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 چکیده

. باشدهای زاگرس ميهای موجود روی درختان بلوط در جنگلیکي از گونه Liothrips pragensis Uzelتریپس بلوط، 

مورد بررسي قرار  1400های بلوط شهرستان جوانرود )استان کرمانشاه( در سال تغييرات جمعيت و توزیع فضایي این گونه در جنگل

-ها هر هفته از پنج منطقه مختلف انجام و برای اینبردارینمونهبرداری انتخاب شد. گرفت. برگ درخت بلوط به عنوان واحد نمونه

موی نرم به لوله اپندورف حاوی الکل ها با قلمتریپس ،های درختان بلوط روی یک سيني سفيد پالستيکي تکانده و سپسبرگکار 

تدریج از درصد منتقل شدند. نتایج نشان داد که فعاليت این گونه در هر پنج منطقه مورد مطالعه از خرداد ماه آغاز و به 75اتيليک 

يت تریپس بلوط ترین تراکم جمعترین مقدار خود رسيد. بيشا کاسته شد تا اینکه در شهریور ماه به کمهميزان فعاليت و تراکم آن

برداری در تریپس در واحد نمونه 90/0 ± 28/0و  23/2 ± 34/0، 23/2 ± 47/0، 93/2 ± 56/0ترتيب با ميانگين در خرداد ماه و به

آباد در تيرماه و با ميانگين ترین تراکم تریپس در منطقه حوریاما بيش ؛شاهده شدای، چشمه ميران و هالنيه ممناطق سفيد برگ، بيله

ط بر اساس روش تيلور و آیوائو برداری به دست آمد. نتایج آناليز توزیع فضایي تریپس بلوتریپس در واحد نمونه 06/2 ± 43/0

شان داد که اوج جمعيت تریپس بلوط در خرداد ماه است و بر ترتيب از نوع تصادفي و تجمعي بود. به طور کلي نتایج این مطالعه نبه

 تر از روش تيلور ارزیابي شد. اساس نيکویي برازش، روش آیوائو برای برآورد توزیع فضایي این گونه مناسب

 

 های زاگرسپراکنش فضایي، تریپس، جنگل بلوط، های کلیدی:واژه
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 مقدمه

های طبيعي ایران های زاگرس یکي از اکوسيستمجنگل

های ایران را شامل درصد کل جنگل 40است که حدود 

بلوط  انها درختگونه گياهي غالب در این جنگل شود.مي

را باشند، اما درختان دیگر مثل بنه، زالزالک و درختان افمي

نيز وجود دارند. حشرات مختلفي روی درختان بلوط فعاليت 

ها مفيد و برخي نيز باعث ایجاد دارند که برخي از آن

-Mirzaei and Mirabشوند )خساراتي به این درختان مي

balou, 2015ها از جمله حشرات کوچکي هستند (. تریپس

خواری و که روی درختان بلوط دارای فعاليت گياه

توان به تریپس بلوط، باشند که از آن جمله ميميشکارگری 

Liothrips pragensis Uzel ( اشاره نمودMinaei and 

Asadi, 2004; Mirab-balou and Miri, 2020 .) 

-گونه یکي از بزرگ 283با داشتن  Liothripsجنس 

-ریشکداران است. تقریباً همه گونههای راسته بالترین جنس

کنند و برخي از ای سبز تغذیه ميههای این جنس از برگ

های موجود در مناطق گرمسيری باعث ایجاد گال روی گونه

 نیا یهااز گونه يتعداد کم ،این وجودبا  شوند.ها ميبرگ

 L. vaneekeiتوان به که مي شونديجنس آفت محسوب م

 یهاسوسن و ساقهگل  هایازيدر پ عیآفت شابه عنوان 

 L. austriacus( و Mound and Kibby, 1998) دهيرکاُ

 Minaeiاشاره نمود ) رانیپسته در ا انبه عنوان آفت درخت

and Mound, 2014). ها در کنترل گونهعالوه، برخي هب

 Mound and) اندهرز نقش داشته یهاعلف يکیولوژيب

Pereyra 2008 این جنس در حال حاضر دارای چهار .)

