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 چکیده

یکي از آفات مهم در مزارع گندم استان  Haplothrips tritici (Kurdjumov)( Thysanoptera: Phlaeothripidaeتریپس گندم )

ظور بررسي تغييرات جمعيت و پراکنش فضایي تریپس گندم در مزارع گندم شهرستان ایوان از فروردین تا آخر خرداد ماه باشد. به منایالم مي

های تيلور و آیوائو، پراکنش ها به صورت هفتگي طي مراحل مختلف رشدی گندم انجام گرفت. با استفاده از شاخصبرداری، نمونه6331سال 

ریپس گندم برآورد و تغييرات جمعيت آن نيز مشخص شد. اوج جمعيت در مزارع گندم آبي و دیم اواخر فضایي مراحل بالغ و نابالغ ت

، در مزارع گندم آبي مدل آیوائو برای برآورد پراکنش فضایي تریپس گندم Fاردیبهشت ماه مشاهده شد. بر اساس مقادیر ضرایب تبيين و 

صورت تصادفي اما مراحل نابالغ و مجموع مراحل بالغ و این مدل پراکنش حشرات کامل بهتر از مدل تيلور ارزیابي شد، لذا بر اساس مناسب

تر از مدل آیوائو نابالغ به صورت تجمعي بود. با وجود این، در مزارع گندم دیم مدل تيلور برای برآورد پراکنش فضایي تریپس گندم مناسب

ین گونه به صورت تجمعي بود، اما الگوی توزیع فضایي مجموع مراحل بالغ و نابالغ به بود و بر اساس این مدل، پراکنش مراحل بالغ و نابالغ ا

 صورت تصادفي به دست آمد.
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 مقدمه
ای از نيازهای غذایي انسان را تأمين ت بخش ممدهغال

هزار هکتار سطح زیر  222کنند و در حال حاضر بيش از مي

باشد که گندم و جو بيشترین کشت غالت در استان ایالم مي

اند. سطح زیر سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده

کشت گندم و جو در شهرستان ایوان حدود ده هزار هکتار 

باشد ی آن به صورت دیم ميبخش ممده بوده که

(Ahmadi et al., 2015 .) غالت به دليل اینکه زیستگاه

های و توليد تعداد زیادی از گونه ءمناسبي را برای بقا

آورند، دارای فون غني و بسيار متنومي از حشرات فراهم مي

ریشکداران ند و حشرات مختلف از جمله بالباشمي حشرات

(. در Andjus, 2007) شوندها یافت ميوفور روی آنبه

ریشکداران متعددی در مراحل مزارع گندم و جو، بال

ها مختلف رشدی این گياه فعاليت دارند که برخي از آن

( Haplothrips tritici Kurdjumov)مانند تریپس گندم 

دارای  (Thrips tabaci Lindemanو تریپس پياز )

رخي از مناطق خسارت به جمعيت بسيار باالیي بوده و در ب

  سازند.نسبت زیادی را به گندم وارد مي

تریپس گندم به دليل سازگاری باال با شرایط اقليمي 

( Lewis, 1997متفاوت در بيشتر مناطق دنيا پراکنده است )

و آفت مهم گندم در برخي از مناطق کشت گندم در جهان 

ونه (. این گTunc, 1992; Özsisli, 2011باشد )نيز مي

کاری ایران نيز حضور داشته و بيشتر مناطق گندم درچنين هم

 ;Alavi et al., 2007جمعيت باالیي را ایجاد کرده است )

Mirab-balou, 2011ی تریپس (. حشرات کامل ماده

هایشان را روی بافت گندم به دليل نداشتن تخمریز، تخم

دهند. های مختلف گندم، به ویژه خوشه قرار ميقسمت

شوند و ها داخل غالف برگ یا داخل خوشه مستقر ميورهپ

ی این کنند. خسارت ممدهی گياه ميزبان تغذیه مياز شيره

باشد که با نفوذ به گونه مربوط به سنين الروی اول و دوم مي

های دهاني از های سنبلچه و فرو کردن استيلهدرون گلچه

ها انههای سطحي تخمدان و نيز پریکارپ دی سلولشيره

شوند ها ميتغذیه کرده و سبب کاهش ارزش نانوایي آن

(Lewis, 1997.) 

