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- هاي تلفيقي در كنترل كرم ساقهكش شيميايي و روشبررسي كارايي چند حشره

در سيستم دوكشتي  Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Crambidae)خوار برنج 

  برنج
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  منابع طبيعي ساري، ساري، ايرانپزشكي، دانشگاه علوم كشاورزي و 

  

  )30/3/97تاريخ پذيرش:    26/1/97(تاريخ دريافت: 

  

 چكيده
 Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Crambidae)خوار برنج ماني الروهاي زمستانگذران كرم ساقهفراواني و زنده در اين مطالعه،

مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد  1396و  1395كشور (آمل) در دو سال زراعي كشتي و دوكشتي برنج موسسه تحقيقات برنج در مزارع تك

داري بيشتر از هاي زمستان (آبان تا اسفند)، فراواني الروهاي زمستانگذران در مزارع دوكشتي به ميزان معنيكه در هر دو سال و در طول تمام ماه

شوند. كشتي ميالروها در مزارع دوكشتي متحمل مرگ و مير كمتري در مقايسه با مزارع تكعالوه، نشان داده شد كه هكشتي است. بمزارع تك

درصد) و  2/0درصد)، فيپرونيل (گرانول  60درصد و امولسيون  10كش ديازينون (در دو فرموالسيون گرانول ، كارايي سه حشرهادامهدر 

خوار هاي مكانيكي، فيزيكي و بيولوژيكي در كنترل كرم ساقهبا استفاده از روشدرصد) به همراه يك روش تلفيقي  10هگزافلومورون (امولسيون 

اي، يك بار كاربرد هاي مزرعهاساس آزمايش مورد بررسي قرار گرفت. بر 1396و  1395برنج در مزارع دوكشتي در طول دو سال زراعي 

مان با ظهور الروهاي سن اول آفت در هر نسل بهترين نتيجه را در كاهش زليتر در هكتار هم 5/1هگزافلومورون يا ديازينون امولسيون به ميزان 

هاي تلفيقي در كاهش مردگي و سرسفيدي و افزايش عملكرد محصول در هر دو سال زراعي به دنبال داشت. به عالوه، كارايي روشخسارت قلب

كننده رشد ان داد كه هگزافلومورون به عنوان يك تركيب تنظيمدو نوع خسارت و افزايش عملكرد محصول قابل توجه بود. نتايج اين مطالعه نش

)IGRخوار برنج مورد استفاده قرار گيرد. هاي تلفيقي كرم ساقهتواند در برنامه) و سازگار با محيط زيست، مي  
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  مقدمه

دومين محصول استراتژيك پس از گندم، برنج به عنوان 

 نياز و امنيت غذايي نقش بسيار حياتي در تامين انرژي مورد

يران، در طول ). اFeizabadi, 2011كند (ايفا مي مردم ايران

ترين كشور )، از بزرگ1389تا  1359سي سال (از سال

) به يازدهمين توليدكننده Calpe, 2006واردكننده برنج (

 ,Feizabadiول در دنيا تبديل شده است (بزرگ اين محص

هاي نوين و مكانيزه كاشت، ). عواملي مانند توسعه روش2011

داشت و برداشت محصول، استفاده از ارقام مقاوم و پرمحصول 

و گرايش به سيستم دوكشتي محصول (دو نوبت كاشت برنج 

در يك فصل زراعي) در اين پيشرفت نقش بسزايي داشته 

 Chiloخوار برنج كرم ساقه). Feizabadi, 2011است (

suppressalis (Walker) (Lep.: Crambidae)  يكي از

ترين آفات برنج در اروپا، جنوب شرق آسيا ترين و مخربمهم

). ساالنه، Pathak and Khan, 1994و خاور ميانه است (

هاي شيميايي براي كنترل اين كشتوجهي از حشرهحجم قابل

هاي بسيار شود كه نگرانيوارد مي آفت به محيط زيست

هاي زيادي در زمينه سالمت آبزيان، پرندگان، ميكروارگانيسم

كنندگان برنج ها و همچنين كشتكاران و مصرفخاكزي، دام

 ,.Zibaee et al., 2009; Su et al( ايجاد كرده است

بودن الروها داخل  . با اين حال، عواملي مانند مخفي)2014

-ها ميها به آنكشاز رسيدن دزهاي موثر حشرهساقه كه مانع 

هاي كشهاي مختلف حشرهشود، بروز سريع مقاومت به گروه

هاي دشمنان طبيعي، اغلب مانع شيميايي و از بين رفتن جمعيت

 قبول بوده استاز رسيدن كارايي اين تركيبات به سطح قابل

)Li et al., 2007; Zibaee et al., 2009; Cheng et al., 

2010; Yao et al., 2017(.  

بودن شرايط اقليمي و فراواني منابع  با توجه به مساعد

مناطق شمالي ايران و آبي، سيستم دوكشتي برنج به خوبي در 

ايجاد شده و مورد استقبال  ويژه دو استان مازندران و گيالنهب

با اين  كشاورزان و كارشناسان كشاورزي قرار گرفته است.

هاي حال، تاكنون توجه چنداني به مديريت آفات و بيماري

-هاي تكدر سيستمبرنج در سيستم دوكشتي نشده است. 

