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 چکیده

ذرت در ایران محسوب گياه ، یکي از آفات مهم Sesamia cretica Led. (Lepidoptera: Noctuidae) ،ساقه خوار ذرت

با توجه به نقش مواد غذایي در است. مشکل  های شيميایيبا روش کنترل آن ،به دليل فعاليت الروهای آفت داخل ساقه .شودمي

فسفر، یکي از عناصر در کنترل این آفت باشد.  تواند یک روش پيشگيرانهمقاومت گياه به آفت، کود دهي مناسب محصول مي

نرخ رشد  داشته  ،تیها و در نهابر عملکرد سلول یدیعواقب شد توانديمحدود کردن آن م که باشدميضروری مورد نياز گياه 

خوار ذرت در شرایط مزرعه در قالب طرح بر ميزان آلودگي به ساقه های مختلف فسفرفرموالسيوندر این پژوهش، تاثير  اشد.ب

ساقه آلوده بررسي شد. ميزان  خوار ذرت از طریق مرگ جوانه مرکزی و درصدهای کامل تصادفي انجام شد. آلودگي به ساقهبلوک

در شرایط گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که کمترین و بيشترین ميزان آلودگي استقرار الرو در تيمارهای مختلف 

درصد بوته آلوده  53/4درصد بوته آلوده و تيمار شاهد با  15/1با  رهشبه ترتيب مربوط به تيمار فسفر آهسته به آفت جوانه مرکزی

درصد آلودگي در مقایسه با شاهد و سایر تيمارها کاهش  10رهش  با هستهها قبل از برداشت، تيمار فسفر آبود. در بررسي ساقه

درصد و تيمار شاهد  10رهش با داری را نشان داد. کمترین و بيشترین درصد استقرار الرو به ترتيب مربوط به تيمار فسفر آهستهمعني

رهش کود فسفر در برنامه مدیریت فرموالسيون آهستهدرصد در هر بوته بود. بر اساس نتایج حاصل از این تحقيق، کاربرد  5/57با 

 خوار ذرت قابل توصيه است.ساقه
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 مقدمه

 :.Sesamia cretica Led. (Lep ،خوار ذرتساقه

Noctuidae)،  یکي از آفات مهم ذرت، سورگوم، نيشکر و

غالت در ایران، منطقه مدیترانه، خاورميانه، عربستان، 

 .Kfir et al) باشدميپاکستان، شمال هند و شمال آفریقا 

2002; Ghahramani et al.,2015) این آفت در نواحي .

کشور  و جنوب غربي جنوب ،مرکزی، شمالي و شمال شرقي

 .S(.   Soltani Orang et al., 2014)کند ميفعاليت 

cretica منطقه  ترین آفت مزارع ذرت در-به عنوان مهم

پروانه  (.Mirkarimi, 1987) شده استورامين گزارش 

های زیادی از خانواده گندميان حمله خوار ذرت به گونهساقه

ای، ای، ذرت خوشهذرت دانه ،اما در بين گندميان ،کندمي

 (.Seraj, 2001دهد )نيشکر و سودان گراس را ترجيح مي

مله از ظهور ذرت به آن حپس هفته  6تا  4این آفت 

های کند. خسارت به گياهان جوان از طریق تغذیه از برگمي

پيچ خورده راس گياه و مریستم گياه است که سبب مرگ 

تر به های مسنو خسارت به ذرتشود ميجوانه مرکزی 

های طولي در ساقه و یا تغذیه از بالل است صورت ایجاد تونل

(Ezzeldin et al., 2009). 

