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  چکیده

آید. شمار میدهی در دنیا بهترین آفات درختان میوه در فصل گلیکی از مهم Frankliniella occidentalis (Pergande)تریپس غربی گل 
ها در مدیریت کنترل این حشره بسیار متداول است. در این پژوهش میزان جلب حشرات کامل توسط سه نوع تله کشهاي رنگی و حشرهاستفاده از تله

متیل) علیه این دیمتونفیدنت، آزادیراختین و اکسیپراید، آنتیکش (دلتامترین + ایمیداکلوپراید، استامیو کارآیی پنج ترکیب آفت رنگی (زرد، آبی و سفید)
صورت میانگین تراکم تریپس غربی گل در آفت در قالب دو طرح بلوك کامل تصادفی مجزا در یک باغ سیب در حومه شهر شیراز بررسی شد. نتایج به

هاي هاي رنگی نشان داد در همه تاریخ. نتایج مربوط به تلهتیلتون برآورد شد-درصد کاهش جمعیت بر اساس فرمول هندرسونمتر سرشاخه و نتیسا 25
رنـگ  هـاي آبـی   داري تعداد بیشتري تریپس گل را جلب کردند. به طور میانگین تلـه ها به طور معنیهاي آبی رنگ نسبت به دیگر تلهبرداري تلهنمونه

هاي مربوط به تریپس غربی گل جلب کردند. نتایج تجزیه واریانس داده 87/4 ± 83/1هاي سفید و تله 56/12 ± 78/4هاي زرد ، تله31/34 ± 85/13
تیمـار   هـا نشـان داد  دار تیمارها بر تراکم جمعیت تـریپس غربـی گـل بـود و مقایسـه میـانگین      ها حاکی از تأثیر معنیکشروز پس از کاربرد آفت 14

. میانگین درصد تلفات آفت در تیمارهاي دلتامترین + ایمیداکلوپراید، دندار داريیبا شاهد اختالف معنفیدنت پراید و آنتیدلتامترین+ایمیداکلوپراید، استامی
درصد تعیین شد.  9/29و  6/25، 1/70، 3/83، 7/77ها به ترتیب روز پس از کاربرد آفتکش 14متیل دیمتونفیدنت، آزادیراختین و اکسیپراید، آنتیاستامی

فیدنت در برنامه مدیریت کنترل تریپس پراید و آنتیکش دلتامترین+ ایمیداکلوپراید، استامیهاي چسبی آبی رنگ و مخلوط حشرهدر مجموع، کاربرد تله
 رسد.غربی گل مناسب به نظر می

  

 رین، کارت چسبنده آبیدلتامتپراید، ایمیداکلوپراید، استامی هاي کلیدي:واژه
 

    1 مقدمه
 Frankliniella occidentalis (Pergande)تریپس غربی گل 

یکی از آفات مهم گیـاهی بـا دامنـه میزبـانی      Thripidaeاز خانواده 
). 17 و 16، 14( زندبسیار وسیع است که در اکثر نقاط دنیا خسارت می

س غربـی گـل از   هایی که ناشی از تغذیه مستقیم تریپعالوه بر زیان
   .)18(باشد، این آفت ناقل بیماري ویروسی نیز است میزبان گیاهی می

 ).27گزارش شده است ( یراناز ا 2004گل در سال  یغرب یپستر
هـاي موجـود در   چرخه زندگی تریپس غربی گـل شـبیه دیگـر گونـه    

که شامل مراحـل تخـم، دو مرحلـه    است بطوري Thripidaeخانواده 
مرحله شفیرگی نسبتاً غیرفعال و بالغ اسـت. رشـد و   الروي فعال، دو 

نمو این آفت وابسته به دما و میزبان است و در شرایط مناسب در یک 
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ــت (   ــل اس ــدین نس ــی داراي چن ــل زراع ــه 53فص ــک مطالع ). در ی
بسته به نحـوه   گل یغرب یپسترایی در شیراز آزمایشگاهی و گلخانه

