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The First Record of the Genus and Species of Plesiothrips
Perplexus (Thysanoptera: Thripidae) from Iran
Kambiz Minaei *
Professor Department of Plant Protection, Shiraz University, Shiraz, Iran

Abstract
Genus and species of Plesiothrips perplexus Beach is recorded from Iran for the first time. In all
species of the genus, the ovipositor is weakly developed, with no marginal serrations in females.
Moreover, in males, antennal segment III is exceptionally small compared to females. Both characters
are unusual among genera of Thripidae. Specimens of this species have been collected from Cynodon
dactylon by beating the plant over a small white plastic tray in Shiraz in October 2017. Diagnosis
characters as well as related illustrations have been provided. Distribution of Plesiothrips perplexus in
the world and its phylogenetic relationship of the genus Plesiothrips Hood with other genera in
Thripidae family as Thrips Linnaeus have been discussed.
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نخستین گزارش جنس و گونۀ )(Thysanoptera: Thripidae

 Plesiothrips perplexusاز ایران
کامبیز مینايی

*

استاد گروه گیاهپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ايران

چکیده
جنس و گونۀ  Plesiothrips perplexus Beachبرای نخستینبار از ايران گزارش میشود .در تمام گونههای اين
جنس تخمريز تحلیل رفته است و دندانههای حاشیهای وجود ندارند و بند سوم شاخک در نرها بهطور استثنايی
نسبت به مادهها کوچک شده است .دو ويژگی يادشده در میان جنسهای خانوادۀ  Thripidaeغیرمعمولاند.
نمونههای اين گونه در مهر ماه و  1396در شیراز از روی مرغ ) (Cynodon dactylonو به روش تکاندن گیاه روی
سینی سفید جمعآوری و سپس اساليدهای دائمی نمونهها در کانادابالزام تهیه شدند .ويژگیهای تشخیصی و تصاوير
مربوطه ارائه شدند .پراکنش گونۀ  Plesiothrips perplexusدر جهان و ارتباط فیلوژنی جنس Plesiothrips Hood

با ديگر جنسهای خانواده  Thripidaeمانند  Thrips Linnaeusبحث شد.
واژههای کلیدی :گزارش جديد ،استان فارس ،Plesiothrips perplexus ،تريپس.

مقدمه.

 .(2005اين حشرات روی گل يا برگ گیاهان سبز،
راستۀ

هاگ و ريسۀ قارچها ،خزهها ،پوستۀ درختان زنده يا

 Thysanopteraکه با نام تريپس شناخته میشوند از

مرده و برگهای پوسیدۀ زير درختان زندگی و از آنها

سراسر دنیا گزارش شدهاند ).(ThripsWiki, 2017

تغذيه میکنند (Lewis, 1973; Ananthakrishnan,

اين گروه از حشرات بدنی ريز و کشیده دارند و بیشتر

 .(1979حدود  300گونه تريپس در گیاهان گال ايجاد

آنها بین  1تا  3میلی متر طول دارند .اگرچه تريپسها

میکنند ) .(Crespi et al., 2004برخی گونهها

ازنظر اندازه يکی از کوچکترين راسته های حشرات

شکارگر بندپايان کوچکی مانند کنهها ،تخم حشرات،

محسوب میشوند ،بهعلت قدرت سازگاری زياد در

شپشک های گیاهی و ديگر تريپسها محسوب

سراسر دنیا انتشار دارند و دارای زندگی موفقی در

میشوند )(Palmer and Mound, 1990؛ عالوهبر

تاکنون

6207

گونه

زيستخوانهای گوناگوناند

از

حشرات

;1997

(Mound,
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شکارگری ،گرده افشانی گیاهان از ديگر آثار مفید

 .(Afsharizadeh Bami, 2018در مقالۀحاضر ،جنس

تريپسها است ).(Mound and Okajima, 2015

 Plesiothrips Hoodکه گونههای آن روی گیاهان

طبق جديدترين طبقهبندیها ،گونههای فسیل و

خانوادۀ گندمیان زندگی می کنند برای نخستینبار از

موجود در اين راسته به ترتیب در  6و  9خانواده قرار

ايران گزارش میشود؛ عالوه براين ،شکلهای الزم

می گیرند که از بین خانوادههای موجود ،خانوادۀ

برای تشخیص جنس  Plesiothripsو گونۀ

 Phlaeothripidaeدارای بیشترين تعداد گونه است

 P. perplexusارائه میشوند.

(Mound and Morris, 2007; ThripsWiki,
(2017؛ باوجوداين ،اعضای خانوادۀ Thripidae

بیشترين ارتباط را با گیاهان دارند

(Morse and

 .(Hoddle, 2006برخی گونههای خانوادۀ Thripidae

گیاه خوارند که از اين میان ،تعدادی آفت مهم
محصوالت کشاورزی محسوب میشوند و اهمیت
اقتصادی دارند

