
1 

 

  وزارت جهادکشاورزي

  سازمان تحقیقات ،آموزش وترویج کشاورزي

  موسسه تحقیقات پنبه کشور

  

  

  

  

  آفات پنبه مدیریت تلفیقی پیشرفت ها در
  

  

  
  

  

  

 پریسا هروي :گردآوري و تدوین 

  موسسه تحقیقات پنبه گشور عضوهیات علمی 

  



2 

 

  پنبه تپیشرفت ها درمدیریت تلفیقی آفا هندبوك موضوعی     
  

  

  )موسسه تحقیقات پنبه گشور عضوهیات علمی(پریسا هروي : نیگردآوري و تدو

اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع ( محسن یزدانیان و فاطمه آزاد دیسفانی : ویراستاران

  )کشور  تحقیقات پنبه  طبیعی گرگان و موسسه

  موسسه تحقیقات پنبه گشور: ناشر 

  دمحدو :شمارگان 

  1394: سال انتشار 

  اول :نوبت چاپ 

  موسسه تحقیقات پنبه کشور :آماده سازي وچاپ 

  

  

  017-32226197- 8: تلفن  4916685915کدپستی –گرگان خیابان شهیدبهشتی  :نشانی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3 

 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  

  

  

 گفتار  پیش

ات پنبه مصرف ایران جهت کنترل آف دنیا و هاي شیمیایی در کش حشره حجم زیادي از     

سبب آلودگی  و نیزبه همراه داشته  را محیطی زیست پیامدهاي نامطلوباین امر د که نشو می

 ها ننابودي دشمنان طبیعی آ آفات جدید و بروز، اکوسیستم پنبه، طغیان حشرات آفت

که  ،جونده انواع حشرات مکنده وشامل  نبهپت اآفکنترل  ،به لحاظ تنوع. گردیده است

 یستن یک روش میسر استفاده از تنها با شود، ها دیده می نآ هاي مختلف نسل لتداخگاهی 

جهت پایین ) IPM تحت عنوان مدیریت تلفیقی آفات یا(هاي کنترلی  روش تلفیقی از و

 یکی اززا  کنترل حشرات خسارت .شودتوصیه می پنبه درها  آنداشتن جمعیت  نگه

ها  هاي گزاف جهت کنترل آن صرف هزینه رغم هکه بباشد  می دنیا معضالت کشت پنبه در

منجر پنبه  کشت رايکشاورزان ب مجموع به کاهش رغبت در ،آور زیان سایر عوامل و نیز

میلیون دالر  250هر سال مریکا ي آ ایاالت متحدهدر تنها  ا وجودي کهب .گردیده است

یک آن معادل  ي ساالنه ، خسارتشود می پنبه ي کرم غوزهی یکنترل شیمیا صرف  هزینه

در  ایرانشمال  ي پنبه زارعمیزان خسارت این آفت در م. میلیارد دالر تخمین زده شده است

هاي طغیانی ممکن  که در سال ضمن این، درصد برآورد شده است 25تا  10هاي عادي  سال

سازمان  2015سال  اساس گزارش ماه سپتامبر بر. برسدنیز درصد  75تا  50است به 

نسبت به  این سالفصل زراعی  هانی پنبه درج تولید ،آمریکا ي االت متحدهکشاورزي ای

دلیل کاهش ه که بمیلیون عدل داشته  7/18درصدي معادل با  15افت  گذشته سال چهار

بوده  هند ایاالت متحده، چین و یعنی عمده ي تولیدکننده سه کشور کشت پنبه در سطح زیر

تمایل به  ،کشت پنبه والت رقیب جایگزین درمحص به دلیل وجود ایران نیز در. است
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موانع  ،هاي مناسب گذاري سیاست است با زراعت این محصول کاهش یافته است که امید

هاي  معرفی روش قات کاربردي وبا انجام تحقی د ووبرطرف ش آنکشت سر راه  بر موجود

شکی پنبه زپ گیاه معضالت زمینه،این  کشورها درسایرتجربیات  و استفاده ازمناسب کنترلی 

اي است از تحقیقات صورت  حاضر مجموعهار نوشت  .مرتفع گردد کشور دربراي کشاورزان 

آخرین  "بولتن فنی  استفاده از که با -دانش بومی ایران با - آفات پنبه ي حوزه گرفته در

ایران  هاي مجاورتجربیات کشور ذکر با هندوستان و کشور در "IPM اجراي در دستاوردها

 توجه به رویکرد با .تکمیل شده است ژنارقام ترا در کنترل آفات پنبه ي حوزه رد

دنیا  ي پنبهارقام  درصد از 62که  این و ژندنیا نسبت به کاربرد ارقام ترا خیز کشورهاي پنبه

ها  آن هاي کاربرد توجه به مزیت باچنین  و همدهند،  این ارقام تشکیل می حال حاضر دررا 

آفات  ظهور مانندها  کاربرد آن مشکالت ناشی از از یک طرف و )تی بیارقام  مانند(

 ژنترا ي مدیریت پنبه در ها تجربیات آن ي مطالعهاز طرف دیگر، متفاوت  کلیدي جدید و

 هاي پنبه درمسایل مدیریت آفات برخی  ذکر با ،این مجموعه در .درس میبه نظر ضروري 

  .دش خواهدگامی به سوي این هدف برداشته  ژن،ترا

  

   پریسا هروي

 کشور  تحقیقات پنبه  موسسه محقق                         
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  فهرست مطالب

  

  صفحه                                                                                                                    عنوان

  7                                                                                                                    مقدمه

  9                             ي فعالیت آفات راهبردهاي مدیریت مقاومت آفات مبتنی بر دوره −

  9                                                             روز 60تا لي ابتداي فص ي فعالیت آفات مکنده دوره −      

   14                                                                        روز پس از کاشت 90تا  60ي فعالیت  دوره  −      

 19                                                                        روز پس از کاشت 120تا  90ي فعالیت  دوره −      

  20                                                                   روز پس از کاشت 120ي فعالیت بیش از  ورهد  −       

  25                                                          اد شیمیایی جدید براي مدیریت آفات پنبهمو −

 26                                                                                                               ئیدهانئونیکوتینو −

 26                                                                                                                     ها اسپینوسین −

 27                                                                                                                   ها اُکسادیازین   −        

  27                                                                                                                   ها آورمکتین −

 27                                                                                                                         ها پیرول −

  28                                                                                         هاي رشد حشرات کننده تنظیم −

  29                                                                                                 حشرات آفت پنبه −
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  Amrasca devastans                                                                        29 زنجرك −    

 Aphis gossypii                                                                                  31 ي جالیز شته −    

  Bemisia tabaci                                                                                  33 عسلک پنبه −    

 Thrips tabaci                                                                                    34  تریپس پنبه −    

 Miridae                                                                         36 ي هاي گیاهی یا برگی خانواده سنک −   

  Oxycarenus pallens                                                                                     38 سنک تخم پنبه −   

  Helicoverpa armigera                                                                   39 ي پنبه کرم غوزه−   

  Pectinophora gossypiella                                                                   42 کرم سرخ پنبه−   

  Pectinophora malvella                                                                   44  کرم سرخ ثانوي پنبه−  

 Earias spp.                                                                                                       45 خاردارپنبه  کرم−  

  Spodoptera litura                                                                          48 کرم برگخوار پنبه−  

  Anomis flava                                                                               49 وجبی پنبه کرم نیمه−  

  Sylepta derogate                                                                         51 ي برگ کرم تاکننده−  

  Phenacoccus solenopsis                                                                  52 شپشک آردآلود−  

  55                                                                                               قرمز شدن برگ پنبه − 

  56                                                                                               ویروس نواري برگ − 

  58                                        منابع مورداستفاده                                                    −
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                                                                                                   مقدمه

میالدي  1960تفکراستفاده تلفیقی ازروش هاي مختلف درکنترل آفات به سال هاي     

ی دربعضی ازمحصوالت ،جهت کنترل آفات برمی گردد ،زمانی که تعداد دفعات سمپاش

مثال درمحصول پنبه تادوازده بارسم پاشی .آنها ، به طورقابل مالحظه اي روبه افزایش نهاد

روي  مهم پیش یک چالش همیشه پنبه آفات دیریتم  .تقویمی صورت می گرفت

 اه پنبهگی روياز گونه حشره  1326حدود در دنیا،  .بوده است دنیا شناسان سراسر حشره

 Helicoverpa پنبهي  غوزه کرم، 1985 سالحدود دو دهه پس از  .ندا گزارش شده

armigera، کرد ایجاد کار پنبه کشاورزان براي را زیادي مشکالت بیست سال مدت به. 

تا  60 تقریباو  وردآ وجود به ار درصد 80 تا 30 بین يعملکرد کاهش غوزه کرمخسارت

مورد کرم غوزه  کنترل براي روي پنبهاستفاده  مورد هايکش حشره کل از درصد 70

 نیز و مصنوعی هايیدئرویتکرم غوزه به پایر هک هنگامی ،نهایت رد .استفاده قرار گرفتند

 پیدازیادي مقاومت مورد مصرف براي کنترل آن  هاي کشحشره دیگر از چندین گروه

-  دفعات تعداد افزایش ه رغمبتر شد و  مشکل به شکلی روزافزون آفات ،مدیریتکرد

 .کرد پیدا کاهشعملکرد  ،سمپاشی

 شورک در 2002 سال در حشرات به مقاوم 1ي یافتهتغییر ژنتیکی  1تی بی هايپنبه معرفی     

مبارزه  براي اري جدید مختلف هاي روش هموارهفناوري  .دبو کارانپنبه براي تسکینی ،هند

                                                             
1. Bt cotton  
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کرم غوزه  الروهاي براي تیبی ي پنبه .کندمی معرفیپنبه  در زا خسارت آفت حشرات با

 تیبی هاي پنبههیبریدهاي  .کندکنترل نمی را پنبهي  مکنده آفات از دامک هیچ و است سمی

 تنها سمیت ،Spodoptera litura پنبه براي الروهاي برگخوار Cry1Ac سم برمبتنی 

 در ،هستند Cry1Acو  Cry2Ab ومسم حاوي که 2دو - بولگارد هايهیبرید .دارند یمتوسط

و هاي غوزه  براي کرمباشد،  می Cry1Ac سمتنها داراي  که بولگاردي  پنبه با مقایسه

 ،تیبیهاي پنبه معرفی از پس ،گذشتهسال  هفت طی .دارند بیشتري سمیتبرگخوار پنبه 

مشکالت  بامدیریت حشرات آفت ي  زمینه در هند مناطق مختلف کار شاورزان پنبهک

آفات  .است ها بوده کش کاهش مصرف حشره اثر بر که احتماال دندشمواجه جدیدي 

را  قابل توجهی اقتصاديهاي  خسارت ومهمی درآمدند صورت آفات  به جدید ي مکنده

یدهاي مصنوعی براي کنترل کرم غوزه روي ئروتکاربرد پایری معلوم شده که .ندردک ایجاد

 هايسني دیگر از جمله  چندین گونه حشره و .Spodoptera sppهاي موجود جمعیت

منفی  اتاثر Miridae ي خانوادهاز  .Ragmus spو  Creontiades biseratence برگی

-  يرو رایج کشحشرهچندین  و هایدئروتمصرف پایری کاهش .داشته است قابل توجهی

 ،برگی هايسنمانند غیرهدف  ي گونههاي چندین  آلودگی افزایشبه تی احتماال  ي بی پنبه

هاي  جداي از گزارش .گردیده استمنجر پنبه  برگخوار ها و، تریپسآلودهاي آرد شپشک

ها  هایی مانند کپک خاکستري، لکه برگی ي افزایش مسایل مربوط به بیماري موجود درباره

برگ توتون به پنبه نیز  نواري رگه  ک گزارش جدید در مورد خسارت ویروسها، ی و زنگ

راهبردهاي ارایه شده در این کتاب، بیشتر مسایل و . زنگ خطر را به صدا درآورده است

 در ها آنوارداتی  دشمنان طبیعی بومی و آفات پنبه ومدیریت  ذکربا را مشکالت موجود 

                                                                                                                                                           
2. Genetically modified 
3. Bollgard-II 
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هاي غوزه در  ها و کرم کش در برابر حشرهمکنده ي مقاومت آفات  توسعهکاهش  ایران و

