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 چکیده

 سه هیبرید ذرت انجام گرفت. روی خوار اروپایی ذرتتاریخ کاشت بر شدت آلودگی و خسارت ساقهسمپاشی و این بررسی به منظور مطالعه تاثیر 

تاریخ کاشت )شامل  فاکتوریل با دو عامل آزمایش( در قالب پایی ذرتساقه خوار ارو بر علیه سمپاشی عدمسمپاشی و بدین منظور دو آزمایش جدا )

های کامل تصادفی بر پایه طرح بلوک( SC706و  SC705 ،SC704اردیبهشت و چهارم خرداد ماه( و رقم )شامل هیبریدهای  42پنجم اردیبهشت، 

 49/12با  د دانه هیبریدهای مورد مطالعه در شرایط سمپاشی شدهعملکرنتایج نشان داد مغان اجرا شد. منطقه در چهار تکرار به مدت دو سال در 

دهد که عدم انجام سمپاشی علیه این آفت . این نشان میتن در هکتار بود 25/11با  شرایط سمپاشی نشدهداری بیش از تن در هکتار به طور معنی

شده و  یسمپاش نشان داد در هر دو شرایط ید. نتایج همچنیندرصد( گرد 92/12هکتار )کیلوگرم در  1922انه به میزان موجب کاهش عملکرد د

 سمپاشی نشدهشرایط در تن در هکتار باالترین عملکرد دانه را دارا بود.  99/14و  55/12به ترتیب با  خردادچهارم شت اتاریخ ک سمپاشی نشده،

 59/12و  29/11به ترتیب با   SC705و SC704 به دو هیبرید نسبت یباالتردانه  داری عملکردتن در هکتار بطور معنی 19/14با  SC706هیبرید 

، طول داالن در بوته، درصد بوته های آلوده به آفت ترین تعداد سوراخ در ساقهبر اساس میانگین دو ساله پایین SC706 هیبرید تن در هکتار داشت.

خوار ذرت ، هیبریدی پر محصول و نسبتا متحمل به ساقهSC706 بنابراین، هیبرید شکسته شده در اثر خسارت آفت را نیز داشت. ساقه درصد و

 باشد.می

 دانه، عدم سمپاشی، شکستگی بوته عملکرد تحمل،، خسارت روش کلمات کلیدی:
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Abstract 
This research was carried out to evaluate the effect of insecticide applications and sowing date on the severity of infestation and 

damage of European corn borrer (ECB) on three maize hybrids. Two separate experiments (with and without insecticide application 

against ECB) were conducted as a factorial experiment with two factors including sowing date at three levels (25th April, 10th May 

and 25th May) and hybrids at three levels (SC704, SC705- and SC706) based on randomized complete block design with four 

replications. The experiments were conducted for two years in Moghan region, Iran. The results showed that the yield of the studied 

hybrids under insecticide application conditions (13.28 t/ha) was significantly higher than that under no insecticide application 

conditions (11.45 t/ha). This shows that no insecticide application against this pest reduced grain yield by 1830 kg/ha (13.80%). The 

results also showed that 25th May sowing date had the highest grain yield with 14.57 and 12.98 t/ha in both insecticide application 

and no insecticide application conditions, respectively. In no insecticide application conditions, SC706 hybrid with 12.19 t/ha showed 

significantly higher grain yield than SC704 and SC705 hybrids with 11.38 and 10.78 t/ha, respectively. Based on the two-year 

average, the SC706 hybrid also had the lowest number of holes per stem, tunnel length per plant, percentage of plant infestation and 

percentage of stalk breakage due to the pest damage. Therefore, the SC706 hybrid is a productive hybrid that is relatively tolerant 

against ECB. 
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 مقدمه
با توجه  Zea mays L. (Gramineae) میگیاه ذرت با نام عل     