(Lewis, 1997; Riley et al.,

(2011؛ بهطوری که برخی پژوهشگران خسارت
اقتصادی اين گروه از حشرات را با شتهها برابر
میدانند )(Moritz, 2006؛ تعدادی نیز در عمل
گرده افشانی گیاهان مؤثرند (Varatharajan et al.,

 (2016و برخی به عنوان شکارگر بندپايان کوچک در
اکوسیستم های گوناگون نقش دارند (zur Strassen,

 . )1995تعداد درخور توجهی از اعضای اين خانواده
با

گیاهان

خانوادۀ

گندمیان

ارتباط

دارند

) (Mound, 2011و ممکن است بهشکل شکارگر يا
گیاه خوار عمل کنند؛ برای نمونه 16 ،جنس از خانوادۀ
 Thripidaeمرتبط با گندمیان در ايران تا سال 2013
فهرست شده بودند ) (Minaei and Alichi, 2013و
پسازآن 5 ،گونۀ ديگر (شامل  2جنس جديد برای
فون ايران) از خانوادۀ يادشده از روی گیاهان گندمیان
گزارش شدند

;(Minaei and Abdollahi, 2015

;Minaei and Mound, 2014; Fekrat et al., 2016
Mombeini et al., 2017; Minaei and

مواد و روشها.
نمونه های تريپس بحثشده در مقالۀ حاضر به
روش تکاندن از روی بوتههای مرغ

(Cynodon

 (dactylonجمع آوری و پساز قرارگرفتن در
لوله های اپندورف حاوی الکل  70درصد به
آزمايشگاه منتقل شدند .نمونه های بسیاری از دو گونۀ
ديگر تريپس به نامهای Anaphothrips sudanensis
 Trybomو Bregmatothrips bournieri Pelikan

همراه  P. perplexusجمعآوری شدند .نمونهها پساز
الکل 70درصد بهمدت  24ساعت در آب مقطر
نگهداری و سپس  4ساعت در سود  5درصد شفاف
شدند؛ سپس ،آب گیری در سری الکلهای  60تا 100
در صد انجام شد .اساليد دائمی در مايع کانادابالزام
تهیه شد ) .(Mound and Marullo, 1996نمونهها با
میکروسکوپ نوری ( ،Olympus BX51آلمان)
تشخیص داده شدند و شکلها و اندازهگیریها با
دوربین ديجیتال  DP27متصل به همین میکروسکوپ
و به کمک نرمافزار  cellSensتهیه شدند .شکلها در
نرم افزار فتوشاپ صفحه بندی شدند .اساليدهای گونۀ
شناسايی شده در مجموعۀ حشرهشناسی بخش
گیاه پزشکی دانشگاه شیراز نگهداری میشوند.
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نتایج.

و سوم وجود دارند (جفت موی اول تحلیل رفته

Plesiothrips Hood
Plesiothrips Hood, 1915: 129. Type species
Sericothrips perplexa Beach 1897.

است) ،جفت سوم در جلوی چشمهای عقبی قرار
دارد ،شاخک هفت بندی است (شکل  )2-1و بند اول

ويژگیهای ريختی :سر دارای دو جفت موی

دارای يک جفت موی کوتاه در قسمت انتهايی است،

چشمی و پالپ آروارۀ پايین سه بندی است .شاخک

اندام حسی روی بندهای سوم و چهارم چنگالی و بند

هفت يا هشت بندی است و يک جفت موی انتهايی

چهارم از بند سوم بلندتر است .پیش گُرده دارای دو

روی بند اول شاخک وجود دارد .در افراد ماده بند

جفت موی بلند در حاشیۀ عقبی است (شکل  )5-1و

سوم شاخک از بند چهارم کوتاه تر است؛ اما در نرها

لبۀ عقبی سه جفت موی کوتاه دارد .نقشونگار روی

بند سوم به طور غیرمعمول کوچک شده است .معموالً

میان گُرده کم و پس گُرده بدون نقشونگار در وسط

مويچههای ) (Ctenidiaظريفی روی کنارههای

است و اندام حسی کامپانیفرم وجود ندارد

بندهای ترژيت شکم وجود دارند .تخم ريز رشد نکرده

(شکل  .)7-1موهای میانی کوتاهاند و با فاصله از

است .ترژيت بند دهم شکم دارای شکاف طولی کامل

حاشیۀ جلويی خارج میشوند .اسکلريتهای فرنا

است .استرنیت های شکمی موهای اضافی ندارند.

