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 چکیده

 ایجماد در بلکمه انمرژی منمابع تمامین در تنهانمه کشمور شممال هایشالیزار در کلزا و برنج متناوب کشت
 پایمداری بمرای محصمولدو  این خصوص در الزم شناخت. دارد اساسی نقش کشور غذایی منابع خودکفایی

 دری ناپمذیرجبران خسارت بروز موجب تواندمی فرآیند این از آگاهی عدم کهطوریبه، است ضروری تولید
توان به می کنندمی تهدید شالیزار بومزیست دررا  فوق محصوالت عملکرد که ایزنده عوامل از. شود مزرعه
 کمرماشماره کمرد.  هما(راب و هما)حلمزون آورزیمانتناننرم برنج(و نواری خوارساقه )کرمات حشر از برخی
 مرحلمه در ویمژهبمه را کلزا هایگیاهچه آورزیان تناننرم و رشدی مختلف مراحل در را برنج گیاه خوار،ساقه

کاشمت و  ودر فصمل زراعمی  برنجموقع برداشت به  چنانچه ،آن بر عالوه. دهندمی قرار حمله مورد رویشی
 افمزایش موجب نشود، رعایت کشاورزان توسط کشور شمال هایشالیزار در کلزابرداشت به موقع و متناوب 

. بنابراین رعایت مدیریت زراعی و کنتمرل تلفیقمی شد خواهد خوارساقه کرم به برنج هایبوته دگیآلو میزان
 شود.  شالیزار در سالم بومزیست و سالم محصول تولیدکننده  نیتضم تواندمیآفات مهم برنج و کلزا 

 تلفیقی مدیریت تنان،نرم کلزا، برنج، نواری، خوارساقه کرم :کلیدی هایواژه
 
 دمهمق

 نیاز افزایش خود دنباله ب رشدروبه جمعیت این. است روبرو جمعیت افزایش با جهان حاضر حال در
 محققین رویپیش متعددی راهکارهای غذا تولید برای. (2018 )فائو،به دنبال دارد  را غذا تولید و غذایی

 باشدمی هاآن از یکی زیرکشت سطح افزایش یا سطح واحد در محصول تولید افزایش که باشد،می
 و برنج مانند زراعی محصوالت زیرکشت سطح افزایش ایران مانند کشورها از بسیاری در. (1994 )هینریش،

 حدود که برنج مانند زراعی اراضی در چندکشتی شیوه از استفاده، رو این از. نیست ممکن روغنی گیاهان
 محصول بودن اساسی.  (1388 نصیری،) است جهتو قابل بسیار ماند،کار باقی میوکشت بدون سال از نیمی
، دیگر سوی از کشور شمال هایشالیزار در موجود حیاتی هایظرفیت از مطلوب وریبهره و سویک از برنج
 در محصوالت این زراعی مدیریت از نظر قطع. سازدمی دوچندان را دوم کشت در الزم هایبررسی لزوم

. است برخوردار ایویژه جایگاه از برنج پزشکیگیاه مدیریت دارند، همیم نقش تولید افزایش در که شالیزار
 نواری خوارساقه کرم، برنج محصول تولید در گیاهان حفاظت به مربوط لیمسا مهم هایدغدغه از یکی
 رویشی، یمرحله در ویژه به، شالیزار در کلزا مانند روغنی گیاهان تولید در مهم مسایل از همچنین. است
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 هاآن انبوهی مدیریت و گیاهی زایخسارت عوامل از صحیح درک و شناخت. هستند هاراب و هانحلزو
 . نمود خواهد عملکرد افزایش و محصول حفظ جهت در شایانی کمک
 

 اهمیت
 زراعمی محصول دومین عنوان به و باشدمی غالت تیره گیاهان ترینمهم از یکی(.Oryza sativa L) برنج

 را زراعی اراضی از هکتار هزار 600 از بیش ایران در گیاه این. شودمی محسوب جهان در ریکال کنندهتامین 
 غمذایی نیماز از بخشمی تامین برای این، وجود با. است داده اختصاص خود به کشور مردم غذای تأمین برای

 مختلفی عوامل. (1394 کشاورزی، ی)آمارنامه شودمی وارد کشور به برنج تن هزار 500 حدود ساالنه کشور
 و زنده هایتنش به معموال عوامل این. شوندمی برنج محصول عملکرد کاهش موجب شالیزار بوم زیست در

 نمواری خوارسماقه کمرم کمه باشندمی تاآف زنده، هایتنش گروه در مهم اجزای از. شوندمی تقسیم غیرزنده
 کشور شمال در آفت این ظهور زمان از. شودمی محسوب هاآن از یکی ،Chilosuppressalis Walker برنج،