به موارد مصرف زیاد، کیفیت و ارزش غذایی باال و قدرت 

خصوص با تولید ی مختلف )بهیآب و هواشرایط سازگاری با 

در حال باشد. از اهمیت باالیی برخوردار می هیبریدهای جدید(

میلیون هکتار از اراضی  195در بیش از ای ذرت دانه حاضر

ای ذرت دانهر کشت یشود که در ایران سطح زمی جهان کشت

در ایران باالترین  .(FAO 2019)است هزار هکتار  152بیش از 

 یهااستانای به ترتیب در سطح زیر کشت زراعت ذرت دانه

مغان  منطقهو جنوب کرمان بوده و  فارس ،خوزستان، کرمانشاه

رصد بذر د 92از این حیث در رتبه نهم قرار دارد، اما بیش از 

شود و این منطقه، قطب اصلی ذرت کشور در مغان تولید می

 .(Oskouei et al. 2018)تولید بذر ذرت کشور است 

یکی از موانع موجود افزایش تولید این محصول، وجود آفات      

خوار اروپائی های گیاهی است که در این میان، ساقهو بیماری

ترین آفات این گیاه مهماز  Ostrinia nubilalis (Hübner)ذرت 

در دنیا و ایران است و منجر به خسارت اقتصادی شدید به این 

 .Blandino et al. 2015; Scarpino et al)گرددمحصول می

2015; Franeta et al. 2018). بر  خوار اروپائی ذرت عالوهساقه

خسارت مستقیم، باعث افزایش پوسیدگی بالل ناشی از قارچ 

ها ردد و عامل اصلی شیوع این قارچ روی باللگفوزاریوم می

( تولید Fumonisin) باشد. خطرات زیستی شدید فومونیسینمی

-شده توسط قارچ عامل پوسیدگی فوزاریومی برای انسان و دام

 Galić)  کندرا چند برابر می O. nubilalisها، اهمیت خسارت 

et al. 2019; Javanbakht-Avval et al. 2018; Mazzoni et 

al. 2011 ). تغذیه این آفت مسیر مناسبی برای ورود  محل

-زا به خصوص قارچ فوزاریوم به گیاه محسوب میعوامل بیماری

-شود و آلودگی به فومونیسین در گیاهانی که مورد تغذیه ساقه

های برابر بیشتر از بوته 22اند تا خوار اروپایی ذرت قرار گرفته

 .(Blandino et al. 2015)سالم گزارش شده است 

ترین آفت ذرت در خوار اروپایی ذرت به عنوان مهمساقه     

طور کند و بهی مغان، همه ساله خسارت زیادی وارد میمنطقه

متوسط ساالنه پنج نوبت سمپاشی توسط کشاورزان برای 

مغان  منطقهدر  گیرد. این آفتکنترل این آفت صورت می

نسل اول آفت عمدتا به گندم ه ک باشدنسل کامل می سهدارای 

 Sharifi) ندنزهای دوم و سوم به ذرت خسارت میو نسل

Ziveh et al. 2018)های کنترل این آفت استفاده . یکی از روش

 ;Lewis 2009)های مقاوم و متحمل به آفات است از ژنوتیپ

Franeta et al. 2018)های مختلف ذرت از نظر جذب . ژنوتیپ

ریزی( و استحکام و خوار اروپایی ذرت )برای تخمهافراد بالغ ساق

ها برای نفوذ و تغذیه این آفت متفاوت ها و ساقهسختی برگ

بیوز با های مقاوم، از نظر مقاومت آنتیباشند و ژنوتیپمی

. (Franeta et al. 2018)های حساس متفاوت هستند ژنوتیپ

های های مقاوم باعث کاهش بسیاری از هزینهکشت ژنوتیپ

های مصرف بیش از حد تحمیلی به کشاورزان مانند هزینه

ی سموم،آلودگی محیط زیست و مسائل مربوط به باقیمانده

 De)شود سموم دربافت گیاهان زراعی با مصرف خوراکی می

Bon et al. 2014) عالوه براین، تغییر تاریخ کاشت نیز یکی از .

تواند در ه میگردد کهای کنترل زراعی آفات محسوب میروش

کاهش میزان خسارت آفات موثر باشد و تاثیر تاریخ کاشت روی 

های مختلف به اثبات رسیده در بررسی O. nubilalisخسارت 

 Lauer et al. 1999; Blandino et al. 2008; Soltani)است 

Orang et al. 2014). 

هایی مانند کشخوار ذرت، حشرهبرای کنترل ساقه     

ایندوکساکارب (،  52ECپیریدالیل )%(،  42SC)%اسپینوساد 

%(15 (EC%( 92و تیودیکاربDF به کار برده شده ) اند

(Azarmi et al. 2015). 

عملی  هایترین مولفهتاریخ کاشت یکی از مهمعالوه بر این،      

برای تنظیم زمان وقوع مراحل فنولوژی گیاه  تلفیقیمدیریت 

سرعت امکان تغییر کاشت ذرت، در تاریخ  تغییر با باشد.می

 O. nubilalis آن را با آفت ها به ویژه رشد محصول و همزمانی

بالقوه  موجب تغییر خسارت این می تواند که گرددمسیر می

 ;Cirilo & Andrade 1994گردد )آفت و عملکرد دانه ذرت 

Bonelli et al. 2016 .) ممکن  عالوه بر این، تغییر تاریخ کاشت

 را نیز مختلف در برابر حمله آفات یهاژنوتیپ واکنش است

 (.Franeta et al. 2019) تغییر دهد

منظور مشخص نمودن سودمندی مدیریت این تحقیق به     

زراعی )تاریخ کاشت و ارقام مقاوم( در جهت کاهش میزان 

خوار اروپایی ذرت کش در کنترل ساقهاستفاده از سموم حشره

هیبرید مختلف ذرت از نظر مقاوم یا  هانجام گرفت. بنابراین، س

شده و  یسمپاش یطدر شرا O. nubilalisمتحمل بودن در برابر 

 .مختلف مقایسه شدند یهانشده در تاریخ کاشت یسمپاش

 هامواد و روش
این مطالعه در دو آزمایش جدا )یک آزمایش با انجام      

م و آزمایش دیگر عدم انجا O. nubilalisسمپاشی بر علیه 
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سمپاشی بر علیه این آفت( در قالب آزمایش فاکتوریل با دو 

 42عامل تاریخ کاشت در سه سطح )پنجم اردیبهشت، 

اردیبهشت و چهارم خرداد ماه( و رقم در سه سطح )هیبریدهای 

SC705 ،SC704  وSC706های کامل ( بر پایه طرح بلوک

و  1295 تصادفی در چهار تکرار به مدت دو سال زراعی متوالی

تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع  در مزرعه 1291

طبیعی استان اردبیل )مغان( انجام گرفت. این منطقه در 

دقیقه  21درجه و  29ترین نقطه استان اردبیل بین شمالی

 25دقیقه طول شرقی و ارتفاع  24درجه و  25عرض شمالی و 

مغان به  متر از سطح دریای آزاد واقع شده است. دشت 52تا 

علت شرایط توپوگرافی خاص، آب و هوای مغایر با سایر مناطق 

آذربایجان و حتی نواحی جنوبی آن دارد. بر اساس آمار آب و 

آباد، این منطقه بر هوایی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک پارس