نسـل ایحـاد کـرد     6ز پرورش روي گیاه خیار در طی پنج ماه بیش ا
)45.(  

)، بنابراین هرگـاه دمـا از   26این حشره فاقد دیاپوز اجباري است (
گراد) عبور کند رشد و نمو اتفـاق  درجه سانتی 10تا  8آستانه حداقل (

گـراد)  درجه سـانتی  25 -30ترین دما (). در مطلوب43 و 30افتد (می
روز گزارش شده  13تا  9مدت زمان رشد و نمو از مرحله تخم تا بالغ 

). در شرایط آزمایشـگاهی بـا جیـره غـذایی و دمـاي      52 و 30است (
گـذاري کننـد و   تخم در روز تخم 7توانند تا مطلوب حشرات ماده می

تخم در  200تواند به بیش از ها میمیانگین باروري در طول عمر آن
). این سطح از باروري منجر به نرخ ذاتی افـزایش  54هر ماده برسد (

تواند شود که جمعیت آن در صورت عدم کنترل میمعیت باالیی میج
 ).25به سرعت چندین برابر افزایش یابد (

ها به دالیلی مثل چند نسلی بودن، اگرچه کنترل شیمیایی تریپس
هاي گیاهان میزبان دشـوار  ها یا در شکوفهگذاري در عمق بافتتخم

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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ابزار در کنتـرل ایـن   ترین است ولی بهرحال همچنان به عنوان اصلی
استفاده مداوم و گسترده از ). از طرف دیگر 49شود (آفت محسوب می

کش علیه آفات، امکـان بـروز مقاومـت را نیـز     تعداد محدودي حشره
رو بررسی ترکیبات جدید با نحوه اثـر متفـاوت   دهد، از اینافزایش می

  رسد.ضروري به نظر می
گل انجام  یغرب یپستر ییمیایکنترل ش ینهدر زم یاديمطالعات ز
ــت  ــده اس ــر. هل)28 و 7، 6( ش ــرابینو  یی ــک) در 23( ب ــه  ی مطالع

 یغرب یپستر یهکش علآفت 51 یسهبا مقا ییاو گلخانه یشگاهیآزما
اسـت. چونـگ و    ییکـارا  یشـترین ب يدارا یونمـاالت  دندگل نشان دا

 ینشان دادنـد سمپاشـ   ییاگلخانه یشآزما یکدر  یز) ن11همکاران (
 یشترمحصول ب یدباعث تول یمیداکلوپرایدا یا ینبادمجان با آبامکت یاهگ

ـ   اگرچـه . شـود یگل م یغرب یپسو خسارت کمتر تر  یمحققـان داخل
اند آفت انجام داده ینا یمیايکنترل ش ینهدر زم یشگاهیمطالعات آزما

  کنترل آن در باغ مشاهده نشد. ینهاطالعات در زم ی) ول19(
کـش توسـط   ردن چنـد نـوع آفـت   هاي اخیر مخلـوط کـ  در دهه

رسد دالیـل آن مربـوط بـه    کشاورزان شایع شده است که به نظر می
ها و کاهش مقاومت آفت نسبت بـه  کشافزایی آفتافزایش اثرات هم

ها است. در این زمینه نتایج مطالعات نشان داده است کشمخلوط آفت
 فـن + اسـپینوزاد و مخلـوط دلتـامترین+    پروکسـی که مخلوط پیـري 

شود تا میزان تأثیر بیشتر پیپرونیل بوتاکساید+ ایمیداکلوپراید باعث می
 و 12رونـد ( ها به تنهایی به کـار مـی  از زمانی شود که هر یک از آن

13.(  
هـاي  ترین قدم در تعیین زمان مناسب کـاربرد روش اولین و مهم

). محققین زیادي از عالئم 50 و 20کنترلی، پایش جمعیت آفت است (
هـاي پـایش   انـد تـا برنامـه   هاي رنگی) استفاده کردهیی (مثل تلهبینا

