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و

فصل اول
مقدمه و مروري بر تحقيقات گذشته

 -1-1مقدمه
گياه ذرت با نام علمي  Zea mays L.از خانواده گندميان ) (Graminaeبه دليل موارد مصرف
زياد ،کيفيت و ارزش غذايي باال و قدرت سازگاري با آب و هواهاي مختلف (به ويژه با توليد
هيبريدهاي جديد) در اکثر نقاط جهان کشت ميشود .ذرت در سال  1984از لحاظ سطح زير کشت و
ميزان کل توليد بعد از گندم و برنج مقام سوم را در جهان داشته است .ولي در سالهاي  1998و 1999
اگرچه از نظر سطح زير کشت همچنان بعد از گندم و برنج در مقام سوم بوده ،از لحاظ ميزان کل توليد
جهاني مقام اول را به دست آورد (ميرشکاري .)1380 ،عوامل محدود کننده مختلفي در مناطق متفاوت
وجود دارد که توليد ذرت را تهديد ميکنند که يکي از اين عوامل محدود کننده توليد ذرت کرم ساقه-
خوار ذرت ( Ostrinia nubilalis )Hbميباشد (خانجاني.)1383 ،
اين آفت حشره پلي فاژي است که حدود  200نوع ميزبان در دنياا دارد .کارم سااقهخاوار ذرت در
ايران در درجه اول آفت کليدي ذرت محسوب شده ولي به محصوالت زراعي ديگري نيز همانند کناف،
پنبه ،برنج ،نيشکر حمله ميکند (فرحبخش .)1340 ،در دشت مغاان بيشاترين شادت آلاودگي گياهاان
ذرت به ساقهخوار ذرت به ميزان  %96در مزرعه تکثير الين مرکاز تحقيقاات کشااورزي مغاان در ساال
 1382مشاهده گرديده است که باعث کاهش عملکرد به مقدار  %50شده است .کرم ساقهخاوار ذرت در
منطقه مغان سه نسل کامل دارد که نسل اول آفات عمادتا باه گنادم و نسالهااي دوم و ساوم باه ذرت
خسارت ميزنند (تقيزاده و همکاران .)1385 ،الرو سن اول اين آفت پس از مختصري تغذيه از بارگ-
ها ،ساقه ذرت را سوراخ کرده و به داخل آن نفوذ ميکند و با تغذيه از ساقه ،داالنهاايي را در داخال آن
ايجاد مي کند اين داالنها استقامت ساقهها را در نگهداري وزن بوتهها و مقاومات در برابار وزش بااد
کاهش داده و سبب شکننده شدن بوتهها ميشوند (خانجاني .)1383 ،تهيه ارقام مقاوم عليرغم نيااز باه

زمان طوالني روشي بيخطر براي محيط زيست بودودر دراز مادت مقارون باه صارفه اقتصاادي اسات
(يزدي صمدي1375 ،؛ هينريچس و همکاران  .)1985اين بررسي با هدف مقايساه تعاداد ياازده هيبرياد
ذرت

