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 چکیده
عداد ت گاه تظاهرات بیولوژیکی مختلف باشد. یکی از این نوع تظاهرات، تغییر درتواند تجلیگیاه برنج تحت تاثیر تغییرات اقلیمی می

های خشک باشد. از پارامترهای مهم در این تغییرات، میزان بارش ساالنه است که از این حیث، ایران در اقلیمآور میموجودات زنده زیان

شت ها مستعد کخیز کشور ممکن است در برخی سالهای برنجشود. به دلیل همین تغییرات، برخی استانبندی میو نیمه خشک طبقه

ه از های مستقیم و غرقابی برنج در این استان هستیم کها است. اخیرا شاهد توسعه کشتج شوند که استان گلستان یکی از آنمستقیم برن

ای باشد. لذا بازدیدهآور حشرات میهای زیانزای برنج قابل توجه است. یکی از این عوامل، اختالف در تعداد گونهنظر تعداد عوامل خسارت

ای و کاهش خسارت محصول در این منطقه بسیار مهم است. ست از تفاوت موجود برای مدیریت انبوهی آفات حشرهمیدانی و تحلیل در

های جدید هتواند موجب بروز گونهای مشابه میهمچنین تغییر سیستم کشت برنج از حالت غرقاب به کشت مستقیم در این استان و استان

 و سنک ای، سرخرطومی ریشهنقطهتکپره خوار، شبخوار نواری، کرم سبز برگا مانند ساقههکه برخی از گونهطوریآور شود. بهزیان

کرم  هایی برنج در کشت غرقاب و گونهی مگس خزانههای مشترک در دو سیستم کشت مستقیم و غرقاب و گونهبذرخوار کلزا از گونه

 . بنابراین با توسعه کشت مستقیم برنج و تناوب با محصوالت زراعیشوندسفید ریشه و کرم مفتولی ریشه در کشت مستقیم مشاهده می

ت و از این بینی اسآور جدید در کشت مستقیم در مقایسه با کشت غرقاب قابل پیشهای زیاندیگر در این استان خطر افزایش تعداد گونه

 ج در این منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است.نظر آگاهی بخشی به کشاورزان و مددکاران ترویجی در جلوگیری از کاهش محصول برن

 گلستان م،یکشت مستق آور،انیبرنج، حشرات ز کلیدی:واژگان 

 

 مقدمه

کشت و کار  یبرا نیریمنابع آب ش نیکشور از نظر تام زیخبرنج یهااستان ریسا بایقرت الن،یمازندران و گ یهااز استان ریبه غ

 نامناسب روبرو است و برنج در آن یآب طیکه با شرا ییهااز استان یکیراستا،  نیقرار ندارند. در هم یمناسب طیبرنج در شرا

 یو مرتع یزراع ،یجنگل یهابومستیدر ز یمتعدد راتیی(. تغ1931)بذرافشان و همکاران،  استاستان گلستان  شود،یکشت م

کشت برنج  ریسطح ز یدرصد 441 شیموجب افزا لیو تبد رییتغ نیکه کامال نگران کننده است. ا وستهیاستان به وقوع پ نیا

(. 1933و همکاران،  یانیاست )ک دهیرس 1930هکتار در سال  110111به  1939هکتار در سال  22111سال از  22مدت  یط

برنج در بستر  میالوصف کشت مستقدر استان گلستان، مع انهیبارش کم سال نیانگیکشت برنج و م ریسطح ز شیافزا رغمیعل

 ن،ینو یاریآب یهابرنج و استفاده از روش میکشت مستق یهاتیاز مز یکی(. 1933)آمارنامه،  شودیاستان انجام م نیخشک در ا

 37از سویی دیگر، مطالعات انجام شده در جهان حاکی از آن است که بیش از  (.2و  1 یهااست )شکل یآب منابع ییجوصرفه

منابع آبی  ی کمبودبرنج جهان مبتنی بر کشت غرقابی است، در نتیجه این مزارع همواره در معرض تهدید فزایندهدرصد از تولید 

هجری  1414میالدی ) 2127ای دیگر مشخص شد که تا سال (. همچنین، در مطالعه2112قرار دارند )نیل و همکاران، 

