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 مقاله کوتاه علمي

گزارش  :Stenchaetothrips faurei (Bhatti) (Thys.: Thripidae) تریپس

 ایرانمزارع برنج  جدیدی از
 

 3و سعید افضلی نیا 2، طیبه علی زمانی1، خدیجه عباسی*1مجید میراب بالو

دانشکده کشاورزی، دانشگاه گروه گياهپزشکي،   -2، دانشگاه ایالم، ایالم، ایرانپزشکي، دانشکده کشاورزی، گروه گياه -1

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ایرانگروه گياهپزشکي،  -3،  لرستان، لرستان، ایران

 

 (27/6/1400تاریخ پذیرش:     24/5/1400)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
. در استی گزارش شده از ایران دارای تنها یک گونه Thripinaeمتعلق به زیرخانواده  Stenchaetothrips Bagnallجنس 

ی این گونه از مزارع برنج ی مادهتنها دو نمونهشود. گزارش ميکشوراز  S. faurei (Bhatti, 1962) گونهدومين مطالعه، این 

وجود و گُرده پسروی نبود اندام حسي ، ها زرد کم رنگ(قسمت)بيشتر  رنگ بدنآوری شده است. استان ایالم )غرب ایران( جمع

 انتشار یدامنه وهای مربوط به گونه شکل رود.های گونه به شمار ميترین ویژگياز مهم هشتم شکمبند حاشيه پشتي شانه کامل در 

 شده است. ارائه نيزجغرافيایي آن 

 

 .ایالمدید، ، گزارش ج Stenchaetothrips، برنج های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  :نویسنده مسئول m.mirabbalou@ilam.ac.ir 

mailto:m.mirabbalou@ilam.ac.ir


 یراناز مزارع برنج ا یدیگزارش جد : Stenchaetothrips faurei یپسترو همکاران،  ميراب بالو                                              80

 دارایدنيا  در  Stenchaetothrips Bagnall جنس

 به نام این جنستنها یک گونه از  که تاکنوناست گونه  42

S. biformis (Bgnall) ایران گزارش شده است  از

(Mirab-balou and Chen, 2011.) های مختلفي از گونه

 ازها حضور داشته و برخي از آن برنج ها در مزارعتریپس

 گونه سه ؛ که تاکنونشوندزا تلقي ميآفات مهم و خسارت

 ،Stenchaetothrips biformis (Bagnall)های به نام

Haplothrips aculeatus (Fabricius)  وH. 

ganglebaueri Schmutz   مزارع برنج دنيا جمع بيشتراز-

در  S. biformisی گونه هااز ميان آن اند کهشدهآوری 

 زابه عنوان یک آفت مهم و خسارتآسيا  جنوب شرق

در ایران   .(Pathak and Khan, 1994) شودمي محسوب

تبریز گزارش که از مزارع برنج ميانه  گونه یاد شده عالوه بر

های (، گونهMirab-balou and Chen, 2011)شده است 

 Rajabian-Miri et)مازندران از مزارع برنج  نيز دیگری

al., 2018 ) شده است )ایالم گزارش وAmoozadeh et 

al., 2021.) گونه دیگری از جنس  ،در این مقاله

Stenchaetothrips های جمع آوری شده بر اساس نمونه

-گزارش ميیالم( )استان ا سرابلهبرنج شهرستان  مزارعاز 

 کلکسيون در مورد مطالعه، ميکروسکوپي اسالیدهای شود.

 کشاورزی، دانشکده پزشکي،گياه گروه شناسيحشره

 شوند.داری مي( نگهILAMU) ایالم دانشگاه

   Stenchaetothrips faurei (Bhatti)یگونه
Chloethrips faurei Bhatti, 1962: 43. 