های مختلف تریپس، در مورد دیناميسم جمعيت گونه

هایي در ایران و دنيا انجام شده است که در رابطه با پژوهش

این گونه جمعيت توان به بررسي تغييرات تریپس گندم، مي

(. اُزیسلي اوج Özsisli, 2011در کشور ترکيه اشاره کرد )

ی الرو سن دوم در هفته آخر جمعيت این گونه را در مرحله

اردیبهشت ماه در مزارع گندم ترکيه گزارش کرده است 

(Özsisli, 2011 .)های رمضاني و زندی نتایج بررسي

( در Ramezani and Zandi Sohani, 2013سوهاني )

 .Tی ونهرابطه با دیناميسم جمعيت و پراکنش فضایي دو گ

tabaci  وH. tritici  در مزارع گندم شهرستان اهواز نشان

داد که اوج جمعيت هر دو گونه در اواخر اسفند و اوایل تا 

  اواسط فروردین ماه بوده است.

از آنجا که تریپس گندم در مزارع گندم شهرستان ایوان 

ای در شود و با توجه به اینکه تاکنون مطالعهوفور یافت ميبه

ی بيواکولوژی آن در استان ایالم صورت نگرفته است، ينهزم

این تحقيق با هدف بررسي تغييرات جمعيت و پراکنش 

فضایي مراحل نابالغ و بالغ آن در مزارع گندم دیم و آبي 

 صورت گرفت.
 

 هامواد و روش
آوری مراحل بالغ و نابالغ تریپس گندم منظور جمع به

های هفتگي از برداری، نمونه6331-6331در فصل زرامي 

( در مناطق مختلف 6مزرمه گندم آبي و دیم )جدول  62

شهرستان ایوان واقع در استان ایالم صورت گرفت. در این 

شهرستان به طور غالب در مزارع گندم آبي رقم کراس 

شود. سبالن و در مزارع گندم دیم رقم پيشتاز کشت مي

)فروردین ماه(  ها از ابتدای فصل رویش گندمبردارینمونه

منظور تا زمان برداشت )اواخر خرداد ماه( به ممل آمد. بدین

 × 22های گندم روی سيني سفيد لعابي به ابعاد با تکاندن بوته

های آوری شد. تریپسهای تریپس جمعمتر، نمونهسانتي 32

موی ظریف آغشته به داخل سيني با استفاده از یک قلم

آوری و به داخل جمع الکل، به سرمت از سطح سيني

درصد  71های کوچک پالستيکي محتوی الکل ميکروتيوب

منتقل شدند. روی هر ميکروتيوب برچسب حاوی تاریخ 
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ی رشدی گندم و آوری، مرحلهبرداری، محل جمعنمونه

 ی مزرمه چسبانيده شد. شماره

برداری، یک بوته گياه گندم انتخاب شد و واحد نمونه

رت هفتگي و طي مراحل رشدی گندم برداری به صونمونه

ای شدن، ظهور سنبله، گلدهي، رفتن، چکمه)شامل ساقه

اوایل شيری، اواخر شيری، خميری و رسيدگي( انجام گرفت 

(Zadoks et al., 1974در هر نوبت نمونه .) برداری، ضمن

-شکل، از قسمت Wحرکت تصادفي در مزرمه به صورت 

برداری شد نمونههای مختلف مزرمه به طور تصادفي 

(Ramezani and Zandi Sohani, 2013 و مالوه بر )

تعداد حشرات کامل تریپس گندم، تعداد مراحل نابالغ آن نيز 

دهي برای جداسازی ی خوشهشمارش و ثبت شد. در مرحله

های گياهي، از قيف برليز نيز استفاده شد. ها از نمونهتریپس

برليز قرار داده شده و ها درون قيف به این ترتيب که بوته

های آوری شده به شيشههای جمعسامت تریپس 21پس از 

درصد منتقل شدند. به منظور شمارش دقيق،  71حاوی الکل 

ها اسالید ميکروسکوپي تهيه و در نهایت از تمامي نمونه

 ها ثبت شد. تعداد نمونه

برداری به منظور تعيين تعداد نمونه مناسب، ابتدا نمونه

-نمونه انجام شد. سپس با استفاده از داده  32با تعداد  اوليه

( تعيين شد که  دقت RVهای به دست آمده، خطای نسبي )

ی بعد، تعداد دهد. در مرحلهبرداری اوليه را نشان مينمونه

 12( تعيين و در پایان تعداد 6نمونه مناسب را از فرمول )

نمونه برای انجام این تحقيق در نظر گرفته شد 

(Southwood and Henderson, 2000.) 

