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 یدهچک
تن  851هزار و  11فرنگي در سراسر كشور  تولید ساالنه توت

درصد تولید در  74كه بیش از ( مقام شانزدهم جهان)است 

در حال حاضر مجموع سطح . شود استان كردستان انجام مي

هكتار است كه  759هزار و  9فرنگي در كشور  زير كشت توت

هكتار بیشترين  388هزار و  2استان كردستان با بیش از 

پس از  .كشور را در اختیار دارد يفرنگ توتسطح زير كشت 

هاي  هاي گلستان، مازندران و گیالن از استان كردستان استان

يكي از افات مهم  .روند پیشتاز در تولید اين میوه به شمار مي

توت فرنگي بويژه در گلخانه ها تريپس توت فرنگي است كه 

در اين دستورالعمل . ارد مي نمايدساالنه خسارت زيادي را و

و ( تله نوري، نوارهاي آبي)روشهاي كنترل غیر شیمیايي 

نیمارين و )هاي با منشاء گیاهي شیمیايي شامل حشره كش

 . و فلونیكامید اين آفت معرفي شده است( پیرتروم

 

 : كلیدی  های واژه

  دیكامیوننیمارين، فل، پیرترومكارايي، 
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 مقدمه

 و نامهاي محلي Strawberryعمومي نام با  يفرنگ توت

گیاهي است ، شالكَه و چَلَم، چیالک جنگلي يا چلیک چیلک،

  خانواده گل سرخ از   Fragaria vesca  نام علمي با

Rosacae هاي آن  گل.  كه دو نوع ساقه راست و خوابیده دارد

  .دنباش منظم و به رنگ سفید مي

 طبقه روز طول براساس كه دارد مختلف هاي تیپ يفرنگ توت

در دامنه وسیعي از شرايط آب و هوايي معتدله تا  و بندي

و متوسط  15 – 34گرمسیري با متوسط دماي تابستان 

پرورش داده  گراد يدرجه سانت 15 – 24دماي زمستان 

 13ها بین  شب يفرنگ بهترين دما براي تولید توت . شود يم

و  گراد يدرجه سانت 15 – 21و روزهاي آفتابي با دماي  7 –

شديد و  يها خبنداني.  هست% 14 –% 14با رطوبت نسبي 

گرماي زياد و وزش بادهاي شديد  ،سرماي ديررس بهاره

 يفرنگ ازجمله فاكتورهاي مهم محدودكننده كشت توت

 طبقه روز طول براساس كه دارد مختلف هاي تیپ. باشند يم

 .شوند مي بندي

 7ساعت كمتر از  244 – 944 يفرنگ نیاز سرمايي توت  

در درجه  يفرنگ بوده و رشد توت گراد يدرجه سانت



 

5 

 

 شود يكند م گراد يدرجه سانت 32باالتر از  يها حرارت

 .(1374پورثاني، )

عنوان گروهي از آفات  ريشكداران به راسته بالحشرات        

اي و كشاورزي  مهم روي بسیاري از محصوالت گلخانه

 .Fي  خصوص گونه به Frankliniellaجنس  . هستند

occidentalis   بیشترين خسارت را به محصوالت وارد

 544اين تريپس دامنه میزباني وسیعي با بیش از . كند مي

خانواده گیاهي دارد و روي بسیاري از محصوالت  54گونه از 

( Lewis, 1973)شده است  كشاورزي و گیاهان زينتي گزارش

و بهترين راه مهار  باشد يو ناقل چندگونه ويروس گیاهي م

 ,Kirk  & Terry)ها، كنترل تريپس ناقل است   اين ويروس

يكي از آفات مهم  F. occidentalisتريپس غربي گل (. 2003

ست كه در ايران، اولین بار در ا خسارت زا در گلخانه

از روي گیاهان زينتي، بنفشه  1384سال  ماه بهشتيارد

اي  ر گیاهان زينتي، از گلخانهآفريقايي، ژربرا، آنتوريم و ديگ

جلیلي مقدم و )واقع در پاكدشت در استان تهران گزارش شد 

 (. 1383آزمايش فرد، 
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 های ظاهریویژگی

 .Fنام علمي  تريپس حشره كوچكي است به رنگ زرد با      

occidentalis اوقات بیشتر و است ضعیف بسیار پرواز در كه 

زردرنگ  تريپس. گذارند مي گیاهان روي دار سايه مناطق در را

ها طول بیشتري دارند  و ماده  متر يلیم 1/4-1و نرها به طول 

همچنین حشرات فاقد تخم ريز و . باشند يم متر يلیم 2/1و 

 .يا زائده لوله مانند در انتهاي شكم هست

 
 F. occidentalisحشره   -1شكل 

.  شوند يديده نم رمسلحیاين حشرات با چشم غ يها تخم     

صورت انفرادي  ها سفید و موزي شكل هستند و به اين تخم

 لهیوس به انتهاي تخم معموال. شوند اشته ميدر بافت گیاه گذ

رنگ الرو در مراحل ابتدايي . شود دستي ديده مي ييک عدس

تا حدودي سفید و با چشمان قرمز است و پس از تغذيه 
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متر  میلي 1متوسط طور  الرو بالغ به. شود متمايل به زرد مي

