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 جدول زندگی، ارقام کلزاپارامترهاي ، تراکم جمعيت، ازتریپس پي : كليد واژه ها

 Brassica،آفات مهم کلزا، یکی از  Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae)تریپس پياز، : چكيده

napus L. به  شش رقم کلزا ياز رويپس پیت تريش اول تراکم جمعین مطالعه در آزمایدر ا باشد.، در منطقه اردبيل می

و  C 5±25دماياي )در شرایط گلخانه Hyola401و  Talayh ،Zarfam ،RGS003 ،Opera ،Option500 هايامن

. مشاهده گردید RGS003 رقم جمعيت تریپس روي تراکم کمترین( مطالعه شد. در این آزمایش درصد 55±5 نسبی رطوبت

                  دماي اطاقک رشد در دراي مورد مطالعه از روي شش رقم کلزيدر آزمایش دوم، پارامترهاي جدول زندگی تریپس پ

C 1±25ي طول دوره ن شد.ييتعساعت تاریکی  10ساعت روشنایی و  14ي نوري درصد و دوره 55±5 نسبی ، رطوبت

 ، Talayhهايدر مقایسه با رقم Hyola401و  RGS003، Operaهاي نشوونماي مراحل نابالغ تریپس پياز روي رقم

Option500  وZarfam ک ماده تریپس روي رقم ی يداري بيشتر بود. بيشترین تعداد تخم گذاشته شده به ازابه طور معنی

Talayh  و کمترین آن روي رقمRGS003 ي کامل روي رقم مشاهده گردید. نرخ بقا از تخم تا حشرهRGS003  کمترین و

( و کمترین نرخ رشد mr=085/0ت )جمعي تی افزایشنرخ ذان یبيشترین بود. کمتر Talayhو  Zarfamهاي رقمروي 

ن نرخ یشتري( و بmr=153/0ت )يش جمعیافزا ین نرخ ذاتیشتريو ب 003RGSرقم  ياز رويپس پیتر )λ=089/1) تيجمع

( T=514/26) یي نسلطول دوره نیتریطوالن در صورتيکه د.یمشاهده گرد Zarfamرقم  ي( روλ=166/1ت )يرشد جمع

د. در آزمایش یمشاهده گرد Zarfamرقم  ي( روT=531/21) ین طول دوره نسلیترو کوتاه RGS003رقم  ياز رويپس پیتر

و  C5±25 دماياي )شرایط گلخانه در ي زندگی این تریپس روي شش رقم کلزاي مورد مطالعهچرخه يهایژگیو سوم،

 RGS003، Operaهاي تریپس پياز روي رقمي نشوونماي مراحل نابالغ ( مطالعه شد. طول دورهدرصد 55±5 نسبی رطوبت

-که طول عمر حشرات کامل ماده تریپس پياز روي رقميبود. در صورت Talayhشتر از رقم يب يداریبه طور معن Hyola401و

ن یبر اساس ا بود. Zarfamو  Talayhداري کمتر از طور معنیبهOption500 و  RGS003 ،Opera ،Hyola401هاي 

ترین و رقم مطلوب Zarfamق، رقم ين تحقیدر ا یمورد بررس يان شش رقم کلزايگيري کرد که در متيجهتوان نج میینتا

RGS003 باشد.ترین رقم براي تریپس پياز مینامطلوب 
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 بر تحقيقات گذشته يمقدمه و مرور -1

 مقدمه -1-1

 کشورهاي جمله از مختلف کشورهاي کشاورزي از مهمی بخش هاي روغنی از دیربازکشت دانه

 دومين غالت از پس روغنی هايدانه. به خود اختصاص داده است را هندوستان و چين مثل آسيایی بزرگ

 در خصوصبه زندگی سطح بهبود و جمعيت رشد با دهند. همگاممی تشکيل را جهان مردم غذایی منبع

 هايدانه فرعی محصوالت از که گياهی هايپروتئين نيز و هاروغن براي تقاضا توسعه، حال در کشورهاي

 بحث مورد مسایل ترینمهم از هاي روغنی یکیکشت دانه است. بنابراین یافته افزایش د،نباشمی روغنی

 (. 1385رود )فرزین وهمکاران، شمار می به کشورها صنعت و کشاورزي در
 

 یاسامکه به  به تيره کلميان استهاي متعلق کی از گونهی L napus Brassica.یبا نام علم 1کلزا   

کلزا (. 1370)ناصري،  شودشناخته میره يو غکلزا  ،آرژانتينی، شلغم سوئدي 2شلغم لهاز جم یمختلف

 Brassicaي زراعی جنس ترین گونهبوده و مهم 38هاي بهاره و پایيزه با عدد کروموزومی داراي رقم

