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  چکیده 

در طی چند سال اخیر ، در استان کرمانشاه زراعت ذرت توسعه قابل توجهی یافته است به نحوي که در حال حاضر سالیانه      
بدیهی است که همانند سایر نباتات ، همزمـان  . یابد هزار هکتار از اراضی آبی استان به این گیاه اختصاص می 30الی  25حدود 

از بین آفات مختلف ذرت که در این اسـتان  . نمایند رتزاي مختلف آن هم شروع به فعالیت میبا توسعه این زراعت ، عوامل خسا
لذا بـا  . خواران ذرت اشاره کرد توان به کارادرینا ، مگس بذر ذرت ، زنجرکها ، آگروتیس و باالخره ساقه اهمیت زیادي دارند ، می

خواران ذرت مورد  عنوان یکی از اقدامات اساسی و پایه ، فون ساقهتوجه به اینکه هیچیک از آفات ذرت قبأل بررسی نشده بود ، ب
به این منظور ، در مناطق عمده ذرت کاري استان بازدیدهاي هفتگی و مستمر در طول سـال انجـام شـد و    . مطالعه قرار گرفت

عالوه بر این کار ، اقدامات . آوري و پرورش داده شد و حشرات کامل حاصله مورد شناسائی قرار گرفت هاي این آفات جمع نمونه
الزم به یادآوري اسـت کـه   . نیز انجام شد …اي و  هاي نوري و فرمونی در برخی مزارع ، بررسی مزرعه دیگري از قبیل نصب تله

بندي حشرات مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهـاي گیـاهی انجـام شـده      ها در بخش تحقیقات رده شناسائی نهائی و تأیید گونه
ذرت در مـزارع تغذیـه     خـوار  دهد که در استان کرمانشاه دو گونه زیـر از سـاقه   حاصله از دو سال تحقیق نشان می نتایج. است
ضمناً ، در بین مناطق مختلـف اسـتان ، شهرسـتان سـرپل ذهـاب کـه از       . باشد کنند که تراکم گونه اول بیشتر از دومی می می

خواران ذرت داشته است ، بنحوي که هم در کشـت اول و هـم در    به ساقهباشد ، بیشترین آلودگی را  مناطق گرمسیر استان می
  .اند کشت دوم بسیاري از مزارع آلودگی قابل توجهی داشته

) اکثـراً الرو کامـل  (نسل درسـال دارد ، زمسـتان را بصـورت الرو     4-3همچنین مشخص گردیدکه این آفت دراستان کرمانشاه 
  .دود اواسط فروردین ماه حشرات کامل زمستانه خارج میشوندي میزبان میگذراند و درحادرداخل بقای

  : هاي شناسائی شده عبارتند از  گونه
 1 - Sesamia cretica Led. ( Noctuidae : Amphipyrinae ) 
 2- Mythimna ( Acantholeucania )  loreyi  Dup . ( Noctuidae : Hadeninae)     

 
 استان کرمانشاه –ناسایی ش –ساقه خواران  –ذرت :  کلمات کلیدي

 
  مقدمه 

فراوان دولت قرارگرفته است بطوریکه هرسال سطح بیشتري از اراضی  وحمایت توجه مورد درسالیان اخیر زراعت ذرت      
وضمناً موارد مصرف آن هم درکشور روزبروز بیشتر میشود ، آنچنانکه در ابتدا فقط  کشاورزي را به خود اختصاص میدهد

سطح زیرکشت ذرت  .محدودي از آن میشد ولی درحال حاضر موارد متعددي از مصرف آن درکشور دیده میشود استفاده هاي
حتی بیشترنیز رسیده وبصورت یکی از زراعتهاي اصلی هکتار و هزار30تا  25اً به حدود ه اخیرسالچند دراستان کرمانشاه در

یرکشت ذرت دراستان هم مانند سایر نقاط کشور سیرصعودي همانطورکه مشاهده میشودسطح زلذا، . دراستان شناخته میشود
  .داشته است

باتوجه به نیاز فراوان به این محصول ، علیرغم این سطوح کشت شده درسالهاي مختلف ، نیازهاي داخلی هنوز تأمین نیست 
افزایش بهترین راه یازهاي کشور بطوریکه به اجبار هرساله مقادیر زیادي از آن را ازخارج وارد میکنیم ، بنابراین براي رفع ن
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براي نیل به این هدف ، عالوه بر رعایت تمام موارد زراعی و فنی ، کنترل عواملی که باعث نقصان  .محصول در واحد سطح است
، ساقه  نهادربین آکه ندستهفات مختلف یکی از مهمترین عوامل آمحصول میشوند حائز کمال اهمیت است ، و دربین آنها ، 

