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ارزیابی رهاسازی زنبور پارازیتوئيد Trichogramma brassicae

با سایر روشها درکنترل کرم ساقهخوار نواری برنج ( )Chilo suppressalisدر شرایط
مزرعه
*1

فرزاد مجيدیشيلسر

 -8موسسه تحقيقات برنج کشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رشت ،ایران
(تاریخ دریافت39/6/27 :

تاریخ پذیرش)37/9/29 :

چكيده
کرم ساقهخوار نواری برنج از آفات مهم برنج در استانهای شمالي کشور محسوب ميشود ،که در تمام مراحل رشد گياه از خزانه تا مزرعه،
روی گياه برنج دیده ميشود و خسارتهایي را از جنبه کيفي و کمي به محصول برنج وارد ميکند .امروزه با گسترش مشكالت ناشي از اجرای
کنترل شيميایي ،دیگر روشهای مدیریت آفات به ویژه کنترل بيولوژیك از جایگاهي خاص در زراعت برنج برخوردار ميباشند .بر همين اساس،
تحقيق حاضر به منظور مطالعه نقش موثر یكي از عوامل کنترل بيولوژیك (زنبور تریكوگراما) در مقایسه با سایر روشهای کنترل مورد بررسي قرار
گرفت .در این پژوهش ،تاثير پنج تيمار مختلف شامل کنترل بيولوژیك سه ،دو و یك ساله ،کنترل شيميایي وکنترل زراعي بهمنظور کاهش جمعيت
کرم ساقهخوار نواری برنج در شاليزارهای استان گيالن مورد ارزیابي قرار گرفت .نتایج این بررسي نشان داد که نوسانهای جمعيت کرم ساقهخوار
نواری در تيمار بيولوژیك سه ساله ،روند کاهشي و جمعيت دشمنان طبيعي آن روند افزایشي داشته است .عالوه براین ،نتایج این تحقيق بيانگر آن
است که ميانگين تعداد دشمنان طبيعي جمعآوری شده در طول فصل زراعي درکنترل بيولوژیك سه ،دو و یك ساله ،زراعي و شيميایي بهترتيب
 996 ،763،913،973و  937عدد بود .این مطالعه همچنين نشان داد که همهی تيمارها به لحاظ سطح عملكردی با یكدیگر اختالف معنيداری
داشتند .بيشترین عملكرد در روش های کنترل بيوژیك سه ساله و شيميایي بهترتيب  9766و 9793کيلوگرم در هكتار مشاهده شد .براساس نتایج به
دست آمده ،رهاسازی دوبار زنبور تریكوگراما در هر نسل کرم ساقهخوار نواری برنج و طي سه سال متوالي ،بيشترین تأثير را نسبت به سایر روشهای
مورد استفاده در کنترل کرم ساقهخوار نواری برنج در شاليزار داشت.
واژههای کليدی :کرم ساقهخوارنواری برنج ،کنترل بيولوژیك ،کنترل زراعي ،کنترل شيميایي ،دشمنان طبيعي
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مقدمه

شكارگرها ،اهميت آنها در کنترل طبيعي ساقهخوارها کمتر

کشت و کار طوالنيمدت گياه برنج در بسياری از نقاط

مورد توجه قرار گرفته است (.)Subba Rao et al., 1983

دنيا وابستگي بين آفات این محصول و دشمنان طبيعي آنها را

در این بين نقش شكارگری ملخ شاخك بلند

گسترش داده است .در این ارتباط استفاده ازدشمنان طبيعي از

 Conocephalus longipennis de Haanبيش از سایر

قبيل شكارگرها ،پارازیتوئيدها و بيمارگرهای حشرات در قالب

شكارگرها بوده است ( .)Manley, 1985همچنين پانتوآ و

برنامههای کنترل بيولوژیك ،اساس مدیریت تلفيقي آفات 8را

ليتسينگر ( (Pantua and Litsinger,1984گزارش کردند

تشكيل ميدهند ( .)Heinrichs, 1994مطالعه صورت گرفته

که بيش از  79درصد دستههای تخم ساقهخوار زرد بهوسيله

توسط یاسوماتسو ( )Yasumatsu, 1967نشان داد که قبل از

ملخ شاخك بلند خورده شد .شكارگری روی دستههای تخم

معرفي آفتکشهای شيميایي ،دشمنان طبيعي نقش مهمي در

ساقهخوار زرد توسط ملخ شاخك بلند طي یك فصل زراعي

پائين نگهداشتن انبوهي جمعيت آفات به ویژه ساقهخوارها در

در موسسه تحقيقات بينالمللي برنج 9در فيليپين حدود 93

شاليزار بر عهده داشته و در گذشتههای دور ،تمرکز قابل

درصد گزارش شده است (.)Shepard and Arida, 1986

توجهي روی کنترل آفات با استفاده از دشمنان طبيعي صورت

پژوهشهای روبيا و همكاران ) (Rubia et al.,1990نشان

گرفته بود .در رابطه با این موضوع نيكل ()Nickel, 1964

داد که ملخ شكارگر مذکور طي سه روز قادر بود هشت دسته

گزارش کرد که بيش از صد گونه پارازیتوئيد روی

تخم ساقهخوار زرد برنج را در شرایط طبيعي و در مزرعه مورد

ساقهخوارها در مزارع برنج فعاليت انگلي دارند .در مجموع از

تغذیه قرار دهد .آنها بيان کردند که در اواخر فصل زراعي

ميان دشمنان طبيعي کرم ساقهخوار برنج فعاليت پارازیتوئيدهای

هنگامي که جمعيت کرم ساقهخوار زرد فزوني یافت ،جمعيت

تخم آن قابل مالحظه بوده و از اهميت خاصي برخوردار

ملخ شاخك بلند نيز در حال افزایش بود .پنا ((Pena, 1987

هستند که در سه گروه غالب شامل ,Telenomusspp.

