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 چکیده
و هر ساله خسارت  باشدمیو یکی از آفات مهم مزارع حبوبات  بودهترین تریپس شناخته شده در دنیا میعموترین و فاژپلی  Thrips tabaciتریپس پیاز

روی دو گیاه عدس و نخود  های جدول زندگی تریپس پیاز،های رشدی و آمارهشاخصکند. در این مطالعه قابل توجهی را به محصوالت مختلف وارد می

مطالعه شد. طول ساعت(  9به  01وشنایی به تاریکی درصد و طول دوره ر 91 ± 5، رطوبت نسبی لسیوسس رجهد 25 ± 0)دمای  آزمایشگاهشرایط  در

 00/01و  روز 90/05و  90/01دو میزبان عدس و نخود به ترتیب برابر با  رویو میانگین طول عمر حشرات بالغ گی آفت از تخم تا مرحله بلوغ دوره زند

عدد تخم بود. مرگ و میر پیش از بلوغ روی میزبان عدس و نخود  90/20و  01/01گذاری به ترتیب برابر با نگین تخممیا محاسبه گردید. روز 00/01و 

( روی عدس و نخود mrنرخ ذاتی افزایش جمعیت ) و 22/21و  50/10به ترتیب  (0R)مثل  نرخ خالص تولیددرصد بود.  59/09و  10/01به ترتیب برابر با 

نشان داد که جمعیت تریپس پیاز روی گیاهان نخود و عدس به ترتیب در هر روز  ( λ)نرخ متناهی افزایش جمعیت  بود. 011/1و  095/1به ترتیب 

( روی دو میزبان به DTبرابر شدن جمعیت ) ( و زمان الزم برای دوTیک نسل ) میانگین زمانچنین همبرابر شده است.  00/0، 21/0نسبت به روز قبل 

های تریپس پیاز روی گیاه های رشدی و آمارهتمام شاخصنتایج به دست آمده نشان داد که بود.  روز 09/5، 91/1روز و  09/22، 90/00ابر با ترتیب بر

رسد که گیاه عدس میزبان مناسبی نخود بود. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر میگیاه نسبت به داری از لحاظ آماری دارای اختالف معنیعدس 

 . استجمعیت تریپس پیاز  برای

 گی، طول دوره رشدی، عدس، نخودتریپس پیاز، جدول زند کلیدی: کلمات
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Abstract 

Onion thrips, Thrips tabaci is the most well-known and most common polyphagous thrips worldwide and is one of the major pests of 

legume fields, causing significant damage to various crops each year. In this study the life table parameters of onion thrips was studied on 

lentil and chickpea plants at laboratory conditions (25 ± 1°C, 70 ± 5% RH and 16: 8 h L: D). The total life cycle from egg to adult and the 

mean adult longevity on lentil and chickpea plants were calculated as 13.81 and 15.81 days, and 13.44 and 13.91 days respectively. The 

females laid 43.90 and 24.84 eggs on average. The immature mortality was 10.01 and 18.58 on lentil and chickpea, respectively. The net 

reproductive rate (R0) was 39.51 and 20.22, and the intrinsic rate of increase (rm) was 0.185 and 0.133 respectively. The finite rate of 

increase (λ) was 1.20 and 1.14. However, mean generation time (T) and doubling time (DT) on two host plants was calculated as 19.81, 

22.47 and 3.73, 5.18 day. The results showed that all of the life table parameters of T. tabaci on lentil plant were statistically significantly 

different from chickpea plant. According to these results, it seems that lentil is a more suitable host plant for onion thrips.  
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 مقدمه

ترین منابع گیاهی غنی از حبوبات به عنوان یکی از مهم

-شمار میبهبعد از غالت دومین منبع مهم غذایی انسان  ،پروتئین

-روند. حبوبات توسط تعداد زیادی از آفات مورد حمله قرار می

باشند. محققان ها میترین آنها تریپسد که یکی از مهمنگیر

 Thrips tabaciپس پیاز زیادی در نقاط مختلف جهان تری

Lindeman اندبه عنوان آفت جدی مزارع حبوبات ذکر کرده را 

(Van Emden et al. 1988; Trdan 2003; Pobozniak 2011; 

Gaskel 1997; Patel et al. 2013.)  در بین حبوبات، عالوه بر

 دنباشتریپس پیاز می هایاز میزباننیز  و عدس نخود گیاهلوبیا، 

(Stevensoni et al. 2007; Pobozniak & Koschier 2014 .)

 111که به بیش از  فاژ استو پلی جازیهمهیک آفت تریپس پیاز 

-Capinera 2001; Mirab) کندای حمله میهانگیاه زراعی و گلخ

balou & Miri 2019)  توان به می آن یزایخسارت عللاز که

ک باال، زندگی در مثل، دوره نسلی کوتاه، تحر داالی تولیظرفیت ب

ها اشاره کشهای مخفی گیاه و توان باالی مقاومت به حشرهمکان

تریپس پیاز در چنین هم(. Van Rijn et al. 1995) نمود

 ;Gill et al. 2015زایی است )مثل ماده آزمایشگاه دارای تولید

van Lenteren et al. 1995). 

الزم  کنترل آفات، جهت صحیحگیری در مدیریت و تصمیم

دست به. شوندهای رشد جمعیت حشره مشخص است تا شاخص

معیت افزایش جمیزان های رشد جمعیت و تعیین آماره آوردن

مثلی، یک ضرورت قطعی در مطالعه حشرات از روی توانایی تولید

 جدولدر این زمینه، (. Carey 1993) جمعیت حشرات است

 است، شناسیرهحش تحقیقات در ابزارها ترینمهم از یکی زندگی

 و سنی ویژه میر و مرگ سازماندهی برای اطالعات مفیدی را زیرا

 یک واقعی هایویژگی از شفافی جزئیاتچنین هم و حشره بقای

نمودار  (.Carey 2001; Kakde et al. 2014) کندمی ارائه را گروه

رود تا ( بیانگر نسبت افرادی است که انتظار میexامید به زندگی )

متوسط عمر باقی مانده افراد  ،ی زنده بمانند. این آمارهسن خاص

توزیع سنی پایدار به پراکنش سنی  کند.را مشخص می xدر سن 

شود که طی رشد و نمو در فضای نامحدود، جمعیتی اطالق می

 سنی در آن به پایداری رسیده باشد. ویژهنرخ تولد و نرخ مرگ 

در حالی که در مرحله  xچنین نرخ بقا، احتمال بقا تخم تا سن هم

منحنی نرخ ارزش تولید مثل  دهد.باشد را نشان میمی jرشدی 

( این آماره سهم هر یک از افراد جمعیت را Vxjای )مرحله –سنی 

 دهد.در ایجاد نسل بعد نشان می jو مرحله زیستی  xدر سن 

 ز رویکنون تحقیقات مختلفی از جدول زندگی تریپس پیاتا

 .Pourian et al.انجام شده است اهای مختلفها و دممیزبان

های خیار در تریپس پیاز را روی برگ شناسیزیست  (2009)

