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 چکیده

شوند. های خرما ميباعث خسارت شدید به نخل Oryctes Hellwig (Col.: Scarabaeidae)های جنس فعاليت سوسک

های سازی مدلهای زمين آماری برای شبيهبرداری شد. روشدر استان خوزستان نمونه نخلستان 23برای بررسي پراکنش مکاني از 

یک محاسبه شدند. برای بررسي پراکنش زماني، شناختي های همبستگي و همپوشاني آشيان بومشاخص ي استفاده شد.پراکنش مکان

-بار انجام شد. از مدلها در فواصل دو هفته یکنخلستان در مناطق آبادان، شادگان و بهبهان به طور تصادفي انتخاب و نمونه برداری

های کرگدني های سوسکپراکنش جمعيتصلي جمعيت استفاده شد. نتایج نشان داد که برای مطالعه تغييرات فسری زماني  های

O. elegans  وO. agamemnon 9/9ای تقریباً یکسان و حدود به ترتيب با مدل کروی و خطي سازگاری دارند. ميزان اثر قطعه-

 5/87در  O. elegans( سوسک ijOمال وقوع نسبي )بودند. بر اساس نتایج، احت 2/3- 8/3ها دارای دامنه بين بود. واریوگرام 7/9

( بين Dهای بوم شناختي دو گونه )ميزان همپوشاني آشيانبود.  O. agamemnon برداری شده بيشتر ازهای نمونهدرصد از نخلستان

د افزایش جمعيت برای هر جمعيت دو گونه فعاليت خود را از اواخر بهمن تا اوایل اسفند منطقه آغاز کردند. رونمتغير بود.  1-94/0

 .Oبيشتر از گونه O. elegansهای بهار و اوایل تابستان ادامه داشت. شيب افزایش جمعيت برای گونه دو گونه در ماه

agamemnon  بود. اوج تراکم جمعيت گونهO. elegans  وO. agamemnon  به ترتيب در دهه سوم خرداد و دهه سوم تير با

اهه در آبادان و شادگان بود. در بهبهان، اوج تراکم هر دو گونه تقریباً منطبق برهم و در دهه دوم خرداد اختالف زماني حدود یک م

های مخاطرات سوسک سکیر يابیو ارز مدیریت تلفيقيبرنامه  يظارت بر کنترل، طراحن یبراماه بود. نتایج این پژوهش مي تواند 

 کرگدني خرما قابل استفاده باشد.

 

 نخل خرما، سوسک کرگدني، توزیع زماني و مکاني دی:های کلیواژه
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 مقدمه

 و  Oryctes elegans Prellکرگدني هایسوسک

Burmeister Oryctes agamemnon به طور گسترده 

 ;Khalaf et al., 2010ها پراکنش دارند )نخلستاندر 

Soltani, 2014هایليت گونه(. فعاOryctes  خسارت  با

در داخل  يطوالن یهاتونلایجاد ها و خوشه هیبه پا دیشد

نخل خرما شده و ضمن کاهش  فيتضعتنه باعث بافت 

وری توليد، شرایط را برای فعاليت عوامل بيمارگر بهره

 ناشي از آسيب (.Khalaf et al., 2011) کنندفراهم مي

O. elegans 20-10جوان )سن حدود  یخرما هایبه نخل 

 5تر از تر و با فاصله کاشت کمهای قدیميسال( و نخلستان

(. حمله حشرات Latifian et al., 2012تر است )متر بيش

گزارش شده نخل خرما برگ به  O. agamemnonکامل 

االترین سطح سال ب 30درختان با سن بيش از و  است

 ,Khalaf and Al-Taweelاند )آلودگي را نشان داده

در   O. agamemnonو  O. elegansهای (. گونه2014

هستند. در بعضي از مناطق ایران نظير  1ایران سمپاتریک

و اوج  شروعاز اسفند ماه حشرات کامل  ، ظهوربوشهر

(. سایر Fasihi, 2011)باشد ميها در خرداد ماه فعاليت آن

 Oryctes rhinocerosهای کرگدني شامل سوسک

Linnaeus،Oryctes sahariensis De Miré  ،
Oryctes boas Fabricius وOryctes nasicornis 

Linnaeus رماخيز گزارش به ندرت در بعضي از مناطق خ

 نداشدههای ردیابي با تله نوری شکار شده و یا در برنامه

(Al-Habshi et al., 2006; Ehsine et al., 2009.) 

سازگار شده و از  خود یهاستگاهیمختلف با ز یهاگونه

جدا  گریکدیاز  2يکیولوژيب یهامفهوم گونه قیطر

 یبرا يکیولوژيب یهاموارد، مفهوم گونه يشوند. در برخيم

 ,Jones) ستين يها کافگونه نيب يرابطه واقع فيتوص

2003; Baker and Bradley, 2006). هایاريمطابق مع 

را خود  3يکیاکولوژ آشيان ی، هر گونه فضايکیاکولوژ

را فضا  نیبه ا گرید یهاه ورود گونهکند و اجازياشغال م

                                                 
1. Sympatric 
2. biological species 
3.  Ecological niche 

 Schlick-Steiner et al., 2010; Fujita et) دهدمي

al., 2012). ای از نظر زماني و مکانيگونه یفضاها سهیمقا 

از نظر ها آن نيب آشيان اکولوژیکي يو درجه همپوشان

ها آن ها و تمایز زیستيگونهعملکرد اکولوژیکي ارزیابي 

ها در بسيار مهم بوده و اطالعات کليدی برای مدیریت آن

 ,.Raxworthy et alکند )سطح زیست بوم فراهم مي

2007; Barve et al., 2011 .) 