( که گونه Mirab-balou, 2018باشد )گونه در ایران مي

pragensis کهکيلویه و بویراحمد، های فارساز استان ،

 ,Minaei and Asadiخوزستان و ایالم گزارش شده است )

2004; Mirab-balou and Miri, 2020 این گونه .)

همچنين در کشورهای اروپایي شامل آلمان، مجارستان، 

یونان، ترکيه و قبرس تا آسيای مرکزی پراکنده است و 

های مختلف جنس های گونهمعمول از برگطور هب

Quercus تغذیه مي( کندPriesner, 1964.) 

های جنس در رابطه با تغييرات جمعيت گونه

Liothrips تغييرات جمعيت و نحوه خسارت توان به ميL. 

austriacus  روی درختان پسته و بنه در رفسنجان اشاره کرد

جمعيت این گونه روی  که نتایج نشان داد وضعيت تغييرات

دو گياه پسته و بنه متفاوت بوده است. روی درختان پسته، 

تدریج فعاليت آفت از فروردین ماه آغاز و جمعيت آن به

رسد، خود مي بيشترین تعدادافزایش یافته و در تير ماه به 

گيرد. از اواسط شهریورماه و سپس جمعيت آن سير نزولي مي

شدت کاهش یافته و به پس بهها جمعيت تریبا حذف ميوه

اوج فعاليت تریپس روی درختان بنه  ،چنينرسد. همصفر مي

به دست آمده و بعد جمعيت  های اردیبهشت و خرداددر ماه

 Kazemi and) تدریج کاهش یافته استبه آن

Mehrnejad, 2011های ای تریپس(. تنوع و فراواني گونه

تلف در شهرستان های مخمرتبط با درختان بلوط طي فصل

آوری و گونه تریپس جمع 14ایوان )استان ایالم(  بررسي و 

 T. tabaci یها گونهشناسایي شدند که در بين نمونه

Lindeman چنين به عنوان گونه فوق غالب شناخته شد. هم

ها روی درختان بلوط در نشان داده شد که فعاليت تریپس

ر اردیبهشت ماه ها دفروردین ماه آغاز و اوج جمعيت آن

ها کاسته شده تا اینکه در آذر ماه است و سپس از تراکم آن

 ,Mirab-balou and Miriرسد )ترین مقدار خود ميبه کم

2020 .) 

 .Lبه دليل اطالعات اندکي که در مورد تریپس بلوط )

pragensisوجود دارد، این تحقيق به منظور مطالعه ) 

های منطقه جوانرود تغييرات جمعيت این گونه در جنگل

 )استان کرمانشاه( و تعيين الگوی پراکنش آن انجام گرفت. 

 

 هامواد و روش
برداری از درختان بلوط پنج منطقه مختلف در نمونه

متفاوت  هایشهرستان جوانرود )استان کرمانشاه( با ارتفاع

(. برگ درختان بلوط به عنوان واحد 1انجام شد )جدول 

ها از اواسط برداریر گرفته شد. نمونهبرداری در نظنمونه

اردیبهشت ماه تا پایان شهریور به صورت هفتگي انجام و در 

درخت به صورت تصادفي انتخاب و از هر  30هر مرتبه، 

برگ از چهار جهت جغرافيایي انتخاب شد و  12درخت، 



 33                                                                                                            1400، سال 4، شماره 11تحقيقات آفات گياهي، جلد 

و  شده ها روی یک سيني سفيد پالستيکي تکاندهبرگ

موی نرم به داخل سفيد با قلم های داخل سينيتریپس ،سپس

ها درصد منتقل شد. نمونه 75اپندورف حاوی الکل اتيليک 

پس از انتقال به آزمایشگاه، شمارش و پس از تهيه 

اسالیدهای ميکروسکوپي، توسط نگارنده سوم شناسایي شد. 