و نشان دادند که طول دوره  بررسی کردندشرایط آزمایشگاهی 

، پیش شفیره، 2، الرو سن 0تخم، الرو سن  شامل زندگی آفت

، 11/0، 02/0، 05/0، 92/2شفیره و حشره بالغ به ترتیب برابر با 

-به بررسی ویژگی Madadi et al. (2006) روز بود. 0/00و  09/0

ان های زیستی تریپس پیاز روی سه میزبان خیار، فلفل و بادمج

و نتیجه گرفتند که گیاه میزبان  در شرایط آزمایشگاهی پرداختند

 داری روی پارامترهای زیستی تریپس پیاز دارد.اثر کامال معنی

Fathi et al. (2011) روی شش را رامترهای زیستی تریپس پیاز پا

و نشان دادند که گیاه میزبان تاثیر  مطالعه کردندرقم تجاری کلزا 

 قابل توجهی بر پارامترهای جدول زندگی تریپس پیاز دارد.

Fekrat et al. (2009) مثل و  ه مطالعه طول دوره رشدی، تولیدب

ان خراس) پارامترهای جدول زندگی سه جمعیت تریپس پیاز

ن در شرایط ، روی پیاز و توتو(رضوی، گلستان و مازندران

اساس اختالفات  آزمایشگاهی پرداختند و نتیجه گرفتند که بر

رشد پیش از بلوغ، باروری و پارامترهای  دورهموجود بین طول 

جدول زندگی، ممکن است که دو جمعیت مجزا از تریپس پیاز 

 هاعالوه بر ایناشد. روی توتون و پیاز در ایران وجود داشته ب

Hassanzadeh Salmasi et al. (2003) زندگی تریپس پیاز چرخه 

 .Deligeorgidis et al ند.اههای پیاز مطالعه کردرا روی برگ

به بررسی رابطه رقابتی بین دو گونه تریپس  (2006)

Frankliniella occidentalis (Pergande) و T. tabaci  روی

بر  ثیر این گیاهاناچنین ترنگی و همفهای خیار و گوجهبرگ

 Murai (2000) .اندپرداختهدوگونه  چرخه زندگی و طول عمر هر

 25، 21، 21، 05) ثیر دماهای مختلفاخود به بررسی ت مطالعهدر 

تریپس  مثل روی رشد و نمو و تولید ( برگرادسانتی درجه 11و 

-بیش و نتیجه گرفت که پیاز روی گرده و محلول عسل پرداخت

ترین میانگین باروری تریپس پیاز روی گرده و محلول عسل 

ماده  تخم برای هر 291گراد و با درجه سانتی 21مربوط به دمای 

تریپس پیاز روی گرده و محلول  mrترین مقدار چنین بیشو هم

-بر روز به 091/1گراد برابر با درجه سانتی 25عسل، در دمای 

همچنین زندگی تریپس پیاز  شیوهو  شناسیزیست دست آمد.
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 Van Rijn et .است قرار گرفته مطالعه مورد Salas (1994)توسط 

al. (1995)  خود به بررسی مقایسه پارامترهای زیستی  همطالعدر

روی خیار پرداختند و  دو گونه تریپس غربی گل و تریپس پیاز بر

نشان دادند که نرخ ذاتی افزایش جمعیت تریپس غربی گل 

 از تریپس پیاز است. ترپایین

نخود و  سطح زیرکشتباال بودن با توجه به ، در حال حاضر

تریپس  فعالیت همچنینهای کرمانشاه و ایالم و در استان عدس

 ;Mirab-balou et al. 2012پیاز در مناطق مختلف کشور )

Mirab-balou 2016،) مثلی وان باالی تولیدتبه دلیل  یو از طرف 

های ها، مطالعه جنبهکشبه حشرهآن ریع مقاومت س این آفت و

 شناسی تریپس پیاز برای داشتن یک برنامهمختلف زیست

این  بر. باشدضروری می نخود و عدس در مزارعمدیریت تلفیقی 

 .Tهای جدول زندگی تریپس پیازشاخصبرای اولین بار اساس، 

tabaci  (سوار)رقم بیله و عدس )رقم عادل( نخوددو گیاه وی بر ر 

 .قرار گرفتمطالعه  مورد آزمایشگاه شرایط در

 

 هامواد و روش

 پیاز پرورش تریپس
 .T) ، جمعیت اولیه تریپس پیاز0109 ماه در اردیبهشت

tabaci) آوری و به از مزارع نخود و عدس شهرستان ایوان جمع

 01تعداد آزمایشگاه جهاد کشاورزی شهرستان ایوان منتقل شد. 

ظروف پالستیکی ورت جداگانه داخل به صبالغ  عدد تریپس

 گیاهانکه حاوی  مترسانتی 25 × 05د به ابعاای شکل استوانه

. ظروف پالستیکی ندبودند، قرار داده شد رشد کردهنخود و عدس 

های توری ظریفی جهت برقرای تهویه مجهز شده بود. تریپس به

 م تریپسساعت خارج کرده و گیاهان حاوی تخ 20از بعد  رابالغ 

، رطوبت لسیوسس درجه 25 ± 0دمای با  داخل اتاقک رشدپیاز، 

 9به  01درصد و طول دوره روشنایی به تاریکی  91 ± 5نسبی 

 .ندساعت، قرار داده شد

 
 مطالعات آزمایشگاهی

سن از تریپس پیاز برای انجام آزمایش، ابتدا یک دسته هم

اهی عدد تریپس پیاز نسل آزمایشگ 01تهیه شد. برای این کار 

ریزی روی گیاهان ساعت به منظور تخم 20انتخاب و به مدت 

حشرات را  سپسنخود و عدس به طور جداگانه رهاسازی شدند. 

