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  شناسايي و فراواني آفات انباري ارقام مختلف خرما در مناطق خرماخيز ايران

  

  3، غالمرضا كجباف واال2، مهدي ناصري1حسين فرازمنـد

  پزشكي كشورموسسه تحقيقات گياهعضو هيات علمي  -1

   مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كرمانهيات علمي عضو  -2

  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خوزستانعضو هيات علمي  -3

 

  

  :چكيده 

محصول خرما و فراورده هاي انباري آن در ايران بدليل اهميت آن در ارتباط با تامين مواد غذايي و نقش آن در  ظحف

نتايج حاصل از نمونه برداري هاي انجام شده . اقتصاد كشاورزان، بر اساس اصول علمي و فني داراي اهميت ويژه مي باشد

دهد كه بيشترين ميزان آلودگي به آفات انباري در رقم دسكي  خرماي كشور نشان مي منطقه و مقايسه ارقام 5در 

 21بوده و متوسط آلودگي به آفات انباري در كشور حدود ) خوزستان(و كمترين آن در رقم ديري ) منطقه بلوچستان(

خوار  رم ميوهك، .Carda figuliella Gregsonمهمترين آفات انباري خرما شامل شب پره . درصد مي باشد

، Carpophilus hemipterus Linnaeus، سوسك هاي ميوه خوار   Mayr. Batrachedra amydraulaخرما

 Cardaضمن اينكه در اين تحقيق گونه . بودند ، Oryzaephilus surinamensis Linnaeusشپشه دندانه دار 

figulilella (Gregson, 1871)  و فرمCarda figulilella f. halfaella (Roesler, 1965)  براي اولين بار به

 Sayو نيز زنبور Bethylidaeهمچنين تعدادي زنبور پارازيتوئيد از خانواده . شد عنوان آفت انباري خرما از ايران گزارش

Habrobracon hebetor از روي الروهاي شب پره هاي ميوه خوار جمع آوري گرديد.  

 

ما، ارقام خرما، شب پره خرما، كرم ميوه خوار خرما، سوسك هاي ميوه خوار خرما، آفات انباري خر :كليدي گانواژه 

  .خرما، شپشه دندانه دار
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 :مقدمه

،در ايران بدليل اهميت آن در ارتباط با تامين مواد Phoenix dactylifera L (Palmaceae)كاشت درخت خرما، 

يل داشتن ويژگي هاي صادراتي جزء با ارزشترين غذائي صنعتي و نقش آن در اقتصاد كشاورزان مناطق خرماخيز به دل

براساس آخرين اطالعات موجود، سطح زيركشت خرما در ايران  .زراعتهاي مهم و پرسود و استراتژيك محسوب مي گردد

هكتار بوده است كه در اين ميان استان هاي هرمزگان،  سيستان و بلوچستان، خوزستان،  238862برابر  1384در سال 

در استان سيستان و  .يرفت و كهنوج بيشترين سطح زيركشت خرماي كشور را به خود اختصاص داده اندبوشهر و ج

بلوچستان، بيشترين سطح زيركشت خرما مربوط به شهرستانهاي ايرانشهر و سراوان بوده و دو رقم مضافتي و ربي بيش از 

عمده خرماكاري شامل شادگان، بهبهان و ماهشهر در استان خوزستان، مناطق . درصد  ارقام خرما را دربر مي گيرند 82

بوده و ارقام مهم آنها نيز استعمران و زاهدي بي باشد و به همين ترتيب ارقام غالب و صادراتي در بوشهر، رقم كبكاب، در 

با  بطور كلي در بين ارقام خرماي كشور، خرماي رقم مضافتي. باشد جيرفت و بم، رقم مضافتي و در كرمان رقم قصب مي

درصد و رقم  1/9پس از آن رقم كبكاب با . درصد درختان بارور، باالترين سهم را در تركيب انواع خرما دارد 2/21

  .درصد در رده هاي دوم و سوم جاي دارند 6/8استعمران با 

امري ضروري  ، جلوگيري از نامرغوبي ميوه و مبارزه با آفات بويژه آفات انباري در زمان معين و بموقعخرماحفظ محصول 

در مرحله انبارداري خرما، تغذيه مراحل مختلف حشرات موجب آلودگي محصول و بدنبال آن موجب رشد قارچ  .است

هاي ساپروفيت مي گردند كه اين قارچها خود مولد زهرابه هاي خطرناكي هستند كه محصول را غيرقابل استفاده 

