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 چکیده

های برگی پرمصرف، در اکثر مناطق ایران ازجمله استان آذربایجان شرقی کشت  عنوان یکی از سبزی تره ایرانی به

های  ها و تغذیه از شیره گیاهی، لکه با استقرار در پشت برگشود. تریپس پیاز یکی از آفات مهم تره بوده که  می

پریدگی و در  این آفت با صدمه به سطح سبز گیاه و کاهش فتوسنتز باعث رنگکند.  ای رنگ روی برگ ایجاد می نقره

به دلیل استفاده دهد.  شود. صدمه این آفت کیفیت و بازدهی محصول را کاهش می خسارت شدید پژمردگی گیاه می

های با  کش های تره و لزوم عدم کاربرد سموم شیمیایی برای کنترل آفت، شناسایی و معرفی حشره خوراکی از برگ

اگرو و پالیزین  رویگیاهی   کش رسد. در آزمایشی، کارایی دو حشره منشأ گیاهی مؤثر علیه تریپس ضروری به نظر می

رنگ در کاهش جمعیت تریپس پیاز ارزیابی شد.  روز پس از تیمار و نیز کارت چسبنده آبی 7و  3، 1در فواصل زمانی 

 7/22و  71روز پس از کاربرد، به ترتیب  7درهزار( در  2پالیزین ) درهزار( و 1اگرو ) رویهای گیاهی  کش حشره

کیلوگرم درهکتار( در ابتدای رشد تره  11درصد کارایی علیه تریپس پیاز نشان دادند. استفاده از اسید هیومیک )

رنگ در  های کارتی چسبنده آبیتواند نقش مهمی در افزایش کیفیت محصول به همراه داشته باشد. همچنین تله می

تواند در مدیریت تلفیقی تریپس روی  های مذکور می است. درمجموع استفاده از روشمؤثر کاهش جمعیت تریپس 

 تره ایرانی و در نهایت تولید محصول سالم مورد استفاده قرار گیرند.

 

 یقیهای گیاهی، تله چسبنده رنگی، مدیریت تلفکش تره ایرانی، تریپس پیاز، حشره   واژگان کلیدی: 
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 اول / شماره پنجم/ جلد 1411مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 متن مقاله

:بیان مساله  

بر اساس آمار وزرات جهاد کشاورزی، کشت 

 ای در ایران، هر ساله رو به های برگی گلخانه سبزی

با سطحی برابر  1391افزایش بوده چنانچه در سال 

 211، بیش از 1391هکتار نسبت به سال  3/411با 

هکتار افزایش داشته است. در این سال، میزان تولید 

هزار تن بوده که در مقایسه با سال  19/32برابر با 

هزار تن، بیشتر است.  73/24با میزان تولید  1391

ترخون، نعنا، شنبلیله، تره، جعفری، گشنیز، 

ریحان،کاهو، شاهی، اسفناج و مرزه ازجمله 

هایی هستند که در شهرستان تبریز هم در  سبزی

فضای آزاد و هم در فصول سرد سال در گلخانه کشت 

عنوان  شوند که در این میان، سهم کشت تره به می

قابل های بومی و پرمصرف در ایران  سبزییکی از 

 توجه است. 

