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 چکيده
صورت آفت کليدي خرما در مناطق خرماخيز مطرح شده است. در حال حاضر مبارزه شيميايي با استتااده   بههاي اخير  زنجرک خرما در سال

گيرد. هدف از انجام اين پژوهش تعيتين ستطز زيتان اقتصتادي     ¬جمعيت آفت و مسائل اقتصادي آن صورت مي  بهها و بدون توجه  کش از حشره
 روش دلاتي  تتر و در يتين حتال بتا همتان دقتت باشتد. بتراي ايتن من تور از          با روشي متااوت از روش مرسوم استت کته ستهل   نجرک خرما ز
(Delphi methodيا سيستم خبرگي استااده شد. اين پژوهش در سه استان کرمان ) )22تعتداد  انجام شد.  )تنگه زرد( بوشهر و )فراشبند( ، فارس)بم 

حاصل از پرسشنامه اول،  يجنتا بهشد. با توجه  يآورجمع يلها پس از تکمشد. پرسشنامه يعکارشناسان و کشاورزان توز ينپرسشنامه در هر استان ب
ستن  (توصيف متغيرهتاي فتردي   کمک روش دلاي نتايج باارزشي مانند  بهکه دهد ينشان م يج. نتاشد رارو مجددا مراحل تک ينپرسشنامه دوم تدو

ثر تواند مؤريزي براي مديريت آفت ميشود که در برنامهحاصل مي )نخلکاران، سواد، ميزان تجربه، سطز باغ و مديريت آفات باغ از نگاه باغداران
 يجنتا تواندنميخسارت و درصد خسارت  يزانپرسش گذاشتن تعداد آفت، م بهبا  يمياييزمان مبارزه ش يينتع مانند يکم يهادر مورد دادهباشد. اما 

هايي استااده شتود،  آوري چنين دادهاي براي يدم جمعينوان بهانه بهها در دسترس هستند و نبايد روش دلاي چرا که اين داده دست آوردبه يقيدق
 تکميلي باشد.ينوان يک شيوه  بهتواند در چنين مواردي تکنيک دلاي مي

 Ommatissus lybicus ي،اقتصاد يانزنجرک خرما،سطز ز، يروش دلا هاي کليدي:واژه
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Abstract 

Dubas bug, Ommatissus lybicus, is one of the key pests of date palm groves in Iran. Chemical control is currently used regardless of 

the population of pests and its economic problems. The aim of this study was to determine O. lybicus economic injury level with a different 

method from the conventional method which is easier with the same precision. Therefore, Delphi method or expert system was used. It was 

carried out in the three provinces of Kerman (Bam), Fars (Farashband), and Bushehr (Tang-e zard). Twenty-five questionnaires were distributed 

between experts and farmers in each province. The completed questionnaires were collected. According to the results of the first questionnaire, 

the second questionnaire was compiled and the stages were repeated. The results showed that the Delphi method provides valuable results such as 

the description of individual variables (the age of palm growers, literacy, level of experience, garden area and gardener pest management) that 

can be effective in pest management planning. However it could not produce accurate results for quantitative data such as determining the timing 

of chemical control according to pest number, the amount and percentage of damage, because this data is available and the Delphi method should 

not be used as an excuse, in such cases the Delphi technique can be used as a complementary method. 
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 مقدمه

ايتران استت کته بختش     خرما يکي از محصوالت اصلي 

ختود   بهرا  هاي جنوبي کشوروسيعي از سطز زير کشت استان

 Ommatissus lybicus. زنجتترک خرمتتاداده استتتاختصتتا  

Bergevin (Hem.: Tropiduchidae)    ،که بته دوبتاسDubas bug ،

( از مهمترين آفتات خرمتا   Thalhouk, 1977نيز معروف است )

اين حشره از آسيا تا آفريقتا پتراکنش دارد، در ايتران از     است.

بوشتهر،  هاي کرمان، خوزستان، فارس، سيستان و بلوچستان،  استان

 (.(Mozaffarian, 2018 گتزارش شتده استت   هرمزگان، کرمانشتاه  

 کيتتتاکولوژ چيمتتتدل نتتت هتتتاي اخيتتتر براستتتاسبررستتتي

(Ecological niche modeling)  دهتد کته نقتاه مهتم     نشان متي

آلودگي در ايران يبارتنتد از: شتمال غربتي استتان سيستتان و      

بلوچستان، شرق، جنوب و جنوب شرق استان کرمتان، شتمال   

هتايي از استتان   شرق و شمال غرب استان هرمزگتان و بختش  

ها و بالغين زنجرک خرما پوره .(Bagheri et al., 2018bبوشهر )

ي بته  با تغذيه از شيره گياهي و ترشز يسلک، خسارت شديد

ها و محور اصتلي  کنند. تغذيه از برگچهدرختان خرما وارد مي

تواند منجر به خستارت مستتقيم و   گيرد و ميبرگ صورت مي

(. اين حشتره دو نستل   Thacker, et al., 2003غيرمستقيم شود )

مجزا در سال دارد که در اغلب مناطق خسارت اصلي مربتوه  

 . (Arbabtafti et al., 2016)به نسل اول است 

Hussain (1963)     موقتع  زمان مبارزه بتا زنجترک خرمتا را

هتا توصتيه کترده و ستطوح آلتودگي را       درصد تخم 52تاريخ 

 هتر تختم در   0-2ترتيب به سه سطز: آلودگي کم )ميانگين  به

 بتيش ) شديد و( برگچه هر در تخم 2 – 10برگچه(، متوسط )

 Pezhmanکترده استت. امتا    تقستيم ( برگچه هر در تخم 10 از

پاشتي يليته    تترين زمتان ستم    معتقد است که مناسب ، (2007)

