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 چکیده

به لوبیا سبز رقم  دوروی ، .Thrips tabaci Lind، تريپس پیازجمعیت و  دشمنان طبیعیای تنوع گونهدر اين پژوهش 

آوری و جمع گونه شکارگر تريپس پیاز 11در اين تحقیق، در مزرعه آزمايشی مطالعه شد.  Contender و Sunrayهای نام

درصد بیشترين  Orius niger (Wolff)و  Aeolothrips intermedius Bagnall ،شکارگرهای گونهدر بین  .شناسايی شدند

 رقمروی  شکارگرهای برای گونه ('H)شاخص تنوع شانون مورد مطالعه داشتند. لوبیا سبز قم ر دوهر  رویرا  نسبیفراوانی 

Sunray داری بیشتر از رقم به طور معنیContender  .روی رقم  تريپس پیاز حشرات کاملو  الروهاتراکم بودSunray  در

در تلفیق  Sunrayگیری کرد که کشت رقم وان نتیجهت. بنابراين، میداری کمتر بودبه طور معنی Contenderمقايسه با رقم 

مفید لوبیا سبز در مزارع  T. tabaciهای مديريت تلفیقی تواند در برنامهمی O. nigerو  A. intermedius شکارگرهایبا 

 باشد. 

 

 ، گیاهان میزبانتراکم جمعیت، تعداد و فراوانی گونه، شکارگر، تريپس :کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه -1

سلولی  با تغذيه از شیرهباشد که میلوبیا سبز يکی از آفات مهم Lind Thrips tabaci (Thys.: Thripidae ). س پیازتريپ

گونه گیاه میزبان زراعی و  033بیش از طیف میزبانی وسیعی داشته و به اين تريپس . زندخسارت میلوبیا سبز گیاهان 

ها روش بسیار رايج برای کنترل تريپس پیاز کشاستفاده از حشره .(Lewis, 1997) زندخسارت میای در سراسر دنیا گلخانه

های مخفی گیاهان در اکثر مواقع باعث می شود تا کنترل شیمیايی به شدن تريپس پیاز در پناهگاهرفتار پنهاناست ولی 

یاهان میزبان به طور مستقیم با های مختلف گرقم (.Lewis, 1997تنهايی علیه اين آفت از کارايی الزم برخوردار نباشد )

طبیعی تاثیر دارند  انکارايی دشمنتنوع و شناسی آفت در ترشح مواد شیمیايی فرار و نیز غیر مستقیم با تاثیر روی زيست

(Price, 1997کشت رقم .) های کارايی دشمنان طبیعی شوند، در برنامهتنوع و هايی از گیاهان میزبان که باعث افزايش

 دهدها در محیط زيست را نیز کاهش میکشفیقی آفت روش سالمی بوده و مشکالت مربوط به باقیماندن حشرهمديريت تل

(Shelton et al., 2008 .) ،و های دشمنان طبیعی در تنوع و فراوانی گونهلوبیا سبز  رقم تاثیر دودر تحقیق حاضر لذا

 . مطالعه شدجمعیت تريپس پیاز 

 

 

 هامواد و روش -2

 E '11؛ طول جغرافیايی N '11 °03 متر؛ عرض جغرافیايی 1001ارتفاع از سطح دريا با )دشت اردبیل تحقیق در  اين 

 دوروی جمعیت تريپس پیاز و های دشمنان طبیعی تنوع و فراوانی گونهدر اين پژوهش  انجام شد. 1033سال در (  °83

 نامبردهرقم دو های غده شد. مطالعه Contenderو  Sunrayل شام به طور رايج کشت شده در منطقه اردبیللوبیا سبز رقم 
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متر مربع به روش  133مساحت تقريبی ای به در مزرعهو  تهیه شدندموسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج از 

اشت شامل عملیات بعد از ک کشت شدند.ماه ارديبهشت اوايلدر متر سانتی 13های کشت فاصله بین رديفبا وپشته جوی

مطابق با عرف رايج در منطقه به صورت لوبیا سبز رفتن گیاهان  به ساقهمرحله رشدی های هرز همزمان با وجین علف

ها کشدر اين مزرعه آزمايشی از مصرف حشرهدستی انجام شد. آبیاری مزرعه به فواصل منظم ده روز يکبار صورت گرفت. 

