
 

 

 تحقيقات آفات گياهي

13- 1 (:2 )6-1315  

 

اي حبوبات تراكم جمعيت و توزيع فضايي مراحل نابالغ سوسك چهار نقطه

Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) بلبلي در منطقه روي لوبيا چشم

 تهران
 

 2پورو يعقوب فتحي *1زادهرؤيا تقي

، دانشکده کشاورزی، کشاورزی شناسيگروه حشره -2 ،، اروميه، ایراندانشگاه اروميهمرکز آموزش عالي شهيد باکری مياندوآب،  -1

 ، ایراندانشگاه تربيت مدرس، تهران

 (29/1/15: تاریخ پذیرش 33/7/19: تاریخ دریافت)

 

 چكيده
  Callosobruchus maculatusای حبوبات برداری و الگوی توزیع فضایي تخم و الرو سوسك چهارنقطهتراکم جمعيت، برنامه نمونه

برداری انتخاب و اندازه مناسب غالف لوبيا به عنوان واحد نمونه. روی لوبيا چشم بلبلي رقم پرستو در منطقه تهران مورد مطالعه قرار گرفت

ورد مطالعه از روش برای تعيين الگوی توزیع فضایي تخم و الرو حشره م. برداری تعيين شدواحد نمونه 53، معادل %23نمونه با حداکثر خطای 

رابطه بين طول و قطر غالف با تعداد تخم نيز به . شداستفاده  ازدحام لوید ميانگين و شاخص شاخص پراکندگي ،رگرسيوني تيلور و آیوائو

ست که دهنده این اداشت که از نوع مثبت بود و نشان داری وجودبين تعداد تخم و طول غالف، رابطه معني. روش رگرسيون خطي تعيين شد

دار و از نوع بين تعداد تخم و قطر غالف نيز رابطه معني. هر چه طول غالف بيشتر باشد، تعداد تخم گذاشته شده روی آن نيز بيشتر خواهد بود

 الگوی توزیع همچنين. داری مشاهده نشدمثبت بود ولي بين تعداد الرو و طول غالف و همچنين بين تعداد الرو و قطر غالف، رابطه معني

ورود  .به دست آمد تجمعي ازدحام لوید،ميانگين و شاخص  شاخص پراکندگيروش رگرسيوني تيلور، ه از با استفادمراحل نابالغ آفت فضایي 

 .برداری مشاهده شدهای مطالعه نمونهنامنظم در جمعيت آن طي تاریخهای نوسان آفت از اوایل تابستان شروع شده واین 
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 مقدمه