در بررسيهای خود نشان داد شكارگرهای با جثه کوچك مثل

)(Scelionidae) Tetrastichus spp. (Eulophidae
و) Trichogramma sp.(Trichogrammatidaeتقسيم

کفشدوزک ) ،Micraspis sp. (Coccinellidaeسوسك

ميشوند ( Catling etal. 1959 Nickel, 1964

 .)Rothschild, 1970 Delfinado,1983شپارد و آریدا
) (Shepard and Arida, 1986نشان دادند که بيش از 73
درصد دستههای تخم پروانه ساقهخوار زرد Scirpophaga

) incertulas (Walkerبهوسيله پارازیتوئيدها انگلي ميشوند.
همچنين بررسيهای چاکرابورتي)(Chakraborty, 2012

نشان داد که فعاليت انگلي زنبور پارازیتوئيد گونهی
Ishii

chilonis

Trichogramma

کارابيده  Ophionea sp.و مورچهها ،الروهای سنين اوليه
ساقهخوار برنج را قبل از اینكه داخل ساقه شوند مورد حمله
قرار داده و از آنها تغذیه ميکنند .در این ارتباط مجيدی
شيلسر ) (Majidi-Shilsar, 2013نشان داد که بيش از پنجاه
گونه از دشمنان طبيعي (شكارگرها ،پارازیتوئيدها و بيمارگر
حشرات) در شاليزار وجود دارند ،به نحوی از مراحل مختلف
زندگي کرم ساقهخوار نواری برنج (تخم ،الرو ،شفيره و حشره
کامل) تغذیه ميکنند .امروزه بعضي از کشورهای جنوب و

) (Trichogrammatidaeروی تخم ساقهخوار زرد برنج در

جنوب شرقي آسيا که برنامههای مدیریت تلفيقي آفات برنج را

بنگال2

با موفقيت به اجرا درآوردهاند ،اساس کار خود را بر مبنای

طي سه سال رهاسازی در مزارع برنج منطقه غرب

کشور هندوستان به  % 91/99رسيد .با وجود کارایي باالی

حفظ و حمایت از دشمنان طبيعي قرار داده و استفاده از سموم
شيميایي را فقط در مواردی که دشمنان طبيعي کارساز نبوده و

IPM
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یا فعاليت چنداني نداشته باشند ،آن هم با رعایت تمام جوانب

تيمارهی مورد مطالعه شامل مزرعه با کنترل بيولوژیك

توصيه ميکنند ( .)Chaudhury and Alam, 1979خان

سه ساله در روستای آبكنار بندر انزلي،کنترل بيولوژیك دو

( (Khan, 1967معتقد است که عمليات زراعي شامل شخم

ساله در روستای سنگر (رشت) ،کنترل بيولوژیك یكساله در

زدن و سوزاندن بقایای گياهي داخل مزرعه تعداد الروهای

روستای ليجارکي حسنرود بندرانزلي،مزرعه با کنترل زراعي

ساقهخوار برنج را کاهش ميدهد .بررسيهای پاتاک و دیك

در مؤسسه تحقيقات برنج و مزرعه با کنترل شيميایي در

) (Pathak and Dyck,1974نشان داد که عمليات زراعي از

ایستگاه خاکشناسي رشت که هرکدام با مساحت 9333متر

قبيل شخم ،از بين بردن علفهای هرز وآب تخت زمستانه

مربع انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.

موجب کاهش جمعيت الروهای زمستانگذران در مزارع برنج

ب :جمعآوری حشره آفت ،دشمنان طبيعی و

ميشود .ژان ( (Zhan, 1977گزارش نمود در مزارع آزمایشي

عمليات کنترل در کرتهای آزمایشی

با تيمارهای شخم خورده در مقایسه با تيمارهای بدون شخم

جمعآوری و شكار شبپرههای ساقهخوار و دشمنان

جمعيت الروهای ساقهخوار برنج بهطور معنيداری کاهش

طبيعي همزمان با شروع فعاليت آنها با استفاده از تلههای نوری

یافته است .اسكو و همكاران ) (Osku et al., 2012در

و خاکي از نوع چالهای (ارتفاع  87و قطر 83سانتيمتر) روی

توسعه راهبرد مدیریت کرم ساقه خوار نواری در مزارع برنج

مرزها و نيز با کمك تور حشرهگيری (در هرمزرعه  29بار تور

هيبرید نشان دادند که مناسبترین روش در کنترل آین آفت

زدن به سمت چپ و راست) و ادامه کار با کادراندازی با ابعاد

بهکارگيری تلفيق روشهای مكانيكي با بيولوژیك و شيميایي

 3/9×3/9متر داخل مزرعه صورت گرفت .عمليات کاشت،

ميباشد ،به طوریکه کمترین آلودگي در این تيمار مشاهده

داشت و برداشت برای همهی تيمارها از لحاظ شخم ،کوددهي

شد .امروزه در بيش از  93کشور جهان در سطحي بالغ بر 92

و سایر موارد طبق دستورالعملهای رایج هر منطقه به طور

ميليون هكتار از زمينهای زراعي و باغي تحت پوشش کنترل

یكسان انجام شد .نمونهبرداری از جمعيت ساقهخوار نواری

بيولوژیك با استفاده از زنبور تریكوگراما انجام ميشود.

