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 چکیده

-تاکنون از روی ميزبان ،که به زنجرک چنار نيز معروف است Edwardsiana iranicola Zachvatkin, 1945زنجرک 

باشد. در های مختلفي گزارش شده است. این اولين گزارش از وجود گونه فوق و خسارت آن در روی درختان چنار استان ایالم مي

و  1398های شهری استان ایالم، طي سال این تحقيق، تغييرات جمعيت و پراکنش فضایي این آفت روی درختان چنار در فضای سبز

ها به صورت هفتگي و با استفاده برداریبرداری انتخاب شد. نمونهمورد بررسي قرار گرفت. یک برگ به عنوان واحد نمونه 1399

نقاط از قرار دادن برگ درختان چنار به داخل سيني پالستيکي سفيد محتوی آب انجام شد. خسارت این گونه زنجرک به صورت 

های اصلي دیده شد. نتایج تغييرات جمعيت زنجرک چنار نشان داد نزدیک به رگبرگ ویژهبهریز سفيد رنگ در تمام سطح برگ 

-در هر دو سال نمونه ،چنينبرداری دارای دو اوج جمعيت بودند. همکه مراحل بالغ، پورگي و تخم این آفت در هر دو سال نمونه

های بر اساس روشهای زنجرک چنار در جهت جغرافيایي جنوب مشاهده شد. ات کامل و پورهترین تراکم حشربرداری، بيش

 تيلور و آیوائو، پراکنش فضایي آفت برای مراحل بالغ و پورگي از نوع تصادفي بود. 

 

 چنار، خسارت، زنجرک، ایالم، ایران.های کلیدی: واژه
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 مقدمه

اهميت درختان به عنوان یکي از عوامل مهم در فراهم 

زیست در جوامع بشری یک نمودن شرایط سالم محيط

های باشد. با توجه به افزایش آالیندهموضوع انکارناپذیر مي

ری و محيطي و نياز زیاد کالن شهرها به توسعه فضای سبز شه

ها، شناخت آفات اصلي درختان و حفظ و نگهداری آن

ترین ها، از مهمهای کنترل آنهای فضای سبز و راهدرختچه

 Ghobari etعوامل نگهداری مطلوب فضای سبز است )

al., 2013 شناسایي دقيق و به موقع آفات درختان، قبل از .)

تواند از مرگ گسترش آفت در محيط تا حد زیادی مي

 ان شهری جلوگيری کند.درخت

باشد که در درخت چنار از جمله درختان سردسيری مي

بسياری از شهرهای ایران به عنوان درخت زینتي در معابر 

متعلق به  برگ و خزان کنندهپهنشود. چنار درختي کاشته مي

های مختلفي است که دارای گونه  Platanaceaeی خانواده

 .P و Platanus vulgaris ،P. aceriferaاز جمله 

orientalis تاکنون آفات مختلفي از روی این  باشد.مي

توان به پروانه مينوز برگ اند که ميدرخت گزارش شده

ها و چنار، پروانه سفيد آمریکایي، آفات چوبخوار، زنجرک

 Halperin, 1990; Mirzaei andکنه تارتن اشاره نمود )

Mirab-balou, 2015 شده، زنجرک  هاشار(. از ميان آفات

 زای درختان چنار است.چنار یکي از آفات خسارت

باشند که مي Hemipteraها متعلق به راسته زنجرک

گونه و  35000با  Cicadomorphaهای شامل گروه

Fulgoromorpha  گونه توصيف شده هستند  9000با

(Dlabola, 1971; Wilson, 2005 در حال حاضر .)

