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 مقدمه: 

برنج، گیاهی است که به علت نیاز زیادی که اغلب مردم جهان به آن دارند، در بین غالت بعد از گندم در سطح بسیار 

گردد. کشت و کار برنج در دنیا و تولید آن از نظر های زراعی برخی از کشورهای مختلف جهان کشت میوسیعی از زمین

یکی از نباتاتی است که دانه آن برای تامین غذای اصلی بیش از نصف  یت و کمیت دارای اهمیت خاصی است زیرا برنجکیف

درصد تولید در تجارت  4-5سیده و تنها حدود ردرصد برنج آسیا به مصرف داخلی  95رود. حدود کار می مردم جهان به

سبد غذایی ایرانیان است. با توجه به افزایش جمعیت و در پی آن شود. برنج یکی از کاالهای پرمصرف در جهانی وارد می

 هایی که به افزایش تولید منجر شود حائز اهمیت است.افزایش نیاز به مواد غذایی توجه به روش

 گونه مختلف 25نس از این جباشد. می Oryza گندمیان و جنسها، تیره ایبرنج متعلق به رده نهاندانگان، راسته گلپوشینه

 رویدکه در جاهای گرم و مرطوب میاست گیاهی یک ساله ، برنج .است  O. sativaها تشکیل شده است که معروفترین آن

هایی با دم کوتاه در اطراف های آن به صورت سنبلکو گل نوک تیز ،باریک و درازبرنج های برگ از نظر گیاهشناسی، و

در گردند. تولید میها در انتهای ساقه ل از سنبلککای متششکل خوشه شود و میوۀ آن بهمحور گل دهندۀ گیاه ظاهر می

ها که در راس واقع شده . در هر سنبلک سه گل وجود دارد که یکی از گلارقام، خوشه برنج دارای ریشک استبعضی از 

ج در آن قرار دارد شلتوک عقیم هستند. میوه را که یک دانۀ برن ،کامل و بارور و دو گل دیگر که در طرفین آن قرار دارند

نامند. از نظر شکل ظاهری به طور کلی دو نوع برنج وجود دارد، نوع هندی که دانۀ دراز است و باریک و خیلی مرغوب می

های مرغوب صدری ایران از آن نوع است. نوع دوم ژاپنی که دانۀ گرد و ریز است که در ایران به نام که قسمت عمدۀ برنج

 است.  برنج گرده معروف

رغم آید و بههمراه با گندم مهمترین غله تامین کننده کالری مردم به شمار میو است  یکی از غذاهای اصلی برنج  دانه

برنج چون دارای نشاستۀ فراوان است  سطح زیرکشت کم آن نسبت به گندم سهم مهمی در تامین امنیت غذایی کشور دارد.

است ولی چون مقدار گلوتن آن خیلی کم است چسبندگی آرد گندم را ندارد و  از غالت منا سب برای نان یاز نظر اصول

های شیرینی با قطع و اندازه کوچک تهیه اما در صنعت شیرینی سازی از آن نان ،توان نان معمولی از آن تهیه کردبنابراین نمی

که در به تاخیر انداختن رشد سرطان بسیار موثر های پروتئاز ا ست ها منبع غنی از مهار کنندهکنند. برنج نظیر سایر دانهمی

  . ستا

سطحی درصدی به  38هزار هکتار با رشدی  605سطح زیر کشت برنج از   99در سال بر اساس آخرین آمار منتشر شده 

 هزار هکتار  850بالغ بر 
تومان  هزار 560هزار تن به چهار میلیون و  77میلیون و  3افزایش و به تبع آن نیز تولید شلتوک از  

استان خوزستان در سال هکتار  کاهش یافت و  589984مجدد سطح زیر کشت برنج به   1400اما در سال  افزایش یافت.

های استان استان کشور اختصاص به کشت برنج دارد. 19 به علت کمبود منابع آبی از برنامه کشت برنج حذف شد.  1400

های مهم تولید برنج هستند و بیشترین سطح زیر کشت برنج را به خود اختصاص انمازندران، گیالن، خوزستان و گلستان است

 تن بود. 3/5اند. میانگین عملکرد برنج در  هکتار نیز داده
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 برنج آفتحشرات بخش اول: 

 Chilo suppressalis (Walker) برنج نواری خوارکرم ساقه

Lepidoptera: Crambidae 

ه ا از مرحلر یاه برنجباشد. این حشره، گدر جهان میبرنج  محصولو همه جایی  آفات مهم ازیکی  نواری، کرم ساقه خوار

سارت آن خیشترین ب دهد. اگر چه این آفت در سراسر جهان پراکنده است ولیمورد حمله قرار میرسیدگی محصول نشاء تا 

 شود. حسوب میمخی مناطق دیگر کشور مهمترین آفت شالیزارهای شمال ایران و بر گونهمی باشد. این  ایآسقاره در 
  

 شکل شناسی: 

متر است. رنگ میلی 20-23و در نرها  35و عرض آن با بال های باز در ماده ها  مترمیلی 10- 13طول حشره بالغ  ،شره بالغح

 است ریمتغ یاهوهتا زرد ق فیثک دیاز سف هنیمز دارای رنگجلو  یهابالاست. زرد روشن  ای یازرد مایل به قهوهعمومی در 

 یاهوهقود ندارد و خط وج یفلزدارای جالی فلس  چی. هشودیمرنگ آمیزی  یاقهوه یخاکستر یهابا فلس ریو به طور متغ

اشیه هر نگ و در حدر بال های جلو چد لکه نقره یا ر. تحلیل رفته استرنگ روشن اغلب  یهابه خصوص در نمونهمیانی 

 . . یشک هستنداشیه دارای رحو بال ها در  به زرد است لیما یتا قهوه ا دیسف یعقب یهابالشود. ای دیده میلکه قهوه 5بال 

 .شوندداده مییک ماده چسبناک کف مانند پوشش توسط که  بودهسفید متمایل به زرد گذاشته شده های تازه تخم ،خمت

 هستند.  تیره و سیاه کامالًها قبل از تفریخ تخم

رار ت پهلوها قنوار در قسم و د و قسمت پشتی در نوارسه نوار تیره است که  پنج مایل به خاکستری و دارایای متقهوه ،الرو

 می باشد.  مترمیلی 26تا  17کامالً رشد یافته  طول الروهای .دارند. نوارهای پشتی کمرنگ ترند

یک سوم انتهای بدن شفیره به سمت آید. می در ای تیرهقهو رنگ به سپسای روشن بوده و قهوهدر ابتدای تشکیل  ،شفیره

 – 5/3 متر و قطر آنمیلی 15تا  12طول شفیره . باشدپشت خمیده است و قسمت انتهایی آن دارای دو زایده قالب مانند می

  .باشدمتر میمیلی 5/2

 کامل کرم ساقه خوار نواری برنجحشره -1 شکل          
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 نج اری برکرم ساقه خوار نو -2 شکل

 شفیره کرم ساقه خوار نواری برنج  -3 شکل

 

  :خسارت

های مختلف گیاه برنج، چهار عالئم که ضمن تغذیه از بافتباشد. این آفت مربوط به مرحله الروی آن میاصلی  خسارت

 کند: مشخص در میزبان ایجاد می

اه برنج در مرحله خزانه و زمین اصلی که همزمان با تغذیه الروهای سن اول هر نسل روی برگ گی خسارت پارانشیمی: -

صورت خطوط موازی و سفید رنگ ناشی از تغذیه پارانشیم برگ برنج توسط الرو آفت دهد. این عالمت به رخ می

 باشد. می
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دهد. این عالمت با تغذیه الروها از قسمت درونی که با تغذیه الروهای سنین اولیه هر نسل رخ می :برگ غالف خسارت -

برنج و زردی عمومی غالف برگ قابل مشاهده بوده و معموالً دو تا سه هفته بعد از نشاکاری در زمین اصلی  غالف برگ

 شود. دیده می

دهد. این که همزمان با تغذیه الروهای سنین مختلف نسل اول در زمین اصلی رخ می: زیکمر جوانه مرگ خسارت -

ی برنج شده و با تغذیه از بافت درونی ساقه موجب زرد و خشک عالمت مربوط به زمانی است که الروها وارد ساقه اصل

 دهد. گویند و در مرحله رویشی گیاه رخ می dead heartsشدن آن خواهند شد. این عالمت را به اصطالح 

و گل  رفتنمصادف با خوشه که نسل دوم آفت است خسارت مربوط به این عالمت خسارت سر سفیدی خوشه:  -

ها باشد. تغذیه الرو از قسمت درونی ساقه مانع حرکت شیره گیاهی و پر شدن دانهمرحله زایشی می دردادن گیاه برنج 

 شده و پوک های سفیدخوشه گویند. white headsشود که به اصطالح شده و همین امر منجر به سفید شدن خوشه می

 باشند.های سالم قابل مشاهده مینسبت به خوشه افراشتهبه حالت برنج در مزرعه 

 Dead heartو  Dead sheat ،Whiteheadاز راست: کرم ساقه خوار نواری برنج خسارت عالئم  -4 شکل

 

 

 خوارسوراخ ايجاد شده روی ساقه برنج توسط کرم ساقه -5 شکل

  :زیست شناسی

اخل و اطراف مزرعه های هرز دهای باقی مانده برنج و یا علفصورت الروهای بالغ داخل ساقهه بزمستان را این آفت 

های باقی مانده از سال قبل در کنار سوراخی که در داخل ساقه با گرم شدن هوا، الروها از اوایل فروردین و .کندسپری می



 

[ 1401ماه  شهریور ،رضایی –نوربخش ]                                                            [ نترل عوامل خسارتزادفتر پیش آگاهی و ك ] 

 یقی آفات و بیماریهای برنج تلف دستورالعمل اجرایی: مدیریت 8

گراد درجه سانتی 10حرارت الزم برای شفیره شدن  .گردندمیشده  های بدون پیلهتبدیل به شفیره توسط الرو ایجاد شده

 ها آسیب می رساند. گراد به شفیرهدرجه سانتی 35االی شد و دمای ببامی

 درن اصلی میزبا گیری رویگیری را انجام داده و بعد از جفتگی، پرواز جفتها بعد از خروج از پوسته شفیرپرهشب

تا  30 ازتواند یمماده  شب پرهیک تخمگذاری می کنند. پشت یا روی برگ و در ابتدا در گلبرگ ها به صورت دسته جمعی 

و  روز 11ه دوره جنینی آفت در طبیعت برحسب درجه حرارت متفاوت است و در اردیبهشت ما. عدد تخم بگذارد 250

 تشکیل شفیره شیده و سپسکطول روز  35در شرایط مطلوب تا  معموالً یالرو. دوره باشدروز می 5در مرداد ماه  آن حداقل

باشد. ک هفته مییطول عمر حشرات بالغ حدود  .به حرارت محیط متغیر استبسته روز  12تا  6مدت شفیرگی از  .شودمی

برنج و  برگو ه روی ساق روزها معموالً هاپرهدهد. این شباین آفت شب پرواز بوده و گرایش شدید به نور نشان می

 . پردازندهای هرز حاشیه مزرعه به استراحت میعلف

 یج تعداد مادها بـه تدرـود امـها بیشـتر ب ل و دوم، تعداد نرها نسبت به تعداد مادههای اودر ابتدای ظهور نسلدر مازندران 

 است.  ها ها به نفع مادهها افزایش یافته و در نهایت نسبت جنسی در تمام نسل

-میکمک ین حرکت اباد نیز به  و (لومتریک16تا  2) را پرواز نموده طوالنیهای حشرات کامل این آفت قادرند مسافت

ت مضاعف شت مجدد و برداشکولی با رواج  نمایدنسل ایجاد می سه عموماًدر شمال ایران این آفت چند نسلی است و کند. 

شود ده میهای قبلی افزولبرنج )راتون( در برخی از مناطق شمالی کشور به ویژه استان مازندران حداقل یک نسل به تعداد نس

ابل خسارت قه ر نتیجنسل و دو افزایش سطح کشت برنج در این مناطق، خطر افزایش بنابراین با مساعد شدن شرایط اقلیمی 

 پیش بینی است. 

 

 :ردیابیروش های پایش و 

به همراه  ارت چسبندهبا ککل شیا جکسون و یا بالی های دلتا از تله با آفت به منظور ردیابی آفت و تعیین زمان مناسب مبارزه

ها از اوایل کشت برنج در تلهد. نشومتر از یکدیگر در مزرعه نصب می 70ها به فاصله ع از تلهشود. این نوفرمون استفاده می

یر موثر غدلیل خشک و ها بهیابد. چسب تلهمزرعه نصب شده و نمونه برداری دو بار در هفته تا آخرین شکار پروانه ادامه می

 برنج االتر از ارتفاع بوتهبتله های فرمونی در ارتفاع شوند. میروز تعویض  30الی  20شدن هر یک یا دو ماه و رهاسازها هر 

 نصب می شوند.

های از تله استفاده  .های نوری یا فانوسی در مزارع برنج نیز در بررسی حضور و تعیین جمعیت آفت کاربرد داردتلهاستفاده از 

متری از سطح زمین برای سانتی 170ها در ارتفاع نصب تلهنوری با استفاده از انرژی خورشیدی )فوتوسل( توصیه می شود. 

 ها است. این تله ها روی یک قیم نصب می شوند. پرهجلب بیشتر شب
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 حاوی فرمونو بالی شکل  دلتاهای تله -6 شکل

 
 مدیریت:

 برنج اول کشت در برنج خوارساقه کرم کنترل هایروش

های غیر آسیب پذیر شدن زیست بوم شالیزار استفاده از روشها و کشرویه و غیر اصولی حشرهبا توجه به مصرف بی

 شیمیایی سازگار با محیط زیست و سالمت جامعه بسیار مورد توجه است. 

 محصول و سپس قرار گرفتن  هایساقه به دلیل بریده شدن عملیات برداشت محصول برنج به صورت سنتی: کنترل زراعی

ها توسط دشمنان آن ها، مهاجرت به حاشیه مزارع و از بین رفتنروها از ساقهخروج الدر معرض آفتاب که این عمل باعث 

ها حین برداشت محصول توسط ادوات ماشینی روشی موثر در برداشت مکانیزه برنج و کوبیده شدن ساقه شود امامی طبیعی

سازی ماکیان در اراضی  انه و رهاآب پاییزه و زمستیخهای اول و دوم، شخمباشد. گذران میکاهش جمعیت الروهای زمستان

ها به عنوان کشت روغنی و سبزیمحصوالت ای، محصوالت غیر از برنج مانند گیاهان علوفهبا کشت  ، تناوبشالیزاری

  شود. توصیه می رسکاشت ارقام زودرس و میان ،برنج گیاهاشت همزمان ه در فصل زراعی، کازت هایکود طیتقسجایگزین، 

  :کنترل  مکانیکی

متر در بهترین مکان از  20پشته( به عرض دو و طول  -حداث خزانه ایستگاهی )جوی: کنترل مکانیکی در خزانه -

دار( تهیه بذور خالص و ضدعفونی شده )جوانه، نظر حاصلخیزی و تابش تشعشع خورشیدیمناسب از زمین اصلی 

اتیلنی( برای لیه الروی، نصب نی یا لوله پولیکا )پلیبرای تهیه نشاهای سالم و قوی و متحمل به تغذیه الروهای سنین او

خوار و نیز گذران ساقههای نسل زمستانپرهنصب پوشش پالستیکی روی خزانه برای جلوگیری از ورود شب

 حذفو  سوزی نشاهابرداشتن پوشش پالستیکی به منظور تهویه بهتر و جلوگیری از گیاه، جلوگیری از سرمازدگی

 گردد. توصیه میبه دستجات تخم در خزانه و سپس انتقال نشاهای سالم به زمین اصلی برگ های آلوده 

های سوم، پنجم خوار در زمین اصلی در هفتهبه ساقه آلوده یهاپنجه حذف و انهدام: کنترل مکانیکی در زمین اصلی-

های هرز رز روی مرزها، وجین علفهای هو هفتم بعد از نشاکاری تا مرحله حداکثر پنجه زنی و نیز از بین بردن علف

 . گرددتوصیه می در زمین اصلی
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 تشت آب همراه مایع شویندههمراه های نوری )الکتریکی و فانوسی( در مزرعه نصب تلهبدام اندازی انبوه با : کنترل فیزیکی

در آفت  ایلکه کنترل شیمیاییدر زیر تله های نوری  و یا محتوی سیانید سدیم یا پتاسیم و یا استفاده از شیشه های حاوی 

   های فوقاطراف تله

ارقام برنج نسبتاً مقاوم به ساقه خوار مانند شیرودی، طلوع، نعمت و ندا در شالیزارهای با جمعیت باالی  کشت: ارقام مقاوم

ت باشد. همچنین کشها میکشهای مهم کاهش جمعیت آفت و در نتیجه کاهش مصرف حشرهساقه خوار یکی از روش

های وسط و ارقام نسبتاً مقاوم در طوری که ارقام حساس در کرت مخلوط ارقام حساس محلی با ارقام نسبتاً مقاوم به

های پاکوتاهی، زودرس، میان رس و ارقامی که در شود. استفاده از ارقام با ویژگیهای اطراف کشت شوند، توصیه میکرت

وردار هستند به عنوان ارقام با مقاومت اکولوژیک )غیر ذاتی( در مدیریت بافت گیاهی خود از میزان سیلیس بیشتری برخ

 انبوهی آفت موثر است.

 

  استفاده از فرمون های جنسی:

عدد رهاساز  100ها در شالیزار،  تعداد همزمان با ظهور شب پره (Mating disruption)در جفتگیری اختالل  -

گرم فرمون جنسی حشره  4/0متر از همدیگر که حاوی  10در  10( در هر هکتار با فواصل Dispenserفرمونی )

های چوبی درون مزرعه و باشد. رهاسازهای فوق روی قیمگرم ماده مؤثره در هکتار( قابل استفاده می 40)مجموعاٌ 

ز تأثیر روش به منظور اطمینان اشوند. ی برنج قرار داده ارتفاع بوته ها نصب شده و الزم است همواره باالتر ازحاشیه

 شود. با کارت چسبنده به همراه فرمون استفاده میهای دلتا اختالل در جفت یابی، از تله

 گیریاختالل در جفترهاسازهای فرمونی  -7 شکل

شکار انبوه حشرات کامل  در راستای های فرمونی با کارت چسبندهتله استفاده از: (Mass trappingشکار انبوه ) -

تواند در تا حدودی میبا توجه به جلب کنندگی فرمون های جنسی برای حشرات نر، که  باشدیم خوار برنجساقه

جای در مدیریت آفت حشرات بالغ نر نقش داشته باشد اما تاثیر این روش به عنوان یک روش موثر جمعیت کاهش 

 سوال است. 

 

 دندر مزارع برنج وجود دار یعبرنج به طور طبی خوار و سایر آفاتی کرم ساقهعیاز دشمنان طب یاربسی: کنترل بیولوژیکی

تخم مانند  انیشکارچباشند. ها و پارازیتوئیدها از مهمترین عوامل کنترل کننده طبیعی میشکارچیان، پارازیت که
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ها و خفاشها، ها، آسیابکها، سنجاقکقورباغهحشره بالغ مانند  انیشکارچو  دهینیلیاستافهای ها، سوسکرکیرجیج

توان ها، میالروباشند. از پارازیتوئیدهای مهم تخم آفات برنج زنبور تریکوگراما و از عوامل بیمارگر مهم ها میبوتعنک

 ها را نام برد. ها و قارچباکتری

برنج استفاده از توانایی انگلی کردن تخم آفات مختلف برنج به زراعت های مرسوم در کنترل بیولوژیک در یکی از روش

سازی زنبور رهابهترین زمان مناسب  براساس تحقیقات انجام شدهتوسط زنبور تریکوگراما است.  خوار برنجقهساویژه 

باشد. برای اثر بخشی اجرای این تاکتیک در شالیزار های برنج میحشرات کامل بر روی بوته گذاریتریکوگراما هنگام تخم

کار الزم است از ابتدای ظهور این آفت،  باشد. برای ایناهمیت می شناسی آفت و فنولوژی گیاه برنج حائزآگاهی از زیست

با توجه به تنوع وسیع دشمنان طبیعی در تله دلتاب حاوی فرمون در مزارع برنج نصب شوند.  فانوسی و یا های نوری،تله

د مورد توجه بیشتر قرار های زیست سازگار بایکشی و کاربرد هوشمندانه آفتعیاز دشمنان طب تیحمازیست بوم شالیزار، 

 گیرد.

