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 Tetraneura ulmi ،گالزای نارون یشتههای ایجاد شده توسط گالو توزیع فضایی ات جمعیت نوسان
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*1رؤیا تقی زاده  

 .استادیار، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران -1
 r.taghizadeh@urmia.ac.ir: مسئول مکاتبات*

 23/7/98تاریخ پذیرش:    7/3/98 تاریخ دریافت:

 چکیده

 Tetraneura ulmi (L.) (Hemiptera: Pemphigidae)گالزای نارون،  یشتههای گالتراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی 
طتی دو ستال زرا تی     ، استتان آرراایاتان براتی   میاندوآب یدر منطقه .Ulmus densa Litvروی درختان نارون چتری، 

نمونته در چاتار جاتت ا ت ی      20اترداری،  از هتر درختت در هتر تتاریو نمونته      مورد مطالعه قرار گرفتت   1395و  1394
واحتد نمونته اترداری،    یک ارگ اه  نوان  قرار داشتند، اه طور تصادفی انتخاب شد تاج پایینی  یک سوم جغرافیایی که در

در  آفتت های گالتراکم جمعیت نتایج نشان داد  درخت است  10آوری شده از ارگ جمع 200نمونه شامل  هر انتخاب شد 
اتر استار رو     آفتت هتای  گتال لگوی توزیع فضتایی  ا تر از سایر جاات اود داری ایشطور معنیجات جنوای درخت اه

ار استار رگرستیون   همچنین  خص میانگین ازدحام لوید، از نوع یکنواخت اود ، شاخص پراکندگی و شارگرسیونی تی ور
اتین  همبستگی داری مشاهده نشد  معنی یو میانگین دمای روزانه یا رطوات، رااطهشته های گالاین میانگین تراکم خطی 
و  ترض   طتول داری این یمثبت و معنهمبستگی شد  نتایج نشان داد  محاسبه داخل آن یو  رض گال اا تعداد شته طول
  وجود داردها اا تعداد شته گال

  نوسانات جمعیت ،نارون، Tetraneura ulmiگال، ارداری، ارنامه نمونه های کلیدی:واژه

 مقدمه

درختان نارون اه دلیل داشتن ظاهری زیبا و سایبانی 
دار در فضتای  زینتتی و ستایه  درختان گسترده اه  نوان 

شتاا ی و همکتاران   رونتد   ار متی کسبز اب ب شارها اه
از این چندین جنس مام زینتی در خانواده نارون (  1380

 Ulmaceae،)  دو جنس نارون Ulmus)  و آزاد Zelkova) 
-های درختتی استیار ماتم در کشتور متی     اه  نوان گونه

درختتتان متتورد ایتتن (  1387ااشتتند   راقتتی و همکتتاران 
گونته از   86کنون تتا گیرند  آفات مخت فی قرار می یحم ه

زای ایتن درختتان از ایتران    هتای خستارت  حشرات و کنه
 45گونته از آناتتا از اتترگ و   41گتزار  شتتده استت کتته   

متدرر  کننتد   دیگر از چوب انواع نارون تغذیه می یگونه
هتا گتروه ازرگتی از آفتات     در این آفات، شته ( 1373اول 

ه حدود چاارهزار گونه هستند کت   این آفات هستندمکنده 
 یاند  در ایران نیز ار پایهشده در سراسر جاان پراکنده 

گذشتتته  یدهتتهپتتنج هتتایی کتته در هتتا و پتت وهشاررستتی
گونتته متع تت  اتته ده  400 تتورت گرفتتته استتت اتتیش از 

جتتنس از روی گیاهتتان مخت تت    120ختتانواده و حتتدود 
زرا ی، اابی و   ت  هتای هترز و زینتتی جمتع آوری و      

-هتا، گونته  در این شته ( 1383رضوانی اند  گزار  شده

در تد   10زا در اق یت هستند و حتدود کمتتر از   های گال
 Blackmanدهنتد   های شناخته شده را تشتکیل متی  شته

and Eastop, 1994زا جتتنس هتتای گتتال(  از اتتین گونتته
Tetraneura  یشتتتهگونتته تشتتکیل شتتده استتت     30از 

Tetraneura ulmi (Linnaeus 1758) یتاا دارا اودن اهم 
استت    Pemphigidaeفی وژنی و اقتصادی از خانواده مام

 Holman and Pintera, 1977)      در ااتار اولتین گتروه از
هتای گذاشتته شتده در شتکا      های مؤسس از تختم شته

هتا اته   شوند  اعد از تفریو، شتهپوست درختان تفریو می
های رشد یافتته ماتاجرت کترده و ایاتاد گتال      روی ارگ

اتال  اته رو  اکرزایتی     یختل گتال، شتته   کنند  در دامی
شتوند  های االتدار تبتدیل متی   کند که اه شتهتولید نتاج می

 Kemiec et al., 2018  )از روی  معمتتواًهتتا ایتتن شتتته
گیاهتان   یریشته  روی( اته  نتارون گیاهان میزاان اولیته   
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-گندمیان( مااجرت متی  یگیاهان خانوادهمیزاان ثانویه  

اده است کته ایتن آفتت اته چنتدین      کنند  مطالعات نشان د
 Ulmus minor Mill.، Ulmusنتارون از جم ته    یگونته 

glabra Huds.  در اروپتتتا Urban, 2003 و )Ulmus 

davidiana var. japonica   در ژاپتتنSuzuki et al., 

کند  همچنتین مناتر اته    اه شدت خسارت وارد می( 2009
ه ای اتته گیاهتتان زرا تتی از جم تتخستتارت قااتتل م ح تته

 ،.Triticum aestivum L گنتتتدم ،.Zea mays Lررت
 جتو  ،.Oryza sativa L ارنج ،.Avena sativa L جودوسر