برنج و دشمنان طبيعي به طور هفتگي از اواخر فروردین تا هفته

هماکنون روش کنترل بيولوژیك یكي از سالمترین روشهای

دوم شهریور صورت گرفت .تمام نمونههای جمعآوری شده

مبارزه در شاليزارهای ایران ميباشد که بالغ بر  73هزار هكتار

در مزرعه به کيسههای پالستيكي دربدار منتقل و پس از

عليه کرم ساقهخوار نواری دراستانهای برنجخيز کشور

یادداشتبرداری و برچسب زدن به آزمایشگاه انتقال یافتند .در

رهاسازی ميشود .با رهاسازی این حشره مفيد ميتوان تأثير

کنترل بيولوژیك سه ،دو و یك ساله ،زنبور پارازیتوئيد T.

سوء ناشي از حشرهکشهای شيميایي در آلودگيهای زیست-

 brassicaeبه مدت سه سال متوالي ،دو و یك سال رهاسازی

محيطي روی انسان و سایر دشمنان طبيعي را در اکوسيستم

شد (زنبورتریكوگراما توسط بخش خصوصي مستقر در

زراعي برنج کاهش داد .هدف از انجام این تحقيق ،ارزیابي

موسسه تحقيقات برنج کشور تهيه شد) .همچنين پرورش و

اثرات هر کدام از روشهای کنترل بيولوژیك ،زراعي و

تكثير این زنبور روی ميزبان واسط بيد غالتSitotroga ،

شيميایي روی جمعيت کرم ساقهخوار نواری برنج و دشمنان

 cerealella Olivierانجام شد .در هر نسل دو رهاسازی

طبيعي آن در شاليزار ميباشد.

صورت پذیرفت که یكي از آنها قبل از اوج پرواز شبپره
ساقهخوار و دیگری همزمان با اوج پرواز این حشره (رهاسازی

مواد و روشها

نسل اول در دهه اول و دهه دوم خرداد و رها سازی نسل دوم

الف :مناطق مورد نمونهبرداری

در دهه اول و دهه دوم تير ماه بود) و با یكصد و پنجاه عدد
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تریكوکارت برای هر هكتار براساس زیستشناسي آفت انجام

بود .در کنترل بيولوژیك سه ساله بيشترین نوسانهای جمعيت

شد ) .(Majidi-Shilsar, 2013نوسانهای جمعيت آفت به

آفت مربوط به تير ماه بوده است .همانطور که مالحظه مي-

وسيله تلههای نوری مستقر در مناطق مورد آزمایش مورد

شود ،بيشترین تراکم دشمنان طبيعي از دهه سوم تيرماه تا اواخر

مطالعه قرار گرفت .کنترل زراعي که شامل عمليات شخم زدن

مرداد ( 73عدد) ميباشد و با افزایش تعداد دشمنان طبيعي،

داخل مزرعه پس از برداشت به منظور خروج الرو از ساقههای

جمعيت آفت روند کاهشي داشته است .نكته قابل توجه در

برنج و بریدن علفهای هرز روی مرزها و استقرار مجدد آنها

شكل  8این است که منحني دشمنان طبيعي همواره باالتر از

روی مرزها و حاشيه مزرعه بدون سوزاندن یا بدون از بين بردن

جمعيت کرم ساقهخوارنواری برنج ميباشد و هيچوقت دو

علف هرز انجام شد .در تيمار با کنترل شيميایي برای نسل اول

منحني همدیگر را قطع نكردند .همچنين این شكل نشان مي-

و دوم ساقهخوارنواری برنج از حشرهکش دیازینون گرانول 83

دهد با رهاسازی زنبور تریكوگراما ميتوان مصرف سموم

درصد به مقدار  89کيلوگرم در هكتار براساس اوج پرواز

شيميایي را در شاليزار کاهش داده و در نتيجه اثرات زیانبار

پروانه ساقهخوار (پنج تا هفت روز بعد از اوج پرواز) استفاده

سموم مصرفي را روی سایر دشمنان طبيعي به حداقل رساند .در

شد.

این ارتباط ،بررسيهای کریميان ( (Karimian, 1998در

ج :تجزیه و تحليل آماری

مؤسسه تحقيقات برنج کشور نشان داد که اگر در مزرعهای

ترسيم اشكال با استفاده از نرمافزاراکسل 8و عملكرد تيمار-

طي پنج سال متوالي فقط زنبور تریكوگراما رهاسازی شود،

ها در قالب طرح کامال تصادفي و از واریانس یك طرفه

آلودگي این مزرعه به آفت ساقهخوار برنج به مراتب کمتر از

استفاده شد .مقایسهی ميانگين تيمارها به روش حداقل تفاوت

مزارعي است که کنترل آفت با روش شيميایي انجام شده

معني دار  LSDو از نرمافزار  SASاستفاده شد.

است .همچنين این محقق بيان ميکند که انبوهي جمعيت
دشمنان طبيعي در تيماری که فقط زنبور تریكوگراما طي پنج

نتایج و بحث

سال رهاسازی شده است نيز باالتر از دیگر روشهای زراعي و

شكل 8تغييرات جمعيت کرم ساقهخوار نواری برنج و

شيميایي بود ،که این مطلب تأیيدی بر پژوهش حاضر مي باشد.