بیابانی خفیف بوده و جزء اقلیم نیمهآمبرژه  اساس سیستم

 Shiri etباشد )های گرم میستانهای مالیم و تابدارای زمستان

al. 2015; Shiri 2018 .) 
سه  ×ترکیب تیماری )سه تاریخ کاشت  9آزمایش شامل  هر     

ی با ردیف پنج متر چهارشامل  کرت آزمایشی هیبرید( بود. هر

 هافاصله بین بوته و مترسانتی 55کشت  هایفاصله بین ردیف

 .متربودسانتی 19در روی ردیف 

کش در نشده هیچگونه آفتر شرایط آزمایش سمپاشید     

مزرعه استفاده نشد تا آلودگی طبیعی آفت درمزرعه به وجود 

ی آزمایشی با سموم شده قطعهآید. در آزمایش شرایط سمپاشی

شده هر آفت  یهدز توص کارشناسان گیاه پزشکی با شدهتوصیه 

یج های راسمپاشی شد. سایر عملیات داشت مطابق روشکش 

شده از در منطقه انجام گرفت. در آزمایش سمپاشی

لیتر در هکتار، و میلی 452به میزان  SC) 15)%ایندوکساکارب 

به عالوه آبامکتین  EC) 12)%روز، هگزافلوموران  12پس از 

%(9/1 (EC  لیتر در هکتار علیه میلی 522هر کدام به میزان

به میزان  SC)15)%نسل اول آفت روی ذرت؛ ایندوکساکارب 

به  EC) 9/1)%لیتر در هکتار به عالوه آبامکتین میلی 452

لیتر در هکتار، و پس از هفت روز، میلی 522میزان 

لیتر در هکتار میلی 522به میزان  EC) 12)%هگزافلوموران 

 علیه نسل دوم آفت روی ذرت، استفاده شد.

به منظور مشخص نمودن تاثیر تاریخ کاشت و میزان      

 .Oمت هیبریدها و همچنین برآورد میزان خسارت مقاو

nubilalis  صفات عملکرد دانه، درصد شکستگی ساقه، تعیین

های عمودی و تعداد الرو در ساقه در شرایط تعداد و طول داالن

 دو هایگیری شدند. برای تعیین عملکرد دانه، باللبهینه اندازه

 با و رداشتب خط هر ایحاشیه هایبوته حذف از بعد وسط خط

 عملکرد سپس گردید، گرم توزین 21/2حساس با دقت  ترازوی

 و شد تصحیح درصد 12 و رطوبت دانه بالل چوب درصد با بالل

گردید.  مشخص هکتار( در هکتار )تن در دانه عملکرد میزان

 و سالم هایتعداد بوته شمارش با هابوته درصد شکستگی

 درصد آلودگی گردیدبرآورد  هر کرت وسط ردیف در دو شکسته

 دیده از آفتخسارت و سالم هایتعداد بوته شمارش ها نیز بابوته

برآورد شد. برای تعیین طول و  هر کرت وسط ردیف در دو

 وسیله به ساقه ذرت در شده های عمودی ایجادتعداد داالن

 ذرت هایبری بوتهکف از پس و انتخاب کرت هر از بوته 12 آفت،

 و ضمن گردید ایجاد ذرت ساقه در طولی برش یک چاقو، با

نیز  عمودی هایداالن طول یاندازه ها،داالن شمارش تعداد

 در الروهای موجود براین، تعدادشدند. عالوه ثبت و گیریاندازه

گردید.  شمارش دقت کرت نیز به هر در بوته 12 ساقه درون

ساقه،  در موجود هایسوراخ تعداد شمارش منظور به همچنین

های سوراخ تعداد و شد کنده کرت هر در ذرت بوته 12 هایرگب

 ذرت ساقه هر در O. nubilalisالرو  وسیله به شده ایجاد

قبل از انجام تجزیه واریانس، فرضیات مورد نیاز . گردید شمارش

نرمال بودن مشاهدات و توزیع اشتباه ( برای تجزیه واریانس

تیماری و عدم  ونی درواریانس های، یکنواختی های آزمایش

ی گردید وبرهمین و بلوک( بررس یمارت ینوجود اثر متقابل ب

اساس برای دو صفت درصد بوته های آلوده به الرو و درصد 

شکستگی بوته در اثر تغذیه آفت تبدیل داده به صورت 

از برآورد شدن  ینانپس از اطمنجام گرفت و ا

 یشمشاهدات آزما یانسوار یهمورد نظر، اقدام به تجز یاتفرض

نـرم  Proc GLMمرکب ها با استفاده از  تجزیه واریانس .یدگرد

 یداستفاده از ام با F انجام گردید. آزمونSAS(4214  )  افـزار

بودن سال و ثابت  یمربعات با فرض تصادف یانگینم یاضیر

صفات مورد  هایمیانگینکاشت و ارقام انجام شد.  یخبودن تار

درصد  احتمال پنجدر سطح  دانکن استفاده از آزمونمطالعه با 

 .گرفتند مورد مقایسه قرار

 

 نتایج و بحث

 تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه هیبریدهای مورد مطالعه     
نتایج تجزیه واریانس مرکب دو ساله در شرایط آزمایش      

سمپاشی شده و سمپاشی نشده برای صفت عملکرد دانه نشان 
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هیبریدها در شرایط آزمایش سمپاشی نشده برای تاریخ داد بین 

کاشت و اثر متقابل این دو در هر دو شرایط سمپاشی شده و 

دار در سطح احتمال یک درصد سمپاشی نشده اختالف معنی

(. با توجه به این که ارقام اصالح شده 1وجود داشت )جدول 

در  جدید دارای عملکرد دانه نسبتا مشابه بوده و این ارقام

شرایط سمپاشی شده به دلیل پایین بودن شدت تنش آفت، 

امکان بروز حداکثر پتانسیل عملکرد دانه ی خود را داشتند، لذا 

داری بین هیبریدها از نظر عملکرد دانه در این اختالف معنی

نشده به دلیل وجود شرایط مشاهده نگردید. در شرایط سمپاشی

مرفولوژیک و  تنش آفت، هیبریدها با توجه خصوصیات

های متفاوتی نشان دادند به طوری فیزیولوژیک متفاوت واکنش

که این واکنش متفاوت منجر به اختالف از نظر عملکرد دانه 

 .Malvar et alبین هیبریدها گردید. محققین دیگر از جمله 

(2007) ،Sharifi Ziveh et al. (2009)  وTavakkoli et al. 

