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 حبيب عباسي پور 
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 چکيده
 

 از جمله مهمترين آفات گياهان تيره گرامينه بخصوص غالت محسوب مي             Mythimnaشب پره هاي جنس     

الرو اين آفات بنام كرم هاي      .  شوند كه با تغذيه از برگ و خوشه باعث كاهش شديد عملكرد محصول مي شوند               

ختلف الروي قادرند تا در شرايط مساعد يك مزرعه برنج را در عرض يك              پياده نظام با تغذيه گروهي در سنين م       

خسارت اين آفات بصورت دوره اي و هر چند سال يكبار در مزارع برنج                .  مدت كوتاه بطور كلي نابود سازند      

در بررسي هاي جامع    .  غرب مازندران ديده شده كه خسارت جبران ناپذيري را به مزارع برنج وارد مي سازند                 

 تا  ١٣٧٨ در فاصله سالهاي      Mythimna آمده كه در قالب مطالعه ديناميسم جمعيت شب پره هاي جنس            بعمل

و  Mythimna unipuncta (Haworth) گونه از اين جنس بنام هاي علمي          ٣ انجام گرديد مجموعا     ١٣٨٠

Mythimna pudorina (Denis & Schiffermuller)   و Mythimna  vitellina (Hübner)  از مزارع  

 گونه غالب بوده كه عمده خسارت       M. unipunctaدر اين ميان گونه     .  برنج غرب مازندران جمع آوري گرديد     

بررسي هاي انجام شده روي تغييرات جمعيت الروي و حشرات بالغ نشان داد كه اين گونه                  .  را وارد مي سازد   

فعاليت الروهاي  .  ور ديده مي شود    نسل بوده كه حداكثر فعاليت الروي در ماههاي تير، مرداد و شهري              ٣داراي  

طول مراحل مختلف رشدي آفت در شرايط        .  نسل دوم بسيار شديد بوده و بيشترين خسارت را ايجاد مي كنند             

.  روز محاسبه گرديد   ٤٤/٤٤ روز و نسل سوم       ٤٨/٣٧ روز و نسل دوم       ٢٧/٤٨انسكتاريوم به ترتيب نسل اول       

دريج كاهش يافته و تعداد كمي از الروها قادرند به مرحله حشره             درصد بقاء از مرحله سن اول الروي به بعد بت          

 پيك پرواز در ماههاي اوائل تير، اواسط مرداد و           ٣نتايج بدست آمده از تله رابينسون نشان داد كه           .  بالغ برسند 

 . شهريور ديده مي شود كه مربوط به نسل اول، دوم و سوم آفت مي باشد
 

   Mythimna unipuncta ، Mythimna pudorina ، Mythimna : كليديه هايواژ
                            vitellinaبرنج ،  

 
 مقدمه

 از جمله مهمترين آفات      Mythimnaشب پره هاي جنس      
جنس).  ١٨،   ١٦،   ٧،   ٦(شوند     محسوب مي    ١تيره گرامينه  
Mythimna   ٤٧هاي متعددي است كه تقريبا تمام         شامل گونه 
 ٢ها اي بطور خارجي روي تك لپه         Mythimnaگونه جنس    

. كنند بخصوص ذرت، گندم، برنج، سورگوم و نيشكر تغذيه مي           
                                                                                    
1.  Graminae 
2.  Monocotyledons 

 ٣هاي اي ها در شرايط طغياني روي دو لپه       البته برخي از اين گونه    
الروهاي )  ٨(  گادفري برطبق نظر .  كنند مختلف نيز تغذيه مي    

اين جنس از نظر مرفولوژيكي به شرايط تغذيه از گرامينه ها               
 توسط  ١٣٤٩ در سال     M. unipunctaگونه  .  ار شده اند  سازگ

هاي گيالن، خراسان، تهران،        ميرزايانس و كاللي از استان        
كه تحقيقات  )  ٥(مازندران و آذربايجان شرقي گزارش شده است        

). ٤  ،٢،  ١(بعدي توسط ساير محققين اين امر را تاييدنموده است        
                                                                                    
3. Dicotyledons  
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ه برنج بخصوص  از اندام هاي هوائي بوتM. unipunctaالروهاي 
. برگ و خوشه تغذيه مي كند و آنرا كامال از بين مي برند                   