Edwardsiana iranicola Zachvatkin  از نقاط مختلفي

 ;Zachvatkin, 1945از ایران گزارش شده است )

Dlabola, 1981; Mirzayans, 1995; Mozaffarian 

and Wilson, 2016 زکوتکين (. این گونه اولين بار توسط

آوری و توصيف غرب ایران جمعروی درختان چنار شمال

يه ولي پس از آن از روس(؛ Zachvatkin, 1945شده است )

 ,Dmitriev) هایي از آن وجود داردو شرق اروپا نيز گزارش

را  هایيبررسيمختلفي در نقاط جهان  پژوهشگران .(2003

توان به نتایج بررسي اند که ميروی زنجرک چنار انجام داده

شناسي زنجرک چنار در کراسنودار روسيه پراکنش و زیست

اشاره   .(Kotenew et al, 266) کوتنيو و همکاران  توسط

 نمود. 

جا که اطالع دقيق از تغييرات جمعيت آفت یکي از از آن

اجزای بسيار مهم در برنامه مدیریت تلفيقي آفات، کنترل و 

( و با توجه به Haack, 2004باشد )کاهش خسارت آن مي

عدم شناخت کافي از چرخه زندگي این آفت روی درختان 

هدف از انجام این  چنار در شرایط آب و هوایي استان ایالم،

مطالعه، ارائه اولين گزارش خسارت آفت، مطالعه تغييرات 

جمعيت و بررسي تعيين الگوی پراکنش فضایي زنجرک 

 باشد.چنار روی درختان چنار استان ایالم مي

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

به منظور بررسي تغييرات جمعيت و پراکنش فضایي 

 Eر شهرستان ایوان )استان ایالم( )زنجرک چنار، درختان چنا

46° 18´44ʺ ; N 33° 49´20ʺ مورد مطالعه قرار )

گرفت. درختان چنار موجود در پارک شهری به نام پارک 

 متر و نوع گونه آن 5ساله، ارتفاع تقریبي  15شهدا تقریباً 

برداری از بود. نمونه Platanus orientalisچنار شرقي یا 

و مرحله تخم زنجرک چنار از ابتدای ها حشرات کامل، پوره

 1399و  1398های اردیبهشت تا اواخر شهریور ماه در سال

 انجام شد. 

  E. iranicolaبررسی تغییرات جمعیت 

برداری برگ درخت چنار در این تحقيق، واحد نمونه

ی مورد نياز، در ابتدا یک انتخاب شد. برای تعيين تعداد نمونه

درخت در منطقه مورد بررسي به  20با برداری مقدماتي نمونه

طور تصادفي انتخاب و از چهار جهت اصلي جغرافيایي، پنج 

متر از سطح زمين به طور  5/2تا  2برگ از ارتفاع تقریبي 

برگ(.  20تصادفي انتخاب شدند )در مجموع هر درخت 

-های بدست آمده، خطای نسبي نمونهسپس با استفاده از داده

از فرمول زیر استفاده  RV. برای تعيين شدن برداری اوليه تعيي

های : خطای معيار دادهEها و ميانگين داده mشد که در آن 

 باشد:برداری اوليه مينمونه
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 در تعداد نمونه مناسب را از فرمول زیر تعيين و ،سپس

رفته درخت برای انجام این تحقيق در نظر گ 20پایان تعداد 

 شد.

 

