
 
 

 خوار در خزانه کشت مجدد برنجکنترل کرم ساقه یموثر برا یراهکار ،یاپارچه یتور

 *1طبریمهرداد عمواقلی

 ، ایرانآمل ،معاونت موسسه تحقیقات برنج کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  ،پژوهش استادیار -1

  ma_tabari@yahoo.com نویسنده مسئول: *                  

 چکیده
 مناسب در شمال یطیمح طیوجود شرا لیدلآفت به نی. اشودیمحسوب م رانیبرنج در جهان و ا یاز آفات اصل یکی یخوار نوارساقه

کشت برنج در مازندران که با توسعه کشت مجدد رخ داده  بیضر شی. افزادینما یبرنج سپر اهیگ یرونسل را  نیقادر است چند ران،یا

حاضر، از دو روش  یروش کاربرد یبخشاثر نییتع یاست. برا شده زاریخوار برنج در شالخسارت ساقه تشد شیاست، موجب افزا

شد.  معاونت مازندران استفاده -برنج کشور قاتیخزانه کشت مجدد برنج در موسسه تحق یرو یتور پارچه یریکارگو عدم به یریکارگبه

 اریبس یبا خزانه بدون تور سهیاستفاده شده در مقا یتور که از پارچه یادر خزانه رنجب یهااهچهیگ یآلودگ زانیتعداد دستجات تخم و م

ز ا شیمتر مربع ب کیشاهد تعداد دستجات تخم در  یهاشد. در خزانه نهها در خزاکشحشرهموجب عدم مصرف کهیطور. بهافتیکاهش 

 یآلودگ زانیمتر مربع و م کیدسته در  50/5به  یکه در خزانه با پوشش توریدرصد بود. در حال 05از  شینشاها ب یآلودگ زانیدسته و م 05

 کشت یاصل نیها در خزانه و زمکشدار و دفعات مصرف حشرهمهم آن در کاهش مق ریدستاورد با توجه به تاث نی. ادیرس 1/5 هااهچهیگ

 مجدد برنج مورد استقبال کارشناسان و بهره برداران قرار گرفته است.

 کشحشره ،یاپارچه یتور ،یخوار نوارساقه واژگان کلیدی:
 

 بیان مساله

عوامل محدود کننده منابع تولید کشاورزی، یکی از متغیرهای مهم و مرتبط با امنیت غذایی است. گیاه برنج، یکی از منابع 

 اساسی تولید غذا در جهان است. این گیاه با تامین غذای اصلی حدود نیمی از مردم جهان، نقش بسیار مهمی را در این راستا به

توانند زای زنده از سوی دیگر میوی نامناسب اراضی شالیزاری از یک سو و عوامل خسارتربهره(. 5550عهده دارد )خوش، 

های تولید ترین محدودکنندهعمدهیکی از (. 1055شوند )نصیری و همکاران،برخی از عوامل محدودکننده تولید برنج محسوب 

توسعه کشت مجدد برنج در استان مازندران و افزایش ضریب (. 1991باشد )روال و پینگالی، برنج، شیوع آفات در شالیزار می

های شمال کشور نه تنها در تامین منابع انرژی بلکه در ایجاد خودکفایی منابع غذایی کشور نقش اساسی دارد. کشت در شالیزار

ر قرار دارد، شناخت الزم آواما بنا به ماهیت و ساختار این نوع از کشت که در معرض مقدار قابل توجهی از عوامل زنده زیان

برنج است که آفت خوار نواری در خصوص مدیریت این عوامل برای پایداری تولید ضروری است. یکی از این عوامل، ساقه

ج طور اختصاصی از گیاه برنخوار نواری برنج بهساقه باشد. الروکاری کشور میاصلی برنج در شمال و برخی از مناطق برنج

 White) و در مرحله زایشی موجب سر سفیدی (Dead heart) مرکزیو در مرحله رویشی، باعث ایجاد مرگ جوانه تغذیه کرده 

head) شفیره در داخل ساقه(، معموال کشاورزان با )زندگی الرو و  آفتای مخفی علت رفتار تغذیهشود. بهمی های برنجخوشه

شود. این عوامل موجب کاهش کارایی رخه زندگی آفت آشنایی کافی نداشته و در نتیجه مدیریت صحیح اعمال نمیچ

های سازگار با محیط زیست کارگیری روش(. امروزه به1990خوار خواهد شد )ریسیگ و دیگران، ها در کنترل ساقهکشحشره

آوری و ها قبل از انتقال به زمین اصلی، جمعی، تراشیدن نوك گیاهچهامانند کنترل مکانیکی )استفاده از پوشش توری پارچه

