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 چکیده

آن بر روی محصوالت  ۀند که چندین گونا حشرات ریزی Scirtothrips Shullهای جنس  گونه 

  Hoodنخستین بار گونۀدر این مطالعه، برای  .اند مختلف در دنیا به عنوان آفاتی مهم، شناخته شده

S. dorsalis طور کلی روشن است، اما بندهای  شود. رنگ بدن این گونه به از ایران گزارش می

های موهای  جلویی میانی از ردیف ۀبه جز در ناحیشکم استرنیت اند. بندهای  انتهایی شاخک تیره

، مرکبات جهرم در استان فارس های در باغ گونه این ی اززیاد. جمعیت پوشیده شده استریز 

ها  این تریپس از برگ ۀشده است. تغذی آوری جمع 1331در بهار و تابستان سال  جنوب ایران،

شود. این آفت،  می ها شدگی و ضخیم شدن برگ از جمله باریک ،های غیرطبیعی باعث ایجاد شکل

ای روی  های نقره ای یا خراش پنبه و حالت چوب کند میها را سوراخ  های اپیدرمی میوه سلول

و شده ها شرح داده  ها و نیز میوه . آثار خسارت این گونه بر روی برگکند پوست ایجاد می

ه است. شدبحث  S. dorsalis امکان انتقال ویروس توسطدربارۀ ده است. گردیتصاویر آن ارائه 

 بط تهیه و ارائه شده است.تهای مر های تشخیصی به همراه شکل ویژگی

 

 .Scirtothrips dorsalisجدید، آفت، استان فارس، تریپس، گزارش  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

گونه تریپس از سراسر دنیا گزارش  4555کنون حدود  تا

(. این گروه از حشرات Thrips Wiki, 2015شده است )

متر  اند و معموالً تنها چند میلی دارای بدنی ریز و کشیده

امکان  ،سازگاری این حشراتطول دارند. به دلیل قدرت 

گسترده برای آنها  4های نخوا زیستدر زندگی موفق 

یا برگ   روی گل ها . تریپس(Mound, 1997)فراهم است 

درختان  ۀپوست ها، خزه ها، قارچ سۀو ری هاگگیاهان سبز، 

 کنند دگی و تغذیه میزن های پوسیده برگو  زنده یا مرده

(Lewis, 1973 برخی از .) ند شکارگر ها ی تریپسها گونه

(Palmer & Mound, 1991; Watson et al., 1998 از .)

افشانی گیاهانی نظیر نخل  ها، گرده دیگر آثار مفید تریپس

 Macarangae( یا درختان جنس Seyed, 1979روغنی )

 ,Mound & Okajimaدر جنوب شرقی آسیا است )

2015.) 

ها برای زندگی تهاجمی  تعداد زیادی از تریپس

طلب،  فرد، فرصت اند. این حشرات منحصربه سازگار شده

ها را درون یا خارج از میزبان  ، تخم2کوچك و متحرك

خوار و آفت، در  های گیاه دهند. بیشتر تریپس قرار می

قرار دارند. اندازة ریز و طبیعت مخفی  Thripidaeخانواده 

های مختلفی در  شود زیستگاه های آفت موجب می تریپس

مزرعه و در گیاه اشغال کنند، به طوری که ردیابی آنان 
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صورت مستقیم یا  ها به شود. تریپس مشکل می

های گیاهی موجب کاهش  غیرمستقیم با انتقال ویروس

(. جنس Morse & Hoddle, 2006شوند ) محصول می

Scirtothrips  گونه توصیف شده است ) 445باThrips 

Wiki, 2015های مشتمل بر برخی آفات  ( و یکی از جنس

که اغلب در  شود عمدة محصوالت کشاورزی محسوب می

 & Hoddleتر دنیا گسترش دارد ) های گرم قسمت

Mound, 2003های تازه  ها عمدتاً از برگ (. این تریپس

کنند، اما در گیاهانی مانند  ظاهرشدة گیاهان تغذیه می

های جوان نیز صدمه  مرکبات، فلفل و آواکادو به میوه

(. به عالوه، تعداد Mound & Stiller, 2011زنند ) می

 اند. آوری شده های گیاهان جمع ها از گل از گونه کمی

 ۀبا گون Scirtothrips در ایران اولین بار جنس
S. citri (Moulton)  تریپس مرکبات( به عنوان یکی(

(. Esmaili, 1983مرکبات معرفی شد ) ةاز آفات مکند

سپس نام تریپس مرکبات، در منابع دیگر منتشرشده 

. با وجود این، حضور این ها تکرار شد تریپس زمینۀدر 

 ;Bhatti et al., 2009است )تأیید نشده گونه در ایران 

Minaei, 2013.) 