Hordeum spp.  وPanicum spp. شتتودمتتی  Urban, 

-درااره آفت و گتال  اسیاری از محققین مطالعاتی  (2003

دو  کته فقت   ها نشتان داده  اررسی  انددادههای آن اناام 
 ,Urban, 2003; Woolکنند  رشد می هانسل شته در گال

 .Kemiec et alمطالعتتات اناتتام شتتده توستت  (  2004

 T. ulmiهتای شتته   نشان داد افزایش تعتداد گتال   (2018)
 م کرد فتوسنتزی در گیتاه را اته میتزان زیتادی کتاهش      

زا ا تقاد ار این است که حشرات گال ک یاه طور  دهد می
د گیاه میزاان از طریت   توانایی کنترل و ارنامه ریزی رش

هتای رفتتاری،   تولید ساختارهای جدید ار اسار وی گتی 
 Kemiec etمکانیکی، شیمیایی و ژنتیکی ختود را دارنتد    

al., 2018 )     همچنین این ساختارهای جدیتد را اته  نتوان
 ;El-Akkad, 2004ارنتد   کار میو پناهگاه اه منااع تغذیه

Huang et al., 2014  )  هتا توست    گتال  یهشتکل و انتداز
 ,.Alvarez et alشتود   ایاتاد کننتده، تعیتین متی     یشتته 

2013  ) 
 Lipaphis erysimiخردل  یتوزیع فضایی شتهالگوی 

(Kaltenbach) (Akhtar et al., 2010) ، هتای متزارع   شتته
مومی ک م  یو شته (Afshari and Dastranj, 2010گندم  

Brevicoryne brassicae (L.)  1393متتددی  امینتتی و) 
در متورد  (  Haghani et al., 2004اررستی شتده استت     

، اط  تات استیار   T. ulmiشتته   هایگال تغییرات جمعیت
انتدکی وجتود دارد اته همتین دلیتل نیتاز استت تحقیقتتات        

ایتن  از اناتام  هتد    ایشتری در این زمینه  ورت گیرد 
های ایاتاد شتده توست     گال تراکم جمعیتتعیین  ،تحقی 
همبستتگی  فضتایی،  ، الگتوی توزیتع   لزای نارونگا یشته
داختل آن طتی دو    یاا تعداد شتته  و  رض گال طولاین 

تأثیر  وامل محیطی روی  ااشد  همچنینفصل زرا ی می
متورد مطالعته    T. ulmi یشتته هتای  گالتغییرات جمعیت 

    قرار گرفت
 هامواد و روش

 مورد مطالعه یمنطقه
قیقاتی مرکز آموز   الی در ایستگاه تح پ وهشاین      

هکتار اناام شد  از  35شاید ااکری میاندوآب اه وسعت 
 609/43ʺتا   81º 52ʹ 678/34ʺن ر جغرافیایی منطقه این 

ʹ0 37º 56 59ʹ 274/39ʺ  رض شمالی وº  4ʹ 686/30ʺتا 
52º  طول شرقی در استان آرراایاان برای و شارستان

و رطتتواتی میانتتدوآب واقتتع شتتده استتت  رژیتتم حرارتتتی 
اوده و اه طور متوست    2و زریک 1منطقه اه ترتیب مزیک

 متر از سطح آزاد دریاها ارتفاع دارد    1290
 

 بردارینمونه یبرنامه
 یروی گونته میاندوآب و  یمنطقهدر حاضر پ وهش      

 .Ulmus densa Litv ارون چتتری ، نت بالب منطقته  نارون
فتاکتور خطتای   اترداری اولیته،   اعتد از نمونته  اناام شتد   

هتا محاستبه   ( اه من ور ارزیتاای  تحت داده  RVنسبی  
اتترداری، در هتتا در مطالعتتات نمونتته شتتد  تعتتداد نمونتته 

تواند تعیتین  % ااشد، می25کمتر از  RVکه مقدار  ورتی
 هتا اتر طبت    شود  فاکتور خطتای نستبی و تعتداد نمونته    

 محاسبه شد:   Hillhouse and Pitre (1974)رو 
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m ها و میانگین دادهSE  هتای نمونته  خطای معیتار داده-

حداکثر  Dونه، تعداد مناسب نم Nااشد  ارداری اولیه می
 mمقتدار جتدول استتیودنت،     t میزان خطای قااتل قبتول،  

انحترا  معیتار   s ارداری اولیته و های نمونهمیانگین داده
 ارداری اولیه است های نمونهداده

                                                 

ااشد سیور میس  یدرجه 8-15میانگین درجه حرارت سالیانه این   1   
   حالت نیمه خشک تا نیمه مرطوب2
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از انتخاب شد   ارگ اه  نوان واحد نمونه ارداری یک
نمونه در چاتار   20ارداری، هر درخت در هر تاریو نمونه

قترار  تتاج  پتایینی  یک سوم  رافیایی که درجات ا  ی جغ
هتا و  داشتند، اه طور تصتادفی انتختاب شتد  تعتداد گتال     

 25اردیباشتت تتا    14درون آن از تتاریو   T. ulmi یشته
شتمار  شتد     1395و  1394خرداد طی دو سال زرا ی 

متتری انتاتای   ستانتی  30نمونه در  5 در هر جات ا  ی،
اترداری در  نمونته  ارداشتته شتد    ی هر درختت شاخه ها

هتا از لح ته اول   شروع فصل رشتد آبتاز شتده و نمونته    
ها را های االدار، اه طور کامل گالظاور تا زمانی که شته

-ارگ جمتع  200ادامه داشت  یک نمونه شامل  ،ترک کنند

هتا هتر هفتته    اترداری نمونه  اود درخت 10آوری شده از 
 درختتتان متتورد آزمتتایش طتتی ایتتن  یکبتتار اناتتام شتتدند

هتا اته طتور جداگانته در     اترگ اررسی سمپاشی نشتدند   
ای قترار داده شتده و اته    هتای پ ستتیکی در استته   کیسه