های گذاشته شده تفریخ شوند. آوری و اجازه داده شد تا تخمجمع

ی ید و جابجادهرا در داخل بافت گیاه قرار میها تریپس پیاز تخم

پذیر نیست، لذا از الروهای سن مکانها به علت تلفات زیاد اتخم

ساعت سن داشتند، به  20اول تریپس پیاز که همگی کمتر از 

 . گردیداستفاده سن آزمایشی عنوان گروه هم

کرار که هر یک از آنها به منزله یک تسن همالرو  هفتاد

هر واحد  انتخاب گردید.برای انجام آزمایش آزمایشی بود، 

-سانتی 5/5پالستیکی به قطر  تریهای پتشتکشامل  آزمایشی

 مین هوای مناسب استفاده شداها برای تمتری با یک سوراخ در آن

(Reiter et al. 2015 داخل هر .)درصد  9/1با آگار پتری  تشتک

های دیسکمتر پر شده بود و روی آگار، سانتی 5/1به ضخامت 

 نخود و عدس قرار داده شد. روی ،های پتریتشتکبرگی هم قطر 

ها هر دیسک برگی یک الرو سن اول قرار داده شد و پتری دیش

 درجه 25 ± 0داخل اتاقک رشد با شرایط کنترل شده )دمای 

درصد و طول دوره روشنایی به  ±91 5، رطوبت نسبی لسیوسس

(. Pourian et al. 2009) ساعت( نگهداری شد 9به  01تاریکی 

الروها تا زمان سپس روزانه مراحل رشد و نمو و میزان تلفات 

تبدیل شدن به حشره کامل ثبت گردید. پس از ظهور حشرات 

های گروی بر به صورت انفرادی ریزیجهت تخم هاماده، کامل

این روند تا زمان  ها تعویض وهر روز دیسک میزبان قرار داده شد.

  مرگ آخرین فرد ادامه یافت.

دول دست آمده بر اساس نظریه جتجزیه و تحلیل نتایج به

 Chi & Liu 1985; Chi) ای دوجنسیمرحله – زندگی سنی

1988, 2009; Huang & Chi 2013)  و با استفاده از نرم افزار

TWOSEX-MSChart (2019) برای تخمین میانگین و  .انجام شد

استرپ های جدول زندگی، از روش بوتخطای استاندارد شاخص

مقایسه (. Huang & Chi 2013) استفاده شد 011111با تکرار 

فاصله اطمینان میانگین  دست آمده با استفاده ازآماری نتایج به

استرپ جفت روش بوت با (Smucker et al. 2007) (CIها )تفاوت

-TWOSEX آماری توسط نرم افزار (PBT pooled) شده

MSChart (2019)  05در فاصله اطمینان% (CI = 95%)  انجام

 .شد

 

 نتایج و بحث

 دول زندگیهای جآماره
های جدول زندگی تریپس پیاز روی عدس و نخود تمام آماره

و مقدار  (،0)جدول  بودندداری تفاوت معنیدارای از لحاظ آماری 
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به طور  DT (day) و T (day) جزبه ها در گیاه عدس این آماره

نرخ ذاتی افزایش  (.P 0.05 ≥) تر از گیاه نخود بودداری بیشمعنی

تر از نخود محاسبه شد س پیاز روی عدس بیش( تریپmrجمعیت )

نرخ ذاتی  (.P 0.05 ≥) دار بودو این تفاوت از نظر آماری معنی

افزایش جمعیت برای تریپس پیاز روی عدس و نخود به ترتیب 

بر روز به دست  011/1  ± 111/1و  095/1  ± 112/1برابر با 

یت روی (. باال بودن مقدار نرخ ذاتی افزایش جمع0)جدول  آمد

-عدس نشان دهنده مناسب بودن گیاه عدس نسبت به نخود می

تریپس پیاز در هر روز  (λ)نرخ متناهی افزایش جمعیت باشد. 

و  21/0 ± 111/1نسبت به روز قبل روی عدس و نخود به ترتیب 

(. مقدار این آماره برای 0)جدول  برابر شده است 0/ 00 ± 111/1

نرخ  (.P 0.05 ≥) داری داشتعنیآماری تفاوت مدو گیاه از لحاظ 

( روی عدس و نخود به ترتیب برابر با GRRناخاص تولیدمثل )

)جدول  محاسبه شدنتاج  92/21 ± 912/1و  00/05 ± 111/0

پس پیاز روی گیاه عدس توان (، و نشانگر آن است که تری0

-مثلی باالتری داشته و در طول عمر خود تعداد ماده بیشتولید

چنین مقدار این آماره بین دو میزبان کند. هممیتری را تولید 

نرخ  (.P 0.05 ≥) داری باهم بودندگیاهی دارای تفاوت معنی

برای تریپس پیاز روی دو میزبان گیاهی  (0Rخالص تولیدمثل )

 22/21 ± 29/0و  50/10 ± 99/0عدس و نخود به ترتیب برابر با 

 0.05≥) هم بودندداری بامحاسبه شد که دارای اختالف معنینتاج 

P.) ( میانگین زمان یک نسلT این آفت روی عدس و نخود به )

دست به  روز 09/22 ± 000/1و  90/00 ± 091/1ترتیب برابر با 

 داری داشتندکه از لحاظ آماری تفاوت معنی (،0)جدول  آمد

(≤0.05 Pهم .)چنین مقادیر مربوط به مدت زمان الزم برای دو 

( نشان داد که تریپس پیاز به ترتیب DTبرابر شدن جمعیت )

را به  خود روز نیاز دارد تا جمعیت 09/5 ± 02/1و  91/1 ± 09/5

(. مقدار این 0)جدول  ترتیب روی عدس و نخود دو برابر کند

بین داری تفاوت معنیهای دیگر دارای همانند سایر آمارهآماره نیز 

  (.P 0.05 ≥) بوددو میزبان گیاهی 

 

درجه  25 ± 0دمای ) یآزمایشگاهشرایط در  های مختلفتریپس پیاز روی میزبانخطای استاندارد(  ±های جدول زندگی )میانگین رهآما .1جدول 

 ساعت(. 9به  01درصد و دوره روشنایی به تاریکی  91 ± 5، رطوبت سلسیوس
Table 1. The life table parameters (Mean ± SE) of onion thrips on different host plants at laboratory conditions (25 ± 1°C, 

70 ± 5% RH and 16:8 h L: D). 
Paired bootstrap test (PBT pooled) Confidence interval 

95% 
   

Upper limit Lower limit Mean difference Chickpea Lentil Parameter 
6.01 4.33 0.052 ± 4.27* 0.133 ± 0.003 0.185 ± 0.002  ) 1-r (day 
7.05 5.09 0.063 ± 5.01* 1.14 ± 0.003 1.203 ± 0.003 )1-λ (day 

23.58 14.96 19.27 ± 2.19* 20.22 ± 1.28 39.51 ± 1.78 (offspring) oR 
3.18 2.12 2.65 ± 0.26* 22.47 ± 0.199 19.81 ± 0.183 T (day) 
1.71 1.18 1.44 ± 0.13* 5.18 ± 0.12 3.73 ± 5.97 DT (day) 

21.21 16.11 18.66 ± 1.30* 26.82 ± 0.762 45.49 ± 1.033 GRR (offspring) 
*Means in each row are significantly different at P ≤ 0.05 by using paired bootstrap test.  

