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 چکیده
فرنگی  کنندگان توت فرنگی است که سالمت مصرف یکی از آفات توت Frankliniella occidentalisتریپس غربی گل، 

شود. در این پژوهش، هدف ارزیابی گیاه حامل مناسب )گیاه  ها علیه این آفت تهدید می کش دلیل استفاده گسترده آفت به

و درنتیجه کنترل تریپس غربی  O. laevigatusعنوان بستری برای تخمریزی و رشد جمعیت پایدار  لوبیاسبز یا گل جعفری( به

 اهانیبا گ سهیدر مقا یگل جعفر اهیگ یرو O. laevigatus توسط تعداد تخم گذاشته شدهای بود.  فرنگی گلخانه گل در توت

به  یگل جعفر اهیگ یبود. تعداد تخم گذاشته شده رو شتریب یانتخاب ریو غ یدر هر دو آزمون انتخاب اسبزیو لوب یفرنگ توت

در بررسی کاشت گلدانی،  .بود تخم عدد 20/42 ± 92/2 یانتخاب ریغ آزمون در و 60/19 ± 16/1 یدر آزمون انتخاب بیترت

فرنگی  تراکم جمعیت حشرات نابالغ و بالغ تریپس و سن شکارگر در سراسر فصل رشد گیاهان لوبیاسبز، گل جعفری و توت

شکارگر نسبت به گیاه گل جعفری باالتر   گیاه لوبیاسبز که در آن تراکم سن روی  گیری شد. نتایج نشان داد تراکم تریپساندازه

عنوان گیاه  داری کاهش یافت. نتایج نشان داد گیاه لوبیاسبز از پتانسیل باالتری نسبت به گیاه گل جعفری به طور معنی بود به

 عیت تریپس غربی گل برخوردار است.منظور کاهش جم فرنگی به حامل برای حمایت از جمعیت سن شکارگر روی گیاه توت
 

 .پناهگاه، تریپس غربی گل دشمنان طبیعی، :های کلیدیواژه
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ABSTRACT 
The western flower thrips, Frankliniella occidentalis is one of the strawberry pest which threats the health of 

strawberry consumers due to the widespread use of pesticides against it. The aim of this study was to 

evaluate the suitability of the host plant as a substrate for oviposition and growth of stable population of O. 

laevigatus and thus control of western flower thrips in strawberry greenhouse. O. laevigatus laid more eggs 

on marigold than strawberry and green bean in both choice and no-choice experiments. The number of eggs 

laid on the marigold was 19.60 ± 1.16 in choice and 42.20 ± 2.92 in no-choice test, respectively. In addition 

population density of immature stages and adults of both thrips and predator was measured throughout the 

growing season of green bean, marigold and strawberry. The results showed that the density of the thrips on 

green bean was significantly decreased whereas the density of the predator was significantly higher on 

marigold. Green bean showed a higher potential than marigold as a banker plant to support the population of 

O. laevigatus on strawberry to reduce the western flower thrips population. 
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 قدمهم

 Frankliniella occidentalisتررری غ بربرری گرر ،   

Pergande (Thysanoptera: Thripidae)   که به اختصرار

WFT (Western Flower Thripsنیز خوانده می )   ،شرود

فرنگری در   چیزخوار مخرر  گیراه تروت    یکی از آفات همه

 Jay andفرنگری در ررتاررر اهران اررت )     صنعت توت

Fountain 2017 هرا و شرررات کامر  ایرت آفرت       (. پروره

فرنگی  های گیاه توت وارطه تغذیه از راقه، برگ و میوه به

 .Brownbridge et al)زننرد   به ایرت گیراه خسرارت مری    

2013, Montero-Astúa et al. 2016)  از آنجررا کرره .

ررایر  ها نسبت بره کشآفت مقاومت تری غ بربی گ  به

-در رال ،(Midthassel 2015باشد )تر میها بیش تری غ

های اخیر ارتفاده از عوام  بیولوژیک برای کنتررل ایرت   

 .Barzman et al)ای صورت گرفته ارت  آفت تواه ویژه

2015, Ben-Mahmoud et al. 2018, Silva et al. 

2018, Sarkar et al. 2019) ارنغ  . ررت Orius  ک یر

چیزخوار ارت که از بندپایان کوچک تغذیه  شکارگر همه

 .Oو  O. insidiosusکند. به عنروان مارال، در ایرران     می

albidipennis    ترری غ پیراز(Baniameri et al. 2005, 

Baniameri et al. 2006, Kosari and Kharazi-Pakdel 

2007, Rajabpour et al. 2011, Darvish Mojeni 

2013, Lotfi et al. 2014, Malkeshi and Hoseininia 

2015 ،)O. albidipennis  شته ربز ریب و کنه دو نقطه

(Eskandari et al. 2006, Lotfi et al. 2014) O. niger 

 ،O. aibidipennis  وO. minutus  شررته پنبرره و اررالیز

(Darvish Mojeni 2013)  وO. laevigatus   تری غ افررا

(Mirab-balou 2016را کنترل می )    کنند. با ایرت وارود

 O. laevigatusمطالعات محققان نرران داده اررت کره    

Fieber (Hemiptera: Anthocoridae)   ارارررا مراشرر

دهرد و بره    پورگی و بالغ تری غ بربی گ  را ترایح مری 

 ,Elimem and Chermiti 2012)کنرد   هرا شمهره مری    آن

Brownbridge et al. 2013, Wang et al. 2014) . 

توانایی دشمنان طبیعی برای تخمریزی روی گیاهران  

شضررور  بررههررا و کنترررل آفررات  و در نتیجرره ارررتقرار آن

هرا   گیاهانی بستگی دارد کره امکران تخمریرزی روی آن   

در . (Lundgren and Fergen 2006)باشرد   واود داشرته 

مطالعره تررایح    های کنتررل بیولوژیرک شفرا تی   برنامه

تخمریزی شرکارگر از اهمیرت برا یی برخروردار اررت و      

تازه از تخم خارج شرده  های  ارتباط مابتی با کارایی پوره

رازد تا واکنش رریع  دارد زیرا دشمت طبیعی را قادر می

به آفت برشسرب محر  تخمریرزی و نزدیکری بره محر        

 ,Shaltiel and Coll 2004)زنرردگی آن نررران دهررد 

Lundgren et al. 2008)   از امهه بسرترهای تخمریرزی .