به خزانه  برای هر هکتاربعد از برداشتن پوشش پالستیکی از خزانه کشت اول برنج،  رهاسازی در خزانه کشت اول: -

 شود.متر از هم رهاسازی انجام  می 10با فاصله گرمی(  مصدصد عدد تریکوکارت )یک تعداد یک

 رهاسازی در زمین اصلی کشت اول: -

 آفت در مراحل پیش  شناسیزیستبررسی وضعیت توجه به با  خوارساقه اولنسل کنترل بور برای رهاسازی زن

آگاهی برنج بررسی و تصمیم در کمیته پیشبرنج  گیاه فنولوژی و پس پرواز و در نظر گرفتنپیک پرواز  ،پرواز

صد عدد  تعداد یکه ب خواررهاسازی زنبور برای کنترل نسل اول کرم ساقهگردد. براین اساس گیری می

 شود. متر از هم انجام می 10با فاصله تریکوکارت برای هر هکتار 

 اولین رهاسازی در زمان پیک شفیره یا مشاهده اولین پروانه ماده ، خواررهاسازی زنبور برای کنترل نسل دوم ساقه

 انجام می شود.  شکار شده در حال تخمریزی یا تخمریزی کرده

 روز بعداز رهاسازی نوبت اول( با توجه به فنولوژی گیاه )قبل از  7-10زی در زمان پیک پرواز )دومین مرحله رهاسا

 انجام می شود. های برنج(دانهمرحله خمیری شدن 

های این روش تعداد تریکوکارت مصرفی و تعداد دفعـات رهاسـازی بسـته بـه انبـوهی جمعیـت اسـت. در        یکی از ویژگی

 شود. نسل دوم حداقل سه نوبت رهاسازی برای کنترل آفت توصیه میهای باال معموالً در جمعیت

رعایت نکات مهم برای جلوگیری از کاهش کارایی زنبور شامل عـدم رهاسـازی در شـرایط     تریکوگراما در کاربرد زنبور

  ضروری است. آب و هوایی نامساعد محیطی مانند بارندگی، دماهای باال، هنگام سمپاشی و بادبردگی سم از مزارع مجاور

 

 گیرد،در زیر پوشش پالستیکی انجام می ءبا توجه به اینکه در اغلب موارد تهیه نشادر خزانه برنج معموالً  :کنترل شیمیایی

در صورت مشاهده آلودگی  اما خوار و سایر آفات کاهش یافته و نیازی به سمپاشی نخواهد بودآلودگی به کرم ساقه

 . آوری و آنها را از بین بردآلوده را با دست جمع ءتوان نشامی ، ها به دستجات تخمگیاهچه
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در ارقام دیررس تا سه چنانچه خشک شدن جوانه مرکزی  آفت، نسل اولدر مرحله رویشی گیاه برنج و مصادف با 

گردد. می های گرانوله توصیهکش، سمپاشی با حشرهذیل( باشد های)بر اساس فرمول درصد درصد و در ارقام زودرس تا دو

اطالع از زیست شناسی آفت و شرایط رشدی گیاه حائز اهمیت است. چنانچه در مرحله رویشی گیاه، آفت در سنین باالی 

توان از پیشرفت خسارت جلوگیری های آلوده میالروی و یا شفیره باشد، سمپاشی الزم نبوده بلکه با وجین و کندن پنجه

)شکار توسط تله نوری یا  خوار برنجساقهام زودرس با توجه به اوج پرواز پروانه نمود. در این مرحله همچنین برای ارق

های فرمونی( در منطقه و همچنین تاریخ کاشت، یک بار سمپاشی ولی برای ارقام دیررس یا دیرکاشت با توجه به تداخل نسل

-ت، حداکثر دو بار سمپاشی با حشرهدوم و سوم و در نظر گرفتن وضعیت رشدی گیاه و آفت و تحلیل کارشناس حفظ نباتا

درصد( توصیه می گردد. در صورت برخورد با نسل سوم این آفت،  2/0فیپرونیلدرصد و یا  4دان( کارتاپ )پاکش گرانول )

 کش مایع استفاده گردد.نوبت دیگر از حشرهباشد الزم است یک ی زایشی چنانچه مرحله رشدی گیاه در اوایل مرحله

 :White headو  Dead heartصد آلودگی نحوه محاسبه در

 

 

 

 

در این جدول آورده  1401امولسیون با توجه به ممنوعیت استفاده از این ترکیب از مهر ماه استفاده از دیازینون گرانول و  -

 نشده است. 

ه برنج و تعیین میزان آلودگی شناسی آفت، فنولوژی گیابرای کنترل شیمیایی ساقه خوار نواری برنج توجه به زیست -

های برنج توسط کارشناس حفظ نباتات و اطالع رسانی به کشاورزان در زمان مناسب الزامی است. برای سمپاشی در بوته

های مایع استفاده شود. این امر مرحله رویشی گیاه برنج ترجیحاً از فرموالسیون گرانول و در مرحله زایشی از فرموالسیون

 ات موجودات مفید و غیر هدف در زیست بوم شالیزار موثر است. در کاهش تلف

              های گرانوله الزم است ورودی و خروجی آب در مزرعه بعد از تنظیم ارتفاع آب بهکشبه منظور کارایی بیشتر حشره -

 جدد در مزرعه نشود.ساعت پس از گرانول پاشی اقدام به آبیاری م 48متر مسدود گردد و سپس حداقل تا سانتی 7-5

 توضیحات دوز مصرفی در هکتار فرموالسیون نام تجاری نام عمومی

 برای نسل اول و دوم کیلوگرم G 4 % 40 -30 پادان کارتاپ

  کیلوگرم G 0.2 % 20 ریجنت فیپرونیل

 نسل دوم لیتر SC 5 % 1 – 5/0 چیلوکیل فیپرونیل

  برای نسل اول و دوم ترلی SL 0.6 % 2  ماترین

  لیتر SC 20 % 1 میمیک تبوفنوزاید
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های مایع شود استفاده از یکی فرموالسیونآبی وجود دارد و برنج به صورت مستقیم کشت میدر مزارعی که مشکل کم -

 به مقداری که تعیین شده است ضروری است.

که از دشمنان طبیعی این آفت است، بسیار خطرناک است و   spinidens Andrallus ماترین برای سن شکارگر -

 ورت دارد توصیه های الزم به مصرف کننده در زمان مصرف بشودضر

استفاده از سموم شیمیایی رعایت نکاتی مانند زمان مناسب مبارزه، خرید از فروشگاه مجاز سموم، تاریخ تولید و انقضای  -

 سم، مقدار سم، زمان سمپاشی، در نظر گرفتن شرایط آب وهوایی الزامی است.

 
 کشت مجدد برنجر نواری برنج در خواهای کنترل ساقهروش

 خوار نواری برنج در خزانه )کشت مجدد برنج( الف: مدیریت گام به گام کرم ساقه

گیری مجدد پس از برداشت اول برنج و جلوگیری از ورود حشرات کامل ساقه خوار به داخل خزانه از تور برای خزانه -

 ز، چوب و یا پالستیک )لوله پولیکا( استفاده شود. هایی از جنس فلای با قابلیت تهویه و با کمانپارچه

 توان به ازای هر ده متر خزانه یک عدد تله فرمونی با هدف ردیابی نصب نمود. های کشت مجدد میدر اطراف خزانه -

قبل  خوار برنج،های تخم ساقهخوار در این نسل و به منظور انگلی نمودن دستهبه دلیل تراکم باالی دسته جات تخم ساقه -

ای از خزانه، به ازای هر پنج متر طول خزانه در طرفین خزانه، یک عدد تریکوکارت نصب از برداشتن پوشش پارچه

 شود.

خوار، در هنگام انتقال نشاء از خزانه به زمین اصلی در صورت مشاهده آلودگی نشاها به تخم و الرو سن یک آفت ساقه -

 آلوده منهدم شوند.  برگ و نشاهای

درصد  2/0گرم( و  فیپرونیل  900درصد ) 4های کارتاپ نترل الروهای سن اول در خزانه از یکی از گرانولبرای ک -

پاشی، آب کافی در خزانه وجود داشته مترمربع خزانه استفاده شود. الزم است قبل از گرانول  300گرم( به ازای  600)

استفاده شود. با توجه به وضعیت رشدی آفت، مایع  تریکب هایهای فوق از باشد. همچنین در صورت فقدان گرانول

 بهتر است زمان سمپاشی یک هفته قبل از انتقال نشاها به زمین اصلی صورت گیرد.  

 

 خوار در زمین اصلی )کشت مجدد برنج( مدیریت گام به گام کرم ساقه -ب

مترمربع و  10×10توان در ابعاد می در این روش: گیریکنترل رفتاری با استفاده از تله فرمونی و اخالل در جفت

عدد رهاساز فرمونی با هدف اختالل در جفت گیری در هکتار استفاده نمود. استفاده از این رهاسازها، موجب  30-40نصب 

خوار خواهد شد. استفاده از رهاسازهای فرمونی ها به ساقهها و در نتیجه کاهش آلودگی بوتهپرهگیری شبکاهش جفت

 شود. باشد، توصیه میهای جدید میآوریجفت گیری با قدرت انتشار زیاد و  تعداد کمتر در هکتار که از فن اختالل در

 شود.توصیه می خوارهای آلوده به ساقهحذف پنجه: مبارزه مکانیکی

و سپس مبارزه ها پرهجمعیت شببرای بدام اندازی انبوه  های نوری دراطراف مزرعه برنجاستفاده از تله :مبارزه فیزیکی

پاشی به مقدار در این روش محلولکه  ها به هنگام شبای با حشرات کامل شکار شده در اطراف تلهصورت لکهشیمیایی به 

 لیتر آب( از سموم مجاز و رایج امکان پذیر است.  400یک در هزار )نیم لیتر سم در هکتار بر مبنای 
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ما در هکتار استفاده عدد تریکوکارت حاوی زنبور تریکوگرا 150تا  120عداد توان به تدر این روش می: مبارزه بیولوژیک

 نمود. 

های میدانی، معموالً میانگین زمانی انتقال نشاهای برنج به زمین اصلی در دهه اول تا دوم بر اساس بررسی :مبارزه شیمیایی

خوار در مزارع برنج است. های ساقهپرهواز شبباشد. این زمان مصادف با اوج پرمردادماه بر حسب شرایط آب و هوایی می

های آلوده همراه با خوار )درصد بوتهبنابراین دو تا سه هفته بعد از انتقال نشاء به زمین اصلی، وضعیت آلودگی به کرم ساقه

 نمود: های گرانوله زیر استفاده کشتوان از یکی از حشرهوضعیت رشدی آفت( باید بررسی شود و در صورت نیاز می

صیه شده تر از مقدار تودرصد بیش 25کش به دلیل تراکم باال و شدت خسارت حدود در این مرحله میزان مصرف حشره -

 شود. در نسل اول در نظرگرفته می

         پاشی علیه آفت با توجه به وضعیت رشدی گیاه برنج، اطالعات مربوط به شکار شود زمان دومین گرانولتوصیه می -

 پاشی انجام شود. روز بعد از اولین گرانول 10 ها، وضعیت رشدی آفت و گیاه برنج بررسی و معموالًپرهشب

لیتر در هکتار بعد از حداکثر پنجه  5/1 – 2های با قابلیت نفوذی باال به مقدار کشپاشی با حشرهیکبار محلولممکن است  -

زنی نیاز باشد که معموالً با بررسی وضعیت آلودگی گیاه به آفت و وضعیت رشدی آفت که توسط کارشناسان حفظ 

 گیرد نیاز باشد.نباتات انجام می

 

 نکته  

انجامد خوار و تخمگذاری آن در کشت مجدد برنج حدود یک ماه به طول میاوج پرواز شب پره ساقه از آنجا که دوره

های فوق موجب استفاده کمتر از سموم شیمیایی خواهد و بیشترین نگرانی در این دوره زمانی است لذا به کارگیری توصیه

وی سالمت مصرف کنندگان برنج، محیط زیست، شد. این فرآیند موجب کاهش اثرات سوء و زیان بار سموم شیمیایی ر

 بوم شالیزار خواهد شود. آب و خاک و حتی موجودات غیر هدف و مفید زیست

 
  

 توضیحات دوز مصرفی در هکتار فرموالسیون نام تجاری نام عمومی

براساس ردیابی و نظر  کیلوگرم  G 4 % 40 پادان کارتاپ

 کیلوگرم G 0.2 % 25 ریجنت فیپرونیل کارشناس
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 Mythimna unipuncta Haworth برنجای نقطهپره تک شب

= Pseudaletia unipuncta (Haworth) 

= Cirphis unipuncta Haworth 

Lepidoptera: Noctuidae 

ه صورت پراکنده در مقیاس محلی یا اما شیوع آن بدارد،  طه ای وجوده نوسانات جمعیتی شب پره تک نقگرچه هر سال

 است خسارت ممکن گاهی ،ودر صورت عدم وجود برنامه های ردیابی منظم و مبارزه به موقع رخ دهدممکن است گسترده 

آن که  بدوندچار بیبرگی شوند  درصد 25 از بیش است ممکن حمله مورد گیاهان. شود وارد محصول به توجهی قابل

 اجرای .بود خواهد متفاوت آلودگی زمان و محیطی شرایطبا توجه به  الرو تغذیهبه عملکرد وارد گردد.  توجه قابل خسارت

و  بگذارد تأثیرآفت  جمعیت بر است ممکن انرژی حفظ و خاک فرسایش کاهش برای حفاظتی ورزیخاک هایشیوه

 کند. فت فراهم میآزی یا کم خاکورزی بهترین شرایط را برای رشد جمعیت شرایط بدون خاکور

ها به علت مساعد بودن شرایط باشد و دربرخی از سالاین آفت در شالیزارهای شمال از جمله آفات درجه دو و سه می

 کند. محیطی روی ارقام دیرکاشت، کشت مجدد و راتون ایجاد خسارت می

 

  :شکل شناسی

 33-35و در نرها  38-42 های باز بینبا بالافراد ماده عرض بدن  .متر می باشدمیلی 17تا  15ای به طول پرهشب :شره بالغح

-بالاست. ای خاکستری تا مایل به زرد خاکستری حشره بالغ قهوهعمومی بدن وش و رنگ ها نخشاخک .متر می باشدمیلی

باشد به همین بال میهر ه دارای یک لکه کوچک سفید رنگ روی ای روشن کخاکستری مایل به زرد قهوه جلوییهای 

نقطه سیاه و کوچک با نوار  8تا  7 جلوییهای عالوه در لبه کناری باله نامند. بای میپره تک نقطهسبب این حشره را شب

 . ی باشندد و در حاشیه دارای ریشک منرستیره به نظر می عقبیهای اصلی مشخص در دو ردیف وجود دارد. بال

تر شده و قبل از تفریخ های این حشره کروی، در ابتدا به رنگ سفید تا زرد کمرنگ بوده و طی مراحل جنینی تیرهتخم تخم:

عدد در  400ای و تا ها را به صورت دستهباشند. این حشره تخمها دارای نقوش مشبک میتیره و خاکستری فلزی است. تخم

متر میلی 6/0تا  5/0ها به اندازه تخم شود.پوشانده میها با ماده لزجی روی تخمدهد. ار میها قرهای طولی در برگردیف

 رسد.می

ای مایل به زرد تا سبز خاکستری بسته به ی جوان به رنگ سبز روشن )زیتونی( در حالی که الروهای مسن قهوهالروها: الرو

در جلوی   Aباشد. الروها با عالمت شبیه ه سبز با تعدادی شبکه تیره میای مایل بتغذیه و شرایط اقلیمی هستند. سر الرو قهوه

شوند. در طرفین بدن دو شوند. الروهای بالغ با چند نوار خاکستری تا سیاه در طول بدن مشخص میپیشانی تشخیص داده می

تا  33دارد. اندازه الروهای کامل  نوار روشن کم رنگ طولی وجود دارد که از پشت قفسه سینه شروع و تا بخش انتهایی ادامه

 متر است. میلی 40

شود عدد خار دیده می 4متر طول دارد. در انتهای  بدن شفیره میلی 20تا  17: به رنگ خرمایی تیره تا خرمایی روشن و شفیره

 شد. کروز طول می 16عدد آن در وسط قرار گرفته و بلندتر از خارهای جانبی است. دوره شفیرگی تا  2که 

 



 

[ 1401ماه  شهریور ،رضایی –نوربخش ]                                                            [ نترل عوامل خسارتزادفتر پیش آگاهی و ك ] 

 یقی آفات و بیماریهای برنج تلف دستورالعمل اجرایی: مدیریت 16

 

 
 

 

 

 

 

 

 )چپ(و حشره نر  )راست( حشرات بالغ؛ حشره ماده -8شکل 

 
 

 حشرات بالغ؛ حشره ماده )راست( و حشره نر )چپ(حاشیه سر در  -9 شکل

 

 تک نقطه ای برنجشب پره دسته تخم  -10شکل 
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 الرو شب پره تک نقطه ای -11 شکل

 

 شفیره  شب پره تک نقطه ای برنج   -12 شکل

  خسارت
در  کند.تغذیه می محصول های هواییهای مختلف گیاه برنج از قبیل برگ، خوشه و سایر انداماز قسمت الرو این آفت

آلودگی این حشره در نماید. های برگ تغذیه میفقط از پارانشیم برگ ولی در سنین باال از تمام قسمتالرو  ،سنین اول

ای این حشره عموماٌ از افتد. خسارت تغذیهقبل از خوشه دهی اتفاق میهفته  4تا  3خصوص ه اواخر فصل زراعی برنج ب

برنج گیاه درصد  30تا  25ها چنانچه به طور متوسط باشد. در صورت تغذیه از برگهای برنج میهای انتهایی برگقسمت

 درصد کاهش خواهد یافت.  50بدون برگ شوند، عملکرد بیش از 

باال ممکن است حتی جوانه انتهایی نیز قطع  تراکمدر  و نج به دفعات دیده شده استاز خوشه های بر الرو آفتتغذیه 

خسارت آفت در شالیزارهای شمال ایران به خصوص در استان گیالن در اواخر مرداد یا اوایل شهریورماه که مصادف با  .شود
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شدید مورد حمله قرار داده و در اثر تغذیه از  های برنج راافتد. در این هنگام الروها خوشهظهور خوشه برنج است، اتفاق می

ریزند. با توجه به اینکه در به همراه دانه به زمین می های زیادیشود در نتیجه خوشهها میها موجب قطع و ریزش آنخوشه

یزبان اصلی تواند به عنوان مهای اخیر پرورش گیاه برنج پس از برداشت )برنج رتون( رونق یافته است، محصول فوق میسال

 مورد حمله این حشره قرار گیرد و خسارت زیادی به محصول برنج وارد نماید. 