ميزان خسارتي که از طریق آلودگي به آفات ساقه خوار 

 ،کامال قابل توجه است و بنابراین ،شودبر محصول وارد مي

 باشدخواران بسيار ضروری ميمدیریت موثر برای ساقه

(Kfir et al., 2002)خواران. به منظور کنترل ساقه، 

اما نحوه رفتار و  ،های مختلفي توصيه شده استکشحشره

ای است که کنترل آلودگي بسيار ها به گونهخسارت آن

زیرا به دليل نفوذ الرو درون ساقه و  ،باشدسخت و مشکل مي

 Niazi) رسدها به حداقل ميکشحشرهایجاد تونل، کارایي 

et al., 2014).  عالوه بر این، کنترل حشرات از طریق

ها، باعث آلودگي محيط زیست شده، کشاستفاده از حشره

ها را کشدشمنان طبيعي را سرکوب کرده و مقاومت به آفت

 ,Pimentel and Burgess)کند در حشرات ایجاد مي

بنابراین با توجه به اثرات جانبي منفي زیست محيطي  .(2014

ارقام ذرت مقاوم و استفاده از در ارتباط با کنترل شيميایي، 

تری برای ایجاد مقاومت و تحمل در ذرت، جایگزین مناسب

 .(Ezzeldin et al., 2009)باشد کنترل شيميایي مي

عنصر فسفر محدود در زمينه های موجودپژوهشهر چند 

 ATP ی توليدبرااین عنصر مشخص شده است که اما  ،است

 يدتول يجه( و در نتDNAو  RNA) يداس يکو سنتز نوکلوئ

 توانديمحدود کردن آن مبنابراین است.  یضرور ين،پروتئ

نرخ رشد  ،یتها و در نهابر عملکرد سلول یدیعواقب شد

 pHفسفر را با توجه به  ،. گياهانکننده داشته باشدمصرف

ن ژن فسفات یا مونو هيدروژدی هيدرو خاک به صورت

ن ژدی هيدرو کنند. جذب به صورتجذب ميفسفات 

ولي در  ،در خاک عموميت دارد 2/7کمتر از pHدر  فسفات

pH  ن فسفاتژمونو هيدرو جذب به صورت 2/7باالتر از 

هان است. فسفر به طور عمده به صورت انتشار به ریشه گيا

متحرک در خاک به یابد و به عنوان مواد مغذی غيرانتقال مي

به صورت آبشویي از دسترس به طور عمده آید که شمار مي

گياه خارج یا به صورت فسفر غير فعال در دسترس گياه قرار 

منجر به طور معمول گيرد. عالیم کمبود فسفر در ذرت نمي

کمبود فسفر  شود و اگربه کاهش رشد و کوتولگي گياه مي

شدید باشد، باعث به وجود آمدن عالیمي نظير ارغواني شدن 

ای شدن قسمت ها طي فصل رشد و همچنين قهوهسریع برگ

شکل و بالل آن نيز بد ،شود. در ضمنها مينوک برگ

-ميهای دانه در قسمت نوک بالل نامنظم قواره و ردیفبد

ن ظهور هفتمين . مرحله بحراني تغذیه ذرت یا فسفر از زماشود

به نحوی که کمبود فسفر  ،باشدبرگ تا ظهور گل تاجي مي

دهد. کمبود درصد کاهش مي 40در این مرحله عملکرد را تا 

درصد و  20فسفر در مرحله گل تا لقاح، عملکرد را به ميزان 

 ،دهددرصد کاهش مي 8ها تا  در مرحله تلقيح و تشکيل دانه

تواند روی حشره هایت ميکه این بهينه نبودن فسفر در ن

 .(Datnoff et al., 2007)خوار نيز تاثير داشته باشد ساقه

کننده برای نيای گياه یک عامل مهم تعيمواد تغذیه

ها نسبت به گياهان خواران و ترجيح رفتاری آنگسترش گياه

پس از گسترش . (Busch et al., 1999)ميزبان است 

متحده  االتیا ذرت در ديتول عيخوار ذرت به مناطق وسساقه

 تواندياز ذرت م نيداده شد که هر رقم مع صيتشخ کا،یآمر
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 یيساقه خوار اروپا یبرا يمناسب زبانيخاک م یبسته به بارور

 ينواح يخوار در برخقهسا نیعمده تجمع ا عامل .ذرت باشد

تا حد  هیتغذ و ذرت است اهانيگ تيو کم تيفيخاص، ک

 زماني نيچنگذارد. هميم ريالرو تأث یو بقا استقراربر  یادیز

شد، بلکه  افتی یشتريب نيبود، نه تنها بالغ نهيبه هیکه عامل تغذ

   .(Cannon Jr et al., 1966) بود شتريب زيالرو ن مانيزنده

و  بودهمرتبط  ياهگ يزیولوژیف اب يممقاومت به طور مستق

ار قر يررا تحت تاث ياهگ يزیولوژیکه ف يهر عامل يجهدر نت

. دبه آفات منجر شو گياه مقاومت ييرممکن است به تغ ،دهد

-يم ،محصول يدهچون کودهم های کشتشيوه ،در نتيجه

 اهيگ يتبرحساس ياهبافت گ یسطوح مواد مغذ ييربا تغ تواند

 از طرفي دیگر ضرورت کود فسفره در به آفات موثر باشد.