        (6           )                       

     

N  : ،تعداد نمونه مناسبD : حداکثرميزان خطای قابل

های نمونه ميانگين داده: mمقدارجدول استيودنت،  :tقبول، 

 های نمونه برداری اوليهانحراف معيارداده: Sبرداری اوليه، 

به منظور تعيين چگونگي پراکنش مراحل نابالغ، بالغ و 

های مهم پراکنش مانند  کل افراد تریپس گندم از شاخص

قانون توان تيلور و شاخص آیوائو و نسبت واریانس به 

 ,Southwood and Hendersonميانگين استفاده شد )

در روش نسبت واریانس به ميانگين، هرگاه  (.2000

تر از یک باشد، بيانگر توزیع تجمعي و ( بزرگm/2Sمقدار)

چنانچه این مقدار برابر با یک باشد توزیع تصادفي و اگر 

تر از یک باشد، آنگاه الگوی توزیع فضایي از نوع کوچک

ی مقدار نسبت یکنواخت خواهد بود. پس از محاسبه

های مربوط به واریانس به ميانگين که در آن از تمام داده

جا استفاده برداری به صورت یکمونههای مختلف نتاریخ

شود، باید فرضيه مساوی با یک بودن نسبت واریانس به مي

ميانگين از لحاظ آماری مورد قبول واقع شده یا رد شود و به 

( از طریق فرمول زیر DIهمين منظور شاخص پراکندگي )

 ,Southwood and Henderson( )2محاسبه شد )

2000:) 

(2   )             

هاست. در ميانگين داده mواریانس و  2Sکه در آن  

 از طریق فرمول زیر محاسبه شد:  Zی بعد مقدار مددی مرحله

(3)           

V  درجه آزادی(n-1)  وn  .برابر با تعداد نمونه است

باشد توزیع  -36/6و  36/6به دست آمده بين  Zهرگاه 

معي و اگر باشد توزیع تج 36/6تر از تصادفي و اگر بيش

باشد توزیع از نوع یکنواخت خواهد  -36/6تر از کوچک

 (.Patil and Stiteler, 1974بود )

-های مربوط به هر تاریخ بهدر روش رگرسيوني، داده

صورت جداگانه در نظر گرفته شد و واریانس و ميانگين هر 

تاریخ محاسبه شد. فرمول مورد استفاده در روش رگرسيوني 

 باشد:زیر ميصورت تيلور به

(1 )       

ها در ميانگين نمونه mها و واریانس نمونه 2S که در آن

 aشيب خط رگرسيون و  bباشد، برداری ميهر تاریخ نمونه

است. ميانگين و  yمحل تالقي خط رگرسيون با محور 

برداری محاسبه و پس از واریانس مربوط به هر تاریخ نمونه

ی وجود رابطه SPSSافزار ز نرمگرفتن لگاریتم با استفاده ا

ها مورد بررسي قرار گرفت. پس از رگرسيون خطي بين آن

 tانجام شد.  b=1و برای اثبات آماری، آزمون  bتعيين مقدار 

 های زیر به دست آمد:محاسبه شده از فرمول
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(6331برداری شده در شهرستان ایوان )سال مشخصات مزارع گندم نمونه -6جدول   

Table 1. Wheat fields sampled in Eyvan city (2016) 

Region Area 

(ha) 
Irrigated wheat (Cross 

Sabalan) 
Rainfed wheat 

(Pishtaz) 
Position and distance to 

Eyvan 
Sarab 2 * * North, 8 Km 

Eyvan 3 * * - 
Khoran 2.5 * * East, 6 Km 

Kalan 1.5 * * South East, 10 Km 

Zarneh 2 * * South East, 16 Km 

Chehel-

Zarei 

2 * * South, 28 Km 

 