 ؛(2 )شکل زرد کمرنگن بد: )ماده( گونه های ویژگی

سوم بند نهم و متي از سر و بندهای دهم شکمي، دوقس

-بخشي از بند هشتم شکمي قهوه ای تيره؛ شاخک زرد کم

رنگ، انتهای بند چهارم و دو سوم انتهایي بند پنجم و 

-های جلویي یکای رنگ؛ بالبندهای ششم و هفتم قهوه

ی دو عرض سر بيشتر از طول آن، سر دارا باشد.مي رنگ

(، جفت سوم موی چشم 3جفت موی چشم ساده )شکل 

مثلث  خارج از و در باشدتر از جفت دوم ميساده کوتاه

(؛ موهای دوم و چهارم پشت 3)شکل  چشم ساده قرار دارد

تا حدودی ، موی اول تر از بقيه استهای مرکب کوتاهچشم

 بندی 7ها شاخک(. 3 )شکل دباشمي موی سومتر از کوتاه

حسي  اندام، بندهای سوم و چهارم شاخک دارای (4 )شکل

در  بلندجفت موی  2دارای  گُردهپيش باشند.دوشاخه مي

)شکل  ترکوتاه ایحاشيه –و موهای پشتي ی عقبي گوشه

موی  یک جفت دارایبدون اندام حسي و  گُردهپس(؛ 3

. (5)شکل  داردمياني که فاصله زیادی از حاشيه جلویي آن 

 12و  رگبال جلویيموی انتهایي در  3دارای ویي های جلبال

شانه هشتم شکم دارای  بند .استرگبال عقبي مو در  14تا 

نهم دارای دو جفت بند (، 6کامل در حاشيه پشتي )شکل 

های شکمي فاقد موهای اضافي، حسي؛ استرنيتاندام 

ای، های دوم و سوم دارای دو جفت موی حاشيهاسترنيت

 ،ایم تا ششم دارای سه جفت موی حاشيههای چهاراسترنيت

و  S2جلوتر از حاشيه عقبي اسکلریت و موهای  S1موهای 

S3 (7)شکل  ی عقبي اسکلریت قرار دارنددر حاشيه. 

روستای چم قوله، ماده،  2 های بررسی شده:نمونه

، 1400ماه خرداد  10برنج، ، سرابله )استان ایالم(شهرستان 

 .(اول آوری شده توسط نویسندهجمع)

 (هندوستانو  چينایران )استان ایالم(؛ جهان ) پراکنش:

(Mirab-balou et al., 2011.) 

تاکنون یک گونه به نام  Stenchaetothripsاز جنس 

S. biformis  ایران گزارش شده است که با داشتن بدن از

قابل جدا شدن  S. faurei( به راحتي از 1)شکل  تيره رنگ

 است.
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 -3 حشره کامل -Stenchaetothrips faurei: 2گونه  -7-2 ؛Stenchaetothrips biformisحشره کامل  -1 -7-1های شکل

 .استرنيت هفتم شکم -7؛ هشتم و نهم شکمبندهای پشتي  -6؛ پس سينه -5شاخک؛  -4؛ پيش گُردهسر و 

Figures 1-7- 1. Stenchaetothrips biformis, adult; 2- 7. Stenchaetothrips faurei: 2. adult; 3. Head and 

pronotum; 4. Antenna; 5. Metanotum; 6. Abdominal tergites VIII and IX; 7. Abdominal sternite VII. 
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Abstract 

The genus Stenchaetothrips Bagnall is belonging to the subfamily Thripinae with only one species 

in Iran. Here, the second species, S. faurei (Bhatti, 1962) is newly recorded from the country. Only 

two female specimens of this species have been collected on the rice fields from Ilam province (west 

of Iran). The color of body (mainly pale yellow), absence of campaniform sensilla on metanotum and 

the presence of compete comb on posterior margin of abdominal tergite VIII have been considered the 

most important characters of the species. Relevant illustrations and geographical distribution of the 

species are provided. 

 

Key words: Rice, Stenchaetothrips, new record, Ilam. 
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