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(Ommatissus lybicus)آفت زنجرك خرما آلودگی تهیه نقشه پراکنش و شدت 

در منطقه بم با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی
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چکیده
باشد که براي کمک به هاي زمین مرجع میاي براي ذخیره، پردازش و نمایش دادهرایانهسامانه اطالعات جغرافیایی یک سامانه 

عنوان یک راهکار رود. در این مطالعه، فنآوري سامانه اطالعات جغرافیایی بهتصمیمات، در مدیریت موضعی محصول به کار می
Ommatissus lybicus(سریع و آسان براي پایش آفت زنجرك خرما de Bergevin مورد استفاده قرار گرفت. هدف از انجام ،

این پژوهش، تهیه نقشه رقومی پراکنش و تراکم آفت زنجرك خرما، تعیین نقاط طغیان و سمت و سوي گسترش آلودگی و تعیین 
ل ارت، هاي منطقه بم و بروات به کمک گوگبه این منظور باغهاي آلوده به آفت زنجرك، در منطقه بم و بروات بود.سطح باغ

باغ، تراکم آفت زنجرك به دو روش شمارش آفت و شمارش قطرات 41بندي شده، از هر سلول یک باغ و در مجموع در شبکه
ي پراکنش و تراکم آفت زنجرك تولید و هانقشهها به سامانه اطالعات جغرافیایی وارد شده و گیري شد. سپس دادهعسلک اندازه
خسارت در گستره یزانم،گیري شده استاندازههاکه تراکم آفت در آنیهایباغیشتر در بنتایج نشان داد کهبررسی شدند.

و یباغهاي بهدر طرحیدباو بوده یادزیلیو خیادز،، تراکم زنجرك متوسطهادرصد از باغ69از یش. در بباشدیمیاد متوسط و ز
يهاهاي کرانهبه آفت زنجرك در باغیآلودگشدت.یرندار گقریقیتلفمدیریتاصالح، مانند کاهش تراکم درختان، هرس و 

کنترل آفتتمرکز ینبنابرا، منطقه استیباالتر از شمال غربیارشرق و جنوب منطقه بسیطورکلو بهیو جنوب شرقیال شرقمش
و یطول شرقیقهدق29رجه و د58تا یعرض شمالیقهدق7درجه و 29و یشرقولطیقهدق22درجه و 58یعنیمناطق یندر ایدبا

بروات تا شمالِيهانخلستاناز جنوبِدادمنطقه مورد مطالعه نشان یارتفاعنقشهباشد. یعرض شمالیقهدق2درجه و 29
شدتیش یافته و با افزایش ارتفاع، از متر افزا1190متر به 975از یاارتفاع از سطح دریلومتر،ک5/21بم، به فاصله يهانخلستان

و به شیوه 2ي سنتینل هاي منطقه بم و بروات، به کمک تصویر ماهوارهمساحت کل نخلستان. تکاسته شده اسنیز تراکم آفت 
هکتار برآورد 2533،ها تراکم زنجرك متوسط تا خیلی زیاد بودهایی که در آنهکتار و سطح نخلستان3647ه شدکنترلبندي طبقه
شد.

جرك، سامانه اطالعات جغرافیایی، عسلک، کشاورزي دقیق، نقشهخرما، زن:هاي کلیديواژه

marostami1351@gmail.com: مسئول*نویسنده 
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مقدمه
خرمازنجركکرماناستاندرخرمامهمآفاتکی از ی

جورباالناز راستهمکندهحشرهیکآفتاین،باشدمی
و)5تا 1(سن مختلفسنینباپورهتخم،دارايواست

عدد100متوسططوربهمادههر حشره.استاملکحشره
سوراخخودمانندارهریزتخمبامادهحشره. گذاردمیتخم

در آنتخمیکوکردهجادیاهابرگبافتدرکوچکی
برگاز سطحتخمبااليقسمتکهطوريبه،دهدمیقرار

وسیلهبهآنيهاپورهوزنجركداربالافراد. استنمایان
شیرینفضوالتومکیدهراهابرگشیرهودخخرطوم

سطح،حملهموردنخیالتدر. نمایندیمترشحچسبناکی
فضوالتبهآلودهخرمامیوهیو گاهبرگزیرینورویی

راآفتایندلیلهمینبه،شودیمو چسبناكشدهزنجرك
بهالمبتدرختاندر.نامندیمعسلکیاشیرهایراندر جنوب

