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  چکیده 
رسـد.  نظر میبههاي کنترل آفت ضروري ها براي برنامهها در مزارع سیر استان همدان، شناسایی دقیق گونهبا توجه به خسارت قابل توجه تریپس

-1391ها در طی فصول زراعـی  ي غالب آنآوري و شناسایی و نیز گونهکاري استان جمعهاي مختلف تریپس در مناطق سیرگونهطی تحقیق حاضر، 
در ي منظمی انجام گرفت. هابردارياز مزارع واقع در دو منطقه حیدره و مریانج از استان همدان نمونهبه این منظور هر دو هفته یکبار  تعیین شد. 1392

- هاي شناسایی شده استان ارائه گردیده است. تمامی گونهآوري و شناسایی گردید. در این تحقیق کلید گونهجنس و سه خانواده جمع 7گونه از  8مجموع 
غالب در مزارع سیر معرفی گردید. در بین ي به عنوان گونه .Thrips tabaci Lي برداري، در هر دو منطقه وجود داشتند. گونهها در هر دو سال نمونه

ها در حد کافی بـراي  داراي جمعیت باالیی بودند. اگرچه، تعداد آن Scolothrips longicornisو  Aeolothrips intermediusهاي شکارگر، تریپس
  خوار نبود.هاي گیاهکاهش جمعیت تریپس

  
 غالب، همداني خوار، گونهتریپس، گیاه آفات سیر،هاي کلیدي: واژه

  
   1 مقدمه
یکـی از محصـوالت زراعـی عمـده      ).Allium sativum L( سیر

ترین تولیدکنندگان این باشد. استان همدان نیز یکی از مهمکشور می
تـرین  محصول بوده که در این بین، دو منطقه مریانج و حیدره بـیش 

هاي اند. سیر جزء سبزيسطح زیر کشت سیر را به خود اختصاص داده
-شود. قسمتیازي بوده و از آن در تهیه غذاهاي مختلف استفاده میپ

هاي سبز و ساقه زیرزمینی (پیازچه) آن نقش مهمی در برنامه غذایی 
جوامع مختلف بشري دارد. این گیاه عالوه بر تأمین نیاز غذایی انسان 

ها و مواد معدنی، داراي خواص دارویـی نیـز بـوده و    از حیث ویتامین
اي بیماران دیابتی، مبتالیان به چربی خون و تقویت مو مصرف آن بر

). همچنین از آن براي خوش طعـم کـردن   21نیز توصیه شده است (
شـود. سـیر   برخی از محصوالت صنعتی نظیر ماکارونی اسـتفاده مـی  

باکتري است و اخیراً خاصیت ضدسرطانی نیز به آن داراي خاصیت ضد
یکی از اقالم صادراتی و دارویی  اند. محصول این گیاه، نیزنسبت داده
باشد. عصاره سـیر خاصـیت دورکننـدگی دارد و بـراي دور     کشور می

شود. با این وجود هاي گیاهی استفاده میکشکردن حشرات، در حشره
ها قادرند ازاین گیاه تغذیه کنند. در هاي متعددي از حشرات و کنهگونه

ــ   ــات از جمل ــه همــدان برخــی از آف ــزارع ســیر منطق ــیر م ــرم س ه ک

                                                        
  ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه ایالماستادیار گروه گیاهپزشکی -1
 )Email: m.mirabbalou@ilam.ac.ir               : نویسنده مسئول -*(

)Dyspessa ulula(   ــاز ــریپس پی ــارت ) Thrips tabaci(و ت خس
). ایـن آفـات، یکـی از مشـکالت تولیـد      5کننـد ( اقتصادي ایجاد می

  باشند. محصول و صادرات آن می
ریشـکداران  ي بـال حشرات کوچکی از راسته )Thrips(ها تریپس

)Thysanoptera (   اقلیمـی  بوده که به دلیل سازگاري باال بـا شـرایط
هـا  از تریپستعداد کمی اند. متفاوت، در اکثر مناطق دنیا پراکنده شده

 کننـد ي وسیعی از حشرات کوچک تغذیه مـی شکارگر بوده و از دامنه
هـا و یـا حتـی عوامـل     ها، بـاکتري ناقل ویروسها برخی از آن )؛17(

)؛ و 15افشـانی نقـش داشـته (   )؛ برخی در گـرده 20( باشندقارچی می
عنوان آفـت جـدي محصـوالت کشـاورزي مطـرح      هایی نیز به گونه

ها در نقـاط مختلـف   گونه از تریپس 6000تا بحال حدود  ).3هستند (
هاي معرفی شـده  اند که علیرغم تعداد باالیی از گونهدنیا معرفی شده

