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 مقدمه -9
پس از گندم، دومین محصول زراعی مهم جهاا  اسات کاه    ، .Oryza sativa Lبرنج با نام علمی

ر ایان د (. 2114 فااوو، ) کند ی آسیا را تامین می ویژه در قاره غذای مورد نیاز بیش از دو میلیارد نفر، به

. گیرد الملل قرار می تجارت بین ی درصد از کل برنج تولیدی جها  در چرخه  فقط هفت است که  حالی

سیل از یک سو و افازایش   و های مخرب آب و هوایی نظیر طوفا  ه روند رو به افزایش پدید با توجه به

ورهای نیازمند مصرف برنج مردم جها  از سویی دیگر، احتمال در دسترس نبود  برنج برای مردم کش

توجه به روند رو به کاهش منابع تولید نظیر آب آبیاری و اراضای   باهمچنین . دور از ذهن نخواهد بود

و ( برداشات مجادد  ) شالیزاری، استفاده از راهکارهایی نظیر برداشت محصول برنج از طریق راتونینا  

ر جبارا  بخشای از تولیاد بارنج     گرچه این راهکارها عالوه ب. باشد کشت مجدد برنج اجتناب ناپذیر می

هاای جادی ناشای از توساعه      دغدغاه  نمایاد، ولای   افزایش درآمد کشاورزا  را فراهم می سفید کشور،

ها، مشکالت ناشی از توساعه   یکی از این دغدغه. راتونین  و کشت مجدد برنج به قوت خود باقی است

 و هاای بالسات   اری بارنج، بیمااری  خوار نو ساقه خصوص کرم زا به و عدم کنترل مناسب عوامل خسارت

زای فوق  کنترل عوامل خسارت ی اگر چه گزارش رسمی از نحوه. باشد هرز می  های شیت بالیت و علف

ها حاکی از افزایش تعداد دفعات سمپاشی و افازایش غلظات مصارف     در دسترس نیست، ولی واقعیت

 (. یدانی چاپ نشدهمطالعات م) باشد خوار برنج می ویژه مدیریت کرم ساقه سموم به

 گیارد،  ای قرار می ی آفات مختلف حشره گیاه برنج در طول مراحل مختلف رشدی مورد حمله

هاا دارای   خاوار  سااقه  .(1994پاتاک و خاا ،  ) شوند ها محسوب می آورترین آ  ها از زیا  خوار که ساقه

خوار به اساامی   ی ساقه گونهدو . باشند ی آسیا می ویژه قاره پراکندگی وسیعی در اغلب مناطق جها  به

 Chilo suppressalisخوار نواری بارنج  ساقه وScirpophaga incertulas  (Walker) ساقه خوار زرد

(Walker) شاده و در شارایط    درصاد خساارت باه محصاول بارنج       11-5طور معمول سالیانه باعث  به

کارم  (. 1333طباری،   اقلی؛ عماو 1967کرامار،  ) کنناد  درصد محصول را نابود می 61 طغیانی بیش از

عناوا  آفات بارنج     در شامال کشاور باه    1351، که از ساال  C. suppressalisنواری برنج،   خوار ساقه

؛ صااوب و  1972ابارت،  )شاود     های شمالی محساوب مای   از آفات کلیدی برنج در استا  گزارش شده،

ی بارنج و زماین اصالی     ی کامل این آفت روی پهنک و غالف برگ در خزانه حشره (.1331همکارا ، 

درو  غالف برگ نفوذ کارده    ها بعد از زمانی کوتاه به های حاصل از تفریخ تخم الرو. کند ریزی می تخم

کاه   1زنی، موجب زردی و خشکیدگی غالف برگ بارنج  ی پنجه و با تغذیه از بافت درونی آ  در مرحله

آلاودگی   .(1994؛ پاتاک و خا ، 1935هینریش و همکارا ، ) شود زنی است می مصادف با اوایل پنجه

 ی اصلی ، موجب زردی و خشکیدگی پنجه(روز بعد از نشاکاری 45تا  31) رویشی ی در اواسط مرحله

                                                 
1. Leaf Sheath Infestation 
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در حاال  (. 1994پاتاک و خاا ،  ) شود می 2زایشی موجب سر سفیدی خوشه ی در مرحله و 1گیاه برنج

خوار نواری برنج در جها  و ایرا  استفاده  کنترل کرم ساقهطور عمده از روش شیمیایی برای  حاضر به

از کنتارل   ،(گیارد  ی برنج صاورت مای   که داخل ساقه) توجه به محل زندگی الرو این آفت با. شود می

