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61/31/6131: تاریخ پذیرش             61/61/6131 تاریخ دریافت:  

 

           چکیده

سن شکارگر باشد. در ایران می، .Solanum tuberosum Lزمینی، سیب یکی از آفات، .Thrips tabaci Lindپس پیاز، تری

Orius niger Wolff در تحقیق حاضر، تراکم جمعیت شوداین آفت محسوب می ترین شکارگرهایاز مهم .T. tabaci   و سن

و  Agria ،Savalan ،Morene ،Kondor ،Diamant ،PI397082-2های زمینی به نامسیب ژنوتیپروی هفت  O. nigerشکارگر 

PI397097-2 مطالعه شد. در هر دو سال مورد مطالعه کمترین تراکم  6136و  6133ای در دو سال تحت شرایط مزرعه

قایسه با در م Savalanتراکم جمعیت سن شکارگر روی رقم همچنین، مشاهده گردید.  Savalanجمعیت تریپس پیاز روی رقم 

رشدی مورد مطالعه بیشترین تراکم سن شکارگر در  یهای مورد مطالعه بیشتر بود. عالوه بر آن، در بین شش مرحلهسایر رقم

در بین  Savalanگیری کرد که رقم توان نتیجهبنابراین، میمورد مطالعه مشاهده گردید.  دوره گلدهی هر هفت ژنوتیپ

در تلفیق با کاربرد سن  Savalanکشت رقم بوده و  O. nigerترین رقم برای فعالیت شکارگری مورد مطالعه مناسب هایژنوتیپ

 در منطقه را فراهم سازد. تریپس پیازتواند مدیریت موثر و پایدار می O. nigerشکارگر 

 

 .Solanum tuberosum،  Orius ، تریپس پیاز: های کلیدیواژه
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 مقدمه
، یکی از .Solanum tuberosum Lزمینی، سیب

محصوالت مهم کشاورزی در کشور ایران به خصوص 

-، در استان اردبیل سطح زیرباشد. چراکهاستان اردبیل می

هکتار در هر سال  16333کشت این محصول بیش از 

  (.6136نام، باشد )بیزراعی می

 :.Thrips tabaci Lind. (Thysتریپس پیاز،

Thripidae) ، سیب بهجمعیت  کمتراصورت باال بودن  در-

 و (Pourrahim et al. 2001) ندززمینی خسارت می

کشاورزان از روش کنترل شیمیایی برای مهار خسارت این 

ها کشکنند. استفاده مداوم از حشرهآفت استفاده می

عالوه بر اثرات جانبی مضر روی محیط زیست باعث بروز 

ها نیز خواهد شد کشحشرهمقاومت تریپس پیاز به 

(Ouyang et al. 2010, Watts 2013) بنابراین، الزم است .

-ین و سالم نظیر کاربرد تلفیقی رقمهای جایگزکه از روش

های مقاوم به تریپس پیاز به همراه عوامل بیوکنترل در 

کنترل تریپس پیاز استفاده شود. کاربرد رقم مقاوم از یک 

سو باعث کاهش تراکم جمعیت آفت شده و از سوی دیگر 

مختلف زیستی اعث افزایش در معرض قرارگیری مراحل ب

 .(Price et al. 1980)شود آفت نسبت به شکارگرها می

پیاز تغذیه  از تریپس Oriusهای مختلف جنس گونه

 Chyzik)کنند و در کنترل این آفت نقش مهمی دارند می

et al. 1995, Lattin 1999).  در اغلب موارد کنترل

برای کنترل آفات کافی نبوده و الزم  بیولوژیکی به تنهایی

های کنترل آفات استفاده شود روشاست در تلفیق با سایر 
(Vanlaerhoven et al. 2000, Venzon et al. 2001 and 

گیاه میزبان آلوده به آفت نقش  . ترشحات فرار(2002

یابی شکارگرها دارند. بنابراین، گیاه موثری در میزبان

موثر بوده و ممکن است شکارگر -فتمیزبان در تعامالت آ

باعث افزایش یا کاهش کارایی شکارگر در تغذیه از آفت 

 . (Verkerk et al. 1998; Yang 2000)شود 

 :Orius niger Wolff (Hemipteraسن شکارگر 

Anthocoridae) زمینی منطقه اردبیل به در مزارع سیب

کند د و از تریپس پیاز تغذیه میشوفراوانی مشاهده می

(Fathi 2009, Fathi and Nouri-Ganbalani 2010) .