اسالیدهای ميکروسکوپي در کلکسيون حشرات دانشگاه 

 شوند. ایالم نگهداری مي

 .Lتعيين پراکنش فضایي تریپس بلوط  منظوربه

pragensis های مهم پراکنش مانند قانون توان از شاخص

 ;Taylor, 1984تيلور و شاخص آیوائو استفاده شد )

Southwood and Henderson, 2000 .) محاسبات

-از نرمبلوط با استفاده  مربوط به توزیع فضایي تریپس

  انجام شد. 23نسخه   SPSSافزار

 

 1400ود )استان کرمانشاه( در سال های بلوط شهرستان جوانرشده در جنگلبرداریمناطق نمونه -1ل جدو
Table 1. Sampled regions in oak forests of Javanrud (Kermanshah province) in 2021 

Latitude Longitude Altitude (m) Region 

34°51.75'5 " N 46°20.25'5 " E 1038 Sefid Barg 

34°49.43'8 " N 46°30.54'4 " E 1420 Cheshme Miran 

34°49.00'1 " N 46°30.91'7 " E 1530 Helanie 

34°51.14'8 " N 46°30.43'0 " E 1700 Bile’ei 

34°51.62'5 " N 46°30.44'0 " E 1730 Hori Abad 

 
 

 نتایج

 L. pragensisتغییرات جمعیت تریپس بلوط 

ای تيره تا لوط دارای بدن قهوهحشرات کامل تریپس ب

سياه رنگ بوده، بندهای دوم تا هفتم شاخک و همه ساق و 

ای، ی پاها زرد رنگ، بند اول شاخک سياه مایل به قهوهپنجه

(. 1ای است )شکل و بند هشتم شاخک اغلب مایل به قهوه

های خرداد، تير، های منظم در ماهبرداریپس از انجام نمونه

، به منظور روند تغييرات جمعيت 1400یور مرداد و شهر

تریپس بلوط در شهرستان جوانرود، نتایج نشان داد که 

لعه از خرداد جمعيت تریپس بلوط در هر پنج منطقه مورد مطا

تدریج از ميزان فعاليت و تراکم آنها کاسته ماه فعال بوده و به

ترین تراکم جمعيت تریپس بلوط (. بيش2شده است )شکل 

ای، چشمه ميران و هالنيه در مناطق سفيد برگ، بيلهدر در 

 ± 47/0، 93/2 ± 56/0ترتيب با ميانگين خرداد ماه و به

-تریپس در واحد نمونه 90/0 ± 28/0و  23/2 ± 34/0، 23/2

ترین تراکم تریپس بلوط در برداری مشاهده شد. اما بيش

 06/2 ± 43/0آباد در تير ماه و با ميانگين منطقه حوری

از تير  ،چنينبرداری به دست آمد. همریپس در واحد نمونهت

ماه نمودار تغييرات جمعيت تریپس بلوط روند نزولي به خود 

برداری گرفت، تا اینکه در شهریورماه در تمام مناطق نمونه

(. نتایج 2ترین مقدار خود رسيد )شکل تراکم تریپس به کم

یا )متغير حاصل از رگرسيون خطي بين ارتفاع از سطح در

مستقل( و ميانگين تراکم جمعيت تریپس )متغير وابسته( نشان 

P-داری بين این دو متغير وجود ندارد )داد که رابطه معني

0.83=value و تغييرات تراکم جمعيت تریپس بلوط تحت )

 تأثير تغييرات ارتفاع نبوده است.

 تعیین الگوی توزیع فضایی

وط با استفاده از نتایج بررسي توزیع فضایي تریپس بل

نشان داده  2های رگرسيوني تيلور و آیوائو در جدول روش

شده است. همانطور که مشخص است نتایج رگرسيون بر 

-اساس هر دو روش تيلور و آیوائو در مناطق هالنيه و حوری

دار نبود آباد و در منطقه چشمه ميران )روش آیوائو( معني

(0.05>valueP اما رگرسيو2( )جدول ،) ن در مناطق سفيد

دار بود ای و چشمه ميران )روش تيلور( معنيبرگ، بيله

(0.05<valueP ،بر اساس روش تيلور، در مناطق سفيد برگ .)