از نظر ميزان مقاومت آنها به کرم ساقهخوار ذرت و شناسايي و معرفاي هيبريادهاي مقااوم ياا نسابتا
مقاوم نسبت
به اين آفت انجام گرفت تا از آنها در برنامههاي مديريت تلفيقي ) (IPMاين آفت خطرناک اساتفاده
شود.
1ـ -2ذرت و اهميت آن
ذرت گياهي تكلپهاي ،يك ساله و از تيره گرامينه است (تاجبخش .)1375 ،مدارک و اسناد موجود،
مکزيك را مرکز و خاستگاه اوليه ذرت ميداند (ميرهادي .)1380 ،زمان دقيق ورود ذرت به ايران به طور
دقيق مشخص نيست ،ليکن در زماني که پرتغاليها از طريق بنادر جنوبي به ايران وارد شدند و مدتي نيز
در اين مناطق سکونت داشتند به احتمال زياد بذر ذرت را باه اياران آورده و در منااطق مساتعد جناوب
کشت کردند (خدابنده .)1382 ،ذرت ميتواند در محدوده وسيعي از شرايط آب و هوايي مناطق مختلف
رشد کرده و عملکرد خوبي داشته باشد ،به طوري که کشت آن از جلگههاي پاايينتر از ساطح درياا تاا
ارتفاع بيش از  3700متر باالتر از سطح دريا ،عرضهاي جغرافيايي بين  60درجاه عارض شامالي و 40
درجه عرض جنوبي ،مناطق خشك تا مرطوب ،نواحي با بارندگي زياد و داراي دماهاي سرد و معتادل و
نيز خاکهاي شني تا رسي امکانپذير ميباشد .اين گياه در اکثر کشورهاي خاورميانه کشات ميگاردد و
همچنين يکي از گياهان زراعي غالب در آفريقاي جنوبي ،کنيا و تانزانيا ميباشد (ميرشك
اري .)1380 ،در ايران مناطق توليد ذرت دانهاي (کاه  %99آن باه رقام  SC704اختصاا

دارد) باه

ترتيب اهميت شامل استانهاي فارس ،خوزستان ،کرمانشاه و اردبيل (منطقه مغان) ميباشد .اليان پادري

 MO17عمدتاً در منطقه مياندوآب و الين مادري  B73عمدتا در دشت مغان توليد ميشود و  %90بذر
هيبريد کشور در اين منطقه توليد ميشود (ذبيحي.)1380 ،
ذرت به دليل آن که داراي مواد قندي و نشاستهاي زيادي بوده و از طرفاي نياز مقادار محصاول آن در
واحد سطح نسبتاً زياد و قابل توجه ميباشد ،يکي از مهمترين و مناسبترين نباتاات علوفاهاي جهات تهياه
علوفه سبز و يا سيلو شده است .چون اين گياه از نظر پروتئين و ساير مواد قنادي باراي دامهاا بسايار غناي

ميباشد ،لذا حدود  80تا  85درصد توليد ذرت هر کشور براي تهيه ذرت سيلوئي يا علوفه سبز تاازه باراي
تغذيه حيوانات اختصا

داده

ميشود .انواعي از ذرت که داراي دانههاي سفيد رنگ ميباشند باراي

پرورش پرندگان و حيواناتي که به منظور
تهيه گوشت سفيد پرورش مييابند ،به مصرف ميرسد .کنجاله و آرد آن نيز در دامداريهاا باه مقادار
زياد مصرف ميشود .همچنين ذرت مصارف صنعتي نيز داشته و در صانايع مختلاف از آن اساتفادههاي
گوناگوني به عمل ميآيد .از ساقه ذرت به مقدار زياد در صانايع کاغذساازي ،مقواساازي و تهياه کاغاذ
ديواري استفاده ميشود .از آرد و نيز جوانه ذرت استفادههاي زيادي به عمل مايآياد و چاون جواناه آن
داراي مقدار زيادي روغن و ويتامينهااي مختلاف باه خصاو

ويتاامين  Eو  Fميباشاد ،در صانايع

روغنکشااي از آن اسااتفاده ميشااود .از طاارف ديگاار از کنجالااه و آرد ذرت در صاانايع مختلااف ماننااد
کارخانجات تهيه گلوتن خوراکي ،صنايع پالستيك سازي و تهيه ورني ،چوب و چسب استفاده ميشاود،
همچنين از نشاسته ذرت در صنايع صابونسازي ،تهيه نشاسته ،داروسازي ،تهياه غاذاي کودکاان ،تولياد
کاغذهاي روغني و رنگرزي استفاده ميشود (خدابنده.)1382 ،
در حال حاضر ذرت با توجه به موارد مصرف زياد ،کيفيت و ارزش غذايي باال و قادرت ساازگاري
با آب و هواهاي مختلف (به خصو

با توليد هيبريدهاي جديد) در اکثر نقاط جهاان کشات ميشاود.