هتای  تعتداد گتال  در آزمایشتگاه    شتدند  آزمایشگاه منتقل
ها اا استتفاده  و  رض آن ارتفاعشمار  و  هاروی ارگ

  گیری و ثبت شد از استریومیکروسکوپ اندازه
 

در چهار جهت  T. ulmi یشته هایگال ت جمعیتتغییرا
 جغرافیایی

 14از  T. ulmi یشتتتههتتای گتتالتتتراکم جمعیتتت       
و  1394طتتی دو ستتال زرا تتی ختترداد  25اردیباشتتت تتتا 

همتراه اتا    One-way ANOVAآنتالیز  تعیین شتد    1395
هتتای اتتین اتترای تعیتتین تفتتاوت (P ≥ 05/0  تستتت دانکتتن

ر هتر تتاریو   جات ا  ی جغرافیایی د چاار ها درمیانگین
  ارداری اناام گرفت  نمونه

 

 T. ulmi یشتههای گالتعیین الگوی توزیع فضایی 
 هایآفت از رو های گالتعیین الگوی توزیع فضایی      

 ,Iwao و ئتتو آیوا (Taylor, 1961 رگرستتیونی تی تتور  

 ,Patil and Stiteler  (ID)، شتتاخص پراکنتتدگی ( 1968

 ,Lloyd  (*x)ام لویتد  و شاخص میتانگین ازدحت  ( 1974

-گتال ارای تعیین الگوی توزیع فضایی   اناام شد( 1967

هتتای مراتتو  اتته هتتر تتتاریو و زا دادهگتتال یشتتتههتتای 
هتتا محاستتبه شتتد  هتتای واریتتانس و میتتانگین آنلگتتاریتم

اه  تورت   کار رفته در رو  رگرسیونی تی ورفرمول اه
Log S             [3] ااشد:زیر می

2
=log a + b log m                                                                                      

    S
هتا در هتر   میتانگین نمونته   mهتا و  واریانس نمونته  2

 aشتیب خت  رگرستیون و     b  استت ارداری تاریو نمونه
 b=1استت  اگتر    Yمحل ت قی خ  رگرسیون اتا محتور   

ااشتد، توزیتع از    b>1و اگر  یااشد، توزیع از نوع تصادف
ااشتتد، توزیتتع فضتتایی از نتتوع  b<1نتتوع تامعتتی و اگتتر 

و ارای اثبتات   bیکنواخت خواهد اود  پس از تعیین مقدار 
محاسبه شده از فرمول  tاناام شد   b=1آماری، آزمون 
 زیر اه دست آمد:

  [4]                                                   t=(b-1)/SEb 
  t  محاسبه شده اا t جدول اا درجه آزادیn-2   و ستطح

تر از کوچک محاسبه شده tاگر % مقایسه شد  95اطمینان 
t      جدول ااشد فرض  تفر مبنتی اتر اینکتهb=1   پذیرفتته

شده و الگوی توزیع فضایی تصادفی خواهد اود  در بیر 
ااشد الگتوی توزیتع    b<1و یا  b>1چه این  ورت چنان
در   ب تامعتی و یکنواختت خواهتد اتود    فضایی اته ترتیت  

رستتیون خطتتی اتته و، فرمتتول رگئتترو  رگرستتیونی آیوا
   ورت زیر می ااشد:

 [5]                                                      m
*
=α+βm   

mاترداری، یتک   در این رو  ارای هر تاریو نمونته      
*  

mها اتا  محاسبه شد و این میانگین داده
شتده   محاستبه   *

شتیب خت  رگرستیون     رگرسیونی اه دست آمد  یرااطه
معیاری ارای نشان دادن پتراکنش فضتایی استت  شتیب     

تتر از یتک، اته    یک و کوچتک  مساوی ،تر از  دد یکازرگ
تامعی، تصادفی و یکنواخت اتودن   یترتیب نشان دهنده

الگوی پراکنش حشره استت  در ایتن متورد نیتز آزمتون      
β=1 ام گرفت  مشااه رو  قب ی انا 
مقتدار   اگتر استفاده از شتاخص پراکنتدگی،    رو در      

S
2
/m چه این تر از یک ااشد، توزیع تامعی، و چنانازرگ

تتر  مقدار اراار اا یک ااشد، توزیع تصادفی و اگر کوچتک 
از یک ااشد، توزیع از نوع یکنواخت خواهتد اتود  پتس از    
ام محاسبه نسبت واریتانس اته میتانگین کته در آن از تمت     

داده های مراو  اه تاریو های مخت   نمونه ارداری، اته  
شتود  شتاخص پراکنتدگی از     ورت یکاتا استتفاده متی   

    طری  فرمول زیر محاسبه شد:
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 [6]                                              ID = (n-1) S
2
/m 

                                                                                                                           
Sکتته در آن 

در  میتتانگین داده هاستتت   mواریتتانس و  2
از طری  فرمول زیر محاسبه  Zاعد مقدار  ددی  یمرح ه
 شد:  

[7]                                     )12(2  DIZ 

  
     ν آزادی   یدرجهn-1 و )n راار تعداد نمونته استت    ا

ااشتد توزیتع    -96/1و  96/1اه دست آمده اتین   Zهرگاه 
ااشد توزیع تامعی و اگتر   96/1تصادفی و اگر ایشتر از 

 ت خواهد اود ااشد توزیع یکنواخ -96/1کوچکتر از 
فرمتول زیتر   شاخص میانگین ازدحام لوید اا استتفاده از  

  شد:محاسبه 

[8]                                      1/2  mSmx 
S ازدحتام لویتد،   شاخص میانگین *xکه 

mو  واریتانس  2
  

هاستت  اته  نتوان یتک شتاخص، میتانگین        میانگین داده
انبتوهی و تتراکم    یازدحام اته شتدت وااستته اته درجته     

