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 مقدمه -9
یکی از آفات مهم برنج در مناطق (Naranga aenescens Moore)  خوار برنج کرم سبز برگ

 بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله ژاپن، فیلیپین، ویتنام، چین و باشد که در می معتدله

گریست و لور، )شناسند  نیز می 1خوار برنج را با نام نارانگا کرم سبز برگ .هندوستان انتشار دارد

رویشی و زایشی به مزارع برنج  ی وار برنج، در مرحلهخ کرم سبز برگ(. 1975کیشینو و ساتو،  ؛1969

خسارت این آفت . شود و در شرایط آب و هوایی مساعد، میزان خسارت آن تشدید می زند خسارت می

از تخم ابتدا از پارانشیم بین  ها پس از خروجالرو. استالروهای این آفت  ی مربوط به تغذیه

 در ای شکل تبدیل و های برگ، به حالت کنگره کناره با تغذیه ازهای گیاه برنج تغذیه نموده و  برگرگ

خوار برنج جزو  کرم سبز برگ. ماند باقی می( وسط)فقط رگبرگ اصلی  شدید ی در حالت تغذیه نهایت

در  1362و  1361های  شود، اما در سال های شمال ایران محسوب نمی اول در شالیزار ی آفات درجه

ارع ای از مز طوری که در پاره سطح وسیعی از مزارع برنج استان گیالن حالت طغیانی داشته است، به

در حال (. 1364موسوی، ) پاشی شد سی هزار هکتار سم است که برای کنترل آن  بوده خسارت شدید

حاضر مورد  ی امید است که مجموعه. های گیالن و مازندران انتشار دارد حاضر این آفت در استان

 .برداران کشاورزی قرار گیرد مفید کارشناسان آموزشی، ترویجی و بهره ی استفاده
 

 ((Lep.: Noctuidaeخوار برنج  سبز برگ كرم-2

 شكل شناسی-2-9

 حشرات كامل نر و ماده -2-9-9

های  بال. باشند خوار برنج از لحاظ رنگ بال و اندازه متفاوت می حشرات کامل کرم سبز برگ

ها  موقعی که بال. ای مورب قابل مشاهده است ی در هر دو جنس با نوارهای قرمز تا مایل به قهوهیجلو

های ماده به رنگ زرد مایل به نارنجی  شب پره. گیرند ها در کنار هم قرار می شوند این لکه ع میجم

بدن  ی اندازه(. ، راست1شکل ) ها پیوسته نبوده و از همدیگر فاصله دارند در افراد ماده لکه. باشند می

یل به قرمز و روی ای ما های نر به رنگ قهوه رهـشب پ. رسد متر می میلی 21افراد کامل ماده تا 

شکل )  رسد متر می میلی 16بوده و طول بدن آن تا  8های جلویی دارای سه خط شکسته به شکل  بال

روز متفاوت  1-9های نر بین  روز و طول عمر پروانه 1- 13های ماده بین  طول عمر پروانه(. ، چپ1

 .است

                                                 
1. Naranga 
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IRRI) چپ: راست؛ جنس نر: جنس ماده. برنج خوار برگ پره کرم سبز شب کامل ی حشره -9 شكل
 1) 

 

 تخم  -2-9-2

 در دو ردیف موازی در اغلبهای این حشره کروی و دارای شیارهای عمودی منظم که  تخم

 لیو است های تازه گذاشته شده ابتدا به رنگ زرد لیمویی تخم. شوند کنار هم روی برگ قرار داده می

. رشد و نمو جنینی است ی گیرد که نشانه ر میبم را در ای رنگی اطراف تخ قهوه ی دو روز بعد هاله

متر  میلی 4/1تخم  ی اندازه. دهند ای، ارغوانی تا بنفش تغییر رنگ می بعد از چند روز به شکل قهوه

شود اما  تعداد تخم بین یک تا چند عدد که در یک یا دو ردیف روی برگ گذاشته می(. 2شکل ) است