  .دهند پوشش می ،تی ي بی برابر پنبه

  

  

  آفات ي فعالیت دورهبر راهبردهاي مدیریت مقاومت آفات مبتنی 

  ابتداي فصل ي آفات مکندهي فعالیت  رهدو

  شتکا روز پس از 60برگ تا  سمپاشی شاخساره و عدم

 براي )تیبی غیر و تیبی هايپنبه( مکنده آفاتبه متحمل هايکشت ژنوتیپ     

- می توصیه دشمنان طبیعی ي استقرار اولیهحفظ در نتیجه  و اولین سمپاشی تاخیر کمک به

ي ها كزنجر به مرسوم وجود دارند که و تیبی هايپنبهچندین هیبرید از  هند در .شود

داراي  ي ارقام پنبه ایران، در .یار متحمل هستندبسها وآفات مکنده شته ،Jassidaeي  خانواده

غده قرمز، تراکم کرك کم و میزان  ي ، رنگ بوتهمهاي تیپ اکرا و سطح برگ ک برگ

شته و عسلک پنبه موثر خواهند  مانند اي در تحمل به آفات مکنده ،متوسط تا زیاد )گالند(

و    H.A.R  ، اکرا برگ قرمز، ارقام برگ دفورمه، براکته فریگو، اسموث لیف ،چنین هم .بود

  .ندرتري دا سوپر اکرا نسبت به آفات مذکور تحمل بیش

  

-  ژن دو هر ارايد( دو - مانند بولگارد ،هاي داراي دو ژن ژنوتیپ کاربرد     

Cry1Ac و Cry2Ab(، سازوکارهاي ترجیحا  و دارند سینرژیستی یا افزایشی سمیت هک

  .دش دواهخ مقاومت بروز رد تاخیر سبب ،باشد متفاوت می ها به آن غوزه کرم مقاومت

  

که  دار کركهاي بذر به ویژه ،تیهاي بی پنبهغیرقانونی  کثیرجلوگیري از ت     

  .پخش کنندمزارع  درها را  را انتقال دهند و آن آفاتسن اول  هاي پوره توانند می
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- مانند  انسان هاي تطریق دخال ازشته  و تریپسمانندآفات مکنده  هايپوره

 ن بایدبنابرای .یابندمی گسترشغیره  نقاط آلوده و میان مداوم ازحرکت  ،،آبیاريسمپاشی

-  کهداشته باشید خاطر  به .ردخودداري ک آنهابه دستکاري گیاهان آلوده  از

 ،رانای ي مزارع پنبه در .کنند غلبه آلودگی کم به آفات رب توانندپنبه میجوان گیاهان 

به خوبی جمعیت ) 2و 1هاي  شکل(هاي سبز  بالتوري ها و کفشدوزكماننددشمنان طبیعی 

  .کنند کنترل می راآفات مکنده 

  

سویا و ماش براي جلب و حمایت از شکارگرهاي  ،بلبلیچشملوبیا با  شت مخلوطک

 نمتراکم ارزکشت  ،هند کشور در. شودآفات مکنده در اکوسیستم پنبه توصیه می

  گیاهان تله با پاشی آفت در محلول و(اي حاشیهیک یا دو ردیف در نخود یا مرواریدي 

   

  
  

آباد  ایستگاه هاشم ي مزارع پنبه( کفشدوزك هیپودامیا ي شفیره پیش و الرو تخم، ،ي کامل حشره –1شکل

  . )1393گرگان 
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  .)1392  آباد گرگان ایستگاه هاشم ي مزارع پنبه( بالتوري سبز الرو و، تخم ي کامل حشره –2شکل 

    
  

  
  

ایستگاه تحقیقات (کرم غوزه  کردن جلببراي پنبه  ي درمجاورت مزرعه نخود ي کشت گیاه تله –3 شکل

  .)1390 گرگان آباد هاشم ي پنبه
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آفت مهم پنبه ( آردآلود هايشپشکجمعیت  ،)اي کلرپایریفوس به صورت لکه کشحشره

ي  در ایران، کاشت گیاه نخود به عنوان تله. داد پنبه کاهشوي ر را )در هند و پاکستان

زمستانه براي جلب نسل زمستانه و نسل اول کرم غوزه در بهار سبب کاهش جمعیت آفت 

ي مزارع پنبه  کاشت گیاه ذرت به عنوان حصار یا بادگیر در حاشیه. گردد در زراعت پنبه می

کرم (گردد  بب کاهش جمعیت کرم غوزه میهاي کشت پنبه نیز س و یا در میان ردیف

  ).4و  3هاي  شکل) (ي پنبه نسبت گیاه ذرت ترجیح میزبانی دارد غوزه

  

  

  
  

 ي تحقیقات پنبهایستگاه (کرم غوزه کردن  براي جلبمجاورت پنبه  ذرت در ي کشت گیاه تله -4شکل 

  .)1391 آباد گرگان هاشم

  

 .شودبود نا مکانیکیروش اب باید هانهک و مکنده آفات میزبان هرزهايعلف     

 رها د شود و آن چند برابر میمزارع  هاي حاشیه هاي هرز لفروي عاین آفات جمعیت  چون

هاي  علفکردن  نابود کندن و ،ندکن میحرکت زراعی محصوالت  سمت به طول فصل

 پیش ازتا  ،بایرضی ارا هاي آب و لمزارع، کانا هاي حاشیهروییده در  ت،اآف اینمیزبان هرز 

  .ستازیادي برخوردار اهمیت کشت از فصل  رسیدن
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 کنترل براي هاي موجود کشحشره باپنبه  صورت ضدعفونی بذور در     

به  وابسته به آن یکلرونیکوتینیلترکیبات  و کونفیدورخودداري از کاربرد  ،آفات مکنده

تر  انتخابی بیش هايفشارن وارد آمد ازداراي اهمیت است تا صورت سمپاشی شاخساره 

مانند وسیع  داراي طیف اثري آلی  سموم فسفره با شاخساره مپاشیاز س .جلوگیري شود

و غیره به ویژه در اوایل فصل خودداري  ، فسفامیدون، آسفاتمتیل دمتون ،مونوکروتوفوس

  .دهد د چرا که این کار جمعیت دشمنان طبیعی را به شدت کاهش میشو

آن  سموم مشابه یاچو ئوگا سم باتجاري موجود در بازار  هیبرید هايبذر تمامی، دهن در     

 چوئوگابا ها تیمار بذر در ابتداي معرفی این روش، معلوم شد که .دونش می ضدعفونی

و سایر  Jassidae ي ي خانوادهها زنجرك در برابر ،شتاک روز پس از 45تا  40 حداقل

در حال حاضر، که  ندا هداد نشان ها آزمایش نتایج. ندک محافظت ایجاد می آفات مکنده

  .دوام دارد روز 25تا  20 به مدت فاظتح

 هر گرم در 10 تا 7( چوئوهاي گا کش حشره ،پنبه بذور جهت ضدعفونی ،ایران در     

 گرم براي هر 7 تا 5(الروین  یا و) بدون کرك گرم براي بذور 5 و دار کرك کیلوگرم بذر

 توصیه) کیلوگرم بذر هر گرم در 5( کش کاربوکسین تیرام به همراه قارچ )کیلوگرم بذر

مصرف  ، مقدار)به باال درصد 80 زنی جوانه ي قوه( کیفیت خوب با انتخاب بذر .شود می

 با موفقیت ضدعفونی بذر عوامل موثر در از، متر سانتی 4 حداقل عمق کاشت تا و کم بذر

  .دنباش چو میئوکش گا حشره

در مورد  )ریشهي  منطقهبه  نزدیک( بر روي ساقه یا کاربرد در خاك بردکار     

شت براي کنترل اک روز پس از 60 تا 50 و 40 تا 30 ،آسفات ای دایمتواتسمومی مانند 

سایر  و Miridae ي خانواده هاي ، سنهاتریپسآفاتی مانند  اکوسیستمدوستدار و  موثر

 لیتر در 5/2به میزان  چریشروغن  ،چنین هم .است توصیه شده هند در آفات مکنده
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ي هاكزنجرتواند براي مدیریت  می شوینده درصد پودر 1/0هکتار مخلوط با 

  .دمورد استفاده قرار گیرها  یا شته ها بالکسفید ،Jassidaeي  خانواده

  

 در حاضر حال رد Lecanicillium muscarium قارچ بیمارگر، ایران در     

 سطح گلخانه به کار درها  بالکبراي کنترل سفید و شود تولید می کشور هاي داخل کارخانه

 براي هند کشور در Verticillium lecanii بیمارگر قارچهاي  فرموالسیون. رود می

  .ندا توصیه شده پنبه ي نترل آفات مکندهک

  

  

  شتاک پس از روز 90تا  60 :1ي فعالیت  رهدو

 استفاده از ي دوره: الروهاي جوان عمدتا تخم و: غوزهکرم به   آلودگی اولیه

  بیولوژیککنترل  هاي زیستی و آفتکش

  

 در  تیهاي غیر بی ستفاده از اسپینوسد یا امامکتین بنزوات تنها روي پنبها     

 پریده هاي رنگ غنچهي دارا گیاهان(آلوده گیاهان  از درصد 50 اقتصادي ي سطوح آستانه

 تی استفاده نکنیدبیهاي  روي پنبه هاکش از این حشره. )سوراخ ورودي الروو 

 اسپینوسد، .تی حفظ شود بی غیري  ارقام پنبه در غوزه کرم کنترل براي ها تا کارایی آن

 موثربسیار  هایدئروتپایری بهمقاوم ي  غوزههاي  کرم روي ایندوکساکارب و تابنزوامامکتین 

کرم  غوزه، روي کرم برايعالوه بر سمی بودن زوات بنامامکتین اسپینوسد و . هستند

و در  هستند وثرم نیز  Jassidaeي  ي خانواده هازنجرك و Earias vitella ي گونه خاردار

علیه آفات هدف  کشحشره دو هر. شوندمی دادهترجیح ایندوکساکاربي اول بر  وهله

اکوسیستم  درموجود براي حشرات مفید ان همزم و باشند میانتخابی باالیی  سمیتداراي 
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 - اکوسیستمهاي  برنامه درمطلوبی  شکلها به کشحشره این .ي دارندترپنبه سمیت کم

  .ندیرگ می قرارمورد استفاده  1ها کشحشرهبه مدیریت مقاومت پایدار 

روز پس از  80تا  70تواند  می جهت کنترل کرم غوزه ،)5شکل ( زنبور تریکوگراما     

-  پارازیتوییدزنبورهاي رهاسازي  از .استفاده شود )تی بیغیر ي پنبه هاي ژنوتیپ در(اشت ک

تازه الروهاي زیرا تعداد زیادي از  ،دشوتی خودداري  هاي بی تریکوگراما روي پنبه تخم

گونه  13ایران داراي  جنس تریکوگراما در .روند بین می تی از هاي بی پنبه درشده  تفریخ

این استفاده از  با ،باغات مزارع و از هکتار هزار 122سطح  در 1393 سال در هک باشد می

گرم  01/0هاي داراي  تریکوکارت .کنترل بیولوژیک علیه آفات انجام شده است ،عامل

ي گذار تخماوج زمان  درتریکوگراما توسط  شده هازیتتخم پار) عدد 600 تا 500حاوي (

ایران داراي  در) 5شکل (براکون  زنبور .ندستهه قابل استفاد مزرعه  کرم غوزه در

مطلوبی  اثر تر سنین پایین در پنبه ي باشد که براي کنترل الروهاي کرم غوزه می گونه 120

