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  مقدمه : بخش اول

   اهمیت و ضرورت

اما شیوع آن وجود دارد،  Mythimna unipunctaشب پره تک نقطه اي  یجمعیت نوسانات هلساهر گرچه 

در صورت عدم وجود برنامه هاي ردیابی و رخ دهدممکن است ه صورت پراکنده در مقیاس محلی یا گسترده ب

 ممکن حمله مورد گیاهان. شود وارد محصول به توجهی قابل ست خسارتا ممکن گاهی ، منظم و مبارزه به موقع

 الرو تغذیه. به عملکرد وارد گردد توجه قابل آن که خسارت بدوندچار بی برگی شوند  درصد 25 از بیش است

 براي حفاظتی ورزي خاك هاي شیوه اجراي .بود خواهد متفاوت آلودگی زمان و محیطی شرایطبا توجه به 

و شرایط بدون خاکورزي یا کم  بگذارد تأثیرآفت  جمعیت بر است ممکن انرژي حفظ و خاك ایشفرس کاهش

  . رشد جمعیت افت فراهم می کندبراي خاکورزي بهترین شرایط را 

از ساقه و برگ برنج شلمان و سایر مناطق استان گیالن جمع  1341 در ایران ابتدا توسط برومند در سالآفت 

 شب پره تک نقطه اي برنج در روسیه به کرم چمن و در آمریکا به کرم پیاده نظام .تآوري و گزارش شده اس

)Army worm( معروف می باشد .  

ها به علت مساعد باشد و دربرخی از سالاین آفت در شالیزارهاي شمال از جمله آفات درجه دو و سه می

   .کندخسارت میو راتون ایجاد  بودن شرایط محیطی روي ارقام دیرکاشت، کشت مجدد

  

  میزبان ها 

نیشکر، نخود، لوبیا، چاودار،   گندم، جو، ذرت، ،ترین میزبان این آفت برنج بوده ولی عالوه بر برنجمهم

 و ارزن ، اویارسالم، سوروف، خیزران، آرتیشو، یوالفچغندر قند کلم، گوجه فرنگی،سویا،  کتان، یونجه، شبدر،

  . دهدنظیر جو موشی، ترنج، علف هفت بند را نیز مورد حمله قرار می رعهاي حاشیه مزااز علف دیگر و بعضی

  

  مناطق انتشار 

از استرالیا، فیجی،  وبومی آمریکا است  احتماالً .اي در اکثر نقاط جهان انتشار داردتک نقطه شب پره

 ، فرانسه،فیلیپیناق، چین، افغانستان، عرپاکستان، اسرائیل، هندوستان، اندونزي، ژاپن، کره، گینه نو، نیوزیلند، 

پاناما،  ،، مکزیکنوب کانادا، جمراکش، آمریکامالی، نیجر، سنگال، سومالی، توگو،  ،انگلستاناسپانیا، ، پرتقال

این . گزارش شده استگواتماال، آرژانتین، بولیوي، برزیل، شیلی، کلمبیا، پاراگوئه، اروگوئه و ونزوال  کاستاریکا،

در حال  و زارهاي گیالن گزارش شدیتوسط مرحوم برومند از شال 1341ین بار در سال آفت در ایران براي اول

  . حاضر در تمام مناطق برنج کاري کشور به جز خوزستان شایع است
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  )CABI, 2021( اي برنجشب پره تک نقطهمناطق انتشار  - 1شکل 

  

  زیست شناسی 

حشرات . نمایدشفیره در داخل خاك سپري میاین حشره زمستان را به صورت الرو کامل و در مواردي 

شب . کنندشی برنج تغذیه میایو ترشحات عسلک و حتی اندام هاي زها گل شهدکامل در بهار ظاهر شده و از 

گیري حشرات کامل در تمام روز غیر فعال بوده، جفت. به سوي نور جلب می شوندها فعالیت داشته و ها شبپره

-گیري میعمر نرها کوتاه بوده و مدت کوتاهی پس از جفت. گیردب آفتاب صورت میریزي بعد از غروتخم و

و گاهی  تایی 80تا  20ها در دستجات تخم معموالً. نمایندگیري، تخمگذاري میپس از جفت حشرات ماده. میرند

