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تراكم جمعيت و توزيع فضايي مراحل نابالغ سوسك چهار نقطهاي حبوبات
) Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidaeروي لوبيا چشمبلبلي در منطقه
تهران
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رؤيا تقيزاده *1و يعقوب فتحيپور
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تاریخ پذیرش)15/1/29 :

چكيده
تراکم جمعيت ،برنامه نمونهبرداری و الگوی توزیع فضایي تخم و الرو سوسك چهارنقطهای حبوبات Callosobruchus maculatus

روی لوبيا چشم بلبلي رقم پرستو در منطقه تهران مورد مطالعه قرار گرفت .غالف لوبيا به عنوان واحد نمونهبرداری انتخاب و اندازه مناسب
نمونه با حداکثر خطای  ،%23معادل  53واحد نمونهبرداری تعيين شد .برای تعيين الگوی توزیع فضایي تخم و الرو حشره مورد مطالعه از روش
رگرسيوني تيلور و آیوائو ،شاخص پراکندگي و شاخص ميانگين ازدحام لوید استفاده شد .رابطه بين طول و قطر غالف با تعداد تخم نيز به
روش رگرسيون خطي تعيين شد .بين تعداد تخم و طول غالف ،رابطه معنيداری وجود داشت که از نوع مثبت بود و نشاندهنده این است که
هر چه طول غالف بيشتر باشد ،تعداد تخم گذاشته شده روی آن نيز بيشتر خواهد بود .بين تعداد تخم و قطر غالف نيز رابطه معنيدار و از نوع
مثبت بود ولي بين تعداد الرو و طول غالف و همچنين بين تعداد الرو و قطر غالف ،رابطه معنيداری مشاهده نشد .همچنين الگوی توزیع
فضایي مراحل نابالغ آفت با استفاده از روش رگرسيوني تيلور ،شاخص پراکندگي و شاخص ميانگين ازدحام لوید ،تجمعي به دست آمد .ورود
این آفت از اوایل تابستان شروع شده و نوسانهای نامنظم در جمعيت آن طي تاریخهای مطالعه نمونهبرداری مشاهده شد.
واژههاي كليدي :سوسك چهارنقطهای حبوبات ،نمونهبرداری ،توزیع فضایي ،تراکم جمعيت ،لوبيا چشم بلبلي

* نویسنده مسئولr.taghizadeh@urmia.ac.ir :

تقيزاده و فتحيپور ،تراکم جمعيت و توزیع فضایي سوسك چهارنقطهای حبوبات ...