 یگاهولی  ،باشندمی یاهیآفات گ ءجز هادر دنیا، تعداد معدودي از آن
 يکـاهش جــد  بـوده و  دیشــد کننـد ید مـ کــه وار يااوقـات صـدمه  

توان به خسارت تریپس که از آن جمله می دارد نبالمحصوالت را به د
 .)13اي اشاره نمود (پیاز در روي اکثر گیاهان زراعی و باغی و گلخانه

ـ مطالعات ز رانیتاکنون در ا -فـون بـال   ییشناسـا  بـه منظـور   يادی
که در حـال  بطوري انجام شده است رانیمناطق مختلف ا شکدارانیر

  .)8(گونه تریپس از ایران گزارش شده است  215حاضر، حدود 
ها در مزارع سیر استان همدان به عنـوان  با وجود خسارت تریپس

ي جامعی روي هاي سیرکاري کشور، تاکنون هیچ مطالعهیکی از قطب
هاي مزارع سیر استان صورت نگرفته است. با توجه به خسارت تریپس
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ها و سطح زیرکشت سیر در استان و نیـز لـزوم   کار تریپسغیرقابل ان
هاي کنترل آفات، تحقیق حاضر به ها براي برنامهشناسایی دقیق گونه

هاي مختلـف  آوري، شناسایی و تعیین درصد فراوانی گونهجمعمنظور 
ي غالـب  کاري استان همدان و نیز تعیین گونهتریپس در مناطق سیر

  .ها صورت گرفتآن
  
  هاو روشمواد 

N, 34 ○48 '46○  '80این تحقیق در دو منطقه مریانج و حیدره (
E ،1968       متر ارتفاع از سطح دریـا) واقـع در اسـتان همـدان صـورت

شناسـایی و تعیـین فراوانـی     آوري،به منظور جمـع ). 1گرفت (شکل 
هاي تریپس در گیاه سیر، به صورت دوبار در ماه از مزارع کشت گونه

هاي منظمی انجام گرفت. از سطح هر مزرعه بسـته  ريبرداسیر نمونه
متر از یکدیگر، به صورت  2بوته با فاصله نسبتاً  10به فنولوژي گیاه، 

هاي مزبور در سینی سـفیدرنگ لعـابی   تصادفی انتخاب و سپس بوته
موي دو صـفر  هاي داخل سینی با استفاده از قلمتکانده شدند. تریپس

آوري و بـه داخـل   از سـطح سـینی جمـع    ) آغشته به الکل، سریعا00ً(
لیتـري، محتـوي الکـل    هاي کوچک پالستیکی دو میلـی میکروتیوب

خالص منتقل شدند. روي هر میکروتیوب برچسبی حـاوي اطالعـات   
ي مزرعه چسبانیده شـد.  آوري و شمارهالزم، شامل تاریخ، محل جمع

ـ ها از همان مراحل اولیهبردارينمونه ا پایـان  ي رویش سیر شروع و ت
-نیز نمونـه  1392ادامه یافت؛ و در سال  1391فصل زراعی در سال 

در مـزارع سـیر    ترهاي بیشجهت شناسایی گونههاي تکمیلی برداري
-آوري شده پـس از هـر نمونـه   هاي تریپس جمعنمونه .انجام گرفت

هاي اولیـه)  (بر اساس شناساییبرداري شمارش و تعداد افراد هر گونه 
هـاي  ها، از نمونهبه منظور شناسایی گونهاشت گردید. شمارش و یادد

ــن (   ــالو و چ ــراب ب ــا اســتفاده از روش می ــریپس ب ــالیدهاي 6ت ) اس
گردیـد. تمـامی اسـالیدها در آزمایشـگاه حشـره       میکروسکوپی تهیه
ي کشاورزي دانشگاه ایالم تهیه و پزشکی دانشکدهشناسی گروه گیاه

) http://thrips.info/wiki/Mirab-balou(ها توسط نویسـنده  نمونه
  در سطح گونه شناسایی شدند.

، با بررسی میانگین 1391ها در سال زراعی برداريدر پایان نمونه
ي غالب تریپس بـراي  ها، گونهدرصد فراوانی جمعیت هر یک از گونه
چنین کل استان تعیـین گردیـد.   هر یک از مناطق مورد بررسی و هم

 F = 100 ×ي هـا از معادلـه  ی گونـه ي درصد فراوانبراي محاسبه
تعداد افراد  nدرصد فراوانی نسبی،  Fاستفاده گردید که در این معادله: 

آوري هـاي جمـع  تعداد کل افراد گونه Nي مورد نظر در منطقه، گونه
  شده است. 