 

Madadi et al. (2006)  مقدار نشان دادند که در مطالعه خود

تریپس پیاز روی خیار، فلفل و بادمجان های جدول زندگی آماره

 ،201/1 ،059/1 :(mr) نرخ ذاتی افزایش جمعیت به ترتیب برابر با

 ،100/0 ،090/0 :(λ)نرخ متناهی افزایش جمعیت ، روزبر  210/1

 ،990/00 ،102/00 :(Tیک نسل ) میانگین زمان، بر روز 210/0

، 101/2 :(DTبرابر شدن ) زمان الزم برای دو، روز 990/01

، 590/90 :(0R)مثل  و نرخ خالص تولید روز 051/2 ،190/0

به دست آوردند، که نتایج آنها با نتایج به  جنتا 000/50 ،010/21

-ها متفاوت میدست آمده در این مطالعه در مقدار بعضی از آماره

 Madadi توان گفت که در آزمایشاز دالیل این اختالف میباشد. 

et al. (2006)  گیاهان میزبان از خانوادهSolanaceae  بوده است

بوبات بوده و این گیاهان اما در این آزمایش، گیاهان میزبان از ح

دیگر متفاوت یکاز لحاظ منبع غذایی و ساختار بافت گیاهی با 

های جدول زندگی ثیر مثبتی بر مقدار آمارهادر نتیجه ت ،دنباشمی

در مطالعه  Fekrat et al. (2009) چنینهمگذارد. تریپس پیاز می

 سه جمعیت تریپس پیاز شامل خراسان رضوی، گلستان خود روی

، 001/1) های نرخ ذاتی افزایش جمعیتمازندران مقدارآمارهو 

 09/09، 95/00) مثل ( و نرخ خالص تولیدبر روز 101/1و  000/1
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-نتایج نشان داد که مقدار آماره( را به دست آوردند. نتاج 90/01و

مثل در تحقیق  های نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ خالص تولید

های به دست آمده در این قدار آمارهتر از مفکرت و همکاران پایین

در بررسی پارامترهای   Fathi et al. (2011)همطالعتحقیق بود. 

که  نشان دادزیستی تریپس پیاز روی شش رقم تجاری از کلزا 

تی افزایش جمعیت، نرخ خالص نرخ ذاهای ترین مقدار آمارهبیش

 مثل و نرخ متناهی افزایش جمعیت به ترتیب برابر با تولید

بود.  زرفام( روی رقم بر روز 01/0 و نتاج 50/29، بر روز 051/1)

تر از مقادیر به دست آمده در تحقیق فتحی و همکاران پایین

تفاوت بین مطالعات انجام شده با تحقیق  مقادیر این تحقیق بود.

های توان به بیوتیپحاضر را عالوه بر کیفیت گیاهان میزبان، می

 نسبت داد.نیز اطق مختلف گونه تریپس پیاز در من

در بررسی جدول زندگی  Yadav & Chang (2012a) مطالعه

T. palmi نرخ ذاتی های روی بادمجان نشان دادند که مقادیر آماره

، نرخ متناهی (0R) نرخ خالص تولید مثل ،(mr) افزایش جمعیت

نرخ ناخاص ( و T) یک نسلمیانگین زمان ، (λ) افزایش جمعیت

، نتاج 10/22، بر روز 090/1( به ترتیب برابر با GRRمثل ) تولید

 & Yadav  چنینهم. بود نتاج 11/11و روز  1/09، بر روز 001/0

Chang (2012b)  در بررسی جدول زندگیخود در مطالعه دیگرT. 

palmi  و  25، 22، 00، 01)  روی بادمجان و در دماهای مختلف

خ ذاتی افزایش ( نشان دادند که با افزایش دما مقدار نر10

شود. در تحقیق جمعیت و نرخ متناهی افزایش جمعیت زیاد می

نرخ ذاتی های گراد مقادیر آمارهدرجه سانتی 25آنها در دمای 

، نرخ متناهی (0R) مثل ، نرخ خالص تولید(mr) افزایش جمعیت

نرخ ناخاص ( و T) یک نسل میانگین زمان، (λ) افزایش جمعیت

، نتاج 20/10، بر روز 091/1تیب برابر با ( به ترGRRمثل ) تولید

های به . مقادیر آمارهبودنتاج  19/01و  روز 90/00، بر روز 090/0

تر از پایین  Yadav & Chang (2012a, b)دست آمده در تحقیقات

)گیاه عدس(، اما باالتر از مقدار  مقادیر پارامترهای تحقیق حاضر

در مطالعات خود  van Rijn et al. (1995) بود. نخود هایآماره

 مثل و نرخ خالص تولید( mr) نرخ ذاتی افزایش جمعیتمقدار 

(0R ) 5/29و  بر روز 091/1به ترتیب تریپس پیاز روی خیار را 

نتایج کار آنها با نتایج تحقیق حاضر دارای گزارش کردند، نتاج 

تحقیق  0Rو  mrمقدار  طوری که باشد بههایی میتشابه و تفاوت

بر  095/1) تریپس پیاز روی گیاه عدس 0Rو  mrمقادیر  آنها از

تریپس پیاز روی  0Rو  mrتر، اما از مقدار ( کمنتاج 50/10، روز

یکی از . باشدمیتر ( بیشنتاج 22/21، بر روز 011/1) گیاه نخود

 mrشده در این تحقیق با مقدار  mrاختالف مقدار محاسبه دالیل 

 ,Yadav & Chang (2012aو van Rijn et al. (1995)در مطالعه 

b) تولید افراد نر باشد که این موضوع باعث کاهش مقدار  تواندمی

xm  و در نهایت کاهش مقدارmr توان به شود. دلیل دیگر را میمی

بر مقدار چنین دماهای مختلف و هماثر کیفیت رژیم غذایی 

 مثل تریپس پیاز نسبت داد. پارامترهای تولید

Tang et al. (2015) جدول بررسی پارامترهای در 

از حبوبات  محصول چهار روی  Megalurothrips usitatusزندگی

نرخ ذاتی افزایش ترین مقدار ترین و کمنشان دادند که بیش

، نرخ متناهی افزایش (0R)مثل  ، نرخ خالص تولید(mr)جمعیت 

بر روز(،  025/1، 215/1( به ترتیب با مقادیر )λجمعیت )

بر روز( مربوط به لوبیا  011/0، 229/0نتاج( و ) 92/01 ،11/01)

سبز و لوبیا لیما بود، که مقادیر به دست آمده در تحقیق آنها 

از  باشد.می مشابه با مقادیر به دست آمده در تحقیق حاضر اتقریب

کرد که با وجود توان به این نکته اشاره دالیل این تشابه می

تیره اما گیاهان میزبان از  ،العههای مورد مطمتفاوت بودن گونه

حبوبات بوده و به دست آوردن نتایج مشابه دور از انتظار نیست. 