ه اصول نگهداري فراورده هاي انباري گاهي باعث ايجاد زيانهاي خسارت آفات انباري و همچنين بي توجهي ب. نمايند مي

كيفي مي شود كه در اين صورت تركيب شيميايي، رنگ و مزه محصول دگرگون شده و ارزش تجارتي و مصرفي آنها به 

  .شدت پايين آمده و گاهي نيز غيرقابل مصرف مي شود

خرما صورت گرفته است و تعداد از آفات به عنوان آفات مطالعات زيادي در ايران و ديگر نقاط جهان بر روي آفات 

جزء اولين كساني بود كه تعدادي از آفات خرماي ايران را  1317مرحوم افشار در سال . انباري خرما معرفي شده اند

ها فون آفات، جانوران زيان آور، بيماريها و علف هاي هرز نخلستان 1357قريب در سال . )Afshar, 1936( توصيف نمود

، شپشه هاي دندانه دار، .Tribulium spو خرماي ايران را منتشر و در آن ليست، آفاتي از قبيل شپشه هاي آرد، 

Oryzaephilus sp. سوسك هاي ميوه خوار خانواده ،Nitidulidae ،شب پره هندي ،Pludia interpunctella ،

  .آفات انباري خرما شرح داده استو گونه هاي سوسري ها را به عنوان  Ephestiaگونه هايي از جنس 

الرو برخي از گونه هاي . است Pyralidaeاز خانواده  Ephestiaاز جمله آفات انباري خرما شب پره هاي جنس 

آلودگي محصوالت انباري به اين حشرات . اين جنس براي تغذيه ميوه هاي نيمه خشك مانند خرما را انتخاب مي كنند

انبار بويژه قبل از برداشت محصول صورت گرفته و بقيه نشو و نما و دوره زندگي آفت پس از  در بيشتر موارد در بيرون از

يك از مهمترين گونه هاي آن كه به عنوان آفت انباري خرما گزارش شده است، . انتقال محصول به انبار دنبال مي شود

، از .Myelios decolor Zرم خرما، پروانه ك. باشد ِيا پروانه خشكبار مي Ephestia (=Carda) cautellaگونه 

شب . ديگر شب پره هاي انباري خرما مي باشد كه پس از برداشت محصول و انتقال به انبار به فعاليت خود ادامه مي دهد

،  يكي از آفات بسيار شايع است كه در مناطق جنوبي در انبارهاي خرما ديده Pludia interpunctellaپره هندي، 

  ). 1374باقري زنوز، (آفت با تنيدن تارهاي ابريشمي باعث كاهش شديد كيفيت محصول مي شود  الرو اين. مي شود
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كرم ميوه خوار خرما يا شب پره كوچك خرما را به عنوان آفت انباري ارقام خرماي ) 1377(شايگان و همكاران 

آفات ) 1377(مهاجري و همكاران  .اين آفت در شرايط مناسب در انبار بدون وقفه توليدمثل مي كند. خشك معرفي نمود

Ephestia calidella  وCarpophilus hemipterus را از روي خرماهاي انباري در خوزستان جمع آوري كردند.  

، شپشه Oryzaephilus surinamensis، شپشه دندانه دار Cryptolestes ferrugineusسوسك 

Oryzaephilus mercator  ،و سوسك هاي نيتيدوليدCarpophilus dimidiatus  وC. hemipterus  از جمله

سوسك هاي نيتيدوليد . آفات انباري خرما هستند كه با انجام اقدامات بهداشتي در انبار اين آفات قابل كنترل خواهد بود

بر خرماهاي در حال رسيدن روي نخل و عمل آوري روي زمين و انبار زيان مي رسانند و معموال با ورود از محل انتهاي 

عالوه بر خسارت اصلي كه بر اثر تغذيه سوسك ايجاد مي شود، تجمع . كاسه گل ميوه به تغذيه گوشت خرما مي پردازند

فضوالت نامرئي و نامطبوع و وجود الروها در ميوه ها، باعث خسارت گسترده شده و همچنين بر اثر نفوذ مخمرها و ديگر 

  ).1370سندگل، (وه مي سوند، ضايعات زيادي به محصول وارد مي شود قارچها و باكتريها كه همراه با سوسك ها وارد مي

Shawkit  بيولوژي و مراحل مختلف الروي ) 1989(و همكارانEphestia cautella  را به عنوان آفت انباري

، Oryzaephilus mercator ،Pludia interpunctellaآفات انباري ) Aisagbonhi )1988. خرما مطالعه نمودند

Coccotrypes dactyliperda وAraecerus fasciculatus را از خرماهاي آلوده در نيجريه گزارش نمود.  