N  تعداد نمونه مناسب ،D :حداکثرميزان خطای قابل 

مونه های نميانگين داده: mمقدارجدول استيودنت،  :tقبول، 

 ی اوليه.های نمونه بردارانحراف معيارداده :Sبرداری اوليه، 

از اوایل اردیبهشت تا اواخر شهریور ماه به صورت 

درخت چنار  20، تعداد 1399و  1398های هفتگي در سال

ر هبرگ از  20برداری تعداد مونهانتخاب و در هر نوبت ن

 یعو جابجایي سر درخت انتخاب شد. با توجه به تحرک زیاد

 بهها را ها و برای شمارش دقيق آفت، ابتدا برگزنجرک

 ،سيني پالستيکي سفيد محتوی آب قرار داده و سپس داخل

ی هاهای درون سيني با قلم موی نرم به داخل لولهزنجرک

درصد منتقل و سپس به  75يليک اپندورف حاوی الکل ات

 آزمایشگاه انتقال داده و در آزمایشگاه حشرات کامل و

 ييراتها ثبت شد. برای بررسي تغها شمارش و تعداد آنپوره

برداری های زنجرک چنار در طول دوره نمونهجمعيت تخم

 20، هر هفته از هر درخت تعداد 1399و  1398های در سال

يایي )هر جهت پنج برگ( به برگ از چهار جهت جغراف

 وهمراه مقداری سرشاخه که برگ به آن متصل بود انتخاب 

ه گابه آزمایش ،داخل یک کيسه نایلوني قرار داده شد و سپس

گاهي ها در شرایط آزمایشها و برگمنتقل شدند. از سرشاخه

ده شهای ظاهر ها تعداد پورهنگهداری و بعد از تفریخ تخم

 شمارش و ثبت شد.

 یین الگوی پراکنش فضاییتع

تعيين چگونگي پراکنش حشرات کامل و  به منظور

های مهم پراکنش مانند قانون پورگي این آفت از شاخص

  نمایي تيلور و شاخص آیوائو استفاده شد.

-های مربوط به هر تاریخ بهدر روش رگرسيوني، داده

ر هصورت جداگانه در نظر گرفته شد و واریانس و ميانگين 

ني . فرمول مورد استفاده در روش رگرسيوشدخ محاسبه تاری

 باشد:صورت زیر ميتيلور به

 

ها در ميانگين نمونه mها و واریانس نمونه 2Sکه در آن 

 aشيب خط رگرسيون و  b .باشدبرداری ميهر تاریخ نمونه

است. ميانگين و  yمحل تالقي خط رگرسيون با محور 

برداری محاسبه و پس از ونهواریانس مربوط به هر تاریخ نم

رابطه  SPSS 23افزار گرفتن لگاریتم با استفاده از نرم

 bدست آمد. پس از تعيين مقدار هها برگرسيون خطي بين آن

محاسبه شده  t. شدانجام  b=1 و برای اثبات آماری، آزمون

 دست آمد:ه زیر ب هایاز فرمول

                و           

ه در روش رگرسيوني آیوائو، فرمول رگرسيوني خطي ب

 باشد:صورت زیر مي

 

 برداری به تفکيک،در این روش برای هر تاریخ نمونه

 *mا های هر تاریخ بمحاسبه شد و بين ميانگين داده *mیک 

خط  ،شده رابطه رگرسيوني به دست آمد. سپسمحاسبه

دست آمد ن بهرگرسيون محاسبه و شيب خط رگرسيو

(Southwood and Henderson, 2000 .) 

 هاتجزیه و تحلیل داده

ر های مختلف جغرافيایي بهای مربوط به اثر جهتداده

ه های زنجرک چنار تجزیميزان تراکم حشرات بالغ و پوره

دار شدن ( شد و در صورت معنيANOVAواریانس )

نکن ای داها با آزمون چند دامنهتجزیه واریانس، ميانگين

 Excel 2016افزار مقایسه شدند. برای رسم نمودارها از نرم

  د.استفاده ش SPSS 23افزار و برای محاسبات آماری از نرم

 

 نتایج

در این مطالعه، دو گونه زنجرک به اسامي 

Edwardsiana iranicola Zachvatkin در جمعيت(-

)به  Kyboasca bipunctata (Oshanin)های باال( و 

 آوری و شناسایياز روی درختان چنار جمع ت موردی(صور

 خسارت این دو گونه به صورت نقاط ریز سفيد رنگشد که 

های اصلي نزدیک به رگبرگ ویژهبهدر تمام سطح برگ 

 (.1شود )شکل دیده مي
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 Edwardsiana iranicolaعالئم خسارت زنجرک چنار  –1شکل 

Figure 1. Damage symptoms of plane-tree leafhopper Edwardsiana iranicola 
 

 

