تریپسهای مرتبط با سبزیجات خانوادههای مختلف گیاهی
در استان همدان

تـاریخ دریافت1395/1/24 :
تاریخ پذیرش1395/6/10 :
از صفحه  47تا صفحه 56

در مطالعــه حــارض ،گونههــای مختلــف تریپــس (Insecta:
چکیده  )Thysanopteraاز روی ســبزیجات متعلــق بــه هشــت خانــواده
گیاهــی از ســبزیکاریهای اســتان همــدان طــی ســالهای
 1395-1393جمــعآوری و شناســایی گردیــد .بدیــن منظــور قســمتهای مختلــف
علفــی و گلهــای ســبزیجات باریکبــرگ و پهنبــرگ درون ســینی لعابــی ســفید رنــگ
تکانــده و تریپسهــای موجــود بــه درون ظــروف محتــوی الــکل  75درصــد انتقــال داده
شــدند .در آزمایشــگاه منونههــا در محلــول  KOH 10%شفافســازی شــده و پــس از
آبگیــری ،بــا اســتفاده از چســب هویــر از آنهــا اســاید میکروســکوپی تهیــه گردیــد.
بطــور کلــی 19 ،گونــهی تریپــس از  10جنــس متعلــق بــه ســه خانــواده از روی ســبزیجات
مختلــف شناســایی گردیــد کــه ســه گونــهیAeolothrips intermedius، A. versicolor
و  Scolothrips longicornisشــکارگر بــوده و بقیــه آنهــا دارای فعالیــت گیاهخــواری
بودنــد .متامــی گیاهــان موجــود ،آلــوده بــه یــک یــا چنــد گونــه تریپــس بودنــد و
تریپسهــا جمعیــت نســبتاً باالیــی در روی قســمت گل داشــتند .گونههــای گیاهخــوار
Thrips tabaci، Aptinothrips rufus، Thrips majorوChirothrips manicatus
جمعیــت بســیار باالیــی در روی ســبزیها دارا بودنــد کــه در بیــن آنهــا تریپــس پیــاز
( )Thrips tabaciتقریبـاً از روی همــه ســبزیجات جمــعآوری گردیــد .بیشــرین خســارت
تریپــس پیــاز در روی پیــاز و ســیر از خانــوادهی  Alliaceaeو همچنیــن در روی خیــار
از خانــوادهی  Cucurbitaceaeمشــاهده گردیــد .در روی گیاهــان خانــوادهی Fabaceae
بخصــوص لوبیــا نیــز تریپــس پیــاز گونــهای خســارتزا اســت ولــی در کنــار آن ،گونههــای
جنــس  Frankliniellaنیــز از جمعیــت باالیــی برخــوردار بــوده و خســارتزا میباشــند .در
بیــن گونههــای شــکارگر نیــز Aeolothrips intermedius ،دارای جمعیــت نســبتاً باالیــی
در م ـزارع ســبزی بــود.
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مقدمه

تریپسهــا حرشاتــی ریــز بــا بدنــی کشــیده هســتند کــه معمــوالً چنــد میلیمــر طــول داشــته و