کرار شرده در ایرران     Oriusهای انغ  منارب برای رت

 Malkeshi et al. 2006, Kosariتوان گیاه لوبیاربز ) می

and Kharazi-Pakdel 2007, Hassanpour et al. 

 Ghadamyari and Talebiای ) دلمره ( گیاه فهفر   2014

Jahromi 2002   ( و بررگ گر  شرمعدانی )Yari et al. 

هرا   خصوصیت گیاه میزبان بر بقای پوره( را نام برد. 2010

و در نتیجرره برراروری شررکارگران مرراده تاایرگررذار ارررت  

(Lundgren et al. 2008) .    بنرابرایت اررتفاده از گیاهرانی

مردت   که پناهگاه و بذای مناررب را بره  )گیاهان شام ( 

کننرد از اهمیرت    طو نی برای دشمت طبیعی فراهم مری 

منظررور افررزایش و شفررت امعیررت دشررمنان  برره خاصرری

طبیعی برخروردار هسرتند. کنتررل بیولوژیرک شفرا تی      

ابهب باعث ارتقرار گیاهانی می شود کره منرابع برذایی    

اایگزیت مانند شهد و گرده را برای شررات مفید فراهم 

کنند. بسیاری از شررات مفید در زمان کمبود شرکار   می

نند که منجر به افرزایش  ک از گرده ایت گیاهان تغذیه می

 Parolin et al. 2015, Haseebگرردد )  ها می امعیت آن

et al. 2018 زمانی که آفت  اهر شد، با تواه به اینکه .)

امعیت ایت شررات شکارگر افزایش یافتره اررت بهترر    

هرا   می توانند آفت را کنتررل کننرد و لرذا ااربخرری آن    

 (.Cano et al. 2012یابد ) افزایش می

هرای دشرمنان طبیعری از     ری تغییررات امعیرت  برر 

طریق ترکیب چند گونه گیاهی، نران داده ارت کره در  

درترس بودن گیاهان شام  در طو نی مردت، افرزایش   

 Payton Miller andکنرد ) تراکم امعیت را تضمیت می

Rebek 2018.) شامرر  در  اهررانیارررتفاده از گ تیبنررابرا

 ازیر از امت یو اشباع یشفا ت کیولوژیکنترل ب یها برنامه

بره  (. Huang et al. 2011) باشرند  یبرخروردار مر   ییبرا  

های گیاهران   ها مفیدتریت گونههمیت دلی  در ایت برنامه

تنهایی و یا در ترکیب با یکدیگر بایرد شناررایی    شام  به

 شوند تا شداکار کارایی دشرمت طبیعری شاصر  گرردد.    

انتخا  نرو  گیراه شامر  برر ارراس ررهولت کاشرت و        

ها، توانایی  داری، عدم ارتعداد ابتال به آفات و بیماری نگه

تولید گرده برای شفت امعیت عام  کنتررل بیولوژیرک   
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. ایت گیاهان باید با نیازهرای  (Huang et al. 2011)ارت 

رشدی محصول از قبیر  نرور، دمرا و آبیراری ررازگاری      

ای  و از لحررات تغذیرره  (Frank 2010a)داشررته باشررند  

. (Matteoni 2003)نیازهررای شررکارگر را رفررع کننررد    

هرا را   همچنیت باید بتوانند درصد با یی از امعیت پروره 

ها محافظرت   به شرره کام  تبدی  و از رشد امعیت آن

 .(Brownbridge et al. 2013)کنند 

منارب   شام اهیهدف انتخا  گونه گ یبررر تیدر ا 

 O. laevigatusرت شکارگر  تیامع ریشفت و تکا یبرا

 تیشکارگر از ب تیا یزیتخمر یمنارب برا اهیگ تییو تع

منظرور   بره  یو گر  اعفرر   یفرنگ توت اربز،یلوب اهیره گ

برود.   یا گهخانره  یفرنگر  گ  در توت یبرب  غیکنترل تر

 یرشررد یازهررایکرره بررا ن تیررعررالوه بررر ا اهررانیگ تیررا

باشرند از رشرد   یمر مانند نرور و دمرا ررازگار     یفرنگ توت

 تیر کره کراربرد ا   تیر . ضرمت ا هسرتند برخوردار  یعیرر

 یو فضرا  اررت مقرون به صررفه   یاز نظر اقتصاد اهانیگ

نترای  شاصر  از ایرت     کننرد.  مری را اشرغال   یکم یرشد

های کنترل بیولوژیک شفرا تی برا   تواند روش مطالعه می

در محصررول  O. laevigatusارررتفاده از رررت شررکارگر 

  ای را بهبود بخرد. فرنگی گهخانه توت

 
 ها مواد و روش

 پرورش گیاهان

( و گ  Phaseolus vulgaris cv. Sunrayبذر لوبیاربز )

مورسه ( از Tagetes patula cv. Syngentaاعفری )

 و نراء نهال و بذر کرج هیاصالح و ته قاتیتحق

( و Fragaria x ananassa cv. camarosaفرنگی ) توت

 Peperomia obtusifolia Variegataگیاه برگ قاشقی )

cv. Baby rubber plant اهت قهمه زدن و تکایر( نیز( )

های مربوطه واقع در هرتگرد کرج تهیه گردید.  از گهخانه

ال در معرض رم کدام از نراءهای مورد ارتفاده قب هیچ

قرار نگرفته بودند. خاک مورد ارتفاده در آزمایش 

 2:1:1ماس، کوکوپیت و پرلیت به نسبت  مترک  از پیت

صورت روزانه آبیاری و در محیط گهخانه و  بود. گیاهان به

، رطوبت نسبی  C° 1 ± 25شرایط کنترل شده ) دمای 

راعت روشنایی و هرت  16% و دوره نوری  70 ± 5

نهال  هیاصالح و ته قاتیمورسه تحقاریکی( در  راعت ت

 نگهداری شدند. و بذر کرج 

 

