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 .39-28 (:2) 3. دام خوراك و لوفهع ترویجی مجله

 

 چکیده
ی دنیا است. این کارذرتمهم و سایر مناطق  ایرانترین آفات ذرت در یکی از مهم ،.Ostrinia nubilalis Hbnخوار اروپایی ذرت ساقه

 غربی( یجانقی و آذرباشر نهای مازندران، گلستان، اردبیل، آذربایجا)استان قبل در شمال کشور یهااز سال است،بومی ایران  که آفت

یی ذرت روی خوار اروپاساقه و نحوه مدیریتنوسانات جمعیت خصوصیات زیستی، زمینه های مختلف در بررسیداشته است.  وجود

و  داشته های زیادیزبانمی این آفتکه  مطالعات نشان داداین . نتایج شدانجام  1395و  1394های در سال ای در منطقه مغانذرت علوفه

خود را  داد دستجات تخمهای ماده بیشترین تعپروانه .زندخسارت میهای هرز گیاهان زراعی و علفاز تعداد زیادی به غیر از ذرت، به

اقه از داخل س ا تغذیهب ،الروهای این حشره .دهندها قرار مینزدیك و اطراف بالل های ذرت و در ناحیه وسط ساقه،در سطح زیرین برگ

دارای  ه مغانقدر منطخوار اروپایی ذرت ساقهشوند. شکستگی ساقه و کاهش عملکرد محصول می، قطع جریان شیره پرورده باعث ،ذرت

ل بررسی طو. ستاای علوفهای و دانهدوم و سوم آن در روی گیاه ذرت  هاینسل ودر روی گندم  آننسل اول  که سه نسل کامل است

اده رای حشرات مبای روی ذرت علوفه برزمان یك نسل طول میانگین وپایی ذرت نشان داد که خوار اردوره مراحل مختلف رشدی ساقه

قام از ار امل استفادهش ،مدیریت تلفیقی با استفاده از راهکارهای مختلف کنترلانجام . باشدمیروز  5/47روز و برای حشرات نر  1/54

زنبورهای زیستی ) ای پس از برداشت محصول و استفاده از عواملعلوفه های هرز، از بین بردن بقایای ذرت، مبارزه با علفمقاوم

ذرت  در مزارعپایی ذرت خوار اروکنترل موثر ساقه تواند باعثمی( .B.Tهمراه ماده بیولوژیك به ،پارازیتوئید تریکوگراما و براکون

 .شودای علوفه

 

 خصوصیات زیستی، مدیریت تلفیقیمنه میزبانی، داخوار اروپایی ذرت، ای، ساقهذرت علوفه کلیدی: گانواژه

 

* 

 

28 

mailto:Taghizadeh385@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 

29 

 

 هزاديمسعود تق -آن يقیتلف تیریو مد ایذرت علوفه یدیذرت، آفت کل ياروپای خوارکرم ساقه

 

 اهمیت و جایگاه ذرت 

 ایویژه جایگاه که است راهبردییکی از گیاهان  ،ذرت

از  جهان اکثر نقاط و در دارد زراعی محصوالت بین در

 بعد از این محصول(. 10و  8شود )کشت می ،جمله ایران

ی ایرژیم غذ سومین منبع تولیدکننـده کالری ،برنج و گندم

بر اساس . (8) استمردم کـشورهای در حـال توسـعه 

سطح جهانی زیر کشت ذرت در سال ، فائوسازمان آمار 

 ،دکل تولی وهزار هکتار  821میلیون و  161بیش از  2010

در حال حاضر  (.10) میلیون تن بوده است 844بیش از 

 شورک 125میلیـون هکتـار از اراضی  100ذرت تقریباً در 

  (.8) دشومـیدر حـال توسـعه تولیـد 

نقش ت مهمی است که الاز محصوای علوفهذرت    

و  دارد (ویژه گاو و گوسفندبه)دام  های در تغذیـعمده

 گیاه .آیدشمار میبهترین گیاهان زراعی جهان جزو مهم

 ذرت مواد قندی و نشاسته زیادی دارد و عملکرد علوفه

کی از این گیاه ی .رسدمی هکتار در تن 100تا  80ذرت به 

-هبهترین گیاهان برای تولید علوفه سبز است. ذرت علوف

خوراك است و شرایط بسیار خوش تغذیه دام برایای، 

رای دا که پذیرد. این نوع ذرتمیخوبی بهمکانیزاسیون را 

 یم ونیتروژن، فسفر، پتاس شامل مقادیر زیادی مواد معدنی

 خصوصبهو سیلوی آن  شدههضم آسانی به ،کلسیم است

-نیا با ؛ترین خوراك استمناسب ،های پرواریدام برای

حال، در بیشتر کشورهای جهان پژوهش و پیشرفت در 

 وامر تولید و مدیریت این گیاهان در مقایسه با تالش 

شود، اندك است. می توجهی که به دیگر گیاهان زراعی

ر بام دع غنی و فشار در کشور ما، با توجـه بـه کمبود مرات

ای یژهآنها، بررسی و ارزیابی پیرامون این گیاهان اهمیت و

 (. 8و  7) دارد

 