تخم ها را با  گذاري رويتخم حشرات ماده پس از. داده می شوندسطح زیرین برگ ها قرار  صد تایی در رو یا

  . پوشانندماده لزجی می

در شب پره هاي ماده اکثراً . روز طول می کشد 4تا ریزي گذارند و تخمعدد تخم می 700تا  500 افراد ماده

 4تخم ها  دوره جنینی. کنندریزي میهاي هرز بیشتري برخوردار باشد تخممزارعی که حاشیه آنها از تراکم علف

   .روز است 32تا  30روها ال روز و دوره رشد 10 تا

شوند ولی حالت مخفی شدن الروها در هاي برگ مخفی میالروهاي سن اول بیشتر اوقات در بین غالف

 در سطح کلوخه هاي زیرروزها گیاه میزبان را ترك کرده و در  الروها. رودسنین دوم و سوم تدریجاً از بین می

ابتدا از  تازه از تخم خارج شدهالروهاي  .به فعالیت می پردازندو در هنگام شب  شده خاك و زیر برگ ها مخفی

هاي برگ اما الروهاي سنین بعدي از همه قسمتنموده ها تغذیه پارانشیم بین رگبرگ هاي سطوح فوقانی برگ

از   یا انفرادي) armyworms( الروهاي بالغ اغلب جهت جستجوي غذا به صورت دسته جمعی .تغذیه می کنند

پس از طی دوره الروي و براي شفیره شدن به زیر کلوخه ها و . راه پیمائی می نمایند ي به مزرعه دیگرمزرعه ا

متري سطح خاك  تیسان 1- 3در اواسط تیر ماه در عمق در شمال الروهاي نسل اول . بقایاي گیاهی می روند

   .روز به طول می انجامد 20تا  10دوره شفیرگی . تبدیل به شفیره می شوند
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- جفت گیري و تخم ریزي می ،ل مرداد ماه ظاهر شده و پس از مدتی پروازینسل اول در اوا رات کاملحش

روز به طول می انجامد و الروهاي نسل سوم در اواسط مهر ماه دیده  19-25دورة نشو و نماي نسل دوم . نمایند

   .نسل در سال دارد 4تا   3حشره این . می شوند

  

  شکل شناسی 

و در  38-42 افراد ماده عرض بدن با بالهاي باز بین .میلی متر می باشد 17تا  15پره اي به طول  شب :شره بالغح

ها نخ وش و رنگ حشره بالغ قهوه اي خاکستري تا مایل به زرد خاکستري شاخک .میلی متر می باشد 33-35نرها 

یک لکه کوچک سفید رنگ  بالهاي رویی خاکستري مایل به زرد قهوه اي روشن که داراي. شودمشاهده می

هاي بعالوه در لبه کناري بال. اي می نامندپره تک نقطهها می باشد، به همین سبب این حشره را شبروي بال

-هاي زیري تیره به نظر میبال. نقطه سیاه و کوچک با نوار اصلی مشخص در دو ردیف وجود دارد 8تا  7رویی 

  . اشندها در حاشیه داراي ریشک می برسد و بال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   حشرات بالغ؛ سمت راست حشره ماده و سمت چپ حشره نر - 2شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   حاشیه سر در حشرات بالغ؛ سمت راست حشره ماده و سمت چپ حشره نر - 3شکل 
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و  شده تیره تر طی مراحل جنینی و بوده کمرنگ زرد سفید تا به رنگ در ابتدا هاي این حشره کروي،تخم :تخم

ها را به صورت این حشره تخم. باشدداراي نقوش مشبک میتخم ها . بل از تفریخ تیره و خاکستري فلزي استق

  . رسدمیلی متر می 6/0تا  5/0 ها بهاندازه تخم. دهدقرار می هاهاي طولی در برگدر ردیف عدد 400تا  و ايدسته

  

  
 تخم  شب پره تک نقطه اي برنج - 4شکل 

 
مایل به زرد تا سبز  ايقهوهدر حالی که الروهاي مسن ) زیتونی(به رنگ سبز روشن  جوان يالروها: الرو