  (.5550خوارها دارد )ریبا، انهدام دستجات تخم در خزانه برنج( نقش مهمی در کاهش میزان آلودگی به ساقه
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ب  رنج ب  ه  اهچ  هیگ یآل  ودگ زانی  ک  اهش م ی( ب  رایبند )پارچ  ه ت  ورپش  ه ییب  ار، مطالع  ه در خص  وص ک  ارا نیاول  

ب  رنج کش  ور انج  ام ش  د  ق  اتیمعاون  ت موسس  ه تحق یق  اتیدر خزان  ه مزرع  ه تحق یخوار ن  وارس  اقه یه  اپ  رهش  ب

 کی در واح د س طح خزان ه ) منش ان داد ک ه تع داد دس تجات تخ  جی(. نت ا1195گزارش منتش ر نش ده،  ،یطبر ی)عمواقل

 یزاریاز من  اطق ش  ال یدر برخ   یک  اربرد هیتوص   نی  ش  اهد پ  نج دس  ته تخ  م ب  ود. ا م  اریدس  ته و در ت 50/5مت  ر مرب  ع( 

از  یمتع  دد اج  را ش  د ک  ه م  ورد توج  ه و اس  تقبال تع  داد یج  یو ترو یآموزش   یه  اکارگ  اه یبرگ  زار قی  مازن  دران از طر

ق رار گرفت ه و در  کناردونی آب اد باب ل، آم ل و فرشهرس تان بابلس ر، منطق ه الل ه کرود،یمانن د منطق ه ب ار ش رویان پکشاورز

از  یریروش در جل وگ نی ا یح داکرر قی نش ان از توف زی کش اورزان ن یدس ت آم ده در اراض به جیحال توسعه اس ت. نت ا

ب ا  ن د،ینمایعم ل م  اطی ن و ب ا احت یه اروش رشیخوار دارد. گرچ ه معم وال کش اورزان در پ ذس اقه یه اپرهورود شب

اس  ت.  شیاس تان مازن دران در ح ال اف زا یزارهایروش در اغل ب ش ال نی ا رشیپ ذ یرغب ت کش اورزان ب را ن،ی وج ود ا

از مص  رف  یاش  ن یط  یمح س  تیو ک  اهش مخ  اطرات ز دی  تول ن  هیک  اهش هز یب  را یبخش  مسرت ج  هیرون  د نت نی  ا

آف  ت در  نی  ا یق  یتلف تیریم  د یبرنام  ه راهب  رد هداش  ته و خواه  د داش  ت. ب  ا توج  ه ب  ه توس  ع یه  ا را در پ  ک  شحش  ره

دان ش  یب ا ارتق ا ت وانیخس ارت آن، م  یرو یمتع دد ک اربرد یه احاص ل از پ ژوهش جیشمال کشور و نت ا یزارهایشال

ب  رداران موج  ب ک  اهش به  ره حیو آم  وزش ص  ح یدر عرص  ه زراع   یق  اتیتحق یه  اافت  هیانتق  ال  قی  کش  اورزان از طر

 آورانی حش رات ز یانب وه تیریدر م د کی اکولوژ ک ردیرو رو،نی ش د. از ا زاریش ال بومس تیه ا در زک شمصرف حشره

ک ه  ش ودیمه م باع ث م  نی .عدم توج ه ب ه اباش دیم  زاریس الم ش ال بومس تیسازگار ب ا ز ییهاروش یریکارگمستلزم به

 ن هیهز شیو اف زا یط یمح س تیمخ اطرات ز ه ا،تیاز مس موم یخط رات ناش  یش یب ا رون د افزا ن دهیال حاضر و آدر ح

 .میمواجه شو دیتول

 

 دستاوردمعرفی 

ن واری،  خ وارس اقهه ای پ رهش بزراع ی ب رنج در ک اهش انب وهی بخش در عرص ه یکی از دس تاوردهای مه م و اث ر

بند( در خزان  ه کش  ت مج  دد اس  ت. اج  رای ای  ن روش در خزان  ه ح  داقل ب  ا دو مزی  ت از پارچ  ه ت  وری )پش  ه اس  تفاده

ری  زی خوار ب  ه درون خزان  ه و در نتیج  ه ممانع  ت از تخ  مه  ای س  اقهپ  رهجل  وگیری از ورود ش  ب -1هم  راه اس  ت: 

( از ب  ذرهای ب  رنج ه  اویژه گنجش  کدگان )ب  هجل  وگیری از تغذی  ه و خس  ارت پرن   -5ه  ا و حش  رات ب  الی روی گیاهچ  ه

خ  وار اس  ت. چ  ون زم  ان اح  داک خزان  ه کش  ت مج  دد ب  رنج مص  ادف ب  ا اواس  ط فص  ل تابس  تان و او  نس  ل دوم س  اقه