  

  
 نقشه استان همدان - 1شکل 

Figure 1– Map of Hamedan province 
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 هاي مریانج و حیدره (استان همدان)هاي تریپس مرتبط با سیر در سیرکاريونهگ - 1جدول 
Table 1– Thrips species associated with garlic in Maryanaj and Heydareh (Hamedan province)  

 نوع فعالیت
Predator / Phytophagous    گونه 

Species  
 خانواده
Family  

 زیرراسته  
Sub-order  

  

  شکارگر
Predator 

 Aeolothrips intermedius Aeolothripidae 
 

Terebrantia 
  

 شکارگر
Predator   Rhipidothrips gratiosus   

      

 خوارگیاه
Phytophagous    Aptinothrips rufus  Thripidae        

 خوارگیاه
Phytophagous    Frankliniella intonsa          

 شکارگر
Predator    Scolothrips longicornis          

 خوارگیاه
Phytophagous    Thrips alliorum         

 خوارگیاه
Phytophagous    Thrips tabaci          

 خوارگیاه
Phytophagous    Haplothrips reuteri Phlaeothripidae   

Tubulifera    

  
   نتایج

در منـاطق   1392و  1391هـاي  در این بررسـی کـه طـی سـال    
آوري گونه جمـع  8در مجموع  سیرکاري استان همدان صورت گرفت،

ها به ها و شرح گونه). کلید شناسایی گونه1و شناسایی گردید (جدول 
  قرار زیر است:

  
هاي تریپس شناسایی شـده در مـزارع   کلید شناسایی گونه

  سیر استان همدان 
هـا  هاي جلویی صاف و بدون رگبال و مو، مـاده سطح بال -الف

شکل، شـاخک  ايهر دو جنس لوله فاقد تخمریز، بند انتهایی شکم در
  Tubulifera.....( .Phlaeothripidaeي بندي، (زیر راسته 8عمدتا 
موهاي انتهایی بال جلو به صورت مثلثـی شـکل قـرار گرفتـه      -

ــک  ــت؛ ریشــ ــروش    اســ ــو پــ ــال جلــ ــایی بــ ــاي انتهــ هــ
 reuteri Haplothrips............................................است................

اي نیسـت،  هاي جلویی داراي رگبال، بند انتهایی شکم لولهبال -
) Terebrantiaي زیـر راسـته  (شـکل  ايهـا داراي تخمریـز اره  ماده

  ................................................................ب.........................................
ها گرد، داراي اً افقی و انتهاي آنهاي جلویی پهن، تقریببال -ب

بنـدي،   9هـا  اند، شـاخک دو رگبال طولی ضخیم که کمی اریب شده
اي سه بندي، تخمریز در ماده به طرف باال خمیـده شـده   پالپ آرواره

   Aeolothripidae........................... .....است  ...................................
هـاي  اند؛ بـال ا نهم شاخک در هم ادغام شدهبندهاي پنجم ت -1

 Aeolothrips intermediusجلویی داراي نوارهاي تیره رنگ.............

هـاي  انـد؛ بـال  بندهاي هفتم تا نهم شاخک در هم ادغام شده -
ــره    ــاي تیـــ ــدون نوارهـــ ــفاف، بـــ ــامالً شـــ ــویی کـــ جلـــ

 Rhipidothrips gratiosus رنگ.......................................................
هـاي  هاي جلویی باریک، انتهاي آن باریک، بدون رگبـال بال -

ها بندي، تخمریز در ماده 9یا  6ندرت بندي، به 8یا  7عرضی، شاخک 
   Thripidae............................................. به سمت پایین خمیده شده

 ..................................پرونوتوم داراي شش جفت موي بلند.. -1
...............................................................Scolothrips longicornis 

  2بلند .......................... پرونوتوم داراي صفر تا پنج جفت موي  -
بنـدي؛ بنـدهاي پـنجم تـا هشـتم شـکمی فاقـد         6شاخک  -2

  Aptinothrips rufus...................................................کتنیدیوم.........
بندي؛ بندهاي پنجم تـا هشـتم شـکمی داراي     8یا  7شاخک  -

  3............................................... .............................کتنیدیوم..................
هاي ي عقبی سوراخدر ناحیه کتینیدیوم در ترژیت هشتم شکم -3

ــم  ــرار دارد، چشــ ــی قــ ــاده داراي تنفســ ــاي ســ ــت  3هــ جفــ
  Frankliniella intonsa .................................................مو...............

