج از مناطق اصلی تولید رقم ماهافتی در

و ارزش افزوده حاصهل از آن بهه ترتیهب رتبههههای اول و
دوم جهههان را دارد (پژمههان  .)1386اسههتانهههای کرمههان و

استان کرمان میباشند .در اسهتان فهارس ارقهام شهاهانی،

اختصاص داده است .همچنین از نظر حجم صادرات خرمها

کبکاب ،زاهدی و خاصویی در زمرهی ارقام غالب و تجاری

پژمان و همکاران
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استان بهشمار میرونهد و شهرسهتان فراشهبند نیهز مرکهز

کاشت و داشت خرما در آنها به نحهو مطلهوب انجهام مهی-

اصلی تولید رقم نیمهخشک زاهدی در استان فارس است.

شههود ،زنجههرک خرمهها چنههدان مسه لهسههاز نیسههت (پژمههان

زنجرک خرما بها نهام علمهی Ommatissus lybicus de

 .)1386برخی شکارگرها مانند کفشدوزکهای Chilocorus

) ،Bergevin (1930) (Hemiptera: Tropiduchidaeبهرای

Coccinella septempunctata L. ،bipustulatus L.
 Chilomens sexmaculatus F. ،و بهههالتوری سهههبز

شههد (قریههب  .)1370ای هن آفههت در اسههتانهههای خوزسههتان،

 Chrysopa sp.و گونههههههای متعههددی از عنکبههوتههها در
کنترل طبیعی زنجرک خرمها نقهش دارنهد .همچنهین زنبهور

اولین بار در کشور در سال  1317توسه افشهار گهزارش
فههارس ،بوشهههر ،کرمههان ،یههزد (بههافق) ،اصههفهان (خههور و
بیابانههک) ،کرمانشههاه ،هرمزگههان و سیسههتان و بلوچسههتان
انتشار دارد .همچنین از کشهورهای عهرا  ،لیبهی ،الجزایهر،
مصهر و فلسههطین نیههز گهزارش شههده اسههت (بهههداد .)1370

پورهها و حشرههای کامل زنجرک خرما با تغذیه از شیره-
ی گیاهی و ترشهح عسهلک فهراوان باعهف دهعت درختهان
خرما ،کاهش کیفیت میوه و عدم بازارپسندی آن میشهوند.
این حشره در ایران دو نسل زمستانه و تابسهتانه در سهال
دارد (قریههب  .)1370در نسههل زمسههتانه حههدود  84درصههد
تخمها روی برگهای ردیت  1تا  4از زیهر تهاج و در نسهل
تابستانه  85درصد تخمهها روی بهرگههای ردیهت  3تها 6
گذاشته میشوند (حسین .)1963
روش شیمیایی متداولترین روش کنترل زنجرک خرمها
در ایران میباشد و این معموال علیه نسل اول آفت توصهیه
میشود .در نسل دوم به دلیل آن که در اغلب ارقام تجهاری

کشور فعالیت حشره همزمان با رسیدن میهوه خرمها مهی-

شود ،در صورت نیاز به مبارزه شیمیایی ،ایهن کهار بعهد از
برداشت توصیه میشود (پژمهان  .)1386در ایهران سهموم
دانیتول ،فوزالون ،دیازینون ،اکتلیهک ،مهاالتیون ،دیمکهرون،
رلدان ،کونفیدور ،کلوتیانیهدین و اسهتامیپرایهد بههصهورت
محلول پاشی روی اندامهای هوایی درختان خرما آزمهایش
شدهاند و سموم ماالتیون ،دیازینون ،رلدان توس سازمان
حفظ نباتات برای کنتهرل زنجهرک خرمها توصهیه شهدهانهد
(نهههوربخش و همکهههاران  .)1390همچنهههین ،حشهههرهکهههش
کونفیدور به دو صورت کهاربرد در خهاک و محلهولپاشهی

 Oligosita sp.از خههههانواده  Trichogrammatidaeاز
نخلستانهای خرمای استان هرمزگان گهزارش شهده اسهت
ولی قدرت پارازیتیسهم آن کمتهر از چههار درصهد گهزارش
شده است (پژمان .)1384
روغنههای معهدنی سهابقه بسهیار طهوالنی در مهدیریت
مبارزه با آفات گیاهی دارند .بیشترین کهاربرد روغهنههای

