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 چکیده
علت به ریاست. در چند سال اخ رانیدر اکثر نقاط جهان و ا یاز آفات مهم زراع یکی، Mythimna unipunctaبرنج  یانقطهپره تکشب

که  یا. نکتهمیهست زاریشال بومستیها توسط کشاورزان در زکشحشره یاصول ریو غ هیرویآفت در مزارع برنج شاهد استفاده ب نیا انیطغ

 یبرنج است. بررس اهیگ یهااندام ریو حمله به سا یخواربرگ سازد،یم زیخوارها متماآفت را نسبت به گروه ساقه نیخسارت ا تیاهم

 شیو پا یشبکه مراقبت، نصب تله نور ،یآگاهشیپ ستمیس یشامل برقرار یبیترک یهادر مناطق آلوده نشان داد که استفاده از روش یدانیم

ت هرز، عدم کاش یهاشامل شخم بعد از برداشت، انهدام علف یکنترل زراع نیموثر بود. همچن ارین آفت بسیدر کنترل ا یامستمر مزرعه

و  کوگرامایتخم تر دیتوئیزنبور پاراز یبرنج، رهاساز یشیدر مرحله رو جوجه اردک یشامل رهاساز یکیولوژیترل ببرنج، کن ریغ اهانیگ

آفت داشت. استفاده از روش  نیا یانبوه تیریدر کاهش خسارت محصول و مد ییافزاهم قشالرو براکون در مزارع برنج ن تیزنبور پاراز

در  تریل 5/1، 5/1 بیبه ترت ونیتروتیفن ای ونیمانند ماالت عیما یهاکشاز حشره یکیآفت با  نیمرحله مبارزه با ا نیدر آخر ییایمیمبارزه ش

 .باشدیم هیهکتار قابل توص

 یقیتلف تیریمد ،یانقطهپره تکبرنج، شب واژگان کلیدی:

 

 بیان مساله

این (. 2005)خوش، نیمی از مردم جهان است حدود گیاه برنج، یکی از منابع اصلی تولید غذا و تامین کالری مورد نیاز برای 

های تنش ای ازکه آفات حشره ردهای زنده و غیر زنده قرار دامنبع غذایی ارزشمند همانند سایر گیاهان زراعی تحت تاثیر تنش

های شالیزارآفت کلیدی که  برنجخوار ساقهکرم عالوه بر . (1991)پاتاک و خان،  شوندمحسوب می گیاهان زایخسارتزنده و 

کی یاست. ر تدر درجات پایینها آناقتصادی خسارت نیز حضور دارند که دیگری  یهاگونه ،است و برخی نقاط ایرانشمال 

در برخی شود. میآفات درجه دو در شالیزار محسوب از ها و خواراست که جزو گروه برگ اینقطهها، شب پره تک از این گونه

ناپذیری  نموده و خسارت جبرانقرار گرفته و حالت طغیانی پیدا  محیطی تراکم این آفت تحت تاثیر عوامل مختلفها از سال

 گذارد.جا میهدر شالیزار ب

آوری و شناسایی لنگرود جمعهای شرق گیالن در منطقه توسط برومند از شالیزار 1411در سال اولین بار  اینقطهتک پرهشب

گیاه غیر از هب این آفت .است گستردهبسیار پراکنش جغرافیایی و از نظر فاژ( خوار )پلیچندای از نظر رفتار تغذیه . این آفتشد

نین کند. همچحمله میو گندم  شکریسورگوم، ن یوالف، جو، ذرت، ارزن، چاودار، شبدر، ونجه،یمانند  یبرنج به محصوالت دیگر

 تاج خروس وشلغم  ،ینیزم بیفلفل، کلم، س ،یالدوله، جعفرنیام چیپ ار،یخ ا،یلوبگیاهان دیگر مانند از تواند میآفت  نیالرو ا

متر میلی 1/0تا  5/0اندازه  وو دارای نقوش مشبک  رنگ کروی، زردبه شکل های این حشره تخم .(1431 بهداد،)کند تغذیه 

