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  چكيده
، ت و كاهش عملكرد ناشي از اين آفتكردن خساري كم.زند مياست كه به برنج خسارت  ايهترين حشرنواري برنج مهم خوارساقه كرم
 در 1390 سال در آزمايشي) رقم هاشمي( نواري برنج روي رقم بومي خوارساقهبراي تعيين خسارت كرم  .كندآسان ميرا  آن كنترل مديريت

 مشخص ي سفيدشدههاخوشهو  مردهمركزي  هايجوانه عالئم ايجاد در مزرعه باخسارت آفت مذكور  .شدانجام  كشور موسسه تحقيقات برنج
تكرار با  3 و تيمار 7 كامل تصادفي بادرقالب طرح بلوك  اين تحقيق .شد ارزيابي كاهش عملكرد برنج خسارت و ن تغذيه،ارتباط بي و شد

-آلوده شامل هاتيمار .انجام شد متر) طول ×عرض× ارتفاع( 2×1×2 ي با ابعاديها قفس تخم آفت در يهادسته استفاده از سازي مصنوعي باآلوده

اكم زايشي با همان تر يو در مرحله برگ پهنك روي )يعدد45 - 50( دسته تخم پنج سه و ،رويشي گياه برنج با نصب يك يمرحله سازي در
 رويشي گياه برنج، يدر مرحله نشان داد كه بررسينتايج حاصل از اين  .انتخاب شدتيمارها  شاهد در كنار ساير .انجام شد روي غالف برگ

هكتار  كيلوگرم در 3828 عملكرد سطح و با مردهي مركزي هاجوانه درصد 44/9با رويشي يدر مرحله بيشترين آلودگيتيمار پنج دسته تخم، 
سطح  پائين ترين ،تيمار پنج دسته تخم ،جزايشي گياه برن يهمچنين در مرحله .بوده استدرصد نسبت به شاهد  17/6كاهش عملكرد  با و

با  و )درصد88/16(  ي سفيد شده با بيشترين مقدارهاخوشهآلودگي در تيمار مذكور . را نشان داد كيلوگرم درهكتار 48/3492 با عملكرد
. بود هكتار كيلوگرم در 4080شاهد سطح عملكرد تيماردر ضمن  .شدمشاهده درصد نسبت به تيمار شاهد  4/14برابرردي كاهش عملكبيشترين 

 سفيد شده يهاخوشهكيلوگرم و همچنين به ازاي يك درصد  30مركزي مرده تا  يهانتايج نشان داد كه به ازاي يك درصد آلودگي جوانه
  .داشتخواركاهش ساقهيه آفت ناشي از تغذكيلوگرم عملكرد  50تا
   

  ي سفيد هاخوشه ي مركزي مرده،هاجوانه ،خسارتبرنج،  نواري خوارساقهكرم  :كليديهاي واژه
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  مقدمه
 خوارساقهكرم  ناشي ازخسارت  توجه به اين كه با

 درصد 95بيش از دنيا  در برنجروي ارقام مختلف نواري 
بنا به اهميت  (Soenardi,1967). گزارش شده است

درصد خسارت و كاهش  داخل كشور الزم است ،موضوع
 مجدد بررسيمورد سال،  چهلاز  بعد عملكرد اين آفت

آفات مهم نواري از خوارساقهكه كرم ازآنجائي .ديرگقرار
، ساالنه خسارت زيادي به شودميمزارع برنج محسوب 

سازد، از طرفي قسمت اعظم كنترل مي محصول برنج وارد
ي هاكشحشره( ي شيمياييهاكشآفتوسيله هاين آفت ب

با توجه به  ، بنابراين الزم استگيردميصورت ) گرانول
 ،المت انسان و دشمنان طبيعي، سمالحظات زيست محيطي

 برشاليزار  ي شيميايي پر خطر را درهاكشحشرهاستفاده از 
تعيين ميزان نيز با و  يت تلفيقي آفات برنجاساس برنامه مدير

 اين آفتمنظور كنترل هبهمچنين  .كاهش دادخسارت 
سيستم وكش وارد اكحشرهتن  8000تا  4000ساالنه بين 

 Majidi-Shilsar and( شودميزراعي برنج 

Amouoghlitabari, 2011( .منفي در اين كار دو نتيجه 
براي  توليد يش هزينهآلودگي زيست محيطي و افزا :بر دارد

هاي جنوب و جنوب شرق آسيا كشور امروزه در .كشاورزان
برنج از آفات مهم وكليدي هستند براي  هايخوارساقهكه 

ي با فرموالسيون هاكشحشرهكنترل اين آفات عالوه بر 
د كننمياستفاده  كش فيپرونيلحشره 1سوسپانسيون گرانول از

(Srivastava et al., 2005) .زابين عوامل خسارت در، 
ي هاوعلف برنج يزاي، عوامل بيمارحشرات(زنده عوامل 

و  ، گرماطوفان، خشكسالي، سرما( زندهغير عوامل و )هرز
تعيين جدا طور هبكدام  هر رتاثي، اما هستنداثرگذار  )بارندگي

-اين ضرورت دارد كه خسارت كرم ساقه بنابر. نشده است

ويشي وزايشي برنج روي رقم ر لحامر خوار نواري برنج در
در . شودبررسي  عنوان رقم غالب و بومي منطقه هبهاشمي 
كرم ناشي از  كاهش عملكرد مقدارتعيين در صورت  ضمن
ي بي رويه هاتوان از سمپاشيب ،خوار نواري برنجساقه

                                                 
1. Suspension concentrate 

عنوان ه ها عموماً بخوارساقهدر تمام دنيا . نمودجلوگيري 
اين حشرات،گياه برنج . اشندبميآفات خطرناك مورد توجه 