ری بین ژنوتیپ های ذرت از نظر نیز اختالف معنی دا (2013)

 را گزارش کردند.  O. nubilalisمقاومت به خسارت 

بر اساس تجزیه مرکب دو شرایط در دو سال اختالف بین      

دو شرایط سمپاشی و سمپاشی نشده در سطح احتمال یک 

( معنی  MS = 12.15, df = 1 , MSe = 1.15, dfe = 96درصد )

است(. بر اساس میانگین دو ساله، دار بود )جدول ارایه نشده 

هیبریدهای مورد مطالعه در شرایط  دانهمیانگین عملکرد 

 49/12سمپاشی شده و سمپاشی نشده به ترتیب برابر با 

 O. nubilalisدهد تن در هکتار بود که این نشان می 25/11و

ذرت را کاهش داده است.  دانهدرصد عملکرد  92/12به میزان 

 O. nubilalisپاشی با کاهش جمعیت نجام سمبه عبارت دیگر، ا
باعث افزایش عملکرد دانه شده است. در آزمایش سمپاشی شده 

 21/12 دانهبا عملکرد SC706 و  SC704هر چند هیبریدهای 

دار نسبت به نسبتا باال ولی غیرمعنی دانهتن در هکتار عملکرد 

در  تن در هکتار تولید نمودند، اما 22/12 با SC705هیبرید 

 19/14 دانهبا عملکرد  SC706نشده هیبرید  آزمایش سمپاشی

باالتری نسبت به  دانهداری عملکرد تن در هکتار، به طور معنی

تن  59/12و  29/11به ترتیب با  SC705و  SC704دو هیبرید 

در هکتار داشت. میزان کاهش عملکرد دانه در هیبریدهای 

ر سال اول، سال دوم و طوری که دمورد مطالعه متفاوت بود، به

و  22/11، 94/1به ترتیب با  SC706میانگین دو سال، هیبرید 

به  SC705درصد حداقل کاهش عملکرد دانه و هیبرید  12/9

درصد حداکثر کاهش  15/15و  52/19، 22/15ترتیب با 

متحمل شدند  O. nubilalisعملکرد دانه در اثر خسارت 

دارای  SC706که هیبرید  گیری نمودتوان نتیجه(. می4)جدول 

خصوصیتی است که آن را قادر ساخته است بتواند تنش 

نیز نتیجه  Shiri et al. (2020)خسارت آفت را بهتر تحمل کند. 

 O. nubilalis گرفتند علیرغم اینکه عدم سمپاشی بر علیه 
موجب کاهش عملکرد می گردد، اما آنها با محاسبات اقتصادی 

ارقام مقاوم یا متحمل ذرت در شرایط  نشان دادند استفاده از

سمپاشی نشده باعث افزایش درآمد  کشاورزان در واحد سطح 

 در مقایسه با شرایط سمپاشی می گردد. 

 

 .تجزیه واریانس مرکب دو ساله )میانگین مربعات( عملکرد دانه در شرایط سمپاشی شده و سمپاشی نشده در منطقه مغان .0جدول 

Table 1. Two-year combined analysis of variance (mean squres) of grain yield for insecticide application and no 

insecticide application conditions in The moghan region. 

Insecticide 

application   

No insecticide 

application   
Df 

 
Source of variation 

50.93** 64.98** 1  Year  

0.70 0.54 6  Year (Block) 

65.75** 97.14** 2   (D) Sowing Date  
n.s 1.14 12.09** 2   (H) Hybrid  

3.67** 7.48** 4  D × H 

7.73** n.s 2.16 2  Y× D 

5.26** n.s 2.51 2  Y× H 

3.65** n.s 2.02 4  Y×D× H 

0.87 1.33 48  Error 

7.03 10.05   %CV 

n.s, * and **represents non-significant and significant at 5 and 1% probablity level, respectively. 
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بر اساس میانگین دو ساله در شرایط سمپاشی شده و نشده      