 (1392 ،سر و همکاران؛ مجیدی شیل1354خسروشاهی و همکاران، ) شیمیایی کنترل، تاکنون (1351 )ابرت،
 همایسمال طمی آفمت ایمن روی شده انجام هایپژوهش. شودمی محسوب آن مهار اصلی هایروش از یکی
 موجمب تنهما نمه آفمات تلفیقی مدیریت طریق از توانمی که است بخشیده بیشتری قوت را فرضیه این قبل،

 شمالیزار در زیست محیط حفظ و هاکشحشره مصرف کاهشموجب  بلکهشد،  کشاورزان فنی دانش ارتقای
 (.1385شد )عمواقلی طبری، 

 نیازهمای تامین در مهمی نقش اگرچه برنج با آن تناوب و شالیزار در دوم کشت ضرورت، دیگر سویی از
)عممواقلی طبمری و قهماری،  نیسمت آفات یحمله از فارغ نیز شالیزار در هاآن کشت ولی، دارد مردم اییغذ

 و گیاهچمه یمرحلمه در ویژهبه شالیزار در کلزا کشت که داد نشان شده انجام هایبررسی رو، این از(. 1387
 روی آورزیمان عوامل از دسته این ترلکن برای. گیردمی قرار آورزیان تناننرم یحمله مورد )رزت( رویساقه
 شمیمیایی کنتمرل کمه آنجا از(. 1385)نصیری،  استگرفته قرار مطالعه مورد مختلفی هایروش نیز کلزا گیاه
)عممواقلی  شمود شمالیزار بموم زیسمت در شمیمیایی همایآالینده میزان افزایش موجب تواندمی تناننرم علیه

 اهمیمت زیمرا، بود خواهد مناسبی جایگزین اکولوژیکی نظر از یرشیمیاییغ هایروش بنابراین( 1385طبری، 
 سمویی از شمیمیایی هایکشآفت رویهبی مصرف و سو یک از ایران مردم اصلی غذای عنوان به برنج اساسی

 اسمت کرده ایجاد جامعه در را محیطی زیست خطرات و تولید هزینه افزایش مانند مختلفی هاینگرانی دیگر
 عواممل سمایر و برنج نواری خوار ساقه کرم انبوهی مدیریت به اکولوژیک رویکرد هانگرانی این به خپاس که

 هماییافتمه تمرویج فرهنمگ تما شمد خواهمد موجمب همانگرش این. طلبدمی خود به را گیاهی زایخسارت
 ممدیریت اهبمردیر برناممه توسمعه به توجه. بگیرد خود به بیشتری اهمیت شالیزار در توسعه قابل تحقیقاتی

 . باشد شالیزاربوم  زیست با سازگار راهبردهای از تواندمی ،مبتنی بر رویکرد اکولوژیک آفات تلفیقی
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 (دوم کشت در برنج و کلزا آفات تلفیقی مدیریت) ترویجی –فنی هایتوصیه
 : کلزا گیاه مناسب کاشت تاریخ -1

 محصمول عملکرد میزان افزایش در ساسیا نقش مناسب کاشت تاریخکشتی، در سیستم چندکشتی و تک
 زراعمی فصمل در بمرنجمحصول  خسارت کاهش در موثری نقشکلزا  کشت این، وجود با. دارد برنج و کلزا
 همایروش بمه زممین سمازیآماده از بعد و پاییزاوایل  در برنج برداشت از بعد کلزا کاشت زمان بهترین. دارد

 الروهمای زیستی پناهگاه خوردن برهم موجب محصول این شتکباشد. می شخم( یا و شخم )بدون مختلف
دهنده و کاهش کننده پیشگیری غیرشیمیایی هایروش از عملیات اینشود. می برنج خوارساقه گذرانزمستان

 الف و ب(.  -1است )شکل  زمستانهای پاییز و فصل در برنج خوارساقه کرمجمعیت 

 
 برای شرایط بدون کشت تخت آب ویزار برای کشت کلزا شال شخم -1شکل
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 کلزا زودرس ارقام از استفاده -2
 اسمتفاده کوتماهرویشی دوره طول با کلزا زراعی مناسب ارقام از است بهتر شالیزار، در چندکشتی شیوه در
 و زممین هممان در بمرنج موقمع به کاشت و بعد سال بهار در کلزا زودهنگام برداشت موجب رویه اینشود. 
 . شد خواهدخوارساقه آفت سومهای دوم و نسل به برنج هایبوته آلودگی میزان کاهش
 کلزا آورزیان تناننرم کنترل -3