2

مقدمه

بلبلي ،نخود و پيجنپي(نوعي لوبيا) ،بيشتر تخمها را روی

حبوبات یکي از منابع غذایي با پروتئين به نسبت باال

پيجنپي قرار ميدهد .شزالي ( )Shazali, 1989نيز

هستند که در بيشتر نقاط دنيا کشت ميشوند و جلوگيری از

گزارش کرد  C. maculatusبيشترین تخمگذاری را روی

خسارت وارده به این محصوالت ،از جنبه اقتصادی حائز

پيجنپي در مقایسه با چند لگوم دیگر دارد .به عقيده گيگا و

اهميت است ( .)Marouf et al., 2003یکي از مهمترین

اسميت ( ،)Giga and Smith, 1893سوسك چهارنقطه-

آفات حبوبات بهویژه لوبيا چشم بلبلي در مزرعه و انبار،

ای حبوبات ،بيشترین تخمها را روی لوبيا چشم بلبلي قرار

Callosobruchus

ميدهد .با وجود این ،ترجيح تخمگذاری لزوماً به شرایط

) maculatus (Fabriciusميباشد .به خاطر حساس بودن

مناسب برای رشد ،مربوط نميشود ( Koura et al.,

این محصول به آفات ،همه ساله خسارت زیادی به آن وارد

 .)1971تخمگذاری این حشره به وسيله زبری و ناهمواری

ميشود (.)Ghadiri and Samizadeh Lahiji, 2001

بذر و نيز بوی آن تحت تأثير قرار ميگيرد ( Howe and

آلودگي لوبيا به این آفت از مزرعه آغاز شده و حشره همراه

 .)Currie, 1964افراد ماده این آفت که تغذیه کمتری

با دانه در مراحل مختلف سني به انبار منتقل ميشود و در

دارند ،تخمهای کوچكتری هم ميگذارند ( Giga and

شرایط مناسب از نظر دما و رطوبت ،فعاليت حشره و

.)Smith, 1893

سوسك

چهارنقطهای

حبوبات

خسارت آن در انبار ادامه ميیابد ( Ghadiri and

در بررسيهای اکولوژیك جمعيت حشره ،به طور

 .)Samizadeh Lahiji, 2001شکوهيان ( Shokohian,

عمده تمرکز روی پراکنش و تغييرات جمعيت در زمان

 )1972اظهار ميدارد افراد ماده سوسك چهارنقطهای

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

حبوبات که قادر به پرواز باشند ،به طورمعمول در اواخر

ویژگيهای جمعيتي آفات از جمله  C. maculatusدر

زمستان و اوایل بهار در انبارهای گرم ظاهر ميشوند و در

شرایط صحرایي مستلزم نمونهبرداری از جمعيت آنها مي-

بهار و اوایل تابستان به سمت مزارع حبوبات پرواز ميکنند.

باشد .در این نمونهبرداری باید در کنار انتخاب روش

باقریزنوز ( )Bagheri-Zenouz, 1986گزارش ميکند

مناسب برای نمونهبرداری ،برنامه مناسب نمونهبرداری را نيز

که سوسك چهارنقطهای حبوبات در بيشتر نقاط دنيا مشاهده

طراحي کرد (.)Southwood and Henderson, 2000

ميشود و بعضي از ارقام لوبيا چشم بلبلي به شدت به آن

در یك برنامه مناسب نمونهبرداری ،موارد مربوط به انتخاب

آلوده ميشوند .این امر سبب شده است که در بعضي مناطق

واحد نمونهبرداری ،تعيين تعداد مناسب نمونه ،تعيين توزیع

ایران در سالهای اخير کشاورزان از کشت آن رویگردان

مکاني واحد نمونهبرداری و انتخاب زمان مناسب نمونه-

شوند.

برداری دنبال ميشود ( .)Pedigo, 1994برنامه نمونه-
در پي پژوهشهایي که راجع به تغذیه و خسارت این

برداری به عنوان یك ابزار تصميمگيری در مدیریت مبارزه

حشره توسط غدیری و سميعزاده الهيجي ( Ghadiri and

با آفات مورد استفاده قرار ميگيرد و در این ميان تعيين

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

الگوی توزیع فضایي آفت نقش مؤثری را در طراحي یك

گيری شد که از ميان انواع حبوبات ،فقط چند نوع از جمله

برنامه مناسب نمونهبرداری ایفا ميکند ( Boeve and

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

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

حشره قرار ميگيرند ،در صورتي که حبوباتي نظير لوبيا

 ،)2002برای طراحي برنامه مناسب نمونهبرداری یك

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

حشره ،ابتدا باید الگوی توزیع فضایي گونه را تعيين کرد.

اساس بررسيهای انجام شده توسط هوئيس و همکاران

ایده نمونهبرداری عمومي اولين بار به صورت آماری توسط

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

گرین ( )Green, 1970مطرح شد که برگرفته از نظرهای
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تيلور ( )Taylor, 1961; Taylor et al., 1978بود .وی
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مواد و روشها

به این نتيجه رسيد که هزینه باالی اجرای برنامههای نمونه

نمونهبرداری از جمعيت تخم و الرو سوسك C.

برداری از گونههای مشخص موجب ميشود ،اجراکنندگان

 maculatusطي فصل تابستان و پایيز در مزرعه تحقيقاتي

به ندرت از برنامههایي استفاده کنند که تخمين درستي از

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

ميانگين تراکم جمعيت داشته باشد .برای حل این مشکل ،او

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

پيشنهاد داد که برنامههای نمونهبرداری باید بر اساس نسبت

بلبلي رقم پرستو کشت شده انجام گرفت و دادههای به

ميانگين -واریانس که توسط تيلور ( )Taylor, 1961ارائه

دست آمده برای تعيين برنامه نمونهبرداری ،الگوی توزیع

شده بود ،تنظيم شود .با تعيين زمان ورود و خروج آفت به

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

مزرعه ميتوان از نتایج آن در تصميمگيری مدیریت مبارزه

و تراکم تخم آفت مورد استفاده قرار گرفت.