 

 خسارت  ناشی از تغذيه الرو شب پره تک نقطه ای روی برگ برنج، ابتدای تشکیل خوشه و خوشه های کامل برنج -13شکل 

 

 زیست شناسی 

نماید. حشرات کامل در بهار در داخل خاک سپری می این حشره زمستان را به صورت الرو کامل و در مواردی شفیره

به و فعال بوده  ها شبشب پرهکنند. شی برنج تغذیه میایها و ترشحات عسلک و حتی اندام های زگل شهدظاهر شده و از 

ورت ریزی بعد از غروب آفتاب صتخم گیری وجفتهستند و . حشرات کامل در تمام روز غیر فعال شوندسوی نور جلب می

 گیری،پس از جفت میرند. حشرات مادهگیری مینرکوتاه بوده و مدت کوتاهی پس از جفتحشرات گیرد. عمر می

داده ها قرار سطح زیرین برگ و گاهی صد تایی در رو یا تایی 80تا  20ها در دستجات تخم نمایند. معموالًتخمگذاری می

عدد تخم  700تا  500 مادههذ حشره پوشانند. ا را با ماده لزجی میهگذاری روی تخمتخم حشرات ماده پس ازشوند. می

 متراکم  های هرزدر مزارعی که حاشیه آنها از علفهای ماده اکثراً پرهشب. کشدروز طول می 4تا ریزی گذارد و تخممی

سن اول بیشتر اوقات در بین الروهای  است.روز  10 تا 4تخم ها  دوره جنینیکنند. ریزی میتخم ،بیشتری برخوردار باشد
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روزها  الروهارود. شوند ولی حالت مخفی شدن الروها در سنین دوم و سوم تدریجاً از بین میهای برگ مخفی میغالف

و در هنگام شب به فعالیت می  شده خاک و زیر برگ ها مخفی در سطح کلوخه های زیرگیاه میزبان را ترک کرده و در 

ها تغذیه نموده اما الروهای از تخم خارج شده ابتدا از پارانشیم بین رگبرگ های سطوح فوقانی برگالروهای تازه  پردازند.

 الروهای بالغ اغلب جهت جستجوی غذا به صورت دسته جمعی کنند.میهای برگ تغذیه سنین بعدی از همه قسمت

(armyworms )کشد. طول می روز 32تا  30روها دوره رشد ال د.راه پیمائی می نماین از  مزرعه ای به مزرعه دیگر یا انفرادی

در اواسط الرو برای شفیره شدن به زیر کلوخه ها و بقایای گیاهی می رود. در شمال الروهای نسل اول ، دورهاین س از طی پ

  مد.روز به طول می انجا 20تا  10شوند. دوره شفیرگی متری سطح خاک تبدیل به شفیره می تیسان 1-3تیر ماه در عمق 

 هنمایند. دورریزی میگیری و تخمجفت ،ل مرداد ماه ظاهر شده و پس از مدتی پروازینسل اول در اوا حشرات کامل

 4تا   3حشره شوند. این انجامد و الروهای نسل سوم در اواسط مهر ماه دیده میروز به طول می 19-25نسل دوم رشد و نمو 

  .نسل در سال دارد

 

  :ابیردیروش های پایش و 

در بررسی برای بدام اندازی الروهای در حال حرکت آفت در مزارع برنج  (Pit fall trapگودالی یا خاکی )های تله

ها )مرحله رویشی( و بازدید حضور و تعیین جمعیت آفت کاربرد دارد. به منظور آگاهی از وجود آفت، بازدید هفتگی از تله

 ب )مرحله زایشی( صورت گیرد. ها به طور منظم و مرتروزانه از  خوشه

 بر مزارع و بررسی مراحل رشدی آفت توسط اکیپ های شبکه مراقبت و پیش آگاهی  بسیار اهمیت دارد. منظمنظارت 

به  نوری هایگردد. استفاده از تلهمیاجرا  ایمزرعه منظم برداری هایردیابی و پیش آگاهی آفت با انجام نمونه هایبرنامه

 شود.نیز توصیه می فصل اوایل در حشرات بالغ ردیابی و بررسی تغییرات جمعیت برای سیاه(  راء بنفش )نورخصوص نور ماو

در صورتی که تله های نوری یا . کرد استفاده جمعیت بر نظارت برای آن از توان می و شده شناسایی جنسی آفت نیز فرمون

 الک. هستند فعال زمان این در الروها زیرا شودتوصیه می غروب یا سحر بدام اندازی داشته باشند، بررسی میدانی در نیفرمو

توصیه شده است. از  بررسی الروهای در حال استراحت برای زیر بقایای گیاهی طی روز و خاک باالیی سطح کردن

وهای آفت الربررسی وضعیت توان برای جلب و ها میکشآغشته به حشره میوه سیب تفاله یا گندم حاوی سبوس هایطعمه

 استفاده نمود. 

 استفاده آینده هفته 4-6خسارت احتمالی آفت طی  مورد درکشاورزان  به دادن هشدار برایها حاصل از تله اطالعات

 شود. اعالم می وارد کنند بیشتری آسیب الروی سن باالتر اینکه از قبلمبارزه شیمیایی ، لزوم صورت در و شودمی

 

 مدیریت 

زهکشی مزرعه و دارند آن  فراوانی بر محدودی تأثیرآفت،  پراکنده بسیار رفتار دلیل به های زراعی-روش: کنترل زراعی

از  توسط گیاه جذب بیشتر کلسیمبرای زهکشی مزرعه ، از تجمع الروهابرای جلوگیری ها خشک نمودن چمنزارها یا باتالق

 نسبتکشاورزی حفاظتی با خاکورزی حداقل  شود.توصیه می گیاه و مقاومت خاک شده و در نتیجه سبب سخت شدن بافت
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جمع آوری بقایای گیاهی  شخم، آب تخت و .کنندمی تجربهاین آفت  با را بیشتری مشکالت معمولی خاکورزیبا  مزارع به

در حاشیه مزارع و روی مرزها در کاهش جمعیت الروهای زمستانگذران موثر است. پرهیز از کشت محصوالت غیر برنج 

 و صیفی( در اطراف مزارع برنج در کاهش جمعیت آفت موثر است. )سبزی 

گردد. توصیه می حاشیه مزارع برنج در زمان فعالیت آفتبه خصوص سوروف های هرز از بین بردن علف :مکانیکی مبارزه

 با عمیق شیارهایا ایجاد ب متر در حاشیه مزارعسانتی 30کانال به عمق حفر های گودالی و ایجاد تلهبدام اندازی انبوه آفت با 

ها توصیه الروش پراکن و تهاجم ازجلوگیری  برایو ریختن طعمه مسموم داخل آن  مزارع اطراف در دار شیب هایطرف

های کنترل جمع آوری الرو و شفیره آفت در پای بوته از روش شود.در عمل استفاده  می ندرت به رویکرد اینشده است اما 

 شود. سازی اردک و ماهی در اراضی غرقاب توصیه میمکانیکی آفت است. رها

 شود.برای بدام اندازی انبوه حشرات بالغ نیز توصیه می های نوری )الکتریکی و فانوسی( در مزرعهنصب تله :فیزیکیمبارزه 

ین منظور به منظور برای اشود. هکتار برای شکار شب پره استفاده می 3/2یک تله به ازای ه صورت بتله های نوری استفاده از 

ها تا صبح ها روشن شود و الزم نیست  المپکاهش هزینه برق توصیه می شود که چند ساعت بعد از غروب آفتاب المپ

  روشن باشد.

روز پس  7است. رهاسازی زنبور تریکوگراما  تریکوگراما  از پارازیتوئیدهای مهم تخم آفات برنج زنبور: بیولوژیکیمبارزه 

شود. عالوه بر زنبور تریکوگراما، زنبور پارازیتوئید ر حشرات کامل طی سه نوبت به فاصله هر هفته توصیه میاز اولین شکا

گردد. مگس پارازیتوئید موجب پارازیته شدن دستجات تخم آفت می Telenomus minimus Ashmeadدیگری به اسم 

Winthemia sp.  از خانوادهTachinidae کند. زنبورهای پره را پارازیته میای بوده که الرو شبهاز دشمنان شب پره تک نقط

از خانواده   Meteorus gyrator Thunbergنیز روی این حشره فعالیت دارد. فعالیت زنبور پارازیتوئید  .Apanteles spجنس 

Braconidae شده است. زنبور  ای برنج در نشتارود، تنکابن و رامسر گزارشاز روی الروهای انگلی شده شب پره تک نقطه

ای برنج است. این پارازیتوئید الرو سن سوم این آفت را مذکور پارازیتوئید داخلی سنین مختلف الروی شب پره تک نقطه

عدد الرو را در دوره زندگی یک ماهه خود پارازیته کند. همچنین عالوه بر این سه  80دهد و  هر زنبور قادر است ترجیح می

 کنند شامل: که در مرحله الروی این آفت انگلی فعالیت می گونه پارازیتوئیدهایی

Compsilura concinnata (Meigeu) (Diptera: Tachinidae  (  

Peribaea tibialis (Diptera: Tachinidae( 

Cotesia rufricus (Haliday) (Hymenoptera: Braconidae)  

و از غرب مازندران گزارش شده است. بیشترین درصد  ای برنجهای مذکور روی الرو شب پره تک نقطهفعالیت گونه

-درصد الروها را از بین می 50ها این پارازیتوئیدها تا شود. در برخی از سالپارازیتیسم روی الرو نسل سوم آفت مشاهده می

های خود حمله بانای،  به الرو سایر میزبرند. هر سه گونه پلی فاژ بوده و در صورت عدم دسترسی به الرو شب پره تک نقطه

 کند. می
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نبورهایی از خانواده زو  Tachinidaeهای هایی از مگسدر زمینه کنترل بیولوژیک، با توجه به فعالیت بسیار خوب گونه

Braconidae ،های شکارگر سنAndrallus ه کارگیری این های تکمیلی امیدواری زیادی در ب، پس از بررسیهاو عنکبوت

  فت وجود دارد.عوامل مفید علیه آ

  .موثر است جهت کنترل الروهای سنین پایین آفت Bacillus thuringiensis subsp. Kurstakiباکتری 

د جمعیت ور نامحدوطهای مهر و آبان به معموالً در خردادماه به صورت محدود و در شهریورماه و ماه: شیمیاییمبارزه 

یانی ه صورت طغروها بتان با گرما و خشکی شدید مواجه شوند، جمعیت الیابد و چنانچه مزارع در تابسالروها افزایش می

رجیحاً شود. تمی ها توصیهپاشی در غروب و شبهای برنج، محلولای الروها از بوتهیابد. به دلیل فعالیت تغذیهافزایش می

وصیه تهای مایع کشرهشود. از حش شود که سمپاشی بر علیه این آفت با کرم ساقه خوار برنج و برگخوارها تلفیقتوصیه می

 نمی توان استفاده نمود.  خوار برنجشده جهت کنترل کرم ساقه

استفاده از طعمه مسموم و گردپاشی در مسیر حرکت الروها، اطراف مزرعه و روی مرزها در هنگام غروب توصیه  -

 گردد. می

 

 

 

 

 

 توضیحات دوز مصرفی در هکتار فرموالسیون نام تجاری نام عمومی

 کیلوگرم G 0.2 % 20 ریجنت فیپرونیل
به محض مشاهده اولین عالئم 

 خسارت
 کیلوگرم  SP 80 % 1  تریکلروفن

 لیتر EC 57 % 2 ماالتیون ماالتیون
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 Naranga aenescens Moore برنجکرم سبز برگخوار 

 Lepidoptera: Noctuidae   
شود. این آفت به گیاهان خانواده محسوب میه دوم برنج آفت درج خوار وحشره تکیک کرم سبز برگخوار برنج 

Poaceae (گندمیان یا گرامینه) های گیالن و مازندران انتشار دارد. کرم سبز هم اکنون در استانت این آف. کندمی حمله

شدن  خصوص افزایش رطوبت و طوالنی تره ها به علت تغییرات شرایط آب و هوایی ببرگخوار برنج در برخی از سال

 یابد. شرایط ابرناکی به عنوان آفت اقتصادی و مخرب ظهور می

 
 کل شناسیش

متر، سر، قفس سینه و بال جلویی به میلی 16ای متمایل به قرمز، عرض بدن با بال باز حشره نر به رنگ قهوه حشره کامل:

دیده  8کسر و موازی به شکل عدد ای است. در مجموع روی بال جلویی، سه خط مرنگ زرد تیره تا قرمز مایل به قهوه

نوار اریب میانی به رنگ قرمز است که حاشیه و دارای یک شود. بال جلویی در قسمت قاعده به رنگ مایل به قرمز می

بال شروع و تا نوک های نیمه میانی گوشه دار شده است. یک نوار اریب دیگر به همان رنگ از خارجی آن در تا خوردگی

های ماده دارای رنگ روشن بوده و لکهشب پره  ای است.امه یافته است. سطح زیرین بال جلویی قهوهگوشه عقبی بال اد

شب  نر، درپره شبموجود در بال  قرمزو انتهای بال جلویی آن وجود دارد در حقیقت هر دو نوار میانه تیره رنگی در ابتدا، 

ای های قرمز متمایل به قهوهه این نوارها محو شده و به صورت لکهماد پرهشبماده نیز وجود دارد با این تفاوت که در  پره 

 .دنشوروشن دیده می

ها تقریبا پیازی شکل است. تخماستریومیکروسکوپ کروی و دارای خطوط طولی موازی روی آن بوده که در زیر  تخم:

 شوند که ناشی از رشد و نمو جنینی است. سپس تیره میو ابتدا زرد رنگ 

آیند. می با افزایش سن، به رنگ سبز تیره در ، اماباشند رنگ سبز روشن یا سبز مایل به زرد میه سنین اولیه  ب در الرو:

 5جفت پای شکمی دارد )بر خالف سایر بالپولکداران که دارای  3تنها   آفتدر این یکی است اما الروها از تیپ اروسیفرم 

 صورت می گیرد. حرکات موجی ت وجبی و با حال الرو لذا راه رفتنجفت پای شکمی هستند( 

 میلی متر می باشد.  10میلی متر و شفیره حشرات ماده  5/8طول شفیره نر   شفیره:

 : حشره نر )راست( و حشره ماده )چپ(الغ کرم سبز برگخوار برنجه بحشر -14 شکل
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 تخم کرم سبز برگخوار برنج   -15شکل 

 

 ر برنج  الرو کرم سبز برگخوا -16 شکل

 شفیره کرم سبز برگخوار برنج   -17شکل 

 
 

  خسارت:

کنند. الروهای جوان کم تحرک بوده و از این آفت دارای سه سن الروی است که همه سنین از برگ برنج تغذیه می

های گردند. الروهای طولی باریک و زرد تا سفید رنگ میکنند و سبب بوجود آمدن لکهپارانشیم رویی برگ تغذیه می

دهند. چنانچه سن و تراکم الرو افزایش یابد از ای به برگ میسنین باال از حاشیه برگ شروع به تغذیه کرده حالت کنگره
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نمایند. اساساً تغذیه الروهای این آفت موجب اختالل در فرآیند های برگ به استثنای رگبرگ اصلی تغذیه میتمام قسمت

 گردد. فتوسنتز می

 : باال: خسارت الرو سن اول )راست( و سن دوم )چپ(رم سبز برگخوار برنجخسارت ک -18 شکل

  پايین: خسارت الرو سن سوم )راست( و تارهای ابريشمی تولید شده توسط الرو آفت )چپ(

 
 زیست شناسی 

ای ه. شب پرهکندنسل ایجاد می  3-4 در شرایط آب و هوایی شمال کشور این حشره در سال کرم سبز برگخوار برنج

نسل دوم آفت از اوایل خرداد ماه و در اواخر  هایاما پرواز شب پره گردندنسل اول بطور معمول در فروردین ماه ظاهر می

خوار نسل سوم نیز از اوایل تیر ماه و همزمان با شروع نسل دوم کرم ساقه هایشب پرهرسد. همین ماه به حداکثر خود می

رسند. در زمان فعالیت اواخر تیر ماه و گاهی اوایل مرداد ماه به حداکثر تراکم خود میدر  و نواری برنج قابل مشاهده است

ها، برگ جدیدی تولید الروهای نسل سوم این آفت، گیاه برنج در مرحله ظهور خوشه بوده و در صورت خسارت بوته

کند. دوره هر نسل تقریباً رنج وارد میکنند. تراکم آفت نیز در طی سه نسل افزایش یافته و خسارت شدیدتری به گیاه بنمی

های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر فعال بوده و در مرداد ماه وارد دیاپوز اجباری در ماه. آفت کشدچهار هفته طول می

ی این اکند. بیشترین فعالیت تغذیهای ندارد و تا بهار سال بعد بصورت شفیره زمستانگذرانی میشده و عمالً فعالیت تغذیه

 مکن است بعلت تغییرات آب و هوایی تغییر نماید.  اما این رفتار م های خرداد و تیر استحشره در ماه

حشرات کامل آفت بعد از سپری نمودن فصل زمستان در اواسط فروردین تا اوایل اردیبهشت از پوسته شفیره خارج 

شاء ظاهر شده و روی برگ نشاها در صورتی که فاقد های تهیه نهای ماده در خزانهپرهشده و پس از جفت گیری، شب
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های خود را روی برگ و بندرت زیر برگ برنج در دو نمایند. حشرات ماده تخمپوشش پالستیکی باشند تخمگذاری می

-21 های تخم بطور عمدهدهند. دستهای در کنار هم قرار میردیف موازی یا یک ردیف به طور منفرد و یا به صورت دسته

عدد  200 شوند. هر حشره ماده قادر است تاهای انتهایی باالیی گیاه گذاشته میبوده و در بیشتر موارد روی برگ یعدد 3

  .تخم بگذارد

الروها پس از تغذیه کامل به طرف  انجامد.طول دوره تفریخ بین پنج تا شش روز بر حسب شرایط آب و هوایی به طول می

-ای ساخته و درون آن به شفیره تبدیل میها به همدیگر  پیلهنجا با چسبانیدن برگنمایند و در آنوک برگ حرکت می

شوند. الرو سن آخر قبل از  پیچاندن نوک برگ خط برشی در قاعده آن ایجاد نموده که باعث جدا شدن آن از پهنک 

کشد. اما پس از طول میروز  4 – 6 گی بطور معمولدوره شفیره افتند.برگ گردیده و به کف مزرعه شالیزاری می

  نمایند. های برنج زمستانگذرانی میهای آخرین نسل آفت روی خاک مزرعه و یا بقایای بوتهبرداشت برنج، شفیره

 

 روش های پایش و ردیابی: 

 بر مزارع و بررسی مراحل رشدی آفت توسط اکیپ های شبکه مراقبت و پیش آگاهی  بسیار اهمیت دارد. منظمنظارت 

 برای نوری هایاجرا گردد. استفاده از تله ایمزرعه منظم برداری هایردیابی و پیش آگاهی آفت با انجام نمونه هایبرنامه

بررسی و شناسایی عالئم آلودگی از جمله توری شدن و از بین کاربرد دارد. حشرات بالغ ردیابی و بررسی تغییرات جمعیت

-روی برگ ها توصیه میهای طولی باریک و زرد تا سفید رنگ لکهآن و ایجاد رفتن یک الیه از برگ و تغذیه از پارانشیم 

 شود. 

