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Thrips tabaci تریپس پیاز)تریپس توتون(  

مناطق انتشار و میزبانها :
ــون ،  ــه توت ــددی از جمل ــای متع ــه دارای میزبان ه ــاژ ک ــی ف ــیار پل ــت بس ــی دارد ،گونه ایس ــار جهان ــت انتش ــن آف ای
خیــا ر، پنبــه ، کلــم ،ســیب زمینــی ، بادمجــان ، پیــاز خربــزه ، گوجــه فرنگــی لوبیــا ، نخــود ، کرفــس و چغنــدر قنــد ، 

ــد . ــان می باش ــری و کت ــلغم ،جعف ــف ، ش ــی ،کن ــادام زمین ب

شکل شناسی 

حشره کامل : 
تریپســها جــزء آفــات مكنــده بــا دگردیســي بینابینــي)Intermediate metamorphosis( هســتند. انــدازه بــدن 
حشــره کامــل 0/9 میلیمتــر بــوده و بــدن آن پهــن ، باریــك و بــه رنــگ زرد ، قهــوه اي ، خاکســتري روشــن تــا تیــره 
دیــده مــي شــود. حشــرات مــاده داراي دو جفــت بــال کشــیده و باریــك مــي باشــند کــه حاشــیه جلویــي و عقبــي 
هــر دو جفــت بــال ریشــكدار اســت. حشــرات نــر کمــی کوچكتــر از مــاده هــا مــی باشــند و فاقــد لولــه تخــم ریــز 
یــا زائــده لولــه ماننــد در انتهــای شــكم مــی باشــند. تریپــس هــا در گلخانــه  Parthenogenic یــا بكــرزا هســتند 

یعنــی بــدون جفــت گیــری تولیــد مثــل مــی کننــد و نرهــا بــه نــدرت دیــده مــی شوند.)شــكل1و 2(.

تخم :
سفید رنگ و شفاف و طول آنها 25/. میلیمتر میباشد که در داخل نسج گیاه میزبان قرار داده می شود.

الرو :
بــه رنــگ زرد روشــن اســت . شــاخك ها کوتــاه بــوده و بــه ســمت جلــوی بــدن امتــداد یافتــه انــد . الروهــا غالبــا 

در پشــت بــرگ گیــاه میزبــان فعــال مــی باشــند .

پوره : 
ــا چشــمان  ــگ آنهــا زرد روشــن ب ــد و رن ــال ندارن ــي ب ــغ هســتند ول ــه حشــره بال ــوره هــاي تریپــس شــبیه ب پ

ــد ) شــكل 3 ( قرمزن

  خسارت : 

تریپــس هــا در مرحلــه 4-2 برگــي خســارت مي زننــد . برگهــاي آلــوده بــه ســمت پاییــن پیــچ مي خورنــد. تریپــس 

هــم ماننــد شــته حشــره ریــزي اســت کــه بــا نیــش خــود ســطح زیــر بــرگ را ســوراخ کــرده و از شــیره بــرگ خیــار 

ــرگ  ــر نیــش تریپــس پشــت ب ــار میشــود . در اث ــرگ خی ــدن ب ــد شــكلی و کوچــك مان ــد و باعــث ب ــه میكن تغذی

لكــه هــاي خشــك ســفید رنــگ پیــدا مــي شــود کــه بتدریــج ایــن لكــه هــا بــه هــم پیوســته و خشــكیدگي وســیعي 

ــل  ــد ناق ــار مــی شــود. تریپــس مــي توان ــوه خی ــن حشــره باعــث خمیدگــی می ــد. ای ــرگ ایجــاد مــي کن را روي ب

بعضــي از ویروســها نیــز باشــد.)ویروس پژمردگــی گوجــه فرنگــی)Spotted wilt(  در کنــار لكــه هــای نقــره ای 

، فضــوالت ســیاه رنــگ حشــره هــم دیــده میشــود . تراکــم حشــره در ال بــه الی محــل اتصــال بــرگ بــه ســاقه زیــاد 

اســت .)4،5،6،7،8(

(Thys.,Thripidae)

شكل 1                                                                            شكل 2