 مرحله در کلزا هایگیاهچه شالیزار، در نشا یا بذر طریق از کلزا گیاه کاشت از بعد: پیشگیری -3-1
 هاآن کنترل و پیشگیری برای لذاگیرند. قرار می ها(راب و ها)حلزون آورزیان تناننرمی مورد حمله رویشی
 شلتوک پوستههای کلزا، الف، ب، ج( قبل از دو برگی شدن گیاهچه -2)شکل برنجشلتوک  پوسته ازاستفاده 

در شرایطی  بوتهای شکل اطراف دایره پاشش و اصلی مرزهای اطراف در مترسانتی 50-40 عرض به برنج
موثر  کلزا هایگیاهچه به هاراب و هاحلزون حملهجلوگیری از  برایای باشد رت لکهکه عالیم خسا

افزایش  و هاراب وها حلزون بدن خراش موجب برنج یپوسته سختی و فراوان سیلیس وجودباشد. می
 شیمیاییهای کشحلزونتواند موجب کاهش مصرف مقدار قابل توجهی می روش اینشود. می هاتلفات آن

در زیست بوم شالیزار شود. البته زمان مصرف پوسته شلتوک برنج و در مواقع ضروری استفاده از 
های اختصاصی مانند متالدهید باید هماهنگ با اطالعات هواشناسی منطقه و قبل از بارش در کشحلزون

 منطقه باشد. 

 
 کلزا مزارع در هابرا و هاحلزون کنترل برای برنجشلتوک  پوسته از استفاده مراحل: 2شکل
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هما بمرای تغذیمه آوری آنآور، جممعتنان زیمانعلیه نرم غیرشیمیایی کنترل هایروش از دیگر یکی -3-2
تیز بمرای از بمین بمردن ایمن نموع از نوک فلزیهای میله از استفادهپرندگان خانگی و ماکیان است. همچنین 

محصمول زراعمی و سمبزی  خسمارتکاهش میزان نه تنها موجب  کوچکسطوح  درویژه آفات در مزرعه به
 نماید. سالم شالیزار را نیز فراهم می بومزیست حفظشود، بلکه امکان می

 )کنتمرل انتخمابی کمش حلمزون از اسمتفادهها، ها و رابدر صورت افزایش میزان خسارت حلزون -3-3
شمود. همچنمین ام غروب توصیه ممیهنگبه بوته پای و مزرعه اطراف در (درصد 6) متالدهید مانند شیمیایی(

همای توجه به تاریخ تولید و انقضا بسته سموم، معتبر بودن شرکت تهیه کننمده سمم الزاممی بموده و از بسمته
های محافظت شده در برابمر کشحلزونتوان ازصورت فله استفاده نشود. در برخی از موارد میبازشده سم به

 رطوبت و باران استفاده نمود. 
 بما مناسمب کمشحشمره یما سموین کمشحشمره + نمرم بمرنج )سمبوس مسموم طعمه از تفادهاس -3-4

کیلموگرم سمم(  5 +کیلوگرم سمبوس  100به نسبت پنج درصد ) آب(و  شکر مقداری + پودری فرموالسیون
مرزهمای اصملی و  اطمراف دری مسموم هاطعمهبار مصرف نسبت به پخش یک دستکش با سپستهیه شود. 

 . شود اقدام غروب هنگامبه هابوته اطراف
 شالیزار در کلزا آفات زیستی کنترل -4

و  جلب برای مناسبی فرصت گلدهی،در دوره  ویژههب شالیزار در کلزا کشت که داد نشان مطالعات -4-1
 افمزایش موجمب رونمد ایمن. بمود خواهمد زنبورعسلو  هاافشانگردهشکارگر، پارازیتوئید،  حشراتفعالیت 

 زنبور صنعت توسعهخوار از یک سو و های گیاهخوارها، سنها، گردهآفات مهم کلزا مانند شته کارایی کنترل
طبمری، )عممواقلی شمد خواهمدگیاهان مختلف باغی و زراعی در فصمل زمسمتان  افشانیگرده افزایش عسل،
1385 .) 

 
 گلدهی مرحله در کلزا مزرعه -3شکل
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 برنج مناسب کاشت تاریخ -5
تقریبا بالفاصمله بعمد از برداشمت کلمزا در شمالیزار  ،برنج در تناوب با کلزا نشاکاری اسبمن زمان بهترین

شمود کمه سازی زمین شالیزاری را بدون تاخیر انجام داد. ایمن اقمدام موجمب ممیباشد. بنابراین باید آمادهمی
ناوب با کلمزا صمورت کشت برنج بیش از اندازه تاخیر نیفتد. همچنین زمان کاشت برنج در این زمان که در ت

 غیرشمیمیایی و کننده پیشگیریگیرد عمال یک نسل آفت را سپری خواهد نمود. لذا این روش در گام اول می
های تلفیقی مانند فیزیکی، فرمونی، های در حال تداخل باید از روششود. ولی برای کنترل نسلمحسوب می