(2000) Murai  در مطالعه خود نشان داد که مقدارmr  تریپس پیاز

گراد برابر با درجه سانتی 25روی گرده و محلول عسل، در دمای 

باشد. ت میتحقیق حاضر متفاو mrبر روز است که با مقدار  091/1

بر  095/1تریپس پیاز روی گیاه عدس ) mrبه طوری که از مقدار 

بر  011/1تریپس پیاز روی گیاه نخود ) mrتر، اما از مقدار روز( کم

که از  عالوه بر این Murai (2000)در آزمایش  تر است.روز( بیش

به دست  mrگرده و محلول عسل استفاده کرده است اما مقدار 

تر بوده که این تحقیق )گیاه عدس( کم از آنهاق آمده در تحقی

 Gaum et باشد.نشان دهنده کیفیت باالی غذایی گیاه عدس می

al. (1994)  در بررسی پارامترهای جدول زندگی و بیولوژی

، 05( در دماهای مختلف )F. occidentalisتریپس غربی گل )

دند که ( روی خیار ارقام انگلیسی نشان دا11و  25، 21، 21، 09

با افزایش دما مقدار آماره نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ خالص 

ترین مقدار نرخ ذاتی افزایش یابد. بیشمثل افزایش می تولید

بر روز مربوط به دمای  11/1و  50/1جمعیت به ترتیب با مقادیر 

گراد بود. نتایج آنها نشان داد که مقدار این درجه سانتی 25و  11

 از تحقیق حاضر بود.تر آماره بیش
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تریپس پیاز روی  (Sxj) ایمرحله – منحنی نرخ بقای سنی

نمایش داده شده است، ( A) 0های عدس و نخود در شکل میزبان

دهنده همپوشانی بقای مراحل مختلف رشدی تریپس که نشان

ی نرخ رشد متفاوت افراد دهندهکه این همپوشانی نشان پیاز است

نرخ بقای ویژه سنی تریپس پیاز روی  ترینبیش. سن هستندهم

، پیش شفیره و 2، الرو سن 0گیاه عدس و در مراحل الرو سن 

چنین و هم 90/1و  59/1، 99/1، 00/1شفیره به ترتیب برابر با 

ترین این مقدار برای تریپس پیاز روی گیاه نخود به ترتیب بیش

(. A –0)شکل  به دست آمد 99/1و  59/1، 90/1، 00/1برابر با 

اولین حشرات بالغ روی گیاه عدس و نخود به ترتیب در روزهای 

د ظاهر شدند. مرگ آخرین افراد بالغ روی عدس و نخو 00و  00

حشرات ماده  چنین روند بقای. همرخ داد 12و  20در روزهای 

 -0 )شکل های گیاهی مشابه یکدیگر بودیک از میزبان روی هر

A.)  

 ایمرحله –سنی  ویژهباروری  روی براثر گیاه عدس و نخود 

(xmو )  سنی ویژهنرخ بقای (xl)  0تریپس پیاز در شکل (B ) نشان

نرخ بقا برای تریپس پیاز روی گیاه عدس نمودار . داده شده است

تری نسبت به گیاه نخود دارد. میزان تلفات آفت شیب منظم و کم

در  روز از شروع آزمایش برابر با صفر است 5روی گیاه عدس تا 

که میزان تلفات آفت روی گیاه نخود تا این روز برابر با حالی

ای مرحله –سنی  ویژهمنحنی باروری چنین هم است. 095/1

(mx)  0شکل در (B)  ارائه شده است. نرخ باروری بیانگر میانگین

تعداد افراد تولید شده به ازای هر فرد در هر روز است. این منحنی 

گذاری برای تریپس پیاز روی زان تخمکه حداکثر می دادنشان 

دوره زندگی آفت اتفاق  22تا  09گیاه عدس در فاصله روزهای 

برابر با میانگین زندگی به حداکثر مقدار خود  21افتاد که در روز 

و سپس نمودار روند  نتاج ماده به ازای هر ماده به دست آمد 55/0

 2)شکل  رسیدبه صفر  20که در روز  ایننزولی به خود گرفت تا 

– B .)چنین مقدار هم(mx)  برای تریپس پیاز روی گیاه نخود

تا  00گذاری در فاصله روزهای نشان داد که حداکثر میزان تخم

زندگی به حداکثر  00دوره زندگی آفت رخ داد که در روز  21

نتاج ماده به ازای هر ماده به  99/2مقدار خود برابر با میانگین 

که در  دار سیر نزولی به خود گرفت تا اینو سپس نمو دست آمد

 (.B – 2)شکل  به صفر رسید 12روز 

Madadi et al. (2006) ریزی تریپس بیان کردند که اوج تخم

و گذاری خیار و بادمجان در اوایل دوران تخمهای میزبانپیاز روی 

نتایج  گذاری دیده شد.فلفل در اواسط دوران تخممیزبان روی در 

ریزی به طوری که اوج تخم قیق حاضر مطابقت داردآنها با تح

تریپس پیاز روی گیاه عدس و نخود به ترتیب در اواسط و اوایل 

گزارش  Madadi et al. (2006)گذاری اتفاق افتاد. دوران تخم

 25گذاری تریپس پیاز در دمای کردند که حداکثر میانگین تخم

ه ترتیب برابر با گراد روی خیار، بادمجان و فلفل بدرجه سانتی

مقدار به  تخم در روز گزارش کردند، که به 90/2و  9/5، 20/1

گذاری تریپس پیاز یعنی میزان تخمدست آمده در تحقیق حاضر 

 van Rijn etباشد. می نزدیک (99/2) ( و نخود55/0) روی عدس

al. (1995) گذاری تریپس پیاز روی خیار بیان کردند که اوج تخم

 5/5گذاری را و حداکثر میانگین تخمگذاری ن تخمدر اوایل دورا

-تخم در روز گزارش کردند که اندکی با تحقیق حاضر متفاوت می

 .Fگذاری تریپس بیان کردند که اوج تخم .Li et al (2015) باشد.

intonsa  گراد در اوایل درجه سانتی 29روی برگ خیار در دمای

تخم در  9/0گذاری را گذاری و حداکثر میانگین تخمدوران تخم

 گذاری روی گیاه عدسکه به میزان تخم روز گزارش کردند

-برابر میزان تخم 5/0از  ترباشد اما بیش( بسیار نزدیک می55/0)

از دالیل این اختالف  .باشد( می99/2) گذاری روی گیاه نخود

های توان به این نکته اشاره کرد که گیاه نخود دارای غدهمی

های مختلفی است که باعث کاهش میزان اسیدترشح کننده 

 Murai شود.ریزی تریپس میتغذیه و در نتیجه کاهش میزان تخم

گذاری تریپس پیاز روی گرده و حداکثر میانگین تخم (2000)

تخم  9تر از بیشرا گراد، درجه سانتی 25محلول عسل در دمای 

غذایی  ها در نوع و کیفیتعلت این تفاوت در روز گزارش کرد.