 

 بیان مسئله

ذرت  افزایش تولید بر سر راه موجود از موانع یکی

کرم  که است گیاهی هایبیماری و وجود آفات ،ایعلوفه

 و یادن در این گیاه ترین آفتمهم ،ذرت اروپایی خوارساقه

 وارد محصول این به را بیشترین خسارت و باشدمی رانای

وست اولین بار از ایالت ماساچ این آفت(. 3و  2کند )می

در حال حاضر در تمام مناطق آمریکا گزارش شد ولی 

، اروپا و برخی از تولید ذرت در آمریکای شمالی

 کشورهای آسیایی و حوزه جنوب شرقی مدیترانه

-ناین آفت از استاما نیز،  کشور در .گسترش یافته است

، گیالن، مازندران، فارس، اردبیل :های مختلف از جمله

 شرقی و قم گزارش شده است.  آذربایجان

( فاژ )چندخوارپلی ذرت، یك آفت اروپایی خوارساقه  

 200و در دنیا به حدود  بوده و طیف وسیع میزبانی دارد

 ر منطقه(. این آفت د3کند )گونه گیاه خسارت وارد می

 استآفت اصلی و کلیدی  ،روی ذرت و سورگوم برمغان 

سهامی  شرکت ذرت مزارع درآن  خسارتو (5و  4)

 . بیشترین(5و  3) است شده اعالم 34%تا  سفیدرود

 میزان، بهدر ایران این آفت به ذرت گیاه آلودگی درصد

 که است شده گزارش 1382سال  منطقه مغان در از %96

هر  (.5است ) شده ملکرد محصولع 50% کاهش باعث

های مکرر علیه سمپاشیباوجود در منطقه مغان سال 

های شدید و آلودگیشاهد  ،خوار اروپایی ذرتساقه

(. یکی از 5) هستیمخسارات سنگین در مزارع ذرت 

ت، گیری از کنترل شیمیایی این آفدالیل مهم عدم نتیجه

مپاشی و زمان مناسب سآن شناسی عدم اطالع از زیست

تغییرات جمعیت و خصوصیات  ذا اطالع ازل ؛است

زه و تعیین زمان صحیح مبار منظوربهزیستی این آفت 

 .  شدباالزم می مدیریت تلفیقی آنهای در برنامهاستفاده 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خوار اروپایی ذرت  ساقهمعرفی کرم 

داران پولكاز راسته بالخوار اروپایی ذرت ساقهکرم 

(Lepidoptera) واده و خانPyralidae   بوده و زیرگونه آن

 (.8و  3) باشدمی Ostrinia nubilalis persica در ایران

متر و به میلی 27-31های باز به عرض پروانه ماده با بال

تر کوچك( 1)شکل های نر . پروانهاستمتر میلی 15طول 

ها نیز با های ماده بوده و نقش روی بال آناز پروانه

ده متفاوت است. رنگ پروانه مخلوط زرد یا های ماپروانه

-ها در فاصله یكای است. روی بالزرد مایل به قهوه

 حاشیه موازات بهسومی حاشیه خارجی دو نوار شکسته 

حشره گرد و پهن بوده و این . تخم (1)شکل  قرار دارد

-طور دستههها بمتر قطر دارد. تخممیلی 5/0در حدود 

گ و گاهی در روی ساقه جمعی در سطح زیرین بر

الرو این آفت کرمی رنگ  (.2)شکل  دنشوگذاشته می

 استبوده و در طول بدن دارای نوارهای ارغوانی رنگ 

نقطه تیره چهار روی هر حلقه بدن الرو  بر. (3)شکل 

. شودوجود دارد که روی هر نقطه نیز یك مو مشاهده می

اخل یك متر و دمیلی 12-15طول های رنگ بشفیره قهوه

 .(4)شکل  (3)شود میپیله ظریف و سست تشکیل 

      
                        

            

  

 خوار اروپایی ذرت داخل ساقه ذرت شفیره ساقه -4شکل                  خوار اروپایی ذرت داخل ساقه ذرت  الرو ساقه – 3شکل 

 

     ذرت برگ یرو ذرت ییاروپا خوارساقه تخم دسته -2 شکل

                                                                                      

 (یاصل شکل) یاعلوفه          

  (      یاصل شکل) ذرت ییاروپا خوارقهسا نر پروانه – 1 شکل

   

