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 مقدمه و اهمیت:

Frankliniella occidentalis  ز ا یگسترده ا فيطرشد و نمو این آفت روی و فرصت طلب است.  یک آفت مرموز

              صورت  مزارع و گلخانه های توليد محصوالت كشاورزی به خصوص سبزی و صيفياز  یاريدر بس ياهيگ یگونه ها

و گلخانه  مزرعه طیراشدر  هاو رطوبت دماهااز  يعيوس فيدر طاین تریپس  ي آفت باعث شده تاعيطب یریپذ قيتطبگيرد. مي

مناطق  نه در برخيگلخااز  سرد خارج یزمستان هاو  باشدينم يمثل ديتول ای یرشد اپوزیدرشد و نمو نماید. البته آفت دارای 

  .است برای این آفت كشنده

 ياهيگ یهاگونه است. زبانيم گياهي خانواده 65از  شيگونه از ب 250با حداقل  پلي فاژگونه  کیتریپس گل مغربي 

 زبانيم اهيمفهوم گفت در مورد این آ اندشده یآورجمع هاآنافراد بالغ از  رایز شوند،يذكر م زبانيعنوان ماوقات به يگاه

جداسازی از آنها ربي تریپس گل مغ كه ياهيگ 250آنها زاد و ولد كند و از  یتواند رو يم آفت است كه ياهانيمحدود به گ

ختلف م اهانيا گببالغ  حشراتحال ارتباط  نیبا اشده است، در مورد بسياری از آنها رشد و نمو و تکثير آفت صدق نمي كند 

 کینوان به ع بيتریپس گل مغركنند.  هیغذحساس ت اهانياز گ روسیناقل و حشرات بالغدارد كه  یاقتصاد تياهم يزمان

 حمله يراعز اهانيز گا يعيوس فيط یهاها و برگوهيها، مشود و به گليم افتیها باز و هم در گلخانه یآفت هم در فضا

هویج، جان، بادم اهو، ك كلم، كدو، طالبي، خربزه، ار،يخ ،یافلفل دلمه ،يگوجه فرنگهای این آفت شامل ميزبانكند. يم

ور و دار، انگار و هستهددرختان ميوه دانهو  ژربرا، گل رز ،یگل داوودهای زینتي شامل و گل حبوبات پياز، سير، چغندر،

  د. نباشمي گندم

ای گياهي خسارتز یهاكنه همم يشکارچبرای مثال روی پنبه در كاليفرنيا یک مناطق  يدر برخجالب آن كه این تریپس 

 باشد. ای مفيد ميحشرهشود و محسوب مي

عت تواند به سريم آفت نیاوارد ایران شد و تاكنون در بيشتر نقاط منتشر شده است.  1385در سال  تریپس گل مغربي

 ریز ياهيبافت گ درا را هاده بالغ تخمحشرات مكمتر از تخم به بالغ برسد.  ایمطلوب در عرض دو هفته  یكند و در دما رشد

 وكنند  يا طر يگريشف و يرگيشف شيتا مراحل پ زندیريبه خاک م (الروهاها )پوره ،رشد كامل. پس از ذارندگيم درمياپ

ای هجوانه، وهی برگ و ميهاها، جوانهو حشرات بالغ از گلها پورهگردند. ميباز  اهيگو به روی ظاهر  حشرات بالغ تیدر نها

 .كننديم هیها تغذوهيها و مبرگ نهایي، 

. باشد( گراديدرجه سانت 25-15مطلوب ) طیهوا در محدوده شرا یاست كه دما ای زماني شرایط مزرعهدر شيوع آفت 

الغ و حشرات بند. هوا حركت كن انیجر یرا رو يطوالن یهاتوانند مسافتيم دیجد یغذامنبع  افتنی یبراحشرات بالغ 

 منتقل شوند. های گياهي همراه اندامتوانند يم زين ( الروهاها )پوره

 یهاامنهكوتاه و د يشیزا یهاسيکلباال،  یبارور یدارا از جمله تریپس گل مغربي ناقل هایسپیتر یهااكثر گونه

 ي است.های گياهیروسانتقال و واسطه و اهميت تریپس گل مغربي نيز عالوه بر توجهات صادراتي به گسترده هستند يزبانيم
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 شناسی آفت تریپس گل مغربی زیست -1 شکل شماره

 

 
 (2019 تریپس گل مغربی )مناطق انتشار  -2شکل شماره 

 

 مشخصات شکل شناسی:

. رديگيقرار م زبانيم هايگ ليمزوف هیو ال درميدر اپها دارند. تخم طول کرومتريم 200شکل و حدود  ایهيكل ات،م ،هاتخم

 .گذاشته شوند وهيم ایها، ساختار گل ها ممکن است در برگتخم
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          به زرد هستند. سن اول و دوم را  لیمتما ديبه سف لیشکل و به رنگ كرم ما يدارد كه دوك یسن الرو دو، آفت الروها

دارند در  لیكرد. الروها متحرک هستند اما تما زیشکم متما یكوچک رو موهای یريتعداد و قرارگ يتوان با بررسيم

 .شوند مستقر هاوهيكاسه گل م ریز ایدر حال رشد،  یهابرگ ایها مانند درون گل اهان،يگ یپنهان رو یهامکان

 حشره بالغ تریپس گل مغربیالرو سن اول، دوم و  -3شکل شماره 

 

قادر به حركت اینها كنند اگرچه ينم هیكدام تغذ چيدارد كه ه )پيش شفيره و شفيره( يرگيسن شف دوآفت  ها، رهیفش

 زبان،يم اهيگ نوعشوند. بسته به  دست كاری نکهیكنند مگر ايبه طور فعال حركت نم يرگياز مراحل شف کی چيههستند اما 

بال كوتاه  یهاجوانه یداراپيش شفيره  ،يرگياول شف رحلهم .فتديب نيشدن به زم رهيشف یممکن است برا يگل غرب پسیتر

شکم امتداد دارند  ي ازمياز ن شيب تا بال است كه یهاجوانه یدارا رهياند. شفزده رونيجلو بسمت ها از سر به است و شاخک