ذرت به اثبات رسيده تاجي برگي تا ظهور گلمرحله هفت

ها حاکي از آن است که کمبود فسفر چنين بررسياست و هم

 درصد کاهش داده است که 40در این مرحله عملکرد را تا 

نيز  خوارتواند روی ساقهاین بهينه نبودن فسفر در نهایت مي

ودهای کتاثير داشته باشد. با توجه به اینکه در زمينه تاثير 

ای عهخوار ذرت تاکنون مطالي به ساقهفسفره بر ميزان آلودگ

کود  های مختلفبنابراین تاثير فرموالسيون ،انجام نشده است

ي قرار خوار ذرت مورد ارزیابفسفره در ميزان آلودگي به ساقه

 گرفت.

 

 هامواد و روش

تحقيقاتي پردیس ابوریحان دانشگاه  مزرعهاین تحقيق در 

تهران واقع در شهرستان پاکدشت در جنوب شرقي تهران 

انجام شد. پس از آماده سازی زمين با استفاده از دستگاه 

نسبت به کشت ذرت رقم  1395کار در اواخر تيرماه ردیف

اقدام شد. به منظور بررسي تاثير   704سينگل کراس 

فسفر در ميزان آلودگي به های مختلف کود فرموالسيون

های خوار ذرت، فسفر مورد نياز به صورت طرح بلوکساقه

تيمار مختلف شامل:  چهارتکرار و چهار تصادفي با  لکام

مصرف، خاک رهشفسفر آهستهتيمار بدون کود فسفر، 

)تریپل  خاک مصرف یو فسفر پودر يپاشمحلول عیفسفر ما

فسفات( تامين شد. چندین روش کاربرد فسفر در خاک 

هایي که ميزان فسفر قابل در خاکبنابراین، موجود است، 

های ایران به این صورت دسترس کم است )بيشتر خاک

 ,.Howard et al)است( پخش نواری کود موثرتر است 

مصرف به ميزان خاکرهش. کودهای فسفر آهسته(2002

مصرف به ميزان در هکتار و فسفر پودری خاک گرم کيلو 10

در هکتار )طبق دستورالعمل( قبل از کشت به  گرمکيلو 350

تيمار کودی فسفر مایع در دو  صورت نواری انجام گرفت.

برگي و دو هفته بعد از آن به صورت  7تا  6نوبت در مرحله 

کود آهسته رهش مورد استفاده در  .شدپاشي تامين محلول

توسط شرکت  INOLOCاین مطالعه با نام تجاری 

د شده است. این فرموالسيون به دسانگوس فرانسه تولي

 5O2Pدرصد  40باشد که حاوی صورت ميکروگرانول مي

و  دهدباشد که فسفر را به تدریج در اختيار گياه قرار ميمي

مقدار مصرف فسفر را در طول فصل زراعي به صورت منطقي 

 INOPHOSکود فسفر مایع با نام تجاری  دهد.کاهش مي

درصد  21نيز توسط شرکت مذکور توليد شده و حاوی 

5O2P  باشد که کاربرد آن در سبزیجات و درختان ميوه مي

کاربرد فسفر به صورت با توجه به اینکه  .توصيه شده است

محلول پاشي باعث ایجاد مقاومت در برابر برخي آفات و 

در  ،(Reuveni and Reuveni, 1998شود )ها ميبيماری

نيز به عنوان یکي از تيمارها  محلول پاشي فسفرهش وژاین پ

الزم به ذکر است که کوددهي اوره برای تامين  .انتخاب شد

به  ،باشدنيتروژن که از عناصر ضروری مورد نياز گياه مي

روز بعد از کشت  66و  40، 28صورت سرک و طي سه نوبت 

برای کل تيمارها انجام گرفت. به عالوه کود پتاسيم نيز قبل 

نتایج آزمون خاک  از کشت برای کل تيمارها استفاده شد.