ذرت در سال  1984از لحاظ سطح زير کشت و ميزان کل توليد بعد از گنادم و بارنج مقاام ساوم را در
جهان داشته است .ولي در سالهاي  1998و  1999اگرچه از نظر سطح زير کشت همچنان بعد از گندم و
برنج در مقام سوم بوده ولي به علت افزايش سطح زير کشت و نيز افازايش تولياد در هکتاار ،از لحااظ

ميزان کل توليد جهاني مقام اول را به دست آورد (ميرهادي .)1380 ،از جمله کشورهاي مهم توليد کننده
ذرت ميتوان به اياالت متحده آمريکا ،آفريقاي جنوبي ،چين ،آرژانتين ،روسيه ،ژاپن ،کره و تايوان اشااره
نمود (ميرشکاري.)1380 ،
سطح زير کشت ذرت در ايران در سال  1386حدود  307/000هکتار ،عملکرد آن  7700کيلاوگرم
در هکتار و ميزان کل توليد آن به  2/360/000تن رسيده است همچنين سطح زير کشت ذرت در اساتان
اردبيل طي سال  1386به حدود  11/000هکتار ،عملکرد آن به  7/000کيلوگرم در هکتاار و ميازان کال
توليد آن به  77/300تن رسيده است (بينام .)1386 ،عوامل محدود کنناده مختلفاي در منااطق متفااوت
وجود دارد که توليد ذرت را تهديد ميکنند .يکي از اين عوامل محدود کننده توليد ذرت کرم ساقه خوار
ذرت ( )O. nubilalis Hb.ميباشد (خانجاني.)1383 ،
 -1-3جايگاه كرم ساقهخوار ذرت  ،Ostrinia nubilalis Hubner،در رده بندي جانوري
جايگاه تاکسونوميك اين حشره در رده بندي جانوري باه شارح زيار مايباشاد (بارر و همکااران،
:)1992
اين گونه به

سلسله

Kingdom: Animalia

شاخه

Phylum: Arthropoda

رده

Class: Insecta

زير رده

Subclass: Pterygota

راسته

Order: Lepidoptera

باال خانواده
خانواده
زير خانواده
جنس

Super Family: Pyraloidea
Family: Pyralidae
Sub Family: Pyralinae
Genus: Ostrinia

گونه

Species: O. nubilalis Hb.

سه زير گونه به نام هاي  nubilalis ،mauretanica ،persicaتقسيم ميشود کاه وجاه تماايز
آنها از يکديگر براساس رنگ و اندازه بدن استوار است (ماتائورا و مونروا 1970 ،به نقل از خانجااني،
 .)1383عسگري ( )1373باا بررساي روي ژنيتاليااي خاارجي ،وضاعيت رگ بنادي باالهاا و شاکل
ساکولوس ،جمعيت موجود در ايران را زير گونه  persicaشناساايي کارده اسات .همچناين ماالوار و
همکاران ( )2007نيز زير گونه سااقهخاوار ذرت را در مازنادران  O.nubilalis persicaتشاخيص
دادهاند .اين حشره يکي از آفات مهم ذرت در تمامي مناطق ذرت کاري جهان در همه قارههااي جهاان
است .در ايران نيز اين آفت در تمامي مناطق ذرت کاري کشور وجود دارد (بهاداد .)1381 ،ايان آفات
حشره پلي فاژي است که حدود  200نوع ميزبان در دنياا دارد .کارم

سااقهخاوار ذرت در اياران در

درجه اول آفت کليدي ذرت محسوب شده ولي به محصوالت ديگري نياز مانناد کناف ،پنباه ،بارنج و
نيشکر حمله ميکند (فرحبخش .)1340،از ميزبانهاي جايگزين اين آفت مي توان باه رازک ،ساورگوم،