در کنترل تریپس پیاز  O. niger رغم اهمیت باالیعلی

ای در زمینه تراکم جمعیت تریپس پیاز و تاکنون مطالعه

-های مختلف سیبروی ژنوتیپ O. nigerسن شکارگر 

زمینی انجام نشده است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف 

 .Oجمعیت تریپس پیاز و سن شکارگر تخمین تراکم 

niger  زمینی تحت شرایط مزرعهسیبژنوتیپ روی هفت-

تواند در ای انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر می

-های مدیریت تلفیقی تریپس پیاز در مزارع سیببرنامه

 زمینی مفید باشد.

 

 هامواد و روش
 O. nigerتراکم جمعیت تریپس پیاز و سن شکارگر 

 ،Agriaهای زمینی به نامی هفت ژنوتیپ سیبرو

Savalan ،Morene،Kondor   وDiamant PI397082-2  و

PI397097-2  در منطقه اردبیل )ارتفاع از سطح دریا

؛ طول جغرافیایی N '39 o13عرض جغرافیایی متر؛  6111

E '69 o14مطالعه شد. 6136و  6133های ( طی سال 
لعه از موسسه اصالح و های هفت ژنوتیپ مورد مطاغده

تهیه نهال و بذر کرج تهیه شدند و در اوایل اردیبهشت ماه 

در مزرعه آزمایشی به مساحت  6136و  6133های سال

های کامل تصادفی با مترمربع در قالب طرح بلوک 933

چهار تکرار کاشته شدند. الزم به ذکر است که فاصله دو 

ها بدون کشت داریبرها برای انجام نمونهمتری بین بلوک

زمینی به روش جوی و پشته )با باقی ماند. کشت سیب

ها( انجام شد. وجین متری بین ردیفسانتی 39فاصله 

 های هرز مزرعه به صورت دستی و آبیاری طبق روشعلف

 633نیتروژن به میزان  رایج در منطقه انجام شدند. کود

-سیب کیلوگرم در هکتار در مرحله به ساقه رفتن گیاهان

زمینی در مزرعه داده شد. الزم به ذکر است که از مصرف 

هر دو سال در ها در این مزرعه اجتناب گردید. کشحشره

برداری جهت تخمین فراوانی واحد نمونهمورد مطالعه 

زمینی سیب گیاهیک  O. nigerشکارگر  سنو تریپس پیاز 

. تعداد نمونه الزم با استفاده از فرمول انتخاب شد
22 )/(*)/96.1( xSDN  محاسبه گردید. در این

های انحراف معیار داده Sتعداد نمونه مناسب،  Nرابطه 

-های نمونهمیانگین داده xبرداری اولیه، حاصل از نمونه

 .Hsu et al) باشدعدد جدول می 31/6برداری اولیه و 

2001) .D  19/3آن نیز سطح دقت آزمایش بوده که مقدار 

 .(Southwood and Henderson 2000) شددر نظر گرفته 

تعداد نمونه الزم  بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش

 13برای تخمین فراوانی نسبی تریپس پیاز و سن شکارگر 

  . زمینی تعیین شدگیاه سیب
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 مرحلهنیمه دوم خرداد مصادف با ها از بردارينمونه

زمینی شروع شد و اواخر به ساقه رفتن گیاه سیب رشدي

ادامه زمینی هاي گیاه سیبتا مرحله رشدي ريزش گلبرگ

از هر رقم گیاه  02برداري تعداد ر هر نوبت نمونهد. يافت

به طور تصادفی در )پنج گیاه در هر يک از چهار بلوک( 

و تريپس پیاز ه آزمايشی بررسی شد. تراکم جمعیت مزرع

آوري شده )با يادداشت هاي جمعشکارگر در بوته سن

برداري و ، تاريخ نمونهرقمکردن مشخصاتی همچون نام 

و يادداشت ( شمارش زمینیگیاه سیبمرحله رشدي 

شد. از  انجام 0930و  0932 الدر دو سشدند. اين کار 

و تريپس پیاز ايسه تراکم جمعیت هاي حاصله براي مقداده

در بین هفت ژنوتیپ مورد مطالعه  O. nigerشکارگر  سن

زمینی استفاده گرديد. الزم به يادآوري است که سن سیب

هاي تريپس پیاز بر اساس ويژگیو  O. nigerشکارگر 

شناسی ارايه شده در منابع معتبر شناسايی شدند ريخت

(Kelton 1979, Mound and Hibby 1998).  
 