 .طول دارد

 
 F. occidentalisتخم والرو  -2شكل 

 يانداز اين حشره دو مرحله الروي دارد كه سپس پوست      

شود كه داراي  تبديل مي( Prepupa) به پیش شفیرهكند و مي

 در تريپس. كوتاه است يها رنگ زرد، چشمان قرمز، بال

 چشمان وا ه بال داراي وتر  بزرگ كمي شفیرگي مرحله

رنگش متمايل به زرد است  اين مرحله هم در. است تر درشت

در اين مرحله . گرايد كه با افزايش سن به تیرگي مي

ها رو به باال و عقب به روي سر قرار دارند حشره در  شاخک

 . اي ندارند مراحل پیش شفیرگي و شفیرگي تغذيه

در حشره بالغ تیره مايل به مشكي ( thorax)سر و سینه 

اي  هستند و شكم از زرد به زرد مايل به قرمز و سپس به قهوه

دماهاي خنک باعث . دهد و در آخر به سیاه تغییر رنگ مي

مانند  پاها زرد كمرنگ باقي مي. شود تأخیر در تغییر رنگ مي
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 باشند ميي ا حلقه 8ها در حشره بالغ شامل  و شاخک

.(Buitenhuis and Shipp, 2008) 

 

 شناسی زیست

بقاياي   صورت حشره كامل و پوره روي گیاهان ، زمستان به

 يها ها و شكاف كلوخه ريهرز و يا ز يها گیاهي و يا علف

پارتئوژنز )اين حشرات به طريق بكرزا .  برند يزمین به سر م

ندرت ديده  و نرها به ندينما يتولید تخم م(  يييا دخترزا

. حشره ماده در زير اپیدرم درون محفظه قرار دارد . شوند يم

و هر نسل اين آفت  گذارد يتخم م 1-12حشره ماده روزانه 

و در  كشد يروز طول م 18 گراد يدرجه سانت 21در حرارت 

در خارج  اين حشره. حرارت كمتر اين زمان طوالني تراست 

براي آن گزارش شده نسل  1 تا رانيدر ا ولي 14 ايران تا

  (.Gaum et al., 1994 .)ت اس
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 تریپسگیاهان میزبان 

گیرند  محصوالتي كه توسط اين آفت موردحمله قرار مي

، خیار، بادمجان، يفرنگ اي، توت شامل لوبیا، باباآدم، فلفل دلمه

و هندوانه و گیاهان زينتي مثل  يفرنگ كاهو، پیاز، گوجه

میخک، گل داوودي، اركیده، رز و بسیاري ديگر از گیاهان 

 ,Bryan & Smith)باشد  اي مي زينتي و محصوالت گلخانه

1955).  

 

چرخه زندگی تریپس غربی  -3شکل

 گل
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  :نحوه خسارت

خسارت مستقیم . كند اين آفت به دو طريق خسارت ايجاد مي

و  ها وهیماز گیاهان زينتي ،   مستقیمكه ناشي از تغذيه 

 ،ها جوانهآورده و از طريق از بین بردن  خسارت سبزيجات

باشد و دوم انتقال بسیاري از  مي ها برگ يها بافتو  ها گل

گیاهي كه باعث ايجاد خسارت ويروسي هاي  بیماري

. Moritz et al., 2004))شود  به میزبان مي میرمستقیغ

 و شیره از برگ اپیدرم در خود خرطوم فروبردن باا ه پسيتر

 كوچک بسیار قطرات تريپس تغذيه براثر كرده تغذيه گیاه

 كه شود يم ديده برگ سطح دو هر در قرمز به مايل مايع

 جيتدر به قطرات اين رنگ و اند شده ترشح تريپس لهیوس به

 . شود يمسیاه 

           
 خسارت تريپس و وجود قطرات سیاه رنگ عسلک -9شكل 

تغذيه میزبان در درجه اول از شاخ و برگ گیاهان  ها پسيتر

كنند و با  در ابتدا به سطح زيرين برگ حمله مي. كنند مي
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سطح  به ودهند  تغذيه بیشتر جمعیت خود را افزايش مي