 باال تنسببه  ئينتیکي از منابع غذایي با پرو تحبوبا         

شوند و جلوگيری از مي تنقاط دنيا کشبيشتر در  هستند که

حائز  از جنبه اقتصادی ،توارده به این محصوال تخسار

رین تیکي از مهم(. Marouf et al., 2003) تاس تاهمي

ویژه لوبيا چشم بلبلي در مزرعه و انبار، به تحبوبا تآفا

 Callosobruchusتای حبوباسوسك چهارنقطه

maculatus (Fabricius) به خاطر حساس بودن  .باشدمي

زیادی به آن وارد  ت، همه ساله خساربه آفات این محصول

(. Ghadiri and Samizadeh Lahiji, 2001) شودمي

از مزرعه آغاز شده و حشره همراه  ته این آفآلودگي لوبيا ب

شود و در مي قلتلف سني به انبار منتبا دانه در مراحل مخ

و  فعاليت حشره ،توبشرایط مناسب از نظر دما و رط

 Ghadiri and) یابددر انبار ادامه مي آن تخسار

Samizadeh Lahiji, 2001.) شکوهيان (Shokohian, 

ای دارد افراد ماده سوسك چهارنقطهاظهار مي (1972

در اواخر به طورمعمول که قادر به پرواز باشند،  تحبوبا

د و در شونیل بهار در انبارهای گرم ظاهر ميان و اواتزمس

. کنندمي پرواز تمزارع حبوبا تان به سمتابستبهار و اوایل 

کند گزارش مي (Bagheri-Zenouz, 1986) زنوزباقری

نقاط دنيا مشاهده بيشتر بات در ای حبوکه سوسك چهارنقطه

به آن  تشود و بعضي از ارقام لوبيا چشم بلبلي به شدمي

بعضي مناطق در  که تاین امر سبب شده اس. شوندآلوده مي

گردان آن روی تهای اخير کشاورزان از کشایران در سال

 .شوند

که راجع به تغذیه و خسارت این  هایيپژوهشدر پي          

 Ghadiri and)زاده الهيجي سميعحشره توسط غدیری و 

Samizadeh Lahiji, 2001 )به عمل آمد، چنين نتيجه-

ند نوع از جمله گيری شد که از ميان انواع حبوبات، فقط چ

چشم بلبلي، ماش و نخود هستند که مورد تغذیه این  لوبيا

در صورتي که حبوباتي نظير لوبيا  ،گيرندحشره قرار مي

بر . سفيد و لوبيا چيتي غذای مورد عالقه این حشره نيستند

 و همکاران هوئيسوسط تهای انجام شده اساس بررسي

(Huis et al., 1990)، وبيا چشم این سوسك از بين ل

روی   ها راخمتر تبيش ،(نوعي لوبيا)پيپيجنبلبلي، نخود و 

نيز ( Shazali, 1989)شزالي . دهدقرار ميپي پيجن

 خمگذاری را رویترین تيشب C. maculatus گزارش کرد

به عقيده گيگا و . در مقایسه با چند لگوم دیگر داردپي پيجن

-قطهسوسك چهارن ،(Giga and Smith, 1893)اسميت 

ها را روی لوبيا چشم بلبلي قرار خمترین ت، بيشتای حبوبا

به شرایط  خمگذاری لزوماًترجيح تاین، با وجود . دهدمي

 ,.Koura et al) شودنمي مناسب برای رشد، مربوط

زبری و ناهمواری  وسيلهبه  خمگذاری این حشرهت(. 1971

 Howe and) گيردقرار مي ت تأثيرحتبوی آن و نيز  بذر

Currie, 1964.) ری تغذیه کمتکه این آفت  ماده افراد

 Giga and) گذارندری هم ميتهای کوچكخمتدارند، 

Smith, 1893).  

 به طوراکولوژیك جمعيت حشره،  هایبررسيدر          

تمرکز روی پراکنش و تغييرات جمعيت در زمان عمده 

مطالعه بسياری از (. Tamosiunas et al., 2015)است 

در  C. maculatusاز جمله  تي آفاتهای جمعيویژگي

-ها ميآن تبرداری از جمعينمونه لزمتشرایط صحرایي مس

روش خاب تدر کنار ان دبرداری بایدر این نمونه. باشد

برداری را نيز برداری، برنامه مناسب نمونهمناسب برای نمونه

 (.Southwood and Henderson, 2000) طراحي کرد

خاب تبرداری، موارد مربوط به اننمونه نامه مناسبدر یك بر

وزیع تعيين تعداد مناسب نمونه، تعيين تبرداری، واحد نمونه

-خاب زمان مناسب نمونهتبرداری و انمکاني واحد نمونه

-برنامه نمونه (.Pedigo, 1994) شودمي برداری دنبال

مبارزه  تگيری در مدیریصميمتبرداری به عنوان یك ابزار 

عيين تگيرد و در این ميان مي فاده قرارتمورد اس تا آفاب

ثری را در طراحي یك ؤنقش م توزیع فضایي آفتالگوی 

 Boeve and) کندبرداری ایفا ميبرنامه مناسب نمونه

Weiss, 1998.) بنا به نظر ليو و همکاران (Liu et al., 

برداری یك ، برای طراحي برنامه مناسب نمونه(2002

. عيين کردتوزیع فضایي گونه را تدا باید الگوی تحشره، اب

 وسطتآماری  تصور هبرداری عمومي اولين بار بایده نمونه

نظرهای ه از تگرفکه برشد مطرح  (Green, 1970) گرین
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وی . بود (Taylor, 1961; Taylor et al., 1978) يلورت

های نمونهيجه رسيد که هزینه باالی اجرای برنامهتبه این ن

کنندگان اجرا ،شودهای مشخص موجب ميرداری از گونهب

ي از تخمين درستکه  فاده کنندتهایي اسبه ندرت از برنامه

برای حل این مشکل، او . ه باشدتداش تراکم جمعيتميانگين 

 تبر اساس نسب دبرداری بایهای نمونهبرنامه که پيشنهاد داد

ارائه ( Taylor, 1961) يلورتوسط تواریانس که  -ميانگين

به  تعيين زمان ورود و خروج آفتبا . نظيم شودتشده بود، 

مبارزه  تگيری مدیریصميمت ایج آن درتوان از نتمزرعه مي

، الگوی تراکم جمعيتعيين تدر مورد  .تبهره جس تبا آفا

ای برداری سوسك چهارنقطهوزیع فضایي و برنامه نمونهت

ر ایران روی لوبيا چشم بلبلي پژوهش خاصي د تحبوبا

مشابه روی سایر  توان به مطالعاتنها ميتو  تانجام نشده اس

 ایهلکن دوتارتمربوط به این محصول از جمله کنه  تآفا

(Mehrkhou et al., 2008 )زنجرك  وEmpoasca 

decipiens Paoli (Naseri et al., 2009) اشاره کرد. 

الگوی توزیع   (Stolk et al., 2001) استولك و همکاران

فضایي سه بعدی تخم سوسك چهارنقطه ای حبوبات را 

ند و از این اروی لوبيا چشم بلبلي انبار شده توصيف کرده

 Uscanaالگو، محيط کاوشگری زنبور پارازیتویيد تخم،

lariophaga (Trichogrammatidae) را تعيين کردند .

بسياری در مورد آفات انباری دیگر از قبيل گزارش های 

Sitophilus granarius ،Cryptolestes ferrugineus 

 ;Howe, 1951) وجود دارد Tribolium castaneumو 

Sharangapani and Pingale, 1955; Agrawal et 

al., 1958; Surtees, 1965; Prevett, 1964; 

Arbogast and Mullen, 1978, 1987.) 

