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 ابع طبيعي مغان درندر مزرعه مرکز تحقيقات کشاورزي و م 1387در سال  ،.Ostrinia nubilalis Hb ،خوار ذرتکرم ساقه

هاي کامال تصادفي در سه تکرار مورد ارزيابي دو آزمايش سمپاشي نشده و سمپاشي شده )شاهد( به صورت طرح بلوک

بيوز و تحمل( صورت گرفت. مطالعه مقاومت     زنوز، آنتيت تعيين سه مکانيسم مقاومت )آنتيبرداري جهنمونه قرارگرفتند.

که در اين منطقه به ذرت خسارت    و سوم دوم هاينسلو تخم در دسته صفات تعداد دستجات تخم آنتي زنوز با استفاده از 

وجود دارد به طوري که بيشترين تعداد دسته پنج درصد  لسطح احتمازند، نشان داد که بين هيبريدها اختالف معني داري در مي

بررسي  مشاهده شدند. EXP1 و ZP684هيبريدهاي و کمترين تعداد دسته تخم روي  K3640/3×MO17 هيبريد تخم روي

آلوده، ، درصد برگ تعداد الرو درون ساقه، طول داالن عمودي، تعداد داالن عموديبيوز نيز با استفاده از صفات مقاومت آنتي

داري را بين نتايج اين بررسي اختالف معني بررسي قرار گرفت. مورد سوراخ در ساقه ( و تعداد9 -0ها )شدت آلودگي برگ

طول  و در ساقه، کمترين تعداد داالن کمترين سوراخ الروي EXP1 و ZP684 هيبريدهايهيبريدها نشان نداد ولي به هر حال 

به عنوان  از نظر صفت درصد شکستگي ساقه و عملکرد دانه ي مورد بررسيبين هيبريدها. داالن عمودي کوتاه را دارا بودند

داشت. بين درصد شکستگي ساقه با عملکرد در سطح احتمال پنج درصد وجود داري هاي ارزيابي تحمل اختالف معنيشاخص

هيبريد  11 يا حساسيتمقايسه مقاومت بنابراين با  همبستگي منفي و معني داري در سطح احتمال پنج درصد مشاهده گرديد.

با بيشترين S.C704  وBC666 ،  S.C700که هيبريدهاي ذرت نسبت به کرم ساقه خوار ذرت در دشت مغان مشخص شد

با داشتن کمترين درصد شکستگي ساقه  ZP684و  EXP1هيبريدهاي  شکستگي ساقه و عملکرد پايين حساس ترين ود درص

 باشند.مي هيبريدهاترين مقاوم و عملکرد باال
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لفصل او  

 
 مقدمه و مروري بر تحقيقات گذشته



 

 
 

 

 مقدمه -1-1

موارد مصرف دليل به  (Graminae) گندمياناز خانواده  .Zea mays L با نام علمي ذرتگياه 

با توليد  ويژهبه )زياد، کيفيت و ارزش غذايي باال و قدرت سازگاري با آب و هواهاي مختلف 

از لحاظ سطح زير کشت و  1984شود. ذرت در سال يدر اکثر نقاط جهان کشت م (جديدهيبريدهاي 

 1999و  1998داشته است. ولي در سالهاي در جهان ميزان کل توليد بعد از گندم و برنج مقام سوم را 

اگرچه از نظر سطح زير کشت همچنان بعد از گندم و برنج در مقام سوم بوده، از لحاظ ميزان کل توليد 

مناطق متفاوت  درعوامل محدود کننده مختلفي (. 1380د )ميرشکاري، جهاني مقام اول را به دست آور

-ساقه توليد ذرت کرم کنند که يکي از اين عوامل محدود کنندهوجود دارد که توليد ذرت را تهديد  مي

 (.1383باشد )خانجاني، مي nubilalis Ostrinia  (Hb) خوار ذرت

در خاوار ذرت کارم سااقه .ميزبان در دنياا دارد نوع 200حدود  که اين آفت حشره پلي فاژي است   

کناف،  نيز همانند يگريد يمحسوب شده ولي به محصوالت زراع ذرت آفت کليديايران در درجه اول 