شكل 4                                                                            شكل 5
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زیست شناسی :
مراحــل زیســتی ایــن آفــت شــامل تخــم ،الرو ، پــوره ، پیــش شــفیره ، شــفیره و بالــغ اســت و ســیكل زندگــی آن 
از تخــم تــا حشــره کامــل 9 روز طــول مــی کشــد  . نســلهای ایــن حشــره غالبــا هــم پوشــانی دارنــد .زمســتان گــذرا 
نــی بــه صــورت الرو روی گیــاه، بــه صــورت پــوره یــا شــفیره در خــاک و حشــرات کامــل داخــل بقایــای گیاهــی 
،علفهــای هــرز و یــا داخــل خــاک و شــكافهای داخــل خــاک مزرعــه بــه ســر مــی بــرد . ایــن حشــره بــه طریــق 
پارتنوژنــز یــا دختــر زایــی تولیــد مثــل مــی نمایــد . در مــواردی بــه ازاء هــر 100 عــدد حشــره مــاده یــك حشــره 
نــر داخــل جمعیــت دیــده مــی شــود . تخمهــا انفــرادی زیــر اپیــدرم گذاشــته مــی شــوند . دوره جنینــی تخــم 4-5 
روز مــی باشــد و دوره الروی در دمــای 26-23 درجــه ســانتیگراد 6/5- 5 روز و شــفیرگی 4/5-3/5 روز طــول 
میكشــد. هــر حشــره مــاده روزانــه 12-6 تخــم و مجموعــا طــی دوره تخمگــذاری 60 عــدد تخــم میگــذارد . ایــن 

آفــت چنــد نســلی هســت .

مدیریت تلفیقی آفت                              
  الف (کنترل زراعی : 

1- کنتــرل علــف هــای هــرز: علــف هــای هــرز نقــش مهمــی در پایــداری آفــت دارنــد، لــذا هــر گونــه کنتــرل 

شــامل از بیــن بــردن علــف هــای هــرز داخــل و اطــراف گلخانــه در کاهــش آن مؤثــر مــی باشــد.

2- اســتفاده از ارقــام زودرس: ارقــام زودرس در مقایســه بــا ارقــام دیــررس نســبت بــه ایــن آفــت مقاومتــر مــی 

باشــند.

3- اســتفاده از تــوری: اســتفاده از تــوری هــای مناســب حداقــل 28 مــش در مبــادی ورودی گلخانــه یــا  اســتفاده 

از دریچــه تهویــه جهــت جلوگیــری از ورود تریپــس

ب ( کنترل بیو لوژیک و غیر شیمیایی :

بیمارگرها: هنوز بیمارگر مؤثر و اختصاصی برای تریپس ها معرفی نشده است. 

شــکارگرها: شــكارگرهای تریپــس مهمتریــن و مناســب تریــن عوامــل کنتــرل کننــده تریپــس هــا مــی باشــند. ایــن 

شــكارگرها مــی تواننــد شــامل ســن هــا، کنــه هــا، تریپــس هــا و بالتــوری هــا باشــند. 

ــورد  ــا م ــه ه ــاری در گلخان ــورت تج ــه ص ــام Amblyseius cucumeris ب ــه ن ــكارگر ب ــه ش ــك کن ــه ی ــروزه گون ام

ــكل 9( ــی گیرد.)ش ــرار م ــتفاده ق اس

در ایران براي مبارزه با حشره تریپس از کنه شكارگر و قارچ مایكوتال استفاده می شود. 

اســتفاده از کارت و  نــوار زرد و آبــی ) رنــگ آبــی بیشــترین جــذب را در خصــوص تریپــس دارا میباشــد. محــل 

نصب کارت آبي نزدیك به تاج گیاه مي باشد که همراه با رشد گیاه باال کشیده مي شود. ( 

شكل 6                                                                           

شكل7                                                                     

شكل 8                                                                           
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Amblyseius cucumeris شكل 9(کنه شكارگر به نام(

ج( مبارزه شیمیایی : 

ــه اهمیــت رعایــت دوره کارنــس در خصــوص اســتفاده از ســموم در محصــوالت  ــا توجــه ب ب

جالیــزی و ســبزیجات بایســتی از ســموم کــم دوام اســتفاده کــرد ســم توصیــه شــده در ایــن 

خصــوص از طــرف ســازمان حفــظ نباتــات کشــور در جــدول ذیــل معرفــی شــده اســت .
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