 .L. Bکلم ) ( وL. B. rape(. کلزا از تالقی شلغم )1381راد و دهشيري، )شيرانی  شودمحسوب می

oleracea ي کلزا به درستی معلوم نيست ولی براساس شواهد موجود، مبدأ اوليه .( به وجود آمده است

به آسيا وارد شده است  18باشد و در اوایل قرن خاستگاه این گياه نواحی اطراف دریاي مدیترانه می

خل روغنی در جهان ترین گياه روغنی بعد از سویا و ن(. کلزا سومين و مهم1378و همکاران،  )عزیزي

درصد کل توليد روغن نباتی جهان را به خود اختصاص داده است  4/17که حدود طوريبه .باشدمی

 80(. کشور ما از نظر توليد روغن خوراکی درسطح مطلوبی قرار ندارد و حدود 1375)پيروزبخت، 

 کند. درصد روغن مورد نياز خود را از خارج وارد می

                                                 
 Canola                           2- turnip-1 
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هاي درصد از نياز مردم جهان به روغن 12 در حدودو  درصد روغن دارد 45تا  40ي کلزا دانه

-هاي حاصله از دانهروغن در مقایسه با روغن کلزا .(1377)احمدي و جاویدفر،  کندیمگياهی را تامين 

از  هاي روغنی آفتابگردان، ذرت و سویا به دليل حضور اسيدهاي چرب اشباال نشده و فقدان کلسترول

ي (. کشورهاي کانادا، چين، اتحادیه1380ی باالیی برخوردار است )عباس دخت و همکاران، کيفيت غذای

درصد توليد  40تقریباً  1990ي ي کلزا هستند. از دههترین کشورهاي توليدکنندهاروپا و هند از مهم

ر ایران (. در کشو1378گيرد )عزیزي و همکاران، روغن کلزا در کانادا و کشورهاي اروپایی صورت می

قابل به طور  کلزا، سطح زیر کشت آنکشت هاي اخير به دليل توجه بيشتر به توسعه و ترویج طی سال

يد روغن به منظور تول به طور عمدهافزایش یافته است. افزایش اخير در کشت و کار کلزا  یتوجه

و پس از استحصال  باشدارقام خوراکی کلزا داراي کيفيت بسيار مطلوب می يخوراکی است. روغن دانه

راد و ي دام بسيار مناسب است )شيرانیباقيمانده سرشار از پروتئين بوده و براي تغذیه يروغن، کنجاله

هاي مازندران، گلستان، استان ترتيب به(. در ایران بيشترین سطح زیر کشت کلزا به1381دهشيري، 

سطح زیر کشت کلزا  1387و  1386هاي الهمدان، فارس، مرکزي، اردبيل و کرمانشاه تعلق دارد. طی س

تن )آبی  264283ي آن (، ميزان توليد دانه50000و دیم  87000هکتار )آبی  137000 حدود در کشور

 51/1820و  یکيلوگرم در هر هکتار کشت آب 43/1985عملکرد آن  ميزان( و 90895و دیم  173388

 ينيز سطح زیر کشت، توليد دانه و عملکرد کلزا بود. در استان اردبيل دیمکيلوگرم در هر هکتار کشت 

. کشت دیم گزارش شده استکيلوگرم در هر هکتار  99/2419و  تن 11693هکتار،  4832ترتيب به یآب

هاي خاص گياه کلزا و سازگاري آن با (. ویژگی1387، نامیباین محصول در اردبيل بسيار ناچيز است )

ي اميدي جهت تأمين روغن مورد ست تا این گياه به عنوان نقطهشرایط مختلف آب و هوایی باعث شده ا

آبی، تحمل نياز کشور به شمار آید. کلزا به علت دارا بودن صفات مثبت زراعی نظير مقاومت به سرما، کم

ي کمتر توليد و عملکرد بيشتر هاي بهاره و پایيزه، هزینهشوري، ارزش تناوبی باال، دارا بودن ژنوتيپ

هاي هاي روغنی مورد کشت در کشور برتري دارد و اکثر استاناحد سطح نسبت به دیگر دانهروغن در و

ي رشد بودن دوره یهاي پایيزه به علت طوالنژنوتيپ باشند. عملکردیکاشت آن مناسب م يکشور برا
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يزه در هاي پایهاي بهاره بيشتر است. بنابراین تالش بر این است که اغلب از ژنوتيپنسبت به ژنوتيپ

  (.1379زراعت کلزا استفاده شود )آلياري و همکاران، 

این گياه به که  شوندیمحسوب م کلزاتوليد  ياز مهمترین عوامل محدود کننده یکیحشرات آفت 

 .Thrips tabaci Lاز يپس پیتر از حشرات آفت کلزا یکی (.1378)عزیزي و همکاران،  زنندخسارت می

و به عنوان آفت  مختلف سازگار شده یميط اقلیبه شراباشد که یفاژ میپل ياحشره ازيپس پیباشد. تریم