آلاودگي گياهاان  ن شادتيشاتريدر دشت مغاان ب (.1340کند )فرحبخش، مي  پنبه، برنج، نيشکر حمله

تکثير الين مرکاز تحقيقاات کشااورزي مغاان در ساال در مزرعه  %96خوار ذرت به ميزان ذرت به ساقه

 درخاوار ذرت . کرم ساقهشده است %50به مقدار  که باعث کاهش عملکرد مشاهده گرديده است 1382

هااي دوم و ساوم باه ذرت نسل اول آفات عمادتا باه گنادم و نسال دارد که نسل کامل سهمنطقه مغان 

-پس از مختصري تغذيه از بارگ اول اين آفتسن  الرو (.1385زاده و همکاران، زنند )تقيمي خسارت 

 آنداخال  در هاايي رابا تغذيه از ساقه، داالنو  کندمي نفوذ به داخل آنرا سوراخ کرده و  ذرت ها، ساقه

ها و مقاومات در برابار وزش بااد ها را در نگهداري وزن بوتهها استقامت ساقهمي کند اين داالن  ايجاد 

رغم نيااز باه علي تهيه ارقام مقاوم(. 1383د )خانجاني، نشومي  هاشکننده شدن بوتهکاهش داده و سبب 



 

اسات  يخطر براي محيط زيست بودودر دراز مادت مقارون باه صارفه اقتصاادزمان طوالني روشي بي

بررسي با هدف مقايساه تعاداد ياازده هيبرياد (. اين 1985؛ هينريچس و همکاران 1375صمدي،  )يزدي

 ذرت 

 

خوار ذرت و شناسايي و معرفاي هيبريادهاي مقااوم ياا نسابتا ها به کرم ساقهر ميزان مقاومت آناز نظ

 مقاوم نسبت 

اين آفت خطرناک اساتفاده  (IPM)هاي مديريت تلفيقي ها در برنامهبه اين آفت انجام گرفت تا از آن

 شود.

 آنذرت و اهميت  -2ـ1

 ،(. مدارک و اسناد موجود1375بخش، رامينه است )تاجيك ساله و از تيره گ اي،لپهذرت گياهي تك   

(. زمان دقيق ورود ذرت به ايران به طور 1380داند )ميرهادي، مکزيك را مرکز و خاستگاه اوليه ذرت مي

ها از طريق بنادر جنوبي به ايران وارد شدند و مدتي نيز دقيق مشخص نيست، ليکن در زماني که پرتغالي

داشتند به احتمال زياد بذر ذرت را باه اياران آورده و در منااطق مساتعد جناوب در اين مناطق سکونت 

تواند در محدوده وسيعي از شرايط آب و هوايي مناطق مختلف (. ذرت مي1382کشت کردند )خدابنده، 

تر از ساطح درياا تاا هاي پاايينرشد کرده و عملکرد خوبي داشته باشد، به طوري که کشت آن از جلگه

 40درجاه عارض شامالي و  60هاي جغرافيايي بين متر باالتر از سطح دريا، عرض 3700ش از ارتفاع بي

درجه عرض جنوبي، مناطق خشك تا مرطوب، نواحي با بارندگي زياد و داراي دماهاي سرد و معتادل و 

و گاردد اين گياه در اکثر کشورهاي خاورميانه کشات مي باشد.پذير ميهاي شني تا رسي امکاننيز خاک

 )ميرشك باشدميهمچنين يکي از گياهان زراعي غالب در آفريقاي جنوبي، کنيا و تانزانيا 

اختصاا  دارد( باه  SC704آن باه رقام  %99اي )کاه (. در ايران مناطق توليد ذرت دانه1380اري، 

دري باشد. اليان پاهاي فارس، خوزستان، کرمانشاه و اردبيل )منطقه مغان( ميترتيب اهميت شامل استان



 

MO17  عمدتاً در منطقه مياندوآب و الين مادريB73 بذر  %90شود و عمدتا در دشت مغان توليد مي

 (.1380شود )ذبيحي، هيبريد کشور در اين منطقه توليد مي

اي زيادي بوده و از طرفاي نياز مقادار محصاول آن در داراي مواد قندي و نشاسته که ذرت به دليل آن   

