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 چکیده 

شود. حفظ جایگاه چنین محصوالتی برای مناطقی که زیتون یکی از محصوالت استراتژیکی محسوب می

باشد  می درخت این آفات مهمترین زیتون از این موهبت بهره منده هستند، اهمیت زیادی دارد. مگس

تواند کمک زیادی به حفظ این محصول که بررسی همه جانبه اثرات و تبعات منفی این معضل می

یافته های تحقیق نشان داد که تغییرات آب و هوایی بر فراوانی مگس زیتون  استراتژیک داشته باشد.

هد، با توجه دتعدیالت دمایی در فصل تابستان رخ میتأثیرگذار است که بیشترین میزان فراوانی به دنبال 

به تاثیرات بسیار آن بر زندگی اجتماعی و اقتصادی کشاورزان و معضالت کشاورزان در مبارزه با این آفت 

شود دوره های آموزشی و ترویجی توسط کارشناسان خبره جهاد کشاورزی برگزار گیاهی، پیشنهاد می

 گردد.
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Abstract  

Olive is one of the strategic products. Maintaining the status of such products 

is very important for the regions that benefit from this gift. Olive fly is the most 

important pest of this tree, and a comprehensive study of the negative effects 

and consequences of this problem can be of great help in maintaining this 

strategic crop. Findings showed that climate change affects the frequency of 

olive flies, the highest frequency occurs after temperature adjustments in 

summer, due to its many effects on the social and economic life of farmers and 

the problems of farmers in combating This plant pest, it is suggested that 

training and extension courses be held by experts in agricultural jihad. 
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 مقدمه  -۱

با توجه به اهمیت اقتصادی زیتون در زندگی روزمره و اجتماعی ساکنین مناطق کشت زیتون ، ارزیابی فراوانی آفت مگس زیتون 

تواند با اموزش های به موقع کاهش خسارات ناشی از این آفت را تحت تاثیر قرار دهد. هوایی فصلی می در اثر تغییر ات اب و

افزایش خسارت وارد بر محصول باعث کاهش درآمد و در پی آن بروز مسائل اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. 

ام توان مبارزه مناسبتری با آفت مگس زیتون انجروند تغییرات آن می بنابراین با دارا بودن آگاهی کافی از آفت و شرایط اقلیمی و

وارد این منطقه  1383آفت مگس زیتون که از حدود سال داده و افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی در منطقه را باعث گردید.

 باشد. مبارزهباغات زیتون می شده است از مهمترین آفات این محصول محسوب شده که مبارزه با آن از مهمترین عملیات زراعی

های ناشی از مبارزه باعث بروز تغییراتی در رفتارهای اجتماعی و اقتصادی با این آفت به دلیل خسارات وارده به محصول و هزینه

این آفت بطور مستقیم تحت تاثیر شرایط اقلیمی قرار دارد و سیکل زندگی  (.1393)تقدسی و همکاران. ) گردددر منطقه می

ن بستگی زیادی به رطوبت و دمای هوا دارد، بنابراین تغییرات شرایط آب و هوائی در طول زمان یا همان تغییر اقلیم ممکن آ

 های هواشناسی رونداست بر جمعیت و گسترش این آفت تاثیر گذار باشد. در این تحقیق سعی بر آن شد با استفاده از داده

و با بررسی فراوانی این آفت در منطقه، همبستگی تغییرات فراوانی آفت مورد ارزیابی و  تغییرات فصلی مورد ارزیابی قرار گرفته

درخت زیتون در شرایط اقلیمی مدیترانه ای رشد و محصول .(1392)سروش، محمدجواد و همکاران.  صحت سنجی قرار گیرد

م و بدون باران است که در واقع فصل خشکی های گرهای مرطوب و مالیم، تابستانمی دهد. مناطق مدیترانه ای دارای زمستان

درصد آن در حوزه  95شود و بیش از (. زیتون عمالً در نیمکره شمالی کشت می2009آید)کیهانیان و همکاران  به حساب می

درجه عرض شمالی منطبق با نواحی  45دریای مدیترانه و در دشت و دامنه مجاور آن مترمرکز است. مرز شمالی کشت زیتون 

نوبی فرانسه است. منطقه ای که دمای زمستانه و بهاره پائین تر از صفر درجه سانتی گراد است. و مرز جنوبی آن محدود به ج