  و       (  1)

در روش رگرسيوني آیوائو، فرمول رگرسيوني خطي 

 باشد:به صورت زیر مي

(6  ) 

برداری به تفکيک، در این روش برای هر تاریخ نمونه

 *mهای هر تاریخ با محاسبه شد و بين ميانگين داده *mیک 

ی رگرسيوني مورد مطالعه قرار محاسبه شده وجود رابطه

يون محاسبه و شيب خط رگرسيون گرفت. سپس خط رگرس

دست آمد. چون برآورد ضرایب تيلور و آیوائو بر اساس به

های مناطق مختلف انجام گرفت، بنابراین وجود مجموع داده

یا مدم وجود اختالف بين ضرایب پراکنش مناطق مختلف از 

ی آزادی ی زیر و با درجهدر رابطه tی طریق آماره

2-)2+N1(N ( بررسي شدand Nowierski,  Feng

1992:) 

(7        ) 

به ترتيب ضرایب تيلور )یا  b2و  b1در این رابطه، 

خطای  2SEو  1SEبرداری و آیوائو( در مناطق مختلف نمونه

 باشند.ها مياستاندارد آن

نمودارهای مربوط به تراکم جمعيت و تغييرات تراکم 

 Excelافزار یپس گندم با استفاده از نرممراحل بالغ و نابالغ تر

ی پراکنش فضایي از ترسيم شدند. همچنين برای محاسبه

آب و  استفاده شد. اطالمات مربوط شرایط SPSSافزار منر

نيز از ایستگاه هواشناسي شهرستان  هوایي منطقه و به ویژه دما

 ایوان دریافت شد. 

 

 

 نتایج و بحث
بالغ تریپس گندم در  یروند تغييرات جمعيت مرحله

مزارع گندم آبي و دیم تقریباً مشابه و در مقایسه با مراحل 

نابالغ در مزارع گندم آبي و دیم، اندکي تغيير نشان داد 

(. روند تغييرات جمعيت مراحل نابالغ تریپس گندم 6)شکل 

در مزارع گندم آبي و دیم نشان داد که ظهور افراد نابالغ 

ی اول اردیبهشت ماه بوده ي، دههتریپس گندم در گندم آب

ی آخر فروردین که در مزارع گندم دیم، در دههدر صورتي

ماه این امر اتفاق افتاد. جمعيت مراحل نابالغ تریپس گندم در 

ی گندم آبي و دیم از ابتدای حضور در مزرمه هر دو مزرمه

ی پایين و یک سير صعودی را نشان دادند و منحني در دهه

شت ماه، روند نزولي پيدا نمود. منحني مربوط به سوم اردیبه

حشرات بالغ تریپس گندم نيز در مزارع گندم آبي و دیم، 

-ی اول فروردین ماه ميها در دههی ظهور آندهندهنشان

باشد. تراکم جمعيت این گونه در ابتدای فصل پایين بوده و 

ی سوم اردیبهشت سير سپس بعد از افزایش تدریجي، در دهه

 (. 6ولي به خود گرفت )شکل نز

بيشترین تعداد تریپس گندم )بالغ(، در مزارع گندم آبي 

ی مدد در هر خوشه و در مرحله 66و  63و دیم به ترتيب 

ی جمعيت گلدهي ثبت شد. همچنين نمودار مربوط به رابطه

بالغ و نابالغ تریپس گندم با دما در مزارع گندم نشان داد که 

ی م تریپس گندم در مزارع تا مرحلهبا افزایش دما، تراک

گلدهي افزایش پيدا کرد و پس از آن، روند صعودی تراکم 

جمعيت تریپس گندم کم و یک سير نزولي گرفت )شکل 

(. مالوه بر این، آزمون همبستگي بين تراکم تریپس گندم 2

با دما نشان داد که بين مراحل بالغ و نابالغ تریپس گندم در 
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 21/2آبي و دیم با دما در سطح آماری هر دو مزرمه گندم 

که مقادیر طوریداری وجود نداشت؛ بهی معنيدرصد رابطه

ترتيب برای مراحل به P= 0.112و  P= 0.991مددی 

 =Pو  P= 0.595زیستي بالغ و نابالغ در مزارع آبي و 

برای مراحل زیستي بالغ و نابالغ در مزارع دیم به  0.172

 دست آمد.