هدف از انجام این تحقيق، تعيين برنامه دقيق و علمي          

برداری، الگوی توزیع فضایي و تراکم جمعيت نمونه

ای حبوبات و روند تغييرات جمعيت آن سوسك چهارنقطه

طي فصل زراعي روی لوبيا چشم بلبلي در منطقه تهران مي

دست آمده از این تحقيق در برنامه ه باشد تا اطالعات ب

ای حبوبات مورد استفاده مدیریت تلفيقي سوسك چهارنقطه

همچنين رابطه بين طول و قطر غالف لوبيا با . قرار گيرد

 .ميزان تخمریزی حشره مورد بررسي قرار گرفت

 هامواد و روش

 .Cبرداری از جمعيت تخم و الرو سوسك نمونه         

maculatus  طي فصل تابستان و پایيز در مزرعه تحقيقاتي

 N '93 ˚35 ،E)دانشکده کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس 

'8˚ 51 ،m 1215 که در آن لوبيا چشم ( باالتر از سطح دریا

های به بلبلي رقم پرستو کشت شده انجام گرفت و داده

برداری، الگوی توزیع دست آمده برای تعيين برنامه نمونه

فضایي، تراکم جمعيت و رابطه بين طول و قطر غالف لوبيا 

 . و تراکم تخم آفت مورد استفاده قرار گرفت

اي داري از سوسك چهارنقطهبربرنامه نمونه

 تحبوبا

1برداريواحد نمونه
 

وجه به روش اودراگو و تبرداری با واحد نمونه         

غالف لوبيا  ،(Ouedraogo et al., 1996) همکاران

صادفي از ت تها به صوربرداری از غالفنمونه. خاب شدتان

خم سوسك تعداد ت .تلوبيا انجام گرف هایبوتهکل 

ها در قيم آنتاز طریق شمارش مس تی حبوبااچهارنقطه

عداد تبرای شمارش . شد تاریخ ثبتسطح غالف در هر 

ها به آزمایشگاه برداری، غالفالروها، در هر بار نمونه

ها مورد بررسي قرار ، دانهریوميکروسکوپتقل و زیر استمن

 .  شد تعداد الرو داخل آنها ثبتو  تگرف

 2نمونه تعداد
عداد تي تکننده در اندازه نمونه یا به عبارعيينتعامل          

-های حاصل از نمونهالف بين دادهتهای مورد نياز، اخنمونه

به منظور . (Jafari et al., 2005) باشدبرداری اوليه مي

برداری اوليه با دا یك نمونهتمناسب نمونه اب تعداد عيينت

های به هفاده از دادتسپس با اس. نمونه انجام شد 27عداد ت

 تدقخطای نسبي . شدعيين ت 3آمده، خطای نسبي تسد

از فرمول  RVعيين تبرای . دهدبرداری اوليه را نشان مينمونه

 : (1) فاده شدتزیر اس

(1)                RV= (SE/m) 100 
m وها ميانگين دادهSE  برداری های نمونهخطای معيار داده

ه به نوع کار تبس RVمقدار قابل قبول برای . باشداوليه مي

                                              
1
. Sample unit Sample unit 

2
. Sample size 

3
. Relative variation 
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مربوط به مطالعه  تحقيقاتدر . تاس تفاوتحقيقي مت

که نياز  تشکيل جدول زندگي حشراتو  تدیناميسم جمعي

و در مباحث % 13ر از تکم RV باشد، مقدارباال مي تبه دق

وزیع فضایي تعيين الگوی تو  تآفا تمربوط به مدیری

 باشدنيز قابل قبول مي% 25ا ت RV، مقدار تحشرا

(Southwood and Henderson, 2000.) تدر صور 

های اوليه عداد نمونهت داز ميزان قابل قبول، بای RVباال بودن 

ها از طریق فرمول زیر محاسبه و عداد نمونهت. را افزایش داد

 : (2)شد عيين ت

(2)                N= [ts/dm]
2 

N :عداد مناسب نمونهت                                   

d :حداکثر ميزان خطای قابل قبول 

t : تيودنتجدول اسمقدار                              

m :برداری اوليه  های نمونهميانگين داده 

 :sبرداری اوليههای نمونهانحراف معيار داده 

 1برداريزمان نمونه

از . نظيم شدتای دو بار هتهف تبرداری به صورنمونه         

 تبرداری صوربار نمونه 28 در کل ،آبان 18ا تد مردا 18

عداد تبرداری، در کنار شمارش نمونه تدر هر نوب. تگرف

 .عداد الروها نيز شمارش شدتها، خمت

 توزيع فضايي آفتعيين الگوي ت

روش رگرسيوني  از توزیع فضایي آفتعيين الگوی ت         

نگين و شاخص ميا 9شاخص پراکندگي ، 3آیوائو و 2يلورت

 ,Southwood and Henderson) انجام شد 5ازدحام لوید

2000.)  