جمعیت است  اته من تور حتذ  اثتر تغییترات در تتراکم،       
ن داده هتا را ایتان   لوید، نسبت میانگین ازدحام اه میتانگی 

 تامعی است  1<یکنواخت و  1>ادفی، تص x*/m=1کرد  

 
 آفتهای  گالتأثیر دما و رطوبت بر تراکم جمعیت 

اتته من تتور اررستتی اثتتر دو فتتاکتور محیطتتی روی         
رگرسیون خطتی   ، T. ulmiشته های گالتغییرات جمعیت 

 هتای گتال  و تراکم جمعیت (%RH رطوات (، C°این دما  
مقتدار   در هر تاریو نمونته اترداری اته دستت آمتد      آفت 
و  دارمعنتی و  مثبت یایانگر رااطه P ≥ 05/0   و  rااای 
05/0 < P    اودنتد دار معنتی  یایانگر  تدم وجتود رااطته  
های دما و رطوات از ایستگاه هواشناسی میانتدوآب  داده

مورد مطالعه از ایستگاه هواشناستی   یمنطقه تایه گردید 
کی ومتر فا  ه  8/1میاندوآب اه طور متوس   شارستان

 دارد   
 

 و بحث نتایج
 T. ulmi یشتههای گالتغییرات جمعیت 

 RVارداری اولیه نشتان داد کته   نتایج حا ل از نمونه     
اترداری اتا   و تعداد نمونه مورد نیاز اترای ارنامته نمونته   

واحتد   80/183% و 98/11%  اراار اا 20خطای قاال قبول 
قااتل   یدر محتدوده   RVمقتدار ااشتد   اترداری متی  هنمون

واحتد   200قبولی قرار داشت و تعداد نمونته متورد نیتاز    
ها و جمعیت شتته از اولتین   گالارداری انتخاب شد  نمونه
اردیباشتت استت، روی    14ارداری که مصاد  اتا  نمونه
هتای  احتمال دارد کته شتته  های نارون مشاهده شد  ارگ

ات نوستان تتاریو ظتاهر شتده ااشتند       ماده زودتر از این
نشتان داده   1در شتکل   T. ulmi یشتته هتای  گالجمعیت 
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Figure 1- Population fluctuations of T. ulmi galls on elm leaves in 2015 and 2016 
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در این   اتفاق افتادظاور آفت در منطقه در اوایل ااار      
آفت پایین اتود و اته تتدریج    های گالزمان تراکم جمعیت 

اترداری افتزایش یافتت، ستپس در     نمونه یدر طول دوره
اواس  فصل اه اوج ختود رستید  همچنتین در طتول ایتن      

گتال  نوسانات جمعیت  تر شد ها ازرگگال یمدت، اندازه
تتراکم  میانگین ترین ایش هر دو سال مشااه اود  شته در
 565/1 چاارم خرداد در  T. ulmi یشتههای گالجمعیت 

در  شته در هتر گتال( ثبتت شتد      68/6گال در هر ارگ و 
ستتوم ختترداد هتتم جمعیتتت قااتتل تتتوجای روی    یهفتتته

داشت و اعتد از آن اتا گترم شتدن     وجود درختان نارون 
در طول این مدت، ه شد  هوا اه شدت از جمعیت آن کاست

ها از سبز اه قرمز تغییر یافت  در اواخر ااتار و  رنگ گال
هتا اتاز شتده و افتراد ماتاجر از      در شروع تااستان، گتال 

ها محل را ترک کردند  در هتر دو ستال   گال یمیان دهانه
-گتال ارداری، کاهش قاال توجای از تراکم جمعیتت  نمونه

نتتایج  وجتود داشتت     در اواخر ااار T. ulmi یشتههای 
 1395آفتت در ستال   های گالتراکم جمعیت نشان داد که 

در تد  کته  طتوری  پتایین اتود    1394در مقایسه اا ستال  
اه ترتیب  1395و  1394های های دارای گال در سالارگ
و  2006هتتای کتته در ستتال % اتتود  درحتتالی28و  07/44

% 8/36و  5/26در کشور لاستان اه ترتیب اراار اا  2007
اته دلیتل     (Kemiec and Kot, 2007گزار  شده استت   

هتا،  های مخت ت  درختتان  ماننتد جوانته    رقاات این اخش
 Pemphigus betae Doaneزا هتا و   ( و شتته گتال   گتل 

(Hemiptera: Aphididae)  ،تتتأثیر منفتتی در ایاتتاد گتتال

هتتا دارد و موجتتب کتتاهش اقتتا  و   روی جمعیتتت شتتته 
یک گال روی  زچنین اگر ایش اشود  همتولیدمثل آناا می

ای هتم اته   ارگ وجود داشتته ااشتد، رقااتت درون گونته    
هتتا را کتتاهش خواهتتد داد  و جمعیتتت شتتته هوجتتود آمتتد

 Larson and Whitham, 1997   در نتیاه اا ت  کتاهش ،)
 در ایتن  شتود   ها میهای ایااد شده توس  شتهتعداد گال
 دد  16ا ت 1های آسیب دیده، اه تعداد روی ارگپ وهش 

های تر ارگهای اا یک  دد گال، ایشگال ثبت شد و ارگ
  ایتن در حتالی   اودآسیب دیده را اه خود اختصاص داده 
این مقتدار ارااتر اتا     است که در جماوری چک و لاستان

تتر  اتا وجتود ایتن، اتیش     دد گال ثبت شده است   8و  16
 ;Urban, 2003  اودنتتد  تتدد گتتالهتتا دارای یتتک اتترگ

Kemiec and Kot, 2007  ) اا پ وهش  انااراین نتایج این
آلتودگی شتدید   ها مطااقت دارد  در  تورت  های آنیافته

توانتد   دد گتال متی   30، حداکثر تا درختان نارون اه آفت
  وامل زیادی ( Rupajs, 1969شود   ایاادروی یک ارگ 