 ی درجه 3/29روز و در دمای  6تا  5 سلسیوس ی درجه 4/19ر دمای ها د تخم .انفرادی است اغلب

 (.1362علومی صادقی و خرازی، ) شوند روز باز می 4تا  3 سلسیوس

 

 

 

 

 

 

 (IRRI)خوار برنج  تخم کرم سبز برگ -2شكل

 

                                                 
1. International Rice Research Institute 
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 الرو-2-9-3

ار دارای دو نو الروبدن . رنگ عمومی بدن الرو به رنگ سبز و سر آن سبز مایل به زرد است

. سفید رنگ در قسمت پهلویی و نوارهای روشن در طول بدن و بخش پشتی هم قابل مشاهده است

. رسد متر می میلی 25الروهای کامل تا  ی اندازه. تر است ها روشن رنگ بدن الرو در محل اتصال حلقه

ای جلویی تعداد پاهای شکمی الروها کامل نبوده و بنابراین در زمان راه رفتن پاهای عقبی به پاه

الروها در هنگام راه رفتن در سطح برگ حرکات . کند صورت وجبی حرکت می نزدیک شده و الرو به

سبز کرم (. 3شکل ) شناسند نیز می 1ها را به الروهای وجبی موجی دارند و به همین دلیل آن

 (.1364موسوی، ) کشد روز طول می 25تا  18الروی  ی دوره. سن الروی دارد 5برنج  خوار برگ

 

 

 

 

 

 

 

 (IRRI) برنج خوار برگ سبز ی ه پر الرو شب -0شكل 

 

 شفيره  -2-9-4

تدریج به  هبه رنگ سبز روشن و ب( های نسل بهاره و تابستانه شفیره) های بدون دیاپوز شفیره

یز و یپا)  های با دیاپوز ولی شفیره(. در مزرعه در فصل زراعی) شوند ای روشن تبدیل می رنگ قهوه

طور  های تنفسی در طرفین بدن به سوراخ. ای سوخته قابل مشاهده هستند به رنگ قهوه( زمستانه

 ی میانگین دوره. ها دو تا سه قالب انتهایی وجود دارد در انتهای بدن شفیره. شوند واضح دیده می

 (.1362پازوکی، )( 4شکل ) روز است 8تا  4گی  شفیر

 

 

                                                 
2. Semilooper  
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 (IRRI)برنج خوار  سبز برگ ی کرم شفیره -4شكل

 

 زيست شناسی -2-2

همچنین  های باقی مانده در زمین و ها و ساقه صورت شفیره در بین برگ این آفت زمستان را به

ین ا(. 1973لی، ؛ 1964اینیو و کوباتو، ) گذارند میروی خاك مزرعه های برنج  روی بقایای بوته

سال بعد در انبار  وقات تا برداشت محصولها به همراه شلتوك به انبارهای برنج رفته و گاهی ا  شفیره

از اوایل اردیبهشت از ( شب پره) حشرات بالغ(. 1362علومی صادقی و خرازی پاکدل، ) مانند باقی می

 11ها در استان گیالن در دمای  زمان فعال شدن پروانه. شوند گذران خارج می های زمستان شفیره

ها یک روز پس از خروج  پره شب(. 1362ی پاکدل، علومی صادقی و خراز) باشد می سلسیوس ی درجه

های خود را در خزانه یا در  شوند و قادرند تخم ریزی می گیری نموده و آماده برای تخم از شفیره، جفت

تعداد تخم . دهند زیر برگ برنج در دو ردیف موازی قرار  به ندرتهای برنج و  زمین اصلی روی برگ

عدد تخم  211تا  151ماده در طول زندگی  ی د و هر حشرهباش عدد می 21تا  3در هر دسته 

تا  5ظرف  سلسیوس ی درجه 4/19دوم اردیبهشت ماه با متوسط دمای  ی ها در نیمه تخم. گذارد می

 25گذاری دمای  بهترین زمان تخم(. 1362، و خرازی پاکدل علومی صادقی) گردد روز تفریخ می 6

