
 

 وزارت جهاد كشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات برنج كشور

 

 

 

 

 

 

اي برنج  خوار قهوه برگ ي پره معرفی شب
Rivula sericealis 

  (ع برنج شمال ايرانرااولين گزارش خسارت در مز)
 

 

 :گاننگارند

 

 طبري مهرداد عمواقلی دكتر

 برنج كشورهيات علمي موسسه تحقيقات  عضو

 مهدي جالئياندكتر 

 موسسه تحقيقات برنج كشورمحقق 

 رضا مشک آباديو مهندس پور  عبداله رضايی مهندس

 موسسه تحقيقات برنج كشور انكارشناس

 

 

 

 9316 پاييز
 

 

 25ی  ی شماره نشریه



 ...  ای برگخوار قهوه ی پره معرفی شب/  1   

 

 

 .ی تحقيقات برنج كشور محفوظ است حق چاپ برای موسسه
 

 

 

 رانتشارات موسسه تحقيقات برنج كشو

 

اولين گزارش خسارت در ) Rivula sericealisای برنج  خوار قهوه برگ ی پره معرفي شب  :عنوان نشريه

  (ع برنج شمال ایرانرامز

 

  آبادی پور، رضا مشک طبری، مهدی جالئيان، عبداله رضایي مهرداد عمواقلي : گاننگارند

 انتشارات موسسه تحقيقات برنج كشور: ناشر

 پور حقاني سر، آتوسا فرح نيا، فرزاد مجيدی شيل فرامرز علي: ويراستاران علمی

 مهدی جالئيان: ويراستار ادبی

 دهر و فاطمه فرح شهربانو حميدزاده: صفحه آرايی

 و صدیقه رمضاني محمدرضا عابدیني :طراحی جلد

 9316:  چاپ اول

 نسخه 9111: تيراژ

 تومان 3111: قيمت

 .باشد مي 92/11/16و تاریخ  52655 ی دارک علمي كشاورزی به شمارهثبت در مركز اطالعات و م :ي ثبت شماره

 

 

 49116-93435: ، كد پستي9651: جاده تهران، موسسه تحقيقات برنج كشور، صندوق پستي 5رشت، كيلومتر  :نشانی

 http://berenj.areeo.ac.ir :سایت وب،  19333611159: ر، دورنگا 19333611152: تلفن

 

 

 

 .است گانطالب با نويسندمسئوليت صحت م
 

 



 2/  و همکاران طبری مهرداد عمواقلی                                                                                               

 

 

 مندرجاتفهرست 

 صفحه                                                                     عنوان    
 3   ............................................................................................................................................................  مقدمه -1
 3   ..................................................................................................................................  ییبندی و شناسا رده -2
 4   ...............................................................................................................................................  مناطق انتشار -3
 4   ................................................................................................................................................  شناسی شکل -4

 4   ..................................................................................................................................  کامل ی حشره -4-1

 5   ..................................................................................................................................................... تخم -4-2

 6   .....................................................................................................................................................  الرو -4-3

 7   .................................................................................................................................................  شفیره -4-4
 7   ..............................................................................................................................................  شناسی زیست -5
 8   ............................................................................................................................................................  کنترل -6

 9   .....................................................................................................................................................................  منابع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

د  اه هب منظور شناسایی دقیق نموهن    و  حاضر   ژپوهش   ی رد مراحل اولیه د    هب     .ارسال شد   رد آلمان   «مایکل فیبیگر»   رپوفسور    ربای    معدودی نموهن   ی این آفت، تعدا    اهی ارسالی، شناسایی نموهن   اندک  دلیل تعدا

ستاد ا    این    بلند     روح    هب     این نشرهی     رو     از این . خدا رفت   رحمت     هب    و   مواهج گردیده    لکشم بیماری جسمی  با    ایشان   کار     ی رد اداهم   متاسفاهن . انجام شد Rivula   جنس   حد  ات   فقط    انمبرده  توسط

 .شود تقدیم می     دلسوز     ی فرهیخته
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 مقدمه -9
پس از گندم، دومین محصول زراعی مهم جهان است که غذای موورد  ( .Oryza sativa L)برنج 