 هاتجزیه آماری داده

ها انجام ها آزمون نرمال بودن دادهقبل از تجزيه داده

ها از تبديل داده شد و براي يکنواختی واريانس داده

Log(X+2) هاي تراکم جمعیت استفاده گرديد. داده

در شش مرحله  O. nigerتريپس پیاز و سن شکارگر 

در قالب  زمینیزمینی و هفت ژنوتیپ سیبرشدي سیب

براي مقايسه آزمايش فاکتوريل تجزيه واريانس شدند. 

بین تیمارها از آزمون توکی در سطح  میانگین اختالف

  .(SAS 2005)احتمال پنج درصد استفاده گرديد 

 

  نتایج
تراکم جمعیت تريپس پیاز در بین هفت ژنوتیپ 

 F= 273.96; df) 0932سال  زمینی مورد مطالعه در سیب

=6, 779; P= 0.0001)  0930و (F= 248.71; df =6, 

779; P= 0.0001) را نشان داد.  دارياختالف معنی

طوريکه، در هر دو سال مورد مطالعه کمترين و بیشترين 

 Diamantو   Savalanتراکم تريپس به ترتیب روي رقم 

  Agriaمشاهده گرديد. همچنین، تراکم تريپس روي رقم 

،  Morene  ،Kondorداري کمتر از به طور معنی

PI397082-2  وPI397097-2 (. تراکم تريپس 0 بود )شکل

زمینی مختلف رشدي گیاهان سیب يدر بین شش مرحله

 ,F= 3950.85; df =5) داري را نشان داداختالف معنی

779; P= 0.0001)  و 0932در سال (F= 3482.03; df 

=5, 779; P= 0.0001)  در هر دو سال 0930در سال .)

مورد مطالعه، تراکم تريپس در هر رقم از مرحله رشدي 

داري اواخر به ساقه رفتن تا اوايل گلدهی به طور معنی

افزايش يافت، ولی تراکم تريپس در مراحل رشدي گلدهی 

داري کاهش يافت ها به طور معنیکامل و ريزش گلبرگ

-(. همچنین، اثرات متقابل بین ژنوتیپ9و  0هاي )شکل

ینی و مراحل رشدي در تراکم جمعیت زمهاي سیب

 =F= 13.05; df =30, 779; P) 0932تريپس در سال 

 (F= 10.87; df =30, 779; P= 0.0001) 0930و  (0.0001

داري را نشان دادند. به طوريکه، تراکم اختالف معنی

هاي گل تا تريپس در مراحل رشدي اوايل ظهور جوانه

داري به طور معنی  Savalanها در رقم ريزش گلبرگ

و  0هاي هاي مورد مطالعه بود )شکلکمتر از ساير ژنوتیپ

9). 

-معنیزمینی مورد مطالعه تاثیر هاي سیبپالسمژرم

در سال  O. nigerدر تراکم جمعیت سن شکارگر داري 

0932 (F= 21.65; df =6, 779; P= 0.0001)  0930و 

(F= 20.92; df =6, 779; P= 0.0001) ه ب. داشتند

طوريکه، در هر دو سال مورد مطالعه تراکم سن شکارگر 

هاي داري بیشتر از رقمبه طور معنی Savalanروي رقم 

Agria ،Morene ،Kondor ،Diamant ،PI397082-2  و

PI397097-2 هاي باقیمانده بود. همچنین، در بین رقم

ها بود بیشتر از ساير ژنوتیپ Agriaتراکم شکارگر روي 

راکم سن شکارگر در بین مراحل مختلف ت(. 4)شکل 

زمینی در هر دو سال مورد مطالعه رشدي گیاهان سیب

 ;F= 505.33; df =5, 779)داري را نشان داد اختالف معنی

P= 0.0001)  و 0932در سال (F= 695.09; df =5, 779; 

P= 0.0001)  به اين صورت که در هر دو 0930در سال .)