درجه عرض شمالی یعنی منطبق با نواحی کویر و صحرا در سواحل جنوبی مدیترانه است که منطقه ای خشک و گرم و  30

یا زیر حاره با بارانهای فراوان و گرمای شدید به خوبی رشد و نمو می کند اما به  بدون باران است. زیتون با آنکه در مناطق حاره

ترسد، زیرا زیتون از سرما می(.1388)شهبازی و همکاران،  دلیل عدم استراحت نباتی )خواب زمستانی( اصوالً به بار نمی نشیند

پس از برداشت محصول و در هنگام استراحت گیاه  وقوع دماهای پائین به خصوص در هنگام گلدهی عامل بازدارنده است. حتی

درجه سانتی گراد برسد نه تنها برای ارقام مقاوم به سرما، بلکه برای کلیه ارقام خطرناک است. حساسیت  7تا  5اگر دما به زیر 

نوع واریته و کیفیت درخت زیتون به دماهای پائین به عواملی مانند: مرحله رشدی گیاه، مدت زمان دماهای پائین، رطوبت هوا، 

در  تونیسازگار است. ز یا ترانهیو شبه مد یا ترانهیمد یها میبا اقل تونیز(.1376سالمتی درخت بستگی دارد )درویشان، 

 تونیباشند. ز یگرم و خشک و طوالن ییمعتدل و تابستان ها ییزمستان ها یعملکرد را خواهد داشت که دارا نیبهتر یمناطق

و درختان  گرادیدرجه سانت -9جوان تا  اهانیکند، گ یفرق م اهیدما در دوران رشد گ نیحساس است اما ا دیشد یها خبندانیبه 

 800تا  500 نیب انهیسال یبا بارندگ یدر مناطق تونیز .(1987)مانوزیس کنند یرا تحمل م گرادیدرجه سانت - 12مسن تر تا 

 ییایاکترو ب یقارچ یها یماریحمله ب ادیکند. مقدار رطوبت ز یم دیتول یرشد و نمو کرده و محصول قابل قبول یمتر بخوب یلیم

 .(2012)گنکالوس نمو یخوددار ایاز کاشت آن در کنار در دیعلت با نیکند به هم یرا فراهم م

 هامواد و روش -2

-1396ساله ) 10هواشناسی در بازه آماری  های ایستگاهاین تحقیق ابتدا تغییر اقلیم  و روند آن در منطقه با استفاده از داده

( اقدام گردید. به دلیل این که آفت مگس میوه زیتون بطور مستقیم تحت تاثیر دما، رطوبت، بارندگی و تابش قرار دارد، 1387

 ها مورد بررسی قرار گرفته و در نمودارهایی به نمایش گذاشته شده است. بنابراین این سنجه

ر ناشی از تله های کار گذاشته شده در باغات، آفت مگس میوه زیتون بررسی همبستگی تغییرات فراوانی با بررسی فراوانی شکا
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آفت با تغییرات شرایط آب و هوائی نیز مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی روند تغییرات این دو سنجه آب و هوائی و تغییرات 

مورد ارزیابی قرار گرفته و ضریب همبستگی و انحراف  SPSS ،EXCELجمعیت آفت مگس زیتون با استفاده از نرم افزارهای 

معیار آن مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق به جهت تعیین اثر گذاری آفت مگس میوه زیتون بر کیفیت و کمیت محصول 

عدد برگه  50ماعی تعداد های ناشی از مبارزه شیمیائی و تلفیقی بر شرایط اقتصادی و اجتزیتون و خسارات ناشی از آن و هزینه

توجه  بانامه در بین کشاورزان و باغداران زیتون در منطقه توزیع و پس از جمع آوری نسبت به تفسیر آن اقدام گردید. پرسش

فرم در بین کاربران گردید که با توجه به پاسخ های  50به پراکندگی جغرافیایی باغات زیتون منطقه و باغداران اقدام به توزیع 

نتایج حاصل گردید. در مجموع پس از بررسی جمعیت شناختی و تحلیل پرسشنامه ای  spssافت شده و تحلیل توسط دری

 مشخص گردید.

 بحث و بررسی -3

با مقایسه شکار تله ها در طی چند سال مشاهده می شود که میزان شکار و جلب حشرات کامل مگس میوه زیتون در مرداد ماه 

نسبت به سال های بعد می باشد که رابطه مستقیم فعالیت آفت با شرایط اقلیمی و آب و هوایی همان بسیار زیادتر  1392سال 

 سال را دارد.به طوری که در آن سال جمعیت آفت طغیان نموده و بیشترین خسارت آفت طی چند سال اخیر مشاهده شد.