معدنی در گیاهپزشکی برای کنترل آفات کهمتحهرک و نهرم-
بدن مانند شتهها ،شپشکهای نباتی ،کنهها و مراحل تخم و
الرو حشههرات بههه ویههژه در درختههان میههوه بههوده اسههت
(رخشانی  .)1384در ایران ،روغنهای معدنی بهرای کنتهرل
انواع شپشکهای گیاهی ،کنهها و پسیلها در درختان میهوه
سردسیری ،مرکبات و زیتون توصیه شدهانهد (نهوربخش و
همکاران .)1390
پههودر میکرونیههزهی کههائولین بههرای پسههتانداران
غیرسمی بوده و ترکیبی مناسهب و مطمه ن بهرای مهدیریت
تلفیقی آفات به نظر میرسد (گلن و پترکها  .)2005کهائولین
بههرای محافظههت از گیاهههان در برابههر حشههرات ،بیمارگرههها،
جلوگیری از آفتابسهوختگی و تهنشههای دمهایی اسهتفاده
شهده اسههت (گلهن و همکههاران  ،1999ملگهارجو و همکههاران

 ،2003گلهههن و پترکههها  2005و وانهههد و همکهههاران .)2006
کائولین بهصورت یک الیه پهودر سهفیدرنه

محهافظ روی

گیاهههان قههرار گرفتههه و موجههب تغییههر رفتههار حشههرات و
بیمارگرها میشهود .ایهن ترکیهب بهرای حشهرات خاصهیت
دورکنندگی ،ممانعت از تغذیه و تخمریزی دارد و به کهاهش

روی درخههت خرمهها در منطقههه بههم (دامغههانی  )1382و بههه-

بقههای آنههها منجههر مههیشههود .از نکههات بههارز ایههن ترکیههب،

صورت کاربرد در خاک و تزریق به تنه درختهان خرمها در
هرمزگان (عسهکری و بهاقری  )1384مهورد بررسهی قهرار

باشد (گلن و همکاران  .)1999کارایی این ترکیب در کهاهش

گرفته اند .بهطور کلهی ،در نخلسهتانههایی کهه اصهول فنهی

شستشوی آسان آن از روی محصول پس از برداشت می-

خسهارت پسهیل گالبهی

،Cacopsylla pyricola Foster

مقایسه کارایی حشره کشی پودر میکرونیزه کائولین و روغن ...

مگهس میهوه زیتهون  ،Bactrocera oleae Gmelinپسهیل
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کنترل شیمیایی متداولتهرین و مهوثرترین روش کنتهرل

پسته  Agonoscena targionii Lichtensteinو مگس میوه-

زنجرک خرما در کشور است .با توجه به معایب متعدد ایهن

ی مدیترانهای  Cerattitis capitata Wiedemannبهه اثبهات
رسیده است (پاسکوالینی و همکاران  ،2002سهاور و مکهی

روش ،انجام پژوهشهایی به منظور معرفی ترکیبات مهوثر،
کمخطر و زیستسازگار برای جایگزینی با سهموم متهداول

 ،2003مههازور و ارز  2004و سههاور  .)2005در تههونس،

و ثبت شده علیه زنجرکخرما مانند دیهازینون ،مهاالتیون و

کاربرد سه نوبت کائولین علیه مگس میوهی مدیترانههای در

رلدان که در زمره سموم پرخطر و با طیت وسهیع حشهره-

باغهای مرکبات در مقایسه با سموم ماالتیون و اسپینوسهد

کشی و نامناسب برای کاربرد در برنامههای کنترل تلفیقهی

کهارایی بهاالتری داشهته اسهت (براههام و همکههاران .)2007

آفات خرما و تولیهد خرمهای سهالم و ارگانیهک مهیباشهند،

کهاربرد کهائولین علیهه زنجهرک Homalodisca coagulata

دههروری اسههت .در ایههن پههژوهش ،کههارایی پههودر کههائولین

)( (Sayناقل عامل بیماری باکتریهایی مسهدود کننهده آونهد

فرآوری شده تولید داخهل (سهپیدان تولیهدی شهرکت کیمیها

اسههت (توباجیکهها و همکههاران  .)2007در کانههادا از کههائولین

شیمی و پرتونار در فارس و ولک در کرمان) در مقایسه با

برای کنترل آفات سیب ،انگور و سهبزیجات اسهتفاده شهده
است .این ترکیب برای کنتهرل سوسهک خیهار Diabrotica

حشرهکش دیازینون (حشرهکش متهداول) علیهه پهورهههای
سههنین اول و دوم نسههل اول زنجههرک خرمهها در دو اسههتان

 undecimpunctata Howardiدر سههبزیجات و جههالیز بههه

فارس و کرمان مورد بررسی قرار گرفت.

