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 چکیده
های مختلفي ، گونه(استان مرکزی)ها و گياهان زینتي محالت در شهرستان اراک در رابطه با گل 4303طي یک بررسي فونستيک در سال 

برای  Chaetanaphothrips orchidii (Moulton, 1907)ی جنس و گونه آوری شده،های جمعدر بين تریپس. شدآوری از تریپس جمع

 .ندآوری شدجمع( Ranunculaceaeی خانواده)الملوک تاج های این گونه، روی گلنمونه. شوداولين بار از ایران گزارش مي

 

 .، محالت، گزارش جدید، ایرانChaetanaphothrips orchidii :های کلیدیواژه
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 مقدمه

از جمله  Chaetanaphothrips Priesnerجنس 

 ,Pitkin)های گياهان زینتي بوده های مرتبط با برگتریپس

باشد گونه در دنيا مي 29که در حال حاضر دارای ( 1977

(ThripsWiki, 2015 .)های متعلق به در بين جنس

ا   Chaetanaphothrips، جنسThripinaeی زیرخانواده ب

موجود در  های تنفسيای در اطراف روزنهژهداشتن نقوش وی

-ها شناخته ميراحتي از دیگر جنسترژیت هشتم شکمي به

های بعضي از گونه(. Mirab-balou et al., 2013)شود 

اکنش وسيعي در دنيا بوده و از متعلق به این جنس، دارای پر

-جمله آفات مهم روی گياهاني از قبيل اُرکيده، موز و گریپ

 ,Kudô, 1985; Tree and Mound)باشند فروت مي

2009 .) 

حال از ایران بطور هتا ب Chaetanaphothripsجنس 

هرچند در کتاب آفات مهم  ،رسمي گزارش نشده است

 Chaetanaphothripsدرختان ميوه، دکتر اسماعيلي وجود 

sp. را در شرایط شمالي کشور درخور جستجو و تحقيق مي-

اما هيچ مدرکي دال بر وجود جنس مورد اشاره در  ،داند

البته در منابعي که (. Esmaili, 1983)ایران وجود ندارد 

ليست ميراب ، و چک(2990)اخيراً توسط بهاتي و همکاران 

 ;Bhatti et al., 2009)به چاپ رسيده ( 2943)بالو 

Mirab-balou, 2013) گزارش جنس به اسماعيلي ،

(Esmaili, 1983 ) نسبت داده شده، ولي در  چک ليست

به وضوح توضيح داده شده که ( Minaei, 2013)مينایي 

اسماعيلي در کتاب خود این گونه و جنس را گزارش نکرده 

ی بنابراین، با توجه به توضيحات فوق، جنس و گونه. است
Chaetanaphothrips orchidii (Moulton, 1907) 
-برای اولين بار بطور رسمي از ایران گزارش و شرح داده مي

 .شود

های حاصل از این مطالعه، با استفاده از روش نمونه

Mirab-balou and Chen (2010)  اسالید شده و پس از

پزشکي، شناسي گروه گياهدر کلکسيون حشرهشناسایي 

داری نگه( ILAMU)ی، دانشگاه ایالم دانشکده کشاورز

 . شوندمي

 Chaetanaphothrips Priesnerجنس 

Chaetanaphothrips Priesner, 1926: 145. 