ــریپس ) و بعضــی 60 و 40، 39، 38هــا را توســعه دهنــد (جمعیــت ت
 34اند (محققین نیز از این عالئم جهت کنترل این آفات استفاده کرده

). نتایج چند مطالعه حاکی از ترجیح تریپس غربی گل نسبت به 35 و
دهد که این ایج چند مطالعه دیگر نیز نشان می) و نت2رنگ آبی است (

  .)48 و 22حشره به رنگ زرد یا سفید تمایل بیشتري دارد (
تا به حال تحقیقات زیادي در زمینه کنترل تـریپس غربـی گـل    

هاي چسبنده رنگـی  انجام شده است. کنترل شیمیایی و استفاده از تله
به دلیل سهولت دو روش کنترلی هستند که معموالً توسط کشاورزان 

) ایـن دو  22شـود. هلـد و بویـد (   کاربرد و پایین بودن هزینه اجرا می
هـا  اند. نتایج آنروش را در کنار هم براي کنترل تریپس مطالعه کرده

هاي آبی، سـبز و سـفید بیشـترین    نشان داد رنگ زرد نسبت به رنگ
را بـه خـود    Gynaikothrips uzeli (Zimmerman)تعداد تـریپس  

ــ ــب ک ــایج آنجل ــین نشــان داد حشــره رد. نت ــا همچن هــاي کــشه
هـاي  کشنئونیکوتینوئیدي فاقد کارایی الزم بودند ولی درعوض آفت

  فنترین نتایج رضایتبخش داشتند.متداول مانند باي
با توجه به اینکه تریپس غربی گل از آفات مهـم درختـان میـوه    

هـاي طغیـانی   دار در استان فارس می باشد و در سالدار و دانههسته
کند و گیري به درختان میوه وارد می) خسارت چشم1389(مانند سال 

عالوه بر این با توجه به این که تاکنون دسـتورالعمل مناسـب بـراي    
کش مناسب) این آفت وجـود نـدارد،   پایش و کنترل شیمیایی (حشره

این پژوهش با دو هدف تعیین بهترین تله چسبی جهت پایش جمعیت 
کش مناسب جهت کنترل این ی گل و همچنین تعیین آفتتریپس غرب

  آفت انجام شد.
  

  هامواد و روش
هـا و  کـش ارزیابی اثر آفـت جداگانه ( یشدر دو آزما یق،تحق ینا
سـاله و   12بـا درختـان    یبباغ س یک) در یدار رنگچسب هايکارت

 40( یرازشـ  زنیـون در بخـش خونـه   یکـدیگر متـر از   6فاصله کشت 
و  یبهشـت ارد يهـا ) در فصل بهار (مـاه یرازب غرب شجنو یلومتريک

مطالعه، با استفاده  ین، نمونه مربوط به اینخرداد) انجام شد. عالوه بر ا
 .ندشد ییشناسا )44میراب بالو و چن ( از روش
  

  ها روي تریپس غربی گلکشآزمایش اول: ارزیابی اثر آفت
و  تیمار 6ا هاي کامل تصادفی بطرح بلوكاین آزمایش در قالب 

سه تکرار اجرا شد. هر تکـرار شـامل سـه اصـله درخـت سـیب بـود.        
کش دلتامترین ترکیب دو آفت -1تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از: 

ــیس ــرکت ، )EC %5/2®(دس ــد و  )CropScience(ش ایمیداکلوپرای
هر یک با غلظـت  ) CropScience(شرکت ، )SC %35 ®(کونفیدور

ml/l5/0 ،2- ــتامی ــپیالنپرایــد اس ــرکت )، SP %20®(موس (ش
Nippon Soda غلظت ) باml/l5/0 ،3- فیدانت (ترکیب غذایی)، آنتی

)Grabi Chemical بــا غلظــت (ml/l4 ،4-  آزادیــراختین)آزال نــیم
 -ml/l5/2 ،5غلظـت  بـا   )Trifolio-M(شـرکت  )، EC %1®استی

ــی ــوناکسـ ــتوکسدیمتـ ــل (متاسیسـ ــرکت )، EC %20®متیـ (شـ
CropScience ظت غل) باml/l1 شاهد (درختان تیمار نشـده)  -6، و .