تغییتترات آب و هتتوایی،  وامتتل ماتتار زیستتتی و  از جم ته 
توانتد اا ت  کتاهش تتراکم     میکی گیاه شرای  فیزیولوژی
تتأثیر  ، پت وهش  در ایتن  اه این جات، جمعیت آفت شود  

شته های گالدما و رطوات نسبی روی نوسانات جمعیت 
T. ulmi    رگرستیون اتین دمتا،    مورد اررسی قرار گرفتت

در دو  T. ulmi شتته هتای  گتال رطوات و تتراکم جمعیتت   
(  اته  بتارت   1لدار نبود  جتدو معنیاناام آزمایش سال 

آفتت تتأثیر   هتای  گتال دیگر، دما و رطواتت روی جمعیتت   
 داری نداشت  معنی

 

 .1395و  1394       س   T. ulmiشت          پ    ت      ح سب  ش ه     ستف  ه  ز    س  ن خطی        ،  ط  ت و    کم ج   ت -1ج و 
Table 1- Estimated parameters by linear regression between temperature, humidity and population density of T. ulmi galls in 

2015 and 2016  

Sampling year 
 برداری(نمونه)سال 

  Humidity()رطوبت   Temperature)دما(

Pvalue 
)معنا 
 داری(

r2 
)ضریب 
 تبیین(

SE(b) 
)خطای 

 استاندارد(

b 
)شیب خط 
 رگرسیون(

a 
)عرض از 

 مبدا(

Pvalue 
)معنا 
 داری(

r2 
)ضریب 

 تبیین(

SE(b) 
)خطای 

 استاندارد(

β 
)شیب خط 
 رگرسیون(

α 
)عرض از 

 مبدا(

2015 0.816 0.01 1.31 0.89 -0.01 0.341 0.18 0.44 1.03 -0.01 

2016 0.605 0.06 1.23 0.38 0.03  0.209 0.29 0.40 0.49 0.018 

     

دمتا و  اته تتأثیر   این مشاهدات اتا اط  تات مراتو           
 Nasonovia کاهو یشتهرطوات روی نوسانات جمعیت 

ribisnigri Mosely (Hemiptera: Aphididae)  
داری اتین دمتا و   اه   وه، ارتبتا  معنتی  مطااقت داشت  
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-90کاهو در هر اوته در سال  یمیانگین کل جمعیت شته
و اتین رطواتت نستبی و میتانگین کتل       90-91و سال  89

هتای فتوق مشتاهده    ها در هر اوتته در ستال  جمعیت شته
گزار   Forrest (1987) ( 1393نشد  فارسی و همکاران 

 T. ulmiای شکل که توست  شتته   های کیسهگال کرده که
شوند، میکروک یمای مناسبی ارای رشتد شتته   تشکیل می
 که اه خشتکی حستار نیستت    آورد، اه طوریاوجود می

هتا  ای را اترای شتته  هها فضای استت ، گالاه  بارت دیگر
 د ندهایااد کرده و تأثیر  وامل محیطی را کاهش می

 T. ulmi یشتته  یتغذیته در اثتر  ار اسار مشاهدات، 
هتتای مخروطتتی شتتک ی در ااتتتدا گتتال ،روی اتترگ نتتارون

ها رشتد کترده و لوایتایی شتکل     شود  این گالتشکیل می
گیترد و ایتن   شوند که ار روی پایته اتاریکی قترار متی    می
همختوانی   Kemiec and Kot (2007) اتا نتتایج  وضتوع  م

آنالیز واریانس اه من ور تعیین تفتاوت اتین تتراکم     دارد 
گتالزای نتارون در چاتار جاتت      یشتته های گالجمعیت 

  اناتام شتد  اترداری  ا  ی جغرافیایی در هر تاریو نمونه
آفتت در  های گالدر سال اول اررسی، این تراکم جمعیت 

افیایی  شمال، برب و شرق( تفتاوت  سه جات ا  ی جغر
کته اتین   در حتالی  ( P > 05/0داری وجود نداشتت   معنی

آفت در سه جات اا جات جنتوای   هایگال تراکم جمعیت
 < 000/0داری وجود داشت  درخت نارون اخت   معنی

P ،3  =df  581/8و = F )    اه  بارت دیگر، تتراکم جمعیتت
وای درخت اه طور گالزای نارون در جات جن یشتهگال 
ل  جتدو اتود  تر از سایر جاات داری متفاوت و ایشمعنی

آفتت در  های گالدر سال دوم اررسی، تراکم جمعیت  ( 2
سه جات ا  ی جغرافیایی در مقایسه اا جنتوب درختت،   

( F=  765/7و  P ،3  =df < 001/0داری  اختتت   معنتتی 
تتایج  ن اتود   تحقیت  نشان داد که مشااه اا نتایج سال اول 

-گتال روی تتراکم جمعیتت    نشان داد که جات جغرافیایی

درختت،  کتانوپی  در جاتت جنتوب    و اثتر دارد آفتت  های 
اه این ترتیب، مکتان    وجود داردها گالتراکم ایشتری از 

 جاتتت جغرافیتتایی( یکتتی از  وامتتل تأثیرگتتذار در تغییتتر 
آفت است  طب  ن ریته دوم تی تور   های گالتراکم جمعیت 

 Taylor, 1984و  ئت ( و آیواIwao, 1970   توام ی ن یتر  ،)
 یرو  نمونتته اتترداری، مکتتان، زمتتان  ستتال( و مرح تته 

تغییر در شتاخص تامتع    یزندگی، از  وامل ایااد کننده
 ااشند  می

 

 .1395و  1394       چه   جهت  صلی جغ  ف   ی    س   T. ulmi  شت           کم ج   ت  -2ج و  
Table 2- Population density of T. ulmi galls in four geographic directions in 2015 and 2016 

Sampling year 
  (بردارینمونه سال)

 East(شرق) West(غرب) South(جنوب)  North (شمال)

2015 0.737 ± 0.117b 2.148 ± 0.392a 0.922 ± 0.100b 0.980 ± 0.119b 
2016 0.347 ± 0.045b 1.023 ± 0.197a 0.341 ± 0.072b 0.568 ± 0.079b 

 .(P ≥ 05/0) ست    ک ،       وج                         ح وف  تف وت     ک    ف  ختالف   نی
There are significant differences between means by different letters in the same row (P≤0.05, Duncan test).  