 

 بیشینه دما. مقایسه ماکزیمم دمای روزانه در ساعت های مختلف با میانگین ۱جدول 

MAX 

TEMPERATURE 

°C 

RH% TIME 

MEAN MAX 

TEMPERATURE 

°C 

23.8 49 06/17/15  00:32:20 27.7 

21.1 53.1 06/17/15  04:32:20 
 

24.3 41.9 06/17/15  08:32:20 
 

35.6 27.1 06/17/15  12:32:20 
 

33.2 34.3 06/17/15  16:32:20 
 

27.9 45.5 06/17/15  20:32:20 
 

24.5 55.2 06/18/15  00:32:20 28.6 

22.2 60 06/18/15  04:32:20 
 

26.8 45.5 06/18/15  08:32:20 
 

36.6 26.2 06/18/15  12:32:20 
 

33.7 35.3 06/18/15  16:32:20 
 

27.9 47.3 06/18/15  20:32:20 
 

 

ساعت توسط دستگاه ثبت دما و رطوبت )دیتاالگر(  4مشاهده می شود بیشینه دمای روزانه در فواصل  1همان گونه که در جدول 

ظهر دمای بیشینه به بیشترین مقدار خود می رسد. با غروب آفتاب و  12ثبت شده و مشاهده می شود که در حوالی ساعت 

کاهش شدت نور خورشید دمای بیشنه نیز کاهش می یابد.نکته مهم در خصوص فعالیت های زیستی آفت این است که مگس 

بیشتر در حوالی غروب فعالیت های تغذیه ای و جنسی دارد و در نتیجه در زمانی که دمای بیشنه به بیشترین مقدار خود زیتون 

می رسد فعالیت های حشره به حداقل رسیده و بیشتر اوقات خود را در پناهگاهها و پشت برگها و بخش سایه انداز درخت سپری 

م مردم و باغ داران از بیشنه دمای روزانه است.معموال بیشینه دمای اعالم شدو برای می نماید.نکته دیگر در این جدول تصورعمو

 7/27درجه سانتیگراد می باشد در حالیکه اگر میانگین روزانه همان تاریخ محاسبه شود عدد  6/35دمای  17/6/2015تاریخ 

شب رخ می دهد که بهترین زمان برای  20ا ظهر ت 12درجه سانتیگراد به دست می آید.و روند کاهش دمای بیشینه از ساعت 

 فعالیت مگس میوه زیتون می باشد.
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روند کاهش دمای بیشنه هر یک ساعت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت ، وقتی حشرات کامل مگس زیتون طی دو ساعت 

درجه  36یابد و حتی در ددمای تحت رژیم های مختلف دمایی قرار می گیرند، میزان تلفات در دماهای باال به شدت افزایش می 

 36درصد بقاء در حشرات کامل مشاهده می شود.این بین معنی است که حتی اگر دمای هوا در منطقه  94سانتیگراد نیز تا 

درجه سانتیگراد گزارش شود چون دمای بیشینه به صورت لحظه ای می باشد لذا نمی تواند صدمه زیادی به حشره وارد کند 

یز به طرق مختلف با این افزایش دما مقابله می نمایند  وحتی دما در بخش های مختلف تاج درخت نیز با چرا که حشرات ن

 یکدیگر متفاوت می باشد.

 نوسانات سالیانه مگس میوه زیتون -3-1

نشان باشد. ستون سمت چپ می 1396تا  1392نمودار زیر نشان دهنده نوسانات سالیانه آفت مگس میوه زیتون طی سالهای 

توجه شود مشاهده  1392اگر به نوسانات نمودار در سال باشد. دهنده مقادیر میانگین شکار مگس میوه زیتون تله در روز می

گردد در تابستان این سال فراوانی مگس زیتون نسبت سال های دیگر افزایش چشمگیری دارد. با توجه به توضیحات قبلی و می

ن دمای این سال و ومقایسه با دمای سالهای دیگر در این فصل مشاهده می شود که شرایط توجه به نمودار تغییرات میانگی