 (6شماره پیاپي) -1401پاییز و زمستان -2شماره -دوره سوم
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-27ای در ابتدای رشد )با ارتفاع کمتر از علوفهذرت      

نسبت به  DIMBOAماده  داشتندلیل همتر( بسانتی 22

خوار اروپایی ذرت مقاوم حمله و خسارت الروهای ساقه

کنند ذرت کوچك تغذیه میگیاهان الروهایی که از . است

رشد با اما  ؛میرندو می ادامه زندگی نشده موفق به الًعموم

در آنها  DIMBOA ماده غلظت ،گیاهاناین  دنشبزرگو 

در معرض حمله و خسارت و بیشتر  یافتهکاهش 

الروهای  گیرند.خوار اروپایی ذرت قرار میالروهای ساقه

تغذیه  ،جز ریشهبههای گیاه ذرت از تمام قسمت این آفت

از  کمیمقدار ابتدا  ،پس از خروج از تخم الروها. کنندمی

آذین را و گلسپس ساقه  ،کنندمیذیه تغرا های ذرت برگ

محل ورود  یهاسوراخشوند. میسوراخ کرده و وارد آن 

با  که های ساقه استگره در نزدیکی بیشتر ،الرو به ساقه

 ،دنشویمبیرون ریخته  آنهاکه از اره و فضوالت الرو خاك

از تغذیه الرو این آفت با . ص هستندراحتی قابل تشخیهب

را جریان شیره پرورده  ،یجاد داالن در آنداخل ساقه و ا

و گیاه  شدن ضعیفباعث این امر  ،درنتیجه ؛نمایدمیقطع 

های ساقه نشدشکستهبا . دشومی محصولکاهش عملکرد 

شود. تغذیه خسارت تشدید می ،وزش باددر اثر آلوده 

شدن باعث شکسته )تاسل( الروها از محور کاکل ذرت

 شودها میشانی و عدم تلقیح بوتهافنها، اختالل در گردهآ

 های ذرت واردبیشترین خسارت به بوته ،در نتیجه آن و

  (.6و  5 هایشکل( )5) آیدمی

مسیر مناسبی برای  ،ذرت اروپایی خوارتغذیه ساقه محل   

خصوص قارچ فوزاریوم به گیاه ب ،زاورود عوامل بیماری

که مورد تغذیه  آلودگی به فومونیسین در گیاهانی .شدبامی

های سالم بوته برابر بیشتر از 40تا  ،انداین آفت قرار گرفته

خوار ساقهترین علل طغیان مهم (.11گزارش شده است )

بومی بودن  -1 از: نددر مزارع ذرت عبارتاروپائی ذرت 

در ی یهواوبا شرایط آبآن این آفت و سازگاری مناسب 

م از گیاهان زراعی و های متعدد اعوجود میزبان -2منطقه 

تاخیر در تاریخ کشت ذرت در برخی  -3  های هرزعلف

شدن مراحل حساس این گیاه با از مزارع منطقه و مصادف

  .(5) های باالی جمعیت آفتتراکم

    

     

 

 
 

خوار اروپایی ذرت خسارت الرو ساقه -5شکل      

                         ای )شکل اصلی(                                                      علوفه روی برگ ذرت

های ذرت در اثر تغذیه الرو شکستگی ساقه - 6شکل 

 خوار اروپایی ذرت )شکل اصلی(ساقه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آفتهای زیستی ویژگی