 روش رگرسيوني تيلور و آيوائو -1

اریخ به تهای مربوط به هر داده در روش رگرسيوني،

ه شده و واریانس و ميانگين تجداگانه در نظر گرف تصور

فاده در روش تفرمول مورد اس. شداریخ محاسبه تهر 

 :(3) باشدزیر مي تيلور به صورترگرسيوني 

(3                ) Log S
2
=log a + b log m 

                                              
1
. Sampling time 

2
. Taylor's Power Law 

3
. Iwao's Patchiness Regression 

4
. Index of dispersion 

5
. Lloyd's mean crowding 

S
اریخ تهر ها در ميانگين نمونه mها و واریانس نمونه 2

القي تمحل  aشيب خط رگرسيون و  b. تبرداری اسنمونه

ميانگين و واریانس مربوط . تاس Yخط رگرسيون با محور 

م با تن لگاریتفبرداری محاسبه و پس از گراریخ نمونهتبه هر 

رابطه رگرسيون خطي بين  Minitabفاده از نرم افزار تاس

ر از ت، بزرگ(b) اگر شيب خط رگرسيون. آمد تها به دسآن

جمعي، اگر مساوی یك باشد، توزیع از نوع تیك باشد، 

ر از یك باشد، آنگاه تصادفي و اگر کوچكتوزیع از نوع ت

و  bعيين مقدار تپس از  .خواهد بود توزیع از نوع یکنواخت

محاسبه شده  t. 6شدانجام  b=1آماری، آزمون  تبرای اثبا

  :(9) آمد تاز فرمول زیر به دس

(9                 )t= (b-1) / SEb 

t  محاسبه شده باt  جدول با درجه آزادیn-2  و سطح

 tر بودن تکوچك تدر صور. شدمقایسه % 15اطمينان 

ه ت، پذیرفb=1مبني بر جدول، فرض صفر  tمحاسبه شده از 

وزیع فضایي تبرابر با یك بوده و  bبه این معني که . شودمي

رد شدن فرض صفر،  تدر صور. باشدصادفي ميتاز نوع 

وزیع تباشد،  b<1جمعي و اگر توزیع تباشد،  b>1چنانچه 

در روش رگرسيوني آیوائو، فرمول . خواهد بود تیکنواخ

 :(5) باشدزیر مي ترگرسيون خطي به صور

(5)m*=+ m                         

فکيك، تبرداری به اریخ نمونهتدر این روش برای هر  

اریخ با تهای هر داده و بين ميانگينشد محاسبه  *mیك 

m* در مجموع . آمد تمحاسبه شده رابطه رگرسيوني به دس

اریخ، معادله خط رگرسيون محاسبه و شيب خط ت 28برای 

باشد،  >1در این روش نيز اگر . آمد ترگرسيون به دس

و اگر  توزیع یکنواختباشد،   <1جمعي و اگرتوزیع ت

=1  ،در این مورد . خواهد بود صادفيتوزیع از نوع تباشد

از این دو . تمشابه روش قبلي انجام گرف  1=تستنيز 

خم، الرو توزیع فضایي تعيين الگوی تروش ذکر شده برای 

 . فاده شدتسخم و الرو اتو مجموع 

 

 

                                              
6
. goodness of fit 



 5                                                                                                                              1315، سال 2، شماره 6تحقيقات آفات گياهي، جلد 

 

 شاخص پراكندگي -2

Sدر شاخص پراکندگي، هرگاه مقدار 
2
/m  بزرگتر از

بيانگر توزیع تجمعي، و چنانچه این مقدار برابر با  ،یك باشد

تر از یك باشد یك باشد توزیع تصادفي و اگر کوچك

پس از محاسبه مقدار . توزیع از نوع یکنواخت خواهد بود

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

ا جبرداری، به صورت یكهای مختلف نمونهبه تاریخ

باید فرضيه مساوی با یك بودن نسبت . شوداستفاده مي

واریانس به ميانگين از لحاظ آماری مورد قبول واقع شده یا 

از طریق ( ID)رد شود و به همين منظور شاخص پراکندگي 

 :فرمول زیر محاسبه شد

(6 )                   S
2
/m ID = (n-1)  

Sکه در آن 
در مرحله . ميانگين داده هاست mواریانس و  2

 :از طریق فرمول زیر محاسبه شد Zبعد مقدار عددی 

(7                 ) )12(2  DIZ 

 υ درجه آزادی (n-1) و n هرگاه  .است برابر تعداد نمونه

Z   باشد توزیع تصادفي و  -16/1و  16/1به دست آمده بين

تر از باشد توزیع تجمعي و اگر کوچك 16/1اگر بيشتر از 

 Patil)باشد توزیع از نوع یکنواخت خواهد بود  -16/1

and Stiteler, 1974.) 