 

 

 
تان ایوان )سال تغييرات جمعيت حشرات بالغ و نابالغ تریپس گندم در مزارع گندم آبي و دیم در مناطق مختلف شهرس -6شکل 

6331)  
Figure 1. Population fluctuations of adult and immature wheat thrips in the wheat fields of Eyvan city 

(2016) 
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تواند به گونه ميهای  نامنظم تراکم جمعيت این نوسان

دليل شرایط آب و هوایي نامسامد برای دشمنان طبيعي و 

کيفيت باالی گياهان ميزبان باشد. با گذشت  فصل رویش، 

از کيفيت باالی گياهان کاسته شده و افزایش فعاليت دشمنان 

-Moradiشود )طبيعي منجر به کاهش جمعيت آفت مي

Vajargah et al., 2011 در طول (. همچنين بارندگي

فصل زرامي تأثير منفي بر تراکم جمعيت حشرات دارد 

(Gonzalez-Santarosa et al., 2014 اُزیسلي .)

(Özsisli, 2011تغييرات جمعيت تریپس گندم )  را در

کارامانماراس ترکيه روی گندم بررسي کرد. وی اوج 

ی ی الرو سن دوم در هفتهجمعيت این تریپس را در مرحله

 ماه گزارش کرده است.آخر اردیبهشت 

(، ضریب پراکندگي m/2Sنسبت واریانس به ميانگين )

(DI و )Z برداری از جمعيت تریپس گندم مربوط به نمونه

آبي در مراحل بالغ، نابالغ و مجموع )بالغ و نابالغ( به شرح 

دست آمد. توزیع فضایي آفت در هر سه وضعيت به 2جدول 

بالغ( از نوع تجمعي بود. به )بالغ، نابالغ، و مجموع بالغ و نا

منظور تکميل اطالمات در مورد الگوی توزیع فضایي حشره 

از دو روش رگرسيوني تيلور و آیوائو نيز استفاده شد )جدول 

-(. در تمام مراحل رشد و نموی تریپس گندم، رگرسيون3

( و شيب خط رگرسيون P<0.05دار بود )های مربوطه معني

ط به مراحل بالغ تریپس گندم های مربومحاسبه شد. داده

 tمحاسبه شده از  tنشان داد که در هر دو روش رگرسيون، 

دار تر بود که نشانگر مدم اختالف معنيجدول کوچک

شيب خط رگرسيون از یک بوده و بنابراین توزیع فضایي 

های مربوط به مراحل باشد. اما دادهآفت از نوع تصادفي مي

الغ( تریپس گندم نشان داد که در نابالغ و مجموع )بالغ و ناب

تر جدول بزرگ tمحاسبه شده از  tهر دو روش رگرسيون، 

دار شيب خط رگرسيون از یک بود که نشانگر اختالف معني

باشد و از آنجا که مقدار شيب خط رگرسيون از یک مي

باشد، در نتيجه تجمعي بودن توزیع فضایي بزرگ تر مي

توجه به مقدار باالتر ضریب  شود. همچنين باآفت تأیيد مي

تبيين و پایين بودن مقدار خطای استاندارد ضرایب 

توان گفت که رگرسيوني در روش آیوائو نسبت به تيلور، مي

در برآورد ضرایب پراکنش مراحل تریپس گندم، شاخص 

 تری نسبت به شاخص تيلور دارد. آیوائو کارآیي بيش

(، ضریب m/2Sهمچنين نسبت واریانس به ميانگين )

برداری از جمعيت مربوط به نمونه Z( و DIپراکندگي )