الروهاي سن يك هر نسل فقط از پارانشيم برگها بخصوص بين            
در سنين بعدي تمام برگ را خورده و        .  رگبرگها تغذيه مي كنند   

خسارت عمده آفت   .  گذارند فقط قسمتهاي سخت آنرا باقي مي      
در تيرماه و مربوط به       )  ويزنواحي مركزي ايلي ن     (در آمريكا    

) سيبري(در نواحي شرق دور     ).  ٣(الروهاي نسل اول آفت است      
شدت آسيب در اواخر تير و اوائل مرداد ماه يعني همزمان با                

ديده شده كه الروها در اين ). ٣(حداكثر فعاليت الروها مي باشد 
هاي آنرا   موقع طي يك شب چمنزاري را لخت كرده و فقط ساقه          

هاي درو و    گاهي اوقات الروها علوفه و يا زراعت      .  اند اشتهباقي گذ 
طبق گزارش  ).  ٢(خرمن شده را نيز مورد حمله قرار مي دهند           

 در گيالن صدمه عمده آفت در اوائل شهريور ماه           ١٣٤٢برومند،  
در اين هنگام الروهاي نسل اول آفت          .  مشاهده گرديده است   

اده و بر اثر تغذيه از      خوشه هاي برنج را شديدا مورد حمله قرار د        
و حتي خود   )  گلوم و گلومل  (ها   هاي نازك و لطيف دانه      پوشش
ها بزمين   ها موجب قطع و ريزش مقدار زيادي از خوشه             دانه
 عدد الرو هم روي هر خوشه          ٢٠گردند بطوريكه بيش از        مي

در گيالن خسارت اين آفت عالوه بر       ).  ١(شمارش گرديده است    
 موشك، مرغ و هفت بند ديده شده         برنج روي علفهاي هرز جو     

در كشورهاي ديگر حشره مزبور به تعداد زيادي از گياهان          .  است
زراعي از جمله يوالف، چاودار، گندم ، جو، ارزن، ذرت، ذرت               

اي، نيشكر، نخود، لوبيا، يونجه، شبدر، چغندر، كتان و              خوشه
اين آفت در پاكستان بنام كرم قطع كننده        .  نمايد سوژا حمله مي  

الروهاي سن پنجم و ششم      ).  ١١(باشد   خوشه برنج معروف مي   
اين .  شوند با تغذيه از ساقه برنج باعث قطع ساقه خوشه مي              

مرحله حساس ترين زمان براي زيان رساندن به مزارع برنج               
خسارت اين آفت روي گندم و جو زياد بوده بطوريكه            .  باشد مي

گزارش شده   الرو در مترمربع      ٣٥جمعيت آن بر روي گياه تا         
الرو عالوه بر تغذيه از سبزينه گياه در مراحل طغياني              .  است

همچنين تغذيه الرو   .  گردد هاي گندم نيز مي     باعث قطع خوشه  
اين حشره بر روي نيشكر، ذرت، قياق، سودانگراس و جو دو سر             
تنها از برگ بوده كه در مرحله طغياني از گياه فقط رگبرگ هاي      

 ).١١(گذارد  اصلي و ساقه را باقي مي

هدف از اين مطالعه، شناسايي گونه هاي موجود جنس              
Mythimna            در مزارع برنج غرب مازندران و بررسي تغييرات 

 . جمعيت گونه غالب آنها در شرايط طبيعي بود
 

 مواد و روش ها
 اي   مطالعات مزرعه‐الف

اي اين تحقيق در ايستگاه تحقيقات         كليه مطالعات مزرعه   
غات نشتارود وابسته به دانشكده علوم كشاورزي        مزارع برنج و با   

. صورت پذيرفت ١٣٨٠‐١٣٧٨دانشگاه شاهد در فاصله سالهاي       
ارقام برنج كاشته شده در اين محل، ارقام بومي شامل بي نام،               

 .  طارم، ديلماني و خزر مي باشد
براي بررسي فعاليت حشرات بالغ در مزرعه از دو عدد تله              