جلـویی  ي جـانبی کتینیدیوم در ترژیت هشتم شـکم در ناحیـه   -
  4.............. موت جف 2هاي ساده داراي سوراخ تنفسی واقع شده، چشم

اي؛ شاخک صفحه-هاي شکمی داراي موهاي اضافیاسترنیت -4
 Thrips alliorum...........................................................بندي......... 8

 7اي؛ شاخک صفحه-هاي شکمی فاقد موهاي اضافیاسترنیت -
   Thrips tabaci ...........................................بندي................................
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  Tubuliferaي زیر راسته -1
ــته  ــام    Tubuliferaزیرراس ــه ن ــزرگ ب ــانواده ب ــک خ ــامل ی ش

Phlaeothripidae  ــه داراي ــه و  3550اســت ک ــنس در  460گون ج
جنس مختلف  20گونه متعلق به  51باشد؛ که از این تعداد، جهان می

-). حدود نیمی از افراد این خانواده قارچ8ش شده است (از ایران گزار
اي دارند؛ ها فعالیت تغذیهها و اسپور قارچخوارند و اغلب در روي هیف

هـا و  خواري بوده و از گـل ها نیز داراي فعالیت گیاهسوم آنحدود یک
باشـند  کنند؛ و تعداد کمی نیز شکارگر میهاي گیاهان تغذیه میبرگ

-جمع Haplothrips reuteriمطالعه، تنها یک گونه،   ). در این18(
  آوري و شناسایی گردید.

 
  Karny  Haplothrips reuteriيگونه -1 -1

ي فوق با تراکم پـایینی  ي گونهدر این مطالعه، حشرات نر و ماده
آوري و گزارش هاي ایران جمعآوري شد. این گونه از اکثر استانجمع

اکثر کشـورهاي اروپـایی، چـین، روسـیه،     ). همچنین از 8شده است (
  ).8مغولستان، هند، پاکستان، سودان و مصر نیز گزارش شده است (

 1930میکـرون و در نرهـا    2480بدن در افـراد مـاده بـه طـول     
اي تیـره، طـول و عـرض سـر     میکرون است. رنگ عمومی بدن قهوه

هـاي مرکـب زرد روشـن،    چپ)، رنگ چشم -2تقریباً مساوي (شکل 
تـر، در قسـمت   تر از رنگ بدن، بند سوم روشنبندي و تیره 8 شاخک
انـدام   4و  2ترتیـب داراي  انتهایی بند سـوم و چهـارم آن بـه    فوقانی

ي پاي جلو داراي حسی، پنجه و نوك ساق پاي جلویی زردرنگ، پنجه
هاي طـولی و عرضـی، عـرض    بالها بدون رگي کوچک، بالدندانه

باشـد.  تر از دو طرف دیگر میی باریکهاي جلویی در قسمت میانبال
شکل  ايي جانبی پرونوتوم، بند آخر شکم لولهیک جفت مو در حاشیه

تـر  و در انتهاي آن داراي دو جفت موي بلند و یک جفت موي کوتـاه 
هاي راست). این گونه از طریق پروش بودن ریشک – 2است (شکل 

اي هــهــاي جلــویی بــه آســانی از دیگــر گونــه     انتهــایی بــال 
  ).14قابل تشخیص است (  Haplothripsجنس
  

  Terebrantiaي زیر راسته -2
ي جــنس از دو خــانواده 6گونــه متعلــق بــه  7در ایــن مطالعــه، 

Aeolothripidae  وThripidae  آوري ) از روي سـیر جمـع  1(جدول
باشند. در بـین  شد که با استفاده از کلید فوق، از هم قابل تفکیک می

 .Aهــاي وري شــده از ایــن زیرراســته، گونــهآهــاي جمــعتــریپس
intermedius ،R. gratiosus  وS. longicornis  ــت داراي فعالی

-ها تغذیـه مـی  خوار و کنههاي گیاهبوده و از دیگر تریپس شکارگري
باشـند  خوار مـی آوري شده همگی گیاههاي جمعکنند؛ ولی دیگر گونه

اراي بیشترین جمعیت در د )T. tabaci(ها، تریپس پیاز که در بین آن
  .طول فصل زراعی بوده است

  
   Aeolothripidaeيخانواده -1,2

باشـد کـه از   جنس در دنیا می 29گونه و  211این خانواده داراي 
). افـراد  10جنس از ایران گزارش شده است ( 4گونه و  17این تعداد، 

و معموالً  اندهایی که در انتها پهن و گرد شدهاین خانواده با داشتن بال
 9ها شوند؛ بعالوه، شاخکداراي نوارهاي روشنی هستند شناسایی می

-بندي بوده و بندهاي سوم تا پنجم شاخک بلندتر از بقیه بندها مـی 
  آوري گردید:ي شکارگر زیر جمع). از این خانواده، دو گونه16باشند (

  
   Aeolothrips intermedius Bagnallيگونه -1,1,2

درصد، داراي فراوانی باالیی در بین  76/6ا فراوانی این شکارگر ب
باشد و همچنین داراي تراکم خوبی در مزارع هاي شکارگر میتریپس