که تیره ی شبدمایل به سبز با تعدا ایقهوه ،. سر الروباشندمی)زیتونی( تا تیره  الروها به رنگ سبز روشن .(1)شکل  باشدمی

 د. در طول بدن الروهای بالغ چند نوار خاکستری نشوداده میدر جلوی پیشانی تشخیص  A باشد. الروها با عالمت شبیه بهمی
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 یتا بخش انتهایو سینه شروع رنگ طولی وجود دارد که از پشت قفسدر طرفین بدن دو نوار روشن کم .شودمشاهده میتا سیاه 

  .(1)شکل  رسدمتر میمیلی 10 تا 44 به اندازه الروهای کامل ادامه دارد. بدن

 

 

 

 

 

 
 

 (1100نوربخش و همکاران، )ای برنج نقطهتک پرهشب )چپ( الرو)راست( و  تخمدسته  -1شكل 
 

حشرات کامل بعد از خروج از پوسته شفیرگی گذراند. شفیره در خاک می گاهیصورت الرو و هحشره زمستان را ب این

و  20-80های  ای خود را در دستههتخم (2)شکل  . حشرات مادهکنندمی طرف نور پرواز هب خاصیت نورگرایی مثبتعلت هب

 4تا  2دوره  کی یط عدد تخم 2000تا  100 قادر استهر حشره ماده  .دهندعددی در روی یا زیر برگ قرار می 100گاهی 

ابتدا از  ترکوچک الروهای گذارند.بین غالف برگ و ساقه میمعموال های خود را ها تخمماده .گذاردب ای روی میزبانهفته

 در نند.کهای برگ تغذیه میاما الروهای سنین بعدی از همه قسمت، کنندتغذیه میبرگ  روییهای سطوح پارانشیم بین رگبرگ

 هاصورت منفرد حرکت کرده و شبها بهدر سن سوم، الرونمایند. میحرکت  جمعیی دستهتا حدودها ، الروسنین اول و دوم

 محل اتصال های زمین،های خاک، شکافمیزبان خود را رها کرده و به زیر کلوخهروزها گیاه  ی این سنین،الروها .کنندتغذیه می

های سبز گیاه را ها از پناهگاه خود خارج شده و کلیه قسمتگیاهان مخفی شده و شب طوقهها و یا زیر برگ ،به ساقهبرگ 

های نسل پره ماه و شب های نسل اول در اوایل مردادپره شب یالروها سن الروی است. 3یا  1دارای  این آفت .کنندمیتغذیه 

 یمتریسانت 2-10. سپس در عمق باشدروز می 25تا  19در ایران بین . طول دوره الروی شوندشهریورماه ظاهر می خردوم در اوا

شفیره  ها مشاهده نمود )برخالفتوان در محل طوقه برنج بین پنجهرا می هاه. البته برخی از شفیرشوندخاک تبدیل به شفیره می

 20تا  13به رنگ خرمایی روشن تا خرمایی تیره و طول آن  ای(. شفیره تک نقطهشودمیخوار که داخل ساقه تشکیل ساقه

 .(2)شکل  باشدنسل در سال می 1 تا 2دارای این حشره متر است. میلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1100نوربخش و همکاران، )ای برنج نقطهتک پرهشب )چپ( و شفیره )راست( حشره کامل -2شكل 
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سارت خ .کندهای هوایی برنج تغذیه میسایر اندامها و های مختلف گیاه برنج از قبیل برگ، خوشهالرو این آفت از قسمت

های برنج را . در این هنگام الروها خوشهافتدمیاتفاق  زمان ظهور خوشه برنجخصوص در هشمال ایران ب یهاآن در شالیزار

در نتیجه مقدار زیادی خوشه  .شوندها میها موجب قطع و ریزش آنچهشدیداً مورد حمله قرار داده و در اثر تغذیه از خوشه