متعلــق بــه دو زیرراســتهی  Terebrantiaو  Tubuliferaاز راســتهی  Thysanopteraهســتند کــه برخــی
از آنهــا از جملــه آفــات مرتبــط بــا ســبزیجات میباشــند ) .(Mound and Kuo, 1996تریپسهــا دارای
رژیــم غذایــی متنوعــی بــوده و از شــیره ســلولی گلهــا و برگهــا و اســپور قارچهــا تغذیــه میکننــد و
تعــدادی نیــز شــکارگر ســایر حرشاتانــد و تعــدادی نیــز از خــزه هــا تغذیــه میکننــد .بعضــی از آنهــا
ناقــل عوامــل بیــاریزای گیاهــی هســتند و تعــدادی نیــز گردهافشــاناند و بعضــی هــم گالزا هســتند
بــه همیــن علــت تعییــن تعــداد و تنــوع بیولوژیکــی آنهــا بســیار حائــز اهمیــت اســت (Mound
 .)and Kuo, 1996تــا پایــان ســال  2013تعــداد  213گونــه از تریپسهــا از ای ـران گ ـزارش شــده اســت
) (Mirab-balou, 2013کــه تعــداد اندکــی از آنهــا از جملــه آفــات مرتبــط بــا محصــوالت کشــاورزی،
باغــی و گلخانــهای میباشــند.
در ایــران بــه غیــر از تریپــس پیــاز ( )Thrips tabaciکــه آفتــی پلیفــاژ بــوده (Latimer and
 )Oetting, 1994و در روی اکــر محصــوالت ایجــاد خســارت میکنــد (;Mirab-balou et al., 2012
 ،)Mirab-balou, 2016گونههــای دیگــری از جملــه تریپــس غربــی گل )(Frankliniella occidentalis
و تریپــس گل ( )F. intonsaنیــز از جملــه آفــات مرتبــط بــا محصــوالت کشــاورزی و ســبزیجات میباشــند
) .(Mirab-balou and Chen, 2011در مطالعــهی کــه اخیـرا ً در رابطــه بــا تریپسهــای مرتبــط بــا مـزارع
ســیر اســتان همــدان انجــام شــده ،پنــج گونــه تریپــس گیاهخــوار از روی ســیر جمــعآوری و گـزارش شــده
کــه در بیــن آنهــا ،تریپــس پیــاز دارای جمعیــت بســیار باالیــی بــوده و بــه عنــوان گونــهی غالــب معرفــی
شــده اســت ).(Mirab-balou, 2016

بــا توجــه بــه ســطح زیرکشــت بــاالی ســبزیجات و تنــوع آنهــا در هــر اســتان ،بنظــر میرســد شناســایی
فــون ح ـرات مرتبــط بــا ایــن گیاهــان رضوری بــوده و اطالعــات آن از حیــث وجــود آفــات و دشــمنان
طبیعــی مــورد اســتفاده کشــاورزان میباشــد .در ایــن مقالــه نیــز ســعی بــر آن اســت کــه گروهــی از
حـرات بســیار ریــز کــه بــا ســبزیجات موجــود در اســتان همــدان ارتبــاط داشــته معرفــی شــوند و بــه
تفکیــک گونههــای شناســایی شــده ،وجــود آنهــا در ســبزیکاریها بحــث گــردد.
مواد و روشها
بــه منظــور جمــعآوری تریپسهــای مرتبــط بــا ســبزیکاریهای اســتان همــدان ،طــی ســالهای
 1395-1393بازدیدهایــی از مــزارع موجــود در شــهرک فرهنگیــان ،حیــدره ،مریانــج ،جــاده فقیــره،
امزاجــرد ،گراچقــا ،فــرودگاه همــدان ،دیــزج ،یکنآبــاد ،ســوالن ،توئیجیــن ،امامـزاده کــوه ،قهاونــد ،و غــار
علیصــدر صــورت گرفــت .بدیــن منظــور ،قســمتهای مختلــف گیاهــان طــی ماههــای مختلــف رشــدی
آنهــا ،در ســینی ســفیدرنگ لعابــی تکانــده شــدند و تریپسهــای موجــود بــا اســتفاده از قلممــوی دو
صفــر آغشــته بــه الــکل ،رسیعــاً از ســطح ســینی جمــعآوری و بــه داخــل میکروتیوبهــای کوچــک
پالســتیکی دو میلیلیــری ،محتــوی الــکل  75درصــد منتقــل شــدند (شــکل  .)1روی هــر میکروتیــوب
برچســبی حــاوی اطالعــات الزم ،شــامل تاریــخ ،محــل جمــعآوری و نــام گیــاه چســبانیده شــد .بــه منظــور
شناســایی گونههــا ،از منونههــای تریپــس بــا اســتفاده از روش)(Mirab-balou and Chen, 2010
اســایدهای میکروســکوپی تهیــه گردیــد.
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شکل 1


منونهبرداری از برخی گیاهان و

سبزیکاری در همدان( :الف)
مزارع
مزرعه سبزی در سوالن( ،ب) منونه-
برداری از فلفل( ،پ) بادمجان( ،ت)
کدو( ،ث) خیار( ،ج) هندوانه.

