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 Introduction: The study was conducted to determine population fluctuation of two 

Haplothrips species in rice fields with two different climates.  

Materials & Methods: Samples were collected from different growth stages of rice in 

four fields located at Chardavol (cold climate) and Darreh-Shahr (Tropical climate) cities, 

in Ilam province (western Iran), during 2017-2018.  

Result: Totally, eight thrips species belonging to six genera and three families were 

collected and identified. Amongst them, Haplothrips ganglbaueri Schmutz and H. 

aculeatus (Fabricius) were the dominant species accounting for 73.16% and 17.83 (in 

Darreh-Shahr) and 61.19% and 27.25% (in Chardavol) in abundance. According to the 

results, both Haplothrips species in both cold and tropical regions were observed from the 

stem stage of rice. The highest density of adult for both Haplothrips species in Darreh 

Shahr was related to dough stage of rice (0.8 and 0.33 thrips), but for both adult and larval 

stages was related to flowering stage of rice (0.9 and 1.40 for H. ganglbaueri, 0.33 and 

0.6 for H. aculeatus). In addition, the highest density of adult for H. ganglbaueri in 

Chardavol was related to flowering stage of rice (0.73 thrips) and for larval stage and 

(adult+larva) was related to heading stage of rice (0.93 and 1.40 thrips). The above 

information for H. aculeatus for adult and (adult+larva) was related to dough stage (0.26 

and 0.43 thrips) and for larval stages related to flowering stage of rice (0.23 thrips). The 

results of the T-test for two Haplothrips species between Darreh-shahr and Chardavol 

showed that there was no significant difference between the two regions.  
Conclusion: In general, population fluctuation for the immature stages of thrips in both 

regions showed the low density in beginning of rice growth and there was a decreasing in 

the flowering stage of rice. Adult thrips were also observed in the early stages of rice 

growth, so that the density of adults was low at the beginning of the season and then, after 

a gradual increase, the density of thrips decreased during the dough stage. 
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 Haplothrips (Thysanoptera: Phlaeothripidae)تغییرات جمعیت دو گونه تریپس از جنس 

 برنج استان ایالم با شرایط اقلیمی متفاوتمزارع در 
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 با دو اقلیم متفاوت بود.برنج  زارعمدر  Haplothripsبررسی تغییرات جمعیت دو گونه تریپس متعلق به جنس مطالعه  ینهدف از ا :مقدمه  

)معتدل های چرداول در چهار مزرعه در شهرستاناز مراحل مختلف رشد برنج  1396-1397فصل زراعی در  هابردارینمونه ها:مواد و روش

  ( انجام شد.یرانا غرب) شهر )معتدل گرمسیری( واقع در استان ایالمسردسیری( و دره

 Haplothrips ganglbaueriها یی گردید که در بین آنشناساآوری و جمعخانواده  سهجنس و  ششمتعلق به  یپسگونه تر 8در مجموع  نتایج:

(Schmutz)  وHaplothrips aculeatus (Fabricius) و  19/61شهر( و درصد )در مزارع برنج دره 83/17و  16/73ی با فراوانترتیب به

دست آمده، زمان ظهور هر دو گونه تریپس در هر هبراساس نتایج ب ترین جمعیت بودند.درصد )در مزارع برنج چرداول( دارای بیش 25/27

در مزارع  H. aculeatusو  H. ganglbaueri ترین تراکم هر دو گونهدو منطقه سردسیر و گرمسیر از زمان به ساقه رفتن گیاه برنج بود. بیش

ترین تراکم مرحله نابالغ و مجموع )بالغ تریپس مربوط مرحله پرشدن دانه و بیش 33/0و  8/0ترتیب با میانگین مرحله بالغ به شهر، دربرنج دره

 H. ganglbaueriترین تراکم مربوط به مرحله گلدهی برنج بود. اما بیش ( تریپس6/0و  33/0( و )40/1و  9/0ترتیب با تعداد )و نابالغ( به

مرحله نابالغ و مجموع )بالغ و نابالغ( ترین تراکم مرحله گلدهی و بیش تریپس مربوط به 73/0در مزارع برنج چرداول در مرحله بالغ با تعداد 

چرداول در مرحله در مزارع  H. aculeatusترین تراکم چنین بیشهمدهی برنج بود. تریپس مربوط به مرحله خوشه 40/1و  93/0با تعداد 