های توجه به تفاوت اقلیمی در استان با. (1100؛ نوربخش و دیگران، 1431بهداد، ) (4)شکل  ریزندمیهمراه دانه به زمین به

و ایجاد  رظهوباشد لذا زمان شمالی، ضریب کشت برنج، تنوع ارقام برنج، تعداد نسل و شدت خسارت هر نسل آفت متفاوت می

 (.1100)عمواقلی طبری،  خواهد بودخسارت آفت در هر اکوسیستم متفاوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1100نوربخش و همکاران، )ای برنج نقطهتک پرهشب عالیم خسارت -3شكل 

 

 معرفی دستاورد
 برنج اینقطهتکپره شب راهكارهای مدیریت تلفیقی

 آگاهی و شبكه مراقبت: پیش

از  بعدگذران های زمسففتانالرو و شفففیره تعدادبرداری ماهانه از پایش منظم و نمونه ،اولین گام برای مدیریت انبوهی آفت -1

  تاس ظهور حشرات کامل زمانبینی برای پیش شالیزارمتن و حاشیه  متری خاک و ازسانتی 10تا  2برداشت محصول در عمق 

 . (1100نوربخش و دیگران، )

باشففند از اهمیت که در مجاورت مناطق جنگلی می یسففابقه آلودگی داشففته و مزارعدر فصففل زراعی گذشففته مناطقی که  -2

وسط کارشناسان پایش این مناطق ت بنابراین برخوردار هستند.ی ناگهانی آفت نسبت به سایر مناطق تکثیر و حملهبیشتری برای 

   .پهنه بسیار ضروری است

 های مناسب مبارزهو اعمال روشپرواز  اوجتعیین زمان  منظورشده به شکارحشرات کامل جمعیت ثبت نصب تله نوری و  -4

 .  (1100نوربخش و دیگران، ) ضروری است

  کنترل زراعی:

 شود.میآفات گذران زمستانجمعیت افزایش مرگ و میر  موجب، متری(سانتی 20)تا عمق  شخم بعد از برداشت محصول -1

ها در اطراف شففالیزار موجب صففیفیها و و عدم کاشففت گیاهان غیر برنج مانند ذرت، ارزن، سففبزیهای هرز انهدام علف -2

 .شودکاهش میزان خسارت محصول برنج می
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برنج  ی که در مجاورت مزارع کشففت غیردر اطراف مزارع برنج مترسففانتی 120و عمق  20به عرض حفر زهکش حداقل  -4

 .شودی الروهای آفت از مناطق آلوده به مناطق سالم میکاهش سرعت حملهموجب قرار دارند،  ها()در کشت و صنعت

در مناطقی که کشت متنوع مرسوم مزارع برنج  هحاشیهای هرز از بین بردن علفو ها باتالق ،اهزارخشک نمودن چمن -1

؛ نوربخش و دیگران، 1431)بهداد، شودمی تجمعیت آفموجب کاهش ها و مناطق ساحلی(، باشد )مانند کشت و صنعتمی

 .(1101طبری و والیی، ؛ عمواقلی1100

 : کنترل بیولوژیكی

سازی  -1 سایر آفات بال( برای کنترل عدد تریکوکارت در هکتار 200تا  150)زنبور تریکوگراما رها ژه ویداران بهپولکانبوهی 

شالیزار وارخساقه شرات ماده تخمبا چنانچه  ،برنج در  شد گذاری ح شدن توام با شی از تخمدر انگلی  ثر موای این آفت هبخ

 است. 