این زنبور در مدیریت تلفیقی کرم غوزه براي از بین بردن . کاهش جمعیت آفت دارد در

از  .Cotesia spزنبور . داشته است ها کارایی بسیار خوبی مانده از سمپاشی هاي باقی جمعیت

داران آفت در پنبه و  ي براکونیده نیز در حال حاضر در دنیا علیه الروهاي بالپولک خانواده

  .شود و نتایج بسیار مطلوبی را نشان داده است برنج استفاده می

، و Oriusهاي  ي ایران، شکارگرهایی مانند سن در فون حشرات مفید مزارع پنبه     

  از عوامل خوب) 6شکل ) (Syrphidaeي  خانواده(هاي گل  وهاي شکارگر مگسالر

  

                                                             
1. Eco-sustainable insecticide resistance management programmes  
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که به ترتیب انگل تخم و الرو  )چپ(براکون و  )راست( تریکوگراما پارازیتوییدهاي زنبور - 5 شکل

  .باشند می

 

  
  

  .)1392 گرگان ي کارکنده ي ایستگاه تحقیقات پنبه( ها شته حال تغذیه از مگس سیرفید در الرو -6 شکل

  
  

  .)1390  آباد گرگان هاشمي  تحقیقات پنبهایستگاه ( آلوده به ویروس ي الرو کرم غوزه -7 شکل
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داران سبب  هاي بالپولک ها و تخم ها، کنه کنترل بیولوژیک هستند که با تغذیه از شته

  .شوند کاهش جمعیت این آفات می

  

زمان  تی دربی هاي نبهروي پ HaNPVویروس فرموالسیون  استفاده از     

سوراخ و  پریده هاي رنگ غنچه داراي گیاهان(کرم غوزه  گیاهان به درصد از 50آلودگی

 15 یا و چریش ي دانه درصد مغز 5 ي عصاره استفاده از بعد ي یک هفتهو ) ورودي الرو

توصیه  مزارع پنبه ویروس جهت افزایش جمعیت ویروس در پاشی با محلول بعد تکرار روز

  .)7شکل ( شود می

  

بازدارندگی  در، آزادیراکتین ي موثره ي ماده باي گیاه چریش  اثرات عصاره     

 8هاي  شکل( غوزه اثبات شده است کرم الروهاي میر نهایت مرگ و در تغذیه و ،نشوونما

تماسی نسبتا  به علت تاثیر و ردگوارشی دا روي حشرات اثر کش گیاهی آفت این .)9و 

 در ،تلفیقی آفاتمدیریت  تواند در می و سوء چندانی ندارد حشرات مفید اثرروي  ضعیف،

هاي تجاري این ترکیب براي کنترل  وردهافر ،ایران در .رود سموم به کار تناوب با سایر

  .ندا شدهجالیز توصیه  در هاي مینوز مگس و ها بالکسفید

  

  

  

  

  
  

 )چپ( شاهد و) راست(چریش  ي اوي عصارهرژیم غذایی ح یافته با پرورش سن الروهاي هم –8شکل 

  .)1383، همکاران و هروي(

  تیمار  شاهد
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 هروي و( رژیم غذایی حاوي چریش از الرو ي تغذیه اثر در به شفیره تبدیل الرو ممانعت از –9شکل 

  .)1383، همکاران

   

دن تا از وارد آم شوندسمپاشی ن تیهاي بی پنبهتی روي  هاي بی فرموالسیون     

به  و بی تولیدوکش میکر کنون شش آفت تا ،ایران در .فشار انتخابی بیشتر جلوگیري شود

 Bacillus thuringiensisباکتري  حاصل از فرموالسیون ها آن که یکی از ندا ثبت رسیده

subsp. kurstaki علیه الرو بیشترین مصرف را است و موثرآفت  13علیه  و باشد می 

، Beauveria bassiana هاي از قارچ حاصل ،هاي دیگر فرموالسیون .داردداران  بالپولک

Lecanicillium muscarium و Trichoderma harzianum علیه  عمدتا که باشند می

 .کاربرد دارند ها بالکسفید

  

 عناصر مورد رد و مدیریت مواد مغذيتغذیه تلفیقی  مدیریتسازي  بهینه     

 و Cry1Acژن  بیان مناسب براي اطمینان از ،هند در. داعمال گرد میکرو و ماکرو غذایی

 ،سولفات منیزیمشاخساره با پاشی  محلول ها، برگشدن  قرمز مانندمشکالتی  کاهشنیز 

 درصد 2 )آمونیوم فسفات، نوعی مخمر مغذي دي( DAPآن به دنبال  و درصد 2اوره 

خاك خیساندن  و درصد 1 التکب کلریدبا  پاشی محلولکه  معلوم شده .ه استتوصیه شد
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 ي مرحله در) کاربندازیم کش قارچدرصد  50حاوي  وتابل پودر(درصد  1با باویستین 

  .کندگیاهان کمک می مجدد يبه احیا ،گیپژمرد ي اولیه

  

  شتاک پس از روز 120تا  90 :2ي فعالیت  دوره

  آلودگی به کرم غوزه اوج

  

 تیبی غیر ي پنبهوي رو تنها یک مرتبه ) آوانت(ایندوکساکارب استفاده از      

داراي که گیاهانی از  درصد 100 تا 90 ي اقتصادي آستانهسطوح  غوزه در کرم کنترل براي

، مقاومت به اسپینوسدهیچ گونه مدرکی دال بر  نونک تا :هستند پریده هاي رنگ غنچه

قیمت  گران کشهسه حشر هر .دست نیامده استه ت یا ایندوکساکارب بابنزوامامکتین 

) آبیعموما (هاي پردرآمد  زراعت ها در که این توصیه وجه داشتت باید ،بنابراین. هستند

 کاره ب ،دنآیها بر کش خرید این حشره ي عهده از دنتوان می ست وباالها  آن درعملکرد که 

  .دنرو

  

 کوینالفوس یا یاتیودیکارب  ی مانندکشحشره سمپاشی بایک نوبت      

 درپنبه تی  یا بیروي ارقام متداول  ،کاشت روز پس از 120 تا 90طی  ،ایریفوسکلرپ

این کار . دارندهاي باز  براکتهدرصد گیاهانی که  100 تا 90اقتصادي  ي آستانهسطوح 

که  )نیز خواهد بود تهتروزیگوها احتماال  آلل مقاومت آن( را غوزه کرم جمعیت الروهاي

خواهد  کاهش موثري به طور اند، زنده مانده تیبی يها پنبه رويژن  ابه دلیل کاهش سم تر

، Spodoptera litura الروهاي برگخوار ی مانندهاي آفات جمعیت ظهور ،این سمپاشی .داد

 ها کش بدون مصرف حشرهکه  را کرم سرخ و پنبهرنگ  تیره هاي، سنMiridaeهاي  سن

یجاد خسارت اقتصادي ا و یابد کاشت افزایش می روز پس از 120تا  90ها طی  جمعیت آن

ره فسفآلی هاي  کش حشرهبرخی سطوح مقاومت به  .ردک کنترل خواهدکنند،  می
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بیشتر  در) متومیل تیودیکارب و(ها  کاربامات و) پروفنوفوس کلرپایریفوس و کوینالفوس،(

بسیار کرم غوزه  کنترل ها برايکشحشره این. بوده استاندك  بررسی شدههاي  جمعیت

براي حشرات مفید توانند  میو ها پایین است  در آن انتخاب اکولوژیک اما اثر، هستند موثر

هاي  بخش در به طور معمولپنبه اکوسیستم  هاي حشرات مفید در جمعیت .مضر باشند

نطقی م ها کاربامات وره فسفآلی استفاده از سموم  بنابراین، و باشند می پایینره دوپایانی این 

  .رسد به نظر می

  

  شتاک پس از روز 120 بیش از : 3ي فعالیت  دوره

  هاي غوزه سنک و غوزههاي  کرم عسلک،

  

کرم  ي پره شب وجود هشت هند در :اقتصادي يآستانه سطح بر مبتنی سمپاشی     

استفاده  .شب به مدت سه شب متوالی هر تله درهر  در Pectinophora gossypiella سرخ

 .خواهد بود موثر سرخبراي مدیریت کرم فصل  سمپاشی آخر عنوانیدها به ئتروییرپا از

 و سرخ کرم یدها علیهئترویپایر ، اماباشد یم باال معموال یدهائترویبه پایر رم غوزهکت مقاوم

هاي مناسبی به  براي آخر فصل گزینه وستند موثر ه بسیار Earias vitellaخاردار کرم 

  .روند شمار می

 باید اززاست که  مزارع پنبه خسارت نسل دوم به بعد در از پنبه ي کرم غوزه ،ایران در     

 و شود برداري نمونهمزارع  هفتگی از و منظم ها به طور کامل شدن غوزه تا دهی شروع غنچه

انجام عملیات کنترلی مناسب  ،بوته 100 درکوچک  الرو 12 تا 10 ي صورت مشاهده در

اقدام جهت کنترل  هاي اوج پرواز و زمان ي مونی جهت مشاهدهوفرهاي  نصب تله .شود

شروع  ازعسلک پنبه ، ینچن هم .باشد می مفید آن کنترل شیمیایی بسیار پس از بیولوژیک و

هفتگی بررسی  به طورمزرعه  کند که باید می خسارت ایجادبرداشت  پیش از دهی تا غنچه

روي بر  ي کامل حشرهعدد  10 ها و ت برگپش پوره در عدد 5 ي صورت مشاهده در و شود
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 ي زمینه، صورت عدم کنترل مناسب آفت در .انجام شودعملیات کنترلی مناسب  ،بوته هر

زا  پاکستان خسارتمانند ایران  جوار کشورهاي هم پنبه که در ویروسی هاي بیماري انتقال

  .شد خواهد فراهم، هستند

فروردین  در Creontiades pallidusو  Adelphocoris lineolatus ،هاي غوزه سنک     

 حضور دارندمزارع پنبه  ي حاشیه مراتع و هاي هرز علف هاي زراعی دیگر، ماه روي میزبان

بهترین زمان  .کنند زایشی پنبه به مزارع مهاجرت می شروع رشد باخرداد  اواخر از و

. غوزه است تشکیل غنچه و هنگام در ها به مزارع و ورود سنک شیمیایی همزمان با ي مبارزه

 .دشونتکرار باید ها  سمپاشی ،اوایل شهریور آفت تا صورت وجود در

  

طی  تی بی ي پنبهمزارع  زاکرم غوزه  ي الروهاي زندهدستی آوري  جمع     

توسط  مانده هاي باقی شفیره کردن نابود وممکن  حد تاکرم غوزه  آلودگی به اوج

زیادي بسیار آفات کمک مقاومت به مدیریت  ،ت نهاییبرداش شخم عمیق بالفاصله پس از

  .خواهد نمود

  

  پنبهمعضل آفات در  کاهش حداکثرياطمینان از براي ندامات بنیادیقا

انجام  و به سال بعدهاي آفت انتقال جمعیت براي جلوگیري از بقایاي محصول نابودي

براي  این کار به ویژه. حشراتهاي  جمعیتمراحل استراحت  نابوديستانه به منظور زمشخم 

 هاي غوزه، کرممانند (کنند  زمستانگذرانی میشفیره  آفاتی که به صورت تخم ومدیریت 

  .نزدیک مزارع انباشته نکنید هاي پنبه را ساقه .مفید است) ها شته و ها هاي برگخوار، کنه کرم

  

 )CLCV(به پیچیدگی برگ پن به ویروسشدید آلودگی داراي  که هند ی ازمناطق در     

معضالت  .نمایند میکشت  ویروس رااین هاي مقاوم به  آربورئوم یا واریته ي پنبهتنها  ،هستند
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هاي  علف کردن کن ریشه .شودگوشزد فصل باید  هاي خارج از شت میزباناکمربوط به 