اي جهات تهياه ترين نباتاات علوفاهباشد، يکي از مهمترين و مناسبياد و قابل توجه ميواحد سطح نسبتاً ز

هاا بسايار غناي سبز و يا سيلو شده است. چون اين گياه از نظر پروتئين و ساير مواد قنادي باراي دام علوفه

سبز تاازه باراي  علوفه تهيه ذرت سيلوئي يا يدرصد توليد ذرت هر کشور برا 85تا  80باشد، لذا حدود مي

باشند باراي هاي سفيد رنگ ميشود. انواعي از ذرت که داراي دانهمياختصا  داده      تغذيه حيوانات 

 پرورش پرندگان و حيواناتي که به منظور 

هاا باه مقادار رسد. کنجاله و آرد آن نيز در دامدارييابند، به مصرف ميتهيه گوشت سفيد پرورش مي

هاي اساتفاده آن مچنين ذرت مصارف صنعتي نيز داشته و در صانايع مختلاف ازشود. همي مصرفزياد 

کاغاذ  آيد. از ساقه ذرت به مقدار زياد در صانايع کاغذساازي، مقواساازي و تهياهگوناگوني به عمل مي

آياد و چاون جواناه آن هاي زيادي به عمل مايشود. از آرد و نيز جوانه ذرت استفادهديواري استفاده مي

باشاد، در صانايع مي Fو  Eهااي مختلاف باه خصاو  ويتاامين مقدار زيادي روغن و ويتامين داراي

شااود. از طاارف ديگاار از کنجالااه و آرد ذرت در صاانايع مختلااف ماننااد کشااي از آن اسااتفاده ميروغن

شاود، کارخانجات تهيه گلوتن خوراکي، صنايع پالستيك سازي و تهيه ورني، چوب و چسب استفاده مي

سازي، تهيه نشاسته، داروسازي، تهياه غاذاي کودکاان، تولياد از نشاسته ذرت در صنايع صابونهمچنين 

 (. 1382شود )خدابنده، هاي روغني و رنگرزي استفاده ميکاغذ

در حال حاضر ذرت با توجه به موارد مصرف زياد، کيفيت و ارزش غذايي باال و قادرت ساازگاري    

شاود. ا توليد هيبريدهاي جديد( در اکثر نقاط جهاان کشات ميبا آب و هواهاي مختلف )به خصو  ب

از لحاظ سطح زير کشت و ميزان کل توليد بعد از گنادم و بارنج مقاام ساوم را در  1984ذرت در سال 

اگرچه از نظر سطح زير کشت همچنان بعد از گندم و  1999و  1998جهان داشته است. ولي در سالهاي 

ه علت افزايش سطح زير کشت و نيز افازايش تولياد در هکتاار، از لحااظ برنج در مقام سوم بوده ولي ب



 

از جمله کشورهاي مهم توليد کننده  (.1380ميزان کل توليد جهاني مقام اول را به دست آورد )ميرهادي، 

وان اشااره توان به اياالت متحده آمريکا، آفريقاي جنوبي، چين، آرژانتين، روسيه، ژاپن، کره و تايذرت مي

 (.1380ود )ميرشکاري، نم

کيلاوگرم  7700 عملکرد آن هکتار، 000/307حدود  1386 زير کشت ذرت در ايران در سالسطح     

همچنين سطح زير کشت ذرت در اساتان  است رسيدهتن  000/360/2 به آنتوليد کل و ميزان در هکتار 

وگرم در هکتاار و ميازان کال کيل 000/7هکتار، عملکرد آن به  000/11به حدود  1386اردبيل طي سال 

منااطق متفااوت  در(. عوامل محدود کنناده مختلفاي 1386نام، تن رسيده است )بي 300/77توليد آن به 

کنند. يکي از اين عوامل محدود کننده توليد ذرت کرم ساقه خوار وجود دارد که توليد ذرت را تهديد مي

 (.1383باشد )خانجاني، مي (O. nubilalis Hb.) ذرت

 ، در رده بندي جانوريHubner Ostrinia nubilalis،خوار ذرت ساقه جايگاه كرم -1-3

باشاد )بارر و همکااران، جايگاه تاکسونوميك اين حشره در رده بندي جانوري باه شارح زيار ماي   