ي رشدي ن شکارگر از مرحلهسال مورد مطالعه، تراکم س

اواخر به ساقه رفتن تا مرحله رشدي گلدهی کامل افزايش 

-يافت، ولی تراکم شکارگر در مرحله رشدي ريزش گلبرگ

(. همچنین، اثرات 6و  5هاي ها کاهش يافت )شکل

زمینی و مراحل مختلف هاي سیبمتقابل بین ژنوتیپ

ر در سال داري در تراکم جمعیت شکارگرشدي تاثیر معنی

0932 (F= 1.90; df =30, 779; P= 0.0027)  0930و 
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(F= 4.22; df =30, 779; P= 0.0001) طوري داشتند. به

  Savalanتراکم سن شکارگر روي رقم  0932که در سال 

ها در مراحل رشدي اواخر به ساقه رفتن تا ريزش گلبرگ

 هاي مورد مطالعهداري بیشتر از ساير ژنوتیپبه طور معنی

، تراکم سن شکارگر روي 0930(. در سال 5 بود )شکل

هاي در مراحل رشدي اوايل ظهور جوانه  Savalanرقم 

هاي گل، گلدهی کامل و درصد  ظهور جوانه 52گل، 

-داري بیشتر از ساير ژنوتیپها به طور معنیريزش گلبرگ

 (.6هاي مورد مطالعه بود )شکل 

 

f

b

a

c

e d
d

e

b

a

b

d
c c

0

20

40

60

80

100

120

140

Savalan Agria Morene Kondor Diamant PI397082-2 PI397097-2

1390 1391

 

ترا
یاه

 گ
ک

ي ي
ازا

ه 
س ب

ريپ
ت ت

عی
جم

م 
ک

 

 زمینی تحت شرايط پالسم سیببه ازاي يک گیاه روي هفت ژرم  Thrips tabaci( تراکم جمعیت SE ±میانگین ) .0شکل 

 0930و  0932اي در سال مزرعه      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -پالسم سیبحله رشدي روي هفت ژرمبه ازاي يک گیاه طی شش مر  Thrips tabaciمیانگین تراکم جمعیت  .0شکل 

 0932اي در سال زمینی تحت شرايط مزرعه
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 -پالسم سیببه ازای یک گیاه طی شش مرحله رشدی روی هفت ژرم  Thrips tabaciمیانگین تراکم جمعیت . 3شکل 

 1331ای در سال زمینی تحت شرایط مزرعه

 

 

 

 

 زمینی تحت شرایطپالسم سیببه ازای یک گیاه روی هفت ژرم Orius niger( تراکم جمعیت SE ±)میانگین  .4شکل 

 1331و  1331ای در سال مزرعه 
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 -پالسم سیببه ازای یک گیاه طی شش مرحله رشدی روی هفت ژرم  Orius nigerمیانگین تراکم جمعیت  .5شکل 

 1331ای در سال نی تحت شرایط مزرعهزمی
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 بحث

ای نشان داد که تراکم های مزرعهنتایج آزمایش

از مرحله رشدی اواخر به  O. nigerجمعیت سن شکارگر 

ساقه رفتن تا مرحله رشدی گلدهی کامل همزمان با 

پیاز زمینی به تریپس های سیبافزایش آلودگی رقم

 Fathi (2009) های. چراکه بر اساس یافتهافزایش یافت

ی با دارهمبستگی مثبت و معنی O. nigerتراکم جمعیت 

زمینی اردبیل مزارع سیبتراکم جمعیت تریپس پیاز در 

کردند که در  گزارش Atakan and Gencer (2008)دارد. 

به طور طبیعی در مزارع  O. nigerترکیه سن شکارگر 

 Frankliniellaشود و در کنترل تریپس پنبه مشاهده می

occidentalis (Pergande) می دارد.نقش مه 

Vanlaerhoven et al. (2000)  گزارش کردند که با

-افزایش خسارت تریپس روی گیاهان لوبیا میزان جلب

روی  Orius tristicolor (White)شوندگی سن شکارگر 

 گزارش Boissot et al. (1998)این گیاه افزایش یافت. 

نقش  Oriusهای بومی کردند که فراوانی باالی گونه

 .Fتریپس رل طبیعی تراکم جمعیت موثری در کنت

occidentalis .دارند Funderburk et al. (2000)  و

Ramachandran et al. (2001) گیری کردند که نتیجه

Orius insidiosus Say یپس ترهای در کنترل گونه

Frankliniella  از اواخر بهار تا پاییز خیلی موثر و مفید

   است. 