 پرورش حشرات

شام   O. laevigatusرت شکارگر  هیاول تیامع

شررات کام  از شرکت گیاه نماینده کوپرت ههند تهیه 

های  شکارگرها در  رف پرورش داده شد. رگاهیو در آزما

متر(  رانتی 14و قطر  24پالرتیکی شفاف )ارتفا  

از پوره رت یک تری غ بربی گ ، دو  .نگهداری شدند

منظور  ها به برگ از گیاه برگ قاشقی که دمبرگ آن

یتری ل یهیم پن  کرایوتیو  تامیت رطوبت در داخ  یک

بستر تغذیه و  یبرا یبترت به ارتری  محتوی آ  بود

منظور تامیت رطوبت یک قطعه  یزی ارتفاده شد. بهرتخم

پارچه کتانی مرطو  داخ  یک کرایوتیو  پن  میهی 

لیتری ارتری  با در  پالرتیکی منفذدار قاب  ارتجا  

های رت( ارتفاده شد.  )برای اهوگیری از نفوذ پوره

اهت تهویه و اهوگیری از رشد قارچ داخ   روف 

ها به قطر پن   آنها و دیواره  پرورش، در   رف

مش پوشانده شد. چند برش از  150متر با توری رانتی

کابذهای تاشده برای اهوگیری از همخواری شکارگرها 

های  منظور تکایر کهنی، برگ به هر  رف اضافه شد. به

بار به  رف  راعت یک 24محتوی تخم شکارگر هر 

 شدند. ادید منتق  

غییراتی از برای پرورش تری غ بربی گ  با ایجاد ت 

 DeGraaf and)روش دگراف و وود ارتفاده گردید 

Wood 2009).  
های  در ایت روش عالوه بر گرده زنبور عس ، ورقه

کابذ و میوه خیار، از پنبه مرطو  به منظور تامیت 

رطوبت ارتفاده شده بود که در مطالعه شاضر به دلی  

، شذف گردید. به اای آنها به پنبه  چسبیدن تری غ
ای )که انتهای فتیهه داخ  لیوان  ها به صورت فتیهه پنبه

آ  بود( روی توری نازک در   رف قرار گرفت. پرورش 

 ± 5، رطوبت نسبی  C° 1 ± 25در اتاقک رشد )دمای 

راعت روشنایی و هرت راعت  16% و دوره نوری  70

تاریکی( انجام گرفت. پغ از تکایر رت شکارگر و 

تری غ بربی گ  به ترتیب به کمک گیاه برگ قاشقی و 

ها برای  ها به منظور انجام آزمایش میوه خیار، امعیت آن

 فرنگی پرورش یافتند.  ره نس  روی گیاه توت
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 بررسی آزمایشگاهی 

عنوان بستر  های گیاهی بهارزیابی پذیرش گونه

  Orius laevigatusتخمریزی برای سن شکارگر 

انتخابی تخمریزی با  استفاده از ساقه غیر   آزمایش

 گیاهان حامل

 O. laevigatus 1 ± 7شررات ماده کام  رت شکارگر 

 .Waite et alروزه برای ایت آزمایش انتخا  شدند )

و  O. laevigatus(. پن  عدد شرره ماده کام  از 2014

 .Cocuzza et al)عدد پوره رت دو تری غ بربی گ   10

های  راعت به  رف 24با شداکار طول عمر  (1997

 30پالرتیکی شفاف )بطری شفاف پالرتیکی به ارتفا  

متر( منتق  شدند. در صورتی که در  و قطر هفت رانتی

شد و شکارگر صرفا  ایت آزمایش از تری غ ارتفاده نمی

کرد بر تولیدما ،  از بذاهای بدون شکار ارتفاده می

گذاشت  دموگرافی آن تاایر میپراکندگی، دیاپوز و 

(Lundgren 2009.) 

ارتفاده شده در ایت آزمایش از   شررات شکارگر ماده 

در ایت آزمایش، راقه  .نس  چهارم آزمایرگاهی بودند

گیاه لوبیاربز )به طول هفت رانتی متر( به همراه یک 

 بهعدد بالف و چهار برگ )به طور میانگیت هر برگ 

وارد  رف شد. ایت  (مترمربع یتپن  ران یبیمساشت تقر

فرنگی )شام  راقه به طول هفت  کار برای گیاه توت

 تیانگیم طور بهچهار برگ متر، یک عدد میوه و  رانتی

و همیت  (مترمربع یرانتره  یبیتقر مساشت به هرکدام

طور گیاه گ  اعفری )شام  راقه به طول هفت رانتی 

 هرکدام تیانگیم طور بهچهار برگ متر، یک عدد گ  و 

نیز انجام شد که  (مترمربع یرانتره  یبیتقر مساشت به

 از راقه یانتهاطور اداگانه وارد  رف شدند.  هر کدام به

 کی و بود تماس در آ  با مصرف بار کی وانیل قیطر

 داخ  به هارت ورود از یریاهوگ منظوربه فررده پنبه

 راقه را پوشانده بود.  یانتها آ ،

 یتور دو تورط  رف یهاوارهید ه،یتهو منظوربه

ها   رف .شد پوشانده متر یرانت پن  قطر به مش 150

 ± 5، رطوبت نسبی  C° 1 ± 25در اتاقک رشد )دمای 

راعت روشنایی و هرت راعت  16% و دوره نوری  70

ها از  راعت، ماده 72داری شدند. پغ از  تاریکی( نگه

گذاشته شده روی راقه،   ها خارج و تعداد تخم  رف

برگ، بالف، میوه یا گ  در هر گیاه شمارش شدند. در 

فرنگی، لوبیاربز و  ایت آزمایش هر کدام از گیاهان توت

تکرار و هر تکرار شام  پن  نمونه  گ  اعفری شام  پن 

 بود.

 

آزمایش غیر انتخابی تخمریزی با استفاده از میوه، 

 غالف و گل گیاهان حامل

فرنگی و  در ایت آزمایش یک بالف لوبیاربز، میوه توت

گ  گیاه گ  اعفری که هر کدام بدون برگ و راقه 

طور اداگانه وارد هر  رف آزمایش شدند  بودند، به

 12بار مصرف به ارتفا   ی پالرتیکی شفاف یکها )لیوان

متر(. مرخصات شررات بالغ ماده  رانتی 9و قطر 

های رت دو تری غ ارتفاده شده در ایت  شکارگر، پوره

  آزمایش و روند انجام آن مرابه با آزمایش با  بود.