  .تا كرم هستند ديمعموالً به رنگ سف يرگي. هر دو مرحله شفگيرندقرار مي يمنحنبه صورت ها به سمت پشت سر شاخکو 

 

 شفیره تریپس گل مغربی -4شکل شماره 

 



6 

 

ماده حشرات هستند. یا هيو حاش کیبار یهاالغر اندام با بال ،طولمتر يليم 2كمتر از  معموالً حشرات بالغ ،بالغه حشر

مهاجم های استرینماده آفت هستند. حشره متفاوت  اهيس باًیتا تقر یاشکل دارند و رنگ آنها از زرد تا قهوه يدوك يشکم

و  بوده مادهحشره الغ كوچکتر از نر بحشره شکم است.  ميانيدر قسمت  رهيت یاقهوه هایلکهبا  یابه قهوه لیمعموالً زرد ما

 ،برخي مناطقدر . دارند افتهیكامالً توسعه  یماده بال هاحشرات نر و به زرد است.  لیما ديدارد و معموالً سف یترکیشکم بار

آنها بر اساس  ينسب يكه فراوانشود ميداده  صيتشخ رنگ رهتي ومتوسط  ،رنگتریپس گل مغربي شامل كم  يرنگفرم سه 

فرم  نیاست و در ا رهيتآفت غالباً رنگ  يمتفاوت است. در فصل بهار و در مناطق كوهستان یيايجغراف تيفصل و موقع

زنده  نیيپا یتواند در دمايبهتر م رهيشکل ت نیرسد كه ا ياست. به نظر م اهيبه س لیما یسر و شکم به رنگ قهوه ا کوليكوت

قفسه سينه شيپ یبلند روموهای  توانيخوب، م تيفيا كبرابر ب 20 يلنز دست کیهستند. با يره ندرت تنر به حشرات بماند اما 

 شوند،يداده م صيها توسط آن تشخكه جنس و گونه یساختار اتيرا مشاهده كرد، اما جزئ در سطح پشتي حشرات بالغ

 .ستندين اهدهقابل مش کروسکوپيبدون م

 مغربی )راست(، الرو )وسط( و پیش شفیره )چپ(تریپس بالغ گل  -5 شکل شماره

 

 

 

 

 

 )چپ( تریپس گل مغربی antemarginal setaeو)راست( ( oscular setaeموهای چشمی ) -6شکل شماره 
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 روی بند هشتم شکم microtrichial combو  خارهای روی بند دوم شاخک، پدیسل شاخکاز راست:  -7 شکل شماره

 
 

 بالغ تریپس گل مغربی و شاخک آنحشرات  -8شکل شماره 

 

، اسالیدهای ميکروسکوپي تریپس باید آماده شود. برای تهيه سریع اسالید، تریپس ها باید در اسيد شناسایي دقيقبرای 

 90دقيقه در دمای  20درجه سانتيگراد و سپس در محلول غليظ كلروفنل )برای  90دقيقه در دمای  20درصد طي  90الكتيک 

ها ممکن است در كانادا بالزام راد( قرار گيرد و در آخر در محلول هویر اسالید شود. برای مطالعه بيشتر تریپسدرجه سانتيگ

رنگ پوشاند. این نوع مي توان بدون رنگبری حشره را داخل هویر فيکس نموده و اطراف المل را با الک بياسالید شود. 

 گردد. بررسي زیر ميکروسکوپ نوری انجام ميماده هستند. اسالید طي چند دقيقه برای بررسي زیر ميکروسکوپ آ
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 مشخصات کلیدی تریپس گل مغربی -9شکل شماره 

 تفاوت تریپس گل مغربی و تریپس پیاز:

 است ل مغربيگ پسیكوچکتر از تر ازيپ پسیتر 

 شکم  یبندها يانيدر قسمت م ل مغربيگس پیتر يروشنه ول یزرد روشن تا قهوه ا کدستی ازيپ پسیرنگ تر

 ت. اس رهيت یقهوه ا یلکه ها یدارا

 یيبلند در لبه جلو یجفت مو کی ل مغربيگ پسیتر يبلند نداره ول یمو ازيپ پسیپرونوم در تر یيلبه جلو 

 .دپرونوتوم دار
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 عدد است 8 ل مغربيگ پسیدر تر يعدد ول ۷ ازيپ پسیشاخک در تر یتعداد بند ها. 

  

 )باال( و تریپس پیاز )پایین( تریپس گل مغربی -10شکل شماره 

 

 خسارت:

 دهید بيآس یهاكند. سلوليم هیتغذ يسلول اتیمحتو دنيو مک ياهيگ یهابا خراش دادن سلولتریپس گل مغربي 

آفت  نی، اياهيگ ميمستق بيعالوه بر آسكند. ایجاد ميها وهيم ایها برگ یزنگ زده رو ای یبرنزهای لکهو متالشي شده 

 ایلکه يپژمردگ روسیاز جمله و Tospovirus (Bunyaviridae) را در جنس ياهيمخرب گ یهاروسیگونه از و نیچند

 .كنديمنتقل مرا   (TSWV) يگوجه فرنگ

 

 

 

 

 

 

 

 میوه بادمجان ای قرمز و خسارت تریپس گل مغربی روی میوه فلفل دلمه -11 شکل شماره
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مغربی روی میوه فلفل و برگ گوجه فرنگی خسارت تریپس گل -12 شکل شماره  

 )چپ( فلفل ایهخسارت تریپس گل مغربی روی برگ خیار )راست( و برگ و جوانه -13 شکل شماره
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 عالئم خسارت تریپس روی میوه گوجه فرنگی و خیار -14 شکل شماره

 خسارت تریپس روی کلم -15 شکل شماره

 ، راست و وسط گوجه فرنگی، چپ: برگ فلفلTomato spotted wilt virusعالئم ویروس  -16 شکل شماره
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 کشف و ردیابی آفت:

در  آفت كه يزمستان مناسب است. هنگامتریپس گل مغربي حتي در   توسعه یاز مناطق برا یاريگلخانه در بس طیشرا

آنقدر  پسیتراین  مهم است.آلودگي زودهنگام  صيتشخ نیممکن است دشوار باشد، بنابرا آن كنترل استقرار یافت، گلخانه

