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چکید	ه
تريپ�س	پی�از	Thrips tabaci Lindemanيکي	از	مهمترين	عوامل	زنده	ی	خس�ارت	زا	به	گل	و	گیاهان	زينتي	ايران	مي	باش�د.	
اين	آفت	به	گل	هاي	ش�اخه	بريده	به	ويژه	میخك،	گاليل،	داودي	و	مريم	خس�ارت	ش�ديد	وارد	مي	کن�د.	در	صورت	عدم	مديريت	
صحی�ح	آفت	و	سمپاش�ي	ه�اي	مکرر،	منجر	ب�ه	افزايش	هزينه	ه�اي	تولید،	آلودگي	محیط	زيس�ت،	مس�مومیت	تولیدکنندگان	و																								
مص�رف	کنن�دگان	گل	و	گیاهان	زينتي	مي	ش�ود.	آزمايش	هاي	متع�دد	براي	مقايس�ه	ی	روش	هاي	مختلف	مب�ارزه	با	تريپس	طي												
سال	هاي	1381	و	1382	در	شرايط	گل	خانه	هاي	میخك	ايستگاه	ملي	تحقیقات	گل	و	گیاهان	زينتي	محالت	و	گل	خانه	هاي	بخش	
خصوصي	انجام	ش�د.	در	سال1382	نتايج	نش�ان	داد	روش	مبارزه	تلفیقي	با	90/22	0/0	تلفات	در	جمعیت	تريپس	موثرترين	روش	
نسبت	به	روش	هاي	کارت	زرد	و	آبي،	سم	دلتامترين،	سم	ايمیداکلوپريد	و	رهاسازي	سن	به	صورت	مبارزه	ی	بیولوژيك	بوده	است.		
س�پس	در	س�ال	هاي	1384	و	1385	در	شش	گلخانه	از	شهرس�تان	محالت	با	در	نظر	گرفتن	گل	خانه	هاي	شاهد،	سمپاشي	شده	و	
تلفیقي	)سمپاش�ي	و	س�پس	رهاسازي	3	سن	شکارگر	)Orius albidipennis Router(		به	ازاي	هر	گیاه(	انجام	شد.آزمايشات	
در	قالب	طرح	بلوک	هاي	کامل	تصادفي	با	3	تیمار	مذکور	و	10	تکرار	)هر	تکرار	شامل	10	رديف	میخك(	اجرا	شد.	نتايج	نشان	داد	
تعداد	تريپس	در	گل	خانه	ش�اهد	6/8	تا7/7	عدد	و	در	گل	خانه	سمپاش�ي	ش�ده	1/1تا	3/1	عدد	و	در	گل	خانه	تلفیقي	0/25	تا	0/4	
عدد	تريپس	در	واحد	گل	بوده	است	که	از	نظر	آماري	در	سطح	1	0/0	با	هم	اختالف	معني	دار	دارند.	بنابراين	مديريت	صحیح	گل	خانه	
ها	و	کاربرد	روش	مبارزه	تلفیقي	و	ارايه	آموزش	هاي	الزم	به	گل	کاران	براي	تولید	گل	هاي	میخك	عاري	از	عالئم	خسارت	تريپس	و		

باقي	مانده	ی	سموم	شیمیايي	توصیه	مي	شود.	

کلمات	کلید	ي:	میخك،	تريپس	پیاز	Thrips tabaci Lindeman،	مديريت	تلفیقي	آفات،	گل	خانه	