و  55/12تاریخ کاشت چهارم خرداد به ترتیب با عملکرد دانه 

 42تن در هکتار باالترین عملکرد دانه و تاریخ کاشت  99/14

بهشت و تاریخ کاشت پنجم اردیبهشت ماه به ترتیب در اردی

های بعدی قرار گرفتند. بنابراین با مدیریت زمان کاشت رتبه

خوار وجود دارد که این نتیجه با امکان کاهش خسارت ساقه

 ;Lauer et al. 1999)نتایج محققین دیگر مطابقت دارد 

Blandino et al. 2008)اشت. براساس نتایج حاصل، تاریخ ک-

خوار هنگام ذرت با فرار از هجوم نسل دوم ساقههای دیر

نماید. البته این موضوع کامال باالتری را تولید می دانهعملکرد 

 Blandinoباشد. برای مثال، وابسته به شرایط اقلیمی منطقه می

et al. (2008)  دو تاریخ کاشت اوایل فروردین ماه و اوایل

روی ذرت در  O. nubilalisت اردیبهشت ماه را از نظر خسار

شرایط اقلیمی ایتالیا بررسی نمودند و نتیجه گرفتند در تاریخ 

کشت اول نسبت به تاریخ کاشت دوم نسل اول این آفت 

خسارت کمتری ایجاد نمود. اما در شرایط مغان با توجه به این 

باشد، که این آفت برخالف شرایط اروپا که دارای دو نسل می

کند و نسل اول روی گندم فعال بوده، یجاد میسه نسل کامل ا

دار بنابراین، عمال خسارت نسل دوم و سوم روی ذرت معنی

این آفت به  های مکرر،است و در منطقه مغان علیرغم سمپاشی

 Sharifi Ziveh et al. 2009 Tavakkoliشود )نمیکنترل  خوبی

et al. 2013;ریخ کاشت دار شدن اثرمتقابل تا(. با توجه به معنی

در هیبرید بایستی بهترین ترکیب تیماری انتخاب شود. اما بادر 

نظر گرفتن این نکته که از نظر اجرایی امکان کاشت ذرت در 

-یک منطقه وسیع دقیقا در یک تاریخ کاشت مشخص امکان

تغییر پیدا  -ها کمی پذیر نیست و در هر صورت تاریخ کاشت

 دانهاختالف عملکرد  دار بودنکند و همچنین غیر معنیمی

هیبریدها در تاریخ کاشت سوم، کاشت هر سه هیبرید در این 

تاریخ کاشت منجر به عملکرد دانه قابل قبولی خواهد شد 

(، با این حال، با توجه تغییرات کم عملکرد دانه در 4)جدول 

 SC704و  SC706ها در هیبریدهای بین تاریخ کاشت ها و سال

 گردد.رید توصیه میکاشت یکی از این دو هیب

تاثیر تاریخ کاشت بر میزان خسارت ساقه خوار ذرت روی 
 هیبریدهای مورد مطالعه

نتایج تجزیه واریانس مرکب دو ساله نشان داد که در شرایط      

سمپاشی شده اثر تاریخ کاشت بر روی همه صفات به جز درصد 

برای  (. در این شرایط اثر هیبرید2دار بود )جدول آلودگی معنی

دار دو صفت طول داالن در بوته وتعداد سوراخ در ساقه معنی

ولی برای صفات درصد آلودگی بوته و درصد شکستگی بوته غیر 

دار بود. اثر متقابل هیبرید در تاریخ کاشت نیز فقط در دو معنی

دار صفت درصد آلودگی بوته و درصد شکستگی بوته معنی

تاریخ کاشت روی همه گردید. در شرایط سمپاشی نشده اثر 

 دار بود.صفات معنی

همچنین در این شرایط اثر هیبرید روی دو صفت درصد 

دار و اثر متقابل آلودگی بوته و درصد شکستگی بوته معنی

هیبرید در تاریخ کاشت نیز فقط برای دو صفت طول داالن در 

(. این نتایج 2دار بود )جدول بوته و درصد شکستگی بوته معنی

دهد تاریخ کاشت نقش زیادی در میزان آلودگی به نشان می

 این آفت دارد. 

در شرایط آزمایش سمپاشی نشده، تاریخ کاشت چهارم      

سوراخ در هر بوته کمترین و تاریخ کاشت پنجم  42/2خرداد با 

سوراخ در هر بوته باالترین تعداد را داشتند  52/1با  اردیبهشت

سوراخ در هر بوته در  12/5با  اردیبهشت 15و تاریخ کاشت 

(. از لحاظ طول 2بین این دو تاریخ کاشت قرار گرفت )جدول 

تاریخ کاشت پنجم  داالن ایجاد شده در اثر تغذیه آفت نیز در

متر( و تاریخ کاشت سانتی 22/9خرداد حداقل طول داالن )

مشاهده  متر(سانتی 91/14حداکثر این تعداد ) اردیبهشتپنجم 

دهد که با تاخیر در کاشت امکان ج نشان میگردید. این نتای

 فرار از خسارت آفت وجود دارد.

مشاهده در شرایط آزمایش سمپاشی نشده، تاریخ کاشت 

سوراخ در هر بوته کمترین و تاریخ کاشت  42/2چهارم خرداد با 

سوراخ در هر بوته باالترین تعداد را  52/1با  اردیبهشتپنجم 

سوراخ در هر  12/5با  یبهشتارد 15داشتند و تاریخ کاشت 

(. از لحاظ 2بوته در بین این دو تاریخ کاشت قرار گرفت )جدول 

طول داالن ایجاد شده در اثر تغذیه آفت نیز درتاریخ کاشت 

متر( و تاریخ سانتی 22/9پنجم خرداد حداقل طول داالن )

 متر(سانتی 91/14حداکثر این تعداد ) اردیبهشتکاشت پنجم 

دهد که با تاخیر در کاشت . این نتایج نشان میمشاهده گردید

 امکان فرار از خسارت آفت وجود دارد. 

علیرغم اختالف غیر معنی دار هیبریدها از نظر تعداد سوراخ 

سوراخ در هر بوته حداقل  41/2با  SC706در هر بوته، هیبرید 

 SC706این صفت را داشت و از نظر طول داالن نیز هیبریدهای 

ترین متر پایینسانتی 92/12و  95/12ترتیب با  به SC705و 

 SC706در این بررسی هیبرید  میزان این صفت را نشان دادند.