رنگچروکیده، هایوهمخشکیده،به تدریجهابرگچه،آفت
,Behdadبه نقل از (شوندیمشهدکموالغر،یدهپر

1984( .
نحوهآفتاینشدنطغیانیعواملینترمهمازیکی

، تالنخیمتراک،درختانباغیبهعملیاتنبودوخرماداشت
از رویهیب، استفادههادرختپایینيهابرگنشدنهرس
همچنینوآفتطبیعیدشمنانرفتنبینز، اسموم

,Mehrzad(باشد میگرمياهزمستان براي بررسی ). 1989
آلودگی را به ترتیب به کهشده استپیشنهاد آفت،تراکم 

تخم در یک برگچه)، 0-5آلودگی کم (میانگین ؛سه سطح
10ازبیش(دیو شد) برگچههردرتخم5–10متوسط (

,Hussain(نماینديبندمیقست) برگچههردرتخم 1963(.
در سه منطقه بم، بروات و خسارت زنجرك یابیارز

بودند نشان یمتفاوتیاارتفاع از سطح دريباغچمک که دارا
یتبر جمعداريیمعناثر یاداد که ارتفاع از سطح در

ارد،خرما دیوهمیفیتکینزنجرك خرما و همچن
متر ارتفاع از 960روات با سه منطقه، بینایندر بکهيطوربه

عدد 58/70زنجرك خرما معادل یتجمعيدارایاسطح در
يدارایامتر ارتفاع از سطح در1152منطقه باغچمک با و

Hamidi(بودعدد 16/3زنجرك خرما معادلیتجمع et

al., 2013 .(

که سامانه اطالعات شدمشخص طی تحقیقاتی 
بینی، ي پایش، پیشبرایارزشباعلم) GIS(1جغرافیایی

هاي گیاهی مهیا يمدیریت و مبارزه با شیوع آفات و بیمار
تواند وسعت حوزه کند. در مبحث پایش، این فنآوري میمی

شناسایی الگوي مکانی منظوربهعمل آفت یا بیماري را،
هاي را با دادهیادشدههاي گسترش آن، تعیین نموده و داده

بینی نقشه ه همچنین توانایی پیشمکانی پیوند دهد. این سامان
يسازآمادهامکان صورتینبدانتشار بیماري را دارد. 

هاي کنترل و تعیین آستانه طغیان، به علت تغییرات برنامه
Bowmeester(محیطی، وجود دارد et al., 2010 .(

ها و سایر برنامه2موفقیت برنامه گسترده مدیریت آفات
پراکندگی زمانی و وصدر خصاطالعات دقتبهبستگی 

مکانی آفت دارد. استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و 
3در برنامه مدیریت تلفیقی آفاتازدورسنجشفنآوري

)IPM رو به افزایش است ()Cox and Vreysen, 2005.(
در کشور عمان تحقیقاتی به کمک سامانه اطالعات 

استفاده از این ) به منظور نشان دادن تاثیر GISجغرافیایی (
سامانه در تعیین الگوي پراکنش و کنترل آفت زنجرك 

هاي تولید الیهگذاري این تحقیق خرما انجام شد. هدف
براي نظارت بر GISجغرافیایی و فضایی با استفاده از

و تاثیر آن در منطقه مورد به زنجرك خرماهاباغآلودگی
آمار کانی و زمینمطالعه بود. این کار با استفاده از تحلیل م

ArcGISافزار در نرم انجام شد. نتایج نشان داد که 10.3
هاي هایی است که در دامنهنقاط بحرانی به ویژه در مکان

دار قرار دارند. عالوه بر این، الگوي توزیع آفت، با شیب
تحقیق،جینتازمان و مکان، به طور قابل توجهی متفاوت بود. 