 
رسی تغییرات جمعیت نشان داد که نتایج ار یمقایسه     

ارداری، اختت    در هر دو سال نمونهها گالاین جمعیت 
و ( t=  4و  P، 3  =df < 001/0 داری وجتود داشتت   معنی

در سال دوم، تراکم جمعیت کمتری مشاهده شد  فارستی  
 یتغییتترات فصتت ی جمعیتتت شتتته    (1393و همکتتاران  

 :Mosely  Nasonovia ribisnigri  Hemipteraکتتاهو

Aphididae) را در  90-91و  89-90هتتای در طتتول ستتال
 انتد کته  استان خوزستتان اررستی کترده و گتزار  داده    

افزایش جمعیت شته در ستال دوم نستبت اته ستال قبتل      

داری ارختوردار  روند کندتری داشت و از اختت   معنتی  
پ وهشتی   در دارد  مطااقتت پت وهش   اود که اا نتایج این
 Tinocallis nevskyi یمعیتتت شتتتهدیگتتر، تغییتترات ج

Remaudiere, Quednau and Heie  روی نارون در سال
( 1382( نسبت اته ستال اول نمونته اترداری      1382دوم  

داری داشتتت  اتتر استتار نتتتایج ایتتن     افتتزایش معنتتی 
سال دوم تا حدودی خنتک تتر از ستال اول     ،پ وهشگران

شد و و احتمال دارد این شرای  آب و هوایی ارای ر دهاو
کننده جمعیت ماار تر اوده یا ار  وامل تکثیر شته مناسب
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شتته ن یتتر دشتتمنان طبیعتتی آن اثتر منفتتی داشتتته استتت   
 ( 1393 پورجواد و همکاران 

 

 T. ulmi یشتههای گالالگوی توزیع فضایی 
اتا   T. ulmi شتته هتای  گالنتایج الگوی توزیع فضایی      

در ه استت   نشان داده شتد  3 رو  رگرسیونی در جدول
log Sرو  تی ور، رگرسیون این 

دار اود معنی log mو  2
 05/0 ≤ P )  آفتت هتای  گالالگوی توزیع فضایی همچنین 

 tاه دلیل اینکته   ،یکنواخت اود 1395 و 1394های در سال
-جدول و مقدار شیب کوچتک  tتر از محاسبه شده، ازرگ

ا در هت اه  بارت دیگر، تولیتد گتال  تر از یک اه دست آمد  
شتکل و یکنواختت اتود  در    یتک از ارگ، شته  یاثر تغذیه
mو، رگرسیون اتین  ئرو  آیوا

*m  و   
 در هتر دو ستال   

و اترای  ئت آیواانتااراین رو    ( P > 05/0   دار نبودمعنی
آفتتت مناستتب هتتای گتتالتعیتتین الگتتوی توزیتتع فضتتایی  

اترای تعیتین    رو  رگرسیونی تی ورتشخیص داده نشد  
اترداری استیاری از   احتی رو  نمونته  نوع پراکنش و طر

هتای  پ وهش حشرات استفاده شده است که می توان اه 

Kianpour et al. (2010)  یروی شتتهAphis gossypii 

Glover (Hemiptera: Aphididae) ،Darbemamieh et 

al. (2012) یروی کنتتتته Eotetranychus frosti 

(McGregor) (Acari: Tetranychidae) ،  متددی  امینتی و
 Brevicoryne brassicaeمومی ک م  ی( روی شته1393 

(L.)   اتترگ  ی( روی شتتته1397و خداانتتده و شتتاهرخی
 :Rhopalosiphum maidis (Fitch) (Hemiptera ررت 

Aphididae)   اشاره نمود 
محاسبه شده، شاخص  Z، (ID)شاخص پراکندگی    

های لسا ارای آفت در x*/mو  (*x)میانگین ازدحام لوید 
 نشان داده شده است   4در جدول  1395و  1394

الگتتوی توزیتتع  نشتتان داد  (ID)شتتاخص پراکنتتدگی  
 1395و  1394هتتای هتتای آفتتت در ستتال  فضتتایی گتتال 
-های نمونهمحاسبه شده در همه تاریو Zیکنواخت اود   

شتاخص میتانگین ازدحتام    اتود(    -96/1ارداری کمتر از 
های آفت ت را ارای گالفضایی یکنواخ الگوی توزیعلوید، 

در توزیتع  اترداری نشتان داد   هتای نمونته  در همه تتاریو 

 .1395و  1394       س   ئ     ستف  ه  ز  جز      س   ی   ل   و آ    T. ulmiشت           ز ع فض  ی  -3ج و  
Table 3- Spatial distribution of T. ulmi galls by Taylor's power law and Iwao's patchiness regression analysis in 

2015 and 2016 

  Sampling year 
 برداری(نمونه)سال 

    Iwao(آیوائو )روش رگرسیونی  Taylor ()روش رگرسیونی تیلور

Pvalue 
)معنا 
 داری(

r2 
)ضریب 

 تبیین(

SE(b) 
)خطای 

 استاندارد(

b 
)شیب خط 
 رگرسیون(

a 
)عرض از 

 مبدا(

Pvalue 
)معنا 

 ی(دار

r2 
)ضریب 
 تبیین(

SE(b) 
)خطای 

 استاندارد(

β 
)شیب خط 
 رگرسیون(

α 
)عرض از 

 مبدا(

2015 0.04 0.60 0.03 0.42 0.88 0.42 0.13 0.86 2.02 0.68 

2016 0.02 0.70 0.12 0.44 1.15  0.21 0.30 1.06 0.79 2.51 

 