به طور كشتي، محصول برنج بسته به شرايط آب و هوايي 

ماه در مزرعه از انتهاي فروردين ماه تا اواسط ارديبهشت معمول

شود. با شت ميكشت شده و تا اواخر مرداد به طور كامل بردا

تواند دسترسي به منابع غذايي اين حال، سيستم دوكشتي مي

ماه در مزرعه تامين كند. در نتيجه، مناسب را تا اواخر آبان

خوار در انتهاي هر سال ساقهرود الروهاي كرمانتظار مي

زراعي جمعيت بيشتري براي ورود به زمستانگذراني ايجاد 

باالتر مواد غذايي، بقاي بيشتري  كرده و در نتيجه ذخيره مقادير

هاي زمستان داشته باشند و در سال آينده، خسارت در طول ماه

 شده است راستا با اين ادعا، نشان دادههمبيشتري ايجاد كنند. 

 Maliarphaخوار سفيد آفريقايي كه كرم ساقه

separatella Rag (Lep: Pyralidae)  در سيستم دوكشتي

برنج، جمعيت بيشتري ايجاد كرده و خسارت سرسفيدي 

)Whiteheadكشتي ) شديدتري در مقايسه با سيستم تك

در چنين شرايطي، . )Kega et al., 2015( كنندايجاد مي

مديريت آفت مستلزم افزايش تعداد سمپاشي و دزهاي مورد 

ها در گرانيها خواهد بود كه اين موضوع، نكشاستفاده حشره

ها ها و مديريت مقاومت به آنكشزمينه اثرات مخرب حشره

  دهد.را افزايش مي

سازوكارهاي تر با هاي اختصاصيكشوارد كردن حشره

تواند از هاي مديريتي آفات مياثر متنوع و جديد در برنامه

سويي، سرعت بروز مقاومت توسط آفت هدف را كاهش داده 

هاي مربوط به اثرات از نگراني و از سوي ديگر، تا حدي

 Su et( مخرب اين عوامل روي موجودات غيرهدف بكاهد

al., 2014; Yao et al., 2017( با اين هدف، در مطالعه .

كش ديازينون، حاضر، كارايي دزهاي مختلف سه حشره

خوار برنج در فيپرونيل و هگزافلومورون در مديريت كرم ساقه

اي مورد بررسي قرار زرعهسيستم دوكشتي و در شرايط م

كش ديازينون و فيپرونيل، گرفت. با توجه به اينكه دو حشره

براي مدت طوالني در ايران مورد استفاده قرار گرفته و 

- خوار به اين حشرهساقههايي در زمينه مقاومت كرمنگراني
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 ,.Zibaee et al., 2009; Yao et al( ها وجود داردكش

قيق، بررسي كارايي هدف اصلي اين تح، )2017

جديد با  به نسبتكش هگزافلومورون به عنوان يك حشره

-اثر اختصاصي و متفاوت براي مديريت كرم ساقهسازوكار 

  خوار برنج بود.

  

  هامواد و روش

  استفاده مواد مورد

ديازينون،  %60و امولسيون  %10فرموالسيون گرانول 

فرموالسيون درصد فيپرونيل و  2/0فرموالسيون گرانول 

سم گرگان هگزافلومورون از شركت گل %10امولسيون 

هاي (استان گلستان، شهرستان گرگان) تهيه شدند. بسته

از  Trichogramma brassicaeتريكوكارد حاوي زنبور 

يك توليدكننده محلي (شركت گوهر سبز مازندران، استان 

ي كرم هاي دلتا و منبع فرومونمازندران، شهرستان بابل) و تله

-9-hexadecenal, (Z)-11-(Z)]خوار برنج (ساقه

hexadecenal, (Z)-13-octadecenal از مركز تحقيقات (

و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان گيالن (استان 

هاي نوري با گيالن، شهرستان رشت) خريداري شدند. تله

وات و به صورت دستي ساخته  100هاي استفاده از المپ

  شدند.

  ه آزمايشيمزرع

، در 1396و  1395اين مطالعه، در طول دو سال زراعي 

متر مربع واقع در موسسه  4000زميني به مساحت تقريبي 

تحقيقات برنج ايران (استان مازندران، شهرستان آمل) انجام 

نظرگرفتن هشت تيمار براي اين مطالعه،  با توجه به در شد.