) (Fernaدر پیشسینه ) (Prosternumبه هم وصلاند.

Plesiothrips perplexus Beach
Plesiothrips perplexus Beach, 1896: 216
Thrips panicus Moulton, 1929: 61

میان سینه دارای خار اما پس سینه بدون خار رشديافته
است .بالهای جلو دارای 6تا  7مو در قاعده و  2مو در
نوک بالاند ؛ دومین رگ طولی بال دارای  9تا  11مو

ویژگیهای ریختی :بال بلند و بدن تا حدی دو

است .ترژيت های شکمی در وسط نقشونگار ندارند

رنگ است (شکل  .)1-1سر و سینه قهوهای ،شکم

و مويچههای تحلیلرفتهای روی کنارههای ترژيتهای

قهوه ای روشن و دو بند انتهايی تیره تر ،پاها قهوهای

ششم و هفتم وجود دارند .تخمريز کوچکشده و

روشن ،بندهای سوم و چهارم شاخک قهوهای روشن

بدون دندانه است (شکل  .)6-1استرنیتها موهای

(شکل  ،)2-1بالهای جلو قهوه ای روشن و در قاعدۀ

اضافی ندارند (شکل .)6-1

ابتدايی قهوهای روشن (شکل  )4-1و موهای اصلی

نمونه های بررسیشده 13 ،♀ 2 :مهرماه ،1396

قهوه ای روشن هستند .طول سر تقريباً با عرض آن برابر

 ،Cynodon dactylonشیراز ،فارس

است و در جلوی چشم های ساده اندکی پیشروی
دارد (شکلهای  3-1و )5-1؛ جفت موی چشمی دوم
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شکل  .1 .Plesiothrips perplexus -1ماده .2 ،شاخک .3 ،سر .4 ،بال جلو .5 ،سر و پیشگُرده .6 ،استرنیتهای  7تا  .7 ،10میانگرده و
پسگُرده

بحث.

( Mound .)ThripsWiki, 2017و همکاران ()2016

جنس  Plesiothripsبا  17گونه توصیف و جنس

ارتباط اين جنس را با ديگر جنسها بررسی کردهاند.

دنیای جديد ) (New worldمحسوب میشود که همۀ

وجود و موقعیت مويچه روی ترژيتهای پنجم تا هفتم

گونههای آن روی گندمیان زندگی میکنند

و وجودنداشتن موهای چشمی اول در بیشتر گونهها

69

 از ايرانPlesiothrips perplexus (Thysanoptera: Thripidae( نخستین گزارش جنس و گونۀ

اين گونه ابتدا از آمريکای شمالی توصیف شده است

 را نشان میدهدThrips ارتباط اين جنس با جنس

( در مناطق گرمسیر و نیمهگرمسیریBeach, 1896)

 وجود يک،(؛ از سوی ديگرMound et al., 2017)

( و از ايتالیاMound et al., 2017) جهان گسترش دارد

جفت موی کوچک در قسمت انتهايی بند اول شاخک

 برنج و نیشکر گزارش،و اسپانیا در اروپا از روی ذرت

که در تعداد معدودی از جنسهای تريپس ديده

( و بهتازگی نیز وجودzur Strassen, 2003) شده است

(Mound et میشود احتمال اين ارتباط را کم میکند

(Rachana, آن در هندوستان گزارش شده است

 تخمريز تحلیلرفته و بدون دندانۀ گونههای.)al., 2016

.(2017

اين جنس و دوشکلی جنسی در شاخک تکنیابودن
 باوجود.( آن را نشان میدهندMonophyletic)

.سپاسگزاری

Plesiothrips تحلیلرفتن تخمريز در گونههای جنس

مطالعۀ حاضر با کمک مالی «صندوق حمايت از

مشخص نیست گونههای اين جنس چگونه تخم خود را

پژوهشگران و فناوران کشور» انجام شده است و دو

روی بافت گیاهی قرار میدهند؛ هرچند مشخص است

داور محترم در بهبود کیفیت مقاله نقش ارزشمندی

 توانايیThripidae آنها مانند ديگر اعضای خانوادۀ

 از دکتر الرنس موند (پژوهشگر مؤسسۀ.داشتهاند

.(Mound et al., 2016) بريدن بافت گیاه را ندارند

 استرالیا) برای تأيید نمونۀ شناسايیشدهCSIRO

 تنها گونۀ گزارششدهPlesiothrips perplexus گونۀ

.سپاسگزاری میشود

از اين جنس است که عالوهبر دنیای جديد در ديگر
 اگرچه.(Mound et al. 2016) مناطق نیز گسترش دارد
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