 
   مدیریت: 

. باشددر اغلب موارد احتیاج به کنترل این آفت نمی و گرددندرت باعث کاهش عملکرد محصول برنج میه این حشره ب

تنک )ل بیولوژیکی و کاهش توده گیاهی عادالرو این حشره باعث ایجاد تتراکم کم تا متوسط این آفت در مزرعه  در

در حفاظت از این دشمنان می تواند به عنوان یکی از اجزای مهم زنجیره غذایی برای دشمنان طبیعی ( شده و شدن گیاه برنج

می ماهی  -اردک یا برنج -برای تغذیه ماکیان و ماهی در صورت کشت مخلوط برنجموثر باشد. عالوه بر این الرو آفت 

 ستفاده شود. تواند ا

در شالیزار از خسارت بیشتر آفت جلوگیری  (اوره)مصرف بهینه و تقسیطی کودهای نیتروژنه : بهداشتی -زراعیمبارزه 

تر شده و الروها به راحتی از خواهد نمود. زیرا در صورت استفاده بیش از حد توصیه کارشناسی،گیاه برنج سبزتر و لطیف

 نماید.  رای رشد و نمو الروها مطلوب تر میها تغذیه کرده و شرایط را ببرگ

شوند. در ایران پارازیته می Trichogramma spتریکوگراما . ان این حشره بوسیله زنبورهای تخم: کنترل بیولوژیکی

 Itoplectis naranyaeبا نام علمی Ichneumonidaeو یک زنبور از خانواده  T. rhenanaزنبور پارازیتوئید تخم به نام 
آوری شده است. درصد های زمستانگذران جمعالرو و شفیره آفت گزارش شده است. این زنبور روی شفیره رازیتپا

درصد بوده است. همچنین از مهمترین دشمنان   70 های این آفت بیش ازپارازیتیسم حاصل از فعالیت این زنبور روی شفیره
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از  باشد. پوره و حشرات بالغ این سنمی Andrallus spinidens  طبیعی کرم سبز برگخوار برنج در مزارع برنج سن شکاری

هم به صورت طبیعی و هم استفاده به عنوان یک  Beauveria bassianaقارچ نماید. همچنین الرو آفت مذکور تغذیه می

 را بیمار نماید.  الرو آفت دتوانمیعامل بیولوژیک 

های فروردین و اردیبهشت ندارد. در های مربوط به ماهشیمیایی در نسلمعموالً این آفت نیاز به کنترل کنترل شیمیایی: 

با نظارت کارشناسان حفظ نباتات در  باشد،چنانچه شرایط آب وهوایی مساعد و تراکم آفت باال   و های خرداد و تیرنسل

ه کرم ساقه خوار در مزارع اما چنانچه کنترل شیمیایی علیو ثبت شده استفاده نمود توان از سموم مجاز صورت ضرورت می

مجزا صرفنظر نمود. البته در چند سال  توان از سمپاشیبرنج مصادف با زمان مبارزه شیمیایی با کرم سبز برگخوار باشد می

ایی حتی به محض مشاهده یشدت در مزارع برنج کاهش یافته و در حال حاضر نیاز به مبارزه شیمه اخیر انبوهی این آفت ب

 سارت نیست. اولین عالئم خ

 

 توضیحات دوز مصرفی در هکتار فرموالسیون نام تجاری نام عمومی

به محض مشاهده اولین  کیلوگرم  SP 80 % 1 دیپترکس تریکلروفن

 لیتر EC 57 % 2 ماالتیون ماالتیون عالئم خسارت
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 اسزامیساقه خوار  هایکرم
Sesamia cretica Lederer 

Sesamia nonagrioides Lefebvre 
Lepidoptera: Noctuidae 

 

ساقه این در اکثر مناطق کشت ذرت با میزان خسارت متفاوت وجود دارد.  ایران در سزامیا جنس ساقه خوارهای کرم

را  گراس سودان و برنج نیشکر، ،بالل ذرت خوشه ای، ذرت ولی گیاهان تک لپه ای حمله کنند انواع به هستند قادر خواران

کرده و بین  حمله ذرت و برنج پاییز به و تابستان در و جو و گندم به بهار در حشره دهند. اینجیح میبه سایر میزبان ها تر

 دهد.را ترجیح می قیاق و مرغ چچم، وحشی، یوالف سوروف، لوئی، ثانوی، میزبان های

 

  شکل شناسی:
 S. cretica  گونه -

 جلـو  هـای بال عمومی رنگ متر است.میلی 32-26ال های باز متر و عرض بدن با بمیلی 12ای به طول ، شب پرهکامله حشر

 اسـت. شـاخک   بلنـد  موهـای  و هـا فلـس  از پوشیده آن بدن و است رنگ سفید عقبی هایروشن و بال کرمی حشره، این در

 باشد.می نخی نوع ماده از دارد ولی شاخک در حشرهکوتاه  مانند اره هایدندانه ردیف یک دارای نر پرهشب

  . شوندمی داده قرار برگ  غالف گرد، پهن و به رنگ سفید شیری بصورت ردیفی زیر، هاتخم

این الروها دارای سر و سوراخ های  متر طول دارد.میلی 35-30به رنگ صورتی و در حداکثر رشد  سنین باال الرو، الرو

 ای می باشند. تنفسی به رنگ قهوه

 شود.متر که در سوراخ محل تغذیه و یا کانال مربوطه تشکیل میمیلی 24قهوه ای رنگ و به طول  ،هاشفیره

 

 S. nonagrioides  گونه -

های جلویی به متر می باشد. بالمیلی 30تا  23متر و متوسط اندازه بال های باز میلی 17تا  15طول ه بشب پره ه کامل، حشر

یک ردیف لکه پیوسته سرتاسری است که نواری را  رنگ طالیی متمایل به قرمزی آجری است که در حاشیه خارجی دارای

 اما  های نر کوچکتر و شاخک پروش دارندپرهشبهای عقبی سفید نباتی رنگ و بدون نقش و لکه است. دهد. بالتشکیل می

 های ماده بزرگتر و شاخک آنها نخ وش می باشد. شب پره

 در و است پخ قطبین با شکل تیره شده و کروی جنین رشد با تدریج به که هستند روشن لیموئی رنگ ابتدا به ها، تخم

 تخم ها،قطب در و رسندنمی تخم قطب دو به نقوش متعدد وجود دارد. این فرورفته و برجسته خطوط آنها جانبی سطح

 نقش است  بدون و صاف

 30مرحله رشد حداکثر بین متر می باشد. متوسط اندازه الروها در سن یک به رنگ صورتی روشن و حدود یک میلی الرو 

الرو کامل قبل از شفیره شدن پیله ظریفی با  ای است.الرو رشد کرده صورتی رنگ با کپسول سر قهوه متر است.میلی 35تا 

 بزاق دهان و فضوالت الروی می سازد و سپس در این پیله شفیره می شود. 
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اکستری مایل به خه ای متکپسول سر الرو ساقه خوار برنج قهواین است که  الرو کرم ساقه خوار برنج از سزامیا راه تشخیص 

وار طولی به ن 5ج است. در صورتی که کپسول سر الرو سزامیا سیاه رنگ می باشد. همچنین در پشت الرو ساقه خوار برن

 .رنگ قهوه ای دیده می شود و الرو سزامیا فاقد این نوارها می باشد

 ای تیره می شود.وه ای روشن است و در مراحل آخر تکامل قهوهبه رنگ قهاز نوع نیمه آزاد  شفیره

 )چپ( Sesamia cretica)راست( و    Sesamia nonagrioidesبالغ سزامیا:  حشرات -19شکل 

 
 

 )چپ(  S.cretica )راست( و الرو  Sesamia nonagrioidesالرو  -20شکل 
 

 
 

 

 

 



 

[ 1401ماه  شهریور ،رضایی –نوربخش ]                                                            [ نترل عوامل خسارتزادفتر پیش آگاهی و ك ] 

 یقی آفات و بیماریهای برنج تلف دستورالعمل اجرایی: مدیریت 29

 )چپ( S.nonagriodes)راست( و  S.creticaشفیره های نر و ماده سزامیا:  -21شکل 

 

 خسارت:

 یه خود راف تغذپس از خارج شدن از پوسته تخم به صورت گروهی، با جویدن ساقه و قسمت های داخلی غال آفت الرو

ند در نتیجه ، ه می نمایخل ساقکند. با رشد گیاه به ساقه نفوذ کرده و با ایجاد سوراخ های گرد، شروع به تغذیه از داآغاز می

فت  در ای این آ ای تغذیههتاثیر فعالیت شود، به طوری که با نسیم و باد می شکنند. ی آلوده بسیار کم میهااستقامت ساقه 

هولت رکزی به سهای م تغذیه از قاعده بوته باعث پژمردگی می شوند در این حالت برگ مرحله تولید پنجه اتفاق افتاده و

د اد پنجه ها می شوباعث افزایش شدید تعد ن فعالت تغذیه اییشود. امی dead heartباعث ایجاد خسارت  گردند وجدا می

عداد پنجه در تابتدایی  فزایشدهد ااما در زمان برداشت گیاهان غیر آلوده دارای تعداد بیشتری از پنجه می باشند  که نشان می

کرد فزایش عملر به اید پنجه های جبرانی منجشود. تولگیاهان آلوده منجر به افزایش تعداد پنجه در زمان برداشت نمی

ای اد دانه هدید تعدکنند. تغذیه الرو آفت همچنین باعث کاهش ششود زیرا آنها تولید گل آذین و خوشه نمیمحصول نمی

زمان ه های تولید شده در ( با کاهش تعداد پنجbootingآلودگی برنج به الرو این آفات در مرحله آبستنی ) گردد. پر شده می

 گردد. می باعث کاهش عملکرد محصول whitedead طی تشکیل 
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 whitedeadخسارت الروهای سزامیا روی برنج:  -22شکل 

 

 زیست شناسی روی گیاه برنج:
S.cretica: 

 حشره هایتخم بندرت گذارد ومی تائی 1-5 هایردیف در برنج ساقه های خود را در محل اتصال دمبرگ بهتخمآفت 

باشد. با مساعد شدن می عدد یکصد حدود متوسط طور به دسته یک در تخم تعداد. است شده مشاهده برگ سطح روی رد

 بغل در غالف داخل در جمعی دسته طور به هفته یک حدود در آفت والروهای شده تفریخ هایتخم هوایی، و آب شرایط

 الروها از تعدادی و کرده حرکت ساقه پائین طرف به جوان یالروها مدت این از پس. کنندمی زندگی برنج انتهائی جوانه

 در الرو که در سنین آخر بیش از یک عددبه طوری ،شوندهای دیگر منتقل میه و به بوتهنمود سوراخ را ساقه راه بین در

 3-4 دارای زآبادفیرو هوائی و آب شرایط در آفت این. باشد می الروی سن 5 دارای حشره این. ماندنمی باقی ساقه داخل

شفیره  ساقه داخل در الروها هوا، شدن گرم با. نمایندمی فعالیت ساقه طول در اردیبهشت آخر تا آفت الروهای .باشدمی نسل

 در تیرماه اواسط در آنها ریزی تخم شوند ومی ظاهر طبیعت در تدریج به دوم نسل هایپرهشب ماه خرداد اواخر ازشوند. می

 در شهریورماه اوایل در و ظاهر ماه مرداد دوم دهۀ اواخر از سوم نسل هایپرهشب .گیردمی امانج برنج زراعت

 سانتی 5-10 عمق در برنج ریشه روی در زمستان طول در مذکور نسل درشت الروهای .کنندمی تخمریزی برنج راعت

 نسل در سال می باشد. 4 -5 این آفت دارای .کنندمستانگذرانی میز خاک متری

بر زمان  یداریمعن ریتأث یکه دما از نظر آمار هنشان داد جینتابررسی شده است و  یاثر دما بر رشد کرم ساقه خوار صورت

، 80/31، 50/35 نهیبه یدما گراد،یدرجه سانت 67/10و  35/9، 81/11، 82/10 نییپا یرشد تمام مراحل رشد دارد. آستانه دما

دوره  یبرا بیبه ترت گراد،یدرجه سانت 55/36و  41/37، 19/39، 93/38 باال ییستانه دماو آ گرادیدرجه سانت 22/32و  35/33

  ین آفت می باشد. و در کل مراحل نابالغ رهیالرو، شف جنینی،
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S. nonagrioides: 

وج خرو الرو سن اول پس از  روز است 7-10جنینی شوند. دوره  یگذاشته مها لیگول یکیبرگ در نزد یها بر روتخم

به  ای اهیاز همان گ یگریسپس به برگ د و شودیم زانیآو یشمیابرتار ک یکند و از یاز تخم به سمت نوک برگ حرکت م

به ساقه  گره انیم نیکترینزدنموده و از حرکت گیاه ساقه این انتقال هوایی، الرو به سمت پس از برد. هجوم می یگرید اهیگ

 رهیانجامد. شفیروز به طول م 50تا  40از  یدارد و کل دوره الرو یسن الرو ششآفت  کند.یم هیتغذ آننفوذ و درون 

 10از  یرگیوجود دارد. دوره شف رهیشف کیدر هر ساقه فقط  و دهدیرخ م اهیگقاعده  به کینزد هاگرهانیمفضای  شدن در

-45حله تخم تا ظهور حشره کامل از سزامیا از مرآفت ر شرایط مساعد فصل زراعی یک دوره نشو و نمای دروز است.  12تا 

نسل متوالی در ایران  5تا  3و با توجه به منطقه در سال از است  انجامد. به طور کلی سزامیا آفت چند نسلیروز به طول می 40

نسل کامل و  4آفت دارای در خوزستان و  نسل 3- 5/3این آفت  های اصفهان و تهرانکند. در مزارع ذرت استانایجاد می

  آفت مورد هجوم قرار می گیرد.  مسوم و چهار ،دوم هایبرنج در نسل. ک نسل ناقص استی

  
 ردیابی: روش های پایش و 

های شبکه مراقبت و پیش آگاهی  بسیار اهمیـت دارد.  نظارت منسجم بر مزارع و بررسی مراحل رشدی آفت توسط اکیپ

و همچنین آگاهی یافتن از وضعیت جمعیـت   هردن زمان دقیق مبارزهای نوری و فرمونی، جهت مشخص کاستفاده از انواع تله

وضعیت محصول در مزرعه و مشاهده عالئم آلودگی از جمله وجود سـوراخ همـراه   ای  بررسی مشاهده شود.آفت توصیه می

عالئـم  توصـیه مـی شـود. ایـن      whitedeadوجود پنجه های بـیش از حـد و   ، dead heartفضوالت در ساقه برنج، پژمردگی، 

گیاهی از جمله بیماری های قارچی ممکن است اشتباه گردد، لذا بررسی عامـل   گاهی با عالئم سایر آفات و عوامل بیماریزای

  شود.  ایجاد خسات توصیه اکید می

 مدیریت: 

وقتی که  زمستانه در اسفند ماه ، شخمهزمستان آب یخطوقه در زمان برداشت،  محل در برنج قطع بوته های زراعی:مبارزه 

از بین بردن علف های هرز میزبان نظیر لوئی،  گردند، می تبدیل شفیره به برنج کلش داخل در و آمده سطح به الروها اکثریت

جمع آوری و معدوم باقیمانـده گیاهی با رعایت کامل اصول فنی و صحیح با نظارت ، در اطراف مزارع برنجغیره  نی و

 توصیه می شود.  کارشناسان فـنـی

 از کشت ارقام متفاوت در مناطق آلوده خودداری و منحصراً ارقام نسبتاً مقاوم کشت گردند.مقاومت ارقام: 

بـاالو   جسـتجوگری  با قدرت basseolae elenomusT ،های ساقه خوارکرم  این طبیعی دشمنان میان در کنترل بیولوژیکی:

 و انبـوه  پـرورش  بـرای  فصـل  اوایـل  اسـت در  شـده  یهتوصـ  اسـاس  این است بر برخوردار خاصی اهمیت ز میزبانی تخصص

 هـای  تله شکار اساس بر فصلی تلقیحی صورت به شده یاد زنبور اسازی. رهداشت ویژه تمامها مزارع در زنبور این رهاسازی

 از تـراکم مناسـبی   بـا  فصل اول رهاسازی گر. اشود شروع آفت اول نسلحشرات بالغ  جمعیت گرفتن اوج فرمونی همزمان با

 زنبـور پارازیتوئیـد    وسـیع و اشـباعی نیسـت.    سـطح  در رهاسـازی  بـه  نیـازی  بعـد  هـای نسـل  در شـود،  انجـام  زنبـور  جمعیت



 

[ 1401ماه  شهریور ،رضایی –نوربخش ]                                                            [ نترل عوامل خسارتزادفتر پیش آگاهی و ك ] 

 یقی آفات و بیماریهای برنج تلف دستورالعمل اجرایی: مدیریت 32

Platytelenomus hylas Nixon  در خوزستان( و زنبور پارازیتوئید(Habrobracon hebetor  وH. pintoi   در دشت مغـان(

 .ندکه کنترل مطلوبی بر آفت داشتـه ا ی باشندنیز از دشمنان طبیعی گزارش شده از ایران مو اردبیل( 

ریزی آفت مشخص و تخم زمان های فرمونی یا نوری،از تلهپس از بازدیدهای مرتب و ردیابی با استفاده  شیمیایی:مبارزه 

برای این آفات روی گردد. توصیه می ، سمپاشیپس از خروج الروهای سن یک از پوسته تخم و قبل از ورودشان به ساقه

 ذرت ترکیب زیر ثبت و قابل استفاده هستند. برنج ترکیب شیمیایی ثبت شده وجود ندارد اما در مزارع 

 توضیحات دوز مصرفی در هکتار فرموالسیون نام تجاری نام عمومی

 لیتر  EC 35 % 3 زولون فوزالون
به محض مشاهده اولین 

 عالئم خسارت
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 های خزانهمگس
 Ephydra spp. 

Ephydra afghanica Dahl  
Diptera: Ephydridae 

 ها موجب از بین رفتن بسیاری از خزانهترین آفت هنگام خزانه گیری برنج است و در برخی از سالخزانه مهم هایمگس

 شود.برنج شده و منجر به تجدید کشت می

 
 شکل شناسی 

. دنباشمی ای تیرها کوچک و به رنگ قهوههحدود چهار میلی متر طول دارد، سر عریض و چشماین حشره بدن   حشره بالغ:

به رنگ آبی متمایل به سبز متالیک براق  سپرچه در امتداد محور میانی پوشاند.ی میگرد خاکستری رنگرا آفت بدن  روی 

معموالً دارای یک جفت موی صلیب در نزدیکی لبه کناری است. بند سوم شاحخک فاق موی طویل و پیشانی براق است. 

می باشد. پیش ران پاهی میانی و عقبی خاکستری و سایر بخش های کرکدار  )آریستا( شاخکست و موی انتهای بیرونی ا

برابر  5/2شکمی در سطح پشتی در حشرات نر  5پاها زرد رنگ می باشند. رگبال ها زرد، شکم قهوه ای و خاکستری و بند 

 حلقه چهارم شکمی سطح پشتی است. 

 2/0متر طول و تا میلی 65/0 بوده و و با پوسته سفت بیضی کشیده ه شده به رنگ مایل به سفید وهای تازه گذاشت : تخمتخم

  متر عرض دارد. میلی

ها تا کرم روشن و اندازه آن سن اول الروهای ای، سر و بند اول سینه قابل جمع شدن هستند.شکل الروها تقریباً استوانه الرو:

 سمت انتهایی بدن. قرسدمیلیمتر می 12حداکثر تا آنها  اندازهکامل مایل به زرد رنگ و . الروهای متر استحدود یک میلی

 شود. ختم می دو شاخه یای شکل با انتهااستوانهتنفسی  به یک لوله الروها 

باعث است که در موقع خروج حشره بالغ  یمشخص زائده ای و صفحه پشتی قفس سینه دارایشفیره به رنگ قهوه :شفیره

های جوان برنج در خزانه چسبیده و شفیره این حشره به وسیله قالب انتهای شکم به ریشه .شودمیپوپاریوم  کاف برداشتش

 مانند. شناور می

 برنج حشره کامل مگس خزانه -23 شکل
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 نمای شماتیک الرو مگس خزانه برنج -24شکل 

 خسارت:

نند و با تغذیه از آنها باعث زردی و پژمردگی آنها گردیده و پس از کها حمله میالروهای مگس خزانه به ریشه گیاهچه

های داخل خزانه زرد شده و شوند. در مواقعی که جمعیت زیاد باشد تمام گیاهچهتکمیل رشد در همان جا به شفیره تبدیل می

 . دناز بین می رو

 خسارت مگس خزانه برنج -25شکل 

 

   :زیست شناسی

صورت تخم در داخل خاک است. زمان ظهور حشره کامل در هر نسل در مناطق مختلف به آفت زمستان گذرانی 

شود و پس از انتقال نشاء متفاوت است. در مناطق شمالی فعالیت الروها در خزانه از اوایل تا اواسط اردیبهشت ماه شروع می

در این مگس در شمال ایران یک نسل  آفت یابد. با توجه به نحوه زندگیلیت در مزارع اصلی ادامه میفعا ،به بستر اصلی

شود می این مگس نیمه آبزی است و در مزارعی که آبیاری .گذراندمی خزانه در را نسل 2 – 1خزانه و در سایر مناطق 

-کند.  حشرات کامل طی روز فعال بوده و روی برگهای مرکزی برنج تغذیه میزندگی کرده و در مرحله رویشی از برگ

 کند. خزانه زندگی می اطراف و داخل های راکددیک آب قابل مشاهده هستند. این مگس در آبهای برنج نز

 6تا  2دهند. دوره جنینی تخم عدد تخم به طور انفرادی و در قسمت سطح روئی برگ برنج قرار می 20ماده تا حشرات 

 کشد. روز طول می 10تا  5فیرگی ش  کنند. های مرکزی تغذیه میالروهای نئونات این مگس از برگبوده و روز 

که نسل اول در اوایل خردادماه، نسل دوم از اواخر خردادماه، نسل سوم اواخر  دارد در سالر اصفهان چهار نسل آفت د

 . گرددتیرماه و چهارم اواسط مردادماه ظاهر می
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 روش های پایش و ردیابی: 

 اکیپ های شبکه مراقبت و پیش آگاهی  بسیار اهمیت دارد.نظارت منظم بر مزارع و بررسی مراحل رشدی آفت توسط 

 برای نوری هایاجرا گردد. استفاده از تله ایمزرعه منظم برداری هایردیابی و پیش آگاهی آفت با انجام نمونه هایبرنامه

و بعد از  هدیده شد رنگ سبزبا حشرات بالغ سزامیا توسط تله های نوری بیشترین تاثیر در جلب و شکار ردیابی کاربرد دارد. 