دشمنان طبيعي را در تيمار کنترل بيولوژیك سه ساله (زنبور

نكته قابل توجه در این پژوهش ،فعاليت سایر دشمنان طبيعي به

تریكوگراما طي سه سال متوالي رهاسازی) نشان ميدهد .در

همراه زنبور تریكوگراما ميباشد .در پژوهش حاضر ،همچنين

همين شكل مشاهده ميشود که طي سه سال استفاده از زنبور

زنبور گونهی ) Itoplectes narangae (Ashmeadاز

تریكوگراما ،سایر دشمنان طبيعي فعال شده و جمعيت آنها از

خانواده  Ichneumonidaeدر تيمار کنترل بيولوژیك سه

هفته سوم اردیبهشت رو به فزوني بوده و توانسته است نوسان-

ساله جمعآوری شدند .کریميان ) (Karimian, 1988ميزان

های جمعيت شب پره ساقهخوار ( 86عدد) را در نسل اول

کارآیي زنبور  I. narangaeرا در کنترل شفيرههای زمستان-

(دهه دوم خرداد) پائينتر از منحني دشمنان طبيعي ( 21عدد)

گذران کرم سبز برگخوار برنج  69-12درصد گزارش کردند.

قرار دهد .عالوه بر این ،همانطور که در این شكل مشاهده مي-

این حشره قادر است الروهای زمستانگذران که در ساقههای

شود ،نسل دوم آفت از هفته اول تيرماه شروع و تا دهه سوم

برنج زندگي ميکنند را انگلي کند و در اوایل فصل زراعي به

مرداد ماه ادامه داشت .براساس همين شكل اوج پرواز شبپره-

جای اینكه شبپرههای ساقهخوار از داخل ساقههای برنج

های آفت ساقهخوار در نسل دوم در دهه دوم تيرماه ( 98عدد)

خارج شوند ،زنبور مذکور خارج شدند .تحقيق حاضر نشان

Excel

1

داد که انگلي شدن الرو ساقهخوار توسط این زنبور در تيمار
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شكل  -8تغييرات جمعيت کرم ساقهخوار نواری برنج و دشمنان طبيعي در تيمار کنترل بيولوژیك سه ساله در مزرعه برنج آبكنار انزلي
( ( )8913-38فلشها زمان رها سازی زنبور تریكوگراما در دو نسل کرم ساقه خوار نواری برنج را نشان ميدهد)
Figure 1.Population fluctuation of Chilo suppressalis and its natural enemies in three years biological
control in Abkenar of Anzali in rice field (2010- 12) (Arrows show Trichogramma releasing time in two
) generations of rice striped stem borer

کنترل بيولوژیك سه ساله 9 ،درصد بود (از مجموع 833عدد

) Dibrachys cuvus (Wlk.از خانواده  Pteromalidaeرا

الروی که داخل ساقههای برنج درتيمار مورد اشاره جمعآوری

روی الرو ساقهخوار برنج گزارش نمودند .همچنين نامبردگان

شده بودند به آزمایشگاه بخش گياهپزشكي موسسه تحقيقات

فعاليت زنبور جنس  Apantelesرا روی الرو و شفيره ساقه-

برنج کشور منتقل و پس از تبدیل شدن به شفيرگي  9عدد

خوار برنج نيز گزارش کردند .کریميان ()Karimian, 2002

زنبور مذکور ازآن خارج شد) .بررسيهای ریسيگ و

در گزارش خود شكارگرهای مزارع برنج را در خانوادههایي

همكاران ( (Reissig et al., 1986نشان داد که  932گونه از

از قبيل ،Coccinellidae ،Staphylinidae ،Libellulidae

دشمنان طبيعي در مزارع برنج زندگي ميکنند ،که از این

 Pentatomidae ،Carabidae ،Gryllidaeو پارازیتوئيد-

تعداد  877گونه فقط روی ساقهخوارها فعال هستند .آنها در

های خانواده  Ichneumonidaeو  Braconidaeمعرفي کرد.

بررسيهای خود نشان دادند دشمنان طبيعي که روی دستههای

خان و همكاران ( (Khan et al.,1990و همچنين اورهولت

تخم ساقهخوار نواری برنج فعال هستند ،شامل زنبورهای

( (Overholt, 1998معتقدند که شكارگرها به طور معمول از

از

تنوع گونهای و تراکم باالتری در مقایسه با پارازیتوئيدها

 Scelionidaeجنس  ،Telenomusازملخهای خانواده

برخوردار هستند ،لذا از اهميت بيشتری نيز در کنترل جمعيت

 Tettigoniidaeجنس  ،Conocephalusاز سيرسيرک

کرم ساقهخوار برنج برخوردار ميباشند .در تحقيق حاضر ،از

خانواده  Gryllidaeو جنس  Metiocheميباشند .کریميان و

حضور

Lycosidae

همكاران ) (Karimian et al., 2002فعاليت زنبور

جنس  Lycosa sp.که به عنكبوتهای گرگي معروف

خانواده

Eulophidae

جنس

،Tetrastichus

چشمگيرعنكبوتهای

خانواده
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هستند ،اشاره نمود به طوری که درفصل زراعي در تيمارهای

شب پرههای شكار شده مربوط به هفته دوم تا سوم تير ماه در

آزمایشي بهویژه در روش کنترل بيولوژیك سه ساله مشاهده

نسل دوم ( 93عدد) ميباشد .در همين شكل از دهه سوم مرداد

شدند .از ویژگيهای رفتاری این عنكبوت این است که تار

ماه جمعيت شب پرههای شكار شده روند کاهشي داشته و تا

نميتند ،بلكه طعمه خود را به طور مستقيم شكار ميکند.