متر مربع  500تقريبي نظر به هشت قطعه با مساحت  مزرعه مورد

تقسيم شد. همچنين، هر قطعه به طور مجزا به چهار پالت 

متر  125تر تقسيم شده و هر قطعه كوچك (حدود كوچك

 مربع) به عنوان يك تكرار در نظر گرفته شد. قطعات ايجاد

متر از يكديگر  4هايي به فاصله تقريبي شده با استفاده از كرت

-از تبادل آب آبياري و حشرهقرار داشته و براي جلوگيري 

ها با استفاده از پوشش پالستيكي ها، روي اين كرتكش

روزه  25نشاهاي  پوشيده شد. مترسانتي 80به پهناي  نفوذناپذير

 19و  95مرداد سال  27برنج (رقم طارم امراللهي) در تاريخ 

از خزانه به مزرعه منتقل شده و با فاصله تقريبي  96مرداد سال 

  شده كشت شدند. متر از يكديگر در قطعات ايجاديسانت 30

  طرح آزمايشي

پس از كشت نشاهاي برنج در مزرعه، آلودگي به كرم 

خوار برنج با توجه به حضور طبيعي اين آفت در منطقه ساقه

هاي نوري ايجاد شده و تغييرات جمعيت آفت با استفاده از تله

اساس، قطعات و فروموني مورد بازبيني قرار گرفت. بر اين 

، با استفاده از يكي 96و  95ايجادشده، در هر دو سال زراعي 

) تيمار 1هاي كنترلي زير مورد تيمار قرار گرفت. از روش

 هاي مورد): در اين روش، پالتIPMمديريت تلفيقي (

مطالعه، با استفاده از چهار روش غيرشيميايي (مكانيكي، 

وش مكانيكي، عمل فيزيكي و بيولوژيكي) تيمار شدند. در ر

تا  انتقال به مزرعهزمان از  طي سه مرحله، ،سرزني نشاهاي برنج

هاي حاوي تخم كرم با هدف حذف برگ دهي،مرحله خوشه

) انجام Deadheartمردگي (قلب خسارت خوار و كاهشساقه

شد. در روش فيزيكي از دو نوع تله نوري و فروموني براي 

هاي نوري، از قبل از شد. تلهشكار انبوه جمعيت آفت استفاده 

انتقال نشاهاي برنج تا زمان برداشت كشت دوم در مزرعه 

ها، براي پايش جمعيت آفت و نصب شده و از اطالعات آن

هاي فروموني (حاوي هاي سمپاشي استفاده شد. تلهتعيين زمان

از زمان  خوار برنج)،ه فرومون كرم ساقهگرم ماده موثرميلي 2

و  1395آبان  2تا زمان برداشت كشت دوم برنج ( كشت گياه

متر از يكديگر در مزرعه  90) با فاصله تقريبي 1396مهر  10

روز يكبار با منبع  35ها هر نصب شده و منبع فروموني آن

در روش بيولوژيكي، تريكوكاردهاي  جديد جايگزين شد.

در دو مرحله، ) T. brassicaeتخم (پارازيتوئيد حاوي زنبور 

مطابق با روز،  10كي اوايل شهريور ماه و ديگري به فاصله ي

متر مربع)  500تريكوكارد در  10دستورالعمل شركت سازنده (

كاربرد  )2هاي مختلف مزرعه توزيع شد. در بخش
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در دو ليتر در هكتار  5/1) به ميزان EC 10%هگزافلومورون (

گرم كيلو 20) به ميزان G 10%) كاربرد ديازينون (3. مرحله

) به EC 60%) كاربرد ديازينون (4. در دو مرحلهدر هكتار 

 G) كاربرد ديازينون (5. در دو مرحلهليتر در هكتار  5/1ميزان 

و  در مرحله اول كيلوگرم در هكتار 20) به ميزان 10%

 مرحله درليتر در هكتار  5/1) به ميزان EC 60%ديازينون (

كيلوگرم در  20) به ميزان G 0.2%) كاربرد فيپرونيل (6. دوم

) به G 10%ديازينون ( همزمان ) كاربرد7. در دو مرحلههكتار 

) به ميزان EC 60%كيلوگرم در هكتار و ديازينون ( 20ميزان 

) تيمار شاهد كه در آن، از هيچ يك 8. دو مرحلهليتر در  5/1

ها و روش كنترلي ديگر در طول انجام مطالعه كشاز حشره

ها و در هر دو كشپاشي در مورد تمام حشرهسم استفاده نشد.

سال مطالعه، سه روز پس از ثبت اوج پرواز حشرات كامل 

هاي نوري تعيين شد. بر اين خوار برنج توسط تلهكرم ساقه

، به 1395پاشي نوبت اول و دوم در سال اساس، زمان سم

 15و  1، به ترتيب 1396شهريورماه و در سال  27و  16ترتيب 

  يورماه تعيين شد.شهر

  بردارينمونه

لي بر ميزان هاي كنتربراي تعيين كارايي هر يك از روش

مردگي و سرسفيدي ايجادشده توسط دو نوع خسارت قلب

، يكي در مرحله برداريدو نمونهدر هر سال، ، خواركرم ساقه

) و ديگري در 1396شهريور  19و  1395شهريور  22رويشي (

در هر انجام شد.  )1396مهر  16و  1395مهر  4مرحله زايشي (

بوته برنج  4نمونه كه هر نمونه حاوي  10، تعداد بردارينمونه

 Majidiبود، به صورت تصادفي از هر تيمار انتخاب شده (

Shilsar and Ebadi, 2012مردگي ) و درصد خسارت قلب

ها با استفاده از رابطه زير محاسبه شد و سرسفيدي در اين نمونه

)Onate, 1965.(  

	درصد	سرسفيدي	يا	مردگي	قلب = 	
��

��
	× 	

��

��
 

، تعداد كل tNهاي آلوده، ، تعداد بوتهiNدر اين رابطه 

، TNهاي آلوده و ، تعداد پنجهINبرداري شده، هاي نمونهبوته

  ). Onate, 1965باشد (هاي آلوده ميتعداد كل پنجه در بوته

عملكرد محصول برنج در هر همچنين، براي تعيين ميزان 

ها در مزرعه، اي بوتهتيمار، پس از حذف دو رديف حاشيه

بوته برنج بودند براي  40پالت كه هر يك دربرگيرنده  4تعداد 

كوبي هر تيمار بصورت تصادفي انتخاب شده و پس از خرمن

هاي حاصل با استفاده از يك ترازوي ها، وزن دانهخوشه

پس از تعيين رطوبت  رم تعيين شد.گ 01/0ديجيتال با دقت 

ها، وزن خشك محصول بر اساس جدول تصحيح وزني دانه

درصد تعيين شده و عملكرد محصول در هر تيمار بر حسب  14

در نهايت، كارايي هر كيلوگرم در هكتار تخمين زده شد. 