زا از  ای خسارت هدف از این مطالعه، گزارش گونه

. به منظور استبرای اولین بار  Scirtothripsجنس 

 همۀهای مترادف و جزئیات منابع مربوط به  دیدن نام

توان به تارنمای  می ،ن مقالهشده در ای برده های نام گونه

Thrips Wiki (2015) .مراجعه کرد 

 

 ها مواد و روش

های تریپس به روش  نمونه، 4936در بهار و تابستان 

پرتقال، های  ها و برگ ها، میوه شاخهتکاندن از روی 

 485در  لیمو شیرین، لیمو ترش و نارنگی در جهرم

. شد آوری استان فارس جمع و کیلومتری جنوب شیراز

باغ مرکبات واقع در مناطق هشت ها از تعداد  نمونه

مختلف مرکبات کاری جهرم )محمدآباد، هکان، 

کیلومتر از  42سیمکان و افزر( با فواصل حدود 

 یها برگ یادشدهیکدیگر برداشته شدند. درختان 

 آنها های روی میوه وداشتند ه شد كیبارکوچك و 

 از قرار گرفتنپس  .داشت وجود یا چوب پنبه ینوارها

و با استفاده  در الکل هفتاد درصد به روش ها، تریپس

 Mound) تهیه شداز آنها اسالید دائمی  ،از کانادابالزام

& Marullo, 1996 .)ها  گیری اسالیدها و اندازه از عکس

( مدل Moticبا استفاده از میکروسکوپ موتیك )

BA310 های  و دوربین متصل به آن تهیه شد. عکس

های گیاهی با استفاده  آثار خسارت روی اندام ط بهمربو

ای  اینچی نوع کره 8/6( LGجی ) از دوربین مینی ال

افزار فتوشاپ  ها در نرم عکس ۀگرفته شدند. هم

های تریپس با استفاده از  بندی شدند. نمونه صفحه

و نیز  (Hoddle & Mound, 2003برخی منابع مانند )

( در Hoddle et al., 2015های کالیفرنیا ) وبگاه تریپس

 همۀشناسایی شدند. توسط نویسندة اول سطح گونه 

 ةپزشکی دانشکد شده در بخش گیاه اسالیدهای تهیه

 شوند. کشاورزی دانشگاه شیراز نگهداری می

 

 نتایج
 Scirtothripsجنس 

های  های ریز با بال بلند، اغلب رنگ روشن )شکل تریپس

 4جفت موی چشمی تر از طول و سه (، سر عریض2و  4

های  های ترژیت روی کناره 2(. موهای ریز6دارند )شکل 

بندی  7شکمی را پوشانده است. آنها همچنین شاخك 

های حسی چنگالی روی بندهای سوم و  (، اندام9)شکل 

گرده با خطوط عرضی دارند که در بیشتر  چهارم و پیش

جفت مو  6اند. حاشیۀ عقبی اغلب   موارد به هم نزدیك

سینه دارای خار است. ترژیت  رد. فورکای میان و پسدا

(. 8کرده است )شکل  شکم دارای شانۀ رشد 7بند 

های  اند و نرها فاقد روزنه ها بدون موهای اضافی استرنیت

 اند. 9جنسی
 

Scirtothrips dorsalis Hood 

این گونه به تریپس فلفل معروف است و در ژاپن، 

. ظاهراً به فلسطین پاکستان و استرالیا گسترش دارد

6اشغالی و مناطق کاریبین
از طریق تبادالت باغبانی  

جهانی وارد شده است. تریپس زرد چای یا تریپس 

، 2فلفل به عنوان آفت مارچوبۀ سبز، فلفل، سیب کاستارد

خرمالو، گالبی، مرکبات، چای، انبه و کاهو گزارش شده 

 (.Chang, 1991; Wang et al., 1999است )