توسط كارشتاسان و كشاورزان كنجکاو ممکن است وجود داشته باشد،  ادیز اريكه به تعداد بس يزمان تنها كه استكوچک 

درون  ،برگي هایكرک ریز ،اهانيگ یرو يمخف یهاتوانند در مکانيم (الروهاها )پورهبالغ و  یي شود. حشراتشناسا

-در داخل بافتی آفت هاپنهان شوند. تخمها برگكاس ریز ایدر حال رشد  یهادر برگی در حال رشد، محصور هانهجوا

آشکار در مزرعه و گلخانه  را پسیممکن است وجود ترها اغلب يبازرس نیبنابراهستند پنهان گذاشته شده لذا  ياهيگ یها

 ند.نكينم دايپنهان تماس پ یهاپسیبا تر یيايميش وادم نیا رایاثر باشد ز يممکن است بمبارزه شيميایي  ينکند و حت

هشدار زودهنگام به  ستميس کیاست.  این آفت يقيتلف تیریمددر  یجزء ضرورتریپس گل مغربي  تيجمعردیابي 

موثر و  تیریبه منظور مد ردیابيرا انجام دهند.  ياقدامات كنترل يكه چه زمان رنديبگ ميكند تا تصميكشاورزان كمک م

ی آفت با توجه به اقتصاد ريحال، تأث نیاست. با ا ياتيح یاقتصاد یهاآستانه درکمداخله زودهنگام و  ،طغيان آفت ينيبشيپ

خوری حائز اهميت است با این حال آستانه اقتصادی برای محصوالت اهميت صادراتي آن روی محصوالت كشاورزی تازه

  شود. صادراتي صفر در نظر گرفته مي

 
 های ردیابی آفت:روش

 های میدانی:بررسی

مشاهده عالئم خسارت آفت و یا ضربيه زدن به گياهان ميزبان و مشاهده  یبرا يبازرسكشف آفت  شاید مهمترین روش

فلفل یا گوجه فرنگي  گياهرا از چند گل  شود. ها و گياهان ميزبان قرار داده ميیک ورقه سفيدی است كه زیر بوتهروی آنها 

ها از ای را تکان داده تا تریپسدرصد قرار دهيد. لوله شيشه ۷0ای حاوی الکل جدا نموده و در یک بطری كوچک شيشه

 ها جدا شده و در ته شيشه قرار گيرند.  گل

 هیدر حال رشد تغذ یهااز بافت پسیتر يوقت .ديباش افتهیشکل  رييرنگ داده شده و تغ رييتغ دیجد یهادنبال جوانه به

ها از فرار تریپسشوند. به دنبال يمبدشکلي بالغ دچار  یهاها و گلبرگو برگ ستنديها قادر به بزرگ شدن نكند، سلوليم

-ها و شاخهدارند. گلرنگ  یانقره یكه ظاهریي را جستجو كنيد هابرگباشيد.  یافلفل دلمه یبه خصوص رو هاوهيمروی 

 .ديضربه بزنبه آنها  ای ديتکان ده ديكاغذ سفیک  یها را رو

 

 های رنگی:استفاده از کارت

های مينوز، آفات مختلف مکنده، مگستراكم حضور و  ردیابي یچسبنده زرد رنگ برا یهاتلهاز در مزارع و گلخانه 

از  یشترجمعيت بي اند كهنشان داده يآب یهاچسبنده زرد، تله یهابا تله سهیدر مقاشود اما مي ادهاستفهای خزانه و غيره پشه

 یبالغ در حال پرواز جذاب است و به طور گسترده برا پسیتر یبرا ژهیبه و يآب رنگ كنند.جلب ميرا گل مغربي تریپس 

 . شودياستفاده مردیابي این گونه 
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ی جلب هاپسیتعداد ترهای به عمل آمده شود. طي بررسيتوصيه مي روشن يآببه رنگ چسبنده  صفحاتاستفاده از 

كه تعداد  يدر حال ه استبود شتريزرد ب رنگهای برخي طول موجدر  یو تا حدود ديبنفش، سف ،يآب یهارنگ به شده

 . است با بازتاب اشعه ماوراء بنفش كمتر ديزرد و سفهایي از رنگ طيفسبز، قرمز،  یهارنگی جلب شده به هاپسیتر

 و آبی برای بررسی و ردیابی تریپس گل مغربیکارت های زرد  -17شماره  شکل

 

 های زرد چسبندهحشرات بالغ تریپس گل مغربی روی کارت -18شکل شماره 

 

یا گلخانه  دمانيبه چ تله قيتعداد دقشود. مي متر مربع استفاده 200-100تله در هر  یکاز  ،ردیابيبرنامه  کی ميهنگام تنظ

كوچکتر  بخش نیكه از چند یانسبت به گلخانه یمحدوده باز بزرگ به تراكم كارت كمتر کیدارد.  يبستگمزرعه 

هر بایستي ها تلهگيرند. ميدر سراسر گلخانه قرار  یاهچسبناک به صورت شبک یهادارد. كارت ازين ،شده است ليتشک
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 جمعيتو كاهش  شیبلکه افزا ستين تيمطلق جمع اريمع نیاشود.  در هر تله ثبت پسیتعداد تر نيانگيو مد نشوهفته چک 

 پسینظارت بر تر یبرا قيدر سطح دق ینمونه بردار یهابرنامه ار،يدر محصوالت فلفل و خدهد. نشان مي سال طيرا  پسیتر

 . تمركز داردها گلروی بالغ  يغربمگل 

 

 ها:استفاده از فرمون

در  سپیگونه تر نیا صيتشخ صورت تجاری برای ردیابي وبه شده و  یيشناسا F. occidentalis يتجمع یهافرومون

اند. دو فرمون كليدی برای حشرات نر تریپس گل مغربي مشخص شده است:                   ها كاربرد پيدا نمودهارع و گلخانهمز

(R)-lavandulyl acetate  وneryl (S)-2- methylbutanoate رات نر و كه این دومي فرمون تجمعي است كه هم حش

به صورت تجاری  ThriPherو  Thripline AMSهای مصنوعي این تركيبات، كند. آنالوگهم حشرات ماده را جلب مي

 در دسترس هستند. 