اواخر شهریور به صفر نزدیك شده است .عالوه بر این ،منحني

هنریش ( )Heinrichs, 1994گزارش کرد که عنكبوت

تغييرات جمعيت دشمنان طبيعي از هفته دوم اردیبهشت شروع

گرگيLycosa pseudoannulata (Boesenberg and ،

و بعد از آن روند افزایشي داشته و تا هفته اول تير ماه بيشترین

) Strand) (Araneae:Lycosidaeقادر است در یك منطقه

تعداد دشمنان طبيعي ( 99عدد) را نشان ميدهد .همچنين این

کوچك مثل آزمایشگاه بيش از 33درصد الروهای ساقهخوار

شكل نشان ميدهد که فعاليت دشمنان طبيعي در تيمار کنترل

برنج را در یك روز تلف نماید .همچنين او اظهار داشت که

بيولوژیك دوساله مشابه کنترل بيولوژیك سه ساله بوده و از

عنكبوت گرگي توانایي حمله و شكار شبپرههای ساقهخوار

اوایل فصل زراعي شروع به فعاليت ميکنند ،اما جمعيت آنها

را داشته و قادر است آنها را از بين ببرد .از عنكبوتهای

پائينتر ميباشد (هفته اول اردیبهشت) .شكل  2نشان ميدهد

خانواده  Araneidaeميتوان جنس  Argiope sp.را نام برد،

که منحنيهای تغييرات جمعيت شب پرههای ساقهخوار و

که از طریق تنيدن تارهای متحدالمرکز به قطر  29تا 93

دشمنان طبيعي بر خالف منحنيهای شكل  8همدیگر را در دو

سانتيمتر شكار خود را به دام بياندازد .گونه مذکور در اواسط

نقطه قطع نموده و در هفته اول تير ماه جمعيت کرم ساقهخوار

مرداد ماه در تيمار کنترل بيولوژیك سه ساله مشاهده گردید،

بيشتر از جمعيت دشمنان طبيعي بود ،به عبارت دیگر در کنترل

که ده عدد حشره بالغ ساقهخوار نواری برنج در تار این

بيولوژیك دو ساله ،تنوع و فراوني دشمنان طبيعي نسبت به

عنكبوت گرفتار شده بودند .شكل  2تغييرات جمعيت شبپره-

کنترل بيولوژیك سه ساله با تعداد کمتری مشاهده شد .در

های ساقهخوار نواری برنج و دشمنان طبيعي را در تيمار کنترل

همين شكل نوسانهای دشمنان طبيعي در اواخر مرداد دوباره

بيولوژیك دو ساله نشان ميدهد .در این نمودار مالحظه مي-

روند کاهشي داشته ،اما نسبت به نوسانهای جمعيت آفت به

شود که بيشترین جمعيت شب پرههای شكار شده در نسل اول

لحاظ عددی بيشتر بوده است.

در دهه دوم خرداد ( 28عدد) و بيشترین دشمنان طبيعي در
همين زمان  93عدد را نشان ميدهد .همچنين بيشترین جمعيت
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شكل  -2تغييرات جمعيت کرم ساقهخوارنواری برنج و دشمنان طبيعي در تيمار کنترل بيولوژیك دو ساله در مزرعه برنج سنگر رشت
( ( .)89 13-33فلشها زمان رها سازی زنبور تریكوگراما در دو نسل کرم ساقهخوار نواری برنج را نشان ميدهد)
Figure 2. Population fluctuation of Chilo suppressalis and its natural enemies in two years biological
control in Sangar of Rasht in rice field)2010- 11) (Arrows show Trichogramma releasing time in two
) generations of rice striped stem borer

شكل 9تغييرات جمعيت شب پره های ساقهخوارنواری

همين شكل مشاهده ميشود که منحنيهای تغييرات جمعيت

برنج و دشمنان طبيعي آن را در تيمار کنترل بيولوژیك یك

شبپرههای ساقهخوار و دشمنان طبيعي برخالف منحنيهای

ساله نشان ميدهد .بر اساس نتایج بهدست آمده در شكل ،9

شكل  8و  2همدیگر را در بيش ازسه نقطه قطع نموده و در دو

جمعيت شب پرههای شكار شده از اواخر نسل اول روند

نقطه جمعيت کرم ساقهخوار بيشتر از جمعيت دشمنان طبيعي

کاهشي داشته اما جمعيت دشمنان طبيعي ( 29عدد) روند

ثبت شد .به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد که چون در

افزایشي دارد و همين روند تا اوایل نسل دوم ادامه داشته است.

کنترل بيولوژیك یك ساله فقط در یك سال و برای دو نسل

همين شكل اوج پرواز شب پرهها ( 22عدد) را هفته دوم خرداد

آفت مذکور رهاسازی زنبورتریكوگراما اتفاق افتاده است ،از

ماه نشان ميدهد .همچنين این شكل نشان ميدهد که در تيمار

تنوع و فراواني دشمنان طبيعي پائينتری برخودار باشد .در

کنترل بيولوژیك یك ساله فعاليت دشمنان طبيعي از اوایل

همين شكل مشاهده ميشود موقعي که دشمن طبيعي ازدهه

فصل زراعي یعني در هفته اول اردیبهشت با جمعيت کمتری

دوم تيرماه به لحاظ عددی کاهش ميیابد ،به همان نسبت

شروع ميشود ،اما از هفته اول تير ماه به بيشترین تعداد دشمنان

جمعيت کرم ساقهخوار افزایش یافته است ،این روند تا هنگامي

طبيعي به  99عدد رسيد .در این شكل مشاهده ميشود که

که جمعيت دشمنان طبيعي روبه افزایش باشد (در هفته اول

بيشترین جمعيت شب پرههای شكار شده ( 93عدد) مربوط به

مرداد) ،این پتانسيل را دارد که بتواند جمعيت شبپرهها را

هفته سوم تا چهارم تير ماه و در نسل دوم ميباشد .همچنين در

کاهش دهد.