حتي در  رشد كامل و ياي تا مرحلهگياهچه يرا از مرحله
در دنيا بيش از  .دهندميرسيدگي مورد حمله قرار  يمرحله

گونه حشره آفت در اكوسيستم زراعي برنج وجود دارد  70
ها داراي آنگونه از  20د، اما نكنميكه از برنج تغذيه 

گزارش ) Pathak,1968( پاتاك .هستنداهميت اقتصادي 
مربوط  دارانبالپولكراسته در  خوارساقهگونه  50 كرد كه

راسته دو باالن و Noctuidae  و Pyralidae به دو خانواده
-ميبرنج تغذيه  كه از ساقه هستند Diopsidaeخانواده در

 Pyralidae گونه از خانواده 35كه  كندمياشاره  او .كنند
متعلق  Noctuidae از خانواده گونه 10جنس، 12متعلق به 

 جنس متعلق به Diopsidae گونه از خانواده 5جنس و  3به 
Diopsis خوارساقهكه  دندارمياظهار  اين محقق .باشد مي -

ها بوده و خوارساقهترين مخرب Pyralidae ي خانوادهها
ي هاخوارساقه اما ،هستندداراي تخصص ميزباني بااليي 

 چندخوار بوده و گاهي خسارت Noctuidaeخانواده 

ترين مخربدر آسيا . كننداقتصادي به گياه برنج وارد مي
 خوار ساقه ،نواري خوارساقهزرد،  خوارساقه، هاخوار ساقه
 .باشندميصورتي برنج  خوارساقهسرسياه و  خوارساقه، سفيد

 30 از برنج خوارساقهناشي ازخسارت كرم  كاهش عملكرد

 95 تاAlam et al,.1972) ( بنگالدش در رصدد 70تا
% 95بيش از ، )Ghose et al,.1960( درهندوستان درصد

 درصد 33مالزي  در و) Soenardi,1967( اندونزي در
(Wyatt,1957)  براساس در ايران .استشدهگزارش 

 Khosrowshahi et)  همكارانمطالعات خسروشاهي و 

al.,1979) خوارساقهرت كرم كاهش عملكرد ناشي از خسا 
 هاآنهمچنين  .شده استدرصد گزارش  33تا نواري برنج 
خوار نواري ه عملكرد ناشي از تغذيه كرم ساقهنشان دادند ك

 پاتاك. كاهش يافته استدر هكتاركيلوگرم  727برنج تا 
)Pathak, 1975 (هاخوشهدرصد  1/0كند كه هر  بيان مي -

. كندمي ايجاد درصد كاهش عملكرد 3تا  1 ي سفيد شده
 ندگزارش كرد) Way and Heong,1994( وي و هيونگ

-خوشهمركزي مرده و  هايجوانه% 1كه به ازاي افزايش هر 

ش عملكرد درصد كاه 2/2و  6/1ترتيب  شده به ديسفي ها
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و  دهريچاو. شد ايجادخوار برنج ناشي از خسارت كرم ساقه
گزارش  )Chaudhry,and Halimei,1976( ييمهالي
ي برنج در مناطقي كه برنج دير هاخوارساقهكه حمله  ندكرد

خسارت  درصد 80تا  برنج محصول بهشود ميكشت 
نشان  )Salim et al.,2001( سليم و همكاران. زند مي

 20خوار برنج روي رقم تجاري باسماتي دادند كه كرم ساقه
 اهداف ايناز . شود مياهش عملكرد درصد باعث ك 25تا 

در مراحل رويشي و زايشي  آلودگيعيين درصدت: پژوهش
ناشي از و درصد كاهش عملكرد  عملكردكاهش  ،گياه برنج
 در مزرعه برنج در رقم هاشمي خوارساقهكرم خسارت 

   .است
 

  هاروش مواد و
برنج  ي تحقيقاتدر موسسه 1390در سال اين تحقيق 

   .ي انجام شداشرايط مزرعه دركشور، رشت 
براي انجام اين كار، ابتدا زمين آزمايشي را  :زمين يتهيه

ي نشاء شد، بعد و پس از آن مبادرت به تهيه خزانهشخم زده 
براي ) روزه 20-25(دو تا سه برگي ياز رشد نشاء تا مرحله
 بوته رقم محلي 16داخل هر قفس . نشاكاري استفاده شد

قفس با (متر كشت شد سانتي 20×20بافاصله  هاشمي
ميزان كود مصرفي . )متر 2×1×2و ابعاد آن  ياتورپارچه
 وژننيتر% 46كيلوگرم در هكتار از منبع اوره با  70نيتروژن 

يك سوم قبل از كاشت،  :صورت تقسيطي در سه مرحله به(
يك سوم در مرحله  زني و ك سوم در مرحله حداكثر پنجهي

كيلوگرم در هكتار از منبع  80، فسفر )به خوشه رفتن
منبع كيلوگرم از  70فسفر و پتاس% 60پل با سوپرفسفات تري

) صورت يكجا قبل از نشاء به( پتاس% 50سولفات پتاسيم با 
به مقدار % 10گرانول ديازينون  كشحشره باتيمار شاهد . بود
كيلوگرم در هكتار جهت حفاظت كامل از هرگونه  15

. شدمپاشي س تا مرحله رسيدگيروز يك بار  15خسارت هر 
ي هرز به هاعلفبارزه با بيماري بالست و جهت م در ضمن
كيلو  5/0سيكالزول به نسبت  كش تريسموم قارچ ترتيب از
ي هاكشعلفو از ) رگ و خوشهب( در دو مرحله در هكتار