ش دت اف زایش خواه د یاف ت. ل ذا آن دس ته از کش اورزانی ک ه ه ا( بهپ رهباشد، در نتیجه انبوهی حش رات کام ل )ش بمی

ه ای مج از و غیرمج از در چن د ک شای از حش رهان د، ب ه ناچ ار ب ه اس تفاده چن د مرحل هده نکردهبند اس تفاتاکنون از پشه

، ک شآورن د، ک ه موج ب اف زایش مص رف حش رهب ار( روی م یمرحله )خزان ه ی ک ت ا دو ب ار( و زم ین اص لی )ت ا پ نج

ه ای تل ا ای ن ش ود. یک ی از جنب هبوم ش الیزار م یه ای ش یمیایی در زیس تافزایش هزینه تولید و افزایش می زان آالین ده

ک ه طوریه ای غیرمج از اس ت. ب هکشپاش ی ب ا آفته ای ناش ی از محل ولنوع م دیریت آف ات توس ط کش اورزان، پیام د

 پ رهخ وار ب رنج و ش بای( و )ک رم س بز ب رگپ ره ت ک نقط هموجب ظهور آفات جدید و طغی ان آف ات درج ه دو )ش ب

ب  ر  اس  ت.دنبال داش  ته ان  ی قاب  ل ت  وجهی را در می  ان کارشناس  ان و کش  اورزان ب  های( ش  ده اس  ت ک  ه اخی  را نگردم قه  وه

 این اساس بسیار ضروری است که بتوان از روشی غیرشیمیایی و در عین حال مطمئن استفاده نمود.
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باش ند ک ه ممک ن اس ت در تم ام مراح ل رش دی گی اه عوامل خسارتزا در ب رنج ش امل عوام ل م دیریتی و طبیع ی می

های زراع ی ش امل کلی ه م دیریت م دیریتیبرنج از خزانه تا زمین اص لی ب ه گی اه ص دمه و خس ارت وارد نماین د. عوام ل 

بایس ت در زم ان مناس ب و ب ه موق ع، ب ه منت ور دس تیابی ب ه ح داکرر عملک رد از ی ک رق م است که ی ک تولیدکنن ده می

ش ود. که عدم رعای ت ی ک ی ا چن د م ورد از عوام ل م دیریتی تعی ین ش ده، موج ب اف ت عملک رد میطوریانجام دهد به

بین  ی و خ  ار  از دخال  ت و اراده مس  تقیم انس  ان ب  وده و بیش  تر ب  ه ش  رایط پیشعوام  ل طبیع  ی ش  امل عوام  ل غیرقاب  ل 

نامناس ب ج وی م رتبط اس ت. خس ارت اقتص  ادی هم ه ای ن عوام ل ب ه درس  تی معل وم و مش خا نش ده اس ت و ب  رای 

 باشد.تعیین میزان خسارت هر یک از این عوامل نیاز به کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی می

 یدستاورد کاربرد یمراحل گام به گام اجرا

باش  د س  ازی زمین اص  لی در کش  ت اول میزمان با آمادهاحداک خزانه کش  ت مجدد برنج توس  ط کش  اورزان معموال هم -

 شود.که در مجاورت زمین اصلی بر حسب سطحی که قرار است کشت مجدد انجام شود در نتر گرفته میطوریبه

صلی تا بذر  - سازی خزانه و بذرپاشی صورت غرقاب بوده و برای آمادهپاشی کشت مجدد برنج بهمحل خزانه همانند زمین ا

 یسازکشاورزان معتقدند آماده رای. زشودی)البته به اجبار طبق عرف توسط کشاورزان انجام م در اواسط تیرماه مناسب باشد

 قاتیقموسسه تح هیروش مورد توص نی. البته استیمقدور ن یاصل نیخزانه در اواسط تابستان در مساحت کم و در کنار زم

 .(باشدیبرنج کشور نم

ست عرض خزانه  - صیری و دیگران، 10متر و طول آن حداکرر  5بهتر ا شود )ن گرد و یا (. از نی، میل1055متر در نتر گرفته 

 (.  1ای استفاده شود )شکل ای استقرار پوشش توری پارچهلوله پولیکا بر

سفید باشد که ضمن برخورداری از پوشش توری باید پارچه - ای از نوع دوشز معمولی با دوام )اقتصادی( و یا نخی به رنگ 

 ریزی به درون خزانه شود.ها برای تخمپرهقابلیت تهویه، مانع ورود شب

متر مربع نیاز اس  ت )عرض کار مفید باید بیش  تر از عرض خزانه  00متر(  10دو و طول مقدار توری برای خزانه )به عرض  -

 باشد(.