 شده است. گزارش 1مزرعه مورد مطالعه در جدول 
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 خاک مزرعه مورد آزمایش خصوصيات فيزیکي و شيميایي -1 جدول

Table 1. Soil physical and chemical characteristics of experimental location 

EC 

(dS.m-1) 
pH 

Organic 

carbon 

(%) 

Total nitrogen 

(%) 

Available 

phosphorus 

(ppm) 

Available 

potassium 

(ppm) 

Soil 

texture 

7.5 7.75 1.01 0.1 15.9 540 
Clay 

Loam 

  

خوار ذرت زماني که آلودگي جوانه مرکزی به ساقه

نسبت به  روز پس از کشت( 40کامال مشخص بود )حدود 

تعيين درصد آلودگي جوانه مرکزی اقدام شد. برای این 

برداری انجام نمونه از هر دو قطر کرت ،در هر کرت منظور

 ،رت آزمایشيدر هر ک يکادر یک متر مربع 40شد. با تعداد 

های سالم های موجود در هر کادر، تعداد بوتهتعداد کل بوته

 .شدو آلوده شمارش 

ماه( نسبت به تعيين قبل از برداشت مزرعه )هفته اول آبان

خوار اقدام شد. برای های ذرت به ساقهدرصد آلودگي ساقه

صورت تصادفي کف ه ساقه ب 20این منظور از هر کرت تعداد 

های آلوده در تيمارهای مختلف آزمایش درصد ساقهبر شد و 

 .شدمحاسبه 

 طیدر شرا يدر قالب طرح کامالً تصادفنيز  يشیآزما

در  .قرار الرو انجام شدتاس زانيم يبررس به منظور یاگلخانه

 704از گياه ذرت رقم سينگل کراس  ،ایآزمایش گلخانه

به این صورت که در ابتدا بذر گياهان ميزبان به  ؛استفاده شد

هایي به ساعت در آب خيسانده شد و بعد در گلدان 24مدت 

ها با خاک مزرعه و ماسه متر که سه چهارم آنسانتي 10قطر 

گلدان یک  20هر  در. شدکشت  ،پر شده بودند 2:1به نسبت 

(، تریپل فسفره  تيمار کودی شامل: شاهد )تيمار بدون کود

فسفات، فسفر آهسته رهش خاک مصرف و فسفر مایع 

مصرف و رهش خاک. فسفر آهستهشدپاشي اعمال محلول

ها تریپل فسفات قبل از کشت به صورت سرک به گلدان

پاشي محلولصورت ه باضافه شده و تيمار کودی فسفر مایع 

در مرحله پنج تا شش برگي ذرت و یک هفته بعد از آن در 

 اعمال شد.  دو نوبت

مربوط به استقرار الرو ساقه  هایقبل از شروع آزمایش

پردیس  ذرت رعاهای آلوده به الرو از مزخوار، ذرت

نسبت به  آزمایشگاه و در شرایطابوریحان جمع آوری 

های شفيره. شد اقدام پرورش آنها روی ساقه و بالل ذرت

داری حاصل تا ظهور حشرات کامل در اتاقک رشد نگه

های تخمند. حشرات کامل ظاهر شده تالقي داده شد و شد

داری شدند. الروهای سن اول به حاصل در اتاقک رشد نگه

 محض خروج در آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند. 

در قسمت انتهایي و در محل  پنج الرو سن اول تعداد

از انتقال روز بعد  15. جوانه مرکزی ساقه مياني قرار داده شد

الروهای مستقر شده در هر گلدان الروهای سن اول، تعداد 

 ،برای شمارش تعداد الروهای مستقر شده .شدشمارش 

ها از سطح خاک قطع و برای شمارش تعداد الرو تشریح بوته

ها با تجزیه داده . این آزمایش در ده تکرار انجام شد.شدند

 .انجام شد SASافزار آماری استفاده از نرم

 

 نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تيمارهای 

مختلف آزمایشي روی درصد آلودگي جوانه مرکزی به ساقه

 .(2جدول ) داری دارندتاثير معني خوار ذرت

های آلوده در آلودگي جوانه مرکزی مقایسه ميانگين بوته

نشان داده شده است. نتایج حاصل از مقایسه  3در جدول 

جوانه مرکزی نشان داد که تيمار درصد آلودگي ميانگين 

و  داردميزان آلودگي را کودی فسفر آهسته رهش کمترین 

تيمارهای فسفر مایع و تریپل سوپر فسفات به ترتيب در رتبه 

  های بعدی از نظر کاهش ميزان آلودگي قرار گرفتند.