چوبی در درخت انگور بهنام پیهرس ) 1موفقیهتآمیهز بهوده

سبزآور) و سه فرموالسیون متفاوت روغن معهدنی (آریها-

میهزان  37/5تهها  50کیلههوگرم در  500لیتههر آب در هکتههار و
برای آفات برگخوار در تاکستانهای انگور به مقهدار  25تها

مواد و روشها
این تحقیق طهی سهالههای  1392و  1393در دو اسهتان

 14روز توصیه شده است (واند و همکاران  .)2006گرچهه

فههارس (روسههتای آویههز در  5کیلههومتری شههمالغربههی

 50کیلوگرم در  1000لیتر آب در هکتار و بها فواصهل  7تها
کائولین دارای طیت وسیع حشرهکشی اسهت ،امها ویژگهی-

شهرستان فراشبند) و کرمان )نخلستانهای واقع در مرکهز

های بهارزی ماننهد ایمهن بهودن آن بهرای محهی زیسهت و

شهرستان بم) و بهترتیب روی ارقام زاهدی (نیمهخشهک) و

حیههات وحههش ،غیرسههمی بههودن بههرای انسههان ،پرنههدگان و

ماافتی (رقم نرم) که از ارقام غالب و تجهاری منهاطق یهاد
شده هستند ،اجرا شد .برای انجام آزمایش از طهر بلهوک-

ماهیها و سهمیت کهم بهرای دشهمنان طبیعهی (دی الیهت و
فردریچ  2004و مارکو و همکاران  ،)2008نداشتن خاصیت

های کامل تصادفی با سهه تکهرار اسهتفاده شهد .ههر پهالت

گیاهسوزی (شوگر و همکاران  ،)2005عدم بهروز مقاومهت

آزمایش شامل یک اصله خرما و فواصل درختان هشت در

در حشرات تاکنون (لیو و ترومبل  )2004و پایداری و دوام

هشت متر بود .تیمارهای آزمایشی در اسهتان فهارس هفهت

مناسب روی گیاهان (پن و همکاران  )2011سبب شده کهه

تیمار و شامل غلظتهای سه ،پنج و هفهت درصهد کهائولین

کائولین در فهرست آفتکشهای زیستسهازگار2و مناسهب
برای کاربرد در برنامههههای کنتهرل تلفیقهی آفهات و تولیهد

تولید داخل با درجه خلوص  95درصد ،روغنههای معهدنی

آریاشیمی و پرتونار هر یک با غلظت  1/5درصهد ،حشهره-

محصوالت ارگانیک کشهاورزی قهرار گیهرد (گلهن و پترکها

کههش دیههازینون (امولسههیون  60درصههد) تولیههدی شههرکت

.)2005

مشکفام شیراز به غلظت دو در هزار و تیمار شهاهد (بهدون
محلولپاشی) بودند .عملیات سمپاشهی بها سهمپهاش پشهت
تراکتوری چهارصد لیتهری دارای ههمزن خودکهار و صهبح
Pierce
Biorational

1
2

زود انجام شد .در استان کرمان تیمارهای آزمایشی شامل
غلظههتهههای سههه ،پههنج و هفههت درصههد کههائولین ،دیههازینون
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امولسیون  60درصد بهه غلظهت دو در ههزار ،روغهن ولهک

کرمان شیمی ( 1/5درصد) و تیمار شهاهد (بهدون محلهول-

پژمان و همکاران

تجزیه و تحلیل شد .در سال اول آزمایش ( ،)1392اخهتالف
بین تیمارهها در سهطح احتمهال یهک درصهد معنهیدار بهود

پاشی) بودند .در کرمان عملیات سمپاشی با سمپاش زنبهه-
ای صد لیتری انجام شد .در هر دو منطقه محلولپاشی علیه

) .(F5,10 =16.67; P = 0.0001بیشهترین و کمتهرین درصهد
مرگ و میهر پهورههها بهه ترتیهب در تیمارههای اسهتفاده از

پورههای سنین اول و دوم نسهل اول آفهت انجهام شهد .بهه

حشرهکش دیازینون ( 84/7درصد) و کهائولین سهه درصهد

منظور افزایش میهزان مهرگ و میهر پهورههها در تیمارههای

( 25/7درصههد) مشههاهده شههد (جههدول  .)1در سههال دوم

استفاده از کائولین (افزایش خاصیت چسبندگی به برگ) ،از

آزمههایش ( )1393نیههز ،بههین تیمارههها اخههتالف معنههیدار در

مویان به غلظت نیم در ههزار اسهتفاده شهد .بهرای پوشهش

سطح احتمال یک درصد مشاهده شد = ( F5,10 = 11.12; P

کامل تاج هر نخل شش تا هشت لیتر محلول مصرف شد.

) .0.0008بیشترین درصد مهرگ و میهر پهورههها در تیمهار

نمونهبرداری از پالتهای آزمایشی به ترتیب یهک روز

استفاده از حشرهکش دیهازینون ( 71/9درصهد) و کمتهرین

قبل و هفت 14 ،و  21روز بعد از اجرای تیمارها انجام شهد.