جدول  tشده از محاسبه tای و چشمه ميران، مقدار بيله

دار مقدار دهنده عدم اختالف معنيتر بود و نشانکوچک

وزیع فضایي آفت از ت ،شيب خط با عدد یک است و بنابراین

چنين بر اساس روش آیوائو (. هم2نوع تصادفي است )جدول 

 tمحاسبه شده از  tای، مقدار برای مناطق سفيد برگ و بيله



 بلوط یهادر جنگل  Liothrips pragensisبلوط   پسیترو همکاران،  کاکایي                                                                       34

 

-تر بود و با توجه به مقدار شيب خط که بزرگجدول بزرگ

است، توزیع فضایي آفت از نوع تجمعي تعيين  1تر از عدد 

(. با توجه به اینکه ضرایب تبيين در مدل آیوائو 2)جدول  شد

روش آیوائو همبستگي  ،باالتر از مدل تيلور بود، در نتيجه

های ها داشته و بهتر از شاخص تيلور دادهتری با دادهبيش

آوری شده را برازش نموده است، بنابراین برای تعيين جمع

رسد ه نظر ميتر بنوع توزیع فضایي جمعيت این آفت مناسب

و بر این اساس، توزیع فضایي آفت از نوع تجمعي به دست 

 (.2آمد )جدول 

 

، در Liothrips pragensisهای رگرسيوني تيلور و آیوائو در تعيين توزیع فضایي تریپس بلوط، نتایج حاصل از مدل  -2جدول 

 1400های بلوط شهرستان جوانرود )استان کرمانشاه( در سال جنگل

Table 2. Estimated parameters of Taylor’s power law and Iwao’s patchiness regression models for 

determination of spatial distribution patterns of Liothrips pragensis on oak forests in Javanrud 

(Kermanshah province) in 2021 
Distribution calculated-t a ± SE 

 

b ± SE 

(95% confidence interval) 

2R valueP Methods Region 

Random 3.695 
0.385 ± 0.055 

 

1.255 ± 0.069 

(0.959-1.550) 

 

0.994 P<0.05 Taylor 
Sefid Barg 

Aggregated 8.148 0.350 ± 0.119 
1.660 ± 0.081 

(1.313-2.006) 
0.995 P<0.05 Iwao 

Random 4.164 0.299 ± 0.096 
0.862 ± 0.207 

(0.307-1.807) 
0.908 P<0.05 Taylor 

Cheshme Miran 

- - - - - 0.303 Iwao 
- - - - - 0.179 Taylor 

Helanie 
- - - - - 0.219 Iwao 

random 3.210 0.318 ± 0.059 
1.244 ± 0.076 

(0.916-1.573) 
0.993 P<0.05 Taylor 

Bile’ei 

 
aggregated 12.141 -0.028 ± 0.097 

1.947 ± 0.078 

(1.612-2.282) 
0.997 P<0.05 Iwao 

- - - - - 0.154 Taylor 
Hori Abad 

- - - - - 0.124 Iwao 

 

   
 : ماده )چپ( و نر )راست(Liothrips pragensisحشرات کامل تریپس بلوط،  -1شکل 

Figure 1. Adults of Liothrips pragensis: female (left) and male (right) 
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ود )استان کرمانشاه( در سال روی درختان بلوط شهرستان جوانر Liothrips pragensisتغييرات جمعيت تریپس بلوط،  -2کل ش

1400 
Figure 2. Population fluctuations of Liothrips pragensis on oak trees in Javanrud (Kermanshah 

province) in 2021 

 