سر در افراد این : جنس شناسیهای ریختویژگی

تر از طول آن، و دارای یک یا دو جفت موی جنس عریض

باشد؛ مخروط دهاني های ساده ميکوتاه در جلوی چشم

ها بندی؛ شاخک 3ای های آروارهه و کامالً گرد؛ پالپکوتا

ی بندی، بند اول شاخک فاقد موی مياني در حاشيه 5

جلویي، بندهای سوم و چهارم شاخک دارای سنسوریای 

باشند؛ سنسوریای داخلي حسي دوشاخه و بندرت ساده مي

بند پنجم شاخک هميشه بلندتر از سنسوریای خارجي بوده؛ 

مو  6، و 8، 8ترتيب دارای ا پنجم شاخک بهبندهای سوم ت

هایي از باشند؛ بندهای سوم تا ششم شاخک دارای ردیفمي

-پرونوتوم معموالً فاقد موهای بلند مي. باشندميکروتریشيا مي

جفت موی کوتاه در  2یا  4ها دارای باشد ولي در برخي گونه

ی عقبي پرونوتوم است؛ مزواسترنوم فقط دارای گوشه

های جلویي باشد؛ بالنوال بوده و متااسترنوم فاقد آن مياسپي

ای موی قاعده 7دارای موهای کوتاهند، رگبال جلویي دارای 

مو، و ( 3بندرت ) 1موی انتهایي، رگبال عقبي دارای  3و 

های موجي شکل در باشد؛ ریشکمو مي 8کالووی دارای 

. باشندبندی مي 2ی پاها پنجه. قسمت عقبي بال قرار دارند

ای دارای حاشيه –بندهای شکمي در قسمت پشتي 

های شکمي دارای موهای باشد؛ ترژیتکرسپدیوم مي

 5-8های در روی ترژیت S4، موی S2و  S1کوچک 

ای از شکمي تحليل رفته؛ ترژیت هشتم شکم دارای شانه

باشد، و در ميکروتریشيا در قسمت پشتي بوده که کامل نمي

ه فسي دارای نقوش و طرح خاصي است های تناطراف روزن

. که تا قسمت جلویي اسکلریت توسعه پيدا کرده است

. باشدها دارای شيار کامل طولي ميترژیت دهم شکمي ماده

استرنيت هفتم شکم دارای موهای مياني در قسمت جلویي 

دارای نواحي ( در صورت داشتن)افراد نر . باشداسکلریت مي

 .باشندهای شکمي ميتای شکل در روی استرنيغده

 



 4301، سال 3، شماره 8تحقيقات آفات گياهي، جلد   68         

 

 
ترژیت هشتم : پرونوتوم، د: سر، ج: شاخک، ب: ، الفChaetanaphothrips orchidiiبندی تریپس های ردهویژگي -4شکل 

 (.شکل اصلي)بال جلویي : شکمي، و

Figure 1. Taxonomic characters in Chaetanaphothrips orchidii, A. Antenna, B. Head, C. Pronotum, 
D. Abdominal tergite VIII, E. Fore wing (Original). 
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 Chaetanaphothrips orchidii (Moulton)ی گونه

Synonyms: Euthrips orchidii Moulton, 1907: 52. 

Euthrips marginemtorquens Karny, 1914: 362. 

بوده و دارای پراکنش وسيعي در  خوارچندیناین گونه 

در اروپا و  ویژهبهها زینتي و گلخانهگياهان  بيشترروی 

 (.Kudô, 1985)باشد آمریکای شمالي مي

دار؛ بدن و ها بالماده: بندی گونهرده هایویژگی

پاها زرد کمرنگ، بندهای پنجم و ششم شاخک در انتها 

های جلویي کمرنگ با ، بال(الف – 4شکل )ای قهوه

(. و – 4شکل )نوارهای تيره رنگ در قاعده و وسط بال 

عرض سر بيشتر از طول آن، سر دارای دو جفت موی چشم 

، جفت سوم موی چشم ساده (ب – 4شکل )ساده است 

بندی،  5ها شاخک. کوتاه و درون مثلث چشم ساده قرار دارد

تر از بقيه بندها و طول آن بند هشتم شاخک بلندتر و باریک

؛ بندهای سوم و (الف – 4شکل )برابر عرض آن است  6

. باشندچهارم شاخک دارای سنسوریای حسي دوشاخه مي

 –جفت موی کوتاه و موهای پشتي  2پرونوتوم دارای 

ای ؛ متانوتوم دارای نقوش شبکه(ج – 4شکل )ای حاشيه

ضعيف، موی مياني کوتاه که دارای فاصله زیادی از حاشيه 

بال جلویي های جلویي باریک، رگبال. باشدجلویي آن مي

-مو؛ ریشک 1یا  3موی انتهایي، رگبال عقبي دارای  3دارای 

های در حاشيه عقبي بال؛ ترژیت( فر مانند)های موجي 

ها، و شکمي دارای خطوط بسيار ضعيف در وسط اسکلریت

های کامل در حاشيه پشتي؛ ترژیت هشتم دارای کرسپدیوم

 هایشکمي دارای نقوش و طرح خاصي در اطراف روزنه

( antecostal ridge)تنفسي که تا قسمت جلویي اسکلریت 

های سوم استرنيت(. د – 4شکل )هم توسعه پيدا کرده است 

های کرسپدیوم بزرگ، استرنيت تا ششم شکمي دارای لوب

 .باشدای ميموی صفحه 3تا  2دوم شکمي دارای 

تریپس ماده، استان  3 :نمونه های بررسی شده

ی خانواده)الملوک اج، روی ت(محالت)مرکزی 

Ranunculaceae) جمع، 7/3/4303، تاریخ جمع آوری-

 . مهری شعيبي: آوری کننده

؛ چين، ژاپن، برمه، نپال، (استان مرکزی)ایران : پراکنش

هندوستان، مالزی، سریالنکا، اندونزی، مکزیک، کاستاریکا، 

 Mirab-balou)اکوادور، اروپا، آمریکای شمالي، کاليفرنيا 

et al., 2011  .) 
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Abstract 
During a faunal study in the year 2014 on flowers and ornamental plants in Mahallat, Arak city 

(Markazi Province), several thrips species were collected. Among them, both genus and species of 
Chaetanaphothrips orchidii (Moulton, 1907) were recorded from Iran for the first time. Specimens 
were collected on aconite (Ranunculaceae). 

 
Key words: Chaetanaphothrips orchidii, Mahallat, new record, Iran. 
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