ارزن ،چغندر ،گوجهفرنگي ،لوبيا ،جودوسر،سيبزميني و تعدادي از علافهااي هارز اشااره نماود
(هيل.)1987 ،
 -1-4شكل شناسي
تخم حشره گرد ،پهن و به قطر  0/5ميليمتر است که رنگ آن ابتدا سفيد بوده ولي به تدريج به رنگ
قهوهاي در مي آيد .الرو به رنگ سفيد کرمي است که در حداکثر رشد  18تا  24ميليمتر طاول دارد و در
طول بدن الروها نوارهاي ارغواني کمرنگي ديده ميشود .روي هر حلقه از بدن الروها چهار نقطه که هر
يك منتهي به يك مو ميباشد ،مشاهده ميگردد .شفيره به رنگ قهوهاي و به طول  12تا  15ميليمتر باوده
و درون پيله نازکي در داخل ساقه ذرت تشکيل ميشود .حشره کامل شب پرهاي است کاه عارض بادن
افراد نر و ماده آن با بال باز به ترتيب  27و  31ميليمتر ميباشد .طول بدن پروانه  15ميليمتار و رناگ آن
زرد متمايل به قهوه اي بوده و در حاشيه بيروني بالهاي جلويي داراي دو نوار موجدار مقطاع و شکساته
ميباشد (خانجاني.)1383 ،

 -1-5زيست شناسي
اين حشره ،زمستان را به صورت الروهاي سن آخر داخل ساقههاي آلوده سپري ميکند .الروهاا در
اوايل بهار و پس از مساعد شدن هوا به شفيره تبديل شده و حشرات کامال از اواساط خارداد تاا اوايال
تيرماه ظاهر ميشوند .حشرات ماده تخمهاي خود را در دستههاي  15تا  20و گاهي  50عاددي در زيار
برگ يا روي ساقه گياهان ميزبان گذاشته و روي آنها را با يك ماده لعابي ميپوشاانند .تعاداد تخام هار
ماده  400تا  2000عدد گزارش شده اسات .دوره نشاوونماي جنيناي از  4تاا  6روز متغيار اسات .دوره
الروي با توجه به دماي محيط  4تا  8هفته طول مايکشاد .در دمااي  20تاا  21درجاه ساانتيگراد دوره
الروي  28روز و دوره شفيرگي  12روز ميباشد (خانجاني.)1383 ،
کول و بوتريل ( )1991در آمريکا روي اوج پرواز کرم ساقهخوار ذرت تحقيقي را انجام دادند و باه
اين نتيجه رسيدند که اين آفت دو اوج پرواز دارد که اوج پرواز اول در اواخر ماه ماه (اوايال خارداد) و
اوج پرواز دوم در نيمه سپتامبر (اواخر شهريور) اتفاق ميافتد که فقط دو نسل آخر اين آفات روي ذرت
حضور دارد و همزمان با گرده افشاني و ظهور نر خوشه ذرت تخم ريزي آفت افزايش مييابد.
تقيزاده و همکاران ( )1385زيست شناسي اين آفت را در دشت مغان مطالعه کرده و به شارح زيار
گزارش کردند :اين آفت زمساتان را باه صاورت الروهااي سانين  4و  5در داخال بقايااي سااقه ذرت
باقيمانده در مزرعه و همچنين علف هرز متسك (توق) ميگذراند .شفيرهها در اوايل فروردين در داخال
بقاياي ساقه گياهان ميزبان تشکيل ميشوند .حشرات کامل نسل اول اين آفت در نيمه اول ارديبهشت ماه
ظاهر ميشوند و اوج ظهور حشرات کامل نسل اول اين آفت در آخار ارديبهشات مااه اتفااق مايافتاد.
حشرات ماده نسل اول پس از جفت گيري دستجات تخم خود را در ساطح پاائين بارگهااي گنادم در
مزارع گندم ميگذارد .تخم ريزي حشرات ماده حدود  7روز طول ميکشد و تخمها پس از گذشت  4تا
 7روز ،بسته به شرايط آب و هوايي ،تفريخ ميشوند .الروهاي سن اول پس از خروج از تخام ابتادا از
برگهاي گندم تغذيه کرده و سپس وارد ساقه گندم ميشوند.