در  سن آخر )سن پنجم الروی(صورت الرو هب این آفت

علف  ( ودر مزرعه)وده ذرت های آلداخل بقایای ساقه

در و  (5و  4) نمودهگذرانی هرز مستك )توق( زمستان

ها د. ظهور اولین پروانهشوتبدیل به شفیره می ،اوایل بهار

 C20°زمانی است که درجه حرارت حدود و در بهار 

ماه(. این فروردین واخر)در منطقه مغان حدود اباشدمی

های مختلف مانند ناهگاهو روزها در پ ندفعالها شبپروانه

ه قدر منطکنند. ای استراحت میزیر سایه گیاهان بوته

 کامل است.نسل خوار اروپایی ذرت دارای سهمغان، ساقه

و  هاو سایر گرامینه روی گندم براین آفت نسل اول 

روی گیاهان ذرت و گیاهان  ،آندوم و سوم  هاینسل

خوار های ساقهپروانه د.نباشمیفعال  یتابستان میزبان

های هرز حاشیه ر روی علفبهنگام روز  ،اروپایی ذرت

کرده و جفتگیری  واستراحت ای مزارع ذرت علوفه

ای ها و ساقه ذرت علوفهروی برگجمعی صورت دستههب

 ،شدهتحقیقات انجامبر اساس نتایج . کنندتخمریزی می

خوار اروپایی ذرت ساقهآفت تخم دستجات  95%حدود 

ها و نیز روی برگ پنج درصدو  هاسطح زیرین برگدر 

دستجات تخم اکثر  ،همچنین ؛دنشوگذاشته میساقه ذرت 

نزدیك و های روی برگدر ناحیه وسط ساقه ذرت بر 

(. هر دسته تخم این 5و  4گیرند. )قرار می هااطراف بالل

طور هتواند داشته باشد ولی بعدد تخم می 60آفت تا 

عدد تخم وجود دارد.  20تعداد  ،دستهمیانگین در هر 

اما با گذشت  باشندمیسفید کرمی دستجات تخم در ابتدا 

-تخمداخل الروها در  تشکیلبا  .شوندتر میزمان شفاف

تخم  خارجاز  الرو کپسول سر شده و تیره آنها ، رنگها

عنوان مرحله بهاین مرحله که  شودمیقابل مشاهده 

نشان  (7پور )راثی هایررسیب .شودسرسیاه شناخته می

 داشتن دلیلهب ،ذرت گیاه هایاندام از بعضی که  دهدمی

 را ذرت اروپایی خوارساقه بیشتر، الروهای قند میزان

 ی الروهاییتوزیع فضا همچنین ؛کنندمی جلب بیشتر

 با ذرت مقاوم و حساس ارقام در ذرت ییاروپا خوارساقه

 کمتر الرو تعداد ،مقاوم قامار در کهطوریهب ند؛هم متفاوت

 ارقام در اما ندها مستقربالل ناحیه در الروها اکثر و بوده

 هایقسمت متوجه بیشتر الروها فعالیت و تراکم ،حساس

 است. گیاه ترپائین

مختلف مراحل دوره هایی که برای تعیین طول بررسی   

های توری بزرگ )به رشدی این آفت با استفاده از قفس

-( در سال8)شکل در منطقه مغان متر(  2×5/1×5/1 ابعاد

طول میانگین  داد کهنشان  ،انجام شد 1394-1395های 

عمر میانگین طول روز و  5/11های ماده عمر پروانه

طور هب ، تخم دوره جنینی. استروز  4/8 نرهای پروانه

میانگین طور هب دوره الروی این آفت وروز  4/5میانگین 

بار  چهارکه در این مدت الروها  کشدمیطول  روز 2/25

. میانگین سن الروی(پنج )دارای  کنندمیاندازی پوست

نسل یكدوره طول  واست روز  7/8 طول دوره شفیرگی

طول دوره بیشتر از پنج تا شش روز در پروانه ماده حدود 

 .استپروانه نر این آفت در نسل یك

ای منطقه علوفه های فرمونی در مزارع ذرتبا نصب تله   

-پروانه های پروازاوج ،1395و  1394 هایدر سال مغان

با (. 7)شکل  مشخص شدخوار اروپایی ذرت های ساقه

های پرواز اوج ها،تعداد شکار توسط این تلهتعیین 

از نظر با جدول زندگی حشره  ودست آمد هجمعیت ب

های اوج این روش، از کهفاصله زمانی مطابقت داده شد 

دست هنتایج ب مشخص گردید.نیز ربوط به خروج نسل م

دارای  ،خوار اروپایی ذرتساقهآفت  که نشان داد ،آمده

باشد؛ مینسل دو و ای در مزارع ذرت علوفه پروازدو اوج 
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 بود.مردادماه  27-29های نسل دوم پروانهاوج پرواز تیرماه و  7-11های نسل اول در پروانه پروازاوج  همچنین

این، در انتهای فصل زراعی، یك اوج پرواز برعالوه

 تخمبررسی دستجات  (.9)شکل  شتکوچك وجود دا

ای نشان داد که اوج در مزارع ذرت علوفه این آفت

تیرماه و  11-16های نسل اول آفت در تخمریزی پروانه

مردادماه  29در  های نسل دوم آفتاوج تخمریزی پروانه

 (.10)شکل  بودشهریورماه چهار تا 

 

 

 

     

 

  

    
 

 1395 و 1394 یهاسال در یاعلوفه ذرت مزرعه دو در یفرومون تله دو توسط شدهشکار پروانه نیانگیم -9 شکل

خوار های ساقهتله فرومونی برای شکار پروانه –7شکل 

               اروپایی ذرت در مزرعه ذرت )شکل اصلی(

شناسی های توری بزرگ برای بررسی زیستقفس -8شکل 

 ر مزرعه ذرت )شکل اصلی(خوار اروپایی ذرت دساقه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 1395 و 1394 یهاسال در یاعلوفه ذرت مزرعه دو در ذرت بوته 10 در ذرت خوارساقه تخم دستجات تعداد -10 شکل