 فرمون تجمعی تریپس گل مغربی ThriPherترکیب جلب کننده  -19 شکل شماره

 

 گل مغربیفرمون تجمعی تریپس  Thripline AMSترکیب جلب کننده  -20شکل شماره 
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 :تلفیقی مدیریت

بدون به خصوص با گرم شدن هوا اغلب  پسیتراستقرار وسيع  ،یيو شناسا صيتشخ یاندازه كوچک و دشوار ليبه دل

               لیتبدشدید خسارت  ليبا پتانس مهمآفت  کیبه نزدیک ای در آیندهو در نتيجه تریپس گل مغربي  افتدياتفاق م توجه

-يهستند و م دیجد زبانيم اهانيبه گو رسيدن  يطوالن صلقادر به مهاجرت در فواحشرات بالغ آفت  ن،یبر اعالوه شود مي

گونه  نیمقابله با ا یبرارویکرد  نیخطرات، موثرتر نیبا در نظر گرفتن ا. ا منتقل كنندگياهي ر یهاروسیتوانند به سرعت و

تکثير  عیسر يليخ F. occidentalis از آنجا كه ست.آلوده ارياز ورود و استقرار آن در مناطق غ یريجلوگ ،بالقوه مهاجم

 هاقبل از استفاده از آفت كش دیبا يکیولوژيو ب زراعي یهااست، روش عیسر اريبس روسیانتقال ونقش آن در و  شودمي

توانایي پنهان شدن این آفت را از دسترس انجام شود، اما اغلب  هبه طور گستردبایستي  یيايميكنترل شد. ننظر قرار گيرمد

های ونيفرموالسدر دنيا دهند. يمقاومت نشان م در برابر سموم به سرعت ی آفتهاتيجمعارد. همچنين دسموم دور نگه مي

روش برای مدیریت  نیاما مؤثرتروجود دارد آفت  نیها در برابر اكاربرد آن یهاروش نيها و همچنكشحشرهمختلفي از 

است،  یكش ضروركه استفاده از حشره يدر مواقعاست و تنها  IPM يمدیریت تلفيق یهایدر حال حاضر استراتژ این آفت

 یبرا یيايميمواد ش تناوبو  دكننمياستفاده های دارای سميت اندک و دوره كارنس كوتاه آفت كشاز  دكنندگانيتول

 طیشرا جادیتدا اها ابگلخانهدر مدیریت تلفيقي عليه این آفت  یهایاستراتژ اساسالزامي است.  از توسعه مقاومت یريجلوگ

استفاده از و های مش جلوگيری از ورود تریپس به گلخانه با نصب توریهرز،  یكنترل علف ها قیاز طر پسیاز تر یعار

 يشکارچ یهاكنه نيو همچن Orius هایخصوص سناستفاده از دشمنان طبيعي آفت به بدون آفت است. های تکثيری اندام

 .تنيز حائز اهميت اس Neoseiulus ای Amblyseius از جنس

 يتیریمد کردیرو کی يعيطب اندشمن یهاتيجمعاستقرار آفت و امکان افزایش ، به حداقل رساندن ایمزرعه طیشرادر 

. استفاده از كنديل مآفت را مخت  توسط زبانيم یابي مکان ،منعکس كننده اشعه ماوراء بنفش یهامالچاست. استفاده از موفق 

آفت را روی محصوالت  تواند احتمال انتقاليممحصوالت كشاورزی پس از برداشت های كنترل مکانيکي و فيزیکي روش

 .كاهش دهدصادراتي 

 
 مبارزه زراعی:

 جادیها اكشدر برابر آفت يعیمقاومت سر رایدشوارتر است ز پسیتر یهاگونه رینسبت به سا يغربمگل  پسیتر كنترل

 .استجمعيت آفت و به حداقل رساندن آلودگي از  یريجلوگ ،زراعيكنترل  یهانهیهدف گز كند.يم

 

 :از کاشت قبل

 خود را نشاهای ندارند. بهتر است كشاورزان  ي از آلودگيعالمت چيكه ه دیتا مطمئن شو ديكن يرا بررس شاهان

پوشانده شده  پسیترضد  مش یكنند كه با تور هيتهو مراكز توليد نشایي  هافقط از نهالستان راآنها  ایپرورش دهند 

 ي عاری باشند. غربمگل  پسیو از نظر تر
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 دامنه  یها داراپسیكه تر دي. توجه داشته باشديذف كنگلخانه و مزارع حهرز را از داخل و اطراف  یهاعلف

كاربرد آفت  یهرز معموالً برا یحال، علف ها نیبا ا ی هستنداريهرز بس یاز جمله علف ها يعيوس اريبس يزبانيم

ي برای دور ماندن آفت از تاثير سموم محسوب توانند به عنوان پناهگاه يم اینها و رنديگيكش ها هدف قرار نم

  شوند. 

 مهاجرت مزارع و باغات كنند و در بهار به يم يگذرانزمستان باقي مانده در مزرعه اهانيگ روی ها اغلب پسیتر

بسياری در حاشيه  نیگزیجا یهازبانيكه م یمواردهای مزارع آلودگي بيشتری دارند. درمعموالً حاشيهو كنند يم

 را كه به یيهاپسیهرز احتماالً تعداد تر یهاعلف نیاحذف درست مانند  یكشاورز یهاوهيوجود دارند، شمزارع 

 . دهندميكاهش كنند را يمهاجرت ممزارع 

 تميز شود. توصيه ميها ها و نهالستاندر اطراف گلخانهخالي از هر گونه علف هرز  یمتر 10وار در نظر گرفتن یک ن

های های كلم و بوتهنيز الزامي است. از جمع آوری و تلنبار نمودن بقایای گياهي، برگنگه داشتن مزرعه و گلخانه 

 جدا شده گوجه فرنگي و فلفل اطراف گلخانه و حاشيه مزرعه خودداری نموده آنها را به سرعت معدوم سازید. 