 گیري از براي پیش ، .Xanthium sp توق و، .Abutilon sp گاوپنبه ،.Sida spي مانند هرز

پیچیدگی برگ پنبه ویروس  و بالک، سفیدآلودشپشک آرد ،خاردارکرم ي  رار اولیهاستق

  .ه استتوصیه شد جا آن در

  

 زهکشی با هایی خاك متوسط عمق در راتی  بی هیبریدهاي  پنبه ،هند در     

 کودکامال پوسیده یا کمپوست  تن 10 تا 5پیش از کاشت،  .ندنمای میکشت  خوب

 لیتر اسید میلی 100استفاده از  با پنبه را بذور .برند می کاره ب هکتاردر  دامی خشک را

 و شویند می آب با، سپس کنند می زدایی الیافدقیقه  2به مدت  کیلوگرم بذر سولفوریک بر

گرم در  5(کربنات کلسیم محلول  دردقیقه  2به مدت  )ها به منظور استحکام گیاهچه(بعد 

 یترل در رمگ 1 میزان به آگالول یا زانرِس سموم با را پنبه بذور .دهند می قرار) یک لیتر آب

یا تیومتوکسام ایمیداکلوپرید و کیلوگرم،  گرم در 2کاربندازیم به میزان  ، کاپتان یاآب

مناطقی با قدرت  دربه ویژه ها،  پشته روي جوي وکشت زودهنگام  .دکنن می ضدعفونی

بوته روي  ي فاصله و متر سانتی 5/67ردیف  ي با فاصلهکشت . مفید است ،آب نفوذ زیاد

انجام تواند  می براي ارقام هیبرید متر سانتی 75 ها و براي واریته متر سانتی 30برابر با ردیف 

  .دشو

  

 ستفاده ازا خاك با هاي هرز در علف بهداشت مزرعه وکنترل بذر     

هکتار صورت  در یترل 3 تا 5/2هاي ترفالن یا سوناالن به میزان  کش علف

لیتر  5/2ن به میزا EC45یا باسالین  EC30کش استامپ  علفاستفاده از ، هند در. گیرد می

این  شدن تجزیه آن براي جلوگیري از زمین بالفاصله پس از دیسک زدنو  هکتار در

  .دشو انجام می مزارع حیسطت سپس و ها کش علف
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 کود الگوي کاربرد قبلی و محصول ،محصول ي توجه به تاریخچه ها باکوداز      

 G. hirsutumهاي  براي واریتهنیتروژن  ي هاي توصیه شده نسبت .شود استفاده آن مزرعه در

 در هکتار در کیلوگرم 90 تا 60 از و دیمهاي  پنبه در هکتار در کیلوگرم 60 تا 40 از

براي  هکتار کیلوگرم در 90ان ، این میزهیبرید ارقام براي .دنباشمیمتغیر  آبی هاي پنبه

 فسفر مصرفمیزان  .دباش می آبیبراي کشت  کتاره در کیلوگرم 120 تا 100 و کشت دیم

نبود این صورت  درکه آزمون خاك بستگی دارد به دست آمده از مقادیر  پتاسیم به و

  .یرندگ مورد استفاده قرار می 1به  1به  2 نسبت به اطالعات، نیتروژن، فسفر و پتاسیم

  

جلب  آگاهی و پیشجهت ) 10شکل (مونی وفر هاي نوري و نصب تله     

 احتمال خطر مناطق با در کرم غوزه و خواري مانند هاي غوزه کرمحشرات کامل 

 هبه ویژ مون جنسی حشره ووفر استفاده از کرم سرخ با و آفت جهت کرم خاردار

 وهاي زمستانه  جلب نسل با تواند میهاي داخل کشور  اساس جمعیت تولیدي برهاي  مونوفر

محصول پنبه  به میزان زیادي جمعیت این آفات را در، ندشو می اهرظ بهار که دراولیه 

چنین،  هم .شود استفاده می ها ننترل آبراي کحشره  50مون وفراز  ،ایران در .کاهش دهد

 و زرد اكنهاي چسب کارت و) پرواز آفات شب کاملحشرات  ي کننده جلب( هاي نوري لهت

  .دنرو می کاره براي جلب آفات مکنده ب ویژه، هاي موج طول با آبی
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  .)1393 گرگان ي کارکنده ي ایستگاه تحقیقات پنبه( مون جنسی حشرهوقیفی حاوي فر ي تله -10 شکل

  

باید کردن  تنک .انجام شود شتاک از پس روز 10 حدود ستیبای واکاري     

 شت واپس از ک روز 40 تا 30تواند  اول میوجین  .انجام شود شتاک پس از روز 20حدود 

  .دشو انجام پس از وجین اولروز  20 تا 15وجین دوم 

  

 ابتدا به نقاط در حال رشد گیاه آسیب وارد کند، لذا درتواند  می خاردارکرم      

هاي  قسمت حذف و ماه اول ضروري است دوجستجو و یافتن خسارت طی 

  .کندکاهش خسارت بعدي کمک می بهگیاه  ي آلوده

  

هاي انتهایی  قسمت کرم غوزه وهاي تخم ،شتاک پس از روز 80تا 70 در سرزنی     

  .کندحذف میبه شکل موثري  را خارداربه کرم آلوده 

  

ها، تمامی  کشحشره با سمپاشی از پس وزر 3 تا 2 الروهادستی  آوريجمع     

مربوط به مقاومت را به بعدي توانند مشکالت  را که می ازسمپاشی هاي زنده مانده جمعیت

  .کند نابود میموثري  طور بهوجود بیاورند، 
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 کاره سطوح آستانه ب نیاز در مورد ي به اندازه ها را کش همیشه حشره     

شده که  شخصزیرا م ،دهید قرارکنترل  هدف کرم غوزه را تر مراحل جوان همیشه .ببرید

  .شوند می دزهاي توصیه شده نابود در، تر  رسنین پاییندروهاي مقاوم ال

  

  شیمیایی جدید براي مدیریت آفات پنبه مواد

. اند معرفی شده دردنیا براي مدیریت آفات پنبه ،جدید اثر ي نحوهداراي هاي  کشحشره     

 رنظ از تا اندشده طراحیی تعلق دارند و مختلف شیمیایی هايبه گروه هاي جدید کش حشره

براي حشرات ها  سنجش این ویژگی با توجه به میزان سمیت آن -باشند خطراکولوژیک بی

مطلوب بودن براي هدف قرار دادن حشرات آفت  ،جدید اثر ي نقطهدارا بودن یک مفید، 

و در دزهاي پایین  -شود مقاوم و در عین حال دارا بودن سمیت اندك براي انسان انجام می

 ، اغلب به آسانی درهستندقیمت  گران ها کش این حشرهوجود این، ا ب .شوند توصیه می

مورد مقادیر باالتري  درتاثیر بیشتر دستیابی به براي  دارد که احتمال دسترس نیستند و

 ایجاد مانندمشکالتی بروز به  ي خود ممکن است استفاده قرار گیرند که این امر به نوبه

  .شود مقاومت منجر

  

  
  

  .)1386 گرگان آباد علی ،کشاورز ي پنبه ي مزرعه( ش سمومآزمای -11 شکل
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شباهت ساختاري به نیکوتین گیاه توتون  نظر ازنئونیکوتینوئیدها  - نئونیکوتینوئیدها     

موجود  کولین استراز نیکوتینی هاي استیل گیرنده رويبه طور غیرطبیعی ترکیبات این  .دارند

گذارند به طوري که ابتدا غشاهاي  می اثرات حشر صبیدستگاه ع هايسیناپس در

استفاده  با .دسازن می مختل را عصبی جریانکنند و سپس، انتقال  سیناپسی را تحریک می پس

 کاره رادیواکتیو بي  از مادهدرصد  6 تا 5که فقط ثابت شد  ،شدهدار  نشانایمیداکلوپراید از 

 از باقیمانده ي ادیواکتیویتهرین مقدار بیشتر .دیگرد گیاهان جذب توسطروي بذر رفته 

. دیگرداستخراج  رنیافتهیبه صورت مولکول اصلی تغیو بذر  هايیا پوشش اطراف خاك

از درصد  6تنها  .یافت شد هاهاي بذر لپه شده در جاه ب جا ي اکتیویتهرادیوین مقدار بیشتر

به کاشت  اول پس از روز 27 درهاي سبز گیاه  قسمت استخراج شده از ي رادیواکتیویته

هاي  بخش درایمیداکلوپرید  ،روز 52 پس از .وجود داشتصورت ترکیب اصلی تغییرنیافته 

اما  ،حقیقی منتقل شدندهاي  رادیواکتیویته به برگ مقادیر اندکی از تنها .اه یافت نشدسبز گی

ي گزارش  دورهاز که ( هفته 6 تا 4 ه مدتگیاهان جوان باز ین مقادیر براي حفاظت هم

 براي که قدر نآ ایمیداکلوپرید .ندستهکافی ) است تر کوتاهراي سایر محصوالت شده ب

 جالیز ي شته به ویژه( ها علیه شته ،موثر است Jassidaeي  ي خانوادهها  كکنترل زنجر

Aphis gossypii( واقع داخلی  هاي هغد در پس از جذب شدن ایمیداکلوپرید .نیست موثر

وارد  از هابرگ تغذیه ازهنگام هاي پنبه  شته .شودمینباشته اهاي پنبه  سطح زیرین برگدر 

جستجوي  جالیز در ي شته( کنندري میخوددا غدد ینهاي خود به داخل ا کردن استیله

  .)کندغدد داخلی گیاه خودداري می با تماس خرطوم خود از است و بکش آوند

  ریدتیاکلوپ -تیومتوکسام - استامیرید -ایمیداکلوپرید: ها مثال

  

     قارچ  تخمیري از ي وردهایک فر، اسپینوسین روهگ ازی مثال ،اسپینوسد - ها سپینوسینا

سال  دراولین بار  کش حشرهاین  .باشد می Saccharopolyspora  spinosaاکتینومایست 
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بودن فعالیت  دارابا کش حشرهاین . رسیدثبت به پنبه استفاده روي براي میالدي  1997

اثر ها  موریانه ها و تریپس، مینوزها داران، هاي بالپولکالرو مدت بقایاي خود، روي طوالنی

  .سبزیجات توصیه شده است ، نخود وپنبه هاي براي زراعت تماسی و گوارشی دارد و

  

طریق مهار  از ،ینزگروه اکسادیا از یثالبه عنوان مایندوکساکارب  -ها کسادیازیناُ     

چه به  اگرایندوکساکارب  .کند تاثیر میهاي عصبی  سلولداخل ه هاي سدیم ب جریان یون

اساسا یک این ترکیب  .نیست یکش کاربامات ولی یک حشره ،شود ختم می "کارب"لفظ 

 معرض درقرار گرفته حشرات ي  تغذیه .باشد میتماسی  قدري اثر سم گوارشی با

 48 تا 4مرگ طی  و  فلج شدنشود و  میساعت متوقف  4 تاایندوکساکارب ظرف صفر 

  .افتد ساعت اتفاق می

  

 الکتون ماکروسیکلیکبسیار مشابه مشتقات از  تعدادي ها مکتینآور -ها آورمکتین     

 Sterptomyces avermitilis وسیله باکتريه ب تخمیري هاي متابولیته عنوان که بهستند 

 جلوگیريماهیچه  -عصب تمحل اتصاال انتقال سیگنال در ها از آن .شوندتولید می

 چند ظرف(سریع  نفوذو گوارشی  اثر تماسی وداراي چنین  همها  آورمکتین .کنند می

شدن تجزیه . باشند میهاي پنبه  برگ یسطحهاي  از الیه )کاربرد آن ساعت پس از

  .گزارش شده استسریع  ها آننوري ي  ها توسط نور یا تجزیه آورمکتین

  امکتینامامکتین بنزوآت، آب: ِها  مثال

 
ها  علیه کنهچنین،  هم .گوارشی دارند تماسی و اثرگروه  متعلق به این ترکیبات - ها پیرول     