 شاخص ميانگين ازدحام لويد -3

شاخص برای تعيين توزیع فضایي مراحل نابالغ آفت از 

که فرمول آن به صورت  استفاده شد لویدميانگين ازدحام 

 :باشدزیر مي

(8                    )1/2  mSmx 

Sشاخص ميانگين ازدحام لوید،  *xکه 
 mواریانس و  2

به عنوان یك شاخص، ميانگين ازدحام . هاستميانگين داده

به . به شدت وابسته به درجه انبوهي و تراکم جمعيت است

نسبت ميانگين ، تراکم، لویدمنظور حذف اثر تغييرات در 

تصادفي،  x*/m=  1 .بيان کردها را دادهازدحام به ميانگين 

 (.Lloyd, 1967)تجمعي است  1 <یکنواخت و  1>

 خم و الرو روي لوبيا چشم بلبليتراكم ت تغييرات

 تای حبوباخم و الرو سوسك چهارنقطهتراکم ت         

 18زراعي از و طي فصل تروی لوبيا چشم بلبلي رقم پرس

فاده از تعيين و با استگي تهف تآبان ماه به صور 18ا تمرداد 

 .رسيم شدت تراکم جمعيتنمودار مربوط به  Excelنرم افزار 

راكم تعيين رابطه بين طول و قطر غالف لوبيا و ت

 آفتخم و الرو ت

عيين تبرداری، همراه با های نمونهاریختدر هر یك از           

شد  تها نيز ثبغالف الرو حشره، طول و قطرخم و تراکم ت

راکم تخمریزی و تا رابطه بين طول و قطر غالف با ميزان ت

غير تم) و الرو خمتعداد تبرای این منظور، بين . عيين شودت

، رابطه (قلتغير مستم) و طول و قطر غالف( هتوابس

، aمعادله خط رگرسيون، . آمد ترگرسيوني خطي به دس

b ،R
 .عيين شدتبرای هر رابطه  P-valueو   2

 

 ايج و بحثتن

اي برداري از سوسك چهارنقطهبرنامه نمونه

 تحبوبا

در  تای حبوباسوسك چهارنقطهاینکه وجه به تبا 

 رواز این ،کندمزرعه روی غالف لوبيا تخمگذاری مي

يجه تن .خاب شدتبرداری انغالف لوبيا به عنوان واحد نمونه

عداد نمونه مورد تليه نشان داد که برداری اوحاصل از نمونه

 %23برداری با خطای قابل قبول برنامه نمونهبرای نياز 

(2/3=d ) مقدار . باشدبرداری ميواحد نمونه 53برابر باRV 

 .شت که در محدوده قابل قبولي قرار دا هبود% 3/17نيز برابر 

آن بر فرمول  اثيرتو  توزيع فضايي آفتالگوي 

 نمونهعداد ت
با روش  توزیع فضایي آفتیج مربوط به الگوی اتن 

 .تدرج شده اس 1در جدول رگرسيوني 

نتيجه کاربردی مطالعه توزیع فضایي بکارگيری آن در          

يلور، تدر روش . برداری و تعيين اندازه بهينه نمونه استنمونه

log s رگرسيون بين
 .(P<331/3) دار بودمعني log mو  2

 ، فرضبود جدول tر از تسبه شده، بزرگمحا tکه  از آنجا

صفر مبني بر تصادفي بودن الگوی توزیع فضایي رد شد و 

تر از یك بود، توزیع فضایي از نوع چون مقدار شيب بزرگ

 . تجمعي به دست آمد
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با استفاده از  روی لوبيا چشم بلبلي (Callosobruchus maculatus)ای سوسك چهار نقطه توزیع فضایي مراحل نابالغ -1جدول 

 تجزیه رگرسيوني تيلور و آیوائو 
Table 1. Spatial distribution of immature stages of Callosobruchus maculatus on cowpea using 

Taylor's power law and Iwao's patchiness regression analysis 
 

Egg+Larvae Larvae Egg P Regression 

   <0.001 Taylor 

1.57 1.87 1.7  -b 

2.46 4.08 2.85  -tCalculated  

2.06 2.06 2.06  -ttable 

0.624 0.753 0.653 - r
2 

Aggregated aggregated aggregated - distribution 
   <0.001 Iwao 

 4.35 1.38  - 

1.18 2.65 1.98  -tCalculated  

2.062.06 2.06  -ttable 

0.679 0.653 - r
2 

Random random random - distribution 

 

سوسك برای مراحل نابالغ  و شاخص ميانگين ازدحام لوید پارامترهای محاسبه شده با استفاده از شاخص پراکندگي -2جدول 

  (Callosobruchus maculatus)ای چهار نقطه
Table 2. Estimated parameters by Index of dispersion and Lloyd's mean crowding for immature stages 

of Callosobruchus maculatus 
Egg + Larvae Larvae Egg  

1.742445 1.179624 1.553571 S
2
/m 

2437.681 458.8738 2173.446 ID 
17.92766 3.401699 14.03484 Z 
12.45459 2.38924 10.21357 x* 
1.063391 1.081292 1.057305 x*/m 

 