  Edwardsiana iranicolaتغییرات جمعیت زنجرک 

و  1398های های منظم در سالبرداریپس از انجام نمونه

و تشخيص اوج جمعيت در مراحل مختلف زندگي،  1399

ها دارای دو ها و تخمنتایج نشان داد که حشرات کامل، پوره

د. جمعيت حشرات کامل زنجرک چنار در اوج جميعت بودن

هر دو سال از اوایل اردیبهشت ماه فعال بوده و به تدریج بر 

به طوری که در  ؛ها افزوده شدميزان فعاليت و تراکم آن

و  5/10ترتيب با ميانگين به 20/3/99و  25/3/98های تاریخ

 ،زنجرک در هر برگ به اولين اوج خود رسيدند و سپس 3/9

ها کاسته شد و روند نزولي به خود گرفت و پس آن از تراکم

به  ؛از اواسط خرداد ماه بر تراکم حشرات کامل افزوده شد

طوری که دومين اوج جمعيت حشرات کامل به ترتيب در 

 2/13و  9/18و با ميانگين  24/4/99و  29/4/98های تاریخ

-از تراکم آن ،زنجرک در هر برگ مشاهده شد و بعد از آن

ترین ميزان شده تا اینکه در اواخر شهریور ماه به کمها کم 

نتایج تغييرات  ،چنين(. هم3و  2های خود رسيدند )شکل

-ها در دو سال متوالي نشان داد که پس از جفتجمعيت پوره

ها به ترتيب ریزی حشرات کامل، فعاليت پورهگيری و تخم

و در سال دوم در تاریخ  21/2/98در سال اول در تاریخ 

، تا شدها افزوده تدریج بر تراکم آنشروع شد و به 23/2/99

 25/8و  75/9با مقادیر  3/4/99و   8/4/98های اینکه در تاریخ

پوره در هر برگ به اولين اوج خود رسيدند. پس از این 

-تاریخ، نمودار روند نزولي به خود گرفت تا اینکه در تاریخ

پوره  5/10و   35/8با مقادیر  14/5/1399و  19/5/1398های 

از تراکم  ،در هر برگ  به دومين اوج خود رسيدند و سپس

ها کاسته شد و نمودار روند نزولي به خود گرفت و تا آن

(. نتایج 3و  2های اواخر شهریور این روند ادامه داشت )شکل

مربوط به مرحله تخم زنجرک چنار نشان داد که در سال 

و  1/4/1398های تاریخ ، اوج اول و دوم به ترتيب در1398

تخم به ازای هر برگ ثبت  05/7و  5/5و با مقادیر  5/5/1398

های اول و دوم به ترتيب در ، اوج1399چنين در سال شد. هم

 6و  31/4و با مقادیر  31/4/1399و  27/3/1399های تاریخ

(. 3و  2های تخم به ازای هر برگ مشاهده شد )شکل

-برداری، دارای اختالفنمونه ی نمودارهای دو سالمقایسه

باشد که از دالیل های اوج جمعيت ميجزئي در تاریخ های

توان به شرایط آب و هوایي متفاوت در دو این اختالف مي

 برداری اشاره کرد.سال نمونه
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 1398م، روی درختان چنار استان ایال Edwardsiana iranicolaتغييرات جمعيت مراحل بالغ و پورگي زنجرک  -2شکل 

Figure 2. Population fluctuations of adult and nymphal stages of Edwardsiana iranicola on plane- 

trees in Ilam province, 2019 

 
 1399روی درختان چنار استان ایالم،   Edwardsiana iranicolaتغييرات جمعيت مراحل بالغ و پورگي زنجرک  -3شکل 

Figure 3. Population fluctuations of adult and nymphal stages of Edwardsiana iranicola on plane- 

trees in Ilam province, 2020 

 