 طبیعی ي وردهافر ازکه  ستی ایرولپ ترکیبات ی ازمثالناپیر کلرف .ندهست موثرنیز 

 .شده است مشتق Streptomyces fumanus کشت حیطي در متولید یسیناکساپیرولوماُ دي
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میتوکندري  يغشا در دو طرفشیب پروتون  اختالل در ایجاد از طریقکلرفناپیر ي اثر  وهنح

سبب کاهش  ،نتیجه که در کندیها جلوگیري م توسط میتوکندري ATPتولید  از باشد و می

  .شود تولید انرژي می

  

شامل هاي رشد حشرات کننده تنظیم جدید نسل - هاي رشد حشرات کننده تنظیم     

 و) بوپروفزین مانند(ها  ، تیادیازین)ورونکسنوالورون، لوفنورون، فلوفنمانند ( هایل اورهئبنزو

ي رشد هاکننده تنظیمبه گروه وسیع ، متعلق نوالورون .هستند) دیافنتیورونمانند (ها  تیواوره

 .دهد می تحت تاثیر قرار حشره را ورمونیدستگاه هیل اوره است که ئیک بنزو ،حشرات

. استمحیط زیست  وداران  اي پستانها بر بارز این گروه از سموم، سمیت اندك آن ویژگی

علیه مثال (گوارشی  و) ها بالکعلیه سفیدمثال (سمیت تماسی داراي اثر نوالورون 

 حشرات، نتیجه در. کندمی کیتین اختالل ایجاد سنتز دراین سم  .باشد می )بالپولکداران

  .گیرندمی قرار به ندرت تحت تاثیرغیرهدف  هايونهکامل گ

رسد  که به نظر می Jassidaeي  ي خانوادهها شیمیایی جدید براي کنترل زنجرك مواد     

 این مواد. باشند می بررسی مقاومتشان به نئونیکوتینوئیدها افزایش یافته است، در دست

 ي شت پنبهک هاي تمسیس توانند در به خوبی می ،انتخاب اکولوژیک منظر از شیمیایی جدید

  .خوانی دارند هممدیریت آفات پنبه  رایجهاي  شیوه با و مورد استفاده قرار گیرندتی بی

ایندوکساکارب مانند  هاکشاین حشره برخی از ،مجاز ایران آخرین فهرست سموم در     

 و )یپسوکال( تیاکلوپرید، )تریسر( ، اسپینوسد)چوئوگا - کونفیدور( ایمیداکلوپرید ،)آوانت(

مانند برخی  و اند کنترل آفات پنبه توصیه شدهبراي  حال حاضر در )آپالود(بوپروفزین 

  .باشند دست تحقیق براي کاربرد می لوفنورون در
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  حشرات آفت پنبه

  Jassidae: Amrasca devastans (Ishida)ي  ي خانوادهها زنجرك
  

  
Amrasca devastans  

  

هستند که متمایل به سبز  زردبه رنگ  و مانند گوه کامل حشرات :شناسایی هاي نشانه     

 فرق سرشان دو در و سیاه ي یک لکهها  هاي جلویی آن هر یک از بال انتهایی ي روي حاشیه

کامل و هم حشرات هم  . ستندمتمایل به سبز هبه رنگ ها  پوره .داروجود دسیاه  ي لکه

  .روند ها به صورت مورب راه می پوره

  

درون به صورت انفرادي  تخم راعدد  35 تا  30حشرات ماده  :زندگی ي خچهتاری     

پنج  ها پوره .شوند ها ظرف یک هفته تفریخ می تخم .دهند می رارقبافت ساقه ها یا  رگبرگ

یک  کامل اتحشر طول عمر .مانند زنده میهفته  ودو یک تا کنند  میاندازي  بار پوست

ي ها زنجرك .شودهفته کامل می 6 تا 3ظرف دگی زن ي چرخه نابراین،ب .هفته است

Jassidae رات درحاضر این حش الح در اما، شوند شناخته میت اول فصل پنبه ابه عنوان آف 

  .ندگرد می طول فصل رشد پنبه ظاهرتمام 
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  .پنبه ردزنجرك ایجاد شده توسط عالیم خسارت  -12 شکل

  

تغذیه هاي گیاه  بافتگیاهی  ي یرهش ها از پوره وکامل حشرات  :ي خسارت نحوه     

به  سمی را ها آن، یگیاهي  مکیدن شیره فرایندطول  است که در ینا اعتقاد بر. کنند می

  .)12شکل ( گرددمی 1سوختگی زنجرك که سبب کنند گیاهی تزریق می هاي بافت

  

  :عالیم خسارت

  .یا پیچیدگی و زردي کل شاخساره بدون چروکیدگی: 1 ي درجه

همراه  پایینی گیاه هاي بخش ها در برگ پیچیدگی تعداد کمی از چروکیدگی و: 2ي  درجه

  .ها برگ ي زردي حاشیهبا 

متوقف  گیاه مختل و رشد .کل گیاه ها تقریبا در پیچیدگی برگ چروکیدگی و: 3 ي درجه

  .گردد می

  .ها خشکیدگی برگ برنزه شدن و و زرد چروکیدگی، پیچیدگی شدید،: 4 ي درجه

  

  

  

                                                             
1. Hopperburn 
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  Aphis gossypii ي جالیز شته: ها شته
  

  
Aphis gossypii  

  

به رنگ نرم  یداراي بدنو ) متر میلی 4 تا 1(کوچک ی حشرات :شناسایی هاي نشانه     

اي  لوله پیوستداراي یک جفت خود انتهاي بدن  ینزدیکاین حشرات در . رنگ کم زرد

ها  بالدر افراد بالدار، . شوند دیده می بال یب بالدار و شکل دو هر .ندهست) کورنیکول(شکل 

  .هاي سیاه هستند البگرو داراي شفاف 

  

 تا ها ماده .کنند مثل می اغلب به صورت بکرزایی تولید ها شته :زندگی ي تاریخچه     

، هواي ابري .شودکامل می روز 9 تا 7ظرف زندگی  ي چرخه .کنند تولید مینتاج  140

 ها جمعیت شته ،هاي سنگین باران .ها مناسب است آن ایش جمعیتبراي افزسرد  مرطوب و

  .دندهکاهش می را

  

 خسارت ایجاد آوندهاي آبکش ازتغذیه  اب حشرات کامل ها و پوره :خسارت ي نحوه     

 گیاهان پاکوتاه، بنابراین، مکندمی راگیاهان حساس  ي سلولی این حشرات شیره .کنندمی

ها روي  شته .)13شکل ( شوند میخشک  پیچیده و، )زرد( ریدهپ ها رنگ برگ .ندشومی
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 از و شود میسیاه اي  دودههاي  پکک که سبب رشد کنندعسلک ترشح می یح گیاهوسط

 چنین در هم ها شته .شوند عسلک جلب میسمت به نیز  ها مورچه .کندمی جلوگیريفتوسنتز 

ي ها کپک دلیل رشدبه  و زنند خسارت می گیاه ، بههاشدن غوزه باز همزمان باو پایان فصل 

  .کنندمی ایجادجدي را ی مشکالت ،هاي باز روي الیاف غوزه اي بر دوده

  

  :عالیم خسارت

  .چروکیدگییا پیچیدگی بدون کل گیاه : 1 ي درجه

  .انباالیی گیاه هاي هاي بخش چروکیدگی برگیا  فنجانی شدن: 2 ي درجه

  .گیاه هاي بر روي تمام قسمتها  ور شتهحض ها و فنجانی شدن برگ :3 ي درجه

بر روي تمام سیاه  اي هاي دوده وجود کپک ها و شدید برگفنجانی شدن : 4 ي درجه

  .انتوقف رشد گیاه ،انگیاههاي  قسمت

  

  
  

  .ها خسارت آني  نحوه و هاي پنبه پشت برگ در ها شتهي  تجمع و تغذیه -13شکل 
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  Bemisia tabaciعسلک پنبه : ها بالکسفید
  

  
Bemisia tabaci  

  

نیمه بیضی شکل  به زرد ومتمایل  به رنگ سفید دار، ساقه ها تخم :شناسایی هاي نشانه     

به این حشرات . هستند مانند پولک و اي قهوه یا مایل به ها متمایل به زرد پوره .دنباش می

 شباهت ها به پورهنظر شکل  از ها شفیره .شوندیافت می ها سطح زیرین برگ در فراوان تعداد

به (کوچک  کاملحشرات  .باشد می اي متمایل به قهوهها به رنگ  آنپوشش  دارند و

 ورنگ هاي سفید متمایل به خاکستري، بدن زرد  بال داراي )متر میلی 25/1تا  5/0 ي اندازه

پوشیده شده  یرنگ مومی سفید ودرپ بدن با .ندهستو قرمز رنگ کوچک میانی هاي  چشم

  .است

  

 درانفرادي  به طور را هاي خود تخم بالکفیدس ي حشرات ماده :زندگی ي تاریخچه     

) پوشش شاخ و برگ(کانوپی میانی  راس وهاي  قسمت اغلب در ها و سطح زیرین برگ

ي نشو و نماي  دوره .تخم بگذاردعدد  120 حدود قادر است در ماده هر .دهند می گیاه قرار

 30بیش از در زمستان تا  و روز 17تا  5در پاییز از ، روز 5تا  3 زا تابستان و بهار درجنینی 

 و ندشومیو ثابت  مستقرها  سطح زیرین برگ درتفریخ  پس از ها پوره .است متغیرروز 

 14 تا 9 در تابستان از پورگی ي دوره .کنند اندازي می مرتبه پوست سه ه شدنشفیر از پیش

 .کشد طول می روز 8 تا 2شفیرگی  ي دوره .ستا متغیر روز 19 تا 17در زمستان از  و روز
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 در .روز متغیر است 107تا  14 از هوایی زندگی بسته به شرایط آب و ي چرخهمجموع طول 

 تولیدنیز  طریق بکرزایی دفعات از آفت به و دارد نسل همپوشان وجود 12 حدودیک سال 

  .کند مثل می

  

ها تغذیه  برگ هاي ي سلول شیره از کاملشرات حهم  ها وپورههم  :خسارت ي نحوه     

روي ها بر  آن .شود میها  شدن آنخشک  و گی، پیچیدگیپرید رنگکنند که باعث  می

ها  مورچه .گردد سیاه میاي  دوده هاي کپک رشدکه موجب  کنند ها عسلک ترشح می برگ

ویروس مانند  گیاهیهاي بیمارگر برخیناقل  ها بالکسفید .شوند به عسلک جلب مینیز 

  .پیچیدگی برگ پنبه هستند

  

 انتکان دادن گیاه با .چسبنده دارند براق وي گیاهان آلوده ظاهر :م خسارتیعال     

  .آیند به پرواز درمی ها بالکسفید ،آلوده

  

  Thrips tabaci  پنبهتریپس 

هستند کلیوي شکل  و کوچکها  تخم :زندگی ي تاریخچه وشناسایی  هاي نشانه     

 اي هستند به رنگ متمایل به قهوه ها کوچک و پوره .ندشو می گذاشتهبافت برگ  درو 

یک متمایل به زرد، داراي اي  قهوهرنگ  به ،اي شکل کامل استوانهحشرات  .)14شکل (

هفته  4 تا 2ها  آن ول عمرهستند و طمتر  میلی 1به طول  دار و ریشک هاي جفت بال با حاشیه

 .است روز 6 تا 4 و 5 ،5شفیرگی به ترتیب  و گیپور تخم، ايه دورهطول  .دباش می

بال  یبنرها  .بگذارند عدد تخم 100تا  70، روز تخم در 5 تا 3با نرخ  توانندحشرات ماده می

ها  آن بال ي حاشیههر دو  درداراي بال هستند و ها  ماده .هستند متر طول یک میلی به و

  .)دار هاي ریشک بال(ریشک وجود دارد 
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  .تریپس پنبه ي پوره -14 شکل