ن آفت به ی(. ا2003، 1و و اسپارکسيشناخته شده است )ل یمحصوالت زراع از يادیتعداد ز ياقتصاد

ن ياول ين تریپس برای(. ا1999، 2کیوزیک و ایاسپودرزند )یخسارت م یاهيتيره گ 29اهان مختلف از يگ

به عنوان  1979در سال  4ت و همکارانیگزارش شد و سپس توسط کودر 1938در سال 3یليط ببار توس

درصد  50را تا  کلزا يد دانهيتواند تولیمناطق م یاین آفت در بعض  از ثبت گردیدين آفت پیترمهم

سه با یقادر م رانیدر ا بوده و يادیز يهازبانيم يپس داراین تری(. ا2000، 5الشانگکاهش دهد )گوشه و 

 ل رشدیاوااین آفت در  ن خسارتیشتريب برخوردار است. يشتريب يت اقتصادياز اهم هاپسیتر ریسا

ع آن به یسر ن آفت در گلخانه و مقاوم شدنیت ايبا توجه به اهم(. 1383، ی)خانجان باشدیماهان يگ

 يضرور ياط گلخانهیآن در شرا یقيت تلفیریمد يبرا داریپا ک راهبردین یمختلف، تدو يهاکشحشره

خطر براي انسان و محيط زیست استفاده از ارقام مقاوم است )النگلی و یکی از راهکارهاي بی. باشدیم

باشد می آفت مدیریتهاي زراعی ترین روش(. به کارگيري ارقام مقاوم یکی از مهم1997 ،6نهمکارا

هاي روش ترینآسانترین و م مقاوم یکی از ساده(. از نظر کشاورزان و باغداران، کاربرد ارقا1951 ،7پينتر)

هاي زیاد براي این ارقام نيازمند صرف هزینهاستفاده از به شرطی که   باشدکنترل حشرات آفت می

هاي در اکثر موارد رقم (.2000، 8استفاده از کودهاي شيميایی، جهت افزایش عملکردشان نباشد )دنت

هاي زراعی مقاوم به حشرات با رقم کنند.کنترل آفات را تشدید میبيومقاوم به حشرات، کارایی عوامل 

یابی دشمنان کاهش دادن توانایی جسمی و وضعيت فيزیولوژیکی حشره آفت باعث افزایش کارایی ميزبان

هاي جدید مدیریت آفات اي در سيستمفزاینده شوند. شناسایی و کشت گياهان مقاوم به طورطبيعی می

جویی هاي کنترل حشرات با کشت بذر یا رقم مقاوم صرفهت. در واقع مقداري از هزینهافزایش یافته اس

 (. 1374شود )نوري قنبالنی و همکاران، می

                                                 
1- Liu and Spark                               2- Ruspudic and Ivezic            3- Baily                   4- Cudriet et al.     

5- Ghosheh and Al-Shannag            6- Longley et al.                      7- Painter                  8- Dent 
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 يهاشش رقم از رقم يزیستی تریپس پياز روپارامترهاي  ت ويتراکم جمع هدف این تحقيق بررسی

        ازيپس پیتر یستیز ين پارامترهاييق تعیاز طر ايگلخانه و یشگاهیمتداول کلزا تحت شرایط آزما

 باشد.یماین آفت هاي مدیریت تلفيقی برنامه ارقام مقاوم براي استفاده در یاحتمال منظور شناسایی به
 

  بندي جانورياز در ردهيپس پيجايگاه تر -1-2

 اند:ردهکرش زیر گزا شرح بندي حشرات بهاز را در ردهيپس پیجایگاه تر(، 1992) 1بورر و همکاران

 

Kingdom: Animalia 

     Phylum: Arthropoda 

          Class: Hexapoda 

               Sub class: Pterygota 

                    Order: Thysanoptera 

                                        Family: Thripidae 

                                              Genus: Thrips 

                                                     Species: T. tabaci 

                                                           Scientific name: Thrips tabaci L. 

 

 ازيپس پيتر ريخت شناسي -1-3

اي یا قهوه یگاه رنگ وکم  به رنگ زردب اغلمتر، باریک و ميلی 9/0حشرات کامل به طول 

   هادو موي کوتاه بين آن يو داراهاي ساده بوده . سر داراي چشمشوندخاکستري روشن مشاهده می

هاي مرکب هاي مرکب و پنج جفت مو در ناحيه عقب چشمدو جفت مو در بين چشم همچنين باشد.یم

لی بند دوم و ششم و همچنين انتهاي بندهاي سوم تا بندي و زرد رنگ بوده وشاخک هفت. شوددیده می

همچنين نواحی حسی شاخک  .انتهایی آن کوتاه و باریک شده استو بند باشد پنجم خاکستري رنگ می

گرده هاي سه تا شش قابل مشاهده هستند. پيشهاي حسی دوشاخه روي بندبه صورت مخروط

وي کوتاه در حاشيه عقبی و دو جفت مو در چهارگوش و کامال مشبک نبوده و داراي سه جفت م