چنین دماهای مختلف مورد مورد استفاده برای تریپس پیاز و هم

 (.Brodsgaard 1987) باشدآزمایش می

تریپس پیاز روی گیاه عدس و نخود  xامید به زندگی در سن 

روز بود. به عنوان  95/25و  19/25در روز اول به ترتیب برابر با 

س و نخود به روز خود روی گیاه عد 01مثال تریپس پیاز در سن 

کنند. به روز دیگر زندگی می 00/09و  09ترتیب به طور متوسط 

دلیل این که مطالعه ما در شرایط آزمایشگاهی و دور از شرایط 

ای و دشمنان طبیعی انجام شده در نتیجه امید زندگی با مزرعه

کند یابد و روند نزولی پیدا میافزایش سن به آهستگی کاهش می

امید به زندگی  Yadav & Chang (2012a, b) (.C – 0)شکل 

(ex در )T. palmi  گراد را درجه سانتی 29روی بادمجان در دمای

 Yadav & Chang ای دیگر روز بیان کرده و در مطالعه 99/00
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(2012a, b) بیان نمودند که امید به زندگی T. palmi  روی

اهای که در دمیابد. به طوریبادمجان با افزایش دما کاهش می

درجه( امید به زندگی به ترتیب برابر با  10و  25، 22، 00، 01)

روز محاسبه شد. نتایج  09/00و  11/25، 90/29، 00/11، 05/02

گراد بسیار نزدیک به درجه سانتی 25به دست آمده در دمای 

 باشد.نتایج به دست آمده در این تحقیق می

ترتیب در روی گیاه عدس و نخود به  Vxjترین مقدار بیش

برای حشرات ماده  09/01و  99/00و با مقادیر  09و  01روزهای 

ها چنین منحنی نشان داد که حشرات بالغ و شفیرههم اتفاق افتاد.

مثلی را روی هر دو میزبان گیاهی دارد  ترین ارزش تولیدبیش

نشان دادند که  Yadav & Chang (2012a, b)(. A – 2)شکل 

مثلی روی بادمجان  ها در ارزش تولیدهسهم حشرات بالغ و شفیر

در دماهای مختلف بیشتر از مراحل دیگر است که با نتایج این 

 تحقیق همخوانی دارد.

( SASDای پایدار )مرحله -نمودار تغییرات نرخ توزیع سنی 

( تریپس پیاز روی عدس و نخود نشان SADو توزیع سنی پایدار )

، سهم افراد پیش از بلوغ دو گونه گیاهی میزبان داد که روی هر

 2باشد )شکل ( باالتر میSASDتریپس پیاز در پایداری جمعیت )

–B   وC.)  بر اساس مراحل تخم و الروی، پایداری جمعیت روی

توان گفت تر از نخود بوده است و در نتیجه میمیزبان عدس بیش

تری از نخود برای تریپس که گونه گیاهی عدس میزبان مناسب

 .باشدپیاز می

 

 
روی  ( تریپس پیازexامید به زندگی ). C(، mxسنی ) ویژه( و باروری lxمنحنی بقای ویژه سنی ) .B(، Sxjای )مرحله –نرخ بقای سنی  .A .1شکل 

 .یآزمایشگاهشرایط های مختلف گیاهی در میزبان
Figure 1. A. Age-stage specific survival rate (Sxj), B. The age-specific survival rate (lx) and age-specific fecundity (mx), 

C. life expectancy (ex) of onion thrips on different host plants at laboratory conditions. 



  91                                                                                                                  های زیستی تریپس پیاز... ویژگی میری و همکاران /

 J Appl Res Plant Prot 

 های زیستیشاخص
های زیستی نشان داد که تریپس پیاز قادر نتایج شاخص

نخود،  است مراحل رشد و نموی خود را بر روی گیاهان عدس و
تکمیل نماید. میانگین طول دوره  25±  0در شرایط دمایی 

، طول دوره رشدی 2و  0جنینی، طول دوره رشد الروهای سن 
چنین طول عمر حشره بالغ در مراحل پیش شفیره و شفیره و هم

های مختلف زندگی تمام مقادیر دوره ارائه شده است. 2جدول 
تر از گیاه داری کمتریپس پیاز روی گیاه عدس به طور معنی

کوتاه بودن طول دوره پیش از بلوغ آفت  (.P 0.05 ≥نخود بود )
تر بودن گیاه عدس برای دهنده مناسبروی میزبان عدس نشان

تغذیه آفت و اثرات مثبت آن بر سرعت رشد مراحل پیش از بلوغ 
 (.2باشد )جدول آفت نسبت به گیاه نخود می

 
-روی میزبان( تریپس پیاز SADنرخ توزیع سنی پایدار ) .C(، SASDای پایدار )مرحله –توزیع سنی  .B ،(Vxjسنی ) یژهومثل  ارزش تولید .A .2شکل 

 .یآزمایشگاهشرایط های مختلف گیاهی در 
Figure 2. A. Age-specific reproductive value (Vxj), B. The stable age-stage distribution (SASD), C. Stable age distribution 
(SAD) of onion thrips on different host plants at laboratory conditions. 