نتو    ها )بستته بته   درصد تخم 30-40زنجرک موقعي است که 

 ها( تاريخ شده باشتند.  منطقه و شدت آلودگي تخم روي برگ

متتتراکم و  يهتتا زنجتترک خرمتتا در نخلستتتان  ي،طتتورکل بتته

 يخستارت بيشتتر   شوديکه بهداشت ريايت نم يهاي نخلستان

در هنگام احداث باغ ريايت فواصتل کاشتت    ،بنابراين زند يم

 .(Damghani, 1992)است  يضرور

بتاز   يکتا در آمر 1120به دهته   يشرو  کاربرد روش دلا

کتار  در ارتتش بته   ينتي بيشپ يبرا يينوان ابزارگردد که بهيم

روش  يتر، ستال اخ  00در  (Mukherjee et al., 2015). رفتت  يمت 

 يبترا  يژهوبه توسعه يافت. اين روش يتوجهطور قابلبه يدلا

کته   يو در زمتان  ي کته جنبته هتاي مختلاتي دارنتد     موضويات

 يتن باشد مناستب استت. ا  يتضاد م رايدا يااطاليات محدود 

ستاختار ناشتناس و تکترار     يدارا يپژوهشت  يوهشت  يکروش 

مشتارکت کننتدگان استت کته      يااز کارشناسان  يشونده با پانل

ينوان به اجما  برسد )به يزبرانگتواند در موضويات بحث يم

 يکتديگر مقابتل   يتا که ن رات کتامال متضتاد    يمثال در موارد

ادغام انوا  مدارک و شتواهد   يبرا چنينروش هم يناست(. ا

 يهتا ينته جتا افتتاده در زم   يايوهشت روش دلاي  .روديکار مبه

موضتتويات  ياستتت،س ي،پرستتتار ي،پزشتتک يتترمختلتتف ن 

 يتف در ط ين،همچنت  .باشتد يم يهو يلوم پا يسمتور ي،اجتماي

و  يتري گيمتصتم  يهتا يستتم از موضويات از جمله س يعيوس

 کتتار رفتتته استتت بتته يتتزن يماقلتت ييتتراثتترات تغ ينتتيبيشپتت

.(Mukherjee et al., 2015) يفاکتورهتا  يتين تع يبترا  يوهش ينا 

 .(Roy et al., 2014) کار رفته استبه يزمختلف در مزار  ن

بته   يدنرست  يروش بترا  يتن دهد که ايم ها نشانبررسي

کته در   يکارشناستان  يتان ختا  م  يموضتوي  ياجما  بتر رو 

باشتد.  يمت  يمناستب  يوهش ،هستند ياگسترده ياييمناطق جغراف

 ينوانرد، بهوجود دا محدوديت زمانيکه  يدر موارد ينهمچن

کارشناستان در متورد    يانم يبه اجما  کل يدندر رس يراهکار

  (Roy et al., 2014).است يچيدهموضويات پ

رستد  ين ر مت  محدود بوده است و به يروش دلا کاربرد

کتاربرد   يتت آن داده شده است. بتا توجته بته قابل    به يکم يبها

مستتندات و   يتابي وانتد در ارز تيروش م ينا يوه،ش ينا يعوس

کتار   طتور گستترده بته    کارشناسانه به يهافراهم کردن قضاوت

  (Mukherjee et al., 2015).گرفته شود
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خسارت به دو روش  يابيها در ارزداده يآورجمع روش

 يممستتتق يوهشتتود. شتت يانجتتام متت  يممستتتقيرو غ يممستتتق

استتت. در روش  يتتابيو ارز يتتقتحق يتتهطورمعمتتول بتتتر پا بتته

حاصتل از روش   هايداده ييآزمايراست ينويکه به يممستقيرغ

اطاليتتات  :ي ماننتتد مختلاتت يهتتايوهاستتت، از شتت يممستتتق

 Inquiries ها )دلاي( نامهپرسش، Expert testimony ي کارشناس

 Remote ستنجش از راه دور ، Literature reviews  منابع يبررس

sensing ، يگتري اهتداف د  يکته بترا   ايمزريته  هتاي يشآزمتا 

در روش  .(ستتموم و ارقتتام هتتايانتتد )آزمتتايششتتده يطراحتت

خسارت براساس پرسش از افتراد   يزانم يدلا يا يانامهپرسش

 ينمنطقه هستند تخم يکدر  يکننده محصوليدکه تول يمتعدد

 يتوافتق يمتوم   يکخسارت به  يزانشود تا در مورد ميزده م

 .(Teng, 1990) برسند

انجتام شتد اثتر    ،  Daku (2002)وستيله  تحقيقي کته بته   در

هاي مديريت تلايقي آفات زيتون در آلبانيتا  اقتصادي استراتژي

آوري اطاليتات از  . در اين بررسي يالوه بر جمتع شدبرآورد 

کشاورزان از سطز مزريه و سطز بازار، از سيستم خبرگي نيز 

استااده شد. مديريت تلايقي آفتات در کشتت چتاي در هنتد     

يکي از مسايل بحث برانگيز است. يالوه بر تشتخي  آفتات،   

کش شيميايي و تشخي  متوارد کتاربرد آنهتا بته     تانتخاب آف

از طرفتي   .شتت مهارت، تجربه و قضتاوت فتردي بستتگي دا   

. براي رفع اين کمبود نبود تعداد کافي در دسترس به کارشناس

 گيتتري صتتحيز،و کمتتک بتته کارشناستتان حاضتتر در تصتتميم

ه يک سيستم خبرگي براي متديريت آفتات مايتد بتود     اختس

اطاليات استت   ،ک سيستم خبره. بخش حياتي ساخت ياست

تا بتوان به سطز مطلوبي دست پيدا کرد. اين اطاليتات از سه 

منبتتع استتتاسي کتارشناستتتان، منتتابع يلمتتي چتتتا  شتتده و  

 . ايتتن سيستتتمآمتتده استتتدستتت  اي بتتهمشاهتتتدات مزريتتته

 آفتتتتات اصتتتلي چتتتتاي بتتتوده و اييقتتتتادر بتتتته شناستتتت

 ه استتتکتتردتتريتتتن روش کنتتترل را پيشنهتتتاد    منتتتاسب

(Ghosh and Samanta, 2003). 