هاي ایران گـزارش شـده، و   سیر همدان است. این گونه از اکثر استان
  ).10در حال حاضر نیز در اروپا و چین پراکنش دارد (

  

  
 حشره نر (چپ) و بند دهم شکم (راست) (اصلی): سر در H. reuteriي گونه - 2شکل 

Figure 2– H. reuteri: Head in male (left) and abdominal segment X (right) (Original) 
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میکـرون   1700میکرون و در نرهـا   2100بدن در حشرات ماده 

اي روشـن،  اي تیره و در نرهـا قهـوه  ها قهوهاست. رنگ بدن در ماده
هاي چشم مرکب زرد روشن، تر از نرها، اماتیديبزرگ هاچنین مادههم

 9هاي ساده فاقد مو، شـاخک  طول و عرض سر تقریباً مساوي، چشم
رنگ اي و میانی بند سوم و انتهاي بند دوم بهبندي که قسمت قاعده

 -3باشد (شـکل  اي تیره میهاي آن قهوهي قسمتزرد روشن و بقیه
ره، ران، ساق و پنجه پاهاي جلـویی و  اي تیرنگ قهوهراست). پاها به

هـاي  ران پاهاي عقبی زرد روشن، پرونوتوم فاقد موهـاي بلنـد، بـال   
طـور متنـاوب بـا    رنگ بوده که بهجلویی عریض و داراي دو باند تیره

بـال طـولی و   چپ). داراي دو رگ – 3نواحی روشن قراردارند (شکل 
ردیـف مـوي    هاي طولی یکبالبال عرضی و بر روي رگچهار رگ

باشـند.  مانند میبسیار کوتاه وجود دارد. متانوتوم داراي خطوط مشبک
-ها باریک سایر بندها پهـن و بـه  محل اتصال بند اول شکم در ماده

شوند. در نرها بندهاي شکمی تقریباً مساوي، کشیده و تدریج پهن می
  باشد.بلند می
  
  
  

   Rhipidothrips gratiosus Uzelي گونه -2,1,2
ي این گونه با تراکم بسـیار پـایینی   در این مطالعه، حشرات ماده

هاي آذربایجـان شـرقی،   آوري گردید. این گونه تابحال از استانجمع
). عالوه بر 9 و 8فارس، کرمان، گلستان و همدان گزارش شده است (

  ).8ایران، در غرب منطقه پالئارکتیک و کالیفرنیا نیز انتشار دارد (
ها میکرون است. بدن، پاها و شاخک 2250ماده  بدن در حشرات

اي رنگ؛ پرونوتوم معموالً زرد رنگ؛ پنجه پاها، انتهاي سـاق و  قهوه
ها (بجز بندهاي دوم پاهاي میانی و عقبی زرد رنگ؛ شاخک قاعده ران

 9اي رنگ اسـت. شـاخک   و قاعده بند سوم که زرد رنگ است) قهوه
راست). سـر   –4اند (شکل ام شدهدر هم ادغ 9تا  7بندي که بندهاي 

چشمی، پرونوتوم داراي یک جفـت مـوي    –جفت موي جلو  8داراي 
جانبی؛  –جفت موي پشتی  4ي پشتی و همچنین داراي بلند در گوشه

ها کامالً شـفاف  ي بزرگ خارجی؛ بالپاهاي جلویی داراي زائده پنجه
-تهاي شکمی داراي نقوش ضعیف، اسـترنی چپ)؛ ترژیت –4(شکل 

جفت جفت موي پشتی  3تا  2هاي شکمی سوم تا ششم شکم داراي 
  باشد.جانبی می –

  

   
  شاخک (راست) و قسمتی از بال جلویی (چپ) (اصلی) 9تا  5: بندهاي A. intermediusي گونه - 3شکل 

Figure 3– A. intermedius: Antennal segments V–IX (right) and a part of fore wing (left) (Original) 
  

   
  شاخک (راست) و قسمتی از بال جلویی (چپ) (اصلی) 9تا  6: بندهاي R. gratiosusي گونه - 4شکل 

Figure 4– R. gratiosus: Antennal segments VI–IX (right) and a part of fore wing (left) (Original) 
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    Thripidaeي خانواده -2,2

 Terebrantiaي متعلق به زیرراسته دهخانوا 8این خانواده یکی از 
ــی ــیش از  م ــه داراي ب ــد ک ــانواده   2000باش ــار زیرخ ــه در چه گون

Dendrothripinae ،Panchaetothripinae ،Thripinae  و
Sericothripinae ها، زیرخانواده ). در بین آن1باشد (میThripinae 

تعـدادي از  خـوار،  ها گیـاه داراي بیشترین تعداد گونه بوده که اکثر آن
باشند آفات مهم گیاهان زراعی و باغی، و تعداد کمی نیز شکارگر می