که دربسیاري ازمناطق کشور بصورت آفت کلیدي درآمده و هرساله هستندذرت ازجمله مهمترین عوامل خسارتزا  انخوار
توجه به روند افزایش سطح زیرکشت ذرت وتوجهی که به آن  بادر استان کرمانشاه نیز  .دنخسارتهاي فراوانی را وارد می آور

به همین  .ندمیبایست که مورد بررسی قرار میگرفتا کرده واهمیت خاصی پیدت امیشود ، آفات مختلف وبخصوص این آف
  .باهدف شناسایی و بررسی گونه هاي مختلف ساقه خوار ذرت تهیه و اجراء گردیدمنظور، این طرح تحقیقاتی 

  
  ها مواد و روش

  :به منظور اجراي طرح و دستیابی به اهداف تعیین شده اقدامات زیر انجام گردید 
  :اي انجام بررسی ها انتخاب مزارع بر -1

به این منظور درسه منطقه از مناطقی که سطح زیرکشت ذرت در آنها بیش از سایر مناطق بود ، سه مزرعه انتخاب کردیم تا 
این مزارع درسه منطقه ماهیدشت ، روانسر و بیلوار قرار داشتند و وسعت آنها هم به اندازه کافی  .بررسیها در آنها انجام گردد

  ).بیش از دوهکتار وسعت داشتندهمگی (بود 
  :انجام آماربرداریها و بازدیدهاي هفتگی  -2

دو قطر مزرعه درهر بازدید با حرکت بر روي  .پس از انتخاب مزارع ، بازدیدهاي مرتب و منظم هفتگی را از مزارع انجام دادیم
داد بوته هاي آلوده ، مرحله رشدي آفت و میزبان بوته را بطور تصادفی انتخاب میکردیم و تعداد بوته هاي سالم ، تع 100تعداد 

را ثبت .... باز کرده وتعداد تخم ، الرو و بوته را 10به این منظور ازبین بوته هاي آلوده ، تعداد  .به دقت یادداشت میگردید
  .میکردیم

  .اشت میشدنددرضمن بازدیدها توجه کافی به سایر آفات و پارازیتها و پرداتورهاي احتمالی میگردید و یادد
  :بررسیهاي آزمایشگاهی و پرورش آفت  -3

نیز سایر مزارع ، تعدادي از الروهاي آفت را جمع آوري و به آزمایشگاه منتقل  درطی بازدیدهاي انجام شده از مزارع انتخابی و
  .میکردیم

قفسهاي پرورشی  به آنها را ....در آزمایشگاه ، پس از بررسی وثبت مشخصات الرو شامل رنگ ، اندازه ، محل جمع آوري و
. مخصوص که به همین منظور درنظر گرفته بودیم انتقال میدادیم وبراي هرقفس پرورشی یک اتیکت کامل نصب میکردیم

توسط سوراخ توري زده (قفسهاي پرورشی را طوري تهیه میکردیم که هم شفاف باشد تا نور درآن نفوذ کند ، هم تهویه شود 
ضمناً ) بوسیله لوله آزمایش محتوي آب مسدود شده با پنبه(شد باتأمین ، هم رطوبت داخل جعبه ها ) شده روي بدنه جعبه ها

  .جنس جعبه ها هم از پالستیک بود تا الروها نتوانند آن را بخورند و خارج شوند
مشاهده شده درهر قفس ونیز  این قفسها را در شرایط معمول اتاق قرار میدادیم و هفته اي دوبار از آنها بازدید میشد و تغییرات

  .سایر موارد احتمالی در جداول مخصوص ثبت میگردید
حشرات کامل ظاهرشده را نیز پس از اتاله نمودن آنها با ذکر مشخصات کامل به جعبه هاي کلکسیون منتقل کرده وبراي 

  .عه ارسال میکردیمشناسایی ویا تأیید شناسایی ، تعدادي از آنها را به بخش رده بندي حشرات مؤسسه متبو
  :نصب تله نوري و بررسی تغییرات جمعیت حشرات کامل  -4