در ارتباط با سایر آفات خرما از جمله موریانه 

Silvestri Microcerotermes diversus (et Latifian 

2018, al. کنه تارتن خرما ،)nychus Oligo

McGregor afrasiaticus (2014Latifian,  و کرم )

 Batrachedra amydraula Meyrميوه خوار خرما 

(Latifian and Zare, 2003نيز با استفاده از روش ) های

-پژوهشهای رگرسيوني چند متغيره زمين آماری و مدل

با موفقيت در زمينه پراکنش زماني و مکاني برای  هایي

در  آگاهي و ردیابي انجام شده است.ستم پيشدستيابي به سي

متعددی انجام شده های پژوهشرابطه با سایر محصوالت نيز 

های بدبو در یک مطالعه پراکنش مکاني سناز جمله  ،است

 Pulakkatu-Thodi et) در مزرعه تجاری پنبه در آمریکا

al., 2014) ،نگورا کرم ریشهVitacea polistiformis 

(Harris) های ویرجينيـااکستاندر ت (Rijal et al., 

 .Diabrotica sppخوار ذرت های ریشهکرم ،(2014

(Park and Tollefson, 2005) ، کـرم قـوزه پنبـه

Helicoverpa armigera (Hübner) (Moral 

2006Garcia,  ) و مگـس زیتـون Bactrocera oleae

)Rossi( (2012., et alCastrignano ) با استفاده از 

   .ه استهای زمين آماری مطالعه شدروش

آفت  تيجمع یيایپو يو زمان يمکان اطالعات پراکنش

در هر منطقه  4مدیریت تلفيقي آفات یهاتوسعه برنامه یبرا

توانند ميمتخصصان  ،به کمک این اطالعاتاست.  یضرور

 کم انجام دهند نهیآفات را در اسرع وقت و با هز تیریمد

(Latifian and Rad, 2017; Latifian, 2017.)  هدف

های سوسک يو زمان يمکان پراکنش نييتع ،پژوهش نیاز ا

                                                 
4. Integrated pest management 
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استان خوزستان، بر اساس  هاینخلستاندر کرگدني 

 آفات است. تلفيقي تیریمد یهادگاهید

 

 هامواد و روش

که در مناطق مختلف استان خوزستان دو  با توجه به این

ها سایي دقيق گونه، برای شناداردود وج Oryctesگونه 

جفت سوسک از چهار منطقه مختلف با ذکر  4تعداد 

آوری و توسط متخصص جمعمختصات جغرافيایي 

ر و کليد شناسایي . تصاویندشدشناسایي سيستماتيک 

( در شناسایي Oryctini) Oryctes حشرات کامل جنس

بر اساس  (. دو گونهEndrödi, 1985) نداستفاده شد

 ,Al-Deebباشند )تفکيک از هم مي مورفولوژی پا قابل

به این ترتيب که یک دندانه ثابت در قسمت زیرین ؛ (2012

وجود دارد که با این مشخصه از  O. elegansساق جلو در 

 Hurpin and) شودتفکيک مي O. agamemnonگونه 

Fresneau, 1969.) 

 

 پراکنش مکانیهای بررسی

با روش که د نخلستان بو 23برداری شامل مناطق نمونه

ای از چند مرحله 1ای جغرافيایيگيری خوشهنمونه

های آبادان واقع در شهرستان های استان خوزستاننخلستان

(، نخلستان 5 (، شادگان )نخلستان 3(، خرمشهر )نخلستان 6)

در انتخاب شدند.  (نخلستان 4( و بهبهان )نخلستان 5اهواز )

ر حسب موقعيت های استان خوزستان بشهرستان 1398سال 

 ،بندی و در هر شهرستانجغرافيایي و سطح زیر کشت تقسيم

 (.1 شکلشد ) برداریام به انتخاب روستاهای محل نمونهاقد

های های کرگدني به وسيله تلهدر هر نخلستان سوسک 

آوری و درون ظروف نوری و روش مستقيم، جمع

شناسي گذاری شده به آزمایشگاه حشرهپالستيکي شماره

دانشکده کشاورزی دانشگاه شهيد چمران اهواز منتقل 

عدد نخل به  10در هر هکتار از نخلستان تعداد  شدند.

 25فاصله صورت تصادفي انتخاب شدند. در هر نخل 

متر از اطراف ساقه جستجو و تمام  5/0متر با عمق يسانت

                                                 
1. Geographical cluster sampling 

مخصوص  یهاشدند. الروها در قفس یآورالروها جمع

 یمتر( حاويسانت 70متر و ارتفاع يسانت 25 با قطر ایاستوانه)

 طیدر شرانخل خرما  انتهایي ستمیگرم بافت مر 400

و رطوبت  سلسيوسدرجه  25± 5 یبا دما يشگاهیآزما

تا زمان تبدیل به حشره کامل نگهداری درصد  65 ± 5 ينسب

 یآورجمع یمتر برا 2به طول  يهرم یتله نور از .شدندمي

وات( منبع  240چراغ زرد ) کیشد.  استفاده حشرات کامل

بامداد روز بعد در  2تا  19بود. تله از ساعت  تلهنور در هر 

 ,Latifian and Zare)شد مينصب  نخلستانوسط 

 یهامدل یسازهيشب یبرا یآمار ني(. روش زم2003

بر  يمبتن یآمار نياستفاده شد. روش زم پراکنش مکاني

 ,Story and Congaltonاست ) يمکان یرهايمتغ یتئور

1986; Wright et al., 2002نيب يمکان ي(. همبستگ 

عنوان با  شناخته شده ياضیمدل ر کی باها نمونه

شود. مي في( توص et alEllbsury ,.1998) 2وگرامیوار

 هایي باشندهعداد کل جفت نمونت N( hاگر فرض شود که )