دهد که اختالف قابل توجهي بين مطالعات اخير نشان مي

هاي زنجرک خرما تحت فشار مبارزه شيميايي وجتود   جمعيت

بنتتابراين تعيتتين ستتطز زيتتان  ، (Bagheri et al., 2018a)دارد

کتاربرد   توانتد بته  شترايط هتر منطقته متي     اقتصادي با توجه بته 

 مديريت آفت کمک نمايد.هاي صحيز  شيوه

 

 روش بررسي

 دستتت آمتتده از شتتيوه متتتداول   براستتاس نتتتايج بتته  

(Pedigo, 1999)  تعيين سطز زيان اقتصادي(Arbabtafti, 2019) 

و اطاليات موجود، پرسشنامه بازي با ده سؤال بتراي دور اول  

تدوين شد. پرسشنامه تهيه شده در هر استان بين کارشناسان و 

 21کشاورزان توزيع شد کته از ايتن تعتداد در استتان بوشتهر      

يتدد تکميتل و    20يدد و استان فارس  23يدد، استان کرمان 

آوري شتده در  هاي جمعبرگردانده شدند. پس از بررسي پاسخ

تدوين شتد. در ايتن پرسشتنامه     2هر منطقه، پرسشنامه شماره 

الزم بود تتا ميتزان خستارت )برحستب کيلتوگرم در هکتتار(       

 شيوه زير انجام شد: محاسبه شود. محاسبه درصد خسارت به

مکنده  -، در مورد حشرات زنندهPedigo (1999) بنابر ن ر

و رابطته   (I) (وستنتز گيري صدمه وارد شده )کاهش فت که اندازه

ازاي کاهش فتوسنتز کتار مشتکلي    به (D) آن با کاهش يملکرد

ازاي هتر   ، از يک ضريب که نشان دهنده کاهش يملکرد بهبود

 b= I×D : حشره است، استااده شد

پتتژوهش از معادلتته رگرستتيون حاصتتل از    bضتتريب 

Arbabtafti (2019) اين ترتيب که بتا قترار دادن    . بهدست آمد به

 شد:   تراکم هاي مختلاي از حشره، کاهش يملکرد اندازه گرفته
bx  +y=a 

 =yمتوسط يملکرد  
=a محل برخورد خط رگرسيون با مح( ور مقدار ثابتy) 
bازاي حشره )کيلوگرم در هکتار( = کاهش يملکرد به 

   b(/ مقدار ثابت X  ×100ازاي  )يملکرد به -100درصد خسارت= 
X تعداد پوره = 

 محاسبه ميزان خسارت بر حسب کيلوگرم در هکتاربراي 
 100درصد خسارت محاسبه شده/ × مقدار يملکرد در هکتار 
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کنندگان شامل باغداران بتا ستطوح   در دور دوم مشارکت

مختلف تحصتيالت و تعتدادي از کارشناستان منطقته بودنتد.      

يتدد،   22کنندگان در دور دوم در استان بوشهر تعداد مشارکت

 يدد بود.   20يدد و استان فارس  23ن استان کرما

 هتا و مشتارکت  ابتدا با استتااده از اطاليتات پرسشتنامه   

 هتتا اقتتدام شتتد بررستتي توصتتياي داده کننتتدگان نستتبت بتته 

(Hassani- Moghadam et al., 2007; Hassani- Moghadam, 2016) .

ها بر حسب سن، تجربه نخلداري، ميتزان  درصد فراواني نمونه

تحصيل و ستطز نخلستتان در اختيتار، در هرکتدام از منتاطق      

اجراي پژوهش محاسبه شد. ميانگين، انحراف معيار، واريانس، 

ميانه، بيشينه و کمينه براي هر کدام از موارد ذکر شده محاستبه  

يوامل کليدي،  Choi and Sirakaya, (2006)شد. سپس براساس 

بندي هر کدام ها و پارامترها، استخراج شده و با درجه شاخ

(، ميانگين و خطاي 2و  1از پارامترهاي مورد ارزيابي )جداول 

هتا در منتاطق   بتراي مقايسته شتاخ     استاندارد محاسبه شتد. 

 -Hassani)مختلف اجراي پژوهش، درصد فراواني محاسبه شد 

Moghadam et al., 2007; Hassani- Moghadam, 2016). 
 بندي پارامترهاي هر شاخ .نحوه درجه. -1جدول

Table 1. Scale of parameters of each index. 

Index Parameter Scale 

Damage 

scale 

low 1 

moderate 2 

high 3 

very high 4 

Control 

criterion 

observing early damage 1 

announcement of Agriculture- Jihad centers 2 

announcement of other gardeners 3 

a certain amount of damage 4 

without control 0 

Time of 

Spray 

March 1 

April 2 

May 3 

June 4 

Stage of 

pest 

nymph instars I, II 1 

nymph instars III, IV, V 2 

adult 3 

nymph instars III, IV, V and adult 4 

Stage of 

Plant 

pollination 1 
fruiting 2 

clustering 3 
harvesting 4 

 

 .درجه بندي شاخ  تعداد آفت در مناطق مختلف اجراي پژوهش -2جدول 

Table 2. Scaling of pest index in different areas of research. 

Areas of 

research 

Number of pest* 

Parameter (nymph per leaflet) Scale 

Bushehr 

province 

1-2 1 

2-3 2 

3-4 3 

4-5 4 

Kerman 

province 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

Fars 

province 

10-11 1 

11-12 2 

12-13 3 

13-14 4 
*Number of pest obtained from Arbabtafti (2019) results. 

 

 نتایج

 هابررسي توصيفي داده

در  توصيف متغيرهاي فردي از چند جهت اهميتت دارد. 

کند تا با آگتاهي  ريزان کمک مياول به محققين و برنامهدرجه 

 جوانب امر به استنتاج و تعميم نتايج بپردازند. بيشتري نسبت به

نويي محدوديت و شرايط حتاکم  يبارتي متغيرهاي فردي بههب

هتاي فتردي   يژگتي دوم و کنتد. هاي تحقيق را بيان ميبر نمونه

 هتتاي متتديريتي اثتتر مستتتقيم دارد   بتتر فعاليتتت  باغتتداران

(Hassani- Moghadam, 2016).  سن نخلکتاران  پژوهشاين در ،

سطز باغ و متديريت آفتات بتاغ از نگتاه     ، تجربه ، ميزانسواد

 بررسي قرار گرفت.مورد  باغداران

شود ميانگين سن مي شاهدهم 3در جدول  کهطوري همان

درصتد از   30. سال بود 48در استان بوشهر افراد مورد مطالعه 

در  .شتتند سال دا 40سال و مابقي باالتر از  40کمتر از  هانمونه

هتاي متورد بررستي    کته نمونته  شتود  مشاهده مينيز  4جدول 

   .شتندسال تجربه باغداري دا 25طور متوسط  هب

درصتد   نته شتود  مشاهده مي 2که در جدول طوري همان

سواد بودند. ميتانگين  باغداران مورد مطالعه در استان بوشهر بي

 ستال يتا   12هاي متورد بررستي حتدود    مدت تحصيل نمونه 

 ديپلم بود.
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 ها بر حسب سن در استان بوشهر.درصد فراواني نمونه -9جدول

