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  پیش گفتار

هرچند ذرت بومی ایران نیست ولی در حال حاضر یکی از گیاهان استراتژیک و مهم کشور بوده و کشت و 

ذرت نیز مانند سایر گیاهان مورد هجوم آفات، . هاي گذشته افزایش چشمگیري داشته است سالکار آن طی 

گیرد، که موجب خسارات قابل توجه کمی و کیفی به این محصول مهم  هاي هرز قرار می ها و علف بیماري

نسان مطرح ها و علف هاي هرز همواره به عنوان یک تهدید همیشگی غذاي ا آفات، بیماري. شوند زراعی می

در این میان و با . برند درصد محصوالت کشاورزي را در سطح دنیا از بین می 30اند و به طور میانگین  بوده 

چنانچه دانش . توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر هر منطقه، گاهی خسارت به مراتب زیادتر از این مقدار است

در امر تولید مد نظر قرار دهیم، میزان خسارت باز کشاورزي پایین برخی کشورهاي کمتر توسعه یافته را نیز 

ها هاي مدیریت آن زاي ذرت و آگاهی از روش لذا شناخت عوامل خسارت. هم در آن مناطق بیشتر خواهد بود

پزشکی پیش بینی ظهور و یکی از اهداف اصلی علم گیاه. تواند در کاهش خسارات، بسیار قابل توجه باشد می

  . ها به یک آفت در یک منطقه یا یک گیاه خاص استممانعت از تبدیل آن گسترش موجودات مضر و

ذرت در کشورمان ارایه  پزشکی گیاهتالش شده است تا اطالعات جامعی از  کتابدر تهیه و تدوین این 

کار، کارشناسان کشاورزي و نیز دست اندرکاران  شود؛ با این هدف که مورد استفاده کشاورزان محترم ذرت

هاي هرز مزارع ها، آفات و علفدر هر سه فصل کتاب تاکید اصلی روي بیماري. ري کشور قرار گیردکا ذرت

هاي انجام شده طی سنوات ذرت کشور بوده است و با ارایه مستندات و تصاویر که عمدتا برگرفته از پژوهش

، آفت و علف هرز گذشته بوده، سعی شده است تا خوانندگان گرامی ضمن آشنایی و شناخت عامل بیماري

هاي گیاهی گاهی عالیم ایجاد شده توسط آفات و بیماري. ها نیز اقدام کنند مورد نظر، بتوانند به مدیریت آن

ها براي افراد غیر متخصص مشکل هاي غذایی و محیطی گیاه مشابهت داشته و تشخیص آن با عالیم تنش



 

زا در ذرت  ارد زیادي خواننده را با عامل اصلی مشکلتواند در مواطالعات ارایه شده در این مجموعه می. است

  . آشنا نموده و راهکارهاي مدیریتی را در اختیار وي قرار دهد

از مجموعه مدیریت . به منابع مختلف مورد استفاده، اشاره شود کتابتا حد امکان سعی شده در متن 

نیز از پژوهندگان مطرح کردند و  پزشکی کشور که پیشنهاد نگارش این مجموعه راموسسه تحقیقات گیاه

هاي هرز موسسه که نتایج تحقیقات هاي گیاهان، حشره شناسی کشاورزي و علفهاي تحقیقات بیماريبخش

همچنین از کلیه عزیزانی که . شودها محتواي اصلی این مجموعه را فراهم ساخته، تشکر و قدردانی میآن

در پایان از کلیه خوانندگان . شود سپاسگزاري می ،بل کردندزحمت داوري و ویراستاري مجموعه حاضر را تق

 شوند، پوزش طلبیده و تقاضا محترمی که احتمال دارد در مطالعه این کتاب با اشکال یا ایراداتی مواجه  

هاي بعدي این  چاپشود تا با ارایه نظرهاي اصالحی خود به نویسندگان، موجبات غناي علمی و کاربردي می

  . فراهم آورند را مجموعه

نگارندگان      
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  مقدمه

تعداد اي اصلی مستقیم به عنوان غذبه طور شود که ترین گیاهان زراعی محسوب میذرت از قدیمی

      حتی تولید انرژي مورد استفاده قرار  ،دام و طیور و همچنین در صنایع مختلف ،هااز انسانزیادي 

 ، زیـر خانوادهGramineae اي و یـک سـاله، از خـانواده گرامینـهذرت گیـاهی اسـت تـک لپـه .گیردمی

Maydeae  از جنس Zea يو از گونهMays  منـاطق گرمسـیر و معتدل جهان است،غالت مهم از  که 

ذرت از جملـه محصوالت . سطح زیر کشت و مقدار تولیـد ذرت در دنیـا پیوسـته رو بـه افـزایش اسـت

زراعی است که نسبت به سایر غالت از طول دوره رشد کمتري برخوردار بوده و این در حالی اسـت که 

 سازگاري قدرت جمله از مطلوب خصوصیات داشتن دلیلب ذرت .باشدعملکرد آن نیز به مراتب باالتر می

 2000 سال در آن کشت زیر سطح طوریکههب است برخوردار زراعی محصوالت بین در ايویژه جایگاه از باال

 مقام ، برنج و گندم از بعد کشت، زیر سطح نظر از و بوده دنیا اراضی زراعی از هکتار میلیون120از بیش

 در دنیا در میالدي 2002 سال در آن تولید میزان و عملکرد از نظر و است داده اختصاص خود به را سوم

اي کشور سطح زیرکشت ذرت دانه 1391- 92در سال زراعی . )1382، بی نام( است داشته قرار اول رتبه

. باشددرصد از کل سطح مجصوالت زراعی می 4/2برآورد شده است که معادل  هزار هکتار 290حدود 

درصد از  7/2میلیون تن برآورد شده است، که معادل  85/1 حدود کشور در ايدانه ذرت یدتول میزان

 استان به درصد 8/34 با کشور ايدانه ذرت تولید میزان بیشترین. میزان تولید محصوالت زراعی است

 ذرت دتولی در درصد 6/12 سهم با کرمانشاه درصد، 2/17 سهم با فارس هاياستان و دارد تعلق خوزستان

گسترش کشت  ).1394، بی نام( اندداده اختصاص خود به را سوم و دوم هايرتبه ترتیب به کشور ايدانه

هاي مختلفی این محصول را مورد تهدید قرار ذرت در نقاط مختلف دنیا باعث شده که آفات و بیماري

  :ترین این آفات در کشور ما عبارتند ازدهند که مهممی
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       Ostrinia nubilalis Hubner (Lepidoptera: Crambidae)ذرت      خوار ساقه کرم -1

  انتشار مناطق

 خسارت کشور غربشمال و شمال در که است ذرت کلیدي آفات جمله از ذرت )اروپائی( خوارساقه کرم

ذربایجانآ و ، اردبیلگیالن ،مازندران گلستان، هاياستان در ایران در. کندبه محصول ذرت وارد می زیادي

 کلیدي و اصلی آفت سورگوم و روي ذرت در مغان يمنطقه در آفت این ).1-1شکل ( دارد شیوع شرقی

هاي مذکور این حشره از فارس، قم و سایر نقاط عالوه بر استان. )1392زاده و بصیري، تقی( باشدمی

  .)1393 ،آذرمی و همکاران( کشور به جز مزارع ذرت همدان گزارش شده است

  
مناطقی که در ، در این تصویر Ostrinia nubilalisخوار مناطق اصلی پراکنش جغرافیایی کرم ساقه: 1- 1شکل 

     ).اصلی( اندآنها فعالیت آفت یاد شده به طور چشمگیر و شاخص مشاهده شده است با ستاره مشخص شده
  

  میزبانی دامنه
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 گیاه خسارت گونه 200 حدود به دنیا در و اردد میزبانی وسیع طیف که فاژپلی است ايحشره آفت این 

 گیرندمی ار قر حمله مورد ذرت اروپائی خوارساقه کرم توسط که زراعی گیاهان ترینمهم .کندمی وارد

 این کنجد خسارت و آفتابگردان ، سورگوم ، سویا ، بادنجان ، پنبه چغندرقند، ، ذرت ، گندم  از عبارتند

نجفی و همکاران . )1392زاده و بصیري، تقی( است شده گزارش نیز برنج و نیشکر ، کنف روي از آفت

که در شمال و شمال غرب کشور  دانند میاز جمله آفات کلیدي ذرت  را ساقه خوار اروپایی) 1381(

  .زندخسارت زیادي می

  آفت شکل شناسی

م ها بیضی و مسطح شوند تخعددي به صورت نامنظم گذاشته می 20تا  15هاي ها در دستهتخم: تخم

طول دوره جنینی در این آفت در طبیعت . شوندباشند و معموال در قسمت زیرین برگ گذاشته میمی

  ).  2-1شکل (است روز  9تا  4بسته به شرایط محیطی بین 

اي تا اي روشن تا صورتی مایل به خاکستري در سطح پشتی وکپسول سر قهوهالروها به رنگ قهوه: الرو

 که دارد وجود تیره نقطه 4 بدن الرو حلقه هر روي در .باشداي مایل به زرد میسینه قهوهسهسیاه و قف

کشد که از سالی به روز طول می 50ي الروي حدود مرحله. شودمی مشاهده مو یک نیز نقطه هر روي

  ). 2-1شکل (سال دیگر بسته به منطقه و شرایط آب و هوایی این زمان متفاوت است 

-میلی 17تا  16متر عرض و در افراد ماده میلی 5/2تا  2متر طول و میلی 14-12هاي نر فیرهش: شفیره

کشد روز طول می 12این دوره در شرایط مزرعه حدود . باشدمتر عرض میمیلی 4تا  5/3متر طول و 

  ).2-1شکل (

 25 هاو ماده متریلیم 26 تا 20 اندازه نرها با بال باز هستند کوچک تا حدودي هاي بالغپركشب :بالغین

-تر میها به رنگ زرد کم رنگ تا قهوه اي روشن و نرها تیرهماده). 2- 1شکل (باشد می متریلیم 34 تا

ها در فاصله یک سومی حاشیه خارجی دو نوار شکسته به موازات حاشیه بال قابل رویت روي بال. باشند

  .(Capinera, 2014) است روز 24 تا 18 معمول طور به حشرات عمر طول. است
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  )1392تقی زاده و بصیري، ( Ostrinia nubilalisتصویر مراحل مختلف زیستی کرم ساقه خوار : 2- 1شکل 

  

  خسارت نحوه

ها و شود، که الروها با تغذیه از برگاولین آثار آلودگی در مراحل اولیه تشکیل قیف ذرت ظاهر می

الروهاي درشت، ساقه را در پشت غالف برگ سوراخ کرده و . شودار میورود به قیف گیاه خسارتشان آشک

وجود فضوالت الرو در محل غالف و محور برگ به . )3- 1شکل ( گردندها وارد غالف ساقه میاز محل گره

کنند و وارد هاي نر و ماده در حال رشد را سوراخ میالروها معموال گل. کندتشخیص آلودگی کمک می

بالل هاي مورد حمله این الروها  ،هاي نر شکستهند که معموال در آلودگی شدید ساقه و گلشوها میآن

  ).1390حقانی، ( دهندغیرقابل استفاده و ارزش اقتصادي خود را از دست می
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  Ostrinia nubilalisعالیم خسارت کرم ساقه خوار : 3- 1شکل 

  

 و سپس نموده تغذیه ذرت هايبرگ از مختصر طوره ب ابتدا ،تخم از جخرو از پس آفت این الروهاي

نزدیکی  در اغلب  ساقه به الرو ورود محل). 4- 1شکل (شوند می آن وارد و کرده سوراخ را آذین گل و ساقه

قابل  راحتیهب شودمی ریخته بیرون که الرو فضوالت و اره خاك با  هاسوراخ این که است ساقه هايگره

پرورده  شیره جریان قطع باعث آن در داالن ایجاد و ساقه داخل از تغذیه اب آفت این الرو. است تشخیص

اثر  در آلوده هايساقه. دشومی محصول عملکرد کاهش باعث امر این و شده ضعیف گیاه نتیجه در شودمی

 شکسته ذرت باعث کاکل محور از آفت الروهاي تغذیه. شودمی تشدید خسارت و شده شکسته باد وزش

  به بیشترین خسارت آن نتیجه در کهشود می هابوته تلقیح عدم و افشانی گرده در اختالل، هاآن شدن

 باعث کرده حمله نیز بالل به آفت این سوم نسل الروهايدر منطقه مغان . آیدمی وارد ذرت هاي بوته

که  است هداد نشان دنیا در اخیر هايبررسی. شوندمی آنها بازارپسندي رفتن بین از و کاهش محصول

فوزاریوم  قارچ ورود براي مناسبی محل ،ذرت اروپائی خوارساقه الروهاي وسیلههب ساقه در شده ایجاد سوراخ

 وجود ذرت میوه فوزاریوم بیماري به آلودگی میزان و آفت این جمعیت تراکم بین مستقیم رابطه و بوده

  ).1392زاده و بصیري، تقی( دارد
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  )1392تقی زاده و بصیري، (روي ساقه و گل آذین ذرت  Ostrinia nubilalisرم ساقه خوار خسارت ک: 4- 1شکل 

  

  شناسی زیست

گذرانی کرده و در اوایل بهار سن آخر داخل بقایاي گیاهی، زمستان این آفت زمستان را به صورت الرو

کشت ذرت به آن  هاي هرز و پس ازدر نواحی شمالی ابتدا روي علف. شوندحشرات کامل آن ظاهر می

گذران هاي حاصل از الروهاي زمستانپركاما در استان اردبیل در دشت مغان، عمده شب. کندحمله می

کنند به گندم حمله کرده و حتی تا یک نسل روي آن سپري کرده و سپس به مزارع ذرت مهاجرت می

 مزارع در کاملنسل  3 داراي ذرت خوارساقه کرم )1392(زاده و بصیري قیطبق نظر ت). 1385دادپور، (

 در ریزي تخم اوج دو و گندم مزارع در تخمریزي اوج یک داراي سال هر در آفت این .باشدمی مغان دشت
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طور هاي خود را بهاین حشره تخم. باشدمی آفت این نسل 3 دهندهنشان که است منطقه ذرت مزارع

  ).1385بصیري و همکاران، ( دهدمیقرار  ي وسط بوته ذرتهاي ناحیهاي در پشت برگدسته

 کنترل هاي روش

 زراعی کنترل

تا پناهگاهی براي  شوند بریده کف از امکان حد تا ها ساقه گندم، و ذرت محصول برداشت هنگام در -الف

  . گذران فراهم نشودجمعیت زمستان

 .شود نابود و آوريجمع مزرعه ازگیاهی  بقایا محصول، برداشت از پس -ب

  پائیزه عمیق شخم مانجا -ج

 استفاده از ارقام مقاوم - د

 بیولوژیک نترلک

این حشره داراي دشمنان طبیعی متعددي می باشد که قدرت عمل و یا انتشار آنها در کشورهاي 

 Trichogramma(در ایران بیشتر از زنبورهاي پارازیتویید تخم تریکوگراما . مختلف متفاوت است

Bezdenko brassicae یا Voegele pintoi grammaTricho) ( و زنبور پارازیتویید الرو ) 5- 1شکل

  . شودبراي کنترل بیولوژیک این آفت استفاده می) 6-1شکل ) (Say Bracon hebetor(براکون 

ي کنترل بیولوژیک آفت یاد شده رعایت موارد زیر که با بازنگري و تغییراتی، براي موفقیت در برنامه

    ) 1394و امیر نظري و همکاري،  1380نام،بی( 1کنترل بیولوژیک آفات ذرتدستورالعمل برگرفته از 

  .   باشد، قابل توصیه است می

 نمونه برداري از جمعیت آفت در مزرعهآفت با فنولوژیک بررسی وضعیت  - الف

 هاي پروانهتعداد تله براي هر حوزه عمل و ثبت  2هاي نوري یا فرمونی به تعداد حداقل  نصب تله -ب

  .به صورت هفتگی شکار شده

                                                 
ارائه شده  1380و سازمان حفظ نباتات در سال  کشور دستورالعمل کنترل بیولوژیک آفات ذرت توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی -1

  . است
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در مرحله تخم و زنبور O. nubilalis دوم کرم ساقه خوار   رهاسازي زنبور تریکوگراما براي کنترل نسل-ج

 .براکون براي کنترل جمعیت الروي

ü خوار  ماده ساقه يپرهشبرهاسازي با مشاهده اولین ي اولین مرحلهO. nubilalis  همراه با

  .تریکوکارت در هکتار 100تخم آفت با جستجو و مشاهده دسته 

ü باالروها در مزرعه شفیره شده باشند % 50اي خواهد بود که رهاسازي در مرحلهي دومین مرحله 

  .هکتار تریکوکارت در 100 نرم رهاسازي

ü تریکوکارت در هکتار  200با  هاپركشبر مرحله پیک پرواز دهاسازي سومین مرحله ر.  

ü  در زمان هاپركشب پیک پرواز يمرحلهسوم تریکوگراما، در سازي از رها روز بعد 10حدود ،

    تایید  ارشناسیکه ضمن بازدید ک O. nubilalisساقه خوار الروي سوم  سنجمعیت  پیک

  .علیه جمعیت الروي آفت زنبور ماده براکون در هکتار 1000شود، رهاسازي می

  :O. nubilalisخوار  ساقهسوم  رهاسازي براي کنترل جمعیت نسل - د

ي فرمونی، چهار ها شکار شده در تله هايپركشبوزانه رثبت توجه و تاکید بر  ااسترینیا بدر نسل سوم 

  ). 1380بی نام، (شده است به شرح ذیل توصیه مرحله رهاسازي 

ü شبمنحنی تغییرات جمعیت  يصعودروند شروع ي مشاهدهبه محض رهاسازي اول ي مرحله -

  تریکوکارت در هکتار  100با نسل سوم  هايپرك

ü تریکوکارت در  100هاي ذرت با  درصد شفیره در ساقه 50ي دوم رهاسازي با تشکیل مرحله

  هکتار 

ü  رهاسازي سوم در مرحله پیک پروازO. nubilalis  تریکوکارت در هکتار  200با  

ü زنبور  1000ي رهاساز ، بااز رهاسازي مرحله پیک پرواز روز بعد 10تا  7دود ي چهارم حمرحله

الزم به ذکر است که در این مرحله رهاسازي . شودانجام می) 7- 1شکل ( ماده براکون در هکتار

نیز موثر خواهد سزامیا و هلیوتیس زنبور براکون روي کنترل بیولوژیک الروهاي سایر آفات مثل 

  .بود
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 آفت تي جمعیتکمیلی براي پوشش کنترل بیولوژیک علیه باقیمانده هايرهاسازي- ه

ü  رهاسازي زنبور  آفت، نسل قبلبراي الروهاي روز بعد از رهاسازي براکون  10-12حدود

حداکثر (ه روز 5 ي زمانیفاصلها ب) تا حالت خمیري(تریکوگراما شروع و با توجه به فنولوژي ذرت 

  . داشتادامه خواهد  در هکتار تریکوکارت 100با  هر نوبتو در ) مرحله 4الی  3

  . متري از هم انجام شود 10هاي ها بر روي بوته هاي ذرت با فاصلهد نصب تریکوکارتشوتوصیه می

  

                   
 O. nubilalisو پارازیته کردن تخم ساقه خوار  ) سمت راست( Trichogramma brassicae زنبور : 5 -1شکل 

  .)سمت چپ(ور تریکوگراما توسط زنب
  

                         
  و پارازیتیسم الرو میزبان توسط آن Bracon hebetorحشره کامل زنبور : 6 - 1شکل          
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  در مزارع ذرت   Bracon hebetorرهاسازي زنبور براکون : 7- 1شکل 

 

 کنترل براي هکتار در کیلوگرم 2 مقداره ب Bacillus thuringiensisهاي تجاري باکتري همینطور فرم

هاي تجاري استفاده از فرآورده .درومی کارهبسنین اولیه  الروهاي خصوصهب کرم ساقه خوار الروهاي

 باعث Bt به محافظ و کنندهخیس ماده یک نمودن اضافه همچنین. شودمی توصیه عصر هنگام Btباکتري 

 سه هر از آفت، کامل کنترل براي شودمی توصیه. خواهد شد محیط در آن دوام نیز و اثیرت درصد افزایش

 شود استفاده  O. nubilalisدر کنترل کرم ساقه خوار  تلفیقی صورته ب یاد شده بیولوژیک کنترل عامل

      ).1392زاده و بصیري، تقی(

هاي تجاري گراما کمتر از تاثیر فرآورده، تاثیر رهاسازي زنبور تریکو)1388(هاي موحدي طبق یافته

در کنترل بیولوژیک آفت یاد شده است و کاربرد تلفیقی زنبور و باکتري بر روي همدیگر اثر  Bt باکتري

  .افزایشی ندارد
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  کنترل شیمیایی

ی مقارن با زمانی است سمپاشزمان  بهترین، O. nubilalisبه منظور کنترل شیمیایی کرم ساقه خوار 

 سوراخ شانهايبرگ ها بوته% 70و یا حدود  اندنشده ساقه وارد هنوز و  خارج تخم از الروها% 50که 

  . دهند نشان را آفت تغذیه عالئم و شدگی

ترین زمان کنترل شیمیایی کرم ساقه خوار اروپایی، در خصوص پیش آگاهی از مناسب است البته الزم

اندیشیده  یتمهیدات) درجه - روز(ي گرماي موثر محیطی ههاي نوین مبتنی بر محاسببا استفاده از روش

 سوء اثرات کمترین که مناسب انتخابی کشحشره یک از استفادهبراي کنترل شیمیایی این آفت، . شود

 سمپاشی تکرار عدم حصول کنترل مناسب،  صورت در .توصیه شده است ،باشد داشته را محیطی زیست

فوزالن و ) 1388(شیخی ). 1392زاده و بصیري، تقی(شود میاول توصیه  سمپاشی از پس روز 10

نشان دادند ) 1393(آذرمی و همکاران  .خوارهاي ذرت نام برده استپروفنفوس را براي کنترل ساقه

      باشد، همچنین کش مناسبی براي کنترل این آفت میحشره (SC 24%)کش اسپینوساد حشره

با درجه  (DF 80%)  و تیودیکارب (EC 15%)ایندوکساکارب  ،(EC 50%) هاي پیریدالیلکشحشره

   . نداتاثیر کمتر نسبت به اسپینوساد در رتبه بعدي براي کنترل شیمیایی این آفت معرفی شده

    ان سزامیا خوار ساقه - 2

 .S  و Lederer  Sesamia creticaيخواران جنس سزامیا در ایران متعلق به دو گونهساقه   

nonagrioides Lefebvre   (Lepidoptera: Noctuidae) 8-1شکل (باشند می .(  

  
  ) پایین( Sesamia creticaو  Sesamia nonagrioidesخوار ، ساقه)باال(هاي بالغ نر و ماده شب پرك: 8- 1شکل 
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  )1378رنجبر اقدم، (
  

  انتشار مناطق

خوار راعی، این گونه به نام ساقهي آفات گیاهان زهاي مختلف در زمینهدر کتاب S. creticaي گونه

بلوچستان، سیستان و اصفهان، هاي واقع در حاشیه دریاي خزر، ذرت ذکر شده است و در استان

اما . ده استبیان ش به طور فعال حضور دارد و خسارت آن نیز زیادتهران و  فارس لرستان، خوزستان،

) 9-1شکل (به ویژه فارس و خوزستان  هاي جنوبی کشورفقط از استان، S. nonagrioidesي گونه

ي شناسایی شده در کشور در برخی از مناطق مثل هر دو گونه). 1378رنجبراقدم، (گزارش شده است 

ولی غالبیت گونه در مناطق . هاي سیمپاتریک در کنار هم حضور دارنداستان خوزستان به صورت گونه

شجاعی، (ود تفاوت در میزان رطوبت نسبی محیط شتصور می). 1378رنجبر اقدم، (مختلف متفاوت است 

در موضوع غالبیت هر یک از این دو گونه در مناطق مختلف ) 1394صدیقی، (و ترجیح میزبانی ) 1365

  .دخیل باشند
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در مناطق مختلف کشور، مناطق آلوده به   .Sesamia sppنقشه پراکنش جغرافیایی ساقه خواران : 9 - 1شکل 
    ).اصلی( ره مشخص شده استآفت یاد شده با ستا

  
  

  میزبانی دامنه

ایران توسط فرحبخش از روي ذرت، نیشکر،  از 1340نخستین بار در سال  S. creticaخوار ساقه

به انواع گیاهان  هستند قادر Sesamiaخواران جنس ساقهبه طور کلی . فرنگی گزارش شدسورگوم و گوجه

و سودان گراس را به  ، برنجاي، ذرت، نیشکرد ولی ذرت خوشهها حمله کنايلپهخانواده گندمیان و تک

اساس بررسی اقتدار در بر  ).1388بهداد، و  1383رنجبر اقدم و کمالی، ( دهدها ترجیح میسایر میزبان

این حشره در بهار به گندم و جو و در تابستان و پاییز به برنج و ذرت حمله کرده و بین  1370 سال

دهد لوئی، سوروف ، یوالف وحشی، چچم، مرغ و قیاق را بر سایر گیاهان ترجیح می هاي ثانويمیزبان

  ).1378رنجبر اقدم، (

  آفت ظاهري مشخصات 

  S. cretica يگونه

  تخم

سطح . )10-1شکل ( میلیمتر است 1تخم این آفت گرد، پهن و به رنگ سفید شیري و به قطر تقریبی 

ها به تخم. شوندت جانبی است که به دو طرف تخم متصل میآن داراي شیارهاي منظم و موازي در قسم

  ). 1378رنجبر اقدم، (شوند ها قرار داده میصورت ردیفی زیر غالف برگ

  الرو

متر و در ابتدا سفید شیري رنگ بوده و به تدریج با رشد میلی 30- 35طول الروها در سن آخر حدود 

و به همین دلیل در برخی از منابع  )10- 1شکل ( آیندمیالروها در سنین باالتر به رنگ صورتی روشن در 

این الروها داراي سر و ). Soltani et al., 2013(گویند نیز می Pink stem borersعلمی به این الروها 

  ).1378رنجبر اقدم، (اي می باشند هاي تنفسی مشخص به رنگ قهوهسوراخ
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  شفیره

اي تیره اي روشن تا قهوهها بیضی شکل و به رنگ قهوهپركشباغلب ي شفیره ي این آفت مثلشفیره

هاي نر و طول شفیره .)10-1شکل ( شودجاد می شود تشکیل مییاست و درون داالنی که از تغذیه الرو ا

تفکیک جنسی . متر استمیلی 5میلیمتر و قطر آنها حدود  20-25و  15- 17ماده در این گونه به ترتیب 

-از ویژگی. فولوژیک بندهاي انتهایی شکم به راحتی امکان پذیر استورم اتخصوصیاین گونه بر اساس 

نه تنها در تفکیک جنسی ) 1383(و رنجبر اقدم و کمالی ) 1378(ها، رنجبر اقدم فولوژیک شفیرهورهاي م

ي نزدیک آن که به صورت سیمپاتریک در مزارع هاي نر و ماده، بلکه در تفکیک این گونه از گونهشفیره

  . )11-1شکل ( اندکر و ذرت خوزستان فعال هستند، استفاده کردهنیش

  حشره کامل

رنگ کرم و تقریبا یکنواخت است و در وسط آن یک خط طولی ه بال جلو ب S. creticaي کامل حشره

. )10-1شکل ( مشخص نیستبه طور کامل ها این خط و البته در برخی از نمونه شودتیره رنگ دیده می

    25-33هاي باز در افراد ماده  متر و عرض آن با بالمیلی 12ها حدود پركبدن شب طول تقریبی

هاي جلو در این حشره، کرمی روشن و رنگ عمومی بال. متر استمیلی 23-32متر و در افراد نر میلی

در  ي نرپرهشاخک شب. ها و موهاي بلند استهاي عقبی سفید رنگ است و بدن آن پوشیده از فلسبال

S. cretica ها فقط در یک است که این دندانه) اي موداراره(مانند کوتاه هاي اره داراي یک ردیف دندانه

رنجبر (باشد اي نداشته و از نوع نخی میهاي ماده حالت ارهپركطرف وجود دارد ولی شاخک در شب

  ).1378اقدم، 
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 )اصلی( S. creticaخوار  ساقه) ره و حشره کاملتخم، الرو، شفی(مراحل زیستی :  10- 1شکل 
 
 

  
  ) تصاویر سمت راست( S. creticaي هاي نر و مادههاي مرفولوژیک شفیرهتفاوت: 11- 1شکل 

  )1378رنجبراقدم، ) (تصاویر سمت چپ( S. nonagrioidesو 
  

   S. nonagrioides  گونه
  تخم

ا رشد جنین به رنگ سربی و تیره در تدریج ب هاي تازه به رنگ لیموئی روشن هستند که بهتخم

ي متعدد ها کروي با قطبین پخ است و در سطح جانبی آنها خطوط برجسته و فرورفتهشکل تخم .آیند می

 ها تخم صاف و بدون نقش میباشدرسند و در قطبکه این نقوش به دو قطب تخم نمی شونددیده می

آوري هاي جمعد یک میلیمتر بوده ولی تعداد کمی از تخمي قطر تخم حدومتوسط اندازه. )12-1شکل (
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هاي خاص و متمایز یکی از ویژگی ).1355دانیالی، ) (میلیمتر 7/0-6/0(اند تر بودهشده از این حد کوچک

 ي در گونه. گذاري استهاي تخمتراکم توده تخم و تعداد ردیف S. creticaي ي این گونه از گونهکننده

S. cretica3داد تخم در هر دسته کمتر و تعداد ردیف هاي تخم گذاشته شده به ندرت به بیش از تع 

ي ردیفه گذاشته می شوند، در حالیکه در گونه 2-1ها در ردیف هاي ردیف می رسد و در اغلب موارد تخم

S. nonagrioides  ي برابر گونه 3 - 2تعداد تخم در هر دسته بهS. cretica ب به ها اغلرسیده و تخم

رنجبر اقدم، ) (13- 1شکل (شود ردیفه در هر دسته زیر غالف برگ میزبان گذاشته می 4- 3صورت 

1378 .(  

  الرو

ي جنینی الرو حدود ي جنینی درون تخم مشخص است و بعد از اتمام دورهبدن الرو بعد از طی دوره

ز پوسته تخم در سطح قسمتی ا سوراخ کردنماند سپس با ي تخم باقی میچندین ساعت درون پوسته

ي الروهاي سن یک حدود یک میلیمتر و عرض کپسول اندازه. )12-1شکل ( شوداز آن خارج می ،جانبی

  ).1355دانیالی، (رنگ کلی الروهاي جوان صورتی است . میلیمتر است 2/0سر حدود  

رشد الرو  شود که باي صورتی رنگ کمرنگی دیده میي بدن الرو در سطح پشتی لکهروي هر حلقه

تر شده و با پیوستن آنها و ایجاد یک نوار سرتاسري رنگ بدن کامالً صورتی رنگتر و پرها وسیعاین لکه

- اي تیره میاي روشن و در مراحل بعد به رنگ قهوهي الروي قهوهکپسول سر در مراحل اولیه. شودمی

میلیمتر است  5/3تا  3ل سر میلیمتر و عرض کپسو 35-30طول الرو در حداکثر رشد حدود . باشد

  ).1355دانیالی، (

  

  شفیره

طول . )11-1شکل ( از نوع نیمه آزاد است S. creticaي مثل گونه S. nonagrioidesي شفیره

 20- 30و  15-20اندکی بیشتر و به ترتیب  S. creticaي ي این گونه نسبت به گونههاي نر و مادهشفیره
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هاي ها نسبت به شفیرهاز نظر وزن و جثه نیز این شفیره. است )خرمایی( اي تیرهمیلیمتر و به رنگ قهوه

  .)1378رنجبر اقدم، ( بزرگتر هستند S. creticaي گونه

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  )اصلی(   S. nonagrioidesخوار ساقه) تخم، الرو، شفیره و حشره کامل(مراحل زیستی :  12- 1شکل 
  

                

  

  

               
) تصاویر سمت راست( S. nonagrioidesي مقایسه دستجات تخم و آرایش تخمگذاري در دو گونه: 13- 1شکل 

  ).اصلی(که از غالف گیاهان میزبان استحصال شده است ) تصویر چپ( S. creticaو ) 1378رنجبر اقدم، (
  



١٩ 
 

  هاي بالغپركشب

تر و متمایل به بزرگتر و رنگ آنها تیره S. creticaي هاي این گونه از نظر جثه نسبت به گونهپركشب

ي خارجی بال جلو داراي لکه اي و در حاشیههاي جلو برنگ قهوهدر این گونه بال .اي روشن استقهوه

بال عقب سفید و در حاشیه عقبی متمایل به ). 8-1شکل (هاي سرتاسري سیاه رنگ پیوسته می باشد 

و در افراد نر  23-40هاي باز پرك در افراد ماده با بالاندازه شب. باشدهاي ظریفی میزرد و داراي ریشک

از نظر . باشدپرك پوشیده از موهاي انبوه برنگ حنایی میپرونوتوم این شب. میلیمتر است 23-20

رفولوژیک ژنیتالیاي نر قابل استفاده وتخصصی براي شناسایی و تفکیک این دو گونه، بررسی ساختار م

 .S  يبه خصوص در مزارع ذرت فقط دو گونه ،دلیل اینکه در ایرانهولی ب) 1378بر اقدم، رنج(است 

nonagrioides و  S. cretica  اند، تفکیک این دو گونه بدون بررسی ژنیتالیا از شناسایی و معرفی شده

 .S ي ونهروي ساختار مورفولوژیک شاخک افراد نر نیز براحتی امکان پذیر است، بدین نحو که در گ

nonagrioides 14- 1شکل (باشد اي ظریف میي دوم از نوع ارهاي و در گونهشاخک از نوع دو شانه .(  

  

  

  

  

  

  

  

  )1378 ،رنجبر اقدم) (ب(  S. nonagrioidesو ) الف(  S. creticaشاخک نر در: 14- 1شکل 
  

  خسارت نحوه
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هاي جوان رسد، از برگمتر میسانتی 20ه ب آنها هاي جوانی که  ارتفاعالروهاي سنین اول روي  بوته

هاي بوته این الروها همچنین قسمت انتهایی. کنندتغذیه می ،انداي خارج نشدههلکه هنوز از حالت لو

پس از اینکه گیاه مقداري رشد کرد، . دهندنیز مورد حمله قرار می را دنشومی گیاهکه سبب رشد  ذرت را

ها نیز از دانه. گذرانندجا میارد ساقه شده و قسمت اعظم دوره رشد خود را آنهایی والروها با ایجاد داالن

مجموع این حمالت باعث . گیرندمانند و به محض تشکیل مورد تغذیه قرار میحمله آفت در امان نمی

به طور کلی . بیند شکل طبیعی خود را نیز از دست بدهدکه می هاییخسارتشود گیاه عالوه بر می

هاي لوله شده و متر روي برگمیلی 3تا  2هایی به قطر که با تولید سوراخ 2و  1الروهاي سنین  خسارت

در سطح یک برگ اغلب مرتب و منظم هستند، چون الروها  گفته شدههاي سوراخ. اسپات همراه است

هاي منظمی خشوند سوراها باز میکنند و وقتی برگها را ایجاد میهاي لوله شده آنضمن عبور از برگ

  ).15-1شکل ( شودها پیدا میروي آن

- هاي بعد از دانهباشد و در نسلدر نسل اول روي برگ و ساقه می 4و  3، 2خسارت الروهاي سنین 

هایی به قطر تا یک ها و سوراختر تغذیه کرده که طی آن بریدگیهاي مسنهاي تازه تشکیل شده و برگ

  .دشوها ایجاد میمتر در برگسانتی

-1شکل ( باشدهاي وسیع و طویل در طول ساقه توام میبا ایجاد داالن 5و  4خسارت الروهاي سنین 

و ساقه در محل تشکیل داالن خشک  آیدها به رنگ سیاه در میها داخل داالنبه علت فعالیت قارچ ).15

  ).1366میرکریمی، ( کندو شکننده شده و گاهی ورس می
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  .)اصلی(  S. creticaخوار ساقه عالئم خسارت: 15- 1شکل 

  

  آفت شناسی زیست

   S. creticaي گونه

که فعالیت نسل اول آفت همزمان با رد نسل در سال دا 2سمنان  يدر منطقه  S. creticaي گونه

. انجامد ماه به طول می 2- 5/2شروع کشت ذرت در منطقه از اوایل خرداد با ظهور حشرات کامل شروع و 

ها در ساقه  از اوایل مرداد شروع شده و بیشترین فعالیت الروهاي این نسل و خسارت آن فعالیت نسل دوم

گذران آفت را تشکیل داده که درون  الروهاي کامل نسل دوم، فرم زمستان. شودمیو بالل مشاهده 

از برگ خسارت سزامیا در مزارع ذرت شامل تغذیه . کنند گذرانی می مانده در مزرعه زمستان هاي باقی ساقه

که منجر به خروج شیره گیاهی، (هاي چهار ردیفه، تغذیه از جوانه مرکزي، تغذیه از ساقه  و ایجاد سوراخ

هاي جوان  حشرات ماده بوته. باشد ، تغذیه از بالل و پوسیدگی بالل می)شود خاك اره و شکستن ساقه می

ها اغلب به پركشبگذاري تخم .)1391نادریان، ( دهندمیریزي ترجیح  دو تا شش برگی را براي تخم
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-1و  10-1هاي شکل( باشدمیهاي میزبان روي ساقه صورت دسته جمعی و در سطح داخلی غالف برگ

روز بوده و الروهاي جوان ابتدا از برگهاي جوان  4- 8 بسته به دماي محیط حدود طول دوره جنینی. )13