متامــی اســایدها در آزمایشــگاه حــره شناســی گــروه گیاهپزشــکی دانشــکدهی کشــاورزی دانشــگاه
ایــام تهیــه و منونههــا در ســطح گونــه شناســایی شــدند .همچنیــن بــا شناســایی گیاهــان مــورد مطالعــه
مشــخص شــد کــه ایــن گیاهــان متعلــق بــه هشــت خانــوادهی گیاهــی میباشــند (جــدول .)1

دوفصلنامه علوم سبزی ها
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خانوادههای گیاهی

جدول 1


سبزیهای
خانواده گیاهی


سبزیکاریهای
منونهبرداری شده در
استان همدان ()1395-1393

اسامی فارسی و علمی گیاهان

 Alliaceaeپیاز ( ،)Allium cepaسیـر ( ،)Allium sativumتره ()Allium porrum
شوید ( ،)Anethum graveolensگشنیز (،)Coriandrum sativum
 Apiacaeجعفری ( ،)Petroselinum crispumرازیانه ()Foeniculam vulgare
 Asteraceaeكاهو ( ،)Lactuca sativaترخون ()Artemisia dracunculus

 Brassicaceaeكلم ( ،)Brassica oleraceaتربچه ()Raphanus sativus
 Cucurbitaceaeكدو ( ،)Cucumis pepoخیار ( ،)Cucumis sativusهندوانه ()Citrullus vulgaris

نخود ( ،)Cicer arietinumباقال ( ،)Faba vulgarisلوبیا (،)Phaseolus vulgaris
 Fabaceaeشنبلیله ()Trigonella foenum-graecum
 Lamiaceaeنعناع ( ،)Mentha sativaمرزه ()Satureia hortensis
سیب زمینی ( ،)Solanum tuberosumگوجه فرنگی (،)Lycopersicon enculentum
 Solanaceaeبادمجان ( ،)Solanum melongenaفلفل ()Capsicum annuum

نتایج و بحث

در بررســی حــارض در مجمــوع  16گونــهی گیاهخــوار از تریپسهــا جمــعآوری و شناســایی گردیــد.

نتایــج نشــان داد کــه ســبزیهای موجــود در مـزارع حداقــل بــه یــک یــا چنــد گونــه تریپــس آلــوده بودند؛
هرچنــد کــه اکــر گیاهــان منونه-بــرداری شــده آلــوده بــه تریپــس پیــاز ( )T.tabaciبودنــد (جــدول.)2
سبزیجات میزبان
تره

جدول 2

گونه های تریپس
Anaphothrips obscurus

اسفناج ،مرزه ،تربچه ،نعناع
پیاز

Aptinothrips rufus
Chirothrips manicatus

رازیانه ،کدو ،گشنیز ،خیار ،فلفل ،بادمجان
جعفری ،خیار ،کدو ،گشنیز ،هندوانه ،رازیانه
کدو ،خیار ،شنبلیله

Frankliniella intonsa
F. occidentalis
F. pallida

کدو ،گشنیز

Haplothrips flavicinctus

سیر ،پیاز ،رازیانه

Limothrips angulicornis

سیب زمینی ،لوبیا ،باقال
پیاز ،سیر ،تره
سیب زمینی ،فلفل ،رازیانه
فلفل ،گوجه فرنگی ،خیار ،هندوانه ،لوبیا ،بادمجان
رازیانه ،سیب زمینی ،فلفل ،لوبیا

Odontothrips confusus
Thrips alliorum
T. flavus
T. hawaiiensis
T. major

رازیانه ،شوید ،گوجه فرنگی

T. meridionalis

رازیانه

T. nigropilosus

پلی فاژ (از روی متامی گیاهان جمع آوری گردید)
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T. tabaci

میزبان های گیاهی سبزیجات و
تریپسهای گیاهخوار مرتبط با 

آنها
در مزارع استان همدان (سال های
)1395-1393

شکل 2

(الف) حرشه کامل تریپس غربی
گل (،)Frankliniella occidentalis
(ب) الرو تریپس غربی گل( ،پ)
حرشات کامل تریپس پیاز در روی
گل خیار( ،ت) تغذیه و خسارت
الروهای تریپس پیاز در روی پیاز،
(ث) خسارت تریپس پیاز در روی
برگ خیار( ،ج) عالئم بارز خسارت
تریپس