رفتن گیاهان آغاز شد و به فواصل هر ده روز يکبار تا مرحله رشدی  ه رشدی به ساقهها از مرحلبردارینمونه اجتناب گرديد.

انتخاب شد. در هر لوبیا سبز برداری يک گیاه . در اين تحقیق واحد نمونهادامه يافتلوبیا سبز زرد و خشک شدن گیاهان 

نیز هر يک از و و حشرات کامل تريپس پیاز در هر گیاه تعداد الرو گیاه از هر رقم بررسی شدند.  11برداری نوبت نمونه

-با استفاده از ذره و مرحله رشدی( برداری، تاريخ نمونهمشخصاتی همچون نام رقمبا يادداشت کردن آن ) دشمنان طبیعی

های تريپس و دشمنان ها، نمونهشمارش و يادداشت شدند. همچنین، برای اطمینان از شناسايی صحیح گونه X 13بین 

 11های حاوی الکل اتیلیک و داخل شیشه شدهبا قلم مو جداسازی لوبیا سبز  هر رقم گیاهانهای از روی برگ آنطبیعی 

های گونهو  به آزمايشگاه منتقل شدندو مرحله رشدی گیاه  برداری، تاريخ نمونهحاوی نام رقمدارای برچسب و درصد 

معتبر با استفاده از استريومیکروسکوپ و يا میکروسکوپ يی شناساها براساس کلیدهای تريپس پیاز و دشمنان طبیعی آن

در تعیین درصد فراوانی هر کدام از های حاصله از داده. (Bei-Bienko, 1967; Mound and Kibby, 1998)شناسايی شدند 

لوبیا قم روی هر ر های دشمنان طبیعیبرای ترکیب گونه( 1)فرمول  ('H) شاخص تنوع شانون ،دشمنان طبیعیهای گونه

 رقمدو بین  های دشمنان طبیعیبرای ترکیب گونه (1)فرمول  (MHCهورن ) -شاخص شباهت تنوع گونه ای موريسیتا ،سبز

 (:Magurran, 2004) استفاده گرديد.روی دو رقم مورد آزمايش  جمعیت تريپس پیازو نیز  مورد مطالعه
H'= -∑piln pi        (1) 

 ( وجود دارند. Nin/ام ) iنسبت افرادی است که درگونه  ipشانون و شاخص تنوع  'Hدر اين رابطه 
CMH = 2 ∑ (ai bi)/(da+db)*(Na*Nb)      (2) 

تعداد  A ،ibام در گیاه  iگونه  تعداد افراد B ،iaتعداد کل افراد در گیاه  A ،bNتعداد کل افراد در گیاه  aNدر اين رابطه 

B ،2ام در گیاه  iافراد گونه 
aN/2

ia= ∑  ad  2و
bN/2

ib= ∑ bd باشند.می  
 

 هادادهتجزیه آماری 

 ،. قبل از تجزيه آماریمحاسبه شدند Excelافزار هورن با استفاده از نرم -شاخص تنوع شانون و شاخص شباهت موريسیتا

استفاده  Log(X+2) از تبديل دادهتريپس پیاز الروها و حشرات کامل های جمعیت دادهيکنواخت کردن واريانس به منظور 

با مورد مطالعه لوبیا سبز رقم  دوروی شاخص تنوع شانون تريپس پیاز و الروها و حشرات کامل جمعیت های گرديد. داده

  (.SAS, 1999) تکرار آنالیز شدند 11با  tاستفاده از آزمون 

 

 

 و بحث نتایج -3

مورد مطالعه در منطقه لوبیا سبز رقم  دووی ها رو درصد فراوانی نسبی آن تريپس پیازهای دشمنان طبیعی گونه

و  Aeolothrips intermedius Bagnallتريپس شکارگر در بین شکارگرهای تريپس پیاز . اندارايه شده 1در جدول  اردبیل

-مورد مطالعه داشتند. همچنین، گونهلوبیا سبز رقم  دودر هر را درصد فراوانی بااليی  Orius niger (Wolff)سن شکارگر 