اين نوع تله نوري كه مناسب       .   گرديد    استفاده ١نوري رابينسون 
جمع آوري شب پره هاي شب پرواز خانواده نوكتوئيده مي باشد           

 وات بوده كه نور با       ١٢٥مجهز به يك المپ جيوه اي         ،  )١٧(
اين تله در ناحيه باز و . امواج نوري كوتاه و بلند را فراهم مي كند

ين ساعات  اين تله ب  .  در حاشيه مزارع برنج نشتارود قرار گرفت       
حشرات كامل تك   صبح كه زمان حداكثر پرواز٦ شب لغايت ١٠

نقطه اي مي باشد از ابتداي ارديبهشت لغايت پايان آبان ماه               
تمامي نمونه هاي   .   فعال بود  ١٣٧٩‐٨٠ و   ١٣٧٨‐٧٩سال هاي   

جمع آوري شده هر روز صبح از تله تخليه شده و چهت                    
در آزمايشگاه  .  دندش شناسايي و شمارش به آزمايشگاه منتقل مي      

پس از تشخيص گونه، حشرات نر از ماده جدا گرديده و شمارش            
جداسازي حشرات نر از ماده با توجه به خصوصيات           .  مي شدند 

 . حشره صورت پذيرفت ٢اندام تناسلي خارجي
نمونه برداري مراحل مختلف الروي و شفيرگي شب پره تك          

طراف مزارع ايستگاه   هاي هرز ا   اي برنج از مزارع برنج و علف       نقطه
‐٧٩هاي   نشتارود از اول خرداد ماه لغايت پايان آذر ماه سال            

 ١٠هر هفته   ( بطور هفتگي صورت پذيرفت      ١٣٧٩‐٨٠ و   ١٣٧٨
براي اين منظور از يك كادر چوبي به          ).  نمونه يك متر مربعي    

گرديد، استفاده    مترمربع، كه بطور تصادفي پرتاب مي         ١ابعاد  
هاي موجود در اين واحد سطح         و شفيره تمامي الروها   .  گرديد

                                                                                    
1.  Robinson 
2.  Genetalia 
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آوري شده و حتي سطح خاك و قاعده طوقه گياه براي پيدا  جمع
معموال .  گرفت كردن الرو و شفيره مورد جستجو قرار مي              

 در طول روز بحالت استراحت          Mythimnaالروهاي جنس    
بدين ترتيب هر   .  شوند البالي بوته برنج نزديك طوقه ديده مي        

برداري گرديد و تعداد الروهاي          ع نمونه   متر مرب    ١٠هفته   
آوري شده در هر تاريخ نمونه برداري ثبت و يادداشت                جمع
 .گرديد مي

بمنظور مطالعه دقيق مراحل مختلف الروي و شفيرگي در           
زماني كه گياه برنج در زمين نبود، از مزارع شبدر كه بعنوان                

ني گياه دوم پس از برنج كاشته مي شود و كانون زمستانگذرا              
كليه .  شب پره تك نقطه اي محسوب مي شود، صورت گرفت            

الروها پس از جمع آوري به انسكتاريوم با شرايط دما و رطوبت             
محيط طبيعي منتقل شده و پس از جدا سازي در ليوان هاي               
يكبار مصرف قرار گرفته و با استفاده از گياه ميزبان تا مرحله               

فيره هاي جمع    ش.  حشره كامل مورد تغذيه قرار مي گرفتند         
آوري شده نيز در ليوان هاي يكبار مصرف كه محتوي ماسه نرم             

 .و مرطوب بود قرار گرفت
  مطالعات آزمايشگاهي‐ب

الروهاي جمع آوري شده از مزرعه پس از جداسازي و                
تعيين سن الروي در درون ليوان هاي يكبار مصرف بهمراه               

ن رطوبت از   براي تامي .  مقداري برگ تازه گياه قرار مي گرفتند       
ظروف الروي بطور روزانه      .  گرديدي پنبه مرطوب استفاده م     

بررسي گرديده و فضوالت الروي جمع آوري گرديده و گياهان            
همچنين هر گونه پوست     .  گرفت تازه در اختيار الروها قرار مي      

اين .  گرديد اندازي و ظهور پارازيتوئيدها ثبت و يادداشت مي           
ره و حشره كامل و يا ظهور          مرحله تا تبديل الروها به شفي        