روش كنترلي در كاهش دو نوع خسارت آفت در دو سال 

 ,Abbottزير محاسبه شد ( دو رابطه زراعي با استفاده از

1925.(  


%  =مردگيكارايي كنترل خسارت قلب��%
��

%
��
      

���%  =كارايي كنترل خسارت سرسفيدي %���

%���
    

 
 tWhمردگي و درصد قلب cDhو  tDhدر اين دو رابطه، 

 ,Abbottدرصد سرسفيدي در تيمار و شاهد هستند ( cWhو 

1925.(  

جمعيت و ميزان مرگ و مير الروهاي تعيين تراكم 

  زمستانگذران

در اين مطالعه، تراكم جمعيت و ميزان مرگ و مير 

- خوار برنج در مزارع تكالروهاي زمستانگذران كرم ساقه

كشتي و دوكشتي برنج واقع در موسسه تحقيقات برنج كشور 

مورد  1396و  1395(شهرستان آمل) و در دو سال زراعي 

براي اين منظور، از هر سيستم كشت، يك  بررسي قرار گرفت.

متر از  100متر مربع و با فاصله  3000مزرعه به مساحت تقريبي 

يكديگر انتخاب شد. در هر مزرعه، يك نقطه آغازين براي 

برداري به صورت تصادفي انتخاب شده و با حركت نمونه

متر، يك پالت  15زيگزاگي در داخل مزرعه، به فاصله هر 

بعاد نيم متر روي زمين قرار گرفت. به اين ترتيب، در مربعي به ا

پالت در نظر گرفته شد. در  40هر سيستم كشت در مجموع 

خوار و تعداد الروهاي زنده و هر پالت، تعداد الروهاي ساقه
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هاي باقيمانده در مزرعه شمارش و مرده با بررسي دقيق ساقه

هاي آبان ماهصورت ماهانه و در طول هبرداري بثبت شد. نمونه

(نوامبر) تا اسفند (مارس) هر دو سال زراعي انجام شد. براي از 

برداري يا نوع خاك، در سال دوم، بين بردن اثر محل نمونه

كشتي و دوكشتي با يكديگر عوض شده و جاي دو مزرعه تك

  برداري مانند سال زراعي اول از اين مزارع انجام شد.نمونه

  هاادهتجزيه و تحليل د

 SASافزار آماري هاي اين مطالعه، با استفاده از نرمدهدا

هاي درصدي، ابتدا با تجزيه و تحليل شدند. داده 9.1نسخه 

�√فرمول  + هاي سازي شده و ميانگين دادهنرمال 0.5

) مورد ANOVAتيمارها با استفاده از تجزيه واريانس (

ده از مقايسه قرار گرفتند. اختالف آماري بين تيمارها با استفا

 مشخص شد P<0.05و در سطح آماري  LSDآزمون 

)SAS, 2004(. هاي مربوط به فراواني و مرگ و مير داده

كشتي و دوكشتي در الروهاي زمستانگذران در مزرعه تك

تجزيه و  t-studentبرداري هر ماه با استفاده از آزمون نمونه

  تحليل شد.

  

  و بحث نتايج

هاي اخير، تمايل به كشت دوم برنج با توجه به در سال

كمك به وضعيت اقتصادي مناسب بودن شرايط اقليمي و 

كشاورزان در مناطق شمالي كشور زياد شده و توسط 

با اين كارشناسان كشاورزي نيز مورد ترغيب قرار گرفته است. 

