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از   Neohydatothrips abnormis (Thy.: Thripidae)یاولین گزارش گونه

 ایران

 
 *کامبیز مینایی

 پزشکي، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شيرازبخش گياه

 ( 94/7/74 :تاریخ پذیرش 6/4/74: تاریخ دریافت)

 

 چکیده

. شوداز استان کهگيلویه و بویر احمد، جنوب غرب ایران گزارش مي N. abnormis (Karny)با نام  ،Neohydatothripsی گونهپنجمين 

 به این گونه های تشخيصي و تصاویر مربوطویژگي. شد آوریجمع Astragalus روی نوعياز تریپس زیادی از هر دو جنس نر و ماده این تعداد 

 .اندارائه شده

 

Sericothripویه و بویر احمد، استان کهگيل گزارش جدید، :های کلیدیواژه inae ،تریپس 
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 مقدمه

، خانواده ریشکدارانی بالاز نه خانواده موجود در راسته

Phlaeothripidae  گونه دارای بيشترین تعداد مي 9693با-

های آفت وجود گونهبه دليل  اما (ThripsWiki, 2015) باشد

های گياهي نيز گياهي که برخي از آنان قادر به انتقال ویروس

 Thripidae خانواده از نظر اهميت اقتصادی ترینمهمباشند مي

بندی به اگرچه در مورد طبقه( Mound, 1997) باشدمي

 تر در این خانواده اختالف نظر وجود داردهای پایينگروه

(Bhatti, 2006 )ها وجود چهار وجود اغلب پژوهش با این

 Sericothripinae، (گونه 4671) Thripidae یخانواده زیر

و ( گونه 496) Panchaetothripinae، (گونه 473)

Dendrothripinae (79 گونه )کنندرا تایيد مي (Mound, 

2011; Buckman et al., 2013; ThripsWiki, 2015) .

ها زندگي گل غلب رویا Sericothripinae یزیر خانواده

و همه  ها با برگ گياهان ارتباط دارندکنند اما برخي گونهمي

، Hydatothrips های آن در سه جنسگونه

Neohydatothrips  وSericothrips اندقرار داده شده 

(Wang, 2007; Mound and Tree, 2009) . در ایران

 .Nای هبه نام Neohydatothripsگونه از جنس چهار تاکنون 

gracilicornis (Williams, 1916) ،N. tadzhicus 
(Pelikan, 1964) ،N. gracilipes Hood, 1924  وN. 

ilamensis Mirab-balou et Tong, 2014  گزارش شده

 ;Minaei, 2013; Mirab-balou and Vhen, 2013) است

Mirab-balou et al., 2014.)  و از جنسHydatothrips 

Karny نام ک گونه بهنيز تنها یH. abdominalis 

(Kurosawa, 1973)  از ( 3149)توسط ميراب بالو و چن

-Mirab)آوری و گزارش شده است استان کردستان جمع

balou and Chen, 2013 ) ولي از جنس سوم این زیرخانواده

(Sericothrips ) در . در دست نيستتابحال گزارشي از ایران

. شودبرای اولين بار گزارش مي N. abnormisاین مقاله گونه 

هبه عالوه شکل ها های مورد نياز برای تشخيص از دیگر گون

 . شوندارائه مي

ر ای گون دهای گونهها به روش تکاندن از روی برگنمونه

ه بشار استان کهگيل آوری ه و بویر احمد جمعیوکنار رودخان

 درصد به روش 91شده و پس از قرار گرفتن در الکل 

Mound and Marullo, 1996  و با استفاده از کانادابالزام

 4ها با استفاده از دوربين موتيکشکل. اسالید دائمي تهيه شد

تمامي  .اندتهيه و سپس در نرم افزار فتوشاپ صفحه بندی شده

های تهيه شده در بخش گياهپزشکي دانشکده اسالید

ایي سه کليد شناس. شوندکشاورزی دانشگاه شيراز نگه داری مي

 Wang, 2007; Mound در موجود در زیر خانواده  جنس

and Tree, 2009 های مترادف به منظور دیدن نام. آمده است

ه تمامي گونه های نام برده شده در این و جزئيات منابع مربوط ب

 .مراجعه کرد ThripsWiki (2015)توان به تار نمای مي مقاله

 
Neohydatothrips abnormis (Karny, 1910) 