  . شددر مزرعه نيز استفاده ) بوتاكلر عليه سوروف( رايج
  

  ي دسته تخم پرورش حشره و تهيه
خوار  ي تخم ساقههادستهي اين آزمايش براي تهيه در

ي مزرعه ي نوري درارديبهشت دو تلهي اول برنج در دهه
در اين . شد رشت نصب ي تحقيقات برنج، تحقيقاتي موسسه

ها خوار كه شب در تلهي كرم ساقهروش حشرات كامل زنده
آوري و به ظروف  شدند، صبح هر روز جمع جلب مي

به  نتقل شدند وم )سانتي متر 24×16( اي پالستيكي استوانه
براي . پزشكي انتقال يافتندآزمايشگاه بخش تحقيقات گياه

جفت افراد نر و ماده داخل ارلن ماير  10گذاري تعدادتخم
قابل ذكر است كه در اوايل . به حجم يك ليتر منتقل شدند

-شد كافي ندارد از علفكه هنوز گياه برنج ر ماه ارديبهشت

كه هم  ).Paspalum distichum L( هرز بندواش
هرز پس علفس. است، استفاده شد) گرامينه( ي برنجخانواده

از قسمت ) رشد كافي بعد از( بندواش و يا برگ برنج
 در. داده شدند ي استريل قرارهادمبرگ بريده و داخل ارلن

 ها، قسمت بريده شدهحفظ و دوام برگ منظوربهاين روش 
ر استريل قرار ي آغشته به آب مقط داخل پنبه) هادمبرگ(

-منظور تهويهبهارلن با آن بسته شد، همچنين  دهانهگرفت و 

. رتباط داده شدي داخل ارلن با ني نوشابه به بيرون ا
 در. شدساعت انجام  48تا  24 از ها بعدريزي روي برگتخم

قبل  ي گذاشته شده با قيچي كه ازهااين مرحله تخم
سن ي تخم همدسته ضدعفوني شده بود، بريده شد و هر

دماي محيط  سياهي در ي سرش تا مرحلهي آزمايداخل لوله
پس . قرار داده شدند )درجه سانتي گراد 25±5( آزمايشگاه

ي دماي چهار درجه بااز سياه شدن سر الروها به يخچال 
براي آزمايش همواره  .سلسيوس منتقل و نگهداري شدند

براي  سن و تازهتخم هم يهادستهشد كه از  سعي مي
الزم به ذكر است كه اين . آلودگي مصنوعي استفاده شود

. انجام شدي رويشي و زايشي گياه برنج مرحله دو در كار
اساس  ي رويشي گياه برنج، براين ارتباط، در مرحله در

تخم  هايدسته با سوزن منگنه اين آفت شناسيزيسترفتار و 
 )طبيعي شبيه شرايط( نصب شدندي برنج هارو و زير برگ
 تخم در غالف برگ يها هستدي زايشي ولي در مرحله

بدين جهت . گرفت گياه برنج قرار )محل بين ساقه و برگ(
در سطح مزرعه باتوجه به شرايط طبيعي براي توسعه 



 خوار نواري برنجكرم ساقه سر، ارزيابي خسارتمجيدي شيل                                                                                                                     28

- دستهبا  آلودگي مصنوعي ،خوار برنج آلودگي به كرم ساقه

در  )Hienrichs, 1994 روش( تايي 50 تا 45 تخم يها
   .شد انجامحله رويشي و زايشي گياه برنج مر

  تجزيه و تحليل آماري
 7در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با  اين تحقيق 

تخم آفت  يهاتكرار با استفاده از دسته 3تيمار و در 
. ارزيابي شدمتر  2 ×1×2ي با ابعاداهايي با تور پارچهدرقفس

رويشي گياه  يدرمرحله سازي مصنوعيآلوده: تيمارها شامل
روي ) عدد 45 - 50( دسته تخم 5برنج با نصب يك، سه و

روي  زايشي با همان تراكم يو در مرحله پهنك برگ
سازي تيمار شاهد با آلوده. گ نصب شدندغالف بر

ن بار تا مرحله رسيدروز يك 15پاشي هر مصنوعي اما سم
  .مورد بررسي قرار گرفتند برنج

  آلودگيارزيابي درصد 
حل امر برنج در خوارساقهابي خسارت كرم زيبراي ار

 درصد انتخاب وبوته  16تعداد  كرتهر  از رويشي و زايشي
 3ي سفيد شدههاخوشه و 2مركزي مرده يهاجوانهآلودگي 

 و مورد ارزيابي قرار گرفتمحاسبه  زير يهافرمولاساس  بر
)Mahapatra and Nanda, 1996.(  

 

)1(  
  
  دعملكرميزان كاهش  تعيين

اساس  ي مورد اشاره، برهاتيمار عملكرد كاهش ميزان
اين  بر .شد محاسبه (Chiarappa,1971) چياراپا روش

- هاخوشه، )n( ي سالمهاي داراي خوشههااساس تعداد ساقه

 ) n"( ي خشك و پوكها خوشهو )ń( نسبت پوك به ي
 ،)p(يعني nدست آمده از ه ي بهادانهسپس وزن . شد تعيين
 و ميزان عملكرد p´ عنيي  n´دست آمده ازه ي بهادانه وزن

تعيين  حسب ميزان شلتوك تيمار شاهد بر )R( در هكتار

                                                 
2. Dead hearts 
3. White heads 

ها بدست آمده و با  براساس داده ميزان كاهش عملكرد. شد
 .شد استفاده از فرمول زير محاسبه

  

