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 کله مرده روی گیاه زراعی کنجد در استان گلستان اولین گزارش پروانه

 2، کوروش قادری 2، اسماعیل خمر2ی، علیرضا رجائ*1محبوبه شریفی

 آموزش تحقیقات سازمان گلستان، استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات گیاهپزشکی، تحقیقات استادیار بخش -1

 طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات گیاهپزشکی، تحقیقات کارشناس ارشد بخش -2 ایران گرگان، کشاورزی، ترویج و

 ایران گرگان، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات سازمان گلستان، استان

 چکیده

یکی از گیاهان زراعی است که به  Pedaliaceae از خانواده .Sesamum indicum Lگیاه کنجد با نام علمی 

عمل آمده از مزارع کنجد ه تازگی سطح زیر کشت آن در استان گلستان افزایش پیدا کرده است. در بازدیدهای ب

ی کله مرده مشاهده ، خسارت الرو پروانه1399حوالی شهرستان گرگان در استان گلستان طی تابستان سال 

از  .Acherontia atropos L یها مشخص گردید که گونهت کامل آنگردید. پس از بررسی روی الرو و حشرا

باشد. این آفت برای اولین بار از مزارع کنجد در استان گلستان گزارش شده است که می Sphingidaeی خانواده

 عالئم خسارت آن در گزارش بیان شده است.

 ، استان گلستانAcherontia atropos ،Sphingidaeخوار، کنجد، الرو برگ: های کلیدیواژه
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 بیان مسئله
قووالم کشت دانه مووی از ا جووز  مه بوووده و  شووورها  های روغنی از دیرباز بخش مهمی از کشاورزی بسیاری از ک

قوودیمی ،ی روغنیدهد. در بین این گیاهان دانهصادراتی این کشورها را تشکیل می کووی از  هووان کنجد ی ترین گیا

نوواط  1397)افشاری آزاد و همکاران،  ترین نبات روغنی جهان استزراعی و احتماالً کهن جوود در م شووت کن (. ک

عووی، گرمسیری و نیمه صوووالت زرا گرمسیری کشور متداول است و در استان گلستان هم به دلیل تنوع کشت مح

عوود از  کنجد به صورت زراعت اصلی یا به صورت کشت شووت دوم ب مخلوط همراه با پنبه در بهار و نیز به عنوان ک

آور در میان حشرات زیانو غالت مورد توجه کشاورزان منطقه قرار گرفته است.  برداشت حبوبات، سبزی و صیفی

هووم ،عوامل مختلفی که باعث کاهش عملکرد کنجد می شوند نوود. م جوود نقش مهمی دار بووه کن کووه  فوواتی  توورین آ

 .ها می باشندها و کنهحشرات مکنده، پروانه ،زنندخسارت می

 معرفی دستاورد

سووت و از  قووایآفر یبوووم ، در واقع این آفتباشدگرمسیری مینواحی گرمسیری و نیمهپروانه کله مرده بومی  ا

شوومال 1993پیتاوی، ) و هند گزارش شده است ترانهیمد یمنطقه ،انهیخاورم نووواحی  نووین در  فووت همی (. این آ

 اهانیگ یرو از حشره نیا رانیا در شده انجام هاییبررس در (.1963سوتون، آوری شده است )شرقی ایران جمع

 خراسان، کرمانشاه، ،یشرق جانیآذربا هایاستان در گنجشکزبان درخت و انیبادنجان تون،یز کنجد، ،ینیزمبیس

یوون (. 1380 اول، مدرس) است شده گزارش مجزا صورت به فارس و اصفهان تهران، زنجان، ،یمرکز حشره بالغ ا

بوووط شود که البته بیشآفت از هفته دوم مرداد ماه تا هفته اول مهر ماه از شفیره خارج می هووور مر ترین میزان ظ

سینه پروانه نقشی به پروانه کله مرده آن است که در پشت قفس ی اصلیاول شهریور ماه است. شاخصه یبه دهه

نوودوهای  بوواً وارد ک کووه غال طوووری  شکل اسکلت سر انسان وجود دارد. حشره کامل عالقه زیادی به عسل دارد، به 