( و سمپاشی نشده 2در هر دو شرایط سمپاشی شده )جدول 

 سوراخ در هر بوته حداقل  41/2و  22/1( به ترتیب با 5)جدول 
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های مختلف تیماری در شرایط سمپاشی ، تاریخ کاشت و ترکیب(تن در هکتار) د مطالعه هیبریدهای مور مقایسه میانگین عملکرد دانه .2جدول 

 .(1291 و 1295شده و سمپاشی نشده طی دو سال مورد آزمایش )
Table 2. Mean comparison of grain yield of the hybrids, the sowing dates and the treatment combination in insecticide 

application and no insecticide application conditions in two years (2016 and 2017). 

Means followed by similar letters in each column are not significant at 5% probability level according to DMRT. 
دهنده متحمل تواند نشانتعداد سوراخ در ساقه را داشت که می

خوار ذرت باشد. به طور کلی  بودن این هیبرید به آفت ساقه

در تاریخ  SC706کمترین میزان این دو صفت در هیبرید 

سوراخ در هر  21/1و  12/2ه ترتیب با کاشت پنجم خرداد ب

ها نشان داد که طول داالن بوته مشاهد شد. مقایسه میانگین

متر( سانتی 19/2پاشی شده )عمودی ایجاد شده در آزمایش سم

متر( بود و این سانتی 29/11پاشی نشده )کمتر از آزمایش سم

پاشی باعث کاهش تغذیه آفت موضوع بیانگر این است که سم

در درون ساقه شده است، ولی نتوانسته است آفت را به 

با استفاده از طول  Butron et al. (1999)طورکامل کنترل کند. 

ذرت را معرفی کردند و نتیجه  داالن عمودی، هیبریدهای مقاوم

مودی بهترین شاخص برای گیری نمودند که طول داالن ع

خوار ذرت ارزیابی مقاومت ساقه ذرت در برابر تغذیه الرو ساقه

 باشد. می
 

Grain yield reduction (%) Insecticide application   No insecticide application    

Means 
Second 

year 

First 

year  
Means 

Second 

year 

First 

year  
Means 

Second 

year 

First 

year  

 

  Hybrids 

15.14 16.39 14.14 
13.41 

a 
12.20 b 14.64 a 11.38 b 10.20 b 12.57 a SC704 (H1) 

17.27 19.50 15.34 
13.03 

a 
12.05 b 14.02 ab 10.78 b 9.70 b 11.87 a SC705 (H2) 

9.10 11.30 6.92 
13.41 

a 
13.10 a 13.73 b 12.19 a 11.62 a 12.78 a SC706 (H3) 

13.80 15.61 12.20 13.28 12.45 14.13 11.45 10.51 12.41 Means 

    
 

  
 

 Sowing dates 

19.12 20.36 19.61 
11.42 

c 
9.92 b 12.92 b 9.18 c 7.90 b 10.45 b  (D1)April  th25 

9.15 15.08 11.97 
13.87 

b 
13.33 a 14.42 a 12.21 b 11.32 a 13.10 a (D2)May  th10 

9.24 12.70 10.91 
14.57 

a 
14.09 a 15.05 a 12.98 a 12.30 a 13.66 a (D3)May  th25 

   

 

    Treatment combinations 

26.87 29.85 24.88 
11.65 

c 
9.28 d 14.03 bc 8.52 d 6.51 c 10.54 dc D1H1 

24.74 27.62 22.38 
10.39 

d 
9.16 d 11.62 d 7.82d 6.63 c 9.02d D1H2 

8.43 6.79 9.99 
12.22 

c 
11.34 c 13.11 c 11.19c 10.57 b 11.80 bc D1H3 

12.10 13.26 11.04 
14.21 

ab 
13.57 ab 14.85 ab 12.49ab 11.77 ab 13.21 ab D2H1 

15.41 19.91 11.21 
13.82 

b 
13.46 b 14.19 bc 11.69bc 10.78 b 12.60 ab D2H2 

8.46 12.03 5.06 13.6 b 12.97 b 14.22 bc 12.45ab 11.41 ab 13.50 a D2H3 

8.62 10.33 7.05 
14.39 

ab 
13.74 ab 15.03 ab 13.15a 12.32 ab 13.97 a D3H1 

13.83 13.59 14.01 14.9 a 13.54 ab 16.27 a 12.84ab 11.70 ab 13.99 a D3H2 

10.19 14.14 5.98 
14.43 

ab 
14.99 a 13.87 bc 12.96ab  12.87 a 13.04 ab D3H3 
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روی ذرت در شرایط سمپاشی شده و سمپاشی  Ostrinia nubilalisصفات مرتبط با خسارت مربعات(  . تجزیه واریانس مرکب ) میانکین2جدول 

 .(1291و  1295) نشده در دو سال

Table 3. Two-year combined analysis of variance (mean squres) of the traits related to damage of Ostrinia nubilalis on 

maize for insecticide application  and no insecticide application conditions at two years (2016 and 2017). 