 23/0ترین تراکم مرحله نابالغ تریپس با تعداد تریپس مربوط به مرحله پرشدن دانه و بیش 43/0و  26/0بالغ و مجموع )بالغ و نابالغ( با تعداد 

شهر و چرداول نشان داد گونه هاپلوتریپس بین دو شهرستان دره برای دو T-testآزمون  نتایج دست آمد.هتریپس مربوط به مرحله گلدهی برنج ب

 داری وجود نداشت.که بین این دو منطقه اختالف معنی

طورکلی روند تغییرات جمعیت مراحل نابالغ تریپس در هر دو منطقه از ابتدای حضور در مزرعه پایین و سپس یک سیر به :بحثگیری و نتیجه

 ،چنین حشرات بالغ تریپس در اوایل مرحله رشدی برنج مشاهده شدندهم .مرحله گلدهی برنج نیز روند کاهشی پیدا کرد صعودی نشان داد و در

 که تراکم حشرات بالغ در ابتدای فصل پایین بوده و سپس بعد از افزایش تدریجی، در مرحله پُر شدن دانه از تراکم تریپس کاسته شد.طوریبه
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 مقدمه

باشد یکی از محصوالت غذایی بسیار مهم می (Oryza sativa) برنج       

 و تولید میزان باالترینکه سهم اساسی در رژیم غذایی انسان دارد. 

و  Lestariاست ) آسیایی کشورهای به در دنیا مربوط برنج مصرف

 دیگر با ایران در برنج کشت زیر مساحت اگرچه. (2016همکاران، 

 600،000اما  نیست، مقایسه قابل چین و هند مانند آسیایی کشورهای

 درآمد رشد و غذایی امنیت در ایکننده تعیین نقش برنج مزارع هکتار

 باشندفون غنی جانوری می دارای غالت. (Persley ،1996دارند ) ملی

 حشرات از زیادی تعداد تولید و ماندن زنده برای مناسبی زیستگاه زیرا

. برنج ازجمله غالتی است (Andjus ،2004کنند )می ها را فراهمو کنه

ها مورد حمله گونه مختلف از حشرات و کنه 100 که توسط بیش از

ها قادر به ایجاد خسارت اقتصادی در گونه از آن 20گیرد، که قرار می

در بین حشرات،  .(Khan ،1994 و Pathak) باشندروی این محصول می

ای بوده که در مراحل مختلف رشدی جمله آفات مکندهها ازتریپس

ها نیز جزء آفات مهم و برخی از آنبرنج در مزارع حضور داشته و 

های به نام تریپس عمومی گونه شوند. تاکنون سهزا تلقی میخسارت

Stenchaetothrips biformis (Bagnall) (Thripidae)، Haplothrips 

aculeatus (Fabricius) و H. ganglebaueri Schmutz (Phlaeothripidae) 

که گونه  (Chander ،1999اند )شدهآوری از اکثر مزارع برنج دنیا جمع

S. biformis و ژاپن اندونزی، هند، چین، بنگالدش، در کشورهای 

 Pathakشود )می محسوب زامهم و خسارت عنوان یک آفتسریالنکا به

 مزارع صورت موردی ازهب S. biformisایران نیز  در. (Khan ،1994 و

 (Chen ،2011و  Mirab-balouو گزارش شده است ) آوریجمع برنج

گونه خسارتی از این تریپس در مزارع ولی خوشبختانه تاکنون هیچ

 برنج با مرتبط های تریپسبرنج ایران گزارش نشده است. از دیگر گونه

 Haplothrips tenuipennis Bagnall ، H. ceylonicusتوان بهمی

Schmutz، Bolacothrips indicus (Ananthakrishnan)، Anaphothrips 

sudanensis Trybom و Frankliniella intonsa (Trybom)  اشاره

 240با داشتن  Haplothripsجنس  .(Hussain ،2016و  Aneنمود )

( یکی از سه جنس بزرگ تریپس ThripsWiki ،2020گونه در دنیا )