)2(           
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دست  هاي ازخوشه رمول ميانگين تخمين زده وزناين ف

-هاهاي خوشهنهوزن دا تقسيم بر ها وتعداد آن دررفته ضرب

مشخص  هكتار در ميزان عملكرد را نسبت به ي موجود
ميزان  برآورد مزيت اين روش اين است كه. كند مي

انجام  ان واقعي محصول توليد شدهمبناي ميز خسارت بر
  . شود مي

   4درصدكاهش عملكردروش تعيين 
خوار برنج از كرم ساقهناشي از  تعيين خسارتبراي  
 )Gomez and Bernardo,1974( و برنادو گومز فرمول

  :استفاده شد
)3(         100% 0 
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yp: غير آلوده(هاي سالم عملكرد خوشه(  
y0: هاي آلوده و غير آلوده عملكرد خوشه  
  و نرم افزارها ي آماريهاروش

ي واريانس، ضريب همبستگي و مقايسه جدول تجزيه
 ,.SAS, GLmي نرم افزار  اده از برنامهها با استفميانگين

رسم  اكسل نرم افزار استفاده از ها باشكل .انجام شد 2004
 كاهش محصول برآوردرت وخسا درصد در نهايت .ندشد
  .شد

   نتايج و بحث
خوار ي تخم آفت ساقههاتراكم دستهتجزيه واريانس اثر 

، رويشي يزي مرده در مرحلهي مركهاجوانهبا آلودگي 
نيز  زايشي و يي سفيد شده در مرحلههاخوشهآلودگي 
داري در سطح معنياختالف  هاآنبين  كه  نشان داد عملكرد

                                                 
4. Crop loss  
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دهد كه مينشان ) 1( شكل .درصد وجود دارد يكاحتمال 
با افزايش تعداد دسته تخم آفت در واحد سطح ميزان 

-همان. يابدميي مركزي مرده نيز افزايش هاجوانهآلودگي 

ي مركزي هاجوانهشود بيشترين آلودگي ميكه مشاهده  طور
به لحاظ  درصد و 44/9مرده مربوط به پنج دسته تخم آفت با 

دهد ميهمين شكل نشان . آماري در گروه اول قرار گرفت
- به تخم آفت دسته سه ويك  در تيماركه كمترين آلودگي 

درصد با يكديگر اختالف ندارند و  82/6و  68/4ترتيب با 
نتايج اين پژوهش در . گرفتند هر دو در يك گروه قرار

 آفت تخمدهد كه با افزايش تعداد دسته مينشان ) 1(شكل
نتايج اين . يابدمي افزايشخسارت نيز مقدار در واحد سطح 

گياه برنج و در نسل اول آفت رويشي  يبررسي در مرحله
 ماركه بيشترين مقدار خسارت در تي داد نشان خوار برنجساقه
بود و به  درصد 17/6 و 99/3 اترتيب ببه پنج دسته تخم سه و

همين شكل . ندلحاظ آماري در گروه اول طبقه بندي شد

دهد كه كمترين مقدار خسارت در تيمار يك دسته مينشان 
 همچنين. درصد در گروه آخر قرار گرفت 33/1تخم با 

افزايش درصد آلودگي  با نتايج اين تحقيق نشان داد كه
ي هاتيمارميزان عملكرد در  در نسل اول مركزي يهاجوانه

 4080( دسته تخم آفت نسبت به تيمار شاهديك، سه و پنج 
لحاظ آماري از  وروند كاهشي را نشان داد، ) كيلوگرم
 با توجه به ).2 شكل( داشتندداري با يكديگر معنياختالف 

ترتيب و سه دسته تخم به بعد از شاهد تيمار يك  شكلهمين 
كيلوگرم و تيمار پنج  15/3917و  26/4026با ميزان عملكرد 

كيلوگرم  3828دسته تخم آفت با كمترين ميزان عملكرد با 
نشان داد اگر  پژوهشنتايج اين  .ندرا نشان داددر هكتار 

 هآلودخوار نواري به كرم ساقه در نسل اولچنانچه گياه برنج 
منجر به كاهش  گيرسيد يدر مرحله ،ببيند خسارتشود و 
   .شودمي عملكرد

 

  
  روي درصد آلودگي جوانه هاي مركزي و خسارت در مزرعه) دسته تخم در نسل اول در متر مربع(اثر تراكم آفت   -1شكل

Figure 1. Effect of egg density (stem borer egg masses in first generation m2) on dead hearts and crop 
loss percentage in the rice field 
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  بر سطوح عملكرد در مزرعه) دسته تخم در نسل اول در متر مربع(اثر تراكم آفت   -2شكل 

Figure 2. Effect of egg density (stem borer egg masses in first generation m2) on yield levels in the rice 
field 

 
 

ي هااد كه بوتهتوان چنين توضيح داين مطلب را مي
) تراكم پائين(آسيب ديده گياه برنج از يك دسته تخم آفت 

هاي زني مجدد بوده و ساقهي رويشي قادر به جوانهدر مرحله
ي توليد شده به لحاظ زماني و هااضافي توليدكنند، ولي ساقه

ي اوليه ديرتر خوشه داده و ممكن است هارشد و نمو از ساقه
در اين . ل شده روي خوشه سفت نشوندي تشكيهاحتي دانه

كاهش ميزان عملكرد در نسل اول رسد ميارتباط به نظر 
ي مختلف نسبت به شاهد بر گرفته از آفت در تيمارها

 در همين ارتباط، پاتاك .موضوع ذكر شده باشد
)Pathak,1975(  گياه برنج در  درگزارش كرد كه اگر