ی هاخمتمایل دارد تحشره  دهد کهيجه نشان مياین نت

در  .قرار دهد یکدیگر و به صورت تجمعي را در کنارخود 

 دار بودمعنيm و  *mروش آیوائو، رگرسيون بين 

(331/3>P .)به شودمي مشاهدهنيز  1در جدول  که چنان ،

جدول، فرض  tمحاسبه شده از  tر بودن تدليل کوچك

از نوع  آفتفضایي تخم  وزیعتی الگو و شده تصفر پذیرف

محاسبه  Z ،(ID)شاخص پراکندگي . به دست آمد صادفيت

برای هر  *m / xو ( *x)، شاخص ميانگين ازدحام لوید شده

 2سه مرحله تخم، الرو و مجموع تخم و الرو در جدول 

نتایج نشان داد که الگوی توزیع . نشان داده شده است

تفاوت در نتيجه به . فضایي تخم آفت از نوع تجمعي است

دست آمده از دو روش رگرسيوني به دليل تفاوت در 

های مورد استفاده دو روش و همچنين تفاوت احتمالي آماره

از تفاوت نتيجه دو روش . هاستدر ميزان دقت این روش

رغم تجمعي بودن توان چنين استنباط کرد که عليمي

ت در روش تيلور، شد آفتالگوی توزیع فضایي تخم 

تجمع آن زیاد نبوده است و به همين لحاظ در روش آیوائو 

تواند حشره ماده مي .به صورت تصادفي تشخيص داده شد

های روی هر بذر را تشخيص دهد و از اطالعات تعداد تخم

ها را با پراکنش تقریباً یکنواخت آن استفاده کرده و تخم
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 ,Wilson)قرار داده تا از رقابت الروی جلوگيری نماید 

1988; Horng, 2002).  در تحقيق حاضر، آفت مورد

و با شدت تجمع تجمعي های خود را به صورت مطالعه تخم

های محققين دیگر در ترتيب یافتهبدین .دهدکمتری قرار مي

 .توان تأیيد کردتخم آفت را ميرابطه با یکنواختي پراکنش 

در هر دو روش  ی مستقل و وابستهغيرهاتبين مرابطه 

 دار بود، معنيبرای مرحله الرو يلور و آیوائوترسيوني رگ

(331/3>P.)  در این مورد نيزt  محاسبه شده ازt  ،جدول

 (.1جدول )به دست آمد جمعي توزیع از نوع تر بود و تبزرگ

الگوی توزیع فضایي الرو،  ،شاخصهر دو بر اساس نتایج 

برای مجموع مراحل تخم و الرو  (.2جدول )تجمعي است 

غيرها تيلور و آیوائو، رابطه بين متهر دو روش رگرسيوني  در

 tمحاسبه شده از  t يلورتدر روش (. P<331/3) دار بودمعني

 تعيين شد ولي جمعيتوزیع از نوع تر بوده و تجدول، بزرگ

ر بوده تجدول کوچك tمحاسبه شده از  tدر روش آیوائو، 

 (.1ل جدو)به دست آمد  صادفيتوزیع از نوع تو الگوی 

نشان داد که توزیع فضایي مجموع تخم و ها نتایج شاخص

وزیع فضایي تجمعي بودن ت(. 2جدول )الرو، تجمعي است 

که حضور یك فرد در یك منطقه باعث  تنشانگر آن اس

مال اشغال در هر تحضور سایر افراد در اطراف آن شده و اح

. توسط افراد آن جامعه برابر نيستگاه تیك از نقاط زیس

وسط روش تخم و الرو توزیع فضایي مجموع تالگوی 

ي اشاره تآمد و آن به حال تصادفي به دستآیوائو از نوع 

خاب محل برای این مراحل نابالغ، تکند که شانس انمي

صادفي در روی ت تها را به صورخمتو حشره  تیکسان اس

 . دهدها قرار ميغالف

 آفت تغييرات تراكم جمعيت

به دست آمده مربوط به تراکم جمعيت  اطالعات         

 .نشان داده شده است 1 شکل، تخم و الرو در تخم، الرو

و  بوده خم و الرو مشابهتخم، تي تجمعي تغييراتروند 

غيير تروند . نشان داد غييرت راکم الرو، اندکيتدر مقایسه با 

 نامنظم نوسان برداری، در حالالرو از اولين نمونه تجمعي

اندکي مشاهده  تغييراتبه بعد، شهریور  12اریخ تبوده و از 

، منحني، بود برداری که اواسط پایيزشد و در اواخر نمونه

دریج حشره در حال خروج از تکه به شتروند نزولي دا

خم و الرو در تمربوط به مجموع  منحني. باشدميمزرعه 

 برداری، در حال افزایش و کاهشلف نمونهتهای مخاریخت

تعيين ان تابستاوایل  ،اریخ ورود حشره به مزرعهت .بوده است

برداری انجام شد که ، آخرین نمونهآبان 18اریخ تدر . شد

راکم ترین تبيش. باشدزمان خروج حشره از مزرعه مي

راکم ترین تو کم عدد در هر غالف 23خم و الرو، تمجموع 

. به دست آمد، عدد در هر غالف 2، وخم و الرتمجموع 

مجموع  منحنيخم نيز روندی مشابه با تط به مربو منحني

نامنظم تراکم جمعيت آفت های نوسان .شتخم و الرو دات

تواند به دليل شرایط آب و هوایي نامساعد برای دشمنان مي

با گذر فصل . طبيعي و کيفيت باالی گياهان ميزبان باشد

رویش، از کيفيت گياهان ميزبان کاسته شده و افزایش 

-بيوکنترل منجر به کاهش جمعيت آفت ميفعاليت عوامل 

به عالوه، (. Moradi-Vajargah et al., 2011)شود 

بارندگي تأثير منفي روی تراکم جمعيت حشره دارد 

(Gonzalez-Santarosa et al., 2014.) 