حشرات ماده داراي ميانی است.  2سينه فاقد اسپينواليو پس قفس یميان 2فورکاي .هاي عقبی استگوشه

در دار است. باشند که حاشيه جلویی و عقبی هر دو جفت بال ریشکدو جفت بال کشيده و باریک می

                                                 
1- Borror et al.                                          2- Furca                          3- Spinula     
 
 



 11 

هاي طولی با ردیفی از موها در شود و رگبالاهده میبال جلویی فقط یک رگبال عرضی در قاعده مش

سطح خود قابل تشخيص هستند، ولی ردیف مو روي رگبال طولی اول کامل نبوده و داراي ناحيه فاقد مو 

در قسمت ميانی است که بعد از این ناحيه تعداد چهار موي انتهایی قابل مشاهده هستند. پنجه پا دو بندي 

در  2شکمی فاقد ميکروتریشيا 1هايت کوتاه در قاعده بند دوم قرار دارد. ترژیتبوده و بند اول به صور

ترژیت  3سطح خود بوده ولی ميکروتریشياها در قطعات پهلویی قابل مشاهده هستند. همچنين کتنيدیاي

هاي هاي شکمی فقط داراي موتر از سوراخ تنفسی قرار دارد. استرنيتهفت شکم به شکل راست و عقب

تخمریز  يدارادر انتهاي شکم  حشره ماده .شودها مو مشاهده نمیانتهایی حلقه بوده و در سطح آن حاشيه

و  1998، 4)موند و به سمت پایين بدن خم شده استاي ظریف دارد که از دو طرف حالت اره بوده

متر ميلی 25/0ها، لوبيایی شکل، سفيد و شفاف به طول تخم تر و فاقد بال هستند.(. نرها کوچک2005

(. الروها شبيه حشرات کامل هستند ولی 1994، 5شوند )ساالسنمی دهیدمسلح  باشند که با چشم غيرمی

، 6سفيد مایل به زرد است )لوایس اًًًبباشند. جلد بدن نرم و شفاف و غالفاقد بال و ضمایم جنسی می

این نکته اشاره کرد که در  (. جهت تمایز دو مرحله پيش شفيرگی و شفيرگی از یکدیگر باید به1997

ها به سمت رسند و شاخکو تا انتهاي شکم نمینکرده  يادیرشد زهاي بال شفيرگی جوانهمرحله پيش

      هاي بال کامال رشد کرده و تا انتهاي شکمجلوي بدن امتداد دارند ولی در مرحله شفيرگی، جوانه

 (. 2005، موند) سينه خوابيده استها کامال روي قفسرسند و شاخکمی

 

 ازيپس پيتر يجدول زندگ يو پارامترها يشناسزيست -1-4

و  یرگي، شفیرگيشفشي، پم، الرو سن دواول تخم، الرو سن یستیشش مرحله ز ياز دارايپس پیتر

   يدارا T. tabaci communisو  T. tabaci tabaciر گونه یاز با دو زيپس پیحشرات کامل است. تر

 14ط محيط، یآن بسته به شرا یمعمول دوره زندگبه طور  .باشدیم یپ( مختلفي)اکوت کیاکولوژ يهاپيت

روز کاهش  11تا  10آن به  یگراد دوره زندگیدرجه سانت 30 يباال يدماهاکشد و در یروز طول م 30تا 

با  ن حشرهیا يهاباشد. نسلیم در سال نسل 25تا  12 يدارا ياط گلخانهین آفت در شرایابد. اییم

                                                 
1 - Tergite          2- Microtrichia                3-Ctenidia                   4- Mound       

5- Salas               6- Lewis 



 12 

تا  60 يزیردر دوره تخم یطورکلعدد تخم و به 12تا  1دارند. هر حشره ماده روزانه  یپوشانهم گریهمد

ز در یله تخمريها را به وس(. حشرات کامل تخم2005، موند) کندیفرو مم برگ يعدد تخم در پارانش 120

انتهاي تخم اندکی از بافت برگ  کهبه طوري کنندیفرو مدرم برگ ير اپیزبان درست زياه ميداخل بافت گ

فرو کردن . مدت زمان دهدیح ميترج يگذارتخم يرا برااه ينرم گ تازه و يهان بافتیبراابن زندبيرون می

به پس یک حشره ماده تری يباشد. تعداد تخم گذاشته شده برایقه ميدق 3تا  1ن يب یاهيتخم در بافت گ

ن يسن يالروها (.1979س، یلوا  1994ساالس، دارد ) یدر دسترس حشره بستگ يت غذايفيت و کيکم

ت يفعال زود به یليتازه خارج شده خ يهاکنند. الرویه میتغذ اهيگ يهااز سلول اول و دوم فعال بوده و