پیاز  ی، تریپسترین آفات تره ایران یکی از مهم

است. این حشره از آفات برگی عمده در مزارع کشت 

خصوص  تره ایرانی هست که باعث کاهش عملکرد و به

و همکاران،  1اختریشود ) کیفیت محصول می

از دالیل عمده خسارت اقتصادی این آفت، (. 2114

توان زادآوری باال، دوره نسلی کوتاه، تحرک باال، 

زایی باال، تمایل به  یی، مادهمثل بکرزا استعداد تولید

های مخفی گیاه، تغذیه از طیف  زندگی در مکان

وسیعی از گیاهان کشاورزی، انتقال برخی از 

های جوان و آسیب  های گیاهی، تغذیه از بافت بیماری

                                              
1
 Akhtari 

باشد  ها می کش پذیر گیاه و بروز سریع مقاومت به آفت

 (.2111و همکاران،  2)دیازمونتانو

کنترل این آفت استفاده از های  یکی از روش

  کش . استفاده از چند حشرهاستها  کش  حشـــــــره

شیمیایی جهت جلوگیری از خسارت اقتصادی تریپس 

در محصوالت کشاورزی توصیه شده است )نوربخش، 

های فلونیکامید )تپکی(،  کش (. حشره1392

کلروس، نیمارین و پیرتروم همچنین از جمله  دی

اند  کنترل تریپس معرفی شدهسموم مؤثر در 

(. سبک زندگی 1397پور،  محمدی و محمدی )گل

ها و  مخفی تریپس و حضور در سطح زیرین برگ

ها  )وجود تخم ها کش های دور از دسترس حشره مکان

ها در خاک، الروها و افراد بالغ  در بافت برگ، شفیره

و نیز غیرمؤثر ها(  ها و گل محافظت شده در جوانه

نان طبیعی آن، منجر به مصرف مکرر بودن دشم

(. 2114شود )اختری و همکاران،  ها می کش حشره

کش مشکالتی از قبیل افزایش  استفاده از سموم حشره

جمعیت آفات درجه دوم، طغیان مجدد آفات، 

های مزمن برای انسان و اثرات سوء  مسمومیت

، 3محیطی را به دنبال دارد )هزیر و رفعت زیست

ها، بروز  کش رویه آفت استفاده بی همچنین(. 2111

های تریپس را تشدید کرده است  مقاومت در جمعیت

به دلیل استفاده  (.2113و همکاران،  4)مارتین

های تره و لزوم عدم کاربرد سموم  خوراکی از برگ

شیمیایی برای کنترل آفت، شناسایی و معرفی 

های با منشأ گیاهی مؤثر علیه تریپس  کش حشره

 رسد. نظر میضروری به 

                                              
2
 Diaz-Montano 

3
 Hazir and Rifat 

4
 Martin 
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یآموزش کشاورز و قاتیمرکز تحق

 مدیریت تلفیقی آفت تریپس پیاز رویمعزی پور و همکاران، 
   تره ایرانی با هدف تولید محصول سالم

 
 

 

 

 

ها، استفاده از  در کنار کنترل شیمیایی تریپس

های چسبنده رنگـی روش کنترلی است که  کارت

معموالً توسط کشاورزان به دلیل سهولت کاربرد و 

های  هایی با رنگ تله .شـود پایین بودن هزینه اجرا می

آگاهی جمعیت یا کنترل مستقیم  مختلف، در پیش

مورد استفاده قرار ها در سراسر جهان  تریپس

رنگ که به صورت عمود  های کارتی آبی گیرند. تله می

متر باالتر از سطح گیاه قرار داده  سانتی 1و در ارتفاع 

ها در مزارع نخود و عدس  شدند، در مدیریت تریپس

 (. 1399مؤثر بودند )میری و همکاران، 

های کشاورزی هستند که  ترین نهاده کودها از مهم

افزایش عملکرد گیاهان دارند. نوع  نقش مهمی در

تواند جمعیت آفات را در  کود مصرفی می

های کشاورزی تحت تأثیر قرار دهد. بعضی  اکوسیستم

از کودهای شیمیایی خاص با کاهش مقاومت گیاه به 

ها شده و نیاز به  حشرات موجب افزایش جمعیت آن

و  1دهند )ضرغامی استفاده از سموم را افزایش می

(. درحالی که کاربرد منطقی کودهای 2111همکاران، 

در مؤثری آلی برخالف کودهای شیمیایی نقش 

عنوان  بهکاهش جمعیت آفات دارند. اسید هیومیک 

 یکی از کودهای آلی از اجزای اصلی هوموس است. 

خصوص  با توجه به اهمیت تولید محصول سالم به

یین میزان های تولید سبزی، پژوهشی با تع در گلخانه

کش با منشأ گیاهی و نیز  کارایی دو ترکیب حشره

رنگ در کاهش جمعیت تریپس  های چسبنده آبی تله

روی گیاه تره ایرانی انجام و کیفیت رشد تره با 

 استفاده از کود اسید هیومیک بررسی شد.

 معرفی یافته

                                              
1
 Zarghami 

جایی است که بیش از  تریپس پیاز، یک آفت همه

ای را مورد حمله قرار  لخانهگونه گیاه زراعی و گ 311

از اهمیت  ها و نسبت به اغلب تریپس دهد می

 اقتصادی بیشتری برخوردار است. 

 شکل شناسی

مراحل زیستی این آفت شامل تخم، دو سن الروی     

) الرو سن اول و سن دوم(، پیش شفیره، شفیره و 

 بالغ است. 