هاي سازنده بـه  تیمارها در یک نوبت و با غلظت توصیه شده شرکت
پاشی روي درختـان آزمایشـی بـا سـمپاش     عملیات محلول کار رفت.
تـریپس  . براي ارزیابی اثر تیمارها علیـه  لیتري انجام شد 20موتوري 

 25طـول  هجوان ب يهاسرشاخه جهت مختلف جغرافیایی گل از چهار
تعـداد  بالفاصله رنگ تکانده و  یدسف ینیانتخاب و درون س متریسانت

برداري از تیمارها یک روز قبل از نمونه. شد و ثبت شمارش یپس هاتر
 .)18( پاشـی انجـام شـد   روز پس از سم 14و  7 پاشی و به ترتیبسم

پاشـی  برداري یک روز قبل از سمها در نمونهمیانگین جمعیت تریپس
مختلـف   یمارهـاي ت آییکارمتر سرشاخه بود. سانتی 25حشره در  20
سرشاخه و  متریسانت 25گل در  یغرب یپستعداد تر یانگینصورت مبه

  :برآورد شد یلتونت-بر اساس فرمول هندرسون یتدرصد کاهش جمع
Corrected mortality % = 1- (Ta/Tb × Cb/Ca) × 100 
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= Tb، یمارهـا پـس از کـاربرد ت   یمـار در تیت = جمعTaدر آن  که
در شاهد پس از  یت= جمعCaیمارها، قبل از کاربرد ت یماردر ت یتجمع

 .باشدیم یمارهادر شاهد قبل از کاربرد ت یت= جمع Cbیمارها، کاربرد ت
 اسـتفاده شـد.   یتمیلگـار  یلاز تبـد  هایانسوار یهمگن یشجهت افزا

بـا   SPSSو نـرم افـزار    طرفهبا استفاده از تجزیه واریانس یکها داده
ها با استفاده از تحلیل شدند و مقایسه میانگین تجزیه و) 57( 9نسخه 
 انجام شد.  ایی دانکنچند دامنهآزمون 
  

هـاي  آزمایش دوم: میزان جلب تریپس غربی گل توسط تله
  چسبی رنگی

 بـا سـه  هاي کامل تصادفی طرح بلوكاین آزمایش نیز در قالب  
 شامل کارت چسبنده آبی، زرد و تیمارهاانجام شد.  و چهار تکرار تیمار

سفید بود. براي هر درخت فقط یک نوع تله استفاده شد. همه درختان 
کشی تیمار نشدند. هر سال قبل با هیچ آفتموجود در این طرح از یک

متـر از   5/1تله در سطح مرکزي کانوپی درخت و بـا ارتفـاع تقریبـی    
ي چسبنده هـر سـه رنـگ بـه ابعـاد      هاسطح زمین آویزان شد. کارت

متر و ساخت شرکت اکونکس اسـپانیا (واردات شـرکت   سانتی 25×10
اردیبهشـت آویـزان و    18هـا در تـاریخ   گل سم گرگان) بودنـد. تلـه  

صورت هفتگی تا چهار هفته (پایان دوره فعالیت حشره کامل آفت) به
ـ     د بازدید و تعداد تریپس گل شکار شده شـمارش و ثبـت و تلـه جدی

هاي میزان جلب توسط هر نوع تلـه در هـر هفتـه    جایگزین شد. داده
ایـی دانکـن   ها توسط آزمون چند دامنهتجزیه واریانس شد و میانگین

هــا نرمــال بودنــد (آزمــون ). چــون داده57مقایســه آمــاري شــدند (
Shapiro–Wilkها استفاده نشد.) از تبدیل داده  

