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 کشور شمال شالیزارهای در خوارهاساقه شناسایی و معرفی
 2حقانی فرحپور توساآ ،1*جالئیان مهدی

 رشت، ایران،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ناسی، محقق موسسه تحقیقات برنج کشور، شدکتری حشره

 رشت، ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  تحقیقات برنج کشور،موسسه شناسی، دکتری حشره
1*Email: mahdi_ jalaeian@yahoo.com 

 
 چکیده
 یراسرته  از خروار ساقه گونه 44 حدود .هستند کشور شمال شالیزارهای در برنج آفات نیترمهم خوارهاساقه

 کشرور  الشرم  شرالیزارهای  از خوارساقه گونه شش فقط تاکنون ولی کنندیم تیفعال برنج یرو دنیا در هاپروانه
 در فعرال  خروار اقهسر  یهرا گونره  تیوضرع  از ایشرده  بنردی جمرع  اتاطالعر  مقاله این در .است شده گزارش

 بره  هیشرب  یهرا گونره  همچنین .است شده ارایه گلستان( و مازندران ،)گیالن کشور شمالی استان سه هایزاریشال
 داده توضریح  نیرز  انرد شده گزارش کشور شمال یزارهایشال از اشتباه به که ییخوارهاساقه و برنج یخوارهاساقه
 .شود استفاده واضح و رنگی تصاویر از هاگونه تمام برای شده سعی ،مطالب بهتر فهم برای .اندشده

 شناسایی ،ایران ،شالیزار ،برنج خوارساقه کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
 خوارهرا سراقه  هرا آن نیبر  در ولری  ،کننرد یمر  وارد خسارت برنج گیاه به حشرات از یمتنوع یهاگونه گرچه

 .کننرد یمر  تغذیره  سراقه  داخرل  محتویات از برنج یساقه درون به نفوذ با آفات نیا الرو .هستند آفات نیترمهم
 متعلرق  خوارساقه گونه 44 حدود .(1994 ،خان و )پاتاک است محصول کیفی و کمی کاهش ،هیتغذ نیا ینتیجه

 کنندیم تیفعال برنج یرو هاپروانه یراسته از گونهNoctuidae (10 ) و گونهPyralidae (34 ) یخانواده دو به
 .(1995 ،)هاینریش اندشده معرفی برنج روی زاخسارت هایگونه عنوان به هاآن از گونه 13 فقط ولی

 Chilo suppressalis بررنج  نرواری  خوارساقه به مربوط ،رانیا یزارهایشال در خوارهاساقه از گزارش نیاول

(Walker) آفت ترینمهم حاضر حال در گونه نیا .(1351 ،)ابرت است مازندران استان تنکابن از 1351 سال در 
 و چهارمحرال  ،نیقرزو  ،یرضو خراسان ،اصفهان ،گلستان ،مازندران ،النی)گ استان 9 یزارهایشال در برنج مزارع

 شش مجموع در (1396) همکاران و جالئیان .(1397 ،جالئیان) است ایران (یشرق جانیآذربا و زنجان ،یاریبخت
 .دکردن گزارش کشور شمال شالیزارهای از را خوارساقه گونه

 بره  ترر شیبر  کشرور(  شرمال  ویژهه)ب رانیا یزارهایشال در فعالخوارساقه هایگونه مورد در موجود اطالعات
 ریاس تیوضع از ایشده بندیجمع اتاطالع نیبنابرا .شودیم محدود (C. suppressalis) برنج ینوار خوارساقه
  :هدف سه اب مقاله نیا .ستین دست در زاریشال در فعالخواراقهس یهاگونه
 بره  هیشب یهاگونه یمعرف -2 ،کشور شمالی استان سه شالیزارهای در فعال خوارهایساقه اجمالی معرفی -1
 نوشته ،اندشده گزارش کشور شمال یزارهایشال از اشتباه به که ییخوارهاساقه یمعرف -3 و برنج یخوارهاساقه
 .است شده