کشد ي الروي چند هفته طول میدوره. ندشوه میتغذیه کرده و بعد از چند شب وارد گیاه و یا داخل ساق

   .ندشوو سپس تبدیل به شفیره می

گذاري از هرچیز ساقه مانند حتی یک قطعه چوب که به طور عمودي هاي ماده براي تخمهايپركشب

روي ذرت محل مناسب . گرددگذاري میقرار داده شده باال رفته و به جستجوي محل مناسب براي تخم

ي برگها و پروانه هاي ماده با کمک والوها تخمریز خود را زیرغالف، لبه. د ساقه و خوشه استمحل رش

دهند ها قرار میها را در سطح داخلی غالف برگکنند و تخمهاي پیچیده شده فرو میقسمت

  ).1366میرکریمی،(

 S. nonagrioidesي گونه

 خوزستان استان در. دارد مناطق ریسا به سبتن يشتریب تیفعال فارس و خوزستان استان در گونه نیا

. کندیم جادیا خسارت برنج محصول يرو فارس استان در و شکرین و ذرت يرو S. nonagrioides يگونه

 داخلی قسمت مزرعه، در ذرت نشده قطع هاي ساقه بقایاي داخل در کامل الروهاي صورت به زمستاندر 

 سر به میزبان هرز هايعلف و نیشکر زندة هاي ساقه داخل در و مزارع در مانده جا به هايبالل و طوقه

 دوره .شوند می شفیره به تبدیل تدریج به هوا شدن گرم با ماه اسفند اوایل در هاوالر این. برد می

 هفته از هاپركشب ریزيتخم اولین .انجامد می طول به روز 15 حدود گذرانزمستان الروهاي شفیرگی

 2-4 هايدسته در و ايدسته طور به ریزيتخم. دارد ادامه فروردین 20 تا و شده وعرش ماه فروردین اول

 که را برگی 4-6 جوان هايبوته آفت این .شودانجام می ذرت اولیه ايهبرگ غالف داخل دراغلب  و ردیفی

 مانز مدت و جنین رشد دورة. دهدمی ترجیح ریزيتخمبراي  دارند ارتفاع متر سانتی 15- 20 حدود

 سپس. انجامدمی طول به روز 12 تا 10 و بوده بعدي هاينسل از ترطوالنی اول نسل در تخم تفریخ

 حدود آفت اول نسل يالرو يدوره زمان مدت. زنندمی خسارت شد گفته که ترتیبی به و خارج الروها

 اواخر از اول نسل ايهشفیره. انجامدمی طول به خرداد دوم دهۀ تا فروردین دوم نیمه از وماه  5/1-1



٢٣ 
 

 هايپركشب. کشدمی طول روز 10- 15 شفیرگی يطول دوره و شوند می تشکیل بعد به ماه اردیبهشت

 ماه خرداد دوم نیمه و فروردین بین فاصله در. شوندمی ظاهر تدریج به ماه خرداد دوم نیمه از نسل این

 خانوادة هرزهايعلف و نیشکر گندم، بهاره، کشت ذرت، گیاهان دارد فعالیت آفت این اول نسل که

 عبارت به یا ماه 5/2-3 اول نسل فعالیت کلی طور به و دهندمی تشکیل را نسل اینهاي میزبان گرامینه

  . )1370جمسی و کمالی، ( کشدمی طول خرداد دوم نیمه تا فروردین اوائل از دیگر

 دو به گیري جفت از پس شوندمی اهرظ خرداد اوایل از که اول نسل يماده هايپركشب ریزيتخم

 :دارند ریزي تخم امکان طریق

 حدي تا مزارع قبیل این چون صورت این در که کنندمی ریزيتخم بهاره کشت ذرت مزارع در - الف

     ریزي تخم ذرت گیاه انتهائی هايقسمت در، بر این اساس نیستند تخمریزي مناسب و شده چوبی

 صورت مزارع داخل هرز هايعلف روي بر تخمریزيبه طور عمده،  بعد به ماه دادخر دوم نیمۀ از. کنندمی

 مورد میزبان به و داده تغییر را خود میزبان ،هرز هايعلف از تغذیه مدتی از پس حاصله الروهاي. گیردمی

 ايقسمته دره عمدبه طور  الروها قبیل این صورت این در شوندمی منتقل بهاره کشتذرت  یعنی عالقه

 .کنندمی نفوذ ساقه داخل به سپس و داشته فعالیت گیاه فوقانی

 و برنج گراس، سودان اي، خوشه ذرت جمله از دیگري هايمیزبان ذرت جز به خرداد دومي هنیم از-ب

 بدین و نموده ریزيتخم آنها روي بر ماده حشرات که شود می یافت منطقه درنیز  رشد حال در نیشکر

 دوم نسل چنانچه است توضیح به الزم. شودمی سپريیاد شده  هايمیزبان روي بر تآف دوم نسل ترتیب

 مزارع برداشت و شدن چوبی علت به الروها اکثریت صورت این در شوند مستقر بهاره کشت ذرت روي بر

 .کنند تکمیل را خود زندگی سیکل توانند می ندرت به و بود خواهند مرگ به محکوم

 :دوم نسل

 تا خرداد دوم يهنیم از ماه 5/1-2 حدود و کوتاه دوم نسل فعالیت زمان مدت هوا شدن مگر دلیل به

 برنج اي، خوشه ذرت گراس، سودان روي بر نسل این افراد هعمد فعالیت. کشدمی طول مرداد اول يهنیم
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 مرداد ایلاو در حاصله هايپروانه و ماه تیر دوم يهنیم در نسل این شفیرگی زمان و باشد می نیشکر و

 .)1370جمسی و کمالی، ( شوندمی ظاهر

 :سوم نسل

 ماه شهریور اول هفته تا که کنندمی تخمریزي به شروع ماه مرداد سوم دهۀ از دوم نسل هايپروانه

 جهت شدن، چوبی و زیاد رشد علت به) مایلو( اي خوشه ذرت و گراس سودان زمان این در. یابدمی ادامه

به  و برنج ،)تابستانه( دوم کشت ذرت مزارع به ماده حشراتبر این اساس . ستندنی مناسب آفت تخمریزي

 این. آورندمی هجوم اند شده کاشته ماه شهریور در که نیشکر) Plant( جدید کشت مزارعخصوص به 

 بوده برگه 4-6 زمان این در تابستانه کشت ذرت. باشدمی نسل این تخمریزي جهت مناسبی مکان مزارع

 می زیاد زمان این در نیشکر مزارع آلودگی امکان عالوه به باشد، می نرم ساقۀ داراي هنوز نیز برنج و

. انجامدمی طول به روز 40- 45 حدود و بوده کوتاه نیز سوم نسل الروهاي فعالیت زمان مدت .باشد

 در نسل این هايپروانه. شوند می تشکیل ماه مهر اول دهۀ لغایت شهریور اواخر از نسل این هايشفیره

 .)1370جمسی و کمالی،( شوند می ظاهر ماه مهر دوم دهۀ

 :چهارم نسل

 به دیگري میزبانهاي الاحتما. گیرد می صورت ذرت تابستانه کشت مزارع در سوم نسل یزيرتخم

 در. باشند می آفت تخمریزي تهج مناسبی مکان مزارع حاشیۀ و داخل هرز هايلفع و نیشکر خصوص

 موقع این در. گیرد می صورت ذرت هاي بوته طرف به هرز علفهاي از الروها مهاجرت نیز مرحله این

 طول ماه 5/1-2 و بوده طوالنیتا حدودي  نسل این الروهاي فعالیت زمان مدت. باشدمی مناسبی میزبان

 نسل ايه هشفیر از حاصل هايپروانه. شوندمی تشکیل بعد به آبان اواخر از نسل این هايشفیره. کشدمی

 .)1370جمسی و کمالی، ( آورند می وجود به را پنجم نسل تخمریزي از پس چهارم

 :پنجم نسل

 که چهارم نسل الروهاي از زیادي تعداد با همراه آن الروهاي و بوده ناقص هعمدبه طور  نسل این

 مانندمی قیبا پناهگاهها سایر یا ذرت بقایاي داخل در زمستان آخر تا اندنداشته را شدن شفیره فرصت
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استان  درS. nonagrioides خوار توان گفت ساقهبا توجه به موارد ذکر شده می. )1370جمسی و کمالی،(

 . داردسال در  نسل 4-5خوزستان 

   .Sesamia sppساقه خواران  کنترل هايروش

   حمایت از دشمنان طبیعیحفظ و 

ر پارازیتـــوییــد وـزنب، Sesamiaن جنس خواراســــاقهنان طبیعی ـــدشمدر ایران در میان      

-1شکل (از اهمیت خاصی برخوردار است  Hym.: Gahan Telenomus basseolae) (Scelionidae تخم

در مواردي (این زنبور در شرایط طبیعی قادر است بدون کنترل شیمیایی به میزان قابل توجهی ). 16

؛ رنجبراقدم و کمالی، 1379رنجبراقدم و کمالی، ( خواران مذکور بکاهداز جمعیت ساقه%) 90بیش از 

-رسد در میان عوامل مختلف کنترل بیولوژیک ماکروي بومی، این زنبور یکی از موفقبه نظر می). 1383

بر این اساس بسته مدیریتی . باشدهاي کشاورزي ایران ترین عوامل کنترل بیولوژیک آفات در بوم سامانه

. هاي بومی این زنبور باشدآفت باید با محوریت حفاظت و حمایت از جمعیت ارائه شده براي کنترل این

هاي جایگزین و هاي شیمیایی و از استفاده از روشکشدر همین راستا، بر عدم استفاده از آفت

  . شوددر مزارع ذرت تاکید می Sesamiaخواران جنس غیرشیمیایی براي کنترل ساقه

  
  در حال پارازیته کردن Telenomus busseolae ي ید مادهزنبور پارازیتوئ: 16 - 1شکل 

   Sesamiaهاي ساقه خواران جنستخم
  

  هاي هرز میزبان و استفاده از ساقه خردکن از بین بردن علف
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 هاي کشاورزي مصرف بهینه نهاده

ها بیش از حد متعارف و توصیه شده، خسارت و جلب آفت را به کشمصرف کودهاي شیمیایی و علف

  ).1391طاهرخانی و موذن، ( بخشدمت مزارع شدت میس

 استفاده از ارقام مقاوم

دار هستند براي تخمریزي توسط هاي کركها مشخص شده است، ارقامی که داراي ساقهطبق بررسی

  ).1366میرکریمی، (شوند هاي این آفت کمتر ترجیح داده میپركشب

 استفاده از تله سبز

ریزي سورگوم را به نیشکر و ذرت ترجیح هاي سزامیا براي تخمپركشب ها نشان داده است،بررسی

-ي مزارع یا بین ردیفي سبز در حاشیهبر این اساس کاشت گیاهانی مثل سورگوم به عنوان تله. دهندمی

ولی باید توجه داشت که براي موفقیت در کنترل آفت با استفاده از . هاي کاشت ذرت قابل توصیه است

- الزم است دستجات تخم و الروهاي آفت قبل از تبدیل شدن آنها به شفیره و تشکیل شباین روش، 

بنابراین پایش مستمر آفت روي گیاهان تله . آوري و معدوم شوندهاي بالغ از روي گیاهان تله جمعپرك

 بعد از جمع آوري الروها، بهتر است گیاهان تله ریشه کن شده و سوزانده شوند. بسیار ضروري است

  ).1391طاهرخانی و موذن، (

  کنترل بیولوژیک 

بدلیل قدرت جستجوگري باال و T. basseolae ر زنبوساقه خواران، دشمنان طبیعی این در میان 

این زنبور در شرایط طبیعی قادر است بدون کنترل . تخصص میزبانی آن از اهمیت خاصی برخوردار است

به دلیل کارایی مطلوبی که از این . خواران مذکور بکاهدشیمیایی به میزان قابل توجهی از جمعیت ساقه

در  .Sesamia sppهاي شده است، این پارازیتوئید اهمیت خاصی در  کنترل بیولوژیک گونهزنبور دیده

زنبور ) 1383رنجبر و کمالی، (طی بررسی   ).1381رنجبر اقدم و کمالی، (مزارع ذرت ونیشکر دارد 

ي دیگر بیشتر را نسبت به گونه S.creticaي میاي موجود در ایران، گونهمذکور در بین دو گونه سزا

ولی در طبیعت تخم هاي هر دو گونه را در مزارع ذرت و ). 1379رنجبر اقدم و کمالی، (دهد ترجیح می
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دانیالی، (به نحوي که نیازي به کنترل شیمیایی نخواهد بود . کندنیشکر در حد مطلوبی پارازیته می

اند و یا در اوایل فصل اختالف فازي بین اوج با این حال در مناطقی که به تازگی زیر کشت رفته). 1363

همین موضوع باعث ایجاد خسارت در . خواران و حضور زنبور یاد شده وجود داردجمعیت نسل اول ساقه

است به خصوص  بر این اساس توصیه شده. شودمزارع گیاهان میزبان به ویژه ذرت بهاره در خوزستان می

بر این اساس . در اوایل فصل براي پرورش انبوه و رهاسازي این زنبور در مزارع ذرت احتمام ویژه داشت

الزم است، رهاسازي زنبور یاد شده به صورت تلقیحی فصلی بر اساس شکار تله هاي فرمونی همزمان با 

اول فصل با تراکم و پوشش  اگر رهاسازي. هاي نسل اول آفت شروع شودپركاوج گرفتن جمعیت شب

هاي بعد نیازي به رهاسازي در سطح وسیع و به صورت مناسبی از جمعیت زنبور انجام شود، در نسل

اشباعی نخواهد بود و همین جمعیت رهاسازي شده با جمعیت موجود در فون منطقه براحتی جمعیت 

  .  تواند کاهش دهدآفت را در حد مطلوبی می

هاي دوم به بعد، الزم است ضمن معیت آفت و نیاز به تکرار رهاسازي در نسلدر صورت باال بودن ج

هاي هاي کامل در کانونپركپایش و جمعیت آفت در مزارع هدف، رها سازي همزمان با اوج جمعیت شب

رنجبر (یابی و شعاع پرواز باالي این زنبور البته با توجه به قدرت جستجوگري، میزبان. آلودگی انجام شود

هاي آلودگی نیز نتایج الزم را در کنترل آفت رهاسازي در نقاط نزدیک به کانون) 1379اقدم و کمالی، 

  .   موجب خواهد شد

  کنترل شیمیایی

هاي کنترل غیرشیمیایی بیان شده، در صورت رعایت و انجام آنها، نیازي به هر چند با توجه به روش

هاي شیمیایی در شرایط زمانی و مکانی خاص کشري آفتکنترل شیمیایی نخواهد بود، ولی براي بکارگی

  . و در صورت طغیان جمعیت آفت، کنترل شیمیایی با رعایت موارد زیر قابل توصیه خواهد بود

هاي توصیه شده بر اساس بازدیدهاي مرتب و ردیابی جمعیت کشتعیین زمان مناسب براي مصرف آفت

بر این اساس دوره تقریبی تخمریزي آفت در طبیعت . خواهد بودآفت با استفاده از تله فرمونی یا نوري 

مشخص شده و پس از خروج الروهاي سن یک از پوسته تخم و قبل از ورودشان به ساقه، سمپاشی با 
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تواند انجام شود لیتر در هکتار می 3به میزان  EC35%هاي توصیه شده مثل فوزالن کشاستفاده از حشره

  ). 1390نوربخش و همکاران، (

 

 طوقه بر هايکرم - 3

 Ochsenheimer, 1816 (Lepidoptera: Noctuidae:  Agrotis هاي جنسها و زیرگونهگونه 

 Noctuinae)  در ایران توسطFeizpoor  گونه و  16مورد مطالعه قرار گرفته است و  )2014(و همکاران

گونه  2اند؛ که از میان آنها، دهآوري و شناسایی شزیر گونه از این جنس از مناطق مختلف ایران جمع

ي زمستانی روي محصوالت مختلف پرههاي طوقه بر یا شبپزشکی به عنوان کرمتوسط متخصصین گیاه

   Agrotis ipsilon (Hufnagel)نام علمی این دو گونه؛ . اندزراعی به عنوان آفت شناسایی و معرفی شده

  . باشدمی) 18-1شکل ( Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller) و ) 17-1شکل (

  

   
  Agrotis ipsilonحشره کامل کرم طوقه بر : 17 - 1شکل 
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  Agrotis segetumحشره کامل کرم طوقه بر :  18- 1شکل 

                                                               

  

در ایران از مناطق و این گونه  )2014(ن او همکار Feizpoor هايطبق بررسی: A. ipsilon پراکنش گونه

بوشهر،  ،شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، تهران، مازندران، فارس، لرستان، هرمزگانآذربایجانهاي استان

هاي البرز، کرمان، سیستان و بلوچستان، کردستان، گلستان، گیالن، سمنان، یزد، قم، اردبیل، کوه

  . )19-1شکل ( گزارش شده استکرمانشاه، ایالم، اصفهان و همدان 

ي نیز مثل گونهاین گونه  )2014(ن و همکارا Feizpoor هايطبق بررسی:  .segetumA پراکنش گونه

 کردستان، آذربایجان غربی،  شرقی،آذربایجانهاي هاي کشور مانند استانقبلی از بیشتر مناطق و اقلیم

  . گزارش شده استالبرز  هاي، کرمان، خراسان، سمنان و کوهبوشهر، هرمزگان
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  )اصلی( کاري در مناطق ذرت  Agrotis ipsilonمناطق انتشار کرم طوقه بر : 19 - 1شکل 

   
  

  میزبانی دامنه

فرنگـی، زمستانه از بین گیاهان زراعی به چغندرقند، ذرت، پنبه، گوجهطوقه بر یا پره هاي شبگونه

زمینی، سویا، بادنجان، هویج، گندم پـاییزه، کنجـد و انـواع گیاهـان خـانواده کـدوئیان، یبخیـار، کدو، س

  ).1390محمودي و رضایی، ( کنندمو حمله می علفهاي هرز و حتی جوانه

  

  آفت  ظاهري مشخصات
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رادي اي یا انفمتر قطر دارند که به صورت دستهمیلی 5/0ها سفید مرواریدي، گرد و حدود تخم :تخم

ها در پوشش اطراف گیاهان در تخم. باشدعدد می 800تا  600اغلب تعدادشان بین . شوندگذاشته می

  .شوندترك خاك و یا روي زمین مرطوب گذاشته می

تا  يخاکستر رنگهاي گیاهان میزبان به شکل خمیده و به الروها ارسیفرم، درشت و روزها پاي بوته :الرو

هاي سیاه روي هر حلقه بدن الرو خال. رسدمتر میمیلی 40 طول آنها تا .ستمتنوع ا اهیس ای ياقهوه

 معموال. دنمانیم یباق حرکتبی کوتاهي دوره کی يبرا شوند،آشفته می که یزمان .زگیل مانند وجود دارد

 .(Akol et al., 2011)شوندمی یمخف خاك ریز درروزها 

  .شودمایل به قرمز در خاك تشکیل می ايشفیره غیر آزاد و به رنگ قهوه: شفیره 

   A. ipsilonهاي بالغ پركشب

اي هاي جلو قهوهمیلیمتر، بال 36-43هاي باز اي، عرض بدن با بالها از نوع شانهدر افراد نر شاخک

و  Feizpoor( هاي انتهایی تیره تر استاي تیره؛ بال عقب سفید شفاف بوده در بخشروشن تا قهوه

هاي جلو از طرف قاعده بال به سمت انتها سه لکه به ترتیب مثلثی، بال روییدر سطح . )1420 ،نهمکارا

در افراد ماده نیز همین وضعیت وجود دارد به غیر از اینکه  .)17- 1شکل ( شودگرد و لوبیایی دیده می

  ). 2014 ،نو همکارا Feizpoor( ها از نوع نخی استشاخک

  

  

   A. segetumهاي بالغ پركشب 

هاي اي داشته، عرض بدن با بالاي به شدت حالت شانهها در قسمت قاعدههاي نر شاخکپركدر شب

هاي جلو بسیار متنوع است و معموال از رنگ خاك تیره تر است میلیمتر، رنگ بندي بال 39- 36باز 

)Feizpoor تها سه لکه به هاي جلو از طرف قاعده بال به سمت انبال روییدر سطح ). 2014 ،نو همکارا

در افراد . هاي عقب متمایل به سفید استبال ).18-1شکل ( ترتیب مثلثی، گرد و لوبیایی دیده می شود

    ).2014 ،نو همکارا Feizpoor(ها از نوع نخی است ماده نیز همین وضعیت وجود دارد فقط شاخک



٣٢ 
 

  خسارت نحوه

الروهاي بزرگتر قادر به قطع کردن . ندکنهایی در برگ ایجاد میسوراخ ،با جویدن الروهاي کوچک

دراوائل ) به بوته ذرت از محل طوقه یاکمی پائین تر(دراثرحمله الروهاي آفت هاي کوچک هستند، بوته

 ای و هرز يهاعلفالروهاي جوان ابتدا از  .(Muller and Pope, 2009) افتدمی رشد، بوته پژمرده شده و

کنند ایجاد می برگ در نامنظمهاي ریز و سوراخکنند وغذیه میت ذرت جوان اهانیگدر صورت وجود از 

 بهرا  ساقه است ممکن بزرگتر هايالرو .اي از اهمیت کمی برخوردار استهیتغذ نیچن. )20-1شکل (

- گیاه شود زمانی که تعدادشان زیاد باشد می مرگ و یپژمردگ سبب تواندیم که قطع کنند کامل طور

تواند گیاهان سطحی هر الرو این آفت می. (Akol et al., 2011)از بین ببرند  محصول را% 75توانند تا 

  .  سانتیمتر مربع را از بین ببرد 400حدود 

    

  ي رشدي گیاهروي ذرت در مراحل اولیه  Agrotis ipsilonخسارت کرم طوقه : 20 - 1شکل 
  آفت شناسیزیست

برد و در بهار در سانتی متري خاك به سر می 10ق این حشره زمستان را به صورت الرو کامل در عم

هفته  3تا  2حدود  .شودمتري به شفیره تبدیل میسانتی 6گلی داخل خاك در عمق حدود  يیک النه

حشرات . شوندحشره کامل ظاهر می ،مناطق مصادف با فروردین و اردیبهشت ماه است بیشتربعد که در 

- می تایی در سطح زیرین برگ قرار  8تا  2دستجات تک و یا در گیري تخم ها را تک کامل پس از جفت

ي الروي حدود یک ماه در خاك تبدیل به شوند و پس از طی دورهروز بعد الروها ظاهر می 4تا  3. دهند
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نسل دارد ولی خسارت  4-2این آفت در مناطق مختلف کشور ). 1387، نوريو  صادقی(شوند شفیره می

   .شودمیایجاد هاي جوان سل اول روي بوتهنالروهاي اصلی توسط 

  کنترل هاي روش

 شبانه فعالیت موضوعکه علت این  باشد مشکل تا حدي تواندیم برهاطوقه فعالیت و خسارت تشخیص

 ای و ي جوانهاگیاهچه در سوراخوجود  مانندها برتوسط طوقه بیآس از يانشانه حال، نیا با. آنهاست

 .(Akol et al., 2011) کند، حضورشان را آشکار میخاك سطح ریز در درست اهیگاز  ییهاقسمت

اند، از عالئم حضور این هایی که از محل طوقه مورد تغذیه قرار گرفته و افتادهي بوتههمچنین مشاهده

  :شودهاي کنترل زیر براي مدیریت انبوهی این آفت در مزارع توصیه میروش. باشدآفت در مزرعه می

  راعیهاي زروش

 کاشت فصل از نگهداشتن آن پیش شیآ وهاي هرز عمیق بعد از برداشت محصول، وجین علف شخم

   . (Akol et al., 2011)کندها کمک میتخمریزي و زیرخاك رفتن الروها و شفیره از يریجلوگ به

  کنترل شیمیایی

هاي هرز تله در حاشیه علف، استفاده از کنترلردیابی و تعیین زمان  برايهاي فرمونی استفاده از تله

براي به خصوص در عصر و غروب ) درصد 5- 4طعمه مسموم ( گذاريها، طعمهمزارع و بعد سمپاشی آن

لیتر  1- 5/1به میزان  EC 60%توان از دیازینون می ، همچنین،الروها درشت هستندکنترل زمستانه که 

  ).1390ران، نور بخش و همکا(استفاده نمود رشد  در هکتار در اوایل فصل

 ذرت) هلیوتیس( بالل کرم  -4

 :)21-1شکل (شوداین آفت با نام علمی زیر شناخته می 

                                                                Helicoverpa (=Heliothis) zea (Boddie, 1850) 

                                                                                       : Noctuidae)       idoptera(Lep     
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  Helicoverpa zeaي بالغ پرهشب: 21- 1شکل 

  انتشار مناطق

بصیري و همکاران، ( از مناطق ذرت کاري اصفهان، دزفول، قزوین، مازندران و مغان گزارش شده است

  .ردولی احتماال در سایر مناطق کشت ذرت نیز حضور دا. )1381

  میزبانی دامنه

فرنگی و ي گوجهاز این رو از آن به عنوان کرم میوه. باشدي میزبانی وسیع میاین حشره داراي دامنه

 ،یطالب کلم، مارچوبه، ،یفرنگ کنگربه ،یفرنگگوجه و ذرت بر عالوه. کنندي پنبه نیز یاد میکرم غوزه

 ،ینیزم بیس فلفل، نخود، ه،یبام خربزه، هندوانه، ا،یلوب کاهو، بادمجان، ار،یخ ،یبلبل چشم ایلوب خربزه،

و بسیاري محصوالت دیگر نیز حمله  هندوانه و ن،یریش ینیزم بیس کدو، اسفناج، سبز، ایلوب ، تنبل کدو

   . (Capinera, 2014) کندمی

  آفت ظاهري مشخصات

ظم تیره بوده و حاشیه هاي جلویی زرد مایل به خاکستري یا مایل به سبز روشن با نوارهاي نامنبال

روي هر یک از بالهاي جلو یک لکه کوچک گرد به رنگ . باشدرنگ میانتهایی آنها مجهز به لکه هاي تیره

هاي عقبی سفید و داراي بال. )21- 1شکل ( شودلکه لوبیایی شکل به رنگ تیره دیده می کسیاه و ی
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رنگ آنها متغیر بوده اما . رسدمیلیمتر می 40ه طول الروها در حداکثر رشد ب. هاي تیره استنوارها و لکه

ي، و در خاك و اشفیره به رنگ قهوه. به رنگ سبز با خطوط تیره و روشن در طول بدن هستنداغلب 

- می مجتمع و به رنگ زرد روشن به شکل غلباها نیم کروي، تخم. شوددرون گهواره گلی تشکیل می

  ).1387، نوريو  صادقی( باشند

  خسارت نحوه

کنند، زمانی که ظهور تغذیه می هاو دیگر بافت هاي پرچم، گل آذین نرالروهاي تازه ظاهر شده از برگ

تغذیه الروهاي قدیمی تر . کنندسبز ذرت حرکت می هايریشکها به سمت آن ،شودهاي تاج آغاز میگل

کنند، آذین را ترك میگیرد، اما تعدادي از الروها گل در درجه اول در نوك گل آذین ماده صورت می

 Muller and) شوددرگل آذین دیده می گاهی بیش از یک الرو .شوندجوند و وارد دانه میپوسته را می

Pope, 2009).  

هاي هاي ذرت کشت بهاره و الروهاي نسل سوم از باللدر منطقه دزفول الروهاي نسل اول از بالل

   .)1381، بصیري و همکاران( کنندکشت تابستانه تغذیه می

  

  

  روي بالل در حال تشکیل ذرت   zea )Heliothis(=Helicoverpaخسارت کرم هلیوتیس  :22- 1شکل 

 آفت شناسی زیست
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 با جیتدر به اما است، فعال يریگرمس مهین و يریگرمس يهوا و آب در سال طولتمام  در گونه نیا

 یشناسستیز نیبنابرا .شودمی محدودتر تابستان يهاماه به فعالیت آن ییایجغراف عرض شیافزا

بسته به منطقه جغرافیایی  معموال نسل تعداد. است ریمتغ هاي مختلف مستقر در مناطق مختلفتیجمع

ي بسته به شرایط محیطی، به طور متوسط در یک بازه آن یزندگ چرخه. تواند باشدنسل می 7از یک تا 

  .شودکامل می هروز 30زمانی 

  کنترل هاي روش

کنترل  طبق دستورالعملبراکون، زنبورهاي تریکوگراما و این آفت با استفاده از  بیولوژیک کنترل

کنترل  مناسب براي و تعیین زمانجمعیت ردیابی  برايهاي فرمونی استفاده از تله بیولوژیک آفات ذرت و

میق و یخ آب شخم ع با استفاده اززراعی  کنترل ،در مورد این آفتعالوه بر این، . شودتوصیه می آفت

 کشحشرهتوان از آگاهی و نظر کارشناس میهمچنین براساس موازین پیش .زمستانه بسیار مهم است

کیلوگرم در  1تا  75/0به میزان  DF 80% بلیتر در هکتار و تیودیکار 3به میزان  EC 35%فوزالن 

  .)1390نوربخش و همکاران، (کرد استفاده براي کنترل این آفت هکتار 

   Lepidoptera: Noctuidae Spodoptera exigua) (Hübner)(    گخوار کارادریناکرم بر - 5

 میزبانی دامنه

تغذیـه قـرار حمله و هـاي هـرز را مـورد فاژ بوده و اکثر گیاهان زراعی و علفالرو این آفت بسیار پلی

       ویا، پیـاز، نخود،فرنگی، کرچـک، بـاقال، سـچغندرقند، یونجه، لوبیا، ذرت، پنبه، گوجه. دهدمی

هـاي ایـن آفت محسوب میزبـاناز بنـد هفـت و زمینی، بادنجان، اسفناج، کاهو، کلم، شلغم، سوروفسیب

      .)1390محمودي و رضایی، ( شوندمی

  آفت ظاهري مشخصات

. تراسـمتـمیلـی 30- 25هاي باز بالآن با میلیمترو عرض  14-10اي کوچک به طول پروانه: حشره بالغ

اي اي رنگ و لکه قاعدهشکل وقهوهیکی لوبیایی(اي و یا خاکستري و هر یک داراي دو لکه بال جلو قهوه

 اي استهـا و حاشیه بال قهوهبال عقب، سفید مایل به خاکستري، رگبال .گرد و زرد تا نارنجی هستند
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محمودي و رضایی، ( پوشاندا آنها میها را بهاي مو دارد که روي تخمدر انتهاي بدن، دسته. )23-1شکل (

1390(.  

 رنـگ زرد تـا زرد مایـل بـه سـبز هسـتند کـهو بـهمترمیلی 5/0رد به قطر گها کوچک و تخم :تخم

شـود و روي آنها، شده و روي آنها با ترشحاتی پوشیده مـیگذاشته  اي در سطح زیرین برگصورت دستهب

   .گیردمیموهاي انتهاي بدن حشره ماده قرار 

در دو طـرف بـدن الرو، سه نوار طولی . شـودمعموالً سبز رنگ ولی گاهی خاکستري و تیره نیز می: الرو

. داخل نوار تیره هستند هـاي تنفسـی حشـرههاي سیاه، نارنجی و سفید وجـود دارد کـه روزنـهبه رنگ

  . )24-1ل شک( میلیمتر طول دارد 30-25سطح بدن تقریباً بدون مو و حداکثر 

میلیمتـر، کلـه  14-12طول شفیره، . شونددر خاك تشکیل می گلیهاي ها داخل النهشفیره :شفیره

   .است )کوچکخار بزرگ و دو خار دو(اي تا خرمایی رنگ و در انتها مجهز به چهار خار قندي به رنگ قهوه

  
 Spodoptera exiguaحشره کامل : 23- 1شکل 

  
  Spodoptera exiguaر الرو برگخوا: 24- 1شکل 



٣٨ 
 

  خسارت نحوه

هاي در برگ) دانکه در آن برگها به دور ساقه پیچیده(   whorlالروها به صورت عمیق در داخل ناحیه 

 Muller and(شوند گاهی سبب از بین رفتن گل آذین نر پیش از ظهورش می. کنندرشد یافته تغذیه می

Pope, 2009  .(به برگو از لبه  کنندهاي ذرت حالت پاره پاره پیدا میرگب الرو این آفت، هیتغذاثر  بر 

 و رگبرگ جز به ،باشد که گسترده چنان است ممکن بیآس. دشوبرگ دچار خشک شدگی میرگ سمت

   .)25-1شکل ( شود مصرف هابقیه قسمت ساقه،

  
  روي ذرت Spodoptera exiguaخسارت الروهاي برگخوار : 25 - 1شکل 

  

  آفت شناسی زیست

تمام مراحل  بصورتتـر شفیره در خاك و در مناطق گـرم بصورتگذرانی آفت در مناطق سرد ستانزم

فعال هسـتند وتا دوهفته زنده حشرات بالغ شب. شوندها تبدیل به پروانه میاز اواخر اسفند، شفیره. است

تایی 50- 40هاي ر دستهد )عـدد 1700بـه تعـداد حـداکثر (هـاي خـود را حشـره بـالغ، تخـم. ماننـدمی

   الروها پس از خروج از تخم، از همان محل شروع به تغذیه . گذاردها میزیر برگ و گاهی روي کلوخ

الرو پس از . شودتغذیه الروهاي سن سـوم بـه بعد، بیشتر می. کننداندازي میکنند و چهار بار پوستمی
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اي بـا استفاده از ترشحات بزاقی خود از گل هـا، النـهتغذیه کامل به زمین افتاده و در خاك و زیـر کلـوخ

روز و در دماي  24، سلسیوسدرجه  27دوره هرنسـل در دماي . کند وداخل آن شفیره میشوددرست می

نسل و در مناطق  6تراست تا آفـت در شیراز که هوا گرم. روز اسـت 45- 40، سلسیوسدرجه  7/16

  .)1390ودي و رضایی، محم( نسل در سال دارد 4-2سردسیر 

  

  

  

  کنترل هايروش

  زراعی کنترل

گـذران آفـت، کشت زودهنگام شخم عمیق پس از برداشت محصول، براي از بین بردن فـرم زمسـتان

هاي از روش هـا در خاكآب زمستانه براي از بین بـردن شـفیرههاي هرز و یخموقع، حذف علفو به

  .)1390و رضایی، محمودي (کنترل زراعی این آفت است 

 کنترل بیولوژیک

هاي با توجه به دستورالعمل Bracon hebetor Say (Hym.; Braconidae)، زنبور براکون بکارگیري

هاي تلههاي تحقیقاتی، بکارگیري با توجه به امکانات و یافته، فنی کاربرد براکون در کنترل آفات ذرت

  . دشوتوصیه مینبورهاي پارازیتویید مناسب براي رهاسازي ززمان  تعیینبراي فرمونی 

  کنترل شیمیایی

لیتر در هکتار با نظر  3به میزان   EC35%کش فوزالن  بنابر توصیه سازمان حفظ نباتات حشره

نوربخش و (شود کارشناس و با مشاهده آثار عالئم خسارت این آفت براي کنترل شیمیایی توصیه می

  ).1390همکاران، 
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 Mythimna (Lepidoptera: Noctuidae) (Duponchel)ذرت         ايهتک نقط کرم برگخوار -6

loreyi  
   مناطق انتشار

روي ذرت  Leucania loreyi با نام مترادف) 1340(در ایران این آفت براي اولین بار توسط فرحبخش 

 Cirphis را با نام مترادف M. unipuncta گونه) 1342(برومند . اي از خوزستان گزارش شده استخوشه

unipuncta  جنس. از شالیزارهاي گیالن گزارش نموده است Mythimna هاي مترادفبا نام Psudaletia 

هاي عالوه بر مناطق یاد شده، این آفت از استان ).1361بهداد ، (ده است شدر منابع ذکر  Sidertis و

  ). 26- 1شکل (نیز گزارش شده است  مرکزيو  مازندران گلستان، ایالم، فارس، هرمزگان،

  
  )اصلی( در مناطق مختلف کشور Mythimna loreyiاي پراکنش کرم تک نقطه: 26 - 1شکل 

  میزبانی دامنه
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، جو، ارزن، یوالف، ذرت گندم ذرت، برنج،ي این آفت از روي گیاهان زیادي مثل خسارت و تغذیه

، جو هاي هرز نظیر مرغاز علف چغندر، کتان، سویا و برخی, اي، نیشکر، نخود، لوبیا، یونجه، شبدرخوشه

 . بند گزارش شده استدم موشی و هفت

  آفت ظاهري مشخصات

رنگ ه هاي رویی ببال. اي خاکستري یا زرد خاکستري استرنگ بدن قهوه :هاي بالغشب پرك

خاکستري مایل به زرد تا قهوه اي روشن بوده و یک لکه کوچک سفید رنگ کامال مشخص در وسط آنها 

متر بوده و عرض میلی 5/17تا  15و  15تا  13نر و ماده به ترتیب  بالغ هايكپرطول بدن شب .می باشد

ها نخی شاحک. باشدمتر میمیلی 35- 33میلیمتر و در نرها بین  42- 38ین هاي ماده بكپربدن در شب

  ).27-1شکل (است 

   

  Mythimna loreyiاي، پره برگخوار تک نقطهشب: 27 - 1شکل 

  .باشندمتر میمیلی 7/0تا  6/0رنگ و قطر متمایل به سبز کم ها کروي و به رنگ زردخمت: تخم

 طول. شودهاي مختلف از سیاه تا سبز مایل به زرد دیده میاغلب به رنگ زیتونی تیره ولی به رنگ :الرو