  
  نتایج و بحث

  هاکشآفت ییآکار
درصد مرگ و میر و میانگین تراکم تریپس گـل یـک روز   نتایج 

روز پس از کاربرد تیمارهاي آزمایش  14و  7قبل از کاربرد تیمارها و 
نشان داده شده است. نتایج تجزیه  1هاي مختلف در جدول کشحشره

ها حاکی از کشروز پس از کاربرد آفت 7هاي مربوط به واریانس داده
10F ,5 بر تراکم جمعیت تریپس غربی گل بود (دار تیمارها تأثیر معنی

= 3.64, P = 0.039  هـا نشـان داد تیمـار    ) و مقایسـه میـانگین
ـ  دلتامترین+ایمیداکلوپراید  دارد و درصـد   داريیبا شاهد اخـتالف معن

متیـل در جمعیـت   دیمتـون تلفات تقریباً دو برابري نسبت بـه اکسـی  
ایمیداکلوپراید حاوي دو تریپس غربی گل ایجاد کرد. تیمار دلتامترین+

هاي پایروتروئید و نئونیکوتینوئید است که هر کشترکیب از گروه آفت
ها به فراوانی توسط کشاورزان ها به تنهایی و یا ترکیب آنیک از آن

شود. دلتامترین داراي سـمیت بـاال و اثـر فـوري اسـت و      استفاده می
ه با نتایج مطالعات ایمیداکلوپراید داراي اثر سیستمیک است. این نتیج

رسـد  ) مطابقت دارد. به طـورکلی بـه نظـر مـی    12داریت و چندري (
ــروز    ــث ب ــدي باع ــدي و پایروتروئی ــروه نئونیکوتینوئی ــب دو گ ترکی

توان هاي مناسب جهت کنترل آفات است که در این زمینه میویژگی
کش پرتئوس (دلتـامترین + تیاکلوپرایـد) و کونفیـدور انـرژي     به آفت
رین + ایمیداکلوپراید) اشاره کرد کـه اخیـراً از ترکیـب ایـن دو     (دلتامت

هـاي اخیـر ترکیـب    ها به وجود آمده است. در سـال کشگروه از آفت
کردن ترکیبات نئونیکوتینوئیدي با پایروتروئیـدي توسـط کشـاورزان    

ن زمینه انجام شده اسـت  مرسوم شده است و چندین تحقیق نیز در ای
  ).15 و 12، 4، 3(

روز پس از کاربرد تیمارها  14هاي مربوط به واریانس داده تجزیه
P =  5,10F ,6.51 =دار بـین تیمارهـا بـود (   حـاکی از تفـاوت معنـی   

پرایـد و  هـا نشـان داد تیمارهـاي اسـتامی    ). مقایسه میـانگین 0.006
داري از دو تیمار آزادیراختین و دلتامترین+ایمیداکلوپراید به طور معنی

پراید بیشـترین کـارآیی در   مؤثرتر بودند. استامی اکسی دیمتون متیل
کاهش جمعیت تریپس گل داشت و پس از آن بـه ترتیـب دو تیمـار    

 پرایـد دلتامترین+ ایمیداکلوپراید و آنتی فیدنت قـرار گرفـت. اسـتامی   
 یکوتینوئیـدها از گـروه نئون  یو گوارش یتماس یستمیک،س یکشحشره

از آفات جونده  یعیوس یفط ی،و دوام کاف یانتخاب یتاست، که با خاص
را در  یبلکـه گـرد سـ    ینـوز م یب،پسته، کرم س یلو مکنده مانند پس

حشـرات مقـاوم بـه سـموم      ایدپرکند. استامییم کنترل یوهدرختان م
 یرا بـه خـوب   یرتروئیـد ، کارباماته و پاآلی فسفره ياز گروهها یمیقد