 

 خوار اروپایی ذرتهدامنه میزبانی ساق

 ،دارای تعداد زیادی میزبان ،خوار اروپایی ذرتساقه کرم

های هرز است. این شامل گیاهان زراعی، زینتی و علف

آفت در ایران به ذرت، پنبه، کنف، نیشکر و برنج حمله 

از روی گیاهان در منطقه مغان، این حشره (. 3) کندمی

پنبه، بادنجان،  چغندرقند،سورگوم، ، ذرت، گندمزراعی 

 11)اشکال  (5و  4)سویا، آفتابگردان و کنجد و گل سرخ 

 Xanthium)توق  هرزهای علفاز روی همچنین  ؛(13تا 

strumarium و Xanthium spinosum،)  گاوپنبه

(Abutilon sp.)ریزی ، تاج(Solanum nigrum)تاج ،-

 Avena)، یوالف (Amarantus retroflexus)خروس 

fatua)قی ،( اقSorgum halepenseدم ،) روباهی

(Alopecurus pratensis،)  اسفناج وحشی(Atriplex 

patulum،)  جومیش(Brumus sp.) سوروف ،

(Echinochloa crusgalli جو وحشی ،)(Hordeum  

murinum )وPoa sp. (. 5و  4) استشده آوری جمع 

 

      

ساقه گندم آلوده به الرو  -11شکل 

 خوار اروپایی ذرت )شکل اصلی(ساقه

-غوزه پنبه آلوده به الرو ساقه –12شکل 

            خوار اروپایی ذرت )شکل اصلی(                                              

-چغندر آلوده به الرو ساقه – 13شکل 

 خوار اروپایی ذرت)شکل اصلی(
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 هزاديمسعود تق -آن يقیتلف تیریو مد ایذرت علوفه یدیذرت، آفت کل ياروپای خوارکرم ساقه

 

                     

 ت و راهکارهای کنترلآفمدیریت تلفیقی 

خوار ساقه و پایش ردیابی :برداریو نمونه ردیابی

ضروری  نجمعیت آمیزان برای تعیین  اروپایی ذرت

ه برداری در هر مزرعهرهفته باید دو نوبت نمونه .است

 50حداقل باید ای انجام شود. در هر نوبت ذرت علوفه

. شودبررسی  ذرت در نقاط مختلف مزرعه با دقتگیاه 

و  دستجات تخم ،م تغذیهیهای ذرت از لحاظ عالبرگ

 ،ذرت هایساقه د.شومی بررسی ،آفت الروهای فعال

ظ وجود سوراخ و احاز ل ،خصوص محل گره ساقههب

مشاهده  .دنشومیبررسی الرو ای ارهخاكفضوالت 

 در حاشیه مزرعه یا داخل ی این آفتهافعالیت پروانه

آگاه  های ذرتبوتهآلودگی  مورد تواند ما را درمی ،مزرعه

ط بیشتر با دما ارتبا ،حشرات نموورشدمراحل  .نماید

هی آگاهای پیشاز مدلتوان میامروزه  ،بنابراین ؛دارد

یین زمان ظهور مراحل مختلف روز برای تع -درجه

  .نمودخوار اروپایی ذرت استفاده رشدی ساقه

وپایی ذرت و خوار ارساقهبرای ردیابی حشرات کامل    

 هلیوتیس های فرومونیاز تله هاتعیین اوج پرواز پروانه

(Heliothis trap)  ا هارتستك یو(Hartstack trap) 