Table 3. Frequency of samples by age in Bushehr province 

Age (year) Percentage Cumulative percentage 

31-40 36.00 36.00 

41-50 41.00 77.00 

51-60 14.00 91.00 

61-70 4.50 95.50 

71-80 4.50 100.00 

Sum 100.00 - 

Mean:48.24 Standard deviation:11.13 

Max:80.00 Variance:123.79 

Min:33.00 Median:47.00 

 
 ها بر حسب تجربه در استان بوشهر.درصد فراواني نمونه -4جدول 

Table 4. Frequency of samples by experience in Bushehr province 

Experience (year) Percentage Cumulative percentage 

1-10 23.00 23.00 

11-20 27.00 50.00 

21-30 18.00 68.00 

31-40 18.00 86.00 

>41 14.00 100.00 

Sum 100.00 - 

Mean:26.91 Standard deviation:17.34 

Max:75.00 Variance:300.66 

Min:10.00 Median:22.50 

 
 ها بر حسب ميزان تحصيل در استان بوشهر.درصد فراواني نمونه .-5جدول 

Table 5. Frequency of samples by education in Bushehr province 
Education (year) Percentage Cumulative percentage 

Illiterate 9.00 9.00 
Elementary 14.00 23.00 
Middle age 18.00 41.00 
High school 9.00 50.00 
> Diploma 50.00 100.00 
Sum 100.00 - 
Mean:11.86 Standard deviation:5.96 
Max:18.00 Variance:35.56 
Min:0.00 Median:13.00 

 

شتود ميتانگين مالکيتت ستطز     مشاهده متي  0جدول در 

هکتتار   يک تتا دو هکتار بود. اغلب افراد مالک  84/3نخلستان 

 نخلستان بودند.

شود ميانگين سن مي شاهدهم 5در جدول  کهطوريهمان

درصتد از   14. سال بود 24در استان کرمان افراد مورد مطالعه 

در  .شتتند سال دا 40سال و مابقي باالتر از  40کمتر از  هانمونه

هتاي متورد بررستي    کته نمونته  شتود  مشاهده مينيز  8جدول 

ميتزان  حتداقل   .شتندسال تجربه باغداري دا 31طور متوسط  هب

 ستال  20ميزان آن در استتان کرمتان    حداکثر وسال  10تجربه 

 30تتا   21بيشترين فراواني مربوه به افرادي است که بين  .بود

 .شتندتجربه داسال 
 

 ها بر حسب سطز نخلستان در استان بوشهر.درصد فراواني نمونه -6جدول 
Table 6. Frequency of samples by date palm grove area in Bushehr 

province. 

Date palm grove area 

(ha) 
Percentage 

Cumulative 

percentage 

1-2 53.00 53.00 

3-4 16.00 69.00 

5-6 16.00 85.00 

7-8 5.00 90.00 

>9 10.00 100.00 

Sum 100.00 - 

Mean:3.84 Standard deviation:3.91 

Max:16.00 Variance:15.31 

Min:1.00 Median:2.00 

 

 ها بر حسب سن در استان کرمان.درصد فراواني نمونه -7جدول

Table 7. Frequency of samples by age in Kerman province. 
Age (year) Percentage Cumulative percentage 

31-40 14.00 14.00

41-50 27.00 41.00

51-60 32.00 73.00

61-70 27.00 100.00

71-80 0.00 0.00

Sum 100.00 -

Mean:53.77 Standard deviation:10.31

Max:70.00 Variance: 106.37

Min:35.00 Median:53.50

 

 .حسب تجربه نخلداري در استان کرمانها بر درصد فراواني نمونه -8جدول 

Table 8. Frequency of samples by experience in Kerman province 

Experience (year) Percentage Cumulative percentage 

1-10 9.00 9.00 

11-20 14.00 23.00 

21-30 41.00 64.00 

31-40 18.00 82.00 

>41 18.00 100.00 

Sum 100.00 - 

Mean:30.73 Standard deviation:11.53 

Max:50.00 Variance:132.87 

Min:10.00 Median:30.00 

 



  Ommatissus lybicusپذیر است؟ مطالعه موردي زنجرک خرما  آیا تعيين سطح زیان اقتصادي با استفاده از روش دلفي امکان: ارباب تفتي و همکاران

شتود هماننتد   مشتاهده متي   1که در جتدول  طوريهمان

درصد باغداران مورد مطالعه در استان کرمتان   نهاستان بوشهر 

هاي مورد بررستي  سواد بودند. ميانگين مدت تحصيل نمونهبي

 سال بود.   11حدود 

 

 در استان کرمان. ها بر حسب ميزان تحصيلدرصد فراواني نمونه -9جدول

Table 9. Frequency of samples by education in Kerman province. 

Education (year) Percentage Cumulative percentage 

Illiterate 9.00 9.00 

Elementary 0.00 9.00 

Middle age 23.00 32.00 

High school 41.00 73.00 

> Diploma 27.00 100.00 

Sum 100.00 - 

Mean:10.91 Standard deviation:4.44 

Max:16.00 Variance:19.70 

Min:0.00 Median:12.00 

 

شود که ميتانگين مالکيتت ستطز    مشاهده مي 10در جدول 

هکتتار  نتيم تتا يتک    هکتار بود. اغلب افراد مالتک   31/1نخلستان 

ها خرده مالتک يتا باغتداران    يبارتي اغلب نمونهنخلستان بودند. به

   کوچک بودند.
 

 .در استان کرمان ها بر حسب سطز نخلستاندرصد فراواني نمونه -11جدول 
Table 10. Frequency of samples by date palm grove area 

in Kerman province. 