                                                                               
1. Ocellar setae 

2. Microtrichia 

3. Pore plates 

4. Caribbean  

5. Custard apple 
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 ریختی مادهمشخصات 

رنگ بدن عمدتاً روشن است. لبه جلوی بندهای ترژیت و 

(. رنگ بندهای شاخك 4استرنیت شکم تیره است )شکل 

طوری که اولین بند  شود، به تر می از ابتدا تا انتها تیره

اند )شکل  ها تیره روشن و بقیۀ بند روشن، دومین بند تیره

های  (. رنگ موهای اصلی روی بدن روشن است. بال9

اند. عرض سر بیش از طول آن است.  پیشین کمی تیره

سه جفت موی چشمی در سر وجود دارد که جفت سوم 

(. دو 6های سادة عقبی است )شکل  بین جفت چشم

 7های مرکب وجود دارد. شاخك  جفت مو در پشت چشم

(. بندهای سوم و چهارم دارای اندام 9بندی است )شکل 

رای خطوط به هم گرده دا حسی چنگالی است. پیش

جفت مو  6(. حاشیۀ عقبی دارای 2نزدیك است )شکل 

گرده دارای خطوط طولی موازی  است. نیمۀ پشتی پس

شود و  است. موهای میانی از عقب لبۀ جلویی خارج می

های پیشین دارای  است. بال 4فاقد اندام حسی کامپانیفرم

اند. موهای میانی روی  سه عدد مو در نیمۀ انتهایی

های شکمی سوم تا ششم کوچك و به هم  تترژی

ای  داری چهار موی حاشیه 2اند. بالچۀ بال جلو نزدیك

های بند دوم  های ترژیت (. یك سوم کناره4است )شکل 

 6است که با موهای ریز 9تا هشتم دارای سه موی اضافی

پوشیده شده است. شانۀ حاشیۀ عقبی بند هشتم ترژیت 

نهم دارای چند ردیف (. ترژیت 8شکم کامل است )شکل 

موی ریز است. استرنیت بدون موهای اضافی و به جز در 

های موهای ریز  ناحیۀ جلویی میانی، پوشیده از ردیف

 است.

 

 نرمشخصات ریختی 

تر و  آن کوچك ةاما انداز ،شباهت زیادی به ماده دارد

(. ترژیت نهم فاقد 2تر است )شکل  نرنگ آن روش

 .است 2دراپانا یدةزا

 بررسی تحتهای  نمونه

، جهرم، .Citrus sp (4936خرداد  22)، ♂ 7، ♀25

 اکبر باقریان. : سید علیهکنند آوری فارس، جمع

                                                                               
1. Campaniform sensilla 

2. Forewing scale 

3. Discal setae 

4. Microtrichia 

5. Drepanae 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 . نر؛2ماده؛  .Scolothrips dorsalis :4. 8تا  4های  شکل

 گرده )ماده(؛  . پیش2. سر )ماده(؛ 6. شاخك )ماده(؛ 9

 )ماده(. 7و  8. ترژیت 8 . بالچه )ماده(؛4



 4936پاییز و زمستان ، 2 ة، شمار64 ةایران، دور دانش گیاهپزشکی 222

 

 S. dorsalisآثار خسارت 

موجود روی درختان پرتقال، لیموشیرین، نارنگی  مئعال

صورت  جهرم که همگی به های در باغو لیموترش 

را  این موارد ،زمان به آفت تریپس آلوده بودند هم

رشد مضاعف  ،ها برگ یشدگ كیبارند: شو شامل می

 یکاهش رشد طول ایتوقف های جانبی،  جوانه

های جوان  زدگی در برگ حالت تاولجوان،  یها شاخه

 صورت خطی طولی در سطح فوقانی که بعد از مدتی به

 

برگ در  یسطح ی و زبریدگییسا ،شود برگ ظاهر می

نورسته، جمع  یها رشد برگ دیکاهش شد ی ونواح نیا

کوچك از نوك و به سمت داخل،  یها شدن برگ

 ییانتها ینواحو  های جوان نوك برگ یسوختگ

(. 3و  7های  یی )شکلانتها یها جوان و جوانه یها شاخه

غالباً نامنظم  یخطوط در حال رشد یها وهیسطح م یرو

و  شود می جادیا یا پنبه چوب ییصورت نوارها به دو متعد

 (.44و  45های  )شکل دنمحسوس دار یو برجستگ یزبر

 
های جانبی؛  . رشد اضافی جوانه3ها؛  آثار خسارت روی برگ .7رتقال: روی پ Scolothrips dorsalis. آثار خسارت 44تا  7های  شکل

 ای روی میوه. پنبه . حالت چوب44های روی میوه؛  ها و خراش . لکه45

 

 بحث

شده در این پژوهش شباهت بسیاری با  عالئم مشاهده

عالئمی دارد که قبالً در کتاب آفات مهم درختان میوه 

در  رسد (. به نظر میEsmaili, 1983منتشر شده است )