ی و خروج الروها از تخم، الروهای نوزاد با تکان دادن بعد از رشد جنین. است سلسیوس ی درجه

های  های برنج به زمین و یا در سطح آب مزرعه افتاده و با حرکات وجبی خود را به دیگر بوته بوته

تغذیه کرده و  ها الروهای آفت پس از خروج از تخم ابتدا از پارانشیم بین رگبرگ .دنرسان برنج می

(. 1364موسوی، ) گذارند ه و در نهایت فقط رگبرگ اصلی را باقی میهای برگ را خورد سپس کناره

 .کنند نمایند و در این موقع از نوك برگ تغذیه می آخرین سنین الروی به طرف نوك برگ حرکت می

های  جا برگ را از عرض تا زده و لبه های خورده شده، مستقر شده و در آن روی برگدر ابتدا الروها 

 (. 1364موسوی، ) شوند ای ساخته و درون آن تبدیل به شفیره می رای خود محفظهآن را چسبانده و ب
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ن آخر برای ـردند که الروهای سـگزارش ک( 1379) در این ارتباط جعفری خالجیری و همکاران

تر برگ  ره شدن نوك برگ را به طرف پایین خم و با ترشحات دهانی خود آن را به قسمت پایینـشفی

. آورند را با تار مسدود نموده و انتهای برگ برنج را به صورت پیله در می و طرف آن چسبانند و د می

 های برگ را تا شفیره شدن ، نصف بدن خود را از آن خارج و از دو طرف کناره پس از ساختن پیله

ها از برگ جدا و در سطح آب  گی، آن بعد از کامل شدن شفیر. نمایند تغذیه می( قسمت پایین پیله)

. شود ی بوده و موجب پراکندگی آفت مییترتیب این حشره قادر به جابجا  بدین. مانند زرعه شناور میم

شود و در وزش باد در  قطع نمی به طور کامل، بعضی مواقع رگبرگ اصلی الروها سازی پیله هنگامدر 

های برگ پایین  رهنیز از کنا هاتعدادی از الرو .شود تغذیه شده شکسته و روی برگ آویزان می ی ناحیه

الروها در هنگام شب و نیز  ی تغذیه. مانند برگی در نوك برگ باقی می ی کنند و پیله پیله تغذیه نمی

. تر است دار مزرعه بیش ها و نقاط سایه تراکم این آفت زیر درخت. گیرد ساعات خنک روز صورت می

های نسل اول تا  پره شب(. 1379جعفری خالجیری، ) کند نسل ایجاد می 4تا  3این حشره در سال 

نسل سوم از اوایل تیرماه ظاهر شده و تا اواخر  و ماه، نسل دوم تا اواخر خرداد ماه  اواسط اردیبهشت

های نسل سوم پس از شفیره شدن الرو. رسند ه حداکثر تراکم خود میل مرداد بیتیر ماه و گاهی تا اوا

ها نیز به حشرات بالغ تبدیل شده  درصد ناچیزی از آن .مانند به دیاپوز رفته و برای سال بعد باقی می

در زمان فعالیت الروهای نسل سوم این آفت، گیاه (. 1364موسوی، ) کنند و نسل چهارم را ایجاد می

توانند  قادر به تولید برگ جدیدی نیستند، می ها چون بوته ظهور خوشه بوده و ی برنج در مرحله

 موسوی،) انجامد طول می روز به 31هر نسل حدود  ی دوره. کنند د خسارت شدیدتری به گیاه برنج وار

خوار به آفتاب حساس است و با تابش آفتاب و گرم شدن هوا به طرف پایین  کرم سبز برگ(. 1364

در این هنگام برای پی بردن به وجود این آفت . شود دیگری منتقل می ی گیاه حرکت کرده و به بوته

مزرعه حرکت نموده که این کار موجب چسبیدن الروها به لباس شده و  در مزرعه کافی است داخل

توانایی الزم برای ماندن روی برگ برنج  الروها چنینمه .شوند گیری مشخص می یا با زدن تور حشره