عــاوه بــر گونههــای فــوق ،ســه گونــهی( Aeolothrips intermedius، A. versicolorاز خانــواده
 )Aeolothripidaeو ( Scolothrips longicornisاز خانــواده  )Thripidaeشــکارگر بــوده و از جملــه
تریپسهــای مفیــد محســوب میشــوند) . (Mirab-balou et al., 2013گونــه اول ،بــا جمعیــت بســیار
بــاال در ماههــای مختلــف در حیــن تغذیــه از تریپسهــای گیاهخــوار و کنههــا مشــاهده و جمــعآوری
گردیــد ،ولــی دو گونــه دیگــر بــه تعــداد انــدک و فقــط در تابســتان جمــعآوری شــدند.
تریپسهــای مرتبــط بــا ســبزیهای خانــوادهی  :Alliaceaeســبزیهای ایــن خانــواده همگــی فصــل
رسد و از جنــس  Alliumمیباشــند کــه برخــی از آنهــا بصــورت زراعــی کشــت میشــوند و برخــی نیــز
ماننــد موســیر از مناطــق كوهســتانی جمــعآوری میشــوند .بــا توجــه بــه اینکــه کشــت برخــی از گیاهــان
ایــن خانــواده از جملــه ســیر ،پیــاز و تــره در ایـران دارای قدمــت طوالنــی اســت ،لــذا حـرات مختلفــی
توانســتهاند در روی گیاهــان فــوق مســتقر شــوند .در حــال حــارض نیــز ،ســیر بــه عنــوان یکــی از گیاهــان
مهــم و دارای ســطح کشــت بســیار بــاال در اســتان همــدان اســت و بعــد از آن پیــاز نیــز دارای ســطح
زیــر کشــت نســبتاً باالیــی در نفــاط مختلــف اســتان میباشــد .یکــی از گونههــای مهــم و خســارتزا،
تریپــس پیــاز ( )Thrips tabaciاســت کــه هــر ســاله خســارت باالیــی را بــه کشــاورزان وارد مــیآورد
) .(Diaz-Montano et al., 2011در مطالعــه مــا نیــز تریپــس پیــاز در جمعیتهــای بســیار بــاال از روی
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گیاهــان فــوق بخصــوص ســیر و پیــاز از کلیــه ســبزیکاریهای همــدان جمــعآوری گردیــد (شــکل -2ت).
در مطالعــهی تریپسهــای مرتبــط بــا ســیر در اســتان همــدان کــه توســط  Mirab-balouانجــام شــده
اســت نیــز تریپــس پیــاز بــه عنــوان گونــه غالــب در ســیرکاریهای اســتان همــدان گ ـزارش شــده اســت
).(Mirab-balou, 2016
تریپــس پیــاز بــا داشــن بیــش از  300گیــاه میزبــان از آفــات مهــم گیاهــان زراعــی و گلخانــهای
در رسارس دنیــا اســت ) (Diaz-Montano et al., 2011; Gill et al., 2015و خســارت قابــل توجهــی
بــه محصــوالت مختلــف وارد میکنــد و همچنیــن ناقــل برخــی از ویروسهــای گیاهــی نیــز میباشــد
) .(Sanchez et al., 2000ایــن گونــه ،در حــال حــارض در متــام نقــاط ایـران گســرش یافته اســت (Mirab-
 )balou, 2013و در رشایــط مزرعــه از آفــات کلیــدی پیــاز و در درجــه بعــدی پنبــه ،آفــت مهــم گلهــا
و گیاهــان زینتــی در اکــر نقــاط ای ـران بخصــوص در محــات و در محصــوالت گلخان ـهای آفــت مهــم
گلخانههــای خیــار بــه شــار میآیــد ).(Mirab-balou et al., 2015
از دیگــر گونههــای موجــود در روی گیاهــان ایــن خانــوادهAnaphothrips obscurus، Aptinothrips
 rufus، Chirothrips manicatus، Limothrips angulicornisو  Thrips alliorumمیباشــند کــه همگــی
