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  :اهمیت و ضرورت

یکی از آفات مهم پنبه در اکثر نقاط جهان غیر از قاره آمریکا است و در حال حاضر در کشورهایی  کرم خاردار پنبه

استرالیا  نظیر مصر، سوریه، عراق، ترکیه، ژاپن، چین، تایلند، پاکستان، هندوستان، کشورهاي حاشیه دریاي مدیترانه و

بلوچستان، سیستان و ، رضوي، خراسان شمالی خراساناستانهاي ایران نیز در در  .پراکنده استشوددیده می

اسماعیلی و همکاران ( انتشار دارد مرکزيو  ، قمتهران، فارس، گرگان، جنوب کرمان سمنان، اصفهان، خوزستان،

1374( .  

ایجاد %  90تا  20بین  م تواند هاي طغیاندر سال .کندتغذیه می نیز این آفت از کنف، بامیه، ختمی و گاوپنبه

گرگان و گنبد طغیان کرده و خسارت بسیار سنگینی  ایران در در شمال 1345و  1344هاي  در سال .خسارت کند

   ).1349مراد اسحقی، ( را سبب شده است

 
  نحوه خسارت 

چند  خسارت کرم خاردار پنبه از. در بعضی مناطق، کشت این محصول را غیر ممکن می سازد کرم خارداروجود 

  . جنبه داراي اهمیت است

  . گزارش شده استدرصد محصول  70بیش از  1345 در سالآفت  خسارت

سایر گیاهان میزبان نظیر  روي گیاهچه هاي پنبه و بهار ظاهر شده بر پروانه هاي آفت به هنگام گرم شدن هوا در

   .قوزك تخم ریزي می کند گاوپنبه و

ط جوي در پاییز تعداد بیشتري از مراحل زیستی مختلف آفت در استان هاي اخیر، با مساعد شدن شرای در سال

هاي مساعد مرکز اصلی  هاي پنبه در اراضی شخم نخورده، در زمستان بقایاي ساقه. گلستان مشاهده شده است

بهار نیز چنانچه هواي زمستان تا اواخر اسفند مساعد باشد و اوایل . باشند کرم خاردار پنبه می زمستانگذرانی و بقاي

   .نماي آفت مساعد خواهد بود و دما باال برود، شرایط براي تخمگذاري و نشو

خشک  و انتهایی بوته ها الروها قبل از تشکیل قوزه ها، از جوانه هاي انتهایی بوته ها تغذیه کرده و موجب پژمردگی

ی گیرند، جوانه هاي جانبی از زیر ی که به این ترتیب مورد حمله قرار میدر بوته ها .)1 شکل(شدن آنها می شوند 

. قسمت جوانه انتهائی ظاهر شده و شاخه هاي جانبی را بوجود می آورند و بوته حالت پهن تري به خود می گیرد

چنانچه گل و قوزه هاي جوان مورد حمله قرار گیرند ریزش کرده و چنانچه قوزه هاي رسیده مورد حمله قرار گیرند 

اگر باز شوند قسمتی از قوزه باز شده و قسمت خسارت دیده باز نشده و معموالً قابل  یایا اصالً باز نمی شوند و

می کند  این آفت چون از بذر تغذیه. در برابر ریزش از خود مقاومت نشان می دهند معموالً، ولی برداشت نمی باشد

 ،دست یابی به بذر پنبه يبرا کرم خاردار از طرف دیگر. شودمی  قابل توجه به مزارع پنبه بذر خسارتیسبب 



همچنین فضوالت الرو در روي الیاف محیط . شودعبور کرده و باعث قطع الیاف می  تغذیه و ازالیاف درون قوزه

 . کندمساعدي براي رشد قارچ هاي دوده اي بوجود آورده و الیاف را کثیف و نامرغوب می 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  نحوه خسارت کرم خاردار پنبه -1شکل 

  

  اسایی روشهاي شن

میلیمتر می باشد  22تا  20میلیمتر و عرض بدن با بال هاي باز  12تا  10حشره کامل پروانه اي کوچک به طول 

رنگ سر، قفسه سینه و بال هاي جلویی سبز مغز پسته اي بوده و روي بال هاي جلویی سه نوار موج دار . )2 شکل(

 W می گیرند عالمتی شبیه حت که بال ها روي بدن قراردر موقع استرا. کمی پر رنگ تر از متن آن دیده می شود

گاهی نیز این نوارها وجود ندارند که در این  .زرد و یا سبز دیده می شود -این عالمت به رنگ سبز. کندرا ایجاد می 

بال هاي زیري به رنگ سفید متمایل به نقره اي یا خاکستري . استهاي جلویی سبز یکنواخت  صورت تمام سطح بال

   .می باشدبه رنگ زرد متمایل به قهوه اي  پروانه هاي نسل پاییزه. وده و شکم و پاها خاکستري رنگ استب

  