 

میانگین باروری در طول دوره زندگی تریپس پیاز روی گیاه 
 90/20 ± 19/1و  01/01 ± 05/1عدس و نخود به ترتیب برابر با 

روی دو  دست آمدهمقادیر بهعدد تخم به ازای هر ماده بود که 
 (P 0.05 ≥) بودندداری بان گیاهی دارای اختالف معنیمیز

( و APOPریزی حشرات بالغ )پیش از تخم طول دوره(. 2)جدول 
( روی برگ گیاه TPOPریزی حشرات )پیش از تخم دورهکل 

از لحاظ آماری  مقادیراین  که بودهتر از برگ نخود عدس کوتاه
چنین (. هم2ل )جدو (P 0.05 ≥) ندداری بوددارای تفاوت معنی

میانگین طول عمر تریپس پیاز روی گیاه عدس و نخود به ترتیب 
روز محاسبه شد که  00/01 ± 09/1و  00/01 ± 01/1برابر با 

 .Fekrat et al (.2)جدول  داری با هم بودنددارای اختالف معنی

های خراسان میانگین طول عمر تریپس پیاز در جمعیت (2009)
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 روز بیان 19/00و  99/09، 09دران را رضوی، گلستان و مازن
 باشد.تر میدیر به دست آمده در این تحقیق بیشکردند، که از مقا

Hassanzadeh Salmasi et al. (2003)  میانگین طول عمر تریپس
روز  05/01گراد درجه سانتی 29پیاز روی پیاز را در دمای 

ر میانگین طول عم van Rijn et al. (1995) گزارش کردند.
روز  0/00گراد را درجه سانتی 25تریپس پیاز روی خیار در دمای 

 Murai باشد.تر میگزارش کرد که از مقادیر تحقیق حاضر کم

میانگین طول عمر تریپس پیاز روی گرده و محلول عسل  (2000)
روز گزارش کرد که از  25گراد را درجه سانتی 25در دمای 

  .باشدتر میمقادیر تحقیق حاضر بیش
Pourian et al. (2009)  در بررسی بیولوژی تریپس پیاز روی

 دورههای خیار در شرایط آزمایشگاهی نشان دادند که طول برگ
، پیش شفیره، شفیره و 2، الرو سن 0زندگی آفت تخم، الرو سن 

و  09/0، 11/0، 02/0، 05/0، 92/2حشره بالغ به ترتیب برابر با 
تخم تولید  92/21نیز میانگین  ها به طورروز بود. ماده 0/00

در بررسی بیولوژی  Hassanzadeh Salmasi et al. (2003)کردند. 
 ندگراد نشان داددرجه سانتی 29تریپس پیاز روی پیاز در دمای 

، پیش 2، الرو سن 0که طول دوره زندگی آفت از تخم، الرو سن
 و 25/0، 00/2، 19/2، 09/0شفیره و شفیره به ترتیب برابر با 

بود.  11/10برابر با  نیز هاگذاری مادهروز بود. میانگین تخم 25/0
Fekrat et al. (2009)  زندگی تریپس پیاز از تخم تا  دورهطول

های خراسان رضوی، گلستان و مازندران را مرحله بلوغ در جمعیت

چنین روز و هم 92/09و  11/00، 22/05به ترتیب برابر با 
های خراسان رضوی، ها را در جمعیتگذاری مادهمیانگین تخم

عدد تخم گزارش  1/21و  9/29، 5/20گلستان و مازندران برابر با 
های بین نتایج این تحقیق با محققان دیگر از دالیل تفاوت کردند.

های گیاهان چنین رقمهای گیاهان میزبان و همتوان به گونهمی
با کیفیت غذایی مختلف اشاره کرد. تغذیه الرو از گیاهان میزبان 

چنین غلظت پایین اسیدهای آمینه پایین، مقدار نیتروژن کم و هم
تواند روی سرعت رشد، زنده ماندن و معطر در گیاهان میزبان می

 (.Lewis 1997) باروری تریپس موثر باشد
نتایج درصد مرگ و میر مراحل نابالغ تریپس پیاز روی 

شده است. چون ارائه  1های عدس و نخود در جدول میزبان
دهد در نتیجه های خود را در بافت گیاه قرار میتریپس پیاز تخم

به طور  باشد.محاسبه درصد مرگ و میر مرحله تخم مشکل می
دهنده میزان باالی مرگ و میر آفت روی گیاه کلی نتایج نشان

-درصد( می 10/01درصد(، نسبت به گیاه عدس )  59/09نخود )

 (. 1باشد )جدول 
ترین درصد مرگ و میر روی هر دو میزبان به رین و کمتبیش

و مرحله پیش شفیره به دست آمد.  2ترتیب در مرحله الرو سن 
روی میزبان عدس و نخود  0درصد تلفات آفت در مرحله الرو سن 

چنین هم درصد به دست آمد. 20/0و  91/2به ترتیب برابر با 
و  00/0یب برابر با به ترت 2مقدار این تلفات در مرحله الرو سن 

 درصد بود. 05/01

 

، درجه سلسیوس 25 ± 0)دمای  یآزمایشگاهشرایط در  های مختلفخطای استاندارد( تریپس پیاز روی میزبان ±دوره رشد و نمو )میانگین  .2جدول 
 ساعت(. 9به  01درصد و دوره روشنایی به تاریکی  91 ± 5رطوبت 

Table 2. Developmental periods (Mean ± SE) of different stages of onion thrips on different host plants at laboratory 
condition (25 ± 1°C, 70 ± 5% RH and 16:8 h L: D). 

   Paired bootstrap test (PBT pooled) Confidence 

interval 95% 

Stages Lentil Chickpea Mean 

difference 

Lower limit Upper limit 

Egg 2.93 ± 0.08 3.19 ± 0.09 0.25 ± 0.11* 0.48 2.82 
First instar larva 2.47 ± 0.06 2.96 ± 0.09 0.48 ± 0.10* 0.27 0.69 
Second instar larva 3.29 ± 0.1 3.82 ± 0.11 0.52 ± 0.14* 0.24 0.80 
Pre-pupa 1.72 ± 0.06 2.15 ± 0.07 0.43 ± 9.08* 0.25 0.61 
Pupa 3.38 ± 0.07 3.68 ± 0.1 0.30 ± 0.12* 0.53 6.68 
Pre-adult 13.81 ± 0.16 15.81 ± 0.16 1.99 ± 0.22* 1.55 2.44 
Adult longevity 13.44 ± 0.16 13.91 ± 0.17 0.46 ± 0.23* 0.93 3.03 
TPOP 15.06 ± 0.17 17.80 ± 0.18 2.74 ± 0.25* 2.24 3.24 
APOP 1.25 ± 0.05 2 ± 0.07 0.74 ± 9.61* 0.55 0.93 
Oviposition days 9.26 ± 0.17 8.14 ± 0.19 1.12 ± 0.25* 0.62 1.63 
Fecundity (Eggs/female) 43.90 ± 0.95 24.84 ± 0.68 19.06 ± 1.17* 16.76 21.36 