 1395و  1394       س   T. ulmiشت         خص          ز ح م ل         پ    ت      ح سب  ش ه     ستف  ه  ز ش خص پ  کن  ی و ش  -4ج و  

Table 4- Estimated parameters by index of dispersion and Lloyd mean crowding for T. ulmi galls in 2015 and 2016 
 Sampling year  

 x*/m x* Z ID S2/m (برداری)سال نمونه

2015 0.149913 0.158586 -36.0986 140.9202 0.100729 

2016 0.806227 1.786355 -12.9279 789.3513 0.570659 
   

یکنواخت، واریانس کمتر از میانگین آن است و اه  نتوان  
یک مدل تقریبی از یک جمعیت اا پراکنش یکنواخت استت  

یک فرد در یک مکان مشخص، احتمتال  که در آن حضور 
 Lincoln etدهتد   اهش میحضور فرد نزدیک اه آن را ک

al., 1985 )  گرایی دارند، حشراتی که رفتار حریمدر واقع
کننتتد  از الگتتوی توزیتتع فضتتایی یکنواختتت پیتتروی متتی  

اروهای متوس  مطالعات روی ارخی حشرات نشان داد 
 :Eoreuma loftini (Dyar) (Lepidopteraو اتتزرگ 
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Pyralidae)  Meagher et al., 1996ن سه، های س(، پوره
های تختم االشتتک دراز انتدام چتای     حشره کامل و کیسه

Pulvinaria floccifera (Westwood) (Hemiptera: 

Coccidae)  Naeimamini et al., 2014 و اروهتتای )
 Anarsia lineartella Zellerختتوار ه تتو  سرشتتاخه

(Lepidoptera: Gelechiidae)  Damos, 2018  پتراکنش )
هتا تتا   شتته های ایتن پت وهش،   فتهطب  یایکنواخت دارند  
ست، ایشتر ترجیح ا کوچک اال و اندازه آناازمانی که ای

هتا رشتد   و درون گالدهند در کنار یکدیگر تامع یااند می
ها اه ایرون دار از شکا  گالهای االو فعالیت کنند  شته

شوند  اته ایتن ترتیتب    خارج شده و اه اطرا  پراکنده می
ها توزیع فضتایی  یااد ولی گالمی شدت تامع آناا کاهش
هتا دارنتد و اته  تورت متن م و      متفاوتی نسبت اه شتته 

اته دلیتل   شتوند   ها مشتاهده متی  تری روی ارگیکنواخت
هتا را  اینکه درختان نارون، تراکم اتاا و تامعتی از اترگ   

دارند، شته گتالزای نتارون شتانس انتختاب ایشتتری در      
ب محل مناسب اترای  روی گیاه میزاان دارد  میزان انتخا

تولیدمثل و منااع بذایی کافی و در دستترر اترای شتته،    
هتتا اتته طتتور متتن م و اتتاا استتت  در چنتتین حتتالتی، گتتال

 Laszlo andشوند  نتایج مشتااای را  یکنواخت ایااد می

Tothmeresz (2011)    اه دست آوردند  نتایج آناتا نشتان
معتی  های رز تراکم ایشتر و پراکنش تاداد هر چه شاخه

 Diplolepis rosaeداشتتته ااشتتد، زنبتتور گتتالزای رز   

(Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Cynipidae)  گتال-

ایاتاد خواهتد کترد      پتراکنش یکنواختت   های ختود را اتا  
هتای رز هتی    شتاخه  طتول و قطتر   ایتان کردنتد  همچنین 

 ها ندارد   تأثیری در الگوی پراکنش گال
 

       یتعرداد شرته  برا   هرا و عررض گرال   طولبین  یرابطه
T. ulmi  

هتا  ها اتا تعتداد شتته   و  رض گال طولاین  همبستگی     
های اه دست آمتده در ایتن   اا توجه اه یافتهشد  محاسبه 

هتا  داری این تعداد شتته مثبت و معنی پ وهش، همبستگی
همچنتین  (  5 جتدول   ردها وجتود دا و  رض گال طولاا 

هتای داختل   تعداد شتته  داریها اه طور معنیگال یاندازه
تتتر و هتتای اتتزرگآن را تحتتت تتتأثیر قتترار داد  در گتتال 

ایتن   تتری وجتود داشتت    های اتیش تر، تعداد شته ریض
  اردمطااقت د Kemiec and Kot (2007) ها اا نتایجیافته

 .           ختلف      /ع ض             ط  و  T. ulmi         کم شت ض   ب   بست ی   -5ج و  
Table 5- Correlation coefficients between T. ulmi density and length / width of galls on different sampling dates 

length of gall and number of aphids 
 (هاگال و تعداد شته طول)

Width of gall and number of aphids 

(ها)عرض گال و تعداد شته   

Sampling time 
(برداریزمان نمونه)  

r2)ضریب تبیین( P)معناداری(  r2)ضریب تبیین( P)معناداری(  

 May-04 چااردهم اردیباشت( 0.000 **0.694 0.000 **0.636
 May-11  ایست و یکم اردیباشت( 0.000 **0.530  0.000 **0.470

 May-18 ایست و هشتم اردیباشت( 0.000 **0.754  0.000 **0.677
 May-25 چاارم خرداد( 0.000 **0.585  0.000 **0.598
 Jun-01 یازدهم خرداد( 0.003 **0.317  0.09 0.186

 Jun-08 هادهم خرداد( 0.215 0.145  0.175 0.158

 

در گال و تراکم جمعیت شته  طولنتایج نشان داد این      
داری وجود معنی همبستگیارداری های نمونهتمام تاریو