تریپس گندم دیم در مراحل بالغ، نابالغ و مجموع )بالغ و 

(. نتایج 2نابالغ( به صورت جداگانه محاسبه شد )جدول 

حاصل نشان داد که توزیع فضایي آفت در هر سه وضعيت 

باشد. به ي مي)بالغ، نابالغ و مجموع بالغ و نابالغ( از نوع تجمع

منظور تکميل اطالمات در مورد الگوی توزیع فضایي حشره 

از دو روش رگرسيوني تيلور و آیوائو نيز استفاده شد )جدول 

های (. در تمام مراحل رشد و نمو تریپس گندم، رگرسيون1

(. شيب خط رگرسيون نيز P<0.05دار بود )مربوط معني

الغ و نابالغ تریپس های مربوط به مراحل بمحاسبه شد. داده

محاسبه شده  tگندم نشان داد که در هر دو روش رگرسيون، 

دار شيب تر بود که نشانگر اختالف معنيجدول بزرگ tاز 

باشد و از آنجا که مقدار شيب خط رگرسيون از یک مي

در نتيجه تجمعي  ،باشدتر ميخط رگرسيون از یک بزرگ

های مربوط به ما دادهشود. ابودن توزیع فضایي آفت تأیيد مي

مجموع مراحل )بالغ و نابالغ( تریپس گندم نشان داد که در 

تر جدول کوچک tمحاسبه شده از  tهر دو روش رگرسيون، 

دار شيب خط رگرسيون از یک  بود که نشانگر اختالف معني

باشد. نبوده و بنابراین توزیع فضایي آفت تصادفي مي

ضریب تبيين و پایين بودن  همچنين با توجه به مقدار باالتر

مقدار خطای استاندارد ضرایب رگرسيوني در روش تيلور 

توان گفت که در برآورد ضرایب نسبت به آیوائو، مي

-پراکنش مراحل تریپس گندم، شاخص تيلور کارآیي بيش

رمضاني و زندی سوهاني تری نسبت به شاخص آیوائو دارد. 

(Ramezani and Zandi Sohani, 2013) نشان دادند  نيز

ی بالغ و الرو تریپس گندم و تریپس که توزیع فضایي حشره

-پياز موجود در مزارع گندم به صورت تجمعي است. هم

( Parajulee et al., 2006و همکاران ) چنين، پاراجولي

نشان دادند که توزیع فضایي تریپس غربي گل 

(Frankliniella occidentalis Pergande روی پنبه نيز )

 باشد.صورت تجمعي ميبه 
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(6331ان ایوان )سال توزیع فضایي تریپس گندم از طریق نسبت واریانس به ميانگين در مزارع گندم آبي و دیم شهرست - 2جدول   
Table 2. Wheat thrips spatial distribution through variance mean in the wheat fields of Eyvan (2016) 

Wheat thrips stages 
Irrigated wheat Rainfed wheat 

S2/m ID Z S2/m ID Z 

Adults 3.408 8179.816 45.460 3.486 8362.914 60.067 
Immatures 2.720 6528.333 49.482 2.210 4641.477 31.564 
Adults + Immatures 4.119 9885.159 58.163 3.519 7390.663 56.794 

 

ایي در مزارع گندم های مربوط به تریپس گندم به منظور تعيين توزیع فضی رگرسيوني دادهپارامترهای حاصل از تجزیه -3جدول 

(6331آبي )سال   
Table 3. Results of regression analysis to determine the spatial distribution of the wheat thrips 

inirrigated wheat fields (2016)   

Methods P Adult stage Immature stages Adult + Immatures 

Taylor <001    

b   1.464±0.120 1.562±0.09 1.507±0.146 

t-calculated  2.210 6.244 3.473 

t-table  2.364 2.446 2.446 

R2  0.890 0.984 0.995 

distribution  random aggregated aggregated 

Iwao <001    

β  1.199±0.099 1.866±0.077 1.196±0.055 
t-calculated  2.010 11.274 3.564 
t-table  2.364 2.446 2.446 
R2  0.961 0.991 0.990 
distribution  random aggregated aggregated 

 

ایي در مزارع گندم های مربوط به تریپس گندم به منظور تعيين توزیع فضی رگرسيوني دادهپارامترهای حاصل از تجزیه -1جدول 

(6331دیم )سال   
Table 4. Results of regression analysis to determine the spatial distribution of the wheat thrips in 

rainfed wheat fields (2016) 

Methods P Adult stage Immature stages Adult + Immatures 

Taylor <001    

b  1.453±0.099 1.535±0.143 1.688±0.387 

t-calculated  4.576 3.741 1.788 
t-table  2.364 2.446 2.446 
R2  0.973 0.958 0.792 
distribution  aggregated aggregated random 