نتایج های آلوده در زمان برداشت نيز در بررسي ساقه

دار تيمارهای مختلف تجزیه واریانس بيانگر تاثير معني

ها اختالف و بين بلوک آزمایشي بر درصد ساقه آلوده بودند

نتایج حاصل از مقایسه  (.4جدول داری مشاهده نشد )معني

ميانگين درصد ساقه آلوده در تيمارهای آزمایشي نشان داد 

درصد ساقه آلوده، 10±04/2رهش با ميانگين آهستهکه تيمار 
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چنين تيمار شاهد با کمترین ميانگين ساقه آلوده را داشت. هم

درصد ساقه آلوده، بيشترین ميانگين  25/21±39/2ميانگين 

ساقه آلوده را داشت. الزم به ذکر است که اختالف ميانگين 

دار در همه تيمارهای آزمایشي با شاهد معنيآلودگي درصد 

بود. این در حالي است که اختالف ميانگين درصد آلودگي 

چنين در رهش با تریپل فسفات و همدر تيمار فسفر آهسته

 (.3نبود )جدول دار تيمار تریپل فسفات با فسفر مایع معني

 

 Sesamiaذرت توسط نتایج تجزیه واریانس تاثير فرموالسيونهای مختلف کود فسفره در ميزان مرگ جوانه مرکزی  -2 جدول

cretica Led. 
Table 2. Analysis of variance results from effect of different phosphorus fertilizer formulations on 

dead heart of corn by Sesamia cretica Led. 
Source df Mean square F P-value 

Treatment 3 8.50 150.23 <0.0001 

Block 3 0.19 3.28 0.0724 

Error 9 0.057   

Total 15    

 

 .Sesamia cretica Ledو درصد ساقه آلوده ذرت ناشي از ميانگين مرگ جوانه مرکزی  -3جدول 

 های مختلف کود فسفرهفرموالسيوندر  

Table 3. Mean dead heart and stalk infestation of corn caused by Sesamia cretica Led. 
 in different phosphorous fertilizer formulations 

Mean ± SE Treatment 
Stalk infestation Dead heart 
10.0±2.04 c 1.15 ±0.13 d Inoloc (slow-release phosphate) 
15.0±2.04 b 1.83 ±0.13 c Inophus (liquid phosphate) 
13.75±1.25 bc 2.37 ±0.15 b Triple phosphate 
21.25±2.39 a 4.53 ±0.12 a Control 

Values with the different letters in each column are significantly different (P < 0.05)  

 

 

 Sesamiaذرت ناشي از های مختلف کود فسفره در ميزان آلودگي ساقه فرموالسيوننتایج تجزیه واریانس تاثير   -4جدول 

cretica Led. 
 

Table 4. Analysis of variance results from effect of different phosphorus fertilizer formulations on 

stalk infestation of corn caused by Sesamia cretica Led. 
Source df Mean square F P-value 

Treatment 3 87.5 10.50 0.002 

Block 3 4.17 0.50 0.69 

Error 9    

Total 15    

 

فته نتایج تجزیه واریانس تعداد الرو مستقر شده در دو ه

ر تيمارهای مختلف کود فسف که بعد از رها سازی نشان داد

 .(5 )جدول داری داشتندروی ميزان استقرار الرو تاثير معني

مقایسه ميانگين درصد الرو مستقر شده در هر تيمار 

رهش کمترین آزمایشي نشان داد که در تيمار فسفر آهسته

شود که در مقایسه با سایر تيمارها ميزان استقرار الرو دیده مي

دهد. ميزان استقرار الروها در نشان ميداری کاهش معني

فسفات و فسفر مایع اگرچه در مقایسه تيمارهای تریپل سوپر

اما بين این دو  ،دهدداری نشان ميبا تيمار شاهد کاهش معني

 (.6داری وجود نداشت )جدول تيمار تفاوت معني
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 .Sesamia cretica Led ای مختلف کود فسفره در ميزان استقرار الروهنتایج تجزیه واریانس تاثير فرموالسيون  -5جدول 

Table 5. Analysis of variance results from effect of different phosphorus fertilizer formulations on 

larval establishment of Sesamia cretica Led. 
Source df Mean square F P-value 

Treatment 3 3425.09 19.97 <0.0001 

Error 34 171.47   

Total 37 435.28   

 

 های مختلف کود فسفرهدر فرموالسيون .Sesamia cretica Ledخوار درصد استقرار الرو ساقه ميانگين -6جدول 