توانتد تتراکم   گتال متی   طتول   اه  بتارتی  (P ≥ 05/0  دارد
جمعیت شته داخل آن را تحت تأثیر قرار دهد  اا توجه اه 

rاینکه   مت 
گتال   طتول ، مثبت استت، انتااراین هرچته    2

تتری داختل گتال وجتود     تر ااشتد، تعتداد شتته اتیش    ایش
 و کمتترین  تترین حاضر، اتیش پ وهش  در خواهد داشت  

و کمتتترین تتترین و اتتیشمتتتر می تتی 5/0و  35 گتتال، طتتول
تترین  متر اه دست آمد و ایشمی ی  5/0و  20 رض گال، 

متتر و  ترض   می ی 28 طولاا  تراکم جمعیت شته در گال
 مشاهده شد  همچنتین نتتایج    متر در چاارم خردادمی ی 9

تتر ااشتد،   هتا اتیش  نشان داد هر چه  رض گتال پ وهش 
تتاریو  در تر خواهتد اتود    داخل آن نیز ایش یتراکم شته
هتا اته   داختل گتال   یخرداد، تتراکم جمعیتت شتته   هادهم 

اترداری رستید   کمترین میزان خود در طتول متدت نمونته   
ها و ( که زمان وقوع شکا  در گالدر هر گال شته 55/0 

در ایتن تتاریو، همبستتگی    هتا استت    خروج جمعیت شتته 
r= 158/0   طتول داری اتین  معنی

2 ، 05/0 < P  و  ترض )
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r= 145/0  ها گال
2  ، 05/0 < P ) وجتود   هتا اا تعداد شتته

 نداشت  
 

 گیری کلینتیجه
تتراکم جمعیتت، الگتوی     ،پ وهش در این اه طور ک ی      

تتتأثیر دمتتا و رطواتتت روی نوستتانات   توزیتتع فضتتایی،  
و  طتول اتین   همبستگیو  T. ulmi یشتههای گالجمعیت 

روی نتارون مطالعته   داخل آن  ی رض گال اا تعداد شته
های آفت در هر دو ستال  روند نوسانات جمعیت گالد  ش

هتا در ستال دوم   ارداری مشااه اتود و تعتداد گتال   نمونه
پتراکنش فضتایی آفتت تحتت     اررسی کاهش یافته استت   

کند  اه ن تر  تأثیر رفتار حشره و  وامل محیطی تغییر می
رسد  وامل محیطتی مخت ت  روی رفتتار آفتت تتأثیر      می

آن کاسته است، و اه دنبتال آن،   گذاشته و از شدت تامع
هتا  گتال های آفتت کتاهش یافتته استت      تراکم جمعیت گال

ایشتر در جات جنوب درخت مشاهده شد  دما و رطوات 
ها نداشت  داری روی تراکم جمعیت گالمحی  تأثیر معنی

پیتروی   فت از الگوی توزیتع فضتایی یکنواختت   های آگال

شترای  محیطتی،   ممکن استت در   ،bمقدار شیب، کنند  می
تغییر کند ولتی نتیاته ثااتت     ،های مخت  ها و زمانمکان
و  طتول های اا در گال(  Naeimamini et al., 2014است  

در رااطته   رض ازرگتر، تعداد شته ایشتری وجود دارد  
 ها اتا تغذیته از شتیره گیتاهی    شته، آفت اا طغیان گروهی

گ هتتای اتتی شتتمار اتته اتترفتتراوان و اوجتتود آوردن گتتال
درختتان   این آفتت روی زنند  خسارت می درختان نارون
کاشتته  در فضای ستبز  گیاهان زینتی   نواننارون که اه 

-ها را کتاهش متی  ارز  زیبایی آنخسارت زده و ، شده

هتای  گالهای توزیع فضایی نشان داد شاخص دهد  نتایج
اتترداری هتتای نمونتتهتوانتتد در ارنامتتهمتتی T. ulmiشتتته 

متورد   ریت ت فیقتی آفتات فضتای ستبز    در متدی  کاراردی
    استفاده قرار گیرد

 
 تقدیر و تشکر

محتترم پ وهشتی دانشتگاه    از حمایت های مالی معاونت 
 و تشتکر طتر  تحقیقتاتی   ایتن  در راستای اناتام  ارومیه 

 .گردد می قدردانی
 

 منابع

و زنبور پارازیتوئید  Brevicoryne brassicaeمومی ک م  ی  تعیین الگوی توزیع فضایی شته1393امینی ب و مددی  ، 
Diaeretiella rapae 1، شماره 4طح دقت ثاات  تحقیقات آفات گیاهی، ج د نمونه ارداری اا س یو ایااد یک ارنامه ،

  10تا  1های  فحه
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  227تا  221  فحه های

 Rhopalosiphumارگ ررت  ی  مدل نمونه ارداری دنباله ای ارای پایش شته1397خداانده   و شاهرخی خانقاه  ، 
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Abstract  

Population density and spatial distribution pattern of Tetraneura ulmi (L.) (Hemiptera: 

Pemphigidae) galls on elm, Ulmus densa Litv. were determined in Miandoab, West Azerbaijan 

during 2015-2016. 20 samples from every four cardinal directions in lower one third part of crown 

were randomly selected from each tree per sampling dates. One leaf was selected as a sampling 

unit. One data set including 200 leaves collected from 10 trees. Results showed that population 

density of aphid galls in the south of tree, was significantly higher than other directions. The spatial 

distribution pattern of aphid galls using Taylor's method, index of dispersion and Lloyd's mean 

crowding was regular. Moreover, there was no significant relationship using linear regression 

between the temperature and relative humidity with the number of galls. Correlation between length 

and width of galls with number of aphids was calculated. There was significant positive correlation 

between number of aphids and the length / width of galls.  

Keywords: Sampling program, Gall, Tetraneura ulmi, elm, Population fluctuations. 
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