1992:) 

 اين گونه به   

                                                                                                                        Animalia :Kingdom                                                                                           سلسله

 Phylum: Arthropoda   شاخه

   Class: Insecta رده 

 Subclass: Pterygota                                                                                       ر ردهيز

 Order: Lepidoptera راسته

 Super Family: Pyraloidea  باال خانواده

 Family: Pyralidae خانواده

               Sub Family: Pyralinae ر خانواده   يز

 Genus: Ostrinia جنس



 

 .Species: O. nubilalis Hb گونه

شود کاه   وجاه تماايز مي تقسيم  persica،mauretanica  ،nubilalisسه زير گونه به نام هاي  

به نقل از خانجااني،  1970ها از يکديگر براساس رنگ و اندازه بدن استوار است )ماتائورا و مونروا، آن

هاا و شاکل باال( باا بررساي روي ژنيتاليااي خاارجي، وضاعيت رگ بنادي 1373(. عسگري )1383

شناساايي کارده اسات. همچناين ماالوار و  persicaساکولوس، جمعيت موجود در ايران را زير گونه 

تشاخيص   O.nubilalis persicaخاوار ذرت را در مازنادران ( نيز زير گونه سااقه2007همکاران )

هااي جهاان قارهاند. اين حشره يکي از آفات مهم ذرت در تمامي مناطق ذرت کاري جهان در همه داده

ايان آفات  (.1381است. در ايران نيز اين آفت در تمامي مناطق ذرت کاري کشور وجود دارد )بهاداد، 

در اياران در خاوار ذرت سااقه    کارم  .نوع ميزبان در دنياا دارد 200حدود  که حشره پلي فاژي است

و  ناف، پنباه، بارنجکمحسوب شده ولي به محصوالت ديگري نياز مانناد  ذرت آفت کليدياول  درجه

هاي جايگزين اين آفت مي توان باه رازک، ساورگوم، از ميزبان. (1340کند )فرحبخش،مي نيشکر حمله

هااي هارز اشااره نماود زميني و تعدادي از علاففرنگي، لوبيا، جودوسر،سيبگوجه چغندر،ارزن، 

 (.1987)هيل، 

 شكل شناسي -1-4

تر است که رنگ آن ابتدا سفيد بوده ولي به تدريج به رنگ ميليم 5/0تخم حشره گرد، پهن و به قطر    

ميليمتر طاول دارد و در  24تا  18اي در مي آيد. الرو به رنگ سفيد کرمي است که در حداکثر رشد قهوه

چهار نقطه که هر  هاروي هر حلقه از بدن الرو شود.رنگي ديده مينوارهاي ارغواني کم هاطول بدن الرو

ميليمتر باوده  15تا  12اي و به طول گردد. شفيره به رنگ قهوهباشد، مشاهده ميو مييك منتهي به يك م

اي است کاه عارض بادن شود. حشره کامل شب پرهو درون پيله نازکي در داخل ساقه ذرت تشکيل مي

ناگ آن ميليمتار و ر 15باشد. طول بدن پروانه ميليمتر مي 31و  27افراد نر و ماده آن با بال باز به ترتيب 

دار مقطاع و شکساته هاي جلويي داراي دو نوار موجزرد متمايل به قهوه اي بوده و در حاشيه بيروني بال

 (.1383باشد )خانجاني، مي



 

 زيست شناسي -1-5

کند. الروهاا در هاي آلوده سپري مياين حشره، زمستان را به صورت الروهاي سن آخر داخل ساقه   

دن هوا به شفيره تبديل شده و حشرات کامال از اواساط خارداد تاا اوايال اوايل بهار و پس از مساعد ش

عاددي در زيار  50و گاهي  20تا  15هاي هاي خود را در دستهشوند. حشرات ماده تخمتيرماه ظاهر مي

پوشاانند. تعاداد تخام هار ها را با يك ماده لعابي ميبرگ يا روي ساقه گياهان ميزبان گذاشته و روي آن

روز متغيار اسات. دوره  6تاا  4عدد گزارش شده اسات. دوره نشاوونماي جنيناي از  2000تا  400ماده 