اي براي بررسي تغييرات احتمالي در حال، تاكنون مطالعه

هاي و ميزان خسارت آفات در سيستم خصوصيات زيستي

در اين مطالعه، تراكم صورت نگرفته است.  برنج دوكشتي

خوار برنج و درصد جمعيت الروهاي زمستانگذران كرم ساقه

هاي مختلف زمستانگذراني در ها در طول ماهمرگ و مير آن

كشتي و دوكشتي موسسه تحقيقات برنج كشور و مزارع تك

اساس  بر مورد مقايسه قرار گرفت. در طول دو سال زراعي

مده، فراواني الروهاي زمستانگذران در هر دو آنتايج به دست 

برداري، در مزارع هاي نمونهسال زراعي و در تمام ماه

 كشتي بودداري بيشتر از مزارع تكدوكشتي به ميزان معني

). اين اختالف، در مورد ميانگين تعداد الروهاي 1 شكل(

هاي زمستان (آبان تا اسفند) نيز ر مجموع ماهزمستانگذران د

بديهي است كه محل مزارع و نوع  ).1 شكل( مشاهده شد

خاك در اين مشاهدات تاثيري نداشته است، چرا كه در سال 

كشتي و دوكشتي با يكديگر عوض شده دوم، جاي مزارع تك

خوار برنج، در مزارع دهد كه كرم ساقهبود. اين نتايج نشان مي

تي جمعيت باالتري ايجاد كرده و تراكم بيشتري از دوكش

كشتي براي الروهاي زمستانگذران در مقايسه با مزارع تك

در توجيه اين مشاهدات  آورند.تشكيل نسل بهاره به وجود مي

طول دوره دسترسي به منابع  توان گفت كه احتماال افزايشمي

و هوايي هاي ابتدايي پاييز كه هنوز شرايط آب در ماه غذايي

شود كه دهد، باعث ميخوار را مياجازه فعاليت به كرم ساقه

تعداد يبيشتري از الروها تغذيه خود را كامل كرده و براي 

ورود به زمستانگذراني آماده شوند. از سوي ديگر، نتايج اين 

مطالعه نشان داد كه در مزارع دوكشتي برنج، الروهاي 

هاي مختلف زمستان ماهخوار در طول زمستانگذران كرم ساقه

-كشتي ميدچار مرگ و مير كمتري در مقايسه با سيستم تك

نتيجه فراواني منابع احتماال  موضوع نيز اين .)2 شكل( شوند

امكان ذخيره  غذايي در اواخر فصل است كه به الروهاي آفت

كند. مقادير باالتر انرژي براي زمستانگذراني را فراهم مي

خوار از يك سو و رت كرم ساقهافزايش فراواني و خسا

افزايش دوره كشت محصول از سوي ديگر باعث افزايش 

خواهد شد، موضوعي هاي شيميايي كشكاربرد حشره ميزان

ها در خاك، كشهاي مهمي در زمينه بقاياي آفتكه نگراني

و  ، بروز مقاومت در آفت هدفآب و محصوالت كشاورزي

موجودات غيرهدف ايجاد ها روي همچنين اثرات ناخواسته آن

خوار برنج مديريت تلفيقي و پايدار كرم ساقه كرده است.

تر با نحوه اثر جديد هايي اختصاصيكشمستلزم معرفي حشره

حفظ سالمت دشمنان طبيعي، محيط زيست است كه در كنار 

كنندگان، از كارايي الزم در برابر آفت برخوردار و مصرف

   آن را به حداقل برساند.بوده و سرعت بروز مقاومت در 
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كشتي و دوكشتي موسسه خوار برنج در مزارع تكخطاي استاندارد) فراواني الروهاي زمستانگذران كرم ساقه ±(ميانگين  -1شكل 

گذراني (آبان تا هاي مختلف زمستانبرداري در طول ماه)، نمونهb( 1396) و a( 1395تحقيقات برنج كشور (آمل) در سال زراعي 

)، * و t-studentكشتي و دوكشتي مورد مقايسه قرار گرفتند (آزمون ماه جداگانه بين مزارع تكهاي هر اسفند) صورت گرفته و داده

  درصد هستند. 99و  95دار در سطح دهنده اختالف معني** به ترتيب نشان
Figure 1. The average frequency (+SE) of Chilo suppressalis overwintering larvae in single- and double 
cropped fields of Rice Research Institute of Iran (Amol) during the overwintering months of 2015-2016 

(a) and 2016-2017 (b); sampling was performed monthly during November-March and data of each 
month was separately compared between single- and double cropped fields (t-student test); ns: non-

significant, * and **, significant at P<0.05 and P<0.01 level, respectively 
 

 
كشتي و دوكشتي خوار برنج در مزارع تكخطاي استاندارد) درصد مرگ و مير الروهاي زمستانگذران كرم ساقه ±(ميانگين  -2شكل 

گذراني (آبان هاي مختلف زمستانبرداري در طول ماه)، نمونهb( 1396) و a( 1395ل) در سال زراعي موسسه تحقيقات برنج كشور (آم

 t-student ،(nsكشتي و دوكشتي مورد مقايسه قرار گرفتند (آزمون هاي هر ماه جداگانه بين مزارع تكتا اسفند) صورت گرفته و داده

  درصد هستند. 99و  95دار در سطح دهنده اختالف معنيانداري و * و ** به ترتيب نشدهنده عدم معنينشان
Figure 2. The mortality percentage (+SE) of Chilo suppressalis overwintering larvae in single- and double 
cropped fields of Rice Research Institute of Iran (Amol) during the overwintering months of 2015-2016 

(a) and 2016-2017 (b); sampling was performed monthly during November-March and data of each 
month was separately compared between single- and double cropped fields (t-student test); ns: non-

significant, * and **, significant at P<0.05 and P<0.01 level, respectively 
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كش در اين مطالعه، تاثير سه حشره براي اين منظور،