 و بدون تناوب استفاده نکنيد محصول  کاز ی .دینکار پسیرا در كنار محصوالت آلوده به تر دیجد محصوالت

 آلوده به "يمیقد". اگر محصول دینکار پسیرا در جهت باد نسبت به محصوالت آلوده به تر دیمحصوالت جد

 .مهم است ژهیاقدامات به و نیباشد، اتریپس 

 های آفت در خاک،عمليات خاک ورزی مناسب به منظور از بين بردن پناهگاه 

  ،استفاده از ارقام مقاوم 

  ،كاشت ارقام زودرس 

  اريبس یهادر گلخانهمحصوالت تازه خوری از  یاريبس: های بزرگ و به هم پيوستهدر گلخانهاز كشت پرهيز 

سقف باشد. با برداشت محصوالت،  کی ریممکن است ز ديكنند. تمام مراحل توليرشد م وستهيبزرگ و به هم پ

منبع  کی ن،یمنطقه تازه كاشته شده حركت كند بنابرا کیبه  يمیكاشت قد کیتوانند از يبالغ متحرک م تيجمع

. در صورت امکان، یافتادامه خواهند سرعت به  تيجمعافزایش در دسترس است و ها پسیتر یثابت برا یيغذا

  رفع گردد. مشکل  نیشوند تا ا ميكوچکتر تقس یبه واحدها دیمناطق رشد بزرگ با

 
 :طول رشد در

 50تا  كه حدود  يآب ایچسبنده زرد  یها. از تلهردیابي كنيد پسیاز نظر تر گلخانه و محل توليد را طور معمول به 

را كه عالئم  ياهيگ هر. ديكن يرا بررس هاو هر هفته آن دياند استفاده كنباالتر از محصول قرار گرفته مترسانتي

 حذف كنيد. دهد، ينشان م يروسیو

 وعيش شیو افزا پسیترجمعيت تعداد  شیمنجر به افزا ديتول یسازنهيبه یبراكودهای ازته  از از حد شيب استفاده 

ي كه بيش اهانيمعطر در گ نهيآم یدهايسطح اس شیافزا ليدل نشود به ایها ميانتقال یافته توسط تریپسهای روسیو
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مثل آنها را  ديكند و سرعت توليرا جذب م يغربم گل پسیتر اند، جمعيت بيشتری ازاز حد كود ازته داده شده

 شیگذارد. افزايم ريتأث زيني آفت شود اما بر فراوان يم اهيرشد و نمو گ شیباعث افزا يكودده .دهديم شیافزا

فسفر باعث  ینرخ باالشود. آفت مي تيتعداد جمع شیباعث افزا به خصوص در آخر فصل تروژنيكود ن حسط

 خواهد شد. ن پسیتر بيآس شیاما منجر به افزاشود مي پسیرشد تر

 يت نسبقابل، رطوبدر م دهدميرا كاهش حشرات بالغ تعداد  پس،یتر یكمتر مساعد برا طيمح کی جادیا با یارآبي 

 شود. مي رهيشف کیو تحرآفت  رشد الرو ثباال باع

 لي اصول در محص پسیكاهش تعداد تر جهيز محصوالت حساس و در نتآفت ا دور كردن یتله برا اهانيگ كشت

 گيرد. نيز مد نظر قرار مي

 
 :از برداشت پس

  فظ حادر به قي توصيه اكيد مي شود. این بقایا اهيگ یایاز شر بقافوری پس از برداشت محصول، خالص شدن

  نمود.  رفع ياهيگ یایبقا فبا حذ يتوان به سادگ يرا م مشکل نیا .هستند ها پسیتري از بزرگ تيجمع

 

 مبارزه فیزیکی:

كه  یاگلخانه یهاسازهباشد.  IPM از يتواند جزء مهميحذف آفت م یها براگلخانه های مش دراستفاده از توری

م از هجو يهخش قابل توج. بكنندينم جادیحركت آفت ا یبرا يمانع چيهستند، ه هیتهو یهاچهیدر ایباز  هایپنجره یدارا

ند توايرها مدها و چهیدر های مش جلویانتقال آفت از محيط اطراف به سمت گلخانه است. استفاده از توریاز  يآفت ناش

ه زاندا ليدل به ببرد. نياز ب ایكش را كاهش دهد به كاربرد حشره ازيداخل گلخانه كاهش دهد و نرا به  هحركت حشر

 مش به باال در نظر گرفته شود.  50مورد استفاده بایستي حداقل  یكوچک، تور

 ناهايگ بنفش ماوراء فيدر ط یبصر یهامحرکمختلف، از جمله  هایمحرکها با استفاده از پسیكه تر یيز آنجاا

ن توسط ابي ميزبای اند مکانتويكنند ميرا منعکس مپرتو ماوراء بنفش كه  یكنند، استفاده از مواديم دايمناسب را پ زبانيم

روز بالغ و ب سپیتريت جمع يماوراء بنفش به طور قابل توجههای منعکس كننده پرتو -استفاده از مالچآفت را مختل نماید. 

 .دهديفصل كاهش م لیرا در اوا هاتریپسهای ویروسي ناشي از انتقال آنها توسط یماريب

           در  سپیتر تيجمعجلب انبوه برای چسبنده به طور گسترده  یكارت هااستفاده از وم، های مرسروشاز  گرید يکی

  هستند.لب كننده ج اريبس F. occidentalis یبرا يآب یكارت هااست.  گلخانه ها

 خي تركيباتبرنند، ك يكشف مگياهي مواد فرار  قیاز طر یخود را تا حد زبانيبالغ محدوده م یهاپسیركه ت یيز آنجاا

 .شونديم ستفاده اها  پسیرتبردن  نياز ب اردیابي یو  لبج یچسبنده برا يكارت یهاهمراه با تلههای گياهي شيميایي و عصاره
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 هانور و دورسازی تریپسدهنده بازتاب  ای رنگهای نقرهاستفاده از مالچ  -21 شکل شماره

 

 مبارزه بیولوژیک:

در حال حاضر  يکیولوژي، كنترل باندنشان دادهثبت شده مقاومت  یهاكشها در برابر اكثر آفتپسیكه تر یياز آنجا

كاهش  یبرا يکیولوژيعوامل كنترل باستفاده از  .است یامحصوالت گلخانه ديدر تول هاپسیكنترل تر یبرا هياول یاستراتژ

آفت بسيار  تیریبهبود مد یعوامل برااین . استفاده از ای بسيار مرسوم استگلخانهدر محصوالت  ژهیبه و سپیتر تيجمع

 رسانبيبه سطوح آس های آفت جمعيت نکهیبا شروع كشت قبل از ا بيولوژیک عوامل يحيتلق یرهاسازموثر بوده است. 