مقايسه چند روش مبارزه با تريپس پياز
 Lindeman Thrips tabaci روي ميخك در شرايط گلخانه اي 
•	سید	حسن	ملکشي
عضو هیأت علمي ايستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زينتی )محالت(
•	سید	حسن	ملکشي
 عضو هیأت علمي مؤسسة تحقیقات گیاه پزشكي کشور
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اين	آفت	به	گل	هاي	ش�اخه	بريده	به	ويژه	میخك،	گاليل،	داودي	و	مريم	خس�ارت	ش�ديد	وارد	مي	کن�د.	در	صورت	عدم	مديريت	
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تلفیقي	)سمپاش�ي	و	س�پس	رهاسازي	3	سن	شکارگر	)Router	Orius albidipennis(		به	ازاي	هر	گیاه(	انجام	شد.آزمايشات	
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	ت�ا	0/4	عدد	تريپس	در	واحد	گل	بوده	اس�ت	که	از	نظر	آماري	در	س�طح	1%	با	هم	اختالف	معن�ي	دار	دارند.	بنابراين	مديريت	صحیح	
گل	خانه	ها	و	کاربرد	روش	مبارزه	تلفیقي	و	ارايه	آموزش	هاي	الزم	به	گل	کاران	براي	تولید	گل	هاي	میخك	عاري	از	عالئم	خس�ارت	
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Comparison of some control methods of Thrips tabaci Lindeman on  carnation under greenhouse condition
By: Hosseini-Nia, A., Scientific Member of National Research Station of Ornamental Plants, Malkeshi, S. H., Scientific 
Member of Plant Protection Research Institute, Tehran.
Onion thrips, Thrips tabaci Lindeman, is one of the most important pests of ornamental plants in Iran. This pest causes 
a serious damage on cut flower products, especially carnation, gladiolus, chrysanthemum and tuberose. Incorrect pest 
management and applications of chemicals in several times, result in increasing production cost, environmental pollution 
and hazard effects on producers and consumers. Several experiments were conducted to compare the effect of different 
control methods on thrips in National research station of ornamental plants of Mahallat and private greenhouses during 
2002-2003. The results of conducted experiments during 2003 revealed that integrated pest management (IPM) was 
the most effective control method with 90.22% pest mortality in large scale in comparison to yellow cards, blue cards, 
deltametrin, imidaclopride and biological control methods. An experiment was also carried out as randomized complete 
block design (RCBD) with 3 treatments and 10 replications (each replication = 10 rows of Carnation) in Mahallat during 
2005-2006. The treatments were application of pesticides and IPM (application of pesticides and release of 3 Orius 
albidipennis (Reuter) per plant) and six greenhouses were considered as control. There was significant differences among 
treatments (p<0.01). Number of thrips per flower was 6.8 - 7.7 in control; whereas it was 1.1- 3.1 in sprayed greenhouse 
and 0.25-0.4 in integrated control. Therefore, correct greenhouse management and integrated pest management program 
with sufficient training of farmers were recommended to produce cut flowers without pesticide residue and lower thrips 
damage on Carnation.

Key words: Carnation, Onion Thrips, Thrips tabaci Lindeman, IPM, Greenhouse 

مقد	مه
میخك يكي از مهمترين گیاهان زينتي ش��اخه بريده در س��طح کشور 
اس��ت و طبق آمار دفت��ر گل و گیاهان زينتي ايران بال��غ بر 955937 متر 
مربع از س��طح زير کش��ت گیاهان زينتي را به خود اختصاص داده اس��ت. 
سطح زير کش��ت اين گیاه در استان مرکزي 417500 مترمربع بوده که از 
نظر س��طح زير کش��ت پس از اس��تان تهران )492737 متر مربع( در رتبه 
دوم و از نظر تولید با 83197500 شاخه در سال در مقام اول قرار دارد     )2(  
تريپ��س پی��ازThrips tabaci Lindeman از پراکنش و اهمیت زيادي 
برخوردار اس��ت. اين گونه  پلي فاژ اس��ت و روي بیش از 300 گیاه مختلف 
فعالیت دارد. اي��ن آفت به گیاهان زينتي میخك، گاليل، مريم و داودي در 
اس��تان مرکزي ) محالت ( و اس��تان تهران )ورامین و پاکدش��ت( خسارت 
ش��ديد وارد مي کند )4، 5، 6، 7، 8، 9، 10(.  تعدادکل گونه هاي راس��ته بال 
ريش��كداران بیش از4500 گونه ذکر شده است )23(. عمل مكانیكي نیش 
تريپس ها ق��درت تخريبي کمي دارد و عموماً يك س��لول اپیدرم را تخريب 
مي کن��د ولي  تزريق بزاق حش��ره به داخ��ل بافت گیاه، خس��ارت واقعي را 
موجب مي ش��ود)22 ، 23(. بزاق از طريق ديواره س��لولزي گیاهان به مقدار 
وس��یع پخش مي ش��ود و مجموعه اي از س��لول هاي اط��راف محل نیش را 
کام��اًل احاط��ه و تخريب مي کند)22 ، 23(. س��لول ها مي میرند، خش��ك 
مي ش��وند ، رنگدانة خود را از دس��ت مي دهند و به رنگ نقره اي  تبديل 
مي ش��وند)22 ، 23(. رفتار پنهان تريپس ه��ا در نواحي محفوظ گیاهان در 
زمان سمپاش��ي و بروز درجاتي از مقاومت در اين حشرات نسبت به سموم، 
در اکثر مواقع باعث مي ش��ود تا مبارزه ش��یمیايي به تنهايي علیه اين آفت 