 آبیدر معرض کم میلیون هکتار 22آبی و آسیا در معرض بی  یاراضی شالیزاری قاره  میلیون هکتار از 13حدود   خورشیدی(
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های آبی در کشت غرقابی و آزمایشبنابراین، با افزایش روند خطر کم (.2119اقتصادی قرار خواهند گرفت )بومن و تونگ، 

زاری شده است که کشت در اراضی شالی متعدد در این خصوص منتج به ارایه راهکارهای مختلفی جهت کاهش مصرف آب

ه کم متحمل ببرنج در خاک اشباع از آب، خشک و تر نمودن خاک )آبیاری تناوبی(، کشت مستقیم و کشت ارقام برنج هوازی 

های متعددی روی امکان کشت مستقیم برنج و ارقام در ایران نیز مطالعهباشند. در بستر خشک، از این نوع راهکارها میآبی 

(. بنابراین، کشت ارقام برنج در بستر خشک به عنوان یک زراعت در استان 2119 بستر خشک انجام شد )مومنی،برنج هوازی در 

پزشکی از ضروریات آن است. ی گیاهای و مطالعههای متعددی است که پایش مزرعهها، مستلزم مطالعهگلستان و سایر استان

برنج است، زیرا  زا در زراعتآور و خسارتی جانوران زیانبا مجموعهها آشنایی یکی از مباحث مهم در این نوع از مطالعه

تغییر سیستم کشت برنج از حالت غرقاب به کشت مستقیم در یک اقلیم موجب تغییر در تعداد و نوع موجودات زنده موجود 

ی میدانی در مناطق مختلف هازا و اقتصادی باشد. از این رو بررسیکه ممکن است بسیار خسارتطوریدر آن خواهد شد، به

و  آور حشرات در دو سیستم کشت مستقیمهای مختلف و زیانبندی گونهآوری و شناسایی و دستهاستان گلستان منجر به جمع

 غرقاب برنج شده است که بسیار مهم و قابل توجه بوده است.

 
 جزنی مزرعه کشت مستقیم برنی پنجهمرحله -2شکل        برنج سازی مزرعه کشت مستقیمآماده -1شکل 

 

 :کنندیخسارت م جادیا یو غرقاب میکشت مستق ستمیکه در هر دو س یآفات -

   Chilo suppressalisبرنج  یخوار نوارساقه -1

(. اما با کشت مجدد برنج و برداشت رتون در استان مازندران 1904)خانجانی،  این آفت در شمال ایران غالباً سه نسل دارد

شده های منتشر نهای دیر هنگام تابستانه در استان گلستان امکان مشاهده نسل چهارم آن دور از انتظار نیست )گزارشو کشت

 91ی طوالنی ک دورهشوند و در یساعت پس از تفریخ از غالف برگ وارد ساقه می 24نگارنده مسئول(. الروهای این آفت 

ی رویشی مورد حمله قرار شوند. اگر گیاه در مرحلهکنند که موجب بروز خسارت میی برنج تغذیه میروزه از ساقه 41الی 

الف( و چنانچه مصادف با  -9ی مرکزی )شکل شود که در اصطالح مرگ جوانهی میانی آن زرد و خشک میگیرد ابتدا پنجه

خوار نواری برنج در شرایط غیرهوازی ب(. ساقه -9، موجب سرسفیدی خوشه خواهد شد )شکلدوره زایشی برنج باشد

دلیل تاثیر عوامل محدود کننده زیستی مانند کمبود آب، شود ولی در شرایط هوازی به)غرقابی( یک آفت کلیدی محسوب می

اهش حیط، تراکم آن در استان گلستان بسیار کخشبی شدن ساقه، دیر به ساقه رفتن برنج و حساسیت الروها به کاهش رطوبت م

 که روی رقم برنج ندا در استان گلستان کاهش شدید خسارت این آفت به خوبی مشهود بود. البته با گذشت زمان،طورییافته به

 

2 

 رنجب یو غرقاب میمستق یهادر کشت یاآفات حشره: میستانی و همکاران

  دیسف

2 



 

نطقه قابل م توسعه سطح زیر کشت مستقیم برنج و تنوع ارقام مختلف برنج امکان سازگاری این آفت با ارقام با حساسیت باال در