درصد مرگ و میر پورهها در تیمارهای اسهتفاده از روغهن

از هر پالت آزمایشی (یک اصهله نخهل)  16عهدد برگچهه از

آریاشیمی ( 36/3درصد) و روغن پرتونار ( )36/9مشهاهده

چهههار بههرگ واقههع در ناحیههه قلههب درختههان خرمهها و در
جهتههای مختلهت جغرافیهایی انتخهاب و سهپس بها قیچهی

شد ( جدول .)2

باغبانی قطع و درون کیسههای پالستیکی قهرار داده شهدند

درصد مرگ و میر پورههای آفت در تیمارهای آزمایشی
در استان کرمان
اثر متقابل سال در تیمار ( (F4,16 = 1.87; P=0.17در

شد .درصد مرگ و میر پورهها در تیمارههای آزمایشهی بها

سطح احتمال یک درصد معنی دار نبود اما بین تیمارهای

و پس از نصهب برچسهب و کهد شناسهایی ،بهه آزمایشهگاه
منتقل گردیدند و تعداد پورههای زنده روی آنهها شهمارش
اسههتفاده از فرمههول هندرسههون– تیلتههون ( )1955بههه شههر

آزمایشی اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد

زیرمحاسبه شد و دادهها با نهرمافهزار  SASتجزیهه شهدند.

مشاهده شد ) .(F4,16 = 74.19; P = 0.0001برای یکنواختی
ارایه نتایج و تفسیر بهتر دادهها ،نتایج مشابه استان فارس

شدند.

به تفکیک سال ارایه شدند.

میانگینهای تیمارها با آزمون چنددامنههای دانکهن مقایسهه
= 1- (Ta × Cb / Tb × Ca) × 100درصد تلفات
 = Taتعداد پوره زنده در تیمهار بعهد از اعمهال تیمهار= Ca ،

در سال اول آزمایش ( ،)1392بین تیمارها اختالف
معنیدار در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد = (F4,8

تعداد پوره زنده در شاهد بعد از اعمهال تیمهار = Tb ،تعهداد

) .72.75; P= 0.0001بیشترین و کمترین درصد مرگ و
میر پورهها به ترتیب در تیمارهای استفاده از کائولین هفت

زنده در شاهد قبل از اعمال تیمار.

درصد ( 78/3درصد) و روغن ولک ( 23/68درصد)

نتایج
درصد مرگ و میر پورههای آفت در تیمارهای آزمایشیی
در استان فارس
در استان فارس ،اثر متقابل سهال× تیمهار روی درصهد

مشاهده شد (جدول  .)3در سال دوم آزمایش ( )1393نیز
مشاهده شد ) .(F4,8 = 24.08; P = 0.0001بیشترین درصد
مرگ و میر پورهها در تیمار استفاده از کائولین هفت

مههرگ و میههر پههورههههای سههنین اول و دوم آفههت در سههطح

درصد ( 80/44درصد) و کمترین آن نیز در تیمار استفاده

پوره زنده در تیمار قبل از اعمال تیمار و  = Cbتعهداد پهوره

احتمههال یههک درصههد معنههیدار بههود = (F5,20 = 7.69; P

) .0.0004لذا نتهایج بهه تفکیهک سهالههای اجهرای آزمهایش

بین تیمارها اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد

از روغن ولک ( 29/21درصد) مشاهده شد (جدول .)4
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جدول  -1مقایسه میانگین درصد مرگ و میر پورههای سنین اول و دوم نسل اول زنجرک خرما در تیمارهای آزمایشی در استان فارس در سال
اول آزمایش (.)1392
درصد مرگ و میر پورهها در تیمارها در هفتههای مختلف نمونهبرداری

نام تیمار
هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

میانگین

دیازینون

90/2a

79a

84/8a

84/7a

روغن آریاشیمی

42/4b

33/8dc

51/1b

42/5c

روغن پرتونار

50/1b

36dc

53/3b

46/bc

کائولین  3درصد

21/9c

28/5d

26/7c

25/7d

کائولین  5درصد

58/4b

54/1bc

51/5b

54/7bc

کانولین  7درصد

56/9b

74/4ab

55/7b

62/4b

میانگینهای دارای حروف غیرمشابه در هر ستون دارای اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد هستند.
جدول  -2مقایسه میانگین درصد مرگ و میر پورههای سنین اول و دوم نسل اول زنجرک خرما در تیمارهای آزمایشی در استان فارس در سال
دوم آزمایش (.)1393
درصد مرگ و میر پورهها در تیمارها در هفتههای مختلف نمونهبرداری