 شالیزار در فعال خوارهایساقه معرفی
   Chilo suppressalis (Walker, 1863) برنج خوارنواریقهسا -1

 هشد یآورمعج گلستان و مازندران ،النیگ شامل کشور یشمال استان سه یکاربرنج مناطق یتمام از آفت نیا
 است ایران شمالی هایاستان در برنج خوارساقه ترینمهم حاضر حال در و (1396 ،همکاران و )جالئیان است

 در و لف(ا -1 )شکل 25 حدود در نر حشرات در متوسط طور به باز هایبال با بدن عرض .(1397 ،)جالئیان
 تریبزرگ هانداز ماده حشرات معمول طوربه ،بنابراین .است ب( -1 )شکل مترمیلی 30 حدود در ماده حشرات

 زرد تقریبا هاماده در و الف( -1 )شکل خاکستری تقریبا نرها در جلویی هایبال رنگ .دارند نرها به نسبت
 .(1397 ،)جالئیان است ب( -1 )شکل روشن
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 ماده کامل یحشره ب( نر؛ کامل یحشره الف( :Chilo suppressalis برنج نواری خوارساقه -1 شکل
 

 Chiloluteellus (Motschulsky, 1866) خوارساقه -2
 و یان)جالئ است هشد یآورجمع کشور یشمال استان سه یکاربرنج ناطقم تمامی از نیز خوارساقه این

 است شده یمعرف (.Phragmites spp) ین اهیگ مختلف یهاگونه ،خوارساقه نیا یاصل زبانیم .(1396 ،همکاران
 خوارساقه و داشته قرار هم کنار در زارهاین و زارهایشال معمول طور به که جاآن از یول (2010متوالی، (

C. luteellus از ونهگ دو نیا کیتفک و یظاهر صیتشخ ،دارد نجبر ینوار خوارساقه به یادیز یظاهر شباهت 
 در ژهیوه)ب نجبر ینوار خوارساقه یآگاهشیپ و شیپا در را یمشکالت تواندیم نیبنابرا و است مشکل اریبس هم

 به نیهمچن .کندیم مشخص را گونه نیا به ترشیب توجه لزوم امر نیا که کند جادیا کشور( یشمال یهااستان
 احتمال ،دارد یخوارساقه ییغذا میرژ هانهیگرام یرو بالقوه صورت به C. luteellus خوارساقه کهنیا لیدل

 نظر نیا زا که دارد وجود زین (ین هرز)علف یحیترج زبانیم نبودن دسترس در صورت در برنج اهیگ به حمله
 طور به باز هایبال با بدن عرض .(1396 ،همکاران و )جالئیان دارد یشتریب یهایبررس و توجه به ازین هم

 ب( -2 )شکل مترمیلی 35 حدود در ماده حشرات در و الف( -2 )شکل 30 حدود در نر حشرات در متوسط
 .دارد برنج وارین خوارساقه به نسبت تریبزرگ اندازه C. luteellus خوارساقه معمول طور به بنابراین .است
 .(1397 ،ان)جالئی است (2 )شکل ایقهوه به متمایل خاکستری تقریبا هاماده و نرها در جلویی هایبال رنگ
 
 
 
 
 

♂ ♀ 

 ب الف



46

دوره دوم،  شماره اول،   بهار  وتابستان 1399،  شماره پیاپی:3مجـله ترویـجی

 
 
 
 
 
 
 

 ماده کامل یحشره ب( نر؛ کامل یحشره الف( :C. luteellus خوارساقه -2شکل
 

   Chilo phragmitella (Hübner, 1810) خوارساقه -3
 .(1396 ،همکراران  و )جالئیران  دارد فعالیت کشور یشمال استان سه یکاربرنج مناطق در فقط خوارساقه این

 اسرت  شرده  یمعرفر  (Glyceria و Phragmites جرنس  )دو ینر  انواع آن یحیترج زبانیم هم گونه نیا مورد در
 وجرود  برنج به خسارت احتمال است شده کاشته زارهاین مجاورت در برنج که هرجا یول (1970)بلیزیانسکی، 