 تعیین الگوی پراکنش فضایی

نتایج پراکنش فضایي نشان داد که در تمام مراحل رشد و 

دار بود های مربوطه معنينموی زنجرک چنار، رگرسيون

(0.001<valuePو شي ) ب خط رگرسيون محاسبه شد. نتایج

نشان داد که  در هر دو روش تيلور و  1399و  1398سال 

در نتيجه  ،تر بودجدول کوچک tمحاسبه شده از  tآیوائو، 

دار مقدار شيب خط برای دهنده عدم اختالف معنينشان

پراکنش  ،باشد و بنابراینمراحل بالغ و پورگي با عدد یک مي

چنين (. هم1( )جدول b=1صادفي بود )فضایي آفت از نوع ت

نتایج مجموع دو سال نشان داد که در روش تيلور رگرسيون 

اما برای  ،(valueP>0.001دار بود )فقط برای مراحل بالغ معني

در   ،(. همچنينvalueP˃0.05) دار نبودمراحل پورگي معني

دار روش آیوائو رگرسيون برای مراحل کامل و پورگي معني

(. بر اساس نتایج به دست آمده، پراکنش aluevP>0.001بود )

فضایي مراحل مختلف آفت بر اساس روش تيلور و آیوائو 

(. بر اساس 1دهنده تصادفي بودن پراکنش بود )جدول نشان

و  1398های مقدار باالتر ضرایب تبيين به دست آمده در سال

ری ، مدل تيلور در مقایسه با مدل آیوائو، همبستگي بيشت1399

های این آفت را ها داشته و بهتر از شاخص آیوائو دادهبا داده

های دو سال مدل برازش نمود، اما بر اساس مجموع داده

ها نسبت به مدل تيلور تری را با دادهآیوائو همبستگي بيش

 برای آفت نشان داد.
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به منظور تعيين توزیع  Edwardsiana iranicolaی های مربوط به گونهپارامترهای حاصل از تجزیه رگرسيوني داده -1جدول

 1399و  1398های سال فضایي روی درختان چنار استان ایالم،

Table 1. Results of regression analysis to determine the spatial distribution of E. iranicola on plane-

trees in Ilam province, years 2019 and 2020 
Year 2019  

Nymphal stage Adult stage  Nymphal stage Adult stage  

Iwao  Taylor Methods 

P<0.001 P<0.001  P<0.001 P<0.001 Pvalue 

0.95 0.91  0.96 0.98 R2 

0.68 ± 0.19 0.77 ± 0.17  0.203 ± 0.046 0.237 ± 0.044 a ± SE 
1.004 ± 0.046 0.98 ± 0.023  0.94 ± 0.08 0.906 ± 0.06 b ± SE 

random random  random random Distribution 

Year 2020  

Nymphal stage Adult stage  Nymphal stage Adult stage  

Iwao  Taylor Methods 

  P<0.001   P<0.001    P<0.001   P<0.001  Pvalue 

0.93 0.85  0.98 0.98 R2 

0.42 ± 0.13 0.59 ± 0.19  0.143 ± 0.034 0.188 ± 0.059 a ± SE 
1.012 ± 0.032 0.99 ± 0.032  1.011 ± 0.58 0.95 ± 0.08 b ± SE 

random random  random random Distribution 

Years 2019 & 2020  

Nymphal stage Adult stage  Nymphal stage Adult stage  

Iwao  Taylor Methods 

  P<0.001   P<0.001    P˃ 0.05   P<0.001  Pvalue 

0.99 0.99  - 0.95 R2 

-0.54 ± 0.15 -0.61 ± 0.12  - -0.175 ± 0.055 a ± SE 
0.99 ± 0.017 1.003 ± 0.009  - 0.99 ± 0.05 b ± SE 

random random  - random Distribution 

 