از کاراي��ي الزم برخوردار نباش��د)24(. همچنین کوتاه بودن زمان الزم براي 
تكمیل دوره رشد و نمو يك نسل و تعداد نسل زياد در طول سال و استفاده 
بي رويه از مواد ش��یمیايي س��بب بروز مقاومت در تريپس ها ش��ده اس��ت 
)23(. اس��تفاده بي رويه از آفت کش ها، س��بب بروز مشكالت اساسي مانند 
آلودگي هاي زيس��ت محیطي، نابودي حشرات مفید، ايجاد مسمومیت هاي 
حاد و مزمن در انسان ها و نیز تحمیل هزينه هاي گزاف به تولید کنندگان 
محصوالت کش��اورزي مي گ��ردد)9(. داليل فوق الذکر، ب��ه همراه خطرات 
ناشي از بقاياي س��موم در فرآورده هاي گیاهي، کشاورزان و مسئوالن را در 
بس��یاري ازکشورها وادار به جس��تجو براي يافتن يك روش مبارزه مطمئن 
و جايگزين نموده اس��ت )10(. از اوايل س��ال 1990 گروهي از محققین به 
منظور دس��تیابي به روش هاي کنترل بیولوژيك تريپس هاي آفت، اقداماتي 
 را انجام داده اند)Loomans .)22 و همكاران در سال 1995 جهت کنترل 
تريپ��س ها، چه��ار مرحله مختل��ف ش��امل:1- مطالع��ه و ارزيابي جمعیت 
تريپس ها و دش��منان طبیعي شناخته شده آنها 2- بازديدهاي مزرعه اي به 
منظور يافتن عوامل بیولوژيك جديد)پارازيتويید، شكارگر و پاتوژن( 3- ابداع 
روش هاي پرورش دش��منان طبیعي تريپس ها  4- ارزيابي دشمنان طبیعي 
تريپس ها در ش��رايط آزمايش��گاه، گل خانه و مزرعه را قابل اجرا و پیگیري 
دانس��تند )23(. در گلخانه هاي میخك محالت، ورامین و پاکدشت تريپس 
پیاز و کنه هاي تارتن Tetranychus cinnabarinus Boisduval از 
جمعیت زيادي برخوردار هس��تند و هر ساله گل کاران مقادير قابل توجهي 
سموم شیمیايي صرف مبارزه با آنها مي کنند )5(. دشمنان طبیعي متعددي 
در کنت��رل انبوهي جمعیت تريپس ها در میان محصوالت کش��اورزي موثر 
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 Anthocoridae سن هاي خانواده Heteroptera هستند)24(. از راسته
درکنترل جمعیت تريپس ها از اهمیت قابل توجهي برخوردار مي باش��ند، به 
طوري که طي س��ال هاي اخیر اقداماتي در خصوص پرورش اين حش��رات 
مفی��د انجام ش��ده و از آنه��ا در برنامه هاي مبارزه تلفیقي با آفات اس��تفاده 
شده اس��ت )20، 24(. حدوداً 400 گونه سن شكارگرمتعلق به اين خانواده 
 Orius و Anthocoris در سراس��ر جهان گزارش شده است و دو جنس
از ش��كارگرهاي معروف هستند)24(. بررس��ي هاي متعددي براي شناسايي 
گونه هاي س��ن هاي  Orius درسرتاسر دنیا صورت گرفته است، به طوريكه 
Reuter در س��ال 1884 و Poppius در س��ال 1909  اولی��ن مطالعات 
جامع تاکسونومیك را روي خانواده Anthocoridae انجام داده اند)19(. 
پس از آن حشره شناس��ان متعددي اين گروه از حشرات را در اروپا، روسیه، 
آفريقاي جنوبي، آمريكا، چین، هندوستان، استرالیا و ژاپن مطالعه کرده اند و 
 Gonzalez قريب به70 گونه را شناسايي نموده اند)19(. طبق بررسي هاي
 Ferragut3 , در س��ال 1994)19( در اسپانیا شش گونه شناسايي شد که 