متعادل تر بوده و شرایط خاص اقلیمی بر منطقه حاکم کرده است. حاصل این شرایط مساعد دمائی  1392دمائی در تابستان 

کیل و رشد میوه در این فصل خسارت وارد شده افزایش آفت و در نتیجه افزایش شکار در تله های فرمونی است. با توجه به تش

بر محصول در صورت عدم توجه به شرایط آب و هوائی و توصیه ای مرتبط با این بخش می تواند جبران ناپذیر و از لحاظ 

اقتصادی و اجتماعی طبعات بسیاری به دنبال داشته باشد. زمان تخم گذاری نسل اول مگس میوه زیتون مصادف است با شروع 

دهد، بنابراین افزایش آفت در این مقطع خت شدن هسته زیتون است که در حدود نیمه اول خرداد تا نیمه اول تیر ماه رخ میس

 های بعدی نسبت به بررسی فصل تابستان نکاتیتواند آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی داشته باشد. در قسمتزمانی می

 گردد.ارائه می

 

 یتی مگس میوه زیتون بر اساس فصلنوسانات جمع -3-2

شکار  هایبا توجه به مطالب ارائه شده در خصوص ارتباط شرایط اقلیمی با رشد و فراوانی مگس میوه زیتون، با استفاده از داده

 داربه بررسی روند فراوانی این آفت و ارتباط آن با شرایط اقلیمی پرداخته شد.. نمو 1396تا  1392این آفت در طول سالهای 

دهد. با توجه به روند دمائی تقریباً همگن را نشان می 1396تا  1392زیر فراوانی شکار در طی ماههای فصل بهار در دوره آماری 

در این سالها و در این فصل روند شکار و به عبارتی فراوانی مگس میوه زیتون نیز تقریباً همگن است. وجود برخی روزها با افزایش 

از روزهای نمودار ذیل در فصل بهار نشان دهنده افزایش مقطعی شکار در برخی از روزها است که به دالیلی  شکار آفت در برخی

همانند وقوع باد گرم و افزایش دما موقتاً افزایش یافته است. اما روند کلی مشابه می باشد. الزم به ذکر است آمار اخذ شده شکار 

 باشد.روز یکبار می 5ر های شکار شده همربوط به شمارش تعداد مگس
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 نوسانات جمعیتی مگس میوه زیتون در فصل بهار (۱شکل 

در قیاس  1392همانطور که قبالً بیان گردیده شده و به مانند تفاوت آشکار در نمودار میانگین دما در فصل تابستان طی سال 

نیز  1392مودار فراوانی مگس زیتون طی تابستان با سالهای دیگر به دلیل تعدیل دما و تغیییرات در شرایط آب و هوائی، در ن

 1392باشیم. این تغییرات نشان دهنده افزایش شکار و فراوانی آفت در تایستان شاهد تفاوت معنی داری با سایر سالها می

نتیجه  و درباشد. این افزایش شکار به دلیل تعدیل شرایط دمائی و آب و هوائی است که به آفت امکان رشد و نمو مناسبتر می

 افزایش بیشتر را داده است.

 
 نوسانات جمعیتی مگس میوه زیتون در فصل تابستان (2شکل 

نمودار زیر نشان دهنده تعداد شکار در فصل پائیز است. به دلیل تشابه نسبی شرایط دمائی در طی سالهای مورد بررسی در این 

مشاهده می 1395فصل، نمودار فراوانی آفت مگس میوه زیتون نیز مشابه است. تفاوت فراوانی آفت طی حدود یک ماه در سال 

   مائی در این سال عامل افزایش شکار است. گردد که همان عامل افزایش میانگین د



 

 :نشریه شماره مجوز

71991/132 
 47 -39، ص 1399سال اول، شماره اول، زمستان 

 

تاریخ تایید مجوز: 

22/09/1399 

 حفاظت آب، خاک و هوا علمی دانشجویی نشریه

 اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران علمی دانشجوییانجمن 

 تاریخ پذیرش مقاله:

26/09/1399 
Student Scientific Journal of Water, Soil and Air Protection 

 

45  

 

  Student Scientific Journal of Water, Soil and Air Protection حفاظت آب، خاک و هواعلمی دانشجویی نشریه  

 

 نوسانات جمعیتی مگس میوه زیتون در فصل پائیز (3شکل 

آفت مگس میوه در زمستان فعالیت آشکاری ندارد و فعالیت آن در این فصل مختص روزهایی با دمای مساعد است که این شامل 

در این حالت وقوع بادهای جنوبی در منطقه به وقوع خواهد  روزهایی است که سامانه های جوی جنوبی در منطقه فعال است.