 :گاهآن ،نداواقع شدهاز هم  hدر فاصله که 
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1

2)]()([
)(2

1
)(ˆ

hN

i

hxiZxiZ
hN

h : 1   رابطه 

ˆ)(، 1در رابطه  h نامند. به ازای مي 3را سمي واریانس

ˆ)(باید مقادیری برای  hمقادیر مختلف  h  .به دست آورد

با رسم مقادیر سمي واریانس روی محور عمودی به ازای 

ها ر دادهشد که بهترین مدل منطبق بفواصل مختلف سعي 

انتخاب و رسم شود. منحني به دست آمده را در اصطالح 

با افزایش فاصله  (.Goovaets, 1997نامند )واریوگرام مي

h ،مقدار واریوگرام نيز به تدریج تا فاصله معيني زیاد شده ،

رسد که نشانگر حد آستانه از آن به بعد به حد ثابتي مي

 باشد. مي

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2. variogram 
3. Semivariance 
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 نخل خرما در استان خوزستان کرگدنيهای های نمونه برداری از سوسکپراکنش محلنقشه  -1 شکل
Figure 1. Distribution map of sampling areas of date palm rhinoceros beetles in Khuzestan province 

 

واریانس به مقدار در واقع، در این فاصله مقدار سمي

د توجه داشت که شود. بایواریانس مشاهدات نزدیک مي

های واریوگرام حاوی حد آستانه بوده تنها گروهي از مدل

ای دیگر ( و دسته3و گوسي 2کروی ،1های نمایي)مانند مدل

باشند. بدین معني های خطي فاقد حد آستانه ميمانند مدل

مقدار واریوگرام نيز افزوده شده، اما  hکه با افزایش فاصله 

مکاني  عیبرآورد توز یراببه حد ثابتي نخواهد رسيد. 

مدل  یهاشاخصاز  های کرگدنيجمعيت سوسک

 .شداستفاده  وگرامیوار

روش آماری برآورد متغيرهای مکاني بوده  4کریجينگ

( از مجموعه مشاهدات 2و به عنوان یک تابع خطي )رابطه 

ای مشخص است توزیع شده واقع در همسایگي نقطه

(Katherine, 2001 .) 





N

i

xiiZxZ
1

)(.)(ˆ   2: رابطه 

 

                                                 
1. Exponential 
2. Spherical 
3. Gaussian 
4. Kriging 

 

ˆ)(. ،2 در رابطه xZ  تراکم جمعيت تخمين زده شده در

مقدار عددی تراکم جمعيت هر گونه  Xo ،z(xi)نقطه 

وزن  i و  Xiسوسک کرگدني مورد بررسي در نقطه 

  Xoواقع در همسایگي نقطه z(xi)آماری است که به نمونه 

که  رنوفياسم-روفآزمون کولموگ .یابداختصاص مي

 SPSSافزار در نرم یآمار یهاآزمون نیتراز مهم يکی

ها استفاده ، برای آزمون نرمال بودن دادهشوديمحسوب م

ها به حالت توزیـع فراوانـي داده کردنتر برای نزدیکشد. 

نرمال، تبدیل لگـاریتمي انجـام داده شـد. بـه دليـل وجود 

 Log (x+1)از  Log xای ها به جـمونهن مقادیر صفر در

هایي که جمعيت یک گونـه بسيار کانمدر  اسـتفاده شد.

هـا پایين و در حد صـفر بـود، آن داده از فهرسـت داده

 +GSافزار آماری با نرم زمين هایتجزیه شـد.مـي حذف

 (.Katherine, 2001) انجـام شدند 5.1.1
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های آشیان وریبهرهو میزان  همبستگیهمپوشانی، 

های سوسک هایتوسط جمعیت شناختیبوم

 گرگدنی

شناختي دو های بومبرای ارزیابي ميزان همپوشاني آشيان

ابتدا شاخص  O. agamemnonو  O. elegansگونه 

 محاسبه شد. 3بر اساس رابطه  ijOاحتمال وقوع نسبي 

 3: رابطه  

کان تراکم جمعيت هر گونه در هر م Ơij ،3در رابطه 

شده در کل تراکم ثبتبيشترین  Max(nij)برداری و نمونه

 ;Ferrier et al., 2007) طي فصل بودبرداری مناطق نمونه

Hengl et al., 2009.) پتانسيل آشيان بوم ،در مرحله بعد-

با  ijeمکان توسط هر گونه در هر  برداریبهرهقابل  شناختي

 محاسبه شد. 4استفاده از رابطه 

 4رابطه  :  
شده توسط هر نبرداری ناختي بهرهشمقدار آشيان بوم

 .شدمحاسبه  5( نيز توسط رابطه zijگونه )

 5:رابطه    

 (D)شناختي دو گونههای بومميزان همپوشاني آشيان

 با O. agamemnonو  O. elegans کرگدني سوسک

 .(Warren et al., 2008) محاسبه شد 6استفاده از رابطه 

 6:رابطه  

های در بيان همبستگي گونه 8و  7دو شاخص رابطه 

های کرگدني مورد مطالعه مورد استفاده قرار سوسک

 ،گونه همبستگي وجود نداشته باشدکه هيچگرفت. وقتي

ها مساوی صفر و زماني که همبستگي مقدار این شاخص

. شاخص دایس بر تاسباشد، برابر به یک بيشترین مقدار 

محاسبه  7ه صورت رابطه باشد و باساس ميانگين همساز مي

 (.Pearman et al., 2008) شد

 7:رابطه  

 . شدمحاسبه  8براساس رابطه  نيز شاخص جاکارد

 8:رابطه  

 