 بینی خواهد بود )نگارنده مسئول(.پیش

 

 

 

 

 

 
 سر سفیدی خوشه )اصلی( -ب                         ی مرکزی )اصلی(        مرگ جوانه -الف -3شکل 

 

  Naranga aenescensخوار برنج کرم سبز برگ -2

ها با مساعد شدن شرایط آب و خوار برنج در شمال ایران معموالً سه نسل در سال دارد ولی در برخی از سالکرم سبز برگ

شود. الروهای این آفت ابتدا از پارانشیم برگ تغذیه نموده و در مراحل بعدی موجب هوایی نسل چهارم آن نیز مشاهده می

انجانی، گیرد )خفقط رگبرگ اصلی باقی مانده و گیاه حالت جارویی به خود می ها شده و در مراحل پیشرفتهمضرس شدن برگ

( و در استان 1903ی دوم )قهاری و طبری، های گیالن و مازندران در درجه(. این آفت در سیستم کشت غرقابی استان1904

گیاه مصادف شود با توجه به (. اگر خسارت آفت با اوائل رشد رویشی 4گلستان از اهمیت کمتری برخوردار است )شکل 

رسد، اما چنانچه خسارت این آفت با مراحل گلدهی گیاه برنج زنی و رشد رویشی سریع برنج، خسارت وارده به حداقل میپنجه

بندی گیاه برنج همزمان شود، خسارت افزایش یافته و هرگونه تحریک و تنش در این مرحله موجب اختالل در گلدهی و دانه

(. در شرایط هوازی با توجه 1903ی خسارت اقتصادی نیاز به کنترل شیمیایی است )قهاری و طبری، رت مشاهدهشده و در صو

ات که مشاهدطوریبه عدم لطافت برگ و خشبی بودن آن، الروهای این آفت تمایل کمتری به تغذیه از برگ برنج دارند. به

 های میدانی در استان گلستان(.ای کاهش داشته است ) بازدیدمیدانی نشان داد که خسارت این آفت به طور قابل مالحظه

 

 

 

 

 

 

 

 
 خوار برنج و خسارت آن )اصلی(شدی کرم سبز برگمراحل مختلف ر -4شکل 
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  Mythimna unipunctaای برنج شب پره تک نقطه -3

که خسارت طوریاین آفت در شمال ایران دارای دو تا سه نسل است و شدت خسارت آن بر حسب نسل متفاوت است به

های ای برنج از برگ و سایر اندامنقطهی تکپرهالف و ب(. الرو شب 7تر و نسل دوم بیشتر است )شکل نسل اول آن معموال کم

نین کنند و در سها تغذیه میها بخصوص بین رگبرگنسل از پارانشیم برگکند. الروهای سن یک هر هوایی برنج تغذیه می

ی (. خسارت عمده1904( )خانجانی، ج -7گذارند )شکل های سخت آن را باقی میبعدی تمام برگ را خورده و فقط قسمت

دهی ی خوشهه مصادف با دورهانجامد کطول میاین آفت مربوط به نسل دوم است که از اواخر مرداد تا اوایل شهریور ماه به

های دانه )گلوم و گلومل( و حتی خود دانه موجب قطع و ریزش مقدار (. الروها با تغذیه از پوششد -7باشد )شکل برنج می

(. الروهای این آفت روزها 1904شوند که در این هنگام نیاز به کنترل شیمیایی است )خانجانی، ها به زمین میزیادی از خوشه

هند. این دای خود ادامه میها به حالت غیر فعال باقی مانده و هنگام غروب و شب به فعالیت تغذیهیکی طوقه و بین پنجهدر نزد

دلیل،  شود. به همینای موجب گمراهی کشاورزان شده و کنترل شیمیایی الروها با عدم کارایی الزم مواجه میتغییر رفتار تغذیه

ورت ضرورت کنترل شیمیایی آفت را اساسا در هنگام غروب و یا شب انجام دهند )گزارش شود که کشاورزان در صتوصیه می

های میدانی، تراکم و درصد خسارت این آفت در شرایط کشت مستقیم چاپ نشده نگارنده مسئول(. اگر چه بر اساس مشاهده

شدت خسارت  های بیشتری برای تعیینرسد مطالعهنظر میو غرقابی برنج تقریباً به یک اندازه بود ولی به دلیل توضیحات باال به