متر  0/1ها تا کف خزانه حداقل ای باشد که ارتفاع وسط هالل )کمان( لولهگونهگرد و یا لوله پولیکا باید بهنصب نی، میل -

با زمین خزانه )سنتی( یا جعبه نشا )ماشینی( در حال رشد ها با خاك خزانه نباید مماس باشد. محل برخورد دو انتهای لوله

(. زیرا معموال 1ها فاصله داشته باشد )شکل متر از گوشهسانتی 0باشد. یعنی محل قرارگیری جعبه نشا و پاشش بذرها حداقل 

خواهد شد. در های تحت رویش و آسیب مکانیکی در مرحله اول مماس انتهای لوله موجب تحت فشار قرار گرفتن گیاهچه

ها گیری برخی از بیماریسوزی و همهها، افزایش دما و رطوبت محیط، زمینه را برای گیاهمرحله بعد باال بودن تراکم گیاهچه

 ای فراهم خواهد کرد.قهوهمانند بالست و لکه
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ساعت  - شب 6صبح تا  9در طول روز ) ست و  صر( که دمای محیط باال ا ستراحت میپرهع شه ها در حال ا شند چهار گو با

شوند تا هوادهی داخل خزانه بهخزانه شود. در اینها باز  شتن کامل پخوبی انجام  بند در طول روز شهصورت نیازی به بردا

 (.  1باشد )شکل نمی

 سوزی کمک خواهد کرد.آبیاری منتم خزانه به خنک کردن هوای محیط اطراف خزانه و جلوگیری از گیاه -

ط کنند، نیاز به تهویه کامل دارند. در این شرایهنگامی که نشاها به سن بلوغ رسیده و آمادگی انتقال به زمین اصلی را پیدا می -

 ها( ضروریخوار آلوده شوند که مبارزه مکانیکی )کندن دستجات تخم و امحاء آندادی از نشاها به تخم ساقهممکن است تع

 است. 

 های آفت موثر است. متر طول خزانه برای انگلی کردن تخم 0عدد تخم( به ازای هر  1655نصب دو عدد تریکوکارت ) -

ی محیط در اواسط تابستان ممکن است به نصف یا کمی بیشتر از طول دوره نشا در کشت مجدد برنج با توجه به دمای باال -

شود کشاورزان بعد از برداشتن توری از خزانه، بالفاصله آن نصف مقدار دوره در خزانه کشت اول تقلیل یابد. لذا توصیه می

ه دوام و استحکام تا دو ساعت قرار دهند که بمدت یک را شسته و سپس در محلول رقیق شده )مخلوط آب + نشاسته( به

 نماید. منتور استفاده مجدد در سال بعد و کاهش هزینه تولید کمک میتوری به

سقف( به دور از توری - سبی در انبار )آویزان به  سپس در جای منا شود،  شک  شید خ ستقیم خور ها در معرض تابش غیر م

 حمله جوندگان قرار داده شود. 

 یایی در خزانه کشت مجدد برنج نخواهد بود.با انجام مراحل فوق نیاز به کنترل شیم  -

 

 ترویجی  توصیه

ش کجای یک تا دو بار مصرف حشرهسازد بهای در خزانه کشت مجدد برنج، کشاورزان را قادر میاستفاده از توری پارچه

صلی را نهایتا به دو بار کا سم در خزانه و زمین ا صلی، دفعات و میزان  هش دهند. در خزانه و حداقل دو تا پنج بار در زمین ا

ند که آورصورت ترکیبی روی مینتر از اینکه کشاورزان در این نوع کشت عالوه بر سموم مجاز به سموم غیر مجاز و بهصرف

رداران توصیه بمحیطی و مالحتات سالمت بهرهبسیار نگران کننده و بحرانی است. بنابراین با توجه به مزیت اقتصادی، زیست

رزی در ترویج و توس  عه آن ی این روش را واجب دانس  ته و کارش  ناس  ان مراکز خدمات کش  اوکارگیرش  ود کش  اورزان بهمی

 بکوشند.

کار به را در خزانهای اش  اره ش  د چنانچه کش  اورزان مراحل گام به گام اس  تفاده از توری پارچهطور که در این مقاله همان

ر درا دو و سه  جلوگیری از طغیان آفات درجه و هایی از قبیل کاهش هزینه، کاهش مخاطرات زیست محیطیگیرند، سودمندی

شبختانه این رهیافت تحقیقا شت. خو شی ترویجیتی و کاربردی با توجه به برگزاری متعدد کارگاهبر خواهد دا برای  های آموز

شدن آن بخشی از نگرانی ست با فراگیر  ست. امید ا سترش ا ستان مازندران در حال گ شاورزان عزیز در ا سان و ک شنا های کار

 محیطی و افزایش هزینه تولید در خصوص کشت مجدد برنج برطرف شود.زیست
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