 
 آزمایش انتخابی تخمریزی

 .Oمنظور بررری ترایح تخمریزی  به  ایت آزمایش

laevigatus  بیت ره گیاه مورد آزمایش در یک  رف

متر( انجام شد. برشی از  و قطر هفت رانتی 30)ارتفا  

متر( که هرکدام به  راقه هر گیاه )به طول هفت رانتی

ترتیب دارای یک عدد بالف لوبیاربز و چهار برگ، میوه 

توت فرنگی و چهار برگ و گ  گیاه گ  اعفری و چهار 

عدد پوره رت دو تری غ بربی  10برگ بود به همراه 

گ  و پن  شرره ماده کام  رت شکارگر بود در هر 

های بیر   رف قرار گرفت. مراش  آزمایش مانند آزمایش

انتخابی تخمریزی با ارتفاده از راقه گیاهان شام  تکرار 

شد. هر تیمار آزمایش )هر گیاه( شام  پن  تکرار و پن  

 نمونه در هر تکرار بود.

 
 ت گلدانی بررسی کاش

تاثیر گیاه میزبان بر رشد جمعیت سن شکارگر 
Orius laevigatus 

در ایت آزمایش برای گیاه شام  گ  اعفری شش شالت 

ترکیب بندی گیاهی )شش قفغ هر کدام به ابعاد طول، 

متر( در پن  تکرار که در هر  رانتی 48عرض و ارتفا  

 تکرار دو گهدان گذاشته شد و در هر گهدان یک بوته

کرت شده بود در نظر گرفته شد. دو گهدان در هر قفغ 

های رت  ای در کنار یکدیگر قرار گرفتند که پوره به گونه

راشتی بیت دو گیاه شرکت کنند  شکارگر بتوانند به
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(Bennison et al. 2011  در تیمار یک: گیاه شام  گ .)

فرنگی( قرار گرفت و  اعفری در کنار گیاه محصول )توت

ی غ بربی گ  در قفغ رهارازی شد. در افت تر 13

فرنگی در قفغ  تیمار دو: گیاه گ  اعفری در کنار توت

و  O. laevigatusقرار گرفت و پن  افت رت شکارگر 

افت تری غ بربی گ  در قفغ رهارازی گردید.  13

فرنگی در قفغ قرار گرفت و  در تیمار ره: تنها گیاه توت

تیمار چهار: گیاه افت آفت در آن رهارازی شد. در  13

افت تری غ بربی  13فرنگی در قفغ قرار گرفت و  توت

گ  به همراه پن  افت رت شکارگر در آن رهارازی 

گردید. در تیمار پن : تنها گیاه شام  گ  اعفری در 

افت آفت در آن رهارازی شد و  13قفغ قرار گرفت و 

در تیمار شش: گیاه شام  گ  اعفری در قفغ قرار 

افت آفت و پن  افت تری غ بربی گ  در  13گرفت و 

 قفغ رهارازی شد. 

برای گیاه شام  لوبیاربز نیز همیت شش ترکیب 

بندی به کار رفت با ایت تفاوت که به اای گیاه شام  

گ  اعفری از گیاه لوبیاربز ارتفاده شد.  زم به ذکر 

روز بود و پن   7 ± 1ارت که متورط رت شررات 

)با  O. laevigatusشکارگر  افت شرره کام  ماده رت

ها  روز( چهار روز پغ از ورود تری غ 7 ± 1متورط رت 

منظور شمارش تعداد  به تیمار مربوطه وارد گردید. به

ها و شررات کام  رت شکارگر و تری غ بربی گ   پوره

یک رینی رفید رنگ زیر هر گیاه در هر تیمار قرار داده 

ها و  تعداد پورهها  شد و با ضربه زدن به شاخه و برگ

شررات کام  رت شکارگر و تری غ بربی گ  در رینی 

شمرده شد. در ادامه همه امعیت رت شکارگر و 

تری غ بربی گ  مجددا روی گیاه مربوطه برگردانده 

روز  30بار و به مدت  شد. ایت روند هر هفت روز یک

 ادامه یافت. 

 

 ها تجزیه و تحلیل آماری داده

انجام  SPSS 16.0ها با ارتفاده از نرم افزار  تجزیه داده

ها با ارتفاده از آزمون  شد. نرمال بودن داده

Kolmogorov- Smirnov   بررری شد. تاایر گیاه شام

با  O. laevigatusبر میزان تخمریزی رت شکارگر 

انجام شد.  (ANOVA) ارتفاده از روش آنالیز واریانغ

ا از آزمون چند دامنه توکی ه برای مقایسه میانگیت

(Tukey’s test در رطح اشتمال پن  درصد ارتفاده )