همچنین، (. 1331صاوب و همکارا ، ) شود شیمیایی این آفت در موارد زیاد نتایج مطلوبی حاصل نمی

کالت مختلفی مانند آلودگی محیط زیست، مقاومت ها منجر به بروز مش کش مصرف بیش از حد حشره

و نیاز   پاشای  از سام هاای ناشای    ها، ظهور مجدد آفات، افزایش مصرف سموم، مسمومیت کش به حشره

دلیل اهمیت سالمت غاذا بارای    که به. کنندگا  محصوالت کشاورزی شده است مشکالتی برای مصرف

تاری روی آ  داشاته    شیمیایی کاه تااریر بایش   راهکارهای جایگزین کنترل  ی کنندگا ، ارایه  مصرف

همین منظور، در این نشریه سعی شده اسات   به( 1391نوری قنبالنی و همکارا ، ) باشد ضروری است

در کشات مجادد بارنج باا     خوار ناواری بارنج    ساقه  کرمراهکارهای عملی، مدیریت انبوهی  ی هتا با ارای

 . یستم شالیزار اجرا شودبه نحو بهتری در اکوس شرایط اقلیمی مازندرا 
  

 دستورالعمل  -2

 (كشت مجدد برنج) خوار نواري برنج در خزانه مديريت گام به گام كرم ساقه: الف

شود برای جلاوگیری   گیری مجدد پس از برداشت اول برنج، به کشاورزا  توصیه می برای خزانه  .1

ای باا قابلیات تهویاه و باا      خوار به داخل خزاناه از تاور پارچاه    حشرات کامل آفت ساقه از ورود

  .استفاده شود (لوله پولیکا)  هایی از جنس فلز، چوب و یا پالستیک کما 

حااوی فرماو     ی خاوار در خزاناه، از تلاه    گونه آلودگی به آفات سااقه   هر ی در صورت مشاهده  .2

فرماونی   ی برای این منظور باه ازای هار ده متار خزاناه یاک عادد تلاه       . جنسی استفاده شود

  .گر نصب شود اخالل

 فصل تابستا  از زنباور  خوار در های تخم آفت ساقه آلودگی خزانه به دسته ی در صورت مشاهده  .3

مرباع   دلیل تراکم باالی دستجات تخم بر بوته، به ازای هر پنج متر به. تریکوگراما استفاده شود

  .خزانه یک عدد تریکوکارت نصب شود

آلاودگی   ی خزانه به زماین اصالی در صاورت مشااهده     شود در هنگام انتقال نشاء از توصیه می  .4

  .شوندهای جوا  منهدم  خوار، برگ و ساقه نشاها به آفت ساقه

 11هاای دیاازینو     گراناول  یکای از شود برای کنترل الروهای سن اول در خزانه، از  توصیه می  .5

  311به ازای ( گرم 611)درصد  2/1 و ریجنت( گرم 911)درصد  4، پادا (گرم 451)درصد 

                                                 
1. Dead heart1 

2. White head 
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پاشی، آب کافی در خزانه وجود داشاته   قبل از گرانول الزم است. شودمربع خزانه استفاده  متر

توا  از محلول فنیتروتیو  یاا دیاازینو     های فوق، می همچنین در صورت فقدا  گرانول. باشد

پاشای   زما  سم بهتر استتوجه به وضعیت رشدی آفت،  با. به مقدار یک در هزار استفاده نمود

 . یک هفته قبل از انتقال نشاها به زمین اصلی باشد

 

 (كشت مجدد برنج)مديريت گام به گام كرم ساقه خوار برنج در زمين اصلی  -ب

 گيري اختالل در جفتفرمونی  ي استفاده از تله .9

اخاتالل  عدد تله فرماونی   41-31مربع و نصب  متر x 11 11توا  در ابعاد  در این روش می

گیاری   استفاده از این نوع تله، موجب کاهش شادید جفات  . در هکتار استفاده نمود گیری جفت در

 ی البته برای کااهش هزیناه  . خوار خواهد شد ها به ساقه ها و در نتیجه کاهش آلودگی بوته پره شب

باا قادرت انتشاار زیااد و تعاداد       گیری اختالل در جفتهای فرمونی  کاری، از تله  مبارزه و صعوبت

 . باشد استفاده نمود های جدید می آوری تر در هکتار که از فن کم

 مبارزه مکانيکی .2

خاوار، از افازایش شادت     های آلوده به سااقه  ی برنج و حذف پنجه با بازدید متناوب از مزرعه