آنهــا از قســمتهای ســبز و برگــی گیاهــان تغذیــه میکننــد کــه هــر یــک از گیاهــان ایــن خانــواده
آلــوده بــه حداقــل یــک گونــه و یــا مجموعــهای از تریپسهــای فــوق بودنــد.
تریپسهــای مرتبــط بــا ســبزیهای خانــوادهی) : Apiacae (=Umbelliferaeاكــر ســبزیهای
خانــواده چرتیــان جــزء ســبزیهای معطــر بــوده و جنبــه دارویــی دارنــد .بــه جــز شــوید و گشــنیز كــه
یكســاله هســتند بقیــه ســبزی-های ایــن خانــواده شــامل هویــج ،جعفــری و كرفــس دو ســاله میباشــند.
بــه جــز هویــج ،بقیــه ســبزیهای ایــن خانــواده جــزء ســبزیهای برگــی هســتند و البتــه گاهـاً بـرای تولیــد
بــذر جهــت اســتفاده بــه عنــوان ادویــه نیــز كشــت و كار میشــوند .آمــار دقیقــی در رابطــه بــا ســطح
زیــر كشــت و می ـزان تولیــد ایــن ســبزیها در ای ـران وجــود نــدارد ،ولــی در مجمــوع جــزء ســبزی-های
پرمــرف محســوب میشــوند .در ایــن تحقیــق بــه غیــر از تریپــس پیــاز ،چهــار گونــهیFrankliniella
 intonsa، Frankliniella occidentalis، Haplothrips flavicinctusو  Thrips meridionalisاز روی
شــوید ،گشــنیز و رازیانــه جمــعآوری و شناســایی گردیــد؛ و گونههــای Limothrips angulicornis،
 Thrips flavus، Thrips majorو  Thrips nigropilosusاز روی رازیانــه جمــعآوری شــد.
تریپسهــای مرتبــط بــا ســبزیهای خانــوادهی  :Asteraceaeكاهــو ،ترخــون ،ســیبزمینی ترشــی و
كنگــر از ســبزیهای زراعــی ایــن خانــواده محســوب میشــوند کــه در ایـران كشــت و كار میشــوند كــه
در ایــن بیــن كاهــو نســبت بــه ســایرین از اهمیــت بیشــری برخــوردار اســت .در مطالعــه حــارض ،تریپــس
پیــاز بــا جمعیتهــای بســیار پاییــن از روی کاهــو و ترخــون جمــعآوری شــد؛ ولــی تریپــس شــکارگر
 Aeolothrips intermediusبــا جمعیتهــای بســیار باالیــی از روی کنگــر جمــعآوری گردیــد.
تریپسهــای مرتبــط بــا ســبزیهای خانــوادهی  :Brassicaceaeایــن خانــواده ســبزیهای بســیار
متنوعــی از جملــه انــواع كلــم ،تــرب ،تربچــه ،شــاهی و شــلغم را شــامل میشــود کــه در بیــن آنهــا
كلمهــا بــا بیشــرین تنــوع از اهمیــت باالتــری برخوردارنــد .در مــورد ســطح زیــر كشــت و میـزان تولیــد
ایــن ســبزیها در ایـران آمــار دقیقــی وجــود نــدارد ،ولــی بــا توجــه بــه تنــوع محصــوالت ایــن خانــواده،
میـزان مــرف آنهــا در كشــور باالســت .در ایــن مطالعــه جمعیــت بســیار پایینــی از تریپــس پیــاز از روی
کلــم و Aptinothrips rufusاز روی تربچــه جمــعآوری گردیــد کــه خســارت آنهــا در روی ســبزی-های
ایــن خانــواده اقتصــادی نیســت.
تریپسهــای مرتبــط بــا ســبزیهای خانــوادهی  :Cucurbitaceaeخانــواده كدوییــان بــا بیــش از
 290ه ـزار هكتــار ،در بیــن ســبزیها بیشــرین ســطح زیــر كشــت را در ای ـران دارا بــوده و ســبزیهای
مهمــی نظیــر خیــار ،هندوانــه ،خربــزه ،انــواع کــدو و طالبــی را شــامل میشــود .بــه جــز خیــار و بعضــی
از انــواع كدوهــا اكــر ســبزیهای ایــن خانــواده رصف ـاً مــرف تازهخــوری داشــته و فــرآوری منیشــوند.