 75است تا  قادر ايجاد شود، رويشي، خسارت يمرحله
خوار نواري برنج را صد خسارت ناشي از تغذيه كرم ساقهدر

ي هاپنجه اما ،كندي اضافي ترميم هان كردن پنجهبا جايگزي
ي رشد كند) ترقديمي( ي اصليهاجديد در مقايسه با پنجه

ها كوچك ها در اين پنجهداشته و چون همسن نيستند، خوشه
اين . شود هش عملكرد ميماند و همين امر منجر به كا مي

در كه قابل توجه اين. است حاضرمطلب تاكيدي بر آزمايش 
ي آسيب ديده از هاساقه ،رويشي ياين تحقيق در مرحله

 شود،مييادآوري  .از بين رفتند زرد شده و خواركرم ساقه
 كيلوگرم از محصول يك كاهش هربه ازاي  در حال حاضر

-ميحاصل  ضرر ريال 25000 قيمتبهدر واحد سطح  برنج

بنابر اين انتظار مي رود براي  ،صرفه اقتصادي ندارد كه شود
خوار نواري ز كاهش عملكرد ناشي از كرم ساقهجلوگيري ا

-Majidi( انجام شود برنج در نسل اول مديريت تلفيقي

Shilsar,2013( . اختالف عملكرد تيمار شاهد با هر كدام
، 74/53ترتيب به زمايشدر اين آ از تيمارهاي مورد اشاره

همچنين  .)2شكل( است بيشتر كيلوگرم 252و  48/162
كه به ازاي يك درصد  نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد

- ي مركزي مرده در شرايط قفس در مرحلههاآلودگي جوانه

كيلوگرم كاهش  30تا  20رويشي سطح عملكرد به مقدار  ي
در مالزي نشان  (Wyatt, 1957) ياتودر اين ارتباط . يافت

خوار در افزايش آلودگي ساقه درصديك  داد كه به ازاي هر
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كاهش عملكرد را ايجاد كرده درصد  3/1برنج به مقدار 
ي تخم آفت هااثر تراكم دسته تجزيه واريانسنتايج  .است

در  ي سفيد شدههاخوشه در نسل دوم روي ساقه خوار
داري در نياختالف معزايشي و درصد خسارت  يمرحله

 )3(شكل .نشان داد را تيمارهادرصد بين  يك سطح احتمال
 مربوط بهبيشترين آلودگي در نسل دوم  كهدهد مينشان 

لحاظ از كه  استدرصد  88/16با تيمار پنج دسته تخم آفت 
اين شكل همچنين در. گروه اول قرار گرفت در آماري

ه كمترين آلودگي در تيمار يك دستكه  شودميمشاهده 
. درصد و در گروه آخر طبقه بندي شد 73/3تخم آفت با 

دهد كه با افزايش نشان مي همين شكل نتايج اين پژوهش در
خسارت نيز  درصد ،تعداد دسته تخم آفت در واحد سطح

گياه  زايشي ينتايج اين بررسي در مرحله. يابدميافزايش 
 كه بيشترين خوار نشان دادآفت ساقه دومبرنج و در نسل 

و به  هدرصد بود 4/14خسارت در تيمار پنج دسته تخم با 
همين شكل نشان . اول طبقه بندي شدلحاظ آماري در گروه 

كه كمترين مقدار خسارت در تيمار يك دسته تخم دهد مي
نتايج بدست . در گروه آخر قرار گرفت و درصد 98/1با 

درصد  كه نشان داد دوم آفتآمده از اين پژوهش در نسل 
 همانند نسل اول آفت روي ،گي و درصد خسارتآلود

 .تاثير گذاشته است ي مورد آزمايشتيمارها ميزان عملكرد
سطح عملكرد ناشي از تراكم يك،  )4( شكل بر اين اساس،

به ترتيب  زايشي گياه برنج يسه و پنج دسته تخم در مرحله
 4080و شاهد  48/3492و  32/3790، 22/3999به ميزان

شكل  در طور كههمان. دهدميرا نشان كتار كيلوگرم در ه
كمترين عملكرد و بيشترين خسارت  ،شودميمشاهده  4

. باشدميتيمار پنج دسته تخم آفت و در نسل دوم  مربوط به
اختالف عملكرد تيمار شاهد با هر كدام از در ضمن 

در اين آزمايش به  در نسل دوم آفت ي مورد اشارهتيمارها
 . محاسبه شدم وگركيل 52/587و  68/289، 78/80ترتيب 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  روي درصد آلودگي خوشه هاي سفيد شده و خسارت در مزررعه) دسته تخم در نسل دوم در متر مربع(اثر تراكم آفت   -3شكل
Figure 3. Effect of egg density (stem borer egg masses in second generation m2) on white heads and 

crop loss percentage in the rice field 
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تغييرات ميزان كاهش عملكرد با مطالعه حاضر نشان داد كه 
نتايج حاصل . بستگي داردخوار م آفت ساقهتراكم دسته تخ

از اين پژوهش نشان داد كه ميانگين ميزان عملكرد تيمار 
زايشي نسبت به تيمار يك دسته  ييك دسته تخم در مرحله

اين . باشد كيلوگرم كمتر مي 4/27رويشي  يهتخم در مرحل
زايشي گياه برنج  يمطلب گواه آن است كه خسارت مرحله

رويشي گياه برنج  يدر شرايط يكسان بيشتر از مرحله
ي باشد، يا به عبارت ديگر چنانچه گياه برنج در مرحله مي

ه ببنيد، خوار نواري صدمرويشي در معرض تغذيه كرم ساقه
يا با انتقال مواد به ساير  ي اضافي وهاتوليد پنجه تواند با مي
-ي پوك در ساير پنجههاي سالم و كمتر كردن دانههاپنجه