مختلف  هایژنوتیپد که نشان دا تحقیق حاضرنتایج  

 .Oو سن شکارگر  تریپس پیاززمینی در تعامالت سیب

niger  .های مورد طوریکه در بین رقمنقش مهمی دارند

و بیشترین  تریپس پیازمطالعه کمترین تراکم جمعیت 

مشاهده  Savalanتراکم جمعیت سن شکارگر روی رقم 

مال داد احتتوان این نتایج میبنابراین، بر اساس گردید. 

در کاهش جمعیت  O. nigerکه کارایی سن شکارگر 

-ژنوتیپدر مقایسه با سایر  Savalanروی رقم  تریپس پیاز

محققین قبلی نیز گزارش مورد مطالعه بیشتر است.  های

های بیوشیمیایی گیاهان ویژگیتراکم تریکوم و کردند که 

 میزبان به طور مستقیم با تحت تاثیر قرار دادن شکارگر و

یا غیر مستقیم با تحت تاثیر قرار دادن شکار کارایی 

 ,Price et al. 1980)دهند شکارگرها را تحت تاثیر قرار می

Grevstad and Klepetka 1992, Krips et al. 1999, 

Skirvin and Fenlon 2001, Stavrinides and Skirvin 

طی مشاهدات مستقیم برگ در تحقیق حاضر، . (2003

د مطالعه زیر استریومیکروسکوپ مشخص های موررقم

های مورد مطالعه کمترین تراکم در بین رقمگردید که 

. بنابراین، وجود دارد Savalan های رقمتریکوم روی برگ

گیری کرد که به احتمال زیاد باال بودن توان نتیجهمی

روی رقم  تریپس پیازمیزان تغذیه سن شکارگر از 

Savalan های این رقم در کوم روی برگبا تراکم کمتر تری

ارتباط باشد که سبب شده است تا میزان تحرک شکارگر 

 تریپسبیشتر شده و از سوی دیگر شکارگر به راحتی به 

رود که کاهش دسترسی داشته باشد. در مقابل احتمال می

های روی برگ تریپس پیازمیزان تغذیه سن شکارگر از 

باالی تریکوم روی های مورد مطالعه با تراکم سایر رقم

های آنها در ارتباط باشد که باعث شده است تا میزان برگ

تحرک شکارگر کمتر شده و از سوی دیگر دسترسی 

با مشکل مواجه شود. این نتایج با  تریپس پیازشکارگر به 

مبنی بر باال بودن نرخ  Madadi et al. (2007) هاییافته

از  Neoseiulus cucumeris (Oudemans)شکارگری 

دارای الروهای سن اول تریپس پیاز روی فلفل شیرین 

ها در مقایسه با خیار دارای تراکم پایین تریکوم در برگ

 ها مطابقت دارد. تراکم باالی تریکوم در برگ

نتیجه توان بر اساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر می    

مورد مطالعه ژنوتیپ  هفتدر بین  Savalanرقم که  گرفت

بوده و  O. nigerرین رقم برای فعالیت شکارگری تمناسب

 .Oدر تلفیق با رهاسازی سن شکارگر  Savalanکشت رقم 

niger در مزارع  تریپس پیازتواند در مدیریت تلفیقی می

  زمینی مفید باشد.سیب
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Abstract 

The onion thrips, Thrips tabaci (Lind.), is a pests of potato, Solanum tuberosum L. Orius niger Wolff is an 

important predator of this pest in Iran. In this study, we investigated the population densities of T. tabaci and O. 

niger on seven potato genotypes namely Agria, Savalan, Morene, Kondor, Diamant, PI397082-2, and PI397097-

2 under field conditions during 2011 and 2012. In this study, the lowest thrips densities were observed on 

Savalan cultivar, in both years. Moreover, the density of predatory bug on Savalan was significantly higher than 

the other tested genotypes. In addition, amongst the six tested growth stages of potato, the highest density of 

predatory bug was observed on flowering stage of the seven tested genotypes. Our results suggest that Savalan 

cultivar is most suitable for predatory activity of O. niger amongst tested genotypes of potato; therefore 

cultivation of Savalan integrated with O. niger could provide effective and sustainable management of T. tabaci 

in the region. 
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