52

تریپسهای مرتبط با سبزیجات خانوادههای مختلف گیاهی در استان همدان

در پژوهــش مــا ،تریپــس پیــاز بــا جمعیتهــای بســیار بــاال روی خیــار جمــعآوری شــد .همچنیــن ایــن
گونــه روی خیارهــای گلخانــهای نیــز خســارت باالیــی را ایجــاد میکنــد (شــکل -2ث،ج) .عــاوه بــر
گونــه فــوق ،گونههــای جنــس ( Frankliniellaجــدول  )2نیــز روی ســبزیهای ایــن خانــواده فعالیــت
تغذیــهای داشــته و برخــی از آنهــا از جملــه تریپــس غربــی گل ( )Frankliniella occidentalisباعــث
ایجــاد خســارت روی ایــن گیاهــان میشــود Haplothrips flavicinctus .نیــز بطــور مــوردی از روی
گلهــای کــدو و  Thrips hawaiiensisنیــز از برخــی از مناطــق ســبزیکاری اســتان از روی گلهــای خیــار
و هندوانــه جمــعآوری شــد.
تریپسهــای مرتبــط بــا ســبزیهای خانــوادهی  :Fabaceaeبرخــی از متخصصیــن ،همــه گیاهــان ایــن
خانــواده را جــزء ســبزیها بــه حســاب میآورنــد .برخــی نیــز گیاهــان ایــن خانــواده را وقتــی بــه صــورت
تــازه و ســبز مــرف میشــوند ســبزی محســوب كــرده و زمانــی كــه بــذور آنهــا برداشــت میشــوند جــزء
حبوبــات ق ـرار داده و گیــاه زراعــی بــه حســاب آورده انــد .از جملــه ســبزیهای مهــم ایــن خانــواده
میتــوان نخودفرنگــی ،باقــا ســبز ،لوبیــا ســبز و شــنبلیله را نــام بــرد .نتایــج پژوهــش حــارض نشــان
داد کــه تریپــس پیــاز و گونههــای مختلــف جنــس  Frankliniellaروی گیاهــان ایــن خانــواده قابــل
جمــعآوری اســت .بــا توجــه بــه دارا بــودن دو فــاز رویشــی و زایشــی حبوبــات ،در هــر مرحلــه از رشــد
گیاهــان فــوق گونههــای مختلفــی از تریپسهــا فعالیــت دارنــد ) .(Shoeibi et al., 2016عــاوه بــر
گونههــای فــوق Odontothrips confusus ،نیــز از روی گلهــای حبوبــات جمــعآوری شــد.
تریپسهــای مرتبــط بــا ســبزیهای خانــوادهی  :Lamiaceaeســطح زیــر كشــت ســبزیهای ایــن
خانــواده (نعنــاع ،ریحــان و مــرزه) در ای ـران چنــدان زیــاد نیســت ،ولــی از ســبزیهای مهــم محســوب
مــی شــوند .در ایــن بیــن ،نعنــاع بــه واســطه كاربردهــای دارویــی و تهیــه اســانسهای خوراكــی از
اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .در ایــن مطالعــه تعــداد اندکــی Aptinothrips rufusاز روی برگهــای
مــرزه و نعنــاع جمــعآوری و شناســایی شــد.
تریپسهــای مرتبــط بــا ســبزیهای خانــوادهی  :Solanaceaeســیبزمینی ،گوجهفرنگــی ،بادمجــان
و فلفــل از مهمتریــن ســبزیهای زراعــی ایــن خانــواده محســوب میشــوند .ســیبزمینی بــا ســطح
زیــر كشــت حــدود  166ه ـزار هكتــار عمدهتریــن ســبزی ایــن خانــواده در ای ـران محســوب میشــود.
گوجهفرنگــی نیــز بــا ســطح زیرکشــت معــادل  130ه ـزار هكتــار در کشــور از ســبزیهای بســیار مهــم
اســت کــه در ســالهای اخیــر كشــت و كار گلخانــهای ایــن محصــول افزایــش یافتــه و بــا توجــه بــه