 .پارازيتوئيدها ادامه داشت
هاي حشرات بالغ جهت شناسايي      تعداد قابل توجهي از نمونه    

 ارسال  جاكو كالبرگ به موزه تاريخ طبيعي فنالند و براي دكتر           
 در  M. unipunctaبمنظور تعيين سنين مختلف الروي      .  گرديد

سن اول بالفاصله  عدد از الروهاي ٥٠شرايط آزمايشگاهي، تعداد    
پس از تفريخ از تخم درون پتري ديش قرار گرفته و با استفاده               
از برگ هاي تازه گياهان ميزبان تا مرحله تبديل به شفيره                 

بالفاصله پس از هر مرحله پوست اندازي،            .  پرورش يافتند  

 باقيمانده در پتري ديش جدا گشته و با استفاده از             ١سر كپسول
استرميكروسكوپ  كه بر روي  )  ي مدرج عدسي چشم ( گرانيكول يك

با .  نصب گرديده بود مورد اندازه گيري دقيق قرار گرفتند              
الروي   هاي استفاده از اندازه كپسول سر در هر سن الروي، نمونه         

. گرديدند جمع آوري شده از مزرعه بطور تخميني تعيين سن مي      
براي مطالعه درصد بقاء مراحل مختلف رشدي از تخم تا حشره            

هر ( عدد تخم تازه گذاشته شده جدا گرديده           ١٠٠ل تعداد   كام
 سانتي متري قرار گرفت و ١٠و در پتري ديش    )  نسل بطور مجزا  

و %  ٧٥ و رطوبت نسبي     ٢٥  ±١ oCدر شرايط انسكتاريوم با دماي    
تعداد نمونه هاي زنده در هر      .   قرار گرفت  ٨  D:L١٦ دوره نوري   

 براين اساس درصد    شمارش گرديد و  )  تخم تا حشره بالغ   (مرحله  
بقاء مراحل مختلف رشدي از تخم تا حشره كامل در نسل هاي             

 .مختلف محاسبه گرديد
 
 نتايج

 در مزارع برنج Mythimna گونه هاي موجود جنس  ‐۱
علمي گونه بنام هاي       ٣بر اساس نتايج بدست آمده، مجموعا          

Mythimna unipuncta (Haworth)    ،Mythimna 
pudorina (Denis & Schiffermuller)    و Mythimna  

vitellina (Hübner)            شناسايي گرديد كه گونه اول قبال از 
مزارع برنج منطقه گزارش گرديده بود ولي گونه هاي دوم و سوم        

مطالعات تراكم  .  براي اولين بار از منطقه گزارش مي گردد            
  گونه غالب بوده كه      M. unipunctaجمعيت نشان داد كه گونه      

 .ت و خسارت را بعهده داردبيشترين فعالي
 M. unipuncta  فراواني و تغييرات جمعيت الروي ‐٢

، ميانگين و تغييرات جمعيت الروهاي نمونه برداري        ١شكل  
را )  مرغ و اويار سالم   (شده از مزارع برنج و گياهان هرز اطراف           

شود، تعداد   همانطور كه در اين شكل ديده مي        .  دهد نشان مي 
ي شده در فاصله ماههاي تير، مرداد و              بردار الروهاي نمونه 

دهد  رسد كه سه پيك را نشان مي        شهريور به حداكثر خود مي     
بعد از آن   .  هاي اول، دوم و سوم آفت است         كه مربوط به نسل    

حداكثر .  ماند جمعيت الروي در حد ثابت و پايداري باقي مي            
شود  الروهاي جمع آوري شده در اولين هفته مرداد ماه ديده مي          

 .باشد مربوط به نسل دوم آفت ميكه 
                                                                                    
1.  Head capsule 
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تعداد الرو نمونه برداري شده در سال 1378
1379 تعداد الرو نمونه برداري شده در سال

  
 های مختلف سال ماه

  از مزارع برنج نشتارود Mythimna unipuncta منحني نوسانات جمعيت الروي شب پره تك نقطه اي برنج، ‐١شكل 
 .١٣٧٩‐٨٠ و ١٣٧٨‐٧٩در سال 