 نره گو سره  نیا صیتشخ و دارد یقبل یگونه دو به یادیز یظاهر تشباه زین C. phragmitella خوارساقه .دارد
 هنگرام  در الهمس نیا .(1396 ،همکاران و )جالئیان است رممکنیغ بایتقر نر یدمثلیتول اندام یبررس بدون هم از

 طرور به باز هایبال با بدن عرض .ردیگ قرار توجهردمو دیبا یآگاهشیپ یبرا برنج ینوار خوارساقه بردارینمونه
 ب( -3 )شرکل  مترر میلی 35 حدود در ماده حشرات در و الف( -3 )شکل 30 حدود در نر حشرات در متوسط

 نجبرر  نرواری  خروار سراقه  به نسبت تریبزرگ اندازه C. phragmitella  خوارساقه معمول طوربه بنابراین .است
 رهیت یاقهوه تقریبا هاماده و نرها در جلویی هایبال رنگ .است C. luteellus خوارساقه اندازههم تقریبا و تهداش

 .(1397 ،)جالئیان است (3 )شکل روشن تا
 
 

 ماده کامل یحشره ب( نر؛ کامل یحشره الف( :C. phragmitella خوارساقه -3شکل
 

♀ ♂ 

 ب الف

♂ 

 ب الف

♀ 
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 Scirpophaga praelata (Scopoli, 1763) خوارساقه -4
 و ان)جالئیر  دارد فعالیرت  کشرور  یشمال استان سه هاییکاربرنج از محدودی مناطق در فقط خوارساقه این

 اعانرو  یرو S. praelata خروار سراقه  (2015)سون و همکاران،  منابع یبرخ اساس بر هرچند .(1396 ،همکاران
 جرنس  در موجرود  یهرا گونره  تمرام  کره  جرا آن از یول دارد یخوارساقه تیفعال زارهایشال در موجود یهاجگن

Scirpophaga آرورا،  انرد هشرد  شرناخته  یزراعر  محصروالت  ریسرا  و برنج یرو فعال یخوارهاساقه عنوان به(
 برالقوه  صرورت  بره  (یشرمال  یهرا اسرتان  ژهیوه)ب کشور یزارهایشال در S. praelata خوارساقه حضور ،(2000

 و لف(ا -4 )شکل 28 حدود در نر حشرات در متوسط طور به باز هایبال با دنب عرض .باشد خطرناک تواندیم
 در هرم  بردن  سرطح  و عقبی ،جلویی هایبال رنگ .است ب( -4 )شکل مترمیلی 32 حدود در ماده حشرات در

 خروار سراقه  (1393) همکراران  و یزاهرد صبح.(1397 ،)جالئیان است (4 )شکل سفیدرنگ هاماده در هم و نرها
 کره  ستا یحال در نیا .کردند گزارش (جانی)اله رانیا از بار نیاول یبرا را Scirpophaga innotata برنج دیسف

 و شرده  مانجرا  اشرتباه  گونره  نیا ییشناسا که داد نشان (1397 ،1396) همکاران و جالئیان چندساله هایبررسی
 .ردندا وجود ایران در S. innotata نجبر سفید خوارساقه بنابراین .است S. praelata همان نظر مورد گونه
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماده کامل یحشره ب( نر؛ کامل یحشره الف( :S. praelata خوارساقه -4شکل
 

   Ostrinianubilalis (Hübner, 1796) ذرت ییاروپا خوارساقه -5
 کشور یشمال استان سه یکاربرنج مناطق در جمله از کشور در وسیعی پراکندگی ذرت اروپایی خوارساقه

 استان از هاییبخش و گلستان استان در ویژههب ولی ،است ذرت گیاه آفت این اصلی میزبان هرچند .دارد
 با بدن عرض .(1397 ،)جالئیان است شده مشاهده نیز برنج به شدید خسارت هاسال برخی در ،مازندران