ــ  ایی مطالعــات زیـادي وجــود دارنـد کــه کــار   .)58( کنـد یکنتـرل م
ها ). آزمایش56و  46اند (پراید علیه آفات مختلف را تأیید کردهاستامی

انــد کــه مصــرف ایمیداکلوپرایــد در خــاك بــراي کنتــرل نشــان داده
پراید است، درحالیکـه سمپاشـی شـاخه و    سفیدبالک مؤثرتر از استامی

  .)58پراید اثر بهتري دارد (برگ با استامی
ره سیسـتمیک اسـت کـه در ایـن     اکسی دیمتون متیل از سموم فسف

تحقیق باعث مرگ و میر پـایین شـده اسـت. ایـن نتـایج مشـابه نتـایج        
) است که نشان داد کاربرد اکسی دیمتون متیل 42مظاهري و همکاران (

دارد.  Aeolesthess arta Solskyکارآیی پایینی در کـاهش جمعیـت   
ب شـده اسـت   احتماالً یکی از دالیلی که باعث ناکارآمد بودن این ترکیـ 

مربوط به مقاومت تریپس گل نسبت به اکسی دیمتون متیل است. اکسی 
دیمتون متیل ترکیبی است کـه نسـبت بـه دیگـر سـموم داراي قـدمت       
بیشتري است و به ویژه درگذشـته کشـاورزان منطقـه بـه فراوانـی از آن      

انـد، تأییـد ایـن    هاي میوه استفاده کـرده جهت کنترل آفات مکنده در باغ
گیري نیاز به مطالعات بیشتري مثل انجام آزمون زیسـت سـنجی    نتیجه

ها دارد. کوتاه بودن زمان الزم براي تکمیل دوره رشد و نمو کشاین آفت
رویـه از مـواد   یک نسل و تعداد نسل زیاد در طـول سـال و اسـتفاده بـی    

). نتـایج یانـگ   37ها شده است (شیمیایی سبب بروز مقاومت در تریپس
داري مـرگ و میـر   متیل به طـور معنـی  دیمتونن داد اکسی) نیز نشا62(

  کندکمتري نسبت به ایمیداکلوپراید ایجاد می
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کش ف آفتدر تیمارهاي مختل Frankliniella occidentalisمتر سرشاخه و درصد تلفات (کارایی) سانتی 25) تعداد در SE±یانگین (م - 1جدول 
 روي سیب در منطقه شیراز

Table 1- Mean (±SE) number per 25 cm branch tip and percentage mortality (efficacy) of Frankliniella occidentalis in 
different pesticide treatments on apple trees, Shiraz 

مارروز قبل از کاربرد تی 1    
1 d before treatment 

ارروز بعد از کاربرد تیم 7  
7 d after treatment 

ماروز بعد از کاربرد تیر 14  
14 d After treatment 

 تیمارها
Treatments 

ر آبمیلی لیتر د  
ml/l water 

 میانگین1
Mean1 

 میانگین
Mean 

 کارایی
Efficacy 

 میانگین
Mean 

 کارایی
Efficacy 

 دلتامترین+ایمیداکلوپراید
Deltametrin+Imidacloprid 0.5+0.5 17.9±2.3 4.6±0.5a2 76.2 5.8±1.0a 77.7 

پرایداستامی  
Acetamiprid 0.5 24.4±4.0 13.3±1.5ab 49.9 5.9±1.6a 83.3 

 آنتی فیدنت
Antifeedant 4 22.1±1.2 12.9±6.0ab 46.0 9.5±3.1ab 70.1 

 آزادیراختین
Azadirachtin 2.5 22.4±3.6 11.4±1.8ab 53.2 24.1±5.3c 25.6 

متیلدیمتوناکسی  
Oxydemeton methyl 1 22.1±2.1 14.6±2.6ab 39.4 22.3±8.7bc 29.9 

 شاهد
Control 

 19.9±2.0 21.7±2.6b  28.8±5.1c  

  F5,10 = 0.84 F5,10 = 3.64  F5,10 = 6.51  
  P = 0.55 P = 0.039  P = 0.006  

  هاي تبدیل داده نشده ارائه شده استدادههاي لگاریتمی انجام شد، ها روي دادهتجزیه و تحلیل1
1Analysis was made on log-transformed data, untransformed data is presented 