Iwao <001    

β  1.353±0.088 2.006±0.282 1.754±0.551 
t-calculated  4.011 3.567 1.368 

t-table  2.364 2.446 2.446 

R2  0.975 0.910 0.669 

distribution  aggregated aggregated random 

 

به طور کلي، نتایج این بررسي نشان داد که در اوایل 

فصل رشدی گندم در منطقه تعداد کمي تریپس در مزرمه 

وجود داشت و به تدریج با گرم شدن هوا و تغيير مراحل 

رشدی گندم، جمعيت تریپس گندم در مزرمه افزایش یافت، 

ترین جمعيت در اواسط اردیبهشت ماه که بيشطوریبه

چنين، بررسي الگوی توزیع فضایي نشان داد مشاهده شد. هم

های ی گندم آبي مدل رگرسيوني آیوائو دادهکه در مزرمه

آوری شده از تمام مراحل را به خوبي و بهتر از مدل جمع

 کند و بر اساس این مدل توزیع تریپس بالغتيلور برازش مي

به صورت تصادفي، اما توزیع مراحل نابالغ آن و مجموع بالغ 
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ی چنين در مزرمهباشد. همو نابالغ به صورت تجمعي مي

آوری شده های جمعگندم دیم، مدل رگرسيوني تيلور داده

-از تمام مراحل را به خوبي و بهتر از مدل آیوائو برازش مي

ابالغ به کند و بر اساس این مدل، توزیع تریپس بالغ و ن

صورت تجمعي، اما توزیع مجموع مراحل بالغ و نابالغ به 

ی به دست آمده از دو صورت تصادفي بود. تفاوت در نتيجه

-های مورد استفادهروش رگرسيوني به دليل تفاوت در آماره

چنين تفاوت احتمالي در ميزان دقت این ی دو روش و هم

ن مهار شيميایي ترین زماهاست. با توجه به اینکه مناسبروش

اردیبهشت  66 – 21آفت در مزاع گندم آبي و دیم از تاریخ 

زمان با مهار شيميایي سن گندم در مزارع تعيين شد، ماه، هم

های جداگانه پاشيشود کشاورزان از انجام سملذا توصيه مي

 برای مهار این آفت پرهيز نمایند. 

 
(6331بالغ گندم با دما )سال های بالغ و نای جمعيت تریپسرابطه -2شکل    

Figure 2. Relationship between population density of adult and immature stages of wheat thrips with 

temperature (A: Adult; T: Temperature; I: Immature) (2016) 
 

 سپاسگزاری
وسيله از جناب آقای دکتر حميد حسينيان خوشرو بدین

های آماری تشکر و مک در تجزیه و تحليلبه خاطر ک

ی کارشناسي نامهشود. این مقاله بخشي از پایانقدرداني مي

باشد که توسط دانشگاه رازی ی اول ميارشد نویسنده

 کرمانشاه حمایت مالي شده است.
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Abstract 

Wheat thrips, Haplothrips tritici (Kurdjumov) (Thysanoptera: Phlaeothripidae) is one of 

the most important pests in wheat fields in Ilam Province. In order to study the population 

fluctuations and spatial distribution of wheat thrips in wheat fields of Eyvan city, sampling 

was weekly carried out during different growing stages of wheat from April to the end of 

June 2016. Spatial distribution of immature as well as adults of wheat thrips was estimated 

using Taylor’s power law and Iwao’s patchiness regression methods. The population peaks in 

both of the irrigated and rainfed wheat fields occurred in middle of May. Based on R2 and F 

values of regression analysis, in irrigated wheat fields, Iwao's patchiness provided a more 

adequate description of spatial distribution than Taylor’s power law for wheat thrips. The 

spatial distribution for adults was randomized but for larval stages and the total stages (larvae 

and adults) was aggregated. Whereas, in rainfed fields, Taylor’s power law provided a more 

adequate description of spatial distribution than Iwao's patchiness. The spatial distribution for 

both larval and adult stages was clumped and for the total was randomized.  
 

Key words: population, wheat thrips, spatial distribution, Ilam 
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