 30 حدود در ماده حشرات در و الف( -5 )شکل 25 حدود در نر حشرات در متوسط طور به باز هایبال

♀ 

 ب الف

♂ 
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 عقب و جلو بال دو هر ،روشن یاقهوه تا زرد یاقهوه رنگ به ماده یهاپروانه .است ب( -5 )شکل مترمیلی
 ای رنگکم یاقهوه معموالً و تررهیت رنگ نظر از هانر .ب( -5 )شکل است زرد یا رهیت گزاگیز خطوط دارای
 )شکل زردرنگ یهالکه و گزاگیز رهیت خطوط یدارا ناهمچن هابال روی اما .تندهس یخاکستر به لیما یاقهوه

 .(1397 ،)جالئیان .است الف( -5
 
 
 
 
 
 
 

 ماده کامل یحشره ب( نر؛ کامل یحشره الف( :Ostrinia nubilalis ذرت اروپایی خوارساقه -5شکل
  .Sesamia spp سزامیا خوارساقه -6

 اسرتان  سه هر یکاربرنج مناطق از و داشته وسیعی پراکندگی ،است معروف نیز امیاسز به که ذرت خوارساقه
 دو زا یبر یترک کشرور  شمال در سزامیا خوارساقه .(1396 ،همکاران و )جالئیان است شده گزارش کشور یشمال
 رهایشالیزا در اسزامی خوارساقه که داده نشان هابررسی .(6 )شکل است S. cretica و S. nonagrioides یگونه

 یهرا اسرتان  برخری  در بررنج  یرو آفرت  ایرن  خسارت نیترشیب و ندارد چندانی خسارت معموال کشور شمال
 ینروار  خروار سراقه  وجرود  عدم رسدیم نظر به .است (راحمدیبو و هیلویکهگ و فارس ،خوزستان )مانند جنوبی

 و گسرترش  موجرب  ،کشرور  جنروب  ارهایشرالیز  در شکرین و ذرت مانند آفت یاصل یهازبانیم کاشت و برنج
 .(1397 ،)جالئیان است هشد برنج یرو ایسزام خسارت جادیا

 
 
 
 
 
 

 .Sesamia spp سزامیا خوارساقه -6شکل

♀ 

 الف ب

♂ 

S. cretica S. nonagrioides 



49

معرفی و شناسایی ساقه خوارها در شالیزارهای شمال کشور - جالئیان و فرحپور حقانی

 

 برنج خوارهایساقه به شبیه هایگونه معرفی
 شرباهت  یظراهر  نظر از هرچند که دارند فعالیت پروانه گونه چندین ،کشور شمالی استان سه شالیزارهای در
 هرای ونره گ برین  از .ندارند برنج روی خواریساقه خسارت گونههیچ ولی دارند برنج نواری خوارساقه به زیادی
 بیشتری اهمیت و فراوانی از Pediasia contaminella و Calamotropha paludella هاینام با گونه دو ،فراوان

 و کننرد مری  تغذیره  شرالیزارها  در موجود علفی گیاهان انواع از معموال گونه دو این .(7 )شکل هستند برخوردار
 .کنندنمی وارد برنج محصول به آسیبی
 
 

 

 
 
 
 
 

 کشور شمال شالیزارهای در برنج یخوارهاساقه به هیشب هایگونه -7شکل
 

 اندشده گزارش کشور شمال شالیزارهای از اشتباه به که خوارهاییساقه معرفی
 هرای نرام  بره  (8 )شرکل  مختلرف  خروار سراقه  گونره  هفت که داد نشان 1398-1394 هایسال بین تحقیقات

 Chilo سرسریاه  خروار سراقه  ،Chilo sacchariphagus اینقطه خوارساقه ،Chilo partellus دارخال خوارساقه

polychrysus،  خروار سراقه Chilo christophi،  زرد خروار سراقه Scirpophaga incertulas،  سرفید  خروار سراقه 
Scirpophaga innotata صورتی خوارساقه و Sesamia inferens ندارنرد  حضرور  کشور شمال شالیزارهای در، 