ارتباط بين طول و قطر غالف با تراكم تخم و الرو 

 آفت 

ی مربوط به هادر هر تاریخ به طور جداگانه، داده         

بين طول . تراکم تخم، الرو و طول و قطر غالف ثبت شد

غالف و تعداد تخم، قطر غالف و تعداد تخم، طول غالف و 

تعداد الرو و قطر غالف و تعداد الرو، رگرسيون خطي 

-های نمونهاین چهار عمل در مورد تمام تاریخ. گرفته شد

 (. 3جدول )برداری تکرار شد 

برداری، رابطه بين طول غالف و  ول نمونهدر نوبت ا         

یعني طول غالف بر ميزان . دار شد تخم آفت، معني

گذارد تخمریزی حشره و الگوی توزیع فضایي تخم تأثير مي

و به عبارتي ميزان تخمریزی حشره به طول غالف، وابسته 

باید  bبرای اینکه نوع رابطه، معلوم شود، به عالمت . است

است و رابطه به این ترتيب است که هر  توجه کرد که مثبت

چه مقدار یکي افزایش دارد، بر مقدار دیگری نيز افزوده 

هر چه طول  .آیدخواهد شد و همبستگي مثبتي به وجود مي

غالف بيشتر باشد، حشره تمایل دارد تعداد تخم بيشتری
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های مختلف در تاریخ( Callosobruchus maculatus)ای سوسك چهار نقطهالرو + تراکم جمعيت تخم، الرو، تخم  -1شکل 

 (آبان 18مرداد تا  18از )برداری نمونه
Figure 1. Population density of eggs, larvae, eggs+larvae of Callosobruchus maculatus on different 

sampling dates (9 August to 9 November) 
 

الف کمتر هر چه طول غ بر عکس، روی آن قرار دهد و

. خواهد دادری روی آن قرار تخم کمتعداد تحشره  باشد،

دار و نيز رابطه معني آفت خمتعداد تو  غالف بين قطر

وان در مورد تگيری فوق را مييجهتن. شد تمثب b تعالم

ر باشد، تهر چه قطر غالف بزرگ. فسير کردتقطر غالف نيز 

در . عکسدهد و بر ری را روی آن قرار ميتخم بيشتعداد ت

دار و معني ، آفت خمتعداد تو غالف دوم، رابطه طول  تنوب

دار نشد که خم، معنيتعداد تبود ولي رابطه بين قطر و  تمثب

ای وجود خم، رابطهتراکم تدهد که بين قطر و این نشان مي

ایج تهای بعدی نيز به نتيب در نوبترتبه همين . شتندا

برای رفع این . تیاف توان دستي ميتفاوتو بيش م کم

خم را در تعداد تهای مربوط به بار هم داده مشکل، یك

خم و طول تعداد ته و بين تلف روی هم ریختهای مخزمان

آمد  تدار به دسرابطه معني. ه شدتغالف، رگرسيون گرف

قطر خم و تعداد تدر مورد . را نشان داد تگي مثبتکه همبس

به صورت . آمد دار و مثبت به دستغالف نيز رابطه معني

برداری، رابطه بين دو متغير های نمونهکلي در بيشترین تاریخ

شالك و رسوليان . دار و این رابطه به صورت مثبت بودمعني

(Schalk and Rassoulian, 1973 )نویسند کهمي 

 .Cدهد که های انجام شده در مزرعه نشان ميبررسي

maculatus که های رشد کرده و رسيده روی غالف

-الرو مي. کندطول دارند، تخمگذاری مي cm 8حداقل 

-نما ادامهوهای در حال رشد به نشوتواند داخل دانه غالف

-ها ظاهر ميدهد و حشرات کامل پس از رسيدن غالف

تر و مرگ و الروهای آفت مدت زمان رشد طوالني. شوند

 ,.Huis et al)دهند نشان ميپي پيجنمير باالتری را روی 

-و وزن افراد نری که روی گياه مذکور رشد کرده( 1990

به عبارتي این . اند، نسبت به چشم بلبلي و نخود کمتر است

ای حبوبات نبوده گياه غذای مورد عالقه سوسك چهارنقطه

های زیستي آفت از جمله طول وتأثير نامناسبي روی ویژگي

د هر چن. دوره رشدی، ميزان بقاء و وزن افراد نر داشته است

اشاره شد که این آفت بيشترین تخمگذاری را روی گياه 

دهنده شرایط ق دارد ولي ترجيح تخمگذاری، نشانفو

ميزان (. Koura et al., 1971)باشد مناسب رشد نمي

ماندن الروها به اندازه و کيفيت لوبيا بستگي دارد و این زنده

فشار انتخابي مانع از تخمگذاری بيش از حد حشره ماده 
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های کوتاه به در غالف(. Mitchell, 1975)هد شد خوا

دليل عدم تأمين غذای مورد نياز الروی، طول دوره رشدی 

 ,Hu)در بررسي هو (. Mitchell, 1975)یابد افزایش مي

روی تأثير اندازه لوبيا در ميزان تخمریزی سوسك ( 1995

ای حبوبات، به نتيجه مشابهي رسيدند به عبارتي چهارنقطه

 Thanthiangal and)های با طول بيشتر ت غالفاین آف

Mitchell, 2004 )کندرا برای تخمریزی انتخاب مي .