  .)28-1شکل ( رسدمتر میمیلی 36تا  34پس از رشد کامل به الروهاي این آفت 
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  Mythimna loreyiاي، الرو برگخوار تک نقطه: 28 - 1شکل 

 18تا  16اي تیره به طول به رنگ قهوهاز نوع نیمه آزاد،  M. loreyiاي شفیره برگخوار تک نقطه: شفیره

خار دیگر  4خار بلند و درشت با نوك راست بوده و  2که  شودخار دیده می 6متر که در انتهاي آن میلی

  .شودعصایی شکل دیده می ظریف، کوچک، خمیده و

  

  

  خسارت نحوه

هاي ذرت تغذیه کرده، در سنین باالتر تمامی پهنک برگ را مورد تغذیه ي برگالروهاي جوان از لبه

هاي میزبان تغذیه به شدت از برگ سنین آخردر خصوص الروهاي این آفت ب .)29-1شکل ( دهندقرار می

شدت . ماندم پهنک خورده شده و فقط رگبرگ اصلی باقی میهاي باال تماطوریکه در تراکمبه. کندمی

الروهاي این آفت شب . دهدزار میاست که به مزرعه حالتی شبیه نی تغذیه در حالت طغیانی به حدي

هاي ذرت و در دهند و در طول روز درون غالف برگفعال بوده و بیشترین تغذیه را هنگام شب انجام می

بصیري و همکاران، ( شوندکنند و به ندرت در حال تغذیه مشاهده میمیشکاف زمین خود را پنهان 

1376.(  
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  Mythimna loreyiاي روي ذرت، خسارت برگخوار تک نقطهاز شماتیک  يتصویر : 29 - 1شکل 

  

 آفت شناسی زیست

 ينسل کامل بوده و در مرحله 3داراي  در شرایط آب و هوایی شهرستان ارومیهاي برگخوار تک نقطه

  ).1375ناصري، ( نماید رانی میگذالرو کامل به دیاپوز رفته و زمستان

ها در مناطق گرمسیر استان فارس از پرهاین شب) 1376( هاي بصیري و همکارانبر اساس بررسی

اواسط فروردین، در مناطق معتدل از نیمه اردیبهشت و در مناطق سردسیر از اواسط خرداد در طبیعت 

نسل اول از دهه سوم فروردین شروع شده تا . نسل دارد 4ن حشره در مناطق گرمسیر ای. شوندظاهر می

- هاي هرز گرامینه تغذیه میهاي گندم و جو و علفالروهاي این نسل از برگ. یابداواخر خرداد ادامه می

هاي ذرت رگنسل دوم از اوایل تیرماه تا دهه سوم مرداد ماه ادامه یافته و الروهاي این نسل از ب. نمایند

نسل سوم از اواخر مرداد شروع شده و تا دهه اول مهر ادامه . نمایندهاي هرز تغذیه میبهاره و گرامینه

هاي کشت دوم یا تابستانه که بعد از برداشت هاي ذرت به خصوص ذرتالروهاي این نسل از برگ. دارد

نسل چهارم از اواسط . نمایندهاي وحشی تغذیه میشود و همچنین برگ گرامینهگندم و جو کشت می

هاي ذرت کشت دوم که دیرتر هاي ذرت و بوتههاي بوتهمهر شروع شده و الروهاي این نسل روي پاجوش

الروهاي این نسل در خاك شفیره شده . نمایندهاي تازه و شاداب هستند تغذیه میسبز شده و داراي برگ

  ).1376ي و همکاران، بصیر(مانند و تا بهار سال بعد به همان صورت می

  کنترل هايروش
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از آنجایی که . شودتوصیه می کنترلو تعیین زمان  جمعیت ردیابیبراي هاي فرمونی استفاده از تله

خسارت زیادي وارد  ،میزبان اولیه این آفت سوروف است، این آفت در مزارعی که تراکم سوروف زیاد است

  ).1390نوربخش و همکاران، (کنترل این آفت موثر است  علف هرز در کنترل این بر این اساس. کندمی

  ککنترل بیولوژی

  را به عنوان پارازیتوئیدهاي الرو Tachinidae چهارگونه مگس از خانواده) 1372(ربیعی و همکاران 

M. loreyi  مفید  يگونه حشره 9 در ارومیه اي مزرعههاي بر اساس بررسی .انددر خوزستان گزارش کرده

. ه استمعرفی شد یاد شدهبال غشائیان و ناجورباالن به عنوان دشمنان طبیعی آفت ، هاي دوباالن تهاز راس

  : برحی از دشمنان طبیعی شناسایی شده روي این آفت شامل موارد زیر هستند

   Euplectrus bicolor Swederus (Hymenoptera: Eulophidae)زنبور اکتوپارازیت- 1

   Anthocoris nemorum L(Hymenoptera: Anthocoridae) سن شکارگر- 2

 Tachina nr.nupta Rodani (Diptera: Tachinidae)مگس پارازیت الرو و شفیره - 3

 .M ترین پارازیتوئید الرورا به عنوان فعال Tachinidae از خانواده   Linnaemyia Vulpina Fall مگس- 4

loreyi   هاي مرداد، شهریور و یت آن به خصوص در ماهکه فعال) 30-1شکل (شده است در فارس گزارش

 .مهر نقش مهمی در کاهش جمعیت انتقالی برگخوار ذرت از سالی به سال دیگر دارد

  
  در استان فارسM. loreyi هاي  ترین پارازیتوئید الروفعال   Linnaemyia vulpina مگس: 30- 1شکل 
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  کنترل شیمیایی

توان از و با مشاهده آثار خسارت می ان حفظ نباتاترشناسبا نظر کا این آفت شیمیایی کنترلبراي 

  ). 1390نوربخش و همکاران، (کرد لیتر در هکتار استفاده  3به میزان  EC35%فوزالن 

  

 

    Hemiptera: Aphididae Rhopalosiphum maidis) (Fitch)(شته برگ ذرت              -7

                           Rhopalosiphum padi (Linnaeus)                                                                                 

  
   Rhopalosiphum maidisکلنی شته برگ ذرت  :31- 1شکل 

                   

  مشخصات ظاهري

راي کورنیکول، بالغ بالدار و یا بدون بال، به رنگ آبی مایل به سبز با پاهاي سیاه و سفید و دا شته

) 31- 1شکل ( باشنداما کوچکترند و به رنگ سبز روشن و بدون بال می  ها شبیه بالغین هستندپوره

)Muller and Pope, 2009 .(  

  نحوه خسارت

ها شته. شودمیآذین نر گلهاي باالیی و ها سبب حذف رطوبت و مواد غذایی از سطح برگتغذیه شته

به خسارت این  برخی هیبریدها. دشونممکن است سبب انتقال ویروس  همچنین. کنندتولید عسلک می

جمعیت باالي شته سبب ایجاد لکه در برگ و ). Muller and Pope, 2009( باشندتر میحساس آفت
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تحت تنش خشکی خسارت . باشدهاي حضور شته میشود که قرمز شدن برگ از نشانهتغییر رنگ آن می

 .   (Hadi et al., 2012)شود ها شدیدتر میناشی از شته

  کنترل

 تنش که با  کاشتدیر  ذرت مزارع باشد و بیشترجز آفات اتفاقی در مزارع ذرت می ذرت برگ شته

  ).Hadi et al., 2012( هستند روبرو ذرت برگ شته بیآس خطر شوند با احتمالی مواجه میخشک

  کنترل زراعی

- بوته ها در مراحل اولیه رشدهاي هرز میزبان شتهفرعایت اصول بهداشت مزارع و عاري بودن از عل

   . کاهدها در مزارع ذرت میهاي ذرت، از شدت حسارت شته

  ککنترل بیولوژی

 :Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera ها از جمله بالتوريدشمنان طبیعی شته

Chrysopidae) هاي الرو پشهCecidomyiidaeهاي ، مگسSyrphidae سن و Orius niger (Wolff) 

(Hem., Anthocoridae) بصیري و همکاران، ( ها دارندجمعیت شته طبیعی نقش مهمی در کاهش

تواند نقش موثري در کنترل این هاي کنترل بیولوژیک، میاستفاده از این عوامل در قالب برنامه. )1381

  . آفت داشته باشد

  کنترل شیمیایی

ها بوته% 50تاسل دهی  يقبل از مرحلهشود که زمانی توصیه می R. maidisشته شیمیایی  کنترل

آذین نر هاي باالیی و گلروي برگ تاسل دهی يها در مرحلهبوته% 3نشان دهند و یا  به شته آلودگی

لیتر در  5/1به میزان  EC 60%دیازینون کش بدین منظور استفاده از حشره. آلودگی شدید نشان دهند

کیلوگرم  1تا  8/0به میزان  WP 50%پریمکارب یا لیتر در هکتار و  3به میزان   EC35%هکتار، فوزالن 

 ).1390نوربخش و همکاران، (شده است توصیه 

 ها زنجرك -8
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اند که همگی آنها از نظر اهمیت و ایجاد ها از مزارع ذرت گزارش شدههاي متعددي از زنجركگونه

هاي هاي زیر به عنوان زنجركدر هر حال گونه. ندارند ییکسانارزش خسارت مستقیم و غیر مستقیم 

     . اندگزارش شده مزارع ذرتاز فعال 

(Hemiptera: Cicadellidae) Paoli Empoasca decipiens 
Circulifer spp. (Hemiptera: Cicadellidae) 
Laodelphax striatelius (Fallén) (Hemiptera: Delphacidae)  
Unkanodes tanasijevici (dlabola) (Hemiptera: Delphacidae) 
Sogatella vibix (Haupt) (Hemiptera: Delphacidae) 

Toya propinqua (Fieber) (Hemiptera: Delphacidae) 

  نحوه خسارت

ا انتقال یهاي ذرت باعث ایجاد خسارت مستقیم و با تغذیه از شیره برگ هازنجرك ها و افراد بالغورهپ

ي در مراحل اولیه هازنجرك بیشترین خسارت .شوندهاي ویروسی باعث خسارت غیرمستقیم میبیماري

حساسیت ارقام مختلف به این  میزان .شودکه به توقف رشد آن منجر میشود ایجاد میرشد بوته ذرت 

ها از حضور و فعالیت زنجرك) 1381( بصیري و همکارانهاي ر اساس بررسیب .ها متفاوت استزنجرك

کاري، در برخی مناطق ذرت. یابدها ادامه میها شروع شده و تقریبا تا اواخر رشد بوتهزمان سبز شدن بوته

از نظر انتقال L. striatellus, ي گونه. استبستانه باال هاي بهاره و هم تاها هم در کشتجمعیت زنجرك

این زنجرك ناقل ). 32-1شکل (در ذرت اهمیت دارد ) عامل بیماري موزائیک ذرت( IMMRVویروس 

به طور کلی این زنجرك تنها در اوایل فصل و در . باشدي بیماري کوتولگی زبر در مزارع ذرت میعمده

گیر داشته و با گرم ها حضور و فعالیت چشمرشد گیاهان ذرت در مزرعه يمراحل اولیه تا اواسط دوره

  .کندشدن هوا و افزایش شاخ و برگ گیاهان ذرت این مزارع را ترك می
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   Laodelphax striatellusزنجرك : 32- 1شکل 

  ها  کنترل زنجرك

  آگاهیپیش

از ) بار تور زدن بر روي خطوط میانی کشت ذرت 50(گیري برداري تصادفی توسط تور حشرهنمونه

زمان شروع سبز شدن مزارع ذرت و تکرار آن با فاصله یک هفته در طول فصل رشد، بهترین روش براي 

  .باشدها در مزارع ذرت میهاي موجود و روند تغییرات جمعیت زنجركجمعیت زنجرك آگاهی از میزان

  کنترل زراعی

ي ها با دورهزمانی فعالیت زنجركهم نتوان با به تاخیر انداختن تاریخ کاشت ذرت و برهم زدمی

ارع ذرت حساس آلودگی گیاهان ذرت از میزان گسترش بیماري ویروسی کوتولگی زبر و خسارت آن در مز

  .به نحو چشمگیري کاست

  کنترل شیمیایی

و ضدعفونی بذر با ناقل ویروس، اجراي کنترل زراعی هاي كزنجر شیمیایی به منظور کنترل

شده لیتر براي ضدعفونی یک صد کیلوگرم بذر توصیه میلی 500-350به میزان  FS 35%تیامتوکسام 

  ).1390نوربخش و همکاران، (است 

 



٤٩ 
 

 تارتن هايکنه - 9

در مزارع ذرت به عنوان یکی از آفات مهم ذرت فعال  Tetranychusهاي تارتن جنس هایی از کنهونهگ

از اهمیـت   Tetranychidaeي از خـانواده  Tetranychus urticae Koch ي هستند، که در این میان گونه

  . )33-1شکل ( بیشتري برخوردار است

 

 
 )اصلی(روي برگ ذرت   Tetreanychus urticaeاي لکهتلف زیستی کنه تارتن دومراحل مخ :33- 1شکل 

 

  ي میزبانیدامنه

گیاهی  آفتی است با انتشار جهانی و یکی از چندخوارترین آفات  T. urticaeايي تارتن دولکهکنه

 يانوادهخ 100از گونه میزبان  1000باشد، به طوري که داراي بیش از میروي گیاهان شناخته شده 

ها گلخانه گیاهی در يگونه 300هاي تارتن به بیش از کنهمستندات علمی موجود طبق . باشدگیاهی می

  ). Bolland et al., 1998( کندحمله می

  

 مشخصات ظاهري

ي آنها حدود اندازه. شوندها گذاشته میها گرد و نیمه شفاف هستند که در سطح زیر برگتخم: تخم

شوند با لکه هاي چشمی قرمز ات و به رنگ سفید مرواریدي میدر هنگام تفریخ م. متر استمیلی 14/0

  . (Cullen and Schramm, 2009)قابل مشاهده هستند 
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در  رهیت يها لکه دو با يا قهوه تا سبز به لیما زرد و به رنگ نمکدانه  اندازه به هاي بالغکنه: بالغین

سایر مراحل . شودمی و الرو نامیده اردشش پا د هاي حاصل از تفریخ تخم کنهین مرحلهنخست. پشت بدن

  .(Muller and Pope, 2009) هستند پا هشتداراي  و افراد بالغ ) هانمف(نابالغ 

  نحوه خسارت

-می ذرت هايبرگ بب خشک شدن، سبرگهاي سطح سلولهاي عنکبوتی با مکیدن مایعات از کنه

-برگ. شوندچروکیده می ي ذرتهادانهتخریب و خشک شده و در نتیجه بافت برگ  ).34-1شکل ( شوند

 شوندو در سطح پایینی مایل به خاکستري میزرد و کلروزه شده  هاي آسیب دیده در سطح باالیی

)Muller and Pope, 2009 .(  

  
  )اصلی(ي ذرت روي بوته  Tetranychus urticaeاي ي تارتن دولکهسارت کنهخ: 34 - 1شکل 

  

  کنترل

هاي تارتن در کشور ي بیولوژیک طبیعی موثري براي کنترل کنهندههر چند عوامل کنترل کن

هاي شیمیایی براي کنه کش اند ولی بدلیل عدم تولید انبوه آنها در حال حاضر، از روششناسایی شده

هاي هاي تارتن در ایران کفشدوزكاز عوامل موثر کنترل بیولوژیک کنه. کنترل این آفت استفاده می شود

  . هاي تارتن دارند، که قابلیت باالیی در کنترل جمعیت کنهباشندمی  Stethorusجنس 
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زرد و سفید شدن به صورت (با مشاهده خسارت اولیه هاي تارتن؛ به منظور کنترل شیمیایی کنه

 ECلیتر و پروپارژیت  2/1به میزان  EC 25%هاي ذرت، با سموم بروموپروپیالت ها روي برگکنه) نواري

  ).1390نوربخش و همکاران، (توان استفاده کرد ان یک لیتر در هکتار میبه میز 57%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   منابع



٥٢ 
 

دستورالعمل اجرایی کنترل  .1394 .و نظام آبادي، ن. معروف، ع ،.، عربی، م.، مومنی، ح.امیر نظري، م

اد کشاورزي، ها و علف هاي هرز ذرت ایران، سازمان حفظ نباتات کشور، وزارت جهآفات، بیماري

  . صفحه 82

هاي مختلف در کاهش ارزیابی کارایی حشره کش. 1393. و تقی زاده، م. لطفعلی زاده، ح ،.آذرمی، ي

-19):1(2ها در علوم گیاهپزشکی کشآفت. خسارت کرم ساقه خوار اروپایی ذرت در دشت مغان

30.  

خوار اروپایی ذرت در شمال و شمال اقهبیواکولوژي س. 1385. و اسپهبدي نیا، ع. تقی زاده، م ،.بصیري، غ

  .صفحه 45. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. غرب کشور

 Mythimnaي میزبانیبررسی بیواکولوژیک و تعیین دامنه. 1376 .ا. و روانبد، ع. ج. فاضلی، م ،.بصیري، غ

loveri صفحه 27حقیقات کشاورزي فارس مرکز ت. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. در فارس.  

. نیا، عاسپهبدي ،.ت .توحیدي، م ،.جلیلوند، ن ،.ر. زاده، مملک ،.جوزیان، ع ،.ر .نعمت اللهی، م ،.بصیري، غ

گزارش نهایی هماهنگ طرح جامع بررسی آفات کلیدي مزارع ذرت و . 1381. و جوادي، ص

  .صفحه 37. کشاورزي سازمان تحقیقات و آموزش. هاروش کنترل تلفیقی با آن

  صفحه 840. نشر یاد بود.شناسی مقدماتی و آفات مهم گیاهی ایرانحشره .1388. بهداد، ا

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و سازمان . یک آفات ذرتژدستورالعمل کنترل بیولو .1380 .بی نام

  .صفحه 8حفظ نباتات کشور، وزارت جهاد کشاورزي، 

 ریزي برنامه معاونت .1391-92محصوالت زراعی سال زراعی : جلد اول. کشاورزيآمارنامه  .1394.بی نام 

  .صفحه 156 .ارتباطات وزارت جهاد کشاورزي و اطالعات فناوري مرکز اقتصادي، و

و مدیریت  .Ostrinia nubilalis Hbnخوار اروپایی ذرت کرم ساقه. 1392 .و بصیري، غ. زاده، متقی

  .صفحه 11. پزشکی کشورتشارات موسسه تحقیقات گیاهان. نشریه فنی .تلفیقی آن

کش تیامتوکسام علیه آفات مکنده اول فصل ذرت به روش ارزیابی کارایی حشره. 1388 .توحیدي، ت

گزارش نهایی پروژه . ضدعفونی بذر به روش ضدعفونی در شرایط زارعین استان کرمانشاه
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مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع . زيسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاور. تحقیقاتی 

  .صفحه 18. طبیعی

زیست شناسی، دامنه میزبانی و نحوه خسارت کرم ساقه خوار ذرت در . 1370 .و کمالی، ك. جمسی، غ

  . 98-85، صفحات 2و 1، شماره 59هاي گیاهی، جلد خوزستان، نشریه آفات و بیماري

 31. فنی شرکت توسعه کشاورزي هزاره سومنشریه داخلی واحد . ذرت راهنماي. 1390 .حقانی، س

  .صفحه

ژیک در اراضی ذرت شرکت کشت و  گزارش تفصیلی طرح استفاده از عوامل کنترل بیولو. 1385 .دادپور، ه

  .صفحه 68بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک . صنعت و دامپروري مغان

خواران و شیمیایی بر علیه ساقهي بیولوژیک، زراعی هاي مبارزهبررسی کاربرد روش. 1363 .دانیالی، م

نیشکر در منطقه هفت تپه خوزستان، پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزي، 

  . صفحه 114دانشگاه شهید چمران اهواز، 

در شرایط   Platytelenomus hylasبررسی امکان پرورش زنبور پارازیتوئید تخم . 1378 .رنجبر اقدم، ح

پایان نامه کارشناسی ارشد . .Sesamia sppخواران بیولوژیک ساقه آزمایشگاهی جهت کنترل

  .صفحه116. دانشگاه شهید چمران اهواز

هاي آزمایشگاهی پرواز و کارایی کلنی بررسی شعاع .1379 .و کمالی، ك. رنجبراقدم، ح

- در کنترل بیـــولوژیک ساقه  Platytelenomus hylas Nixon (Hym.: Scelioidae)زنبــور

پزشکی اي در اطراف اهواز، چهاردهمین کنگره گیاهتحت شرایط مزرعه .Sesamia sppـــواران خ

 .244، دانشگاه صنعتی اصفهان، صفحه 1379شهریور  14-17ایران، 

در شرایط  S. nonagrioidesو  Sesamia cretica پرورش. 1381 .و کمالی، ك. رنجبراقدم، ح

  .78- 63): 1(22ایران  نامه انجمن حشره شناسی. آزمایشگاهی
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  Platytelenomus hylasبررسی زیست شناسی و کارایی زنبور . 1383 .و کمالی، ك. رنجبراقدم، ح

مجله علمی . در شرایط آزمایشگاهی Sesamiaخواران جنس پارازیتوئید تخم ساقه

  .81- 71): 2(27.کشاورزي

. هاي ایرانکشراهنماي آفت. 1388 .مو رشید،  . ف صابر، ،.عباسی، س ،.نجفی، ح ،.شیخی گرجان، ع

  .صفحه 237. انتشارات کتاب پایتخت

 Ostrinia nubilalisبررسی میزان پارازیتیسم تخم کرم ساقه خوار اروپایی ذرت  . 1388 .شیرازي، ج

Hbn ي زنبور با توجه به تراکم جمعیت رها شدهTrichogramma brassicae Bezd. . گزارش

  .صفحه 17، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، نهایی پروژه تحقیقاتی

 .حبوبات. ع باقري، و .م پارسا، در. 386-322صفحات . آفات حبوبات. 1387 .و نوري، پ .ح صادقی،

  .صفحه 523. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

 بررسی تأثیر رژیم هاي غذایی نیمه مصنوعی و طبیعی روي پارامترهاي دموگرافیک. 1394 .صدیقی، ل

،  Telenomus busseolaeمیزبان زنبور پارازیتوئید  .Sesamia sppساقه خواران ذرت و نیشکر 

    .صفحه 125 ،ي دکتري تخصصی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهرانرساله

شرکت توسعه . هاخواران نیشکر و مدیریت کنترل آنسااقه. 1391 .و موذن رضامحله، ح. طاهرخانی، ك

 27.نیشکر و صنایع جانبی موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان

 .صفحه

در تدوین استانداردهاي تعیین . 176- 147صفحات . آفات چغندر. 1390 .و رضایی، و. ب. محمودي، س

پتانسیل و ارزیابی خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی و قهري در مراحل مختلف رشد در مزارع 

  .صفحه 430.صندوق بیمه کشاورزي. ندرقندچغ

در کنترل کرم   B.tو سم  .Thricogramma spارزیابی کارایی زنبور پارازیتوئید . 1388 .موحدي، م

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد . خوار ذرت در مزارع ذرت دشت مغانساقه

  .صفحه 62علوم و تحقیقات تهران، 
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ي ورامین طی سالهاي در منطقه  Sesamia creticaبررسی بیواکولوژي کرم ذرت . 1366 .میرکریمی، ا

  34-18) 2و1( 18. مجله علوم کشاورزي ایران. 1365- 1354

 :Sesamia cretica Lederer (Lepidoptera خوار ذرت بررسی بیولوژي ساقه. 1391 .نادریان، ح

Noctuidae)  پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد .  در منطقه سمنان و دشمنان طبیعی آن

  .اسالمی واحد گرمسار

معرفی در منطقه ارومیه و  Mythimna loreyi DUP برگخوار ذرت يپرهبیولوژي شب. 1375 .ناصري، م

پایان نامه کارشناسی . هاي غالب دشمنان طبیعی دشمنان طبیعی آن و بررسی بیولوژي گونه

  .ارشد دانشگاه ارومیه

بررسی کارایی زنبورهاي . 1381 .و عطاران، م. اسکو، ت ،.جوانمقدم، ه ،.تقی زاده، م ،.نجفی نوایی، ا

Trichogramma pintoi  وHabrobracon hebetor خالصه مقاالت . مغان در مزارع ذرت

  .37صفحه . پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
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  دومفصل 

  

  ذرت هايبيماري
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  مقدمه

هاي ذرت هرساله برخی از مزارع ذرت کشور را تحت تاثیر قرار داده و موجب افت کمی و  بیماري

هرچند . بطور دقیق میسر نیست ،هایی گاها پیش بینی وقوع چنین بیماري. شوند کیفی محصول می

ولی گاهی برخی مناطق خاص  ،زیاد نیستی خیلکاري کشور  مناطق ذرت تمامها در  خسارت کلی بیماري

شوند و از این حیث خسارت بیماري در آن مناطق بسیار  ها می گیري بیماري کشور درگیر شیوع و همه

پوسیدگی فوزاریومی بالل ذرت در مغان، شیوع بیماري سیاهک معمولی ذرت بخصوص در . زیاد است

هایی از  همگی مثال ،کوتولگی زبر ذرت در فارس مزارع تولید ذرت بذري کشور و شیوع بیماري ویروسی

باشد که خسارات سنگینی  هاي کشورمان می کاري هاي دور و نزدیک در ذرت گیري بیماري طی سال همه

  . به بار آورده است

ها دارد ولی با توجه به محدودیت ژرم  ذرت مقاومت ژنتیکی موثري نسبت به بسیاري از بیماري اگرچه

وقوع بیماري در هر منطقه بسته . ستا ، گاهی مدیریت بیماري با چالش رو به روایراندر ) ژنوتیپ(پالسم 

  . متفاوت است ،شوند به شرایط محیطی، عملیات زراعی و هیبریدهایی که در آن منطقه کشت می

اي نیز به  ضمنا اشاره. هاي مهم شایع در کشور تهیه گردیده است این مجموعه با تاکید روي بیماري

این مجموعه به عنوان یک . ها در کشور وجود دارد نیز شده است هایی که حداقل گزارشی از آن اريبیم

تواند مورد استفاده  می بنابراین. راهنماي سریع تشخیص بیماري با تاکید بر مدیریت آن تدوین شده است

 بیمارگرها نومیکهاي تاکسو خیلی روي جنبه به همین دلیل و کلیه کشاورزان و کارشناسان قرار گیرد

ت آن، عالیم، عامل و چرخه مطالب شامل معرفی و شرح مختصري از بیماري و اهمی. تمرکز نشده است

ضمنا تصاویري جهت شناخت بهتر بیماري و بیمارگر . باشد آن و در نهایت مدیریت بیماري میزندگی 

هاي قارچی،  مت بیماريتقسیم بندي مطالب با توجه به عامل بیماري در چهار قس. ارایه شده است

ها هر چند در حال حاضر از نظر  برخی از این بیماري. ویروسی، باکتریایی و نماتدي ارایه شده است
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ولی توانایی این را دارند که در صورت وجود شرایط مساعد خسارات زیادي به  ،اقتصادي زیاد مهم نیستند

  .وارد سازندذرت 

  هاي قارچی ذرت بیماري

هاي بیمارگر  هاي گیاهی بیشتري نسبت به سایر میکروارگانیسم ها تعداد بیماري ، قارچدر یک نگاه کلی

هاي بیمارگر  ترین عوامل بیماریزا قارچ مهم ،در مورد گیاه ذرت در کشورمان نیز. کنند در گیاهان ایجاد می

وارد  این محصولهاي بسیار مهمی را در ذرت ایجاد کرده و خسارات قابل توجهی را به  هستند که بیماري

ناگی، (توانند گیاهان زنده را کلونیزه کنند  می ،هاي شناخته شده کل قارچ درصد10کمتر از . سازند می

هاي گیاهی شناخته شده  کل بیماري درصد70هاي بیمارگر گیاهی در مجموع  هزاران گونه قارچ). 1996

) بذر، گیاهچه و گیاه بالغ(ي از رشد گیاه ا هاي بیمارگر گیاهی با توجه به مرحله قارچ. شوند را موجب می

را ) شاخه، میوه یا گلساقه، تنه، ریشه، برگ، (کنند یا اندامی از گیاه  که در آن مرحله به گیاه حمله می

  . دهند، قابل تقسیم بندي هستند مورد حمله قرار می

در این میان . باشند عوامل بیماریزاي قارچی یکی از دالیل اصلی کاهش عملکرد ذرت در کشورمان می

هاي ذرت در کشور از اهمیت و گسترش بیشتري برخوردارند و بعضی نیز بصورت محدود در  برخی بیماري

   .نیستند زیاديکاري کشور وجود داشته و داراي اهمیت اقتصادي  برخی مناطق ذرت

  پوسیدگی خوشه ذرت

هرچند بیماري در اغلب . باشد می هاي ذرت در کشور ترین بیماري ترین و شایع این بیماري جزو مهم

ولی به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی در زمان ظهور بیماري  ،کاري کشور وجود دارد مناطق ذرت

هاي گلستان، مازندران و  از قبیل بارندگی و رطوبت کافی، این بیماري بیشتر در مناطقی چون استان

هاي مختلف قارچ فوزاریوم  خوشه ذرت متعلق به گونهعوامل اصلی مولد پوسیدگی . ستا اردبیل خسارتزا

یکی از . کنند هاي قارچی سالمت دام و انسان را تهدید می ها با تولید زهرابه هستند و بسیاري از این گونه

هاي  بصورت مستقیم روي حیواناتی که از اندام Bفومانیزین . ها، فومانیزین است ترین این زهرابه مهم
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طبق . کنند و بصورت مستقیم و غیر مستقیم روي انسان اثرات سوء دارد می گیاهی آلوده تغذیه

هاي  از جدایه B1فومانیزین ) 1393(و نیز حسینیان و همکاران ) 1387(هاي کرمی و همکاران  بررسی

متعلق به  F. proliferatumو  Fusarium verticillioidesهاي مهم پوسیدگی خوشه ذرت شامل  گونه

لذا بررسی این بیماري و مدیریت آن هم از نظر . س، خوزستان و اردبیل به دست آمده استهاي فار استان

کاهش خسارت به گیاه و افزایش عملکرد و هم از نظر سالمت عمومی افراد جامعه بسیار حایز اهمیت 

اي به مزرعه دیگر فرق  وقوع بیماري از سالی به سال دیگر و حتی در یک سال معین از مزرعه. است

   .کند می

  عالیم بیماري

کند و موجب کاهش کمی و کیفی دانه  ها را آلوده می ها، بذور ذرت و حتی چوب بالل بیماري خوشه

هاي آلوده به قارچ،  در سطح بالل. سبک و مملو از میسلیوم قارچ هستند ،هاي آلوده بالل. گردد می

هاي  هاي سفید یا ترك هی رگهکه گا) a1-2شکل (شود  هاي سفید مایل به صورتی مشاهده می کپک

هاي بالل بصورت منفرد یا در  دانه. شوند هم روي سطح بذور آلوده دیده می) b1-2 شکل(اي شکل  ستاره

شوند  هاي بالل هم دیده می هاي رویشی قارچ روي پوشش اندام. شوند تعدادي به صورت گروهی آلوده می

شوند، بیماري سبب کاهش عملکرد محصول نیز  یتر م هاي آلوده سبک از آنجا که بالل). c1-2شکل (

  ). d1-2شکل (شود  می
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ab

cd

  
کپک سفید  .Fusarium verticillioidesعالیم بیماري پوسیدگی فوزاریومی خوشه ذرت با عامل : 1- 2شکل 

هاي آلوده  ، بالل)b(سطح بذراي روي  هاي سفید یا ترك هاي ستاره ، رگه)a(متمایل به صورتی روي بالل ذرت 
  )1387. مومنی، ح)(d)(پایین(و آلوده ) باال(، مقایسه بالل سالم )c(هاي مختلف  ذرت در اندازه

  

   عامل بیماري

، Aspergillus ،Cladosporium ،Diplodia ،Nigrosporiumعوامل مختلف قارچی از قبیل 

Gibberella ،Prnicillium  وTrichoderma ولی بیماري پوسیدگی  ،ندشوجب بیماري توانند مو می

  . خوشه با عوامل فوزاریومی از شیوع و اهمیت بیشتري در کشورمان برخوردار است

   Fusarium verticillioidesگونه 

عامل عمده قارچی ) 1387مومنی، ؛1379زمانی و علیزاده، (هاي صورت گرفته در کشور  طبق بررسی

 مذکور عاملقارچ . باشد می F. verticillioides ایران قارچدر مولد بیماري پوسیدگی خوشه ذرت 

در داشته، سطح انتشار وسیعی و  شود پوسیدگی ساقه و ریشه ذرت در بسیاري از مناطق دنیا محسوب می

به عالوه بر پوسیدگی خوشه ذرت بیمارگر قارچی مذکور . کند هاي مختلف گیاه تولید بیماري می اندام

  . ذرت نیز گزارش شده استپوسیدگی ساقه و ه، پوسیدگی ریشه عنوان عامل مرگ گیاهچ



٦٢ 
 

داراي میسـلیوم   PDAهاي جوان قارچ روي محـیط   کشت. باشد می Liseolaاین قارچ عضوي از گروه 

). a2-2شکل (کند  اما به تدریج با افزایش عمر قارچ رنگ آن به بنفش گرایش پیدا می ،سفید رنگ هستند

). b2-2شـکل  (کـرم تـا پرتقـالی رنـگ هسـتند       ،CLAده روي محیط کشت هاي تولید ش اسپورودوخیوم

. باشـند  دیـواره مـی   5تـا   3شـوند، تقریبـا مسـتقیم و داراي     ها بـه تعـداد انـدك دیـده مـی      ماکروکنیدي

تخم مرغی تا چماقی بوده و بـه   شوند، معموالً ها به مقدار زیاد در محیط کشت مشاهده می میکروکنیدیوم

). c2-2شـکل  ( شـوند  تشـکیل مـی  ) عالوه بر داشتن سرهاي دروغین(نجیرهاي بلند صورت زنجیري در ز

هـاي تولیـد کننـده     سـلول . باشـند  کنیدیوفورها از لحاظ اندازه طول متوسطی داشته، ساده یا منشعب می

هـاي   شوند، هـر چنـد گـاهی سـلول     کالمیدوسپورها تولید نمی). d2-2شکل (مونوفیالید هستند ،کنیدیوم

  .شوند که ظاهري شبیه کالمیدوسپور دارند ها تشکیل می هیف متورمی در

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پرگنه هفت ) a. (جداشده از ذرت Fusarium verticillioidesهاي غیر جنسی قارچ  مشخصات اندام: 2-2 شکل
ها و  هاي طویل میکروکنیدیوم زنجیره )c(، CLAاسپرودوخیوم قارچ در محیط ) PDA ،)bروزه قارچ در محیط 

)d (کنیدیوفور مونوفیالید قارچ )1387. ، حمومنی(  
  

   Fusarium proliferatumگونه 
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 یکی از بیمارگرهاي محصوالت مهم اقتصادي بوده و Gibberella intermediaاین گونه با فرم جنسی 

عالوه بر پوسیدگی ساقه و خوشه ذرت، موجب بیماري چاقو بریدگی نیشکر و پوسیدگی ریشه و طبق پیاز 

   ).1389علیزاده و همکاران، (باشد  یران میدر ا

هاي ارغوانی است  سریع و داراي میسلیوم سفید رنگ با رگه PDAرشد رویشی قارچ روي محیط 

ها در  تشکیل میکروکنیدیوم F. verticillioidesصفت اصلی مشخص کننده این قارچ از ). a3-2شکل (

که فقط داراي مونوفیالید  F. verticillioidesالف ، بر خ)b3-2 شکل(فیالید است  هاي روي پلی زنجیره

این گونه ). c3 -2شکل ( ها فراوان، تقریبا مستقیم یا داراي خمیدگی جزیی هستند ماکروکنیدیوم. است

البته ). d3 -2شکل (هایی قرار دارند  کند که در زنجیره هاي فراوان چماقی شکل تولید می میکروکنیدیوم

از اجتماع . تر است بسیار کوتاه F. verticillioidesکنیدیوم نسبت به گونه میکرو هاي طول این زنجیره

این . فیالید هستند مونوفیالید و پلی ،کنیدیوفورها. شود سرهاي دروغین نیز تشکیل می ،ها میکروکنیدیوم

روه این گونه نیز جزو گ. هاي قارچ خرمایی رنگ هستند اسپورودوخیوم. کند قارچ تولید کالمیدوسپور نمی

Liseola باشد می .  
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پرگنه هفت ) a. (جداشده از ذرت Fusarium proliferatumهاي غیر جنسی قارچ  مشخصات اندام: 3-2 شکل
هاي  زنجیره) d(هاي قارچ،  ماکروکنیدیوم) c( فیالید، کنیدیوفور پلی) PDA ،)bه قارچ در محیط زرو

  ) 1387. ، حمومنی( میکروکنیدیوم
   Fusarium subglutinansگونه 

ها و وجود  عدم وجود زنجیره میکروکنیدیوم F. verticillioidesتفاوت اصلی این گونه با 

در ابتدا سفید رنگ و به تدریج اندکی و سریع  PDAرشد قارچ در محیط . فیالید است کنیدیوفورهاي پلی

روي  CLAر محیط کشت هاي نارنجی رنگ قارچ د اسپورودوخیوم). a4-2شکل (شوند  ارغوانی رنگ می

ها تقریبا مستقیم و به تعداد زیاد تولید  ماکروکنیدیوم). b4 -2شکل ( شوند قطعات برگ میخک تشکیل می

باشند و  دیواره می 3- 1هاي فراوان قارچ، بیضی شکل و داراي  میکروکنیدیوم). c4 -2شکل ( می شوند

کنیدیوفورهاي قارچ ). d4-2شکل (شوند  فقط بصورت سرهاي دروغین در این گونه مشاهده می

  . فیالید هستند مونوفیالید و پلی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پرگنه هفت ) a. (جداشده از ذرت Fusarium subglutinansهاي غیر جنسی قارچ  مشخصات اندام: 4- 2 شکل
سرهاي ) d(هاي قارچ،  ماکروکنیدیوم )c( ،CLAاسپرودوخیوم قارچ در محیط ) PDA، )bروزه قارچ در محیط 

  ).1387. ، حمومنی(ین قارچ دروغ
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   Fusarium graminearumگونه 

گندم در  )FHBFusarium Head Blight=(عامل اصلی بیماري اسکب  F. graminearum گونه

هاي ذرت آلوده به  هایی از این گونه قارچی از نمونه هاي انجام شده، جدایه در جداسازي. باشد کشور می

. هستند) a5 -2شکل (به رنگ قرمز جگري  PDAزه قارچ در محیط هاي هفت رو پرگنه. دست آمده است

این قارچ فاقد . شوند تشکیل می)  b5-2شکل ( CLAهاي اندك پرتقالی رنگ روي محیط  اسپورودوخیوم

، )قایقی شکل(هاي با دیواره مشخص، مستقیم تا کمی خمیده  مومیکروکنیدیوم ولی داراي ماکروکنیدی

هاي سیاه رنگ  پریتسیوم). c5 -2شکل (و سلول انتهایی مخروطی هستند اي مشخص  داراي سلول پایه

رنگ، قدري خمیده با انتهاي گرد و عمدتا  آسکوسپورهاي قارچ بی. قارچ حاوي آسک و آسکوسپور هستند

  ). d5-2شکل (سه دیواره عرضی دارند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جداشده از ذرت  Fusarium graminearumهاي بارده جنسی و غیر جنسی قارچ  مشخصات اندام: 5 - 2 شکل
 )c( ،CLAاسپرودوخیوم قارچ در محیط ) b( ،PDAپرگنه هفت روزه قارچ در محیط ) a. (در مغان

  ).1394. و کاظمی، ه. مومنی، ح( ها و آسکوسپورها آسک) d( ،هاي قارچ ماکروکنیدیوم
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وزاریومی در استان هاي آلوده به بیماري پوسیدگی ف روي بالل) 1389(عظیمی  هاي طبق بررسی

داراي  F. semitectumو  F. verticillioides ،F. proliferatumهاي  هاي متعلق به گونه خوزستان، جدایه

 .Fو  F. sporotrichioides ،F. crookwellense ،F. subglutinansهاي  بیشترین فراوانی و گونه

anthophilum هاي بیماریزایی، بیشترین میزان  ضمنا طی آزمون. اند داراي کمترین فراوانی بوده

 .Fو کمترین میزان بیماریزایی متعلق به گونه  F. verticillioidesبیماریزایی مربوط به گونه 

sporotrichioides بوده است.  