 الزم .برود  شده برده نام کشور شمال در برنج خوارساقه عنوان به هاآن از داخلی نامعتبر منابع در قبال کهحالی در
 و اسرت  دنیرا  در بررنج  خوارهرای سراقه  رینتخطرناک از یکی C. partellus دارخال خوارساقه که است ذکر به

 ،بلوچسرتان  و سیسرتان  هرای استان در ذرت مزارع از آفت این از هایینمونه 1397 و 1396 هایسال در هرچند
 در تراکنون  آفرت  ایرن  خوشربختانه  ولری  (1397 ،)جالئیران  اسرت  شرده  شناسایی و آوریجمع کرمان و فارس

 .است نشده مشاهده کشور شمال شالیزارهای
 
 

Calamotropha paludella 

♂ ♀ 

Pediasia contaminella 
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 اندشده گزارش کشور شمال شالیزارهای از اشتباه به که هاییخوارساقه -8شکل 
 

 

 ترویجی و فنی هایتوصیه و نهایی گیرینتیجه
 نیترمهم نعنوا به خوارهاساقه نیهمچن و رانیا در کیاستراتژ محصول کی عنوان به برنج تیاهم به توجه با
 یراوانر ف تیر اهم دارای زارهایشال در فعال خوارساقه یهاگونه قیدق شناخت و یآگاه ،یزراع محصول نیا آفت
 .دارد آفات نیا کالن تیریمد در یمهم نقش و است

 44 نیبر  از نیبنرابرا  .شردند  معرفی کشور شمال یزارهایشال در خوارساقه یپرهشب گونه شش مقاله نیا در
 در گونره  شش نیا فقط تاکنون ،(1995 ،هاینریش) اندشده گزارش ایدن مختلف نقاط از که برنج خوارساقه گونه

 نواری خوارساقه آفت سه زاییخسارت فقط تاکنون ،گونه شش این بین از .دارند حضور کشور شمالی استان سه
 سره  از یخسارت تاکنون هرچند .است شده مشاهده برنج روی سزامیا خوارساقه و ذرت اروپایی خوارساقه ،برنج
 این تفکیک و شناسایی ولی است نشده گزارش برنج روی S. praelata و C. luteellus، C. phragmitella گونه

 توانرد یم (ظاهری شباهت دلیل )به اشتباه صیتشخ که این اول .است فراوانی اهمیت دارای دلیل دو به گونه سه
 ایرن  هبر  دوم .کنرد  جراد یا کشور یشمال یهااستان در برنج ینوار خوارساقه یآگاهشیپ و شیپا در را یمشکالت

 یخروار قهسرا  ییغرذا  میر رژ برنج( خانوادههم )گیاهان هانهیگرام یرو بالقوه صورت به خوارهاساقه این کهلیدل
 زیر ن (هررز  ایهر )علرف  یحر یترج زبانیم نبودن دسترس در صورت در برنج اهیگ به حمله احتمال بنابراین دندار

 .دارد وجود

Chilo partellus Chilo sacchariphagus Chilo polychrysus 

Scirpophaga incertulas Scirpophaga innotata Sesamia inferens 



51

معرفی و شناسایی ساقه خوارها در شالیزارهای شمال کشور - جالئیان و فرحپور حقانی

 ،شالیزارها در مشاهده و فعالیت رغم به که شد پرداخته هاپروانه از هاییگونه معرفی به همچنین مقاله این در
 را یمشکالت تواندمی برنج خوارهایساقه به هاآن ظاهری شباهت ولی ندارند برنج روی زاییخسارت گونه هیچ