 Cephalonomiaزنبور پارازيت ) 1374(در ارتباط با دشمنان طبيعي آفات انباري خرما، مهاجري و عظيمي 

tarsalis Ashmead رماي خوزستان معرفي را به عنوان دشمن طبيعي الروهاي شپشه دندانه دار در انبارهاي خ

را به عنوان پارازيت خارجي كرم ميوه خوار  Goniozus claripenisزنبور ) 1374(كجباف واال و بيات اسدي . نمودند

را به عنوان پارازيتوئيد جديدي براي  Parasierola swirskianaزنبور  Argaman (1992).خرما گزارش كردند

از خانواده  .Cephalonomia sp و sp.  Parasierolaدو گونه) 1377( شايگان. كرم ميوه خوار خرما گزارش نمود

Bethylidae  و دو گونهBracon sp.  وPhanerotoma sp.  از خانوادهBraconidae  و از شكارگرهاي خانواده

Anthocoridae سن ،Orius sp. را از جمله دشمنان طبيعي شب پره كوچك خرما معرفي نمود.  

ه هاي انباري بر اساس اصول علمي و فني چه از لحاظ اقتصادي و چه از لحاظ بهداشتي داراي بطور كلي حفظ فراورد

براي اين منظور شناخت آفات انباري خرما و روش هاي مبارزه با آنها بر اساس مديريت كنترل . اهميت ويژه مي باشد

  .آفات شايان توجه مي باشد

  

 :مواد و روش ها

مناطق سراوان، جالق، سوران، زابلي، (ر استان كشور شامل سيستان و بلوچستان اين تحقيق بمدت دو سال در چها

جهت تعيين . ، خوزستان و بوشهر انجام شد)مناطق شهداد، جيرفت و بم(، كرمان )ايرانشهر، نيكشهر، پيشين و سرباز

پس از تشكيل خوشه و از  آفات انباري مناطق خرماخيز و نيز ميزان آلودگي به آفات انباري، نخلستانهاي كليه مناطق

مرحله خارك بطور مرتب مورد بازديد و نمونه برداري قرار گرفته و در صورت مشاهده آفت يا عالئم آلودگي بر روي 

همچنين از محصول باقيمانده روي درختان ويا از خرماهاي ريخته شده در زير درختان و . خوشه ها يادداشت مي گرديد

برداري شده و نمونه ها به  خل نخلستانها، انبارها، منازل و نيز خرماهاي صادراتي نمونهنيز خرماهاي انبارشده در دا

جهت نمونه برداري از خوشه هاي موجود روي درختان، هم از دانه هاي سطحي و هم از دانه . آزمايشگاه منتقل گرديد

نمونه يك كيلويي از هر انبار  5اقل هاي موجود در عمق خوشه ها استفاده شده و براي بررسي خرماهاي انبار شده، حد

نمونه هاي انتقال يافته به آزمايشگاه . بصورت تصادفي از داخل كپه خرما برداشته شده و به آزمايشگاه منتقل گرديدند
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پس از تعيين درصد آلودگي به آفات انباري، بر اساس رقم خرما و محل جمع آوري بصورت جداگانه درون ظروف شفاف 

كليه حشرات خارج شده . مناسب داشته، قرار داده و روي ظرف نيز توسط پارچه ململ پوشانيده مي شدكه وضع تهويه 

اعم از آفات و دشمنان طبيعي شناسايي شده و جهت تشخيص ساير نمونه ها و نيز اطمينان از شناسايي نمونه هاي 

براي مطالعه عوامل موثر در رشد و نمو آفات  .قبلي، كليه نمونه ها به موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور ارسال گرديدند

انباري، يك انبار در شهرستان سراوان انتخاب، مقدار زيادي خرماي رقم ربـي به انبار منتقل گرديده و با قرار دادن يك 

 5جهت بررسي ميزان آلودگي و روند تغييرات آن در هر هفته تعداد . دستگاه ترموهيدروگراف، دما و رطوبت ثبت گرديد

  .گرديد نمونه يك كيلويي از خرماي انبارشده به صورت تصادفي برداشته شده و درصد آلودگي تعيين مي

 

 :نتيجه و بحث

با مقايسه نتايج بدست آمده از نمونه برداري هاي انجام شده در مناطق مختلف كشور و مقايسه ارقام خرما، مشاهده 