 این آفت در دو سیستم کشت مورد نیاز است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خسارت الرو در د( ،ی رویشیخسارت الرو در مرحله ج( ی کامل،حشره (ب الرو، (الف :ای برنجپروانه تک نقطه -5شکل 

 دهی )اصلی(ی خوشهمرحله
 

  Hydronomus sinuaticollisی برنج سرخرطومی ریشه -4

های گیاه برنج موجب خسارت شوند. الروها روی ریشه و داخل توانند با تغذیه از اندامالروها و حشرات کامل این آفت می

های گرد یا بیضوی کوچک و با کنند و حشرات کامل ضمن تغذیه از سطح برگ برنج با ایجاد لکهی برنج زندگی میطوقه

 نامحسوس (. با وجود این، خسارت حاصله خیلی کم بوده و در اکثر موارد 2کنند )شکل جاد خسارت میخطوط زرد رنگ ای
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ای هها کوتاه، زرد قهوای، ریشهباشد. در نتیجه فعالیت تغذیهارت عمده توسط الروها به ریشه برنج در خزانه میولی خس است

شود. همچنین، میزان خسارت ث ایجاد خطوط زرد رنگی در خارج از ساقه میشوند که باعای تیره و نهایتا خشک مییا قهوه

ه های پرباران خسارت این آفت در خزانه قابل توجاین آفت به شدت بارش سالیانه در بهار و پاییز نیز وابسته است. لذا در سال

هور نسل اول این آفت مصادف با ظهور باشد. ظنسل دارد و خسارت نسل اول بیشتر از نسل دوم می 2است. این آفت در سال 

شود، ولی ظهور نسل دوم مصادف با سفت ها میها بوده که با تغذیه از ریشه و طوقه موجب زرد و خشک شدن بوتهخوشه

های خوزستان (. اگرچه خسارت این آفت بیشتر در استان1904ها بوده که خسارت وارده قابل توجه نیست )خانجانی، شدن دانه

های میدانی انجام شده روی این آفت در استان گلستان در دو شرایط کشت مستقیم و شده است ولی مطالعهگزارش  و فارس

ی و مانهای مکرر، شرایط را برای زندهپاشیها و خسارت ناشی از آن با توجه به گرانولدهد که آلودگی بوتهغرقابی نشان می

تر و خسارت وارده را بیشتر کرده است. لذا سرخرطومی ریشه برنج یکی از نشو و نمای آفت در کشت مستقیم بسیار مساعد

 های منتشر نشده مولفین(.باشد )گزارشتهدیدات بالقوه برای توسعه کشت مستقیم در بستر خشک می
 

 
 

 

 

 (www.soochell.irمنبع: ی برنج )سرخرطومی ریشه -2شکل 

 

  Nysius cymooidesسنک بذرخوار کلزا  -5

جات، جالیز، غالت و آور ایران است و همزمان با برداشت کلزا به مزارع صیفیی حشرات زیاناین حشره جزو مجموعه

کند، لذا کنترل سریع این آفت بسیار های زیادی را متوجه این محصوالت میبرد و در زمانی کوتاه خسارتغیره هجوم می

درجه سلسیوس و عدم رطوبت کافی  91ر سال دارد و در دمای باالی نسل د 9الف و ب(. این آفت  -3است )شکل  ضروری

باشد ولی (. این حشره آفت اختصاصی برنج نمی1930یدایی،  و دهد )اسکوییخاک شرایط تجدید نسل آفت را از دست می

و حشرات کامل این آفت ها شود. پورههای مازندران، گلستان، کردستان، کرمانشاه از آفات مهم محسوب میدر مزارع کلزا استان

هاست های مذکور که کشت برنج یکی از محصوالت زراعی آنچیزخوار هستند و پس از برداشت کلزا به مزارع برنج استانهمه

ها، کنترل تلفیقی است. این آفت در هر کار مدیریت آنشوند که بهترین راههجوم آورده و موجب خسارت به محصول برنج می

، جا که در کشت مستقیم برنجتواند موجب خسارت شود، اما از آنغرقابی استان گلستان وجود دارد و میدو کشت مستقیم و 