Date palm grove area (ha) Percentage Cumulative percentage 

0.5-1 58.00 58.00 

1.1-1.5 5.00 63.00 

1.6-2 27.00 90.00 

2.1-2.5 5.00 95.00 

2.6-3 5.00 100.00 

Sum 100.00 - 

Mean:1.39 Standard deviation:0.72 

Max:3.00 Variance:0.52 

Min:0.50 Median:1.00 

 

شتود ميتانگين   مي شاهدهم 11در جدول  که طوري همان

درصد  23. سال بود 05در استان فارس سن افراد مورد مطالعه 

 د.داشتتن سال  40سال و مابقي باالتر از  40کمتر از  هااز نمونه

هاي مورد بررستي  نمونهکه شود مشاهده مينيز  12جدول در 

ميتزان  حتداقل   د.شتنسال تجربه باغداري دا 31طور متوسط هب

 ستال  20ميزان آن در استتان فتارس    حداکثر وسال  12تجربه 

 40تتا   31که بتين   بود بيشترين فراواني مربوه به افرادي .بود

 .شتندتجربه داسال 
 

 فارس.ها بر حسب سن در استان درصد فراواني نمونه -11جدول

Table 11. Frequency of samples by age in Fars province. 

Age (year) Percentage Cumulative percentage 

31-40 23.00 23.00 

41-50 27.00 50.00 

51-60 23.00 73.00 

61-70 23.00 96.00 

71-80 4.00 100.00 

Sum 100.00 - 

Mean:67.23 Standard deviation:13.02 

Max:90.00 Variance:169.46 

Min:46.00 Median:67.00 

 

 ها بر حسب تجربه در استان فارس.درصد فراواني نمونه -12جدول 

Table 12. Frequency of samples by experience in Fّars province. 

Experience (year) Percentage Cumulative percentage 

<10 0.00 0.00 

10-20 19.00 19.00 

21-30 27.00 46.00 

31-40 42.00 88.00 

41-50 12.00 100.00 

Sum 100.00 - 

Mean:31.31 Standard deviation:9.82 

Max:50.00 Variance:96.38 

Min:15.00 Median:33.50 

 

 2/01شتود  مشتاهده متي   13کته در جتدول   طوريهمان

ميانگين متدت  سواد بودند. درصد باغداران در استان فارس بي

 سال بود.  سههاي مورد بررسي حدود تحصيل نمونه
 

 ها بر حسب ميزان تحصيل در استان فارس.درصد فراواني نمونه -19جدول

Table 13. Frequency of samples by education in Fars province. 

Education (year) Percentage Cumulative percentage 

Illiterate 61.50 61.50 

Elementary 15.00 76.50 

Middle age 11.50 88.00 

High school 8.00 96.00 

> Diploma 4.00 100.00 

Sum 100.00 - 

Mean:3.04 Standard deviation:4.54 

Max:14.00 Variance:20.60 

Min:0.00 Median:0.00 
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شود ميتانگين مالکيتت ستطز    مشاهده مي 14در جدول 

هکتتار   هکتار بود. اغلب افراد مالک يک تا پنج 22/8نخلستان 

 نخلستان بودند.  
 

 ها بر حسب سطز نخلستاندرصد فراواني نمونه -14جدول 

 .در استان فارس
Table 14. Frequency of samples by date palm grove area 

in Fars province. 

Date palm grove area 

(ha) 
Percentage 

Cumulative 

percentage 

<1 0.00 0.00 

1-5 42.00 42.00 

6-10 19.00 61.00 

11-15 23.00 84.00 

16-20 16.00 100.00 

Sum 100.00 - 

Mean:8.52 Standard deviation:5.82 

Max:20.00 Variance:33.91 

Min:1.00 Median:6.50 

 

تتا   12نتايج حاصل از دور دوم مطالعه دلاي در جتداول  

آمده است. هشت شاخ  براي سه يامل کليتدي در هتر    18

 (. 12سه استان مشخ  شد )جدول 

پزشکي زنجرک خرما، مقايسته شتاخ    در مديريت گياه

دهتد کته در استتان    درجه خسارت بين سه استتان نشتان متي   

متان متوستط و   بوشهر خسارت زنجرک خرما کم، در استان کر

در استان فارس نيز کم تا متوسط بود. در مقايسه معيار مبتارزه  

شود در مشاهده مي 12که در جدول طوربين مناطق اجرا همان

استان بوشهر معيار مبارزه با ديدن آثار اوليه خستارت و ايتالم   

که در استان کرمتان ايتالم   مراکز جهاد کشاورزي بود. درحالي

و در استان فتارس تنهتا بتا ديتدن آثتار       مراکز جهاد کشاورزي

شود. بر اساس ن ر مبارزه يليه آفت اقدام مي اوليه خسارت، به

پاشتي در استتان بوشتهر اغلتب     کننتدگان زمتان ستم   مشارکت

فروردين ماه، در استان کرمان ارديبهشت ماه و در استان فارس 

 (.10و  12ارديبهشت ماه و خرداد ماه بود )جداول 

هتاي مرحلته   رت زنجرک خرمتا شتاخ   در تعيين خسا

(. مقايسه بين سه 15ند )جدول شدرشدي آفت و گياه ارزيابي 

کننتدگان  دهتد مشتارکت  استان محل اجراي پژوهش نشان مي

معتقد بودند بيشترين خسارت، ناشي از فعاليت حشتره کامتل،   

-ترتيب در استان مراحل نابالغ و مراحل نابالغ و حشره کامل به

(. بيشتتترين 12کرمتتان و فتتارس بتتود )جتتدول هتتاي بوشتتهر، 

بنتدي و  دهي، خوشهافشاني و ميوهخسارت نيز در مرحله گرده

هاي بوشهر، کرمان و فارس ايتالم  ترتيب در استان دهي بهميوه

 (.12شد )جدول 

در سنجش زمان مبارزه شيميايي سه شاخ  تعداد آفت، 

(. 18)جتدول   شتد ميزان خسارت و درصد خسارت ارزيتابي  

ترين زمان مبارزه شيميايي را هنگامي کنندگان مناسبمشارکت

 3-2دانستند که تعداد پوره روي هر برگچه در استتان بوشتهر   

 11-10يتدد و در استتان فتارس     4-3يدد، در استان کرمتان  

و درصتتد (. ميتتانگين ميتتزان خستتارت 12يتتدد بتتود )جتتدول 

 .  نشان داده شده است 12خسارت در هر استان در جدول 

رصد فراواني پارامترهاي هر شاخ  در يوامل کليتدي  د

 18-10بتراي هتر استتان در جتداول      12ذکر شده در جدول 

 آمده است.
 

 شاخ  هاي تعيين شده براي تعيين سطز زيان اقتصادي زنجرک خرما با استااده از روش دلاي در مناطق مختلف اجراي پژوهش. -15جدول 
Table 15. Determined indicators for determining economic injury level of Ommatissus lybicus using Delphi method in different areas. 