با آفات بهره جست .در مورد تعيين تراکم جمعيت ،الگوی

برنامه نمونهبرداري از سوسك چهارنقطهاي

توزیع فضایي و برنامه نمونهبرداری سوسك چهارنقطهای

حبوبات

حبوبات روی لوبيا چشم بلبلي پژوهش خاصي در ایران

واحد نمونهبرداري

1

انجام نشده است و تنها ميتوان به مطالعات مشابه روی سایر

واحد نمونهبرداری با توجه به روش اودراگو و

آفات مربوط به این محصول از جمله کنه تارتن دولکهای

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

( )Mehrkhou et al., 2008و زنجرك Empoasca

انتخاب شد .نمونهبرداری از غالفها به صورت تصادفي از

 )Naseri et al., 2009( decipiens Paoliاشاره کرد.

کل بوتههای لوبيا انجام گرفت .تعداد تخم سوسك

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

چهارنقطهای حبوبات از طریق شمارش مستقيم آنها در

فضایي سه بعدی تخم سوسك چهارنقطه ای حبوبات را

سطح غالف در هر تاریخ ثبت شد .برای شمارش تعداد

روی لوبيا چشم بلبلي انبار شده توصيف کردهاند و از این

الروها ،در هر بار نمونهبرداری ،غالفها به آزمایشگاه

الگو ،محيط کاوشگری زنبور پارازیتویيد تخمUscana ،

منتقل و زیر استریوميکروسکوپ ،دانهها مورد بررسي قرار

) lariophaga (Trichogrammatidaeرا تعيين کردند.

گرفت و تعداد الرو داخل آنها ثبت شد.

گزارش های بسياری در مورد آفات انباری دیگر از قبيل
Cryptolestes ferrugineus ،Sitophilus granarius
و  Tribolium castaneumوجود دارد ( ;Howe, 1951
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
نمونهبرداری ،الگوی توزیع فضایي و تراکم جمعيت
سوسك چهارنقطهای حبوبات و روند تغييرات جمعيت آن
طي فصل زراعي روی لوبيا چشم بلبلي در منطقه تهران مي

تعداد نمونه

2

عامل تعيينکننده در اندازه نمونه یا به عبارتي تعداد
نمونههای مورد نياز ،اختالف بين دادههای حاصل از نمونه-
برداری اوليه ميباشد ( .)Jafari et al., 2005به منظور
تعيين تعداد مناسب نمونه ابتدا یك نمونهبرداری اوليه با
تعداد  27نمونه انجام شد .سپس با استفاده از دادههای به
دست آمده ،خطای نسبي 3تعيين شد .خطای نسبي دقت
نمونهبرداری اوليه را نشان ميدهد .برای تعيين  RVاز فرمول
زیر استفاده شد (:)1

باشد تا اطالعات به دست آمده از این تحقيق در برنامه

RV= (SE/m) 100
()1
 mميانگين دادهها و  SEخطای معيار دادههای نمونهبرداری

مدیریت تلفيقي سوسك چهارنقطهای حبوبات مورد استفاده

اوليه ميباشد .مقدار قابل قبول برای  RVبسته به نوع کار

قرار گيرد .همچنين رابطه بين طول و قطر غالف لوبيا با
ميزان تخمریزی حشره مورد بررسي قرار گرفت.

1

. Sample unit Sample unit
. Sample size
3
. Relative variation
2
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تحقيقي متفاوت است .در تحقيقات مربوط به مطالعه