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  حشره کامل کرم خاردار پنبه -2شکل



  

 30بوده و در قسمت سطحی داراي ) فیروزه اي(سانتیمتر و به رنگ آبی کمرنگ  0.5 تخم هاي این حشره به طول

  .)3شکل ( در دو سوي قطبین کشیده شده ولی هیچگاه به قطبین نمی رسند عدد شیار می باشند که

عدد برجستگی  4هر کدام از حلقه هاي بدن به جز سر و پیش قفسه سینه داراي . سن الروي است 5این آفت داراي 

هاي ابتدایی اندازه غده هاي بند. می گویند غده مانند گوشتی و مودار هستند که به همین دلیل نیز به آن خاردار

  .استرنگ عمومی بدن الروها قهوه اي تا خاکستري . بزرگتر از عقبی است

 

                         

 

 

 

  شفیره کرم خاردار پنبهالرو داخل قوزه، ، تخم: از راست به چپ - 3 شکل

د چرك یا قهوه اي می یله سفیرنگ آن قهوه اي و رنگ پ. شفیره در داخل پیله اي شبیه قایق وارونه تشکیل می شود

ندرت در  شفیره ها به. ي مختلف گیاه میزبان دیده می شودمیلیمتر است و در قسمت ها 10طول شفیره . باشد

قسمت عریض پیله داراي یک شکاف طولی براي خروج حشرات کامل است که دو . داخل خاك تشکیل می شوند

ر مواقعی که به پیله فشاري وارد شود این شکاف قابل طرف این شکاف به وسیله تارهاي ظریفی بهم متصل شده و د

 ). 3 شکل( است رویت 

  زیست شناسی کرم خاردار پنبه

، بصورت مراحل مختلف زیستی و در مناطق سرد فقط به فرم شفیره سپري می این آفت زمستان را در نقاط گرم

ه و سپس تخم ها را به صورت انفرادي ، جفت گیري کردبهار پس از خروج از پوسته شفیرگیحشرات ماده در . کند

سن الروهاي  .ردعدد تخم می گذا 500تا  400هر حشره ماده حدود . یا در نزدیکی آن قرار می دهند روي قوزه و

سپس  .کنند هاي انتهایی و غنچه ها می، از پوسته تخم خارج شده و شروع به تغذیه از جوانه روز 4تا  3، بعد از یک

دوره . دکننارس و دانه ها تغذیه می  و در صورت وجود قوزه ها وارد آنها شده و از الیاف دهشوارد جوانه مرکزي 

این آفت در شرایط آب و هوایی خوزستان در . روز طول می کشد 15تا  10روز و دوره شفیرگی  30تا  25الروي 

نسل در روي  6تا  5این تعداد  که از می تواند داشته باشدنسل  8تا  7، ولی در شرایط جیرفت نسل 5تا  4هر سال 

تا  1 الروهاي سنین. شته و چهار نوبت پوست عوض می کندکرم خاردار پنج سن الروي دا). 3شکل(پنبه فعالیت دارد



در موقع ضرورت از محل  مجاورت هوا تبدیل به تار می شودبا استفاده از ترشحات آب دهان که در   معموالً 3

الرو ممکن است چند  در شرایط مناسب یک .کنندی اي به شاخه دیگر نقل مکان م استقرار آویزان شده و از شاخه

الرو در جوانه ها اغلب یک عدد و در قوزه  وروديسوراخ . قوزه جوان را مورد حمله قرار دهد 2- 4 عدد غنچه و یا

   .عدد باشد 2- 4 ممکن است

  

   دستورالعمل اجرایی کنترل: بخش دوم

   روشهاي پایش و ردیابی

خاردار پنبه استفاده از تله هاي فرمونی یا نوري و مشاهدات چشمی مورد استفاده  در پیش آگاهی و ردیابی آفت کرم

   .قرار می گیرد

تخمین و برآورد جمعیت  به منظوردر ابتداي فصل یا نسل اول براي رصد حشرات کامل و تعیین شروع تخم ریزي 

فراهم می مبارزه شیمیایی  ، امکان توصیهتعیین پیک پروازيبا و  ه شدهاستفاد از تله هاي فرمونی و نوري ،احتمالی

. عمالً تعیین زمان دقیق ممکن نخواهد بود ،در نسل هاي بعد بدلیل تخم ریزي تدریجی و هم پوشانی نسل ها. شود

منان طبیعی در مبارزه بیولوژیکی براي تعیین زمان کارت گذاري و رهاسازي عوامل مفید و دشاز تله ها  همچنین 

 .توصیه می گردد

 10 یک عدد الرو در در ابتداي فصل نرم هاي آلودگیبا مشاهده چشمی،  تعیین زمان مبارزه شیمیایی و سمپاشیدر 

الزم به ذکر . می باشد بارده نداما% 2و از آن به بعد  اندام بارده% 1تا اواسط مردادماه آلودگی  پس از آن بوته و 