مجيدیشيلسر ،ارزیابي رهاسازی زنبور پارازیتوئيد (... )Trichogramma brassicae
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شكل  -9تغييرات جمعيت کرم ساقهخوارنواری برنج و دشمنان طبيعي در تيمار کنترل بيولوژیك یك ساله در مزرعه برنج حسنرود
انزلي ( (.)8913فلشها زمان رهاسازی زنبور تریكوگراما در دو نسل کرم ساقهخوار نواری برنج را نشان ميدهد)
Figure 3. Population fluctuation of Chilo suppressalis and its natural enemies in one yearbiological control
in Hassan roud of Anzaliin rice field (2010) (Arrows show Trichogramma releasing time in two
) generations of rice striped stem borer

شكل  9تغييرات جمعيت شب پرههای ساقهخوار نواری

عنكبوتها را در کنترل آفت ساقهخوار گزارش کرده است.

برنج و دشمنان طبيعي را در تيمار کنترل زراعي نشان ميدهد.

این محقق بيان ميکند که اگر بستههای کاه و کلش برنج پس

نتایج این تحقيق نشان داد که منحنيهای تغييرات جمعيت

از برداشت در سطح مزرعه پخش شوند ،بهعنوان زیستگاه

آفت و دشمنان طبيعي مربوط به تيمار کنترل زراعي در بيش از

وپناهگاه عنكبوتهای شكارگر در مزارع برنج محسوب شده

 9نقطه همدیگر را قطع کرده و در بعضي نقاط حتي تعداد

و به تنهایي قادر هستند به ميزان  93تا  73درصد نياز به

دشمنان طبيعي کمتر از جمعيت آفت ساقهخوار ميباشد ،اما از

حشرهکشهای شيميایي در فصل زراعي بعد را کاهش دهند.

هفته اول خرداد ماه جمعيت دشمنان طبيعي رو به افزایش بوده

از این موضوع ميتوان چنين نتيجه گرفت که اگر کاه و کلش

و این روند با نوسانهایي تا دهه دوم تير ماه قابل رویت

(بقایای برنج) در شاليزار سوزانده نشوند و یا از بين نروند،

ميباشد .در همين شكل مالحظه ميشود هر زمان که جمعيت

ميتواند کارایي دشمنان طبيعي به ویژه عنكبوتها را در فصل

دشمنان طبيعي کاهش یافته ،در مقابل جمعيت کرم ساقهخوار

زراعي بعد افزایش دهد (روشهای بيولوژیك و زراعي) .نتایج

روند افزایشي داشته است (از  7تا  82خرداد از  98به  29عدد و

حاضر در تيمار زراعي که شامل بریدن علفهای هرز روی

از  7تا  81تير ماه از  93به  27عدد نزول نمود) .در همين

مرزها و اطراف مزرعه و نيز با استقرار مجدد آنها روی مرزها

ارتباط ،ماتهسون ) (Matteson, 2000در کشور چين نقش

و در اطراف مزرعه همراه بود ،موجب شد تا فراواني دشمنان

کنترل زراعي در حمایت از عوامل مفيد شاليزار مانند

طبيعي حفظ شود .در این رابطه بررسيهای پژوهشگران نشان
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داد که استفاده از مدیریت بهزراعي در شاليزارها روشي مناسب

شوند ،بلكه پناهگاهي برای کمك به حفاظت از بقيه دشمنان

برای کاهش جمعيت انتقالي کرم ساقهخوار برنج در فصل

طبيعي (از قبيل پارازیتوئيدها و شكارگرها) در مزارع برنج مي-

زراعي بعد ميباشد ( Moussavi, 1979; Saeb et

باشند .این موضوع در واقع تأیيدی بر نتایج تحقيق حاضر مي-

 .)al.,1988همچنين سریواستاوا و همكاران ( Srivastava et

باشد.

 )al., 2005بيان کردند که حفظ بقایای ساقههای برنج نه تنها
محلي برای زمستانگذراني کرم ساقهخوار برنج محسوب مي-
The average population of stem borer in cultural control
The average number of natural enemies in cultural control
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شكل  -9تغييرات جمعيت کرم ساقهخوارنواری برنج و دشمنان طبيعي در تيمار کنترل زراعي در مؤسسه تحقيقات برنج طي سه سال
(( .)8913-38فلشها زمان رها سازی زنبور تریكوگراما را در دو نسل کرم ساقهخوار نواری برنج نشان ميدهد)
Figure 4. Population fluctuation of Chilo suppressalis and its natural enemies in cultural control in
Institute of rice researchin rice field during three years(2010- 12)(Arrows show Trichogramma releasing
) time in two generations of rice striped stem borer