. باشداي مایل به سبز با تعدادي شبکه تیره میسر الرو قهوه. هستند خاکستري بسته به تغذیه و شرایط اقلیمی

ا چند نوار خاکستري تا سیاه در الروهاي بالغ ب. دنوشر جلوي پیشانی تشخیص داده مید  Aالروها با عالمت شبیه 

سینه  هدر طرفین بدن دو نوار روشن کم رنگ طولی وجود دارد که از پشت قفس. شوندطول بدن مشخص می

  . است تر ممیلی  40تا  33اندازه الروهاي کامل . شروع و تا بخش انتهایی ادامه دارد

 الرو شب پره تک نقطه اي - 5شکل 
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عدد خار  4در انتهاي  بدن شفیره . متر طول داردمیلی 20تا  17تا خرمایی روشن و  به رنگ خرمایی تیره :شفیره

روز طول  16دوره شفیرگی تا . عدد آن در وسط قرار گرفته و بلندتر از خارهاي جانبی است 2شود که دیده می

  . کشدمی

  شب پره تک نقطه اي برنج  شفیره  - 6شکل 

 

   خسارت

 .کندمختلف گیاه برنج از قبیل برگ، خوشه و سایر اندامهاي هوایی تغذیه میهاي از قسمت الرو این آفت

آلودگی این . هاي برگ تغذیه می نمایدفقط از پارانشیم برگ ولی در سنین باال از تمام قسمتالرو  ،در سنین اول

اي این تغذیه خسارت. افتدهفته قبل از خوشه دهی اتفاق می 4تا  3حشره در اواخر فصل زراعی برنج بخصوص 

ها چنانچه به طور متوسط در صورت تغذیه از برگ. باشدهاي برنج میهاي انتهایی برگاز قسمت حشره عموماٌ

  . درصد کاهش خواهد یافت 50درصد برنج بدون برگ شوند، عملکرد بیش از  30تا  25

ممکن است حتی جوانه باال  تراکمدر  و از خوشه هاي برنج به دفعات دیده شده است الرو آفتتغذیه 

گیالن در اواخر مرداد یا استان خصوص در ه در شالیزارهاي شمال ایران ب فتخسارت آ .انتهایی را نیز قطع نماید

هاي برنج را در این هنگام الروها خوشه .افتداوایل شهریورماه که مصادف با ظهور خوشه برنج است، اتفاق می

در نتیجه مقدار زیادي . شودها میها موجب قطع و ریزش آنغذیه از خوشهشدید مورد حمله قرار داده و در اثر ت

برنج (هاي اخیر پرورش گیاه برنج پس از برداشت با توجه به اینکه در سال. ریزندخوشه به همراه دانه به زمین می

ر گیرد و خسارت تواند به عنوان میزبان اصلی مورد حمله این حشره قرامیمحصول فوق  رونق یافته است،) رتون

  . زیادي به محصول برنج وارد نماید
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  خسارت  ناشی از تغذیه الرو شب پره تک نقطه اي روي برگ برنج، ابتداي تشکیل خوشه و خوشه هاي کامل برنج - 7شکل 

  

   کنترل اجرایی دستورالعمل: بخش دوم

   ردیابی

در بررسی حضور و تعیین جمعیت آفت نیز در مزارع برنج  )Pit fall trap( الی یا خاکیدگواستفاده از تله 

ها و بازدید روزانه از  خوشه) مرحله رویشی(ها به منظور آگاهی از وجود آفت، بازدید هفتگی از تله. کاربرد دارد

  . گیردصورت ) مرحله زایشی(نظم و مرتب به طور م

هاي شبکه مراقبت و پیش آگاهی  بسیار بر مزارع و بررسی مراحل رشدي آفت توسط اکیپ  منظمنظارت 

   .اهمیت دارد

-تله استفاده از. اجرا گردد اي مزرعه منظم برداري هاي ردیابی و پیش آگاهی آفت با انجام نمونه هاي برنامه

 بالغ آفت راه حشر. کاربرد دارد فصل اوایل در حشرات بالغ ردیابی و بررسی تغییرات جمعیت براي نوري هاي