*Means in each row are significantly different at P ≤ 0.05 by using paired bootstrap test. APOP: Adult pre-oviposition 
period of female. TPOP: Total pre-oviposition period of female. 
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درصد تلفات آفت در دو مرحله پیش شفیره و شفیره برای 
، 01/0( و )01/0، 01/0) گیاه عدس و نخود به ترتیب برابر با

میزان مرگ و میر  Fekrat et al. (2009) ( به دست آمد.91/2
های خراسان رضوی، گلستان ز بلوغ تریپس پیاز در جمعیتپیش ا

 .Park et alو درصد  55و  19، 11و مازندران به ترتیب برابر با 

، پیش شفیره و 2و  0رو سن میزان مرگ و میر مراحل ال (2010)
گراد را به ترتیب برابر درجه سانتی 25در دمای  T. palmi شفیره

مرگ درصد کردند که از مقدار  درصد گزارش 9/1و  0/0، 0/19با 
 .Van Rijn et al تر بوده است.و میر تحقیق حاضر خیلی بیش

میزان درصد مرگ و میر مراحل نابالغ تریپس پیاز روی  (1995)
درصد گزارش کردند که با میزان مرگ و میر تریپس  00خیار را 

درصد( همخوانی دارد اما از میزان  59/09) پیاز روی گیاه نخود
 تربیشدرصد( 10/01) و میر تریپس پیاز روی گیاه عدس مرگ

توان نتیجه گرفت که با می با توجه به نتایج ذکر شده باشد.می
 در هر 2باال بودن میزان مرگ و میر در مرحله الرو سن  توجه به

این مرحله از زندگی آفت را به عنوان مرحله حساس یزبان، دو م

 آفت از آن استفاده کرد.ل به عنوان مرحله کنتر معرفی کرد و
های فیزیکی و شیمیایی گیاهان های مختلفی از ویژگیجنبه

ن خواراهای نرخ رشد حشرات گیاهتوانند روی آمارهمیزبان می
ثر باشد ولی وریزی ممانند رشد و نمو، طول دوره زندگی و تخم

ترین عوامل موثر بر این ها و کیفیت غذایی گیاه از مهمویژگی
نرخ دوره  (.Walde 1995; Brodsgaard 1987)باشد ها میآماره

رشدی سریع و باروری باالتر حشرات داللت بر مناسب بودن 
(. باروری van  Lenteren & Noldus 1990گیاهان میزبان دارد )

-طول دوره پیش از تخمباالتر، طول عمر زیاد آفت، کوتاه بودن 

 (، تریپسTPOPریزی )( و کل دوره پیش از تخمAPOPریزی )
پیاز روی گیاه عدس نسبت به نخود نشان دهنده مناسب بودن 

باشد. در تفسیر علت این تفاوت و گیاه عدس برای تریپس پیاز می
دست آمده در این تحقیق با مطالعات انجام شده باید نتایج به

گفت که اوال گیاهان مطالعه شده در این تحقیق با تحقیقات انجام 
باشد. ثانیا آزمایش در دماهای مختلفی انجام شده متفاوت می

توان گفت که ترکیبات شیمیایی های دیگر میگرفته است. از علت
های تواند روی آمارههای ثانویه گیاهان ذکر شده میو متابولیت

-های گیاهان نیز میها یا پرززیستی تریپس پیاز موثر باشد. کرک

ت را داشته باشند توانند نقش سیستم دفاعی در برابر حشرا
(Peter et al. 1995 .) 

 

 25 ± 0)دمای  یآزمایشگاهشرایط در  های مختلفروی میزبان خطای استاندارد( تریپس پیاز ±درصد مرگ و میر مراحل نابالغ )میانگین  .3جدول 

 ساعت(. 9به  01درصد و دوره روشنایی به تاریکی  91± 5، رطوبت درجه سلسیوس

Table 3. The immature mortality percentage (Mean ± SE) onion thrips on different host plants at laboratory conditions (25 

± 1°C, 70 ± 5% RH and 16:8 h L: D). 

Chickpea Lentil  
Mortality % N Mortality % N Stage 

- 70 - 70 Egg 
4.29 67 2.86 68 First instar larva 
10 60 4.29 65 Second instar larva 

1.43 59 1.43 64 Pre-pupa 
2.86 57 1.43 63 Pupa 

18.58  10.01  Total 

 

ها و های مختلف گیاه نخود )ریشه، ساقه، برگسطح قسمت

ای پوشیده شده ای و غیرغدههای غدهها( از کرک و پرزغالف
اسیدهای ای در گیاه نخود مخلوطی از های غدهاست. کرک

-لف از جمله اسید مالیک، اگزالیک و سیتریک را ترشح میمخت

در واقع این مخلوط اسیدها یک سیستم دفاعی را به گیاه کنند. 
 .Sajja et al. 2017; Peter et al) دهدآفات مکنده می برابردر 

 از دالیل دیگر وجود پدیده کشش تماسی. (1995
(Thigmotaxis) باشددر تریپس پیاز می (Madadi et al. 2006 .)

سازد که های سطح گیاهان این امکان را فراهم میها و پرزکرک

حشره بتواند البالی آنها نفوذ کند در نتیجه تکثیر و ازدیاد آفت 
بوده و های ریزی سطح گیاه عدس دارای کرک و پرز رود.باال می

 بوده کهاسیدها های ترشح کننده غدهبرخالف گیاه نخود فاقد 
یک محیط مناسبی برای تریپس  فراهم کردنعث همین امر با

توان در نهایت می تکثیر و ازدیاد خود را افزایش دهد.بوده که پیاز 
های دست آمده از این تحقیق از جنبهنتیجه گرفت که اطالعات به
توان گفت که باشد. از یک طرف میمختلفی حائز اهمیت می
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و نمو خود را کامل رشد مراحل تواند حبوبات میتریپس پیاز روی 
دست آمده، به اطالعاتزا باشد، و از طرف دیگر کند و خسارت

چنین دینامیسم جمعیت آفت در مزرعه و هم تواند در فهممی
  پرورش آفت در آزمایشگاه برای تحقیقات بعدی مفید باشد.

 سپاسگزاری

رساله دکتری نویسنده  از بخشی مقاله، این در موجود اطالعات

 مالی حمایت مورد نشاهدانشگاه رازی کرما توسط که شدبااول می

 معاونت حوزه از دانیممی الزم بر خود اینجا در است گرفته قرار

مدیریت و کارشناسان  نماییم. از تشکر دانشگاه رازی پژوهشی

خاطر ه محترم جهاد کشاورزی شهرستان ایوان )استان ایالم( ب

 گردد.یکمک در انجام بخشی از این تحقیق تشکر م
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