 2/1تا  1طول بدن حشره ماده  ،حشرات کامل

رنگ  متر بوده، بدن آن باریک و به رنگ زرد کم میلی

مفصلی و زردرنگ  7ای روشن است. شاخک  تا قهوه

است. حشرات ماده دو جفت بال کشیده و باریک 

دارند که حاشیه جلویی و عقبی هر دو جفت بال 

دار و پروش است. انتهای شکم حشره ماده ریشک

ر دارد که از دو اره ظریف و خمیده ریزی قرا تخم

تر از  است. حشرات نر کمی کوچک تشکیل شده 

ها  تر از ماده ها کوچک ها در آن ها هستند و بال ماده

 (.1بوده و یا وجود ندارد )شکل 

 

تریپس پیاز )اقتباس از فرید و  حشره کامل -1شکل 

 (1394همکاران، 

ها  ها در ابتدا سفید شفاف بوده و طول آن تخم تخم،

ها داخل بافت گیاه قرار  متر است. تخم میلی 21/1
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 اول / شماره پنجم/ جلد 1411مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

ها را با چشم غیرمسلح  توان آن شوند و نمی داده می

 .مشاهده کرد

سفید تا زردرنگ است. به الرو این آفت مایل  الرو،

های آن کوتاه بوده و به سمت جلوی بدن  شاخک

الروها اغلب در پشت برگ گیاه اند.  امتداد یافته

ها کوچک و های آن باشند. چشم میزبان فعال می

ست. این حشره دو مرحله الروی دارد و اقرمزرنگ 

شفیره وارد  اندازی به مرحله پیش پس از پوست

 شود. می

های  دارای رنگ زرد، چشمان قرمز و بال شفیره، پیش

 کوتاه است. 

ها و  رای بالتر و دا ها کمی بزرگ شفیره شفیره،

. هستندشفیرگی  تر از مرحله پیش چشمان درشت

رنگ بدن متمایل به زرد است که با افزایش سن به 

ها رو به  یابد. در این مرحله، شاخک تیرگی تمایل می

باال و عقب به روی سر قرار دارند. حشره در مراحل 

 ای ندارد. شفیرگی و شفیرگی تغذیه پیش

صورت الرو  این حشره زمستان را به ،شناسی زیست

روی گیاه، شفیره و یا حشرات بالغ در خاک، بقایای 

برد. این حشره به  های هرز به سر می گیاهی و یا علف

کند. در مواردی به ازای  زایی تولیدمثل می طریق ماده

حشره ماده یک حشره نر داخل جمعیت  111هر 

ریز  تخمها را توسط  شود. حشره ماده تخم دیده می

طور انفرادی در داخل بافت گیاه زیر اپیدرم  خود به

روز تفریخ  1الی  4ها پس از  دهد. تخم قرار می

درجه سلسیوس مرحله  23 - 22شوند. در دمای  می

 1/4شفیره و شفیره  روز و دوره پیش 1 - 1/2الروی 

هر حشره ماده روزانه  کشد. روز طول می 1/3 -

تخم و طی دوره عمر عدد  2و حداقل  12حداکثر 

گذارد. حشرات  عدد تخم می 11 - 21خود درمجموع 

کامل پرواز حقیقی ندارند و تنها قادرند از یک گیاه به 

های طوالنی را توسط  گیاه دیگر بجهند ولی مسافت

نمایند. این آفت بسته به شرایط محیطی  باد طی می

دارای چندین نسل در سال است )فرید و همکاران، 

1394.) 

الروها و بالغ آفت با استقرار در پشت  خسارت،

ها و خراش دادن بافت گیاه توسط قطعات دهانی  برگ

خود، از شیره گیاهی تغذیه نموده و با تزریق توکسین 

های  همراه با بزاق خود به داخل گیاه، سبب ایجاد لکه

ها،  (. در کنار این لکه2شوند )شکل  ای رنگ می نقره

تغذیه شود.  ره نیز دیده میرنگ حش فضوالت سیاه

تریپس با صدمه به سطح سبز گیاه و کاهش فتوسنتز 

پریدگی و در خسارت شدید پژمردگی گیاه  باعث رنگ

شود. صدمه این آفت کیفیت و بازدهی محصول را  می

خصوص در هوای گرم و خشک که  دهد به کاهش می

 شرایط مناسب برای تولیدمثل آن است.