گونه از آن گزارش شده است  31باشد که در ایران تاکنون می

(Minaei  وMound ،2008 ؛Mirab-balou ،2018 ؛Mirab-balou  و

Miri ،2018های های جنس هاپلوتریپس منحصراً مرتبط با گل(. گونه

های ای نیز مرتبط با گلولی تعداد قابل مالحظه خانواده آستراسه بوده،

(. در ایران، دو Mound ،1997باشند )ها( میپوآسه )گرامینه خانواده

 صورت خاص در روی گیاهان خانوادهبه Haplothripsگونه از جنس 

( H. tritici Kurdjumovتریپس گندم ) هاآن از یکی دارند. فعالیت پوآسه

و آفت گندم و جو در ایران است و  باشد که از آفات غالت در اروپایم

H. aculeatus پوآسه از ایران  که از روی برنج و برخی گیاهان خانواده

 Minaeiاست و جمعیت نسبتاً باالیی دارد )آوری و گزارش شده جمع

های مزارع برنج بابلسر (. اخیراً در ایران، تریپسMound ،2008و 

( بررسی 2018و همکاران ) Rajabian-Miri)استان مازندران( توسط 

ها در مجموع هفت گونه تریپس متعلق به چهار جنس و دو شده و آن

 Haplothripsهای به نام( Phlaeothripidaeو  Thripidaeخانواده )

eragrostidis Priesner ،H. flavicinctus (Karny) ،Anaphothrips 

sudanensis Trybom ،Thrips hawaiiensis Morgan ،Thrips 

tabaci Lindeman، Frankliniella intonsa (Trybom) و F. tenuicornis 

(Uzel) ها اند که در بین آنگزارش کردهH. eragrostidis  با فراوانی

در  غالب مزارع برنج بابلسر بوده است. عنوان گونهدرصد به 47/75

در های شمشیری و عنبربو به نامبرنج دو نوع های اخیر کشت سال

که هم طوریبه هکتار(، 3876)استان ایالم افزایش چشمگیری یافته 

های سیروان، چرداول، شهرستانازجمله استان  اکنون در چند منطقه

. تاکنون هیچ شودبدره برنج کشت می ، دهلران وشهر، آبداناندره

ای در زمینه حشرات مرتبط با مزارع برنج استان ایالم انجام مطالعه

 هایبرای اولین بار گونه حاضر نشده است. بدین منظور، در تحقیق

برنج واقع در دو اقلیم معتدل سردسیر و  مزارع در موجود تریپس

 نوسانات چنینالم مورد بررسی قرار گرفته و همگرمسیر استان ای

 برنج فنولوژی با در ارتباط Haplothripsجمعیت دو گونه از جنس 

 .نیز مطالعه شده است
 

 هامواد و روش

 1396های مزارع برنج در فصل زراعی آوری تریپسمنظور جمعبه

 )در هر شهرستانهای هفتگی از چهار مزرعه برداری، نمونه1397تا 

های چرداول )دارای اقلیم معتدل سردسیری( در شهرستان دو مزرعه(

شهر )دارای اقلیم معتدل گرمسیری( ( و دره20/7/97 لغایت 6/4/97 )از

واقع در استان ایالم صورت گرفت )جدول  (10/8/97لغایت  1/5/97 )از

که مربوط به اداره کل  2(. اطالعات هواشناسی در جدول 1، شکل 1

ها از مزارع برداریباشد، آورده شده است. نمونهایالم میهواشناسی 

برداری، برنج در مراحل مختلف رشدی انجام شد. در هر نوبت نمونه

، از )حرکت در دو قطر( شکل Xصورت ضمن حرکت در مزرعه به

های نمونهبرداری شد. طور تصادفی نمونههای مختلف مزرعه بهقسمت

بوته در  30های برنج )ستفاده از تکاندن بوتهتریپس )بالغ و نابالغ( با ا

آوری و سپس با هر مزرعه( در داخل سینی سفید رنگ لعابی جمع

های اپندورف حاوی ( به داخل لوله00موی دوصفر )استفاده از قلم

درصد منتقل گردید. سپس در روی هر اپندورف،  75الکل اتیلیک 

برداری اریخ نمونهت مشخصات مزرعه و مراحل رشدی گیاه به همراه

ها، نسبت به تهیه منظور شناسایی نمونهنوشته شد. در آزمایشگاه، به

 Chenو  Mirab-balouاسالیدهای میکروسکوپی با استفاده از روش 
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 ومدهای بالغ توسط نویسنده اقدام گردید. تمامی تریپس( 2010)