 دارند. بیشترین و رنگ های سفید آفتابی و نارنجی کمترین تاثیر را  سفید مهتابیآن رنگ 

 مدیریت: 

نشاء تهیه  خزانه سنتیشده و سعی شود از زیر پالستیک ) دارای پوشش( استفاده  های تهیه نشا از خزانه: زراعی مبارزه 

ساعت و سپس  24برنج، ابتدا با خشکاندن آب خزانه به مدت  س خزانهگدر صورت آلودگی خزانه تهیه نشا به منشود. 

توان باعث مرگ تعداد متر در روز به مدت دو روز میخشکاندن آب خزانه در شب و آبیاری مالیم کمتر از یک سانتی

 زیادی از الروهای مگس خزانه برنج در خزانه شد. 

امکان پذیر است.  لوزیکی این آفت در مزارع در شمال کشوروجود عوامل کنترل بو با مبارزه طبیعی: مبارزه بیولوژیکی

های درصد( شفیره 55در ایران تا حدود زیادی )تا  Pteromalidaeاز زنبوران  Uroleis maritinaزنبور پارازیتوئید شفیره 

 کنند. آفت را پارازیته می

به صورت توان می و نظر کارشناس ر صورت لزومندارد ولی د معموالً این آفت نیاز به کنترل شیمیایی شیمیایی: مبارزه 

 استفاده نمود. کیلوگرم در هکتار  یک میزانبه  SP 80% تری کلروفن پاشی با فشار مالیم ازمحلول

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C/
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 .Hydronomus sinuaticollis Faustریشه برنج  سرخرطومی 
Coleoptera: Curculionidae 

 

در ایران اما  و جنوب قزاقستان انتشار دارد انهیمیایقفقاز، آس ه،یروس ییدر جنوب بخش اروپا یاطور گستردهآفت به نیا

 است. این آفت از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار نمی باشد. جنوب فارس و خوزستان انتشار آن محدود به 

 
 ی:     شناسشکل

های خاکستری مایل پوشیده شده با فلس ،رهیت یو خاکستر اهیرنگ س متر و بهیلیم 5/4 – 7 این حشره بدن طول حشره بالغ،

گاهی با یک خط میانی روشن و شاخک و پنجه های پا قرمز، پیش گرده )سطح پشتی بند اول قفسه سینه(  .باشدیمای به قهوه

سفید رنگ در خط میانی گاهی با دو لکه بوده  نامنظمهایی لکه  حاشیه های موازی و ها دارایبالپوش باشد.میدو خط جانبی 

بخشی از شاخک در تر از بند اول سینه و تا حدی کوتاهشاخک کمی در انتها متورم شده خرطوم است.  در دو طرف شیار 

پیش قفسه سینه دارای طول و عرض مساوی و بیشترین عرض در  ها در پهلوی سر قرار دارد.روی آن قرار دارد. چشمشیاری 

 ک،یبارپنجه پاها شخص، ساق پاها منحنی، حاشیه داخلی آنها دارای ردیف هایی از موهای بلند، میانه آن، سپرچه بسیار م

کشیده  و دارای عرضی همسان با ناخن که گاهی بلندتر از مجموع بندهی دوم و سوم بوده، ناخن ها بلند  بندهای اول و سوم

 و آزاد هستند. 

 باشد.متر میمیلی 3/0 آن و عرض 7/0 آن یه دانه برنج، طولرنگ و کشیده و کمی خمیده شب این حشره سفید تخم

دندانه های  با یشکم 3-5ندهای ب یمتر، سمت پشت یلیم 8-7به قرمز است. طول بدن  لیبا سر ما دیبدون پا، سن آخر سف الرو

 است.  در هر طرف یمثلثکوچک 

ای روشن و هنگام خروج در ابتدا و سپس قهوهبه رنگ شیری  میلیمتر،2 – 3میلی متر و عرض  4 – 6به طول شفیره، 

 ای رنگی دیده می شود.دهد. روی حلقه های بدن موهای قهوهای تیره تغییر رنگ میحشرات بالغ به قهوه

 حشره بالغ سرخرطومی ريشه برنج -26شکل 

 

 خسارت: 

پارانشیم برگ و عمدتاً گیاهچه های  ها ونمایند. افراد بالغ ازبرگوارد میدو خسارت  هراین آفت  و الرو حشره بالغ

-نماید. خسارت اصلی این آفت مربوط به مرحله الروی آن میدیرکاشته شده برنج در شب و از ساقه در طول روز تغذیه می
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محض انتقال نشاء به زمین اصلی جمعیت آن نماید. این آفت در خزانه فعالیتی نداشته و بهباشد که از ریشه و طوقه تغذیه می

خسارت این آفت زمانی که میزان بارنـدگی در  رسد. که در مرداد ماه جمعیت  آن به اوج خود میطوریزدیاد پیدا کرده بها

 .رسددرصـد محصول برنج می 25تـا  20کند نسبتاً شـدید بـوده و میلی متر تجاوز می 500بهـار از 

 
 ی:شناسستیز

این آفت نسبتاً  یگریشفدوره . است گوفاژیالو  نسل در سال دورای دادر دنیا تک نسلی ولی در استان فارس آفت  

اولین نسل این آفت در اواسط مردادماه ظهور پیدا کرده که باشد. میماه تا اواسط خردادماه اواسط فروردین از یطوالن

نسل دوم این آفت در همین منظور خسارت نسل اول بیش از نسل دوم است. باشد. بههای برنج میمصادف با ظهور خوشه

های حاصل از نسل ها و زمان برداشت محصول است. سرخرطومیمهرماه ظاهر شده که مصادف با سفت و سخت شدن دانه

-ریزی میگیری و به قسمت ریشه مهاجرت کرده و اواخر شهریورماه تخماول جهت تولید مثل در اواسط شهریورماه جفت

 کنند. 

شوند. بیشترین مهاجرت حشرات بالغ در عصرگاه پس آبیاری در کانال های آب منتقل می حشرات ماده با پرواز و یا آب

گذرانند. آنها زیر آب از افتد. حشرات بالغ بیشتر عمر خود را زیر آب میدرجه سانتیگراد اتفاق می 28- 30از رسیدن دما به 

و تعداد تخم  چسبانندبا مواد چسبناکی می در قاعده ساقه ها های خود راکنند. اینها تخمپارانشیم بساقه ها و ریشه ها تغذیه می

ای و زیر آب، الروها کنار ریشه زندگی نموده و هوای مورد نیاز . روی برنج در شرایط مزرعهعدد متفاوت است 5 – 15

ها را از شهیره و کنند. الرو پس از خروج آب از مزرعه گیاهان میزبان را ترک نمودهای گیاهی تامین میخود را از بافت

. تراکم الرو ردسن دا 4آفت  دهند. الرویم لیها تشک شهیدر اطراف ر اپوزید یبرا یخاکهای آنها النه بعداًخورند. یم رونیب

 یبا الروهاحشرات بالغ همراه  در میزانی کمتر سن آخر و یالروها عمدتاً رسد.یم زبانیم اهیدر هر گعدد   40-10به  یگاه

 روند. یم یبه خواب زمستانخاک متری سانتی 30تا  25اواسط مهرماه به عمق از نابالغ 

 

 روش های پایش و ردیابی:

 استفاده از تله های نوری برای ردیابی حشرات بالغ در دنیا معمول است. 

 
 :تیریمد

ها و در زمان ال نشاءداشته، و شخم زمین اصلی قبل از انتق تجمع سطح خاکها که اکثر الرو هزییشخم پازراعی: مبارزه 

ای یا جالیزی و آیش تناوب زراعی با محصوالت علوفه، زود هنگام برنجکاشت  گردد.شفیرگی، باعث از بین رفتن آنها می

مرغ حذف علف های هرز میزبات به خصوص باشد. گذاشتن زمین مؤثرترین روش مبارزه علیه سرخورطومی ریشه برنج می

(Cynodon dactylon) وحشی و شبدر(Trifolium Pratenes) شود.توصیه مییا آیش  در صورت تناوب و 

اصول کنترل زراعی نیاز چندانی به مبارزه شیمیایی با این آفت وجود نخواهد داشت.  در صورت رعایتشیمیایی: مبارزه 

  برای این آفت همچنین ترکیب شیمیایی ثبت شده ای وجود ندارد.
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 .Cicadella viridis Lزنجرک سبز برنج 

Hemiptera: Cicadellidae 
سیا نـوب شـرق آجنـوب و و جنوبی دریای مدیترانه و ج در بسیاری از مناطق برنج خیز جهـان از جملـه جنـوب اروپـا، سواحل شرقیاین آفت 

-این آفت بهکند. می غذیهت لفیگیاهان عروی سایر پلی فاژ بوده و عالوه بر برنج آفت  .یکی ازآفات مزارع برنج شمال کشور استو  وجود دارد

 هاییماریگسترش ب و همچنین و بیماری زرد ویروسی برنج کوتولگی برنجهای ویروسی مانند بیماری بیماریانتقال دلیل 

 گردد.محسوب میدنیا قارچی و باکتریایی از آفات نسبتاً مهم در
 

 شکل شناسی: 

حشرات  متر ویمیل 5 – 7حشره کامل نر زنجرک ،  به رنگ سبزبدنی باریک، کشیده و معموال با ای زنجره ،حشره کامل

، سه . شاخکها موئیای مایـل بـه خاکـستری استهای مرکب بزرگ و به رنـگ قهـوهچشم. باشدمی میلی متر 7 – 9 ماده

زی می ـا لکه لوـاده بکه بندهای انتهای مویی و باریکتر می شوند. این حشره در پیشانی دارای دو چشم س بندی، به طوری

بز به رنگ س ماده ییجلو یهابال ،ها غشایی و نیمه شفافباشد. خرطوم نسبتاً باریک و بلند به رنگ قهوه ای است. بال

-الب  باشد. اهیبه س لیاممکن است م یو حت رهیبنفش ت -ینر به رنگ آب جلویی حشرات یهاروشن است، اما بال یاروزهیف

شکم  ی پوشاند.م را مو کل شک کنـدطول بال ها از انتهای شکم حـشره تجـاوز مـی. فاف هستندهای عقبی مثلثـی شـکل و ش

 .حلقه مجزا تشکیل یافته است 7سبز رنگ و از 

 .دنباشمیمیلی متر  2/0 – 8/0، استوانه ای، سبز شفاف ، سفید تاهاتخم

با  سبزبه  زرد مایله ب جیتدرهبالرو کامالً رشد یافته  ، ودزر مایل به دیسف رنگ آنها به اًبعد بوده ولی ابتدا شفاف ،هاپوره

شره این حود. شم دیده می ای رنگ از سر تا انتهای شکدو نوار قهوهدهند. میرنگ  رییتغ های سیاه در سر و قفسه سینهلکه

 .تر استملیمی 1 -1/3رشد یافته  و اندازه پوره  میلی 4/0 – 9/0 پوره جوان باشد.سن پورگی می 5دارای 

 

 حشره بالغ و پوره زنجرک سبز برنج -27شکل 

 
 

 



 

[ 1401ماه  شهریور ،رضایی –نوربخش ]                                                            [ نترل عوامل خسارتزادفتر پیش آگاهی و ك ] 

 یقی آفات و بیماریهای برنج تلف دستورالعمل اجرایی: مدیریت 39

 راست(ره بالغ نر )ش( و حچپحشره بالغ زنجرک سبز برنج ماده ) -28شکل 

 

 خسارت:

زنجرک سبز خرطوم خود را گیاه وارد کرده و از مواد غذایی آن تغذیه می کند. عالئم خسارت توسط این آفت به 

برگ های آلوده  تزریق زاق سمی باعث زردی و پیچ خوردگیک شدن آنها می باشد.صورت ضعیف شدن بوته ها و خش

حالت سوختگی به خود می گیرند. گاهی در مرحله شیری شدن دانه، زنجرک به گیاه حمله کرده و باعث برگ و شده 

مستقیم و مهمتر  انتقال بیماری های ویروسی خسارت غیر .الغری دانه، پوک شدن و کاهش وزن دانه های برنج می شود

 دهد. آفت را تشکیل می

 

 : یشناس ستیز

اطراف در تخم ها برد. می مرطوب به سر هایمکانصورت تخم زیر پوست درختان میوه و در این حشره، زمستان را به

 فیرد کیمرتب شده در  15تا  10 یها. آنها در دستهشودگذاشته می شده سبز هایگراس ایغالف برنج  ایو  یانیرگبرگ م

 در در مزارع برنج کوهستانی و .رایج هستند هاو تاالب های مرطوب و پر بارانطیها سبز در محزنجرک .شوندمیگذاشته 

 دهند. آنهایم حیغالف برگ و وسط برگ ترج یبه جارا برگ  کناره هیتغذ ی. آنها براگسترش ندارندباالدست  یاراض

 . دهندیم حیترج زین اند راکود نیتروژنه مصرف نمودههای برنجی که مقدار زیادی همچنین بوته

 
 روش های پایش و ردیابی:

ر مهم ادر کنار مزرعه برای تعیین جمعیت و حضور آفت بسیحاوی آب استفاده از کارت ها و تشت های زرد رنگ 

 است.
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 مدیریت:

ز که برای کنترل سایر آفات برنج در نی زراعیتوصیه شده  هایروش و خسارت این آفت در حال حاضر جدی نمی باشـد

کارایی چندانی  ممکن است در مدیریت آفت نقش داشته باشند هر چند برای کنترل اختصاصی آفتنظر گرفته می شود 

 .دنندار

زمان چند کاهش کشت برنج درسال و کشت هم، های ویروسیبه زنجرک و بیماری استفاده از ارقام مقاوممبارزه زراعی: 

 یبرا )با استفاده از آمار دراز مدت منطقه( تیدر اوج فعالبرنج  اجتناب از کاشت، مزارع آلوده به زنجرکمحصول در 

و  هرز یهاکنترل علف، تروژنیاز حد ن شیب مصرفاز  یریجلوگ و مصرف بهینه کود نیتروژنه، ی بیشتراز آلودگ یریجلوگ

 ایبرنج با سو کشت مخلوطو  برنج ریمحصول غ کیبا  یزراع انجام تناوب، های زنجرک مانند اویارسالم و سوروفزبانیم

 شود. توصیه می

ها، ، سنجاقک .Microvelia spهای آبزی جنس تعداد زیادی از شکارگرهای مزارع برنج ازقبیل سن بیولوژیکی:مبارزه 

 کنند. ها بوده و از این حشره تغذیه میها دشمنان طبیعی زنجرکها و عنکبوتآسیابک

تاکنون برای کنترل این گردد ولی خوار برنج معموالً این آفت هم کنترل میبا کنترل شیمیایی کرم ساقه شیمیایی:زه مبار

 ثبت نشده است. شیمیایی ترکیب به صورت اختصاصی آفت 
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 های برنجبیماریبخش دوم: 

 Magnaporthe oryzae B.C. Couch (teleomorph) بالست برنج
Pyricularia oryzae Cavara (anamorph) 

Fungi: agnaporthales: Magnaporthaceae 

 

اه در دد. اگر گیگرمی از جمله ایران، محسوب زیبالست برنج به عنوان مهمترین بیماری برنج در اکثر کشورهای برنج خ

م ت کشت ارقابه علیماری در حال حاضر این ب .وداز بین بر ممکن استزنی مورد حمله قرار گیرد، مرحله نشاء و یا پنجه

بی رایط مناسکه ش و مازندران  گیالن کشورمان و بویژه در حساس محلی و موقعیت خاص میکروکلیمایی در بعضی از مزارع

 وشرایط  شده و در صورت مساعد بودنهر ساله موجب خسارت و کاهش محصول  ،شودبرای توسعه بیماری فراهم می

ر برنج بوده و سای مهمترین میزان این بیماری گیاهشود. تخمین زده می درصد 60اپیدمی شدن، کاهش عملکرد تا بیش از 

 نیز ممکن است به این بیماری آلوده شوند.  جنس های زیر گندمیان از جمله

Agropyron, Agrostis, Alopecurus, Anthoxanthum, Avena, Bromus, Chikusichloa, Dactylis, Digitaria, 

Echinochloa, Eleusine, Festuca, Glyceria, Hierochloe, Holcus, Hordeum, Leersia, Lolium, Oplismenus, 

Oryza, Panicum, Phalaris, Phleum, Poa, Secale, Setaria, Triticum, Zea, Zizania. 
 