و كمترين آن در رقم ديري ) منطقه بلوچستان(ر رقم دسكي شود كه بيشترين ميزان آلودگي به آفات انباري د مي

عالوه بر اين در بين مناطق خرماخيز كشور، متوسط آلودگي به آفات انباري ). 1شكل (به ثبت رسيده است ) خوزستان(

  .درصد بود 9و خوزستان  7/23، كرمان 5/30در بلوچستان 

ت انباري نخلستانها بوده و اين آفات از طريق محصوالت آلوده اطالعات بدست آمده نشان مي دهد كه منشاء آلودگي آفا

براساس . به انبارها منتقل شده و در صورت شرايط نامناسب انبارداري به شدت به محصول خسارت وارد مي آورند

داشت تا مطالعات، در صورت عدم مبارزه با آفات انباري در مرحله داشت در نخلستانها، ميزان آلودگي بتدريج از مرحله 

برداشت و در ادامه در انبار افزايش پيدا مي كند و طبق نتايج بدست آمده اين مقدار افزايش از مرحله داشت تا پايان 

 .برابر بوده است 4مرحله انبارداري حدود 

 گونه آفت به عنوان آفت انباري به محصول 20منطقه نشان داد كه بيش از  5نمونه برداري هاي انجام شده در سطح 

كرم ، Carda figulilellaآفات انباري مشترك در اين مناطق شامل شب پره ). 1جدول (خرما خسارت وارد مي آورند 

  .مي باشند  Carpophilus hemipterusو سوسك ميوه خوار،   Batrachedra amydraulaخوار خرما، ميوه
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 متوسط آلودگي ارقام مختلف خرما به آفات انباري -1شكل

 

مطالعات انجام شده، بيشترين ميزان جمعيت آفات انباري در منطقه بلوچستان مربوط به شب پره جنس بر اساس  

Carda   و بخصوص دو گونةC. calidella  وC.  figulilella   درصد و كمترين آن مربوط  46با ميانگين آلودگي

شايان ذكر است كه . باشد مي درصد 4، با ميانگين آلودگي Batrachedra amydraulaبه شب پره بزرگ خرما، 

  Carda figulilella f. halfaella (Roesler, 1965)و فرم  Carda figulilella (Gregson, 1871)گونه 

ميليمتر طول داشته، بال  18تا  12اين شب پره  .براي اولين بار به عنوان آفت انباري خرما از ايران گزارش مي شود

ي خاكستري و تقريبا بدون نقش و نگار و بال عقبي به رنگ خاكستري روشن با جلويي آن خاكستري رنگ با ريشكها

. از روي رنگ سفيد مايل به زرد و طرح روي بالها مشخص مي شود halfaellaريشكهاي مايل به سفيد مي باشد و فرم 

اه با گونه اصلي از كشورهاي همر halfaellaاين گونه عالوه بر ايران در نواحي وسيعي از پالئاركتيك انتشار داشته و فرم 

  )1379عالي پناه و همكاران، (عربستان، عراق و افغانستان نيز گزارش شده است 

هم قبل از  .Carda spهمچنين با بررسي خرماهاي آلوده در نخلستانها و انبارهاي محلي مشخص شد كه جنس  

خرما خسارت مي زند و به عبارت ديگر آفت  برداشت محصول در نخلستانها و هم بعد از برداشت محصول در انبار به

 :.Carpophilus hemipterus L. (Colعالوه بر آفات ذكر شده، سوسك هاي نيتيدوليد، . مشترك باغ و انبار است

Nitidulidae)  وCarpophilus humeralis F. (Col.: Nitidulidae)  نيز با ورود به ميوه و تغذيه از گوشت

همچنين بر اثر نفوذ . اي مي شوند ع و وجود الروهاي آنها در ميوه هاي باعث خسارت گستردهآن، تجمع فضوالت نامطبو

  .مخمرها و ديگر قارچها كه همراه با سوسك وارد ميوه مي شوند، ضايعات زيادي را به محصول وارد مي كنند
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شه دندانه دار و در مرحله در استان خوزستان بيشتر جمعيت آفات انباري خرماي اين استان متعلق به گونه هاي شپ

، در ارقام خشـك از قبيـل   Oryzaephilus surinamensisشپشه دندانه دار، . هستند .Carda spبعدي گونه هاي 

نتايج تحقيقات محققين نشان داده است كه حشرات نر . زاهدي و ديري و نيز در بسته هاي حاوي هسته خرما وجود دارد