پراکنش آفت براي تسهیل يالگوساالنه بررسیبودن دیمف
بر شتریو امکان نظارت ب، کنترل آفتمنابعصیتخصدر 

Al-Kindiبه اثبات رساند (درختان خرما را آلودگی et

al., 2017(.
پراکنش و تهیه نقشه ،پروژهاین هدف نهایی انجام 

و بروات براي بمتراکم آفت زنجرك خرما در منطقه 

1.Geographic information systems
2.Area Wide Pest Management Program
3. Integrated Pest Management
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گسترش آفت سمت و سويیین تع،شناسایی نقاط طغیان آن
همچنین به کارشناسان هانقشههاي آلوده بود.و سطح باغ

اجرایی کمک خواهد نمود تا علل و عوامل يهابخش
با آفت در مبارزه گسترش آفت را بررسی نموده و براي 

با توزیع نموده و مبارزه را یدرستبهامکانات را ، نقاط طغیان
. انجام دهندتر هتر و در زمان کوتاهزینه کم

هامواد و روش
که یکی و بروات شهرستان بميهانخلستانپژوهش در

رطب مضافتی ویژه، بهخرماي کشورهاي مهماز قطب
هايباغمرحله اول د. در شدر سه مرحله انجام ،باشدمی

بندي شده و شبکهگوگل ارت،لهیوسبه، و برواتمنطقه بم
از ، هاي برواتباغسلول از 16و بم هايباغسلول از 25در

باغ، تراکم آفت 41در در مجموعباغ و کیهر سلول 
شمارش آفت و شمارش قطرات زنجرك به دو روش

ها در اردیبهشت ماه گیرياندازه. شديریگعسلک اندازه
یک باغ ،هر سلولیک نوبت انجام شد. در در 1396سال 

روي چهار تصادفی انتخاب شده و در هر باغصورتبه
براي .تراکم آفت تعیین شدها شمارش شده و پورهدرخت 
برگچه 4برگ، یفهر ردیانیمسومیک، از این کار

مختصات جغرافیایی محل شمارش انجام شد. انتخاب و 
.شداس تعیین و ثبت پیبرداري با یک دستگاه جینمونه

بر اساس شمارش تعداد يبردارنمونهعالوه بر این روش، 
به روش ارباب تفتی و همکاران،رات عسلکقط

)Arbabtafti et al., از براي این کارانجام شد. )2014
به هایشهشاستفاده شد.متریسانت12×12به ابعاد هایییشهش

صبح فردا هنگام غروب گذاشته و ، ساعت12مدت 
تعداد قطرات ،هاشهیشيآورجمعشدند. پس از يآورجمع

متر سانتی5/1×5/1شکل با ابعادمربععسلک در سه کادر 
سه کادر ،براي شمارش تعداد قطرات عسلکشمارش شد.

تصادفی روي یک کاغذ طراحی شده و صورتبهمربعی 
سپس کادرها براي شمارش عسلک برش خورده و کاغذ 

.گرفتیمقرار هاشهیشروي 
ات مختصتعیین گیري تراکم آفت و پس از اندازه
، اطالعات برداشت شده در گیريندازهاجغرافیایی محل 

بهتهیه شد تا قابلیت انتقال Excelقالب یک فایل 
ي هادادهدر مرحله دوم؛ را داشته باشد. ArcGISافزارنرم

با انتخاب .فراخوانی شدArcGISافزارنرمدر فایل اکسل 
صفحه يروینقاط،Zone40و UTMسیستم مختصات 

ArcGISدهنده مختصات نشاناط نقنی. اآشکار شدند
درختانی هستند که تراکم زنجرك یا عسلک جغرافیایی
نقشه الگوي مکانی گسترش شده بود.گیرياندازهروي آن 

اي و سطحی آفت زنجرك خرما به دو صورت نقطه
. شداي) تهیه (پهنه

ها و نمادگذاري نقشه با کمک بندي تعداد کالسدسته
,Husseinشیوه پیشنهادي حسین ( انجام شد، شدت )1963
ه کان داده شد شسطح ن5در هانقشهیا تراکم زنجرك در 

4، کم (در هر برگچه)آفت 3تا 1خیلی کم (از:اندعبارت
در هر آفت 12تا 9در هر برگچه)، متوسط (آفت 8تا 

اد در هر برگچه) و خیلی زیآفت 25تا 13برگچه)، زیاد (
در هر برگچه). آفت 25(بیش از 

که این نقشه فقط اطالعاتی در خصوص نقاط معلوم
دهد، اما در روش میهاي آن برداشت شده است داده

هاي نامعین بر اساس معادالت ریاضی تخمین سطحی، داده
شود. گفته می4یابیدرونشوند که به این روش میزده

هاي نامعین با استفاده از بینی دادهیابی روشی براي پیشدرون
قرار دارند آنکه در همسایگی باشد میاي معین هداده

