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 چکيده 
ن برای کنترل آ. باشد های برنج در شمال کشور می ت اصلی بوتهاخوار نواری برنج از آف ساقه

. شود بوم شالیزار شمال کشور مصرف می ها در زیست کش ساالنه مقادیر قابل توجهی از حشره

رویه از مواد شیمیایی موجب افزایش هزینه، تخریب محیط زیست و به خطر افتادن  بی ی استفاده

 در تلفیق با های غیر شیمیایی موثر یکی از روش. کنندگان خواهد شد برداران و مصرف سالمت بهره

از این رو مطالعات متعددی در شالیزارهای . های کنترل این آفت، کنترل مکانیکی است سایر روش

نتایج حاصل . بوم شالیزار انجام شد ها در زیست کش استان مازندران با هدف کاهش مصرف حشره

. باشد کشت اول، روش مکانیکی می ی  نشان داد که روش موثر برای کنترل این آفت در خزانه

ولی در نسل دوم . نین نسل اول این آفت در شالیزار غالبا بدون روش شیمیایی قابل کنترل استهمچ

. با کنترل شیمیایی نتایج موثرتری نشان داد تنهایی موثر نبوده لذا در تلفیق روش مکانیکی به

ها علیه  کش گیری کلی از مطالعات انجام شده نشان داد که رویکرد کاهش مصرف حشره نتیجه

 .باشد خوار نواری برنج در قالب دستورالعمل فنی قابل تحقق می هساق

  خوار نواری، کشت اول برنج، مازندران ها، ساقه کش کاهش مصرف حشره :هاي كليدي واژه
 

 مقدمه -9
دومین محصول زراعی مهم جهان است که غذای مورد نیاز بیش ،  .Oryza sativa Lگیاه برنج،

میلیون  151حدود  ،سطح زیر کشت این گیاه در جهان. کند ان تامین میمیلیارد نفر را در جهدو از 

میلیون تن و متوسط  515حدود ( ی سخت ی برنج با پوسته دانه)هکتار و تولید سالیانه شلتوک برنج 

هزار هکتار  511کشور ایران با بیش از  .(2115فائو، )باشد  عملکرد آن حدود پنج تن در هکتار می

 ی میلیون تن شلتوک، یکی از کشورهای مهم تولید کننده دوج و تولید بیش از سطح زیر کشت برن

استان  21این گیاه در  .(1331، آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی) باشد می منطقه خاورمیانهبرنج در 

ترین  ترتیب بیش های مازندران، گیالن، خوزستان، گلستان و فارس به استان کهشود  کشور کشت می

عوامل مختلفی در  .(1331، آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی)باشند  دارا می را شت برنجسطح زیر ک

به دو گروه  عمومااین عوامل ، که شوند بوم شالیزار موجب کاهش عملکرد محصول برنج می زیست

. باشند ای می حشره آفات ،یکی از اجزای مهم در گروه زنده .شوند عمده زنده و غیر زنده تقسیم می

خصوص آسیا و استرالیا  ای دارای پراکندگی وسیعی در اغلب مناطق دنیا به گروه از آفات حشره این

 ی آفات گیاه برنج در طول مراحل مختلف رشدی مورد حمله. (1331 و خان، پاتاک) باشند می
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خان، پاتاک و )شوند  ها محسوب می آورترین آن ها از زیان خوار که ساقه گیرد ای قرار می حشره مختلف

. باشند ی آسیا می ویژه قاره ها دارای پراکندگی وسیعی در اغلب مناطق جهان به خوار ساقه .(1331

درصد  11-5طور معمول سالیانه باعث  به Chilo suppressalis (Walker)نواری برنج  خوار ساقه

کرامر، )ند ک درصد محصول را نابود می 61شده و در شرایط طغیانی بیش از خسارت به محصول برنج 

ی برنج و  حشرات کامل این آفت روی پهنک و غالف برگ در خزانه(. 1383طبری،  ؛ عمواقلی1365

درون غالف   ها بعد از زمانی کوتاه به های حاصل از تفریخ تخم الرو. کنند ریزی می زمین اصلی تخم

دی و خشکیدگی غالف زنی، موجب زر ی پنجه برگ نفوذ کرده و با تغذیه از بافت درونی آن در مرحله

؛ پاتاک و خان، 1385هینریش و همکاران، )شود  زنی است می که مصادف با اوایل پنجه 1برگ برنج

، موجب زردی و (روز بعد از نشاکاری 15تا  31)رویشی  ی آلودگی در اواسط مرحله .(1331

پاتاک )شود  می3زایشی موجب سر سفیدی خوشه ی در مرحله و 2ی اصلی گیاه برنج خشکیدگی پنجه

های مختلفی  روش ،خوار نواری برنج در شالیزارهای شمال کشور از زمان ظهور ساقه(. 1331و خان، 

 انبوهیترین روش در مدیریت  برای کنترل انبوهی آن استفاده شده است که کنترل شیمیایی مهم

باشد، بنابراین  ی برنج می محل زندگی الرو این آفت داخل ساقهکه  جا از آن. است بوده این آفت 

این (. 1381صائب و همکاران، )دهد  تر موارد نتایج مطلوبی نشان نمی کنترل شیمیایی آفت در بیش

بروز مشکالت بوم شالیزار شده که باعث  در زیست ها کش حشرهمصرف بیش از حد امر موجب 

های  مومیت، مسافزایش مصرف سموم، ها کش حشرهآلودگی محیط زیست، مقاومت به  مانندمختلفی 

به همین . است شدهمشکالتی برای مصرف کنندگان محصوالت کشاورزی  نیزسمپاشی و  ناشی از

راهکارهای جایگزین کنترل شیمیایی که تاثیر بیشتری روی آن داشته باشد ضروری  ی دالیل، ارایه