پيدا كند و خسارت خود را جبران نمائيد،  5ي سالم ترميمها
زني جديد ، قادر به پنجهزايشي گياه برنج ياما در مرحله

 يدنخواهد بود و خسارت بيشتري را تحميل مي نمائ
).(Pathak,1975 در همين ارتباط اسرائيل و ابراهام 

(Israel and Abraham,1967)  گزارش كرد ند كه در
- ش آلودگي جوانهمرحله رويشي به ازاي يك درصد افزاي

درصد سبب  28/0خوار ي مركزي مرده در نسل اول ساقهها
ازاي يك زايشي به  يكاهش عملكرد شده و در مرحله

ي سفيد شده ناشي از تغذيه هادگي خوشهدرصد افزايش آلو
همچنين  .درصد عملكرد كاهش يافته است 0/ 62خوار ساقه
نشان داد كه ميانگين ميزان عملكرد ناشي  اين بررسي نتايج

زايشي  ياز خسارت آلودگي پنج دسته تخم در مرحله
 52/335رويشي  ينسبت به تيمار پنج دسته تخم در مرحله

اين موضوع گواه آن است كه اثر تراكم . كيلوگرم است
طور قابل ت در نسل دوم نسبت به نسل اول بهدسته تخم آف

همچنين اين شكل سطح عملكرد . يابدي كاهش ميامالحظه
زايشي را تا  يآلودگي سه دسته تخم آفت در مرحله

به  هدكيلوگرم و عملكرد اين تيمار نسبت به شا 32/3790
در ضمن درصد .كيلوگرم كاهش نشان داد  68/289 مقدار

همچنين ميزان عملكرد . بود 1/7كاهش عملكرد معادل 
زايشي در مقايسه با  يتيمار سه دسته تخم آفت در مرحله

                                                 
5. Compensation  

 83/126رويشي گياه برنج  يتيمار سه دسته تخم در مرحله
نشان داد كه  تحقيق حاضر. كيلوگرم كمتر بوده است

ي مركزي مرده با درصد هاجوانهگي مثبت بين همبست
و ) 0-/76( و سطح عملكرد از نوع منفي) 91/0( خسارت

گواه آن است  مطلباين . )1جدول ( دار وجود داردمعني
ي مركزي در نسل اول هاجوانهكه با افزايش درصد آلودگي 

همچنين با افزايش  .يابدمي افزايش نيز درصد خسارت ،آفت
عملكرد  ي مركزي در نسل اولهاجوانه يدرصد آلودگ
 يدهد كه يك رابطهمينشان  جدولاين  .كاهش يافت

بررسي حاضر نشان داد يك  .ها وجود داردمعكوس بين آن
ناشي از تغذيه بين درصد خسارت  )-84/0( منفيهمبستگي 

 .و ميزان عملكرد، وجود داردكرم ساقه خوار در نسل اول 
-ميسارت ميزان عملكرد كاهش يعني با افزايش درصد خ

در نسل دوم  ضريب همبستگي پيرسوندر اين ارتباط  .يابد
هاي سفيد شده بين درصد آلودگي خوشهنشان داد كه  آفت

عملكرد در سطح احتمال ميزان با درصد خسارت و نيز با 
 نتايج حاصل از .داري وجود داردمعنييك درصد اختالف 

نشان داد كه يك اه برنج زايشي گي يدر مرحله اين بررسي
 ي سفيد شده با درصد خسارتهاخوشههمبستگي مثبت بين 

. وجود دارد) 0-/96( و سطح عملكرد از نوع منفي) 99/0(
كه با افزايش درصد آلودگي  دهدنشان مي موضوعاين 
ي سفيد شده در نسل دوم آفت درصد خسارت هاخوشه

. باشدميبر قرار  ها يك رابطه مستقيمافزايش يافته و بين آن
 يك همبستگي قويهمچنين نتايج اين تحقيق نشان داد كه 

ي سفيد شده در نسل هاخوشهدرصد آلودگي بين  )-96/0(
ي يك، سه و پنج دسته تخم هاتيمارميزان عملكرد در  با دوم
ي سفيد شده ميزان هاخوشهوجود دارد يعني با افزايش  آفت

 عكسرابطه  يكديگر باو عملكرد روند كاهشي داشته 
يك  كه بررسي حاضر نشان دادنتايج حاصل از . دارند

دار بين درصد معنيو ) -99/0( ، قويهمبستگي منفي
 .و ميزان عملكرد وجود دارد در نسل دوم آفت خسارت
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  بر سطوح عملكرد در مزرعه) دسته تخم در نسل دوم در متر مربع(اثر تراكم آفت  - 4شكل 

Figure 4. Effect of density (stem borer egg masses in second generation m2) on yield levels in the rice 
field 

  
- خوشهچقدر آلودگي  دهد كه هرمياين موضوع نشان 

 در نسل دوم خوارسفيد شده ناشي از تغذيه كرم ساقهي ها
و تاثير  يابدميافزايش يابد عملكرد به همان نسبت كاهش 

بر خالف نسل اول آفت به گياه برنج وارد  يل جبرانغير قاب
نتايج اين بررسي نشان داد كه در شرايط آلودگي  .كندمي

زايشي بيشتر از  ييكسان، خسارت اين آفت در مرحله
 اين ارتباط اسالم و كريم در. استرويشي آن  يمرحله

)Islam and Karim,1999( كه كاهش  گزارش كردند
 يبرنج در مرحله خوارساقهرت كرم ساخعملكرد ناشي از 