 
  اندازه كپسول سر و سنين الروي‐٣

ميان  سن الروي در      ٦بر اساس اندازه كپسول سر حداقل         
كه از  ).  ٢شكل  (الروهاي جمع آوري شده از مزارع ديده شد           

الرو سن اول در       .  گرديد سن دوم تا ششم را شامل مي            
هاي آزمايشگاهي ديده شد و كپسول سر آنها اندازه               پرورش

معموال الروهاي سن اول پس از خروج از تخم مدتي          .  گيري شد 
 شده و يا   هاي تخم تفريخ      را بصورت گروهي از بقاياي پوسته       

 

 بافت گياه محل تخمريزي تغذيه كرده و بالفاصله پس از                  
هاي نازك   پوست اندازي و تبديل به سن دوم با تنيدن رشته             

ابريشمي بكمك بزاق خود شروع به پراكنده شدن در ميان                
 اندازي  الروها را در زمان پوست        .  كنند هاي اطراف مي     بوته
و در  .  ياه پيدا نمود  توان بر روي خاك و يا اطراف طوقه گ            مي

هاي باالتر گياه در طول شب به تغذيه            ساير مواقع در قسمت    
. پردازند مي
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 . M. unipuncta در سنين مختلف الروي (Head capsule size)اندازه كپسول سر   (Mean ± S.E)ميانگين  ‐٢شكل 

۱۳۷۸ برداری شده در سال تعداد الرو نمونه
۱۳۷۹ برداری شده در سال تعداد الرو نمونه
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   دوره رشدي تخم، الروي، شفيرگي و حشره بالغ  ‐٤
، الروي، شفيرگي و حشره كامل       طول مراحل مختلف تخم    

M. unipuncta            نسل هاي اول و دوم و سوم در انسكتاريوم در 
بررسي هاي انجام شده نشان داد .  نشان داده شده است١جدول  

كه افزايش درجه حرارت باعث كاهش دوره مراحل مختلف              
رشدي شده و برعكس كاهش درجه حرارت طول دوره رشدي را           

بطور مثال دوره رشدي    .     تر مي كند   در مراحل مختلف طوالني   
نسل دوم آفت كه مصادف با مرداد ماه و افزايش دماي محيط               

 ).١جدول (است نسبت به نسل اول و سوم كوتاهتر است 
 

  درصد بقاء مراحل مختلف رشدي‐٥
درصد بقاء مراحل مختلف تخم، الرو، شفيره در دوره رشدي          

بر .   شده است   نشان داده  ٣و براي سه نسل متوالي در شكل          
اساس نتايج بدست آمده درصد بقاء در مرحله تخم باال بوده ولي            
بعد از مرحله الرو سن اول بتدريج رو به كاهش مي گذارد                  
بطوريكه تعداد معدودي از الروها مي توانند به مرحله حشره              

مرگ و مير بااليي در طول مرحله الرو سن اول            .  كامل برسند 
 . اتفاق افتاد

  جمعيت شب پره هاي بالغ تغييرات‐٦
. از ابتداي ارديبهشت لغايت آخر آبان ماه تله نوري فعال بود          

 نمايش ٤در شكل  M. unipunctaهاي بالغ  دوره پرواز شب پره
بر اساس نتايج بدست آمده سه پيك پرواز در           .  داده شده است  

 ديده مي شود كه در ماههاي خرداد، تير و اواخر مرداد             ٤شكل  
اين سه پيك پرواز مربوط به زمان ظهور            .  ه است اتفاق افتاد 

 . باشد هاي بالغ نسل اول، دوم و سوم بترتيب مي حداكثر شب پره
  رابطه تغييرات جمعيت الروي با درجه حرارت‐٧

ميانگين نوسانات و تغييرات درجه حرارت دو ساله شرايط           
محيطي نشان داد كه افزايش درجه حرارت رابطه مستقيمي با            

 در  Mythimna unipunctaالروي و حشرات بالغ        فعاليت  
شرايط مزرعه اي دارد، بطوريكه در ماههاي تير و مرداد و                  
شهريور با افزايش درجه حرارت جمعيت الروي و بالغ افزايش             