های دیگر  و همراه با آب مزرعه به بوته افتند بر زمین می ،ها به بوته ترین ضربه نداشته و با کوچکرا 

 3بابل دارای  ی گزارش کرد که این آفت در منطقه( 1371) نیا علی(. 1935چنگ، ) شوند منتقل می

 .باشد نسل کامل و یک نسل ناقص می

 ميزبان  -2-3

و  .Echinochola sppهای مختلف علف هرز سوروف  خوار عالوه بر برنج از گونه کرم سبز برگ
Eleusine sp. (.1377خالجیری جعفری، ) کند تغذیه می 
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 خسارت و اهميت اقتصادي -2-4

هـا و   این آفت پس از خروج از تخـم ابتـدا از پارانشـیم بـین رگبـرگ     ( سن اول و دوم)  الروهای

در سنین باالتر و در . آورند ای در می ها را به حالت کنگره ها تغذیه نموده و برگ برگ ی سپس از کناره

های برگ تغذیـه کـرده و    دو طرف پایین کنارهانبوهی باالی جمعیت الروها خسارت شدیدتر بوده و از 

حاشـیه و  ) الروهـا از سـطح بـرگ    ی گذارند، همچنین در اثـر تغذیـه   را باقی می آن فقط رگبرگ اصلی

؛ خالجیری جعفـری،  1364موسوی، ( )5شکل) دشو باعث اختالل در فرآیند فتوسنتز می( پهنک برگ

1377.) 

 

 (یاصل)خوار برنج  خسارت کرم سبز برگ -5 شكل

 

 مديريت -2-5

ترین مقـدار   خوار برنج در تیر و مرداد ماه به بیش که شدت خسارت کرم سبز برگ توجه به این با

های مختلفی بـرای کنتـرل    بنابراین، روش. کند ای را طلب می ویژهمدیریت رسد و برای کنترل آن  می

ـ    دلیل مشـاهده  به تنهاکشاورزان  تاگیرند  آن در نظر می چنـگ،  ) پاشـی نکننـد   ه سـم ی آفـت اقـدام ب

1935.) 

 كنترل زراعی-2-5-9

. شـود  گذران می های زمستان عملیات زراعی شامل شخم زمستانه موجب کاهش جمعیت شفیره

همچنین اگر چنانچه کودهای ازته بیش از مقادیر توصیه شده در مزارع بـرنج مصـرف شـود، شـرایط     

د و در نتیجـه منجـر بـه تغذیـه و خسـارت      شـو  تر الروهای این حشره فراهم می برای رشد و نمو بیش

فنـی   ی زراعی و با رعایت مقادیر کودهای توصـیه شـده   بنابراین با مدیریت به. تر آفت خواهد شد بیش

 (.1394پاداشت و همکاران، ) توان خسارت آفت را کاهش داد می
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 كنترل بيولوژيكی-2-5-2

ای روی محـیط   اثرات منفی قابل مالحظههای کنترل شیمیایی علیه این آفت  که برنامه جا از آن

کارگیری راهبردهای مدیریت تلفیقی آفات در کنتـرل ایـن    هویژه دشمنان طبیعی دارد، لذا ب زیست به

زنبـور پارازیتوییـد    ،خـوار بـرنج   یکی از دشـمنان طبیعـی کـرم سـبز بـرگ     . باشد آفت نیز ضروری می

های غالب مزارع برنج استان گیالن  نه از گونهاین گو. باشد می Trichogramma brasicae تریکوگراما

های دوم به بعد آفت را بـه   های نسل فعالیت این زنبور تخم. کند های این آفت را انگلی می بوده و تخم

ریـزی   مزارع برنج را بـرای تخـم   ی های ماده قسمت سایه که پروانه جا از آن. نماید میمیزان زیاد انگلی 

هـای پارازیتـه    تخـم ) به همان میزان نیـز جمعیـت زنبـور    ،دهند اط دیگر مزارع ترجیح میقنسبت به ن