 Orius albidipennis )Reuter( Orius laevigatus( گون��ه ه��اي
Fieber( از جمعی��ت غال��ب برخ��وردار هس��تند )18 ، 19(. اس��توان و 
هم��كاران در 1378تعداد 7 گونه ازس��ن Orius از اس��تان فارس گزارش 
نموده اند)1(. مددي در س��ال1378، ملكش��ي و همكاران درس��ال 1384، 
میرهلي درس��ال 1379 به ترتیب روي شناسايي گونه هاي سن Orius در 
مزارع خیار شهرس��تان کرج ، بررسي بیولوژي گونه O. albidipennis و 
مطالعه خصوصیات زيس��تي و روش هاي تولی��د انبوه گونه مذکور مطالعاتي 
 O. albidipennis, O. majusculus  انج��ام داده ان��د)7، 8، 10(.گونه ه��اي
 )Reuter(, O. laevigatus, O. tristicolor )White( O.insidiosus )Say"
)O. tristicolor )White در حال حاضر در نقاط مختلف دنیا داراي بیشترين 
کاربرد در برنامه هاي کنت��رل بیولوژيك علیه آفات و بويژه تريپس ها دارند 
)25(. گون��ه O .laevigatus ب��ه عنوان يكي از مهمتري��ن عوامل کنترل 
بیولوژي��ك تريپس هاي گیاه��ان گلخانه اي در اروپا پ��رورش و کاربرد دارد.
گون��ه O. albidipennis از گونه ه��اي مهم محس��وب  ش��ده و مبدا آن 
منطق��ه پالئارکتیك  و يك��ي از گونه هاي غالب جن��س Orius در جزاير 
قناري اس��پانیا اس��ت که از ش��ته ها، تريپس ها و تعدادي ازکن��ه ها تغذيه 
مي نمايد )24(. در پرورش گونه هاي س��ن هاي ش��كارگر Orius معموالً از 
تیماره��اي غذاي��ي بی��د آرد Ephetia kuhniella Zeller وگرده ذرت 
اس��تفاده مي ش��ود)17(. جهت اس��تفاده از تخم هاي بید آرد بايد تخم ها 
را ب��ا اش��عه ماوراء بنف��ش و يا انجماد جنی��ن عقیم نمود و ب��ه عنوان غذا 
در پرورش س��ن ها اس��تفاده کرد)17(. بس��تر تخمريزي معموالً قس��متي 
از يك گیاه س��بز نظیر غالف لوبیا س��بز، برگ گیاه ش��معداني، برگ گیاه 
کل��م، جوانه فلفل و س��اقه س��یب زمیني م��ي باش��د )12، 17، 28 ، 29(. 
ش��رايط محیطي مناس��ب جهت پرورش نیز عموماً دم��اي 25 تا 27 درجه 
س��انتي گراد و رطوبت نسبي 65 تا 70 درصد و روشنايي 16 ساعت مي باشد 
)Carnero. )17 ، 15 و همكاران در س��ال 1994 چندين نسل از سن هاي                                                                                                        
O. albidipennis را ب��ا اس��تفاده از تخ��م بید آرد و گرده گل و بس��تر        
تخ��م ريزي غ��الف لوبیا در ش��رايط دماي 25 درجه س��انتي گراد و رطوبت 
نس��بي 75 درصد و روشنايي 16 س��اعت پرورش دادند)17(. در اين روش 
سن ها در داخل جعبه هاي مكعبي کوچك که دهانه آن توسط پارچه توري 
 پوش��یده شده اس��ت نگهداري ش��دند. به منظور جلوگیري از هم خواري از 

تكه هاي مقواي چین دار استفاده شد)17(. همچنین از غالف هاي لوبیا نیز 
به عنوان بس��تر تخمريزي استفاده ش��د و روزانه اين غالف ها را که حاوي 
 تخم بودند تعويض کردند)17(. جمع آوري حش��رات بالغ نیز بوس��یله پمپ 
مكنده ی کوچك صورت گرفت. Van-Lenteren در س��ال 1998 کنترل 
کیفي سن O. albidipennis را در شرايط دمايي 1 ±25 درجه سانتي گراد 
و رطوبت نس��بي70 درصد  و 16 ساعت روشنايي بررسي کرد)30(. محقق 
مذکور نس��بت جنسي گونه مورد مطالعه را باالتر از 45 درصد ماده و میزان 
ب��اروري آن را 30 تخ��م ب��ه ازاي هر حش��ره ماده در م��دت دو هفته ذکر 
 O. albidipennis نموده اس��ت)30(. در ارزيابي کارايي پوره هاي س��ن
طي دوره نش��و و نماي پوره سن 1 تا حش��ره کامل از 189/2 عدد تريپس 
تغذيه مي نمايند و پوره هاي سن مذکور در شرايط مزرعه روزانه از 30 پوره 
تريپس پیاز و حش��رات کامل از 23 پوره تريپس پیاز تغذيه مي کنند )26(. 
 O. albidipennis از جمل��ه Orius در اروپ��ا گونه ه��اي مختلف جنس
ب��ه صورت تج��اري به منظور کنت��رل تريپس هاي گیاه��ان زينتي تولید و 
رهاس��ازي  مي ش��ود)26(. براي کنترل تريپس هاي گیاهان زينتي در آلمان 
چهارمرتبه رهاس��ازي به ازاي 3 سن ش��كارگر .Orius spp در متر مربع 
استفاده  ش��د )Grassetly .)13 و همكاران در س��ال 1994 براي کنترل 
تريپ��س غرب��ي گل )Frankliniella occidentalis )Pergande از 
سن O.majusculus استفاده کردند)20(. آنها در تحقیق خود تیمارهاي 
مختلف رهاس��ازي سن مذکور را مقايسه کردند و 2/5 سن به ازاي هر بوته 
بیش��ترين تأثی��ر را درکنترل و کاهش جمعیت آفت ب��رآورد نمودند )20(. 
س��موم رايج ب��راي کنترل تريپ��س روي میخك در ايران  س��م دلتامترين 
)دس��یس2/5 0/0( با غلظت 0/5 در هزار، س��م فن پروپاترين )دانیتول10 
0/0( ب��ا غلظ��ت 2 در هزاراس��ت )4 ، 11(. همچنین س��م ايمیداکلوپرايد 
)کنفی��دور350SC( با غلظت 0/009 گرم م��اده موثره براي هر گلدان با 3 
کیلوگ��رم خاك به صورت آب دهي پ��اي بوته، طبق توصیه آژانس مديريت 
تلفیقي کانادا استفاده مي شود )4 ، 14(. هدف از اين تحقیق مقايسه چند 
روش مختلف مبارزه با تريپس پیاز روي میخك با تاکید بر پرورش و کاربرد 
سن ش��كارگر O.alibidipennis مي باشد تا مناسب ترين روش، زمان و 
نسبت مناسب ش��كارگر به ش��كار جهت کنترل جمعیت تريپس پیاز روي 

میخك به گل کاران توصیه گردد. 
 