 رو با توجه به رونود (. 2112سرور، )کند  ی آسیا تامین می ویژه در قاره را به نیاز بیش از دو میلیارد نفر

هینوریش،  ) ایون محصوول ووروری اسوت     حفظ غذایی مورد نیاز، مواد کمبود و شرب رشد جمعیت  به

ویژه آفات  هزا ب ی عوامل مختلف خسارت در طول مراحل مختلف رشدی خود مورد حمله برنج. (1994

؛ 1371نیوا،   علوی ) شوند ها محسوب می آورترین آن خوارها یکی از زیان گیرد، که برگ ای قرار می حشره

شووند کوه در    دار گفتوه موی   پولو   خوارهای برنج به گروهی از حشرات بال برگ. (1385 دینان، فاولی

ی الروهوا   تغذیه .(1994پاتاک و خان، )توانند از برگ برنج تغذیه نمایند  می( کرمینه)ی الروی  مرحله

هوا در مزرعوه    شوود کوه بوا افوزایش توراکم الرو       از برگ برنج موجب کاهش میزان فتوسنتز گیواه موی  

 (.1387طبری و قهاری، )نمایند  د توانند خسارت قابل توجهی را ایجا می

 خووار بورنج   انود کوه کورم سوبز بورگ      های متعددی از مزارع برنج جهان گوزار  شوده   خوار برگ

Naranga aenescens Moore ای  نقطوه  ی تو   پوره  ، شوبMythimna unipuntata (Haworth)  و

 شووند  یوهای مهوم آن محسووب مو    از نمونه Cnaphalocrocis medinalis (Guenée)ها  پیچان برگ

ی اسوتفاده از   واسوطه   بوه . در ایران نیز به برخی از این آفات اشاره شده اسوت (. 1994پاتاک و خان، )

هوای هورز و از بوین رفوتن      هوا و علوف   های طوالنی علیه آفات، بیمواری  های متعدد طی سال کش آفت

ی ظهور و طغیان آفات غیور اقتصوادی دی ور در موزارع      نهدشمنان طبیعی و موجودات غیر هدف، زمی

هوای   های میودانی از موزارع بورنج اسوتان     ی بررسی در همین راستا و در نتیجه. برنج فراهم آمده است

دیم که در صوورت عودم   بوخوار برنج  ی دی ری از برگ ای گونه مازندران و گیالن، شاهد فعالیت تغذیه

در این نشریه سعی بر آن . ی طغیان آن دور از دسترس نخواهد بود مینهتعادل بیولوژی  در شالیزار، ز

خوار برنج، آگاهی و هوشیاری کشاورزان و کارشناسان  برگجدید ی  گونهاجمالی این است تا با معرفی 

 . یابدافزایش  ی مدیریت انبوهی آفات برنج عزیز در حوزه
 

 بندي و شناسايی رده -2
از نظر ظاهری شباهت . معروف است 1ای برنج خوار قهوه ی برگ پره ی کوچ  به شب این حشره

نوار )ولی با توجه به ویژگی منحصر به فرد آن  .داردخوار برنج  ی کرم سبز برگ زیادی به جنس ماده

آسانی نسبت  ، در طبیعت به(های جلویی ای شکل وسط بال ای دایره ی قهوه ای انتهایی و ی  لکه قهوه

ی  ی فوق متعلق به راسته حشره(. 2117بردیس، )باشد  ر برنج متمایز میخوا به کرم سبز برگ

 آوری تعداد زیادی از پس از جمع . باشد می   Rivula و جنس  3ی نوکتوئیده خانواده ، 2داران پول  بال
                                                 

1. Straw Dot Moth 

2. Lepidoptera 

3. Noctuidae 
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استان مازندران و گیالن، نسبت به شناسایی دقیق آن  گونه از شالیزارهای  اینی  حشرات نر و ماده

جنس نر و  1از اندام تناسلی( 1976رابینسون، )به این منظور ابتدا با کم  رو  استاندارد . شد اقدام

اسالید میکروسکوپی تهیه و سپس با کم  منابع موجود تا حد امکان شناسایی مقدماتی انجام  ،ماده

 Rivula امارسال و گونه با ن 2ها برای متخصص مربوطه در نهایت به منظور تایید نهایی، نمونه. شد

sericealis (Scopoli, 1763) شناسایی شد. 

