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 چكيده

و ترشح عسلك فراوان گياهي  يرهيه از شيبا تغذ اين آفت .باشديكي از آفات كليدي خرما در ايران ميخرما زنجرك      

، سههاي كشي غلظت. در اين آزمايش اثر حشرهشود بازار پسندي آن مي ارزش وخرما وه يت ميفيككميت و موجب كاهش 

كش درصد) با حشره 5/1(آرياشيمي، پرتونار و ولك با غلظت  درصد كائولين توليد داخل و سه نوع روغن معدني هفتو  پنج

 1393و  1392هاي دو استان فارس و كرمان و در سال هاي نسل اول زنجرك خرما درپوره ديازينون (دو در هزار) عليه

ها دار در سطح احتمال يك درصد بين تيمارها از نظر درصد مرگ و مير پورهشد. در هر دو منطقه اختالف معني مقايسه

، 2/35درصد در فارس به ترتيب  هفتو  جپن، سهكائولين ها در تيمارهاي استفاده از . درصد مرگ و مير پورهمشاهده شد

ها در تيمار مرگ و مير پورهدرصد بود. همچنين، درصد  80و  5/70، 5/34درصد و در كرمان به ترتيب  45/61و  2/58

4/39و  75/41به ترتيبروغن آرياشيمي و پرتونار در فارس و در تيمارهاي درصد  4/26روغن ولك در كرمان كاربرد 

-درصد به هفتروغن معدني در كنترل زنجرك خرما موثر نبودند، اما كائولين  فرموالسيونيچكدام از ، هدرصد بود. در كل

مبارزه با زنجرك كش ديازينون در برنامه بخش براي حشرهجايگزيني موثر و اميد تواندسازگار ميعنوان تركيبي زيست

 خرما باشد.

  .زنجرك خرما مرگ و مير،درصد  سازگار،هاي زيستكشحشره ها،پوره :ي كليديهاواژه

 

 مقدمه

ود ر يشـمار مـ  محصوالت باغي كشور بـه  كي ازيخرما      
ت يـ ن امنيمأجاد اشتغال، تـ يا كه نقش مهمي در اقتصاد ملي،

د يـ ران بـا تول يـ اكنـد.   مي فايارزآوري ا صادرات و و ييغذا
دوم را در جهان به خود  يون تن خرما رتبهيليك ميساالنه 

حجم صادرات خرمـا   ن از نظرياختصاص داده است. همچن
هـاي اول و   ب رتبـه يـ آن بـه ترت  و ارزش افزوده حاصـل از 

هــاي كرمــان و ). اســتان1386د (پژمــان دار دوم جهــان را

تـن   140000و  143500فارس به ترتيـب بـا توليـد سـاالنه     
هاي چهارم و پـنجم توليـد خرمـا در كشـور     خرما، در رتبه

تـرين رقـم   ). رقـم مضـافتي مهـم   1394نـام  قرار دارند (بـي 
درصـد از كـل    85تجاري اسـتان كرمـان اسـت و بـيش از     

هـاي  خرماي توليد استان به اين رقم تعلق دارد. شهرسـتان 
در بم، جيرفت و كهنوج از مناطق اصلي توليد رقم مضـافتي  

باشند. در اسـتان فـارس ارقـام شـاهاني،     استان كرمان مي
ارقام غالب و تجاري  يكبكاب، زاهدي و خاصويي در زمره