Table 6. Mean percentage of Sesamia cretica Led. larval establishment in different phosphorus 

fertilizer formulations 
Mean larval establishment (± SE) % Treatment 
10.0 ±1.05 c Inoloc (slow-release) 
26.0 ±4.9 b Inophus (liquid) 
26.0 ±4.5 b Triple phosphate 
57.5 ±5.15 a Control 

 Values with the different letters in column are significantly different (P < 0.05) 

 

دهد که استفاده از نتایج حاصل از این تحقيق نشان مي

زني کود فسفره در مراحل مختلف رشدی گياه ذرت )از پنجه

 .Sتا پایان مرحله رشدی( باعث کاهش ميزان آلودگي به 

cretica های مختلفمقایسه فرموالسيونشود. در مي، 

فرموالسيون آهسته رهش کمترین ميزان آلودگي به آفت 

هم در مرحله پنجه زني و هم در مراحل انتهایي خوار را ساقه

 نشان داد.رشد 

اگرچه تاثير نيتروژن و محدودیت آن بر حشرات 

اما تاثير فسفر و  ،خوار به خوبي نشان داده استگياه

خواران به طور ناچيز مطالعه شده محدودیت آن روی گياه

انجام های بررسي. (Huberty and Denno, 2006)است 

نشان داد   S. calamistis Hampsonخوار روی ساقهشده 

الروهای جوان را قبل از ورود به داخل ماني زنده ،که نيتروژن

. از این (Sétamou et al., 1993)ساقه افزایش داده است 

افزایش ميزان نيتروژن سبب افزایش ارتفاع گياه، قطر  ،رو

باعث  ،و از طرفي دیگرشود ساقه و در نهایت عملکرد مي

 شوندمي .Sesamia spp انخوارفعاليت ساقه افزایش

(Sétamou et al., 1995)استفاده از سيليکات کلسيم در . 

در جمعيت  باعث کاهش قابل توجه نيشکر در خوزستان

ها و خسارت ناشي از آن .Sesamia sppخواران نيشکر ساقه

چنين گزارش شده . هم(Nikpay et al., 2015)شده است 

خوار است که نيتروژن و فسفر اثرات متفاوتي روی ساقه

Diatraea grandiosella Dyar  داشته است. کاربرد

خواران ذرت را افزایش داده نيتروژن به تنهایي هجوم ساقه

 .D رخوااین در حالي است که اثر فسفر بر روی ساقه ؛است

grandiosella هب ،متفاوت بوده استکامال با نيتروژن-

ميزان آلودگي به کاربرد ترکيبي فسفر و نيتروژن  کهطوری

صورت هب خوار را در مقایسه با کاربرد نيتروژن به تنهایيساقه

. به طور (Archer et al., 1987) داری کاهش دادمعني

افزایش مقدار نيتروژن در گياه ميزبان سبب سرعت  ،کلي

-زندهبخشيدن به گسترش الروهای بالپولکداران و افزایش 

های در بافترا زیرا مقدار آمينواسيد  ،شودها ميآنماني 

. با توجه به (Archer et al., 1987)دهد گياهي افزایش مي

حقيقات انجام گرفته مبني بر تاثير فسفر روی آلودگي به ت

به دليل باال در گياه ذرت،  D. grandiosellaساقه خوار 

ذرت در اثر کاربرد کودهای فسفره  گياهرفتن توانمندی 

 Archer et)خوار کاهش یافته است ميزان هجوم آفت ساقه

al., 1987) در تحقيقي که روی تاثير فسفر، نيتروژن و .

پتاسيم روی زنجرک و تحمل گياه برنج ميزبان انجام شد و با 

ای و آب، اجزاء بيوشيميایي بدن در سطوح مواد تعذیهتغيير 

نشان پژوهش  ایننتایج  شد.گيری حشره و گياه ميزبان اندازه

ر از داد که غلظت نيتروژن و فسفر در بدن حشره بسيار بيشت
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گياه است که این عدم تطابق عنصری در بين آفت داخل بافت 

ای زنجرک و گياه یک محدودیت ذاتي برای الزامات تغذیه

است. استفاده از کود نيتروژن برای برنج، غلظت نيتروژن را 

هم در برنج و هم در زنجرک افزایش داد در حالي که استفاده 

فقط در گياه برنج  هایشان رااز کود فسفر و پتاسيم، غلظت

افزایش داد و تاثيری روی غلظت فسفر و پتاسيم درون بدن 

 شیباعث افزا تروژنيمصرف ن نيچنهمزنجرک نداشت. 