 

 

 پراکنش زمانی و تغییرات فصلی تراکم جمعیت

 .Oو  O. elegansمنحني تغييرات فصلي دو گونه 

agamemnon  در مناطق آبادان، شادگان و بهبهان در طول

بار بررسي شد.  فصل و با فواصل زماني هر دو هفته یک

نوری بود که در  برداری به طریق استفاده از تلهروش نمونه

برای سری زماني  یهااز مدلقسمت قبل توضيح داده شد. 

با فرض این  ده شد.استفا ایگونهدومجموعه  تيجمعمطالعه 

 یک گونه تحت تأثير فرآیند يفراوان واقع تغييراتروند که 

تغييرات فراواني گونه دیگر باشد. شاخص همبستگي 

 در مقابلت يمدل جمع یهمانندسازبرای  (CCF) 1متقاطع

تغييرات جمعيت یک  .فاده شداستگونه دیگر  يتيجمع ريمس

مختلف طي  هایدر زمان ایممکن است مستقل باشد گونه 

 هاتيجمع تغييراتاگر  يحت .شدبا هم ارتباط داشته با فصل

 یسازمدل انسیکووار-انسیوار سیبا ماتر ،متفاوت باشد

طي  تيرشد جمع نرخ متقاطعو شاخص همبستگي  شده

. در این بودارزیابي  گونه دیگر قابل تيجمع مبنای برزمان 

گونه تغييرات تراکم جمعيت دو  يزمان یهایسر ،پژوهش

مبنای شاخص همبستگي  برمکان  سهدر سوسک کرگدني 

 شد.  متقاطع بررسي

 

 نتایج

 .Oهای کرگدنی سوسک پراکنش مکانی جمعیت

elegans  وO. agamemnon 
به منظور بررسي و مطالعه ساختار تغييرات مکاني 

 های کرگدنيتراکم جمعيت سوسکهای داده

خطي تاسيل،  های خطي،ها به حالتهای دادهواریوگرام

نشان (. نتایج 1نمایي، کروی و گوسي بررسي شد )جدول 

های سوسکهای پراکنش جمعيت فيکه واریوگرا داد

به ترتيب با  O. agamemnonو  O. elegansکرگدني 

 . شتندسازگاری دا خطيو  کرویمدل 

در  ها نشانگر وجود یک روند قویمطالعه این واریوگرام

ثر ن الي بود. در دو واریوگرام ميزاای و محدو مقياس منطقه

 بود.  7/9-9/9ای تقریباً یکسان و حدود قطعه

 

                                                 
1. Cross Correlation Function 
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و  Oryctes elegansهای کرگدني های واریوگرافي برازش شده برای پراکنش مکاني سوسکهای مدلشاخص -1جدول 

Oryctes agamemnon در استان خوزستان 
Table 1. Indicators of fitted variographic models for spatial distribution of rhinoceros beetles Oryctes 

elegans and Oryctes agamemnon in Khuzestan province 
2R RSS +C)0C/(C Effective 

Range 
Sill 

)+C0C( 
Nugget 

0C 
Model Species 

0.63 108.5 0.96 3.8 22.9 9.9 Spherical Oryctes 

elegans 
0.66 107.9 0.72 3.2 35.45 9.77 Linear Oryctes 

agamemnon 
 

دهد که تغييرات جمعيت دو گونه این نتيجه نشان مي

برداری سوسک کرگدني در فواصلي معادل فواصل نمونه

کردند.کم بودن نسبت اثر انتخاب شده و یا کمتر بروز مي

ای به حد آستانه، باعث افزایش دقت برآورد آماری قطعه

 2/3- 8/3ها دارای دامنه بين واریوگرام کریجينگ شد.

( با یکدیگر 2ها )شکل اهت عمومي واریوگرامبودند. شب

نه وبيانگر یکسان بودن ساختار مکاني پراکنش دو گ

 O. agamemnonو  O. elegansهای کرگدني سوسک

  دو گونه یبـرا C)0C/(C+ مقـادیردر استان خوزستان بود. 

 .Oو  O. elegansهای کرگدني سوسک

agamemnon  نشاندرصد بـود کـه  72و  96به ترتيب-

  دو گونه بود. پراکنش تجمعـي دهنده

 .Oهای کرگدني های کریجينگ پراکنش سوسکنقشه

elegans  وO. agamemnon های حاصل از بر مبنای داده

یـابي روش درونواریوگرافي پراکنش دو گونه بر اساس 

-های نمونهکریجينـگ بـرای تخمـين مقـادیر متغير در محل

نشان داده شده  3نتایج در شکل  برداری نشده استفاده شد.

 است. 