 ریپس به تره ایرانی )اصلی(عالئم خسارت ت -2شکل 

 ترکیبات مورد استفاده

با فرموالسیون کش  این حشره ،اگرو )ماترین( روی

دارای منشأ گیاهی درصد(،  2/1حل در آب ) مایع قابل

بیان است.  تلخه بوده و حاوی عصاره گیاه دارویی

کشی تماسی و گوارشی است که با اثر بر  حشره

ها را موجب  سیستم عصبی و تنفسی آفات مرگ آن
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یآموزش کشاورز و قاتیمرکز تحق

 مدیریت تلفیقی آفت تریپس پیاز رویمعزی پور و همکاران، 
   تره ایرانی با هدف تولید محصول سالم

 
 

 

 

 

دوره کارنس )فاصله آخرین پاشش تا شود.  می

روز است که  3برداشت( این فرآورده کوتاه و به مدت 

کش مذکور را برای استفاده در  این خصوصیت، حشره

ه ای و محصوالتی نظیر سبزی ک های گلخانه کشت

کند.  رسند، مناسب می مستقیم به مصرف می

اگرو به میزان یک لیتر درهکتار  کش روی حشره

کش جدید برای کنترل بیدکلم معرفی  عنوان حشره به

(. در 1393گرجان و همکاران،  شده است )شیخی

( 1392بررسی امامی شهربابک و همکاران )

بودن علیه آفت پسیل مؤثر اگرو ضمن  کش روی حشره

درهزار، روی  1/1تا  1های  معمولی پسته با نسبت

دشمنان طبیعی آن مانند حشرات کامل زنبور 

پارازیتوئید و همچنین الروهای کفشدوزک شکارگر 

خوار، اثر سوء نداشته و در گروه سموم با خطر  پسیل

گرچه این بندی شده است.  ( طبقه2جزئی )گروه 

بید کلم به ثبت رسیده است ولی فرآورده برای کنترل 

وساز  با توجه به نحوه عملکرد و ایجاد تغییر در سوخت

بدن آفات، قابلیت کنترل بسیاری از آفات جونده، 

ها،  های مختلف ازجمله شته مکنده و خاکزی از گروه

ها و حتی نماتدها را  ها، سوسک ها، کنهسفیدبالک

ه اثر سوئی گون به دلیل طبیعی بودن، عمالً هیچ .دارد

 زیست ندارد. محیط بر انسان، دام و

کش پالیزین ترکیبی با منشأ  صابون حشره، پالیزین

آمید روغن اتانولگیاهی و دارای ماده مؤثره دی

است که با عصاره اکالیپتوس درصد(  21)نارگیل 

کش تماسی  یک حشرهمخلوط شده است. پالیزین 

کارایی مثبتی در کنترل برخی آفات نظیر شته بوده و 

ایمن بودن ترکیب مذکور و پسیل پسته نشان داده و 

 روی برخی از دشمنان طبیعی گزارش شده است

، 1کبیری و امیری بشلی؛ 1391زاده چیتگر،  غالم)

2112) . 

اسید هیومیک به همراه اسیدفولیک  اسید هیومیك،

های  ریشهسبب افزایش طول و وزن ریشه، تعداد 

های ریشه و افزایش جریان شیره از  جانبی و آغازه

 شوند. همچنین از طریق افزایش تقسیم آوندها می

زنی و قوه نامیه بذور،  سلولی و رشد گیاه، جوانه

فتوسنتز، جذب مواد غذایی توسط گیاه، رشد ریشه، 

ها،  مقاومت گیاه به خشکی، مقاومت به آفات و بیماری

زنی  ها در گیاه و درصد جوانه و آنزیمها  میزان ویتامین

بذور باعث افزایش کمیت و کیفیت محصوالت زراعی 

و شود  میخوبی حل  شوند. این کود در آب به می

پاشی، مصرف خاکی و  توان آن را از طریق محلول می

فشار مورد استفاده قرار داد  های آبیاری تحت سیستم

 (. 1324 ،)سماوات و ملکوتی

 دستورالعمل: 

شده روی سبزی تره  های انجام با توجه به آزمایش

ای واقع در  ایرانی آلوده به تریپس پیاز در گلخانه

کش منطقه حکم آباد شهرستان تبریز، حشره

 2درهزار و پالیزین به میزان  1اگرو به میزان  روی

درهزار، کارایی مثبتی علیه تریپس پیاز نشان دادند. 