 بين  Correlation)(آزمون همبستگي   ).  ٥شكل  (پيدا مي كرد    
درجه حرارت و تغييرات جمعيت الروي نيز اين رابطه را نشان             

) ١٣٧٩ براي سال    r =0.78 و   ١٣٧٨ براي سال    r =0.64(داد    
 نيز  M. unipunctaطول دوران الروي و شفيرگي       ).    ٦شكل  (

).١جدول  (با افزايش درجه حرارت كاهش محسوسي نمود            
 

  نسل اول و دوم و سوم در شرايط M. unipunctaـ  طول مراحل مختلف تخم، الروي، شفيرگي و حشره كامل ١جدول 
 ).١٣٧٩‐٨٠ و ١٣٧٨‐٧٩سال (عي طبي

 (Stage)مرحله زندگي   دوره زندگي نسل اول دوره زندگي نسل دوم دوره زندگي نسل سوم
طول دوره به روز  
(Mean ± S.E.) 

تعداد  
(n) 

طول دوره به روز  
(Mean ± S.E.) 

تعداد  
(n) 

طول دوره به روز  
(Mean ± S.E.) 

تعداد  
(n) 

 

٦/٣ ± ١٦/٠ 
٩١/٢ ± ٤٤/٠ 
٤ ± ٣٥/٠ 
٠٤/٤ ± ٥٦/٠ 
٤٥/٣ ± ٧٩/٠ 
٧٩/٤ ± ١٩/١ 
٢٥/٥ ± ٨٢/٠ 
٠٥/٨ ± ٨٣/٠ 
٣٥/٨ ± ٥٩/٠ 

٥٠ 
٤٠ 
٣٥ 
٣٣ 
٢٨ 
٢٥ 
٢٠ 
١٧ 
١٣ 

٢/٣ ± ١٧/٠ 
٢٢/٢ ± ١٩/٠ 
١٥/٣ ± ٢٥/٠ 
٥٢/٣ ± ٣٨/٠ 
٢/٣ ± ١٦/٠ 
٩/٣ ± ٧٨/٠ 
١/٤ ± ٢٠/٠ 
٢/٧ ± ١ 
٧ ± ٣/٠ 

٥٠ 
٣٨ 
٢٩ 
٢٥ 
١٨ 
١٧ 
١٥ 
١٣ 
١١ 

٤ ± ١٧/٠ 
٢٥/٣ ± ١١/٠ 
٧٥/٤ ± ٤٠/٠ 
٨٤/٤ ± ١٨/٠ 
٦/٣ ± ٧٠/٠ 
١٠/٥ ± ٨٩/٠ 
٤٢/٥ ± ٤٨/٠ 
٥٩/٨ ± ٥٧/٠ 
٧٥/٨ ± ٢٥/٠ 

٥٠ 
٣٦ 
٣٦ 
٣٠ 
٢٧ 
٢٠ 
١٧ 
١٧ 
١٥ 

 تخم
 ١الرو سن 
 ٢الرو سن 
 ٣الرو سن 
 ٤الرو سن 
 ٥الرو سن 
 ٦الرو سن 
 شفيره

 حشره كامل
 مجموع كل دوره زندگي ٢٧/٤٨ ± ٤٧/٠ ٤٨/٣٧ ± ٣٨/٠ ٤٤/٤٤ ± ٦٤/٠

 
 



 ١٣٨٥، سال ٤، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٦٩٢
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 .مانسكتاريو در شرايط) تخم، الرو و شفيره (Mythimna unipuncta درصد بقاء مراحل مختلف رشدي نسل اول، دوم و سوم  –٣شكل 
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 .  در مزارع برنج نشتارود١٣٧٩‐٨٠ در ماههاي مختلف سال M. unipuncta نوسانات جمعيت شب پره هاي بالغ ‐٤   شكل 

 

۱۳۷۹‐۸۰ پره در تله تعداد شب

۱۳۷۸‐۷۹ پره در تلهتعداد شب



 ٦٩٣ .. .  موجود در مزارع برنج                Mythimnaشناسايي گونه هاي جنس                :   عباسي پور      