 بحث

های مختلفي در جنس دارای Liothripsگروه جنسي 

خاطر عدم وجود هب Liothripsباشد که جنس ایران مي

ا هی پاهای جلویي به راحتي از دیگر جنسدندانه روی پنجه

(. در ميان Minaei and Mound, 2014شود )تفکيک مي

ط شده از این جنس در ایران، تریپس بلوگزارش چهار گونه

 ا(، موی بلند پشتهبا داشتن رنگ زرد پاها )ساق و پنجه

 چشم مرکب و رنگ بند دوم شاخک به راحتي از بقيه متمایز

 . شودمي

ترین تراکم تریپس بلوط در مناطق در تحقيق حاضر بيش

ای، چشمه ميران و هالنيه در خرداد ماه سفيد برگ، بيله

آباد ترین تراکم آفت در منطقه حوریمشاهده شد، اما بيش

چنين نتایج نشان داد که توزیع مدر تير ماه به دست آمد. ه

فضایي تریپس بلوط از نوع تجمعي بود. در این مطالعه روش 

آیوائو نسبت به روش تيلور برای محاسبه نوع توزیع فضایي 

تر از تر بود، زیرا ضرایب تبيين روش آیوائو بيشآفت مناسب

-Mirabروش تيلور به دست آمد. ميراب بالو و ميری )

balou and Miri, 2020 نشان دادند که اوج جمعيت )

های بلوط شهرستان ایوان )استان ایالم( ها در جنگلتریپس

در اردیبهشت ماه بوده است. نتایج بررسي دوبوفسکي و 

( در Dubovsky and Masarovic, 2007ماساروویچ )

های بلوط در اسلواکي نشان های پوست چوبرابطه با تریپس

ترین ا از اسفند ماه بوده و بيشهداد که شروع فعاليت تریپس

ها در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه جمعيت تریپس

ها کاسته مشاهده شد و بعد از این تاریخ از تراکم جمعيت آن

کمترین ها به شده، تا اینکه در شهریور ماه جمعيت تریپس

 رسيد. مقدار

 

 گیری کلینتیجه

که تغييرات به طور کلي نتایج این مطالعه نشان داد 

های بلوط شهرستان جوانرود جمعيت تریپس بلوط در جنگل

رای اداز خرداد ماه فعاليت خود را آغاز کرده و در همين ماه 

ه تدریج از تراکم آفت کاستباشد و بهترین تراکم ميبيش

ه ها در منطقدر شهریور ماه تراکم آن ،نهایتدر شود و مي

داد  توزیع فضایي آفت نشانچنين رسد. همتقریباً به صفر مي

 که تریپس بلوط دارای پراکنش تجمعي است. 
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Abstract 

Oak thrips, Liothrips pragensis Uzel is found on oak trees in Zagros forests. In this study, 

population fluctuation and spatial distribution of this species were investigated in oak forests of 

Javanrud county (Kermanshah province), in 2021. Oak leaves were selected as the sampling unit. 

Sampling was performed every week from five different areas, so leaves were shaken on a white 

plastic tray and thrips specimens with a soft brush were transferred into Eppendorf tubes containing 

75% alcohol. The results showed that the activity of oak thrips in all five studied areas was occurred 

on May and their activity and density gradually decreased until it reached its lowest level in 

September. The highest population density of oak thrips was observed on May with an average of 

2.93 ± 0.56, 2.23 ± 0.47, 2.23 ± 0.34, and 0.90 ± 0.28 thrips per sample unit, in Sefid Barg, Bileei, 

Cheshme Miran and Helanie areas, respectively. However, the highest density was obtained in Hori 

Abad region in June with an average of 2.06 ± 0.43 thrips per sampling unit. The results of spatial 

distribution showed that the spatial distribution of oak thrips based on Taylor’s power law and Iwao’s 

methods was random and aggregated, respectively. Furthermore, based on goodness of fit, the Iwao’s 

patchiness method was more suitable than the Taylor’s power law method for estimating the spatial 

distribution of the pest. 
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