درجاه ساانتيگراد دوره  21تاا  20کشاد. در دمااي هفته طول ماي 8تا  4الروي با توجه به دماي محيط 

 (.  1383باشد )خانجاني، روز مي 12روز و دوره شفيرگي  28الروي 

خوار ذرت تحقيقي را انجام دادند و باه کا روي اوج پرواز کرم ساقه( در آمري1991کول و بوتريل )   

اين نتيجه رسيدند که اين آفت دو اوج پرواز دارد که اوج پرواز اول در اواخر ماه ماه )اوايال خارداد( و 

افتد که فقط دو نسل آخر اين آفات روي ذرت اوج پرواز دوم در نيمه سپتامبر )اواخر شهريور( اتفاق مي

 يابد.ارد و همزمان با گرده افشاني و ظهور نر خوشه ذرت تخم ريزي آفت افزايش ميحضور د

( زيست شناسي اين آفت را در دشت مغان مطالعه کرده و به شارح زيار 1385زاده و همکاران )تقي   

در داخال بقايااي سااقه ذرت  5و  4گزارش کردند: اين آفت زمساتان را باه صاورت الروهااي سانين 

ها در اوايل فروردين در داخال گذراند. شفيرهدر مزرعه و همچنين علف هرز متسك )توق( ميباقيمانده 

شوند. حشرات کامل نسل اول اين آفت در نيمه اول ارديبهشت ماه بقاياي ساقه گياهان ميزبان تشکيل مي

فتاد. اشوند و اوج ظهور حشرات کامل نسل اول اين آفت در آخار ارديبهشات مااه اتفااق مايظاهر مي

هااي گنادم در حشرات ماده نسل اول پس از جفت گيري دستجات تخم خود را در ساطح پاائين بارگ

تا  4ها پس از گذشت کشد و تخمروز طول مي 7گذارد. تخم ريزي حشرات ماده حدود مزارع گندم مي

ابتادا از شوند. الروهاي سن اول پس از خروج از تخام روز،  بسته به شرايط آب و هوايي، تفريخ مي 7

 شوند. هاي گندم تغذيه کرده و سپس وارد ساقه گندم ميبرگ



 

کشد. الروها در داخل ساقه گندم به شافيره تباديل روز طول مي 25تا  27دوره الروي در اين نسل    

هاي نسال دوم در نيماه اول تيار مااه روز است. اوج پرواز پروانه 12تا  7شوند. طول دوره شفيرگي مي

شود. حشرات کامال هاي نسل سوم با نيمه مرداد ماه مصادف ميتد. همچنين اوج پرواز پروانهافاتفاق مي

هاي ذرت و ساير گياهان زراعي و غير هاي خود را در سطح زيرين برگتخم  نسل دوم و سوم اين آفت

 نسل کامل در سال دارد. 3دهند. اين آفت در دشت مغان زراعي قرار مي

 طرز خسارت -1-6

  زندهاي دوم و سوم به ذرت خسارت ميمنطقه مغان نسل اول آفت عمدتا به گندم و نسل در   

خوار ذرت پس از مختصري ها، الروهاي سن اول کرم ساقه(. در همه نسل1385زاده و همکاران، )تقي

ايي را در هها، ساقه گياه ميزبان را سوراخ کرده و در آن نفوذ و با تغذيه از ساقه، داالنتغذيه از برگ

ها و مقاومت در برابر ها را در نگهداري وزن بوتهها استقامت ساقهکند. اين داالنداخل آن ايجاد مي

شود. الروهاي اين آفت عالوه بر ساقه به بالل نيز ها ميوزش باد کاهش داده و سبب شکننده شدن آن

دد الرو مورد حمله قرار مي گيرد ع 20تا  10هاي بالل گاهي توسط کنند. برگ، ساقه و دانهحمله مي

نوايي و برآورد شده است )نجفي %34(. خسارت اين آفت در مزارع ذرت سفيد رود تا 1383)خانجاني، 

 (. 1381تقي زاده، 

 هاي كنترل روش -1-7

زراعاي و اساتفاده از ارقاام مقااوم  بيولوژيکي، کنترل شيميايي،خوار ذرت ساقهکرم به منظور کنترل    