 پور پور و علوی همچنین ولی(. 1379جعفری خالجیری، ) باشد تر می ها بیش در این مکان( آفت ی شده

 خـوار و  های تخم آفـات سـاقه   کارایی زنبور تریکوگراما و میزان پارازیتیسم طبیعی روی دسته( 1377)

، درصـد  62/15 بـه میـزان   پاشی نشده ای را در مزارع برنج سم تک نقطه ی خوار و پروانه کرم سبز برگ

درصـد   68/37هـای رهاسـازی شـده     درصد و باالخره در کرت 15/4 به میزان پاشی شده در مزارع سم

ک زنبـور از  و یـ  T. rhenanaید تخم به نـام  یی دیگری از زنبور پارازیتو در ایران گونه. گزارش کردند

این آفت را انگلـی   ی الرو و شفیره که Itoplectis narangaبا نام علمی  Ichneumonidae ی خانواده

درصـد پارازیتیسـم   ( 1379) صـحراگرد براساس گـزارش کریمیـان و   . د نیز گزارش شده استنکن می

همچنـین  . استدرصد بوده  71های این آفت بیش از  روی شفیره I. narangaحاصل از فعالیت زنبور 

گزارش کردند کـه در شـرایط گـیالن و تـا اواسـط آبـان مـاه،        ( 1379) جعفری خالجیری و همکاران

ـ  ،آوری شـدند  های هرز حاشـیه جمـع   های این آفت را که داخل بقایای برنج و علف شفیره  ی وسـیله  هب

 ی گونـه  ،منـابع  در بعضی از. درصد انگلی شده بودند 75تا  62حدود  Itoplectis conquisitorزنبور 

کـه الرو کـرم    در مزراع برنج گزارش شده اسـت  Apanteles ruficrusید دیگری با نام یزنبور پارازیتو

عدد الرو این زنبور داخل بـدن الرو آیـن آفـت تغذیـه      3-5تعداد . کند سبز برگخوار برنج را انگلی می

های  پیله ،شود و یا در نزدیکی آن یبعد از پایان تغذیه که منجر به متالشی شدن بدن الرو م. کنند می

 از پایان شفیرگی پیلـه کامل زنبور بعد  ی حشره. شود بسیار کوچکی ایجاد کرده و تبدیل به شفیره می

 12خـوار بـرنج و    الرو کرم سبز بـرگ  درصد 81تواند تا  این زنبور می. دشو را سوراخ و از آن خارج می

 (. 1379جعفری خالجیری، ) یز انگلی نمایدنواری برنج را ن خوار الرو کرم ساقه درصد

 خـوار بـرنج در مـزارع بـرنج سـن شـکارگر       ترین دشمنان طبیعی کرم سبز برگ همچنین از مهم

Andralus spinidens  ی متوسـط و سـر کوچـک کـه بـا       ای با جثـه  هایی به رنگ قهوه سن. باشد می

 زار ـو در شالی( راست 6شکل) هشدایز ـل متمـطور کام گرده، به ن پیشـداشتن دو خار در طرفی
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ی خرطوم بلند خود که زیر سر آن قـرار دارد از محتویـات بـدن     وسیله این حشره به. شوند مشاهده می

ایـن   ی پـوره . گردنـد  هـا مـی   میزبان بخصوص الروها تغذیه کرده و باعث خشک و چروکیده شـدن آن 

. باشـد  خوار می مذکور چند ی حشره(. چپ 6شکل) نماید حشره همچنین از الرو آفت مذکور تغذیه می

عـدد   7/12طور متوسط  عدد و حشرات کامل نر و ماده به 7های سن پنجم  پورهروزانه  ی میزان تغذیه

 (.1381نیا و عبادی،  غنی) الرو برآورد شده است
 

 
 

 

 

 

 

 (اصلی)پوره : ؛ چپ(IRRI)ی کامل  حشره: راست. سن در حال تغذیه ی کامل و پوره ی حشره -5 شكل

 