  چرخه بیماري

 میسلیوم و. کند گذرانی می قارچ عامل بیماري بصورت میسلیوم در بقایاي گیاهی و بذر زمستان

این اسپورها توسط باد یا حشرات به خوشه . کنند عنوان مایه آلوده کننده اولیه عمل میها به  کنیدیوم

هاي بدون زخم وارد گیاه  بافت هاي ایجاد شده و حتی شوند و از طریق مجراي کاکل و زخم منتقل می

ر شرایط آب و هوایی مناسب براي ایجاد و توسعه بیماري شامل آب و هواي خشک قبل از ظهو. شوند می

انتقال عامل بیماري از . ها می باشد هفته بعد از ظهور کاکل 3تا  2کاکل و آب و هواي گرم و مرطوب 

  . طریق بذر و بقایاي گیاهی است

  مدیریت بیماري

  .دشون به منظور کاهش آلودگی و کنترل بیماري پوسیدگی فوزاریومی خوشه ذرت موارد زیر توصیه می 

زودرس -متوسط یک رقم) دهقان( SCجاي ارقام حساس به بیماري؛ رقم استفاده از ارقام مقاوم به  - 1

 .مقاوم به بیماري است 706نیمه مقاوم و رقم  705و  704، )فجر( SC260ارقام . متحمل به بیماري است

 K18× K3544/3و  K18× K3640/5، دو هیبرید با پدیگري )1391(هاي فرهمند و همکاران طبق بررسی

توان مقاومت  گی فوزاریومی بالل ذرت به عنوان مقاوم شناسایی گردیدند که مینسبت به عامل پوسید

نسبت داد که به عنوان یک رقم مقاوم به این بیماري معرفی ) K18( ها  ها را احتماال به والد پدر آن آن

و  Maxima 527، رقم )1391(و همکاران  گرهاي صورت گرفته توسط آشنا بر اساس ارزیابی. شده است

Jeta 600  به عنوان مقاوم و رقمKSC 301  به عنوان حساس به پوسیدگی فوزاریومی بالل با عاملF. 
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proliferatum هیبرید تحت  12از بین  ،)1391(هاي رهجو و زمانی  بر اساس بررسی. معرفی شده است

هیبرید  9مقاوم و  MO17×KLM 77029/8-1-2-3-2-3و  K18 × K3493هیبرید  2 ،کشت در ایران

در برابر پوسیدگی  KSC 700رقم ) 1389(هاي آشناگر و همکاران  طبق بررسی. نیمه مقاوم هستند

ترین  حساس 630مقاوم و رقم کردونا  F. proliferatumو  F. verticillioidesفوزاریومی بالل با عامل 

  .بوده است

با . است ز تا حدودي موثرشخم و مدفون ساختن بقایا نی. بقایاي گیاهی بعد از ذرت جمع آوري گردد - 2

روي بقایاي گیاهی موجود در خاك بوده و این قارچ در عمق  توجه به اینکه بقاي قارچ فوزاریوم عمدتاً

برد، لذا شخم باید عمیق باشد تا بقایاي گیاهی تا حد امکان از  متري خاك به سر می سانتی 15-5

  .دسترس قارچ دور بماند

این . انجام شود ،ت ذرت بخصوص ساقه خوار اروپایی که شیوع بیشتري داردوقع و موثر با آفامبارزه بم - 3

هایی که در گیاه توسط آفات  زخم ،اوالً. آفات به چند دلیل سبب گسترش بیماري در مزرعه می شوند

توانند مستقیما  الروهاي حشرات می ،ثانیا). d6-2و  c6-2(شود، راه ورود قارچ فوزاریوم است  ایجاد می

الروهاي حشرات با ایجاد خسارت گیاه را تحت شرایط تنش قرار  ،و ثالثا) b6-2و a6 -2(ارچ باشند ناقل ق

هاي ایجاد شده توسط  زخم. کند گیاه را به آلودگی و بیماري مستعدتر می ،دهند که این شرایط می

  .باشند هاي ورود قارچ به گیاه می پرندگان نیز از جمله راه
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خسارت الرو ساقه . الرو ساقه خوار اروپایی که موجب تشدید خسارت بیماري استعالیم خسارت : 6 - 2 شکل
، )b(روي بالل ) Sesamia cretica(، خسارت الرو ساقه خوار ذرت)Ostrinia nubilalis) (a(خوار اروپایی ذرت 

  ).1387. ، ح، مومنیdو  cقسمت )(dو  c(گسترش بیماري از محل زخم حشرات 
  

ل ذرت عمدتا از طریق مایه آلوده کننده هوازاد رخ می دهد، ولی استفاده از بذر اگرچه آلودگی بال - 4

تیرام  -معموال ضدعفونی بذور ذرت با کربوکسین. سالم و ضدعفونی شده در کاهش آلودگی موثر است

WP 752راکسیل (هاي تبوکونازول  قارچکش. گیرد در هزار قبل از کشت صورت می 5/2به میزان  درصد 

در هزار جهت ضدعفونی بذور  2هر دو به میزان ) WP درصد 2سومی ایت (و دي نیکونازول ) DS درصد

هاي ضدعفونی  البته باید از کیفیت مناسب دستگاه. اند ذرت قبل از کشت، کارایی خوبی از خود نشان داده

  .بذر و نحوه صحیح اجراي عملیات نیز اطمینان حاصل کرد

  .شود محصوالت غیر میزبان نظیر پنبه و کلزا توصیه میتناوب زراعی مناسب با برخی  - 5

تنش خشکی به خصوص پس از ظهور کاکل اهمیت خاصی دارد و در شروع و گسترش بیماري  - 6

. ها را به حداقل رساند این گونه تنش ،لذا باید با یک برنامه منظم آبیاري. فوزاریومی بالل بسیار موثر است

. اند اي از زندگی خود دچار تنش شده به بیماري فوزاریومی حتما در دورهطبق منابع علمی گیاهان مبتال 

با توجه به وجود . در مغان تنش اوایل فصل و رطوبت زیاد آخر فصل در شیوع بیماري اثر زیادي دارد

هاي مناسب دیگري نیز جهت تولید ذرت بذري  شرایط مساعد توسعه بیماري در منطقه مغان باید مکان

هاي پدري به جاي  در برخی مزارع تولید بذر متاسفانه پایه. ه هدفمند مد نظر قرار گیردطی یک برنام

تواند منشا  د که با توجه به رطوبت زمین، خود مینشو خروج از مزرعه صرفا روي زمین خوابانده می

ر ها در موعد مقر لذا ضمن رعایت کامل بهداشت زراعی باید نسبت به خروج آن. گسترش بیماري باشد

  . اقدام کرد

. کند مصرف بیش از اندازه کود ازته و مصرف اندك کود پتاسه مقاومت گیاه را در برابر بیماري کم می - 7

  .برنامه کوددهی گیاه بر طبق آزمایشات انجام شده روي خاك مزرعه تنظیم شود



٦٩ 
 

هاي  امکان از ماشین در صورت. کنند راه ورود فوزاریوم را هموار می ،ها با ایجاد ترك در بذر کمباین - 8

ها کمترین صدمه به  با کمک این ماشین. استفاده گردد) picker husker(مخصوص برداشت بالل ذرت 

در صورت عدم دسترسی به ماشین آالت مناسب، . دشو بذر وارد شده و در ضمن بذر تمیزتري برداشت می

  . گردد اري شایع است، توصیه میبرداشت بالل با دست در مزارع تولید بذر بخصوص در مناطقی که بیم

سبب افزایش رطوبت و مهیا شدن شرایط مناسب براي رشد و توسعه بیشتر  ،تراکم بیش از حد بوته - 9

  .تراکم بوته متناسب با مقدار توصیه شده براي هر رقم باشد. شود قارچ می

طبق یک . یردباید صورت گ ،شود برداشت ذرت به محض اینکه رطوبت بذر مناسب برداشت می -10

. بیشتر آلودگی ممانعت بعمل آید تا از توسعه ،برنامه زمان بندي مشخص ابتدا مزارع آلوده برداشت گردد

 درصد 15 -13براي خوشه و  درصد 18رطوبت زیر . براي این کار بازدیدهاي منظم هفتگی الزم است

  . باشد براي بذر در هنگام برداشت مناسب می

مواد اضافی همراه بذر در شروع و .  تمیز و عاري از هر گونه ذرات گیاهی باشندبذور ذرت باید کامال -11

باید تمیز بوده و از نفوذ  ،دشون ها ریخته و انبار می کیسه هایی که بذر در آن. گسترش آلودگی موثر است

محیط مرطوب و حشرات انباري در گسترش بیماري . آب و حشرات به داخل آن ممانعت به عمل آورد

  .وثر استم

وکنترل مناسب شرایط دمایی  تمیز کردن انبار. از انبار کردن بذور کپک زده باید جدا خودداري کرد -12

در صورت مصرف این بذور به عنوان خوراك دام باید . و رطوبتی انبار قبل از انبار کردن بذور انجام گیرد

  .دشوها ارزیابی  میزان و نوع زهرابه قارچی در آن

شود گیاه از  گاهی کشت زودهنگام سبب می. مناسب کشت ذرت در منطقه مشخص گرددتاریخ  -13

  .هاي حاصل توسط حشرات بگریزد و لذا میزان بیماري کاهش یابد زخم

  سیاهک معمولی ذرت

سیاهک . سیاهک معمولی ذرت از جمله بیماري هاي شایع در اغلب مناطق ذرت خیز ایران است

کاري  سالیان متمادي در مناطق ذرت ،شود گفته می Common smutآن  معمولی ذرت که در انگلیسی به
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ذرت در مناطق آلوده دنیا به این بیماري خسارات شدیدي را . دنیا وجود داشته و شناسایی شده است

ها ممکن است کامال  شود و در شرایط مساعد توسعه بیماري درصد قابل توجهی از خوشه متحمل می

هاي کشور  کاري ذرت اخیرا شیوع و گسترش بیماري سیاهک معمولی در. وندآلوده شده و از بین بر

هاي مومنی و  طبق بررسی. هاي جدي به همراه داشته است هاي تولید بذر نگرانی بخصوص در مکان

هاي فارس، کرمانشاه، اصفهان، قزوین، کرمان و اردبیل  ، میانگین شدت بیماري در استان)1391(همکاران 

هاي ذکر شده به  و میانگین درصد وقوع بیماري در استان 36/4، 8/3، 35/4، 5/4، 55/3، 06/6به ترتیب 

بوده  درصد 78/10و  درصد 2/19 درصد، 55/9 درصد، 06/1 درصد، 59/2، درصد73/2ترتیب برابر با 

، 1386هاي  هاي خود میزان خسارت بیماري در سال طی بررسی) 1389( شیخ االسالمی و همکاران. است

. اند تن دانه ذرت برآورد کرده 7800و  9798، 12186در استان کرمانشاه را به ترتیب  1388و  1387

هاي تولید مزارع بذري  تلیوسپورهاي عامل سیاهک معمولی ذرت را از ذرت) 1389( حمیدي و همکاران

 . مغان و فارس جداسازي کردند

  عالیم بیماري

هـاي   شکل(شود  وایی گیاه از قبیل خوشه، ساقه و برگ میهاي ه بیماري موجب ایجاد گال روي اندام 

a7-2، b7-2 ،c7-2 و d7-2 .(کـه ایـن    ،شـوند  هاي ایجاد شده موجب کاهش عملکرد محصـول مـی   گال

هـاي   کاهش عملکـرد در سـال  . کند مقدار کاهش عملکرد در هر منطقه با توجه به شدت بیماري فرق می

رسد که این مقدار خسـارت بسـتگی بـه عوامـل متعـددي از       مییا بیشتر هم  درصد 10شیوع بیماري به 

اندازه . هاي ایجاد شده در اثر بیماري دارد جمله سن گیاه در موقع ابتال به بیماري و نیز محل و تعداد گال

هاي جوان گیاه  بیماري در قسمت. و محل قرار گرفتن گال نیز تاثیر زیادي در میزان کاهش عملکرد دارد

 50 بـیش از هاي آلوده در برخـی مواقـع    کاهش محصول در بوته. کنند، شدیدتر است شد میکه فعاالنه ر

. رساند می درصد 100هاي متعدد در بالل گاهی کاهش عملکرد را به  ظهور گال. گزارش شده است درصد

 صـد در 35هـاي سـالم    هاي آلوده به بیماري نسبت به بـالل  هاي صورت گرفته، بالل اي از ارزیابی طی پاره

  .اند کاهش وزن نشان داده
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هـا اغلـب    گال. رسند متر می سانتی 15ها ابتدا کوچک و به اندازه یک نخود بوده ولی نهایتا به قطر  گال

گاهی کل . ولی ممکن است در نقاط دیگر خوشه نیز تشکیل گردند ،شود در نوك خوشه ذرت تشکیل می

به صورت کامل یا ناقص توسـط پوشـش بـالل     شود که معموال هاي سیاهک جایگزین می بالل توسط گال

هاي گیاه تحریک بـه تقسـیم بیشـتر     شوند و سلول هاي آلوده پر از ریسه قارچ می قسمت. شود پوشیده می

. گیـرد  پوشش سفید یا نقره اي رنگی توده اسپورهاي گال را در بـر مـی  . شود شده که باعث ایجاد گال می

ها در فضا پخش شـده و پراکنـده    قارچ است که با پاره شدن گالدرون گال پر از تلیوسپورهاي سیاه رنگ 

  .)d7-2و  b7-2هاي  شکل(شوند  می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

با پاره  ،)dو  a ،b، c(هاي مختلف گیاه ذرت  تولید گال عامل بیماري سیاهک معمولی روي قسمت: 7 -2 شکل
  .)1391و همکاران،  .، حمومنی)(dو  b(شوند ها تلیوسپورهاي عامل بیماري پخش می شدن گال

  

  عامل بیماري

هـاي   باشـدکه از جملـه قـارچ    می Ustilago maydis (DC.) Cda.(syn: Ustilago zeae Ung.)قارچ  

میسلیوم قارچ بی رنگ و دیواره دار بوده و هر سلول آن داراي دو هسـته مجـزا   . گروه بازیدیومیست است

هـاي   بوده و در سطح خارجی خود داراي برجسـتگی  میکرون 8-11 تلیوسپورهاي قارچ به اندازه. باشد می

ab

cd
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از . باشند اي زیتونی تا سیاه بوده، کروي تا بیضوي می این اسپورها قهوه). a8-2 شکل(خارمانندي هستند 

ــپورهاي دو هســته  ــه زدن تلیوس ــا تشــکیل پرومیســلیوم   جوان ــکل    4اي و ب ــی ش ــپوریدي دوک ــا اس ت

آید که از لحاظ سـازگاري   به وجود می) d8-2و  b8-2 ،c8-2هاي  شکل) ( اي بازیدیوسپوهاي تک هسته(

اي بیماریزا باید دو ریسه حاصـل از دو بازیدیوسـپور    براي ایجاد یک میسلیوم دو هسته. با هم تفاوت دارند

هـا   ها معموال از طریق اسپورهایی اسـت کـه روي سـیلک    آلودگی بالل .سازگار با هم تماس حاصل نمایند

  .هاي ذرت را آلوده کنند ها رشد کرده تا دانه ها به سمت پایین سیلک سلیومزنند و می جوانه می

  
پرگنه ) b، )تصویر میکروسکوپی(تلیوسپور قارچ ) Ustilago maydis: aاندام هاي تکثیري قارچ : 8 -2شکل 

) d )تصویر میکروسکوپی(ها ي مجتمع  اسپوریدي) PDA، cهاي قارچ بر سطح محیط کشت  اسپوریدي
  )1391و همکاران، . مومنی، ح)(تصویر میکروسکوپی(هاي قارچ  یدياسپور

  چرخه بیماري 

هاي اولیه از اسپورهاي سال قبل است که به محض بروز شـرایط مسـاعد ابتـداي بهـار      احتماال آلودگی

قارچ عامل بیماري زمستان را به صورت تلیوسپور در بقایاي گیاهی . کنند شروع به جوانه زنی در خاك می

بسته به شرایط آب و هوایی اسپورهاي مقاوم قارچ ممکن است بـراي چنـد سـال    . کند خاك سپري میو 

هـاي   آلـودگی . مانـد  معموال تلیوسپور در خاك حداقل به مدت دو تا سه سال باقی مـی . دوام داشته باشند
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وسـط بـاد یـا    اسپورهاي اولیه ت. کنند بعدي از اسپورهاي جدیدي است که در ابتداي فصل توسعه پیدا می

چنانچـه بازیدیوسـپور در ایـن    . گیرند هاي مستعد گیاهی قرار می شوند و روي اندام آب حمل و پخش می

بـر  . نماید دهد که در گیاه ایجاد بیماري می مرحله فرم سازگار خود را یافت تشکیل هیف دیکاریوتیک می

آلـودگی  . گـردد  گال تشـکیل مـی   ها هاي گیاهی اطراف هیف و تقسیم بی رویه آن اثر افزایش حجم سلول

هیف دیکاریوتیک قارچ بـه گـال حملـه    . آید گیاه اغلب موضعی است و به ندرت بصورت سیستمیک درمی

هیف دیکاریوتیک از محتویات گال براي رشد و نمو خود بهره . کرده و بافت گیاه را در آن منطقه می کشد

هاي دیکاریوتیـک هیـف تبـدیل بـه      سلول. شود میهاي دیکاریوتیک  گرفته و نهایتا داخل گال پر از هیف

بـا بـالغ شـدن    . گردنـد  تلیوسپورهاي دو هسته اي شده و نهایتا با پاره شدن غشا گال تلیوسپورها آزاد می

پاشد و بصورت غیر فعـال   اسپورهاي درون گال، پوشش بیرونی گال خشک و کاغذ مانند شده و از هم می

شوند و این  اي تیره رها می شود، ابرهایی از اسپورهاي قهوه گال پاره می زمانی که. کند اسپورها را آزاد می

اسپورهاي سیاهک توسـط حشـرات،   . توانند زمستانگذرانی کنند و تا چند سال زنده بمانند تلیوسپورها می

 ،هاي جوان گیاه قـرار گیرنـد   چنانچه تلیوسپورهاي رها شده روي بافت. شود باد یا کود حیوانات پخش می

  .)9-2شکل (هاي جدید در همان فصل گردد  توانند موجب بروز آلودگی می

ها یا مسـتقیما از طریـق دیـواره سـلولی بـه       هاي هوایی، زخم اي از طریق روزنه هاي دو هسته میسلیوم

هـاي   بافـت  ،هاي جـوان  از قبیل سیلک(هاي مریستمی جوان  آلودگی از طریق بافت. کنند میزبان نفوذ می

هـاي حاصـل از تگـرگ،     ممکن است اتفاق بیافتد ولی زخـم ) هاي جوان در حال تشکیل انهجوان بالل و د

خاك یا ذرات شن همراه با باد، شخم و عملیات زراعی، سمپاشی، حشرات آفت یا تاسل کشـی در مـزارع   

آلودگی بالل معموال از اسـپورهایی اسـت   . دهد تولید بذر به شدت امکان آلودگی به سیاهک را افزایش می

. کنـد  هاي بالل از طریـق سـیلک نفـوذ مـی     ها جوانه زده و میسلیوم براي آلوده کردن دانه که روي سیلک

حساسـیت گیـاه در مقابـل    . روز بعد از ظهور ممکن است مورد حملـه قـارچ قـرار گیرنـد     7-10ها  سیلک

زنند  جوانه می مرتبا مخمرها مانند  اسپوریدي. شود بیماري بعد از تشکیل بالل و سفت شدن آن کمتر می

این اسپورهاي جدید در شبنم یا آب بـاران  . کنند و ضمن افزایش جمعیت اسپورهاي جدیدي را ایجاد می
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شوند کـه   زنند و منجر به آلودگی می هاي روي گیاه جوانه می ها و شکاف موجود در غالف برگ، نوك بالل

-14در واقع اسپورها بعد از اینکـه  ). تروز اس 10دوره کمون (گردد  می روز پدیدار 10ظرف مدت  تقریباً

کنند و فاصله بین آلودگی و ایجاد گال در شرایط مناسب  ساعت در آب بودند، شروع به جوانه زنی می 12

قارچ عامل سیاهک نسبت به تغییرات دمایی و رطوبتی حساس . )9-2شکل (کشد  روز طول می 10حدود 

) هواي گرم(گراد  درجه سانتی 34و  26شک و دماي بین طبق نتایج تحقیقات انجام شده، شرایط خ. است

شـدت بیمـاري در فصـول خشـک سـال شـدیدتر از فصـول        . براي آلودگی و توسعه بیماري مناسب است

جهت ایجاد آلودگی آب و هواي مرطوب و براي گسترش و تشدید بیمـاري آب و هـواي   . باشد مرطوب می

  .تر است گرم و خشک مناسب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Shurtleff, M. C., 1980(عامل بیماري سیاهک معمولی ذرت  Ustilago maydisچرخه زندگی قارچ : 9 - 2شکل 

آب و هواي گرم و خشک در طی عمل گرده افشانی و به دنبال آن آب و هواي بارانی به نظر می رسد 

است، حتـی  وقتی که درجه حرارت از حالت نرمال کمتر . براي توسعه بیماري و گسترش آن مناسب باشد
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هـایی کـه    سیاهک طی سـال . در صورتی که رطوبت خاك باال باشد، سیاهک کمتري وجود خواهد داشت

. رطوبت براي جوانه زنی اسپورها و نفوذ به میزبان نیاز است. دماي تابستان باالیی دارند، بیشتر رایج است

  .ه بیماري حیاتی باشدرسد بارندگی یا شرایط مرطوب در این مرحله از چرخ بنابراین به نظر می

  

  مدیریت بیماري

هایی  راه حل قطعی یا روش شیمیایی مشخصی براي کنترل این بیماري وجود ندارد و هر یک از روش

توان تا  هاي زیر می با اعمال روش. دهد که در زیر ارایه شده است، تنها درصدي از خسارت را کاهش می

  .حدودي خسارت بیماري را کاهش داد

هیچ رقمی . ترین و موثرترین راه کنترل بیماري است هاي مقاوم عملی ه از هیبریدها و واریتهاستفاد - 1

اما برخی از هیبریدهاي پیشنهاد شده جهت کشت در مزرعه تا  ،نسبت به این بیماري مصون نیست

ار استفاده تغییر پذیري باالي بیمارگر و بروز نژادهاي جدید عمال ک. اند حدودي مقاومت از خود نشان داده

رس ذرت  نتایج اخیر بررسی واکنش هیبریدهاي دیررس و متوسط. نماید از ارقام مقاوم را دچار مشکل می

. باشد ها نسبت به بیماري می ترین جزو متحمل KSC 707دهد که رقم  نسبت به عامل بیماري نشان می

ارقام سینگل کراس کرج  و) 1387زمانی و دهقانپور، ( مقاوم  400زودرس سینگل کراس -رقم متوسط

حساس و رقم  260رقم زودرس سینگل کراس. به عنوان نیمه مقاوم معرفی شده است 706و  705

. ارقام ذرت شیرین حساسیت بیشتري نسبت به بیماري دارند. باشد نیمه حساس می 704سینگل کراس 

-KLM 78027/2ر الین الین مورد بررسی، چها 38، در بین )1389(هاي زمانی و همکاران  طبق بررسی

2-3-3-1 ،KLM 77012/4/1-1-5-1-1 ،A679  وKLM 77012/4/1-1-5-1-2  از مقاومت خوبی به

 K1264/1ها، سه هیبرید  هیبرید مورد بررسی آن 46در بین . سیاهک معمولی ذرت برخوردار بوده است

×K3047/2 ،K1264/1× K3547/3  وK1264/1× K3615/1  در گروه مقاوم)R ( در بررسی . گرفتندقرار

 ×MO17نسبت به این بیماري مقاوم و هیبرید  MO17×K3640/3هیبرید  ،)1391(حسینی و همکاران 

K1259/4 1391(در بررسی که توسط زمانی و همکاران . ترین هیبرید شناخته شد به عنوان حساس (
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گردید که الین با هاي زودرس ذرت به عامل بیماري انجام شد، مشخص  روي ارزیابی مقاومت ژنوتیپ

 ×K1263/1ها، هیبرید  ها و در بین هیبرید ترین الین ، جزو حساسKE84016/421پدیگري 

KE77006/3هر سه رقم  ،)1381(هاي کامران  طبق ارزیابی. ترین هیبریدها به بیماري است ، جزو مقاوم

  . نسبت به بیماري حساس هستند 307و  604، 704رایج ذرت در استان فارس شامل 

سیاهک ذرت یک بیماري بذرزاد نیست، بنابراین ضدعفونی بذور اثر کنترلی چندانی ندارد؛ هرچند که  - 2

کش ضدعفونی  بسیاري از بذور تجاري قبل از عرضه به بازار توسط یک قارچکش و یا گاهی حشره

تیمار . باشدتواند موثر  شوند که تا حدودي در از بین بردن اسپورهاي اندك موجود در سطح بذر می می

. گردد  تیرام فقط از جنبه بهداشتی مهم است و مانع گسترش بیشتر بیماري می - بذور با کربوکسین

بیماري سیاهک . ها باید همراه با یک برنامه تلفیقی کنترل بیماري باشد بنابراین استفاده از قارچکش

ها در کنترل بیماري در  چکشبنابراین ضدعفونی بذور با قار. معمولی ذرت یک بیماري سیستمیک نیست

هاي محافظتی نیز تاثیر چندانی ندارد زیرا  قارچکش پاشی قسمت هوایی با محلول. گیاهان بالغ موثر نیست

هاي قیف مانند گیاه  شود که در عمق قسمت هایی حاصل می اسپوریدي هاي هوایی در گیاه توسط آلودگی

  . ین دلیل از دسترس سم دور هستندها قرار دارند و به هم یا بین غالف برگی و ساقه

جلوگیري از وارد آمدن صدمات مکانیکی به گیاه و ممانعت از زخم شدن ریشه، ساقه و برگ در طی  - 3

ورزي تا حدي از ورود بیمارگر به گیاه جلوگیري کرده و در کاهش خسارت تاثیر مهمی  عملیات خاك

  .دارد

کنند و استفاده از ارقام مقاوم به این حشرات یکی دیگر از  یمبارزه با حشراتی که در گیاه ایجاد زخم م - 4

چنانچه جمعیت حشرات باال باشد، در جهت کاهش آلودگی حاصل از . راهکارهاي کاهش خسارت است

هاي مناسب اقدام به مبارزه با  کش هاي اولیه با کمک حشره هاي حشرات باید به محض ظهور سیلک زخم

 . آفت شود

هاي گیاهی رسید و بالغ و سخت  و پرهیز از مصرف بی رویه کود ازته؛ وقتی بافت کوددهی متعادل - 5

دادن کود مکرر و بیش از حد بخصوص . ها نیست شد، قارچ عامل سیاهک قادر به آلوده کردن این بافت
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ها نسبت به  هاي گوشتی و آبدار جدید کنند که این بافت شود گیاهان تولید بافت کودهاي ازته باعث می

. بنابراین شدت و میزان بیماري در این گیاهان بیشتر است. لودگی قارچی حساسیت باالیی دارندآ

گذرانی و جوانه زنی  هایی که سرشار از کود هستند ممکن است محیط بسیار مناسبی براي زمستان خاك

تنش از طرف دیگر گیاهانی که تحت . اسپورهاي سیاهک و تشدید بیماري در فصل زراعی بعدي شوند

مصرف مناسب کود فسفاته میزان . گیرند هم مستعد آلودگی هستند کمبود کود و مواد غذایی قرار می

اند،  استفاده از کود حیواناتی که از بذور آلوده به سیاهک تغذیه شده. دهد وقوع بیماري را کاهش می

  .گردد موجب گسترش و پراکنش بیشتر بیماري می

میزبان متناسب با هر منطقه، حداقل سه ساله تا حدي میزان زادمایه قارچ تناوب زراعی با گیاهان غیر  - 6

به دلیل . کند فصل زراعی بعدي کمتر می را در خاك کاهش خواهد داد و در نتیجه شدت بیماري را در

توان از گیاهان زراعی دیگر متعارف در  اختصاصی بودن این بیمارگر روي ذرت در بسیاري از مناطق می

  .بصورت متناوب با ذرت استفاده کردهر منطقه 

گذران شده و  شخم عمیق و مدفون کردن بقایاي گیاهی آلوده باعث مدفون شدن اسپورهاي زمستان - 7

  .شود موجب کاهش آلودگی در فصل کشت بعدي می

  .آوري بقایاي گیاه آلوده نیز در جهت کاهش میزان آلودگی موثر است جمع - 8

ها درست و به موقع استفاده  اگر علفکش. شود موجب تشدید آلودگی می ها خسارت ناشی از علف کش - 9

هاي  تنش. نشوند، با وارد کردن تنش و خسارت به گیاه موجبات تشدید بیماري را نیز فراهم خواهند کرد

رشد و نمو   بنابراین باید از بروز عوامل تنش زا در طول دوره. کند گیاهی امکان بروز آلودگی را بیشتر می

  .رت ممانعت کردذ

ها را با دست  ها شکافته و پاره شوند، آن که گال توان قبل از این در برخی مزارع کوچک تولید بذر می -10

البته در یک منطقه این کار در سطح کلیه مزارع کوچک تولید بذر صورت گیرد . آوري کرد و سوزاند جمع

  . وسیع قابل اجرا نیست بدیهی است این کار در سطوح. تا نتیجه خوبی به دست آید
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در . رعایت بهداشت زراعی در مزرعه؛ ابزار آالت کشاورزي نیز در گسترش عامل بیماري نقش دارند -11

اي به مزرعه  شوند و از مزرعه حین برداشت محصول با کمباین اسپورها در منطقه توسط باد پخش می

وده نیز جابجا شده و موجب گسترش هاي زهکشی زمین آل اسپورهاي سیاهک توسط آب. روند دیگر می

  .آلودگی می شوند

  

  سیاهک خوشه ذرت 

این بیماري در حال حاضر از گسترش زیادي در کشور برخوردار نیست و هر از چند گاهی بصورت 

. تواند بذرزاد هم باشد، اهمیت دارد که می گردد، ولی با توجه به این پراکنده در برخی نقاط مشاهده می

بذرزاد بیماري نسبت به زادمایه خاکزاد آن از اهمیت بسیار کمتري برخوردار ) اینوکولوم( هرچند زادمایه

شوند ممکن  میانگین خسارت این بیماري معموال اندك است ولی مزارعی که به بیماري آلوده می. است

اري مرتبط با میزان تلیوسپورهاي عامل بیم شدت بیماري. درصد کاهش عملکرد داشته باشند30-50است

در  )1383(نادرپور . ذرت شیرین حساسیت بیشتري نسبت به بیماري دارند. باشد داخل خاك می

هاي خود روي بذور ذرت منطقه مغان اسپورهاي قارچ عامل این بیماري را جداسازي و شناسایی  بررسی

  .کرده است

  عالیم بیماري 

عامل . کند گیاهان را آلوده نمی شود و سایر بیماري تنها در برخی از گیاهان یک مزرعه دیده می

ها توسط اسپورهاي  ها و تاسل خوشه. بیماري قابلیت انتقال از گیاه آلوده به سالم را در مزرعه ندارد

ها تولید کنند  ها و تاسل گیاهان آلوده ممکن است عالیم عجیبی روي خوشه. شوند سیاهک جایگزین می

هاي  شکل(ها یا انشعابات انگشت مانند در خوشه  شامل گسترش سیم مانند دستجات آوندي در تاسل

a10 -2  وb10-2 .(هاي آلوده با توجه به ظاهرشان که شبیه به قطره اشک است، شناسایی  خوشه

و  c10-2هاي  شکل(شوند که فاقد تاسل بوده و داخل پوشش بالل مملو از تلیوسپورهاي قارچ است  می

d10-2 .(اثرات ثانویه بیماري شامل کوتولگی، عقیم شدن و شاخ و . دکنن گیاهان آلوده تولید گرده نمی
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ab

cd

هاي عمده این سیاهک با سیاهک معمولی ذرت آن است که بیماري  یکی از تفاوت. برگی شدن گیاه است

آلودگی ممکن است در زمان گیاهچه اتفاق بیافتد ولی . قادر است بصورت سیستمیک گیاه را آلوده کند

برعکس در مورد سیاهک معمولی ذرت بیماري . گردد غ گیاه مشاهده میعالیم بیماري در زمان بلو

. شود بصورت سیستمیک نیست و معموال بیماري در همان محلی که آلودگی اتفاق افتاده، مشاهده می

معموال 

  . افتد ها اتفاق می اسپورزایی قارچ در خوشه
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  عالیم بیماري سیاهک خوشه ذرت: 10 - 2شکل 

  يعامل بیمار

 9-12 این قارچ تولید تلیوسپور به اندازه. باشد می Sphacelotheca reilianaعامل بیماري قارچ 

  . گیرند هاي گوشتی قرار نمی کند، ولی اسپورها مانند سیاهک معمولی درون گال می مترمیکرو

  چرخه بیماري

گی در زمان گلدهی هر چند این آلود ،شود اي آلوده می صورت سیستمیک در مرحله گیاهچه ه گیاه ب

. باشد می ياست، خاکز يعامل بیماري بر خالف سیاهک معمولی که عمدتا هواز. شود واضح دیده می

. باشد البته به میزان کمی بذرزاد هم می. باشند گذرانی قارچ می تلیوسپورهاي قارچ عامل بقا و زمستان

رت سیستمیک داخل گیاه توسعه پیدا هاي ذرت حمله کرده و میسلیوم قارچ بصو عامل بیماري به گیاهچه

هاي مورد حمله  قسمتی یا تمام بافت. دهد هاي غیر تمایز یافته گل را تحت تاثیر قرار می کند و بافت می

  . شوند هاي سیاهک می تبدیل به توده

  

  

  مدیریت بیماري

گیاه وجود  افتد، روش موثري براي کاهش یا حذف آلودگی در آن زمانی که بیماري در گیاه اتفاق می

بسیاري از موارد مدیریتی . هاي پیشگیري از بروز بیماري بسیار مهم است ندارد؛ بنابراین کاربرد روش

مطرح شده در خصوص دو بیماري مهم فوزاریوم و سیاهک معمولی ذرت از جمله شخم عمیق و مدفون 

ر میزبان، در مورد این بیماري کردن و از بین بردن بقایاي گیاهی آلوده و نیز تناوب زراعی با گیاهان غی

  .باشند سایر موارد کنترل بیماري به شرح زیر می. نیز کاربرد دارد
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در حال حاضر ارقام زیادي در این خصوص در کشور موجود : هاي مقاوم در صورت امکان هیبرید - 1

اي  مرحله گیاهچهکه  تري دارند، به دلیل این زنی و ظهور سریع معموال هیبریدهایی که قدرت جوانه. نیست

  . توانند از بیماري بگریزند کنند، اصطالحا می را به سرعت سپري می

در هزار توصیه  5/2به میزان  درصد WP 75ضدعفونی بذور قبل از کشت با کمک کربوکسین تیرام  - 2