 Orius minutus ،(Stephens) Chrysoperla carnea ،sp.Macrolophus  ،sp.Scymnus  ،Anystis (.L)های شکارگر  

baccarum ،sp. Spinibdella ،(De Geer) Episyrphus balteatus  مورد مطالعه لوبیا سبز رقم  دوبا فراوانی متوسط روی هر

ترين شکارگرهای تريپس پیاز از مهم A. intermediusشکارگر  ريپستدر تحقیقات قبلی نیز (. 1مشاهده شدند )جدول 

و  Oriusهای های شکارگر متعلق به جنس(. عالوه بر آن، گزارش شده است که سنLewis, 1997گزارش شده است )
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Macrolophus ( نیز در کنترل تريپس پیاز نقش مهمی دارندLewis, 1997, Fathi, 2009.) کنترل ها نیز در کفشدوزک

 .Coccinella septempunctata Lکامل  اتحشر گزارش شده است کههای گیاهخوار نقش مهمی دارند. برای مثال، تريپس

 . (Deligeorgidis et al., 2005) دنای دارخانه در محصوالت گلخانهکارايی بااليی در کنترل تريپس پیاز و سفیدبالک گل

در  Sunrayهای شکارگر تريپس پیاز روی رقم برای گونه( 'H) شانون خص تنوعشا نتايج تحقیق حاضر نشان داد که مقدار

های شکارگر در تحقیق حاضر تعداد گونه(. 1)جدول ( df=1؛ t=31/13؛  ≥P 331/3)بیشتر بود  Contenderمقايسه با رقم 

 Sunrayروی رقم های شکارگر اد گونههم تعدطوريکه، متفاوت بود. بهلوبیا سبز  بین دو رقمها و نیز درصد فراوانی نسبی آن

عامل باعث افزايش شاخص دو اين (. بنابراين، 1)جدول  تر بودرقم همگناين روی  هاآنفراوانی نسبی بیشتر بود و هم 

های در کنار ساير ويژگی Sunrayای شکارگرها روی رقم . افزايش تنوع گونهشدند Sunrayای شکارگرها روی رقم تنوع گونه

در پژوهش د در کاهش جمعیت تريپس پیاز روی اين رقم موثر باشد. نتوانمیفیزيکی و بیوشیمیايی اين رقم به احتمال 

لوبیا رقم  دو بینهای شکارگر تريپس پیاز برای ترکیب گونه (MHC)هورن  -ای موريسیتاشاخص شباهت تنوع گونهحاضر، 

فر تا يک متغیر است و هر چه مقدار اين شاخص از عدد صفر به عدد يک مقدار اين شاخص بین ص .آمد بدست 383/3سبز 

 (.Magurran, 2004شود )تر میهمگنلوبیا سبز رقم مورد مطالعه دو ای شکارگرها بین شود، ترکیب گونهتر مینزديک

  
 منطقه اردبیل درلوبیا سبز رقم  دوروی  Thrips tabaciهای دشمنان طبیعی گونهدرصد فراوانی نسبی  -1 جدول

 Sunray  Contender های دشمنان طبیعیگونه

Aeolothrips intermedius Bagnall (Thy.: Aeolothripidae) 1/13  0/01  

Orius niger (Wolff) (Hem.: Anthocoridae) 3/11  8/13  

Orius minutus (L.) (Hem.: Anthocoridae) 0/8  1/8  

Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae) 1/13  1/11  

Macrolophus sp. (Hem.: Miridae) 0/8  1/1  

Scymnus sp. (Col.: Coccinellidae) 3/1  3/1  

)Anystidae (Linnaeus) (Acari: Anystis baccarum 3/0  1/3  

Spinibdella sp. (Acari.: Bdellidae) 1/0  0/3  

Episyrphus balteatus (De Geer) (Dip.: Syrphidae) 3/1  3/1  

Haplothrips subtilissimus Haliday (Thy.: Phlaeothripidae) 3/1  1/1  

Scolothrips sexmaculatus Pergande (Thy.: Thripidae) 8/1  1/3  

Nabis pseudoferus Remane (Hem.: Nabidae) 1/1  3/1  

Deraeocoris  lutescens(Schilling) (Hem.: Miridae) 0/1  3 

Deraeocoris punctulatus Fallen(Hem.: Miridae) 3/3  3/1  

Geocoris sp. (Hem.: Geocoridae) 3/3  3 

Hippodamia convergens (Guerin) (Col.: Coccinellidae) 0/1  8/3  

Propylea quatuordecimpunctata (L.) (Col.: Coccinellidae) 3/3  3/3  

Coccinella septempunctata (L.) (Col.: Coccinellidae) 8/8  3/1  

Lathrobium sp. (Col.: Staphylinidae) 8/1  3 

Tetralaucopora  sp. (Col.: Staphylinidae) 3/3  3 

Hexagonia sp. Kirby (Col.: Staphylinidae) 3 8/1  

 