مدیریت تریپس گل مغربي   یكه برا يکیولوژياز عوامل كنترل ب یادیتعداد ز. گردديم هيشود، توص کینزد یقتصادا

 یو نماتدها يقارچ یهاها )پاتوژنکرويها( و مو انگل انيبه دو گروه ماكروها )شکارچآنها را توان  يم كه ندازارش شدهگ

های سن رند،يگيكه در حال حاضر به طور گسترده و مؤثر مورد استفاده قرار م یيها. از ماكروكرد ميتقس (حشرات پاتوژن

سن اول  یهاپسیعمدتاً به تر كه هستند فيتوزئيدي شکارچ كنه هایوز سب یتوربال یهاگونه،  .Orius sppجنس دیآنتوكور

توان نام برد كه به را ميساكن در خاک  Laelapidae خانواده یشکار یهاكنهكنند و حمله ميگياه شاخ و برگ  یرو

 كنند. های آفت در خاک حمله ميشفيره

در كشور روی تریپس گل مغربي و عوامل كنترل بيولوژیک آفت است كه از  يیک Beauveria bassiana پاتوژن قارچ

ایجاد  یبراات حشر یزایماريب یهاكه قارچ یيز آنجاااست. ثبت شده  زینتي در گلخانه هایتریپس پياز در سبزیجات و گل

آن را در برابر آفات  یيها ممکن است كاراكشحشره ریبا سا B. bassiana بيترك آلودگي در حشرات نياز به زمان دارند

مهم  ستیزطيمح یداریها و حفظ پاكشكاهش خطر مقاومت به آفت یبرااستفاده از این عامل بهبود بخشد.  جاتیسبز

 ای یيايميش یهاكشآنها با آفت تناوب ای بيترك ستند،يمؤثر ن يليخ یيبه تنها يکروبيم یهاكشكه آفت يطی. در شرااست

 مؤثر باشد.  توانديم يكنترل یهانهیگز ریسا
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كه این گونه در كشور روی سفيد بالک  مي باشد  Lecanicillium muscarium = L. lecaniiدیگر  قارچ پاتوژن 

  گردیده اما در دنيا به عنوان یکي از شکارگرهای تریپس گل مغربي كارایي دارد.ای ثبت گلخانه

 تيممکن است منجر به سركوب جمع همختلف وجود دارد ك يکیولوژياز عوامل كنترل ب يبيدر حال حاضر عالقه به ترك

 یمؤثر برا یاستراتژ کیبه عنوان بيماریزای حشرات  یهاقارچ ن،یعالوه بر اها و مزارع گردد. آفت در گلخانه يافزایش

دهد كه استفاده از ينشان م قاتيتحق نیآخرگيرد. مد نظر قرار ميدر خاک  پسیتر یرشد حلبا كنترل مرا سپیتر تیریمد

B. bassiana  تيتواند با موفقمي F. occidentalis سركوب كند یاگلخانه طیدر شرا را. 

 آفات مختلف از جمله بيد كلم هایي است كه در كشور در كنترلنيز از قارچ  anisoplia Metarhiziumقارچ بيمارگر 

 شود. شده و در دنيا به عنوان یک عامل بيولوژیک موفق برای كنترل تریپس گل مغربي معرفي ميو سن گندم بررسي 

پرمصرف  یکي كه رسدمي فروش به و توليد تجاری صورت به swirskii Amblyseius كنه مهم شکارگر، هایاز گونه

 هاگياه ميزبان، آنشاخ و برگ  یرو يغربمگل  پسیسن اول تر یاز الروها هیكنه با تغذ نیااست.   يشکارچ یكنه ها نیتر

          چند هفته طول  ب،يترت نیكند به ا هیتغذسن دوم الروهای از  یكمتر زانيتواند به ميم . این كنه همچنينكننديرا كنترل م

این  ببرد. نيرا از ب پسیتر تيبه طور كامل جمعاین گونه بتواند است كه  ديشود و بع دهیآن در گلخانه د ريكشد تا تأث يم

به محيط كشت  پسیتر یيبه محض شناسا ایكشت  یدر ابتدا دیكنه شکارگر با دارد. یتابستان عملکرد بهتر طیدر شراگونه 

 يرا تا زمان پسیبه تر يمهم است و هر گونه آلودگ اريبس يفصل زراع یانتها در ابتدا و حيطمبهداشت  تیشود. رعا يمعرف

 زانیبا آو ایرشد  طيمح ای اهانيگ یرواین كنه قرار دادن اندازد. يم ريبه تاخ ،موثر واقع شود يکیولوژيكه عامل كنترل ب

درصد رطوبت  ۷0، حفظ حداقل این كنه شکارگر استفاده از امهنگ. است یضروركيسه های محتوی كنه شکارگر كردن 

 .كنه مهم استورود قبل از روز  نیچند یبرا داریپا یهاكشدر گلخانه و اجتناب از استفاده از هرگونه آفت ينسب

های خشک و شرایط  قابليت سازگاری با محيطاست كه   نيز از كنه های شکارگری Neoseiulus californicusكنه 

ای استفاده ها در شرایط گلخانهتوان از آن برای كنترل تریپسدارد. این كنه در كشور نيز ثبت شده و مي آب و هوایي گرم

این شکارگر روی ها تغذیه كند. تواند از تریپسنيز از گونه های بومي ایران است كه مي Neoseiulus barkeriنمود. گونه 

. شودمي های كنترل بيولوژیک تریپس پياز استفاده ليد شده و در برنامهآفات انباری همراه با سبوس گندم به صورت انبوه تو

 ها و مزارع صيفي جات دارد. این كنه قابليت كنترل كنه های آفت را در گلخانه

Typhlodromus bagdasarjani ای، این های گلخانهكنه شکارگر بومي دیگر كشور است كه تغذیه آن از تریپس