 

 مناطق انتشار -3
این گونه در مناطق مختلف جهان مانند اروپا، اقیانوسیه و برخی از کشورهای آسیایی مانند 

این . ی اروپا است ی انتشار جغرافیایی آن مربوط به قاره دامنه ترین بیشولی . ژاپن و ترکیه انتشار دارد

 ی جنوبی دریای خزر گزار  شده است از مناطق مختلف حاشیه 1961اولین بار در سال  گونه برای

ولی در خصوص وجود آن در شالیزارهای شمال کشور و ایجاد خسارت روی برنج  .(1961ساوتن، )

در شالیزارهای شمال  1396-1394های  در ی  پژوهش که در سال .است تاکنون گزارشی ارایه نشده 

از غرب تا ) ای برنج از سراسر شالیزارهای استان گیالن خوار قهوه ی برگ پره د، شبکشور انجام ش

و ( سرا شهرستان رشت، انزلی، فومن، صومعه) هر چند در مناطق مرکزی. آوری شد جمع( شرق استان

در استان . استان گیالن دارای جمعیت باالتری بود( های الهیجان، لن رود، رودسر شهرستان) شرقی

این آفت در . آوری شد جمع( روستای باال منصور کنده) ران نیز برای اولین بار از شهرستان بابلمازند

دهد که تراکم آن در  های میدانی نشان می نقاط مختلف استان مازندران نیز حضور داشته و بررسی

 . باشد واحد سطح رو به افزایش می

 

 شناسی  شکل -4

 ي كامل  حشره -4-9

خوار  از نظر ظاهری بسیار شبیه به کرم سبز برگ هم و  اندازه از نظر باً همی کامل تقری حشره

ولی بر  .طوری که در ن اه اول ممکن است با آن اشتباه گرفته شود به .باشد می(  جنس ماده)برنج 

ای رنگ  ی قهوه های جلویی دارای ی  لکه خوار برنج، روی طرفین هر کدام از بال خالف کرم سبز برگ

خوار تفاوت  همچنین از نظر نوع جمع کردن بال در حالت استراحت با کرم سبز برگ. دباش می

کند و بدن  جمع می طور کامل بهها را  خوار برنج معموال بال که کرم سبز برگ  طوری هب. مشخصی دارد

 و پهن ها را به صورت مثلثی معموال بال ها  پره اما این شب . یابد مانند می گوهدر حالت نشسته حالت 

                                                 
1. Genitalia 

2. Wolfgang Spiedel 
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های جلویی همانند  بال. باشد متر می میلی 18-22های باز  ی کامل با بال  عرض حشره. دارند ن ه می

ای  رنگ قهوه های جلویی به  بال(. 2119سولیوان،  بولینگ)خوار برنج سه گو  است  کرم سبز برگ

در . است  های تیره الب با رگرنگ  ای کم های عقبی سفید متمایل به قهوه روشن یا زرد نخودی و بال

شکل )شود  های کوتاه و نقاط تیره دیده می ای رنگ همراه با ریش  های جلویی نوار قهوه انتهای بال

1 .) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 (.اصلی) Rivula sericealisای برنج  قهوه خوار برگ ی پره ی کامل شب حشره -9شکل 

 

 تخم  -4-2

نگ است که روی آن تعداد زیادی شیارهای ر شکل کروی و به رنگ زرد کم تخم این حشره به 

رنگ بوده که با رشد و نمو جنینی به  ها ابتدا به رنگ سفید متمایل به زرد کم تخم. عمودی قرار دارد

تا  3های خود را به صورت جدا از هم و ت  ت  به تعداد  حشرات کامل تخم. شوند رنگ تیره دیده می

 (.2شکل )ست در شرایط مختلف متفاوت باشند دهند که ممکن ا عدد روی برگ قرار می 18

 
 

 

 

 

 

 

 (2117بردیس، ) Rivula sericealisای برنج  قهوه خوار برگ ی پره تخم شب -2شکل 
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 الرو  -4-3