Key factor Index 
Mean±SE 

Bushehr province Kerman province Fars province 

O. lybicus management 

damage scale 1.48 ± 0.15 2.30 ± 0.18 1.85 ± 0.15 

control criterion 1.93 ± 0.34 2.24 ± 0.21 1.19 ± 0.08 

time of spray 2.41 ±0.19 3.04 ± 0.04 3.42 ± 0.10 

O. lybicus damage 
stage of pest 2.17 ± 0.26 3.08 ± 0.19 3.96 ± 0.04 

stage of plant 1.82 ± 0.18 3.04 ± 0.20 2.00 ± 0.00 

Time of spray 

number of pest 2.18 ± 0.31 3.48 ± 0.11 1.50 ± 0.10 

damage rate 275.00 ± 40.59 2600.00 ± 222.97 665.38 ± 58.69 

damage percentage 2.63 ± 0.39 36.67 ± 3.03 6.65 ± 0.59 



  Ommatissus lybicusپذیر است؟ مطالعه موردي زنجرک خرما  آیا تعيين سطح زیان اقتصادي با استفاده از روش دلفي امکان: ارباب تفتي و همکاران

 .مقايسه درصد فراواني پارامترهاي هر شاخ  در يامل کليدي مديريت گياه پزشکي زنجرک خرما در مناطق مختلف اجراي پژوهش -16جدول 

Table 16. Comparison of the frequency percentage of parameters of each index in the key factor of Ommatissus lybicus management in different. 

areas. 

Index Parameter 
Frequency percentage 

Bushehr province Kerman province Fars province 

Damage scale 

low 64.00 17.00 38.50 

moderate 27.00 44.00 38.50 

high 9.00 30.00 23.00 

very High 0.00 9.00 0.00 

Control criterion 

observing early damage 24.00 37.00 81.00 

announcement of Agriculture- Jihad centers 28.00 30.00 19.00 

announcement of other gardeners 4.00 6.00 0.00 

acertain amount of damage 16.00 27.00 0.00 

without control 28.00 0.00 0.00 

Time of Spray 

March 9.00 0.00 0.00 

April 59.00 0.00 0.00 

May 14.00 96.00 58.00 

June 18.00 4.00 42.00 

 

 .. مقايسه درصد فراواني پارامترهاي هر شاخ  در يامل کليدي خسارت زنجرک خرما در مناطق مختلف اجراي پژوهش17جدول 
Table 17. Comparison of the frequency percentage of parameters of each index in the key factor of Ommatissus lybicus damage in different areas. 

Index Parameter 
Frequency percentage 

Bushehr province Kerman province Fars province 

Stage of pest 

nymph instars I, II 48.00 12.50 0.00 

nymph instars III, IV, V 8.00 0.00 0.00 

Adult 22.00 54.00 4.00 

nymph instars III, IV, V and adult 22.00 33.50 96.00 

Stage of plant 

pollination 0.00 8.00 41.00 

fruiting 100.00 23.00 41.00 

clustering 0.00 27.00 14.00 

harvesting 0.00 42.00 4.00 

 

 بحث

طتور متوستط   به يمورد بررس يهادر استان بوشهر نمونه

ستال   10تجربه  زاني. حداقل مشتندسال تجربه باغداري دا 25

د. بيشترين فراوانتي مربتوه بته    بوسال  52آن  زانيو حداکثر م

اين مطلتب   .شتندسال تجربه دا 20تا  11افرادي است که بين 

اهميت است که با باال رفتن ستن و تجربته   اين من ر داراي  از

 نيشود کته بنتابرا  ميتر افراد، تغيير نگرش و رفتار افراد سخت

همتان منطقته    اتيالزم است در هر منطقه براستاس خصوصت  

تواننتد  ديگر افتراد باتجربته، بهتتر متي     ييمل نمود. اما از سو

 ه بندي نمايند.اطاليات را تجزيه و تحليل و طبق

 يهتا  استان بوشهر و کرمان ميانگين مدت تحصيل نمونته  در

رستد  ن تر متي   بته  ني. بنتابرا بودسال  12-11حدود  يمورد بررس

هتاي الزم در   هاي نوشتاري در ارائه آگاهياستااده از مواد و رسانه

کته ميتانگين    يتواند اثربخش باشد. در حاليامر مديريت مبارزه م

 سته در استان فارس حدود  يمورد بررس يهامدت تحصيل نمونه

هتاي  رستد استتااده از متواد و رستانه    ن ر مي به ني. بنابرابود سال

هاي الزم در امر مديريت مبارزه در استان نوشتاري در ارائه آگاهي

 يهتاي بهره گيري از روش نيتواند اثربخش باشد. بنابرايفارس نم

در مزريه که فراگيري در باغ و با حضتور کارشتناس    مدرسه رين 

 تر باشد.بخشجهيتواند نت يباشد، ممحقق مي و
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 نتيم تتا دو   تياستان بوشهر و کرمان اغلب افراد مالک در

ها خرده مالک اغلب نمونه ييبارت . بهشتندهکتار نخلستان را دا

استت کته در استتان     يدر حال نيو ا بودنديا باغداران کوچک 

هکتتار نخلستتان را    يتک تتا پتنج    تيت فارس اغلب افراد مالک

رستد  ين ر مت  افراد به تيسطز مالک با توجه به ني. بنابراشتنددا

 هيتواند توصيمنطقه م نيدر ا ،کنترل باالتر نهيهز ي باها روش

 کار گرفته شود.هشده و ب

متوارد  هاي پرسشنامه اول در سه استان، در بررسي پاسخ

 شود که قابل توجه بوده و جاي تأمل دارد:مشابهي ديده مي

هتاي کرمتان و بوشتهر از    ويتژه در استتان   بسياري از افراد به .1

پاشي يليه اين آفتت اطتال  درستتي نداشتتند کته      سابقه سم

 تواند يک دليل آن وجود مالکان غيربومي در منطقه باشد. مي

در خصتو    آن مهمترين ياملي که در هر سه استتان بته   .2

ساز شدن آفت اشاره شده استت، يتدم پيگيتري و    مشکل

 پاشي نامناسب ذکر شده بود.  هماهنگي باغداران و سم

مهمترين روش مبارزه با زنجرک خرما، سم پاشتي ايتالم    .3

 شده بود.  