هر تله فرومونی روی یك تیر چوبی به . شداستفاده 

های ذرت( نصب متر )بسته به ارتفاع بوته 5/1 - 2ارتفاع 

از پارچه توری و  بودهرم مثلثی  صورتبه ،تله . شکلدش

. فرومون در قسمت پایین و شده بودریز ساخته با مش

شده در قسمت شکارهای و پروانهشد نصبای تله قاعده

های در تله .(7)شکل گرفتند قرار انتهایی در راس هرم 

و  Eهای فرومون دو نوع فرومون به نامفرومونی از 

خوار های ساقهپروانه برای جذب و شکار Zفرومون 

 ،تله از یکدیگر فاصله دو .شداستفاده اروپایی ذرت 

 روز تعداد پروانه شکارشده هر سه .بودمتر  200حداقل 

از طریق تعداد شکار د و شبار در تله فرمونی شمارش یك

 .آمدهای پرواز جمعیت بدست اوج ،هاتوسط این تله

 دلیلبه ،مقاوم ارقام کارگیریبه مقاوم: ارقام از استفاده

در  ابزار ترینمهم استفاده، سهولت و بودن صادیاقت

ا هژنوتیپ(. 6و  2) باشدمی آفات انبوهی کنترل مدیریت

خوار بالغ ساقه حشرهو ارقام مختلف ذرت از نظر جذب 

اروپایی ذرت )برای تخمریزی( و استحکام و سختی 

ت و متفاو ،ها برای نفوذ و تغذیه این آفتها و ساقهبرگ

-یپبا ژنوتزنوز آنتیاوم، از نظر مقاومت های مقژنوتیپ

-. کشت ژنوتیپ(8و  6، 2) متفاوت هستند ،های حساس

ه های تحمیلی بهزینه باعث کاهش بسیاری از ،های مقاوم

 سموم، حد از بیشهای مصرف کشاورزان مانند هزینه

سموم  زیست و مسائل مربوط به باقیماندهمحیطآلودگی 

 .(8و  6) شودا مصرف خوراکی میبافت گیاهان زراعی ب در

های اخیر در ایران در مختلف در سال پژوهشگران    

خوار اروپایی ذرت خصوص مقاومت ارقام ذرت به ساقه

فت ین آاو هیبریدها و ارقام مقاوم به  اتی انجام دادهمطالع

و  K74/1×MO17های هیبرید. اندکردهرا معرفی 

K3047/2×MO17 (8 ،)EXP1  وZP684 (6 و )SC706 (2) 
-متحمل به ساقه به نسبتمحصول و رجزو هیبریدهای پُ

رین تپاییندارای  . این هیبریدهاهستندخوار اروپایی ذرت 

-ه، طول داالن در بوته، درصد بوتسوراخ در ساقهتعداد 

شده در اثر شکسته ساقه درصد های آلوده به آفت و

  .باشندمیخسارت آفت 

گیاهان میزبان باعث گسترش  کاشت چون تناوب زراعی:

عدم کاشت بنابراین  شود،میافزایش جمعیت این آفت و 

کنترل  تواند باعثمی ،گیاهان و رعایت تناوب زراعیاین 

کلزا و  کاشت گیاهانی مانند د.شوجمعیت این حشره 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقش  ،غالتذرت و سایر در تناوب با انواع حبوبات 

  ذرت دارد.خوار اروپایی ساقه تیمهمی در کاهش جمع

 ،های هرزعلفتعدادی از  های هرز:مبارزه با علف

عنوان هب ،های هرز خانواده گرامینهخصوص علفهب

-یاروپایی ذرت محسوب م خوارساقه مهم گیاهان میزبان

تنها پناهگاه و محل جفتگیری نه ،های هرزشوند. علف

 بربلکه بخشی از مراحل زندگی آن نیز  د،هستن این آفت

 حشرات کامل این آفتشود. این گیاهان سپری می روی

پوشش گیاهی های هرز و البالی علفدر طول روز در 

کنند. با مخفی شده و استراحت می ،حواشی مزارع ذرت

رده ها به طرف مزارع ذرت پرواز کرسیدن شب، پروانهفرا

-های ذرت تخمریزی میو حشرات ماده در روی بوته

 گیاهانی است که الرو وجزك( علف هرز توق )مستکنند. 

ی ر روب ،منطقه مغان گذرانی خود را درزمستان ،این آفت

ای هبا توجه به نقش مهم علف(. 5و  4دهد )آن انجام می

 خوار اروپایی ذرت،هرز در حفظ و افزایش جمعیت ساقه

 ،تدر داخل و خارج مزارع ذر این گیاهانبردن  بین از

ر بسیاخوار اروپایی ذرت قهتواند در کاهش جمعیت سامی

  موثر باشد.

شان ها نبررسی بردن بقایای ذرت: بین شخم پاییزه و از

ر خوار اروپایی ذرت زمستان را ددهد که الرو ساقهمی

 ،ینکند. بنابراداخل بقایای ساقه ذرت در مزرعه سپری می

ر بُ های ذرت کفای، ساقهباید هنگام برداشت ذرت علوفه

آوری و عیای ذرت نیز از داخل مزارع جمشوند و بقا

دن بقایای شسوزانده شوند. شخم پاییزه باعث زیر خاك 

  .شودمین الروهای زمستانگذران آفت رفتذرت و از بین 

در مزارع متعددی  وامل بیوکنترلع کنترل بیولوژیک: 