شوکل   داران و برخوی دی ور از حشورات، بوه     پولو   تیپ الروی ایون حشوره هماننود سوایر بوال     

شکل عمومی الرو این گونه با الرو کرم سوبز  . باشد می( دارای پاهای کاذب در سطح شکم) 1اروسیفرم

در سوطح شوکمی الرو   . باشود  خوار برنج متفاوت بوده و از نظور چنود ویژگوی کوامال متموایز موی       برگ

خووار بورنج دو عودد     ولی در کرم سبز بورگ  2ای برنج، چهار جفت پای کاذب قهوه خوار برگ ی پره شب

هوای   در قسومت پشوتی حلقوه   . (1385دینوان،   ی؛ فاوول 1371نیوا،   علوی )شود  پای کاذب مشاهده می

های طویل و باریو  و همچنوین روی    ای برنج، مو قهوه خوار برگ ی پره سینه و شکم الرو شب ی  هقفس

خوار برنج  شود که در کرم سبز برگ رنگ و مشخص مشاهده می ی دوم شکم ی  عدد موی سیاه حلقه

هوای پونج و شوش     ای برنج بین حلقه قهوه خوار گبر ی پره در قسمت پشتی بدن الرو شب. وجود ندارد

در طول بودن  . شود خوار مشاهده نمی سبز برگ  شود که در کرم ی زرد رنگ دیده می شکم دو عدد لکه

سرتاسری و در زیر آن ی  نووار سوفید رنوگ باریو       ی ای برنج ی  نوار سبز تیره قهوه خوار الرو برگ

حرکوت الروهوا روی بورگ هماننود کورم سوبز       . جود نودارد خوار و شود، که در کرم سبز برگ دیده می

الروهوا  . شوند ها مخفی می ها فعال بوده و روزها در میان ساقه الروها شب. خوار برنج وجبی نیست برگ

رنگ سبز تیوره    در طول بدن الرو ی  نوار باری  به. باشند دارای بدنی وخیم و به رنگ سبز تیره می

 نوار سفید رنگ با قدری انحنا که در دو طورف بودن بوه هوم ملحوق      در سطح پشتی و در زیر آن ی 

همچنین در سوطح  . شود ی هشتم شکم دیده می ی زرد رنگ در قسمت پشتی حلقه ی  لکه. شوند می

الروها در شرایط رشدی کامل به . شود ها تعدادی موهای نازک و تا حدودی بلند مشاهده می بدن الرو

 ونه درین گا . ندکن مختلف تغذیه می  های از گرامینه الروها   (.3شکل )رسند  متر می میلی 21تا  15

 

 

 

 

 

 

 (.اصلی) Rivula sericealisای برنج  قهوه خوار برگ ی پره الرو شب -3شکل 

                                                 
1. Eruciform 

2. Proleg 
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ای ممکن  کشورهای آلمان و ان لستان دو نسل، در هلند تا سه نسل و در کشورهای با شرایط مدیترانه

 (.2117بردیس، )است تا چهار نسل داشته باشند 

 شفيره  -4-4

روی برگ و یا به نودرت  ( ب -4شکل )ها  و شفیره( الف -4شکل )ها  شفیره محل تشکیل پیش

ی شوفیرگی بور    دوره(. ب -4شوکل  )چسوبند   ی گیاه برنج بوده که با تنیدن پیله به میزبوان موی   ساقه

ای  هوا قهووه   رنوگ عموومی بودن شوفیره    . انجامد طول می حسب دمای محیط بین سه تا چهار هفته به

 12ها به  طول بدن شفیره. باشد ای تیره می رنگ قهوه  تهایی شکم بهی ان باشد، ولی دو حلقه روشن می

خووار بورنج روی پهنو  بورگ      ها بر خوالف کورم سوبز بورگ     رسد و محل تشکیل شفیره متر می میلی

 . باشد می

 

 

 

 

 

 

 ب                                            الف                                    
 (.اصلی) Rivula sericealisای برنج  قهوه خوار برگ ی پره ی شب شفیره( شفیره و ب پیش (الف -4شکل 