 دهيپر رنگو  رنگ يب ها برگ. دهند بااليي برگ تغییر مكان مي

به شكلي ديده ( كناري)فرعي  يها رگبرگشوند و بین  مي

. شوند زرد مي اند دهيد بیآسكه شديداً  ييها برگ. شود يم

 ،ها برگ( دفرمه شدن)شدن  بدشكل موجب خسارت تريپس

 يها لكهو يا ايجاد نواحي با  ها جوانهو  ها گل رنگ رییتغ

 .شوند يمدر برگ  يا نقره

 

 
 یفرنگ توتخسارت تریپس روی  -4شکل 
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قبل از . دهند يمترجیح را جوان  ييها بافت از تغذيه ها پسيتر

 كند يمتريپس از بافت گلبرگ تغذيه  بازشوند ها غنچهاينكه 

جمعیت اين آفت  كه يهنگام. شود يمو باعث از بین رفتن آن 

و هنگام  شود يم بدشكل گل  يها غنچه كند يمافزايش پیدا 

 يها لكه ها گلبرگو روي  شود يمباز شدن خراب 

آفت  عالئمو  ها نشانهاز ديگر . شود يمديده  يرنگ يا قهوه

 تغییر  ضعف،  پژمردگي،  ،ها برگ پیچیدگي به توان يم تريپس

 روي يا قهوه يا و زرد  ي،ا نقره يها لكه ايجاد  ،ها برگ در رنگ

. اشاره كرد  ها وهیم ماندن كوچک و يبدشكل باالخره و برگ

فعالیت و جمعیت تريپس موجب خسارت  ادشدنيزدر هنگام 

مرگ برگ  (die back)جدي به برگ يا ساقه شده و باعث 

ويروسي مانند ويروس  يها يماریببعضي از . شود يم

 خسارت تریپس روی غنچه گل رز -5شکل

http://dayagro.com/userimages/Fa_Fld_4_1_1_2/Fa_4_1_1_2_3d10e8606-b852-4fc4-98f3-d5e56eb20517.jpg
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 شود يمتريپس وارد گیاه  لهیوس به يفرنگ گوجهپژمردگي 

(Moritz et al., 2004). 

 84و  1174هاي  ها در دهه كش به دلیل استفاده زياد از آفت 

ي مقاوم اين آفت ظهور كرد و منشأ انتشار اين حشره  ها  سويه

چند خوار بودن اين آفت، ظرفیت . در سرتاسر جهان گرديد

باال باعث شده كه  دمثلیسازگاري باال با محیط و توانايي تول

مكرر از سموم باشد و از براي كنترل اين آفت نیاز به استفاده 

طرفي مقاومت به سموم به داليل مذكور و همچنین طول 

شود   نسل كوتاه و هاپلوئید بودن نرها، بسیار سريع ايجاد مي

Kirk  & Terry, 2003).) 

 

 :مدیریت آفت

 : تشخیص تریپس در گلخانه یها روش( الف

  .دارد  يزدگ شینجوان كه حالت  يا برگهخسارت روي  -1

 .ها گل و ها غنچه روي خسارت -2

 و بگیريم برگ يا گل زير سفیدي  كاغذ اگر همچنین -3

 .شوند يمروي آن ريخته  حشرات بتكانیم را برگ

و آفت  ها تخمشناسايي اين آفت مشكل است زيرا  درمجموع

 يگذار تخمهمچنین درمجموع . در زير سطح برگ هستند
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خود  فضوالترا با   تخماست چون ماده  رمعمولیغاين حشره 

 .پوشاند يم

 

 :ی كنترل غیر شیمیایی و شیمیاییها روش( ب

در دريچه تهويه جهت  (14*24بامش) توري از استفاده -1

  .گلخانه جلوگیري از ورود تريپس از محیط بیرون
يک  رديف كشت در هر چسبنده آبي  يها نواراستفاده از  -2

 راهروهاي طول و در گیاهو به ارتفاع كمي باالتر از سطح نوار 

 نصب ورودي يها محل و ها پنجره و در نزديک ، گلخانه داخل

 .شود يم

 3/4در غلظت ( تپكي)فلونیكامید  كش حشرهاستفاده از  -3 

 . هزار در

در  5/1كلروس به نسبت  كش فسفره دي استفاده حشره -9

 .هزار

با منشاء طبیعي گیاهي نیمارين و  باتیرككاربرد ت -5

 .در هزار 5/2روم به نسبت پیرت

 

هاي متعدد و  ن ي باال، میزبادمثلیتولتوان  لیدل بهها  تريپس

در مقابل  تنها، احتمال مقاوم شدن مدت كوتاهي نسلي  دوره
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بنابراين براي جلوگیري از بروز . تركیبات شیمیايي وجود دارد

شود،  ها توصیه مي كش و توسعه مقاومت سريع  به حشره

 صورت بههاي مجاز  كش فوق به همراه ساير حشره  كش حشره

 .متناوب استفاده شوند
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