)Allred et al., در این پژوهش از روش ).2008
استفاده شد.Natural Neighborیابیدرون

شدت عارضه در نقاط مختلف منطقه ،نقشه سطحی
براي يریگمیو تصمسازد آشکار میبهترمورد مطالعه را

کانات، اعمالچگونگی مبارزه، اعمال مدیریت، توزیع ام
پذیر هاي الزم براي آینده را امکانبینیاي و پیشقوانین بیمه

ابزاربه کمک یسطحنقشهدر این پژوهش سازد.می
Spatial analyst و دستورInterpolate to raster در

درتراکم آفتو شدته شدتهیهArcMapافزار نرم
ه نمایش دادهاي متفاوت، با رنگمنطقه مورد مطالعههايباغ
. شد

1. Interpolation
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و تعیین هاي تراکم و طغیان آفتاسایی محلشن
گسترش آلودگیسمت و سوي

براي مبارزه شیمیایی یا بیولوژیکی با یک عارضه یا 
. به این شودباید نقاط طغیان آن عارضه شناسایی ،آفت

تر شده صورت امکان دستیابی به دالیل طغیان عارضه آسان
نقاط طغیان یافته، از پراکنش ز مبارزه برکو همچنین تمر

، با استفاده از کند. در این پژوهشعارضه جلوگیري می
الگوي مکانی طغیان ،نقاط تراکم آفتهاي تهیه شده،نقشه

براي تعیین .شدتعیینگسترش آفتسمت و سويو آن
استفاده شد. براي این 5روند پیشرفت عارضه از آنالیز روند

تراکم آفت زنجرك در هايدهکار ابتدا نرمال بودن دا
QQplotNormalدستوربه کمکمورد مطالعههايباغ

از نرمال نانیاطمسی شد و پس از بررArcMapافزار در نرم
آنالیز روند با اقدام به انجام آنالیز روند شد.هادادهبودن 

صورتبهانجام شده و نمودار آن ArcMapافزارنرم
روند تغییرات تراکم صورتنیبدي نمایش داده شد. بعدسه

مکان (مختصات جغرافیایی) آفت زنجرك نسبت به پارامتر 
دهنده جهت تغییرات یا سمت و سوي گسترش که نشان

عارضه در منطقه است به کمک نمودار بررسی شد.

آلوده و تعیین درصد هايباغتعیین مساحت 
هاباغآلودگی نسبت به مساحت کل 

آلوده، نیاز بود سطح کل هايباغبراي تعیین سطح 
براي محاسبه آلوده تعیین شود. هايباغخرما و سطح هايباغ

،در منطقه مورد مطالعه، زیر کشت درختان خرماکل سطح 
این تصاویر استفاده شد. ، 26سنتینل از تصاویر سنجنده

13متر و شامل 60تا 10داراي توان تفکیک مکانی ماهواره 
،نانومتر)660تا 490(فی مرئیباند در محدوده طی

قرمز مادونو نانومتر) 945تا 705(نزدیک قرمزمادون
. عالوه بر این، استنانومتر)2190تا 1375(کوتاهموج

کیلومتر و توان تفکیک 290داراي عرض برداشت 2سنتینل 
Ezzat(باشدمیروز 5زمانی  Abadi Poor, در ).2016

هاي باغتصویر و تفکیک يبندطبقهاین پژوهش براي 

1.Trend Analysis
2.Sentinel-2

تصویر 8و 4، 3، 2خرما از عوارض دیگر از باندهاي 
842و 660، 560، 490يهاموجبا طول 2اي سنتینل ماهواره
استفاده شد. متر 10قدرت تفکیک زمینی  با و نانومتر

تا 7آژانس فضایی اروپاتصاویر دریافت شده، توسط 
تصحیحات که شاملبودشدهیحتصح1cسطح 

، تصحیحات هندسی و زمین مرجع کردن استیکمتریوراد
)ESA, يهانخلستانبراي محاسبه سطح زیر کشت .)2012

روش ، تصویر دریافت شده بهموردمطالعهخرما در منطقه 
خرما هايباغ، تفکیک و مساحت شدهنظارتبنديطبقه

نی شده با انجام بازدیدهاي میدانظارتيبندطبقهشد.تعیین
د.شانجام 8متعدد و به روش حداکثر احتمال

اي، ازماهوارهبندي تصویرطبقهارزیابی دقتمنظوربه
استفاده 10و ضریب کاپا9ماتریس خطاارزیابیمعیارهاي