چنانکه از کار تحقيقي انجام شده مشاهده شد، در آغاز 

برداری، با تراکم باالیي از تخم مواجه خواهيم اولين نمونه

شد و شروع حمله آفت به مزرعه از سه هفته قبل از شروع 

توان حدس زد که آغاز بنابراین مي. ری بوده استبردانمونه

حمله آفت از تير ماه بوده و در طول فصل زراعي ادامه دارد 

پردازد که در نهایت در اواخر فصل و به تخمگذاری مي

از ميزان تخمگذاری ( آبان ماه)زراعي و در اواسط پایيز 

در مورد ارتباط طول و قطر غالف با ميزان . آفت کاسته شد

 .مگذاری حشره آفت، اطالعاتي در منابع یافت نشدتخ

-توان نتيجهر نتایج به دست آمده از تحقيق ميبا مرو        

گيری کرد که طول و قطر غالف لوبيا روی الگوی توزیع 

همچنين مشخص شد . گذاردفضایي تخم حشره تأثير مي

الگوی توزیع فضایي تخم، الرو و مجموع تخم و الرو آفت 

-برنامه جمعي است که نتایج مهمي را برای توسعهاز نوع ت

کند و به عنوان عناصر کليدی های نمونه برداری مطرح مي

 .شوندمدیریت تلفيقي آفات محسوب ميراهبردهای در 
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 (Callosobruchus maculatus)ای مقادیر مربوط به پارامترهای رگرسيون خطي بين تراکم تخم سوسك چهار نقطه -3جدول 

 برداریهای مختلف نمونهو طول و قطر غالف لوبيا در تاریخ
Table 3. Estimated values of linear regression parameters between the egg density of Callosobruchus 

maculatus and length/diameter of bean pod on different sampling dates 
 

Bean pod diameter and No. of 

eggs 
Length of bean pod and No. of 

eggs  
Sampling time 

P b a  P b a 

0.002 8.61 14-  0.015 1.32 
13.2

 -
1 

0.337 2.33 2.88  0.081 0.653 
1.48

- 
2 

0.221 6.42 0  0.082 1.12 2.2- 3 

0.17 4.73 2.02-  0.08 0.007 7.6 4 

0.41 0.61- 11.6  0.07 0.92- 24.5 5 

0.08 13.9 15.2-  0.06 1.27 6.9- 6 

0.001 14.2 23.3-  0.15 0.612 
4.69

- 
7 

0.8 0.98- 15.5  0.002 1.14 
3.79

- 
8 

0.51 2.03 2.16  0.32 0.34 1.37 9 

0.02 6.3 7.55-  0.07 0.614 
3.48

- 
10 

0.1 0.23 8304-  0.007 1.64 
15.3

- 
11 

0.04 0.0994 3519-  0.21 0.369 0.99 12 

0.32 1.59 4.74  0.1 0.6 
1.51

- 
13 

0.001 6.26 5.04-  0.03 0.868 
4.68

- 
14 

0.51 1.78 5.7  0.56 0.28 5.1 15 

0.000 7.19 6.38-  0.000 1.33 
11.8

- 
16 

0.000 8.56 10.7-  0.000 1.69 
19.1

- 
17 

0.000 8.18 11.5-  0.000 1.49 
17.8

- 
18 

0.02 1.7 1.08  0.015 0.49 
3.36

- 
19 

0.72 2.11 8.1  0.58 0.72 -24.8 20 
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Abstract 

       Population density, sampling program and spatial distribution pattern of the eggs and larvae of 

Callosobruchus maculatus on cowpea (var. Parastoo) were determined in Tehran region. Bean pod 

was selected as a sample unit and the reliable sample size with maximum relative variation of 20% 

was obtained 50. Taylor's power law and Iwao's patchiness regression, Index of dispersion and 

Lloyd's mean crowding methods were used for determining the spatial distribution pattern of eggs and 

larvae of the pest. The relationship between length and diameter of pods with number of laid eggs was 

determined using linear regression. There was significant positive relationship between number of 

eggs and the length of pods. The relationship between number of eggs and diameter of pods was also 

significantly positive. There was no significant relationship between number of larvae and 

length/diameter of bean pods. Moreover, the spatial distribution pattern of immature stages of pest 

using Taylor's method, index of dispersion and Lloyd's mean crowding was aggregated. Occurrence 

of the pest in field was observed early summer and irregular population fluctuation was recorded 

during growing season.  
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