ای تریپس روی  گونهخسارت  کتاب یادشده، وجود آثار

در  «تریپس مرکبات»ۀ مرکبات در ایران و وجود گون

. با هم مرتبط شده باشند دنیا به عنوان آفت مرکبات،

که اصوالً  شود می تأییداین برداشت وقتی بیشتر 
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های جدید از اهداف کتاب یادشده نبوده  گزارش گونه

صورت  ت و در اغلب موارد به کارهای دیگران بهاس

ای از  در حالی که هیچ سابقه ؛مستند اشاره شده است

در کتاب ارائه نشده  «تریپس مرکبات» ۀتشخیص گون

نه تنها در کشورهای  S. citriبه عالوه، وجود است. 

جز چند   همسایه، بلکه در هیچ قسمتی از دنیا )به

مریکا( تأیید نشده است های آ ایالت معدود از ایالت

(Bhatti et al., 2009; Diffie et al., 2008; Mound 

& Marullo, 1996; Hoddle et al., 2015  .) میزبان

 4اصلی تریپس مرکبات یا تریپس کالیفرنیایی مرکبات

 ,.Hoddle et alهای مختلف مرکبات است ) گونه

2015). 

 در کشور، شده از این جنس دیگر گزارش ۀگون

S. mangiferae Priesner که اولین بار از اهواز  است

آوری و گزارش  روی درختان برهان و مرکبات جمع

( و سپس از روی (Mohiseni et al., 1998شده است 

(. Minaei et al., 2002) شدگل رز از فارس گزارش 

این گونه همچنین از روی انگور از اصفهان گزارش 

از عالوه  به(. Etebari & Hesami, 2002شده است )

سه و  (Myrtus communisروی گیاه دارویی مورد )

، Rumex ephedroidesگیاه جنگلی و مرتعی: 
Parkinsonia aculeata ،Prosopis farcat  گزارش

با وجود . (Bagheri et al., 2005a, 2005bشده است )

در  S. mangiferaeهای متعدد از حضور گونۀ  گزارش

این منابع به آفت بودن آن اشاره  یك از در هیچایران، 

نشده است. اگرچه افراد بالغ این گونه روی گیاهان 

رسد میزبان اصلی  به نظر می ،شوند مختلف یافت می

کند  های جوان آن تغذیه می آن انبه باشد که از برگ

(Mound & Stiller, 2011.) موجود  ۀعالوه بر دو گون

 .S ۀ( و گونS. mangiferaeو  S. dorsalisدر ایران )

citri دیگری از این  ۀکه در باال شرح داده شد، گون

خارجی در  ۀجنس در ایران به عنوان آفت قرنطین

وبگاه سازمان حفظ نباتات کشور به نام تریپس 

تریپس »آفریقای جنوبی مرکبات )در وبگاه به عنوان 

 S. aurantii Faure(، «جنوب آفریقایی مرکبات

(. این گونه از Cheraghian, 2014فهرست شده است )

                                                                               
1. Californian citrus thrips 

میزبانی وسیعی از  ۀآفریقا توصیف شده است و دامن

(. ظاهراً Mound & Stiller, 2011جمله مرکبات دارد )

اما در استرالیا  ،وارد استرالیا شده است 2555در سال 

های  و در شرایط طبیعی بر خالف آفریقا روی گونه

شده  مستقر 2گل نازیان ةخاصی از گیاهان خانواد

 است.

 ,.Kumar et al)است فاژ  ای پلی تریپس فلفل گونه

شده است  ش( و قبالً از روی مرکبات گزار2014

(Chang, 1991; Wang et al., 1999با وجود .) این، 

ها روی  مربوط به خسارت تریپس های اغلب گزارش

شود  مربوط می S. aurantti Faure ۀمرکبات به گون

(Mound & Palmer, 1981; Mound & Kibby, 

(. جمعیت باال از هر دو جنس نر و ماده، وجود 1998

آوری شده و  های جمع تعداد زیاد الرو در بین نمونه

شده، امکان میزبان بودن  داده آثار خسارت شرح

کند. با وجود این ممکن است  مرکبات را تقویت می

های تریپس یادشده از گیاهان اطراف به  جمعیت

هاجرت کرده باشند. مهاجرت، درختان مرکبات م

از روی گیاهان  ،همین گونه بارةای است که در پدیده

مرکبات در ژاپن به اثبات رسیده  های اطراف به باغ

 (.Masui, 2007است )

امکان انتقال  زمینۀه در گرفت های انجام در پژوهش

وحدت  S. dorsalisهای گیاهی توسط  توسپوویروس

ها حاکی از انتقال  برخی پژوهش ؛نظر وجود ندارد

( و Amin et al., 1981ویروس توسط این تریپس )

 Hoddle atکنند ) یید نمیأبرخی دیگر این ارتباط را ت

al., 2015 به تازگی گروهی از پژوهشگران با استفاده .)