ها و نمودارها با ارتفاده از نرم افزار  شد. منحنی

Sigmaplot 12.5  .ررم گردید 

 
 نتایج

 بررسی آزمایشگاهی 

عنوان بستر  های گیاهی بهارزیابی پذیرش گونه

 Orius laevigatusتخمریزی برای سن شکارگر 

غیر انتخابی تخمریزی با  استفاده از ساقه   آزمایش

  گیاهان حامل

 یرو شکارگر رت یزیتخمر یانتخاببیر  شیآزما  ینتا

رت  داد نران( یک )ادول مورد آزمایش اهیگ ره

توانایی تخمریزی روی هر ره  O. laevigatusشکارگر 

گیاه را دارد. تعداد تخم گذاشته شده تورط رت 

های گیاهی به  ضحی را در پذیرش گونهشکارگر، تفاوت وا

 ;F= 4.29; df= 2,12)عنوان بستر تخمریزی نران داد 

P<0.05 .)ک  تخم  تعداددرت آمده بررری نتای  به در

گ   اهیگ یتعداد تخم رو تیتر شیبگذاشته شده 

 تخمک   تعداد تیکمتر و ربز بودایلوبگیاه و  یاعفر

مراهده شد )ادول  یفرنگ توت اهیگ یرو شده گذاشته

)گ ( و راقه ره  وهیبرگ، م رشیپذ در تی(. همچن1

 یزیعنوان بستر تخمر بهتورط رت شکارگر  اهیگونه گ

 ;F= 211.72; df= 8,36) شد مراهده داری معنی تفاوت

P<0.05). گیاه ربز و ایلوب اهیکه در گ یا گونه به

 وهیبالف م یرو فقط بیترت به یزیرمتخ یفرنگ توت

گ   اهیگ درانجام گرفت.  یفرنگ توت وهیو ملوبیاربز 

برگ و راقه از نظر تعداد  ره قسمت گ ، تیب یاعفر

تخم گذاشته شده تورط رت شکارگر اختالف 

 ;F= 132.66; df= 2,12) داشتواود  یدار یمعن

P<0.05 )تعداد تخم گذاشته شده  تیرترینظر ب تیو از ا

 مورد یها متقس تیب در یطور که گ  بود. به یرو

 اه،یدر هر ره گ شده گذاشته تخم تعداد نظراز  مطالعه

 اربزیبالف لوب یروشکارگر  رت یزیتخمر تیتر شیب

 .(1)ادول  بود
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راعت روی گیاهان گ   72در مدت  Orius laevigatusگذاشته شده تورط شرره ماده رت شکارگر   میانگیت تعداد تخم -1ادول 
 فرنگی و لوبیاربز در آزمایش بیر انتخابی. اعفری، توت

Table 1- Mean number (±SE) of Orius laevigatus eggs laid by female in 72 h on marigold, strawberry and 
green bean in no-choice test. 

Total mean number of eggs laid 
per plant (± SE) 

Mean number of eggs laid 
per tissue (± SE) 

Plant 
Tissues 

Host plant 

39.80 ± 2.22 ab 

39.80 ± 2.22 a Pod 

Green bean 
0 Leaf 
0 Stem 

 

35.00 ± 1.87 b 

35.00 ± 1.87 a Fruit 

Strawberry 
0 Leaf 
0 Stem 

 

42.20 ± 2.92 a 
25.60 ± 1.20 b Flower 

Marigold 2.80 ± 0.86 d Leaf 
13.80 ± 0.86 c Stem 

 (.P < 0.05دار ندارند )آزمون توکی، شروف مرابه تفاوت معنیهای با در هر رتون میانگیت
Means within a column followed by the same letter are not significantly different (Tukey test, P < 0.05). 
 

آزمایش غیر انتخابی تخمریزی با استفاده از میوه، 

 هان حاملغالف و گل گیا

 یوه،با ارتفاده از م یزیتخمر یانتخاب یرب یشآزما ی نتا

 تیدار ب یمعن تفاوتشام  نران داد  یاهانبالف و گ  گ

 وهیم اربز،یبالف لوب یک  تخم گذاشته شده رو تعداد

 ;F= 8.57) دارد واود یگ  اعفر اهیو گ  گ یفرنگ توت

df= 2,12; P<0.05( )ک  تخم گذاشته  تعداد(. 2 ادول

 تیرترینران داد ب اهیره گ یرو O. laevigatusشده 

 اهیدو گ تیربز بود و بایلوب اهیگ یرو یتعداد تخمگذار

یمعن تفاوت نظر تیا از یاعفر گ  اهیگو  یفرنگتوت

. در هر تیمار بیت (2)ادول  نداشت واود یدار

های مختهف مورد ارزیابی، تعداد تخم گذاشته  قسمت

 =Fدار نران داد شده تورط شکارگر تفاوت معنی

236.77; df= 9,40; P<0.05)  در گیاه لوبیاربز .)

بیرتریت تعداد تخم گذاشته شده روی دم بالف 

(Pedicel( بود در شالیکه روی ابتدای بالف )Stigma )

تخمگذاری انجام نرد. بیت تعداد تخم گذاشته شده 

فرنگی تفاوت های مختهف گیاه توت شکارگر در قسمت

(. F=247.22; df= 2,12; P<0.05دار واود داشت ) معنی

در ایت گیاه بیرتریت تعداد تخم گذاشته شده روی 

( و کمتریت روی دم میوه Calyxکاربرگ میوه )

(Pedicelبود. در گیاه گ  اعفر )داری  ی تفاوت معنی

( از نظر تعداد Receptacle( و نهن  )Petalبیت گهبرگ )

تخم گذاشته شده واود نداشت و بیرتریت تعداد 

-( و کمتریت روی دمSepalتخمگذاری روی کاربرگ )

 ( بود.Peduncleگ  )
 

راعت روی میوه  72در مدت  Orius laevigatusگذاشته شده تورط شرره ماده رت شکارگر   میانگیت تعداد تخم -2ادول 

 فرنگی، بالف لوبیاربز و گ  گیاه گ  اعفری در آزمایش بیر انتخابی. توت
Table 2- Mean number (±SE) of Orius laevigatus eggs laid by female in 72 h on fruit of strawberry, pod of 

green bean and flower of marigold in no- Choice test. 
Total mean number of eggs 
laid per fruit /flower (± SE) 

Mean number of eggs laid per tissue 
(± SE) 

Fruit/Flower 
Tissues 

Host plant 

41.00 ± 1.88 a 

30.60 ± 0.81 a Pedicel 

Green bean 
10.40 ± 1.07 d Pod 

0 Stigma 
 

34.40 ± 2.30 b 

25.60 ± 1.02 b Calyx 

Strawberry 
7.00 ± 0.70 e Fruit 
1.80 ± 0.58 f Pedicel 

 

35.00 ± 2.14 b 

5.40 ± 0.50 e Petal 

Marigold 
20.80 ± 0.73 c Sepal 
7.80 ± 0.37 de Receptacle 
1.00 ± 0.54 f Peduncle 

Pedicel = دم؛Peduncle گ ؛  = دمPod بالف؛ =Stigma ابتدای بالف؛ =Calyx  = کاربرگ؛Achenes رطح روی میوه؛ =Petal گهبرگ؛ =

Sepal کاربرگ؛ =Receptacle. نهن = 

 (.P < 0.05دار ندارند )آزمون توکی، شروف مرابه تفاوت معنیهای با در هر رتون میانگیت
Means within a column followed by the same letter are not significantly different (Tukey test, P < 0.05). 
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 آزمایش انتخابی تخمریزی

 ،یفرنگ توت اهیره گ تیب یزیتخمر یانتخاب شیآزما در

لحات تعداد تخم گذاشته شده  از یو گ  اعفر اربزیلوب

 =F) داشتدار واود  یمعن اختالف شکارگر رت تورط

44.74, df= 2,12; P<0.05)   تعداد تیرتریب(. 3)شک 

 یگ  اعفر اهیگ یرو شکارگر شده گذاشته تخم

(19.60 ± 1.16 n=) تعداد تخم گذاشته شده  تیکمتر و

 .(1)شک   ( بود=n 0.67 ± 6.60) یفرنگ توت اهیگ یرو

 
راعت روی گیاهان گ   72در مدت  Orius laevigatusشرره ماده رت شکارگر گذاشته شده تورط   تعداد تخممیانگیت  -1شک  

( P < 0.05آزمون توکی )دار بر اراس های با شروف مرابه تفاوت معنی رتونفرنگی در آزمایش انتخابی.  اعفری، لوبیاربز و توت

 ندارند.
Figure 1- Mean number (±SE) of Orius laevigatus eggs laid by female in 72 h on marigold, green bean and 

strawberry in choice test. Bars (± SE) with the same letter are not significantly different according to Tukey 

test, P < 0.05. 