پیوست که به باد گرمش شناخته شده و طی روزهای محدودی باعث افزایش قابل توجه دما و کاهش رطوبت خواهد شد. این 

ه های کار تلافزایش مقطعی دما عاملی است جهت افزایش فعل انفعالت بیولوژیکی آفت و در نتیجه افزایش پرواز و افزایش ش

فرمونی. فعالیت این آفت در زمستان عاملی در جهت ضرر و زیان اقتصادی و بروز شرایط اجتماعی نمی گردد و تنها اثر افزایشی 

 باشد. در نمودار زیر این نابسامانی مقطعی و چند روزه مشخص است.آن زمستان گذرانی مناسبتر آفت می

 

 ن در فصل زمستاننوسانات جمعیتی مگس میوه زیتو (4شکل 
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 رابطه فراوانی شکار مگس میوه زیتون و میانگین روزانه دما -3-3

فراوانی شکار مگس میوه زیتون، میانگین دما و زمان با هم به نمایش گذاشته شده است. ستون سمت  5در نمودار شکل شماره 

اشد و بمگس میوه زیتون )تعداد در روز( میچپ نشان دهنده میانگین دمای روزانه و ستون سمت چپ بیان گر، میانگین شکار 

برداری است. با توجه به اهمیت فراوانی این آفت در زمان میوه دهی یعنی در تابستان، سطر افقی هم مبین تاریخ )روز( نمونه

ر آفت وقوع دماهای مناسب جهت رشد و نمو آفت در این زمان افزایش شکار را در پی داشته که نشان دهنده فراوانی بیبشت

فروانی آفت و در نتیجه افزایش خسارت را در  1392باشد. وقوع دماهای پائین )معتدل( در این هنگام همانند رخدداد سال می

وان تپی دارد. با توجه به اهمیت اقتصادی این محصول در منطقه مورد بررسی و احتمال وقوع آسیبهای اقتصادی و اجتماعی می

ه شرایط آب هوائی و تغییرات سالیانه و فصلی آن و همچنین عدم انجام تمهیدات بیان شده جهت اذعان داشت عدم توجه کافی ب

کنترل آفت بایستی انتظار وقوع رخدادهای اقتصادی و اجتماعی در منطقه داشت. اتکا به کشاورزی تک محصول در منطقه و 

 پی خواهد داشت. اتکای فراوان اقتصادی بر این محصول طبعات اجتماعی گسترده تری را در

( تا چه حد بر فراوانی آفت 1392با توجه به شکل زیر می توان مشاهده نمود تعدیل شرایط دمائی و آب و هوائی )در تابستان 

موثر بوده و وقوع این رخداد در زمان تشکیل و رشد میوه و همچنین عدم رعایت نکات به زراعی و کنترل آفت وقوع آسیب های 

 خواهد داشت.اقتصادی را در پی 

 

 رابطه میانگین دمای روزانه و شکار مگس میوه زیتون (5شکل 
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 نتیجه گیری -4

فرم در بین کاربران گردید که با توجه به  50با توجه به پراکندگی جغرافیایی باغات زیتون منطقه و باغداران اقدام به توزیع  

نتایج حاصل گردید. در مجموع پس از بررسی جمعیت شناختی و تحلیل پرسشنامه  spssپاسخ های دریافت شده و تحلیل توسط 

ای مشخص گردید که تغییرات اقلیمی در منطقه طارم بر فراوانی مگس زیتون در منطقه تاثیر بسزایی دارد، به گونه ای که این 

ر فه های اقتصادی و اجتماعی که تحت تأثیمیزا فراوانی در فصل تابستان بسیار باالست. همچنین مشخص شد که در از بین مول

فراوانی و بروز مگس زیتون در شهرستان طارم و در میان باغداران زیتون کار این منطقه قرار گرفته اند، بیشترین تأثیرات مربوط 

رین و کمت به مولفه مشارکت اجتماعی و نفوذ پذیری اجتماعی بوده که موجب افزایش این عامل در بین کشاورزان گردیده است

 میزان تأثیرات متعلق به فعالیت های ترویجی و آموزشی و دانش فنی بوده است.
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