رفته ی دوم اردیبهشت ماه در نظر گمنظور گریز از سرمای اول فصل بهار و آخر فصل پاییز، بهترین تاریخ کاشت برنج نیمهبه

در  خرابیدلیل عدم انجام عملیات گلآفت قابل توجه است. همچنین، بهشود، لذا همزمان با برداشت کلزا امکان طغیان این می

 کند.سیستم کشت مستقیم برنج، شانس زنده مانی این آفت بسیار باالتر بوده و خسارت بیشتری را ایجاد می

  
 

 

 
 (منبع: اینترنت) پوره (ب ی کامل حشره (الف :سنک بذرخوار کلزا -7شکل 
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  Ephydra afghanicaی برنج مگس خزانه -6

ها تغذیه ها چسبیده و از آنی جلبکبه توده ریشه برنج و حتی تودهی برنج با استفاده از پاهای شکمی الروهای مگس خزانه

الف و ب(. این  -0شوند )شکل کنند. این نحوه تغذیه باعث جدا شدن ریشه نشا و معلق ماندن نشاهای برنج روی آب میمی

برنج و بدون پوشش پالستیکی های سنتی نسل در سال دارد و به خزانه 4آفت در شرایط آب و هوایی مناطق لنجان اصفهان تا 

زند. بهترین روش کنترل آن و در محیط ماندابی )حاوی مواد آلی در حال تجزیه( که دایم غرقاب هستند بیشتر خسارت می

 (.1904انه است که در صورت افزایش خسارت، کنترل شیمیایی در خزانه ضروری است )خانجانی، خشکاندن خز

 

 

 

 

 
 (منبع: اینترنت)الرو  (ب  حشره ی کامل  (الف :مگس خزانه ی برنج -8شکل 

 

  .Gryllotalpa spآبدزدک  -7

های حیوانی برای تکمیل زندگی استفاده کند. تواند از گیاهان و پروتئینمی(، بنابراین 3چیزخوار است )شکل این حشره همه

ود. شها میها موجب مرگ آنی آنکند و با جویدن ریشه، طوقه یا ساقهمیی زراعی و زینتی حمله سالهاین آفت به گیاهان یک

ج در خزانه و زمین اصلی، خصوصاً زمانی (. آبدزدک در کشت مستقیم برن1937این حشره هر دو سال یک نسل دارد )بهداد، 

کند. اگر خسارت آفت در زمین های اصلی، ایجاد خسارت میهای خزانه و کرتکه مزرعه پرآب نباشد و به ویژه در حاشیه

ه و ادی بودزنی اتفاق بیفتد اقتصزنی برنج باشد تا حد زیادی قابل جبران است و اگر خسارت بعد از پنجهاصلی همزمان با پنجه

 ی مسموم، زراعی، مکانیکی( دارد. لذا نیاز به کنترل تلفیقی )طعمه

 

 

 

 
 (منبع: اینترنتی کامل آبدزدک )حشره -9شکل 

 

 کنندی کشت مستقیم ایجاد خسارت میآفاتی که فقط در شیوه -

 Agriotes lineatusکرم مفتولی ریشه  -1

(. در کشت برنج به 1937کند )بهداد، اند تغذیه میهایی که به تازگی از جوانه زدن بذر ایجاد شدهالرو این حشره از گیاهچه

 ی تازه در بستر خشک، شرایط برای حیات و ایجادروش مستقیم، با توجه به کشت مستقیم بذر و رویش جوانه و گیاهچه

خسارت آفت فراهم است و چنانچه در همان روزهای ابتدایی پس از کاشت بذر و ظهور گیاهچه به مزرعه حمله کند و کنترل 

 (.11ی بایست واکاری بذر انجام شود )شکل رسد که مبه موقع انجام نشود خسارت به حدی می
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 (منبع: اینترنترو کرم مفتولی ریشه )ی کامل و الحشره -10شکل 

 
 Polyphylla olivieriکرم سفید ریشه  -2

ی زیادی از گیاهان اعم از درختان میوه، درختان جنگلی، گیاهان زراعی و گیاهان زینتی ی عدهالرو این حشره به ریشه

الف(.  -11طور کامل شود )شکل تواند با تغذیه از ریشه باعث مرگ یک درخت یا یک بوته بهالرو میزند و یک خسارت می