تعدادبیانگرقطريشد. در ماتریس خطا عنصرهاي
درواندشدهيبندطبقهصحیحطوربهکههستندهایییکسلپ

کههستندهایییکسلپبیانگرقطريغیريهانالمامقابل، 
Lillesand(اندنشدهيبندطبقهصحیحطوربه et al.,

2014; Zeinali et al., کننده ). ضریب کاپا تشریح2016
باشدمیبندي و واقعیت زمینی میزان تطابق بین نتایج طبقه

Richards, 1999).(
کم، (خیلی سطح ایکالس 5نقشه تراکم زنجرك در 

براي شده است.هیتهکم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) 
پس از ،آلوده به زنجرك خرماهايباغمحاسبه مساحت 

، از هاباغتولید نقشه سطحی پراکنش و تراکم زنجرك در 
شد. استفادهArcMapافزارنرمابزار تعیین مساحت در 

هايباغآلوده بر سطح کل هايباغسرانجام با تقسیم سطح 
به آلودههايباغبم و بروات، نسبت مساحت ما در منطقه خر

ر هدر این نسبتتعیین شد. منطقه يهاباغبه کل زنجرك 
و م، کم، متوسط، زیاد(خیلی کگانهپنجیک از سطوح 

نیز به همین روش محاسبه شد.خیلی زیاد)

3.European Space Agency (ESA)
4.Maximum Likelihood
5.Confusion Matrix
6.Kappa Coefficient
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و بحثنتایج
ر در حاشیه شههانخلستاندر شهرستان بم قسمتی از 

خانه باغ یا در صورتبهیکپارچه و قسمتی دیگر صورتبه
ي به امنطقهدر در مجموعي مسکونی، هاساختمانمیان 

شتر . در منطقه بروات بیاندپراکندههکتار 9000وسعت 
در هاآنیکپارچه و بخش کمی از صورتبهخرما هايباغ

ي به امنطقهدر در مجموعي مسکونی هاساختمانمیان 
.اندپراکندهار هکت2250وسعت 

از 2توسط ماهواره سنتینل شدهبرداشتتصویر 1شکل 
فروردین 22(2017آوریل 11منطقه موردمطالعه در تاریخ 

دهد. با اعمال یمشده را نشان يبندطبقهو تصویر )1396
، سطح 2در تصویر ماهواره سنتینل شدهنظارتي بندطبقه

براي اعتبار هکتار به دست آمد. 3647زیر کشت خرما 

پالت 342بندي و جداسازي ، طبقهآمدهدستبهسنجی نتایج 
پالت 105پالت نخلستان، 120شده شامل ییشناساآزمایشی 
ي بیابانی و هاعرصهپالت سایر عوارض (شامل 117خاك و 

افزار انجام ي توسط نرماماهوارهدر تصویر مناطق مسکونی)
دادهنشان 1در جدول ماتریس خطا و ضریب کاپا شد. نتایج 

2/98نتایج این ماتریس، صحت کلی،اساسبراست. شده
ي با چهار بندطبقهبه دست آمد. 97/0درصد و ضریب کاپا 

ي بیابانی و مناطق هاعرصهعارضه شامل نخلستان، خاك، 
درصد 90ي نشان داد (صحت کلی،ترفیضعمسکونی نتیجه 
ي با بندطبقهل از ). بنابراین نتایج حاص85/0و ضریب کاپا 

سه عارضه (شامل نخلستان، خاك و سایر عوارض) ترجیح 
آمده براي نخلستان حاصل از این دستو مساحت بهشدداده
ي گزارش شد.بندطبقه

شده (سمت چپ)بندياز منطقه (سمت راست) و تصویر طبقه2ي سنتینل اماهوارهتصویر -1شکل 
Figure 1. Satellite image of Sentinel 2 from the area (Right) and the classified image (Left)

شده بندي نظارتبندي با استفاده از طبقهماتریس خطا براي ارزیابی دقت طبقه-1جدول 
Table 1. Error matrix to evaluate the classification accuracy using supervised classification

User
accuracy

Producer
accuracy

Total
Other
effects

Soil
Date palm
orchards

Class

99.29612101120
Date palm
orchards

95.499.111001055Soil

10010011711700Other effects

117106125Total

98.2Overall accuracy

نقشه پراکنش و تراکم آفت زنجرك 3و 2يهاشکل
افزار در منطقه موردمطالعه (بم و بروات) که با استفاده از نرم