ســودآوری آن بــه رسعــت در حــال توســعه میباشــد .محصــول بادمجــان و فلفــل اگرچــه از اهمیــت
كمــری نســبت بــه ســیبزمینی و گوجهفرنگــی برخوردارنــد و آمــار مشــخصی در رابطــه بــا ســطح زیــر
كشــت و می ـزان تولیــد آنهــا در كشــور وجــود نــدارد ،ولــی جــزء ســبزیهای پرمــرف هســتند .در ایــن
مطالعــه تریپــس پیــار بــا جمعیــت بســیار باالیــی از روی ایــن گیاهــان در ســبزیکاریهای اســتان همــدان
جمــعآوری شــد و خســارت آن در روی برخــی از محصــوالت از جملــه گوجهفرنگــی بســیار بــاال بــوده
کــه عــاوه بــر خســارت مســتقیم ،ناقــل بیامریهــای ویروســی نیــز میباشــد (Diaz-Montano et al.,
 .)2011همچنیــن گونههــای مختلــف جنــس  Frankliniellaنیــز از روی ایــن گیاهــان جمــعآوری گردیــد
کــه خســارت تریپــس گل و تریپــس غربــی گل بخصــوص در گلخانههــا اقتصــادی اســت.
نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه متــام ســبزیهای موجــود در م ـزارع همــدان میزبــان
یــک یــا چنــد گونــه از تریپسهــا میباشــند .ایــن نتایــج بــا یافتههــای ) Davison, Lyon (1979کــه
گونههــای مختلــف تریپــس را از روی ســبزیجات مختلــف (هــم مرحلــه برگــی و هــم مرحلــه گل)
جمــعآوری کردهانــد ،مطابقــت دارد .در مطالعــه تریپسهــای مرتبــط بــا برخــی از ســبزیجات از
قبیــل بامیــه ،اســفناج ،بادمجــان و کــدو کــه در کشــور نیجریــه انجــام گرفتــه اســت ،ســه گونــه تریپــس
جمــعآوری و شناســایی شــد کــه بطــور کلــی هــر یــک از گیاهــان فــوق آلــوده بــه یــک یــا بیشــر از یــک
گونـ�ه تریپـ�س بودنـ�د ،ولـ�ی درصـ�د آلودگـ�ی در هـ�ر منطقـ�ه متفـ�اوت بـ�ود (Oparaocha and Okigbo,
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 .)2003در ایــن تحقیــق نیــز برخــی از ســبزیها ماننــد شــوید و شــنبلیله فقــط آلــوده بــه یــک تریپــس
بودنــد و برخــی نیــز آلــوده بــه دو یــا بیشــر از دو گونــه تریپــس بودنــد کــه بــا نتایــج حاصــل از هیگینــز
مطابقــت داشــت) . (Higgins, 1992هیگینــز معتقــد اســت گونه-هــای مختلــف گیاهــی دارای گونههــای
مختلفــی از تریپسهــا هســتند کــه بــر روی آنهــا زندگــی میکننــد بطوریکــه وی در روی گوجهفرنگــی
تنهــا دو گونــه ولــی در روی جــو حــدود  29گونــه از تریپسهــا را جمــعآوری کــرد ).(Higgins, 1992
یکــی از مهمتریــن دالیــل تنــوع بــاالی گونههــا بــر روی ســبزیجات ،وجــود مــواد مغــذی موجــود در آنهــا
اســت .احتــاالً گیاهانــی کــه تریپسهــای مختلفــی بــر روی آنهــا تغذیــه میکننــد دارای مــواد معدنــی و
ویتامینهــای بیشــری میباشــند ) .(Oparaocha and Okigbo, 2003عــاوه بــر ایــن ،عوامــل محیطــی
از جملــه اســرس و خشــکی نیــز در آلودگــی گیاهــان موثــر گـزارش شــده اســت ).(Chang, 1991
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