  

  
  

  .پنبه ي خسارت تریپس به گیاهچه -15 شکل

  

ه اثر خراشید ها در آنپژمردگی  ها و برگ ي شدن حاشیهاي  لوله :خسارت ي نحوه     

هاي  لکه .گراید اي می قهوهبه رنگ تر  هاي مسن سطح رویی برگ .ن سطح رویی اپیدرمشد

 شدن خشکچروکیده و  پیچیدگی .دونش یمدیده ها  برگ سطح زیرین اي در سفید نقره

  .ها ناقل ویروس نواري برگ پنبه هستند تریپس ،هند در .)15شکل ( افتد ها اتفاق می برگ

  

  : عالیم خسارت

  .میبدون عال: 1 ي درجه
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  .ها سطح زیرین برگ دراي  هاي نقره لکه: 2 ي درجه

  .ها رگبرگامتداد  اي روشن در قهوهبه رنگ  قابل مشاهده هاي لکه: 3 ي درجه

  .گیاه در هزد زنگبه شدت  يظاهر ایجادها تا  برگ شدن یخشب: 4 ي درجه

 
 Miridaeي  خانواده برگی هاي گیاهی یا کسن

پنبه زراعت  در که دارند وجود ایران در Miridae ي خانواده هايکنس از گونه دو     

سنک  و) 16شکل ( Adelphocoris lineolatusسن سبز یونجه  :هستند زا خسارت

  ).17شکل ( Creontiades pallidus ي پنبه غوزه

  

     
  

  .یونجه سن سبز )چپ(ي  و پوره) راست(ي کامل  حشره -16 شکل

    
  

  .)1393 آباد گرگان هاشم ي تحقیقات پنبهایستگاه ( پنبه ي سنک غوزه ي کامل حشره -17شکل 
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  .پنبه ي غوزه در ها سنک ي تغذیه عالیم خسارت ناشی از –18کل ش

  

 تغذیه از .کنند می خسارت ایجادها و هم حشرات کامل  هپورم ه :خسارت ي وهنح     

مکنده سبب  - قطعات دهانی زننده هاي پنبه با غوزه ها و گلها،  غنچه هاي انتهایی، جوانه

پیدایش ب موجتغذیه  .شوداي نارس میه غوزه کوچک و هاي ها، غنچه گل ریزش زیاد

صورت بروز  درکه  گردد میسطح غوزه  رويبر تیره  کوچک و ،سوخته آفتاب هايلکه

 شوند ي بدشکل ایجاد میها غوزهها  خسارت شدید، به دلیل تلقیح نشدن برخی از تخمک

  .)18شکل (

   

 انفرادي به طورود را هاي خ تخمهاي برگی  سن ي حشرات ماده :زندگی ي تاریخچه     

طرف دو  از ، کمی خمیده واي شکل ها استوانه تخم .گذارند می ها دمبرگ روي اترجیحو 

 متمایل به زردبه رنگ  هستند که پس از کامل شدن جنینبراق  به رنگ سفید، و فشرده

طول  که دداروجود سن پورگی  پنج .ندوش تفریخ می روز 5 تا 4ها طی  تخم .آیند درمی

سن سوم پورگی شروع به رشد  در هاي بال غالف .شدبامیروز  3 تا 2 سن هر ي رهدو

و پاها و  متر، میلی 9 تا 7 حدود به طول، کشیدهداراي بدنی  کاملحشرات  .کنند می

 15 ي کامل در حدود حشره از تخم تانشو و نماي این حشرات  .باشند می درازهاي  شاخک
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در ماده  ي یک حشره و ندمان ه میهفته زند 5 تا 3 کاملحشرات  .کشد طول میروز  18 تا

  .خم بگذاردعدد ت 80 تواند میطی زندگی خود 

  Oxycarenus pallens سنک تخم پنبه

 است که در چندخواریکی از آفات  Oxycarenus pallensسنک تخم گلرنگ      

 .گزارش شد 1354سال  در ایران ابتدا در کند و میایجاد گلرنگ خسارت  گیاهان پنبه و

اي، کشورهاي  مدیترانه ي مناطق گرمسیر به ویژه منطقه در و ردجهانی دا این آفت انتشار

هاي زایشی  گیاهی اندام ي شیره از ها پوره کامل و اتحشر .دارد اروپایی وآفریقایی وجود

صدمه دیده  هايبذر .کنند میغذیه ي ختمی ت تیره گیاهان پنبه و سایر ي هبذور رسید و

لکه روي الیاف پنبه سبب  ایجاد باچنین،  مه. دهند خود را از دست میزنی  درت جوانهق

کامل روي  ي زمستان را به صورت حشرهاین آفت  .شوند کاهش کیفیت الیاف می

شروع به حشرات کامل  ،در بهار. گذراند می) مانند ختمی(ي ختمی  تیرههاي هرز  علف

به مزارع پنبه مهاجرت  ،هاي پنبه رشد کردند تهکه بو و پس از ایننمایند  میفعالیت 

هاي باز شده  غوزهالیاف هاي خود را روي  حشرات ماده پس از جفتگیري تخم. نمایند می

  .)19شکل( دهند قرارمی

 

    
  

  .)1394 آباد گرگان هاشم ي تحقیقات پنبهایستگاه ( هاي سنک تخم پنبه پوره و کاملحشرات  -19 شکل
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پورگی در نسل تابستانه حدود سه هفته و در  ي  هدوراست و  سن پورگی 5داراي این حشره 

ها و  غوزهبهتر است  .نسل در سال دارد 4تا  3 این سنک. باشد هفته می 6ه یزینسل پا

روي بر حشره موفق به تخمریزي  تاد نآوري شو چه زودتر برداشت و جمع محصول پنبه هر

  .ها نشود آن

  

  Helicoverpa armigera پنبه ي کرم غوزه

 سوراخیک داراي  ،صاف ي قاعده کروي با هها نیم تخم :شناسایی هاي نشانه     

 .است شده پوشیده طولی خط 24تقریبا  باسطح تخم  ي بقیهو ، راس درمیکروپیل صاف 

نشوونماي  که با آیندکرم درمی سفید ای سفید رنگ هها ب اندکی پس از تخمگذاري، تخم

این نوار به  .شودمی ایجاد رمزمایل به قاي  به رنگ قهوهی یانم نوار، یک ندریجی جنیت

ي سطح تخم نیز پیش از تفریخ به صورت یکنواخت به رنگ  شود و بقیه تدریج تیره می

 متمایل به زرد شفاف با سفیدبه رنگ  نوزادالروهاي  .آید اي مایل به خاکستري درمی قهوه

 حدودکرده  رشد کامال الروهاي .هستند سیاه تااي قهوه کپسول سر تر و خطوط طولی تیره

  دانه دارد و داراي ظاهري دانه به طور بارز ها جلد بدن آن و طول دارند متر میلی 42 تا 35

  

  
  

  .)1380گرگاني  مزارع پنبه(پنبه  ي کرم غوزه الرو ، تخم وي کامل حشره -20 شکل
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  .)1393 آباد گرگان هاشم ي تحقیقات پنبهایستگاه ( پنبه خسارت کرم غوزه در آثار -21 شکل

  

 اي قهوه اي روشن تا پسول سر قهوهرنگ ک .نزدیک به هم است و وچکک هاي برآمدگی

رنگ هستند، و موها  اي کم اي و مخرجی قهوه سینه هاي قفس د، حلقهباش مایل به قرمز می

هاي تنومندي  پره ات کامل شبحشر .باشند ها سیاه می هاي تنفسی و ناخن رنگ و روزنه تیره

 کاملحشرات بدن عرض . است  Noctuidaeي  هاي خانواده پره هستند که ویژگی بارز شب

 .Hي ها ماده. )20شکل (باشد  می متر میلی 19 تا 18طول بدن  و 40تا 35هاي باز  بال با

armigera خاکستري هستند -اي قهوهبه رنگ  نرها و ازتر  تیره.  

  

اغلب ممکن است مدتی سرگردان باشند الروهاي تازه تفریخ شده  :سارتي خ نحوه     

در  :کنند تغذیهسطح برگ  ازتصادفی و پیش از مستقر شدن در یک مکان مناسب، به طور 

در نهایت  ،صورت عدم ریزش دراست که گل  گل یاي  روي جوانهمعموال این مکان  ،پنبه

با وجود . دهندتررا ترجیح می هاي جوان غوزه و ها جوانه تر الروهاي مسن. شود توخالی می

تجمع فضوالت بین سطوح قرار گرفته، حمله  هاي موردغوزه ها وجوانه تر بیشاین، در 

  .شود دیده می کننده احاطههاي  براکته وها  آن
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ها  آنسبب ریزش  وزنند  آسیب می ترد و لطیف غنچه هايالروها به  :م خسارتیعال     

غنچه  .شونددیده میبوته داراي عالیم خسارت آفت در پاي ي  ریخته ه هايغنچ .شوند می

 الروها در .آیند می درپریده  به صورت رنگ ها بوته رويي باقی مانده بر  دیده  آسیب هاي

از الروها  .کنند ها تغذیه می قرار دارد، از غوزهخارج غوزه در  شانبدن که نیمی از حالی

الرو  هر .ندماینتغذیه میبه ندرت ها  برگ از ها آن .کنند غذیه میزایشی گیاه ت هاي اندام

  .غوزه تغذیه کند عدد 3 تا 2 و غنچه  عدد 10 تا 8 ازتواند  می
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  Pectinophora gossypiellaکرم سرخ پنبه 
  

  
Pectinophora gossypiella  

  

 دراین آفت  .شدتوصیف  ش وگزارهندوستان  از 1843 سال در اولین باراین آفت      

کرم سرخ . دارد انتشار ایران همجوار کشورهاي در ولی است ايآفات قرنطینه وایران جز

به دلیل  .بین ببرد از محصول را رصدد 100 تا تواند می که است خطرناك بسیار آفتی

 بذر در الرواستراحت  ي که دوره ایننیز  وغوزه  یا بذر در زمستانگذرانی به صورت الرو

 طریق از دیگر کشوري به کشور انتشار آن از بنابراین خطر ،رسد نیم می سال و گاهی به دو

مناطق جنوبی  وجود این آفت در از هایی گزارش، حال حاضر در .بذر خیلی زیاد است

مناطق  در ،میزبان نبود جغرافیایی خاص و دلیل شرایط اقلیمی وه ولی ب ،دندار وجود کشور

  .اري دیده نشده استک پنبه

اي  هایی کوچک به رنگ قهوه پره کرم سرخ شبکامل حشرات  :شناسایی هاي نشانه     

هستند رنگ  بی ي سن اولهاالرو .است متر سانتی 1دود ح ها بدن آن ولکه ط دنباش می تیره

 یه ازغذالروي به دلیل ت سن آخر سن سوم یا دو الروها در. طول دارند مترمیلی 1 حدود و

  .آیند درمیبه رنگ صورتی هاي نکروزه  بافت

  

به  خود رامتمایل به سفید  مانند و مسطح پولک يها ها تخم ماده :زندگی ي تاریخچه     

هاي  با وجود این، غوزه .گذارندمیتازه  هايجوانه هاي مختلفانفرادي روي قسمت طور
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 روز 7 تا 3 ي نشوونماي جنینی ورهد. شوند رشد کرده در صورت وجود ترجیح داده می نیمه

  .طول دارند متر یک میلی حدود و هستندرنگ  بی دازهاي نوروال. کشد طول می

  

خسارت قابل توجهی پنبه  ي هاي رسیده غوزه بهسرخ  کرم الروهاي :خسارت ي نحوه     

 .کنند می نفوذ ها غوزه درکوچک  نوزادالروهاي که صورت این به آورند  وارد می

 د ونمان میها باقی  داخل غوزه در الروها وشوند  الروها مسدود میهاي ورودي  راخسو

 ی مواقع آنرخب شدت آلودگی در .ندبر بین می از ارالیاف  و بذر ي دهنده هاي تشکیل بافت