ArcGISبا این تفاوت که د.ندهیمشده است را نشان یهته
بر اساس شمارش 3شمارش آفت و شکل بر اساس2شکل 

،طههر نقهانقشهدر این .اندشدهیهتهتعداد قطرات عسلک 
است که تراکم دهنده مختصات جغرافیایی درختانیشانن

متناسب با ،شده و قطر آن نقطهيریگاندازههاآفت روي آن
می باشد.هاشدت تراکم آفت روي آن درختمتوسط 
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ي پراکنش و تراکم آفت زنجرك خرما (بر اساس شمارش آفت)انقطهنقشه -2شکل 
Figure 2. Ommatissus lybicus distribution and density point map (based on pest counts)

ي پراکنش و تراکم آفت زنجرك خرما (بر اساس شمارش قطرات عسلک)انقطهنقشه -3شکل 
Figure 3. Ommatissus lybicus distribution and density point map (based on honeydew counts)

در ،شوددیده می3و 2هايکه در شکلگونههمان
شده گیرياندازههاآنی که تراکم آفت در هایباغبیشتر 

تا 8(باشدیممتوسط و زیاد است میزان خسارت در گستره 
شدت خالصه اطالعات مربوط به. آفت در هر برگچه)25

2باغ مورد بررسی در جدول41تراکم آفت زنجرك در 
داده برداشت شده براي تراکم 41در میان .آمده است

، تراکم زنجرك هانآدرصد 69بیش از در زنجرك،
این میزان در نقشه بوده است. و خیلی زیاد زیاد ،متوسط

یابی تولید شده است آفت که بر اساس درونشدت تراکم

با توجه به سطح زیر کشت حتی بیش از این مقدار است. 
خرما در منطقه مورد مطالعه که با استفاده از تصاویر 

اي برآورد شده و نتایج آن در پایان این گزارش ماهواره
هکتار 266هاي خرما در هکتار باغ3647آمده است از کل 

هکتار تراکم زنجرك 846تراکم زنجرك خیلی کم، در 
هکتار 1245ط، در هکتار تراکم زنجرك متوس958کم، در 

هکتار تراکم نجرك خیلی زیاد بوده 330تراکم زیاد و در 
، منطقه بم و برواتيهاباغاز هکتار2533است، بنابراین در 

است. بودهتراکم زنجرك متوسط، زیاد و خیلی زیاد
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اي بم و برواتهتراکم آفت زنجرك خرما در نخلستاناطالعات مربوط به- 2جدول 
Table 2. Information of the Dubas bug (Ommatissus lybicus) density in Bam and Brovat area

Percentage of total based on
ArcGIS surface map

Percentage of total based on
ArcGIS point map

Ommatissus lybicus
density

5.67.3Very low
9.223.2Low

25.626.2Medium
55.234.1High
4.49.2Very High

Arbabtaftiبر اساس گزارش ارباب تفتی و همکاران (

et al., 12) در منطقه بم روي رقم مضافتی با وجود 2014
عدد پوره زنجرك خرما نیاز است که مبارزه شیمیایی اقدام 

از درصد69گفت بیش از توانمیبه همین دلیل شود.
همچنین باید در هاباغاین منطقه نیاز به مبارزه دارند.هايباغ

باغی و اصالح، مانند کاهش تراکم درختان، بههايطرح
تلفیقی قرار گیرند.کنترلهرس و 

را در و تراکم آفتنقشه پراکنش 5و 4هايشکل
منظوربه.دندهمینشان سطحی صورتبهمطالعهموردمنطقه 

سمت و تغییرات عارضه در منطقه و تعیین بررسی روند 
ها از آنالیز الزم بود که عالوه بر نقشهآنگسترش سوي

هادادهگیري شود. بدین منظور ابتدا نرمال بودن روند نیز بهره
Normal QQplotو دستور ArcMapافزار نرمبه کمک 

دهنده نرمال بودن ررسی شد که نتایج این بررسی نشانب

د. با بواکم زنجرك خرما در منطقه مورد مطالعه ي ترهاداده
ها، سطوح روند با برازش بهترین اطمینان از نرمال بودن داده

وهیتجزمورد ،ي جغرافیاییهاجهتمدل رگرسیونی در 
) 6ي (شکل بعدسهنمودار Yو Xقرار گرفت. محور لیتحل