نتايج . باشد ميرويشي گياه برنج  يزايشي بيشتر از مرحله
 در .استپژوهش محققان مذكور تائيدي بر  پزوهش حاضر

روي برنج  خوار ساقهارتباط با خسارت آفت 
همبستگي بين  كند ميبيان  )Zadoks,1971(سكوداز

ه ت و 6صدم  اكپات .شود ميندرت خطي هب 7خسار
)Pathak,1975(  هاخوشهنشان داد كه به ازاي يك درصد 

                                                 
6. Damage  
7. Injury  

 3تا  يك ،خوارساقهتغذيه كرم  حاصل ازسفيد شده ي 
 (1977 يجوش .دهدروي مي درصد كاهش عملكرد

(Joshi, بستگي مثبت تحقيق خود مشاهده كرد كه هم در
خوار در مزرعه و كاهش عملكرد بين درصد آلودگي ساقه

نشان داد كه به ازاي افزايش  او رگرسيونتجزيه . وجود دارد
تا عملكرد برنج  ،برنج خوارساقههر واحد درصد آلودگي 

 (1994, ي و هيونگاو. يابدكاهش ميكيلوگرم  135
(Way and Heong  يك هرافزايش گزارش كردند كه با 

-هب ي سفيد شدههاخوشه ي مركزي مرده وهاجوانهدرصد 
 .شود ميعملكرد حاصل  درصد كاهش 2/2و  6/1ترتيب 

در موسسه تحقيقات برنج نشان داد كه  مطالعه حاضرنتايج 
باعث كاهش  و زايشي رويشي مرحله دو آلودگي در

كه اين موضوع با تحقيقات وي و هيونگ  شود،ميعملكرد 
 Gomez and( برنادو گومز و. مطابقت دارد

Bernado,1974( نواري  خوارساقهتخمين خسارت كرم در
نشان  در موسسه بين المللي تحقيقات برنج در فيليپين برنج

 5/1 ،ي سفيد شدههاخوشهدرصد  يك هر دادند كه به ازاي
 ، امابوجود مي آيد IR20 درصد كاهش عملكرد در رقم
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ناشي از خسارت  ي سفيد شدههاخوشهدرصد  دوآلودگي 
درصد كاهش عملكرد ايجاد  3/4 تقريباً برنج خوارساقهكرم 
 سري واستاوا و همكاراندر اين ارتباط  .دكن مي

)Srivastava et al., 2005(  خود نشان ي هابررسيدر
به ازاي هر واحد منطقه مورد آزمايش  5از دادند كه 

تا  28 از عملكرد ،خوارساقهآفت فعاليت  از ناشيخسارت 
كاهش  هكتار كيلوگرم در 56ميانگين  با كيلوگرم و 116
مبدا  كه فاصله عرض از كردندبيان  هاهمچنين آن. يافت

كيلوگرم  7/84شيب با  و هكتار كيلوگرم در 9/7معادله خط 
، به عبارت بيشترين خسارت را به گياه برنج وارد نموده است

در كاهش عملكرد را با درصد ها اختالفدرصد  84 ديگر
نتايج پژوهش موراليدهاران و  .نمائيدمي توجيهخسارت 

در ارزيابي  (Muralidharan and Pasalu, 2006) پاسالو
كه  ددر هندوستان نشان دا خوارساقهخسارت ناشي از كرم 

سيستم آبياري به ازاي يك درصد آلودگي  بادر يك مزرعه 
 12و  درصد كاهش عملكرد 3/0 ،ي مركزي مردههاجوانه
كاهش يافته است، ) نسل اول آفت( عملكرد ميزانگرم كيلو

به ازاي يك درصد آلودگي  دند كهها بيان كرآن همچنين
 18 و درصد كاهش عملكرد 2/4سفيد شده  يهاخوشه

كاهش ) نسل دوم آفت( عملكردميزان  كيلوگرم در هكتار

 Gangwar et) (1986 گانگوار و همكاران .ه استتداش

al,. ستفاده ا را با مركزي مرده هايخسارت ناشي از جوانه
بلند برنج به شرح زير  و پا ازمعادله زير براي ارقام پاكوتاه

) dead hearts%(: براي ارقام پاكوتاه :تعريف نمودند
289/0-947/4 =)t/ha (yield  براي ارقام پابلندو :)% 

dead hearts (122/0-354/3 =)t/ha ( .yieldكلي  نتايج
 حاصل از اين آزمايش نشان داد كه بيشترين آلودگي با

 يشده در مرحلهي مركزي خشك هاجوانه درصد 45/9
 ميزانرويشي گياه برنج مربوط به تيمار پنج دسته تخم و با 

 17/6با كاهش عملكرد  هكتار و كيلوگرم در 3828 عملكرد
همچنين در . درصد نسبت به شاهد سمپاشي شده دارد

سازي پنج دسته تخم با يمار آلودهت زايشي گياه برنج يمرحله
درصد  88/16ا كيلوگرم در هكتار ب 48/3492عملكرد 
 4/14كاهش عملكردي  يد شده و بايي سفهاخوشهآلودگي 

نتايج حاصل از اين  .مشاهده شددرصد نسبت به تيمار شاهد 
ي هاخوشهبه ازاي يك درصد آلودگي  تحقيق نشان داد كه

مقدار سفيد شده در شرايط قفس با آلودگي مصنوعي 
 30 ورصد د 85/0تا  75/0 ترتيببه خسارت و ميزان عملكرد

   .كيلوگرم كاهش يافته است 40تا 

  مقاديرضرايب همبستگي صفات مورد مطالعه -1 جدول
Table 1. Quantities of correlation coefficient of studied characteristics qualities 