 اهيدر گ سيليس یمحلول و کاهش محتوا یهانيسطح پروتئ

زنجرک و کاهش مقدار  هیتغذ شیبرنج شد که منجر به افزا

 ناشي از بيآس ،تیدر نهاکه شد برنج  اهيگ آب نسبي در

کوددهي فسفر سبب افزایش غلظت  .را به همراه داشتآفات 

اما بر غلظت نيتروژن،  ،های گياه برنج شدفسفر در بافت

پتاسيم، سيليس، قندهای آزاد و پروتئين محلول تاثيری نداشته 

دهنده اهميت کم فسفر برای تغذیه زنجرک و تحمل که نشان

. بنابراین این (Rashid et al., 2016)گياه به زنجرک بود 

تواند از طریق تغذیه محصول و با ناجور بودن غلظت مواد مي

تغيير دادن سطوح مواد مغذی بافت گياه بر حساسيت گياهان 

 ,Altieri and Nicholls)به حشرات آفت تاثير بگذارد 

2003). 

بر اساس تحقيقات انجام شده در زمينه تاثير نيتروژن و 

نتایج  S. calamistisخوار سيليس روی استقرار الرو ساقه

الرو ماني زندهداری نشان داد که افزایش نيتروژن به طور معني

 25/2درصد در تيمار  3/37درصد در شاهد به  7/18را از 

 ،وژن در هر گياه افزایش داده است و در مقابلگرم نيتر

خوار الرو ساقهماني زندهافزایش مقدار سيليس سبب کاهش 

گرم  56/0درصد در تيمار  چهاردرصد در شاهد به  26از 

. (Sétamou et al., 1993)سيليس در هر گياه شده است 

در تحقيقي که در گلخانه روی تاثير نيتروژن و فسفر روی دو 

 .Pو  Prokelisia dolus Wilsonک گونه زنجر

marginata (Van Duzee) نتایج نشان داد  ،انجام گرفت

که افزایش مقدار کود نيتروژن سبب افزایش مقدار نيتروژن 

های گياه ميزبان شد که این افزایش مقدار نيتروژن از در بافت

درصد در هفت درصد در تيمار شاهد به حدود یک حدود 

چنين نشان هم  کيلوگرم کود فسفات بوده است. 60تيمار 

تا حدودی سبب افزایش  داده شده است که کاربرد فسفر نيز

اما این افزایش  ،درصد نيتروژن در بافت گياه ميزبان شده است

نيتروژن کمتر از مقدار افزایش نيتروژن در تيمار اندک 

کيلوگرم نيتروژن به عالوه صفر کيلوگرم فسفر بوده است. 10

داری مقدار فسفر در گياه ميزبان را اما کود فسفر به طور معني

به طوری که افزایش کود نيتروژن سبب  ؛تافزایش داده اس

الرو، افزایش وزن بدن و کاهش زمان رشد ماني زندهافزایش 

ولي  ،(Huberty and Denno, 2006)شود ميالرو 

افزایش  تاثيری در P. dolusافزایش مقدار فسفر روی حشره 

افزایش وزن الرو و کاهش زمان رشد آفت ، الروماني زنده

 P. marginataاین در حالي است که روی حشره  نداشت.

الرو و کاهش زمان رشد آفت شده ماني زندهسبب افزایش 

 .(Huberty and Denno, 2006)است 

 در ارقام مختلف لوبيا چشم بلبلي فسفره دکاربرد کو

 Aphisداری را در ميزان خسارت شته کاهش معني

craccivora Koch تریپس گل ،Megalurothrips 

sjostedti Trybom پره و شبMaruca vitrata 

Fabricius ( نشان دادAsiwe, 2009 .)انجام های پژوهش

-های مفتولي در خاکشده نشان داده است که جمعيت کرم

 (.Reddy, 2017های با فسفر کم افزایش یافته است )

رسد نقش فسفر در مقاومت گياه ميزبان به به نظر مي

آفات مختلف یکسان نيست. فسفر در مقاومت گياه ميزبان 

به  کندهای مختلف نيز یکسان عمل نمينسبت به بيماری

عنوان مثال کاربرد کود فسفره در ذرت باعث کاهش شدت 

شود یا در برنج باعث کاهش گي ریشه ميبيماری پوسيد

-افزایش سياهک گندم مي و همچنين بيماری بالست برنج

 (.Dordas, 2007شود )