باه  هاي خاا  خاود را دارناد.مزايا و محدوديتها در جاي خود هر کدام از اين روشکه . د داردکاربر

سالمت کشاورزان و مصرف کننادگان گيرد انجام ميعنوان مثال کنترل شيميايي زماني که در سطح وسيع 

روهاا . ضامنا چاون الشاودمايطبيعت باعث آلودگي محيط زيسات  بقاياي آن دراندازد و را به خطر مي

کنتارل  آورد. از طارف ديگارعمدتا در داخل ساقه قرار دارند لذا کنترل شيميايي نتايج مطلوبي به بار نمي

امال بياوکنترل و اساتفاده از آن وبيولوژيك نيازمند به کارگيري افراد متخصص جهت شناسايي درسات ع

ترل زراعاي زمااني کاه در کن باشد.مي روش در اجراي اينعوامل در زمان مناسب و همکاري کشاورزان 



 

و به تنهايي فاقد اثر  شودواقع ميخوارهاي ذرت موثر در کنترل ساقه هاي کنترل باشد،با ساير روش تلفيق

اما استفاده از ارقام مقاوم براي کشاورزان به راحتي با تهيه بذر اين  مطلوب در کنترل اين آفت خواهد بود.

دهد در حاالي مي ذرت کاهش در مزارعارد شده توسط آفت را و ميزان خسارت و ارقام امکان پذير است

ها را به ميزان زيادي کاهش داده و در نتيجه سبب کااهش اثارات ساو  و که ميزان استفاده از حشره کش

موگااو و ) شااودمحاايط زيساات و محصااوالت کشاااورزي مااي ،سااموم شاايميايي روي انسااان مضاار

 .(2001،همکاران
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Abstract: In this research eleven hybrids of maize produced by seed and plant improvement 

institute of Karaj, were evaluated to determine resistant hybrids to the corn borer, Ostrinia 

nubilalis Hb. This study was carried out through two experiments (treated and nontreated) in 

randomized complete design experiment with three replications in Agricultural and Natural 

Resources Research Center of Moghan in 2008. Sampling was conducted to assess three 

mechanisms of resistance (antixenosis, antibiosis and tolerance). The study of antixenosis 

using two characteristics including number of egg mass and number of eggs per mass in 

second and third generation of this pest showed that there was a significant difference among 

hybrids (P<0/05). The hybrid K3640/3×MO17 had the highest number of egg mass while the 

hybrids ZP684, EXP1 and 20NS×K19 had the lowest number of egg mass. Antibiosis was 

assessed through the studying of vertical tunnel length, number of tunnels, number of larvae in 

stem, percentage of infested leaves, index of leaves infestation intensity (0-9) and number of 

larval tunnels per stem. The results showed that there was no significant difference among 

hybrids but the hybrids ZP684 and EXP1 had the lowest number of tunnel per stem and lowest 

larval tunnel per stem and the length of vertical tunnels was shortest on them as well as the 

lowest percentage of infested leaves and index of leaves infestation intensity (0-9) were found 

on these hybrids. The analyzing of percentage of stalk breakage and yield as indicators of 

tolerance evaluation showed that there was significant difference among hybrids (P<0/05). 

The percentage of stalk breakage was negatively and significantly correlated with yield and 

node diameter (P<0/05). Hence, comparison resistance or susceptibility of hybrids of maize to 

the corn borer indicated that BC666, S.C700 and S.C704 were the most susceptible hybrids 

with highest percentage of stalk breakage and low yield, and Hybrids EXP1 and ZP684 was 

the most resistant hybrids because of lowest percentage of stalk breakage and high yield. 



 

 



 

 

 

 

 

 
Faculty of Agriculture 

Department of Plant Protection 

 
 

Comparsion of 11 maize hybrids resistance to the corn 

borer, Ostrinia nubilalis Hb. 
 

  
 

 

Supervisors: 
Dr. Jabraeil Razamjou & Dr. Gadir Nouri-Ganbalani  

 

 

 
Advisors: 

 

Masud Taghizadeh & Parviz Sharifi Zieva 
 

By: 

 
Hojjat Tavakkoli 

                                               

 

 
June, 2009 