تعـداد تخمهـاي   . مـاه مـي تـوان زنـده نگهداشـت      10ه و حشره ماده آن را به مـدت  ما 3سال و  3اين حشره را به مدت 

عدد بوده و طول دوره زندگي آن از تخـم تـا حشـره كامـل، در شـرايط       285تا  45گذاشته شده توسط حشره ماده بسن 

اين در حـالي اسـت    نسل ايجاد مي كند و 4تا  3اين حشره در سال . ماه مي باشد 3روز و در شرايط نامساعد  28مناسب 

 -8تـا   -6ضـمنا سـرماي حـدود    . نسل نيز مي رسـد  8تا  6كه در مناطق گرمسيري و در انبارهاي گرم تعداد نسل آن به 

اين آفت در مناطق مركزي و جنـوبي عـراق نيـز     ). 1375باقري زنوز، (باعث ازبين رفتن تمام مراحل زندگي آن مي شود 

سوسك ها در داخـل گوشـت خرمـا و يـا     . س از انبارشدن محصول ظاهر مي شودگسترش داشته و آلودگي آن چند ماه پ

گذارند و تعداد نسل آن نيز در خرماهاي انبارشـده   بين گوشت و هسته و يا در فرورفتگي آن مقداري فضوالت ريز بجا مي

 الرو شپشه دندانه دار،در طي نمونه برداري، تعدادي زنبور پارازيت همچنين ). 1368طبيب نژاد، (نسل ذكر شده است  5

Cephalonomia sp. (Bethylidae) ،ميليمتـر و از لحـاظ    4تـا   2اين زنبور سياه رنـگ، بطـول   . آوري گرديد جمع

ميليميتـر،   7/1تـا   2/1شكل ظاهري شبيه مورچه ، الروهاي كامل كمي خميده و برنگ صورتي مايل بـه قرمـز و بطـول    

هي با دمـاي  در شرايط آزمايشگا. تخمگذاري غالبا به شكل دوتايي بر روي بندهاي قفس سينه الرو آفت گذاشته مي شوند

روز بطول مـي   12-8و دوره شفيرگي  6-3دوره الروي   ،3-2درصد، دوره جنيني  60-50درجه و رطوبت نسبي  25-33

  .انجامد

در نخلسـتانها و انبـار موجـب     كـه  بدسـت آمـد   .Carda spهمچنين از ميوه هاي خرماي رقم استعمران شب پره 

باشـد و در   شور عراق نيز از مهمتـرين آفـات انبـاري خرمـا مـي     در ك .Carda spبر اساس تحقيقات، . خسارت مي شود

 ).1368، نـژاد  طبيـب (تخم مـي باشـد    176-93نسل داشته و حشره ماده آن قادر به گذاشتن حدود  5شرايط معمولي 

عالوه بر آفات فوق، گونه هاي سوسك هاي نيتيدوليد به رطب و بخصوص خرماهاي تر ماننـد كبكـاب، بـريم و خضـراوي     

ژيلوس و پني سـيليوم فـراهم    ت مي رسانند كه عالوه بر تغذيه، شرايط را براي ورود قارچهاي ساپروفيت بويژه آسپرخسار

  .مي كند

نتايج نمونه برداري در نخلستانها و انبارهاي خرما در منطقه شهداد استان كرمان نشان داد كه آفات انباري مختلفـي  

مي باشد كـه   Carda figulilellaرين آفت خرماي شهداد، شب پره موجب خسارت و زيان محصول خرما شده و مهمت

در مرداد ماه با شروع رسيدگي خرماي رقم قصب حمله خود را آغـاز كـرده و در مراحـل بعـدي بـه ارقـام ديگـري نظيـر         

ان آلـوده  در ماههاي بعدي درصد باالئي از خرماي ريخته شده در زير درختـ . نيز حمله مي نمايد... شمسائي، عبداللهي و 

به الروهاي اين حشره مي باشد و بتدريج اين قسمت از محصول مورد حمله سوسك هاي نيتيدوليد قـرار گرفتـه و دچـار    

نيز به محصول   Nesokia indicaهمچنين عالوه بر اين حشرات، نوعي سوسري و موش هاي گونه . لهيدگي مي گردند

    .خسارت مي زنند

اين رقـم كـه جـزو    . به آفات انباري را نشان مي دهد) درصد 7/44(يشترين آلودگي در بين ارقام منطقه، رقم قصب ب