 ، سوســک دراکــوال(.Gryllus sp) سیرســیركتــوان بــه  مــیاز شــکارگرهای دیگــر ایــن آفــت 

(Paederus fuscipes) ترین آن مهم)ها  انواع عنکبوت وLycosa sp.   کـه در مـزارع بـرنج روی    است

ت مفیـد  حشرا عالوه بر. اشاره کرد، (ای نیز فعال هستند نواری برنج و سایر آفات پروانه خوار کرم ساقه

ها در مزارع برنج از عامل بیمـارگر حشـرات کـه روی الروهـای سـنین مختلـف کـرم سـبز          و عنکبوت

و ( Beauveria bassiana) هـای بیمـارگر بووریـا باسـیانا     تـوان قـار    خوار برنج فعالیت دارند می برگ

فت موثر واقع هم روی این آ (BT) تی بی همچنین. برد را نام( (Metarhizium anizopliae متاریزیوم

  (.1389 ،سر و پاداشت شیل مجیدی) شده که با دشمنان طبیعی هم سازگار است

 كنترل شيميايی -2-5-3

ترین  رایج خوار برنج وجود دارد اما منظور مبارزه علیه کرم سبز برگ های متعددی به اگرچه روش

باتوجـه بـه اثـرات    . باشد یی مبات شیمیاییروش در اغلب مناطق دنیا و از جمله ایران، استفاده از ترک

نیـز مقاومـت آفـات بـه      زیسـت و موجـودات زنـده و    هـا روی محـیط   کـش  محیطی آفت مخرب زیست

اسـتفاده از ارقـام مقـاوم طـی      های ایمن مانند کنتـرل بیولوژیـک و   ها، جایگزینی سایر روش کش آفت

انجـام گرفتـه در   گذشـته تحقیقـات    در طی چهـل سـال  . تری یافته است های اخیر اهمیت بیش دهه

 واد ـبه حشرات به افزایش چشمگیری در تولید م اومـی مقـهای زراع ی تولید و استفاده از واریته زمینه

                     

Anderalus spenedemis
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بنابراین در کنتـرل شـیمیایی علیـه ایـن     . شده است ی کشاورزی جهان منجر غذایی در مناطق عمده

 : دشو آفت موارد زیر توصیه می

گیـرد قـادر بـه کنتـرل ایـن       خوار برنج صورت می ساقه یه آفتپاشی عل های اخیر که سم در سال -1

های  کش از حشره( در صورت طغیان) ی ضرورت پیدا کندیشیمیا ی چنانچه مبارزه. باشد حشره نیز می

 .توان استفاده نمود مجاز مثل فنیتروتیون به مقدار یک لیتر در هکتار می

باشـد،   موجود مـی ( ان یا بناهای مسکونی و غیرهنظیر درخت)انداز   که اطراف آن سایه در مزارعی -2

هـا توصـیه    در این مکـان  لذا د،شو امکان رشد و نمو سریع آفت را فراهم نموده و موجب طغیان آن می

 (.1394سر،  شیل مجیدی) ای انجام پذیرد صورت لکه شیمیایی به ی گردد که مبارزه می

هـای موتـوری    پـاش  برنج ضرورت دارد از سمخوار  ای به کرم سبز برگ در صورت آلودگی مزرعه -3

 کـش  طوری که حتی در مقادیر کـم حشـره    به. ندک پاش موتوری تولید باد می استفاده گردد، چون سم

همراه محلول سمی خارج شده از سر النس  زیرا فشار باد به .کند آن را کنترل می( لیتر در هکتار 5/1)

و این الروها دیگر قادر به حرکت نخواهند بـود و تلـف    پاش باعث افتادن و مسمومیت الروها شده سم

 (.1364موسوی، ) ها ندارند شوند، الروها استقامت زیادی روی برگ می
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  منابع

ــت - ــدون د پاداش ــایی، فری ــددی ؛هک ــر  تج ــب، کب ــینی ؛یطل ــریم  حس ــتری، م ــی،  ؛چالش ربیع