Insecticide application   No insecticide application  
 

 

Df 

 

 

Source of 

Variance 

Stalk 

breakage 

percentage 

Percentage 

of plant 

infestation 

Length 

of 

tunnel 

per 

plant 

Number 

of holes 

per 

stem 

Plant 

fracture 

percentage 

†Percentage 

of plant 

infestation 

Length of 

tunnel 

per plant 

Number 

of holes 

per stem 

1.79** n.s 15.29 1456.2** 46.3** 48.33** 36.22** 2462.27** 483.60** 1 Year  

10.24 0.819 157.2 12.2 2.18 2.841 135.81 14.71 6 
Year 

(Block)  

10.32** n.s 4.54 1777.2* 16.2* 24.94** 9.41* 170.55** 71.19** 2 
Sowing 

Date (D)  

10.05n.s n.s 0.917 143.06* 18.8** 6.53* 12.19* n.s 17.46 n.s10.80 2 
 

(H)Hybrid 

8.41** n.s 2.062 n.s97.6 n.s4.6 5.97** n.s 3.85 60.90** n.s10.29 4 D × H 

9.97 n.s n.s 0.037 170.7* 13.2* n.s 4.11 n.s 7.13 144.65** 47.88** 2 Y× D 

6.54 n.s n.s 0.332 n.s108.4 13.9* 5.51* n.s 0.68 47.89* n.s0.38 2 Y× H 

7.57 n.s n.s 0.133 *1/111 n.s3.6 3.99* n.s 2.02 n.s 22.79 n.s7.54 4 Y×D× H 

3.861 1.767 42.6 3.46 1.53 2.86 11.12 4.87 48 Error 

38.98 40.24 99.06 94.1 42.10 21.24 29.31 43.9  %CV 

n.s, * and **are non-significant and significant at %5 and %1 probablity level, respectively. 

انجام گرفته های آلوده به الرو و درصد شکستگی بوته بر روی داده های تبدیل شده با : تجزیه واریانس در مورد دو صفت درصد بوته†

 است.

خوار ذرت با اکثر کارهای اصالح مقاومت ذرت در برابر ساقه
با  Andrea & Lee (2005) همین شاخص صورت گرفته است.

استفاده از طول داالن عمودی هیبریدهای حساس و مقاوم را از 
نیز جهت تفکیک هیبریدهای  Harish (1997)هم تفکیک نمودند. 

های الروی در ساقه و حساس و مقاوم از دو صفت تعداد سوراخ
 Sharifi Ziveh etطول داالن عمودی استفاده کرد. عالوه بر این، 

al. (2009) وTavakoli et al.(2013)   در بررسی تعدادی از
از نظر این صفت  هیبرید های ذرت داخلی نیز مشاهده کردند

تنوع کافی در میان هیبریدها وجود دارد و با این دو صفت می 
توان به هیبریدهای نسبتا مقاوم به این آفت را گزینش کرد. با 

 O. nubilalisروهای های ذرت در اثر تغذیه التوجه به اینکه بوته
شوند، از داخل ساقه نسبت به وزش باد و سایر عوامل شکننده می

 لذا بین میزان خسارت الرو و درصد شکستگی ساقه ها همبستگی

(. با توجه به این که Bernardi et al. 1996وجود دارد ) مثبت
رغم وارد شدن خسارت دچار هیبرید یا هیبریدهایی که علی

را تولید کنند، لذا  توانند عملکرد بیشتریمی شکستگی نشوند،
های شکسته شده به عنوان معیاری از پایین بودن درصد ساقه

در شرایط سمپاشی نشده، تاریخ  تحمل مورد توجه قرار گرفت.
درصد آلودگی بوته کمترین و تاریخ  15/51کاشت چهارم خرداد با

ترین درصد آلودگی بوته باال 12/52با  اردیبهشتکاشت پنجم 

درصد  15/19با  اردیبهشت 15میزان داشتند. تاریخ کاشت 
آلودگی بوته در بین دو تاریخ کاشت قرار گرفت. درصد شکستگی 

درصد( و تاریخ  14/5بوته در تاریخ کاشت پنجم خرداد حداقل )
 درصد( این مقدار را 95/44حداکثر ) اردیبهشتکاشت پنجم 
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اخیر در کاشت، امکان دهد با تاین نشان می (.2)جدول  داشت
حداقل درصد  SC706فرار از حمله آفت وجود دارد. هیبرید 

 9/55درصد و  5/5شکستگی بوته و آلودگی بوته به ترتیب با 
در هر دو شرایط  SC706درصد داشت. در این بررسی هیبرید 

پاشی نشده کمترین درصد شکستگی بوته را پاشی شده و سمسم
نتیجه مجددا متحمل بودن این  ( که این5و  2داشت )جدول 

را نشان داد. به طور  O. nubilalisهیبرید به خسارت ناشی از 
کلی در ترکیب تیماری تاریخ کاشت با هیبرید نیز کمترین میزان 

به  خرداد در تاریخ کاشت پنجم SC706این دو صفت در هیبرید 
درصد برای درصد آلودگی بوته و درصد  92/2و  25ترتیب با 

 (.2های شکسته شده مشاهده شد )جدول ساقه

روی گیاه ذرت در شرایط سمپاشی نشده طی دو سال مورد  Ostrinia nubilalis مقایسه میانگین صفات مرتبط با خسارت .0جدول 

 .(1291 و 1295آزمایش )
Table 4. Mean comparison the traits related to the damage of Ostrinia nubilalis on maize plant in no insecticide application 

conditions in two years (2016 and 2017). 