 

 شناسی  زيست -5
های گیواهی ماننود    به طور معمول روی میزبان Rivulaهای جنس  این گونه همانند اغلب گونه

ارای چهوار  شناسوی د  از نظور زیسوت  (. 2119سولیوان، -بولینگ)کنند  ها فعالیت می ها و ج ن گرامینه

ر حسب وممکن است ب این حشره. دنباش کامل، تخم، الرو و شفیره می ی  ی رشدی شامل حشره مرحله

ماه در شالیزار آغاز  ی کامل از اواخر اردیبهشت ظهور حشره. باشد تا چهار نسل در سال  اقلیم دارای دو

هوا   ر مزرعوه روی بورگ  ی کامول پوس از ظهوور د    حشوره . انجامود  شده و تا اواخر مهرماه به طول موی 

ی شوفیرگی،   بعد از طی مرحلوه . کند صورت الرو سپری می این حشره زمستان را به. کند ریزی می تخم

ماه ظاهر شده و مراحول مختلوف رشودی آن توا پایوان       در خرداد( نسل اول)حشرات کامل این نسل 

شود و الروهای این نسل  می ظهور حشرات کامل نسل دوم از مرداد ماه آغاز. انجامد طول می تیرماه به 

 ای خود ادامه داده ولی همانند الروهای نسل اول رشدشان سریع نیست و زمانی که  به فعالیت تغذیه
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(. 2117، واگنور )شووند   گوذرانی موی   ی زمسوتان  رشدشان کامل نشده و کوچو  هسوتند وارد مرحلوه   

ی  سن الروی، ومن تغذیه از حاشویه  الروهای سنین اولیه از پارانشیم برگ تغذیه نموده که با افزایش

ی کامل معموال روزها پرواز نمووده ولوی گورایش     حشره. دنکن ای در برگ ایجاد می برگ، حالت کن ره

، بووخنر )شووند   سمت نور جلب موی  ها به ها در مزرعه ظاهر شده و شب مثبت به نور نیز داشته و غروب

2112 .) 

 

 كنترل  -6
کند، نه تنهوا بوه    جمعیت حشره که خسارت اقتصادی وارد نمیدر شرایط موجود و با توجه به 

شود بلکه به عنوان یکی از اجزای اکوسیسوتم بورنج در تعوادل جمعیوت عوامول       عنوان آفت تلقی نمی

عنووان غوذای شوکارگرهای مفیود و پارازیتوئیودها       تواند نقش موثری داشته باشد و به مفید و مضر می

های میدانی انجام شده در اکوسیستم شالیزار، توراکم ایون آفوت     برداری با توجه به نمونه. دشو تلقی می

های شومال کشوور و از بوین     های متعدد و مکرر در شالیزار پاشی اما سم. باشد در حال حاور پایین می

رود  رفتن دشمنان طبیعی آن از ی  سو و شرایط آب و هوایی معتدله در شومال کشوور بویم آن موی    

شوود   لذا توصیه می. آور مطرح شود زایش یافته و در آینده به صورت آفت زیانجمعیت آن به تدریج اف

همچنوین  . رویه و غیراصولی در خزانه و زمین اصلی جلووگیری شوود   های بی پاشی االمکان از سم تیح

های غیرشیمیایی مانند کنترل فیزیکی، کنترل مکانیکی و کنترل بیولولوژیکی علیوه   کارگیری رو  به

وار نواری برنج، نقش موثری در جلووگیری از افوزایش جمعیوت آفوات غیور اقتصوادی در       کرم ساقه خ

های مازنودران   رغم جدید بودن این آفت در اکوسیستم شالیزار استان لذا علی. اکوسیستم شالیزار دارد

اما آگاهی کشاورزان و کارشناسان از حضوور ایون   . شود و گیالن، کنترل شیمیایی علیه آن توصیه نمی

در وومن، الزم بوه ذکور    . باشد ره در شالیزار برنج وروری است که هدف اصلی پیام این نشریه میحش

پاشوی و کنتورل    سوم  ی خوار برنج، توصویه  خصوص کرم سبز برگ خوارهای برنج به است که برای برگ