 

 :خسارت

خوشه و  اقه، گردنسهای میانی برگ، گره رگ، غالفهای هوائی بوته برنج مانند ببه تمام قسمتبرنج بیماری بالست 

 باشکل  وزیلظاهر شده و سپس به صورت  یصورت نقاط آبسوخته و خاکستر ها روی برگ، ابتدا به. لکهخوشه حمله نماید

تر روی وشنهای کشیده خاکستری با حاشیه روجود لکه آیند.دار است، در میکه در دو انتها نوک رنگ یاقهوه هیحاش

ساس و در های موجود روی ارقام حلکه باشد.ناسایی این بیماری در مراحل اولیه میاصلی ش مپهنک برگ یکی از عالئ

گردند. روی گردن شوند و در نتیجه منجر به سوختگی برگ میمساعد به سرعت بزرگتر شده و به هم متصل می طشرای

الست گردن به ب. در این حالت یندنمادر دو طرف پیشروی میرنگ از محل بند گردن شروع شده و  ایهای قهوهخوشه، لکه

ساقه جدا  شود و نهایتاً پس از خشک شدن، در مرحله برداشت ازخوشه از همین نقطه شکسته و آویزان می و معروف است

  گردند.می
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 خزانهنشا در  یالئم خسارت بالست روع -29شکل 

 

که اگر  به طوری بستگی به زمان آلودگی داردان آن باشد و میزخسارت اصلی بیماری بالست در مرحله خوشه می  

آید که مشابه حالت خوشه خوشه کامالً پوک و به رنگ سفید در می افتد،یآلودگی بالفاصله پس از ظهور خوشه اتفاق ب

آن را از خسارت خوشه ، ای شدن گردن خوشهم قهوهئعال یباشد، ولخوار برنج میسفیدی در خسارت نسل دوم کرم ساقه

های کند. در عوض هر چه آلودگی دیرتر ظاهر شود خسارت وارده کمتر خواهد بود و دانهخوار جدا میکرم ساقه سفیدی

 همنجر به افزایش خرد دیمرحله تبدیل شلتوک به برنج سف درها کوچکتر خواهد شد و شوند ولی اندازه دانهکمتری پوک می

م بیماری روی بند ساقه به ئعالشود. کمی، خسارت کیفی نیز ایجاد میشود. بنابراین عالوه بر خسارت دانه( میبرنج )نیم

-می منجر به ورس در مزرعه ها و  و پوسیده شدن بند عالئمبروز شدید این های خاکستری مایل به سیاه است. صورت لکه

 .هم ممکن است مورد حمله قارچ عامل بالست قرار گیرند هاسنبلچهپرچم و  برگ غالف. گردد

 عالئم بالست روی برگ برنج و وجود کنیديوفورهای قارچ روی زخم ناشی از بیماری در شرايط مرطوب و سايه -30شکل 
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بروند. مزارع مورد حمله  نیکامل از ب اهانیشود و ممکن است گ یغالف برگ خشک م، آلوده اهانیو مرگ گباز ماندن از رشد  -31شکل 

 سوخته دارند. یظاهر

 

 ست گردن خوشه بال عالئم -32 شکل 

   
 رخه بیماری: چ

در فصل  .توک می باشدلروی بذر شو میسلیوم در بقایای گیاهی و یا به صورت کنیدیوم  عامل بیماری زمستان گذرانی

ها پس از شود. کنیدیغیر جنسی و غیر متحرک قارچ( با باد انجام میاسپور ها )توسط کنیدی رشد، انتشار بیماری معموالً

زده و به داخل بافت میزبان نفوذ جوانه به خصوص در هنگام شب ی برگ و یا دم خوشه، با وجود رطوبت باالاستقرار رو

و شرایط خشک تا یک سال در کلش در قارچ میسلیوم  .شوندها ظاهر میچهار تا پنج روز پس از نفوذ، لکه کنند. معموالًمی

وجود رطوبت در صورت ستقرار بر روی برگ یا دم خوشه و س از اکنیدی ها پماند. میسال باقی مانده  2-4روی گره ها 

بدین ترتیب چرخه زندگی قارچ  کند ومیبافت نفوذ کافی و قشر نازکی از آب، جوانه زده و لوله زایای حاصل به داخل 

،  ارقامقاومت مرطوبت، درجه حرارت، آفتاب، مه، به توسعه و گسترش بیماری . گرددسریعاً هرچند روز یک بار تکرار می

ای )نیتروژن، فسفر، پتاسیم و سیلیس(، میزان حساسیت شرایط تغذیه حرارت و رطوبت( ،)باران، باد، نور عوامل محیطی

سرعت گسترش و همه گیر شدن بیماری بالست مؤثر بسستگی دارد که بر زایی قارچ عامل بیماری میزبان و شدت بیماری

 هستند. 
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 با ایجاد باد درصد است. 92گراد و رطوبت باالی درجه سانتی 25-28زنی اسپورها نهبهترین درجه حرارت جهت جوا

باعث افزایش نفوذ عامل بیماری شده و همچنین با انتشار اسپور های قارچ به گسترش بیماری در مزرعه و آسیب روی گیاه، 

های کوچک و فعال لکه و گرددی میکاهش میزان نور آفتاب در مرحله حساس باعث افزایش آلودگ منطقه کمک می کند.

شود. باران به پراکنده شدن اسپورهای قارچ عامل بیماری کمک کرده و سبب افزایش در تاریکی و هوای ابری تشکیل می

اثر مه آلودبودن هوا و مدت خیس ماندن برگ ها در رابطه با بیماری نیز بررسی شده است و رشد  شود.رطوبت در مزرعه می

 .شودساعت خیس بماند بخوبی انجام می 12چنانچه برگ به مدت ، درجه سانتیگراد 26ارت قارچ در حر

 ،افتدمیلیون کنیدی در سطح یک متر مربع مزرعه می15باشد روزانه حدود  در مواقعی که بیماری در مزرعه شدت داشته

ها حتی تا قابلیت انتقال دارند. وجود کنیدیکیلومتری مزرعه  20متر از سطح خاک و به طور افقی تا  25ها تا ارتفاع کنیدی

 اند. وجود داشته ،نمونه برداری شده است متری سطح زمین که توسط هواپیما 2100فاصله 

 
 روش های پایش و ردیابی:

دقیق هواشناسی و استفاده از  اطالعاتهای مؤثر پایش و ردیابی این بیماری، دسترسی و تجزیه و تحلیل یکی از روش

با توجه به متوسط درجه حرارت، رطوبت نسبی هوا  ،در طول مدت رشد گیاه هشدار دهنده از جمله اسپورتراپ است.وسایل 

 نمود. توان چگونگی پیشرفت بیماری را مشخص می ،و تعداد اسپور قارچ عامل بیماری در هوا

زایش میزان آلودگی همراه است و نکته بروز بیماری بالست و افبا درصد(  90باالرفتن حداکثر رطوبت نسبی هوا )بیش از 

متوسط  آمدن با پائین .باشددرصد در طی چند روز متوالی می 90مجموع ساعات رطوبت نسبی بیش از  ،مهم در این مورد

میزان  ،شود. بعد از بارندگی و در صورت کافی بودن میزان اسپورتعداد اسپور بیشتری شمارش می محیط درجه حرارت

تراکم اسپورهای هوازاد در  به کمک دستگاه اسپورتراپ. یابدافزایش میای برگ به طور قابل مالحظه آلودگی بالست

 شود. می گیریمزارع به صورت روزانه اندازه

 و ظهور خوشه یدر دوره پنجه ده خود از مزارع،مستمر  های دیبازدکارشناسان حفظ نباتات بدنبال کشور ما،  طیدر شرا

-مناسب ترین زمان مبارزه را در قالب اطالعیه های فنی به اطالع کشاورزان می ،منطقه یاخبار هواشناس تجزیه و تحلیل و 

 رسانند. 

 
 مدیریت: 

 کنترل زراعی و بهداشت گیاهی:

مصرف بیش از حد نیتروژن بدون توجه به میزان مصرف فسفر و پتاسیم باعث تشدید بیماری بالست  کوددهی مناسب: -

به خاک و شرایط آب و هوایی و روش مصرف بستگی دارد.کود ازته بهتر است در سه مرحله شامل: گردیده و شدت آن 

اول  نیقبل از وجو  زنیپنجه لیدر اواکود سرک درصد  30مخلوط با خاک، قبل از نشاکاری  هیدرصد کود پا 40

 35تا  30)حدودا  ظهور سنبله جوان مرحلهیا  زنیدرصد در اواخر مرحله پنجه 30ی( و  سه هفته پس از نشاکار)حدوداً 

ی( استفاده شود. فسفر معموالً روی بیماری بالست تأثیری ندارد ولی در مواقعی که مصرف نیتروژن روز پس از نشاکار
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شود. وقتی مقدار پتاسیم در برگ گیاه کم است زیاد باشد، افزایش مصرف فسفر موجب تشدید بیماری بالست می

برنج با  و کلش ارقام کاهافزایش سیلیس ) دار نیست.اد مقاومت گیاه تأثیر دارد ولی معنیافزایش مصرف آن در ایج

در اپیدرم، گیاه را از موجود سیلیس  گردد.میکاهش عالئم بیماری ( باعث افزایش مقاومت گیاه و باال کونیلیس یمحتوا

 کند.نفوذ مکانیکی قارچ محافظت می

مزارع زود کاشت کمتر از مزارع دیر کاشت بوده اما مزارع زود کاشت در  توسعه بیماری بالست درزمان کاشت:  -

 دهی در معرض آلودگی بیشتری قرار دارند و امکان خسارت در آنها بیشتر است.مرحله خوشه

 .در کاهش آلودگی به بیماری استمؤثر  بسیار روش ساده و کی یتناوب زراع تناوب: -

در  هرز خانواده غالت یهابردن علف نیاوائل زمستان و از ب ایو  زئیپا در اواخر و حذف بقایای گیاهی زدن شخم -

 کاهش آلودگی  موثر است. 

  گردد.تراکم زیاد باعث باال رفتن رطوبت در سطح پوشش گیاهی و گسترش بیشتر بیماری می :فاصله کاشت میتنظ -

بیماری در  شیوع همچنین تشدید کند.اری را می تواند بیمبویژه در هوای گرم، استفاده از آب سرد  :کنترل آب آبیاری -

زیرا حساسیت به بیماری بالست رابطه معکوسی با میزان رطوبت خاک  ( بیشتر است.Upland)اراضی مرتفع و شیبدار 

دارد. طول دوره تشکیل شبنم، در خاک خشک بیشتر از خاک مرطوب است. بنابراین خشک نگه داشتن زمین باعث 

 ی شود.تشدید بیماری بالست م

زمستان گذرانی کند و این بذور آلوده  ،عامل بیماری می تواند در قسمت های مختلف بذر :استفاده از بذور سالم -

 و عامل انتقال بیماری به فصل زراعی جدید   می شوند. معموالً گیاهچه های آلوده و غیر طبیعی ایجاد می کنند

اصالح شده پر محصول معرفی شده توسط موسسه تحقیقات برنج ام ارق همه براساس آزمایشات انجام شده :ارقاممقاومت 

 خزر، شامل ارقام این باشند می این بیماری به مقاوم شده اصالح ارقام کلیه نیز کشورمان شمال در در مازندران و گیالن

 اند.اده شدهتشخیص د کامل بالستدر برابر  آنها مقاومت که باشند می شفق و درفک نعمت، کادوس، بجار، سپیدرود،

هرچند مقاومت برخی از این ارقام پرمحصول ممکن است بعد از چند سال کشت در منطقه شکسته شده و حتی نیاز به انجام 

 به خزر قم. راست شده مشاهده آن در مقاومت شکستنکه  مازندران در ندا رقماز آن جمله  مبارزه شیمیایی هم  پیدا کنند

 یبه صورت نوار م ارقام متحمل و حساسأکاشت تو.است مقاوم کامالً برگ مرحله درولی  باشد می حساس خوشه بالست

 شود.یبالست م یماریباعث کاهش ب مخلوط ایو 

پاشی قبل از نشان داده که محلول( IRRI) المللی تحقیقات برنجسسه بینؤم در انجام شدهتحقیقات  کنترل بیولوژیکی:

 Pseudomonasاز جمله اکوسیستم برنج  موجود در هایباکتری ازی تعدادای هخوشه دهی با استفاده از برخی جدایه

fluorescens ،   Bacillus spp. و   Enterobacter  برخی از  شدت بیماری بالست در یدرصد 80الی  30منجر به کاهش

برای کنترل بیماری توصیه گرم در هکتار  180به میزان    WP)کانگ می(  subtilis Bacillusاستفاده از  شده است.م ارقا

 شود.می

های مدیریتی از جمله اقداماتی است که در استفاده از مبارزه شیمیایی علیه این بیماری در کنار دیگر روشکنترل شیمیایی: 

های قارچ عامل بیماری، گیرد و به منظور جلوگیری از بروز مقاومت در سوشسطح وسیعی از مناطق برنج کاری انجام می
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های متنوع و جدید با نحوه و محل اثر متفاوت در دستور کار برنامه های مدیریت تلفیقی این بیماری کشده از قارچاستفا

 شود. انجام می اغلب به سه صورت زیر با این بیماری مبارزه شیمیائیگیرد. میقرار 

در محلول آب نمک سبک و ها را به منظور ضدعفونی بذور، ابتدا آن : های مناسبکشضدعفونی بذر با قارچ -

های کشدر محلول سمی قارچرا ر وبذ پس از آن خیسانیم.ساعت می 24سنگین کرده و سپس در آب ولرم به مدت 

پودر وتابل به میزان  %75کاربوکسین تیرام ) ،(در هزار 3به میزان  %80مانند تیوفانات متیل تیرام )پودر وتابل  ،توصیه شده

در  3/3به میزان  %15)امولسیون  تری فلومیزولبه میزان دو در هزار( و  %5/2)مایع قابل حل  نیلفلودیوکسودو در هزار(، 

این عملیات برای مبارزه با  خانه نگهداری شود.ساعت خیسانده و سپس برای جوانه زدن در گرم 24هزار( به مدت 

 گردد.یدگی غالف برگ پرچم توصیه میای، بالست و پوسهای مهم بذرزاد مانند پوسیدگی طوقه، لکه قهوهبیماری

 د.یه می گردکش مناسب توصقارچسمپاشی نشاها با ، لودگی در خزانهآدر صورت مشاهده  :سمپاشی نشاها در خزانه -

هایی که در کشور برای کنترل بیماری بالست، براساس آخرین کشدر حال حاضر قارچ :در مزرعه هاسمپاشی بوته -

  اند.در جدول زیر نشان داده شده فهرست سموم ثبت شده سازمان حفظ نباتات کشور

 ریدر سال و در تناوب با سا ی+ تبوکونازول  به صورت حداکثر دو نوبت سمپاش استروبینیلوکسف یکاربرد تر -

 شود.می هیها توصکشقارچ

 باشد. حداقل دو بار سمپاشی به ترتیب برای بالست برگ و خوشه نیاز می -

آلودگی  عالئمشاهده اولین سیکالزول و کارپروپامید قبل از شروع آلودگی و یا با مکش تریبهترین زمان مصرف قارچ -

 باشد. در مرحله برگ و آغاز ظهور خوشه می

لیتر در یک لیتر آب به مدت دو الی میلی 4کش کارپروپامید به نسبت در محلول قارچ نشاءهای برنج ور کردن ریشهغوطه -

سمپاشی در مزرعه در  کند و نیازی بهسه ساعت، گیاه برنج را در مقابل بیماری بالست برگ بطور کامل محافظت می

 باشد.مرحله برگ نمی

 توضیحات دوز مصرفی در هکتار فرموالسیون نام تجاری نام عمومی

 کیلو WP 75 % 5/0 بیم سیکالزولتری

در خزانه به محض مشاهده اولین 

عالئم خسارت و در مزرعه پس 

 درصد خوشه ها 30- 40از ظهور 

 میلی لیتر SC 30 % 400 وین کارپروپامید

-تری متیل+تیوفانات

 سیکالزول
 کیلوگرم WP 72.5 % 5/0 – 4/0 ویستا

-فلوکسیتری

 استروبین+تبوکونازول
 گرم WG 75 % 160 ناتیوو

 لیتر EC 40 % 25/1 فوجی وان ایزوپروتیولون

استروبین فلوکسیتری

 + تبوکونازول  
 میلی لیتر SC 37.5 % 320 تیلما
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 گردد. سمپاشی مزرعه برنج در ساعات خنک روز )ترجیحاً عصر( توصیه می -

های کودی خودداری گردد و در صورت لزوم اختالط سموم مختلف بنا به توصیه شرکت از اختالط سموم و محلول -

 سازنده و کارشناسان مربوطه صورت گیرد. 
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 یت بالیت برنجش سوختگی غالف یا
Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk (teleomorph) 

= Rhizoctonia solani (anamorph) 
   Fungi: Magnaporthales: Magnaporthaceae 

 

 مناطق در ولی است شده گزارش برنج کننده تولید کشورهای همه از قریباًتیا سوختگی غالف برنج بیماری شیت بالیت 

 پیش نیز خسارت درصد 50 تا حساس ارقام در .نمایدمی وارد بیشتری خسارت درجه سانتی گراد( 32-28)) گرم و پرباران

 برنج غالف سوختگی بیماری روزب خسارت این بیماری پس از بالست برنج در درجه دوم اهمیت قرار دارد. شده است. بینی

 پرمحصول، پرپنجه، پاکوتاه، جدیدارقام  توسعه و برنج کشت سیستم تداوم به مربوط، قتصادی و مهم بیماری یک ناعنو به

 - 100و فراهم بودن رطوبت  کاشت زودو  زودرس ارقام کشت عالوهه ب. باشدمی نیتروژن مصرف افزایش و متراکم کشت

 .شودمی بیماری افزایش سبب نیز درصدی 85
 

 عامل بیماری:

  Thanafephorus cucumeris در فرم جنسیو  AG1-IAزی از گروه اناستومو و Rhizoctonia solani بیماریعامل 

-ای مایل به زرد میرنگ بوده و با افزایش سن به رنگ قهوه بی قارچ این جوان هایمیسلیوممی باشد.  هااز بازیدیومیست

 شوند. 

 

 ارت: خس

روی گیاهان  عالئمگاهی ولی  دشوها دیده نمیتا اواخر پنجه زنی و یا اوایل طویل شدن میانگره  عالئم بیماریمعموالً

 حدود طول به خاکستری به مایل سبز بیضوی، یا و کشیده مدور، آبسوخته، هایلکه شامل اولیه عالئم. شودمیدیده  جوان

 متر سانتی سه تا دو تا شده تربزرگ تدریج به لکه ها .شودمی دیده آب سطح نزدیک برگ های غالف روی مترسانتی یک

به وسیله یک حاشیه ارغوانی تا  شده و  بز رنگ پریده و یا سفید س ها ن آ مرکز و رسندمی عرض متر سانتی یک و طول

  شوند.می ای رنگ احاطهقهوه

          های توسعه و بزرگ شدن لکه شود. همراه باهای میسلیومی خاکستری مایل به سفید دیده میها تودهروی لکه

اسکلروت ها نزدیک بافت آلوده پس از ظهور اولین لکه ها  گردد.ها تشکیل میا روی لکههای قارچ در کناره و یاسکلروت

حدود یک هفته  .کنندهای تحتانی خوشه تولید میدر قسمت های ضعیفی خصوصاًآلوده دانه د. گیاهان شدیداًنشوظاهر می

ای و ای شکل و سپس به رنگ قهوهبا بافت پنبه های قارچ ابتدا به رنگ سفیداولیه ذکر شده، اسکلروت عالئمپس از مشاهده 

روی توانند از گیاه جدا شوند و شوند که به صورت خیلی سست به بدنه گیاه متصل هستند که میبافت بسیار سفت دیده می

اهش درنتیجه مرگ ساقه، افزایش ورس و یا ک. کنند خاک و یا آب مزارع شناور شوند و بیماری را در تمام شالیزار منتقل

بستگی  و  میزان آلودگی خوشه نیز آید. میزان آلودگی خوشه ارتباط مستقیم با میزان خسارت بیماری داردتولید، به وجود می

صورت گیرد که  زمانیاگر آلودگی غالف برگ انتهایی که به طوری دارد هابه زمان آلودگی غالف برگ انتهایی بوته

-شود ولی اندازه و وزن دانهوشه حالت طبیعی داشته و دانه نیز تشکیل میخ د،ده باشناز داخل غالف بیرون آم الًها کامخوشه
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ها از داخل غالف خارج نشده یابد. اگر آلودگی غالف برگ انتهایی زمانی صورت گیرد که هنوز خوشهها کاهش می

 هادانه ل به خاکستری ظاهر می شود وای مایای قهوههدهد و روی دانه ها لکهخوشه حالت طبیعی خود را از دست می، باشند

 .شوندمی   پوک اًاکثر

 

 از شیت باليت روی  برگ ناشی غالف سوختگی عالئم -33 شکل

 آلودگی شديد به شیت باليت -34 شکل

 رخه بیماری: چ

 و به سال بعد منتقلتواند روی بذر به حالت زنده و فعال در پاییز و زمستان باقی بماند مازندران عامل بیماری میاستان در 

بنابراین  کند وارد هاخزانه به خساراتی طریق این از و شود آلوده بذور زنی جوانه از ناشی های درگیاهچه میریبوته باعث و

های در خاک ها اسکلروتباشد. ت و میسلیوم در خاک یا بقایای گیاهی آلوده میوگذرانی قارچ به صورت اسکلر زمستان

در موقع آماده شدن زمین برای کاشت به سطح  ها اسکلروتکنند. بقای خود را حفظ می های خشکاکمرطوب بهتر از خ

گردند. نشاهای برنج با شروع فصل زراعی از ای به نقطه دیگر منتقل میبه صورت شناور از نقطه همره آب آیند ومیزمین 