که در این مرحله، گیاه میزبا  قاادر خواهاد باود تاا باا       طوری ها کاسته خواهد شد، به آلودگی بوته

اساکو و  ) بعاد جلاوگیری نمایاد    ی های آلوده از کاهش عملکارد محصاول در مرحلاه    هترمیم پنج

 (. 1391همکارا ، 

 مبارزه فيزيکی .3

تاوا  جمعیات قابال تاوجهی از      بارنج، مای   ی های نوری در اطاراف مزرعاه   با استفاده از تله

مال شاکار   ای باا حشارات کا   صورت لکاه  در این روش قادر خواهیم بود به. ها را شکار نمود پره شب

پاشی به مقدار یاک در هازار     در این حالت محلول. ها به هنگام شب مبارزه نمود شده در اطراف تله

طور مکانیکی با کناد  بارگ حااوی دساتجات      ههمچنین ب. پذیر است از سموم مجاز و رایج امکا 

 . تر آفت جلوگیری نمود از خسارت بیش  تخم در اطراف تله به هنگام روز

 وژيکیمبارزه بيول .4

در  تریکوکاارت حااوی زنباور تریکوگراماا    عادد   121تا  111توا  به تعداد  در این روش می

 . هکتار استفاده نمود
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 مبارزه شيميايی  .5

های میدانی، معموال میانگین زمانی انتقال نشاهای برنج به زماین اصالی در    اساس بررسی بر

خاوار در   هاای سااقه   پاره  با اوج پرواز شاب  این زما  مصادف. باشد اول تا دوم مرداد ماه می ی دهه

شود دو تا سه هفته بعاد از انتقاال نشاا باه زماین اصالی،        بنابراین توصیه می. باشد مزارع برنج می

بررسای  ( های آلوده همراه با وضاعیت رشادی آفات    درصد بوته) خوار وضعیت آلودگی به کرم ساقه

 2/1، ریجنات درصاد  4گرانوله مانند پاادا   های کش توا  از یکی از حشره و در صورت نیاز می شود

در ایان  ) کیلوگرم در هکتار اساتفاده نماود   21و  25،  41به مقادیر درصد  11یا دیازینو  درصد 

تار از   درصاد بایش   25کش به دلیل تراکم باال و شدت خسارت حادود   مرحله میزا  مصرف حشره

 (. شود مقدار توصیه شده در نسل اول در نظر گرفته می

، وصایه شاده از هار گراناول اشااره شاده      شود با نصاف مقادار ت   ورت امکا  توصیه میدر ص

 12را باا   درصاد  11کیلاوگرم دیاازینو    11تاوا    برای مثال، مای . صورت تلفیقی استفاده شود به

ایان  (. مطالعاات میادانی چااپ نشاده    ) مخلوط نموده و استفاده نموددرصد  2/1کیلوگرم ریجنت

خوار را موجب شده و فرآیند تکوین  زوکارهای متفاوت، روی الرو ساقهروش، ارربخشی سموم با سا

 .تر خواهد نمود ها را طوالنی کش جمعیت مقاوم به حشره

پاشی علیه آفت با توجه به وضعیت رشدی گیااه بارنج و    شود زما  دومین گرانول توصیه می

اطالعات مربوط باه شاکار    کشت مجدد برنج، ی بنابراین، در طول دوره. خوار تعیین شود کرم ساقه

 .شودها، وضعیت رشدی آفت و گیاه برنج بررسی و ربت  پره شب

لیتار در هکتاار    5/1 -2کش سیستمیک به مقدار  پاشی با حشره ممکن است یک بار محلول

 . پذیر است  زنی نیاز باشد که با بررسی وضعیت آلودگی گیاه به آفت امکا  بعد از حداکثر پنجه

 

  كشاورزان عزيز

گذاری آ  در کشت مجدد بارنج حادود    خوار و تخم ساقه ی پره اوج پرواز شب ی که دوره  جا از آ 

هاای   کارگیری توصیه هلذا ب ،زمانی است ی دورهترین نگرانی در این  انجامد، و بیش یک ماه به طول می

 . تر از سموم شیمیایی خواهد شد کم ی فوق، موجب استفاده

 

 كشاورزان عزيز 

کننادگا    ، مصارف (کشااورزا  ) تواند روی سالمت شما بار سموم شیمیایی می و زیا  ءسواررات 

. برنج، محیط زیست، آب و خاک و حتی موجودات غیر آفت و مفید اکوسیستم شاالیزار متجلای شاود   

 . رویه اجتناب نمایید های غیراصولی و بی پاشی لذا شایسته است از سم
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