اثر جهت جغرافیایی بر میزان تراکم حشرات کامل 

 Edwardsiana iranicolaهای زنجرک و پوره

داری بر ميزان تراکم های جغرافيایي اثر معنيجهت

های زنجرک چنار در هر دو سال حشرات کامل و پوره

-مي ،(، و به عبارت دیگرvalueP>0.05برداری داشت )نمونه

های توان بيان کرد که پراکنش زنجرک چنار در جهت

مختلف جغرافيایي یک درخت چنار از لحاظ آماری متفاوت 

(. بر اساس نتایج به دست آمده در هر 5و  4ای هاست )شکل

-ترین تراکم حشرات کامل و پورهبرداری بيشدو سال نمونه

های زنجرک چنار در جهت جنوب مشاهده شد و با دیگر 

داری را نشان داد. در سال های جغرافيایي اختالف معنيجهت

ترین ميانگين تعداد حشرات کامل به ترین و کمبيش 1398

( و 86/14( و شمال )68/49های جنوب )در جهتترتيب 

ها به ترتيب ترین ميانگين تعداد پورهترین و کمبيش ،چنينهم

( به دست آمد. 27/7( و شمال )68/24های جنوب )در جهت

ترین ميانگين تعداد حشرات ترین و کمنيز بيش 1399در سال 

( و شمال 68/44های جنوب )کامل به ترتيب در جهت

ترین ميانگين تعداد و ترین وکمبيش ،چنين( و هم27/13)

( و شرق 09/33های جنوب )ها به ترتيب در جهتپوره

 (.5و  4های ( ثبت شد )شکل36/6)

 بحث

ز زکوتکين ااولين بار توسط   E. iranicola زنجرک

آوری و توصيف غرب ایران جمعروی درختان چنار شمال

س از آن از روسيه ولي پ(؛ Zachvatkin, 1945شده است )

 ,Dmitriev) هایي از آن وجود داردو شرق اروپا نيز گزارش

-هایي از این گونه از نواحي شمالتاکنون گزارش .(2003

های البرز در دسترس است های رشته کوهغربي ایران و دامنه

(Zachvatkin, 1945; Dlabola, 1981; Mirzayans, 

1995; Mozaffarian et al., 2016و گونه از درختان (. د

 P. orientalisو  Platanus acerifoliaچنار با نام علمي 

 ,Dlabolaاند )های این زنجرک ذکر شدهبه عنوان ميزبان

(. در این مطالعه نيز تعداد بسيار زیادی از این گونه از 1981

چنين . همشدآوری های چنار شهرستان ایالم جمعروی برگ

 Kyboasca bipunctataتعداد کمي از زنجرک 

(Oshanin) غربي، غرب، مرکز و که تاکنون از نواحي شمال
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های آذربایجان غربي، کرمانشاه، جنوب ایران شامل استان

اند کردستان، تهران، زنجان و فارس گزارش شده

(Dlabola, 1971; Mozaffarian et al., 2016 نيز از ،)

اضر این . در حال حشدآوری روی درختان چنار ایالم جمع

 ,De Jongکشورهای اروپایي نيز انتشار دارد ) بيشترگونه در 

2013 .) 

ترین تراکم حشرات کامل بيش ،در مطالعه حاضر

زنجرک چنار در هر دو سال مورد مطالعه در اواخر تير ماه 

 1398ها در سال ترین تراکم پورهبيش ،چنينمشاهده شد. هم

اواسط مرداد ماه مشاهده در  1399در اوایل تير ماه و در سال 

تواند به دليل باالی جمعيت حشرات کامل و به شد که مي

 ,.Kotenew et al) تر باشدریزی بيشدنبال آن ميزان تخم

 .Eشناسي زنجرک . در بررسي پراکنش و زیست(2006

iranicola  در منطقه کراسنودار کشور روسيه نشان دادند که

ترین بيش ،چنينهم زنجرک چنار دو نسل در سال دارد.

ها به ترتيب در اواخر تير و اواخر تراکم حشرات کامل و پوره

مرداد ماه مشاهده شد که در استان ایالم نيز تعداد دو نسل 

 باشد.ها به همين شکل ميزنجرک و تراکم آن

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پراکنش  ،چنينهم

های مهم حشرات کامل و پورگي این آفت بر اساس شاخص

پراکنش مانند قانون توان تيلور و شاخص آیوائو از نوع 

اما بر اساس شاخص پراکندگي و  ؛تصادفي به دست آمد

های ميانگين ازدحام لوید پراکنش حشرات کامل و پوره

زنجرک چنار از نوع تجمعي بود. بر اساس نتایج به دست 

 آمده، روش تيلور نسبت به روش آیوائو برای محاسبه نوع

باشد، زیرا ضریب تبيين تر ميپراکنش فضایي آفت مناسب

باشد. نتایج دیگر تر از روش آیوائو ميروش تيلور بيش

ها نيز در زمينه محاسبه پراکنش فضایي زنجرک هابررسي

-تر بودن روش تيلور نسبت به آیوائو مينشاندهنده مناسب

 ,.Naseri et al., 2009; Deh-Pahni et alباشند )

2021.) 