نام تیمار

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

میانگین

دیازینون

79/9a

77/1a

59/7a

71/9a

روغن آریا شیمی

22/3c

40bc

64a

36/3b

روغن پرتونار

32/58c

24/4c

53/8a

36/9b

کائولین  3درصد

79a

47/8b

60/3a

62/7a

کائولین  5درصد

62/8b

62/8ab

59/5a

61/7a

کانولین  7درصد

74/3ab

56/9ab

50/7a

60/7a

میانگینهای دارای حروف غیرمشابه در هر ستون دارای اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد هستند.
جدول  -3مقایسه میانگین درصد مرگ و میر پورههای سنین اول و دوم نسل اول زنجرک خرما در تیمارهای آزمایشی در استان کرمان در سال
اول آزمایش (.)1392
درصد مرگ و میر پورهها در تیمارها در هفتههای مختلف نمونهبرداری

نام تیمار
هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

میانگین

دیازینون

76/5a

71/4b

58/4b

68/8b

روغن ولک

23/3b

29c

35/1c

29/2c

کائولین  3درصد

30/1b

33/7c

34/8c

32/9c

کائولین  5درصد

70a

75/6ab

89a

78/2ab

کانولین  7درصد

87/6a

84a

80/3a

84/4a

میانگینهای دارای حروف غیرمشابه در هر ستون دارای اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد هستند.

پژمان و همکاران
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جدول  -4مقایسه میانگین درصد مرگ و میر پورههای سنین اول و دوم نسل اول زنجرک خرما در تیمارهای آزمایشی در استان کرمان در سال
دوم آزمایش (.)1393
درصد مرگ و میر پورهها در تیمارها در هفتههای مختلف نمونهبرداری

تیمار
هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

میانگین

دیازینون

75a

79a

59/7b

71/4a

روغن ولک

25/1b

22c

23/8d

23/6b

کائولین  3درصد

29B

39/3bc

39/3c

36/1b

کائولین  5درصد

72/2a

61/1ab

55B

62/8a

کانولین  7درصد

79/7a

76/4a

78a

78a

میانگینهای دارای حروف غیرمشابه در هر ستون دارای اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد هستند.

بحث
با وجود سابقهی طوالنی مصرف حشرهکش دیهازینون
(بیش از چهار دهه) روی زنجرک خرمها در کشهور ،میهزان
تلفات آن روی پورههای نسلهای اول و دوم زنجرک خرما
در اسههتانهههای فههارس (میههانگین تلفههات  78/33درصههد) و
کرمان (میانگین تلفات  71/26درصد) باال و قابل قبول بهود.
کهه بها نتههایج تحقیقهات محققهان مختلههت مبنهی بهر کههارایی
دیازینون روی زنجرک خرمها مطابقهت دارد (قریهب ،1370
عسهکری  ،1373عسهکری و بهاقری  ،1384تفنه دار ،1391
پژمههان و همکههاران  .)1393اگرچههه دیههازینون در فهرسههت
سموم موثر و مجاز برای کنترل زنجهرک خرمها قهرار دارد
(نوربخش و همکاران  ،)1390ولی این حشرهکهش ویژگهی-
های یک آفتکش سازگار با محی زیست را برای اسهتفاده
در برنامه های کنترل تلفیقی آفات ندارد .بنهابراین ،حشهره-
کههشهههای زیسههت سههازگار و کههمخطههر جدیههد مههیبایسههت
جایگزین آن شوند (برونر و همکاران .)2001
نتایج پژوهش حادهر نشهان داد کهه کهائولین فهرآوری
شده تولید داخل ،ترکیبی مهوثر و امیهدبخهش بهرای کنتهرل
پورههای سنین اول و دوم نسهل اول زنجهرک خرمها مهی-
باشد .کارایی کائولین روی گونههای مختلت زنجهرکههای
برگی ماننهد Empoasca ،Typhlocyba pomaria McAtee
 E. vitis Goethe ،fabae Harrisو Zygina flommigera