از تله نوري استفاده کرده ویک دستگاه  براي بررسی تغییرات جمعیت و منحنی پرواز حشرات کامل آفت درطول فصل زراعی ،
که شکار حشرات توسط تله به صفر  این تله از ابتداي بهار تا زمانی. ه ذرت ایستگاه ماهیدشت نصب کردیمازآن را در مزرع

ها بدلیل نقص فنی ، قطع فقط در برخی شب کرد ومی آفتاب تا طلوع صبح روز بعد کاررسید ادامه داشت ودرهر روز از غروب 
  .خاموش بود.... برق و
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اثر سم کم  نیز در زمانهایی که شیشه سیانور را .حشرات جمع آوري شده هرشب را نیز به تفکیک شمارش وثبت میکردیم
  .میشد تعویض میکردیم

  :مناطق آلودگی استان  تعیین پراکندگی آفت و -5
درهنگامیکه آلودگی مزارع شروع میشد ، از مزارع ذرت مناطق مختلف استان بازدید به عمل می آمد تا پراکندگی آفت و 

بوته را بطور  100ات ، تعداد به این منظور در هریک از مزارع پس از ثبت مشخص .مناطق آلودگی استان مشخص شوند
را ثبت .... روي دو قطر مزرعه انتخاب کرده و تعداد بوته هاي سالم ، تعداد بوته هاي آلوده ، درصد آلودگی وبرتصادفی 

  .میکردیم و به این ترتیب پراکندگی و مناطق آلوده به آفت مشخص میگردید
  :بررسی نحوه زمستانگذرانی آفت  - 6

جمع آوري کرده وبه آزمایشگاه منتقل ) که بصورت الرو بود(ضمن بازدیدهاي هفتگی ، آفت را  ، درفصل برداشت محصول
سپس آنها را به قفسهاي توري مخصوص اینکار که در محوطه مرکز قرار داشتند انتقال داده و مشخصات الزم  میکردیم و

  .یکردیمرا بطور کامل ثبت م.... تاریخ جمع آوري ، مرحله رشدي آفت و: ازقبیل 
  .و زمانیکه حشرات کامل ظاهر میشدند ادامه داشتمورد بازدید قرار میگرفت ، و تا بهار  ی، بطور هفتگ هاتشکیل قفساز پس 

  :استفاده از آمار هواشناسی  -7
  .براي بررسی تأثیر شرایط جوي روي آفت ، از آمار هواشناسی شهرستان کرمانشاه استفاده نمودیم

  
  نتایج و بحث 

  :اجراي طرح نتایج زیر بدست آمد  درطی
  :تعیین گونه  -1

مهمترین هدف این طرح تعیین کونه هاي آفت بوده است ، لذا حشرات کاملی راکه از پرورش الروهاي ساقه خوار مناطق 
شرات مختلف بدست آمده بودند موردبررسی قراردادیم ، وتعدادي از آنها را نیزجهت شناسایی ویاتأیید به بخش رده بندي ح

ذرت   نتایج حاصله از دوسال تحقیق نشان میدهدکه دراستان کرمانشاه دو گونه زیر از ساقه خوار. مؤسسه متبوعه ارسال کردیم
ضمناً، دربین مناطق مختلف استان ، شهرستان سرپل . باشد در مزارع خسارت میزنندکه تراکم گونه اول بیشتر از دومی می

خواران ذرت داشته است ، بنحوي که هم درکشت اول  باشد، بیشترین آلودگی را به ساقه میذهاب که از مناطق گرمسیر استان 
  .اند و هم درکشت دوم بسیاري از مزارع آلودگی قابل توجهی داشته

  : هاي شناسائی شده عبارتند از  گونه
 1 - Sesamia cretica Led. ( Noctuidae : Amphipyrinae ) 
 2- Mythimna ( Acantholeucania )  loreyi  Dup . ( Noctuidae : Hadeninae)     
همانطورکه گفته شد گونه اول مهمتراز دومی میباشد بطوریکه اکثرنمونه هاي جمع آوري شده ازمناطق مختلف مربوط به آن 

  .بوده است
در ابتداي فصل زراعی که . خسارت این آفت نیز مربوط به الروهاي آن استهمانندسایر پروانه ها ،  :نحوه ایجاد خسارت  -2