در مطالعه حاضر با توجه به اینکه تمام تيمارها از نظر 

با  داریميزان آلودگي و ميزان استقرار الروها اختالف معني

ميزان آلودگي رسد فسفر در کاهش به نظر مي ،داشتند شاهد

های مختلف خوار ذرت موثر است و بين فرموالسيونبه ساقه

فسفر آهسته رهش کمترین ميزان آلودگي و استقرار الرو را 

نشان داد. کودهای فسفره معدني نظير تریپل فسفات در 

مراحل ابتدایي رشد گياه مقادیر قابل توجهي فسفر محلول در 
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فسفر محلول خيلي سریع  ولي این ،دهنداختيار گياه قرار مي

جذب ساختمان خاک شده و یا ازطریق آب آبياری از 

شود که گياه شود و در نتيجه باعث ميخارج مي دسترس گياه

که به فسفر نياز دارد با محدودیت در ادامه رشد و در زماني

 ,Barrow and Debnachدسترسي به فسفر مواجه شود )

سفر به تدریج از (. در فرموالسيون آهسته رهش، ف2014

ذرات گرانوله آزاد شده و یک منبع دائمي از فسفر در مراحل 

و در نتيجه کارایي فسفر شود ميمختلف رشدی گياه فراهم 

 ,.Withers et alیابد )مورد استفاده توسط گياه افزایش مي

2014; Teixeria et al., 2016). رسد کود به نظر مي

-باعث القاء مقاومت به گياه ذرت در برابر آفت ساقه هفسفر

شود. که در فرموالسيون آهسته رهش به دليل مي خوار ذرت

تامين فسفر کافي مورد نياز گياه در تمامي مراحل رشدی این 

 باشد.مقاومت پایدار تر مي

 .Sبه روی کاهش آلودگي  کود فسفرهبا توجه به تاثير 

cretica  تواند به عنوان یک روش مياستفاده از این کودها

ذرت به کرم  يآلودگ زانيممدیریت زراعي برای کاهش 

تيمار کود فسفر  ،. از طرف دیگرپيشنهاد شودخوار ساقه

دار درصد آلودگي نسبت به سایر رهش با کاهش معنيآهسته

کيلوگرم در هکتار  10تيمارهای کود فسفر و ميزان مصرف 

 350فسفات با ميزان مصرف ایر کودها نظير تریپلنسبت به س

تواند در جهت کاهش درصد کيلوگرم در هکتار، مي

خواران و کاهش آلودگي زیست محيطي آلودگي به ساقه

 مورد استفاده قرار گيرد. 

 

 سپاسگزاری

این پژوهش با حمایت مالي پردیس ابوریحان دانشگاه 

وسيله مراتب  دینتهران انجام شده است. نویسندگان مقاله ب

 .نمایندامتنان و سپاس خود را اعالم مي
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Abstract 

The corn stem borer Sesamia cretica Led. (Lepidoptera. Noctuidae) is one of the most important 

corn pests in Iran. Chemical control of this pest is rather difficult due to larval living inside the corn 

stem. As the role of nutrients is critical in plant resistance to pests, adequate crop fertilization can be a 

good preventive measure to control this pest. Phosphorus (P) is one of the essential elements required 

for plant’s performance, otherwise its limitation can impose severe consequences on cellular function 

and the growth rate. In the current study, the effect of different phosphorus fertilizer formulations was 

conducted on the corn stem borer infestation in a randomized block design of field conditions. Stem 

borer infestations were evaluated by the number of dead hearts and the percentage of infested stalks. 

The establishment of larvae under the greenhouse conditions were investigated. Results showed that the 

lowest and highest dead hearts were related to the application of P slow release fertilizer treatment with 

1.15 % and the control treatment with 4.53 %. A significant decrease in infestation was observed when 

the slow-release phosphorus treatment by 10% stem compared to control and other treatments. Minimal 

and maximal percentages of larval establishment were observed in slow-release phosphorus treatment 

with 10% larvae and control with 57.5% larvae per plant respectively. Based on the results of this 

research, application of slow-release phosphorus fertilizer in corn stem borer management is 

recommended. 
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