ها  درصد غوزه 100تا 75 شود و یافت می الرو عدد 10تا غوزه  هر شدید است که درچنان 

گیاه  رويشدن  باز زمان رسیدگی و ات و نریزند دیده آسیبهاي  غوزه اگر .شوندآلوده می

روغن  قدارمحتی  وشوند  رنگی می اندامان مانده آفت در خسارت که از الیافی ،باقی بمانند

 .گیرندمی قرار تاثیرتحت نامطلوبی شکل به نیز کیفیت ریسندگی الیاف  کیل و درصد ،بذر

ریزش  یکنواخت به طورست ا که ممکن کنندمیحمله نیز ان هاي جو به غوزهاین الروها 

 .شوند ها می و وارد آن کنندسوراخ می ها را گل هاي گل و چنین جوانه همالروها  .ندکن

در  آفت این .دارد) ختمی(ي پنبه  تیره از متعددي هايمیزبان آفت ینا، خاردار کرم همانند

  .دکن میایجاد نیز  به هم هاي نزدیک با گلبرگظاهري روزت مانند  ها گل
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  Pectinophora malvella  کرم سرخ ثانوي پنبه

  

    
Pectinophora malvella  

  

 در گونهاین  .شده است به این نام مشهور شباهت زیاد به کرم سرخ پنبهدلیل به این آفت      

 در 1344 سال درفت این آ .زا است خسارت يمرکز يایآس يها يجمهور ي مزارع پنبه

 .گردیدممنوع  منطقهبالفاصله کشت پنبه در آن  مشاهده شد کهآذربایجان غربی  استان

 )نگلستا هاي آذربایجان غربی و استانمانند (برخی مناطق ایران  در حال حاضر آفت در

 یک نسل در این حشره. محصول پنبه مشاهده نشده است ولی خسارت آن دردارد  وجود

به مناطق کرم سرخ ثانوي پنبه خطر انتقال  .پذیر است امکان از راه بذرانتقال آن  و ردسال دا

  .خیز کشور وجود دارد پنبه
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 .Earias spp پنبهخاردار  کرم
  

    
Earias insulana  

 وجود Earias insulana و Earias vittella هاينام به خاردار کرم گونه دو دنیا در     

 هاي گلستان، فارس، استان در حال حاضر در E. insulana ي گونه ،ایران رد .دندار

 آفات مهم پنبه است که در یکی از دارد و انتشار غیره خراسان و ،آذربایجان شرقی

 راین آفت د. کند می ها ایجاد کاري پنبه درصد خسارت در 90 تا 20طغیان بین  هاي سال

زیادي  خسارت بسیار و طغیان کرد) گنبد گرگان و(شمال ایران  در 1345 و 1344هاي  سال

هاي  سال در .حشرات بومی شمال ایران نیست کرم خاردار از .نمود ها ایجاد کاري پنبه در را

 و مثل ماه براي تولید 7تا  5حداکثر مدت  ،مرکز ایران هواي مناطق شمال و عادي آب و

 حالت مرگ و طبیعت در آفت دربقایاي  ،ایام سال ي بقیه در تکثیر آفت مساعد است و

: عبارتند از و ي ختمی تیره ایران از گیاهان میزبان کرم خاردار در .دنبر زندگی به سر می

 و ،شمالیمناطق  در انواع ختمی و بامیه، قوزك یا کنف وحشی، گاوپنبه کنف، پنبه،

فت جیر داراب و ،خوزستان در ،به عالوه .نقاط گرمسیر در جنوب وپنیرك یا توله 

یک نوع گیاه  ي داخل کپسول میوهدر اوایل پاییز  نشوونماي کرم خاردار درتابستان و

  .)22شکل ( دیده شده است )Tiliaceaeي  تیره از( تان هندي یا چتاییک خودرو به نام

ماهانه  یانگین دمايم سرما طوالنی و ي دوره پربرف و هایی که زمستان سخت و در سال     

 آفت معموال در هاي شفیره ،برسدي سلسیوس  درجه 5 از ستان به کمترماه زم طی یکی دو
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 10 تا 6ماه بین  4تا  3مدت  ماهانه در دماي میانگیاگر . د شدنشرایط صحرایی تلف خواه

 و اسفند ها تا آن ولی تعدادي از شود می زمستان زیاد تلفات جمعیت آفت در ،درجه باشد

 ،اوایل بهار زمستان و اواخر در هوا دمايشدن  ت مساعدصور در د ونمان زنده می اوایل بهار

گیاهان میزبان بر روي  ،جفتگیري پس از وشوند  میخارج  ها شفیره از حشرات کامل

 آذربایجان و هاي استان( شودسرد ي چه هواي بهار چنان .کنند ي میگذارتخم خودرو

 و شدخواهند تلف مل حشرات کا )شمال خراسان نقاط سردسیر استان مرکزي و بسیاري از

 چه هواي زمستان تا چنان .مردخواهد گردید و در نهایت خواهند متوقف  ها نشوونماي تخم

 ي وگذاربراي تخمشرایط  ،باال برود ماد نیز اوایل بهار و ،اواخر اسفند مساعد باشد

  .خواهد بود نشوونماي آفت مساعد

  

 هاي باز بال بابدن آن عرض  متر و نتیسا 1 به طول ي کامل هحشر :هاي شناسایی نشانه     

رنگ  اي قرهنشکم  واست روشن  سبزاي از  سایه لعموبه طور مرنگ بدن  .است متر سانتی 2

هاي جلویی  بال ،Earias insulana در. هستند خط عرضی متمایز 3ها داراي  بال. باشد می

 )رنگ سبز( یک نوارهاي جلویی  روي بال Earias vittella درباشند و  میسبز به رنگ 

  .دارد وجود
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کنف  ،)باال، راست( Abutilon avicennaeگاوپنبه  : گیاهان میزبان وحشی کرم خاردار پنبه در ایران -22شکل 

Hibiscus cannabinus )باال، چپ(،  ختمیAlthea setosa )کتان هندي یا چتایی  و) پایین، راست Corchorus 

olitorius )پایین، چپ(.  

را  به رنگ سبز خودمایل هاي  کرم خاردار تخم هاي پره شب :زندگی ي تاریخچه     

 .دنگذار میو تازه  ترد غنچه هاي و ها برگروي بر پراکنده  ادي ورانف  به طورالعموم

 مدت هب دازالروهاي نو. دنشو روز تفریخ می 10تر از  بیش تاروز  3از  تر کمها ظرف  تخم

به درون  سپس شروع به نفوذزنند و  پرسه میگیاه روي سطح  ساعت نیم حدود کوتاهی در

الروها  .کشدماه طول می 2از  بیش یک هفته تا الروي ازي  دوره .کنندگیاه می هاي بافت

خاك  يها کافشها و  داخل ترك درو  در داخل مواد ریخته شده بر روي سطوح گیاهان

ین به رنگ سفید چرکرا اي پیله ه شدنشفیر پیش ازالروها  .شوند به شفیره تبدیل می

  .کشد ماه طول می دوبیش از  روز تا چند شفیرگی از ي دوره .تنند می

  

 الروها .باشند میآفت  زاي هاي سنین مختلف مراحل خسارتالرو :خسارت ي نحوه     

 جوان، غنچه هاي سپس از و دننک میسوراخ  را ي جوانها هشاخ وها  چههگیاهاي  ساقه

سطح بدن  .کننداندازي می پوست بار 5 تا 4روها ال .ندماینتغذیه می ها غوزه و ها جوانه

 هاي خاردار یا کرماین الروها  ،به همین دلیل. است کهل و خار ها به طور نامنظم دارايالرو

  .ندوش نامیده می دار لکه
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و  ها غنچه ریزش ،رویشی ي مرحله در رشددر حال پژمردگی نقاط  :م خسارتیعال     

  .ها غنچه هاي جوانه

  

  Spodoptera litura پنبه برگخوارکرم 

 هایی ردیف که در تخم است 350 تا 300 تخم حاوي ي توده هر :شناساییهاي  نشانه     

 سبزدر ابتدا  الروها .شوند ده میانبدن ماده پوشهاي  فلس ي وسیلهه ب دارند و الیه قرار 3تا 

اي تیره  قهوهبه رنگ  عدابرنگ بر روي بدن خود هستند که  نقاط تیره و دارايپریده  رنگ

شفیره به . شود ها ایجاد می بر روي بدن آنعرضی  نوار طولی وتعداد زیادي  و آیند درمی

 20تا 15بین  هاي کامل پره شب .شود شفیره در خاك تشکیل می .اي تیره است رنگ قهوه

یی هاي جلو بال .است متر میلی 38 تا 30 هاي باز بال با اه آنبدن  عرض د ونطول دار متر میلی

 ازمتشکل طرحی پیچیده ها  هستند و روي آنیل به قرمز ااي م قهوه خاکستري تابه رنگ 

 .)23شکل ( شود دیده می ها رگبال امتداد در تر پریده خطوط رنگ نوارهاي کرم رنگ و

 .هستند اي متمایل به خاکستري اي قهوهه عقبی سفید متمایل به خاکستري با حاشیه هايبال

 آبی - خاکستريبه رنگ یک نوار هاي جلویی نرها  ي داخلی هر یک از بال در حاشیه

  .وجود دارد

  

هایی به رنگ کرم  تودهداخل  را در هاي خود حشرات ماده تخم :ي زندگی هچختاری     

 در فلس پوشانده وو  ي بدناههاي تخم معموال با موتوده. دهند می قرار اي طالییقهوه تا

 3، 4 تا 3شفیرگی به ترتیب  الروي و جنینی،هاي  دوره. ندشو یگذاشته مسطح زیرین برگ 

  .شودروز کامل می 60 تا 50ظرف زندگی  ي چرخه .کشند طول می روز 10 تا 8 و 20 تا
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  .پنبه کرم برگخوار الرو و ي کامل حشرهشکل ظاهري  -23 شکل

  

  

و  کنندها تغذیه می سطح زیرین برگاز جمعی  دسته الروها به طور :خسارت ي نحوه     

ها را بر جاي  ، تنها رگبرگ میانی و سایر رگبرگبودن خسارت در صورت شدید

  .گذارند می

  

  Anomis flava پنبه یوجب کرم نیمه
  

  
Anomis flava  

  

 که باشد آفات پنبه می وجز هند لی درو ،ندارد ایران وجود این آفت خوشبختانه در     

  .گیرد جا مورد اشاره قرار میاین  در ،اي رعایت موازین قرنطینه به منظورو جهت آشنایی 
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روي گیاه و  متر میلی 5/0حدود  به قطر راه، راه، کروي هاتخم :شناسایی هاي نشانه     

 به رنگ سبز و ترم میلی 30تا 25 به طول یافته رشد الروهاي کامال .شوند گذاشته میپنبه 

 ي سیاه و جفت لکه 6 وسطح پشتی  درسفید خط طولی  5رنگ هستند و  کمبه زرد  متمایل

اي  رنگ متمایل به قهوهو به  مخفیاز نوع ها  شفیره .شود ها دیده می آنپشت بدن  زرد در

حشرات  .شوندیمتشکیل ها  در درون آنگیاهان  هاي برگ هاي پیچاندن حاشیه با وهستند 

عرضی  نوار 2داراي ها  یی آنهاي جلو بال باشند و می اي متمایل به قرمزقهوهامل به رنگ ک

  .ندباش می پریده اي رنگقهوه یعقب هاي که بال حالی در هستند رنگ زیگزاگ تیره

  

 پس از .گذارند تخم میعدد  600 تا 500 حدود در ها ماده :زندگی ي تاریخچه     

سطح  شروع به تغذیه از افتند وتر می هاي مسن روي برگه بتر  کوچک الروهاي ،تفریخ

تمام از شوند و  خوار می برگ عمدتاالروها  ،میانی رشد مراحل در .کنندها میبرگ زیرین

  .شودکامل می روز 42 تا 28مدت  زندگی در ي چرخه .کنندبرگ تغذیه میهاي  بافت

  