 .Cآلـودگي بـه الروهـاي شـب پـره      . رس محسوب شده، در دهه دوم مرداد شروع به شيرين شدن مـي كنـد   ارقام ميان

figulilell   در اواخر مرداد مـاه  آلودگي خوشه ها . نيز از همين زمان آغاز شده كه اين خود سبب ريزش ميوه  مي شود

براساس نتايج تحقيقات انجام شده، اولين ظهور حشرات كامل اين شب پره روي درختان خرمـا  . به حداكثر خود مي رسد

محـل زمسـتانگذراني الروهـا    . باشد در اواخر تيرماه بوده و تخمريزي و خروج الروهاي سن اول در نيمه اول مرداد ماه مي
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تمال مي رود كه اين الروها در روي خرماهاي آلوده باقي مانده از فصل قبل در كـف بـاغ و   هنوز دقيقا مشخص نبوده و اح

  .يِا خرماهاي انباشته شده در جلو انبارها تغذيه مي كنند

نيز به تعداد كم در كنار آفت اوليه ديده مي ، B. amydraulaاز اوايل آبان ماه الروهاي شب پره ميوه خوار خرما، 

ادف با شروع مرحله برداشت خرما ي ريختن آن در جلو انبارها جهت توچين كردن دانه هاي سالم اين زمان مص. شود

مي    C. figulilellدر نمونه برداري هاي انجام شده در اين مرحله، باالترين جمعيت مربوط به الروهاي شب پره . است

كاهش يافته و بتدريج بر جمعيت   C. figulilellبا كاهش دما در اواسط دي ماه، جمعيت الروهاي شب پره . باشد

افزوده مي گردد و در پايان مراحل انبارداري اثري از آفت اوليه ، B. amydraulaالروهاي شب پره ميوه خوار خرما، 

همزمان با فعاليت شديد الروها و حشرات كامل شب پره ميوه خوار جمعيت زيادي از الروها و حشرات . ديده نمي شود

  .نيز مشاهده گرديد، Oryzaephilus surinamensisدانه دار، كامل شپشه دن

از اوايل فروردين ظاهر و تخمريزي ، B. amydraulaدر منطقه جيرفت، حشرات كامل شب پره ميوه خوار خرما، 

بيشترين خسارت آن مربوط به ماههاي ارديبهشت و خرداد است كه در اين زمان . آن بر روي خوشه ها شروع مي شود

. جمعيت كرم هاي ميوه خوار در ماه هاي تير و مرداد كاهش مي يابد. ش جمعيت آفت موجب ريزش ميوه مي گرددافزاي

همچنين از الروهاي . اين آفت پس از برداشت ميوه هاي خرما، وارد انبار شده و در انبار به فعاليت خود ادامه مي دهد

 Habrobracon hebetorزنبور پارازيت ، C. figulilellه كرم ميوه خوار خرما، شب پره هندي، پروانه آرد و شب پر

  . جدا گرديد

، شپشه ).Carpophillus sp(در منطقه بوشهر، از ميان آفات انباري جمع آوري شده، سوسك هاي ميوه خوار 

و سوسك ) Batrachedra amydraula(، كرم ميوه خوار خرما )Oryzaephilus surinamensis(دندانه دار 

Laemophloeus ferrugineus  جزو آفات انباري غالب منطقه بوده و در اين ميان، سوسك هاي ميوه خوار به تمامي

همچنين . ارقام مختلف تر و نيمه خشك خرماي انبار شده حمله كرده و بيشترين خسارت را به محصول وارد مي آورند

ميوه خوار خرما و شپشه دندانه دار و بر روي آفات انباري غالب بر روي رقم كبكاب شامل سوسك هاي ميوه خوار، كرم 

رقم كبكاب  هم در باغ، در انبار و نيز در . رقم زاهدي شامل سوسك هاي ميوه خوار و كرم ميوه خوار خرما مي باشند

رقم زاهدي نيز در شرايط نامناسب انبارداري به سرعت به آفات . شود جعبه هاي بسته بندي شده به اين آفات آلوده مي

مخصوصا ميوه هاي كه به نحوي فاقد دم باشند، آمكان آلودگي آنها بسيار . شود اري آلوده شده و دچار افت كيفي ميانب

  .باشد بيشتر از ميوه هاي سالم مي

، از روي درختان خرما و با پوديزه شدن ميوه ها Batrachedra amydraulaشروع آلودگي كرم ميوه خوار خرما، 

خسارت مرحله اول بعد از . اين آفت در سال دوبار به ميوه ها حمله شديد مي كندبطور كلي . شروع مي شود