طور معمول باشد و بهیم 2سميگموتاکتيرفتار ت يدارا ي(. این آفت در مرحله الرو1995، 1د )آلننپردازیم

دهد یح ميترج ازيپس پیتر .کندیه و استراحت میها تغذرگبرگ اطراف یو در نواحن برگ یریدر سطح ز

)ساالس،  دهد یل کلنيدر آنجا تشک ن برگ مستقر شود ویریموجود در سطح ز يهایدر داخل فرورفتگ

ها و خاک به برگ ریافتند و زیخاک م يسن دو رو يسن اول، الروها ي(. بعد از اتمام مرحله الرو1994

-شيپ   و یرگيشوند. این حشره در مرحله شفیل میتبد یرگيو سپس شف یرگيشفشيپ فعالريحله غمر

 .دنشویکامل ظاهر م ات، حشریرگي(. بعد از اتمام مرحله شف2005، موندکند )ینم هیتغذ یرگيشف

د. ننکیشروال به تغدیه مبه بعد از روز دوم  یعنی از زمان ظهور ساعت 24 حشرات کامل پس از گذشت

ها ماده يزیرتخم       که یرد در حاليگین روز بعد از خروج حشره نر، صورت ميدر دوم يريگجفت

 1ها را ( نسبت نرها به ماده1976) 3و ورما ی(. بوتان1994باشد )ساالس، ین روز بعد از خروج ميدر سوم

 5یوتوکيتل از نوال 4ییزاطور معمول به صورت بکربه ازيپس پیتر يهاگزارش کردند. ماده 3000به 

گراد، یسانت درجه 30 يدما باگرم  يهاماه یاز در طيپس پیت تري(. جمع2001نرا، يکنند )کاپیم مثلديتول

 (.1995ابد )آلن، ییش میبه سرعت افزا

 

 طیبسته به شرا يالرو یروز و دوره زندگ 7تا  2 یو رطوبت ییط دمایها بسته به شراتخم ینيدوره جن

روز و  5/6تا  5 يگراد، مرحله الرویدرجه سانت 26و  23 يهاکشد. در دمایروز طول م 14تا  10 یمياقل

 12ن يطول عمر حشرات ماده ب. کشدیروز طول م 4تا  5/3 بيبه ترت یرگيشفشيو پ یرگيشف يهادوره

                                                 
 1- Allen            2- Tigmotactic         3- Butani and Verma        4- Parthenogenesis          5- Thelytoky 
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و در  باشدیت ميار حائز اهميالروها بس یمانط جهت زندهياست. رطوبت مح گزارش شدهروز  17تا 

)آلن،  است يضروردرصد(  70)در حدود باال  یرطوبت نسب وجودل شدن به حشره کامل یمرحله تبد

ها، ، طول عمر مادهيگذار، طول دوره تخمیستی( چرخه ز2006) 1س و همکارانیديجورجیدل (.1995

 یبررسگراد یتدرجه سان 30و 25، 20، 15 يار در دماهايخ يرو را ازيپس پیمثل ترديو نرخ تول يبارور

ن یابد. در اییش دما کاهش میپس با افزایتر يهر کدام از مراحل نشوونما مدت که طول گزارش کردندو 

 در يداریکه اختالف معن دیگزارش گردگراد یدرجه سانت 25از در يپس پیتر يحداکثر بارور یبررس

دو گونه  یستیز ي( پارامترها1995) 3ن و همکارانیوان ر گراد نشان نداد.یدرجه سانت 20 يسه با دمایمقا

کردند و  یار بررسياه خيگ يرا رو  Pergande))Frankliniella occidentalisو T.tabaci ،پسیتر

 است.  شتريب F. occidentalis سه بایدر مقا ازيپس پیتر ي( براmr) یعيش طبیافزا ینرخ ذات گزارش کردند

  

  ازيپ مثل تريپستوليد -1-5

دمثل ين روش تولیترد. معمولريانجام گ ییبکرزا ای یجنس روشاز ممکن است به يس پپیتردمثل در يتول

   تبدیل ح نشده به مادهيتلق يهان روش تخمیباشد که در ایم ییزااز نوال ماده ییاز، بکرزايپس پیدر تر

ن روش نرها از یاز مشاهده شده است که در ايپس پیز در ترين ییدمثل نرزاي(. تول1997س، یشوند )لوایم

، 4و و همکارانیايواسیند )چاتزیآیح شده به وجود ميتلق يهاها از تخمح نشده و مادهيتلق يهاتخم

 زاییبه روش ماده یشگاهیط آزمایاز در شرايپس پی( تر1995) 5ده وان لنترن و لومانسي(. به عق2002

، یینرزا یی، بکرزاییزاماده یی)بکرزا یدمثليپ تولي( هر سه ت2006) 6. نالت و همکارانکندیم دمثليتول

 ییزادمثل نرمادهيتول بودند که ین کسانياول هاند. در واقع آناهاز مشاهده کرديپس پی( را در ترییزانرماده

 . اندنمودهاز گزارش يپس پیدر تر
 

 ي انتشاردامنه -1-6

س، یا هند باشد )لوایترانه یمد يایدر یشرق ینواحاز از يپس پین است که خاستگاه تریاعتقاد بر ا 

ن یا (.1997ا پراکنده است )لوایس، ياین آفت هم اکنون انتشار جهانی داشته و در تمام مناطق دن (.1997

                                                 
1- Capinera           2- Deligeorgidis et al.       3- Van Rijn et al.    