Stalk breakage percentage  

Percentage of 

plant 

infestation 

Length of tunnel per plant (cm) 
Number of holes per 

stem 
 

Mean 
 nd2

year 

 st1

year 
Mean 

 nd2

year 

 st1

year 
Mean 

 nd2

year 

 st1

year 
Mean 

 nd2

year 

 st1

year 
 

            Hybrids 

16.6a 4.76 a 28.4a 
74.16 

a 
90.0 a 58.4a 12.36 a 18.20 a 6.52a 5.52a 8.25a 2.80a SC704 (H1) 

12.6a 6.70 a 18.4a 
70.00 

a 
80ab 60 a 10.90b 15.31 a 6.42a 5.27a 7.75a 2.80a SC705 (H2) 

5.93b 4.12 a 7.74b 55.83b 66.67b 45a 10.87b 18.17 a 3.63b 4.26a 6.83a 1.68b SC706 (H3) 

11.71 5.19 18.23 66.66 78.89 54.48 11.38 17.23 5.52 5.02 7.61 2.43 Mean 

           Sowing Dates 

22.8a 8.98 a 36.7a 
74.17 

a 

93.33 
a 

55.0 a 12.81a 18.0 b 7.60 a 6.70 a 10.92 a 2.48 ab 25th April (D1) 

6.67b 3.87b 9.46b 69.2ab 
83.33 

a 
55.0 a 13.02a 21.58a 4.46b 5.10b 7.00b 3.20a 10th May (D2) 

5.62b 2.75b 8.50b 56.67b 60.0b 53.3a 8.30b 12.08c 4.51b 3.20 c 4.92b 1.60b 25th May (D3) 

          Treatment combinations 

39.6a 9.72 ab 69.6a 75.0a 100 a 50a 12.5abc 17.6bcd 7.43b 6.05ab 9.50 ab 2.60 ab D1H1 

22.2a 11.48a 32.9b 80.0a 
100.0 

a 
60a 15.09a 19.43 bc 10.75a 8.25a 13.50 a 3.00 a D1H2 

6.68b 5.73 ab 7.63 c 67.50a 80.0 a 55.0 a 10.83bcd 17.0 b-e 4.65bcd 5.80 b 9.75 ab 1.85 ab D1H3 

5.82b 3.16 ab 8.49 c 
72.50 

a 
90.0 a 55.0 a 14.2ab 23.00 ab 5.40bcd 6.03 ab 8.25 bc 3.80 a D2H1 

6.86b 5.34 ab 8.38 c 70.0 a 75.0 a 65.0 a 9.59 cde 14.75cde 4.43bcd 4.43bcd 5.50bcd 3.35a D2H2 

7.32b 3.11ab 11.5bc 65.0 a 85.0 a 45.0 a 15.28a 27.00 a 3.55acd 4.85 bc 7.25bcd 2.45 ab D2H3 

4.36b 1.40b 7.32 c 75.0 a 80.0 a 70.0 a 10.38 cd 14.0cde 6.75 bc 4.50bcd 7.00bcd 2.00 ab D3H1 

8.71b 3.30 ab 14.1bc 60.0 a 65.0 b 55.0 a 7.93 de 11.75 de 4.10bcd 3.15 cd 4.25 cd 2.05 ab D3H2 

3.80b 3.54 ab 4.06 c 35.0 b 35.0 b 35.0 a 6.60 e 10.50 e 2.70 d 2.13 d 3.50 d 0.75 b D3H3 
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 .(1291 و
Table 2. Mean comparison the traits related to the damage of Ostrinia nubilalis on maize plant in insecticide application 

conditions in two years (2016 and 2017). 

 

درصد  میانگین دو شرایط نشان داد که درصد شکستگی بوته و

 49/22و  22/2پاشی شده )به ترتیب آلودگی بوته درآزمایش سم

و  51/11پاشی نشده )به ترتیب درصد( کمتر از آزمایش سم

زمان  (. اگر کنترل این آفت در5و  2درصد( بود )جدول  11/11

صورت نگیرد و الروها به داخل مناسب و قبل از ورود الرو به ساقه 

 های بعدی بی تاثیر خواهد بود ونفوذ نمایند، انجام مبارزه ساقه

های آلوده با وزش باد شکسته شده و روی زمین خواهند ساقه

هیبریدهای ذرت  Kakar et al. (2003)افتاد. در طی تحقیقی که 

 را از نظر درصد شکستگی ساقه ناشی از تغذیه الرو ساقه خوار با

هم مقایسه کردند، نتیجه حاکی از این بود که هیبریدهای مقاوم 

درصد شکستگی ساقه کمتری را دارند. در صورت شکستن ساقه 

از قسمت پایین بالل، خسارت شدیدتر خواهد بود، چرا که 

این برداشت قادر به برداشتن بالل از روی زمین نیست و کمب

باشد. محققین دیگر آوری با دست نیز مقرون به صرفه نمیجمع

 Tavakkoli etو  Sharifi Ziveh et al. (2009)در ایران از جمله 

al. (2013) نیز از صفات درصد شکستگی بوته در اثر خسارت آفت 

ای گزینش هیبریدهای ذرت تعداد بوته های آلوده به آفت بر و

دهد ساقه خوار ذرت نشان میمقاوم به این آفت استفاده نمودند 

درصد عملکرد دانه ذرت را کاهش داده است.  92/12به میزان 

پاشی شده که در آزمایش سم مقایسه میانگین دو ساله نشان داد

داری وجود نداشت ولی در آزمایش بین هیبریدها اختالف معنی

تن در هکتار بطور  19/14با  SC706ده، هیبرید سمپاشی نش

 SC705و  SC704هیبرید  داری عملکرد باالتر نسبت به دومعنی

تن در هکتار داشت. از نظر تاریخ  59/12و  29/11ا ب به ترتیب

کشت نیز در هر دو آزمایش در هر دو سال بهترین تاریخ کشت 

بر اساس  SC706مربوط به تاریخ کشت چهارم خرداد بود. هیبرید 

ترین تعداد سوراخ در ساقه، طول داالن در میانگین دو ساله پایین

ی شکسته شده در های آلوده به الرو و تعداد ساقهبوته، درصد بوته

هیبریدی  SC706اثر خسارت آفت را نیز داشت. بنابراین هیبرید 

 باشد.خوار ذرت میپر محصول و متحمل به ساقه
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