  . شود می

ی از گاهی مشاهده شده بیماري در مناطق. کوددهی یکنواخت و متعادل در این بیماري مهم است - 3

 بنابراین کمبود نیتروژن. زمین بیشتر است که کاربرد کود ازته محدود شده و یکنواخت نبوده است

  .تواند موجب تشدید بیماري گردد می

زدن  تغییر تاریخ کشت در برخی مناطق و کشت زودتر جهت گریز از دماي مناسب براي جوانه - 4

گراد و رطوبت اندك خاك براي آلودگی  تیدرجه سان 21-28اسپورهاي بیمارگر؛ دماي خاك معادل 

بنابراین پرهیز از کشت در دماي مناسب توسعه قارچ و نیز آبیاري . هاي ذرت بسیار مناسب است گیاهچه

اي، تا  روز پس از کشت ذرت جهت تامین رطوبت مناسب زمین در مرحله گیاهچه 18-21 منظم به مدت

  . کند حد زیادي از شیوع بیماري ممانعت می

رعایت عمق مناسب کاشت؛ معموال در مزارع آلوده با افزایش عمق کاشت میزان بیماري نیز بیشتر  - 5

  .شود می

  

  زنگ معمولی ذرت

ها در  این زنگ در صورت بروز معموال قبل از ظهور تاسل. این بیماري در ایران خیلی اقتصادي نیست

کند و کمتر در مزارعی  شیرین را مبتال می هاي بیشتر مزارع تولید بذر و نیز ذرت. دشو ذرت مشاهده می

بیماري از طریق کاهش سطح فتوسنتز . گردد شوند، مشاهده می که هیبریدهاي ذرت کشت و کار می

  . شود کننده برگ موجب کاهش عملکرد گیاه می
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 عالیم بیماري

ها در  آن ولی تراکم ،شوند هاي هوایی گیاه مشاهده می هاي زنگ در تمامی قسمت سورها یا پوستول

هاي  این پوستول. شوند ها تقریبا همزمان در هر دو سطح برگ ظاهر می پوستول. سطح برگ بیشتر است

در صورت . شوند اي تیره می اي روشن هستند و به تدریج با افزایش سن گیاه قهوه مدور تا دراز ابتدا قهوه

شکل (شوند  ها شکافته می این پوستول به تدریج. افتد شدت باالي بیماري کلروز و مرگ برگ نیز اتفاق می

2 -11 .(  

  
  هاي عامل بیماري مولد زنگ در سطح برگ ذرت جوش:  11 - 2 شکل

  

  عامل بیماري

اي، کروي تا بیضوي  یوردیوسپورهاي قارچ قهوه. باشد می .Puccinia sorghi schw قارچ يماریب عامل

تا  3میکرومتر است، خاردار و  2-  5/1اسپور  ضخامت دیواره. میکرومتر هستند 33-24×  30-21با اندازه 

اي قارچ که جانشین  تلیوسپورهاي قهوه. اي است هر اسپور دو هسته. لوله تندش استوایی دارد 4

تلیوسپورها دو . باشند می 46-28× 25-14شوند، داراي ابعاد  هاي زنگ می یوردیوسپورها در پوستول

سطح تلیوسپورها صاف و داراي یک پایه . هستندسلولی با یک خمیدگی مختصر در قسمت میانی 

اي کم رنگ،  قهوه اسیوسپورهاي قارچ. رسد باشند که طول آن تا دو برابر طول تلیوسپور هم می می

) cluster-cup(اي  صورت خوشه ه باشند و ب می 26-18×19-13دار و اغلب کروي تا بیضوي با ابعاد  زگیل
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هاي ذرت شناور در  این قارچ قابلیت کشت روي برگ. شوند میتشکیل ) Oxalis(هاي ترشک  روي گونه

  .کینتین را دارد ppm 20سوکروز و  درصد 5محلول حاوي 

  چرخه بیماري

. کنند تلیوسپورها در مناطق خاصی از دنیا در بهار جوانه زده و تولید بازید و بازیدیوسپور می

کنند و تولید اسپرماگونیوم و  رشک نفوذ میهاي مختلف ت هاي گونه بازدیوسپورها جوانه زده و به برگ

هاي پذیرنده از فرم جنسی سازگار خود  ها با هیف اسپرماسی. کنند اسپرماسی در سطح فوقانی برگ می

اي با  اسیوسپورهاي دوهسته. شود ممزوج شده و مرحله اسیومی در سطح تحتانی برگ ترشک تشکیل می

شوند که  در مرحله بعد یوردیوسپورهاي قارچ تشکیل می. کند هاي ذرت را آلوده می باد منتقل شده و برگ

. کند در بیشتر مناطق معتدل جهان، از جمله آمریکا، قارچ ترشک را آلوده نمی. فاز تکرار شونده قارچ است

اسپورها از طریق باد، از مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري جایی که بیمارگرها روي گیاهان ذرت بقا 

مرحله اسیوم قارچ بصورت نادر در مناطق معتدل اروپا، . شوند ق معتدل منتقل میدارند، به مناط

روي ترشک اتفاق  کشورهاي مشترك المنافع شوروي سابق، آمریکا، مکزیک، آفریقاي جنوبی، هند و نپال

کشت ) Teosinte(وسینته یمرحله یوریدیومی و تلیومی در کل جهان هرجا ذرت یا گیاه ت. افتد می

، براي )درصد100(و رطوبت نسبی باال ) گراد درجه سانتی16-23(دماي خنک . افتد اتفاق می شود، می

  . توسعه و گسترش زنگ مناسب است

  

  

  مدیریت بیماري

هاي  بافت. دهند هاي اینبرد به زنگ مقاومت نشان می هاي مقاوم؛ برخی الین هیبریدها و واریته - 1

نژادهاي فیزیولوژیک متعددي از قارچ عامل . ي مقاوم هستندتر ذرت معموال به قارچ عامل بیمار قدیمی

. شود هاي ذرت که هر کدام ژن مقاومت مشخصی دارند، شناسایی می بیماري با توجه به واکنش الین

  . مقاومت در گیاهان بالغ تحت کنترل چند ژنی است
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پذیر  ولید بذر امکانها بخصوص در مزارع ت ها روي برگ ها به محض ظهور پوستول کاربرد قارچکش - 2

ها که ارزش باالیی دارند هم سمپاشی توصیه  هاي شیرین و پاپ کورن چنین در مورد ذرت هم. است

  . شود می

ها  کاربرد توام ارقام با مقاومت نسبی و کاربرد قارچکش) 1993(هاي پاتاکی و استبورن  طبق ارزیابی - 3

  . موجب کاهش چشمگیر بیماري شده است

  یا دروغی ذرتسفیدك داخلی 

در حال حاضر این بیماري از گسترش زیادي در کشور برخوردار نیست و خسارت اقتصادي چندانی به 

منطقه چناران مشهد گزارش شده نیز از رشت و  در مناطقی سفیدك داخلی ذرت. کند ذرت وارد نمی

   .است

  عالیم بیماري

ري تا حدي شبیه هم هستند و شامل عالیم ایجاد شده توسط گونه هاي مختلف قارچهاي عامل بیما

ظهور . رگه هاي کلروتیک، ابلقی شدن، کوتولگی، بدشکلی خوشه ها و تاسل ها و پنجه زنی زیاد می باشد

عالیم پیچیدگی و بد . عالیم به شدت تحت تاثیر سن گیاه، گونه بیمارگر و شرایط محیطی می باشد

طق با آب و هواي معتدل یا گرم معتدل مشاهده در بیشتر منا ،)Crazy top(هاي هوایی  شکلی اندام

این بیماري در آمریکا، کانادا، مکزیک، . شود که به ندرت در نواحی خیلی گرم قابل مشاهده است می

عالیم بسته به زمان آلودگی و میزان کلونیزه . اروپاي شرقی و جنوب اروپا، آفریقا و آسیا گزارش شده است

، تاخوردگی و )پنجه در هر گیاه 10تا  6(معموال پنجه زنی زیاد . است شدن میزبان توسط قارچ متفاوت

ترین عالیم بیماري شاخ و برگی  مشخص. شود هاي باالیی در ابتداي بیماري مشاهده می خمیدگی برگ

این . شود شدن کامل یا بخشی از تاسل است که با ادامه این روند تاسل شبیه ساختار برگ مانند می

شوند  هاي هوایی توصیف می مانند گل آذین، تحت عنوان پیچیدگی و بد شکلی اندامساختارهاي برگ 

هاي گیاهانی که به شدت آلوده  برگ. افتد ها اتفاق می در خوشه) برگ مانند شدن(فیلودي ). 12-2شکل(

ها از جمله  کاهش رشد و نوارهاي کلروتیک روي برگ. اند اغلب باریک، نوارمانند و چرمی هستند شده
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ناهموار  ،ضخیم لوله شدن، پیچیدگی، ها، کوتولگی شدید و بد شکلی بوته. ایر عالیم شایع بیماري استس

ها کمی متورم شده واغلب  رگبرگ .کند ها را ایجاد می و چرمی شدن و باالخره کمرنگ و مات شدن برگ

   .شود ها یک نوار کلروتیک مشاهده می آن در امتداد

  
که بر اثر قارچ عامل سفیدك داخلی ) crazy top( هوایی هاي اندام شکلی بد و پیچیدگی عالیم: 12- 2 شکل

  .شود ذرت ایجاد می
  

  عامل بیماري

گونه قارچی متعلق به سه  9حداقل  .استSclerophthora macrospora بیماري قارچ عمده عامل

دو گونه . کند در ذرت ایجاد بیماري می Sclerosporaو  Peronosclerospora ،Sclerophthoraجنس 

S. macrospora  وSclerospora graminicola خیز دنیا وجود دارند اما خسارت  در بیشتر نواحی ذرت

  . اغلب شدید نیست

  چرخه بیماري

ها را تولید  زنند تا اسپورانژیوم هایی که از نظر رطوبت اشباع هستند، جوانه می ااسپورهاي قارچ در خاك

وسپورها بعد از یک دوره یز. کنند خارج شده و به بافت گیاه حمله می وسپورهایییها ز کنند و از آن
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میسلیوم قارچ بصورت سیستمیک . کنند حرکت تشکیل سیست داده و هر کدام تولید یک لوله تندشی می

اسپورانژها روي اسپورانژیوفورهایی تولید . یابند هاي مریستمی توسعه می و با فراوانی بیشتر در بافت

ها بصورت محدود روي ذرت  ولی این ،ها قرار دارند هاي برگ بصورت برجسته روي روزنهشوند که  می

  .شود هاي آلوده تولید می ااگونیوم به فراوانی در بافت. شوند تشکیل می

  مدیریت بیماري

 کشی مناسب زمین و پرهیز از کشت در مناطق کم ارتفاع مرطوب  زه - 1

ود ولی اهمیت بذر در انتشار و استقرار بیماري در ش هرچند بیماري از طریق بذر نیز منتقل می - 2

  .منطقه جدید زیاد مهم نیست

بیرون کشیدن و نابود کردن گیاهان آلوده مانع از تجمع زادمایه قارچ در خاك شده و ریسک  - 3

 .دهد هاي بعد کاهش می ظهور بیماري را در سال

ها اعمال  ایی که تناوب در آنه ولی زمین ،تواند در کاهش بیماري مفید باشد تناوب زراعی می - 4

  . شود، باید عاري از گیاهان هرز علفی باشد

  هاي لکه برگی ذرت  بیماري

) Leaf spot(و لکه برگی ) Leaf blight(بیمارگرهاي مختلفی در جهان باعث ایجاد سوختگی برگ 

رت جدا و نوع بیمارگر مختلف قارچی و باکتریایی تنها از برگ ذ 26شوند، بطوري که بیش از  می

گردند،  هاي گوناگون که باعث لکه برگی در ذرت می در میان قارچ). 1984دیلون، (شناسایی شده است 

برگی و سوختگی برگ ذرت  ترین عامل لکه  انتشارجهانی دارد و بعنوان مهم Bipolaris maydis گونه

) uthern corn leaf blightُُSo(این بیماري که سوختگی جنوبی برگ ذرت . معرفی و گزارش شده است

کاري جهان  از آمریکا گزارش شده و امروزه در اکثر مناطق ذرت 1923شود، در سال  نیز نامیده می

ها در  این بیماري در بعضی سال). 1953الیس، (خصوصاً مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري انتشار دارد 

 80حدود  1975و درسال ) 1978اولسترپ، (شود  اي در ذرت می آمریکا باعث خسارت قابل مالحظه

ادموند و (درصد محصول را کاهش داده است  12- 15درصد مزارع ذرت آمریکا را آلوده نموده و معادل 
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هر ساله در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري با رطوبت  B. maydisلکه برگی ناشی از ). 1975زومو، 

 .B توان به گونه ارت عوامل لکه برگی میدر مورد خس .سازد هاي ذرت خسارت وارد می باال به گونه

maydis با نژاد T  اي از  هاي ذرت در منطقه باعث از بین رفتن تمامی هیبرید 1970اشاره کرد که در سال

به خاطر تولید  Tخسارت نژاد . در اثر این اتفاق خسارت شدیدي به محصول ذرت وارد شد .آمریکا شد

ه بعد از آن اپیدمی، این نژاد در شمال آمریکا به سطح خیلی هاي حساس بود ک یک توکسین در هیبرید

آید و خسارت زیادي به  هاي بذر زاد ذرت به حساب می این بیماري به عنوان یکی از بیماري. پایینی رسید

تخمین کاهش عملکرد به واسطه بیماري لکه برگی ذرت بستگی به نژاد و . سازد وارد می محصول ذرت

زنی  مایه Oهایی که با نژاد  در صد یا بیشتر در آزمایش 40دي کاهش عملکرد بااليدر موار. محیط دارد

اي برگ ذرت از سفیدرود گیالن و رشت گزارش  در کشور ما بیماري لکه قهوه. شده، گزارش گردیده است

  . شده است

  )Southern Corn Leaf Blight(بالیت جنوبی برگ ذرت 

) 1393(حسینخانی و همکاران . باشد ندران، گلستان و گیالن میهاي ذرت در ماز ترین بیماري از مهم

را از مزارع مختلف ذرت در کرج و ساري جداسازي و  Bipolaris maydisدو نژاد مهم قارچ عامل بیماري 

جدایه به  13و  Tجدایه به عنوان نژاد  3جدایه بررسی شده  16ها از  طبق بررسی آن. شناسایی کرده اند

هاي قارچی متعددي به  گونه) 1379(هاي زاد و همکاران  طبق بررسی .شناسایی شده است Oعنوان نژاد 

و  .Bipolaris zeicola ،B. maydis ،Bipolaris spهاي آلوده شامل  اي ذرت از برگ عنوان لکه قهوه

Curvularia cf. verruculosa هاي انجام شده فراوانی گونه اساس بررسی بر. جدا شده است B. maydis 

 تري بیشتر بوده و داراي دامنه انتشار وسیع ،شود شناخته میسوختگی جنوبی برگ ذرت  که عامل بیماري

قرار داشته و از اهمیت از نظر فراوانی در درجه دوم  B. zeicola اي ناشی از بیماري لکه قهوه. باشد می

  . ه استشهر جدا گردید میمناطق رشت، لشت نشا، ساري و قا

  عالیم بیماري



٨٨ 
 

هاي  جدایه). 13- 2شکل (شود  ها مشاهده می هاي برگ هاي کشیده خرمایی رنگ بین رگبرگ زخم

کند  هاي طویل خرمایی می تولید زخم Oنژاد . کنند هاي مختلف ایجاد می هایی با اندازه مختلف قارچ زخم

هیبریدهاي مختلف  ها و ها روي اینبرد الین توسعه زخم. شوند ها ایجاد می اي روي برگ که با حاشیه قهوه

. ها ممکن است به هم پیوسته وسبب سوختگی و از بین رفتن کامل برگ شود لکه. ذرت متفاوت است

در اکثر مزارع مورد بررسی عالیم بیماري بصورت . است شدت بیماري در مرحله گرده افشانی بیشتر

اري ممکن است موجب ایجاد این بیم. استها قابل رویت  اي روي برگ هاي خاکستري متمایل به قهوه لکه

اي از برگ از بین برود، میزان تولید گیاه کاهش  خسارت و زخم شدن برگ شده و اگر نواحی قابل مالحظه

شوند و  ها و نسوج آلوده تشکیل می هاي باردهی و یا اسپورهاي قارچ معموال روي لکه اندام. کند پیدا می

  .تیره شودنقاط آلوده ممکن است توسط این اسپورها کامال 

  

  
  جنوبی برگ ذرت سوختگیم بیماري یعال:  13 - 2 شکل

  

  عامل بیماري

و در مرحله غیر جنسی قارچ  Cochliobolus heterostrophusعامل بیماري در مرحله جنسی قارچ 

Bipolaris maydis سه نژاد این قارچ تاکنون شناسایی شده است شامل نژاد  .باشد میO، T وC . نژادT  و

. بیماریزا هستند Cو سیتوپالسم نر عقیم  Tبه ترتیب اختصاصا روي ذرت با سیتوپالسم نر عقیم  Cنژاد 
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کنیدیوفورهاي قارچ در دستجاتی از استروماهاي سیاه . روي سیتوپالسم نرمال ذرت بیماریزا نیست Tنژاد 

ها خمیده و دوکی شکل،  اي تیره، کنیدیوم کنیدیوفورها قهوه. آیند اي و یکدست بیرون می متمایل به قهوه

فرم . باشد میکرون می 11-16× 57-110ها  بند کاذب و اندازه آن 5-10رنگ پریده یا طالیی تیره داراي 

  . شود به ندرت در طبیعت تولید می ،C. heterostrophusجنسی قارچ 

  چرخه بیماري

به صورت میسلیوم و  B. maydisزمستان گذرانی . بیماري بیشتر در مناطق گرم و مرطوب شیوع دارد

ها به وسیله باد و یا قطرات آب و  کنیدیوم. باشد هاي ذرت کشت قبل می ها همراه با بقایاي بوته کنیدیوم

سپس . آورند هاي اولیه را بوجود می در حال رشد منتقل شده و آلودگی هاي ذرت باران روي بوته

سیکل بیماري . نمایند یه ثانویه عمل میبه عنوان زادما ،هاي ایجاد شده هاي جدید درون لکه کنیدیوم

زمان وقوع بیماري از ). 1991بوجاري، (ساعت کامل گردد  60-72تواند در مدت  تحت شرایط مناسب می

 21-32شرایط مناسب توسعه بیماري شامل هواي گرم بین . باشد برگی تا رسیدگی کامل گیاه می 10

  . باشد گراد و مرطوب می درجه سانتی

  اريمدیریت بیم

هیبریدهاي . در دنیا وجود دارد Tو  Oکاشت هیبریدهاي مقاوم؛ منابع ژنتیکی مقاومت به هر دو نژاد  - 1

، )1393(هاي حسینخانی و همکاران  طبق بررسی. مقاوم هستند Tداراي سیتوپالسم طبیعی به نژاد 

مه حساس نی KSC 260، هیبریدهاي )S(جزو هیبریدهاي حساس  KSC 301و  KSC 201هیبریدهاي 

)MS ( و دو هیبریدKSC 250  وKSC 340  نسبت به بیماري در گروه متحمل)MR (هیبرید . قرار دارند

)KE 72012/12 × K1263/1(KSC 400  تنها هیبرید مقاوم)R ( نسبت به این بیماري در آزمایش بوده

  .است

ارقام ذرت، الین ها و  روي برخی الین) 1384(در ارزیابی صورت گرفته توسط زمانی و مهریان 

K3547/212 ترین و الین  مقاومK3653/111 در بین ارقام نیز . ترین الین نسبت به بیماري بودند حساس
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MO17×K3547/212  وKSC 604 سه الین تجاري . جزو ارقام مقاوم بودندMO17 ،K18  وK19  جزو

  .گردید هاي حساس به بیماري شناسایی جزو الین B73هاي نیمه مقاوم و الین  الین

کاهش شخم نیز براي . شخم و مدفون کردن بقایاي گیاهی ممکن است آلودگی اولیه را کاهش دهد - 2

  .توسعه بیماري مناسب است

متر ارتفاع دارند تا  سانتی 50ها در حدود  استفاده از قارچکش سه تا چهار مرتبه از موقعی که ذرت - 3

  .گردد ل از اپیدمی بیماري توصیه میموقع تشکیل سنبله ماده، در مناطق تولید بذر قب

  .تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان - 4

  )Northern Corn Leaf Blight(بالیت شمالی برگ ذرت 

ی که در تولید یها الین ولی روي اینبرد. باشد زا نمی هاي هیبرید زیاد مشکل بیماري روي ذرت این 

دهی شروع  اگر بیماري قبل از کاکل. اهمیت می باشد زیحا ،گیرند بذرهاي هیبرید مورد استفاده قرار می

 Helminthosporiumعامل این بیماري قارچ . زند خسارت قابل توجهی به عملکرد دانه می ،شود

turcicum نیز توسط فروتن و رحیمیان از  1369از ایتالیا و در سال  1876است که اولین بار در سال

  . گزارش شده است) مازندران(ایران 

  یمعال

شوند  ها ایجاد می متر در برگ سانتی 3-15هاي خاکستري تا سبز رنگ به طول  در اثر این بیماري زخم

طول . شوند که محل اسپورزایی قارچ است ها به تدریج داراي نواحی برجسته تیره می زخم). 14-2شکل (

ها متفاوت  قاومت موجود در آنها با توجه به واکنش مقاومت هیبریدها و نیز با توجه به ژن م و اندازه زخم

شود ولی خود  اگرچه پوشش بالل آلوده می. ریزند ها قبل از موعد می هاي شدید برگ در آلودگی. است

  . گردد بالل آلوده نمی
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  شمالی برگ ذرت سوختگیم بیماري یعال: 14 - 2 شکل

  عامل بیماري

ها  ین بیمارگر بر اساس بیماریزایی آننژادهاي ا. باشد می Setosphaeria turcicaقارچ  يماریب عامل

  . شوند بندي می مقاوم گروه Htهاي  روي ژن

  چرخه بیماري

هاي  هاي آلوده، پوشش بالل ذرت و سایر اندام صورت میسلیوم و کنیدي در برگ  هقارچ عامل بیماري ب

. کنند رکت میهاي ذرت ح ها توسط باد یا باران به سمت برگ کنیدیوم. کند گذرانی می گیاهی زمستان

ها از  هاي ثانویه از طریق انتشار کنیدي آلودگی. کند ها توسعه پیدا می ها آلوده و عالیم روي آن برگ

دهی ذرت  دهی یا بعد از کاکل زمان وقوع بیماري در مرحله کاکل. افتد هاي روي برگ اتفاق می زخم

وا طی فصل زراعی شایع است، و در این بیماري بیشتر در زمان گرمی و رطوبت طوالنی مدت ه. باشد می

- 27شرایط مساعد توسعه بیماري، دماي معتدل بین . مناطق مرطوب با شبنم زیاد شیوع بیشتري دارد

  .باشد می گراد و شبنم به مدت طوالنی درجه سانتی 19

  مدیریت بیماري

 Ht3و  Ht1، Ht2هاي  استفاده از ارقام مقاوم که داراي مونوژن: استفاده از هیبریدهاي مقاوم - 1

در بیشتر هیبریدهاي ذرت تجاري  Ht1بیمارگر زیاد مهم نیست زیرا ژن مقاوم  1نژاد . باشند می
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دارند را آلوده  Ht1ممکن است هیبریدهاي تجاري ذرت که فقط ژن مقاوم  2ولی نژاد . وجود دارد

 .کند

د ضدعفونی بذر با شوند، مانن ها در مراحل ابتدایی بیماري براي ذرت بذري توصیه می قارچکش  - 2

هاي کلروتالونیل  به نسبت دو و نیم در هزار؛ و کاربرد قارچکش درصدWP75کربوکسین تیرام 

  .هاي بیماري به محض ظهور اولین لکه درصدWP80و مانب و مانکوزب )  درصدWP75 داکونیل(

   پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه ذرت

ناپذیري به گیاه وارد سـاخته و سـبب افـت     خصوص در اوایل فصل رشد صدمات جبران هاین بیماري ب

بذر ذرت توسط تعدادي از عوامل بیماریزاي خاکزاد یـا بـذرزاد مـورد حملـه قـرار      . شود شدید عملکرد می

آلودگی شدید موجب مرگ جنین بذر قبل از . شوند گیرد که موجب پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه می می

هاي ذرت را قبل یا بعد از ظهور نیز  تواند گیاهچه قارچی میآلودگی . گردد جوانه زدن و پوسیدگی بذر می

  . مورد حمله قرار دهد

  عالیم بیماري

هاي مکانیکی،  این عالیم گاهی با زخم. ها است هاي بیماري شامل زردي، پژمردگی و مرگ برگ نشانه

ها  بوتهکمی رشد و کوتاهی . شوند هاي محیطی یا خسارت حشرات اشتباه گرفته می شیمیایی، تنش

برخی عالیم . گیرد اي را در مزرعه فرا می بصورت پراکنده در مزرعه یا بصورت مشخص نواحی دایره

ها به قرمز و زرد،  تر بیماري شامل پوسیدگی بذر، پژمردگی و مرگ گیاهچه، تغییر رنگ برگ اختصاصی

و بی رنگ، پوسیدگی  وپتیل نرمی، کول)15- 2شکل(قرمز تا خاکستري در قسمت ریشه  -اي هاي قهوه زخم

ها و  مرگ انتهاي برگ ،هاي گیاهچه سوختگی بافت و آب) 15- 2 شکل(نرم مزوکوتیل نزدیک سطح خاك 

  . باشد رنگ روي مزوکوتیل می سوخته بی هاي آب زخم
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  عالیم بیماري پوسیدگی ریشه و مرگ گیاهچه ذرت شامل تغییر رنگ ریشه: 15 - 2 شکل

  عامل بیماري

 ،Stenocarpella (Diplodia)، Pythiumهاي  هاي عمومی متعلق به جنس اري برخی قارچعامل بیم

Rhizoctonia و Fusarium علت اصلی سبز نشدن یا ضعیف ) 1368(هاي روحانی  طبق بررسی. باشد می

 .Fusarium roseum varو  Pythium ultimum ،P. arrhenomanesها سه گونه  ماندن گیاهچه

culmorum که از مزارع مختلف ذرت و کلزا انجام ) 1389(هاي محامدي و همکاران  طی بررسی .شدبا می

 .C. destractans ،C. didymium ،C. hederae ،Cشامل  Cylindrocarponگونه قارچ  5شده است، 

obtuisporum  وC. macrodidymum  همراه با پوسیدگی ریشه و طوقه ذرت در استان خوزستان

  .شناسایی شده است

  چرخه زندگی

. هاي سال قبل و نیز بذور آلوده باشد تواند خاك، بقایاي گیاهی آلوده از زراعت منشا بیمارگر می

بذور (اهمیت بیماري و میزان آلودگی در مناطق مختلف بسته به عوامل متعددي از جمله کیفیت بذر 

و تراکم خاك، سرعت رشد و گراد، میزان رطوبت  درجه سانتی13، دماي خاك کمتر از )شکسته یا آلوده

ها و خاك با  کش هاي کودي، زخم حاصل از کاربرد علف اینبرد الین، سوختگی/زنی، نوع هیبرید جوانه

شرایط مساعد توسعه بیماري شامل خاك سرد، مرطوب و . سطح سخت و فشرده می تواند متفاوت باشد
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شرایط سرد و مرطوب خاك  Pythiumبه عنوان مثال در مورد . فشرده و نیز کیفیت ضعیف بذر است

زمستان را بصورت  Pythium aphanidermatumقارچ . شود موجب تشدید بیماري حاصل از آن می

وسپورها پس از قدري یز. کنند وسپور مییااسپورها جوانه زده تولید اسپورانژیوم و ز. ااسپور سپري می کند

  . سازد که گیاه میزبان را آلوده می کنند حرکت تشکیل سیست داده و سپس تولید لوله تندشی می

  مدیریت بیماري

  گراد درجه سانتی 10- 13کشت ذرت در خاك با دماي بیشتر از  - 1

ها بیشترین اثر را تقریبا در دو هفته  استفاده از بذور تیمار شده با قارچکش؛ هرچند این قارچکش - 2

  .بعد از کشت بسته به رطوبت و دماي خاك دارند

آپرون گروه اول شامل . گیرد ی قارچکش در دنیا براي این بیماري مورد استفاده قرار میدو گروه اصل - 3

ماکسیم، گروه دوم شامل . دارند Pythiumکه بیشترین کارایی را علیه  ال، آلژیناس و آپرونایکس 

  .گیرند که براي محافظت علیه سایر بیمارگرها مورد استفاده قرار میستی اینکاپتان و د

، افزودن سیلیکون به محلول غذایی گیاه ذرت بطور )1389(هاي شهرتاش و همکاران  ررسیطبق ب - 4

رسوب سیلیکون در دیواره . شود می P. aphanidermatumکارآمد موجب کنترل آلودگی قارچ 

. کند هاي برگ و ریشه و بافت آوندي بصورت یک سد فیزیکی در برابر رخنه قارچ عمل می سلول

هاي دفاعی در برابر تنش زنده و القاي مقاومت اکتسابی در گیاه  موجب افزایش پاسخچنین  سیلیکون هم

  . شود می

هایی که زهکش ضعیف دارند و خاك فشرده و مرطوب  ها در زمین این بیماري: زهکش مناسب زمین - 5

  . است، بیشتر شایع هستند

  .هاي گیاهی آلوده کشت قبلی نابود کردن ساقه - 6

  .ان غیر میزبانتناوب با گیاه - 7
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  هاي ویروسی ذرت بیماري

به ویژه مناطق سردسیر و خنک که کشور  زیذرت خذرت در بعضی نقاط  بیماري هاي ویروسی 

شرایط براي ناقلین طبیعی این بیمارگرها فراهم است به عنوان مهمترین بیماري هاي ذرت محسوب می 

، ویروس کوتولگی زبر )Maize Dwarf Mosaic Virus=MDMV(یک کوتولگی ذرتیویروس موزا .شوند

 Iranian Maize(و ویروس موزاییک ایرانی ذرت ) Maize Rough Dwarf Virus=MRDV( ذرت

Mosaic Virus=IMMV (با . در کشور نسبت به سایر عوامل ویروسی از اهمیت بیشتري برخوردار است

کوتولگی زرد جو نیز جزو  و ویروس  هاي گندمیان ویروس هاي صورت گرفته، پوتی توجه به بررسی

 Maiz Mosaic)  (یک ذرت یرابدوویروس موزا. روند هاي ویروسی ذرت در ایران به شمار می پاتوسیستم

Rhabdovirus=MMV  ی، کوبا و ترینیداد یهاي بسیار رایج گندمیان است که از هاوا از ویروس

. است شده گزارشابه آن از ایران نیز ویروس مش. است و بعدها از هندوستان نیز گزارش گردید شده گزارش

نیز ویروسی با گسترش جهانی   Sugercane Mosaic Potyvirus=ScMV) (یک نیشکر یویروس موزا پوتی

. ، اروپا و آسیا گسترش دارد، و در ایران نیز گسترش جدي داردمتحده االتیااست که در استرالیا، 

داراي گسترش جهانی  =BYDV  (Barley Yellow Dwarf luteovirus(وویروس کوتولگی زرد جویلوت

هاي ذرت در ایران محسوب  ترین ویروس گندم باشد این ویروس نیز حضور دارد و از مهم هرکجا. است

میزبان مهم ویروس کوتولگی  عنوان بهاي که در دشت ناز ساري صورت گرفته، ذرت  در مطالعه. شود می

 Wheat)اي گندم  یک رگهیویروس موزا پوتی ).1379، معینی و ایزدپناه(است  شده شناختهزرد جو 

Streak Mosaic Potyvirus=WSkMV)  روي ذرت دیده شد،  متحده  االتیاکه ابتدا در ایاالت آیداهو

این ویروس در ایران نیز گسترش . هاي دیگر آمریکا نیز مشاهده گردید بعدها در بسیاري از ایالت

است شامل توسعه  رگذاریتأثهاي ویروسی ذرت  که بر گسترش بیماريترین عواملی  مهم. دارد یتوجه قابل

تناوب صحیح  مسئلهتوجهی به  ارقام حساس و بی برخی يریکارگ بهکشت آن در مناطق مختلف کشور، 

 .استگندمیان  -ذرت
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  )MDMV( یک کوتولگی ذرتیویروس موزا

داراي گسـترش   (Maiz Dwanf Mosaic Virus=MDMV) یـک کوتـولگی ذرت  یویـروس موزا  پـوتی 

ایـن ویـروس در ایـران نیـز     . است شده گزارشاز شمال و جنوب آمریکا، اروپا، آفریقا، و آسیا . جهانی است

است که از  سویهویروس عامل بیماري داراي پنج . وجود دارد و داراي اهمیت اقتصادي بسیار زیادي است

   .رندفرق دا باهم يدینوکلئوتنظر بیولوژیکی، سرولوژیکی و توالی 

  بیماري عالئم

 گیرد الگوي موزاییکی به خود می تاًینهاشود و  هاي کلروتیک روي برگ آغاز می لکه صورت به معموالً

آید  می به وجوداي روشن در ابتدا  لکه صورت به یک در قاعده برگیهاي ذرت موزا در برگ ).16 -2شکل(

تشکیل . شود تر می هاي باالیی کوتاه میانگره .ابدی یمنوارهاي زرد امتداد  صورت بهدر حین رشد برگ  بعداً و

  .گردد شود که منجر به کاهش عملکرد گیاه می خوشه و توسعه آن کند می

  

  

 

  

  

  

  بیماري ویروسی موزاییک کوتولگی ذرت عالئم: 16 -2شکل

 چرخه زندگی

انزده گونه شته پ .رابطه ویروس با ناقلین بصورت غیرپایا می باشد .ناقل این ویروس هستند ها شته

هاي مجاور در  به مقدار اندکی با بذر یا برخورد برگ. توانند ویروس عامل بیماري را منتقل کنند می

. استشرایط دمایی معتدل تا گرم مساعد توسعه بیماري . گیاهان مختلف ممکن است منتقل شود

ل ذرت، جانسون گراس و دامنه میزبانی ویروس شام. هاي واسط است ویروس در میزبان یزمستان گذران
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چنانچه جانسون گراس آلوده در مجاور مزرعه باشد، . کند را آلوده نمی برگ پهناست و گیاهان  سورگوم

که شته از ذرت تغذیه و ویروس را منتقل کرد،  نیازا پسبیماري شش روز  عالئم. یابد آلودگی گسترش می

  . یر استپذ انتشار بیماري از طریق بذر هم امکان. کند بروز می

 مدیریت بیماري

 هاي مقاوم در صورت وجود و دسترسی کشاورزان منطقه  استفاده از هیبرید - 1

 ویروس ناقل  مبارزه با حشره - 2

کند  پناهگاه ویروس عمل می عنوان بهکش براي نابودي جانسون گراس؛ این گیاه  استفاده از علف - 3

این کار بهتر است در . شود مانعت میاز گسترش بیماري م عمالًو با از بین بردن گیاه در منطقه 

 . کل سطح منطقه آلوده انجام شود تا کارایی آن باالتر رود

برنامه ریزي کشت در مناطق آلوده به نحوي باشد که اوج جمعیت حشره ناقل همزمان با ظهور  - 4

 .گیاهچه هاي ذرت نباشد

  )MRDV( ویروس کوتولگی زبر ذرت

. هاي این بیماري در شمال فارس اتفاق افتاده است یکی از شدیدترین اپیدمی 1382در سال 

ابتدا از شمال ) MRDV Maize Rough Dwarf Fijivirus=(کوتولگی زبر ذرت ) ویروس فیجی( وویروسیر

ویروس عامل بیماري . شود این ویروس باعث خسارت اقتصادي به گیاه ذرت می. است شده گزارشایتالیا 

ها پیش وجود داشته و  در ایران نیز از سال. اروپایی نیز گزارش شددیگر کشورهاي  هاي بعد از در سال

ترین  ترین و اقتصادي این بیماري یکی از مهم. کرده است کشور وارد می يها يذرت کارخسارت جدي در 

هاي ویروسی  ترین بیماري شایع ازجمله، و استدر برخی مناطق استان فارس  ژهیو بههاي ذرت  بیماري

  .اهمیت این ویروس در مناطق گرم بیشتر از خنک است. استنیز  ذرت در اصفهان

 بیماري  عالئم
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، ها راست ایستادن برگها،  ته ها، کوتولگی شدید بو هاي بیماري شامل کوتاه ماندن فاصله میانگره نشانه

هاي جوان انتهایی  در برگ یدگیپر رنگها، حالت  و پشت برگ ها دم برگهاي ریز روي  وجود برجستگی

  ).17-2 شکل( استهاي ضخیم  گیاه و ساقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بیماري ویروسی کوتولگی زبر ذرت عالئم: 17 - 2 شکل

 چرخه بیماري

، شده مشخصتنها ناقل طبیعی که تاکنون براي این ویروس . استزنجرك  لهیوس بهانتقال ویروس 

Laodelphax striatellus میزبان طبیعی . شود ویروس داخل بدن حشره ناقل تکثیر می. است

هاي طبیعی دیگري نیز در خانواده گرامینه  ممکن است ویروس میزبان. ویروس ذرت است شده شناخته

ویروس از طریق مالشی . اند شده آلودهآزمایشگاهی با ناقل  طور بهداشته باشد زیرا شانزده گونه گیاهی 

بیماري  عالئم، اند شده آلودهی صورت آزمایشگاه هدر گندم، یوالف و جوهایی که ب. شود منتقل نمی