زمستانگذراني و شروع فعاليت آفت است و اين زمان مصادف با زماني است كه ميوه ها كوچك و به اندازه يك نخود 

خسارت زماني است كه  مرحله دوم. ميوه هاي آلوده يا ريزش كرده و يا روي درخت قهوه اي و خشك مي گردند. هستند

ميوه ها نسبتا درشت شده و در حال تغيير رنگ از سبزي به رنگ زرد هستند كه در اين حالت نيز تعدادي از ميوه ها 

تعدادي از ميوه هاي باقيمانده روي درخت كه حامل الرو آفت مي باشند، پس از برداشت، آفت را به . ريزش مي كنند

كه در نتيجه . خوار در انبار و حتي درون بسته هاي خرما به فعاليت خود ادامه ميدهد كرم ميوه. انبار منتقل مي كنند

  .فعاليت آن كيفيت ميوه ها بسيار پايين مي آيد

و   Carda figulilellaبطور كلي نتايج بدست آمده نشان داد كه آفت انباري غالب در منطقه بلوچستان، شب پره هاي 

Carda cautellaشپشه دندانه دار، منطقه خوزستان ؛ ،Oryzaephilus surinamensis ؛ منطقه بوشهر، سوسك
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و منطقه كرمان،  Batrachedra amydraula؛ منطقه جيرفت و كهنوج و بم، .Carpophillus spهاي ميوه خوار، 

Carda figulilella  2جدول (مي باشند.(  

يابد بطوري كه  در طي زمان افزايش مي Carda cautellaبر اساس نتايج بدست آمده ميزان آلودگي انبار به شب پره 

مي رسد و در اين زمان مقدار متوسط دما در حداقل و رطوبت نسبي در حداكثر % 70حداكثر آن در اواخر بهمن ماه به 

با  Carda cautellaبر اساس تجزيه و تحليل هاي آماري مشاهده مي شود كه افزايش آلودگي به شب پره . باشد مي

ي همبستگي منفي و با رطوبت نسبي داراي همبستگي مثبت مي باشد بطوريكه با كاهش درجه حرارت و افزايش دما دارا

. افزايش پيدا مي كند Carda cautellaرطوبت نسبي، ميزان جمعيت آفات انباري و بالطبع ميزان آلودگي به شب پره 

درصد، ميزان  11/25نتيگراد و رطوبت نسبي درجه سا 63/22بطور كلي در طي آزمايش در انبار در متوسط دمايي 

  .درصد بود 88/50برابر  Carda cautellaمتوسط آلودگي به شب پره 

بطور كلي در خصوص داليل افزايش طغياني آفات انباري مسائل مختلفي دخالت دارند كه با تامل روي اين عوامل و ايجاد 

ت خسارت آفات كاست و سپس با بكارگيري روش هاي مختلف تغييرات در شرايط موجود مي توان تا حدود زيادي از شد

 .مبارزه به كنترل آنها پرداخت

از جمله عوامل دخيل در طغيان آفات انباري، عدم رعايت اصول بهداشت زراعي در نخلستانها است، بطوريكه باغداران 

توجهي نداشته كه اين خود منبع عموما به ريزش محصول در زير درختان و البالي شاخه ها و شكاف هاي تنه درختان 

از ديگر عوامل . همچنين وجود علفهاي هرز فراوان در كف نخلستانها در گسترش آفات موثر مي باشد. آلودگي مي باشد

موثر در طغيان آفات انباري، كم آبي و وضعيـت بد درختان است كه موجب ضعف خوشه ها و افزايش ريزش ميوه ها 

سائل ترويجي جهت افزايش معلومات باغداران موجب بهبود كيفيت محصول و كاهش خسارات بنابراين انجام م. شود مي

  .ناشي از آفات شده و با مديريت صحيح در باغات مي توان به رشد كمي و كيفي محصول كمك نمود

  

  :سپاسگزاري

پزشكي كشور، به جهت ندگان از خانم مهندس عالي پناه، بخش تحقيقات رده بندي حشرات موسسه تحقيقات گياهنگار

محسن سعيد رحيمي،  محمدرضا خورشيدي، محمدابراهيم مهاجري، شناسايي نمونه هاي جمع آوري شده و نيز  آقايان

ان محترم در مراكز استاني به جهت همكاري در تيمور مهني همكارامامي فر، غالمعباس يزدانشناس، عبداهللا حيدري، 