های پایین نشاء ی شناور غالباً به غالفهااسکلروت گردند.آلوده میی موجود در خاکها اسکلروتطریق میسلیوم یا 

شود. دوره ساعت ظاهر می 18درصد ظرف  96درجه سانتیگراد و رطوبت  28-32چسبیده و بدین طریق آلودگی در حرارت 

 روز است. 7-10کمون این بیماری 
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-تا چندین سانتی های برگساعت بتواند در سطح غالف 24در شرایط مساعد جوی میسلیوم قارچ ممکن است در مدت 

 های قارچ در بخشمتر گسترش یابد. در اواخر فصل رشد پس از نامساعد شدن شرایط اقلیمی از به هم بافته شدن هیف

 به ها اسکلروت. شوندمی تشکیل مترمیلی 1-5/1  یی به شکل گرد متمایل به سفید و به اندازههااسکلروتسختینه یا  ،آلوده

 قطر از یکی این. ریزندمی زمین به شده جدا هالکه از تماس و ضربه کمترین با و آینددرمی تیره ایهوهق رنگ به تدریج

سانتی متری خاک شالیزار و یا آب باقی بمانند یک ماه قادر هستند در سطح  21اسکلروتها تا  .است بیماری این تشخیص

، به وجود یا عدم وجود آنها دقت کنید و برای تخمین شدت بنابراین برای پیش بینی صحیح بیماری شیت بالیت در مزرعه

 . بیماری می توانید آنها را شمارش کنید

بیماری در کشتزار، دارای گسترش افقی و عمودی است. گسترش افقی بیماری در همه مراحل رشدی به ویژه در زمانی 

گسترش عمودی بیماری در مرحله زایشی یا پس از  دهی( وزنی و ساقهها بیشتر است )مرحله حداکثر پنجهکه تراکم بوته

 شود.ها دیده میپیدایش خوشه

 شیت باليت برنج ای وسخت(ای شکل( و بالغ )قهوههای جوان )سفید رنگ و پنبهاسکلروت -35 شکل 

 روش های پایش و ردیابی:

 ش آگاهی  بسیار اهمیت دارد.بر مزارع و بررسی مراحل رشدی آفت توسط اکیپ های شبکه مراقبت و پی منظمنظارت 

 ،هیاآگبراساس سیستم پیشاجرا گردد.  ایمزرعه منظم برداری هایا انجام نمونهردیابی و پیش آگاهی آفت ب هایبرنامه

 12تا  10درصد و مصادف با  15-20 شود که میزان آلودگی مزرعهبالیت برنج غالباً موقعی انجام میزمان سمپاشی علیه شیت

درجه  25 باالی هوا حرارت حداقل که روزهایی مجموع برنج رشدی دوره تمام در. دهی برنج باشدز خوشهروز قبل ا

 بیماری توسعه میزاندرجه سانتیگراد استبه خوبی با  25 باالی هوا حرارت که هایی ساعت مجموعسانتیگراد است و هم 

 .دارد همبستگی
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  :مدیریت

 روش جزء به که است شده هئارا بیماری این کنترل برای که معدودی هایروش کنترل زراعی و بهداشت گیاهی:

 ویا هااسکلروت بردن بین از در کلش سوزاندن طریق از بیماری اینوکلوم بردن بین از .ندارند اجرا قابلیت عمدتاً شیمیایی

. به نیست عملی اقتصادی نظر از نیز دیگر محصوالت با مدت طوالنی تناوب و نیست موثر بقدرکافی آنها کردن غیرفعال

حضور دارد، تناوب هرز  های علف از بسیاری در بیماری اینوکلوم و دارد زیادی هایمیزبان بیمارگر کهین ا دلیل به عالوه

بسته به نوع رقم برنج )به خصوص ارقام  کاشتبا گیاهان زراعی غیر میزبان نمی تواند اثر بخش باشد. حفظ تراکم مناسب 

مصرف و تقسیط ود. در صورت کشت ارقام پر پنجه فاصله میان نشاها بیشتر در نظر گرفته شود.پرپنجه( رعایت ش

های هرز حذف بقایا و علف، مزرعهآن در یکنواختو توزیع  نه براساس نوع رقم برنج و آزمون خاکنیتروژ کودهایدوبار

و کاشت برنج در  ردن کشتزار پس از برداشتخم بقایای گیاهی و غرقاب کآن، ش پیرامون و کشتزار داخل از آلودهمیزبان 

 شود.زمان مناسب توصیه می

ارقام با حساسیت  .دارند پرپنجه و پاکوتاهارقام  به نسبت کمتری آلودگیالَ معمو پنجه کم و بلند پا ارقام مقاومت ارقام:

 مناطق در. هستند ترحساس( محلی ارقام انندم) پابلند ارقام به نسبت( فجر و شیرودی مانند) پاکوتاه نیمه و پاکوتاه ارقام باال:

 .شود خودداری پرپنچه و پاکوتاه ارقام کشت از آلوده

زیست مبارزه شیمیایی باید با در نظر گرفتن زمان دقیق حساسیت قارچ، درصد آلودگی و رشد گیاه و  شیمیایی:مبارزه 

رایط گسترش بیماری فراهم باشد، با رعایت تناوب در چنانچه شانجام شود. شناسی و فنولوژی عامل بیماری و گیاه میزبان 

ثبت شده برای این بیماری شامل موارد زیر می های کشقارچ د. روز بعد تکرار شو 10-15ها، سمپاشی کاربرد قارچکش

 . باشند

 

 

 

 
 

 توضیحات دوز مصرفی در هکتار فرموالسیون نام تجاری نام عمومی

 یک کیلو % WP 52.2 رورال ایپرودیون + کاربندازیم

 20در صورت آلودگی 

 درصد ساقه ها

 یک کیلو % EC 25 تیلت پروپیکونازول

استروبین + فلوکسیتری

 تبوکونازول  
 گرم WG 75 % 160 ناتیوو

 میلی لیتر SC 24 % 300 آچمز تیفلوزامید
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  برنج ایلکه قهوه
Cochliobolus miyabeanus (Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur (teleomorph) 

= Drechslera oryzae (Breda de Haan) Subram. & Jain 

= Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoem. 

Fungi: Pleosporales: Pleosporaceae 
 

تا  از خزانه رشد گیاه درکلیه مراحل. بیماری شیوع دارد بیشتر مناطق کشت برنج دنیا بذرزاد در این بیماری خاکزاد و

 م به گیاههه نشاء و هم ببیماری در خزانه و مزرعه . زنداز جنبه کیفی وکمی به محصول خسارت می شود وزرعه دیده میم

و  های هرزی از علفتعداد ،نیشکر چاودار، یوالف، ذرت، جو، گندم، برنج، عالوه بربیماری سازد. میبالغ خسارت وارد 

 .کندمی ودهآلنیز  را همچنین سیب زمینی و بادام زمینی

 
  :عالئم

 گرفته افر را وپتیلکلئ اطرافها گاهی لکه که شودمیای رنگ روی برگ دیده های ریز قهوهاین بیماری به صورت لکه

و نده ماکوتاه  هآلودچه های گیاه . شوندها سیاه و پیچیده میگاهی نیز ریشه و اولیه و ثانویه شده هایبرگ پیچیدگی باعث و

ر مرکز ه دک شوندمی های بالغ ظاهرای رنگ گرد تا بیضی شکل روی برگ و گلوم بوتههای قهوهد. لکهنشکخسر انجام می

 پیوسته و لکه ها به هم شدید در آلودگی. دنباشمی قرمز مایل به ایای قهوههالهبا  ای روشن تا خاکستری وبه رنگ قهوه

 ،غالف هایروی برگ .بدیاشدت کاهش می ها بهآنها و وزن د دانهتعدا پوشانده و ها رابرگ و گلوم های زیادی ازقسمت

راکنده پام سطح برگ های درشت درتمای وگرد تا لکهنقاط کوچک قهوه از وهستند  ها از لحاظ شکل و اندازه متغیرلکه

  .دنباشمی

ها برگ آلودگی در اثرو  هددها روی میسوختگی نشاها ونیز پوک شدن دانه ،بوته ها درصدی 100 آلودگیدرموقع 

 شرایط شدن فراهم با نیز اصلی  مزارع در  لودگیآ. دنشودر خرمنکوبی خرد می بذرها ارزش چندانی نداشته و ،هاوگلوم

 اشتباه بالست بیماری با است ممکن  مواقع بعضی در حتی و کندمی پیدا شدت بیماری، گسترش ایجاد برای مطلوب جوی

 شود.

 ای برنجبیماری لکه قهوه عالئم -36 شکل
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 های سالمو مقايسه آن با دانه برنج دانه ایلکه قهوه  عالئم -37شکل 

 
 عامل بیماری:

ای، کمی های آن قهوهای تیره رنگ نموده و کنیدیهای خاکستری تا قهوهاین قارچ روی محیط کشت، ایجاد سیلیوم

 8-10های قارچ به قطر میسلیوم. های عرضی متعدد دارددیواره منحصراًباشد که ای میای است و چند حجرهخمیده، استوانه

باشند کنیدیوفورها نازکتر های عرضی و انشعابات فراوان میای تیره متمایل به زیتونی بوده که دارای دیوارهمیکرومتر و قهوه

شود، تر میآنها هر چه به انتها نزدیکمیکرومتر است. رنگ  600تا  150میکرومتر متغیر بوده و به طول  9تا  5و به عرض 

دیواره  13میکرومتر بوده و تا  17تا  11در  170تا  35های برنج آلوده به ابعاد های قارچ روی بوتهکنیدی. گرددتر میکمرنگ

انتها تر هستند این اسپورها کمی خمیده و در دو شوند طویلهای دانه تولید میکه روی گلوم هاییعرضی دارند. کنیدی

 ای هستند. باشد و به رنگ قهوههای میانی میمختصری باریکتر از قسمت

 
 چرخه بیماری: 

بیماری بیشتر از راه بذر  .های بیمار و بذر زنده بماندبقایای بوته سال در 3 تا 2تواند به مدت میای برنج بیماری لکه قهوه

ها سیربر . دهندشوند عالئم سوختگی نشان میتولید می آلودهیاهچه هایی که از بذرهای وگ شودمنتقل و پخش می آلوده

 آلودگیتوانند موجب می و م طول سال در فضای اطراف مزرعه برنج پراکنده بودهدرتما  های قارچنشان داده که کنیدی

-میعامل بیماری ارچ قو  های طبیعی قارچ گزارش شده اندهای هرز تیره گندمیان به عنوان میزبانعلف . اولیه گیاهچه شوند

 یهایدر بهار سال بعد کنیدی گذراند.بر وبذ وآلوده بقایای گیاهی  درروی این علف های هرز و یا  زمستان را تواند پاییز و

های برگ آلودگیموجب  شوند توسط باد منتشر وتولید می آلوده،های بیمار حاصل از بذرهای که از این منبع و یا گیاهچه

رنگ نیافته نیز  بذرهای تغییر بلکه در ،آلودهبذرهای به ظاهر  قارچ عامل بیماری نه تنها در . گردندمی دانه هاتر و سپس مسن

 . روی بذر گزارش شده است در سال   3 درجه تاحدود 30بقایای قارچ در  ممکن است یافت شود و

 .الزم استوجود آب آزاد در سطح برگ و  درصد 92رطوبت نسبی بیش از  درجه و 25حرارت ، جوانه زدن اسپوربرای 

ها تولید قارچ درسطح برگ. صورت گیرد آلودگیدرجه  22حرارت  در دانند تاساعت رطوبت کافی را الزم می 10محققین 

 24درمدت  آلودگیاولین عالئم  ، ندکها به درون گیاه نفوذ میطریق روزنه از از کوتیکول یا کند که مستقیماًاپروسوریم می
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در شرایط مساهد شود بدین ترتیب قارچ ظاهر شده و پس از چند روز نسل جدیدی از اسپورها تولید می اعت پس از نفوذ س

 . گیردشیوع ثانویه قارچ به سرعت صورت می

یا  سی وهومو های شنی،دهد و گیاهانی که درخاکرا افزایش می آلودگی خاک شدت  یوجود شرایط سایه وخشک

ر کمبود عناص .شوند به بیماری بسیار حساس هستندمی کاشتههای فقیری درخاک زهکشی ضعیف یا باهای کم عمق خاک

بود ه دچار کمکامناسب ضعیف و یا خاک ن یزهکش. کندازت، فسفر و پتاس گیاه را مستعد به این بیماری می از جمله غذایی

 .اردشوری خاک د و دید،کمبود پتاسیمسایه ش استرس آبی، نسبت مستقیم با آلودگیشدت . عناصر غذایی است
 
 

 روش های پایش و ردیابی:

شود. می توصیه روی برگ هاای ردیابی مشاهده ای و مشاهده عالئم آلودگی در مزرعه از جمله وجود لکه های قهوه

از ها کهلو این  شوندیاهر مظ رتریما معموالً دی برگی بسیار شبیه به عالئم بالست برنج هستند اهالکهالرم به ذکر است که 

 هستند.  یترمراکز روشن یتر و دارانظر طرح منظم

 

 مدیریت: 

، ماری زاوامل بیاز مزارع سالم و عاری از عتهیه شده  استفاده از بذر بوجاری شده و سالم: یو بهداشت کنترل زراعی

به زانه خاحداث ، ی از بیماری باشدو عار نی غز لحاظ مواد غذایی ، حداث خزانه در محلی که بافت خاک سبکی داشتها

ظر گرفتن میزان نر ، ددرجه سانتیگراد 14الی  12کاشت بذر در خزانه در درجه حرارت های حداقل ، صورت جوی پشته ای

ب بی دائم آماندا وجلوگیری از حالت غرقابی ، مناسب تراکم بذر در واحد سطح )تنک درنظر گرفتن بذر هنگام کاشت آن(

م و ر هوای گره ها دمرتب خزان تهویه(، طریق گردشی و تناوب خشکی و آبیاری در خزانه رعایت شوده یاری بآب) در خزانه

ی قایای گیاهبحذف و  استفاده صحیح از کودهای ازته، پتاسه و فسفره و خودداری از مصرف بیش از حد کود ازته ، آفتابی

  شود.توصیه می های هرزو علف

 دهند.یما نشان ربذر )خوشه(، ارقام ندا، سپیدرود، خزر، بینام با کمترین میزان آلودگی در مرحله  مقاومت ارقام:

تواند در کاهش قیقه مید 12تا  10درجه سانتی گراد( برای  54تا  53آب داغ )دمای بین  با روبذضدعفونی   مبارزه فیزیکی:

 .لودگی موثر باشدآ

 مبارزه شیمیایی: 

 24ه مدت بتوصیه شده  شکبا قارچ قبل از کاشت ی بذرها دوام بیاورد، بنابراین ضدعفونی بذورسال رو 4تواند تا قارچ می 

در  زرعه ایمدر صورت ثبت تریکب قارچکش، استفاده از محلول پاشی  .تواند منجر به کاهش آلودگی شودمی ساعت،

 کنترل بیماری موثر می باشد به خصوص اگر همراه با ضدعفونی بذر باشد.

 توضیحات دوز مصرفی در هکتار فرموالسیون نام تجاری مومینام ع
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برنج طوقه و ریشهپوسیدگی   

Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenw. (teleomorph) 

Fungi: Hypocreales: Nectriaceae 
 

های گیالن، مازندران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، زنجان و خراسان حال حاضر در مزارع استان رد این بیماری

عامل شود. دکشیدگی از عالئم بارز این بیماری است که در اثر تولید هورمون جیبرلین توسط بیمارگر ظاهر میقوجودارد. 

سوزنی برگان، بادمجان، گندم، بادام زمینی، خیار، انجیر، سویا، بیماری عالوه بر برنج روی حبوبات، توت فرنگی، پنبه، خرما، 

 کند.نیشکر، گوجه فرنگی، سورگوم و ذرت ایجاد بیماری می، موز، پسته ،کنف، انبه

  

 خسارت: 

متر از چند سانتی باشد. در این حالت نشاها معموالًپوسیدگی و کشیدگی قد نشاها میشامل بارز بیماری در خزانه  عالئم

-ای میها در این بیماری الغر و بدون استحکام بوده، در ابتدا زرد و کمرنگ و سپس قهوهشاهای سالم بلندتر هستند. ساقهن

دیگر بیماری  عالئمهای اولیه برنج است. مرگ ناگهانی پنجه ها نیز از در مزرعه شامل خشک شدن برگ عالئمشوند. اولین 

مزرعه بخوبی نیز در  های برنجطویل شدن غیر طبیعی بوته .شودرگ پرچم نیز دیده میمی باشد. در برخی موارد تغییر زاویه ب

از این  و تعدادی شودباشد. این زردی از انتهای بوته شروع میهای آلوده نازکتر و سبز روشن میمشهود است. گیاهچه

تعدادی از آنها ای نداشته و حتی چنین نشانه های آلودههمه گیاهچه. میرندها در خزانه و تعدادی پس از جابجایی میگیاهچه

دارد. بستگی نژاد عامل بیماری و شرایط آب و هوایی مانند حرارت و رطوبت  بهکه  هستند کوتاهتر و گاهی احتماالً طبیعی

های باریک شوند بتدریج به رنگ سبز روشن گراییده و سریعاً رشد نموده، بوتهظاهر سالم که به مزرعه منتقل میه های بنشاء

 و متمایز سالم هایبوته از آسانی به خورشید نور تابش و خفیف بارندگی مواقع در آلوده های بوته. نمایندو دراز تولید می

شده ای لوله  ای در آمده،ین به رنگ قهوهپای از آن هایبرگ و کم آلوده هایبوته در پنجه تعداد. باشندمی تشخیص قابل

 .میرندمی و

ته های آلوده تا مرحله بلوغ بقاء خود را حفظ کرده ولی چند خوشه کوچک و تو خالی و یا حاوی بذر گاهی بو

ه شدگی محل سیا بر عالوه کم آب با مزراع در ولی شده سیاه طوقه محل فراوان آب با مزراع. در کنندمی تولید چروکیده

د و تعداد زیادی نباشهای قارچ میشود که میسلیومیقارچ به صورت قشر متراکم سفید رنگ یا ارغوانی مشاهده م ،طوقه

ها ابتدا به رنگ این ریشه. شوندهای نابجا ایجاد میغالبا از محل بند اول ساقه، ریشه  گردند.تشکیل می آنکنیدی هم روی 

 .هستند رنگ سفید خاک در بوته هایریشه که حالی در آیندمی در تیره  ایولی بعدا به رنگ قهوه بوده ی رنگسفید کرم

-میهای نابجا های متعددی از این ریشهدارای جوانه هستندبندهای دوم و سوم از قسمت پایین ساقه که در زیر غالف برگ 

ای رنگ ها دارای بافت اسفنجی قهوهاند. اگر به ساقه برش طولی داده شود مغز ساقه در قسمت گرهکه رشد نکردهشوند 

  شود.نیز دیده میرنگ قارچ آنها  های سفیدباشد که رشتهمی

 دو در هزار % WP 75 ویتاواکس تیرام کربوکسین تیرام
ضدعفونی بذر )به 

 ساعت( 24مدت 
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 پوسیدگی طوقه و ريشه برنج  عالئم -38 شکل

 

کیدگی گیاه و بوته های کامالً قايسه گیاه آلوده و گیاه سالم، خشعالئم جیبرال: از راست: ظهور ريشه روی گره های پايینی گیاه، م -39شکل 

 خسارت ديده

 

 ل بیماری:عام 
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سلولی کم و  1-2های میکروکنیدیکه باشد می Fusarium moniliforme sheld ماریبیفرم غیر جنسی قارچ عامل 

که بطور زنجیری یا متصل بهم هستند و روی قشر زرد روشن یا سفید قرمز رنگ سیلیوم قارچ تشکیل داشته  بیش چسبنده 

ای است و به رنگ حجره 6-8اهی دیواره گ 3-5که  ک هستندها تقریباً کشیده و در دو انتها باریماکروکنیدی .شوندمی

آبی تیره  یهامیدوسپور نداشته و اسکلروتگردند. کالتشکیل می (Sporodochia) باشد که درروشن یا کمی زرد رنگ می

  .ای، بنفش و غیره استهای مختلف زرد، قهوهباشند. استروما به رنگمیکرومتری می 80-100رنگ گرد 

 
 :و اپیدمیولوژی چرخه بیماری 

ها شدیدتر گیرد. چنانچه آلودگیآلودگی جنین بذور در مرحله گل صورت می و شوداز راه بذر منتقل می این بیماری

ظاهر سالم ه که ب شود. گاهی از بذوریهای قارچ در شالی مشاهده میدر اثر وجود کنیدی شدن قرمزو  باشد، تغییر رنگ

و از بذور قرمز بوده  شوند که طویلهایی تولید میگیاهچه ولی آلوده سالم رظاهه از بذور ب .گرددهستند نیز قارچ جدا می

 .گرددهای کوتاه تولید میرنگ  گیاهچه

های غیرجنسی و آسکوسپورهای جنسی که در مرحله ها در مرحله گلدهی و از طریق اسپورها، کنیدیآلودگی دانه

شوند که کشت می گیرد. بذرهای آلوده هنگامیصورت می اند،دهی )روی ساقه ها و غالف های برگ( تشکیل شدهپنجه

ها ها از ریشه به پنجهگردد. قارچهای خاکزاد منجر به پوسیدگی ریشه و طوقه میهای طویل شده و آلودگیسبب تشکیل بوته

ا همچنین به مقدار زیاد شوند. اسپورههای جدید و یا خاک منتقل میکنند که این اسپورها به دانهمنتقل شده و تولید اسپور می

 30کنند. مناطق خشک و هوای گرم )باالی ها را در زمان برداشت آلوده میشوند و خوشهروی کاه و کلش تشکیل می

های بسیار خشک برای پوسیدگی ریشه تر و خاکگراد( بیشتر جهت رشد بیش از اندازه بوته ها و هوای خنکدرجه سانتی

 .مناسب هستند

افتد. های طوالنی توسط بذرهای آلوده اتفاق میدر مسافتبیماری شوند اما انتقال باد و آب جا به جا میاسپورها توسط 

عامل بیماری به به طور کلی   .مانندسال در خاک زنده باقی می 1سال در بذرهای آلوده و برای  2تا  1اسپورها به مدت 

کنند شود، گیاهچه را آلوده میو موقعی که بذر آلوده کاشته می ماندصورت میسلیوم و کنیدیوم در روی سطح بذر باقی می

لی در مانده و در بقایای گیاهی و خاک به صورت ماکرو کنیدیوم باقیبیماری و به صورت سیستمیک در گیاه در می آید. 