 دلیول قودرت بواالی    ههای برنج و ایجاد خسارت، بو  شود و حتی در صورت تغذیه از برگ شیمیایی نمی

عالوه، وجود جمعیتوی از ایون    به. رویشی، خسارت اقتصادی نخواهد بود ی برانی گیاه برنج در مرحلهج

خوار به تعادل بیولوژی  اکوسیستم برنج و تقویت عوامل کنترل بیولوژی  کم  خواهود   حشرات برگ

 . کرد
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 ي تحقيقات برنج كشور هاي موسسه ليست نشريه
 

ي  شماره

 نشريه
 سال (گان) نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)

9 
های کیفی  گیری ویژگی های آزمایش اهی اندازه رو 

 ی برنج دانه
 3111 1392 فاطمه حبیبی

2 
شناسی،  اسایی، زیستشن)خوار نواری برنج  کرم ساقه

 (خسارت و کنترل
 3111 1392 فرزاد مجیدی

 3111 1392 مریم خشکدامن بیماری سوخت ی باکتریایی برگ برنج 3

 مراحل فنولوژی برنج 4
 مجید نحوی و

 پور قلی مهرزاد اله
1393 3111 

5 
 برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی

 در شرایط استان گیالن

پور و  قلی مهرزاد اله

 حمدصالح محمدصالحیم
1393 3111 

6 
 برنج ی دانه در آمیلوز میزان گیری اندازه رو  اصالح

 6647 ایزو رو  اساس بر
 3111 1393 حبیبی و همکاران فاطمه

 بیماری سیاه  دروغی برنج 7
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریو 
1393 3111 

 ی موسسه تحقیقات برنج کشور نامه معرفی 8
مهدی نیا،  فرامرز علی

 جالئیان، آتوسا فرحپور
1393  ---

 3111 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل های رو  و برنج ای نقطه ت  ی پروانه 1

 3111 1393 علیروا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 91

 ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده راهنمای 99
 گر و ناصر دوات

 شهریار بابازاده
1394 3111 

 های قارچی در برنج زهرابه 92
و   فریدون پاداشت

 همکاران
1394 3111 

 3111 1394 واحد حسن شکری برنج کشت در  مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 93

 3111 1395 محسن قدسی و همکاران در گیاه برنج( RGA)سازی توسعه سریع نسل  بومی 94

95 
ارد استفاده تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و مو

 از آن

 پور و تیمور رووی

 شهریار بابازاده
1395 3111 
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ي  شماره

 نشريه
 سال (گان) نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)

 رانیبرنج ا یها قارچ ونیکلکس 96
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریو 
1395 3111 

97 
گیری آن در  های عصاره پتاسیم در خاک و رو 

 های شالیزاری خاک
 3111 1395 یمسعود کاوس

 ورورت مصرف کود سیلیکاته در اراوی شالیزاری 98
 الهیار فالح و

 محمد محمدیان
1395 3111 

 3111 1395 پور قلی مهرزاد اله رقم جدید برنج ،گیالنه 91

 گیالنه ،دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج 21
و  پور قلی مهرزاد اله

 همکاران
1396 3111 

 3111 1396 احمد رمضانی م برنج لنجانارقا های محلی و توده 29

 3111 1396 شهرام محمودسلطانی های مقابله با آن کار م و راهیعلل، عال، کمبود روی 22

 3111 1396 بیژن یعقوبی کوتول ی برنج و مدیریت آن 23

 3111 1396 و همکاران مجید ستاری های اصالحی برنج دستورالعمل ملی کدگذاری الین 24

25 
 ای برنج خوار قهوه پره برگ شبمعرفی 

 (ع برنج شمال ایراناراولین گزار  خسارت در مز) 

طبری و  مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 3111 

 

 

با  ی تحقيقات برنج كشور مکاتبه نموده یا به آدرس موسسه توانند مي  مندان به خرید نشریه عالقه

؛ 223داخلي    193-33611152 :تلفن :ی تماس شماره. ی موسسه تماس حاصل فرمایند مسئول كتابخانه

 193-33611159: دورنگار

 
 

 

 

 