بر اساس شكل ( 9روش شيميایي) منحني شب پرههای

عدد رسيد ،اما در کنترل بيولوژیك سه ساله تعداد شب پره تا

ساقه خوار و دشمنان طبيعي دارای نوسانهای متعددی بوده و

 98عدد افزایش یافت .آنچه اشكال  8و  9نشان ميدهد ،این

نمودار تغييرات جمعيت آنها تا آخر فصل زراعي همدیگر را

است که در کنترل بيولوژیك سه ساله همواره جمعيت دشمنان

در چند نقطه قطع کرده و نوسانهای کرم ساقهخوار نواری

طبيعي نسبت به جمعيت دشمنان طبيعي در کنترل شيميایي

برنج بيشتر از دشمنان طبيعي بوده است .این نمودار بيشترین

بيشتر بوده است .از طرف دیگر همين شكلها نشان ميدهد

تراکم شبپره را در  82خرداد با  96عددکه در مقایسه با

که جمعيت شبپرهها در کنترل شيميایي بيشتر از جمعيت شب

کنترل بيولوژیك سه ساله 86 ،عدد را نشان ميدهد .همچنين

پرههای ساقهخوار در کنترل بيولوژیك سه ساله ميباشد.

تعداد شبپره در تاریخ  81تيرماه در کنترل شيميایي به 99

همچنين نتایج این تحقيق نشان داد که در تيمارکنترل شيميایي
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درصد انگلي شدن الروهای ساقهخوار توسط زنبورهای

بر ميليليتر بود .در حالي که این مقدار در شهریور ماه به طور

خانواده  Ichneumonidaeکمتر از دیگر روشهای کنترل

معمول همزمان با برداشت محصول برنج ميباشد ،به پائينترین

بود ( ،)%3/9بهطوریکه از مجموع  233عدد الروی که داخل

حد خود به  2نانوگرم در ميلي ليتر و در مهر ماه به صفر تقليل

ساقههای برنج در تيمار مورد اشاره جمعآوری شده بودند ،پس

یافت .آنها بيان کردند که کاهش شدید تراکم سنهای

از تبدیل شدن به شفيره ،یك عدد زنبورمذکور ازآن خارج

شكارگر در تيرماه ناشي از غلظت بسيار باالی دیازینون در

شد) .در ارتباط با همين موضوع بررسيهای ریسيگ و

مزارع برنج شمال ایران ميباشد.این موضوع گواه این است که

همكاران ) (Reissig et al., 1986نشان دادند که ميزان

جمعيت عوامل مفيد مزرعه تا هفته دوم شهریور بيشترین تراکم

انگلي شدن الرو و شفيره ساقهخوار برنج بهوسيله زنبور I.

را داشته است ،یعني موقعي که تأثير حشرهکش کاهش یافته

 narangaاز  9تا  83درصد در نوسان است .آنها نرخ پایين

است .از نكات قابل اطمينان این تحقيق ميتوان به تأثير منفي

انگلي شدن در سطح مزرعه را ناشي از مصرف حشرهکش

حشرهکشهای شيميایي بهویژه سم گرانول دیازینون روی

دیازینون ،زندگي مخفي الرو در داخل ساقه و عدم دسترسي

دشمنان طبيعي آبزی مزارع برنج اشاره نمود .نتایج این تحقيق

پارازیتوئيدها به آنها بيان ميکنند .در این رابطه ،شكل  9نشان

نشان داد که تراکم دشمنان طبيعي در واحد سطح از اواسط

ميدهد که بيشترین تأثير حشرهکشي سم دیازینون در تيمار

خرداد ماه در همهی تيمارها به استثنای کنترل شيميایي روند

کنترل شيميایي در اواسط تيرماه بوده که منجر به کاهش شدید

افزایشي دارد ،اما در کنترل شيميایي این روند متعادلتر و

تعداد دشمنان طبيعي شده است .در این ارتباط ،بررسيهای

تقریبا با روند یكنواختي مواجه بوده است .نتایج تجزیه

انجام شده توسط قاسمپور و همكاران (Ghassempour et

واریانس دادههای حاصل از آزمایش مزرعهای نشان داد که

) al., 2002در مزارع برنج شمال ایران نشان داد که بيشترین

سطوح عملكرد در تيمارهای مختلف در سطح احتمال یك

مقدار غلظت دیازینون درآب شاليزار در تير ماه با  99نانوگرم

درصد اختالف معنيداری وجود دارد.
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The average population of stem borer in chemical control
The average number of natural enemies in chemical control
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شكل  -9تغييرات جمعيت کرم ساقهخوارنواری برنج و دشمنان طبيعي در تيمار کنترل شيميایي در ایستگاه خاکشناسي رشت (-38
( .)8913فلشها زمان سمپاشي حشرهکش گرانول دیازینون را در دو نسل کرم ساقهخوار نواری برنج نشان ميدهد)
Figure 5. Population fluctuation of Chilo suppressalis and its natural enemies in chemical controlin Soil
station of Rasht in rice field (2010- 12)(Arrows show insecticide diazinon granules spraying time in two
)generations of rice striped stem borer

شكل  7ميانگين سطح عملكرد در تيمارها را نشان ميدهد.