 4- Chatzivassiliou et al.          5- Van Leteren and Loomans     6- Nault et al 
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و گزارش شد )به نقل از بهداد،  يآورران جمعین بار از اياول يتوسط افشار برا 1317حشره در سال 

1376.) 

 

 ي ميزبانيدامنه -1-7

توان یمن آفت یا يهازبانيم از باشد.یم يادیز يهازبانيم يو دارا بوده فاژیپل ياحشره پس پيازیتر

، یفرنگگوجه ار، خربزهياز، خي، بادنجان، پینيزمبيکلم، کتان، چغندرقند، کنف، ستوتون، پنبه، کلم، گل به

ن ین اي. همچن(1384، یاشاره کرد )به نقل از خانجان ي، کرفس، شلغم و جعفرینيزما، نخود، باداميلوب

   افتی ینتیاهان زيا، باقال، کلزا و اکثر گیونجه، کاهو، هندوانه، سویآفتابگردان، گندم، جو،  يآفت رو

 شود.یم

 

 ران و جهان(ياهميت اقتصادي و خسارت )در ا -1-8

ر یا ساسه بیدر مقاا انتشار دارد. این تریپس يمناطق دن اکثر بوده و در يزجاک آفت همهیاز يپس پیتر

از  یکیزبان يماه يگونه گ 300ش از يبرخوردار است و با داشتن ب يشتريب يت اقتصاديها از اهمپسیتر

ن خسارت این یشتري(. ب1997س، یا است )لوايدر سراسر دن ياو گلخانه یاهان زراعين آفات گیترمهم

از يپس پیاز تر ییت باالين جمعيشود. همچنیده میکلم و پنبه د يرو ياز و در درجه بعديپ يآفت رو

د یاوقات موجب خسارت شد یگاه حشره(. این 2001نرا، يکند )کاپیا و توتون تغذیه میونجه، سوی يرو

رز،  ینتیاهان زي(. این آفت به گ2000، 1انچز و همکارانسشود )یم یفرنگار و گوجهيخ يهاگلخانه در

از آفات  یکیبه عنوان  ازيپس پی(. تر2001نرا، يپکند )کایخسارت وارد م هاخک نيز در گلخانهيزنبق و م

، یو ملکش اينینيپنبه در خراسان )حس يدي(، آفت کل1383فر، یو عباس یوسفیران )یاز در ايپ یاصل

در مراحل طور معمول به ن آفتی. اگرددیمحسوب م( 1383زاده و همکاران، ی( و دشت مغان )تق1383

و  هدشمزرعه  يدر دشت مغان اغلب منجر به واکار که يبه طور ندزیاه پنبه خسارت ميگ يه رشدياول

ت و خسارت آفت ين تراکم جمعیشتريشود. بیو کاهش عملکرد محصول م یدهموجب عقب افتادن گل

مشاهده گراد یتندرجه سا 30تا  25 ين مرحله رشد پنبه( در دمایترل رشد پنبه )حساسیدر اوا معموالً

                                                 
1 -Sanchez et al  
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تهران و محالت که به عنوان دو قطب مهم  ين حشره در شهرهای(. ا1379ن، و همکارا يد )نورگردیم

ا و ينینيشود )حسیم يديتول يهابه گل یفيجاد خسارت کیباشند، موجب ایاه ميد گل و گيتول

س، ی)لوازند یخسارت م و حشره کامل الرو سن اول و دوم احلاز در مريپس پیتر(. 1383همکاران، 

از سوراخ  یپس ناشیباشد. خسارت تریم مير مستقيم و غيفت به دو صورت مستقن آی. خسارت ا(1979

الروها و حشرات کامل  مکنده-زننده یقطعات دهان لهيبه وسها ات آنیمحتو دنيمکها و کردن سلول

 يهالکه در نقاط تغذیه، ن خسارتیدر اثر ا .شودیبرگ و ساقه م يهاشدن سلول یاست که باعث خال

    وهيا میو کوچک ماندن برگ  یبد شکل منجر به بروز تیو در نها شدهجاد یا ياو قهوه در، زيانقره

هم  به از گزارش کرد که( 2005(. موند )2004، 1نگيکس   ماوو و2001نرا، يپا  ک1997س، ید )لواشویم