ديازينون، فيپرونيل و هگزافلومورون در كنترل خسارت كرم 

 95خوار برنج و عملكرد محصول برنج در دو سال متوالي ساقه

اساس اطالعات به دست  بر مورد بررسي قرار گرفت. 96و 

هاي نوري، تاريخ شكار حشرات كامل توسط تلهآمده از اوج 

پاشي، ميزان ه و پس از انجام سمپاشي اول و دوم تعيين شدسم

- شده توسط آفت در مرحله رويشي (براي قلب خسارت ايجاد

. نتايج اين مردگي) و زايشي (براي سرسفيدي) تخمين زده شد

مطالعه نشان داد كه بين تيمارهاي مختلف و در هر دو سال 

مردگي و سرسفيدي و راعي، از نظر ميزان خسارت قلبز

دار وجود دارد. همچنين ميزان عملكرد محصول اختالف معني

مردگي در ، بيشترين ميزان خسارت قلب95در سال زراعي 

 دواي كه درصد) و پس از آن، در مزرعه 06/16تيمار شاهد (

 گرانول و امولسيون هايهر يك از فرموالسيون بار توسط

. در حالي درصد) ديده شد 56/6پاشي شده بود (سم يازينوند

درصد) و  82/1پاشي مزرعه برنج با ديازينون امولسيون (كه سم

درصد) منجر به وقوع كمترين ميزان  85/1هگزافلومورون (

7F ,24  =9.17 ,( ها شدمردگي در بوتهخسارت قلب

P<0.001( )23/12). همچنين، پس از تيمار شاهد (1 جدول 

ديازينون  دو نوع فرموالسيوندرصد)، مزارعي كه توسط 

هر يك از بار توسط  درصد)، يك 59/9رانول و امولسيون (گ

درصد) و دو بار توسط  30/8ديازينون ( هايفرموالسيون

درصد) تيمار شده بودند، به ترتيب متحمل  19/8فيپرونيل (

، در حالي كه كمترين سارت سرسفيدي شدندميزان خ نبيشتري

ميزان سرسفيدي به ترتيب در مزارعي كه دو بار توسط 

 28/5درصد)، ديازينون گرانول ( 02/5ديازينون امولسيون (

پاشي شده بودند درصد) سم 41/5درصد) و هگزافلومورون (

از نظر  ).1جدول( )P, 10.41=  24, 7F>0.001( ديده شد

بين تيمارها  95ميزان عملكرد محصول نيز در سال زراعي 

)، F7, 24 = 7.02, P<0.001دار مشاهده شد (اختالف معني

به طوري كه بيشترين ميزان عملكرد محصول به ترتيب در سه 

كيلوگرم در هكتار)، ديازينون  95/721تيمار هگزافلومورون (

كنترل تلفيقي كيلوگرم در هكتار) و  28/719امولسيون (

كيلوگرم در هكتار) ثبت شد، در حالي كه مزرعه  08/560(

بار  يكاي كه كيلوگرم در هكتار) و مزرعه 47/362شاهد (

گرانول  يك بار توسط ديازينون توسط ديازينون امولسيون و

كيلوگرم در هكتار)، كمترين ميزان  376تيمار شده بود (

  ).1جدولعملكرد محصول را نشان دادند (

-)، ميزان خسارت قلب96در دومين سال زراعي (سال 

7F ,24  =) و سرسفيدي (P, 16.62=  24, 7F>0.001مردگي (

51.38, P<0.001كش در ) توسط تمام تميارهاي حشره

).به 2جدول داري نشان داد (مقايسه با شاهد كاهش معني

، از نظر كارايي كاهش هر دو نوع خسارت، بين تيمارها عالوه

دار مشاهده شد، به طوري كه كمترين ميزان معنياختالف 

مردگي و سرسفيدي به ترتيب در تيمار هگزافلومورون قلب

درصد)  23/6و  52/1درصد) و كنترل تلفيقي ( 51/4و  83/0(

از نظر ميزان عملكرد محصول در سال  ).2جدول مشاهده شد (

7F, 24 دار مشاهده شد (نيز بين تيمارها اختالف معني 96زراعي 

= 9.60, P<0.001 به طوري كه بيشترين عملكرد محصول ،(

كيلوگرم در  89/1804به ترتيب در دو تيمار هگزافلومورون (

كيلوگرم در هكتار) و  21/1798هكتار) و ديازينون امولسيون (

كيلوگرم در  21/1400پس از آن در تيمار كنترل تلفيقي (

هكتار) حاصل شد، در حالي كه كمترين ميزان عملكرد به 

كيلوگرم در هكتار) و  94/691شاهد ( زرعهمترتيب در 

گرانول و يك بار توسط  ديازينونيك بار توسط  اي كهمزرعه

سمپاشي شده كيلوگرم در هكتار)  940امولسيون ( ديازينون

  ).2جدول مشاهده شد (بودند، 

هايي كشترين حشرهديازينون و فيپرونيل از عمومي

خوار برنج كرم ساقههاي اخير براي كنترل هستند كه در سال

هايي اند. با اين حال، نگرانيدر ايران مورد استفاده قرار گرفته

ها و كاهش كشخوار به اين حشرهدر زمينه مقاومت كرم ساقه

ها وجود هاي ابتدايي كاربرد آنها در مقايسه با سالكارايي آن

 Zibaee et al., 2009; Hu et al., 2010; Yao etدارد (

al., 2017 .(  
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مردگي، درصد سرسفيدي و عملكرد محصول كشت دوم برنج در مزارع تيمار شده ) درصد قلبخطاي استاندارد ±ميانگين ( -1جدول 

دار دهنده اختالف آماري معني، حروف متفاوت در هر ستون، نشان1395هاي مختلف و مديريت تلفيقي در سال زراعي كشبا حشره

  درصد بين تيمارهاي مختلف هستند 95در سطح 
Table 1. The average percentage (+SE) of dead heart, white head and grain yield in rice fields treated with 
different pesticides and an integrated management approach during the growing season of 2016; different 

letters in within columns show significant differences at P<0.05 level 
 

Treatment Dose No. spraying* % Dead heart % White head Yield (kg/ha) 
IPM - - 4.55 ± 0.22cd 6.95 ± 0.85cd 560.08 ± 51.65ab 

Hexaflumuron 1.5 (L/ha) 2 1.85 ± 0.29d 5.41 ± 0.49b 721.95 ± 27.04a 

Diazinon EC+G**  1.5 (L/ha), 20 (kg/ha) 1-1 1.95 ± 0.72d 8.19 ± 0.82b 376 ± 27.04c 

Diazinon EC 1.5 (L/ha) 2 1.82 ± 0.64d 5.02 ± 0.44d 719.28 ± 64.14a 

Diazinon G 20 (kg/ha) 2 2.58± 0.90d 5.28 ± 0.27d 494.53 ± 44.85bc 

Fipronil G 20 (kg/ha) 2 3.05 ± 0.27d 8.30 ± 1.08bc 414.64 ± 64.8bc 

Diazinon EC+G***  1.5 (L/ha), 20 (kg/ha) 2-2 6.56 ± 0.74bc 9.59 ± 0.52b 451.24 ± 25.81bc 

Control - - 16.06 ± 2.22a 12.23 ± 1.17a 362.47 ± 24.08c 

* Two times of insecticide application was determined based on flight peak of adult moths captured in 
light traps 
** The EC and G formulations of diazinon were separately used in the first and the second time, 
respectively 
*** The EC and G formulations of diazinon were simultaneously used for both times 