فعالیت دارند که باعث کاهش جمعیت ای هفذرت علو

دو گونه زنبور وند. شخوار اروپایی ذرت میساقه

 و Trichogramma brassicae ایـهه نامـبراما ـوگـتریک

 T. pintoi  از خانواده(Trichogrammatidae ) در مزارع

ترین که مهمای منطقه مغان وجود دارند هفذرت علو

خوار اروپائی ذرت ساقه زنبورهای پارازیتوئید تخم

ده و شرازیت پارنگ ها توسط این زنبور سیاهتخم. هستند

شکل دیده ایصورت مقطع دایرههسوراخ خروجی زنبور ب

)از  Habrobracon hebetorشود. زنبور براکون می

های ترین زنبور پارازیتوئید الرومهم (Braconidaeخانواده 

 ،های ذرتر روی باللبرا  که آنهااست   این آفتدرشت 

ترین مهماز . (5و  4) دهدمورد حمله قرار می

در مزارع ذرت  ی ذرتیاروپا خوارارگرهای ساقهشک

تریپس  ،Chrysoperla carnea، بالتوری سبز ایعلوفه

های ، انواع کفشدوزك .Aeolothrips sppشکارگر 

 Orius niger و سن شکارگر Coccinellinaeزیرخانواده 

آنها از الروهای ریز آفت و قبل از ورود  بیشتر که هستند

   (.5و  4) ندنکیبه ساقه ذرت تغذیه م

استفاده از زنبورهای تریکوگراما نحوه  –الف

(Trichogramma brassicae و T.pintoi):  برای هر نسل

 اماتریکوگر زنبورنوبت  سه باید ی ذرتیاروپا خوارساقه

 زاو در هر نوبت،  دشورهاسازی  )پارازیتوئید تخم آفت(

د عد 100-200 معادلیا گرم زنبور تریکوگراما  2-1

در هر )با توجه به تراکم جمعیت آفت(  تریکوکارت

نوبت اول  .شود استفادهای هکتار مزرعه ذرت علوفه

ای هزنبور باید در زمان مشاهده اولین تخماین رهاسازی 

نوبت دوم رهاسازی، در زمان حداکثر  آفت در مزرعه،

 4-5)پیك( تخم آفت در مزرعه و نوبت سوم رهاسازی 

 زی اساـرهد که کروم باشد. باید توجه روز بعد از نوبت د
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و د انجام شودر ساعات اولیه صبح زنبور تریکوگراما باید 

-هر روی بوتبمتر از یکدیگر  10 در فواصلها تریکوکارت

  (.9و  5) ندشوهای ذرت نصب 

 :(Habrobracon hebetor)استفاده از زنبور براکون نحوه  -ب

نوبت  یك ،رتی ذیاروپا خوارساقهبرای هر نسل 

در  مادهعدد زنبور  1000عداد رهاسازی زنبور براکون به ت

  .(9و  5)شود میتوصیه  ایدر مزرعه ذرت علوفههر هکتار 

 که در آنها ایعلوفه ذرتمزارع  که کردباید توجه    

ز اشود عملیات رهاسازی زنبورهای پارازیتوئید انجام می

همچنین  ؛ن باشندمصوسموم شیمیایی  Driftبادبردگی یا 

خصوص هب ،باید از مصرف سموم آفتکشتا حد ممکن 

 ها در این مزارع خودداری شود.کشحشره

ن ای :B.T. (Bacillus thuringiensis)بیولوژیك  ماده -ج

-ساقهسنین پایین برای کنترل الروهای آفتکش زیستی 

-توصیه می( 2و  1)الروهای سنین  ی ذرتیاروپا خوار

هکتار و زمان  در کیلوگرمدو رف آن مقدار مص. شود

اثر بیدلیل ه)ب باشدمیهنگام عصر  ترجیحاً در مصرف آن

ماورای بنفش  اشعهشدن سریع این ترکیب در برابر 

 و کنندهماده خیسنمودن یك  اضافه ،همچنین .خورشید(

ن و نیز دوام آافزایش درصد تاثیر باعث  .B.T محافظ به

 .  (5و  4)د شومیدر محیط 

 خوارساقهبرای کنترل  ،کشورهااز برخی در امروزه    

صورت بهذرت هیبریدهای تراریخته از  ،ی ذرتیاروپا

کی این هیبریدها که از نظر ژنتی. شودمیاستفاده تجاری 

این  هستند. .B.Tاند، شامل ژنی از باکتری تغییر شکل داده

-میتولید  (Cry1Ab هایپروتئین)بلورهای پروتئینی  ،ژن

سمی  ی ذرتیاروپا خوارکند که برای الروهای ساقه

توسط  شدنپس از بلعیده Cry1Ab هایپروتئین .هستند

کنند که پوشش تولید میرا تجزیه شده و سمی  حشره،

 که شود میباعث عامل این  .برنداز بین میرا  حشرهروده 

 