 

 
 Oryctesهای کرگدني تراکم جمعيت سوسکهای های واریوگرافي برازش داده شده برای دادههای مدلمنحني -2شکل 

elegans  وOryctes agamemnon  (1398)سال 
Figure 2. Curves of fitted variographic models for population densities of Oryctes elegans and Oryctes 

agamemnon rhinoceros beetles (year 2018). 
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 Oryctes agamemnonو ب(  Oryctes elegansهای کرگدني الف( پراکنش جمعيت سوسکهای کریجينگ نقشه -3شکل 

 (1398)سال  در استان خوزستان
Figure 3. Cracking maps of population distribution of rhinoceros beetles A) Oryctes elegans and B) 

Oryctes agamemnon in Khuzestan province (Year 2018) 
 

های سوسک تراکم جمعيتتغييرات تدریجي و پيوسته 

در سطح  O. agamemnonو  O. elegansکرگدني 

های کریجينگ نشان داده شد. منطقه به خوبي توسط نقشه

 .Oهای کرگدني سوسکزیاد ت جمعيدارای  هاینخلستان

elegans  وO. agamemnon رای متوسط به ترتيب دا

در مناطق پيوسته به طور عمده  15و  60تراکم جمعيت 

کشت نخيالت در نواحي جنوب غربي استان واقع شده 

به ) عدد 6و  25کمتر از  تراکم جمعيتد. مناطق دارای بودن

 .O و O. elegansهای کرگدني ترتيب برای سوسک

Agamemnon)  مجاورت نواحي  مناطقدر اغلب

های با توجه به نقشه. اندکوهستاني با ارتفاع زیاد قرار گرفته

جمعيت ریزی مدیریت دست آمده برای برنامهه کریجينگ ب

 O. agamemnonو  O. elegansهای کرگدني سوسک

توان در نظر گرفت که مي 1ای آلودگيچهار گروه منطقه

 :ندبودی زیر هاشامل گروه

ند. در این گروه بودگروه اول که شامل مناطق کم خطر  -

 .Oهای کرگدني تراکم جمعيت سوسکای منطقه

                                                 
1. Pathosystem 

elegans  وO. agamemnon  6و  25به ترتيب کمتر از 

 .عدد بود

. در این گروه بودندگروه دوم شامل مناطق با خطر متوسط  -

 .Oهای کرگدني تراکم جمعيت سوسکای منطقه

elegans  وO. agamemnon  7-9و  26-36به ترتيب 

 عدد بود.

در این گروه د. بوگروه سوم که شامل مناطق با خطر زیاد  -

 .Oهای کرگدني ای تراکم جمعيت سوسکمنطقه

elegans  وO. agamemnon  10-13و  37-48به ترتيب 

 عدد بود.

های اصلي آلودگي گروه چهارم که شامل کانون -

د. در این گروه بودر استان خوزستان ني های کرگدسوسک

 .Oو  O. elegansهای کرگدني تراکم جمعيت سوسک

agamemnon بود عدد 14و  49ترتيب باالتر از  به . 

های وری آشیانهمپوشانی، همبستگی و میزان بهره

های های سوسکناختی توسط جمعیتشبوم

 گرگدنی
ختي شناهای همبستگي و همپوشاني آشيان بومشاخص

 O. agamemnonو  O. elegansهای کرگدني سوسک
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شناختي (، پتانسيل آشيان بومijOشامل احتمال وقوع نسبي )

برداری شناختي بهره(، مقدار آشيان بومijeبرداری )قابل بهره

-های بومميزان همپوشاني آشيان(، zijشده توسط هر گونه )ن

های همبستگي شاخص ( و شاخصD) شناختي دو گونه

( index Jaccard) ( و جاکاردIndex Diceدایس )

برداری شده در سطح استان خوزستان در نقطه نمونه 23برای 

  نشان داده شده است. 2جدول 

درصد نقاط  5/87بر اساس نتایج به دست آمده، در 

 .O( سوسک ijOبرداری احتمال وقوع نسبي )نمونه

elegans باالتر از O. agamemnon آشيان  بود. پتانسيل

شناختي ( و مقدار آشيان بومijeبرداری )شناختي قابل بهرهبوم

 .O( برای سوسک zijنشده توسط هر گونه )برداریبهره

agamemnon  درصد نقاط باالتر از 5/62در O. elegans 
( Dهای بوم شناختي دو گونه )ميزان همپوشاني آشيان. بود

وشاني کامل دهنده همپمتغير بود که نشان 94/0-1بين 

فعاليت مکاني دو گونه سوسک کرگدني مورد مطالعه بود. 

( و شاخص DIهای همبستگي شامل شاخص دایس )شاخص

متغير  53/0-93/0و  69/0-96/0( به ترتيب بين JIجاکارد )

دهنده همبستگي متوسط تا قوی پراکنش مکاني بود که نشان

 دو گونه سوسک کرگدني مورد مطالعه بود.

صلی جمعیت و پراکنش زمانی تغییرات ف

 .Oو O. elegansهای کرگدنی سوسک

agamemnon 
های تغييرات فصلي تراکم جمعيت حشرات کامل منحني

 .Oو O. elegansدو گونه سوسک کرگدني 

agamemnon  در مناطق آبادان، شادگان و بهبهان طي زمان

 نشان داده شده است. 4در شکل 

 
 

 

 Oryctesو  Oryctes elegans ،های کرگدنيشناختي سوسکهمپوشاني آشيان بوم های همبستگي وشاخص -2جدول 

agamemnon در استان خوزستان 
Table 2. Indicators of correlation and overlap of ecological nests of rhinoceros beetles, Oryctes 

elegans and Oryctes agamemnon in Khuzestan province 
JI DI D Zij Eij Oij Latitude Longitude 

O. 

Agamemnon 
O. 

elegans 
O. 

agamemnon 
O. 

elegans 
O. 