روز پس از  7و  3، 1 های زمانیکه در دوره طوری به

، 2/13اگرو به ترتیب  های روی کش پاشی، حشره سم

و  1/22، 23درصد و پالیزین به ترتیب  71و  1/14

درصد کارایی داشتند. همچنین کاربرد اسید  7/22

های کشت تره، باعث افزایش رشد و  هیومیک در کرت

هایی شد که از این  کیفیت محصول در مقایسه با کرت

(. طی 3اده نشده بود )شکل ترکیب استف

(، جمعیت 4شده )شکل  های انجام برداری نمونه

                                              
1
 Kabiri and Amiri Besheli 
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 اول / شماره پنجم/ جلد 1411مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

هایی که از کارت چسبنده  تریپس زنده در کرت

 23/1رنگ استفاده نشده بود )شاهد( به میزان  آبی

هایی بود که از این کارت استفاده  برابر بیشتر از کرت

های رنگی این موضوع، اهمیت استفاده از کارت شد.

عنوان یکی از ابزارهای ساده اما مفید در  ه بهچسبند

 دهد. کاهش جمعیت آفت را نشان می

 روش کاربرد ترکیبات مذکور به شرح ذیل است: 

 اگرو: روی

حل  اگرو با فرموالسیون مایع قابل کش روی حشره

درصد(، به میزان یک درهزار توصیه  2/1در آب )

پاش  سمکش در یک  شود. میزان مصرف این حشره می

لیتر است. برای تهیه  میلی 21لیتری به مقدار  21

کش را برحسب  محلول سم، ابتدا مقدار الزم حشره

پاش موردنظر در یک سطل با حجم حدود حجم سم

لیتر آب مخلوط کرده، سپس این مخلوط به  1

پاش خالی منتقل شده و با اضافه کردن آب، به  سم

ه تماسی بودن شود. با توجه ب حجم نهایی رسانده می

اگرو، الزم است تمام سطوح گیاه  کش روی حشره

 طور کامل با محلول سمی پوشانده شود.   موردنظر به

 پالیزین:

کش پالیزین با فرموالسیون مایع  صابون حشره

درهزار  2درصد( به میزان  21حل در آب ) غلیظ قابل

کش در یک  شود. میزان مصرف این حشره توصیه می

لیتر است. برای  میلی 41ری به مقدار لیت 21پاش  سم

کش را  تهیه محلول سم، ابتدا مقدار الزم حشره

پاش موردنظر در یک سطل با  برحسب حجم سم

طور  لیتر آب ولرم مخلوط کرده تا به 1حجم حدود 

پاش خالی  کامل حل شود. سپس این مخلوط به سم

منتقل شده و با اضافه کردن آب، به حجم نهایی 

طور مستقیم  شود. محلول پالیزین باید به رسانده می

ها( برخورد  به نقاط تجمع آفت )پشت یا روی برگ

 طور کامل به آن آغشته شود. نموده و بدن آفت به

 اسید هیومیك:

حل در آب( دارای  کود اسید هیومیک )پودر قابل

درصد اسیدفولیک و  11درصد اسید هیومیک و  21

پودری از  اسید هیومیکدرصد پتاسیم است.  11

آید و برای  دست می خشکاندن اسید هیومیک مایع به

کود  شود. استفاده به همراه سیستم آبیاری توصیه می

کیلوگرم  11به مقدار مذکور در ابتدای رشد تره، 

خاک بکار برده به همراه آب در زمان آبیاری درهکتار 

 .شودمی

 رنگ: کارت چسبنده آبی

هایی به اندازه یک مترمربع،  ها در وسط کرت کارت    

-میمتصل به یک میله فلزی و به طور عمودی نصب 

ها همزمان با رشد گیاه  . ارتفاع نصب کارتشوند

طوریکه در ابتدای رشد تره، لبه پایینی  تنظیم شد، به

کارت نزدیک به سطح زمین و با افزایش رشد، 

ارتفاع با آن قرار جوار با محصول و در یک ها هم کارت

دوره ها از ابتدای رشد تره تا پایان رشد  گرفتند. کارت

فواصل زمانی در الزم است  رشدی گیاه باقیمانده و

 (. 1)شکل شوند روز یکبار تعویض 11

 
های با استفاده از کود  تفاوت رشد تره در کرت -3شکل 

 اسید هیومیک و بدون استفاده از آن )عکس اصلی(
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های تره برای تعیین  برداری از کرت نمونه -4شکل 

 جمعیت تریپس )عکس اصلی(

 

 

 

 

 

 

 