دوره الروي در اين نسل  27تا  25روز طول ميکشد .الروها در داخل ساقه گندم به شافيره تباديل
ميشوند .طول دوره شفيرگي  7تا  12روز است .اوج پرواز پروانههاي نسال دوم در نيماه اول تيار مااه
اتفاق ميافتد .همچنين اوج پرواز پروانههاي نسل سوم با نيمه مرداد ماه مصادف ميشود .حشرات کامال
نسل دوم و سوم اين آفت تخمهاي خود را در سطح زيرين برگهاي ذرت و ساير گياهان زراعي و غير
زراعي قرار ميدهند .اين آفت در دشت مغان  3نسل کامل در سال دارد.
 -1-6طرز خسارت
در منطقه مغان نسل اول آفت عمدتا به گندم و نسلهاي دوم و سوم به ذرت خسارت ميزند
(تقيزاده و همکاران .)1385 ،در همه نسلها ،الروهاي سن اول کرم ساقهخوار ذرت پس از مختصري
تغذيه از برگها ،ساقه گياه ميزبان را سوراخ کرده و در آن نفوذ و با تغذيه از ساقه ،داالنهايي را در
داخل آن ايجاد ميکند .اين داالنها استقامت ساقهها را در نگهداري وزن بوتهها و مقاومت در برابر
وزش باد کاهش داده و سبب شکننده شدن آنها ميشود .الروهاي اين آفت عالوه بر ساقه به بالل نيز
حمله ميکنند .برگ ،ساقه و دانههاي بالل گاهي توسط  10تا  20عدد الرو مورد حمله قرار مي گيرد
(خانجاني .)1383 ،خسارت اين آفت در مزارع ذرت سفيد رود تا  %34برآورد شده است (نجفينوايي و
تقي زاده.)1381 ،
 -1-7روشهاي كنترل
به منظور کنترل کرم ساقهخوار ذرت کنترل شيميايي ،بيولوژيکي ،زراعاي و اساتفاده از ارقاام مقااوم
کاربرد دارد .که هر کدام از اين روشها در جاي خود مزايا و محدوديتهاي خاا

خاود را دارناد .باه

عنوان مثال کنترل شيميايي زماني که در سطح وسيع انجام ميگيرد سالمت کشاورزان و مصرف کننادگان
را به خطر مياندازد و بقاياي آن در طبيعت باعث آلودگي محيط زيسات مايشاود .ضامنا چاون الروهاا
عمدتا در داخل ساقه قرار دارند لذا کنترل شيميايي نتايج مطلوبي به بار نميآورد .از طارف ديگار کنتارل
بيولوژيك نيازمند به کارگيري افراد متخصص جهت شناسايي درسات عوامال بياوکنترل و اساتفاده از آن
عوامل در زمان مناسب و همکاري کشاورزان در اجراي اين روش ميباشد .کنترل زراعاي زمااني کاه در

تلفيق با ساير روشهاي کنترل باشد ،در کنترل ساقهخوارهاي ذرت موثر واقع ميشود و به تنهايي فاقد اثر
مطلوب در کنترل اين آفت خواهد بود .اما استفاده از ارقام مقاوم براي کشاورزان به راحتي با تهيه بذر اين
ارقام امکان پذير است و ميزان خسارت وارد شده توسط آفت را در مزارع ذرت کاهش ميدهد در حاالي
که ميزان استفاده از حشره کشها را به ميزان زيادي کاهش داده و در نتيجه سبب کااهش اثارات ساو و
مضاار سااموم شاايميايي روي انسااان ،محاايط زيساات و محصااوالت کشاااورزي ماايشااود (موگااو و
همکاران.)2001،
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