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 چکیده
های ها به تلهميزان جلب و شکار تریپسهای چسبدار رنگي در ردیابي جمعيت و مدیریت آفات بسيار متداول است. استفاده از کارت

 مورد متعددی دانشمندان توسط تریپس هایگونه از بسياری مختلف رنگي ترجيحات. است متفاوت ،تله نگر و هاگونه بر اساس رنگي

های ها توسط کارتدر این مطالعه، ميزان جلب تریپسکند.  تقویت را مختلف هایتله حساسيت و ميزان جلب تا است گرفته قرار بررسي

ی خوران و کالن واقع در شهرستان ایوان )استان ایالم، غرب ایران( در سال و منطقههای بلوط درنگي )آبي، زرد و سفيد رنگ( در جنگل

های برداری، به جز آذر ماه، کارتهای نمونهی خوران و کالن، در همه ماهمورد بررسي قرار گرفت. نتایج نشان داد که در دو منطقه 1397

های ترین تعداد تریپسهای دیگر جلب کردند. در منطقه خوران، بيشبه کارتتری تریپس را نسبت داری تعداد بيشآبي رنگ به طور معني

مربوط به  01/1±44/0ترین تعداد تریپس جلب شده با مقدار ، مربوط به رنگ آبي و اردیبهشت ماه بود و کم80/19±35/1جلب شده با مقدار 

و  80/15±36/1های جلب شده در منطقه کالن به ترتيب برابر با مقادیر ترین مقدار تریپسترین و کمچنين بيشرنگ سفيد و مرداد ماه بود. هم

های اردیبهشت و آذر ماه بود. به طور کلي، نتایج این تحقيق نشان داد که کارآیي های آبي و زرد رنگ و ماه، مربوط به کارت37/0±80/1

های چسبدار آبي رنگ در فصل بهار در ، استفاده از کارتهای زرد و سفيد بود. در مجموعتر از رنگهای چسبدار آبي رنگ بيشکارت

 باشد. های درختان بلوط مناسب ميردیابي تریپس

 

 : کارت چسبدار رنگي، تریپس، بلوط، ایالمهای کلیدیواژه
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های چسبدار رنگي یک روش ساده و تفاده از کارتاس

 Hoddle etباشد )ها ميمقرون به صرفه برای ردیابي تریپس

al., 2002هایي در مورد ارزیابي کارآیي کارت(. پژوهش-

های در اکوسيستم های چسبدار رنگي در جلب حشرات

-توان به ارزیابي ميزان جلبمختلفي انجام گرفته است که مي

های چسبدار رنگي در تریپس غربي گل به کارتشوندگي 

(، Pezhman et al., 2018های سيب استان فارس )باغ

های چسبدار رنگي در جلب تریپس کارآیي کارت بررسي

در  Aeolothripidaeهای شکارگر خانواده پياز و تریپس

 ,.Gharekhani et al) فرنگيمزارع سير، پياز و گوجه

سبدار رنگي در پایش جمعيت های چ، بررسي تله(2014

 ,.Shanmuga Prema et al) ها در مزارع پنبهتریپس

های چسبدار رنگي در ، و ارزیابي کارآیي کارت(2018

( (Brodsgaard, 1989شکار تریپس غربي گل در گلخانه 

العمل اشاره نمود. در این مطالعه نيز برای اولين بار، به عکس

های چسبدار رنگي در ها نسبت به کارترفتاری تریپس

های بلوط واقع در شهرستان ایوان )استان ایالم( جنگل

 پرداخته شده است.

در دو  1397این تحقيق از فروردین تا آذر ماه سال 

منطقه خوران و کالن واقع در شهرستان ایوان )استان ایالم( 

های کامالً تصادفي انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک

های چسبنده زرد، آبي و سفيد رنگ( ل کارتتيمار )شام 3با 

تکرار انجام شد. هر تله در مرکز درخت و با ارتفاع  5و 

ها در اول متر از سطح زمين آویزان شد. تله 5/1تقریبي 

فروردین ماه آویزان شده و هر دو هفته یکبار تا پایان آذرماه 

-تعداد تریپس X20بين دستي بازدید شده و با استفاده از ذره

های شکار شده روی هر کارت شمارش، ثبت و سپس 

های قدیمي شدند. های جدید جایگزین کارتکارت

از  (مترسانتي 24×10های زرد و آبي رنگ )کارت

)واردات شرکت گل سم گرگان(، و   Russel IPMشرکت

با استفاده از  (مترسانتي 24×10های سفيد رنگ )کارت

د با قلم مو ماليده چسب تنگل فوت که روی مقواهای سفي

های ميزان جلب توسط هر تله در هر شد، استفاده شد. داده

-ها توسط آزمون چند دامنهماه تجزیه واریانس شد و ميانگين

ها با ای دانکن مقایسه آماری شدند. نرمال بودن یا نبودن داده

( بررسي Shapiro- Wilkویلک ) -استفاده از آزمون شاپيرو

ها، از تبدیل داده استفاده نشد. بودن داده شد و به دليل نرمال

 23نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحليل داده

  استفاده شد. 2010انجام شد و برای رسم نمودارها از اکسل 

-خانواده از راسته بال 4هایي از در این بررسي، نمونه

ریشکداران از روی درختان بلوط روستای خوران و کالن 

باشد گونه مي 14جنس و  6آوری شد که مشتمل بر جمع

 Thripsترین درصد فراواني مربوط به (. بيش1)جدول 

tabaci Lindeman  ترین فراواني و کم %61/41به ميزان

به  Haplothrips longipes Bagnallمربوط به تریپس 

 بود.  %66/1ميزان 

 

 