   .با کوتولگی بروز کرده است توأمزیاد  یزن پنجهصورت کوتولگی،  هب

 مدیریت بیماري
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  :مقاوم  يدهایبریهاستفاده از  - 1

هاي مختلف به ویروس کوتولگی  روي واکنش ژنوتیپ) 1383( هاي استخر و همکاران طبق بررسی 

حساسیت کمتري نسبت به بیماري  700داخلی سینگل کراس زبر ذرت مشخص گردید که در بین ارقام 

ها مشخص  طی بررسی آن ضمناً. آلودگی نشان داد درصد60حدود  704هیبرید سینگل کراس . نشان داد

کمترین میزان آلودگی را  K3545/3و  K3673/1 ،K3218از قبیل  S6هاي  شد که تعدادي از اینبرد الین

چنین در تحقیق دیگري  هم. ن در تولید هیبریدهاي مقاوم استفاده نمودتوا ها می نشان دادند که از آن

بیشترین میزان آلودگی  704کمترین و رقم  301دهد که رقم  ارزیابی ارقام ذرت به این بیماري نشان می

  ).1386جاللی و همکاران، (اند  را در یک آزمایش از خود نشان داده

  مبارزه با حشره ناقل - 2

هاي صورت گرفته  طبق بررسی که ينحو بهدارد،  یدرصد آلودگبسزایی بر  ریتأث خ کاشتتغییر تاری - 3

آلودگی  درصد 38/53اردیبهشت با  15در استان فارس، تاریخ کاشت ) 1383(توسط صالحی و همکاران 

 نیز) 1383( همکارانجاللی و . آلودگی همراه بوده است درصد55/2با  صرفاًو تاریخ کاشت اواخر خرداد 

دار دانسته و بهترین زمان کشت در اصفهان را اواسط تا اواخر  تاریخ کاشت را روي بروز بیماري معنی ریتأث

  . دانند خرداد می

  )IMMV(ویروس موزاییک ایرانی ذرت 

هاي گلستان و مازندران خسارت زیادي در مزارع  استان ژهیو بهاین ویروس در مناطق شمالی کشور 

است و تاکنون خسارات  شده گزارشین ویروس براي اولین بار از استان فارس ا. ذرت ایجاد کرده است

طبق . ممکن است این ویروس بومی ایران باشد. کشور وارد کرده است يها يذرت کارزیادي به 

و بختیاري  چهارمحال، بیشترین آلودگی مزارع ذرت استان )1389(هاي صحراگرد و همکاران  بررسی

 MRDV)Maize Rough Dwarf Virus( ،BYDV-PAV)Barley هاي یروسو. است IMMVمربوط به 

Yellow Dwarf Virus  سروتیپPAV( ،BYDV-MAN)Barley Yellow Dwarf Virus  سروتیپ

MAN( ،WSMV)Wheat Streak Mosaic Virus (وCYDV-RPV )Cereal Yellow Dwarf Virus 
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این . اند رع ذرت در این استان قرار داشتههاي بعدي آلودگی مزا به ترتیب در اولویت)  RPVسروتیپ 

  . ویروس در مناطق خنک کشور به عنوان مهمترین معضل گیاهپزشکی ذرت مطرح است

  

  

  عالئم

خطوط  صورت بهها  ویروس شامل کاهش رشد، بروز موزاییک زرد و کلروتیک روي رگبرگ عالئم

  .استپیوسته و ناپیوسته 

 چرخه بیماري

 Unkanodesو  Laodelphax striatellusهاي  ناقل ویروس، زنجرك. ستویروس گیاه قیاق ا منشأ

tanasijevici هاي اخیر موجب شیوع و اپیدمی شدن این ویروس در  طغیان این زنجرك در سال. است

عالوه بر ذرت، گندم، . هاي فارس و اصفهان شده است و خسارات بسیار زیادي برجاي گذاشته است استان

  ). Massah et al., 2008(کند  اهان خانواده گرامینه را نیز آلوده میبرنج، جو و برخی گی

  مدیریت بیماري

 :هاي مقاوم استفاده از هیبرید -1

رقم ذرت در دو  7روي وضعیت آلودگی ) 1389(هایی که توسط صحراگرد و همکاران  طبق بررسی

شخص شد بیشترین و کمترین اند، م و بختیاري انجام داده چهارمحالمنطقه لردگان و شهرکرد استان 

  . بود) درصد8/3( KONSOURو ) درصد57(704، به ترتیب مربوط به ارقام IMMVمیزان آلودگی به 

   مبارزه با حشره ناقل -2

  هاي واسط ویروس از بین بردن میزبان - 3

 )1395امانی فر، (استفاده از تاریخ کشت مناسب  - 4
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  هاي باکتریایی ذرت بیماري

هاي عامل پوسـیدگی نـرم از   ، باکتريکند ی که محصول ذرت را تهدید مییعوامل بیماریزا ترین از مهم

ها نقش عمده اي در کاهش کمیت و کیفیت محصوالت  این گروه از باکتري. ها هستند باکتریوم پکتوگروه 

ب فراوان ها قدرت لهانیدن و تخری این گروه از باکتري. باشند کشاورزي داشته و داراي گسترش جهانی می

  .هم رسیده است درصد70ها به  ها خسارت ناشی از باکتري در برخی کشورها و در بعضی از سالداشته و 

 Nuning).توسط پراساد گزارش شد  1930این بیماري انتشار جهانی داشته و براي اولین بار در سال 

and Artemio, 2007)  و ) 1365، بناپور و امانی(ري از سا 1365بیماري در ایران اولین بار در سال عامل

 Pectobacteriumگـزارش و عامـل آن ابتـدا    ) 1377، ظهـور پرالـک و همکـاران   (سپس از استان فارس 

chrysanthemi ) 1381رحیمیـان،   و احمدونـد (  و سـپسDickeya zeae    شناسـایی شـد)  محمـودي و

بـاکتري   )recA(کامبینـاز آ  براسـاس تعیـین تـوالی ژن ری   ) 1391(پور و همکاران صفر). 1389همکاران، 

Dickeya zeae را به عناوان عامل پوسیدگی ساقه ذرت از استان قزوین گزارش نمودند.  

هاي خود عامل بیماري لکه برگی باکتریایی ذرت را بـا   در بررسی) 1393(و همکاران  میرزایی نجفقلی

عالیم بیمـاري  . اند معرفی کرده در منطقه باجگاه شیراز Pantoea stewartii subsp. indologenesعنوان 

  .باشد هاي ذرت می هاي آجري رنگ و آبسوخته روي برگ شامل لکه

هـاي باکتریـایی ذرت در    جهت شناسایی عوامل بیمـاري ) 1389(در بررسی که توسط باقري و نیکان 

 Dickeya chrysantemiو Pectobacterium carotovorumاستان همـدان انجـام شـده اسـت، دو گونـه      

(=Pectobacterium chrysantemi) دسـت آمـده از    هـاي بـاکتري بـه    را در بین جدایه بیشترین جمعیت

  . اند مزارع ذرت این استان داشته
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. از گیالن گزارش شده است Acidovorax avenae subsp. avenae اي با عامل بیماري لکه نواري قهوه

زم است تحقیقات بیشتري در ایـن مـورد انجـام    تحقیقات زیادي در مورد این بیماري به عمل نیامده و ال

را از  Acidovorax avenaeبیماري بالیت باکتریـایی ذرت بـا عامـل    ، )1370( رحیمیان و سهندپور. شود

عالیم شامل نوارهاي کلروتیـک سـبز کمرنـگ تـا     . بندر انزلی و حومه رشت گزارش کردنددر مزارع ذرت 

نکـروز بافـت از وسـط شـروع و حاشـیه نوارهـا       . ه هسـتند زردي است که غالبا در وسط شفاف و آبسوخت

نوارها معموال نـامنظم بـا   . اي هستند ها به رنگ قرمز متمایل به قهوه کلروتیک باقی مانده و در بعضی لکه

  .باشند متر می متر و طول یک تا چندین سانتی میلی 10تا  2پهناي 

 

  Bacterial Stalk Rot )( ی ساقه ذرت یپوسیدگی باکتریا

 که بیماري چندان متداولی نیست ولی تحت شرایطی بیماري پوسیدگی باکتریایی ساقه ذرت با آن

 1930ی ساقه ذرت اولین بار در سال یبیماري لهیدگی باکتریا .تواند خسارت قابل توجهی داشته باشد می

، اپور و امانیبن(ي و فارس گزارش شده استراین بیماري از منطقه دشت ناز سا. توسط پراساد گزارش شد

1365(.  

هاي زیادي به این محصول  این بیماري در بسیاري از نقاط دنیا گزارش شده و در بعضی موارد خسارت

از ساري گـزارش شـده و سـپس در سـال      1365اولین بار در سال ، این بیماري در ایران .وارد کرده است

 هایی که باعث کاهش محصـول در  ماريیکی از بی. توسط ایزد پناه و معصومی از شیراز گزارش شد 1367

کـه در   بطـوري . باشـد  لهیدگی باکتریایی ساقه می، مناطق عمده کشت ذرت در استان مازندران شده است

  . هاي ذرت را در حومه ساري از بین برده است درصد بوته 10-5حدود  77-76سال زراعی 

  عالیم بیماري

ها روي برگ  با توسعه بیماري زخم. باشد ره از ساقه میعالیم اولیه بیماري تغییر رنگ برگ و نیز یک گ

کند و از آنجا بـه سـرعت بـه سـمت      سپس بیماري به سمت ساقه گسترش پیدا می. کنند توسعه پیدا می

با توسعه پوسیدگی بوي بدي در قسمت آلـوده   .)18-2 شکل( کند می ها گسترش پیدا باالي ساقه و برگ
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پوسـیدگی  . شـود  هاي دیگر گیـاه جـدا مـی    یاه به راحتی از قسمتقابل تشخیص است و قسمت فوقانی گ

تواند آلوده کند و از گره هاي نزدیک سطح خاك گرفتـه تـا بـاالترین     باکتریایی گیاه را در هر ارتفاعی می

توانـد   افتد می هایی که در قسمت فوقانی گیاه اتفاق می آلودگی. گره هاي ساقه در معرض آلودگی هستند

  .سل کشی اختالل ایجاد کرده و به دنبال آن گرده افشانی را تحت تاثیر قرار دهدتا در عملیات

با شکافتن ساقه تغییر رنگ همراه بـا  . تواند به گیاهان مجاور سرایت کند آلودگی از طریق حشرات می

بیماري بصـورت پراکنـده در   . شود که عمدتا از محل گره شروع شده است یک پوسیدگی لزج مشاهده می

  .ساقه از محل آلودگی شکسته شده و بیفتد، ممکن است در اثر شدت بیماري. شود عه مشاهده میمزر

  
  )1392. قاسمی، ا( عالیم بیماري پوسیدگی باکتریایی ساقه ذرت: 18 - 2شکل 

  عامل بیماري

متحـرك و داراي  ، یک باکتري گرم منفی .باشد می Dickeya zeaeعامل بیماري پوسیدگی ساقه ذرت 

، هـاي آن گـرد   گراد کلنی درجه سانتی 28در  نوترینت آگار است که روي محیط تاژك محیطی 4ز یش اب

  . صاف و سفید مایل به خاکستري هستند

 چرخه زندگی
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بـاران   بیشتر در مناطق پراین بیماري . باشد دما و رطوبت نسبی باال می، شرایط مناسب توسعه بیماري

کنـد و ذرت را از   یت روي بقایاي محصول در خاك زنـدگی مـی  باکتري به صورت ساپروف. زند خسارت می

 .عامل بیماري یک باکتري خاکزي اسـت . کند هاي ساقه و برگ آلوده می ها یا زخم عدسک، ها طریق روزنه

هاي شدید گسترش دارد و در مناطقی که آبیاري غرقابی یـا بـارانی     بیمارگر بیشتر در مناطق داراي باران

گراد به همراه چرخش کـم هـوا و    درجه سانتی30-35ع است و بیشتر دماي باال یعنی شای، شود انجام می

  .طلبد باد را می

 مدیریت بیماري

 استفاده از هیبریدهاي مقاوم  - 1

 شخم و مدفون کردن بقایاي گیاهی آلوده  - 2

 هاي آلوده خودداري از آبیاري زیاد و غرقاب سازي گیاه در زمین - 3

 ارانی در مزراع آلودهعدم استفاده از سیستم آبیاري ب - 4

 .عملیات زراعی مناسب که منجر به زخم کردن گیاه نشود نیز توصیه شده است - 5

  ذرت هاي انگل گیاهی درنماتد ناشی از هاي بیماري

و نداشتن عالئم ) میکروسکپی(نماتدهاي انگل گیاهی به دلیل دارا بودن اندازه بسیار کوچک  ،اغلب

که برخی  در حالی. شوندا بیماري مهم روي ذرت نادیده گرفته میاختصاصی خسارت، به عنوان یک آفت ی

هاي ذرت قادرند خسارات قابل توجه اقتصادي روي عملکرد ذرت ایجاد از آنها با آسیب رساندن به ریشه

این موجودات معموالً قبل از تشخیص، قادرند جمعیت خود را به حدي افزایش دهند که با ایجاد . نمایند

ها به رطوبت و حاصلخیزي خاك، شخم، تناوب زراعی و استفاده از حشره کش: ون کاهشتغییراتی همچ

 Silent yield(تهدید بسیار جدي براي ذرت تبدیل شوند از این رو نماتدها به غارتگران خاموش محصول 

robbers (اندشهرت یافته.  
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ما از نظر میزان خسارت گونه نماتد از مزارع ذرت در دنیا گزارش شده اند ا 50تاکنون بیش از 

نماتدهاي ذرت  خسارتزاترین - 1: نماتدهاي انگل ذرت در دنیا، می توان آنها را به سه دسته تقسیم نمود

و ) نماتد کلفتی ریشه( Paratrichodorus، )نماتد سوزنی( Longidorusهاي گونه هایی از جنس

Belonolaimus )ینماتدهای - 2. نها در ایران وجود نداردهستند که تاکنون گزارشی از آ) نماتد نیزه اي 

هستند می توان به گونه هایی از جنس  بسیار رایجولی در مزارع ذرت خسارت متوسط که داراي 

Pratylenchus )نماتد زخم ریشه ( به  شیوع کمتریا باHoplolaimus )نماتد نیشی(، Xiphinema ) نماتد

) نماتد ساقه( Ditylenchusو )نماتد سیستی( Heterodera، )نماتد گره ریشه( Meloidogyne، )خنجري

و ) نماتد مارپیچی( Helicotylenchus، )نماتد حلقه اي( Criconemoidesنماتدهاي  -3اشاره نمود 

Tylenchorhynvhus )در مزارع ذرت هستند اما  معمول داراي خسارت کم ولی) نماتد کوتولگی

نماتدهاي ( Gracilacusو  Paratylenchusو ) ف دارنماتد غال( Hemicycliophoraنماتدهایی مانند 

؛ McSorley and Gallaher, 1991(در مزارع ذرت یافت می شوند  شیوع بسیار کمبا ) سنجاقی

Sardanelli et al., 1981 ؛Niblack, T. 2010 ؛Tylka, G. 2007 .( گزارشات پراکنده اي مبنی بر وجود

 ). 1391قادري و همکاران (ع ذرت کشور وجود دارد برخی از نماتدهاي دو گروه آخر در مزار

همچنین . هاي سراسر کشور گزارش شده اندتقریباً از ذرت کاري P. neglectus و P. thorneiدو گونه 

هاي مازندران، اردبیل و استان( Tylenchorhynvhus هايتاکنون از مزارع ذرت کشور گونه هایی از جنس

استان ( Heterodera ustinovi، )هاي گیالن و اردبیلاستان( Ditylenchusو  Helicotylenchus، )کرمان

 Hemicycliophora poranga، )اردبیل( Criconemoides parvus، )هاي اردبیل و آذربایجان شرقی

؛ 1371؛ باروتی و گلزار Kheiri, 1972a(گزارش شده اند ) گرگان( Gymnotylenchus zeaeو ) اصفهان(

  ). 1388؛ قادري و همکاران 1378؛ پورجم و همکاران 1377؛ باروتی، 1376نیکنام وخیري 

% 6/56 آلودگیاز مزارع گندم آبی و ذرت منطقه مرودشت استان فارس،  انجام شده هاي بررسی

همچنین . .نشان داده است P. neglectus و P. thorneiبه دو گونه نماتد مولد زخم ریشه شامل ها  نمونه

این دو گونه در این منطقه نشان داد که کشت ذرت در تابستان بهترین شرایط را براي مطالعه تغییرات 
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سازد در حالیکه کشت گیاهانی مانند چغندر قند، یونجه و آیش فعالیت و افزایش جمعیت آنها فراهم می

میزان جمعیت نماتدهاي مولد زخم در یک فصل زراعی به . گرددباعث کاهش جمعیت این دو گونه می

این افزایش غالباً در ریشه ها . رسیدخواهد دریج افزایش یافته و در زمان برداشت به باالترین حد خود ت

طی تحقیق دیگري، تفاوت . داد خواهد بوده و جمعیت درون خاك فقط در زمان برداشت افزایش نشان

زارع گندم و ذرت معنی داري از نظر تخمین جمعیت این دو گونه در الگوهاي مختلف نمونه برداري از م

  ).1389؛ 1388؛ 1387قادري و همکاران (این منطقه مشاهده نگردید 

  

  عامل بیماري

 .هستند P. neglectusو  P. thorneiترین نماتدهاي انگل گیاهی مزارع ذرت کشور، دو گونه  مهم

هاي زخم باشند که به دلیل ایجاداز مخرب ترین آفات اغلب گیاهان می Pratylenchusنماتدهاي جنس 

 7/0تا  4/0 این نماتدها در حدود .ها به نماتدهاي زخم ریشه معروفندباریک و کشیده در سطح ریشه

باشند و داراي دامنه میزبانی انگل داخلی مهاجر میمیکرون قطر دارند و  25تا  20میلی متر طول و 

ریشه ها بافت خاك و  دردر تمام مراحل رشدي، نماتد می تواند ). 19- 2شکل ( بسیار وسیع هستند

نمونه گیاهان ذرت براي تخمین تعداد نماتدهاي موجود بایستی هم از خاك و هم از ریشه . حرکت نماید

نماتدهاي این . رسدنماتد در سانتی متر مکعب خاك هم می 10000تراکم جمعیت آنها به  .برداشته شود

هاي مرطوب و در خاك. سترش دارندها گدهند اما در انواع خاكهاي شنی را ترجیح میجنس خاك

بنابراین میزان خسارت این نماتد بسته به . یابدمغذي همراه با عملیات شخم جمعیت شان کاهش می

میزان جمعیت نماتد، میزان عوامل تنش زا، نوع بافت خاك، تناوب زراعی، نوع رقم ذرت، بکارگیري 

  .متفاوت باشدتواند ها میورزي و استفاده از حشره کشعملیات خاك
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 .D. Wixted (Davis, E.L. and A.Eعکس از ) چپ(نماتد زخم داخل بافت ریشه ذرت: 19 - 2شکل 

MacGuidwin. 2000)،  عکس از ) راست(تخم هاي نماتد داخل بافت ریشهG. Tylka, 2007  
  

 عالیم بیماري

هایی با رشد ضعیف لکهبه طور کلی عالئم ظاهري خسارت نماتدهاي انگل گیاهی در مزارع به صورت 

هاي  کنند بلکه به تدریج در طی آلودگی باره کل زمین را آلوده نمی یا سبز مایل به زرد است و به یک

رسند و شبیه گیاهان این قسمت کوتاه و رنگ پریده به نظر می. شوند متمادي موجب آلودگی زمین می

با . ها هستندبیه تأثیرات استفاده از علف کشهاي کم آبی، فقر مواد غذایی و یا شتنشگیاهانی که دچار 

برگ ها در هواي گرم پژمرده و زرد قهوه  خواهد شد؛پیشرفت فصل زراعی، کم رشدي گیاه بیشتر آشکار 

 هاياندام-عالیم خسارت نماتدهاي زخم ریشه روي ذرت در دو قسمت الف). 20-2شکل (شوند اي می

ابتدا  :ریشه -بو پیري زود رس و در قسمت  وتاه شدن گیاهک شامل پژمردگی، کاهش قطر ساقه، :هوایی

ظاهر ) هاي جوان تغذیه کنندهبیشتر روي ریشه(هایی کوچک، آب سوخته و به رنگ زرد کدر لکه یا زخم

زخم ها معموالً به صورت طولی و به . دهندشوند اما به سرعت به قهوه اي تا سیاه تغییر رنگ میمی

از طرفی . هاي دیگر برسند و به هم بپیوندندیابند و ممکن است به زخمش میموازات محور ریشه گستر

   ممکن است به تدریج از طرفین هم توسعه یابند و زمانی که دور تا دور ریشه را در بر گیرند، آن را 

می شوند این  هاي تغذیه کننده گیاه در نتیجه موجب کوتاهی سیستم ریشه، کاهش ریشه. کشندمی

با ایجاد . آلوده را به علت انهدام گسترده ریشه هایشان می توان به آسانی از زمین بیرون کشیدگیاهان 

پوسیدگی هاي ثانویه  ،تعامل با پاتوژن هاي قارچی و باکتریایی هاي موضعی در سطح ریشه ها وزخم
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از بین رفتن و آسیب دیدن  با. عالئم شدیدتر و خسارت افزایش خواهد یافتایجاد خواهد شد و در نتیجه 

  .خواهد شدو کوتولگی مشاهده  مانند پژمردگی، زردي برگ هاعالئمی  هاي هواییریشه ها در اندام

  

  

  

  

  عالیم آلودگی به نماتد در ریشه ذرت و مزرعه ذرت : 20 - 2شکل 
  چرخه زندگی

تدها این نما. کشدروز طول می 65تا  45چرخه زندگی گونه هاي مختلف این جنس به طور متوسط 

کنند و فقط نماتدهاي ماده در هاي آلوده زمستانگذرانی میبه صورت تخم، الرو یا بالغ در خاك و ریشه

سنین مختلف الروي و نماتدهاي ماده بالغ این . توانند زمستانگذرانی داشته باشندریزي نمیحال تخم

ده یا نشده تخم هاي خود را ماده بالغ تلقیح ش نماتدهاي .جنس قادرند به ریشه هاي جوان حمله کنند

ها در درون ریشه یا خاك، تخم. گذارندهاي آلوده میهاي کوچک در داخل بافت ریشهتک تک یا در گروه

 مالرو سن دو. ها به داخل خاك رها شده باشندهاي ریشه منهدم و تخمکه بافت خواهند شدزمانی تفریخ 

 در اثر تغذیه. رسدن الروي مجدداً به بلوغ میپس از خروج از تخم و پس از طی مراحل مختلف سنی

با  .ایجاد می کنندزخم هاي قهوه اي کشیده در سطح ریشه باعث مرگ آنها شده و  ،هاسلولاز  نماتدها

-ایجاد شرایط نامناسب، نماتد زخم را ترك کرده و خود را به محل هاي جدیدتري در داخل ریشه می

خسارت وارد کرده و کل نیز گاهی به دستجات آوندي . را ترك کندکالً ریشه گیاه ممکن است رساند یا 

  . )21-2شکل ( دنبرسیستم ریشه را از بین می
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  چرخه زندگی نماتدهاي مولد زخم: 21- 2شکل 

  مدیریت بیماري

بهترین راه کنترل نماتدهاي زخم ریشه در مزارع، آزمایش خاك قبل از کشت است و در صورت وجود  - 1

   البته قادر به ریشه کنی کامل آنها . هاي شیمیایی قبل از کشت گیاه است د نماتدکشآلودگی کاربر

شود که یکی از دالیل  هایی در مزارع ذرت مشاهده می گاهی اوقات بدسبزي. باشند ولی بسیار مؤثرندنمی

آلودگی چنانچه علی رغم آزمایش خاك جهت بررسی نماتدها قبل از کشت، . تواند نماتدها باشند آن می

توان اثر سایر عوامل از جمله  به نماتد را تأیید نکرد ولی بدسبزي در مزرعه باز هم مشاهده گردید، می

  .را مورد بررسی قرار داد... کیفیت بذر و 

هاي هرز میزبان و در در آب و هواي خشک و گرم، آیش خشک تابستانی با حذف گیاهان و علف- 2

  .داد خواهد تدها، جمعیت آنها را کاهشمعرض حرارت و خشکی قرار دادن نما

مولد زخم  يمهار این نماتد با استفاده از تناوب زراعی، با رویکرد بر تعداد زیاد میزبان هاي نماتدها- 3

  .، در حال حاضر موفقیتی نخواهد داشتیریشه و نبود اطالعات دقیق در زمینه ترجیح میزبان
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توانند نماتدهاي زخم ریشه را پارازیته کنند و آنها را یچندین قارچ و باکتري شناخته شده است که م- 4

  .نخواهند بوداز بین ببرند ولی هیچ یک عاملی مؤثر براي کنترل بیولوژیک در شرایط مزرعه 
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  .111صفحه . خالصه مقاالت شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. کوتولگی زبر ذرت

بررسی مقاومت نسبی تعدادي . 1391.و سیاهپوش، س .، زمانی، م.، درویش نیا، م.، رضایی، س.آشناگر، ل

خالصه . Fusarium proliferatumالل با گونه از ارقام رایج ذرت به بیماري پوسیدگی فوزاریومی ب

  .42صفحه . مقاالت بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران

رقم ذرت نسبت به عامل  14ارزیابی مقاومت . 1389.و زمانی، م .، درویش نیا، م.، رضایی، س.آشناگر، ل

  .789صفحه . خالصه مقاالت نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. پوسیدگی بالل در استان لرستان

خالصه . یک در مزارع ذرت در اطراف شیرازیبروز نوع جدیدي از موزا. 1370 .و ایزدپناه، ك .فر، ع افشاري

  . 162صفحه . مقاالت دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، کرمان

یک ذرت در شیراز و رابطه یاي مولد موزا تعیین هویت ویروس رشته. 1370 .و ایزدپناه، ك .فر، ع افشاري

هاي مشابه ویروس از ذرت، سورگوم و قیاق در چند نقطه ایران، خالصه مقاالت دهمین  زوالتای

  .161صفحه . کنگره گیاهپزشکی ایران، کرمان

خالصه مقاالت یازدهمین کنگره . یک ایرانی ذرتیویروس موزا چند میزبان دیگر رابدو. 1372. ایزدپناه، ك

  .97صفحه .گیاهپزشکی ایران

خالصه مقاالت دوازدهمین . هاي ویروسی گندم در منطقه اقلید بیماري. 1374. کامران، ر و. ایزدپناه، ك

  .29صفحه . کنگره گیاهپزشکی ایران

. جدا شده از ریشه ذرت گرگان Gymnotylenchus zeaeمعرفی نماتد . 1371. و گلزار، ح. باروتی، ش

  .98صفحه . خالصه مقاالت یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

آفات و . فون نماتدهاي گیاهی خاك هاي زراعی آذربایجان شرقی، اردبیل و مغان. 1377. روتی، شبا

  .98-66:79بیماریهاي گیاهی، 

خالصه . هاي باکتریایی ذرت در استان همدان شناسایی عوامل بیماري. 1389. و نیکان، ج .باقري، ع

  .407صفحه . مقاالت نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
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  .103 -104: 32. هاي گیاهیبیماري. بیماري پوسیدگی نرم ساقه ذرت. 1365. گ، و امانی. ا، ربناپو

  .34- 23: 29هاي گیاهی  نشریه بیماري. بررسی مایکوفلور بذر ذرت. 1372. و ارشاد، ج. بوجاري، م

خالصه . سازي و تشخیص سرولوژي ویروس کوتولگی زبر ذرت ، خالص1370 .و ایزدپناه، ك. بهجت نیا، ع

  .165صفحه . مقاالت دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، کرمان

 Pratylenchus neglectusوجود تغییرات در دو گونه . 1378. و علیزاده، ع. ، گرارت، ا.، خیري، ا.پورجم، ا

  .67-47: 35بیماریهاي گیاهی، . جمع آوري شده از ایران P. thorneiو 

 Ustilagoهاي برگزیده ذرت نسبت به قارچ  بی مقاومت الینارزیا. 1381. ح .و سبزي، م .جاللی، ص

maydis صفحه . خالصه مقاالت پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. عامل سیاهک معمولی ذرت

81..  

هاي والدي ذرت توسط  آلوده سازي مصنوعی ارقام و الین .1377.ح .م ،و سبزي .جاللی، ص

. صه مقاالت سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایرانخال. Ustilago maydisهاي قارچ  اسپوریدي

  .91صفحه

تاثیر تاریخ کشت و ارقام رایج ذرت بر میزان آلودگی . 1383. ح. و سبزي، م. ر. ، نعمت الهی، م.جاللی، ص

خالصه مقاالت شانزدهمین . یک ایرانی ذرت در استان اصفهانیهاي کوتولگی زبر و موزا به ویروس

  . 113صفحه . کنگره گیاهپزشکی ایران

هاي کوتولگی زبر و موزاییک ایرانی  بررسی ویروس. 1386 .ح. و سبزي، م. ر. ، نعمت الهی، م.جاللی، ص

  . 216-203) : 2( 23نهال و بذر . اثر تاریخ کاشت و رقم: Iذرت در اصفهان 

در  Bipolaris maydisجداسازي و شناسایی نژادهاي قارچ . 1393. و زمانی، م. ، رهجو، و.حسینخانی، س

  .48صفحه . خالصه مقاالت بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران .ذرت

مقایسه واکنش تعدادي از هیبریدهاي زودرس ذرت نسبت . 1393. و زمانی، م .، رهجو، و.حسینخانی، س

  .50صفحه . خالصه مقاالت بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. به بیماري لکه برگی
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هاي دیررس  ارزیابی واکنش ژنوتیپ. 1391. و فرهمند، ش .، شیرخانی، ع.، زمانی، م.م ، ترابی،.حسینی، م

خالصه مقاالت . ذرت نسبت به بیماري سیاهک معمولی ذرت با استفاده از آلودگی مصنوعی

  .14صفحه . بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران

و  Fusarium proliferatumاي ه تشخیص جدایه. 1393. و قاسمی، ا .، میرابولفتحی، م.لحسینیان، 

Fusarium verticillioides خالصه مقاالت بیست و . مولد زهرابه قارچی فومانیزین در ذرت

  .47صفحه . یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران

. و رضازاده، ج .، شهبازي، ر.، هاشمی فشارکی، ش.، زارع، ل.، امین خاکی، س.، کرمی، ص.حمیدي، آ

هاي ذرت هیبرید  در بوته) Ustilago maydis(سیاهک معمولی ذرت  تظاهر قارچ عامل. 1389

خالصه مقاالت نوزدهمین کنگره . رویش یافته از بذرهاي تولید مغان و فارس 704سینگل کراس 

  .237صفحه . گیاهپزشکی ایران

ی رقم ذرت نسبت به قارچ عامل بیماري سیاهک معمول 7ارزیابی مقاومت . 1386. و خیري، ع .خانی، م

)Ustilago maydis ( و پوسیدگی فوزاریومی بالل)Fusarium moniliforme .( پژوهش و سازندگی

76 :40-45.  

خالصه مقاالت پانزدهمین کنگره  .معرفی قارچ عامل پوسیدگی طوقه ذرت در قزوین. 1381. داوودي، ع

  .82صفحه . گیاهپزشکی ایران

. ماریزاي قارچی خوشه و دانه ذرت در منطقه قزوینشناسایی عوامل بی. 1383. و مهریان، ف .داودي، ع

  .115صفحه . خالصه مقاالت شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

 Fusariumهاي  بررسی و مقایسه بیماریزایی و ویروالنس سوش .1379.ع ،و فروتن .، ترابی، م.دلیلی، ع

graminearum ردهمین کنگره خالصه مقاالت چها. جدا شده از گندم و ذرت بر روي ذرت

  .290صفحه . گیاهپزشکی ایران

خالصه مقاالت نهمین کنگره گیاهپزشکی . تنک شدن مزارع ذرت در اثر عوامل قارچی. 1369. ، حروحانی

  .107صفحه . ایران
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خالصه مقاالت . تاثیر شرایط خاك روي بیماري نکروز ریشه ذرت. 1369. ام .سی ،، و مسیان.، حروحانی

  .108صفحه . شکی ایراننهمین کنگره گیاهپز

 ):2(1دانش بیماري شناسی گیاهی. بیماري پوسیدگی فوزاریومی بالل ذرت. 1391. و زمانی، م .رهجو، و

40-45.  

هاي  بررسی بیماري لکه برگی ذرت در استان. 1379. و مهریان، ف .، شریفی تهرانی، ع.، حجارود، ق.زاد، ج

  .112-99) : 2-1(36 هاي گیاهی بیماري. مازندران،گیالن و گلستان

بررسی خصوصیات بیولوژیکی و سرولوژیکی . 1383. و ایزدپناه، ك. ، حیاتی، ج.، معصومی، م.آ زارع،

MDMV 110صفحه  .خالصه مقاالت شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. در ایران.  

ین یالکتروفورزي پروت مقایسه سرولوژیکی و الگوي. 1383. و ایزدپناه، ك .، حیاتی، ج.، معصومی، م.زارع، آ

خالصه مقاالت شانزدهمین . یک ذرت در استان خوزستانیهاي مولد موزا ویروس پوششی پوتی

  .109صفحه . کنگره گیاهپزشکی ایران

بررسی پوسیدگی ساقه ذرت و ارزیابی تعدادي از ترکیبات با استفاده از آلودگی مصنوعی . 1383. ، میزمان

  . 114صفحه  .الت شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایرانخالصه مقا. نسبت به گونه غالب

. ارزیابی ارقام ذرت هاي ویژه نسبت به پوسیدگی فوزاریومی بالل در شرایط مزرعه .1383. زمانی، م

  .119صفحه . خالصه مقاالت شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

ها و ترکیبات هیبرید دیررس ذرت  الینبررسی واکنش . 1389. و آشناگر، ل .، رهجو، و.، استخر، ا.زمانی، م

. خالصه مقاالت نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. نسبت به بیماري سیاهک معمولی ذرت

  .264صفحه 

. معرفی اولین رقم مقاوم ذرت به بیماري سیاهک معمولی ذرت در ایران. 1387. و دهقانپور، ز .زمانی، م

  .164صفحه . رانخالصه مقاالت هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ای

. هاي مختلف ذرت نسبت به سیاهک معمولی ارزیابی واکنش ژنوتیپ. 1379. ح. م ،و سبزي .زمانی، م

  .288صفحه . خالصه مقاالت چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
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هاي  بررسی میزان مقاومت ژنوتیپ. 1391. و فرهمند، ش .، حسن زاده مقدم، ه.ح. م ،، سبزي.زمانی، م

خالصه مقاالت بیستمین کنگره . ودرس ذرت به عامل بیماري سیاهک معمولی ذرتمختلف ز

  .69صفحه . گیاهپزشکی ایران

مجله  .شناسایی عامل پوسیدگی فوزاریومی بالل در ساري و کرج. 1379. ، عو علیزاده. ، مزمانی

 .17صفحه . 36جلد  .هاي گیاهی بیماري

هاي مختلف ذرت نسبت به بالیت گیاهچه  بررسی واکنش الین .1379. و چوکان، ر .ع ،علیزاده، .، مزمانی

. خالصه مقاالت چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. Fusarium verticilioidesناشی از قارچ 

  .42صفحه 

هاي برگزیده ذرت نسبت به بیماري  مقایسه واکنش تعدادي از ارقام و الین. 1384. و مهریان، ف .زمانی، م

  . 546-531) : 4(21نهال و بذر . Bipolaris maydis(Nisikado) Shoemا عامل لکه برگی ذرت ب

العمل ارقام رایج ذرت نسبت به سیاهک  ارزیابی عکس. 1379. ، صو جاللی. ، م، اخوت.ح .، مسبزي

خالصه مقاالت چهاردهمین کنگره . معمولی ذرت تحت شرایط آلودگی طبیعی در استان اصفهان

  .43حه صف. گیاهپزشکی ایران

در )  Ustilago maydis(بررسی سیاهک معمولی ذرت . 1372 .، عو شریفی تهرانی. ، ششفیع زاده

  .102صفحه . خالصه مقاالت دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران .گرگان و کرج

 Pythiumالقاي مقاومت علیه قارچ. 1389. و محبت کار، ح .، محسن زاده، س.شهرتاش، م

aphanidermatum خالصه مقاالت نوزدهمین . هاي ذرت سیله عنصر سیلیکون در گیاهچهبه و

  .865صفحه . کنگره گیاهپزشکی ایران

برآورد خسارت سیاهک معمولی ذرت . 1389. و صفایی، د .، یونسی، ح.، مومنی، ح.شیخ االسالمی، م

 .ایران خالصه مقاالت نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی. در استان کرمانشاه Ustilago maydisتوسط 

  .274صفحه
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اثرات تاریخ کشت و تراکم بوته در کنترل بیماري . 1383. و ایزدپناه، ك .، استخر، ا.، نجات، ن.صالحی، م

  .112صفحه. خالصه مقاالت شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ویروسی کوتولگی زبر ذرت

ودگی هفت رقم ذرت به ویروس میزان آل. 1389. و اشراقی، ف. ، میرزایی، م.، فتاحی، س.صحراگرد، ن

خالصه مقاالت نوزدهمین . موزاییک ایرانی ذرت در شرایط طبیعی استان چهار محال و بختیاري

  .708صفحه . کنگره گیاهپزشکی ایران

مدیریت تلفیقی . 1389. و طاهري، م .، کیانپور، ن.، فتاحی، س.، بابایی، ق.، ایزدپناه، ك.صحراگرد، ن

خالصه مقاالت نوزدهمین . وسی ذرت در استان جهار محال و بختیاريهاي ویر کنترل بیماري

  .709صفحه . کنگره گیاهپزشکی ایران

شناسایی عامل بیماري پژمردگی . 1391. الف، یقاسم و. ع، آباديعلیزاده علی، .ش، کپورچالی صفرپور

یجاد بیماري در ساقه هاي بلوط ایرانی بر رشد باکتري و اگال باکتریایی ذرت و بررسی تاثیر عصاره

  .4شماره ، 1فصلنامه گیاهپزشکی کاربردي جلد. ذرت

-هاي مولد پوسیدگی سیب Erwiniaشناسایی. 1377. ض، و بنی هاشمی. ح، رحیمیان، .ا، ظهور پرالک

دانشکده کشاورزي ، خالصه مقاالت سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. زمینی در استان فارس

  . 171صفحه . کرج

خالصه مقاالت . بررسی پوسیدگی فوزاریومی بالل ذرت در استان خوزستان. 1389. صدیقه عظیمی،

  .288صفحه . نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

بررسی ساختار و ارتباط . 1389. و صالحی جوزانی، غ .ب .، فتوحی فر، خ.، جوان نیکخواه، م.علیزاده، ع

به دست آمده از ذرت، برنج، نیشکر و پیاز در  Gibberella intermediaژنتیکی جمعیت هاي قارچ 

  .121صفحه. خالصه مقاالت نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ایران

هاي  بررسی مقاومت ژنوتیپ. 1391 .و حسینی، م .ح .، حدادي، م.، زمانی، م.، ترابی، م.فرهمند، ش

خالصه مقاالت . زرعهدیررس ذرت نسبت به بیماري پوسیدگی فوزاریومی بالل ذرت در شرایط م

  .41صفحه . بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
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در  Pratylenchusپراکنش گونه هاي . 1387. م. و تقوي، س. ، بنی هاشمی، ض.، کارگربیده، ا.قادري، ر

و مقایسه شاخص هاي مرفومتریک ) استان فارس(مزارع گندم آبی و ذرت منطقه مرودشت 

خالصه مقاالت هجدهمین کنگره . و دیسک هویج جمعیت هاي جدا شده از خاك، ریشه

  .570صفحه . بیماریهاي گیاهی، همدان: گیاهپزشکی ایران، جلد دوم

پراکنش نماتدهاي مولد زخم . 1388. م. و تقوي، س. ، بنی هاشمی، ض.، کارگربیده، ا.قادري، ر

)Pratylenchus ssp (مرودشت، فارس و نوسانات جمعیتی آنها در مزارع گندم آبی و ذرت منطقه .