در سطح گونه شناسایی شدند و اسالیدها در کلکسیون  )میراب بالو(

  شوند.داری میحشرات دانشگاه ایالم نگه

برداری اولیه منظور تعیین تعداد نمونه مناسب ابتدا یک نمونهبه       

دست ههای باز دادهنمونه انجام شد. سپس با استفاده  30با تعداد 

( تعیین گردید. این Relative variationآمده، فاکتور خطای نسبی )

 RVدهد. برای تعیین برداری اولیه را نشان میدقت نمونه (RV) فاکتور

𝑅𝑉                            از فرمول زیر استفاده شد: = (
𝑆𝐸

𝑚
) ∗ 100 

m ها و میانگین دادهSE برداری اولیه نمونههای خطای معیار داده

بسته به نوع کار تحقیقاتی متفاوت  RVباشد. مقدار قابل قبول برای می

است. در تحقیقات مربوط به مطالعه دینامیسم جمعیت و تشکیل 

از  ترکم RVجدول زندگی حشرات که نیاز به دقت باال دارد، مقدار

ضایی مدیریت آفات و تعیین الگوی توزیع ف و در مباحث مربوط به 10%

  و Southwoodباشد )نیز قابل قبول می %25تا   RVحشرات، مقدار

Henderson ،2000 در صورت باال بودن .)RV  ،از میزان قابل قبول

های اولیه را افزایش داد. تعداد نمونه مناسب از طریق باید تعداد نمونه

 محاسبه و تعیین شد: 1 معادله

𝑁                                              :1 معادله = (
1.96

𝐷
)2 ∗ (

𝑆

𝑚
)2 

N : ،تعداد نمونه مناسبD : ،1.96حداکثر میزان خطای قابل قبول: 
 برداری اولیه،های نمونهمیانگین داده: mمقدار جدول استیودنت، 

:S برداری اولیههای نمونهانحراف معیار داده. 

بررسی میانگین درصد فراوانی جمعیت هر ها، با برداریدر پایان نمونه

غالب تریپس برای هر یک از مناطق مورد بررسی  ها، گونهیک از گونه

استفاده  2 ها از معادلهتعیین گردید. برای محاسبه درصد فراوانی گونه

 :(Niedbala ،1981و  Kasprzakگردید )

100%:                                                    2 معادله
N

n
D i

i 
 

iD ،درصد فراوانی نسبی :n ،تعداد افراد گونه مورد نظر در منطقه : 

Nآوری شده است.های جمع: تعداد کل افراد گونه  

مقایسه تغییرات جمعیت دو گونه تریپس  چنین برایهم       

Haplothrips ganglbaueri و Haplothrips aculeatus  بین مناطق

ها به نرمال بودن و همگنی داده .استفاده شد T-testاز آزمون  مختلف

اسمیرنف و لون بررسی شد  –ترتیب با استفاده از آزمون کولموگروف 

ها از آزمون ( و با توجه به نرمال بودن داده1397)عباسی و همکاران، 

T-test افزاراز نرم های آماری با استفادهاستفاده شد. تمام آنالیز SPSS 

تغییرات تراکم  و جمعیت نمودارهای مربوط به تراکم انجام شد. 11 ورژن

Excel  (2013 )افزار ها با استفاده از نرممراحل بالغ و نابالغ تریپس

 ترسیم شد.
 

 1397–96برداری شده استان ایالم در فصل زراعی مشخصات مزارع برنج نمونه :1جدول 

برداریمحل نمونه  متر(میزان بارش )میلی ارتفاع از سطح دریا )متر( طول و عرض جغرافیایی  

شهردره  

 روستای بهمن آباد

''65 '24 °47 

''33 '05 °33 
1150 405 

 چرداول

 سرابله

''05 '45 °46 

''58 '40 °33 
1050 500 

           ( جی پی اس دستیGPS.) 
 

 

 1397در سال  شهرچرداول و دره سینوپتیك هایایستگاه هواشناسی اطالعات :2جدول 

 آبان مهر شهریور مرداد تیر محل نمونهبرداری* پارامترهای اقلیمی

 متوسط دمای ماهانه )درجه سلسیوس(
شهردره  1/36 5/36 5/33 9/26 9/16 

 2/14 7/23 5/29 9/31 4/31 چرداول

 متوسط رطوبت نسبی ماهانه )درصد(
شهردره  12 13 13 29 69 

 69 33 21 23 21 چرداول

 بوده است. 8/8/97و  1/5/97ترتیب شهر به(، و همین مراحل در دره20/7/97رسیدگی کامل برنج )( و 6/4/97* مرحله نشاء برنج در چرداول )             