نحوه نصب کارت چسبنده آبی استفاده شده  -1شکل 

 جهت شکار تریپس )عکس اصلی(

 های ترویجی: توصیه

ها با منشأ طبیعی نظیر  کش استفاده از حشره-1

اگرو و پالیزین به دلیل داشتن حداقل اثرات سوء  روی

زیست و دشمنان طبیعی، در  روی انسان، محیط

های مورداستفاده علیه  کش تناوب با سایر حشره

منظور کاهش مقاومت آن نسبت به  تریپس به

شود. استفاده از  ها پیشنهاد می کش حشره

صورت  های طبیعی در محصوالتی که به کش حشره

شوند به دلیل دوره کارنس  خور مصرف می خام یا تازه

 پایین قابل توصیه است. 

های هرز در جلوگیری از انتقال  مدیریت علف -2

های تریپس به مزرعه تره حائز اهمیت  جمعیت

 باشد.  می

نامنظم بودن آبیاری و کمبود مواد غذایی -3

یش جمعیت تریپس مؤثر باشد. تواند در افزا می

موقع در  بنابراین آبیاری منظم و کوددهی مناسب و به

کاهش خسارت آفت به گیاه نقش مهمی داشته و 

عنوان کود آلی را  اهمیت مصرف اسید هیومیک به

 کند.  بیشتر مشخص می

های  ازآنجا که تریپس ناقل برخی از ویروس -4

زردرنگ  های چسبنده گیاهی است استفاده از کارت

ها )به همراه بازدید  در پایش و ردیابی آفت در گلخانه

های گیاه( برای اطالع از حضور آفت جهت  از برگ

های چسبنده  موقع و نیز استفاده از کارت کنترل به

رنگ در کاهش جمعیت و کنترل آن مهم تلقی  آبی

ها به طور  شود. برای این منظور، نصب کارت می

 شود. ارتفاع گیاه پیشنهاد می عمودی و قابل تنظیم با
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 اول / شماره پنجم/ جلد 1411مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 مورد استفاده منابع

 .1336امامی شهربابك، ی.، بصیرت، م.، رجبی مومن آباد، ا.، میرزایی ملك آباد، ر. و معصومی ریسه، ح.، 

جنبی آن بر روی و اثرات  (Agonoscena pistaciae) بر روی پسیل معمولی پسته« روی اگرو»کش  بررسی اثر آفت

 صفحه. 31دو گونه از دشمنان طبیعی این آفت. گزارش نهایی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، 

 

ضرورت تولید و استفاده از اسیدهای آلی برای افزایش کمی و کیفی محصوالت . 1384سماوات، س. و ملکوتی، م. 

 .423نشریه فنی انتشارت سنا، تهران، ایران. شماره  کشاورزی.

 

کارایی حشره کش جدید ماترین )روی آگرو( در  .1333شیخی گرجان، ع.، محمدی پور، ع. و جوادزاده، م. 

 صفحه. 23گزارش نهایی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، . Plutella xylostellaکنترل بید کلم 

 

 Tinocallisکش گیاهی پالیزین روی شته درختچه توری،  تأثیر صابون حشره .1335زاده چیتگر، م.  غالم

kahawaluokalani Kirkaldy  ،و کفشدوزک شکارگر آنHarmonia axyridis Pallas  .در شرایط آزمایشگاه

 .91-29(:4) 2تحقیقات آفات گیاهی، 

 

تریپس پیاز. مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی کرمان، اداره رسانه های  .1335فرید، س.، طاهری، ن. و لری، ز. 

 صفحه. 2ترویجی، 

 

 Frankliniella occidentalisکنترل تلفیقی تریپس غربی . 1337پور، ع.  محمدی، غ. ر. و محمدی گل

Pergande,  صفحه. 17فرنگی. دستورالعمل فنی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور،  گل روی توت 

  

های  های چسبدار رنگی و تله کارآیی تله. 1333میری، ب.، معینی نقده، ن.، واحدی، ح. و میراب بالو، م.  

. تحقیقات آفات ( در مزارع حبوبات استان ایالمThys: Insectaهای مختلف تریپس ) سطلی رنگی در جلب گونه

  .41-33(: 2) 11گیاهی، 

 

فهرست آفات، بیماریها و علف های هرز مهم محصوالت عمده کشاورزی، سموم و روش های  .1338نوربخش، س. 

 .صفحه 213انتشارات سازمان حفظ نباتات،  توصیه شده جهت کنترل آنها. 
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