الروهاي جوان به صورت  .اي است دورهاغلب  A. flavaطغیان  :خسارت ي نحوه     

-  هاي سوراخ ها پهنک برگ تغذیه از با وکنند  می آیند و فعاالنه حرکت گروهی درمی

میانی  گبرگخود تنها رشدید  ي تغذیه باتر  رشد یافتهالروهاي  .کنند می ایجادرا کوچکی 

به سمت  حاشیه ها از برگ جویدن با ها آن .گذارند می يجا رب راها  و سایر رگبرگ

ها تغذیه  غوزه و ها جوانه، هاي ترد سرشاخه از گهگاهالروها  .کنند ها تغذیه می رگبرگ

 ظاهر گیاه رویشی رشد ي مرحله اوج هاي دیم در پنبه دری وجب نیمههاي  کرم .کنند می

 در موجود Cryهاي  سمالروها به  .شوند کرم غوزه اشتباه گرفته می غلب باا و شوند می

چندین میزبان  وجبی ذکر این نکته مهم است که کرم نیمه .حساس هستند تی بسیاربی ي پنبه

  .کنند پارازیته میرع امز در ي پنبه را نیز کرم غوزه کهباشد  می پارازیتوییدگونه 
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  Sylepta derogataبرگ  ي کرم تاکننده
  

    
Sylepta derogata  

  .جا آورده شده است این درا آن بجهت آشنایی  و ندارد ایران وجود این آفت در     

الروها به رنگ  .ندستهمات  به رنگ سفید و صافگرد،  ها تخم :شناسایی هاي نشانه     

به شفیرگی  الروها پیش از .دنباش اي تیره می قهوهي به رنگ سر شفاف با نیمه وسبز براق 

 .طول دارند متر میلی 30 تا 22رشدیافته  کامال الروهاي .آیند درمییل به صورتی امرنگ 

نوك قالبی  اب خار  8ها  هستند و در انتهاي بدن آنبه قرمز اي مایل  به رنگ قهوه ها شفیره

عرض و طول  متر میلی 5/12(متوسط  ي اندازه درکامل  هاي پره شب .شود دیده میشکل 

نقش و تعدادي  ها آن هاي متمایل به زرد بالهستند و روي ) متر میلی 25هاي باز  بالبدن با 

  .دنباش میرنگ داراي نقاط سیاه سینه  قفس و سر .داردرنگ وجود اي  دار قهوه موج نگار

  

در طول رگبرگ میانی  ها در سطح زیرین برگ ها در تخم :زندگی ي تاریخچه     

 200حدود  ي ماده حشره .شوند می شتهگذا تر اي بزرگه رگبرگرگ میانی و بامتداد رگ

 ،3 تا 2شفیرگی به ترتیب  ، الروي وجنینی نشو و نماي ي ها دورهطول  .گذاردتخم میعدد 

 .کننداندازي می مرتبه پوست 6ه شدن شفیرپیش از  تا الروها .است روز 8 تا 7 و 18 تا 15
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 روز 53 تا 25ظرف زندگی ي  چرخه .شودها سپري می برگداخل  شفیرگی در ي دوره

  .گرددامل میک

  

الروهاي  .کنندها تغذیه می سطح زیرین برگ هاي جوان درالرو :خسارت ي نحوه     

تا رگبرگ میانی، به سمت باال  ها آنبا پیچاندن  و کنند میها تغذیه  برگي  حاشیه تر ازمسن

تارهاي ابریشمی محکم شده  که باآورند  درمی شکل داالنی مخروطی شکل بهها را  برگ

داخل این  الروها در .کنندمی تغذیه برگ يها بافت ازداالن  نالروها در داخل ای. است

  .کنندمی تغذیهها  هاي برگ حاشیه از د ونمان می داالن باقی

  

  Phenacoccus solenopsisشپشک آردآلود 
  

  
Phenacoccus solenopsis  

  

 آفاتو آمریکا جز کشورهاي هند، پاکستان و ندارد ولی در ایران وجود این آفت در     

یک میلیارد روپیه خسارت  نهاالسکه در پاکستان به طوري  رود می به شمار همهم مزارع پنب

  .باشد ضروري می آن آشنایی با ،پنبه طریق بذور انتقال آفت ازتوجه به  با. کند می وارد
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 ;.Phenacoccus solenopsis (Hemهاي آردآلود  شپشک :هاي شناسایی نشانه     

Pseudococcidae)  5حدود ها  بدن آنطول  هستند کهشیره  ي دهمکنو حشراتی کوچک 

، متمایل به زرد سبزبه رنگ بدن حشره . ستامتر میلی 4 تا 3 بدنشان و عرض متر میلی 6 تا

تیره  نواردو  مخرجی وي  دو رشته ،متوسط کوچک تاهاي  با اندازهمومی  هاي تهرشداراي 

تخم تولید  ي کیسه ایه یک توده این گون. )23شکل ( باشد بدن میي میانی  لبه طرف هر در

پوشش مومی  هستند وتحرك بسیار پر )هاي خزنده یا پوره( هاي سن اول پوره. کند می

سن  3کند و داراي  تکمیل میروز  40 تا 35 ظرف را زندگی خود ي ماده چرخه. دندارن

 کندمی تولیدي تخم  کیسه 3تا  2 زندگی خود ي دوره درماده  ي حشره هر .باشد پورگی می

 99تا  و شوند میساعت تفریخ  دو تاپس از یک ها  تخم. دگذار  تخم می عدد 800تا  300و 

وتاه کنرها ي زندگی  دوره .شوند خارج میکیسه ي ظاهر شده از  الروهاي خزندهاز درصد 

و در انتهاي  )نرها بدون تغذیه( مدي ندارندقطعات دهانی کارآاست،  )روز 2 تا 1 حدود(

زایی زنده تخم بکرزایی وروش به  تولید مثل اغلب. وجود دارد مید ي رشته اربدنشان چه

  .شود نجام میا

  

هاي  ي گیاهی از تمام قسمت آردآلود به دلیل مکیدن شیره شپشک :ي خسارت نحوه     

آلوده به شپشک  هاي پنبه. آورد به پنبه وارد می اقتصادي شدیدي را سارتگیاه، خ

نزدیک  و سطح زیرین برگ دررنگ کرکی سفید  هاي تودهانند وجود آردآلود، عالیمی م

 هاي بدشکل یا جوانه ،روي ساقه و هارگبرگامتداد  در و گیاه هاي در حال رشد راسبه 

عسلک ترشح . دهند را نشان می مانند پیچیده یا خوشه چروکیده یا يها برگو ، مانند کپه

یند اه روي فرک شودسیاه می اي اي دودهه کپک رشد سببآردآلود شپشک توسط شده 

  .دارداثر منفی  فتوسنتز
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 از هاي آردآلود انتقال شپشکدر ارتباط هستند که این امر به گیاهان آلوده با ها مورچه     

  در کم و رشد باعثطریق مکیدن  تغذیه از. دکن میکمک کانی دیگر م یک مکان به

  نیز اتفاقکیفیت الیاف و کاهش  ها غوزهقص باز شدن ناق .شودخشک شدن گیاه مینهایت 

  

  
  

  .شپشک آردآلود -24 شکل

و در نتیجه ها  گره میان ي فاصله شدن هاي جوان موجب کوتاه آلودگی سرشاخه. دافت می

  .شودت میزِوحالت ربروز  یا ها بوته سبب کوتاهی قد

  

  :عالیم خسارت

  .آردآلود بدون شپشک: 0ي درجه

  .روي گیاهبر  به طور پراکندهشپشک  عدد 10 ات 1حدود  در: 1 ي درجه

  .آلودآرد هاي به شپشکبه شدت آلوده  ي یک شاخه: 2 ي درجه

 درصد از 50آلودگی هاي آردآلود،  شاخه به شپشکچند  یا دوآلودگی شدید : 3 ي درجه

  .گیاه

  .شده است کل گیاه آلوده: 4 ي درجه
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  برگ پنبه شدن قرمز

 شوددیده می به قرمز غلیظ صورتی از ها رنگ سریع برگ تغییر شکل بهاین عارضه      

بزرگ و هاي  رگبرگنخست  کل پهنک برگ، در عارضهش گستر از پیش .)25شکل (

شود  و باعث میشود  ظاهر میها برگ روي بیمارياین  .گیرند می قرار تحت تاثیر کوچک

  این .پیر شوند ،صل رشدیا پیش از انتهاي في پیش از رسیدگی  هایا در مرحله برگکه 
  

  
  

  .)1393 گرگان ي کارکنده ي ایستگاه تحقیقات پنبه( شدن برگ پنبه قرمز -25 شکل

هاي باالتر مشاهده  در برگ عداب د ووش میگیاه شروع  ترهاي پایین برگ ازعارضه 

 بیمارياین . ندکن ش میریز وشوند  میخشک  نهایت در داراي عارضههاي  برگ. دگرد می

عواملی که سبب . دهد رخ می ها برگ شت یا پیش از رسیدگی اک روز پس از 70 تا 60

تجمع  ،پتاسیم و فسفر ، کمبودنیتروژن کمبود :عبارتند ازد نشو ها می قرمزي برگ

چون این ( ي سلسیوس در شب درجه 15 از تر ي پایین کمها، دماها برگ در ها کربوهیدرات

یک ( 1کینتین سنتز کاهش ،ها ریزمغذي کمبود ،)کندمی کآنتوسیانین را تحری دما تولید

اخیر  مطالعات .تنش رطوبتی ژنتیکی و ، استعداد)انگیاه رشدي  کننده تنظیم هورمون

آفات  حضور باها برگ شدن قرمز کهاند  نشان داده هند پنبه درموسسه مرکزي تحقیقات

که با  هایی کرت ، درشدن زهاي حساس به قرم ژنوتیپ در .استدر ارتباط مکنده 

                                                             
1. Kinetin 
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 سمپاشی و Jassidaeي ها كزنجربه ویژه کش تیومتوکسام علیه آفات مکنده  حشره

  .مشاهده شد با تاخیر ها برگ شدن م قرمزیعال گسترشو  بروزند، بودحفاظت شده 

شود  میرایه ها ا برگ شدن براي مدیریت قرمزدرهندحال حاضر  که در اي توصیه     

یا در خاك هکتار  کیلوگرم در 25 تا 20کاربرد سولفات منیزیم به مقدار  :عبارت است از

 5/0 و )DAP( آمونیوم فسفات کود ديدرصد  2 یا اورهدرصد  1 پاشی شاخساره با محلول

 وثرکنترل م .ها گشدن برم قرمز یعال ظهوربالفاصله پس از درصد سولفات منیزیم  1 تا

 به ،هاي جدیدکشحشره با آن اواخر تاي زایشی  مرحله اوج در Jassidaeي ها زنجرك

  .کرد کمک خواهد ها برگ شدن م قرمزیکاهش عال

  

  ویروس نواري برگ

 ،بوته جوان نوك هايگزردي بر دراثرآن این ویروس بومی مناطقی ازهند می باشدکه     

 يها ن برگشدکوچک  ، پیچیدگی ومردگی یا بافت ، نکروز، برنزه شدنشدن رنگبی

نشان داده شده که برخی  .شوند کوتوله می گیاهان آلوده به ویروس .دهدروي می آلوده

 هايعلف حذف .نقش دارندگسترش بیماري  درها شته جدیدا ها و تریپس مانندآفات پنبه 

بروز دن شبه محدود  ،کشت فصل آغاز پنبه پیش از مزارعاطراف  از میزبان ویروس هرز

که ) CLCV( ویروس پیچیدگی برگ پنبه ،پاکستان در .ردک دکمک خواه این بیماري

  .باشد می زا مزارع پنبه خسارت دراست، آن عسلک پنبه ناقل 
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  .در پنبه خسارت ویروس  نواري برگ -26 شکل
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