               .اطالعات از اداره هواشناسی استان ایالم دریافت شده است 

 
 و چرداول شهرو موقعیت دره نقشه استان ایالم : 1 شكل
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 نتایج
 8آوری گردید، ای که جمعنمونه 908از مجموع در این بررسی        

آوری مختلف جمع تریپس متعلق به شش جنس و سه خانواده گونه

آوری شده، به های جمع(. در بین گونه2و شناسایی گردید )جدول 

که شکارگر است بقیه دارای فعالیت  Aeolothrips intermediusغیر از 

ترتیب مربوط به ترین درصد فراوانی بهباشند. بیشخواری میگیاه

Haplothrips ganglbaueri  درصد )به  19/61و  16/73با فراوانی

با فراوانی  H. aculeatusشهر و چرداول( و ترتیب در مزارع برنج دره

شهر و چرداول( )شکل ترتیب در مزارع درهدرصد )به 25/27و  83/17

با  Aptinothrips elegansترین فراوانی مربوط به تریپس ( و کم2

با  Thrips hawaiiensisشهر( و درصد )در مزارع دره 54/0فراوانی 

 (.2درصد )در مزارع چرداول( بود )جدول  46/1فراوانی 

 

 1397های مزارع برنج استان ایالم در سال فراوانی نسبی درصد تریپس :2جدول 

 فراوانی نسبی
ی(جنس و گونه )اسامی علم  خانواده 

 شهردره چرداول

92/1  01/1  Aeolothrips intermediusBagnall Aeolothripidae 

25/27  83/17  Haplothrips aculeatus (Fabricius) 
Phlaeothripidae 

19/61  16/73  Haplothrips ganglbaueri Schmutz 
16/2  23/1  Anaphothrips sudanensis Trybom 

Thripidae 

0 54/0  Aptinothrips elegans Priesner 

68/3  11/2  Frankliniella intonsa (Trybom) 

46/1  34/2  Thrips hawaiiensis (Morgan) 

34/2  78/1  Thrips tabaci Lindeman 

 
 1397چرداول )استان ایالم( در سال  شهر وهای درههای تریپس در مزارع برنج شهرستاندرصد فراوانی گونه :2شكل 

با در نظر : Haplothrips ganglbaueri تغییرات جمعیت گونه       

گردد آمده است مشخص می 3در شکل  که هابردارینتایج نمونه گرفتن

که زمان ظهور این گونه در مناطق معتدل گرمسیر و سردسیر هر دو 

طورکه در شهرستان از زمان به ساقه رفتن گیاه برنج بوده است. همان

 در H. ganglbaueri ترین تراکم گونهشود بیشمشاهده می 3شکل 

شهر، در مرحله بالغ مربوط به مرحله پُرشدن دانه و شهرستان دره

ترین تراکم مرحله نابالغ و مجموع )بالغ و نابالغ( تریپس چنین بیشهم

 .Hترین تراکم تریپس مرحله گلدهی برنج بود. اما بیشمربوط به 

ganglbaueri  در شهرستان چرداول در مرحله بالغ مربوط به مرحله

ترین تراکم مرحله نابالغ و مجموع )بالغ و نابالغ( تریپس گلدهی و بیش

 (.3دهی برنج بود )شکل مربوط به مرحله خوشه

نتایج روند : Haplothrips aculeatusتغییرات جمعیت گونه        

شهر مزارع برنج شهرستان دره در H. aculeatusگونه  تغییرات جمعیتی

برداری دو زمان ظهور تریپس در مناطق نمونهو چرداول نشان داد که 

 شهر و چرداول از زمان به ساقه رفتن گیاه برنج بودشهرستان دره

ترین تراکم شود بیشمشاهده می 4طورکه در شکل . همان(4)شکل 

شهر، در مرحله بالغ مربوط به در شهرستان دره H. aculeatusتریپس 

ترین تراکم مرحله نابالغ و مجموع چنین بیشمرحله پُرشدن دانه و هم
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ترین )بالغ و نابالغ( تریپس مربوط به مرحله گلدهی برنج بود. اما بیش