عضو زبان ک یکه با  شودیم ليتشک لتیک جفت استای ن حشرهیان یيپا يهاآرواره يهااينيالسوستن يپ

 يهاسلول دهند. حشرات کامل و الروهایل ميک کانال را تشکیبا  يااردار چفت شده و لولهيمانند و ش

 ن دریيآرواره پا يهالتیسپس استا و کنندیسوراخ م سمت چپ يباالله آرواره ياه را به وسيسطح گ

دن يکش يبرا یکش کافن حالت میدر ا ییحفره غذا يهاچهيشوند. ماهیجاد شده وارد میا سوراخ

ن مجرا به يق همیز از طرين یکنند. البته پمپ بزاقیم نيرا تام ياهیات سلول در طول لوله تغذیمحتو

مکنده -زنندهنامتقارن و  یقطعات دهان يها داراپسیتر کند.یق میتناوب بزاق را به داخل مجرا تزر

 يها(، زخم2004نگ )يماوو و کس دهينابر عق. برا انتقال دهند یاهيگ يهاروسیقادر هستند وهستند که 

)عامل  Alternaria porri  (Ellis)قارچ نفوذ يبرا یتواند محلیزبان مياه ميگ يپس رویاز تر یناش

ابد. ییش میپس افزایتر نیا در حضور يمارين بیوال ايش کهيطور به باشد،از( يدر پ يالکه نقره يماريب

 س،یلواشود )یاه ميم به گير مستقيباعث خسارت غ یاهيگ يهاروسیو یاز با انتقال برخيپس پیتر

اه يچند گ ( بهTSWV) 2یمنقوط گوجه فرنگ یروس پژمردگیدر انتقال و یپس نقش مهمین تریا(. 1997

توتون و  ينوار يهاروسیاز قادر به انتقال ويپس پین، تری(. عالوه بر ا2001نرا، يدارد )کاپ ياگلخانه

 يلکه حلقو يهاروسی( و وSOMVا )يک لوبیيروس موزای، وینيزمبيس Yوس ری(، وTSVتنباکو )

 (. 2000، 3ي)مورا باشدی( مPRNSVک گوجه و آلو )يکلروت

                                                 
1- Mau and Kessing                   2- Tomato spotted wilt virus        3- Murai 
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با  یها، کنترل زراعن روشیشود. از جمله ایاز استفاده ميپس پیکنترل تر يبرا یمختلف يهااز روش

ها پسیتر  از ورود يريپس و جلوگیزاد و ولد تر يهادادن محل هرز، کاهش يهالفکنترل ع يد رويتاک

خ مناسب کاشت و یتار ،ياريهمچون تناوب، شخم، آب يگرید يهاروش .باشدیبه داخل گلخانه م

گر یروش د (.1979س، یشود )لوایز استفاده ميو کشت مخلوط ناهان از هم يبرداشت، فاصله دادن گ

ن، يراختی)مثل آزاد 1یستیز يهاکشحشره باشد که شامل کاربردیمها کشحشرهاستفاده از  ،پسیتر کنترل

-و ارگانوفسفره ی، کارباماتيديروتروئیبات پاي)ترک ییايميش يهاکشحشرهها( و کنندهمير و تنظيروغن س

اختار محصول، اه، سياز عوامل از جمله گ يارير بسيتحت تاثها در مزرعه کشکاربرد حشره ها( است.

-روشون، ي، نوال فرموالسیرگيه و شفیتغذ يهاا عدم مهاجرت، محلیرفتار آفت به خصوص مهاجرت 

تعداد نسل  دمثل،يتول ينرخ باالقابل ذکر است که  .است یميط اقلیکش و شراکاربرد و دوام آفت يها

مختلف و تعدد کاربرد  یميقلا یبه نواح يمتعدد، سازگار يهازبانياد، کوتاه بودن طول نسل، داشتن میز

ن حشره به یمقاومت ا بروزباعث  ،ياط گلخانهیژه در شرایجهت کنترل آفت به و ییايميبات شيترک

 يهاپياکوت یاز مطالعات، مقاومت برخ يدر بسيار مثال، يبرا شده است. ییايميش يهاکشحشره

، 3گزارش شده است )جنسن یامات، ارگانوفسفره و کاربيديروتروئیپا يهاکشاز به حشرهيپس پیتر

و  آلن-ري  مکنت2005، 6  هرون و جامس2003، 5ن و همکاراني  مارت2003، 4  شلتون و همکاران2000

 (.2005، 5همکاران
 

، هااکاشباه حشاره مقاومات حشاراتبروز کش مشکالتی از قبيل که استفاده از سموم حشرهیی از آنجا

زایای و کولوژیکی آفات، کاهش اثارات ساموم، اثارات سارطانجایگزینی ا ،ثانویهآفات افزایش جمعيت 

اساتفاده از  ، لاذا(1995زایی و اثرات سوء زیست محيطی را به دنباال دارد )هااردین و همکااران، جهش

باه  آفاات ت مقاوماتیریامروزه جهات ماد آفات الزامی است. کنترلهاي سازگار با اکوسيستم در روش

مقاوم باه  يهاکاربرد رقمد کنترل آفت مثل یجد ياستفاده از راهکارها یدر پ IPMن يها، محققکشحشره

                                                 
1- Biorational pesticides     2- Jensen    3- Shelton et al.              