کم کم برگها باز . تغذیه نموده و رشدمیکنند ي لوله شدهاز برگها ابوته ها کوچک هستندوهنوز برگها باز نشده اند الروه
این نحوه تغذیه  .میشوند و آثار خسارت حشره روي آنها بصورت سوراخهاي منظم چندتایی بر روي یک ردیف دیده میشوند

جوانه مرکزي  رفتن میشوندولذا الروها متوجه مرکز بوته ها میشوندوممکن است باعث ازبین ترکه بوته ها بزرگادامه دارد تازمانی
، هبارشد بیشتر بوته ها ساقه ها تشکیل شد .میگویند Dead Heartاین حالت را اصطالحاً  . بوته ها شوند و آن را خشک کنند

معموالً موارد متعددي هم مشاهده میگردد که الروها از . وارد آنها میشوند به سمت ساقه ها میروند و ولذا تعدادي از الروها
  .ناحیه طوقه وارد ساقه ها شده و تغذیه میکنند
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ازنظرمیزان اهمیت خسارت بایدتوجه نمودکه بیشترین اهمیت آفت در مرحله اي است که بوته ها هنوز کوچک و جوان هستند 
  .بینند یل و بزرگ شدند خسارت عمده اي را از آفت نمیعنی زمانیکه بوته ها کامپس از آن  و

ساقه خوار ذرت به تمام قسمتهاي هوایی بوته ها حمله میکند ، این قسمتها شامل برگها ، ساقه ، گل آذین ، جوانه مرکزي ، 
است ولی در بقیه مزارع  در مزارعی که آلودگی آنها خیلی زیاد نیست معموالً آلودگی به آفت بصورت لکه اي .هستند..... باللها و

ازنظر زمان کاشت ، بنظرمیرسدکه مزارع دیرکشت تر خسارت و آلودگی بیشتري نسبت  .آلودگی معموالً بصورت عمومی است
اما در  .به این آفت داشته اند ، که دلیل آن همزمان شدن مرحله حساس بوته ها با تراکم باال و سنین مناسب الروي است

  .از افزایش جمعیت آفت به اندازه کافی ، مرحله حساس خود را پشت سر میگذراندمزارع زودکشت ، قبل 
  .مقاومت بیشتري نسبت به آفت داشته باشد 704الزم به یادآوري است که ، دربین ارقام مختلف ذرت بنظر میرسد که رقم 

  :سایر آفات  -3
یر آفات نیز که در مزارع ذرت فعالیت میکردند دقت کافی عالوه بر ساقه خوار ذرت که مورد توجه ما در بازدیدها بود ، به سا

  .بیش از بقیه اهمیت دارند) کارادرینا(دربین این حشرات ، مگس لوبیا و کرم برگخوار . میگردید و در جداول نیز ثبت میشدند
و خسارت آن به حدي الرومگس لوبیا از بذور تازه کشت شده وجوانه هاي کوچک بذور تغذیه میکنندو آنها را ازبین میبرد 

 .است که بسیاري از مزارع مجبور به کشت مجدد میشوند، لذا خسارت آن در برخی سالها بطور وحشتناك زیاد است
الروهاي جوان برگهارا بصورت توري درمی آورند والروهاي . کارادریناهم درمرحله الروي ازبرگهاو جوانه هاي ذرت تغذیه میکند

  .گ را خورده و سوراخها و بریدگیهایی در روي برگها ایجاد میکنندبزرگ نیز تمام پارانشیم بر
به الرو و شفیره نوعی پروانه برخورد شد که  درمزرعه انتخابی سنجابی وبیلوار عالوه براینها، درطی بازدیدهاي انجام شده ،

مشاهده  درهردوسالراردادیم و این نمونه ها را به آزمایشگاه منتقل کرده وموردپرورش ق .الروها از برگ تغذیه میکردند
در (شفیره ها پارازیته بودند % 100خارج گردیدندبطوریکه تقریباً  ره هاي آن دو نوع زنبورپارازیتـــگردیدکه از داخل شفی

ولی ازتعدادي از الروها ، ونیز نمونه هایی که بعداً جمع آوري وپرورش داده شدند، حشرات کامل آفت بدست آمدکه  ، )تابستان
  .بودند  Pyralidaeزخانواده ا

  .نمونه هاي حشره کامل آفت به همراه دو نوع زنبور پارازیت الرو آن جهت شناسایی به مؤسسه متبوعه ارسال گردید
  :بررسیهاي آزمایشگاهی و پرورش آفت  -4