 ،ای و هفت ژن هسته 49از ژن سیتوکروم اکسیداز 

اند  در این گونه شده 6های مخفی متوجه وجود گونه

(Dickey et al., 2015بنابراین به نظر می .) بارةرسد در 

مواجه  2های بومی ای از گونه این گونه با مجموعه

هستیم که ممکن است برخی در انتقال ویروس 

دخالت داشته باشند. با وجود گزارش تعداد 

ها و ویروئیدهای گیاهی روی  از ویروس چشمگیری

ه مانند مرکبات در ایران و جهان که عالئم ایجادشد

                                                                               
2. Crassulaceae 

3. Cytochrome oxidase 1 

4. Cryptic species 

5. Endemic species 
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کنون  آنچه در این مطالعه شرح داده شده نیستند، تا

هیچ توسپوویروسی از روی مرکبات گزارش نشده است 

(Jones, 2005برخی از عالئم مشاهده .) نظیر  ،شده

با وجود این فراگیر  ؛استکش گالیفوزیت  کاربرد علف

م در منطقه و عدم استفاده از این ئشدن این عال

کش  م، ارتباط این علفئدارای عال های کش در باغ علف

عالئم چوب  ،کند. از سوی دیگر یید نمیأو عالئم را ت

خسارت تریپس روی مختص  ،ای شدن در میوه پنبه

این  ۀهم .(Timmer et al., 2000)مرکبات است 

 شده و داده شواهد احتمال ارتباط عالئم شرح
S. dorsalis از  هر چند امکان دارد برخی برد. را باال می

عالئم به خسارت این تریپس مربوط نباشد. بنابراین 

های مختلف این  تواند جنبه مطالعات تکمیلی می

 ارتباط را آشکار کند.

 

 گیری کلی نتیجه

فاژ است که از نقاط  ای پلی گونه S. dorsalisتریپس 

کنون به عنوان  ولی تا ،مختلف دنیا گزارش شده است

است. در این آفت درختان مرکبات مطرح نبوده 

پژوهش تریپس یادشده با جمعیت باالیی از روی 

در درختان پرتقال، لیمو شیرین، لیمو ترش و نارنگی 

آوری و برای اولین بار از ایران  شهرستان جهرم جمع

گزارش شد. همچنین آثار خسارت آن روی درختان 

 .شدیادشده بررسی 
 

 سپاسگزاری

قات مرکز تحقی از آقای جلیل علوی، پژوهشگر

و دانشجوی  کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

اولین  بارةکه دردکتری دانشگاه فردوسی مشهد، 

در ایران  Scirtothrips mangiferae ۀگزارش گون

رضا دیمهندس حم انیقارا ارائه کردند و آاطالعاتی 

کارشناسان ی، و مهندس حسام زند پور جهرمی کامران

طر همکاری در جهرم به خا شرکت پارس مرکبات

های  توصیهشود.  ها سپاسگزاری می آوری نمونه جمع

سه داور محترم ناشناس به تهیۀ نسخۀ نهایی این 

 های ارزشمندی کرده است. مقاله کمك
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ABSTRACT 
Species of the genus Scirtothrips Shull are minute insects of which several are major pests on the leaves 

of various crops around the world. In this study, S. dorsalis is recorded for the first time from Iran. Body 

mainly yellow but antecostal ridge on tergites and sternites is dark brown and distal antennal segments are 

brown. Abdominal sternites covered with rows of microtrichia except anteromedially. A huge population 

of the species was collected in citrus orchards of Jahrom, Fars province, southern Iran in spring and 

summer of 2015. Thrips feeding causes several distortions on the leaves including narrowing and 

thickness on the leaves. On fruits, this pest punctures epidermal cells, leaving silvery scars or scabby on 

the rind. The effects of S. dorsalis on leaves as well as fruits are described and illustrated. The possibility 

of virus transmission by S. dorsalis has been discussed. Diagnosis characters as well as relative figures 

are provided. 
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