اینكه حشرهکش دیازینون به داخل گياه برنج نفوذ ميکند و

در همين شكل تيمار با کنترل بيولوژیك سه ساله و تيمار

الروهای سن دوم تا چهارم داخل ساقه را تلف مينماید و روی

کنترل شيميایي بيشترین سطح عملكرد بهترتيب  9767/77و

الروهای سن اول و پنجم تأثير ندارد ،کاهش نسبي عملكرد در

 9793کيلوگرم در هكتار را به خود اختصاص دادهاند .این

این تيمار را به دنبال داشته است .در همين شكل سطح عملكرد

موضوع را ميتوان چنين توضيح داد که در تيمار کنترل

در تيمار کنترل بيولوژیك دو و یك ساله و زراعي بهترتيب به

بيولوژیك سه ساله رهاسازی زنبور تریكوگراما به طور متوالي

مقدار  9977/77 ،9733/99و  9991/99کيلوگرم در هكتار نيز

در نسلهای مختلف (برای دوبار در هر نسل) صورت گرفته

قابل مشاهده ميباشد .کمترین مقدار عملكرد محصول برنج در

است ،افزایش فراواني و تنوع دشمنان طبيعي اتفاق افتاده و

تيمار کنترل زراعي مشاهده شد .اختالف سطح عملكرد دو

تغذیه مجموعهی دشمنان طبيعي از تمام مراحل زندگي آفت

تيمار بيولوژیك یك ساله و زراعي مربوط به این است که در

شامل ،تخم ،الرو ،شفيره و حشره بالغ رخ داده است .اما در

تيمار کنترل بيولوژیك یك ساله عالوه بر عمليات زراعي،

کنترل شيميایي در مقایسه با کنترل بيولوژیك سه ساله بهدليل

زنبور تریكوگراما هم رهاسازی شد.
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شكل -7ميانگين سطح عملكرد در روشهای مختلف درکنترل کرم ساقه خوار نواری برنج
Figure 6. Mean of yield level of control different methods on striped stem borer
در این رابطه ،مجيدی شيلسر و عبادی (Majidi-

زنبور تریكوگراما نياز به رهاسازی متوالي طوالني مدت

 )Shilsar and Ebadi, 2013در مدیریت کرم ساقهخوار

(حداقل سه سال) و مدیریت زمان به همراه فعاليت مجموعه

نواری روی برنج هيبرید در شاليزار نشان دادند که مناسبترین

دشمنان طبيعي مزارع برنج ميباشد ،به عبارت دیگر چون

روش کنترل این آفت در آلودگيهای زیاد ،بهکارگيری

محصول برنج بعد از مدت کوتاهي (چهار تا پنج ماه) قابل

تلفيقي از روشهای زراعي خاص (شامل دروی علفهای هرز

برداشت ميباشد ،در نتيجه فرصت الزم برای ادامه نسل ،بقا و

روی مرزها و اطراف مزارع برنج و اسقرار مجدد آنها در

همچنين استقرار دشمنان طبيعي را نميدهد .بنابراین مدیریت

همان مكان) ،بيولوژیك و شيميایي (گرانول) ميباشد .در این

زیستگاه در اکوسيستم زراعي برنج یعني کمك به جمعيت

ارتباط لندیس و همكاران ) (Landis et al., 2000اظهار

دشمنان طبيعي برای فعاليت بيشتر با کارایي مطلوبتر برای

برنج8

کاهش جمعيت کرم ساقه خوار نواری برنج را ترسيم مينماید.

ميدارند که بيشتر اکوسيستمها از قبيل اکوسيستم زراعي

که از سطوح باالیي از آلودگيهای زیست محيطي ناشي از
مصرف آفتکشهای شيميایي برخوردار هستند ،شرایط
نامطلوبي را برای دشمنان طبيعي فراهم ميکنند .در همين
رابطه پژوهشگران نظریه مدیریت زیستگاه 2را مطرح و آن را
شكلي از کنترل بيولوژیك و نيز نوعي حفاظت 9نام ميبرند که
هدف آن ایجاد شرایط مطلوب برای زندگي دشمنان طبيعي
است .نتایج این تحقيق بيانگر آن است که برای کارایي بيشتر

1

Agro-ecosystem
Habitat Management
3
Conservation
2

سپاسگزاری
این پژوهش با استفاده از اعتبارات و امكانات موسسهی
تحقيقات برنج کشور انجام شد .نگارنده بدین وسيله مراتب
قدرداني خود را از مسئولين محترم موسسهی تحقيقات برنج
کشور به سبب مساعدتهای ارزشمندشان اعالم ميدارد.
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Abstract
The striped stem borer is a serious pest of rice in the northern provinces of Iran, which is
found in all stages of its growth from nursery to paddy field. It causes qualitative and
quantitative damage on rice. Nowday, with the expansion the development of problems due to
chemical control, other methods of pests management especially biological controlhas a special
place in agriculture is rice. Accordingly, in order to study one factor affecting the role of
biological control agents (Tricogramma) compared to other control methods. In this
research,five different treatments, including biological control three, two and one-year-old,
chemical control and cultural controlto reduce the population of rice striped stem borerin two
city of Guilan province were evaluated in paddy fields. The results showed that rice striped
stem borer population flactuations in three-year of biological control had a decreasing trend
and its natural enemies population hadan increasing trend.Furthermore, results of this study
indicated that the average number of natural enemies collected during the season in biological
control of three, two and one year old, cultural and chemical controls, 679, 589, 469, 447 and
396 number was, respectively. This study also showedthat all treatments in terms of yield
levels had significantly different from each other. The highest yield on three-year biological
and chemical control methods was observed. 3677 and 3650 kg per hectare, respectively.Based
on the results obtained, two time release of Trichogramma in each generation of rice striped
stem borer and during three consecutive years,hadthe highest effective compared to other
methods used in the control of rice striped stem borer in paddy field.
Key words: Chilo suppressalis, Biological control, Cultural control, Chemical control, Natural
enemies
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