فت را جمع آوري وبه ازمزارع انتخابی ونیز سایرمزارع درمناطق مختلف استان ، تعدادي از الروهاي آ درهنگام بازدیدها
درطی این بررسی مشخص گردید که طول یک نسل آفت از تخم تا حشره  .آزمایشگاه انتقال داده و مورد پرورش قرار میدادیم

حشرات کامل ظاهرشده رانیزپس از اتاله کردن ونصب اتیکت ، به . روز طول میکشد 50-45کامل ، در شرایط اتاق حدود 
  .ودیمنمجعبه هاي کلکسیون منتقل 

در الروها ) کانیبالیسم(الزم به ذکراست که دربرخی از قفسهاي پرورشی که بیش ازیک الرو درآنها بود ، خصوصیت همخواري 
ضمناً ، درطی این بررسی ، در برخی از جعبه ها به نوعی مگس که احتماالً پارازیت الرو میباشد برخورد  .مشاهد میگردید

  .ارسال شدناسایی به بخش رده بندي حشرات مؤسسه متبوعه نمونه این مگس نیز جهت ش. گردید
  : وتعدادنسل سالیانه زمستانگذرانی -5

فصل که اکثراً الرو درشت بودنددرطی ماههاي پاییز نتایج حاصل از این بررسی نشان دادکه الروهاي جمع آوري شده در اواخر 
و از اواسط اسفند تا هفته اول فروردین تبدیل  هباقی ماند همچنان بصورت غیرفعال درداخل بقایاي گیاهی میزبان و زمستان

در ) عمدتاً الرو درشت(به این ترتیب مشخص گردیدکه زمستانگذرانی آفت بصورت الرو  .به شفیره وسپس حشره کامل شدند
  .داخل بقایاي گیاهی میزبان است

نسل درسال  4-3ن حشره در شرایط کرمانشاه براساس نتایج حاصل از بررسیهاي مختلف مشخص میشودکه ایعالوه براین ، 
  .نسل میباشد 4دارد که در مناطق گرمسیر استان همچون سرپل ذهاب 
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این حشرات کامل پس  .از الروهاي زمستانگذران آفت ، درحدود دهه سوم فروردین ماه ، حشرات کامل بوجود می آیندضمناً ، 
الروهاي حاصل از نسل  .د ، وسپس نسلهاي بعدي ظاهر میشونداز جفتگیري و تخمریزي ، نسل اول را بوجود می آورن

، درهمان محل  پس ازتکمیل تغذیه خودوکامل شدن ، به سرماي زمستان وبرداشت محصول برخوردمیکنندولذاآخرهستند که 
  .بصورت غیرفعال باقی میمانند و زمستان را طی میکنند) داخل بقایاي میزبان(تغذیه خود

  .ت که الروها در داخل ساقه ها تبدیل به شفیره میشوند ، یعنی بندرت ممکن است که داخل خاك شوندالزم به یادآوري اس
  :پراکندگی و مناطق مهم آلودگی  - 6

دراین زمینه برطبق بررسیهاي انجام شده مشخص میگرددکه تقریباً تمام مناطق استان آلوده به این آفت هستند و نمونه هاي 
الزم به توضیح است که برخی ازمناطق استان آلودگی شدیدي به آفت البته  .جمع آوري کرده ایم الروهاي آفت را از آنها

میزان وشدت آلودگی بوته ها بسیار زیاد بوده است ،  ،درکشت اول وهم درکشت دوم داشته اند ، مثل سرپل ذهاب که هم
  .زارع به نسبت کمتر بوده استدربرخی مناطق دیگر نیز آلودگی م. بطوریکه بوته سالم بندرت یافت میشد

  .آمده است زیرآنها در جدول  مزارع تعدادي از مناطق آلوده ونیز درصد آلودگی
  مناطق آلوده به آفت ساقه خوارذرت ودرصد آلودگی مزارع مورد بازدید

  منطقه
  مورد بازدید

  درصد
  آلودگی

  منطقه
  مورد بازدید

  درصد
  آلودگی

  19  صحنه  91  دشت ذهاب-سرپل ذهاب
  28  کوزران  18  سالم آبادغربا

  18  جوانرود  16  ماهیدشت
  14  چغانرگس  30  سنجابی
  24  بیلوار  16  روانسر
  88  بشیوه-سرپل دهاب  27  دینور
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