كنه شکارگر  سازد. آفت تریپس گل مغربي به خصوص در مزارع سبزی و صيفي توانمند مي كنه را در كنترل طبيعي

Amblyseius herbicolus تواند نوید بخش كنترل طبيعي آفت باشد.هم كه در كشور حضور دارد مي 
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 رهاسازی کنه های شکارگر روی محصوالت گلخانه ای -22شماره شکل 

 

از تمام مراحل های شکارگر بيان شده، این سن كنه بر خالف وموثر است  پسیتر در كنترلنيز  Oriusهای جنس سن

 دورهكند. يم هیتغذ نیگزیجا یيكه از گرده به عنوان منبع غذا یيشود، جايم افتیها اغلب در گلو  كنديم هیتغذ پسیتر

گراد يدرجه سانت 25 یروز در دما 19گراد و يدرجه سانت 20 یروز در دما 31رات بالغ شح از تخم تا وسیاوری سن رشد

اوریوس  ن،یشود بنابرايم يمثل ديتول اپوزیوارد د اوریوسساعت نور در روز وجود داشته باشد،  12كه كمتر از  ياست. زمان

 .موثر استهای روز بلندی سال ي طي دورهکیولوژيعامل كنترل ب کیتنها به عنوان 

 توسط سن های اوریوشکار تریپس گل مغربی  -23شکل شماره 

 

 ای کی زبان،يو نوع محصول م پسیرجمعيت تباشد. بسته به  اندکآفت  جمعيتكه  كندعمل ميبهتر  يزمان وسیاورسن 

با سن اوریوس  ،یاگلخانه جاتیسبز یاست. برا يهفته كاف 5-3در حدود  پسیكنترل تر یمعموالً برا یرهاسازبار دو 

توانند به يمكنند و آنها گلخانه رهاسازی مي مکان  نیدر چندرات بالغ سن را شحشود. ياستفاده م اريدر فلفل و خ تيموفق

 است. وسیحضور اورردیابي  یروش برا نیاز گل بهتر ینمونه بردار. با پرواز در سراسر گلخانه پراكنده شوند يعيطور طب
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توانند شود كه ميازیت یقيناً یافت ميهای مختلفي از حشرات و نماتدهای شکارگر، بيمارگر و پاردر طبيعت گونه

هيچ یک از این عوامل این است كه جمعيت آفت تریپس گل مغربي را كاهش دهند اما آنچه بایستي مد نظر قرار داد 

باشند. این بيولوژیک قادر به حذف كامل جمعيت آفت روی محصوالت كشاورزی به خصوص محصوالت صادراتي نمي

توانند جمعيت آفت را در حال تعادل نگه دارند. سطح تعادلي كه ممکن تنها در شرایط گلخانه و احتماالً مزرعه مي عوامل

توانند جمعيت را تا است زیر سطح آستانه اقتصادی آفت قرار گيرد لذا برای كنترل اقتصادی آفت بکار برده شوند و یا نمي

 آنها در مدیریت تلفيقي آفت استفاده نمود.  توان ازحد زیر سطح آستانه حفظ كنند كه مي

 

 مبارزه شیمیایی:

 آفت كنترل یبرا هياول یاستراتژ يها به طور سنت-كشكار دشوار است. استفاده از حشره کی F. occidentalis تیریمد

 ایها مقاوم هستند و در اعماق گل آفت كش شتريدر برابر ب هاپسیتر. بوده است روسیدر محصوالت حساس به و ژهیبه و

 لیها تبدكشحشره یهدف دشوار برا کیشود كه آنها به يباعث م امر نیكنند. ايم هیدر حال رشد تغذ یهابرگ یرو

 نیا د،يكنياستفاده م پسیكنترل تر یها براكشاست. اگر از آفت یضرورگياه با سم پوشش كامل  نیشوند، بنابرا

 :ديرا دنبال كن يكل یهادستورالعمل

 كم  تيكه جمع يشود. هنگام ادیز يليخ پسیتر تيجمع نکهیقبل از ا د،يرا زودتر شروع كنی سمپاشي هابرنامه

 شوند.يم تیریتر مدها راحت پسیباشد، تر

 ديدر اوج است، استفاده كن پسیتر یپرواز تيكه فعال ياواخر بعد از ظهر، زمان ایصبح  لیها را در اواكشآفت .

 شود.يها مكشآفتمعرض در  پسیقرار گرفتن تر شیباعث افزا امر نیا

به  يخاص یهایاست، استراتژ یضرور یيايميكنترل شآفت را كشف نمود و مشخص شد كه  ،ردیابي كه يهنگام

ی آفت باال تيكاهش جمع یروز از هم برا 5با فاصله بار سمپاشي كند. دو  يكمک ممبارزه  يحداكثر رساندن اثربخش

 هيها علیو معموالً اسپر ستندينمؤثر آفت در برابر تخم  یيايميش یهاكنترل رایشود زيم هيشود. دو كاربرد توصيم هيتوص

 21 – 5/29 نيگلخانه ب یدر دما پسیها بر اساس رشد تريسمپاش نيشوند. فاصله بيانجام نمنيز خاک درون  یهارهيشف

تر  يسردتر طوالن یشود و در دما در نظر گرفته ترباالتر گلخانه كوتاه یدر دما دیبا زماني فاصله نیا .است گراديدرجه سانت

است و با  یضرورگياه  یيانتها یهاها و شاخ و برگمتراكم، جوانههای و برگ اهبه گل سم پوشش خوب و نفوذ باشد.