مواد		و	روش	ها
به منظ��ور پرورش بید آرد E.  kuehniella Zeller از مخلوط آرد 
گن��دم، بلغور ذرت، ش��كر و مخمر آبجو در ش��رايط دمايي 1±25 درجه 
س��انتي گراد و رطوبت نسبي 5±70 درصد اس��تفاده شد)3(. از تخم هاي 
O. albidipennis عقیم ش��ده ی بی��د آرد براي تغذيه س��ن ش��كارگر
اس��تفاده شد. براي پرورش سن مذکور ابتدا سن هاي بالغ از روي گل هاي 
جعف��ري، آفتابگ��ردان و میخك جمع آوري ش��دند و س��پس جهت تخم 
گذاري س��ن ها زير بش��ره ی  برگ هاي ش��معداني، س��ن ها درون ظروف 
حاوي برگ ش��معداني، قرار داده ش��دند و براي تحري��ك در تخم گذاري 
ب��ا تخم بی��د آرد و گرده ذرت تغذيه ش��دند. برگ هاي ش��معداني حاوي 
تخم ه��اي س��ن در ظروف پرورش پ��وره قرار داده ش��دند و پس از خروج 
پوره ها، هر دو روز يك بار فقط با تخم بید آرد تغذيه ش��دند. کلیه ظروف 
پرورش سن در ش��رايط دمايي 1±25 درجه س��انتي گراد، رطوبت نسبي 
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5±65 %	و دوره نوري 16 س��اعت روشنايي و 8 ساعت 
تاريك��ي قرار داده ش��دند)3(. در آزمايش س��ال 1381 
ابت��دا کلیه گیاهان میخك با تريپس به صورت مصنوعي 
آلوده ش��دند تا جمعیت تريپس به حد خسارت زا )تعداد 
5 ت��ا 7 تريپ��س روي هر گل()27( افزاي��ش يابد. طبق                                                                                  
غلظت هاي معرفي ش��ده روي برچسب سموم و فهرست 
سموم مجاز ايران )11( س��م دلتامترين )دسیس%2/5( 
با غلظ��ت 0/5 در ه��زار، ف��ن پروپاترين)دانیتول%10( 
 SCب��ا غلظ��ت 2 در ه��زار و ايمیداکلوپراي��د )کنفیدور
350(  ب��ا غلظ��ت 0/009 گرم ماده ی مؤث��ره براي هر 
گل��دان ب��ا 3 کیلوگرم خاك طبق روش توصیه ش��ده از 
آژانس دولتي  مديريت مبارزه با آفات کانادا )14( انجام 
گرديد. در تیمارهاي استفاده از کارت هاي چسبنده زرد 
و آبي طب��ق روش Heinz و همكاران)21( و همچنین 
از روش Brodsgard و هم��كاران )16(ب��ه ازاي ه��ر 
گلدان يك کارت اس��تفاده ش��د، بدي��ن ترتیب که 20 
س��انتي متر مربع از هر کارت را آغش��ته به چسب ناتور 
)Nature non dry( نم��وده و در ب��االي قی��م فلزي 
بوت��ه هاي میخك وصل ش��د، اين کارت ه��ا فقط باعث 
 شكارحشرات و تريپس هاي بالغ در حین پرواز مي شوند.
گلدان ها همزمان آلوده به تريپس شدند و محلول پاشي، 
محل��ول دهي پ��اي بوته، آويختن کارت هاي چس��بنده 
و اولین رهاس��ازي س��ن هاي ش��كارگر همزم��ان انجام 
 گرديد. س��پس آزمايش��ات با 8 تیمار و 4 تكرار در قالب 
کرت ه��اي کاماًل تصادفي اجرا گردي��د. تیمارها عبارت 
بودند از: 1- رهاس��ازي 3 سن شكارگر به ازاي يك گیاه 
میخك 2- رهاس��ازي 8 سن ش��كارگر به ازاي يك متر 
مربع به طور هفتگي و تا س��ه هفته ادامه يافت. 3- سم 
دلتامترين )دسیس 2/5%( با غلظت 0/5 در هزار 4- سم 
فن پروپاترين )دانیتول10% با غلظت 2 در هزار 5- س��م 
ايمیداکلوپرايد )کنفیدور350SC( با غلظت 0/009 گرم 
ماده موثره براي هر گلدان با 3 کیلوگرم خاك 6- کارت 
چس��بنده زرد 7- کارت چسبنده آبي، به ازاي هر گلدان 
يك کارت اس��تفاده گرديد 8- تیمار آب پاشي)ش��اهد(.