الغ و در شهرستان چرداول در مرحله ب H .aculeatusتراکم تریپس 

ترین تراکم مجموع )بالغ و نابالغ( مربوط به مرحله پُرشدن دانه و بیش

 (.4مرحله نابالغ تریپس مربوط به مرحله گلدهی برنج بود )شکل 

طورکلی روند تغییرات جمعیت دو گونه تریپس مزارع برنج نشان هب

برداری از ابتدای داد که جمعیت مراحل نابالغ در هر دو منطقه نمونه

حضور در مزرعه پایین و سپس یک سیر صعودی نشان دادند و در 

چنین منحنی مرحله گلدهی برنج، منحنی روند نزولی پیدا نمود. هم

ها در اوایل دهنده ظهور آنمربوط به حشرات بالغ تریپس نیز نشان

مرحله رشدی برنج بود. تراکم حشرات بالغ در ابتدای فصل پایین بوده 

یش تدریجی، در مرحله پُر شدن دانه رشد نزولی و سپس بعد از افزا

نتایج آزمون  (.4 به خود گرفت و از تراکم تریپس کاسته شد )شکل

T-test  برای دو گونه تریپسH. ganglbaueri  وH. aculeatus  بین

شهر و چرداول نشان داد که بین این دو منطقه دو شهرستان دره

 .(4داری وجود ندارد )جدول اختالف معنی

  

  
 شهر و چرداولهای درهبه تفكیك مراحل رشدی برنج در شهرستان H. ganglbaueriمیانگین تراکم مراحل مختلف تریپس : 3شكل 

  

  
 شهر و چرداولدره هایبه تفكیك مراحل رشدی برنج در شهرستان H. aculeatusمیانگین تراکم مراحل مختلف تریپس  :4شكل 

 شهر و چرداولهای درهبرای دو گونه تریپس در مزارع برنج شهرستان T-testآزمون  :4جدول 

H. ganglbaueri 
شهرچرداول                         دره  

P 
میانگین ±خطای استاندارد   

28/11 ± 50/0 بالغ  24/0 ± 00/10  0/790ns 

57/13 ± 31/1 نابالغ  64/0 ± 71/10  0/612 ns 

85/24 ± 82/1 مجموع )بالغ و نابالغ(  89/0 ± 71/20  0/662 ns 

H. aculeatus  میانگین ±خطای استاندارد  P 

57/4 ± 49/1 بالغ  22/1 ± 85/2  0/392 ns 

00/4 ± 39/1 نابالغ  06/1 ± 42/3  0/751 ns 

57/8 ± 75/2 مجموع )بالغ و نابالغ(  93/1 ± 28/6  0/511 ns 

nsداری: عدم معنی 
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  حثب

شکارگری  فعالیت دارای که A. intermedius از غیربه مطالعه، این در       

ها متعلق است، بقیه گونه Aeolothripidaeبوده و متعلق به خانواده 

تر که بیش ایبودند. گونه Phlaeothripidaeو  Thripidaeبه دو خانواده 

شود )در هر دو منطقه گرمسیری و سردسیری در مزارع برنج یافت می

(. در 2بود )شکل  H. aculeatusو  H. ganglbaueriترتیب ایالم(، به

یکی از  Stenchaetothrips biformisکه تریپس شرقی برنج حالی

برنج کشورهای آسیایی، آفریقا،  های تریپس در مزارعترین گونهفراوان

، Dale؛ Heinrichs ،1984و  Nugaliyaddeاروپا و اقیانوسیه است )