های غیر شیمیایی موثر در مدیریت انبوهی  یکی از روش(. 1331نوری قنبالنی و همکاران، )است 

انهدام )های مختلف، کنترل مکانیکی  خوار نواری برنج به تنهایی و یا در تلفیق با سایر روش ساقه

رو مطالعات متعددی در شالیزارهای استان مازندران   از این. است( خوار نواری آلوده به ساقه های پنجه

ها در  کش با هدف عینیت بخشیدن رویکرد کاهش مصرف حشره 1335های مختلف و سال  طی سال

 انتقال. های مختلف مازندران انجام شد زیست بوم شالیزار و ترویج آن توسط کارشناسان ترویجی پهنه

منطقه گردیده بلکه موجب کشاورزان فنی  ارتقای دانشفوق نه تنها موجب های تحقیقاتی  یافته

 . دشو فراهمی فرصت تولید محصول سالم برنج نیز می

 

 

                                                 
1. Leaf  Sheath Infestation 

2. Dead heart 

3. White head 
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  خوار نواري برنج كنترل مکانيکی ساقهدستورالعمل  -2

خ وار   ا س اقه آن است تا با تبیین و تشریح روش کنترل مکانیکی ب   در این دستورالعمل سعی بر

 جل وگیری ( کشت اصلی)های شیمیایی در کشت اول برنج  کش حشره ی رویه نواری برنج، از مصرف بی

 ی همچنین برای جلوگیری از خسارت احتمالی محصول برنج در نسل دوم آف ت، کنت رل بهین ه   . شود

 . شود شیمیایی در تلفیق با کنترل مکانیکی پیشنهاد می

 كنترل در خزانه  -2-9

ی  ای برای خزانه ی کشت اول و پوشش تور پارچه اده از پوشش پالستیکی برای خزانهاستف -1

خوار نواری و  های ساقه پره کشت دوم برنج در اقلیم مازندران، مانع از ورود و آلوده سازی شب

 . شود سایر آفات می
 

  

 رپاشیخزانه نشای برنج بعد از بذ -4شکل  خزانه نشای برنج قبل از بذرپاشی -8شکل
 

ای کشت اول و دوم ب رنج در  ه ای از روی خزانه و تور پارچه بعد از برداشتن پوشش پالستیکی -2

ش ود،   تهوی ه و س ازگاری نش اها ب ا مح یط مزرع ه انج ام م ی         منظ ور  مازندران که به   اقلیم

ز آوری و نابودی دستجات تخ م آف ت ا   های مستمر و حداقل دو بار در هفته برای جمع بازدید

 .شود شاهای برنج توصیه میروی ن

 

  

 خوار و انهدام آن جستجوی دستجات تخم ساقه -5شکل متر سانتی 51×51استفاده از کادر  -9شکل
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درکشت اول برنج و قبل از انتق ال نش اها ب ه زم ین اص لی، نی ازی ب ه کنت رل ش یمیایی ب ا            -3

ه ا، کنت رل ش یمیایی     شاما در کشت دوم همراه ب ا س ایر رو  . باشد خوار نواری برنج نمی ساقه

 .ضرورت دارد
 

  

 برداری از خزانه پروژه تحقیقاتی نمونه -5شکل محل اجرای پروژه در خزانه -5شکل
 

کارگیری سایر  هب ،های ذکر شده که منحصرا تاکیدی بر کنترل مکانیکی است عالوه بر روش -1

ه مکان خزانه و بذرپاشی ویژه زراعی شامل انتخاب مکان مناسب خزانه، تغییرسالیان ها به روش

 . اول فروردین ماه هر سال ضروری است ی زمان در دهه هم

 كنترل در زمين اصلی  -2-2

های سوم، پنجم و هفتم، نس بت   ای در هفته رویشی گیاه برنج با پایش مزرعه ی در طول دوره -1

 . خوار نواری برنج اقدام شود های آلوده به ساقه به نابودی پنجه

 

  

ترویجی در  -تحقیقی حل اجرای پروژهم -3شکل

 زمین اصلی

خوار در زمین  های آلوده به ساقه انهدام پنجه -5شکل

 اصلی
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خوار  برنج، موجب کاهش شدید انبوهی مراحل مختلف رشدی ساقه ی های آلوده نابودی پنجه -2

  .شود های برنج می و کاهش میزان خسارت وارده به بوته( الرو و شفیره)نواری برنج 

های آلوده،  ی رویشی، با نابودی پنجه با توجه به قابلیت ذاتی جبران گیاه برنج در مرحله -3

ی  موجب ترمیم حجم توده های جدید فراهم شده که فرصتی مناسب برای رویش مجدد پنجه

 . و کاهش خسارت محصول خواهد شد گیاهی برنج

نسل )رویشی کشت اول برنج  ی و مرحله  ی خزانه در مرحله اثربخشی روش کنترل مکانیکی، -1

ولی برای مدیریت انبوهی . بسیار باال است و نیازی به کنترل شیمیایی نیست( اول آفت

های اول و دوم برنج به تنهایی موثر  های دوم و سوم در کشت خوار نواری برنج در نسل ساقه

صول سالم و های مختلف دیگر در تلفیق با آن برای تولید مح بنابراین باید از روش. نیست

 . بوم سالم شالیزار استفاده نمود حفظ زیست

دلخواه، کشت هماهنگ برنج در  ی و حصول نتیجه برای جلوگیری از خسارت احتمالی -5

 .شود موکد می ی ترین تقویم زراعی هر اقلیم توصیه مناسب

در  با تغییر شرایط اقلیمی و اثرات آن بر بیواکولوژی آفت ممکن است نیاز به انجام پژوهش -6

 . خواهد بود مقتضی های زمان
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