Agamemnon 
O. 

elegans 
0.90 0.94 0.98 0.08 0.13 0.63 0.12 0.37 0.88 30°16′21. 76″N 48°24′39″E 
0.85 0.92 0.94 0.13 0.25 0.42 0.06 0.58 0.94 30°14′26″N 48°24′48.00″E 
0.87 0.93 1.00 0.11 0.02 0.47 0.90 0.53 1.00 30°03′41.27″N 48°22′96.1″E 
0.89 0.94 1.00 0.08 0.06 0.68 0.26 0.32 0.74 30°13′02.5″N 48°25′56.76″E 
0.92 0.96 1.00 0.06 0.03 0.84 0.49 0.16 0.51 30°16′11.12″N 48°36′01″E 
0.85 0.92 1.00 0.14 0.02 0.37 0.90 0.63 1.00 30°39′07″N 48°36′27″E 
0.87 0.93 1.00 0.09 0.07 0.58 0.21 0.42 0.79 30°38′45″N 48°41′06″E 
0.82 0.90 1.00 0.07 0.02 0.79 0.74 0.21 0.26 30°41′13″N 48°23′30.92″E 
0.81 0.89 1.00 0.08 0.03 0.63 0.57 0.37 0.43 30°44′25.85″N 48°16′57″E 
0.86 0.92 1.00 0.08 0.04 0.63 0.38 0.37 0.62 30°11′17″N 48°12′16.58″E 
0.93 0.96 0.99 0.07 0.08 0.79 0.19 0.21 0.81 30°20′41.07″N 50°10′35.06″E 
0.67 0.80 1.00 0.50 0.03 0.11 0.49 0.89 0.51 30°42′45.66″N 50°13′07.69″E 
0.78 0.88 1.00 0.09 0.03 0.58 0.59 0.42 0.41 30°36′02.84″N 48°38′16.35″E 
0.91 0.95 1.00 0.06 0.02 0.95 0.85 0.05 0.15 31°18′29.95″N 48°39′37″E 
0.53 0.69 1.00 0.06 0.02 0.95 0.69 1.00 0.31 31°14′06″N, 48°32′53.42″E 
0.79 0.88 1.00 0.13 0.04 0.42 0.38 0.58 0.62 31°10′44.25″N 48°39′56.65″E 
0.83 0.91 1.00 0.06 0.02 0.89 0.85 0.11 0.15 31°19′05.98″N 48°37′03.64″E 
0.77 0.87 1.00 0.07 0.02 0.74 0.75 0.26 0.25 31°14′19.48″N 48°39′37″E 
0.68 0.81 1.00 0.08 0.02 0.63 0.78 0.37 0.22 31°14′06″N, 48°37′07.40″E 
0.93 0.96 1.00 0.06 0.02 0.95 0.81 0.05 0.19 31°13′49.22″N 48°32′30.50″E 
0.83 0.91 1.00 0.06 0.02 0.89 0.85 0.11 0.15 31°11′50.91″N 48°37′38.26″E 
0.90 0.94 0.98 0.08 0.13 0.63 0.12 0.37 0.88 30°38′02.82″N, 48°24′39″E 
0.85 0.92 0.94 0.13 0.25 0.42 0.06 0.58 0.94 30°16′21. 76″N 48°24′48.00″E 
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 Oryctes agamemnon و Oryctes elegansهای تغييرات فصلي تراکم جمعيت دو گونه سوسک کرگدني نيمنح -4شکل 

 (1398)سال  در مناطق آبادان، شادگان و بهبهان
Figure 4. Seasonal population fluctuation curves of two species of rhinoceros beetle, Oryctes elegans 

and Oryctes agamemnon in Abadan, Shadegan, and Behbehan regions (Year 2018). 
 

ارتباط زماني پراکنش ميان جمعيت دو بررسي  برای

 O. agamemnon و O. elegansگونه سوسک کرگدني 

نشان داده  5( در شکل CCFشاخص همبستگي متقاطع )

  شده است.

 .O و O. elegansارتباط تراکم جمعيت دو گونه 

agamemnon  برداری در آبادان و شادگان دوره نمونهطي

در ابتدای فصل ضعيف و منفي بود. از ابتدای ماه سوم، 

یافت؛ به فعاليت این ارتباط به تدریج مثبت شده و افزایش 

طوری که در اوج تراکم جمعيت به بيشترین مقدار رسيد. در 

 بهبهان، غير از دو هفته اول و آخر فعاليت که ارتباط ضعيف 

های فعاليت، ارتباط مثبت و در بود و در سایر زمانمنفي 

 دار بود.های بهار و تابستان ارتباط قوی و معنيماه

 

 بحث

دو گونه  عیدامنه توزنتایج پراکنش جغرافيایي اساس  بر

O. elegans  وO. agamemnon دارند.  يپوشانهم

استان خوزستان این ها در گونه عیشده توز برازش یهامدل

در دو مدل (. 2 و 1 هایکنند )شکليم دیيتأ راموضوع 

و  O. agamemnonهای کرگدني واریوگرافي سوسک

O. elegans  9/9 – 9/7مقدار خطا تقریباً یکسان و حدود 

که از نظر کاربردی در برنامه مدیریت تلفيقي  بوددرصد 

دو  یبرا يمناسب ستگاهیز هامدل نی. اآفات قابل قبول است

آبادان، شادگان، اهواز خرمشهر و بهبهان  در مناطقگونه 

 آبادان و شادگان کینزد يکرده است. مناطق ينيبشيپ
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نسبت به  O. elegansگونه تری برای مناسب عیتوز یالگو

O. agamemnon ستگاهیز یهاينيبشي، اما پدهندشان مين 

 مطالعه نشده است. هاگونه يفعل عیمناسب در خارج از توز

 ارتفاع ،اقليم ،جمعيت محلي نظير دیناميسم مختلفي عوامل

 تعيين در غالب نيروی از رهـغي و يـژنتيک تـدریف ،منطقه

باشند مي آفت یک مکاني ساختار در راکنشـپ نوع

(Sciarretta and Trematera, 2014).  الزم است نقش

این عوامل در بروز اختالف در الگوی پراکنش دو گونه 

های آینده مورد تلف در پژوهشمورد مطالعه در مناطق مخ

های آشيانمفهوم سلسله مراتب اشغال بررسي قرار گيرند. 