 Fourcoryدر باغهای سیب و گالبی اثبات شده است (گلهن
و همکهههاران  ،1999نایهههت و همکهههاران  ،2000مهههارکو و
همکههاران  .)2008همچنههین ،کههارایی کههائولین در کههاهش
جمعیت و خسارت زنجرکههای  Z. rhamni ،E. vitisو H.
 coaulataدر تاکستانهای انگور گزارش شده است (گلن و
پترکا  ،2005تاکولی و همکاران  .)2017این ترکیب ،زنجرک
چغنههدر قنههد  Circulifer tenellus Bakerو زنجههرکهههای
موجود در مزارع پنبه را نیز بهطهور مهوثری کنتهرل کهرده
است (شولر  .)2002محمودی و همکهاران ( ،)1393کهارایی
کائولین را در کهاهش میهزان تخهمریهزی زنجهرک خرمها و
خاصیت دهدتغذیهای آن را بهرای پهورههها و حشهرهههای
کامل زنجرک خرما گهزارش کهردهانهد .کهاهش قابهل توجهه
میزان عسلک ترشح شده روی نخلههای خرمهای محلهول-
پاشههی شههده در ایههن پههژوهش بهها کههائولین در مقایسههه بهها
درختان تیمار شده بها روغهن و دیهازینون ،نشهاندهنهدهی
خاصیت ددتغذیهای آن برای پورههای زنجرک مهیباشهد.
تولید عسلک مهمترین نوع خسارت زنجرک خرما میباشهد
که عالوه بر دعت عمومی و زردی گیهاه ،سهبب چسهبیدن
میههوهههها بههه یکههدیگر ،رشههد قههار هههای دودهای و آلههودگی
خوشهههههها و می هوهههها بههه گههرد و خههاک و کههاهش شههدید
بازارپسندی میوههها مهیشهود (بههداد  .)1370کهائولین بها
ایجههاد الیههه نههازک سههفیدرن روی بههرگههها و شههاخههههای
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درختهان تیمهار شهده مهانع تغذیهه آفهات مهیشهود (گلهن و
همکاران.)1999 ،
در این پژوهش از سه غلظت سهه ،پهنج و هفهت درصهد
کائولین برای کنترل زنجرک خرما استفاده شهد .در اسهتان
فارس غلظت هفهت درصهد و در اسهتان کرمهان بهه ترتیهب
غلظتهای هفت و پهنج درصهد کهائولین بیشهترین تلفهات را
روی پورههای نسل اول آفت ایجاد کردند .غلظتهای دو تها
10درصد کائولین روی آفات مختلت درختان میوه آزمایش
شده است .کائولین با غلظت پنج درصد در کنترل پورههای
پسیل پسته در باغهای پسهته (فرازمنهد و همکهاران ،)1393
پسیل گالبهی در بهاغههای گالبهی (گلهن و همکهاران ،)1999
مگههس میههوه مدیترانهههای در بههاغهههای مرکبههات (براهههام و

همکاران  2007و لورده و همکاران  ،)2011زنجهرک سهیب
زمینهی ) (E. fabaeدر بهاغههای سهیب و گالبهی (مهارکو و
همکهههاران  )2008و مگهههس سهههفید گلخانههههای Bemisia
 argentifolii Bellows & Perringروی لوبیا ( لیان و لیو
 )2002موثر بوده است .ولیزاده و همکاران ( )2013غلظهت
 10درصد کائولین همراه بها پهودر خهاک دیاتومهه را بهرای
کنترل آفات انگور از جمله زنجهره انگهور Psalmocharias
 alhageous Kolتوصههیه کههردهانههد .شههیبانی و همکههاران
( )2016اثر غلظهتههای پهنج تها  7/5درصهد کهائولین را در
کاهش تخمگذاری و خسارت جمعیت پورههای پسیل پسهته
1
بسیار موثر گزارش کردهاند .همچنین ،شهرکت انگهلههارد
سازنده کائولین در ایاالت متحده آمریکا غلظهتههای  5و 6
درصد کائولین را برای کنترل آفات درختان میهوه توصهیه
کرده است .کائولین با غلظت شش درصد در کنترل تهریپس
پیهاز ( Thrips tabaci Lindemanالرن تزاکهی و همکهاران
 )2008و پسیل سیبزمینهی Bactericera cockerelli Sulc

موثر بوده است (پن و همکاران  .)2011نتایج ذکر شده بها
نتایج تحقیق ما مطابقت دارد .استفاده از سمپاشهای دارای
همزن خودکار و لوله برگشت محلول سم ادافی به مخزن
سمپاش ،استفاده از نازل مناسب ،افزودن مویان مناسب به
محلول آماده مصهرف کهائولین و محلهولپاشهی در زمهان
مناسب (اوایل صبح که اغلب پورهها روی برگههای پهایین
Englehard Corporation