هاي جلویی باریک به ). افراد این خانواده با ساختار شاخک و بال11(
گردند. از این خـانواده، تـا بحـال    ها متمایز میراحتی از دیگر خانواده

طالعه، ). در این م8جنس از ایران گزارش شده است ( 47گونه و  135
  شود:آوري و گزارش میجنس به شرح زیر جمع 4گونه متعلق به  5

 

 Aptinothrips rufus (Haliday)ي گونه -1,2,2
بـال بـوده و داراي جمعیـت بـاالیی در روي     افراد این گونـه بـی  

 27/21بـا   Thrips tabaciاین گونه بعد از ). 10باشد (ها میگرامینه
هاي مرتبط با مـزارع سـیر   بین تریپس درصد فراوانی، رتبه دوم را در

قزوین، خراسان شـمالی،  هاي این گونه از استانباشد. همدان دارا می
تهران، گلستان، کرمان، همدان، کرمانشاه، زنجان، البرز، آذربایجـان  

). همچنـین از اکثـر کشـورهاي    8گزارش شده اسـت (  شرقی و ایالم
). در این مطالعـه،  8ت (اروپایی، چین و کاستاریکا نیز گزارش شده اس

  آوري شد.ي این گونه جمعفقط حشرات ماده
میکرون است؛ بدن زرد کم رنـگ، بنـد    1400بدن در افراد ماده 

بندي، و بنـد ششـم داراي    6اي درخشان. شاخک ششم شاخک قهوه
 5شاخک هرکدام با اعضاي حسی ساده (شـکل   4و  3ساقه، بندهاي 

چـپ). بـدن فاقـد     –5ن (شکل راست). طول سر بیشتر از عرض آ -
هاي بندي. ترژیت یکهاي ساده، پنجه پاها موهاي طویل، فاقد چشم

  شکم داراي موهاي اضافی است.

  
  : سر (چپ) و شاخک (راست) (اصلی)A. rufusي گونه - 5شکل 

Figure 5– A. rufus: Head (left) and antenna (right) 
(Original) 

  
 Frankliniella intonsa (Trybom)ي گونه -2,2,2

آوري شد. ي این گونه با تراکم نسبتاً پایینی جمعحشرات نر و ماده
هـاي ایـران گـزارش شـده و داراي پـراکنش      این گونه از اکثر استان

  ).8باشد (جهانی نیز می
 1250میکرون و در نرهـا   1850-1650طول بدن در افراد ماده 

-قهوهسینه خاکستري  يمیکرون است. رنگ بدن متنوع، سر و قفسه
اي و یا ي سینه و شکم قهوهرنگ، و یا سر و قفسهاياي و شکم قهوه

راسـت)، طـول    -6تر از طـول آن (شـکل   زرد رنگ، عرض سر بیش
ي داخلـی  سومین موي جفت از موهاي چشم ساده بلندتر و در حاشیه

بندي، بند اول زردرنگ،  8مثلث چشم ساده قرار گرفته است، شاخک 
رنگ،  ايدر قاعده زرد و در انتها قهوه 5-3اي تیره، بند دوم قهوهبند 
هاي جلو داراي دو ردیف چپ)، بال –6رنگ (شکل اي قهوه 8-6بند 

- باشد. ترژیت هشتم شکمی داراي موهاي شانهصورت کامل میمو به
هاي اي در روي استرنیتباشد. افراد نر داراي نواحی غدهاي کامل می

  باشند.شکم می 3-7
  

   
  : سر و پرونوتوم (راست) و شاخک (چپ) (اصلی)F. intonsaي گونه - 6شکل 

Figure 6– F. intonsa: Head and pronotum (right) and antenna (left) (Original) 
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  Scolothrips longicornis Priesnerيگونه -3,2,2
ـ    زارع سـیر  افراد ماده این شکارگر در جمعیت بسـیار پـایینی از م

هـاي خوزسـتان، مازنـدران،    آوري شد. این گونه تابحال از استانجمع
شمالی، کرمان، همدان و تهران گزارش گلستان، یزد، فارس، خراسان

شده؛ و همچنین در اکثر کشورهاي اروپایی، مصـر، روسـیه، چـین و    
  ).8باشد (اتریش هم داراي پراکنش می

رنگ زرد ون است. بدن بهمیکر 1200بدن در افراد ماده به طول 
 –7روشن، سومین جفت از موهاي چشـم سـاده خیلـی بلنـد (شـکل      

هاي جلویی داراي سـه بانـد   بندي و زرد رنگ، بال 8راست)، شاخک 
عدد مو وجـود دارد.   5 -7بال آن عرضی تیره بوده و بر روي هر رگ

چپ). این گونه  –7باشد (شکل جفت موي بلند می 6پرونوتوم داراي 
جفت موي خیلی بلند بر روي پرونوتوم و  6ي وسیلهها بهدیگر گونهاز 

-هاي جلویی به آسانی تشخیص داده مـی وجود باندهاي تیره در بال
  شود.