جنوب -غرب و شمال-به ترتیب بیانگر جهت شرق
هنده موقعیت و مقادیر دط قرمز رنگ نشان. نقاباشندیم

دهنده نوع اشد. خط آبی و سبز به ترتیب نشانبمتغیرها می
. باشندیمغرب - جنوب و شرق - ي شمال هاجهتروند در 

ي آبی و سبز بیانگر عدم وجود روند و هاخطصاف بودن 
افزایش خطی در جهت جغرافیایی خاص و شکل سهمی 

قرمز به ترتیب بیانگر مدل خطی ي آبی و هاخط) 2(درجه 
باشدیم) 2ی روند (درجه رخطیغ) و مدل 1روند (درجه 

)Mirzaee et al., 2016(.

نقشه سطحی پراکنش و تراکم آفت زنجرك خرما (بر اساس شمارش آفت)-4شکل 
Figure 4. Ommatissus lybicus distribution and density surface map (based on pest counts)
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نقشه سطحی پراکنش و تراکم آفت زنجرك خرما (بر اساس شمارش عسلک)-5شکل 
Figure 5. Ommatissus lybicus distribution and density surface map (based on honeydew counts)

) b) و شمارش زنجرك (aهاي تراکم زنجرك خرما بر مبناي شمارش عسلک (یز روند دادهنمودار آنال-6شکل 
Figure 6. Trend analysis for Ommatissus lybicus density based on honeydew counts (a) and leafhopper

counts (b)

کیروند را با توانیمروند باشند، يداراهادادهاگر 
افزارنرمروند در زینمود. ابزار آنالانیبیاضیفرمول ر

ArcMapو يوروديهادادهوجود روند در یبررس
روند انگریکه بکندیرا ممکن مياچندجملهيدرجه

زینمودار آنالدر يمحور عمود. باشدیمهادادهموجود در 
تراکم آفت يریگاندازهمحل کنندهنییتع، )6(شکل روند

تراکم آفت زنجركيهاداده. باشدیمآنو مقدار زنجرك
–یو شمالیغرب-یصفحات عمود برهم، شرقيرو

يهادادهانگرینمودار بنی. بهتراندشدهدادهشینما،جنوبی
برازش ،صفحاتيروArcMapافزارنرمتوسط ورودي،

هستند. یشده است که نشانگر وجود روند در جهت خاص
باشد، نشانگر عدم ) (افقیبرازش شده صاف موداراگر ن

ياست اما اگر نمودار دارايوروديهادادهوجود روند در 
،نمودارکهیصورتدرباشد نشانگر وجود روند است. بیش

يدارايوروديهادادهیعنی،باشدداربیشخط کی
است اما انیبقابل1فرمول درجه کیهستند که با يروند

کیود روند با داشته باشد وجیشکل سهم،اراگر نمود
با توجه به 6تر است. در شکلسازگار2با توان لفرمو

تراکم يهادادهوجود روند در انگریکه بسبزرنگنمودار 
از تراکم آفت ، باشدیمجهت غرب به شرق زنجرك در 

طرفبهمروربهکم در غرب منطقه آغاز شده و یلیخریمقاد
. با تاسافتهیشی) افزاXمرکز باغات (در جهت محور 

به سمت شرق (در جهت موردمطالعهاز مرکز منطقه يشرویپ
داشته و يترمیمالبیشیآلودگشی)، روند افزاXمحور 

است. البته افتهینسبت به مرکز کاهش یاندکتینهادر
از غرب شتریباریدر شرق منطقه بسیآلودگیطورکلبه
د روند وجوانگریرنگ که بی. با توجه به نمودار آبباشدیم

،باشدیمجهت شمال به جنوب تراکم آفت در يهادادهدر 
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کم در شمال منطقه آغاز شده و تا نقاط ریاز مقادیآلودگ
اما از ،استافتهیشیافزایمیمالبیبه مرکز با شکینزد

به سمت جنوب منطقه مورد مطالعه (در جهت ينقاط مرکز
با توجه داشته است. يشتریشدت بیشی) روند افزاYمحور 

روند توانیم،یدو نمودار سبز و آبرگون هیبه شکل سهم
را در دو جهت غرب به شرق و شمال تراکم آفتراتییتغ

بنابراین بهترین نمود.انیب2درجه ياچندجملهبه جنوب با 
در هر تراکم آفترسیونی براي نشان دادن تغییرات گمدل ر