کتار رفتته و   محدوده ذکر شده براي ميزان کنترل روش به .4

 همچنين ميزان خسارت وارد شده بسيار وستيع بتود کته   

هاي بررسي اثتر  دهنده يدم آگاهي باغداران از شيوهنشان

مبارزه اقدامي و از يدم شناخت کافي باغداران از نحوه 

خسارت حکايت داشت. بنابراين يکي از اقداماتي که در 

ن هتاي متدو  توان انجام داد، ارائه آمتوزش اين زمينه مي

توسط کارشناسان حاظ نباتات يتا محققتين استتاني در    

هاي ترويجي و آموزشي در ستطز نخلستتان   کالسقالب 

 است.

ها در مورد اينکه در چه مرحله رشدي گياه بيشترين پاسخ .2

دهد که باغداران از زمتان  تراکم آفت وجود دارد نشان مي

هتا و مراحتل زيستتي آفتت اطتال  درستتي       ظهور پتوره 

خستارت   نداشتند. ايتن در متورد تراکمتي کته منجتر بته      

 صادق است.شود نيز اقتصادي مي

شتاخ    سته يزنجرک خرما، مقا يپزشکاهيگ تيريدر مد

دهتد کته در استتان    يسه استتان نشتان مت    نيدرجه خسارت ب

بوشهر خسارت زنجرک خرما کم، در استان کرمتان متوستط و   

 جيبتا نتتا   جينتتا  نيت . ابتود کم تا متوستط   زيدر استان فارس ن

 دارد يختتوانهتتم گويروش پتتد بتته EILحاصتتل از محاستتبه  

(Arbabtafti, 2019). 

در مقايسه معيار مبارزه بين مناطق اجرا در استان بوشتهر  

معيار مبارزه با ديدن آثار اوليه خسارت و ايتالم مراکتز جهتاد    

که در استان کرمان ايالم مراکتز جهتاد   کشاورزي بود. درحالي

کشاورزي و در استان فارس تنها با ديدن آثار اوليته خستارت،   

اين نکته حائز اهميت  شد. توجه بهت اقدام ميمبارزه يليه آف به

است که در دو منطقه با ديدن آثار اوليته خستارت کته شتامل     

مبتارزه يليته آفتت     اقتدام بته   استها ترشز يسلک روي برگ

قطرات يسلک حتدود يتک هاتته بعتد از     از آنجا که  شود مي

( و Hussain, 1963شتود )  هتا مالح ته متي    ظهور اولتين پتوره  

استت ايتن رونتد از     هتا مبارزه اوج فعاليت پتوره  بهترين زمان

کنترل مناسب آفتت و از طترف    يدم دستيابي به طرفي منجر به

هتا و  کتش ديگر مصرف غيرضروري و بيش از انتدازه حشتره  

پيامدهاي آشکار آن و تحميل هزينه اضافي است که اين ختود  

 کند.  تر ميرساني و آموزش باغداران را پررنگلزوم اطال 

پاشتي در استتان   کنندگان زمان سماس ن ر مشارکتبراس

بوشهر اغلب فروردين ماه، در استان کرمان ارديبهشتت متاه و   

در استان فارس ارديبهشت ماه و خرداد ماه بود. اوج جمعيتت  

پاشي استت براستاس   ها در نسل اول که زمان مناسب سمپوره

شناسي تکميلتي زنجترک   هاي پژوهشي که درباره زيستيافته

شرايط آب و هتوايي،   رما انجام شد، در استان بوشهر بسته بهخ

اواخر ارديبهشت و در استان کرمان نيمه دوم ارديبهشت ايالم 

رسد در استتان  ن ر مي . بنابراين به(Arbabtafti et al., 2016)شد 

 شتود  متي پاشتي  زمان مناستبي اقتدام بته ستم    در کرمان اغلب 

درحالي که در استان بوشهر اغلتب پتيش از مويتد اقتدام بته      

کته بخشتي از افتراد، معيتار      اين که با توجه به است شدهمبارزه 
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مبارزه را مشاهده اولين يالئم خسارت قرار دادند، اين نتيجته  

 دور از انت ار نيست.  

هاي مرحله رشتدي  در تعيين خسارت زنجرک خرما شاخ 

مقايسه بين منتاطق اجتراي پتژوهش    د. شآفت و گياه ارزيابي 

بيشتترين  کننتدگان معتقتد بودنتد    دهتد کته مشتارکت   نشان مي

در استان  خسارت در استان بوشهر، ناشي از فعاليت حشره کامل،

کرمان مراحل نابالغ و در استان فارس مراحل نابالغ و حشره کامل 

و  شتاني اف  بود. بيشترين خسارت نيز در استان بوشهر مرحله گترده 

 دهتي  بندي و در استان فارس ميتوه دهي، در استان کرمان خوشه ميوه

ايتن صتورت استت کته      طترز خستارت آفتت بته    ايالم شتد.  