ي��ك روز بعد از اعمال تیمارها و روزهاي 3، 7 ،14و 21 
روز بعد ش��مارش تريپس در واح��د گل انجام گرديد .از 
داده ها با فرمول هندرسون- تیلتون درصد تلفات گرفته 
ش��د س��پس با اس��تفاده از Arcsin√x تبديل و نهايتاً 
تجزيه واريانس ش��دند. آزمايش ديگر در سال 1382 در 
قال��ب بلوك هاي کامل تصادفي ب��ا 5 تیمار، 4 تكرار که 
هر کرت ش��امل 20 بوته میخك بلژيكي بود در ش��رايط 
گل خانه در ايستگاه ملي تحقیقات گل و گیاهان زينتي 
محالت انجام ش��د. بی��ن هر کرت با پالس��تیك و درب 
ورودي آن ب��ا توري گرفته ش��د. تیماره��ا عبارت بودند 
از: 1- ش��یمیايي: محلول پاش��ي با دلتامترين )دسیس 

EC 2/5%( ب��ا غلظ��ت0/5 در هزار که يك ماه بعد از آلوده س��ازي گیاه ب��ا تريپس اعمال 
ش��د. 2- تلفیقي: محلول پاش��ي با دلتامترين )دس��یس EC 2/5%( با غلظت 0/5 در هزار 
ک��ه همزمان با روش ش��یمیائي انجام ش��د و يك هفته بعد از محلول پاش��ي رهاس��ازي 3 
س��ن در يك گیاه به مدت 3 هفته انجام ش��د.3- بیولوژيك : فقط رهاس��ازي 3 سن به ازاي 
هر گیاه انجام ش��د. عملیات رهاس��ازي، همزمان با رهاس��ازي در تیمار تلفیقي بود و تا سه 
هفته ادامه داش��ت.4- آب پاش��ي 5- شاهد )بدون آب پاش��ي(. شمارش تريپس ها يك روز 
قب��ل و روزه��اي 6، 13، 20، 27 و 34 روز بعد از محلول پاش��ي انجام ش��د و درصد تلفات 
با فرمول هندرس��ون – تیلتون محاسبه و س��پس تجزيه و تحلیل شدند. آزمايش هاي سال 
زارع��ي 1385-1384 در 6 گل خانه مختلف از بخش خصوصي انجام ش��د. تیمارها عبارت 
بودند از: 1- ش��اهد 2- سمپاشي با دس��یس 0/5 در هزار 3- تلفیقي)سمپاشي با دسیس و 
 س��پس يك هفته بعد رهاسازي 3 س��ن در بوته(. الزم به توضیح است، به علت وسعت زياد 
گلخانه ها )500 متر مربع( از کلیه ی مراحل س��ن براي رهاسازي در گل خانه هاي آزمايشي 

اس��تفاده ش��د. در آزمايش��ات هر تیمار10 تكرار  )رديف( داش��ت. 

نتايج
 در سال 1381 نتايج روز بیست و يكم نشان داد که سموم دلتامترين و فن پروپاترين به 
ترتیب با تلفات 96/45و93/93 درصد  بیش��ترين تلفات در جمعیت تريپس ها ايجاد کرده اند. 
س��م ايمیداکلوپريد، رهاسازي 3 سن در بوته، رهاس��ازي 8 سن در متر مربع، کارت چسبنده 
زرد و کارت چسبنده آبي به ترتیب با تلفات 90/52 ، 87/31 ، 80/47 ، 69/84 و 63/51 در 

گروه هاي بعدي قرار دارند)جدول و نمودار 1(. 
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جدول	1:	تجزيه	واريانس	درصد	تلفات	حقیقي	پس	از	تبديل	به	Arcsin√x	21	روز		بعد	از	اعمال	تیمارها	در	سال	1381

**تیمارها	در	سطح1	%	معني	دار	شدند

نمودار1:	میانگین	درصد	تلفات	حقیقي	تريپس	tabaci	T.	در	21	روز	پس	از	اعمال	تیمارها	در	سال	1381
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در اين آزمايشات سموم دلتامترين و فن پروپاترين 
بیش��ترين تاثیر را داش��ته اند. تلفات رهاس��ازي بعد از 
س��موم ش��یمیايي قرارگرفته اند و رهاسازي 3 سن در 
يك بوته میخك بیشتر از رهاسازي 8 سن در يك متر 
مربع )با 9 بوته به فاصله 25 س��انتي متر( تريپس هاي 
میخك را کنترل کرده است. میزان شكار در کارت هاي 
زرد بیش��تر از کارت هاي آب��ي بوده ولي میزان کنترل 
اي��ن دو روش روي آفت کمت��ر از بقی��ه تیمارها بود. 
زيرا تنها تريپس هاي بالغ توس��ط کارت هاي چسبنده 
 ب��ه دام افتاده  ل��ذا تأثیر کمتري نس��بت ب��ه بقیه ی 
روش ها از خود نشان داده است. به طور کلي رها سازي 
سن هاي ش��كارگر O. albidipennis روش مناسبي 
بوده و آلودگي محیط زيست را در بر ندارد و بهتر است 