 

 بررسی کاشت گلدانی 

 .Oنتای  تاایر گیاه میزبان بر رشد امعیت رت شکارگر 

laevigatus   و تری غ بربی گ  هنگامی که گیاه گ

عنوان گیاه شام  در نظر گرفته شد در شک   اعفری به

(a-d) 2  نران داده شده ارت. نتای  نران داد تراکم

پوره و شررات کام  تری غ بربی گ  در روز ری ام ) 

فرنگی به شداکار  ( روی گیاه توتa2تیمار یک، شک  

( و همزمان ایت تراکم n= 867.33 ± 22.80خود ررید )

(. از n= 396 ± 43.01روی گیاه گ  اعفری شداکار بود )

ری ام، افزایش امعیت پوره و  ابتدای رهارازی تا روز

دار بود  فرنگی معنی شررات کام  تری غ روی گیاه توت

(F= 684.77; d= 15,32; P<0.05 ایت در شالی ارت .)

که افزایش امعیت پوره و شررات کام  تری غ روی 

دار بود  گیاه گ  اعفری تنها تا روز بیست و شرم معنی

(F= 178.97; df= 12,26, P<0.05و از ای ) ت روز تا پایان

داری در افزایش امعیت پوره  برداری تفاوت معنی نمونه

 =Fو شررات کام  تری غ روی ایت گیاه مراهده نرد )

3.52; df= 2,6; P>0.05.) 

تغییرات امعیت پوره و شررات کام  رت شکارگر 

فرنگی و گ   همراه با تری غ بربی گ  روی گیاهان توت

ان داده شده ارت. نر b2اعفری )تیمار دو( در شک  

امعیت پوره و شررات کام  تری غ بربی گ  تا روز 

داری روی گیاهان گ  اعفری  طور معنی بیست و دوم به

 ;F=123.27فرنگی افزایش یافت )گیاه گ  اعفری: و توت

df= 11,24; P<0.05  فرنگی:  و گیاه توتF=32.45; 

df=11,24; P<0.05ی بردار ( و از ایت روز تا پایان نمونه

دار نران داد )گیاه گ   روی ایت دو گیاه کاهش معنی

گیاه  و  F= 7.11; df= 4,10; P<0.05اعفری:

(. ایت در شالی F=7.01; df=4,10; P<0.05فرنگی:  توت

ارت که افزایش امعیت پوره و شررات کام  رت 

برداری روی  شکارگر از ابتدای رهارازی تا پایان نمونه

دار بود )گیاه گ   گی معنیفرن گیاهان گ  اعفری و توت

و گیاه  F= 18.32; df= 13,28; P<0.05اعفری: 

 (. F=59.80; df= 13,28; P<0.05 فرنگی: توت
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، امعیت پوره و شررات کام  تری غ c2در شک  

بربی گ  از ابتدای آزمایش شرو  به افزایش کرد و در 

روز ری ام روی گیاه گ  اعفری )تیمار پن ( به 

(. افزایش n= 892 ± 28.74ررید )با تریت تراکم 

امعیت پوره و شررات کام  تری غ بربی گ  از اولیت 

برداری روی گیاه گ  اعفری  روز تا آخریت روز نمونه

 (.F=369.07; df=15,32; P<0.05دار بود ) معنی

امعیت پوره و شررات کام  رت شکارگر از ابتدای 

آزمایش تا روز بیست و چهارم روی گیاه گ  اعفری در 

افزایش پیدا کرد ایت افزایش همراه با کاهش  d2شک  

دار امعیت پوره و شررات کام  تری غ بربی گ   معنی

 =Fتا ایت روز روی گیاه گ  اعفری بود )رت شکارگر: 

23.41; df= 10,22; P<0.05  : و تری غ بربی گ

F=19.72; df=12,26; P<0.05 تیمار شش(. از روز( )

برداری امعیت پوره  بیست و چهارم تا آخریت روز نمونه

داری روی  و شررات کام  رت شکارگر افزایش معنی

(، F= 3.45; df= 3,8; P>0.05گیاه گ  اعفری نداشت )

داری تا  صورت معنی اما امعیت تری غ بربی گ  به

 =F= 25.9; dfریت روز آزمایش کاهش پیدا کرد )آخ

3,8; P<0.05.) 

 

 
روی  Frankliniella occidentalisو تری غ بربی گ   Orius laevigatusتغییرات امعیت پوره و شررات کام  رت شکارگر  -2شک  

  (فرنگی )محصول( و گیاه گ  اعفری )گیاه شام گیاه توت
Figure 2- Population dynamic of Orius laevigatus and Frankliniella occidentalis (nymphs and adults) on 

strawberry (crop) and marigold (banker plant) 

 

نتای  تاایر گیاه شام  لوبیاربز بر رشد امعیت رت 

و تری غ بربی گ  در شک   O. laevigatusشکارگر 

((a-f 3  نران داده شده ارت. نتای  نران دهنده

دار بودن افزایش امعیت تری غ روی هر دو گیاه  معنی

فرنگی )تیمار یک( از اولیت روز  لوبیاربز و گیاه توت

 =Fرهارازی تا پایان آزمایش بود )گیاه لوبیاربز: 

486.22; df=15,32; P<0.05 فرنگی:  و گیاه توت

F=482.19; df=15,32; P<0.05  شک( )a5 در پایان .)