  

كشت دوم برنج در مزارع تيمار شده مردگي، درصد سرسفيدي و عملكرد محصول ) درصد قلبخطاي استاندارد ±ميانگين ( -2جدول 

دار دهنده اختالف آماري معني، حروف متفاوت در هر ستون، نشان1396هاي مختلف و مديريت تلفيقي در سال زراعي كشبا حشره

  درصد بين تيمارهاي مختلف هستند. 95در سطح 
Table 2. The average percentage (+SE) of dead heart, white head and grain yield in rice fields treated with 
different pesticides and an integrated management approach during the growing season of 2017; different 

letters in within columns show significant differences at P<0.05 level 
 

Treatment Dose No. spraying* % Dead heart % White head Yield (kg/ha) 
IPM - - 1.52± 0.54cd 6.23± 0.85d 1400.2± 129b 

Hexaflumuron 1.5 (L/ha) 2 0.83± 0.22d 4.51 ± 0.80e 1804.8± 150a 

Diazinon EC+G**  1.5 (L/ha), 20 (kg/ha) 1-1 3.25 ± 0.82bc 11.50± 0.42b 940± 67cd 

Diazinon EC 1.5 (L/ha) 2 2.32 ± 0.87bcd 7.64± 0.17cd 1798.2± 160a 

Diazinon G 20 (kg/ha) 2 4.31± 0.83b 7.98 ± 0.36c 1236.3 ± 112bc 

Fipronil G 20 (kg/ha) 2 4.33± 0.63b 10.52± 0.18b 1111.6± 195bc 

Diazinon EC+G***  1.5 (L/ha), 20 (kg/ha) 2-2 3.83± 0.42b 9.87± 0.20b 1128.1± 64bc 

Control - - 9.37± 0.47a 17.31± 0.76a 691.9± 53d 

* Two times of insecticide application was determined based on flight peak of adult moths captured in 
light traps 
** The EC and G formulations of diazinon were separately used in the first and the second time, 
respectively 
*** The EC and G formulations of diazinon were simultaneously used for both times 
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كش مختلف، هر دو حشره هايبررسيه، در از اين گذشت

به عنوان تركيباتي با سميت باال براي  ديازينون و فيپرونيل

ها روي اند و اثرات منفي آنمعرفي شده موجودات غيرهدف

گزارش شده دشمنان طبيعي، در دزهاي كشنده و زيركشنده 

 ;Elzen et al., 2000; Brunner et al., 2001است (

Sun et al., 2008; Cheng et al., 2010; Rogers et 
al., 2011.(  در مقابل، هگزافلومورون به عنوان تركيبي با

نحوه اثر جديد و متفاوت، گزينه مناسبي براي استفاده در 

 د.باشخوار برنج ميهاي مديريتي كرم ساقهبرنامه

فنيل اوره است كه كش از گروه بنزوئيلهگزافلومورون، حشره

در فرايند طبيعي سنتز كيتين اختالل ايجاد كرده و به اين 

اندازي ممانعت وسيله، از تشكيل كوتيكول در جريان پوست

كش، به ). از اين حشرهAbo-Elghar et al., 2003كند (مي

بالپوشان، سخت پولكداران،طور گسترده در كنترل الرو بال

 Doucetها استفاده شده است (دوباالن و مراحل نابالغ موريانه

and Retnakaran, 2012.(  روي  آن با توجه به نحوه اثر

هاي جانوري مراحل نابالغ حشرات، بديهي است كه ساير گروه

ها، پرندگان و هاي خاكزي، ماهيمانند ميكروارگانيسم

، پارازيتوئيدند زنبورهاي همچنين مراحل بالغ حشراتي مان

چندان تحت تاثير آن قرار  افشانشكارگرها و حشرات گرده

ينه مناسب به همين دليل، هگزافلومورون يك گزنگرفته و 

رسد خوار برنج به نظر ميبراي مديريت تلفيقي كرم ساقه

)Merzendorfer, 2013.(  

نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه دو بار در مجموع، 

فرموالسيون امولسيون ديازينون يا هگزافلومورون در كاربرد 

كشت دوم برنج بهترين نتيجه را از نظر كاهش ميزان خسارت 

مردگي و سرسفيدي و همچنين ميزان عملكرد محصول قلب

برنج به دنبال خواهد داشت. با اين حال، نتايج تيمار مديريت 

ز برخي تلفيقي نيز در بيشتر موارد قابل توجه بوده و حداقل ا

اين در حالي است كه برخي  كش بهتر بود.تيمارهاي حشره

هاي تلفيقي مانند استفاده از ارقام مقاوم برنج در ديگر از روش

ها، بدون شك اين مطالعه لحاظ نشده بودند و استفاده از آن

استفاده از  تواند به كاهش ميزان خسارت آفت منجر شود.مي

- ركان مديريت تلفيقي كرم ساقهارقام مقاوم به عنوان يكي از ا

). نشان Das, 1976خوار از گذشته دور مطرح بوده است (

هاي شيميايي روي كرم كشداده شده است كه كارايي حشره

خوار بسته به ميزان مقاومت ارقام برنج با يكديگر متفاوت ساقه

- تري از حشره) و دزهاي پايينKhan et al., 2005بوده (

تر نياز است اين آفت روي ارقام مقاومها براي كنترل كش

)Smith, 2005.( اينكه يك بار كاربرد  ديگر نكته قابل توجه

ديازينون امولسيون براي هر نسل آفت بهتر از مخلوط 

هاي امولسيون و گرانول منجر به كاهش خسارت فرموالسيون

توان به اين موضوع را ميو افزايش عملكرد محصول شد. 