اين روش در تلفیق با ساير روش ها استفاده گردد.
تع��داد  ش��مارش   1382 س��ال  آزمايش��ات  در 
تريپس ها ي��ك روز قبل و 6،13،20،27 و 34 روز بعد 
از اعم��ال تیمارها انجام ش��د و درص��د تلفات تريپس 
در واح��د گل محاس��به ش��د. نتايج تجزي��ه واريانس 
حاکي از تف��اوت معني دار در س��طح 5% بین تیمارها 
براي درصد تلفات تريپس بود. بر اس��اس نتايج آزمون 
مقايس��ه میانگین ها در 6 ، 13 و20 روز بعد از کاربرد 
 تیمارها، تیمارهاي تلفیقي و ش��یمیائي بدون اختالف 
معني دار با يكديگر بیشترين تأثیر را داشتند ولي درصد 
تلف��ات تیمار تلفیقي پ��س از 27 روز بطور معني داري 
بیش��تر از س��اير تیمارها بود. س��رانجام در34 روز بعد 
از اعم��ال تیماره��ا، تیمار تلفیقي ب��ا 90/22% تلفات 
موثرتري��ن تیمار بود و با تیم��ار بیولوژيك با %81/07	
تلف��ات و تیمار ش��یمیايي با 70/5%	تلف��ات، اختالف 
معني داري نش��ان داد)جدول و نمودار 2(. بنابراين با 
گذش��ت زمان بهترين روش جهت کنترل تريپس پیاز 
روش تلفیقي بوده و براي اس��تفاده گل کاران پیشنهاد 

مي گردد.
در نتايج س��ال زراعي 1385-1384 مش��اهده شد که 
تع��داد تريپس در گل خانه ش��اهد 6/8 تا 7/7 تريپس 
ب��ه ازاي هر گل و ب��ه موجب افزاي��ش جمعیت آفت،                                                                    
نش��انه هاي خس��ارت تريپ��س نیز روي گلب��رگ هاي 
میخ��ك ش��ديد ب��ود.  در گل خانه سمپاش��ي ش��ده 
جمعیت تريپس به ط��ور مقطعي به تعداد 1/1 تا 3/1 
تريپ��س در واحد گل ب��ود. در صورتیكه جمعیت آفت 
در گل خان��ه تلفیق��ي به تعداد 0/25 ت��ا 0/4 تريپس 
در واحد گل بوده اس��ت )ج��دول و نمودار 3(. با توجه 
به رهاس��ازي س��ه مرحله اي سن هاي ش��كارگر روي 
گیاه��ان میخك، جمعیت آف��ت در طول دوره گلدهي 
 میخك کنترل شده بود و عاليم خسارت آفت نیز روي 
گلبرگ ها مشاهده نشد. تیمارهاي مذکور از نظر آماري 
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	جدول2:	تجزيه	واريانس	درصد	تلفات	تريپس	در	واحد	گل	میخك،	34	روز	بعد	از	اعمال	تیمارها	در	سال	1382	

جدول	3:	تجزيه	واريانس	میانگین	تعداد	تريپس	در	واحد	گل	میخك	بعد	از	اعمال	تیمارهاي	مختلف	در	س�ال	زارعي	
	1384-1385

نمودار2:	میانگین	درصد	تلفات	تريپس	tabaci	T.	34	روز	بعد	از	اعمال	تیمارها	در	سال	1382	

نمودار3:	تأثیر	تیمارها	در	میانگین	تعداد	تريپس	tabaci	T.	در	واحد	گل	میخك	در	سال	زارعي	1384-1385

**تیمارها	در	سطح1	%	معني	دار	شدند

**تیمارها	در	سطح	1	%	معني	دار	شدند
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 در س��طح 1%	با هم اختالف معني دار داش��تند. بنابر اين با مديريت صحیح 
گل خانه ها و کاربرد روش مبارزه تلفیقي با تريپس میخك مي توان گل هاي 

میخك عاري از خسارت تريپس تولید کرد.