 

  

 
 1398های مختلف جغرافيایي، در جهت E. iranicolaهای زنجرک  ميانگين تعداد حشرات کامل و پوره -4شکل 

Figure 4. Mean number of adult and nymphal stages of E. iranicola at different geographic direction, 

2019 
(P≤0.05, df=3, F=5.08, P≤0.05, df=3, F=3.99) 
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 1399های مختلف جغرافيایي، در جهت E. iranicola های زنجرک ميانگين تعداد حشرات کامل و پوره -5شکل 

Figure 5. Mean number of adult and nymphal stages of E. iranicola at different geographic direction, 

2020 
(P≤0.05, df=3, F=9.54, P≤0.05, df=3, F=8.57) 

 

 گیری کلیتیجهن

به طور کلي در این مطالعه، اولين گزارش از حضور و 

روی  Edwardsiana iranicolaخسارت زنجرک 

 ،چنيندرختان چنار در استان ایالم صورت گرفت. هم

تغييرات جمعيت و پراکنش فضایي زنجرک چنار مطالعه شد. 

ها و مراحل تخم روند نوسانات جمعيت حشرات کامل، پوره

برداری تقریباً مشابه بود. پراکنش هر دو سال نمونهآفت در 

ها فضایي آفت نشان داد که هم حشرات کامل و هم پوره

-بررسيدارای پراکنش تصادفي بودند. با توجه به عدم وجود 

قبلي در مورد زنجرک چنار در ایران، عمالً امکان  های

توان های دیگر وجود ندارد و در واقع ميمقایسه با پژوهش

ین تحقيق را به عنوان اولين مطالعه در مورد زنجرک چنار ا

معرفي کرد. با توجه به خسارت زیاد این آفت روی درختان 

تری در باشد که تحقيقات بيشچنار، ضروری و مهم مي

مورد این گونه زنجرک روی درختان چنار در مناطق مختلف 

 کشور صورت گيرد تا بتوان یک برنامه مدیریتي مناسب برای

 کنترل این آفت در فضای سبز شهری ارائه نمود.

 

 سپاسگزاری
 يفرزاد پاکارپور راینبدینوسيله از جناب آقای دکتر 

له شود. این مقاهای چنار تشکر ميبخاطر شناسایي زنجرک

 اونتباشد که از معبخشي از طرح پژوهشي دانشگاه ایالم مي

ات انامک محترم پژوهشي دانشگاه ایالم به خاطر فراهم نمودن

 د.شوالزم برای این تحقيق تشکر و قدرداني مي
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Abstract 

Edwardsiana iranicola Zachvatkin, 1945, also known as plane-tree leafhopper, has been observed 

on various hosts. This is the first report of the existence of the above species and its damage on plane 

trees in Ilam province. In this study, population fluctuations and spatial distribution of this pest on 

plane-trees in urban green spaces of Ilam province, were studied during the years 2019 and 2020. One 

leaf was selected as a sampling unit. Sampling was performed weekly by placing plane-trees leaves in 

a white plastic tray containing water, and then adult and nymphs were transferred with a soft brush 

into eppendorf tubes containing 75% alcohol. The damage of this leafhopper was seen as small white 

dots on the entire surface of the leaf, especially near the main veins. The results of population 

fluctuations showed that the adult, nymph and egg stages had two peaks in both years of sampling. 

Also, in both sampling years, the highest density of adults and nymphs were observed in the southern 

geographical direction. According to Taylor’s power law and Iwao’s methods, the spatial distribution 

of the pest for adult and nymph stages was random. 
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