  .347-337: 45بیماریهاي گیاهی 

برداري و اثر بافت خاك  مقایسه الگوهاي مختلف نمونه. 1389. و حمزه زرقانی، ح .، کارگربیده، ا.قادري، ر

در ) P. thorneiو  Pratylenchus neglectus(در تخمین جمعیت نماتدهاي مولد زخم ریشه 

. خالصه مقاالت نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. مزارع گندم آبی و ذرت منطقه مرودشت

  .644صفحه 

منتشر شده تا  يران، بر اساس گزارش هایا ينماتدها. 1391. ده، ایو کارگر ب. ، لینهنج ی، کاش.، ريقادر

بررسی واکنش تعدادي . 1381 .کامران، رص 371. يج کشاورزیانتشارات آموزش و ترو. 1390سال 

خالصه مقاالت . تحت شرایط مزرعه در استان فارس Ustilago maydisاز ارقام ذرت نسبت به 

  .85صفحه . پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

هاي گیاهان  ویروس ارتباط سرولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و ترادف پوتی. 1381. و ایزدپناه، ك .قاسمی، س
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  مقدمه

سزایی در مدیریت بنقش  محصوالت زراعی، جلوگیري از کاهش عملکردبا هرز هايمدیریت علف

نتایج تحقیقات کاربردي که تاکنون در کشور براي مدیریت  در این مجال سعی شده. داردآنها تلفیقی 

در . ه شودیهرز ذرت اجرا شده به بیانی سهل و قابل استفاده براي کشاورزان و کارشناسان اراهاي علف

هرز با تاکید بر اصول آن در ذرت و سپس به هاي قی علفاي پیرامون مدیریت تلفی مقدمهبه ابتدا 

  . هرز ذرت پرداخته شده استهاي شیمیایی کاربردي مدیریت علف هاي شیمیایی و غیر روش

  هرزهاياصول کلی مدیریت تلفیقی علف

کنترل  کن کرد و باید آنها را توان و نباید به جز مواردي ریشه هرز را نمیهايعلف ها نشان دادهپژوهش

هـاي مختلفـی، مـدیریت     پذیر نبوده و باید آنها را با روش امکانآنها کنترل  اما در بسیاري موارد نیز. نمود

هـرز   هـاي  عنوان مدیریت تلفیقی علـف  تر و تحت  هرز امروزه به صورت جامعهاي تفکر مدیریت علف. نمود

)Integrated Weed Management (هرز باید تفـاوت   هاي تلفیقی علفبین کنترل و مدیریت . مطرح است

امـا در  از بـین بـرد،    سـهولت  کـه بتـوان آنهـا را بـه     استفاده از روشییعنی هرز  هاي کنترل علف. ل شدیقا

را در  آنبایـد   و استزراعی  از سیستمبخشی هرز نیز  که علفباید پذیرفت هرز  هاي علف تلفیقی مدیریت

تلفیقـی  مـدیریت  هـدف  ). 1383 ،زنـد و همکـاران  (کـرد   مـدیریت ها  و با تلفیقی از روش زراعیسیستم 

  . با طبیعت استسویی  به سودبلندمدت و همنیل هرز،  هاي علف

هـرز   هـاي  اصول مـدیریت تلفیقـی علـف   . است هرز داراي دو اصل و سه روشهاي مدیریت تلفیقی علف

هرز نیز عبارتند  هاي علف هاي مدیریت تلفیقی هرز و روش هاي عبارتند از شناخت بیولوژي و اکولوژي علف

بـراي کـاهش خسـارت    که بر اسـتفاده صـحیح از تمـام آنهـا       کنی، پیشگیري و کنترلاز سه روش ریشه

با وجود اینکه روش کنترل خـود شـامل انـواع کنتـرل زراعـی،      ). 1387 ،زند( شود هرز تأکید می هاي علف

هاي شـیمیایی   هرز بیشتر با روش هاي فدر حال حاضر عل ،مکانیکی، فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی است

، زنـد (توجهی خواهنـد داشـت    ها نیز جایگاه قابل رسد در آینده سایر روش به نظر میاما شوند،  کنترل می
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شود که در قالـب   هرز به نحوي استفاده میهاي امروزه در دنیا از اصول مدیریت تلفیقی براي مهار علف

مفهـوم نسـبتا    (Good Agricultural Practices)عملیات زراعی خـوب  . یردبهترین عملیات زراعی قرار گ

کردن بهترین مدیریت بسته به شرایط اقلیمی، اجتماعی، اقتصادي و البتـه  جدیدي است که ناظر بر پیاده

هـاي زراعـی مختلـف و     این عملیات در جهت کـاهش خطـر در نظـام    ).2003و، ئفا(محیطی است زیست

هاي حمایتی دولت اسـت کـه بـراي افـزایش      گیري از سیاست هاي تولیدي با بهره واحد هاي متفاوت اندازه

  .شوند ریزي و اجرا می برنامه ،امنیت غذایی در بستر پایداري تولید

  هرز ذرتهايی علفقیتلف تیریمد

دوست که در کشت بهاره از سرعت رشد اولیه کافی برخوردار نیست و با توجه ذرت گیاهی است گرما

نشوند، عملکرد آن به شدت آسیب خواهد دید کنترل هرز  هاي ها، چنانچه علففاصله زیاد ردیف و بوته به

هایی هستند که در گونهکم و بیش همان طیف ،رویند هرزي که در ذرت میهاي علف). 1387موسوي، (

گیاه زراعی   ر رابطههرز، تغیی هاي هدف اصلی مدیریت تلفیقی علف. شوندسایر محصوالت تابستانه دیده می

هرز، ممانعت از رشد  هاي هرز به نفع گیاه زراعی است و براي ممانعت از تولیدمثل و تکثیر علف و علف

هرز جدید، نامساعدکردن شرایط براي هجوم  هاي هاي تکثیر غیرجنسی، جلوگیري از ورود علف مجدد اندام

  .شود هرز تالش می هاي هرز و غلبه بر توانایی سازگاري علف هاي و استقرار علف

کاهش : )1385 ،نجفی و همکاران(سه هدف اصلی مد نظر است  ذرت هرز هاي علفتلفیقی مدیریت  در

ذرت به کمک  ههرز ب علف جمعیت مهارنشده خسارتاهش ، کتحمل  قابل سطح هرز به هاي تراکم علف

   از هرز  هاي علف یتترکیب جمعمدیریت کود، تراکم، آرایش کاشت و تاریخ کاشت و سوم تغییر 

 راحتی که به) Less aggressive( ی کمتهاجمی با قدرت های به سمت گونه هرز خطرناك و سمجهاي علف

هرز مقاوم در اثر جریان ژنی از سوي گیاهان مقاوم گسترش و توسعه هاي از آنجا که علف .شوند می کنترل



١٢٨ 
 

هرز حساس در مزرعه به هاي از جمعیت علفبراي برعکس کردن جریان ژنی الزم است سطحی  ،یابند می

  .  منظور تبادل معکوس ژنی حفظ شود

  هرز در ذرتهايخسارت علف

باشـی و  مـین (درصد برآورد شده اسـت   16هرز مزارع ذرت در کشور حدود هاي میانگین خسارت علف

امـا بـه    ،یابد یش میهرز در مزرعه خسارت عملکرد افزاهاياگرچه با افزایش تراکم علف). 1389همکاران، 

یابد که به  به بعد افزایش نمی هرز علفمشخص  هرز با یکدیگر، خسارت از یک تراکمهايدلیل رقابت علف

 .) ب1389زاده و همکاران، هادي(شود گفته می) 1-3شکل (این تراکم در اصطالح آستانه خسارت 

 

خسارت

هرز  جمعیت علف

خسارت

هرز  جمعیت علف
  

  )هرز جمعیت علف(ش تراکم نمودار شماتیک روند افزایش خسارت نسبت به افزای: 1- 3شکل

  

توانند بر شکل و شیب هاي اقلیمی و شرایط مدیریتی میهرز و همچنین ویژگیهاي مختلف علفگونه

هرز ارزن وحشی، سلمه، گاوپنبه و  لفعبوته  دومثال عنوان هب. تغییرات عملکرد در نمودار فوق موثر باشند

بکت و (کاهش عملکرد شد  درصد 22و  18، 11 ،10متر ردیف ذرت به ترتیب باعث  3/0توق در هر 

هرز هاي هاي مختلف با طیف ثابت و حتی تراکم یکسان علف کاهش عملکرد در سال). 1988همکاران، 

امروزه  ،با توجه به اینکه آستانه خسارت عدد ثابتی نیست). 1988بکت و همکاران، (نیز متفاوت است 

             توانند  ، می)Expert systems( که در حکم کارشناس خبره انداي توسعه یافته افزارهاي رایانه نرم
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               و توصیه الزم و اقتصادي را در ذرت با گرفتن اطالعات شرایط ) Decision making(گیري تصمیم

  .هرز به کشاورز ارایه دهندهايتراکم و طیف علف، زراعیبه

              هرز را به تصویر کشیده است هاي متفاوت خسارت علفهاي  مزارع ذرت با درصد) 1993(الفیت 

هرز، عملکرد ذرت حدود هاي صورت عدم کنترل علفشود در  همان طور که مالحظه می). 2-3 شکل( 

  .   حالت مهار کامل است% 8

  

  
  %)75 عملکرد( هرزهايمهار خوب علف    %)100 عملکرد( هاي هرزمهار عالی علف

  
  %)8 عملکرد( هاي هرزبدون مهار علف  %)25 عملکرد(  هاي هرزیف علفمهار ضع

  ).1993الفیت، (هرز و پیش بینی عملکرد حاصله هاي تراکم ظاهري علف: 2-3شکل 

  هرزهاي دوره بحرانی کنترل علف

هرز در هايعلفکنترل ترین محدوه زمانی هرز به معنی مناسبهاي مفهوم دوره بحرانی کنترل علف

هرز کوچک که هاي بر خالف تصور کشاورزان، علف). 1383زاده، هادي(داي دوره رشد گیاه زراعی است ابت

، در آینده بیشترین تاثیر برخوردار نیستندگیاه زراعی  رقابت  باقدرت کافی براي از رسد هنوز  به نظر می

انجام شده که تقریبا در مطالعات متعددي در دنیا و در کشور . را در خسارت به عملکرد خواهند داشت
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هرز ذرت هاي عنوان دوره بحرانی کنترل علفبهبرگی بر اساس مشاهده یقه برگ  10تا  3همگی فاصله 

هرز در ذرت در کشور در هاي نتایج مطالعات دوره بحرانی کنترل علف). 3-3شکل (معرفی شده است 

هرز چند ساله یا هايبراي کنترل علف شود مفهوم دوره بحرانی یادآوري می. آورده شده است 1-3جدول 

رشد کلی گیاه زراعی  کاهش تراکم ذرت، رطوبت خاك و. کاربرد ندارد هاکشهرز مقاوم به علفهايعلف

در . شود هرز و فرصت مبارزه میهاي شدن دوره بحرانی کنترل علفباعث کوتاه) هابه دلیل افزایش تنش(

افزایش  ،هرزهاي میزان مجاز و تاخیر در زمان سبزشدن علفهاي کاشت به  مقابل کاهش فاصله ردیف

  ).2003هارتزلر، (طول دوره بحرانی و فرصت مبارزه را در پی دارند 

  

  هرز در ذرتهاي محدوده دوره بحرانی کنترل علف: 3-3شکل 
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  هرز ذرت در کشورهاي نتایج مطالعات دوره بحرانی کنترل علف: 1- 3جدول 

  منطقه

  پایان  شروع

مرحله   روز  مرحله برگی  منبع  رقم

  برگی

  روز

  )1383( هادي زاده  704  7  3  0  کاشت  کرج

  )1379(اقتداري و غدیري   704  40  7-8  20  2-3  فارس

  کرمانشاه

  

5  

4  

25  

22  

9  

10  

35  

41  

704  

604  

  )1379(اصغري و چراغی 

  )2010(زاده و همکاران  غنی  17æ 9  36  704  5  شوشتر

  )2009(محمودي و رحیمی   704  55  15  19  5  بیرجند

  )1383(پور و رضوانی  عباس  604  56  14  20  4  §مشهد

  )1386( حسینی و همکاران  -  40  8  17  3  مشهد

  )1389( جمالی و همکاران  647  31  10  8  3  همدان

  )1389( علیزاده و همکاران  -  46  11  10  3  اصفهان

  )1380( حجازي و همکاران  سیلویی  41  13-14  19  4  تهران

      10±16/3    45/3±43/1  میانگین
æ ،درصد کاهش مجاز 10§روز پس از کاشت  

  

و در دوره بحرانی هرز  هاي باعث توقف رشد و مهار علف رویشی هاي پس کش علفاستفاده به موقع از 

رویشی نیز حساسیت هاي پس کش شود، اما براي مصرف علفمیاز کاهش عملکرد ممانعت در نتیجه 

مثال مصرف توفوردي در ه عنوان ب. باید در نظر گرفته شود ،کش ذرت به زمان مصرف علفمراحل رشد 

رفتن مجاز است و خارج از این محدوده احتمال خسارت به گیاه زراعی وجود دارد ذرت از دوبرگی تا ساقه

که به  در همان ابتداي فصل هرز هاي علفشدن سیستم دفاعی ذرت در مجاورت فعال. )1379زاده، هادي(
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در واقع پاسخ گیاه زراعی در اجتناب از  ،شودمیخوانده ) Pre-conditioning(آماده سازي اصطالح پیش

، سوانتون( در ذرت است هرز هاي علفدهنده لزوم مهار هر چه زودتر و نشان) Shade avoidance(سایه 

2005 .(  

شناسی و  زیست هايو به جنبههرز ذرت مناطق مختلف کشور معرفی  هاي ترین علفدر ادامه مهم

  .شود میشناسی آنها به طور مختصر اشاره  بوم

  هرز ذرتهاي ترین علفمهم

هاي مختلف  هرز مزارع ذرت ایران و پراکنش آنها در استان هاي ترین علف اسامی مهم 2در جدول 

              گونه،  17ساله برگ یکهرز پهنهاي ترین علف بر اساس این اطالعات مهم. کشور ذکر شده است

هاي انجام شده  بررسی. گونه هستند 11می یهرز دا هاي گونه و علف 4ساله برگ یکهرز باریک هاي علف

تره، پیچک، خروس، سلمههرز، تاجهاي هاي مختلف نشان داد که از بین این علف در مزارع ذرت استان

همچنین . پنیرك از اهمیت بیشتري برخوردارندریزي، گاو پنبه و قیاق، سوروف، خرفه، ارزن وحشی، تاج

به دلیل آنکه منجر به کاهش  ،هرز مزارع ذرت که داراي ویژگی دگرآسیبی هستندهاي بعضی از علف

هرز  با وجود اینکه در زیر هاي بعضی از این علف. شوند شوند، مهم ارزیابی می آستانه تحمل ذرت می

رسد بتوانند براي نور، مواد غذایی و آب رقابت جدي  و به نظر نمی) مانند اویارسالم(شوند  کانوپی واقع می

توانند در کاهش عملکرد ذرت  به دلیل ایجاد سمیت می، اما با گیاه تنومندي مانند ذرت داشته باشند

  . هرز دگرآسیب آورده شده استهايترین علف مهم 3در جدول . بسیار موثر باشند

 ز مزارع ذرت ایرانهر هاي ترین علف مهم: 2- 3جدول 

  محل انتشار    نام علمی      نام فارسی

  سالهبرگ یکهرز پهنهاي علف

 Abutilon  گاوپنبه

theophrastiMedic. 

  گلستان، مازندران 

آذربایجان غربی، اردبیل، ایالم، تهران، جیرفت و کهنوج،   .Amaranthus spp  ها خروستاج
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ان، زنجان، چهار محال و بختیاري، خراسان رضوي، خوزست

، قزوین، قم، کردستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس

یلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، کرمان، کهک

  مرکزي، هرمزگان، همدان، یزد، اصفهان، اهواز، تهران، مغان

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، تهران،   .Chenopodium album L  سلمک

هارمحال و بختیاري، خراسان جنوبی، خراسان رضوي، چ

خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، 

فارس، قزوین، مغان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و 

بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزي، هرمزگان، 

  همدان، یزد

- سلمک مورال

  گوراگو

Chenopodium murale L.   --  

 Chrozophora tinctoria  برهگوش

(L.)Juss. 

  کرمانشاه 

  اصفهان و ایالم  .Cleome viscosa L  کنجد شیطانی

  اصفهان  .Corchorus olitorius L طحله

  کرمانشاه، قزوین  .Heliotropium spp  پرستآفتاب

  اهواز، مغان  .Hibiscus trionum L  کنف وحشی 

عروسک پشت 

  پرده

Physalis alkekensi L.  خوزستان، کرمانشاه، اصفهان ، جیرفت، مغان و ایالم  

اردبیل، اصفهان، تهران، مغان، جیرفت و کهنوج، خراسان   .Portulaca oleracea L  خرفه

یلویه و کجنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، قم، کرمان، که

  بویراحمد

 Raphanus raphanistrum  تربچه وحشی

L. 

  ردبیلآذربایجان غربی، ا 

  آذربایجان شرقی، مغان، اردبیل، تهران، خراسان شمالی  .Solanum nigrum L  تاج ریزي
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  ایالم  .Sonchus spp  شیرتیغک

  اهواز  .Tribulus terrestris L  خارخسک

، گیس ماستونک

  چسبک

Turgenia latifolia (L.) 

Hoffm. 

  بوشهر 

  تهرانکرمانشاه، اصفهان،   .Xanthium strumarium L  توق

  سالهبرگ یکهرز باریکهاي علف

گاورس، پنجه 

  کالغ

Digitaria sanguinalis (L.) 

Scop. 

  کرمانشاه، جیرفت 

 Echinochloa crus-galli  سوروف

(L.)P.Beauv. 

اردبیل، اصفهان، ایالم، تهران، جیرفت و کهنوج، خوزستان،  

  فارس، قم، کرمان، مازندران

  اردبیل، اصفهان، تهران، قزوین، قم، کرمانشاه، مرکزي، اهواز   Setaria viridis L.(P.Beav)  چسبکزنک، ار

 .Setaria verticillata(L.) P  ارزن زبر

Beauv. 

  اردبیل، اهواز 

  چندساله هرز هاي علف

 .Acroptilon repens L  تلخه 

(D.C.) 
 اهواز  

 بوشهر   .Alhagi persarum L خارشتر

  وازاه  .Cardaria draba L  ازمک

  کرمانشاه  Cirsium arvense (L.) Scop  کنگر وحشی

اردبیل، اصفهان، جیرفت و کهنوج، چهار محال و بختیاري،   .Convolvulus arvensis L  پیچک 

خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، 

قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، مازندران، همدان، یزد، 

  تهران، اهواز

  اصفهان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، جیرفت  .Cynodon dactylon L  مرغ

  جیرفت و کهنوج، مغان  .Cyperus esculentus L  زرد اویار سالم

  جیرفت و کهنوج، تهران و مغان  .Cyperus rotundus L اویارسالم
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  ارغوانی

 اهواز، کرمانشاه  .Glycyrrhiza glabra L  بیانشیرین

 جیرفت و کهنوج، خوزستان، هرمزگان، قزوین  .Malva spp  پنیرك

 .Sorghum halepense L  قیاق

 

آذربایجان شرقی، اردبیل، ایالم، تهران، خوزستان، زنجان، 

یلویه و بویراحمد، گلستان، کفارس، کرمان، کرمانشاه، که

  لرستان، مازندران، قزوین و همدان

  

  )1993الفیت، (سیب ذرت هرز دگرآ هاي ترین علف مهم: 3- 3جدول 

  نام عمومی    نام علمی      نام فارسی

 Abutilon  گاوپنبه

theophrastiMedic. 

 Velvetleaf  

  Amaranthus spp.  Pigweed  ها خروستاج

  Chenopodium album L.  Common lambsquarters  سلمک

  Portulaca oleracea L.  Common purslane  خرفه

 Raphanus raphanistrum  تربچه وحشی

L. 

 Wild Radish 

  Xanthium strumarium L.   Cockleburs  توق

گاورس، پنجه 

  کالغ

Digitaria sanguinalis (L.) 

Scop. 

 Crabgrass  

 Echinochloa crus-galli  سوروف

(L.)P.Beauv. 

 Barnyardgrass  

  Setaria viridis L.(P.Beav)  Foxtail  چسبکزنک، ار

 Poa annua  Bluegrass  پوآ

 .Acroptilon repens L  تلخه 

(D.C.) 
  Russian knapweed 

  Cirsium arvense (L.) Scop  Canada thistle  کنگر وحشی

  Convolvulus arvensis L.  Field bindweed  پیچک 
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  Cynodon dactylon L.  Bermudagrass  مرغ

  Cyperus esculentus L.  Yellow nutsedge  زرد اویارسالم

 یارسالماو

  ارغوانی

Cyperus rotundus L.  Purple nutsedge  

  Sorghum halepense L.  Johnsongrass  قیاق

  

 شوند که برگرفته از منابع شیمی و ترمه هرز مهم مزارع ذرت کشور معرفی می هاي علف ، در ادامه

، هولم )1388( ، نجفی و همکاران)1382(زاده  ، هادي)1384( پناهی، صانعی شریعت)1382و1385(

  .است) 1981( اگراجرز و  و )1997(، ادموندز و همکاران )1977(

نام 

  معمولی

  Redroot pigweedتاج خروس وحشی 

  .Amaranthus retroflexus L  نام علمی

  

 

   

- گیاه

  شناسی

  

اي  ي لپـه هـا  داراي خواب نسبی، سطح باالیی برگ اي مایل به قرمز عدسی شکل، براق، سیاه تا قهوهبذور 

رنـگ و   معمـوال سـبز   عمق، به رنگ قرمز، سـاقه راست، کم رنگ، ریشه ها قرمز کم سبز تا قرمز و پشت آن

هـاي مجتمـع و متـراکم، منشـعب و بـه       گـل داراي آذیـن   گل، مترسانتی 80ارتفاع تا  با گاهی قرمز است

  هاي سبز یا قرمز  رنگ
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تولیـد  بـاالي   پتانسـیل ، اطق مختلف کشور از خرداد تا آذر ماهدهی بسته به من موسم گلبهاره،  سالهیک  اکولوژي

، داراي کـش  هاي مقـاوم بـه علـف    پیدایش جمعیت، ها ها و ساقه توانایی تجمع نیترات سمی در برگ، بذر

  نیاز آبی کمت، اس چهارکربنهمسیر فتوسنتزي 

نام 

  معمولی

  )lamb's quarters, fat henCommon(سلمک

  .Chenopodium album L  نام علمی

  

 
- گیاه

  شناسی

اي و سـیاه، بـه دو صـورت صـاف و      بـه دو رنـگ قهـوه   بذر عدسی شکل، سطح زبر، بـدون کـرك و غـده    

سـاقه  ، ریشه افشان و گسترده، آردي ها سطح زیرین برگ، )فقط بذور سیاه(، داراي خواب نبوده چروکیده

 آردي به رنگ سبز  ،اي، مجتمع، منظم خوشهآذین متر ارتفاع، گل 2افراشته تا 

بـاران و   شده، محل احداث سـاختمان، سـازگار بـا منـاطق کـم     ، بهاره، رشد در مناطق باز تخریبسالهیک  اکولوژي 

  پرباران و در خاك اسیدي تا قلیایی، غیر مقاوم به یخبندان و ایستابی

  

  Field bindweed پیچک  نام معمولی

  .Convolvulus arvensis L  نام علمی

  

 
دوام داراي خـواب و  ،اي سـخت  داراي پوستهاي مات،  مرغی، مقطع عرضی سه گوشه، قهوه بذر واژ تخم  گیاه شناسی

اي به شکل مربعی با فرورفتگـی   هاي لپه هاي حاصل از ریزوم بر خالف برگ ، گیاهچهزیاد بذر در خاك
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 هـاي  جوانـه  ،از آن عبمنش هاي فرعی ریشهو ریشه اصلیبا  اي گسترده سیستم ریشهدر نوك نیستند، 

یچیـده و یـا خوابیـده بـر     وسیع، ساقه پسیستم ریشه ، شوند هاي جانبی به ریزوم تبدیل میروي ریشه

 .سفید یا صورتی، گاهی آبی، نسبتا درشت طول، گل متر 5/1هاي هوایی بیش از  اندام، روي زمین

زارها و ورزي، علف و بدون عملیات خاك اي، در مناطق حاشیهجنسی  غیر جنسی و تکثیرداراي  مییدا  اکولوژي

گـذرانی از   زمسـتان هاي رسی سنگین،  ها، مقاوم به خشکی، شرایط گرم و مرطوب و خاك حاشیه آبراه

  . شرایط آفتابی و خشک و آهکی مطلوب هستند، طریق ریشه و ریزوم و بذر

  

  Purple nutsedge, nutgrassاویارسالم ارغوانی   نام معمولی

  .Cyperus rotundus L   نام علمی

  

 
ریشـه  اي روشن و براق، تقریبـا عقـیم،    مرغی، مقطع عرضی سه گوشه، سطح صاف، رنگ قهوه بذر تخم  شناسیگیاه

 15هـا در عمـق    درصـد غـده   80بـیش از  ، بوتـه  600تـا  در سـال و تولیـد   سه متـر  غده، با گسترش 

دار، سـه گـوش و    منفرد و تا قاعـده بـرگ  قه ، سامانندمی سال زنده  3تا  1متري خاك به مدت  سانتی

 .آذین چتر گل، متر میلی 5/2تر از ساقه با عرض  کوتاه:، برگمترسانتی 35بدون پرز به بلندي تا 

سـال، تحمـل    7ها طـوالنی تـا    نخورده داراي دوره خواب غدههاي دست در مناطق و خاك، دارغده پایا  اکولوژي

  .هاو داراي نیاز سرمایی براي شکستن خواب غدهگراد  سانتی درجه -17ها در خاك تا دماي  غده

  

 Barnyardgrass سوروف  نام معمولی

  .Echinocloa crus-galli (L.) P. Beauv  نام علمی
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بسـته بـه   اي روشـن، داراي خـواب    مرغی، سطح پشتی محدب با نوك تیز،  رنگ دانه قهـوه  بذرها تخم  شناسیگیاه

چه معمـوال   سال، محور ساقه 15شرایط غرقاب تا  عمق خاك وذر در خاك بسته به ب يبقا ،دوره نوري

هـا بـدون پـرز     در گـره  ،متـر و اغلـب محکـم و ضـخیم     یـک تا  ها راست ساقهها افشان،  فام، ریشه سرخ

 .آذین پانیکول گلو گوشوارك،  ها فاقد زبانک برگو به شکل کتابی در قاعده بوته،  باشند می

 داراي ،هـاي مرطـوب داراي رشـد بسـیار زیـاد      در مناطق با بارنـدگی زیـاد و زمـین   تابستانه،  لهسایک  اکولوژي

دامنـه وسـیع    داراي ،با شرایط نوري کم و سایه نسـبی سازگارپذیر  ،ها کش مقاومت نسبی در برابر علف

  . نیتروژن، پتاسیم و فسفر را به میزان زیاد از خاك ، قدرت جذبدوره نوري

  

  Common purslaneرفه خ  نام معمولی

  .Portulaca oleracea L  نام علمی

  

 
براق بذرها گرد، سطح دانه با غدد سیاه شفاف منظم روي دوایر متحد در مرکز و فاقد کرك، رنگ دانه   شناسیگیاه

، نیازمند سال در خاك 40تا و قوه نامیه  مقطع عرضی بیضوي کشیده و باریک، داراي خوابرنگ  سیاه

فـام،   مرغی تا دوکی شکل، بدون پرز، گوشـتی گـاهی سـرخ    اي تخم هاي لپه برگه زنی، براي جوانه به نور

ساقه علفی، خوابیده، منشعب، گوشتی، ترد بدون کرك و اغلب هاي افشان جانبی،  ریشه راست با ریشه

 .آذین سنبله انتهایی آرایش یافته گل، به رنگ قرمز

 پسـند، نور، گرمادوسـت ها و نواحی تخریـب شـده،    هاي طبیعی، حاشیه راهتابستانه، در عرصهساله یک  اکولوژي
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  .به تنش خشکیزیاد تحمل داراي . دهد را ترجیح میغنی از نیتروژن سست، شنی،  يها خاك

  

  Foxtail )چسبک(دم روباهی   نام معمولی

   .Setaria spp  نام علمی

  

 
سطح شکمی با شیار طولی عریض، زرد روشن، داراي خواب، مرغی با سطح پشتی محدب و  بذرها تخم  شناسیگیاه

قه افشـان، سـا   ، ریشـه اي زبانک برگ مـژه ، دار هاي اولیه بدون کرك بوده و در حاشیه کرك غالف برگ

به پانیکول  نیآذ گل، هاي ساقه نوارهاي عرضی قرمزروي گره ،متر سانتی 100ارتفاع تا  ،راست تا زانویی

 .رنگ سبز و متمایل به زرد

ها، مناطق بایر و فرسـوده،   آهن، باغ ها و راه هاي زراعی، آیش، مراتع، حاشیه راه ، تابستانه، زمینسالهیک  اکولوژي

  پذیري به شرایط نامساعد محیطی  سرعت رشد زیاد و انعطافداراي 

  

  Johnsongrassقیاق   نام معمولی

  .Sorghum halepense (L.) Pers  نام علمی
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اي مایل به قرمز به جز نوك کـرم رنـگ، داراي    دار، قوس دار از یک طرف، قهوه مرغی نوك  بذرها تخم  سیشناگیاه

پـرز  داراي متـر   سـانتی  150افراشته و به ارتفاع  ساقهدار،  هاي افشان و ریزم ضخیم فلس ریشهخواب، 

 .آذین پانیکول اي در گره ها، پهنک پهن با رگبرگ میانی سفید، گلنقره

هـاي   خـاك  بـه  و نسبت بـه شـرایط نامسـاعد محیطـی    نسبی تحمل  ،تکثیر از طریق بذر و ریزومپایا،   ژياکولو

  .به دماهاي پایین  ها زومیرتحمل کم  ،سایه بهتحمل  ، بدونغرقابو  سنگین، با اسیدیته باال و یا پایین

  

  Black nightshade) انگورك(ریزي تاج  نام معمولی

  .Solanum nigrum L  نام علمی

  

 
 مرغی، سطح مشبک با نقاط شفاف برجسته، رنگ دانه زرد کمی براق، داراي خواب، بذرها واژ تخم  شناسیگیاه

اي بـا کـرك زیـاد در سـطح زیـرین و صـاف در        هاي لپهبرگ ، )Orthodox(جزو بذرهاي ارتودوکس 

به رنگ سبز تیره تا ارتفـاع   چوبی فاقد کرك ها راست با انشعابات جانبی زیاد، ساقه سطح باالیی، ریشه

 .هاي محوري آذین کوچک، سفید در گل ها،گلمتر سانتی 50

هاي سرشـار از   ه، غیر متحمل به تناوب زراعی، داراي مواد سمی سازگار با خاكربها ،سالهیک: زیستگاه  اکولوژي

  .و بروز اولین سرماما متحمل به کاهش د نیترات و فسفر نا
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  ر مزارع ذرتهرز دهاي مدیریت علف

. باشـد می کنی، پیشگیري و کنترل هرز در مزارع ذرت شامل سه روش ریشه هاي مدیریت تلفیقی علف

. هرز ذرت جایگـاه دارد  هاي کنی در چارچوب مدیریت علفریشه) Invasive(هرز مهاجم هايدر مورد علف

هـرز ناآشـنایی برخـورد     علـف  شود کشاورزان، مزرعه خود را پیوسته پایش کنند و چنانچه بـا  پیشنهاد می

هاي تکثیر شـونده،   و یا گسترش اندامدهی کردند که در مزرعه و یا منطقه سابقه حضور ندارد، قبل از بذر

  .کن کنندریشهرا توسط متخصصان شناسایی و سپس  آن

  

  پیشگیري

سـازي یـا   هپیشگیري روشی پیچیده و شامل تلفیقی از عملیات و راهبردها است که مانع از ورود، آلود

پیشـگیري در سـطح مزرعـه،    ). 1390 ،باشـی و همکـاران  مـین (شـود   هرز به مزرعه می هاي پراکنش علف

 هـایی ماننـد جلـوگیري از    مجموع فعالیـت . هاي جدید است نیازمند آگاهی از چگونگی ورود و تکثیر گونه

هاي  آالت، جوي ورود ماشین از طریق( هرز جدید  هاي هاي تکثیر شونده علف آلودگی مزرعه به بذر و اندام

هـاي آب   هرز حاشیه مزرعه و کانال هاي آبیاري، ورود دام به مزرعه، استفاده از کود تازه دامی، کنترل علف

مهم روش پیشگیري  هرز جدید و پیشگیري از تولید بذر، از اجزاي هاي هاي آلوده به علف ، کنترل لکه... )و

آالت، بـذر، آب و کـود تـا     ولید گیاهـان زراعـی، از تهیـه ماشـین    مراحل تتمام پیشگیري باید در . هستند

هـا، بـه    کـش  هاي اخیر به دلیل وابستگی بیش از حد به کارایی علـف  در دهه. برداشت و فرآوري اجرا شود

تـوجهی بـه ایـن     توجهی شده و برخی از مشکالت موجود در مزارع ذرت به دلیل بیموضوع پیشگیري کم

  .  روش مهم است

  کنترل

در ادامه این قسمت ابتدا . شیمیایی و شیمیایی است  هاي کنترل غیر  روش کنترل شامل مجموع روش
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تـرین   مهـم . شیمیایی و سپس روش کنترل شیمیایی مورد بحث قرار خواهد گرفـت   هاي کنترل غیر روش

. اسـت فیزیکـی   و هاي کنترل زراعـی، مکـانیکی   هرز شامل روشهاي شیمیایی علف  هاي کنترل غیر روش

هـاي گازسـوز، تحقیقـات     افکـن هاي فیزیکی است که به دلیل نبود شـعله افکن جزو روشاستفاده از شعله

  . هاي کاربردي در کشور وجود نداردزیادي پیرامون آن صورت نگرفته و توصیه

  

  

  کنترل زراعی

ت از ارقام شود، در نتیجه بهتر اسدرصد کشت ذرت پس از برداشت غالت زمستانه انجام می 70حدود 

که یک رقم دیررس است  704رقم رایج  ،بر خالف نظر کشاورزان. تر یا تراکم بیشتر استفاده شود زودرس

  ). 1387خاوري و همکاران، (هاي اقلیمی مناسب نیست  براي تمام پهنه

توانـد کـارایی    هـا مـی   متر در تلفیق با سـایر روش  سانتی 65به  75کاهش فواصل بین ردیف کاشت از 

کاهش فواصل ردیف ذرت در تلفیق با نحوه مصرف نوبتی  ،مثالعنوان هب. کش را افزایش دهد ف علفمصر

 توانست همزمان بـا کـاهش وزن خشـک   ) ذرت برگی 8سوم در کاشت و یکهنگام دوسوم (کود نیتروژن 

ر عملکرد دا باعث افزایش معنی) متر سانتی 80درصد کمتر نسبت به فاصله ردیف  50تقریبا (هرز هاي علف