تغذیه خود را متوقف کرده و در عرض چند روز  حشره

مدت را در حفاظت طوالنی  .B.Tذرت یدهایهیبر .بمیرد

 وجود اب، کنندایجاد می ی ذرتیاروپا خوارساقهالرو برابر 

و  گسترشهای زیادی در خصوص این، هنوز نگرانی

 در جوامع بشری وجود دارد تراریختهتوسعه هیبریدهای 

محدودیت معرفی و استفاده از این هیبریدها که باعث 

 است.شده 

-ساقهدر صورت وجود جمعیت باالی  یی:کنترل شیمیا

و یا طغیان آن، استفاده از سموم  ی ذرتیاروپا خوار

باید از یك سم  ،. در این مواقعاستشیمیایی ضروری 

استفاده زیستی محیطکمترین اثرات سوء  باانتخابی موثر 

ی یاروپا خوارساقه. بهترین زمان برای سمپاشی علیه شود

الروهای این آفت از د درص 50موقعی است که  ذرت

جه اند )باید توتخم خارج شده ولی هنوز وارد ساقه نشده

ز داشت که پس از ورود الرو به داخل ساقه عمالً آفت ا

دسترس سموم آفتکش خارج شده و کنترل آن مشکل 

 هابرگ ،هابوته ازدرصد  70حدود در د( و یا شومی

 (.5و  4دهند ) نشان آفت را تغذیه شدگی وم سوراخیعال

قه در منط، در این تحقیق دست آمدههبا توجه به نتایج ب

-ساقهترین زمان سمپاشی برای نسل اول مناسب ،مغان

تیرماه  12-16 ایعلوفه روی ذرت  ،ی ذرتیاروپا خوار

تحقیقات طبق  .است ماهشهریور 2-7و برای نسل دوم 

-ردلیتر 25/0 کش اسپینوساد به میزان، حشرهانجام شده

رت ی ذخوار اروپایباالترین تاثیر را در کنترل ساقه ارهکت

های پیریدالیل، ایندوکساکارب و کشرا دارد و حشره

 .(1تیودیکارب با درجه تاثیر کمتر در رتبه دوم قرار دارند )

                          

 ترویجی هایتوصیه

 یعیطب دشمنان و دیمف حشرات ،یاعلوفه ذرت مزارع در

 ییاروپا خوارساقه آفت هستند قادر که دارند وجود یادیز



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از تیحما و تظاحف ن،یبنابرا ؛ندینما کنترل را ذرت

 آفت نیا کنترل مهم راهکار كی عنوانبه یعیطب دشمنان

 . شودیم هیتوص یاعلوفه ذرت مزارع در

 های متعددی ازخوار اروپایی ذرت دارای میزبانساقه

عدم کشت این گیاهان  اینبنابر ؛هستندگیاهان زراعی 

 ،نزباهمچنین انجام تناوب زراعی با گیاهان غیرمی ،میزبان

 در کاهش جمعیت این آفت نقش مهمی دارد. 

عنوان ههای هرز بخوار اروپایی ذرت روی علفساقه

رز ههای از بین بردن علف بنابراین ؛میزبان فعالیت دارد

ر هرز مستك یا توق که این آفت دعلفخصوص ه)ب

رع کند( در داخل و حاشیه مزاگذرانی میداخل آن زمستان

 شد. باتواند در کنترل آن بسیار موثر می ،ایذرت علوفه

 داخل در ذرت اروپایی خوارساقه الرو گذرانیزمستان

 ؛گیردمی انجام مزرعه در ذرت باقیمانده هایساقه

 برداشت هنگام در ذرت هایساقه کردن ربُکف ،بنابراین

گذران آفت و زمستان جمعیت کاهش باعث ،حصولم

انجام شخم  همچنین، .دشوکاهش آلودگی در سال بعد می

تواند باعث می ،پاییزه و زیر خاك کردن بقایای ذرت

 .شودگذران این آفت نابودی الروهای زمستان

توان می ،صورت تلفیقیهبا استفاده از عوامل بیولوژیك ب

راحتی بهای مزارع ذرت علوفه خوار اروپایی را درساقه

صورت توام از زنبورهای هکنترل نمود. در این روش ب

تریکوگراما )برای کنترل دستجات تخم(، ماده بیولوژیك 

B.T. های ریز( و زنبورهای براکون )علیه و)علیه الر

 د. شوالروهای درشت این آفت( استفاده می

 و وجوداروپایی خوار ساقهدر صورت طغیان آفت 

انجام یك نوبت  ،ایجمعیت باال در مزارع ذرت علوفه

. بهترین شودمیسمپاشی برای هر نسل این حشره توصیه 

 درصد 50 زمانی است کهاین آفت نیز زمان سمپاشی علیه 

         ولی الروها هنوز وارد ساقه  ،اندها تفریخ شدهتخم

  اند.نشده

 

 (6شماره پیاپي) -1401پاییز و زمستان -2شماره -دوره سوم
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