پزشكي كشور و از محل همچنين اين تحقيق با حمايت مالي موسسه تحقيقات گياه. نمايند اجراي تحقيق تشكر مي

  .اجرا گرديد 100- 11- 77-109ي لي پروژه تحقيقاتي مصوب به شمارهاعتبار ما
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 فهرست آفات انباري در انبارهاي خرما - 1جدول 

  نام علمي آفت انباري  عمومينام   محل جمع آوري

 .Carda cautella Walker پروانه خشكبار جيرفت و بم - لوچستان ب

 .Carda figulilella Gregson شب پره كشمش بوشهر -جيرفت، بم   –كرمان  –بلوچستان 

 Carda calidella Gueuee شب پره خرنوب بلوچستان

   Carda kuehniella Zeller  پروانه آرد  جيرفت، بم  و كهنوج

 .Batrachedra amydraula Mayr كرم ميوه خوار خرما بوشهر - جيرفت، بم   -كرمان  –بلوچستان 

  Plodia intrpunctella Hunber  شب پره هندي  جيرفت، بم  و كهنوج

  .Arenipses sabella Hampson  كرم گرده خوار خرما  جيرفت، بم  و كهنوج

خشكبارسوسك  بوشهر - جيرفت، بم   -كرمان  –بلوچستان   Carpophilus hemipterus L. 

آناناسسوسك  كرمان  - بلوچستان   Carpophilus humeralis Fabricius 

ذرتسوسك   بوشهر -جيرفت، بم  و كهنوج   Carpophilus dimidiatus Fabricius   

 Carpophillus mutiutus Erich سوسك ميوه خوار  بوشهر

 .Oryzaephilus surinamensis L  شپشه دندانه دار  بوشهر -جيرفت و بم  –كرمان  –خوزستان 

  Oryzaephilus mercator Fauvel  شپشه دندانه دار  جيرفت و بم

  Tribolium castaneum Herbst شپشه آرد  بم و جيرفت

  .Tribulium Confusum Duval شپشه آرد  بم و جيرفت

  Lasioderma serricorne Fabricius  سوسك توتون  بم و جيرفت

  Trogoderma granarium Everts  لمبه گندم  بم و جيرفت

 .Laemophloeus ferrugineus Steph  سوسك قرمز غالت  بوشهر

  .Drosophila sp  مگس سركه  بم و جيرفت

 .Blatta germanica Aspetto  سوسري آلماني  بم و جيرفت

  .Periplanetta americana Linnaeus  سوسري آمريكايي  بم و جيرفت

  

 ناطق خرماكاريآفات انباري غالب م - 2جدول 

  آفت انباري غالب  منطقه

 Carda cautella Walker.  -  Carda figulilella Gregson  بلوچستان

Oryzaephilus surinamensis  خوزستان  – Carda sp. 

 .Carpophillus sp  بوشهر

 .Batrachedra amydraula Mayr  جيرفت

 .Carda figulilella Gregson  كرمان
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  :منابع

  .صفحه 39 ،انتشارات وزارت جهاد كشاورزي ،تصويري خرما شناسنامه ،1375 ،اداره كل آمار و اطالعات -1

 .صفحه 309 ،جلد اول ،سخت بالپوشان زيان آور محصوالت غذائي ،1375 ،.باقري زنوز، ا -2

 .صفحه 341 ،انتشارات دانشگاه تهران ،تكنولوژي نگهداري محصوالت كشاورزي ،1374 ،.باقري زنوز، ا -3

 .صفحه 328 ،تهران. نشر كلمه ،)ترجمه( توليد و مراقبت خرما ،1370 ،.سندگل، ر -4
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Abstract 
Storage pests are the important factors in decreasing date palm yield in Iran. The comparison of 

palm varieties indicated that the highest and lowest infested varieties to storage pests were Deski 

(Balouchistan region) and Deiri (Khuzestan region), respectively. In addition, the mean 

infestation rate of date was 21%. More than 20 species of storage pests were identified, including 

the most important pests such as Carda figuliella, Batrachedra amydraula, Carpophilus 

hemipterus and Oryzaephilus surinamensis. During this research, a moth species, Carda 

figulilella, and a moth form, Carda figulilella f. halfaella, which were found in Baluchistan and 

Khuzestan regions, were new records for date stored product pests of Iran 

 

Key words: date palm, stored product pests, Iran, date palm varieties, Carda spp., Batrachedra 

amydraula Meyr., Carpophilus spp, Oryzaephilus surinamensis L. 
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