ساله ی گیاهان یککشد. الرو سن اول اغلب به ریشهسال طول می 9این آفت هر چند سال یک نسل دارد و عمر الرو معموالً 

شود. خسارت الروهای سن اول از اوایل بهار شروع ده میی درختان دیکند و الروهای سن دوم به بعد روی ریشهحمله می

ت ی الروها بسیار زیاد اسالعادهدلیل اشتهای فوق شود و گاهی تا آخر پاییز ادامه دارد. خسارت این آفت در بهار سال سوم بهمی

بهار و  ن زمین در فصول(. در کشت برنج به روش مستقیم با توجه به خشک بودن بستر کاشت و غرقاب نبود1904)خانجانی، 

شود که در ی برنج نزدیک شده و با تغذیه شدید از ریشه موجب خشک شدن بوته میتابستان، این آفت به سطح خاک و ریشه

 ب(. -11صورت شدت خسارت نیاز به کنترل تلفیقی دارد )شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )اصلی(ی کامل حشره (ب   الرو  (الف :کرم سفید ریشه -11شکل 
 

  Ephydra afghanica ی برنجمگس خزانه -3

 توضیحات در قسمت قبلی داده شده است.

 

 توصیه ترویجی

آور در شالیزارهای استان گلستان و دو سیستم کشت مستقیم و غرقابی، مشخص شد با مقایسه نوع و تعداد حشرات زیان

در ای، های متعدد برای آفات حشرهدلیل تنوع باالی گیاهان قابل کشت در مجاورت برنج و وجود میزبانکه در کشت مستقیم به

 یستمکه با توسعه این نوع از سطوریت بیشتر از شرایط غرقابی است، بهآور در این سیستم کشهای زیانحال حاضر تعداد گونه
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شی به بخدر مزارع برنج روبرو خواهیم شد. از این رو، آگاهیکشت در منطقه گلستان، در آینده با تعداد بیشتری از آفات مهم 

که از آفات مشترک در دو کشت مستقیم و طوریای برخوردار است، بهصوص از اهمیت ویژهکشاورزان برنجکار در این خ

خوار برنج از نظر میزان خسارت وارده در کشت غرقابی استان گلستان مورد خوار نواری و کرم سبز برگغرقابی برنج، ساقه

 طقه، تنوع کشت، نوع خسارت و تعداد نسل آفتباشند، ولی خسارت این آفات در کشت مستقیم با توجه به اقلیم منتوجه می

خوار نواری برنج، کاهش یافته است. از طرف دیگر در کشت غرقاب خسارت سرخرطومی ویژه در مورد ساقهتا حد زیادی، به

 متری قرار دارند. ولی در کشت مستقیی اهمیت اقتصادی پایینی برنج و سنک بذرخوار کلزا از نظر اقتصادی در درجهریشه

که خسارت سنک بذرخوار کلزا در دوره رشد رویشی گیاه برنج و سرخرطومی ریشه طوریها بیشتر است، بهزایی آنخسارت

برنج قابل توجه است. لذا توجه به مدیریت انبوهی آفات فوق در کشت مستقیم استان گلستان مورد توجه است. از آفات غیر 

که  جاییتواند از آفات مهم در خزانه تهیه نشا باشد. اما از آنغرقابی می مشترک در دو سیستم کشت، مگس خزانه در کشت

پردازند معموال این خسارت کمتر است، مگر اینکه کشاورزان اغلب کشاورزان به پرورش نشا در خزانه با پوشش پالستیکی می

ه بانک نشا و یا کنترل تلفیقی این آفت در خزانصورت واکاری خزانه نشاها، استفاده از منطقه از این روش استفاده نکنند. در آن 

 های سفید ریشه و مفتولی درهای موثر در کنترل این آفت باشد. همچنین آبدزدک در کشت غرقابی و کرمتواند از گزینهمی

القوه ب ی رشد برنج حضور دارند، ولی به لحاظ تراکم، گسترش و نوع خسارت تواناییکشت مستقیم، گرچه در تمامی طول دوره

 خسارت را داشته و پایش انبوهی این دو گونه فوق در مزارع کشت مستقیم از اهمیت ویژه برخوردار است.
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