سازی -2 سه به بعد 1000براکون به تعداد  پارازیتزنبور  رها سن  شره کامل به ازای هر هکتار برای کنترل الروهای   ،عدد ح

  . (میدانی مشاهداتطبری و عطاران، عمواقلی) بیولوژیک این آفت دارد رکیبینقش مکمل در کنترل ت

در  اهآنامکان رهاسففازی در صففورت عدد در هکتار در مرحله رویشففی برنج و  100ها به تعداد رهاسففازی جوجه اردک -4

 اطراف شالیزار در کاهش انبوهی آفت موثر است.  شده های زهکشیکانال

ک این بیولوژی کنترلدر  ها و زنبورهای پارازیتوئیدمگستوان از رهاسازی دشمنان طبیعی دیگر مانند در صورت امکان می -1 

 (.1431 ؛ بهداد،1484پور، عباسی آفت استفاده نمود )

 کنترل شیمیایی: 

طی که )خوار برنج علیه ساقه های غیر مجاز مانند سایپرمترین، الروین، استامی پراید و دورسبانکشعدم استفاده از حشره -1

دشمنان طبیعی آفات تقویت انبوهی موجب ( شودمصرف میتوسط کشاورزان به غلط چند سال اخیر در کشت مجدد برنج 

 . (1101طبری و والیی، )عمواقلی شودمیمختلف برنج در اکوسیستم شالیزار 

شرایط طغیانی )جمعیت زیاد ای در شرایط کانونی )جمعیت کم و محدود الرو( و نقطهپره تکبرای کنترل الروهای شب -2

 شودلیتر در هکتار توصیه می 1 ،5/1 به ترتیبو فیپرونیل های مایع مانند فنیتروتیون کشحشرهیکی از  مصرف ،الرو(

 . (1101طبری و والیی، )عمواقلی

، 5/1 ترتیب بهفیپرونیل  ،فنیتروتیونهای مایع مانند کوبی با یکی از حشره کشکانونو یا ( 1431 )بهداد،ه مسموم پخش طعم -4

 . (1101طبری و والیی، عمواقلی) شودتوصیه میدر مسیر الروها  )غیر از کانال آب( کانال با حفر در هزار 1

وصیه تبا استفاده از منبع روشنایی شب از غروب آفتاب و ترجیحا هنگام  آفت بعد این یهاالروکنترل شیمیایی زمان مناسب  -1

 (.1431 )بهداد، شودمی

پایش مستمر آفت در مزرعه توسط کارشناسان حفظ نباتات و تعیین انبوهی و میزان این آفت، )کنترل شیمیایی نکته مهم در  -5

ط در مرحله فقاینکه و یا  نیستزیرا در بسیاری از مناطق نیاز به کنترل شیمیایی یابد، های برنج( ضرورت میبوتهآلودگی 

 (.1101طبری و والیی، لیعمواق) دارندمبارزه  نیاز بهدهی گل

  توصیه ترویجی

ود ضمن شبه کارشناسان پهنه و کشاورزان عزیز توصیه میای برنج، پره تک نقطهقطع نظر از دالیل موثر بر طغیان آفت شب

  این آفتشناسی و نحوه خسارت این آفت، همچنین اجرای درست و گام به گام راهکارهای کنترل انبوهی آشنایی با زیست
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 ها از یک سو و مدیریت تلفیقی آفت از سویی دیگر در شالیزارها داشته باشد.کشتواند نقش اساسی در مصرف بهینه حشرهمی

نه تنها در  ،های فنی محققین، مروجین و کارشناسان حفظ نباتات توجه بیشتری نشان دهندچنانچه کشاورزان عزیز به توصیه

ر شالیزارها های مایع دکشرویه حشرهمصرف بینیازی به بلکه شالیزار موثر است محیط زیست حفظ  و کاهش هزینه تولید برنج

-نقطهتک رهپشبسرعت فرآیند طغیان آفت . این رویکرد موجب کاهش باشدنمیساقه خوار نواری برنج ویژه سایر آفات بهعلیه 

کارشناسان پهنه مراکز خدمات کشاورزی همچنین حضور مستمر ای برنج و سایر آفات درجه دو دیگر در شالیزار خواهد شد. 

 های برنج در پیشگیری از طغیان اینوضعیت رشدی و آلودگی بوتهو و پایش مستمر عزیز در عرصه زراعی برنج کشاورزان و 

 ود.آفت و خسارت محصول برنج جلوگیری خواهد نم
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