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24

رداد
خ تير رداد

م
ريور
شه مهر آبان آذر

ماههاي مختلف سال

ده
 ش
ري
ردا
ه ب
مون
و ن
الر

اد 
عد
ت

0

5

10

15

20

25

30

35

اد)
گر
انتي
(س

ت 
رار
 ح
جه
در

1378 ‐ غييرات جمعيت الروي

1379 ‐ غييرات جمعيت الروي

ميانگين درجه حرارت روزانه

 
  رابطه بين ميانگين نوسانات و تغييرات درجه حرارت دو ساله شرايط محيط و تغييرات جمعيت الروي در مزارع برنج‐٥شكل 

).١٣٧٨‐١٣٨٠(در سالهاي مطالعه 
  

y = 0.9147x - 15.439
R2 = 0.643

y = 0.7823x - 14.101
R2 = 0.7869
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   معادالت رگرسيون خطي بين ميانگين نوسانات و درجه حرارت دو ساله شرايط محيط و تغييرات جمعيت الروي در‐٦شكل 

 ).١٣٧٨‐١٣٨٠(مزارع برنج در سالهاي مطالعه 
 

  بحث
مطالعات محققين مختلف در سراسر دنيا نشان داده كه              

 گياهان  از جمله آفات مهم     Mythimnaهاي مختلف جنس     گونه
زراعي تيره غالت بوده كه از جمله از گياهاني مثل برنج، ذرت،              
سورگوم، نيشكر، گندم ، سودانگراس و علفهاي هرز تغذيه               

در ايران نتايج مطالعات قبلي نشان داده ). ٢٠، ١٦، ١٣(كنند   مي
 بعنوان تنها گونه       Mythimna unipunctaبود كه گونه       

ر مزارع برنج شمال كشور     د)  Armyworm(هاي پياده نظام     كرم
نتايج اين مطالعه نشان داد كه        ).  ٣  ،٢،  ١(محسوب مي شود     

 Mythimnaعالوه بر گونه فوق گونه هاي ديگري از جنس               

۱۳۷۸تغييرات جمعيت الروی 
۱۳۷۹تغييرات جمعيت الروی



 ١٣٨٥، سال ٤، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٦٩٤

در منطقه و در       M. vitellina  و  M. pudorina تحت نام 
شرايط مناسب ماههاي تابستان بر روي برنج فعاليت مي كنند            

هدف مقاله  .  وژي آنها مي باشد    كه نياز به مطالعه دقيق بيول       
 M. unipunctaحاضر ارائه برخي از خصوصيات بيولوژيك گونه        

نتايج .  در شرايط محيطي شمال كشور و در مزارع برنج مي باشد          
عالوه بر     Mythimnaاين مطالعه نشان داد كه گونه هاي جنس       

بخصوص مرغ  (برنج بر روي برخي از علفهاي هرز حاشيه مزارع           
Cynodon dactylon      و سوروف Echinocloa crus-gali (

رسد علفهاي هرز محيط مناسبي براي       بنظر مي .  فعاليت مي كند  
تجديد فعاليت جمعيت اين آفت محسوب شده و در ماههاي              
پائيز و زمستان الروهاي تك نقطه اي بر روي اين ميزبان ها بسر 

نمايند،  هاي بعد حفظ مي    مي برند و جمعيت خود را براي سال        
). ١٦  ،١٣(ين نتايج با نتايج ساير محققين نيز مطابقت دارد             ا

 گزارش نموده است كه     ١٩٩٦ در سال    Abbasipourهمچنين  
معموال تخم هاي خود را       Mythimnaشب پره هاي بالغ جنس      

بطور توده اي و بر روي علفهاي هرز خشكيده قرار داده و الروها             
بان مثل ذرت،   پس از خروج از تخم به روي گياهان زراعي ميز           

 .  برنج، سورگوم و نيشكر مستقر مي شوند
بر اساس نتايج بدست آمده سه پيك در طول دوران الروي            
اين آفت در مزارع برنج ديده شد كه مربوط به نسل اول و دوم و               
سوم آفت مي باشد كه مصادف با گرم شدن تدريجي هوا در                

مالحظه منطقه مورد مطاله در ماههاي تير، مرداد و شهريور              
فعاليت جمعيت هاي الروي تك نقطه اي رابطه                .  گرديد