آزمایش تعداد پوره و شررات کام  تری غ بربی گ  

داری روی گیاه لوبیاربز نسبت به ایت تعداد  طور معنی به

 =nتر بود )گیاه لوبیاربز:  فرنگی بیش روی گیاه توت

 (. n= 747.00فرنگی:  و گیاه توت 1123.33
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رات کام  رت شکارگر تغییرات امعیت پوره و شر

فرنگی و گیاه لوبیاربز  و تری غ بربی گ  روی گیاه توت

)تیمار دو( نران داده  b3عنوان گیاه شام  در شک   به

شده ارت. افزایش امعیت پوره و شررات کام  تری غ 

بربی گ  از اولیت روز رهارازی تا روز چهارم روی گیاه 

(. F= 5.28; df= 2,6; P<0.05دار شد ) فرنگی معنی توت

،پغ از رهارازی رت شکارگر از روز چهارم، امعیت 

پوره و شررات کام  رت شکارگر در روز دهم افزایش 

دار پیدا کرد و ایت افزایش تا آخریت روز آزمایش  معنی

دار  دار شد. ایت افزایش همراه با کاهش معنی معنی

امعیت پوره و شررات کام  تری غ از روز هرتم تا 

یش بود. مقایسه تعداد تری غ بربی گ  در انتهای آزما

روز هرتم با تعداد پوره و شررات کام  تری غ در روز 

فرنگی نران  داری را روی گیاه توت ری ام اختالف معنی

نداد. در ایت آزمایش، امعیت پوره و شررات کام  

تری غ بربی گ  از روز اول تا روز چهارم روی گیاه 

 ;F= 38.60فزایش یافت )داری ا طور معنی لوبیاربز به

df= 2,6; P<0.05 .) 

 
روی  Frankliniella occidentalisو تری غ بربی گ   Orius laevigatusتغییرات امعیت پوره و شررات کام  رت شکارگر  -3شک  

 فرنگی )محصول( و گیاه لوبیاربز )گیاه شام ( گیاه توت

Figure 3- Population dynamic of Orius laevigatus and Frankliniella occidentalis (nymphs and adults) on 

strawberry (crop) and green bean (banker plant) 
 

رات کام  تری غ در تیمار ره امعیت پوره و شر

فرنگی به  برداری روی گیاه توت در آخریت روز نمونه

(. افزایش n= 14.77 ± 39.004با تریت تراکم ررید )

امعیت پوره و شررات کام  تری غ در ررتارر دوره 
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 =Fدار بود ) فرنگی معنی آزمایش روی گیاه توت

409.007; df= 15,32; P<0.05  شک( )c5 امعیت .)

وره و شررات کام  تری غ بربی گ  در پایان آزمایش پ

در مقایسه با امعیت آن روی گیاهان لوبیاربز و گ  

 ;F= 111.61; df= 2,6دار داشت اعفری اختالف معنی

P<0.05 افزایش امعیت پوره و شررات کام  رت .)

شکارگر از روز چهارم رهارازی تا آخریت روز آزمایش 

 =Fدار بود ) ار چهار معنیفرنگی در تیم روی گیاه توت

26.88, df= 13,28; P<0.05 ایت در شالی ارت که از .)

روز اول تا چهارم رهارازی تری غ بربی گ ، امعیت 

فرنگی نران داد  داری را روی گیاه توت افزایش معنی

(F=6.22; df= 2,6; P<0.05 اما از روز چهارم تا آخریت )

اری کاهش یافت د طور معنی برداری امعیت به روز نمونه

(F=13.17; df= 13,28; P<0.05  شک( )d3.) 

تغییرات امعیت پوره و شررات کام  تری غ بربی 

نران داده شده  e3گ  روی گیاه لوبیاربز در شک  

ارت. امعیت پوره و شررات کام  تری غ بربی گ  از 

اولیت روز رهارازی تا روز ری ام روی گیاه لوبیاربز 

داری را نران داد  معنی)تیمار پن ( افزایش 

(F=2187.00; df= 15,32; P<0.05 که به تعداد )

عدد ررید و در پایان روز ری ام در مقایسه با  1337.66

امعیت پوره و شررات کام  تری غ بربی گ  روی 

دار نداشت. مقایسه  گیاه گ  اعفری اختالف معنی

امعیت رت شکارگر و تری غ بربی گ  روی گیاه 

یمار شش نران داد که با رهارازی رت لوبیاربز در ت

شکارگر از روز چهارم روی ایت گیاه امعیت تری غ 

بربی گ  شرو  به کاهش کرد و در روز چهاردهم به 

 میزان شداق  ررید. 

(n=20.33 از ایت روز تا انتهای آزمایش امعیت هر .)

دو رت شکارگر و تری غ بربی گ  همراه با تغییرات 

روز ری ام آزمایش امعیت تری غ داری بود و در  معنی

داری با  ررید که اختالف معنی 25.33بربی گ  به عدد 

 (.f3امعیت در روز چهاردهم نداشت )شک  

 

 بحث

هدف ریستم گیاه شام ، شفت امعیت دشمت طبیعی 

به منظور کنترل آفت هدف ارت. بنابرایت گونه گیاه 

شام  بر رشد امعیت و رفتار دشمت طبیعی تاایر 

. گیاهان شام  باید با نیازهای (Frank 2010a)ذارد گ می

باببانی محصول مانند نور و دما رازگار و از رشد رریع 

برخوردار باشند. ضمت ایت که کاربرد ایت گیاهان از نظر 

اقتصادی باید مقرون به صرفه باشد و فضای رشدی کمی 

. همچنیت ایت گیاهان باید بتوانند فرار را اشغال کنند

تغذیه آفات مکنده یا رایر گیاهخواران را تحم  کنند 

(Kim and Kim 2004) بنیسون پی برد که گندم ابهب .

گیرد و  هایی مانند رفیدک قرار می در معرض بیماری

. ااکبسون و کرافت (Bennison 1992)باید تعویض شود 

 Rhopalosiphumرت، فرار تغذیه نیز اابات کردند که ذ

padi کند در شالی که در  را به مدت چهار ماه تحم  می

تر تعویض شوند  ایت مدت چاودار و گندم باید بیش

(Jacobson and Croft 1998) در مطالعه شاضر در .