ها گونهسازگاری م يمفاه نیتريمیاز قد يکی شناختيبوم

ها گونه يطيمح ستیز زی(. تماVan Valen, 1976است )

در  يمحرک اصل یرويتواند نيم یيايجغراف یانزوا یجاه ب

تفاوت  .(Nakazato et al., 2010) ها باشدگونه یيواگرا

مطالعه حاضر قبل از تا  يطيمح ستیز هایآشياندر اشغال 

. بودگزارش نشده  در رابطه با دو گونه سوسک کرگدني

های کرگدني سوسک یبرا ستگاهیمناسب بودن ز ينيبشيپ

کامل منطقه  ورآن به ط عیتوز ینشان داد که الگو نخل خرما

 یازهايدو گونه ن نی(. ا2را پوشانده است )شکل 

در  ستگاهیمناسب بودن ز رایدارند، زن يمتفاوت يکیاکولوژ

دهنده همپوشاني تمام مناطق نزدیک به یک بوده که نشان

  کامل است. نتایج پراکنش جغرافيایي آفات مورد مطالعه در

 

 

 
 Oryctes agamemnon و Oryctes elegansدو گونه سوسک کرگدني ( CCF)تغييرات شاخص همبستگي متقاطع  -5شکل 

 1398)سال  برداری در سه منطقه آبادان، شادگان و بهبهانطي دوره نمونه

Figure 5. Change of cross-correlation index (CCF) of two species of rhinoceros beetle Oryctes elegans 

and Oryctes agamemnon during the sampling period in three regions of Abadan, Shadegan, and 

Behbehan (Year 2018), ( Coefficient,            Upper and lower confidence limit) 
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 ستميسسازی شبيه یبرا يگام اساس این پژوهش

در شبکه مراقبت از نخل خرما در استان  یريگميتصم

 یهااز مدلهای ردیابي سازی مدلشبيه یبرا. خوزستان بود

 Dent, 1995; Madden and) شده استاستفاده  يمختلف

Ellis, 1988یاحوادث دوره آگاهيشيپ یها(. مدل 

معادله حاصل  .کنندمي یسازهيشبرا  حشرات زیستي

استفاده  آگاهيشينرم افزار پ یهاتمیتواند به عنوان الگوريم

 Gendi, 1998; Gaston, 2003; Mawby andد )نشو

Gold 1984 .)خوارکرم ميوهبا در رابطه مطالعه  نیا رنظي 

شپشک و  Batrachedra amydraula Meyerخرما 

و  رانیدر ا .Parlatoria blanchardi Targخرما سفيد 

 ,Latifian and Zareانجام شده است ) در استان خوزستان

2003: 2009 .) 

کارایي نشان داد که  گرید هایپژوهشبا  جینتا سهیمقا

سازی پراکنش جمعيت حشرات در شبيه روش زمين آمار

کامل دو گونه سوسک کرگدني خرما نظير سایر آفات 

خوار  وهيپراکنش کنه تارتن، کرم م آميز بوده است.موفقيت

 ليتا س يخط ،یيموریانه خرما به ترتيب به حالت نما و

داده ها نشان تری نسبت به سایر مدلبرازش مناسب کرویو

های کرگدني شباهت بيشتری به از این لحاظ سوسک. است

کنه برای ای مدل نيز ميزان اثر قطعهموریانه خرما نشان دادند. 

، 29/0موریانه خرما به ترتيب معادل  وخوار  وهيتارتن، کرم م

کننده کم بودن خطای که بيان بوده است 22/0 و 2/4

ها در فواصل کمتر از حد فاصله برآورد شدت آسيب آن

بنابراین همانند دو گونه مورد مطالعه  .استبرداری نمونه

امکان استفاده از روش در ردیابي جمعيت سایر آفات مهم 

ها کاربرد خرما نيز وجود دارد که با تلفيق قسمتي از هزینه

ای به حد آستانه نسبت اثر قطعه شود.تر ميروش اقتصادی

به ترتيب خوار و موریانه خرما برای کنه تارتن، کرم ميوه

در حدود نتایج که بوده  99/0  و 89/0، 82/0،1 معادل

برآورد باشد و بنابراین برای حاصل از این پژوهش مي

 Latifian and) بوده استآماری نقشه کریجينگ مناسب 

2018; 2014Latifian, ; 0320 ,Zare) .یهاز مدلا 

 يمکان یالگوها ليو تحل هیتجز یبرا تيبا موفق یآمار نيزم

مدیریت برنامه  ير کنترل آفات، طراح، نظارت بپراکنش

آفات استفاده  تیریدر مد سکیر يابیارز یهاو نقشه تلفيقي

 اـب(. Sciarretta and Trematerra, 2014شده است )