 است. گراد درجه سانتی 30-27رشد قارچ دمای مناسب خاک دوام زیادی ندارد. 

 
 بی:روش های پایش و ردیا

الغر و بدون استحکام قد کشیدگی بوته ها، از جمله  و خزانه ردیابی مشاهده ای و مشاهده عالئم آلودگی در مزرعه

  توصیه می شود.  های اولیه برنجخشک شدن برگساقه هاو   ایزرد و کمرنگ و سپس قهوه بودن،
 

 

 

 مدیریت: 
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عد از دو سال کشت پیاپی برنج آن را در تناوب با تناوب ، برعایت اصول به زراعی و  :یکنترل زراعی و بهداشتمبارزه 

کاه و کلش بالفاصله پس از مشاهده، سوزاندن  گیاهان آلوده، حذف اییک گیاه غیرمیزبان مانند سبزیحات و یا گیاهان ریشه

 شود. توصیه می از مزارع سالم ربوجاری بذور و تهیه بذو  بعد از برداشت

و  83با کاهش شدت بیماری به میزان  ترتیب به T. virens  و harzianum Trichoderma هایهدایج مبارزه بیولوژیکی:

 .نداهای بودهای گلخانهدر بررسیاین بیماری  در کنترلها درصد مؤثرترین قارچ 79

 

 کنترل شیمیایی: 

 اری شود. زدن در گرمخانه نگهدساعت در محلول سمی خیسانده و سپس برای جوانه 24ر به مدت وبذ -

 .ثبت شده استکشور شمال در کاربرد جهتاً و فلودیوکسونیل منحصر فلومیزولیتیرام، ترمتیلتیوفانات

 

 توضیحات دوز مصرفی در هکتار فرموالسیون نام تجاری نام عمومی

 دو در هزار % WP 75 ویتاواکس تیرام کربوکسین تیرام

 ضدعفونی بذر 

 سه در هزار % WP 80 همایکت تیوفانات متیل تیرام

 کیلوگرم بذر 100میلی لیتر برای  EC 15 % 330 تریفمین تریفلومیزول

 کیلوگرم بذر 100میلی لیتر برای  FS 2.5 % 200 سلست فلودیوکسونیل

 کیلوگرم بذر 100گرم برای  WG 75 % 120 نوردوکس اکسید مس
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 برنج دروغیسیاهک 

Ustilaginoidea virens (Cke.) Tak. (1896) (anamorph) 
= Claviceps oryzae-sativae Hashioka (1971) (teleomorph) 

   (Fungi: Hypocreales: Incertae sedis) 
 

علیرغم این که این بیماری در دهه های گذشته از آفات قرنطینه داخلی کشور محسوب می گردید ولی در حال حاضر 

تری دارد با این وجود عواملی مانند تغییر در شرایط آب و هوایی و یا بیماری های این محصول اهمیت کم نسبت به سایر

تواند سبب گسترش این بیماری و ایجاد خسارت گردد. میزان آلودگی به این بیماری در مزارع برنج میزان نیتروژن خاک می

درصد  75و بیش از  درصد مزرعه ممکن است آلوده 60درصد است اما در صورت شدت خسارت تا  10تا  1بین  معموالً

 .ها پوک شوندخوشه در هایدانه

درصد  35را تا  نیو رشد جوانه جن بذر یتواند از جوانه زنیکند که م دیتول یتواند سمومیماین قارچ این بیماری

( و ustiloxins) توکسینی با نام اوستیالتوکسینمیکوخسارت مستقیم به محصول، قارچ عامل بیماری عالوه بر  .دکن یریجلوگ

پستانداران بسیار  کند که این توکسین برای انسان و سایرهای آلوده تولید می در دانه( ustilaginoidinsاوستیالجینوایدین )

  .به خطر اندازدتواند سالمتی افراد را سمی بوده و می

 
 خسارت:

 قابل شناسی شابه نبوده و سریعاًاختصاصی بودن عالئم آن با هیچ بیماری دیگری م بیماری سیاهک دروغی برنج به دلیل

بعد از گلدهی و یا در طی اندکی های نشانه ولی در اوایل مرحله گلدهی به اجزای گل برنج حمله کرده یماری معموالًاست. ب

های خوشه محسوب جزء بیماریلذا شود ها رویت میزمان رسیدن دانه دربیماری ائم ع .ها قابل مشاهده استپر شدن دانه

سانتی متر  یک هایی نارنجی رنگ، مخملی و تخم مرغی شکل و به قطر تقریباًای آلوده به شکل دانهدر ابتدا توده. ددگرمی

توده ها به رنگ سبز مایل به زرد و یا در ادامه  .شوندهای خوشه میاند، جایگزین دانهکه توسط یک الیه نازک پوشیده شده

دهند اما ممکن ها را تشکیل میها و یا اسپوربالها این تودهچند دانه در خوشه موالًمعو  کنندسبز تیره تغییر رنگ پیدا می

شوند و دانه هایی که در مجاورت آنها قرار ها بیشتر در پایین خوشه ها دیده میاسپوربال .است تمامی خوشه نیز آلوده شوند

 .شونددارند پوک می

 

 عامل بیماری:

که  برآمدگی بوده یشوند و سطح هر دو دارایم میتقس اهیرنج به دو نوع زرد و سب سیاهک دروغی یدوسپورهایکالم

 نوع زنند امایزرد جوانه م یدوسپورهایکشت نرمال، کالم طیاست. در شرا ادیز اریبستعدا آنها  اهیس یدوسپورهایدر کالم

شوند،  یم یدرجه نگهدار 25و  گرادیتدرجه سان 4 یزرد در دما یدوسپورهایکه کالم ی. هنگامنندزیآنها جوانه نم اهیس

 نهیبه یو دما بوده 5 – 8 یجوانه زن نهیبه pHشود. مقدار یروز حفظ م 80سال و  1 یبرا بیآنها به ترت یجوانه زن ییتوانا

دهد.  شیرا افزا دوسپوریکالم دیتول دتوانیاست. نور مگراد سانتیدرجه  30-25زرد  یدوسپورهایکالم یبرا یجوانه زن
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آزمایشگاهی  طیو آسکوسپور را در شرا ایتسیبالغ، پر یتواند جوانه بزند و استرومایمزرعه م ازشده  یآورجمع  ومیسکلروتا

 کند.  دیولت

 )چپ( و اسپوربال بالغ تیره)راست(  های برنج، اسپوربال جوان نارنجیاسپوربال روی خوشه -40 شکل

 

 ای برنج پر شده با اسپور و اسکلروتیای قارچ عامل بیماری : دانه هعالئم سیاهک دروغی  برنج -41 شکل 

 
 چرخه بیماری:

گسترش بیماری  برای گراددرجه سانتی 35تا  25درصد(، بارندگی های متوالی و دمای بین  90رطوبت باال )بیش از 

محسوب دروغی برنج برای گسترش سیاهک ساعد نیتروژن خاک نیز از دیگر شرایط مآل است. همچنین میزان باالی ایده

ت می وقارچ عامل بیماری هم خاکزاد و هم بذرزاد بوده و زمستانگذرانی آن به صورت کالمیدوسپور و اسکلرشود. می

در حالت اول در مراحل اولیه گلدهی، تخمدان مورد حمله قرار  ؛به دو صورت ممکن است اتفاق بیفتدبیماری  ظهور باشد.

ها رسیده باشند و قارچ پس از دهد که دانهشود و حالت دیگر هنگامی رخ مییده میگیرد و توسط توده اسپور پوشمی

 .یردگرسیدن به آندوسپرم تمامی دانه را در بر می

 
 ردیابی: پایش وروش های 

های نارنجی و قهوه یا رنگ توصیه می شود. الزم به ذکر بیماری شامل اسپوربالبرای مشاهده عالئم  ایبازرسی مزرعه

 باشند.ست که این عالئم در مراحل اولیه آلودگی قابل مشاهده نمیا
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 مدیریت: 

کشت زودهنگام برای فرار از ، استفاده از ارقام مقاوم موجود، گواهی شدهسالم و  کاشت بذور :زراعی و بهداشتمبارزه 

و در چند نوبت  متعادلرف مص، تناوب خشکی و رطوبت شالیزار به جای آبیاری غرقابی دائمی )کاهش رطوبت(، بیماری

مبارزه با علف های هرز و حذف بقایای گیاهی و خوشه ها و بذرهای ، تمیز نگه داشتن مرزها و نهرهای مزرعه، کودهای ازته

و  شخم حفاظتی در صورت امکان، شخم عمیق و آفتابدهی مزرعه پس از برداشت، آلوده از مزرعه پس از مرحله برداشت

 شود. توصیه می ساله با گیاهان غیر میزبان اجرای تناوب دو یا سه

نیز توصیه  دقیقه 10گراد به مدت درجه سانتی 52رار دادن بذرهای برنج تحت دمای قضدعفونی بذور با  مبارزه فیزیکی:

 شود. می

  : شیمیاییمبارزه 
 

 توضیحات دوز مصرفی در هکتار فرموالسیون نام تجاری نام عمومی

  یک کیلوگرم % WP 75 کس تیرامویتاوا کربوکسین تیرام
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 نماتدهای برنج

اند که مهمترین گونه از این کشت محصول برنج جداسازی و شناسایی گردیدهدر ایران نماتدهای مختلفی از بستر 

شامل سایر نماتدهای گزارش شده  استAphelenchoides besseyi ناشی از گونه  نماتد نوک سفیدی برگ برنج، نماتدها

Filenchus vulgaris ،Helicotylenchus spp. ،Hirischmaniella oryzae  و Tylenchorhynchus sp. دنباشمی.  

 

 Aphelenchoides besseyi Christie 1942 برنجبیماری نوک سفیدی 
Nematoda: Aphelenchoididae 

 

ن، سفید شدن نوک برگ های برنج در استان های مازندران، گیالن و گلستان شیوع داشته و باعث زود رس شد این نماتد

کند، بلکه به جهت این نماتد نه تنها از نظر اقتصادی روی میزبان اصلی خود ایجاد خسارت میشود. ها میو پوک شدن دانه

قابلیت پراکنش وسیع نیز حائز اهمیت است. این عامل برای اولین بار در ایران اولین بار توسط خیری از حمام و الهیجان و 

های مازندران و اخیراً به علت مساعد شدن شرایط در شمال کشور، خسارت نماتد فوق در استان .از رشت گزارش شدسپس 

 کند. این نماتد عالوه بر برنج، روی توت فرنگی، داودی، فیکوس و گیاهی دیگر نیز تغذیه میگیالن زیاد شده است.  

 

 خسارت:

جدید با نوک سفید شده به طول سه تا پنج سانتی متر در طی مراحل  هایواضح ترین عالیم بیماری، پدید آمدن برگ

های پایینی برگ حالت طبیعی خود را حفظ کنند یا سیزتر باشند. سفید ابتدایی رشد است. در این صورت ممکن است بخش

صورت آلودگی در . آوند آبکش استبا  هاشدن برگ به دلیل ممانعت نماند از حرکت شیره گیاهی و قطع ارتباط سلول

های باالیی برگ .شودپالست از بین می رود و با پیشرفت بیماری، نکروز ایجاد میکلرو و شده کندتر برگ هایرشد سلول

 طول در کاهش شامل دیگر عالئم گردد.خوشه می ظهور مانع شده و پیچیده اغلب پرچم برگ وتحت تاثیر قرار گرفته  بیشتر

 عالئم باشند.رسیدگی می و بلوغ عقب افتادن بوته، کوتولگی بدشکلی بذور، ها،قیم شدن گلع دانه، تعداد در کاهش خوشه،

 عملکرد در اثر این بیماری کاهشدیگر باشد.  هاینماتد در اثر یا و حشرات صدمات شبیه است ممکن سفید برگ نوک

 تا 10 از متوسط طوربه تلفات آلوده، مزارع در دارد. عوامل دیگر و کشت هایشیوه دما، سال، رقم، متغیر بوده و بستگی به

 شده گزارش مقاوم ارقام برایدرصد  20 و حداقل حساس ارقام برای درصد 70 از حداکثر کاهش عملکرد است.درصد  30

که این ظاهر نامناسبی به برنج  شودمی پس از پخت مشاهدهآلوده های دانه ، له شدگی و پیچ خوردگیضعیف تر بودن .است

  .شده داده و با توجه به ذائقه مصرف کننده ایرانی، مورد پسند نخواهند بود پخته
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 نوک سفیدی برگ روی برنج عالئم خسارت نماتد مولد -42شکل 

 

 )راست( و دانه های سالم )چپ( دانه های برنج آلوده به نماتد -43شکل 

 
 چرخه زندگی و اپیدمیولوژی:

د از طریق گل به زیر پوسته شلتوک وارد تگیاه برنج است. این نماخلی و خارجی پارازیت دانماتد نوک سفیدی برگ، 

ولی در  سال در زیر پوسته شلتوک بقای خود را حفظ کند 3تا  2تواند حتی در شرایط خشک شده و سن چهارم الروی می

-بوده و میبذرزاد  نماتداین قل شود. تواند از سالی به سال بعد منتآورد لذا نماتد در خاک نمیماه دوام نمی 4خاک بیش از 

د در بذر و ایجاد شرایط اقلیمی مساعد در تباال بودن اینوکلوم اولیه نما. دین سال در بذور برنج زنده بماندتواند به مدت چن

سل ن 5نماتد طی فصل رشد برنج تا در منطقه باشد. نماتد تواند به وجود آورنده اپیدمی و خسارت قابل توجه یک فصل می

 13گراد بوده و فعالیت نماتد در دمای زیر درجه سانتی 21 – 25کند. حرارت مناسب برای رشد و نمو نماتد در سال تولید می

 شود. شود. تولید مثل به صورت جنسی و در صورت نبود جنس نر، به صورت بکرزایی انجام میگراد متوقف میدرجه سانتی
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 عامل بیماری:

با داشتن خصوصیات مرفولوژیک نظیر حباب میانی بزرگ و استایلت ظریف با گره های ی برنج نماتد عامل نوک سفید

 یقوس یکمای، مستقیم یا نماتدهای نر و ماده استوانه بدن باشد.نامشخص و دم مخروطی با زائده انتهایی قابل تشخیص می

صل سر با تنه با یک فرورفتگی اف متر هستند. حدمیلی 0 /4 – 7/0 متر و نرهامیلی 6/0 – 7/0ها در هنگام استراحت، مادهشکل 

شود. حباب وسطی مری بزرگ و بیضی شکل و مجهز به یک دریچه مشخص است. تعداد خطوط جانبی چهار، متمایز می

میکرون، مری کشیده و در پشت قرار دارد. منفذ  10استایلت باریک و مجهز  به گره انتهایی متورم کوچک به طول حدود 

یکا کشیده و بیضی شکل و معموالً حاوی اسپرم تپرماسشود. ماده دارای یک تخمدان و از میشحی روبروی حلقه عصبی باتر

و فاقد اسپرم است. کیسه عقبی تخمدان  هرسد. تخمدان عقبی خوب رشد نکرداست تخمدان کوتاه و معموالً به مری نمی

شاخه ختم  4یا  3ای شکل ل دارد. دم مخروطی و در انتها به زائده ستارهنسبتاً طویل بوده به طوری که سه برابر عرض بدن طو

شوند. دم مخروطی و درجه خمیده می 180ها بوده و در اتهای بدن و نزدیک مخرج حدود ود. نماتدهای نر شبیه مادهشمی 

 بیضه تکی و کشیده است.  شاخه ای ختم می شود 4تا  2ای شکل در انتها به زائده ستاره

 

 وش های پایش و ردیابی:ر

های جدید با نوک سفید شده به طول سه تا پنج سانتی متر برگو مشاهده عالئم آلودگی از جمله بازرسی های مزرعه ای 

می تواند در شناسایی سریع آلودگی کمک نماید اگرجه سایر عوامل خسارتزا نیز ممکن است در طی مراحل ابتدایی رشد 

 بوته، کوتولگی بدشکلی بذور، ها،عقیم شدن گل دانه، تعداد در کاهش خوشه، طول در کاهشاین عالئم را نشان دهند. 

 نیز از عالئم مشخصه جهت ردیابی حضور نماتد در مزرعه است. رسیدگی  و بلوغ عقب افتادن

 مدیریت:

کشت ارقام مقاوم و ، پس از برداشت در مزارع آلودهسوزاندن بقایای گیاه و علف های هرز  بهداشتی: -مبارزه زراعی

 شود. کشت مستقیم بذر در مزرعه غرقآب توصیه می

 .است برای آن کنترل روش بهترین گرم آب بذر با یشستشو ،زاد استبذر A. besseyi نماتد که آنجا از مبارزه فیزیکی: 

 برایو گراد درجه سانتی 55 – 61 در دمای دقیقه 10-50 مدتگرم به آب قرار دادن بذر خشک در ،مقادیر کم بذر برای

 51- 53 آب با درجه حرارت در دقیقه 15 سپس و سرد آب بذر خشک درقرار دادن ساعت  24 مدت به زیاد بذر، مقادیر

  .بردمی بین زنی، نماتد را از جوانه بر تأثیر دونگراد بدرجه سانتی

ما در ایران برای کنترل این نماتد تاکنون ترکیب در دنیا توصیه شده است ا هاضدعفونی بذر با نماتدکشمبارزه شیمیایی: 

  شیمیایی ثبت نشده است.
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