 
لوبیا سبز رقم  دوروی  Thrips tabaciهای دشمنان طبیعی برای گونه ('H) شاخص تنوع شانونمقادیر ( ±SEمیانگین ) -2جدول 

 در منطقه اردبیل
 ('H)شاخص تنوع شانون رقم

Sunray  a30/3 ± 30/1 
Contender  b38/3 ± 31/1 

  باشند.دار در سطح احتمال پنج درصد میدهنده وجود اختالف معنیحروف نامشابه در هر ستون نشان
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 در منطقه اردبیللوبیا سبز رقم  دوروی  Thrips tabaciکامل  ( تراکم جمعیت الروها و حشرات±SEمقایسه میانگین ) -3جدول 

 تراکم حشرات کامل به ازای يک گیاه  تراکم الروها به ازای يک گیاه رقم

Sunray 1/8 ± 1/80  b  1/1 ± 1/13  b 

Contender 1/1 ± 1/13  a  1/1 ± 1/11  a 

  باشند.سطح احتمال پنج درصد می دار دردهنده وجود اختالف معنیحروف نامشابه در هر ستون نشان

 

؛  ≥P 331/3( و حشرات کامل )df=03؛ t=31/01؛  ≥P 331/3)نشان داد که جمعیت الروها  هادادهنتايج حاصل از تجزيه 

13/11=t 03؛=df)  جمعیت  به اين صورت که. داشتندداری مورد مطالعه اختالف معنیلوبیا سبز رقم  دوتريپس پیاز بین

اين . (0بودند )جدول  Contenderداری کمتر از رقم به طور معنی Sunrayتريپس پیاز روی رقم رات کامل و حش الروها

، دارند Sunrayروی رقم  پیاز تريپسکنترل در  يیکارايی باال دگی وونششکارگر جلب هایدهد که گونهنتیجه نشان می

تراکم باالی جمعیت الروها و ، در مقابل. بود Contenderم ای شکارگرها روی اين رقم بیشتر از رقچراکه شاخص تنوع گونه

های شکارگر روی اين رقم در پايین گونهکارايی  دگی وونشجلبتواند با می Contenderحشرات کامل تريپس پیاز روی رقم 

کم جمعیت تريپس پیاز تواند در تراهای فیزيکی و بیوشیمیايی دو رقم مورد مطالعه نیز میارتباط باشد. عالوه بر آن ويژگی

 (. Lewis, 1997; Price, 1997نقش مهمی داشته باشد )

 

 

  گیرینتیجه -4

با افزايش لوبیا سبز در مزرعه  Sunrayکشت رقم بندی کرد که توان جمعدر مجموع، بر اساس نتايج تحقیق حاضر می

لوبیا سبز يت تلفیقی تريپس پیاز در مزارع تواند در مديرکاهش جمعیت تريپس پیاز می و ای شکارگرهاشاخص تنوع گونه

 مفید باشد.
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ABSTRACT 
In this research, biodiversity of natural enemies and population density of the onion thrips, Thrips tabaci 

Lind. was studied on two green bean cultivars including Sunrayand Contender in an experimental field. In 

this study, 21 species of the onion thrips predator were collected and identified. Amongst the predator 

species, Aeolothrips intermedius Bagnall and Orius niger (Wolff) had the highest relative abundance on both 

green bean cultivars. The Shannon diversity index (H') for the complex of predators was greater on Sunray 

than on Contender. The densities of the onion thrips larvae and adults were lower on Sunray than on 

Contender. Therefore, it can be concluded that the cultivation of Sunray integrated with using of predators A. 

intermedius and O. niger could be useful in the integrated management programs of T. tabaci in green bean 

fields.  

 

Keywords: thrips, predator, species richness and abundance, population density, host plants 
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