موویاین آفت به صورت انفرادی در قسمت انتهایی گیاهان تخم نماید؛عسل شده و از عسل تغذیه می یووزی  نوود ر ک

لووی 90-130های باز متر و عرض بدن با بالمیلی 50-60 بدن حشره طول(. 2006نی، کامری) موویمی توور  شوودم . با

سووکلتسینه پروانه بزرگ و پوشیده از موهای قهوهقفس قووش ا بوووده و ن یووده  ای رنگ  یووز روی آن د سووان ن سوور ان

هوووهالشود. بمی نووگ ق هووا نهای جلویی طویل، کم عرض و به ر بوووده و روی آن یووره  موووجای ت ضووی  هووای عر دار وار

نووگ  ،های عقبی کوتاهبال )زیگزاگ( زرد رنگ وجود دارد. یووره ر جووانبی ت مووه  موووازی نی نوووار  بووا دو  به رنگ زرد و 

سووتری (. 2006کیتیینگ، ) باشندمی بووه خاک یوول  بووی متما یووا آ سووتری  بووه خاک تخم حشره به رنگ سبز متمایل 

یوور، سبز و قهوهرسد. رنگ بدن آن زردمیمتر سانتی 12-15الرو در حداکثر رشد به  باشد.می سووت،  ای متغ  بوورا

های بدن یک خط سیاه و یک خط زرد وجود دارد. روی پشت آن یک نوار آبی رنگ و در طرفین هر یک از حلقه

سووت تووه ا قوورار گرف شووا   شووبیه  شووتی  طووول . روی حلقه ماقبل آخر شکم نیز یک استطاله گو بووه   5/7-8شووفیره 
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عریض قالب شفیرگی  باشد. خرطوم به بدن چسبیده است.ای متمایل به قرمز مینگ آن قهوهبوده و ر مترسانتی

  .(2013زاگوریینسکی و همکاران، ) باشدو دارای دو خار انتهایی کوتاه می

 

 
حشره الف( الرو )اصلی(، ب(شفیره )اصلی( و ج(  ( مراحل مختلف چرخه زنگی پروانه کله مرده1شکل 

 (2006کیتچینگ، )اقتباس از کامل

 

جووام به عنوان آفت مزارع به حساب می Acherontia atroposالرو پروانه کله مرده  آید. براساس مطالعات ان

هووای زمینی و توتون، مزارع خانواده( به خصوص سیبSolanaceaeشده این آفت از گیاهان خانواده بادنجانیان )

موویOleaceae( و زیتون )Verbenaceaeدانه )(، شاهCannabaceaeپسند )شاه یووه  نوود ( به عنوان میزبان تغذ ک

یووت 2015)بولو و همکاران،  صووورت جمع کووه در  (. در کشور ترکیه نیز این آفت از روی کنجد گزارش شده است 

 (.1988کند ) زومروگلو و آکبولوت، باالی الروی، خسارات قابل توجهی را به مزارع وارد می

 توصیه ترویجی

ها حمله نموده و از آنها تغذیه می نماید. آنگاه پس پس از خروج از تخم به برگاین آفت در اواسط بهار الرو 

طووول دوره ماه به رشد کامل خود رسیده 2-3از  نووین  ، با توجه به اینکه میزان تغذیه این الروها زیاد بوده و همی

جوود باشد، الروی این آفت طوالنی می عووی کن یوواه زرا بووه گ درصورت زیاد بودن جمیعت الرو خسارت قابل توجهی 

مووی سووموارد  بووه  جووه  بووا تو نوود.  شوویک سووولپا کوورم کپ توورل  هووت کن جوود ج مووزارع کن سووترده در   خوووارهووای گ

 الف

 ج ب
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Antigastra catalaunalis Dup (Lep.: Pyralidae)مووی بووه ، الرو پروانه کله مرده نیز کنترل  یووازی  شووود و ن

یوون پاشی در مزاسم یووترع کنجد ندارد، عالوه بر ا هووم آن پاراز گووس هووای م خووانواده  از Sturmia atropivoraم

Tachinidae کند. همینین زنبورهای مختلفی از خانواده الروها را پارازیته می باشد کهمیIchneumonidae بر 

 .(2006)کیتیینگ،  روی این آفت فعالند
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