ديازينون روي دشمنان طبيعي نسبت  كشاثرات منفي حشره

داد. در حقيقت، اگرچه كاربرد توام فرموالسيون گرانول و 

امولسيون ديازينون به ظاهر ممكن است باعث كاهش خسارت 

روي محصول شود، اما در نتيجه از بين رفتن دشمنان طبيعي در 

احل فرايند كنترل بيولوژيك در مركش، دزهاي باالي حشره

- ل شده و ميزان خسارت روي محصول افزايش ميبعدي مخت

  يابد.

هاي شيميايي روي كشبا توجه به اثرات نامطلوب حشره

- موجودات غيرهدف و محيط زيست و نگراني در زمينه مقاوم

هاي موجود، توسعه كشخوار برنج به حشرهشدن كرم ساقه

هاي جديد با هدف كاهش اثرات مخرب روي كشآفت

دات غيرهدف و كاهش سرعت بروز محيط زيست و موجو

رسد. سيستم مقاومت در آفت هدف ضروري به نظر مي

-مورد توجه كشاورزان در استان به تازگيدوكشتي برنج كه 

ها در زمينه ميزان هاي شمالي كشور قرار گرفته است، نگراني

ها به محيط زيست و سرعت بروز مقاومت كشورود حشره

نتايج مطالعه  دان كرده است.نسبت به اين تركيبات را دوچن

ماني الروهاي زمستانگذران حاضر نشان داد كه فراواني و زنده

داري خوار برنج در مزارع دوكشتي به ميزان معنيكرم ساقه

كشتي است و اين اختالف، در طول تمام بيشتر از مزارع تك

تواند اين موضوع مي هاي زمستانگذراني قابل مشاهده است.ماه
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ني و شدت خسارت آفت در سال بعد تاثير بگذارد، بر فراوا

هرچند، صحت اين ادعا بايد با بررسي دقيق تراكم جمعيت و 

ميزان خسارت آفت در سال بعد و مقايسه اين خصوصيات بين 

به عقيده كشتي و دوكشتي برنج مشخص شود. هاي تكسيستم

-هاي تلفيقي مديريت كرم ساقهمحققان، استفاده از استراتژي

هاي وار برنج مانند كاربرد ارقام مقاوم گياهي، استفاده از تلهخ

نوري و فروموني براي شكار انبوه، كنترل بيولوژيك با استفاده 

هاي زراعي، ايجاد تناوب از زنبورهاي پارازيتوئيد تخم، روش

 ها و تعيين زمان دقيق مبارزه با آفتكشدر استفاده از حشره

ها كمك كند. در اين مطالعه، نيتواند به كاهش اين نگرامي

نشان داده شد كه دو بار كاربرد هگزافلومورون اندكي پس از 

زمان با ظهور الروهاي سن اوج پرواز حشرات كامل كه هم

تواند كنترل قابل قبولي روي جمعيت آفت ايجاد اول است، مي

هاي رايج مانند ديازينون و كشكند كه اين نتايج، با حشره

قابل مقايسه است. با توجه به نحوه اثر خاص و جديد فيپرونيل 

كش و اثرات ناچيز روي موجودات غيرهدف، اين آفت

هگزافلومورون يك تركيب بسيار مناسب براي ايجاد تناوب 

  رسد.هاي شيميايي به نظر ميكشدر كاربرد حشره

  

  سپاسگزاري

ها معصومه قلندري، ترانه اُسكو و آقايان محسن از خانم

زاده و حسين درياباري به خاطر ني، نعمت درويشعمرا

د. همچنين، از شوارزنده قدرداني ميهاي ها و راهنماييكمك

موسسه تحقيقات برنج كشور (شهرستان آمل) به خاطر تامين 

مزارع آزمايشي و تجهيزات آزمايشگاهي موردنياز در اين 

  شود.مطالعه سپاسگزاري مي
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Abstract 
In this study, the population density and survival of overwintering larvae of Chilo suppressalis (Walker) 
(Lep: Crambidae) was compared between single- and double cropped rice fields in north of Iran (Amol) 
during winter months (November-March) of 2016-2017. According to the results, a significantly higher 
frequency of overwintering larvae was observed in double cropped fields in both growing seasons and 
during all overwintering months. Additionally, larval mortality in double cropped fields was significantly 
lower than those in single cropped fields. The efficiency of three pesticides, diazinon (with two 
formulations G 10% and EC 60%), hexaflumuron (EC 10%) and fipronil (G 0.2%) as well as an 
integrated pest management approach (IPM) using mechanical, physical, and biological methods for 
control of Ch. suppressalis in double cropping fields of Amol was investigated during growing seasons of 
2016 and 2017. According to fields experiments, a single application of hexaflumuron or diazinon EC at a 
concentration of 1.5 L/ha against the first instar larvae resulted in the most decrease in dead heart and 
white head damage and the highest crop yield in both growing seasons. The effect of IPM approaches on 
damage and crop yield was also considerable among treatments. Results of this study indicate that 
hexaflumuron, as an insect growth regulator (IGR) can be efficiently integrated in management programs 
of Ch. suppressalis. Besides environmental advantages, the integration of insecticides with novel modes 
of action in rotation with convenient pesticides can decrease the rate of resistance development by the 
pest in double cropping systems. 
 
Key words: Chilo suppressalis, Double cropping system, Overwintering larvae, Mortality, Integrated pest 
management 
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