مستقيمي با افزايش درجه حرارت و رطوبت در منطقه مورد              
مطالعه داشت، بطوريكه حداكثر فعاليت در ماههاي تير و مرداد           

اين نتايج با داده هاي بدست آمده         .  و شهريور مالحظه گرديد    
 Mythimna loreyiدر مورد گونه     )  ١٣٧٠(توسط سياهپوش   

كه در استان خوزستان بر روي ذرت خسارت مي زند مطابقت             
براساس نتايج بدست آمده توسط سياهپوش، گونه فوق در         .  دارد

 نسل بر روي گياه ذرت ايجاد          ٦ تا    ٥شرايط تابستان حدود     
بعلت روش برگخواري در      .  نموده و خسارت وارد مي نمايد        

آفت با مراحل    تطابق دوره رشدي     Mythimnaهاي جنس    گونه
رشد رويشي سريع گياه برنج، شرايط مناسب را براي افزايش              

 ).١٣ ،١٢، ٤، ٣(جمعيت الروي اين حشره بوجود آورده است 

نتايج بدست آمده از تله نوري رابينسون در مورد فعاليت             
حشرات بالغ نشان داد كه سه پيك پرواز در دوران فعاليت اين              

ده مي شود كه مربوط به        حشره در مزارع برنج منطقه مشاه       
بر اساس نتايج بدست آمده      .  هاي اول و دوم و سوم است         نسل
حشرات بالغ  )  ١٩٩٦(و عباسي پور   )  ١٩٩١( مك دونالد     توسط

هاي برنج و يا    ه تك نقطه اي معموال در طول روز در البالي بوت          
علفهاي هرز به استراحت پرداخته و معموال به سختي قابل               

اريك شدن هوا شروع به پروازهاي موضعي    رويت هستند ولي با ت    
حشرات .  كنند و معموال به طرف نور جلب مي شوند           سريع مي 

ها بطرف تله نوري جلب شده و          بالغ نر معموال بيشتر از ماده       
ها معموال پس از تخمريزي و سبك شدن وزن بدنشان قادر            ماده

به پروازهاي موضعي بوده و كمتر بطرف تله نوري جلب مي                
 بر اساس نتايج و آمار حاصله از تله نوري اوج پرواز                  .شوند  

 شب الي   ١٠حشرات بالغ تك نقطه اي معموال در فاصله ساعات          
 نيمه شب ديده مي شود و بعد از آن از فعاليت آن كاسته                   ٤
 .شود مي

الرو )  ١٩٧٩(شفارد  بر اساس نتايج بدست آمده توسط           
 باال  هاي  نسبت به درجه حرارت      Mythimnaهاي جنس     گونه

باشند و دوره رشدي خود را سريعتر طي             بسيار متحمل مي   
در مطالعه حاضر، درجه حرارت بر روي مراحل نابالغ          .  نمايند مي

تاثير مستقيمي داشت و دوره       )  بخصوص دوره الروي   (حشره  
رشدي حشره با افزايش درجه حرارت بخصوص در مورد نسل             

نين بررسي  همچ.  كاهش يافت )  مصادف با مرداد ماه   (دوم آفت   
بقاء مراحل مختلف الروي نشان داد كه درصد مرگ و مير بااليي 

و .  پيوندد بوقوع مي )  الرو سن اول  (در همان مراحل اوليه رشدي      
يابد،  در مراحل بعدي الروي اين ميزان مرگ و مير ادامه مي              

بطوريكه تعداد كمي از الروها قادر به تكميل مراحل رشدي و              
هاي بدست   اين نتايج با داده   .  اهند شد تبديل به حشره بالغ خو     

 ).١٨ ،٦، ٣(آمده توسط ساير محققين مطابقت دارد 
 Mythimnaنتايج بررسي حاضر در مورد گونه هاي جنس          

موجود در مزارع برنج غرب مازندران و بيولوژي گونه غالب آنها             
تواند در مبارزه عملي و موثر با اين افت كه هر چند سال                  مي

مازندران طغيان نموده و خسارت سنگيني را به         يكبار در غرب    
 . تواند استفاده شود نمايد، مي مزارع برنج وارد مي
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