 )P=0.05ایی دانکن (هاي هر ستون با حرف مشابه فاقد اختالف معنی دار هستند، آزمون چند دامنهمیانگین2
2Means followed by the same letter in each column do not differ using Duncan multiple range test (P=0.05) 

  
ـ  یپسجلـب تـر   یزانم یابیارز  يهـا گـل توسـط تلـه    یغرب

  یچسبنده رنگ
هاي رنگی (آبی، زرد و سفید) نشان نتایج مربوط به استفاده از تله

خرداد  22و  9، 1اردیبهشت،  25برداري (هاي نمونهداد در همه تاریخ
ي تعداد دارطورمعنیها بههاي آبی رنگ نسبت به دیگر تله) تله1389

؛ P = 0.005 2,9F ,10.30 =انـد ( بیشتري تریپس گل را جلب کـرده 
= 15.14, P = 0.001 2,9F 7.84 =؛, P = 0.011 2,9F  2,9  =وF

15.97, P = 0.001 هـاي  طور میانگین تلـه ). به1، به ترتیب) (شکل
هـاي  و تله 56/12 ± 78/4هاي زرد ، تله31/34 ± 85/13آبی رنگ 

تریپس گل جلب کردنـد. تـرجیح تـریپس گـل      87/4 ± 83/1سفید 
نیـز گـزارش    )36نسبت به رنگ آبی در مطالعه ناتویک و همکاران (

مشـابه  شده است. عدم ترجیح تریپس گل نسبت به رنگ سـفید نیـز   
) است ولی با 41) و چن و همکاران (8یج مطالعه ماتئوس و مکزیا (نتا

 .متفاوت است) 63نتایج یودین و همکاران (
ها مطالعات زیـادي  ور کلی در زمینه اثر رنگ تله بر تریپسبه ط

ها به رنگ آبی اند که تریپسوجود دارد. بعضی مطالعات گزارش کرده
) 59و  29، 22و بعضی به زرد ( )55و  36، 10، 9، 8، 1شود (جلب می

 Frankliniellaشـوند. شـواهدي وجـود دارد کـه گونـه      جلـب مـی  

schultzei  دوبـاي و همکـاران   61شود (جلب میبه رنگ قرمز نیز .(
ایی) نیز ) نشان دادند که حتی نوع آزمایش (آزمایشگاهی یا گلخانه14(

که ایـن حشـره در   گذارد بطوريبر ترجیح تریپس غربی گل تأثیر می
آزمایشگاه به رنگ زرد و آبی گرایش نشان داد ولی در گلخانه به رنگ 

اژ تریپس داراي یک پاسـخ  فهاي پلیآبی جلب شد. به طورکلی گونه
)، اما در مورد 31هاي سفید، زرد و آبی هستند (عمومی نسبت به رنگ

 41ترجیح رنگ تریپس غربی گل اختالف نظرهاي زیادي وجود دارد (
ها بیـان  ). نویسندگان مختلف دالیل مختلفی جهت این تناقض63و 

اکم آفت، ها در دسترس بودن منابع غذایی، تراند که مهمترین آنکرده
شکار تریپس توسط  .)14شرایط محیطی و مدت زمان آزمایش است (

، 24، 21هاي رنگی تحت تأثیر گونه، اندازه، رنگ و ارتفاع اسـت ( تله
  ).51و  33

هاي رنگی ممکن است واکنش ها نسبت به تلههر گونه از تریپس
هاي رنگی متفاوتی نشان دهند و به عبارت دیگر جلب حشرات به تله