  
  Thrips alliorum (Priesner)يگونه -4,2,2

ي این گونه بصورت مـوردي از هـر دو   در این مطالعه، افراد ماده

شد. این گونـه در ایـران فقـط از     آوريي حیدره و مریانج جمعمنطقه
غیر از ایران، از کشورهاي )؛ و به13استان همدان گزارش شده است (

  ).8چین، ژاپن، کره و هاوایی گزارش شده است (
اي، بجز بند سوم شاخک و پنجه و ساق بدن کامالً به رنگ قهوه

جفت موي چشم ساده، موي  2اند. سر داراي پاي جلو که زرد کمرنگ
پشتی چشم مرکب با فاصله نسبتاً زیادتري از دیگر موهـا در   –میانی

 8هـا  راسـت). شـاخک   –8تري قرار گرفته اسـت (شـکل   ردیف عقب
 –چپ)؛ پرونوتوم داراي دو جفت موي بلنـد پشـتی    –8بندي (شکل 

اي؛ متانوتوم داراي مـوي  حاشیه –اي و چهار جفت موي پشتیگوشه
لویی اسکلریت قرار گرفته است؛ میانی که با فاصله زیادي از قسمت ج

مـوي اضـافی در    3متانوتوم فاقد سنسیلیوم حسی؛ بال جلویی داراي 
مو در ردیف دوم؛ ترژیت دوم شکمی داراي  11-8روي رگبال اول و 

باشد. افـراد  موي جانبی؛ ترژیت هشتم داراي شانه ناقص پشتی می 3
-ي اسـترنیت اي در رونر اغلب کوتاه بال بوده و داراي نواحی صفحه

  .باشندشکمی می 7-3هاي 

  

   
  : سر (راست) و پرونوتوم (چپ) (اصلی)S. longicornisي گونه - 7شکل 

Figure 7– S. longicornis: Head (right) and pronotum (left) (Original) 
  

  
  : سر (راست) و شاخک (چپ) (اصلی)T. alliorumي گونه - 8شکل 

Figure 8– T. alliorum: Head (right) and antenna (left) (Original) 
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   Thrips tabaci Lindemanيگونه. 5,2,2

آوري شـده داراي بیشـترین   هـاي جمـع  این گونه در بین تریپس
-درصد) بوده و در این مطالعه، تنها افراد مـاده جمـع   89/64فراوانی (

ي فوق داراي پراکنش وسـیعی در ایـران و دیگـر    آوري گردید. گونه
  ).13 و 8باشد (کشورهاي دنیا می

میکرون  910میکرون و در نرها  1210بدن در افراد ماده به طول 
ي رشد و نمـو از  است. رنگ بدن بسته به درجه حرارت در طول دوره

هاي اي متغیر است. سر داراي دو جفت مو بین چشمرنگ زرد تا قهوه
نـد اول آن  بندي کـه ب  7ها راست). شاخک –9باشد (شکل ساده می

چـپ)،   –9تر از سایر بندها و بند آخر آن کوتـاه اسـت (شـکل    روشن
ماننـد،  بندهاي سوم و چهـارم کوتـاه و داراي موهـاي حسـی قـالب     

بـال  حشرات ماده داراي دو جفت بال مستقیم که بر روي اولـین رگ 
بال آن موي انتهایی و برروي دومین رگ 7تا  4هاي جلویی طولی بال

ي مو در ناحیه 3و وجود دارد. ترژیت دوم شکم داراي عدد م 15حدود 
 7تـا   2هاي بنـد  هاي کناري ترژیتباشد. قسمتجانبی میايحاشیه

شکم داراي میکروتریشیاي ردیفی و ترژیت بنـد هشـتم شـکم داراي    
  .باشداي شکل کامل مییک ردیف موهاي منظم شانه

  

   
  (چپ) (اصلی) : سر (راست) و شاخکT. tabaciي گونه - 9شکل 

Figure 9– T. tabaci: Head (right) and antenna (left) 
(Original) 

  

  ي غالب تریپس هاي مزارع سیرتعیین گونه
) 5هاي تریپس در جـدول شـماره (  درصد فراوانی هر یک از گونه

-تریپس بـالغ جمـع   2040از مجموع  آورده شده است. در این بررسی
عـدد و   1323با تعـداد    T. tabaciيگونه 1391آوري شده در سال 