 وسيله خرطوم ختود شتيره   ها بههاي آن دار و پورههاي بال زنجرک

فضوالت شتيرين چستبناکي    مواد سبزينه را مکيده و ها وبرگ

 ي بترگ و کنند. در نخيالت مورد حمله ستطز رويت   ترشز مي

چستبناک   وگاهي ميوه خرما به فضوالت زنجرک آلتوده شتده   

خشتکيده،   تتدريج  مورد حمله بته  هاينخلهاي  برگچه .ندشو مي

 شتوند  متي ها چروک خورده، رنگ پريده، الغر وکم شتهد   ميوه

(Gharib, 1996; Latifian, 2000). خستارت   رستد  ن ر مي بنابراين به

 دهي وجود دارد. بندي و ميوهافشاني، خوشهدر تمام مراحل گرده

در سنجش زمان مبارزه شيميايي سه شاخ  تعداد آفت، 

. مشتارکت  شتد ميزان خستارت و درصتد خستارت ارزيتابي     

ترين زمان مبارزه شتيميايي را زمتاني دانستتند    کنندگان مناسب

يتدد، در   3-2که تعداد پوره روي هر برگچه در استان بوشهر 

يدد بود. بتا   11-10استان فارس يدد و در  4-3استان کرمان 

( زماني است که بايد بتراي  ETاينکه آستانه اقتصادي ) توجه به

پتائين   ET جلوگيري از خسارت آفت وارد يمل شد، معمتوالا 

در يتک ستطز    ETبتا قترار گترفتن     گيترد. قرار مي EILتر از 

رسيده استت   ETبيني کرد، جمعيتي که به توان پيشتر مي پائين

نيز خواهد رسيد. بنتابراين بهتتر استت قبتل از      EILبه  احتماالا

وارد شدن خسارت بيشتر، به مبارزه اقدام شود. در اين حالتت  

فرصت کافي براي تصميم گيتري و وارد يمتل شتدن وجتود     

. ن تتتتر (Moeini- Naghadeh, 2007)خواهتتتتد داشتتتتت  

 Arbabtafti (2019)کنندگان در استان بوشهر بتا نتتايج    مشارکت

ر سطز زيان اقتصادي بر استاس تعتداد پتوره هتاي     که حداکث

يدد پوره روي هر برگچه خرمتا بترآورد    يکزنجرک خرما را 

خواني ندارد و اين در حالي است که در استان کرمان کرد، هم

هاي زنجترک خرمتا   سطز زيان اقتصادي بر اساس تعداد پوره

يتتدد پتتوره روي هتتر برگچتته خرمتتا بتترآورد شتتد  1/0-25/0

(Arbabtafti, 2019)  و در استان فارس نيز حداکثر تعداد برآورد

يدد پوره روي هتر   پنجهاي زنجرک خرما شده بر اساس پوره

و بنابراين بتا ن تر    (Arbabtafti, 2019)برگچه خرما برآورد شد 

 خواني ندارد.کنندگان هممشارکت

مقايسه ميانگين ميتزان خستارت و درصتد خستارت در     

کننتدگان  دهد که مشتارکت نشان ميهاي کرمان و فارس استان

 اغلب بيشترين ميزان و درصد خسارت را انتخاب کردند. 

دست آمتده از روش دلاتي   نتايج به طورکلي با توجه بهبه

رسد اگتر چته از ايتن روش نتتايج     ن ر ميدر اين پژوهش، به

هاي کمي ن ير شود اما در مورد دادکاربردي خوبي حاصل مي

شيميايي با به پرسش گذاشتن تعتداد آفتت،   تعيين زمان مبارزه 

تتوان نتتايج دقيقتي    ميزان خستارت و درصتد خستارت نمتي    

کاربردهتاي روش   دست آورد اين مطلب در بررستي کته بته    به

پتردازد  ي متي شناسستيو ز ستيز طيحااظت از مح دلاي در

هتاي  خوبي اشاره شده است: روش دلاتي بتراي تعيتين داده    به

اي يتا ارتاتا    ، پراکنش گونه(Biomass) کمي مثل زيست توده

هتا در دستترس   رود در حتالي کته ايتن داده   کار نمي درخت به

-اي براي يتدم جمتع  ينوان بهانه هستند و نبايد روش دلاي به

که امکان برداشتت  هايي استااده شود، درحاليآوري چنين داده

تواند شتيوه  آنها وجود دارد. در چنين مواردي تکنيک دلاي مي

 (! Mukherjee et al., 2015ي يالي باشد اما نه بيشتر )تکميل

 

 گيري نتيجه

نامته اول نشتان   طورکلي نتايج حاصل از بررسي پرسشبه

باغداران شناخت درستي از زنجرک خرما، مراحتل  دهد که مي

زيستي، زمان خسارت و نحوه خسارت ندارند. براي حل ايتن  

کارشناسان محترم مراکز تحقيقتات و   شود کهمسأله توصيه مي
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هاي آموزشي در شرايط نخلستان ها، کالسحاظ نباتات استان

کنجکتاوي بيشتتر در خصتو      برگزار کرده و باغداران را بته 

 چرخه زندگي آفت ترغيب نمايند.

هاي کمي ن ير تعيين زمان مبارزه روش دلاي در مورد داده

ميتزان خستارت و   شيميايي با به پرسش گذاشتن تعتداد آفتت،   

 دست آورد. تواند نتايج دقيقي بهدرصد خسارت نمي

 

 سپاسگزاري

از صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشتور کته   

 مين کردنتتد سپاستتگزاريأهزينتته اجتتراي ايتتن پتتژوهش را تتت

 

ها مهندس مريم يلوي مستوول فنتي کلينيتک    شود. از خانم مي

جهتاد   جنت و زهترا يليدوستت کارشتناس تترويج متديريت     

کشاورزي شهرستان بتم و آقايتان مهنتدس صتادق پوراستمي      

کارشناس کلينيک فراشبند، سهراب ريحاني مدير حاظ نباتات 

ها مهندس الهه زار  و ميترا طتالبي کارشناستان حاتظ    و خانم

نباتات مديريت جهاد کشاورزي شهرستتان فراشتبند، از ختانم    

ورزي مهندس زينت احمدزاده مدير حاظ نباتتات جهتاد کشتا   

تنگستان و ختانم مهنتدس کهنستال از مرکتز ختدمات جهتاد       

هتا را  کشاورزي فارياب که زحمت تکميل و ارسال پرسشنامه

 شود.يهده داشتند قدرداني و سپاسگزاري مي به

  .ايي با زنجرک خرما در مناطق مختلف اجراي پژوهشمقايسه درصد فراواني پارامترهاي شاخ  در يامل کليدي زمان مبارزه شيمي .18جدول 
Table 18. Comparison of the frequency percentage of parameters of each index in the key factor of O. Lybicus spraying time in different areas 

Area 

Index 

Number of pest Damage rate Damage percentage 

Parameter (nymph 

per leaflet) 

Frequency 

percentage 

Parameter 

(kg/ha) 

Frequency 

percentage 

Parameter 

(%) 

Frequency 

percentage 

Bushehr 

province 

1-2 41.00 100 25.00 1 25.00 

2-3 29.50 200 25.00 2 25.00 

3-4 0.00 350 25.00 3 25.00 

4-5 29.50 450 25.00 4.5 25.00 

Kerman 

province 

1 0.00 1400 20.00 20 20.00 

2 0.00 2100 27.00 30 27.00 

3 52.00 2800 20.00 40 20.00 

4 48.00 3600 33.00 50 33.00 

Fars 

province 

10-11 0.00 300 15.50 3 15.50 

11-12 0.00 400 15.50 4 15.50 

12-13 50.00 500 27.00 5 27.00 

13-14 50.00 1000 42.00 10 42.00 
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