 Megalurothrips sjostedti). بـراي مثـال   47ژه گونـه اسـت (  وی
(Trybom) ،Frankliniella schultzei (Trybom)  و

Frankliniella occidentalis (Pergande) هاي آبـی رنـگ   به تله
توانـد گونـه   هـاي زرد رنـگ فقـط مـی    که تلـه شوند درحالیجلب می
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Hydatothrips adolfifriderici (Karny)   ــی ــمنان طبیع و دش
انـد کـه   ). محققین همچنین گزارش کـرده 47ها را جلب کند (تریپس

رنگ روي شکار حشرات غیرهدف نیز مؤثر است. براي مثال، نایت و 

) نشان دادند انتخاب رنگ تله بر تعداد شکار زنبور عسل 32ملیسزکی (
)Aphis melliferaها () و مگسMuscidaeگذارد.) تأثیر می  

  

  
 برداري،تاریخ نمونه هر برداري. برايهاي مختلف نمونههاي رنگی چسبی در تاریخدر تله Frankliniella occidentalisمیانگین تعداد  - 1 شکل

  )=05/0Pایی دانکن، (آزمون چنددامنه ندارند دارياختالف معنی آماري لحاظ از مشابه، حرف داراي هايمیانگین
Figure 1- Mean number of Frankliniella occidentalis per color sticky trap on four sampling dates. For each date of sampling, 

means followed by the same letter are not significantly different (Duncan multiple range test, P = 0.05)  
 

توجهی قابلهاي آبی رنگ توانایی نتایج این مطالعه نشان داد تله
هـاي آبـی رنـگ بـراي     در شکار تریپس گل دارد. البته استفاده از تله

مدیریت تریپس گل بستگی به حضور دیگر آفات نیز دارد براي مثال 
شوند و به همین ها و مینوزها به رنگ زرد جلب میها، شتهبالکسفید

ند ) پیشنهاد کرد14) و دوباي و همکاران (5دلیل بلومتال و همکاران (
هاي آبی کارآیی باالتري در کنترل هاي زرد نسبت به کارتکه کارت

  آفات مختلف دارند. 
  

  گیري کلینتیجه
 پراید، دلتامترین+هاي استامیکشنتایج این مطالعه نشان داد آفت

توانند جمعیت تریپس گل را به نحـو  ایمیداکلوپراید و آنتی فیدنت می
پراید، دلتـامترین و  اي استامیهکشمطلوبی کاهش دهند. اگرچه آفت

اند ولـی در کشـاورزي   توصیه شده IPMهاي ایمیداکلوپراید در برنامه

هاي تأیید شده بسیار محدودتر است. یکی از کشارگانیک توصیه آفت
مؤثرترین تیمارها در کاهش تراکم جمعیت آفت آنتی فیدنت بـود. بـا   

کش بر دیگر ن حشرهاین وجود تحقیقات بیشتري نیاز است تا تأثیر ای
ویژه دشمنان طبیعی موجود ها و بههاي کشاورزي و گلخانهاکوسیستم

فیـدنت علیـه   کـه آنتـی  ها مشخص گردد. درحـالی در این اکوسیستم
تریپس غربی گل بسیار مؤثر است اما اگر کمترین اثر سوء بر محـیط  

هـاي  توانـد در برنامـه  زیست و موجودات غیر هدف داشته باشـد مـی  
تري توصیه ریت تلفیقی آفات در محصوالت مختلف با خیال آسودهمدی

ـ  ينشان داد تله هـا  یقتحق ینا یجنتا ینعالوه بر ا شود. رنـگ   یآب
 یشتراز دو و پنج برابر ب یشب یببه ترت یدزرد و سف ينسبت به تله ها

که  ياز موارد یکیرسد . به نظر میکنندیگل زا شکار م یغرب یپستر
تله  ینا یقاثر مثبت بگذارد تلف تواندیتله ها م ینا ییکارا یشدر افزا

  دارد. یشتريب یقبه تحق یازاست که ن یجنس يها ونها با فرم
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