در كنترل شيميایي آفت است  یجد ينگران کیكش . توسعه مقاومت به حشرهابدی يم شیاندازه قطرات كوچکتر افزا

ها كشمقابله با مشکالت مقاومت به حشره یبراقاطعي مهم است. راه حل ي كشحشرهمختلف  یهاكالستناوب  ن،ینابرای

و  يکیزيف ،زراعيكنترل  یهانیگزیمختلف، از جمله جا يتیریمد یها یادغام استراتژ کرد،یرو نیبهتراما  وجود ندارد

 .است يکیولوژيب

از  يكاربامات و ارگانوفسفره ثبت شده است. برخ د،يرتروئيپسموم  یبرا يغربمگل  پسیتر یهاتيمقاومت در جمع

 نیاما ا دارند یيكارآ یتا حد يغربمگل  یهاپسیو كاربامات در برابر تر دينوئيکوتيارگانوفسفره، نئون یهاكشحشره

 ، بکار گرفته شوند. هدف حداقل است ريخاص كه اثرات غ یدقت استفاده شوند و فقط در مواردبه دیها باكشحشره
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های گياهي از مانند عصاره کيو محصوالت ارگان يصابون مواد از جمله دیجد یكش هااستفاده از حشرهحال حاضر  در

در  يغربمگل  پسیتر یها براكشحشره نیمؤثرتر است. افتهی شیافزادر دنيا  شیدرختان چرجمله عصاره برگ و ميوه 

 است.  spinosyn محصوالت در كالس ریو سا داروهيم جاتیسبز

 

 ترکیبات شیمیایی ثبت شده برای کنترل تریپس ها در محصوالت سبزی و صیفی:: 1جدول 

 نام ترکیب شیمیایی فرموالسیون دوز توصیه شده زمان مصرف

بعد از چند برگي یا كفتری شدن 

 بوته

 در هزار 5/0-1جاليز 

 در هزار 5/1-2سبزی كاری 

 در هزار 8/0گلخانه: 

EC 50 % دیکلرووس 

 ماالتيون % EC 57 دو در هزار "

 هپتنفوس % EC 50 یک در هزار "

 تياكلوپراید+دلتامترین OD 11% ليتر در هکتار ۷/0 "

 اسپيروتترامات % SC 10 ليتر در هکتار 6/0 "

 اسپينوساد % SC 24 ميلي ليتر در هکتار 200 "

 آسفيت % SG 90 ليتر در هکتار ۷/0 "

 لتامتریند % EC2.5 ميلي ليتر در هکتار 300 "

 فيپرونيل % G 0.2 كيلوگرم در هکتار 60 "

 فلوكسامتاميد % EC 10 ميلي ليتر در هکتار 5/0 "

دو ليتر ماده پخش كننده  ميلي ليتر+ ۷50 “
Nufilm 

L 7.16 % Beauveria bassiana 

 

 همچنين سموم ماترین، آزادیراكتين و آبامکتين نيز برای كنترل این تریپس توصيه شده است. 

 از مویان استفاده شود. بایستي  در محلول پاشي

درصد تلفات و  نیشتريبا بميلي ليتر در ليتر  Gracia (fluxametamide EC 10%)) 5/0در یک بررسي در كشور 

 نیكنترل ا یكش مناسب برابه عنوان حشره شیمورد آزما یمارهايت نيدر ب به گياهآسيب شاخص  نیشاخص كنترل و كمتر

  شده است. هيگلخانه توص طیآفت در شرا

در دنيا اكنون به طور گسترده  و سازگاری زیادی دارد يعيكه با دشمنان طب شاید بهترین تركيب ثبت شده باشد اسپينوساد

حال، كاربرد هر گونه  نیا با دهديرا ارائه میي آفت ايميكنترل ش نیو در حال حاضر موثرتر رديگيمورد استفاده قرار م

در حال حاضر در  نوساديشواهد نشان داده است كه مقاومت به اسپشود. ميبه توسعه مقاومت در آفت  تینهاكش در شرهح

در صورت لزوم،  دیده شده است.نيز  نيو چ ايسترال، اکایمتحده آمر االتیدر ا F. occidentalis یها تياز جمع يبرخ
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 يغربمگل  پسیكه تر يزماناین تركيب  .باشد يكنترل یهاروش ریو مکمل سامتناوب  ق،يدق دیبا هاكشاستفاده از حشره

بار سمپاشي در هر سيکل  3برای پاشيدن اسپينوساد استفاده نکنيد. از ه پاش از م شود.مياستفاده  ،بار ظاهر شد نياول یبرا

 12زمان ایمن برای ورود به گلخانه پس از سمپاشي   روز است. ۷ها سمپاشي نيفاصله ب قلحدا محصول بيشتر استفاده نشود. 

 ساعت است. 
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 سموم ثبت شده برای کنترل تریپس در محصوالت سبزی و صیفی: مشخصات 2جدول 

 

 

 کارنس دوز مصرفی نام محصول فرموالسیون نام تجاری نام ترکیب

 روز ۷ در هکتار ليتر 6/0 پياز % SC 10 مونتو سپيروتتراماتا

 روز 14 در هزار ۷/0 پياز SG 90% تایدفيت آسفيت

 روز 3 ليتر در هکتار ۷/0 پياز % OD 11 پروتئوس تياكلوپرید+دلتامترین

 روز 1 در هزار 2/0 جاليز، خيار گلخانه % WG 50 تپکي فلونيکاميد

 روز 3-۷ در هزار 5/0 سبزی و جاليز گلخانه % EC 10 گراسيا فلوكسامتاماید

 فراورده گياه پایه

(Clitoria ternatea) 
 - در هزار 5/2 خيار گلخانه ای % EC 40 سروایکس

 سبزی و جاليز % EC 50 ددواپ دیکلرووس

 در هزار 5/0-1جاليز 

 در هزار 5/1-2سبزی كاری 

 در هزار 8/0گلخانه: 

 ؟روز 25تا  2

 روز 5-10 در هزار 2 سبزی و جاليز % EC 57 ماالتيون ماالتيون

 روز 14 در هزار 1 سبزی و جاليز % EC 50 هوستاكوئيک هپتنفوس

 روز 3 ليتر در هکتار 2/0 سبزی و جاليز % SC 24 تریسر اسپينوساد

 روز 3 ليتر در هکتار 3/0 سبزی و جاليز % EC 2.5 دسيس دلتامترین

 روز 12 كيلوگرم در هکتار 60 سبزی و جاليز % G 0.2 ریجنت فيپرونيل

Beauveria bassiana Naturalis L L 7.16 % سبزی و جاليز 
دو ليتر ماده  ميلي ليتر+ ۷50

 Nufilmپخش كننده 
- 
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