 مکانیکی، بیولوژیکی و نهایتا شیمیایی استفاده شود. 
 برنج رس زود ارقام از استفاده -6
 بمرنج ارقام از استفاده برنج،مختلف  ارقام رویشی دوره تفاوت به توجه بادر شالیزار،  چندکشتی شیوه در

 کاهش در مهمی نقش کلزا کشت با تناوب درمانند )طارم محلی، تیسا(  رسمیان ومانند )کوهسار(  زودرس
مراحمل مختلمف  تطمابق خموردن بمرهم و( 4نواری برنج )شکل ارخوساقهگذران الروهای زمستان خسارت
 . دارد آفتشناسی زیست و برنجرشدی 

 
 خوار نواری برنجساقه گذرانزمستان الروهای -4شکل

 تله عنوان به برنج گلدانی هایبوته از استفاده -7
رس نممود. ایمن حمدود پمیشهای برنج را به تعداد متوان در گلخانه یا گرمخانه، بوتهبرای این منظور می

ای برای کشاورزان مازندرانی که زودتر از موعد اقمدام بمه کشمت زودهنگمام روش برای کنترل شیمیایی لکه
 در. شمودمینمایند فرصت خوبی برای کاهش آلودگی و کاهش مصرف سموم در مزارع زود کاشت برنج می

  .است موثر مزرعه محیط در و هکتار  در گلدانی بوته عدد 20تعداد  روش این
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 نهایی گیرینتیجه
موجب برگرداندن خاک شالیزار، تهویه خاک، افمزایش فعالیمت  شالیزار تناوب با برنج در درگیاه کلزا  کشت

گذران بسیاری از آفمات در شمالیزار خواهمد های زمستاندشمنان طبیعی مانند عوامل بیمارگر الروها و شفیره
تنها پناهگاه زیستی مناسب بمرای الروهمای اد که کشت گیاه کلزا در شالیزار نهاخیر نیز نشان د مطالعاتشد. 

 گذرانزمسمتان الروهمایانتقمالی  جمعیمتخوار برنج نبوده بلکه موجمب کماهش شمدید گذران ساقهزمستان
کلزا فرصت مناسبی برای استقرار بندپایان مختلمف  کشت همچنینخوار به فصل زراعی بعد شده است. ساقه

افشان و زنبورعسل در فصل خزان در مناطق دشت و اقلیم معتدلمه کمه فاقمد گیاهمان جمله حشرات گردهاز 
باشند، خواهد شد. این فرآیند موجب افزایش غنای زیستی در زیست بوم شالیزار خواهد شمد کننده میجلب

همای فموق بمه صمیه(. همچنین مطالعات مربوطه نشان داد چنانچه تو1388؛ نصیری، 1385طبری، )عمواقلی
 شمده سمفید هایخوشمه و مرکمزی جوانه مرگ های برنج بهآلودگی بوته میزاندرستی در شالیزار اجرا شود 

شمود اوال ارقمام مناسمب و زودرس کلمزا و سمپس ارقمام زودرس و یابد. به همین دلیل توصیه میکاهش می
 رس برنج به دنبال آن کشت شود. میان

 ترویجی توصیه
 اشمتکگیمرد، اراضی شالیزاری که نیممی از سمال ممورد کشمت قمرار نممی از مناسب وریرهبه منظور به

. کشمت ترکیبمی فرصمت اسمت برخوردار زیادی اهمیت از برنج برداشت از پسویژه کلزا به دوم محصوالت
این باشمد. بنمابربرای فصل زراعی برنج می حاصلخیزی و تغذیهمناسبی برای بازیابی اراضی شالیزاری از نظر 

های شیمیایی و حفظ محیط کش، کاهش هزینه تولید، کاهش مصرف آفتسطح واحدبرای افزایش درآمد در 
 و شمالیزار از وریبهمرهتوانمد در افمزایش می مقاله این در شدههای فنی اشاره زیست شالیزار رعایت توصیه

ین برای اراضی که استعداد کشمت . همچنباشد موثر کلزا و برنج مانند کشوراسی اس نیازهای ازی بخش تامین
 مجدد برنج در آن موجود نیست بسیار مورد تاکید است. 

 سپاسگزاری:
بررسی مطالعه مقدماتی تاثیر محصوالت کشت دوم بر روی جمعیمت "این نتایج مربوط به پروژه مصوب 

قیقمات بمرنج دینوسمیله از موسسمه تحب کمه، باشمدمی120-18-78-05 پروژه: شماره به "انبوهی آفات برنج
نیا و آقمای مهنمدس عباسمخانی دوانلمو سپاسمگزاری کشور و معاونت مازندران و نیز آقای دکتر فرامرز علی

 شود. می
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