رات تراکم آفت و تغییباشدمی2ي درجهاز نوع ،دو جهت
زنجرك تابعی درجه دو از تغییرات مکان (مختصات 

دهند ها نشان میآنالیز روند و نقشهنتایج جغرافیایی) است. 
شمال کرانههاي که شدت آلودگی به آفت زنجرك در باغ

ی شرق و جنوب منطقه طورکلبهشرقی و جنوب شرقی و 
نگ زرد، بسیار باالتر از شمال غربی منطقه است (سطوح با ر

یعنی تراکم آفت بیش از 5و 4يهانقشهقرمز و مشکی در 
58ز مبارزه باید در این مناطق یعنیمتوسط). بنابراین تمرک

عرض قهیدق7درجه و 29و یطول شرققهیدق22درجه و 

2درجه و 29و یطول شرققهیدق29درجه و 58ی تا شمال
ی باشد. عرض شمالقهیدق

ی منطقه مورد مطالعه را نشان نقشه ارتفاع7شکل
هاي نخلستانتا شمالبرواتهاي نخلستانجنوب . از دهدمی

کیلومتر، ارتفاع از سطح دریا از 5/21به فاصله بم،منطقه 
با استفاده از نتایج متر افزایش یافته است. 1190متر به 975

از پیشرويدریافت که با توانمینیز 5و 4، 3، 2يهاشکل
ارتفاع از سطح با افزایش وبه سمت شمال بمرواتبجنوب 

علت این موضوع کاسته شده است.آفتدریا از شدت 
می بودن درجه حرارت محیط در این نواحی تریینپااحتماالً 

Hamidiحمیدي و همکاران (. باشد et al., ) نیز طی 2013
منطقه بم و بروات با افزایش ارتفاع در تحقیقاتی دریافتند که 

ز سطح دریا تراکم آفت زنجرك کاهش و تولید خرما ا
نتیجه مشابهی در خصوص خشکیدگی افزایش یافته است. 

Rostamiسرخوشه خرما توسط رستمی و همکاران ( et

al., ) گزارش شده است. 2018

بم و برواتنقشه ارتفاعی منطقه -7شکل 
Figure 7. Altitude map of Bam and Brovat area
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Abstract
The GIS is a computer system for storing, processing and displaying land reference data that is

used to assist in decision making in specific crop management. In this study, the technology of GIS
has been used as a quick and easy solution in monitoring Dubas bug (Ommatissus lybicus de
Bergevin). The aim of this research was to prepare a digital map of distribution and density of pest, to
determine the outbreak points and the direction of contamination spreading and determining the areas
of orchards infested by the pest in Bam and Browat. For this purpose, orchards of the Bam and Browat
area were networked using Google Earth, then from each cell, an orchard, and in total in 41 orchards,
the density of pest was measured using pest and honeydew counts. Then, the data were entered into
the GIS so that the distribution maps and pest density were developed and evaluated. The results
showed that in most orchards where pest density was measured, the damage was moderate to high. In
more than 69% of the orchards, the density of Dubas bug (O. lybicus) was moderate, high and very
high. For this reason, it can be said that more than 69% of the orchards in the area need immediate
attention. These orchards should also be reconsidered for redesigning and improving practices such as
reducing tree density, pruning and fighting pests. The severity of pest infestation in the northeastern
and southeastern boundaries and generally in the east and south of the region is much higher than the
northwest of the area. Therefore, the control practices should be focused on regions ranging from 58
degrees and 22 minutes east longitude and 29 degrees 7 minutes northern latitude to 58 degrees and 29
minutes east longitude and 29 degrees 2 minutes northern latitude. The elevation map showed that in a
distance of 21.5 km there was altitude differences between regions, the altitude increased from 975 m
in south of Brovat to 1190 m in north of Bam. From south of Browat area to the north of Bam, the
severity of pest density has decreased. From the results, this level of information can be ascertained
that as the altitude increased, the severity of the pest decreased. The total area of the date palm
orchards of Bam and Brovat was estimated 3647 hectares calculated with the help of satellite image of
Sentinel 2 and controlled by the classified classification. The area of gardens where the average pest
density was moderate to very high was 2533 hectares.

Key words: Date palm, Geographic Information System, honeydew, map, precision farming

* Corresponding author: marostami1351@gmail.com