 شناسایی جنسی آفت نیز فرمون. بدام انداخت) سیاه نور(به خصوص نور ماوراء بنفش  ينور هاي تله با توان می

بدام اندازي  نیدر صورتی که تله هاي نوري یا فرمو. کرد استفاده جمعیت بر نظارت براي آن از توان می و شده

 کردن الک. هستند فعال زمان این رد الروها زیرا توصیه می شود غروب یا سحر داشته باشند، بررسی میدانی در

از . توصیه شده است بررسی الروهاي در حال استراحت براي زیر بقایاي گیاهی طی روز و خاك باالیی سطح
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ها می توان براي جلب و کشتن الروهاي  کش آغشته به حشره میوه سیب تفاله یا گندم حاوي سبوس هاي طعمه

  . آفت استفاده نمود

 هفته 4- 6 خسارت احتمالی آفت طی مورد درکشاورزان  به دادن هشدار برايه ها حاصل از تل اطالعات

وارد  بیشتري آسیب الروي سن باالتر اینکه از قبل رامبارزه شیمیایی ، لزوم صورت در و شود می استفاده آینده

ردیابی و جمله نیز ممکن است در برنامه هاي نظارت آفت از  جنسی فرموناستفاده از . کنند را توجیه می کند

  . نمود کنترل استفاده زمان تعیین تراکم جمعیت و تعیین

 
   کنترل هاي روش

  کنترل زراعی  -1

تجمع الروها جلوگیري نموده و باعث پراکنده  ها اززهکشی مزرعه و خشک نمودن چمنزارها یا باتالق

و در نتیجه سبب سخت  از طرفی زهکشی مزرعه موجب جذب بیشتر کلسیم از خاك شده. شودشدن آنها می

آفت،  پراکنده بسیار رفتار دلیل بههاي زراعی روش .سازدشدن بافت گیاه شده و آن را نسبت به آفت مقاوم می

 معمولی خاکورزي با مزارع به نسبتتی با خاکورزي حداقل ظکشاورزي حفا. دارندآن  فراوانی بر محدودي تأثیر

جمع آوري بقایاي گیاهی در حاشیه مزارع و  شخم، آب تخت و .نندکمی تجربهاین آفت  با را بیشتري مشکالت

   .روي مرزها در کاهش جمعیت الروهاي زمستانگذران موثر است

در اطراف مزارع برنج در کاهش جمعیت ) سبزي و صیفی(همچنین پرهیز از کشت محصوالت غیر برنج 

  . آفت موثر است

  

  کنترل مکانیکی  -2

حاشیه مزارع برنج در زمان فعالیت آفت از جمله اقدامات کاهش دهنده جمعیت هاي هرز از بین بردن علف

که میزبان اولیه این آفت سوروف است و در مزارعی که تراکم این علف هرز باال باشد از آنجائی. آفت است

   .یت استهاي هرز میزبان درون مزارع و حواشی آن بسیار با اهماز بین بردن علف ،گرددخسارت زیادي وارد می

 با عمیق شیارهايبا ایجاد  متر در حاشیه مزارعسانتی 30کانال به عمق حفر هاي گودالی و ایجاد تله

ش پراکن و تهاجم ازجلوگیري  برايو ریختن طعمه مسموم داخل آن  مزارع اطراف در دار شیب هاي طرف

   .ودشدر عمل استفاده  می ندرت به رویکرد ایناما  ،ها توصیه شده استالرو

رهاسازي اردك و . هاي کنترل مکانیکی آفت استجمع آوري الرو و شفیره آفت در پاي بوته از روش

  . شودماهی در اراضی غرقاب توصیه می

  

   کنترل فیزیکی -3

 انبوه هاي مهم جلب و شکار در مزرعه از دیگر روش) الکتریکی و فانوسی(هاي نوري  نصب تله

تک  شب پرهاز تله هاي نوري براي جلب و شکار  در کشور چین .باشد مینج آفت تک نقطه اي برهاي  پره بش

براي این منظور به . کنندهکتار براي شکار شب پره استفاده می 3/2یک تله به ازاي به صورت اي برنج، نقطه
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ت  ها روشن شود و الزم نیسمنظور کاهش هزینه برق توصیه می شود که چند ساعت بعد از غروب آفتاب المپ