آزمون بیر انتخابی با ارتفاده از راقه گیاهان شام ، 

تر در بالف  بیش O. laevigatusتخمگذاری رت شکارگر 

فرنگی و گ  گیاه گ   گیاه لوبیاربز و میوه گیاه توت

اعفری مراهده شد که تریکوم کمتری داشتند. از بیت 

ایت ره قسمت تخمریزی روی بالف گیاه لوبیاربز 

شداکار بود. ایت نتای  با نتای   ندگرن و فرگت که 

ها مانع تخمریزی رت شکارگر  مرخص کردند تریکوم

 Lundgren andمی شود همخوانی دارد ) Oriusانغ 

Fergen 2006 در مطالعه شاضر در آزمون بیر انتخابی .)

با ارتفاده از راقه گیاهان شام ، رت شکارگر در برگ و 

فرنگی تخمگذاری نکرد.  راقه گیاهان لوبیاربز و توت

فرنگی  دلی  عدم تخمگذاری روی برگ گیاه توت

راقه گیاه لوبیاربز به  تواند واود تریکوم با  و در می

عهت رفت و خربی بودن بافت راقه باشد. در مطالعه 

فرنگی،  تریت بخش بافت توت پارکوا و همکاران ضخیم

فرنگی بود که  ( میوه گیاه توتCalyxکاربرگ )

در ایت  Oriusتریت تعداد تخم رت شکارگر انغ  بیش

(. در Pascua et al. 2018قسمت مراهده گردید )

ر نیز در آزمون انتخابی با ارتفاده از میوه، بررری شاض

های مختهف  بالف و گ  گیاهان شام ، مقایسه قسمت

 .Oفرنگی نران داد رت شکارگر  بافت میوه گیاه توت

laevigatus تریت تعداد تخم را روی کاربرگ میوه  بیش

در ایت بررری در شضور رت شکارگر تعداد قرار داد. 

ربی گ  در تیمار گیاه پوره و شررات کام  تری غ ب

فرنگی کاهش یافت که در  شام  گ  اعفری با گیاه توت
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مقایسه با عدم شضور شکارگر تعداد پوره و شررات 

داری با تر بود. ایت  طور معنی کام  تری غ بربی گ  به

ها موید ایت مطهب ارت که بدون شضور رت  یافته

عی تواند پناهگاه طبی شکارگر، گیاه شام  گ  اعفری می

تری غ بربی گ  باشد و امعیت آن را تکایر کند. تعداد 

پوره و شرره کام  تری غ بربی گ  در تمام تیمارهای 

مورد آزمایش در شضور رت شکارگر در طول آزمایش 

کاهش یافت در صورتی که در تیمارهایی که رت 

طور  ها شضور نداشت ایت تعداد به شکارگر در آن

ای آزمایش افزایش یافت داری از ابتدا تا انته معنی

)تیمارهای یک، ره و پن  مربوط به آزمایش گیاهان 

آزمایرات انجام شام  لوبیاربز و گیاه گ  اعفری(. 

گرفته در کاربرد گیاهان شام  همراه با رت شکارگر 

نران داده ارت که ارتفاده از ایت گیاهان  Oriusانغ 

و نتایجی که در افزایش امعیت ایت رت شکارگر از 

ها گرفته شده ارت بستگی به شرایط آزمایش  کاربرد آن

و گیاه محصول دارد. نتای  ریهویرا و همکاران نران داد 

روی  Thrips tabaciفراوانی با ی امعیت تری غ پیاز 

 .Oامعیت دو گونه گیاه گ  اعفری، افزایش

insidiosus  وO. perpunctatus دنبال  را روی آن به

. بورای نیز نتای  مرابهی (Silveira et al. 2009)داشت 

و تری غ  O. insidiosusرا با بررری روی رت شکارگر 

. همچنیت در (Buergi 2007)درت آورد  بربی گ  به

، گ   Elsantaفرنگی رقم  ای که بیت گیاهان توت مطالعه

اعفری، گ  ام اتیانغ و گ  آلیسوم صورت پذیرفت، 

عنوان گیاه شام  در  نتای  نران داد گ  آلیسوم به

تواند امعیت رت  مقایسه با رایر گیاهان بهتر می

را تکایر و ایت رت شکارگر،  O. laevigatusشکارگر 

 .Bennison et alتری غ بربی گ  را کنترل کند )

(. در بررری شاضر، بدون شضور رت شکارگر، گیاه 2011

شام  لوبیاربز مانند گیاه گ  اعفری پناهگاه مناربی 

برای تری غ بود و امعیت تری غ در ایت گیاه در پایان 

آزمایش با تر از ایت امعیت روی گیاه گ  اعفری بود. 

در ایت مطالعه هدف اصهی انتخا  گیاه شام  منارب 

از بیت دو گیاه  O. laevigatusبرای رت شکارگر 

ای  فرنگی گهخانه لوبیاربز و گ  اعفری در محصول توت

و کنترل بهتر تری غ بربی گ  بود. ایت بررری مرخص 

ها،  ها، راقهکرد که خصوصیت گیاه میزبان از امهه برگ

 .O ها بر بقا و ارتقرار رت شکارگر ها و یا گ  میوه

laevigatus ند. در مطالعه روی گیاه تاایرگذار هست

شاضر، ردیابی امعیت پوره و شررات کام  رت 

در تمامی تیمارها نران دهنده  O. laevigatusشکارگر 

روند افزایری امعیت رت پغ از رهارازی بود. در 

طور  شقیقت اابت شد که ایت رت در تمام تیمارها به

ها  موفقیت آمیز مستقر گردید. ایت ارتقرار با شضور پوره

ا تایید شد و در کاهش امعیت تری غ بربی در تیماره

گ  تاایر داشت به طوری که رطح امعیت تری غ در 

تیمارهایی که رت شکارگر شضور داشت کاهش 

داری نران داد. در مقایسه دو گیاه لوبیاربز و گیاه  معنی

روی  O. laevigatusگ  اعفری ارتفاده از رت شکارگر 

گیاه از پتانسی   گیاه شام  لوبیاربز نران داد که ایت

عنوان گیاه شام  برای شمایت از امعیت رت  با تری به

منظور کاهش  فرنگی به شکارگر همراه با گیاه توت

 امعیت تری غ بربی گ  برخوردار ارت.
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