، Edirisingheو  Bambaradeneya؛ Khan ،1994و  Pathak؛ 1994

 (.Singh، 2014 و Singh ؛2014 ،2013 همکاران، و Kharbangar ؛2008

 ،Frankliniella rodeos هایگونه برزیل، در چنینهم

Neohydatothrips Cf. parensis  وFrankliniella schultzei عنوان به

و  Cavalleriاند )ها در مزارع برنج گزارش شدهترین تریپسفراوان

 .(2010همکاران، 

های مزارع ( تریپس2018و همکاران ) Rajabian-Miriاخیراً        

های و گونه بررسی)واقع در استان مازندران، شمال ایران( را  برنج بابلسر

 ،Haplothrips eragrostidis  ،H. flavicinctusمختلفی از جمله

Anaphothrips sudanensis،Thrips hawaiiensis  ،T. tabaci  ،

Frankliniella intonsa  وF. tenuicornis اند که در بین گزارش کرده

غالب عنوان گونه درصد به 47/75با فراوانی  H. eragrostidisها آن

 ترین میزان تریپسچنین بیشمزارع برنج بابلسر بوده است. هم

H. eragrostidis ترتیب مربوط به مراحل در مرحله بالغ و نابالغ به

شدن دانه و رسیدگی برنج بود که با نتایج تحقیق حاضر متفاوت  شیری

توان به شرایط آب و هوایی مناطق باشد و از دالیل این اختالف میمی

دست آمده در این مطالعه نیز نشان مطالعه اشاره کرد. نتایج بهمورد 

در مزارع برنج ایران )در شمال  Haplothripsهای جنس دهد گونهمی

ها تریپسچنین غرب ایران( دارای جمعیت باالیی نسبت به دیگر و هم

 H. aculeatus تریپس باشند.می Thripidae خانواده هایتریپس خصوصبه

 ( graminicolousروی مراحل رویشی گیاهان میزبان ) تر دربیش

و در این  (Mound ،2008و  Minaeiفعالیت دارد ) Poaceaeویژه به

در  ،مطالعه نیز در مراحل قبل از گلدهی جمعیت نسبتاً باالیی داشت

های گیاهان میزبان غالباً در روی گل H. ganglbaueriکه حالی

(florivorous( فعالیت دارد )Minaei  وMound ،2008 و در این )

دهی ترین تراکم آن در مراحل گلدهی و خوشهمطالعه نیز بیش

 مشاهده گردید.

طور معمولی در به A. elegansو  A. sudanensisهای تریپس       

( Poaceaeها )خصوص در روی گرامینهههای سبز گیاهان بقسمت

( و در این مطالعه نیز Masumoto ،2009و  Mound)فعالیت دارند 

های بسیار پایین در مراحل رویشی برنج این دو گونه در جمعیت

های هرچند که جمعیت گونه اول در روی گرامینه ،آوری شدندجمع

 Thripsهای های مرتبط با جنساطراف مزارع بسیار باال بود. تریپس

یف وسیعی تر در مراحل گلدهی فعال بوده و طبیش Frankliniellaو 

. (Priesner ،1964عنوان میزبان خود در اختیار دارند )از گیاهان را به

های آستراسه، پوآسه و سیپراسه های گیاهان خانوادهها در روی گلآن

و در این  (Masumoto ،2005و  Moundترین فعالیت را دارند )بیش

آوری شدند. های برنج جمعمطالعه نیز در تراکم پایین از روی خوشه

 Thrips tabaciبرخالف مزارع برنج شمال ایران که تعدادی جنس نر 

و  Rajabian-Miriآوری شده است )های ماده( جمع)همراه با نمونه

نر از این گونه یافت  ، در این مطالعه هیچ نمونه(2018همکاران، 

طور مشترک در این مطالعه، به F. intonsaisتریپس گل  نگردید.

شمال ایران و مزارع برنج سایر کشورها مانند کشور چین در  مزارع

در مزارع  A. sudanensisعالوه بر این،. دوره رشدی برنج حضور دارد

و همکاران،  Kharbangarبرنج ایران و هندوستان گزارش شده است )

2013 ،2014). 

 یا منطقه یک در هاتریپس از ایگونه چه کهاین دانستن       

 اقدامات تعیین برای کلیدی گام یک دارند، وجود آگرواکوسیستم

ها از که برخی از تریپسبا توجه به این. است کشاورز یک شده کنترل

در اکثر مزارع برنج کشورهای  Stenchaetothrips biformisجمله 

باشند زا میعنوان آفت مهم و خسارتشرق آسیا بهشرق و جنوب

(Pathak و Khan ،1994)  ولی خوشبختانه در مزارع برنج ایران، هیچ

ها در مزارع برنج گزارش نشده است. در استان ایالم خسارتی از تریپس

گونه رغم گزارش تعدادی تریپس در شالیزارهای منطقه، هیچنیز علی

 ها در مزارع مشاهده نگردید.  خسارت چشمگیری از این گونه

 

 تشکر و قدردانی
قای مهندس بهزاد میری بخاطر کمک در وسیله از جناب آبدین

شود. برداری صحرایی و آنالیزهای آماری تشکر و قدردانی مینمونه

باشد که توسط اول می این مقاله بخشی از رساله دکتری نویسنده

 دانشگاه آزاد اسالمی اراک حمایت مالی شده است.
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