آوري شـده بـه عنـوان    هاي جمـع درصد از کل نمونه 89/64فراوانی 
ي غالب تریپس، در مزارع سیر استان همدان معرفی شد (شـکل  گونه
هـاي  نیـز از جملـه تـریپس    A. rufusي ). با توجه به اینکه گونه10

)، در ایـن  10باشـد ( ) میPoaceaeمرتبط با گیاهان خانواده گرامینه (
آوري درصد) از روي سیر جمع 27/21مطالعه با جمعیت نسبتاً باالیی (

گردید ولی خسارتی از این گونه در روي این گیاه مشـاهده نگردیـد.   
ــه از  T. alliorumو  R. gratiosus ،S. longicornisهــاي گون

  تر از یک درصد) برخوردار بودند.فراوانی کمی (کم
  
  بحث

هاي مزارع سیر استان همدان، در مجموع ریپسدر بررسی فون ت
-آوري و شناسایی شد و گونهگونه جمع 8سه خانواده، هفت جنس و 

ي غالـب  درصد به عنوان گونه 89/64با فراوانی  tabaci  Thripsي
هـا در دو سـال   در این مطالعه، تمامی گونـه  این مزارع معرفی گردید.

قادر F. intonsa و  T. tabaciهاي گونهمورد بررسی وجود داشتند. 
 .A هــايگیاهــان مختلــف بــوده و گونــه بــه انتقــال ویــروس بــه

intermedius ،R. gratiosus وS. longicornis  بـه  ترتیب هم به
  ها گزارش شده اند.ها و کنهعنوان شکارگر بسیاري از تریپس

  
  
  

 1391طق سیرکاري همدان، سال هاي تریپس شناسایی شده در مناتعداد و درصد فراوانی گونه - 2جدول 
Table 2- The number and frequency of identified thrips species in garlic fields of Hamedan, 2012  

 درصد فراوانی
(%)   

  تعداد به ازاي ده بوته
 منطقه مریانج

Maryanaj region  

  تعداد به ازاي ده بوته
  منطقه حیدره

Heydareh region 

 پسهاي تریگونه
Thrips species  

6.76 73 65 Aeolothrips intermedius 
0.34  4  3 Rhipidothrips gratiosus  
21.27  200  234  Aptinothrips rufus  
2.74  25  31  Frankliniella intonsa  
0.63  6  7  Scolothrips longicornis  
0.19  2  2  Thrips alliorum 
64.89  698  625  Thrips tabaci  
3.18  29  36  Haplothrips reuteri 

 مجموع  1003  1037  100
Total 



  217     ي غالبهاي تریپس مزارع سیر استان همدان و تعیین گونهیی گونهشناسا

  
ها از روي گیاهـان مختلـف   هاي مختلفی از تریپستاکنون گونه

)؛ ولی 12 و 7آوري و گزارش شده است (همدان توسط نویسنده جمع
هاي موجود در اي در رابطه با بررسی فونستیک تریپستابحال، مطالعه

ن تحقیق، براي اولین بـار در اسـتان   روي سیر انجام نگرفته بود و ای
ي آفات سـیر در اسـتان   شود. نتایج حاصل از مطالعههمدان انجام می

 .Tي ) انجام گرفت، گونه5همدان که توسط خانجانی و میراب بالو (
tabaci   به عنوان یکی از آفات سیر در این منطقه گزارش شده اسـت

  ).5اند (عیت آن نکردهاي به میزان خسارت و جمولی نویسندگان اشاره
گیـاه میزبـان از    300با داشتن بیش از  )T. tabaci(تریپس پیاز 

) و 2باشـد ( اي در سراسر دنیا مـی آفات مهم گیاهان زراعی و گلخانه
کند و همچنـین  خسارت قابل توجهی به محصوالت مختلف وارد می

ـ 19و  17باشد (هاي گیاهی نیز میناقل برخی از ویروس ه، ). این گون
) و در شرایط 8در حال حاضر در تمام نقاط ایران گسترش یافته است (

ها )، آفت مهم گل4از آفات کلیدي پیاز و در درجه بعدي پنبه (مزرعه 

و گیاهان زینتـی در اکثـر نقـاط ایـران بخصـوص در محـالت و در       
). در 19باشـد ( هاي خیار مـی اي آفت مهم گلخانهمحصوالت گلخانه

همزمان با شروع رشد گیاه سـیر، در روي آن مسـتقر    حال حاضر نیز،
شده و با توجه به جمعیت باالي آن در روي این گیـاه سـبب ایجـاد    

شود که همواره کشاورزان سـیرکار را وادار بـه اسـتفاده از    خسارت می
  کند.سموم شیمیایی می
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Figure 10– Frequency of phytophagous thrips on garlic in 2012 
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