1

125

تاج درخت خرما پراکنده هستند) در افزایش کارایی کائولین
علیه زنجرک خرما نقش مهم وشایان توجهی خواهد داشت.
کائولین به عنهوان یهک ترکیهب کهمخطهر و زیسهت-
سازگار ،جایگزین مناسب برای حشرهکشهای شیمیایی در
برنامههای کنترل تلفیقی آفات و تولید محصهوالت سهالم و
ارگانیک کشاورزی است (مارکو و همکهاران  ،2008گلهن و
پترکهها  .)2005همچنههین ،موسسههه بررسههی مههواد ارگانیههک
( ،)2007کائولین را در فهرست مهواد مناسهب بهرای تولیهد
محصوالت ارگانیک کشاورزی قرار داده است .سهالیانه 10
تا  13/5درصهد از کهل تولیهد خرمهای کشهور (حهدود 100
هزار تن) با قیمتی کمتهر از یهک دالر بهه ازای ههر کیلهوگرم
خرما به خارج از کشور صادر میشود (پژمهان  .)1386بها
توجه به گرایش شدید جهانی به مصرف محصوالت سهالم،
سههبز و ارگانیههک ،تههرویج کههاربرد کههائولین در مبههارزه بهها
زنجرک خرمها در کشهور مهیتوانهد نقهش مهمهی در تولیهد
خرمههای سههالم ،افههزایش صههادرات خرمهها و ارزش افههزوده
ناشههی از آن داشههته باشههد .در حههال حادههر ،هههمزمههانی
رسیدگی میوه در اغلب ارقام تجاری و صادراتی خرمها (از
جمله ارقام ماافتی و زاهدی) بها زمهان فعالیهت نسهل دوم
زنجرک خرما ،مانع مهمی در اسهتفاده از سهموم شهیمیایی
علیه نسل دوم زنجرک خرما میباشد ،ولی کائولین به دلیل
خواص خوراکی آن و قابل شستشو بودن (گلن و همکهاران
 ،)1999گزینهههای مناسههب بههرای اسههتفاده علیههه نسههل دوم
زنجرک خرما و تولید خرمهای سهالم در کشهور مهیباشهد.
هماکنون اغلب کشورهای حوزه مدیترانه از کهائولین بهرای
کنترل پسیل گالبی در باغهای گالبهی زیهر پوشهش برنامهه
کنترل تلفیقی آفات و تولید محصول ارگانیک اسهتفاده مهی-
کنند (گلن و همکهاران  .)1999در سهه دههه اخیهر ،کهائولین
کاربرد وسیعی در کشاورزی و برای اهدافی چون حفاظهت
گیاهان در برابهر حشهرات ،بیمارگرهها ،آفتهابسهوختگی و
تنشهای دمهایی پیهدا کهرده اسهت ( ملگهارجو و همکهاران
 ،2003گلههن و پترکهها  ،2005وانههد و همکههاران  .)2006بهها
توجه به دایعات کمی و کیفی زیاد در نخلستانهای کشور
در اثر خسارت دیگر آفات و بیماریههای مههم ماننهد کهرم
میههوهخههوار ، Batrachedra amydraula Meyrickکنههه
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عارده پژمردگی و خشکیدگی خوشهه خرمها ،پفکهی شهدن
میوه و آفتاب سوختگی ،توسعه و تهرویج کهاربرد کهائولین
در نخلستانها میتواند به کاهش دایعات محصهول خرمها
و هزینههههههای تولیههد آن بیانجامههد .یکههی ازمشههکالت مهههم
کاربرد کائولین در محصول خرما ،عدم پخهش یکنواخهت و
چسبندگی کامهل ذرات آن بهر روی بهرگ خرمها مهیباشهد،
چون بهرگههای قلهب نخهل خرمها اغلهب حالهت افراشهته و
عمودی دارند و برگچهههای موجهود روی برگههای اطهراف
تاج درخت (برگهای افقی) نیز دارای سهطح مقطهع  Vشهکل
هستند .لذا برای حل این مشکل الزم است مواد کاهشدهنده
کشش سطحی (مویان) به محلهول مصهرفی ادهافه شهوند.
اثههرات ایههن مههواد در افههزایش کههارایی حشههرهکههشهههای
ن ونیکوتینوئیدی برای کنترل زنجرک خرما به اثبات رسیده
است (ارباب تفتی و همکاران  .)1391مشکل دیگهر کهائولین،
جدا شدن ذرات کائولین و تهنشین شدن آنها در ته سمپاش
در زمان محلولپاشی است .در چنین شهرایطی اسهتفاده از
سمپاشهای مجهز به همزن خودکار و لوله برگشت محلول
ادافی به مخزن سمپاش کامال دهروری اسهت .سهمپاش-
های پشت تراکتوری اغلب مجهز به ایهن لولهه هسهتند و بهه
همههین علههت ،بههرای انجههام آزمههایش در اسههتان فههارس از
سمپاش پشت تراکتوری استفاده شد.
فرموالسیونهای روغن معدنی آریاشیمی و پرتونار در
فارس و ولک در کرمان تلفات موثری روی پورههای نسهل
اول زنجرک خرما نداشتند .در استان فهارس شهدت ترشهح
عسلک در درختان روغنپاشی شده به حدی زیهاد بهود کهه
باغدار پس از پایان آزمهایش ،ناچهار بهه سمپاشهی دوبهاره
درختان خرما شد .روغنهای معدنی گرچه کاربرد وسیعی
در برنامههای کنترل تلفیقی آفات پیهدا کهردهانهد ،امها اغلهب
روی آفات کمتحرک و مراحل ساکن (تخم و پوپاریوم) آنها
موثر هستند (رای و همکاران  .)1977در ایران ،روغهنههای
معدنی برای کنترل آفاتی مانند شپشکهای گیاهی ،کنهها و
پسیلها در درختهان میهوه سردسهیری ،مرکبهات و زیتهون
توصیه شدهاند (نهوربخش و همکهاران  .)1390روغهنههای
معههدنی تههاکنون در مههدیریت تلفیقههی آفههات خرمهها اسههتفاده
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نشدهاند .مشاهدات ما نشان داد که اغلب پورههای زنجهرک
خرما بعد از خروج از تخم (اغلهب تخهمهها روی بهرگههای
ردیت پایین تاج نخل خرمها گذاشهته مهیشهوند) بهه سهمت
برگهای موجود در ناحیه قلب نخل خرما مههاجرت کردنهد
که به دلیل جوانی و شهادابی بیشهتر بهرای تغذیهه پهورههها
مناسبترند .رشد عمودی برگهای ناحیه قلهب نخهل خرمها
سبب ریزش سریع سموم محلولپاشی شده بر روی برگ-
ها و کاهش تلفات پورهها میشهود .روغهنههای معهدنی در
دماهای باالتر از  35درجه سلسیوس زود تبخیر مهیشهوند
و کارایی آنها کاهش می یابهد (رخشهانی  .)1384بنهابراین،
روغهنپاشههی در مههاه اردیبهشههت علیههه زنجههرک خرمهها کههه
حداکثر دما در ساعتهای بحرانی روز ( 14الهی  17بعهد از
ظهر) ممکن است به بیش از 30درجه سلسیوس برسد مهی-
تواند در کاهش تلفات پورهها موثر باشد .نکته آخر این کهه
روغنهای معدنی اغلب در غلظتهای باالی دو درصد علیهه
آفات هدف موثر بودهاند ،ولی در ایهن پهژوهش بهه منظهور
کاهش خطر گیاهسوزی ناشی از دمای باال در نخلستانهها،
از غلظت  1/5درصد روغنهای معدنی استفاده شد.
بهطهور کلهی ،سهه فرموالسهیون روغهن معهدنی مهورد
استفاده در این آزمایش فاقد کارایی موثر و قابل قبول علیه
پورههای سنین اول و دوم نسل اول زنجرک خرمها بودنهد.
کههائولین  7درصههد بهها میههانگین مههرگ و میههر 71/28±4/15
درصههد در دو منطقههه آزمایشههی ،اخههتالف معنههیدار بهها