 ؛نیــا، فرامــرز لــیع ؛علیــزاده، محمــد رضــا ؛حســن حــد،وا شــکری ؛شــرفی، ناصــر ؛محمــد

. 1394. محمدرضــا، یزدانــی  نحــوی، مجیــد و  ؛کاوســی، مســعود  ؛عمرانــی، محســن 

. ، بخـش هشـتم ، آفـات بـرنج    (کاشـت، داشـت، برداشـت و پـس از برداشـت     )راهنمای بـرنج  

ــه      . 245 -157 ــاورزی، موسسـ ــرویج کشـ ــوزش و تـ ــات، آمـ ــازمان تحقیقـ ــارات سـ اتشـ

کشـــاورزی و منـــابع طبیعـــی تحقیقـــات بـــرنج  کشـــور ، ســـازمان بســـیج مهندســـین  

 .پژوهشکده کشاورزی و امنیت غذایی، ویژه طرح بسیج همگام با کشاورز

 خــــوار بــــرنج مشخصــــات مرفولوژیــــک کــــرم ســــبز بــــرگ. 1362. پــــازوکی، علــــی -

Naranga aenescens Moore(Lep; Noctuidae) .   ــره ــن حشـ ــه انجمـ نامـ

 .17-9صفحات ، (2و1)شماره  7شناسی ایران، جلد 

ــالجیر - ــری خ ــفر    جعف ــد حســن، ص ــد و محم ــدین؛ صــحراگرد، اح ــته، نورال ی، یوســف؛ شایس

ــرنج . 1377. علیــزاده ــانی کــرم ســبز برگخــوار ب  Naranga aenescens تــرجیح میزب

Moore (Lep; Noctuidae)      ،ــیالن ــتان گ ــب در اس ــرنج غال ــم ب ــار رق ــر روی چه ب

 .4، صفحه سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

 ه، نورالـــدین؛ صـــحراگرد، احـــد و محمـــد حســـن، جعفـــری خـــالجیری، یوســـف؛ شایســـت -

ــزاده  ــفر علیـ ــی  .  1379. صـ ــت شناسـ ــی زیسـ ــرگ بررسـ ــبز بـ ــرم سـ ــرنج  کـ ــوار بـ  خـ

Naranga aenescens Moore(Lep; Noctuidae)   ،در اســــتان گــــیالن

 .21چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، صفحه 

 خـوار بـرنج   گمعرفـی کـرم سـبز بـر    . 1362 .خـرازی پاکـدل   زیـز، و ع سـن علومی صـادقی، ح  -

Naranga enescens Moore(Lep; Noctuidae)  و بررســـی زیســـت شناســـی

ــدران، ــران،    آن در مازن ــی ای ــره شناس ــن حش ــه انجم ــد  نام ــماره7جل ــفحات (2و1)، ش ، ص

19-29. 

. خـوار بـرنج در منطقـه بابـل     بررسـی بیواکولوژیـک کـرم سـبز بـرگ     .  1371. علی نیا، فرامـرز  -

 .صفحه 63دانشکده کشاورزی ،  ،شگاه تهراندان. کارشناسی ارشد  نامه پایان

معرفــی یــک دشــمن طبیعــی بــالقوه کــرم ســبز . 1381. غنــی نیــا، محمــد و عبــادی، رحــیم -

ــرگ ــرنج  ب ــوار ب ــزارع  Narange aenescens moore (Lep; Pyralidae) خ در م

 .29پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، صفحه برنج شمال کشور، 
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ــد، صــ   - ــا و اح ــان، رکری ــوژی . 1379. حراگردکریمی ــم   T. brasicaeبیول ــد تخ پارازیتوئی

چهــاردهمین کنگــره گیاهپزشــکی ایــران، صــفحه . آفــات مهــم مــزارع بــرنج اســتان گــیالن

22. 