 تيره و روشن دو رنگدارای بدن : مشخصات ریختی

-ای، شاخکقهوه هفتم تا دهم، سر و بندهای شکمي (4شکل )

( 6-3گاهي ) 6-4روشن، در اغلب موارد انتهای بندهای ها 

تر از سر عریض؛ تا حدی تيره هفتم و هشتمتر، بندهای تيره

دام داری ان مو چهارسوم بندی، بندهای  8طول آن، شاخک 

موهای چشمي سوم درون مثلث چشمي قرار حسي دو شاخه؛ 

با خطوط عرضي نزدیک به هم  گردهپيشسر و . اندگرفته

دارای یک جفت موی بلند در  گردهپيش. اندپوشيده شده

به صورت عرضي و  3متااسترنوم؛ (9شکل ) قسمت حاشيه عقبي

ای جفت موهها رشد یافته؛ ؛ بال(7شکل ) فاقد آپودم وی شکل

ه هم نزدیکند،  دوم تا چهارم هایهای بندمياني ترژیت شکم ب

های ترژیت. ها بيشتر استفاصله آن 8-7های روی ترژیت

شيده از های کناری پودر قسمت اول تا هفتم بندهای شکمي

جفت اندام حسي  4-3بندهای در موهای بسيار ریز متراکم، 

. گرفته است ی بدون موهای ریز قراردر ناحيه 9فرمکامپاني

ها دارای شانه در حاشيه عقبي که در کناره 9-3های ترژیت

 است تم کاملد؛ شانه روی حاشيه عقبي ترژیت هشبلندتر هستن

اما از نظر اندازه بوده ماده افراد نر شبيه افراد . (4شکل )

شکمي فاقد صفحات  هایاسترنيتو  (3شکل ) ندترکوچک

 .باشدمي جنسي

                                                 
1
 . Motic  

2
 . Metasternum 

3
 . Campaniform 
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این گونه بر خالف هر چهار گونه گزارش شده از ایران دو 

تيره و رنگ دو  N. gracilicornisی رنگ گونه. رنگ است

. عمدتاً روشن است N. ilamensisو  N. gracilipesی گونه

دو گونه اخير  اندبين کرده .Mirab-balu et alآنگونه که 

گونه  از N. ilamensisگرده در شبيه هستند اما لکه پيش

های روی بالدو لکه تيره رنگ همچنين دیگر تيره تر است و 

 . وجود دارد N. ilamensisپيشين 

خرداد  33، ♂ 7 ،♀41 :های مورد بررسینمونه

4974 ،Astragalus sp.، انه بشار، کهگيلویه و کنار رودخ

 . کامبيز مينایي: آوری کنندهجمعبویر احمد، 

ریش این گونه از ات :و ایران مناطق انتشار در دنیا

و در اروپا ( ThripsWiki, 2015)توصيف شده است 

در ایران تاکنون از (. zur Strassen, 2003)گسترش دارد 

 .گزارش شده است کهگيلویه و بویراحمداستان 

 

 
 .متااسترنوم( 7)؛ 7-9های ترژیت( 4)گرده؛ شپي (9)نر؛ ( 3)ماده؛ Neohydatothrips abnormis (4 ) -7تا  4های شکل

Figures 1–5. Neohydatothrips abnormis (1) female; (2) male; (3) Pronotum; (4) Abdominal 
tergites VII–IX; (5) Metasternum. 
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Abstract 

The fifth Neohydatothrips species, N. abnormis (Karny) is recorded from Kohgiluyeh and 
Boyer-Ahmad province, south west of Iran. A large number of both sexes of this species have 
been collected on Astragalus sp. Diagnosis characters as well as illustrations for N. abnormis 
are provided. 

Key words:  new record, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province, Sericothripinae, thrips. 
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