4- Herron and James              5- Mac Intyre-Allen et al.    
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باات يترک يادیاقاات، تعاداد زي. طباق تحقهستند یستیز يهاکشوکنترل و حشرهيهمراه کاربرد عوامل ب

 ییل کااهش کاارايبات به دلياز این ترک یکاربرد برخ .وجود دارد هاپسیترکنترل  يک برایولوژيب يتجار

از ياپس پیبيمارگر تر يهان قارچيز نبوده است. از بيآمتيژه شکارگرها موفقیک به ویولوژيبعوامل  یبرخ

  (.Metsch)    و Verticillium lecanii ،(.Bals) Beauveria bassiana (Zimmerman) تاوان باهیما

Metarhizium anisopliaيها به بالتورو از شکارگر (Schneider) Chrysoperla vulgarisوزک، کفشاد 

(Herbst) Coccinella novemontata ،جنس يهاگونه Orius جنس  يهاو کنهAmblyseius  اشاره نمود

(. در حال حاضر ساه گاروه از موجاودات زناده 2004سر و همکاران، ي  بل2001)جاکبسون و همکاران، 

باه عناوان  Anthocoridae خانواده يهات و سنیپاراز ي، نماتودهاPhytoseiidae خانواده يهاشامل کنه

هاا پسیتار يدها که به نادرت رویيتویپاراز(. 2005اند )موند، شناخته شده هاپسیموثر تر یعيدشمنان طب

ن زنبورهاا گوناه یان ایتارره هساتند. مهاميد تخام، الرو و شافیيتویپاراز يشوند، شامل زنبورهایده مید

Ceranisus menes Walker  از خاانوادهEulophidae  شاده و در کنتاارل ییا شناساايدر آسااسات کااه   

اهخواران، دشامنان يبا گ يادهيچيپ يهااهان به روشيگ(. 1995، و لومنس ها موثر است )وان لترنپسیتر

ها ممکن است باعث کنترل بهتار کنشن برهمیا يکنش دارند. دستکاربرهم گرماريها و عوامل بآن یعيطب

خطار باراي انساان و بی یکی از راهکارهاي (. 2000 ،1شود )آگراوال هاکشحشرهآفت و کاهش مصرف 

هاي مدیریت تلفيقی مقاومت گياه ميزبان بخش مهمی از برنامه .محيط زیست استفاده از ارقام مقاوم است

  (.1997 ،2ن)النگلی و همکارا دهدآفات را تشکيل می
 

 

                                                 
1- Agrawal          2- Longley et al  
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Abstract:  

The onion thrips, Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae), is an important pest of 

canola,  Brassica napus L., crop in Ardabil region. In this research, in first experiment the 

population density of T. tabaci was studied on six canola cultivars namely; Talayh, 

Zarfam, RGS003, Opera, Option500 and Hyola401 under the greenhouse condition 

(25±5oC and 55±5%RH). The lowest population density of thrips was observed on 

RGS003 cultivar. In the second experiment, the life table parameters of T. tabaci that 

were reared on six tested cultivars of canola was determined in growth chamber at 

25±1oC, 55±5% RH and 14L:10D. The developmental time of immature stages on 

RGS003, Opera and Hyola401 were significantly longer than that on Talayh, Option500 

and Zafam. The number of eggs laid per female was significantly highest on Talayh and 

lowest on RGS003. The survival rate (egg-to-adult) was lowest on RGS003 and highest 

on Zarfam and Talayh. The intrinsic rate of the natural increase (rm) and population 

growth rate (λ) were lowest on RGS003 (rm=0.085 and λ=1.089) and highest on Zarfam 

(rm=0.153 and λ=1.166). The generation time (T) was shortest on Zarfam (21.5 d) and 

longest on RGS003 (26.5 d). In the third experiment, the life cycle parameters of onion 

thrips was studied on six tested cultivars of canola under a greenhouse condition (25±5oC 

and 55±5% RH). The developmental time of immature stages of thrips on RGS003, 

Opera and Hyola401 was significantly longer than on Talayh, whereas the longevity of 

female on RGS003, Opera, Hyola401 and Option500 was significantly shorter than that 

on Talayh and Zarfam. Based on these results, it could be concluded that Zarfam is the 

most suitable and RGS003 is the least suitable cultivars to the T. Tabaci among the six 

studied cultivars of canola. 
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