  
Yield2  
(kg/ha)  

  

Crop loss  
 2nd  gen. % 

W.h% Crop loss 1st 
gen. % 

D.h %  

**0.82  **0.77 -  **0.73 -  **0.84  -  **0.82 -  
  

Yield1 (kg/ha) 
   

1  **0.99 -  **0.96 -  **0.80 -  **0.76 -  
Yield2 (kg/ha) 

   

  1 **0.99  **0.8  **0.74  
Crop loss  
2nd gen. % 

  

   1  **0.77  **0.72  W.h % 

     1 **0.91  
Crop loss 
1st gen.% 

   * * Significant correlation at 1%                                                                                            معني دار درصد 1 در سطح احتمالهمبستگي * *               
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هاي خود نشان در بررسي )Catling, 1987( كاتلينگ
داد كه بين كاهش عملكرد و شدت خسارت يك رابطه از 

درصد  2ه به ازاي ك طوري ، بهنوع خطي برقرار است
خوار زرد برنج يك درصد كاهش خسارت كرم ساقه

 قلي طبريوعموا. شود عملكرد در برنج ايجاد مي
)Amooghli-Tabari, 2002( كاهش عملكرد ناشي از 

 شراط طبيعي را در درنواري برنج  خوارساقهخسارت كرم 
ي هاتهبوخزر و نعمت با توجه به آلودگي  ارقام طارم محلي،

 .كردكيلوگرم اعالم  61/11و 7/13، 21ترتيب به برنج
 Md Touhidur et)  توحيدور و همكارانمد يهابررسي

al., 2004)  خوار نواري برنج ساقهدر تعيين خسارت كرم
بين آلودگي  معكوساي در اندونزي نشان دادند كه رابطه

كه طوريبه ،مركزي مرده و عملكرد وجود دارد يهاجوانه
رويشي گياه  يبه ازاي افزايش يك واحد آلودگي در مرحله

. است يافته درصد كاهش 97/0برنج عملكرد به ميزان 
زايشي  يها بيان كردند كه اين رابطه در مرحلههمچنين آن

كه به ازاي افزايش يك طوريبهگياه برنج نيز وجود دارد، 
د درص 28/0ي سفيد شده عملكرد هاخوشهواحد آلودگي 

 حاضر تحقيقصورتي است كه اين در. كاهش را نشان داد
ي مركزي هاجوانهنشان داد به ازاي يك درصد آلودگي 

در شرايط داخل  نواري برنج خوارساقهكرم ناشي از مرده

 دادهكاهش را عملكرد سطح  كيلو گرم 30تا  20قفس 
برنج  گياه رويشي وقتي يدر مرحلهالزم به ذكر است  .است

 شود مي رو در رونواري برنج  خوارساقهتغذيه كرم  با شدت
روند، در اين  از بين مي هاهبوتي مورد حمله و حتي هااقهس

ي همسن هابوته از اما ،شوند ميترميم  هابوتهاثنا بعضي از 
نيز كوچك و در مواردي دانه  هاخوشهخود عقب افتاده و 

-در مرحله گياه برنج اگر چنانچه، اما شودميخوب تشكيل ن

 باشد ميزايشي كه مصادف با وقوع نسل دوم اين آفت  ي
ي هاخوشهدرصد  يك هر به ازاي آنخسارت  ،دكنبرخورد 

عملكرد را در شرايط سطح  كيلوگرم 40تا  30سفيد شده 
گونه ترميمي و در اين موقع هيچ هكاهش داد قفس داخل

را  بيشتري در نتيجه خسارت صورت نخواهد گرفت و
آفت  با توجه به نتايج اين تحقيق، بنابر اين ،شود ميل متحم
 عملكردسطح  قادر است، صورت عدم كنترلدر خوارساقه
  .كاهش دهد در هكتار كيلوگرم 600تا  را

  سپاسگزاري
موسسه تحقيقات  اعتبارات ازاين پژوهش  انجام يهزينه

 و تأمين و صندوق بيمه محصوالت كشاورزي برنج كشور
 قدرداني مراتب هنويسند وسيلهبدين كه ،ستاشده پرداخت 

  .داردميخود را اعالم 
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Abstract 

Rice striped stem borer (RSSB) is the most important insect damaging rice crops. The 
quantification of damages and yield loss caused by this pest is crucial in IPM. In order to 
determine rice striped stem borer damages on native varieties of Hashemi, experiments 
were conducted at the Rice Research Institute in 2011. The pest damages could be found 
in the form of dead hearts and white heads. The relationship between nutrition, damages 
and rice yield losses were also assessed. This study was carried out in a randomized 
complete block design with 7 treatments and 3 replications of artificially contaminated 
rice with eggs masses in cages with dimensions of 2×1×2 m (height × width× length). 
Treatments were performed at vegetative stage of rice by installing one, three and five egg 
masses (45-50 numbers) on the leaf blade and in the reproductive stage on leaf sheath 
with similar density. A control was considered alongside treatments. The results of this 
study showed that in the vegetative stage of rice plants, five eggs masses treatments 
caused infection with 9.44 percent of dead hearts with 3828 kg per hectare and 6.17 
percent yield loss it compared to the control. Also in the reproductive stage, this treatment 
showed the lowest yield level with 3492.48 kg per hectare. In the above mentioned 
treatments, the greatest amount of white heads with 16.88 percent, and grain yield crop 
loss by 14.4 percent was observed as compared to the control. The yield of the control was 
4080 kg per hectare. The results showed that for one percentage of dead hearts 
contamination up to 30 kg and for one percentage of white heads up to 50 kg of yield loss 
was observed by stem borer infestation. 
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