دیههارینون بهها میههانگین مههرگ و میههر  74/22±2/82درصههد
نداشت .بنابراین ،کاربرد آن بهعنهوان یهک ترکیهب زیسهت-
سازگار و جایگزین مناسب برای حشرهکشههای شهیمیایی
در برنامههای کنترل تلفیقی زنجرک خرما توصیه میشهود.
با توجه به کاربردهای چندمنظوره کائولین (حفاظت گیاهان
در مقابل آفهات ،بیمارگرهها و تهنشههای دمهایی) و امکهان
استفاده از آن در تولید محصوالت ارگانیک ،بررسی اثهرات
آن روی دیگههر عوامههل ایجههاد دههایعات کمههی و کیفههی در
محصول خرما (کنهه گهردآلهود ،کهرم میهوهخهوار ،عاردهه
خشکیدگی خوشه خرما ،پفکی شدن میوه و آفتابسوختگی
میوه خرما) پیشنهاد میشود.
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Abstract
Ommatissus lybicus (Hemiptera: Tropiduchidae), is a key pest of date palm in Iran. It causes heavy damages to
date palm trees through sucking sap from tender leaves and fruit bunches and secretion high amounts of
honeydew which result in trees weakens and lowering the quality and quantity of fruits. The main goal of this
study was to compare the insecticidal efficacy of kaolin powder (3%, 5% and 7%) and three formulation of
mineral oil (at 1.5% concentration) with Diazinon insecticide (2 L/1000L) against the first generation of Dubas
Bug nymphs in Fars and Kerman provinces during 2013 and 2014 in Iran. In both regions, significant differences
were observed between treatments in case of the nymphs' percentage mortality (P≤0.01). Application of Kaolin
at 3%, 5%, and 7% concentrations caused 35.2±11.7, 58.2±9.4 and 61.5±5.4% mortality in nymphs on Fars and
49.5±6.3, 70.5±2.3 and 80±2.9% mortality in Kerman province respectively. Also, nymphs’ mortality by volk
mineral oil in Kerman was 26.4±4.7% while nymphs’ mortality by Partonar and Aria-Shimi mineral oils in Fars
province were 41.7±12 and 39.4±12.43%, respectively. In conclusion, all three used mineral oil were not
effective against nymphs of Dubus bug, but kaolin (7 percent) as a biorational compound, would be a feasible
alternatives for Diazinon insecticide in Dubus bug IPM program in studied areas.
Keywords: Biorational insecticides, Date palm, Mortality percent, Nymphs and Ommatissus lybicus.