 کارگـاه . لـوح فشـرده آموزشـی آفـات و بیمـاری هـای بـرنج       . 1394.سـر، فـرزاد    شـیل  مجیدی -

ش و تــرویج ســازمات تحقیقــات ، آمــوز  . آموزشــی اســتان خراســان شــمالی، بجنــورد    

 . کشاورزی

ــدی - ــیل مجی ــت    ش ــدون، پاداش ــرزاد و فری ــر، ف ــای . 1389. س ــاب راهنم ــرنج کت ــات و  ب آف

 .صفحه 151.مرکز نشر وزارت جهاد کشاورزی. های برنج مارییب

در  Naranga aenescensکـــرم ســـبز برگخـــوار بـــرنج . 1364. موســـوی، محمدرضـــا -

 .48-29، صفحات (2و 1)، شماره  53های گیاهی، جلد  آفات و بیماری. گیالن

بررســی میــزان پارازیتیســم زنبــور تریکوگرامــا . 1377.پــور ولــی پــور، مرتضــی و صــاد  علــوی -

ــرنج در شــالیزارهای رهاســازی شــده، ســم   ــه هــای مــزارع ب پاشــی نشــده و  روی تخــم پروان

 . 51سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، صفحه . پاشی شده در مازندران سم
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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 شگاهی اندازههای آزمای روش

 ی برنج دانه
 3111 1392 فاطمه حبیبی

2 
شناسی،  شناسایی، زیست)خوار نواری برنج  کرم ساقه

 (خسارت و کنترل
 3111 1392 فرزاد مجیدی

 3111 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 مراحل فنولوژی برنج 4
 مجید نحوی و

 پور قلی همهرزاد ال
1393 3111 

5 
 برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی

 در شرایط استان گیالن

پور و  قلی مهرزاد اله

 محمدصالح محمدصالحی
1393 3111 

6 
 برنج ی دانه در آمیلوز میزان گیری اندازه روش اصالح

 6647 ایزو روش اساس بر
 3111 1393 حبیبی و همکاران فاطمه

 رنجبیماری سیاهک دروغی ب 7
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1393 3111 

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

 جالئیان، آتوسا فرحپور
1393  ---

 3111 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل های روش و برنج ای نقطه تک ی پروانه 1

 3111 1393 ضا عالمهعلیر استفاده از تراکتور دو چرخ و خاك 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)سریع نسل  سازی توسعه بومی 94

95 
تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده 

 از آن

 پور و تیمور رضوی

 شهریار بابازاده
1395 3111 



 ... کرم سبز برگخوار برنج و/  15   
 

ي  شماره

 نشريه
 سال (گان) نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)

 رانیبرنج ا یها قار  ونیکلکس 96
 ت وفریدون پاداش

 سمیه داریوش
1395 3111 

97 
گیری آن در  های عصاره پتاسیم در خاك و روش

 های شالیزاری خاك
 3111 1395 مسعود کاوسی

 ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 98
 الهیار فالح و

 محمد محمدیان
1395 3111 

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

 گیالنه ،رالعمل زراعی رقم جدید برنجدستو 21
و  پور قلی مهرزاد اله

 همکاران
1396 3111 

 3111 1396 احمد رمضانی ارقام برنج لنجان های محلی و توده 29

 3111 1396 شهرام محمودسلطانی های مقابله با آن کار علل، عالئم و راه، کمبود روی 22

 3111 1396 بیژن یعقوبی کوتولگی 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 معرفی شب
 Rivula sericealis 

 (اولین گزارش خسارت در مزراع برنج شمال ایران)

طبری و  مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 3111 

 3111 1396 احمد رمضانی هانسابقه کشت برنج در اصف 26

27 
  L. Succinea putrisخوار برنج  حلزون گیاهچه

 (شناسی و کنترل زیست)

طبری و  مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 3111 

 3111 1397 الهیار فالح اکولـــوژی برنــــج 28

21 
خواص حسی  استفاده از روش میلگارد در ارزیابی

 برنج

و کبری  حبیبی فاطمه

 طلب تجددی
1397 3111 

 5111 1397 سر شیل فرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آن کرم سبز برگ 31
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