عدد  100بوته مورد آماربرداري کمتر از  10در  اندام باردهویش پنبه تا هنگامیکه جمع در اوایل فصل راست که 

 . بوته می باشد 10حدنصاب آلودگی براي سمپاشی همان یک عدد الرو در  است،

گذارد و در مزارع پنبه وي علفهاي هرز و گیاهان زراعی میدي رانفرا و پراکنده بطور را خود هايتخم ماده پروانه

بوته هاي پنبه که  آفت. در مزارع ذرت روي نخ هاي غالف تخمگذاري می کند ،ي برگها و در مجاورت گل هارو

در  .روز می باشد 7- 10 روز و در پائیز 3-  4 دوره رشد جنین تخم در تابستان. داراي گل هستند را ترجیح می دهد

شبانه روز  38- 44تا ظهور پروانه بطور متوسط نماي کامل یک نسل از ابتداي تخمگذاري  و ها مدت نشو پنبه کاري

   .است

  

  : کنترل زراعی و بهداشت گیاهی

   .خرد کردن و زیر خاك بردن بقایاي گیاهی آلوده مزارع پنبه -

   .ین بردن شفیره هاي زمستان گذرانآب زمستانه جهت از ب یخ شخم عمیق و -

   .بذور دلینته و زودرس پنبهاستفاده از  -



مناسب گیاه با پیک جمعیت آفت  ی بموقع تا فنولوژکشت ورد توصیه در منطقه و انتخاب تاریخ کشت م -

   .دریک زمان قرار نگیرد

و حاشیه آن ) گاو پنبه و تاج خروس( موقع و مبارزه با علف هاي هرز تابستانه و زمستانه مزرعهه وجین ب -

  .انجهت جلوگیري از جلب و انتقال آفات به داخل مزرعه و بقاي نسل زمستانگذر

  .نمو در تیر و مردادماه در مزارع پنبه استفاده از هورمون تنظیم کننده رشد و -

  .استفاده از برگ ریزها در شهریور ماه و اوایل مهرماه در مزارع پنبه -

  . قطع آبیاري در اوایل مهر ماه -

  

  : کنترل بیولوژیکی و غیر شیمیایی

تله هاي فرمونی تعداد  ، اگرد تله ها در کنترل کرم خاردارتعدا خصوص در شدهانجام با توجه به مطالعه و بررسی 

کنترل  شکار و نتایج رضایت بخشی در ،باشد از سطح زمین متر 1.5با ارتفاع  تله در هکتار 24تا  16 ) تله قیفی(

  . آفت به همراه دارد

اند و با  فرمونی شکار شده هاي در مزارع پنبه که در تلهخاردار رهاسازي نوبت اول با مشاهده اولین پروانه کرم 

هاي  تله. گیرد در مزارع پنبه است صورت می مشاهده اولین تخم آفت که معموال مصادف با شروع مرحله غنچه

  . دشو  ي هر منطقه خاص آب و هوایی نصبعدد به ازا 2فرمونی در مزارع حوالی مراکز خدمات و به تعداد حداقل 

رهاسازي در هفته  ربا 3تا  2هر هکتار و گرمی در  0.01کارت  100ا به میزان هاي زنبور تریکوگرام خماستفاده از ت

یک هفته قبل و یک هفته بعد از رهاسازي عوامل کنترل بیولوژیک از سموم حشره کش  توجه شود. انجام شوداول 

عه و در مزر گزاكو به صورت زی ن میزبان این آفت طی دوره ردیابی، مورد بازدید قرار گرفتهگیاها. استفاده نشود

   .در هر هکتار بصورت تصادفی بررسی می شود بوته 50

در تلفیق با سایر  Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki  (Btk)در کاربرد حشره کش هاي بیولوژیکی بی تی 

نامه مدیریت و یا به صورت مستقل و در قالب بر) شامل زنبور هاي پارازیت تریکوگراما و براکون(عوامل بیولوژیک 

در ادامه استفاده از زنبورهاي  .تلفیقی کنترل آفات براي کنترل الروهاي سنین پایین طبق برچسب توصیه می شود

زنبور براي هر  1000به تعداد حداقل ) به بعد 3و  2سنین  معموالً(پارازیت کردن مراحل الروي آفت  براکون براي

رعایت این نکته ضروري است که رهاسازي ها در زمان عصر و . ی شودهکتار و بسته به تراکم الرو آفت رهاسازي م

  . شرایط خنک و بدون باد انجام شود

  

  : کنترل شیمیایی

  : دسموم مجاز ذیل توصیه می شو انجام شده، آگاهیبراي مبارزه شیمیایی با استفاده از اطالعات پیش 

 در هکتار لیتر EC           1 5%         )  ویگورپی اس(فیپرونیل  -1



 گرم در هکتار SG   280     %7-5)       اماکلیم(امامکتین بنزوات  -2
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