بحث	
 تجزيه واريانس داده هاي س��ال 1381 نش��ان داد کلیه تیمارها با ش��اهد 
اخت��الف معني دار دارند و با نتاي��ج Grassetly و همكاران )20( مغايرتي 
نداش��ته اس��ت. نتايج 21 روز بعد از اعمال تیمار در سال 1381 نشان داد 
که س��موم دلتامترين و فن پروپاترين به ترتیب با تلفات 96/45 و %93/93 
بیش��ترين تلفات و ايمیداکلوپرايد با 90/52 %، رهاس��ازي 3 سن در بوته با 
87/31%، رهاس��ازي 8 سن در متر مربع با 80/47%، کارت چسبنده زرد با 
69/84%	و کارت چس��بنده ی آبي با 63/51% تلفات به ترتیب در گروه هاي 
 بع��دي قرار دارند. تأثیر رهاس��ازي مش��ابه نتاي��ج Albert  )13( و تأثیر 
کارت هاي چسبنده مشابه نتايج Brodsgard1 )16( بود. بنابر اين با توجه 
به درصد تلفات ايجاد ش��ده در تیمارهاي مختلف مش��اهده مي شود، سموم 
شیمیايي بیش��ترين تلفات را روي جمعیت تريپس ها وارد نموده اند ولي به 
دلیل اثرات سوء سموم روي محیط زيست بايد در مصرف آنها احتیاط الزم 
را به عمل آورد و فقط از س��موم براي کاهش جمعیت آفت اس��تفاده کرد و 
 از مص��رف مداوم آنها روي محصوالت گل خانه اي اجتناب نمود و به دنبال 
 O. albidipennis روش هاي مناسب و ايمن تر بود. رهاسازي 3 سن شكارگر
به ازاي هر بوته بیش��ترين تلفات را در برداش��ت، لذا کاربرد اين عامل زنده 
جه��ت کنترل پايدار تريپس ها در تلفیق با روش هاي ديگر توصیه مي گردد. 
از کارت هاي چس��بنده به منظ��ور پیش آگاهي و رديابي جمعیت تريپس ها 
در داخل محصوالت کشاورزي استفاده مي شود. کارت هاي آبي جهت جلب 
تريپس غربي گل کاربرد دارند و از کارت زرد به منظور پیش آگاهي تريپس 
 پیاز استفاده مي شود. به دلیل وجود تريپس پیاز در گل خانه مورد آزمايش 
کارت هاي زرد بیش��تر از کارت هاي آبي تريپس ها را جلب کرده بودند ولي 
 تلفات اين دو کمتر از بقیه تیمارها مي باشد و علت آن جلب تريپس هاي بالغ به 
 کارت هاي چسبنده مي باشد. طبق نتايج سال 1382 نیز تیمارها به احتمال %5	
معني دار شدند و تیمار تلفیقي پس از گذشت 34 روز از شروع آزمايشات با                                                                                                 
90/22% تلفات روي تريپس، مؤثرترين تیمار بود. تیمار بیولوژيك %81/07 
تلفات و تیمار ش��یمیايي 70/5% تلفات در جمعیت تريپس ايجاد کرده بود. 
نتايج اين تحقیق با مطالعات Grassetly و همكاران)20(مطابقت داش��ت. 
بنابراي��ن طبق نتايج مي توان چنین نتیجه گیري نمود که با گذش��ت زمان 
و در م��دت طوالني بهترين روش براي کنترل تريپ��س پیاز، روش تلفیقي 

مي باشد. 
درآزمايشات سال زراعي 1385-1384 در گل خانه میخك زمیني با روش 
تلفیقي: رهاس��ازي 3 سن در واحد بوته میخك يك هفته پس از سمپاشي، 
تع��داد تريپس به 0/4 تريپس در گل و در گل خانه میخك هیدروپونیك به 
علت محصور بودن کامل گل خانه با رهاس��ازي 4 س��ن در متر مربع تعداد 
تريپ��س به 0/25 تريپس در گل کاهش ياف��ت. بنابراين با توجه به عوارض 
سموم ش��یمیايي بر محیط زيست و سالمتي گل کاران و مصرف کنندگان 
گل وگیاهان زينتي و همچنین به منظور جلوگیري از وجود باقیمانده سموم 
در محموله هاي صادراتي گل و گیاه و توس��عه صادرات اين کاالي ارز آور، 
الزم اس��ت تا گلكاران در روش هاي مديريت کنترل آفات گل هاي تولیدي 

تجدي��د نظر کنند و با توجه به نتايج اين طرح و همانند برنامه هاي مبارزه 
بیولوژيك س��اير کشورها، از سن ش��كارگرO .albidipennis در تلفیق با 

ساير روش هاي مبارزه براي کنترل تريپس میخك استفاده نمايند. 

سپاسگزاري	
هزينه انجام اين تحقیق از محل اعتبارات پروژه توسعه کاربرد مواد بیولوژيك 
و اس��تفاده بهینه از کود و س��م در کش��اورزي و همچنین مديريت ترويج و 
مشارکت هاي مردمي وزارت جهاد کش��اورزي تامین شده است. نگارندگان 
مراتب قدرداني خود را از موسس��ه تحقیقات گیاهپزش��كي کشور و ايستگاه 
ملي تحقیقات گل و گیاهان زينتي محالت و گل کاران بخش خصوصي که 

امكانات مالي و اجرايي اين تحقیق را فراهم نمودند ابراز مي دارند.  
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