 .کند جادیا برنج ینوار خوارساقه یآگاهشیپ و شیپا در
 )از علمی تبرنامع داخلی منابع در که شد پرداخته مختلف گونه هفت معرفی به نیز مقاله انتهایی بخش در
 کشور شمال در برنج خوارهایساقه عنوان به (... ،هاسخنرانی ،نشده منتشر هایگزارش ،اینترنتی هایسایت قبیل
 شمال شالیزارهای در رهاخواساقه این کهاین از آگاهی و هاگونه این شناخت که است بدیهی .اندشده برده نام

 رویهیب کاربرد از و باشد داشته خوارهاساقه صحیح مدیریت در مهمی نقش تواندمی ،ندارند حضور کشور
 .کند جلوگیری شیمیایی هایکشآفت

 و خروار سراقه  هرای گونه از کدام هر ظاهری مشخصات مورد در توضیحاتی با شد سعی مقاله این در هرچند
 بررای  هرا گونره  سرایر  از بررنج  نرواری  خروار سراقه  تفکیک و شناسایی امکان ،واضح و رنگی تصاویر دادن قرار

 توسرط  صررفا  هاگونه این از کدام هر دقیق شناسایی که است ضروری نکته این ذکر ولی شود فراهم کارشناسان
 دو کره  جرا آن زا .اسرت  پذیرامکان نر( جنس تناسلی اندام )بررسی آزمایشگاهی مطالعات طریق از و متخصصین

 پایش منظور به شودمی توصیه اکیدا بنابراین ،نیستند دسترس در همیشه آزمایشگاهی امکانات و متخصص عامل
 .ودشر  اسرتفاده  فرومرونی  هرای تلره  از حتما کشور شمال در برنج نواری خوارساقه صحیح و دقیق آگاهیپیش و

 در اشرتباه  زیراد  احتمرال  دلیرل  بره  تشرتی  تلره  یا فانوسی تله ،نوری تله جمله از هاتله سایر کاربرد است بدیهی
 جره نتی در و بررداری نمونره  در اخرتالل  موجرب  تواندمی ،برنج نواری خوارساقه هایپروانه شمارش و تشخیص

 .شود شالیزار در تریکوگراما زنبور رهاسازی یا پاشیسم زمان در اشتباه هایتوصیه
 مادهآ کشور برنج تحقیقات موسسه فنی یهاتوصیه ارائه و زاسارتخ خوارهای ساقه شناسایی برای ضمن در

 .باشدمی کشاورزان و مروجان به پاسخگویی
 

 منابع
 مضرر  آفرات  فرون  در جدیردی  آفرت  Chilo suppressalis Walker بررنج  خوارساقه کرم .1351 .گ ،ابرت

 هرای بیمراری  و آفرات  بررسری  مؤسسره  .گیراهی  هایبیماری و آفات نشریه .کیانزاد عباس ترجمه .ایران زراعی
   .13 -1 : 35 شماره .گیاهی

 :.Lep) خروار سراقه  هرای پرره شرب  جغرافیرایی  پرراکنش  .1396 .سررافرازی  .ع و ،زادهگلری  .ع ،.م ،جالئیان

Crambidae & Noctuidae) 24-11 (:2) 7شماره ،گیاهی آفات تحقیقات مجله ،ایران شالیزارهای در. 
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دوره دوم،  شماره اول،   بهار  وتابستان 1399،  شماره پیاپی:3مجـله ترویـجی

 مختلرف  یهرا میاقلر  در هرا آن شکارگر یهاسن و برنج یخوارهاساقه پراکنش یسازمدل .1397.م ،جالئیان
 .صفحه 176 ،اردبیلی محقق دانشگاه دکتری رساله ،رانیا

 برررنج دیسررف خرروارسرراقه پروانرره گررزارش نیاولرر .1393 ،یمرریعظ .ر و ،زادهیحرراج .ج ،.ط ،یزاهرردصرربح
Scirpophaga innotata (Lep.: Crambidae: Schoenobiinae)، 34 ،رانیر ا یشناسحشره انجمن نامه .رانیا از 
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