 1397های درختان بلوط شهرستان ایوان )استان ایالم( در سال ای و فراواني نسبي تریپستنوع گونه -1جدول 

Table 1. Species diversity and relative abundance of thrips on oak trees, Eyvan city (Ilam province) in 2018 
Species Family Number  Frequency 

(%) 

  Kalan 

region 
Khoran 

region 
Aeolothrips gloriosus Bagnall Aeolothripidae 23 2.73 0 23 

A. intermedius Bagnall  116 13.79 35 81 

A. melaleucus (Haliday)   32 3.80 32 0 

Melanthrips fuscus (Sulzer)  Melanthripidae 85 10.11 10 75 

M. separandus Priesner  18 2.14 0 18 

Drepanothrips reuteri Uzel Thripidae 23 2.73 0 23 

Thrips angusticeps Uzel  30 3.57 11 19 

T. meridionalis (Priesner)   25 2.97 0 25 

T. minutissimus L.  65 7.73 0 65 

T. tabaci Lindeman  350 41.61 77 273 

Haplothrips globiceps Bgnall Phlaeothripidae 17 2.02 17 0 

H. longipes Bgnall  14 1.66 14 0 

H. subtilissimus (Haliday)   25 2.97 5 20 

Liothrips pragensis Uzel  18 2.17 0 18 
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 رد وزهای رنگي )آبي، نتایج مربوط به استفاده از کارت

مه ر هسفيد( نشان داد که در هر دو منطقه خوران و کالن و د

نگ رهای آبي برداری )به جز آذر ماه( کارتهای نمونهماه

ی ترداری تعداد بيشها به طور معنيگر کارتنسبت به دی

ران در منطقه خو(. 2و  1های )شکل اندتریپس را جلب کرده

 80/19±35/1های جلب شده با مقدار ترین تعداد تریپسبيش

ترین مربوط به کارت آبي رنگ در اردیبهشت ماه و کم

ه مربوط ب 01/1±44/0های جلب شده با مقدار مقدار تریپس

چنين (. هم1يد رنگ در مرداد ماه بود )شکل کارت سف

قه های جلب شده در منطترین مقدار تریپسترین و کمبيش

 و به 80/1±37/0و  80/15±36/1کالن به ترتيب برابر با 

های های آبي و زرد رنگ و ماهترتيب مربوط به کارت

  (.2اردیبهشت و آذر ماه بود )شکل 

داد که کارآیي  به طور کلي نتایج این تحقيق نشان

های زرد و تر از رنگهای چسبدار آبي رنگ بيشکارت

ها را سفيد بود. عالوه بر این هر سه رنگ کارت، تریپس

دهنده این است که جلب کرده بودند که این مطلب نشان

دهند. در ها به طيف نوری خاصي واکنش نشان ميتریپس

تری را های آبي و زرد تعداد تریپس بيشاین مطالعه رنگ

ها نسبت به رنگ سفيد جلب کرده بودند که در دیگر بررسي

 ,.Gharekhani et alنيز نتایج یکسان قابل مشاهده هستند )

2014; Sridhar and Onkara Naik, 2015; 

Motvassel Arani et al., 2016; Pezhman et al., 

2018; Shanmuga Prema et al., 2018.) 

 

 

 

 

 
 )منطقه خوران(.  1397سال  برداری درنمونه های مختلفهای رنگي چسبدار در ماهها در کارتميانگين تعداد تریپس  -1شکل 

 (.P=  05/0ای دانکن، ندارند )آزمون چند دامنه با هم داریهای دارای حروف مشابه، از لحاظ آماری اختالف معنيميانگين برداری،نمونه تاریخبرای هر 

Figure 1. Mean number of thrips per color sticky traps in different sampling months in 2018 (Khoran 

region). For each date of sampling, means followed by the same letter are not significantly different 

(Duncan multiple range test, P= 0.05). 
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 .)منطقه کالن( 1397 در سال های مختلفهای رنگي چسبدار در ماهها در کارتميانگين تعداد تریپس  -2 شکل

 (.P=  05/0ای دانکن، )آزمون چند دامنه .ندارند با هم داریهای دارای حروف مشابه، از لحاظ آماری اختالف معنيميانگين برداری،نمونه تاریخبرای هر 

Figure 2. Mean number of thrips per color sticky traps in different sampling months in 2018 (Kalan 

region). For each date of sampling, means followed by the same letter are not significantly different 

(Duncan multiple range test, P= 0.05). 
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Abstract 

The use of colored sticky traps is very common in population monitoring and pest management. 

The color trap attractiveness and capture rates of thrips vary according to species and trap color. 

Different color preferences of many thrips species have been studied by numerous scientists to 

enhance the attractiveness and sensitivity of various traps. In this study, the attraction of thrips by 

colored traps (blue, yellow and white) in the oak forests of Khoran and Kalan regions located in 

Eyvan city (Ilam Province, west of Iran) was investigated in 2018. The results showed that in both 

Khoran and Kalan regions, in all sampling months (except December), the blue sticky traps attracted 

significantly more thrips than other sticky traps. In the Khoran region, the highest number of attracted 

thrips with a value of 19.80 ±1.35 was related to blue traps and the May, and the lowest number of 

attracted thrips with a value of 1.01±0.44 was related to white and August. In addition, in the Kalan 

region, the highest and lowest number of thrips with a value of 15.80±1.35 and 1.80±0.3 were related 

to blue and yellow sticky traps in May and December, respectively. Generally, the results of this study 

showed that the efficiency of blue sticky traps was more than yellow and white traps. Overall, the use 

of blue sticky traps is appropriate for monitoring thrips on oak trees in the spring season. 
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