   .ها تا صبح روشن باشدالمپ

  

   کنترل بیولوژیکی -4

روز پس از  7رهاسازي زنبور تریکوگراما   .ستاتریکوگراما  زنبورآفات برنج تخم  پارازیتوئیدهاي مهمز ا

عالوه بر زنبور تریکوگراما، زنبور . شوداولین شکار حشرات کامل طی سه نوبت به فاصله هر هفته توصیه می

. گرددرازیته شدن دستجات تخم آفت میاموجب پ Telenomus minimus Ashmeadدیگري به اسم پارازیتوئید 

پره اي بوده که الرو شباز دشمنان شب پره تک نقطه Tachinidaeاز خانواده  .Winthemia sp پارازیتوئید مگس

فعالیت زنبور پارازیتوئید . روي این حشره فعالیت دارد نیز .Apanteles sp زنبورهاي جنس. کندرا پارازیته می

Meteorus gyrator Thunberg   از خانوادهBraconidae  اي تک نقطه شب پرهاز روي الروهاي انگلی شده

شب  يزنبور مذکور پارازیتوئید داخلی سنین مختلف الرو. برنج در نشتارود، تنکابن و رامسر گزارش شده است

 80هر زنبور قادر است  و  دهدالرو سن سوم این آفت را ترجیح می این پارازیتوئید .اي برنج استپره تک نقطه

   .پارازیته کندخود عدد الرو را در دوره زندگی یک ماهه 

  : کنند شاملهمچنین عالوه بر این سه گونه پارازیتوئیدهایی که در مرحله الروي این آفت انگلی فعالیت می

Compsilura concinnata (Meigeu) (Tachinidae) 
Peribaea tibialis (Tachinidae) 
Cotesia rufricus (Haliday) (Braconidae)  

. از غرب مازندران گزارش شده است اي برنج وتک نقطه شب پرههاي مذکور روي الرو فعالیت گونه

 50ا ت هاها این پارازیتوئیددر برخی از سال. شودرین درصد پارازیتیسم روي الرو نسل سوم آفت مشاهده میتبیش

-تک نقطه شب پرههر سه گونه پلی فاژ بوده و در صورت عدم دسترسی به الرو . برنددرصد الروها را از بین می

  . کندهاي خود حمله میبه الرو سایر میزبان ، اي

و  Tachinidaeهاي هایی از مگسدر زمینه کنترل بیولوژیک، با توجه به فعالیت بسیار خوب گونه

هاي تکمیلی ، پس از بررسیهاو عنکبوت Andrallus هاي شکارگرسن، Braconidaeده زنبورهایی از خانوا

   .امیدواري زیادي در به کارگیري این عوامل مفید علیه آفت وجود دارد

   .موثر است جهت کنترل الروهاي سنین پایین آفت Bacillus thuringiensis subsp. Kurstakiباکتري 

  

   کنترل شیمیایی -5

و آبان به طور نامحدود جمعیت  مهر هايدر شهریورماه و ماه در خردادماه به صورت محدود و معموالً

د، جمعیت الروها به صورت نتابستان با گرما و خشکی شدید مواجه شو چنانچه مزارع درو  یابدمی الروها افزایش

  . یابدطغیانی افزایش می

 ترجیحاً. شودتوصیه میها در غروب و شبپاشی محلول ،هاي برنجاي الروها از بوتهبه دلیل فعالیت تغذیه

  . سمپاشی بر علیه این آفت با کرم ساقه خوار برنج و برگخوارها تلفیق شود که شودمیتوصیه 

   :خوار برنج از جملهکرم ساقه توصیه شده جهت کنترلمایع هاي کشحشرهاز 
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  دیازینونEC60%   یک لیتر در هکتار  

  فیپرونیلSC5%  لیتر در هکتاریک   

  . توان استفاده نموداي میپره تک نقطهپاشی براي مبارزه با شبجهت محلول

در هنگام غروب  مرزها روي، اطراف مزرعه و در مسیر حرکت الروها و گردپاشی استفاده از طعمه مسموم

   .گرددمی توصیه
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