متر به دلیل مشکل برداشت دانه ذرت  سانتی 75کاهش فاصله ردیف از ). 1388راسخی و همکاران، (شود 

  ). 1387خاوري و همکاران، (تر است  اي مناسب عمال براي ذرت علوفه

باعـث  کـه  صورت سراسري در زمین پخش به) بخصوص کود نیتروژن(هاي مورد نیاز ذرت  معموال کود

شـود  پـس توصـیه مـی    .هرز و ذرت هر دو فرصت دسترسی یکسانی به کود داشته باشند لفشود که عمی

سراسري  دبدیهی است کاربرد نواري بر کاربر. اضافه شودهرز مبارزه و سپس کود نیتروژن  هاي ابتدا با علف

ــري دارد  )4-3شــکل (کــود  ــد(برت ــی و همکــاران،  ؛ 1383 ،زن همچنــین در صــورتی کــه ). 1384قزل
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 بـا مصـرف تجملـی   ) Nitrofil(دوسـت  گیاهـان نیتـرات  (تره  خروس و سلمه هرز غالب مزرعه تاج ايه علف

)Luxury consumption ( (شـود،   ی بر نیتراته تـرجیح داده مـی  هاي نیتروژنه آمونیوم باشند، مصرف کود

تایکر و (ارد تروژن نیتراتی در آنها نسبت به شکل آمونیومی اولویت دیجذب و تجمع ن ،زیرا بر خالف ذرت

 ). 1991همکاران، 

 
 

  
  )راست(کاري  و ردیف) چپ(هرز در روش پخش کود سراسري هاي تراکم علف: 4- 3شکل

 

هـرز  هـاي  هاي آن محصول را براي کنترل علف کش تناوب ذرت با محصول دیگر امکان استفاده از علف

کلزا، چغندرقند، پنبـه  در وار است، اما دشدر ذرت ها  برگباریک کنترل ،مثالعنوان هب. آورد ذرت پدید می

آنها بـا سـهولت بیشـتر انجـام     کنترل روند و در نتیجه  ها به طور انتخابی به کار می کشبرگباریک و سویا

در . شـود  مـی  توصیه ،معموال کشت ذرت پس از آیش در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند. شود می

الت زمستانه، یا پس از برداشـت کلـزا و چغندرقنـد و یـا در     استان خراسان کشت ذرت پس از قطع آب غ

کنترل که روش  )1387خاوري و همکاران، (گیرد  هاي تونلی خربزه صورت می تر پس از کشت مناطق گرم

  . هرز ذرت موثرندهاي هرز در محصوالت تناوبی مورد اشاره بر مدیریت علفهاي علف

 75توانـد تـا    ورزي سطحی مـی  رت و سپس عملیات خاكروز قبل از کشت ذ 20تا  15آبیاري مزرعه 

توانـد حـذف کامـل    لتیواتور مـی وذرت را کاهش دهد که در تلفیق با انجام ک هرز هاي علفجمعیت  درصد

  ). 1387باغستانی و زند، (کش را به دنبال داشته باشد  علف

 کنترل مکانیکی
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استفاده ازکولتیواتور بین ردیفی  ،حاضر هرز ذرت در حالهاي کنترل علف هاي مکانیکیترین روش مهم

از طریق  هاي کاشت ذرت کولتیواتوردر داخل ردیف. و دوم کشت کف جوي و جابجایی جوي با پشته است

باعـث  بـا خـاك   هـا  تماس ریشه آن قطع وهرز  هاي درآوردن علفاز ریشه، هرز هاي کامل یا نسبی علف دفن

برگـی   4قبـل از   ابتدا در دو مرحله ) هاي ثابت یا دوار با تیغه(ر استفاده از کولتیواتو. کنترل آنها می شود

بسته به شرایط رشد گیـاه زراعـی و    ،روز بعد 10تا  7 سپس و ) متري ذرت سانتی 15تا  10(شدن ذرت 

ها تاکیـد   کش مطالعات بر استفاده تلفیقی از کولتیواتور و مصرف علفاغلب . توصیه می شود هرزهاي علف

ماننـد  (رویشـی  یـا پـیش  ) ارادیکـان (کشـت  هاي پیش کش تواند به شکل مصرف علف روش میاین . دارند

هرز و استفاده از یک یا دو نوبت کولتیواتور در مرحله رشـد مناسـب ذرت   هاي علفکنترل براي ) ستوکلرا

در از انجـام کولتیواتـور   به هر صـورت بایـد   ). 1388؛ رستمی و همکاران، 1388نجات و همکاران، ( باشد

  .پرهیز شودمتر  سانتی 50رسیدن گیاه به ارتفاع خاك مرطوب، عمق زیاد و پس از

آب،  ییکـارا  شیو افـزا  يکاهش اثـر شـور   يبرا زیآب و شور ناز کشاورزان ساکن در مناطق کم یبرخ

هاي متعددي کارایی بـاالي ایـن    آزمایشکه  کنندیکشت م يجو فدر ک زیذرت را نانند م یزراع اهانیگ

؛ سـرحدي و همکـاران   1390و 1384،1386زنـد،  (اند  هرز را به اثبات رسانده هاي راي کنترل علفروش ب

شود و هنگامی که در این روش ذرت در کف جوي کشت می. )1389، ؛ قنبري بیرگانی و همکاران1389،

 روش در نیـ ا). 5-3شـکل  (شـود   متر رسید، جاي جوي و پشته عوض مـی  سانتی 30تا  25ارتفاع آن به 

مورد استقبال کشاورزان قـرار   رفتیج ،ياز مناطق کشور از جمله شمال خوزستان، خراسان رضو ياریبس

هـاي بـزرگ بایـد از     این است که براي جابجاي جـوي و پشـته در زمـین   آن  تنها محدودیت. گرفته است

ط همچنین روش کشت کف جـوي در مـواردي کـه شـرای    . هاي سبک و چرخ باریک استفاده کرد تراکتور

تواند باعث بهبـود سبزشـدن ذرت   حاکم است می )زیمنس بر متر دسی 5تا  4حداکثر (خشکی و شوري 

 ). 1387خاوري و همکاران، (شود 
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متري  سانتی 25جابجایی جوي و پشته در مرحله ). سمت راست(کاشت ذرت در کف جویی : 5-3شکل 
و مزرعه سمت  هرز علفآلوده به راست  شود، مزرعه سمت یکه مالحظه م طور همان). سمت چپ(ذرت 

  . است هرز علفچپ، بدون 
  

  کنترل شیمیایی

عمـل   بـا نحـوه  هـاي   کش علف کارشناسان مربوطهکشاورزان وشود شیمیایی توصیه میکنترل قبل از 

 یـا اخـتالط آنهـا   هـا   کـش  تناوب در مصرف علفرعایت  هاي مدیریتی براي مشابه را شناسایی و در برنامه

 12کنون تا. )1386 ،؛ زند و همکاران 1387؛ زند و همکاران ب1389 الف ،زند و همکاران( کنند استفاده

از . از رده خارج شـده اسـت  ) آالکلر(که یکی از آنها هرز ذرت توصیه شده هايعلفکنترل  کش براي علف

ازدارنـده  کـش ب  هـرز ذرت، چهـار علـف    هاي شده مجاز براي کنترل شیمیایی علفکش ثبت علف 11میان 

 هـاي فتوسـنتز در   بازدارنـده  کـش  کـش شـبه اکسـین، یـک علـف      ، یک علـف )ALS(استوالکتات سنتتاز 

و دو  تقسـیم سـلولی  کـش بازدارنـده    ، دو علـف هـاي سـنتز چربـی    بازدارندهکش  ، یک علفIIفتوسیستم 

یـن  مشخصـات ا  4در جـدول   .هاي مختلف هسـتند  کش از گروه د علفکش نیز مخلوطی از دو یا چن علف

سـال ثبـت در    م عمل، خانواده شیمیایی، نام عمـومی، نـام تجـاري،   سها از جمله نام گروه، مکانی کش علف

 ب ،زنـد و همکـاران  ( شـده اسـت  ارائه  LD50ایران، زمان مصرف، مقدار مصرف در هکتار، فرموالسیون و 

1389 .(  
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بندي کمیته کاري مقاومت به هاي گروه این گروه بندي با روش. استثبت شده ز مزارع ذرت هرهاي علفکنترل  که در ایران برايی یها کش گروه بندي علف: 4-3جدول
  .انطباق دارد) که با شماره نشان داده شده است(هرز آمریکا  هاي و انجمن علوم علف) که با حروف نشان داده شده(ها  کش علف

  
  گروه

  
  عملمکانیزم 

  
  خانواده شیمیایی

  
  نام عمومی

  
  نام تجارتی

  
  ال ثبتس

  
  زمان مصرف

مقدار مصرف در 
  هکتار

  
  فرموالسیون

LD50 
  

هایی که مصرف  تعداد سال
کش باعث مقاوم  متوالی علف
  شود هاي هرز می شدن علف

هاي مجاز  تعداد سال
براي مصرف متوالی 

  کش علف

2 )B(   بازدارند استوالکتات سینتاز
)ALS(  سولفونیل اوره ها  

5/22  لیتر 2  برگی ذرت 3-4  1386  یپیاکو  فورام سولفورون OD 5000  
  

  سال 5
  

  سال 3
%25  گرم 40- 50  برگی ذرت 3-4  1386  توس تی  سولفورون ریم DF 5000  
%4  لیتر 2  برگی ذزت 3-4  1385  کروز  سولفورون نیکو SG 5000  

٪75  گرم 175  برگی ذزت 3-4  1388  اولتیما  ریم یولفورون+ نیکوسولفورون  DF   
4)O(  5/67  لیتر 1-5/1  برگی ذرت 3-4  1347  یدیکمبی فلو 46یو   آ پی سی ام+ توفوردي   فنوکسی ها  سینیشبه اک% SL 2100  20 سال 15  سال  

  
5)C1(  

هاي فتوسنتز  بازدارنده
  1347  گزاپریم  آترازین  ها تریازین  IIدرفتوسیستم 

و مخلوط  کاشت از قبل
با خاك یا بالفاصله بعد 

  از کاشت
%80  گرم کیلو 5/1تا  1 WP 1869    

  سال 10
  

  سال 7

8(N)  )یا هاي سنتز چربی  بازدارنده 
و مخلوط  شتاکاز قبل   1347  اپتام وارادیکان  سی تی پی اي  تیوکاربامات ها  )ACCaseهاي غیر بازدارنده

%82  لیتر 6تا  4  با خاك EC 2000  10 سال  
  سال 7  

15 K3)(   کلرواستامیدها تقسیم سلولیبازدارنده  

از کاشت مخلوط با قبل   1354  السو  کلر آال
خاك یا بالفاصله بعد از 

%48  لیتر 5 EC 1350-930  
  

  سال 10

  
  سال 7

  اسنیت  کلر استو  
قبل از رویش ذرت و   1378  سورپاس

  هرز علف

  ) EC%50(لیتر  5-4
لیتر  75/2-5/3یا 

)76%EC(  

50% EC 
76% EC 

2148  

   هاي مخلوط کش علف
%40  لیتر 5/1  برگی ذرت 3-4  1381  آ رومایسید ام ب  آ پی سی ام+   بروموکسینیل  EC 892  -  -  

اس متاالکلر + مزوتریون*
75/53  لیتر 4 -5/4  برگی ذرت 3-4  1390  لوماکس  تربوتیالزین+ SE   -  -  

  )PSIIبازدارنده + بازدارنده تقسیم سلولی + F2بازدارنده سنتز رنگدانه ( •
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  ها در ذرت کش آشنایی با کاربرد علف

 

در ایـن مـزارع اسـتفاده از مخلـوط     : سـاله  سـاله و چنـد  بـرگ یـک  پهـن  هـرز  هـاي  علـف  کنترل •

بروموکسینل با نام + ا پی سی و یا مخلوط ام) یدیفلو کمبی 46با نام تجاري یو (ا  پی سی ام+توفوردي

 ).5-3 جدول(آ کافی است  ام تجاري برومایسید

توان از ترکیب  برگ یکساله می هرز باریک هاي براي علف: سالهبرگ یکهرز باریک هاي علف کنترل •

 ؛1387 ،زنـد و همکـاران  ) (لوماکس(تربوتیالزین +متاالکلر اس+آالکلر، مخلوط مزوتریون+آترازین

). 1388باغسـتانی و همکـاران،   (  متالین استفاده کرد، ارادیکان و پندي)1389 ،زند و همکاران

هاي هـرز را کنتـرل    کش علف این چهار علف توان با استفاده از شود در صورتی که می توصیه می

  ).5-3جدول (استفاده نشود  ALSهاي بازدارنده  کش کرد، به هیچ وجه از علف

برگ چندسـاله ماننـد    هرز باریک هاي علف کنترلبراي : ساله برگ چند هرز باریک هاي علف کنترل •

ورن و مخلــوط ســولف ســولفورن، فـورام  هــاي نیکوسـولفورون، ریــم  کــش تــوان از علـف  قیـاق مــی 

ــم+ نیکوســولفورون ــرد  ری ــاران (ســولفورن اســتفاده ک ــد و همک ــوال  ).1386و  1385 ،زن معم

رو هنگام اسـتفاده از آنهـا بایـد در    اوره در خاك داراي بقایا بوده و از این هاي سولفونیل کش علف

هرز  لفع کنترلبراي ). ج1389، زاده و همکارانهادي( در تناوب بعد دقت نمود انتخاب گیاهان

سـولفورن و   ریم+سولفورن، مخلوط نیکوسولفورون توان از نیکوسولفورون،  فوراماویارسالم نیز می

، بـه  )الـف 1389 ،زند و همکـاران (تربوتیالزین استفاده کرد +متاالکلر اس+یا از مخلوط مزوتریون

 .مراجعه شود 6-3و  5-3جداول 

یک تا یک و نیم لیتـر  (الط نیکوسولفورون اخت: برگو پهنبرگ هرز باریکهاي توأم علف کنترل •

و ) نیم تا یک لیتر در هکتار ماده تجـارتی (آ  با برومایسیدام) 4SCدر هکتار از ماده تجارتی کروز 

) نیم تا یک لیتـر (آ  با برومایسیدام) گرم در هکتار150تا  125(همچنین مصرف مخلوط اولتیما 
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 1389 ،باغستانی و همکاران(به ذرت نشان داد هرز بدون آسیب  هاي علف در کنترلنتایج خوبی 

  ).1390و 

  ذرت شده براي هاي توصیه کش علف:  5- 3 جدول

  مقدار مصرف  فرموالسیون  محل عمل  نام تجاري  نام عمومی
  زمان مصرف  )در هکتار(

  ها ها و برخی پهن برگ باریک برگبراي کنترل 

بازدارنده سنتز   السو  الکلرآ*
 چرب اسید

48%EC  5 از کاشت مخلوط با خاك و  قبل  لیتر
  یا بالفاصله بعد از کشت

  سورپاس  استا کلر
  یتناس

بازدارنده سنتز 
 اسیدچرب

50%EC 
76%EC  

  لیتر  5/3- 75/2
  هرز قبل از رویش ذرت و علف  لیتر 4-5

کننده  ایمن+   سی تی پی اي
بازدارنده سنتز   دیکاناار  کلرامید دي

 چربی
82%EC  6 -4 خلوط با خاكو م شتاک از قبل  لیتر  

  برگی ذرت 3-4  گرم ALS 25%DF 40بازدارنده   تی توس  سولفورون ریم
  برگی ذرت 3-4  لیتر ALS 22.5%OD  2بازدارنده  یپیاکو  سولفورون فورام

  برگی ذرت 3-4  لیتر ALS 4%SC  2بازدارنده  کروز  نیکوسولفورون
ــولفورون ــم+ نیکوســـ   ریـــ

  برگی ذرت 3-4  م گر ALS  DF75% 175بازدارنده  اولتیما  ولفورونس

  ها باریک برگ از و برخی ها پهن برگبراي کنترل 

از کاشت مخلوط با خاك و  قبل  کیلوگرمPSII 80%WP  5/1 -1بازدارنده  میگزاپر  ترازینآ
  یا بالفاصله بعد از کشت

ــون ــاالکلر + مزوتری + اس مت
 تربوتیالزین

  لوماکس

بازدارنده سنتز (
+ F2رنگدانه 

بازدارنده تقسیم 
+  K3سلولی

  PSIIبازدارنده 

53.75% SE 5/4 - 4 برگی ذرت 3-4  لیتر  

  ها پهن برگبراي کنترل 
  برگی ذرت 5- 6  لیتر SL  5/1 -1%72 شبه اکسین  دي 46یو  آ پی سی ام+ توفوردي 

+ شبه اکسین  آ برومایسیدام  بروموکسینیل+ آ پی سی ام**
 PSIIبازدارنده 

40%EC 5/1  برگی ذرت 5- 6  لیتر  

  .از رده خارج شده است *. توان استفاده نمود میاما  ثبت نشده **
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  ترین  هاي قابل کاربرد در مزارع ذرت روي مهم کش درجه تاثیر علف: 6- 3جدول 
  ذرت ایران عهرز مزار هاي علف

  
  

علف
 

ش
ک

ها 
  

  ها یکساله
 ها چند ساله

  باریک برگ   برگ پهن

Am
aranthus 

retrofexus
  Am

aranthus 

blitoides
  

C
henopodium

 

album
  

Abutilontheophrasti
  Portulaca oleracea
  

D
igera m

uricata
  D

aturastram
onium

 

  

H
ibiscus trionum

 Physalis alkekengi
  

C
leom

e viscosa
  C
orchorus olitorius

  Echinochloa crus-

galli
  

Setaria sp.
 

Sorghum
 halepense

  C
yperus rotundus

  

C
onvolvulus 

arvensis
  

G
lycyrrhiza glabra

  

C
ynodon dactylo

  

س
تاج خرو

  
ریشه قرمز

  

 تاج
س خوابیده

خرو
  

سلمه
گاوپنبه  

خرفه  
  

س بدل
تاج خرو

  

تاتوره
کنف وحشی 

ک پشت  
عروس

 
پرده

  

کنجد شیطان
  

طحله
سوروف  

ارزن وحشی  
  

قیاق
اویارسالم  

ک  
پیچ

شیرین بیان  
  

مرغ
  

نیکوسولفورون
 

****  ****  ***  ****  ***  ****  ** *** ****  ****  ****  ***  ***  ****  ***  ***  ***  *  

فورام 

سولفورون
 

***  ***  ***  ?  **  ***  ***  ****  ****  ***  ***  ***  ***  ****  ***  **  *  *  

ریم سولفورون
  

****  ***  *  ?  - ? **  **  ****  ***  ***  ***  ***  ****  ?  **  **  *  

نیکوسولفورون

+ 
ریم

سولفورون
  

****  ****  ***  ***  **  ****  ***  **  ****  ***  ****  ****  ***  ****  ***  ***  **  *  

آترازین
 +

آالکلر
  

***  ***  ***  **  ****  **  ?  ? ***  ***  ***  ***  **  -  -  *  -  *  

آترازین
استاکلر+ 
  

****  ****  ****  **  ****  **  ?  ? ****  ****  ****  ****  ?  -  -  *  -  *  

توفوردي
ام سی پی آ  +

  

****  ****  ****  ****  ***  ****  ****  ****  ****  ****  ****  -  -  -  -  ***  ***  -  
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بروموکسینیل
ام سی پی آ  +
  

****  ***  ****  ****  ***  ****  ****  ****  ****  ****  ****  -  -  -  -  ***  ***  -  

مزوتریون
س متاالکلر  +

ا
تربوتیالزین  +
  

***  ***  ***  -  ***  -  ***  ****  ****  ****  ****  ***  **  -  ***  **  ***  ?  

نیکو
سولفورو

+  

)
برومو

کسینی
+  

ام سی 
پی آ

(  

****  ****  ****  ****  ****  ****  **  ****  ****  ****  ****  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ?  

)
نیکوسولفورون

 +
ریم سولفورون

+ (
  

)
بروموکسییل

+
ام سی پی آ

(  

****  ****  ****  *** *** *** ? **** *** ? ? **** **** **** ? *** ? ? 

استاکلر 
توفوردي+ 
ام سی پی آ  +

 

****  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ***  ?  -  -  ***  ***  -  

استاکلر
بروموکسینل  +

ام سی پی آ  +
(  

****  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ***  ?  -  -  ***  ***  -  

ارادیکان
  

**  **  **  ** **  ? ?  ? ***  **  ***  **  ***  -  -  *  -  *  

پندي
متالین

 

****  ****  ****  ***  ***  ****  ?  ?  ***  ***  ****  ***  ***  -  -        

  
در نها نتایج آکی کشور است که پزششده در موسسه تحقیقات گیاه هاي تحقیقاتی انجام برگرفته از پروژه فوق جدول

  .قالب گزارش نهایی یا مقاله منتشر گردیده است
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  هاي مادري تجاري ذرت هرز در الین هاي کنترل شیمیایی علف

کـه بـه دلیـل    اسـت  ارقام هیبرید نیازمند توجه بیشـتري  به هاي والدي نسبت  هرز در الین هاي علفکنترل 

و تـوان رقابـت و بازیـابی کمتـر      اینبـرد بودن بنیه و جثـه گیاهـان    ها، ضعیفکش حساسیت بیشتر آنها به علف

 1( نیکوسولفورون ،هاي تجاري مادري ذرت الیندر  هرز  هاي علف شیمیاییکنترل در حال حاضر براي . آنهاست

تربـوتیالزین  +متاالکلر اس+مزوتریون برگی ذرت یا 4تا  3در زمان ) لیتر در هکتار 1( برومایسید)+لیتر در هکتار

  )الف1389زاده و همکاران، هادي(شود  برگی ذرت پیشنهاد می 4تا  3در زمان  لیتر در هکتار 5/2) لوماکس(

  هاي ذرت کش علف آثار

و در نهایت مرگ  شدن اي ، زردشدن و سپس قهوهALSهاي بازدارنده کشعلف ردچند روز پس از کارب

 هرز هاي علف رشد ریشه). 6- 3شکل (شود  ها ظاهر می ها وساقه هاي زرد و ارغوانی روي برگ ها و رنگ جوانه

رت صو  گ گیاه نیز بهمر ).ب1389،زند و همکاران( متوقف شودها  کش علف  با کاربرد ایننیز ممکن است 

  .افتد تدریجی اتفاق می

  

ختالل در موجب ا) یدیکمبی فلو 46 یو(آ  سی پی ام+ مخلوط توفوردي کننده رشد تنظیمهاي  کش علف

؛ نیلور، 1384 ،موسوي و همکاران( شود ها و ساقه ها می خوردگی، ضخیم و طویل شدن برگ پیچو رشد 

ها،  ها، تورم ساقه، بویژه در محل گره ها و دمبرگ شامل خمیدگی و پیچیدگی ساقهخسارت  میالع). 2002

 ها نیز کش این علف مرگ گیاهان حساس به .)7- 3شکل (خوردگی برگ است  شدن و پیچ شدن، فنجانی طویل

کن است به دلیل هاي شبه اکسینی مم کش علف. افتد هفته پس از سمپاشی اتفاق می 5تا  3تدریج و معموالً ب

عالیمی از ایجاد شوك باعث توقف موقت رشد در ذرت شوند یا حتی در اثر مصرف زیاد یا دیرهنگام باعث 

 
  ALSهاي بازدارنده  کش م علفیعال: 6-3 شکل
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و گی ینی، و پیچیدیهاي پا شدن آنها در یک نقطه در گره ها و متراکم برگگی شدن و پیچید فلسیجمله 

  ). 1387خاوري و همکاران، ( شود می )8-3شکل ( کاهش تماس آنها با خاكو ها  شدن ریشه شالقی

  

  
  )هاي مصنوعی اکسین(هاي شبه اکسین  کش م خسارت علفیعال: 7-3شکل 

  
  هاي هوایی اي شدن ریشه خسارت کاربرد دیرهنگام توفوردي به شکل فتیلهعالیم : 8-3شکل 

شدن  نکروزه شامل کلروز سریع وII در فتوسیستم  فتوسنتز  ندهربازداهاي  کش علف عالیم ناشی از مصرف

م یعال. )9-3شکل ( ستا ها و ظاهر سوخته برگ نشد م بعدي شامل خشکیعال. ستا ها از حاشیه برگ

  .)1381 ،زند و باغستانی( ها نیازمند نور است کش فعالیت این علف. کنند خسارت سریعاً توسعه پیدا می
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  IIبازدارنده فتوسنتز در فتوسیستم هاي  کش علفم یعال: 9-3 شکل

  منابع

کوشکک و اي در منطقه  هرز ذرت دانه هاي کنترل علف تعیین دوره بحرانی. 1379. ح  ،غدیري و .اقتداري ، ع

 .85-93،2 ، شماره4فنون کشاورزي و منابع طبیعی، جلد  علوم و .استان فارس ،باجگاه

در شـرایط  ) Zea mays(اي  ذرت دانـه  هـرز  هـاي  علـف دوره بحرانی کنترل  .1379. غ  ،و چراغی .ج ،اصغري

صفحه  .دانشگاه مازندران. نگره زراعت و اصالح نباتات ایرانخالصه مقاالت ششمین ک .استان کرمانشاه

579. 

 .هـرز در مـزارع ذرت   هـاي  هاي مختلف مدیریت تلفیقـی علـف   مقایسه روش. 1387 .ا ،زندو . ع .، مباغستانی

 ،هـرز  هاي ، بخش تحقیقات علف2-009-100000-06-0000-84098ه تحقیقاتی ژگزارش نهایی پرو

 .پزشکی کشور موسسه تحقیقات گیاه

هاي  کش کشی علف بررسی طیف علف. 1388. ، ایعو ممنو. ، حاسفندیاري ،.، رپورآذر، .، زند، ا.ع. ، مباغستانی

، 0-100-100000-08-0000-86088 گزارش نهایی پـروژه تحقیقـاتی  .  قابل کاربرد در مزارع ذرت

 .پزشکی کشور هرز، موسسه تحقیقات گیاه هاي لفبخش تحقیقات ع

کـش نیکوسـولفورون    بررسی امکان اختالط علـف . 1389. ر .م ،نژاد و کرمی .ح. مزاده، هادي ،.ع .باغستانی، م

گزارش نهـایی پـروژه   . هرز ذرت هاي در کنترل علف) آ پی سی ام+ بروموکسینیل(آ  با برومایسیدام) کروز(

پزشکی  موسسه تحقیقات گیاه ،هرز هاي بخش تحقیقات علف، 014-16-16-8902-89006تحقیقاتی 

 .کشور

کــــش  بررســــی امکــــان اخــــتالط علــــف. 1390. ر .م ،نــــژاد و کرمــــی. ا ،، زنــــد.ع .باغســــتانی، م

در کنتـرل  ) آ برومایسـیدام (آ  پـی  سـی  ام+ بـا بروموکسـینیل  ) اولتیمـا (سـولفورون   ریـم +نیکوسولفورون

، بخـش تحقیقـات   014-16-16-8902-89001یی پـروژه تحقیقـاتی   گزارش نهـا . هرز ذرت هاي علف

 .پزشکی کشور موسسه تحقیقات گیاه  ،هرز هاي علف
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 Zea) هـرز در ذرت  هاي فدوره بحرانی کنترل عل .1389. آ ،و جاهدي. ع، سپهري، .احمدوند، گ ،.، عجمالی

mays L.)  . 457-4،464اره ، شم 24جلد . )علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان. 

هرز در ذرت سیلویی  هاي دوره بحرانی کنترل علف. 1380. ح ،رحیمیان مشهديو . ش ،نامجویان، .ا ،حجازي

)Zea mays( .15 ،نیمه اول ،علوم و صنایع کشاورزي)80-86):1.  

هرز  هاي بررسی تاثیر نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علف. 1386. ، مو نصیري. ح. م ،راشدمحصل، .حسینی، ا

 .مشهد. هرز ایران هاي مایش علوم علفهدومین  .اي در ذرت دانه

هـاي   راهنماي کاربردي پرورش ذرت، معرفی ارقـام و تـنش  . 1387.م ،و محمدي. هحسن زاده، ، .خاوري، س

 .صفحه 119. آواي مسیح .محیطی

.) .Zea mays L(در ذرت هرز  هاي مدیریت کنترل علف .1388. ر. ح ،میريو . م مدن دوست، ،.ح. م رستمی،

 مجموعـه مقـاالت  . کش ارادیکان از طریق تلفیق با عملیات مکـانیکی  جهت کاهش میزان مصرف علف

. هـا  کـش  هرز و علف ها مقاالت کلیدي، مدیریت علف ،2جلد ، هرز ایران هاي سومین همایش علوم علف

222-219.  

استفاده از مدیریت کـود نیتـروژن و فاصـله ردیـف بـه منظـور       . 1388. و مهاجري، ف. ح ، میري،.راسخی، م

هـرز   هاي سومین همایش علوم علف مجموعه مقاالت. هرز هاي افزایش توانایی رقابت ذرت در برابر علف

 .352-355. هرز هاي بیولوژي و اکوفیزیولوژي علف:  1جلد ، ایران

هرز در ذرت  هاي کش و جمعیت علف ش مصرف علفهاي مختلف کشت ذرت بر کاهتاثیر روش. 1390. زند، ا

، بخــش تحقیقــات 2-009-100000-06-0000-84098 گــزارش نهــایی پــروژه تحقیقــاتی. اي دانــه

 .پزشکی کشور هرز، موسسه تحقیقات گیاه هاي علف

. ")رویراستا( .و خواجه حسینی، م. ر. کوچکی، ع، زراعت نوین"در .هرز هاي مدیریت پایدار علف. 1387. زند، ا

 .صفحه 704. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
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هـرز و عملکـرد    هـاي  کش بر کنترل علف هاي مختلف کاشت و مصرف علف مطالعات اثرات الگو. 1384. زند، ا

، بخش تحقیقـات  0-100-100000-08-0000-84101ی گزارش نهایی پروژه تحقیقات. اي ذرت دانه

 .ورپزشکی کش هرز، موسسه تحقیقات گیاه هاي علف

 نهـاده و  شرایط کـم  خروس در و تاج هسلم هرز هاي اکوفیزیولوژي رقابت گیاه زراعی ذرت وعلف. 1383. زند، ا

هـرز، موسسـه    هـاي  ،  بخش تحقیقات علف107-11-81-049گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی  .پرنهاده

 .پزشکی کشور تحقیقات گیاه

 .جهـاد دانشـگاهی مشـهد   ). گردآوري(هرز  هاي علف ها در کش مقاومت به علف. 1381.ع. م ،زند، ا و باغستانی

  .صفحه 176

بررسـی  . 1385. بیرگانی، د و قنبري .م. ،سحسینی، .ح، ادیم، .م ویسی، ،.، رپور آذر، .ع. ، ماغستانی، ب.، ازند

-08-0000-84100ه تحقیقـاتی  ژگـزارش نهـایی پـرو   . اي دانـه  هاي جدیـد در ذرت  کش کارایی علف

 .پزشکی کشور هرز، موسسه تحقیقات گیاه هاي بخش تحقیقات علف، 100000-100-0

هاي  کش علف بررسی کارایی. 1386. ، رپورآذرو . ، حاسفندیاري، .، فقزلی ،.، پثابتی، .ع. ، م، باغستانی.، ازند

، بخـش  0-100-100000-08-0000-85064 گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. اي جدید در ذرت دانه

 .پزشکی کشور هرز، موسسه تحقیقات گیاه هاي تحقیقات علف

هـاي اولتیمـا    کـش  بررسی کـارایی علـف  . الف1387. ، رپورآذرو . ، فقزلی ،.، پثابتی، .ع. ، م، باغستانی.، ازند

در مقایسـه بــا  ) تربـوتیالزین + متـاالکلر  اس+ مزوتریــون(و لومـاکس  ) ریمسـولفورون +نیکوسـولفورون (

-08-0000-86092گزارش نهایی پـروژه تحقیقـاتی   . اي ایران هاي رایج در مزارع ذرت دانه کش علف

 .پزشکی کشور هرز، موسسه تحقیقات گیاه هاي ، بخش تحقیقات علف100000-100-4

. ر. آبـادي، م  و لبـافی حسـین  . ،  راستگو، م.، ابراهیمی، م.، اویسی، م.ك. ، موسوي، س.ع. ، باغستانی، م.زند، ا

 .صفحه 480. شارات جهاد دانشگاهی مشهدانت. زهر هاي راهنماي مدیریت علف. ب1387

بررسـی کـارایی   . 1388. و رزازي، ع. م. ، خیـامی، م .، قزلـی، ف .، ثابتی، پ.، پورآذر، ر.ع. ، باغستانی، م.زند، ا

ــف ــش علـ ــاکس    کـ ــد لومـ ــاي جدیـ ــون( هـ ــاالکلر  اس+ مزوتریـ ــوتیالزین+متـ ــا  ، )تربـ اولتیمـ
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هـاي رایـج در مـزارع     کش در مقایسه با علف)آمیکاربازون(داینامیک  و) سولفورون ریم+نیکوسولفورون(

 . 42-55 :23). علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان . اي ایران ذرت دانه

بررسـی  . الـف 1389. پ ،شـریفی و  .پ ،ثـابتی  ،.م جمالی، ،.، رپورآذر ،.، شنوروززاده ،.ع .، مباغستانی، .، ازند

هاي  در کنترل علف )تربوتیالزین+ متاالکلر اس+ مزوتریون(وماکسهاي جدید ل کش تکمیلی کارایی علف

،  موسسـه  014-16-16-8902-89005 گزارش نهایی پروژه تحقیقـاتی  اي ایران هرز مزارع ذرت دانه

  .پزشکی کشور تحقیقات گیاه

مرکـز  . یـران هرز مهـم ا  هاي ها و علف کش علف. ب1389. و شیمی، پ. آبادي، ن ، نظام.ع. ، باغستانی، م.زند، ا

 . نشر دانشگاهی

هاي مختلـف کاشـت ذرت بـر     بررسی تاثیر روش. 1389. ع. و باغستانی، م. ، زند، ا.، محتسبی، ر.سرحدي، ع

 :88). نشریه زراعـت (هش و سازندگی وپژ. اي هاي رشد و عملکرد ذرت دانه هرز، شاخص هاي مهار علف

86-79. 

 241. انتشـارات سـازمان تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزي     . نایرا هرز هاي علف. 1382. و ترمه، ف. شیمی، پ

 .صفحه

. انتشارات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي. مهم ایران هرز هاي علف اطلس. 1385. و ترمه، ف. شیمی، پ

 .صفحه 151

دفتـر خـدمات   . بـرگ و باریـک بـرگ در ایـران     هرز پهن هاي ترین علف مهم. 1384. صانعی شریعت پناهی، م

  .صفحه 317. ي آموزشی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزيتکنولوژ

اکوفیزیولــوژي رقابــت ذرت و دو . 1384. و آقاعلیخــانی، م. ، زنــد، ا.ع. ، باغســتانی، م.، قالونــد، ا.ا. قزلــی، ف

. 19شـماره  . مجله علوم و صنایع کشـاورزي . نهاده نهاده و پر خروس و سلمه در شرایط کم هرز تاج علف

 .139-149 صفحه 
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کـش بـر جمعیـت     اثر الگوي کاشت و مصرف علف. 1389. م ،و خرمیان. برزگر، م ،.، ازند، .قنبري بیرگانی، د

. مجله علوم زراعی ایـران . 704هرز، عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در ذرت سینگل کراس  هاي علف

45 : 19-1. 

 .هــرز ذرت در شــرایط مشــهد يهــا دوره بحرانــی کنتــرل علــف.1383. ، پرضــوانی مقــدمو. م، عبـاس پــور 

 .182-196، 2، شماره 2جلد  .دانشگاه فردوسی مشهد، هاي زراعی ایران پژوهش

هرز  هاي تعیین دوره بحرانی کنترل علف. 1389. و طباطبایی، ح. ، محمودي، و.، شفیع زاده، س.م. علیزاده، ر

 .ایدار و تولید محصول سالماولین همایش ملی کشاورزي پ. در منطقه اصفهان Zea mays اي ذرت دانه

انتشـارات جهـاد دانشـگاهی    . هـرز  هاي ت غیر شیمیایی علفیمدیر. 1390. و میقانی، ف. ، زند، ا.باشی، م مین

  .صفحه 334. مشهد

ورد خســارت ناشــی از آبررســی تکمیلــی بــر. 1389. و ثــابتی، پ. ، شــریفی، پ.، جاهــدي، آ.باشــی، م مــین

 .پزشکی کشور هرز، موسسه تحقیقات گیاه هاي بخش تحقیقات علف. يا هرز در مزارع ذرت دانه هاي علف

 . صفحه 500. انتشارات مرز دانش). ها اصول و روش(هرز  هاي کنترل علف. 1387. ر. موسوي، م

سسـه   وانتشـارات م . ها، کارکرد فیزیولوژیک و کـاربرد  کش علف. 1384. و صارمی، ح. ، زند، ا.ك. موسوي، س

 .صفحه 286. کشور و انتشارات دانشگاه زنجان پزشکی تحقیقات گیاه

کـش،   اسـتفاده از علـف   هرز ذرت بـا  هاي مدیریت تلفیقی علف. 1388. ، فمهاجري و. ج. ، ممیري ،.، جنجات

مقـاالت کلیـدي،    ،2جلد ، هرز ایران هاي سومین همایش علوم علف مجموعه مقاالت. کولتیواتور و رقم

  .133-135. ها کش هرز و علف هاي مدیریت علف

شـناختی   مدیریت بـوم . 1385. ع. و باغستانی، م. ، زند، ا.ح. ، راشد محصل، م.، حسن زاده دلویی، م.نجفی، ح
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