ایين بودن ميزان پو  رداریـبهـنمون منطقه سعتو هـب هـتوج

 داشت که وجود تربزرگ ایـهبکهـش ابـانتخ انـمکناگت ا

ه را ب نمونهبرداری هزینه آن الـدنب هـب و هـوننم دادـتعکاهش 

 ,.Grego et al., 2006; Bressan et al) آوردوجود مي

های اخير که با توجه به طغيان این دو آفت در سال (.2010

توليد محصول را در بسياری از مناطق کشور تحت تأثير قرار 

کاهش مصرف تواند در داده است و نقشي که این روش مي

 ،داشته باشدهای شيميایي و کنترل موثر این آفات کشآفت

 خواهد دنبال به را زیادی محيطيزیست و اقتصادی منافع

 . کندبرداری را جبران ميهای نمونهکه هزینه داشت

های تراکم جمعيت حشرات کامل سوسک يفراوان

در طول دوره  O. agamemnonو  O. elegans کرگدني

 ازبه طوری که  ؛(3)شکل  بوددر نوسان  یبردارنمونه

تا  2بين O. elegansجمعيت فراواني  ماهاردیبهشت تا تير

اما  ،در آبادان و شادگان بود O. agamemnonبرابر  5/5

اوج تفاوت فراواني دو گونه در منطقه بهبهان در اواخر 

 نيب اختالف، دیگر یهادر ماهبرابر بود.  24/2و معادل  ماهتير

مطالعه . نشان داد یزيها تفاوت ناچگونهتراکم جمعيت 

گونه  این ينسب يفراوانمشابهي در مصر نشان داده شد که 

طوری که به. داردقرار  محيطدما و رطوبت  ريتحت تأث

هوا  یبا دما O. elegans سوسک کرگدني يفراوان

تحقيقات  جینتا. (El-Garhy,1996) مثبت داشت يهمبستگ

فراواني  ترینه کمنشان داد کسایر پژوهشگران نيز 

ه بود دسامبر و نوامبر ماه رد  Oryctesهای کرگدنيسوسک

 Aldryhim and Al-Bukiri ,2003; Aldryhimاست )

and Khalil, 2003.)  

 نيداد که بهمبستگي تقاطعي نشان  ليو تحل هیتجز

 O. agamemnon و O. elegansحشرات کامل  يفراوان

 ي(. نظارت بر فراوان4)شکل  وجود دارد یداريرابطه معن

 ينيبشيپ تواند برایمي O. elegansحشرات کامل گونه 

 O. agamemnonحشرات کامل  تيدر فعال یبعد شیافزا

های الرو .برداری قرار گيردمورد بهرهمشابه  هاینخلستاندر 

د نکنيم هیتغذ نخل خرمااز بافت  بيشتر O. elegansگونه 
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(Bedford, 1980). اند که اظهار داشته رانبرخي پژوهشگ

در محل  های چوبخوار نخل خرماگذاری برخي از گونهتخم

 ،افتد و در نتيجهاتفاق مي O. elegans یالروها هیتغذ

فعاليت سایر  به طور بالقوهافزایش جمعيت این گونه 

 ددهيمافزایش  یگذارمتخ شیافزا خواران را طریقچوب

(Frohlich and Rodewald, 1970; Abraham and 

Kurian, 1975; Zelanzy et al., 1990; Abraham et 

al., 1998). 
 

 گیری کلینتیجه

های مدیریت تلفيقي آفات خرما برنامه در تکوین سيستم

 ,.Dong et alآگاهي و ردیابي حائز اهميت است )پيش

ویژه آفات راهکاری برای رسيدن  -مدیریت مکان ( 2019

ه ـن پژوهشایج حاصل از این ـنت. دباشميمدیریت تلفيقي ه ـب

های سوسکشناسي ا اطالعات مهمي در زمينه بومــتنه

بلکه ميتواند در مدیریت  ،کندفراهم ميکرگدني خرما 

 ن آفات نيز مورد استفاده قرار گيرند. ـژه ایـوی -انـمک

 

 سپاسگزاری

از ( Hielkema Meindert) ميندرت هيلکما آقایاز 

های کرگدني های سوسکسایي گونهکشور هلند که در شنا

پژوهشگران این پروژه تحقيقاتي را یاری  ،مورد مطالعه

 شود.نمودند، تشکر و قدرداني مي
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Abstract 
The activity of Oryctes Hellwig (Coleoptera: Scarabaeidae) causes severe damage to date palm. In 

order to study spatial distribution, 23 date palm plantations as sampling areas were selected. 

Geostatistical methods were used to simulate spatial distribution models. Correlation and overlap 

indices of ecological niches were calculated. To investigate the temporal distribution, a plantation was 

randomly selected in Abadan, Shadegan and Behbahan areas and sampling was performed biweekly 

intervals. Time series models were used to study seasonal population fluctuations. The results showed 

that spatial distribution of the rhinoceros beetles, O. elegans and O. agamemnon were compatible with 

spherical and linear models, respectively. The effect of the fragment was approximately the same, at 

about 9.7-9.9 and variograms ranged from 3.8 to 3.2. According to the results, the relative probability 

(Oij) of O. elegans in 87.5% of sampling points was higher than O. agamemnon. The overlap of 

ecological niches of the two species (D) ranged from 0.94 to 1. Populations of the two species started 

their activity from late February to early March. Population growth for both species continued in 

spring and early summer. Population growth rate for O. elegans was more than O. agamemnon. The 

maximum population densities of O. elegans and O. agamemnon were calculated in June and July 

with a time difference of about one month in the two regions of Abadan and Shadegan, respectively. 

In Behbehan area, the peak population density for O. elegans and O. agamemnon was almost identical, 

in the second week of June. The results of this study could be used for control monitoring, designing 

an integrated management program and assessment on the risk of rhinoceros beetles. 
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