 S2واریانس نمونهها و  mميانگين نمونهها در هر تاریخ

دیناميسم جمعيت و تشکيل جدول زندگي حشرات که نياز

نمونهبرداری است b .شيب خط رگرسيون و  aمحل تالقي

به دقت باال ميباشد ،مقدار  RVکمتر از  %13و در مباحث

خط رگرسيون با محور  Yاست .ميانگين و واریانس مربوط

مربوط به مدیریت آفات و تعيين الگوی توزیع فضایي

به هر تاریخ نمونهبرداری محاسبه و پس از گرفتن لگاریتم با

حشرات ،مقدار  RVتا  %25نيز قابل قبول ميباشد

استفاده از نرم افزار  Minitabرابطه رگرسيون خطي بين

( .)Southwood and Henderson, 2000در صورت

آنها به دست آمد .اگر شيب خط رگرسيون ) ،(bبزرگتر از

باال بودن  RVاز ميزان قابل قبول ،باید تعداد نمونههای اوليه

یك باشد ،توزیع از نوع تجمعي ،اگر مساوی یك باشد،

را افزایش داد .تعداد نمونهها از طریق فرمول زیر محاسبه و

توزیع از نوع تصادفي و اگر کوچكتر از یك باشد ،آنگاه

تعيين شد (:)2

توزیع از نوع یکنواخت خواهد بود .پس از تعيين مقدار  bو
برای اثبات آماری ،آزمون  b=1انجام شد t .6محاسبه شده

N= [ts/dm]2

()2

 :Nتعداد مناسب نمونه

از فرمول زیر به دست آمد (:)9

 :dحداکثر ميزان خطای قابل قبول

()9

 :tمقدار جدول استيودنت

t= (b-1) / SEb

 tمحاسبه شده با  tجدول با درجه آزادی  n-2و سطح

 :mميانگين دادههای نمونهبرداری اوليه

اطمينان  %15مقایسه شد .در صورت کوچكتر بودن t

 :sانحراف معيار دادههای نمونهبرداری اوليه

محاسبه شده از  tجدول ،فرض صفر مبني بر  ،b=1پذیرفته

زمان نمونهبرداري

1

ميشود .به این معني که  bبرابر با یك بوده و توزیع فضایي

نمونهبرداری به صورت هفتهای دو بار تنظيم شد .از

از نوع تصادفي ميباشد .در صورت رد شدن فرض صفر،

 18مرداد تا  18آبان ،در کل  28بار نمونهبرداری صورت

چنانچه  b>1باشد ،توزیع تجمعي و اگر  b<1باشد ،توزیع

گرفت .در هر نوبت نمونهبرداری ،در کنار شمارش تعداد

یکنواخت خواهد بود .در روش رگرسيوني آیوائو ،فرمول

تخمها ،تعداد الروها نيز شمارش شد.

رگرسيون خطي به صورت زیر ميباشد (:)5

تعيين الگوي توزيع فضايي آفت

()5

تعيين الگوی توزیع فضایي آفت از روش رگرسيوني

m*=+ m

در این روش برای هر تاریخ نمونهبرداری به تفکيك،

تيلور 2و آیوائو ، 3شاخص پراکندگي 9و شاخص ميانگين

یك * mمحاسبه شد و بين ميانگين دادههای هر تاریخ با

ازدحام لوید انجام شد ( Southwood and Henderson,

* mمحاسبه شده رابطه رگرسيوني به دست آمد .در مجموع

.)2000

برای  28تاریخ ،معادله خط رگرسيون محاسبه و شيب خط

 -1روش رگرسيوني تيلور و آيوائو

رگرسيون به دست آمد .در این روش نيز اگر  >1باشد،

5

در روش رگرسيوني ،دادههای مربوط به هر تاریخ به

توزیع تجمعي و اگر  <1باشد ،توزیع یکنواخت و اگر

صورت جداگانه در نظر گرفته شده و واریانس و ميانگين

 =1باشد ،توزیع از نوع تصادفي خواهد بود .در این مورد

هر تاریخ محاسبه شد .فرمول مورد استفاده در روش

نيز تست  =1مشابه روش قبلي انجام گرفت .از این دو

رگرسيوني تيلور به صورت زیر ميباشد (:)3

روش ذکر شده برای تعيين الگوی توزیع فضایي تخم ،الرو

()3

Log S2=log a + b log m

و مجموع تخم و الرو استفاده شد.
1

. Sampling time
. Taylor's Power Law
3
. Iwao's Patchiness Regression
4
. Index of dispersion
5
. Lloyd's mean crowding
2

. goodness of fit
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 -2شاخص پراكندگي

5

مرداد تا  18آبان ماه به صورت هفتگي تعيين و با استفاده از
2

در شاخص پراکندگي ،هرگاه مقدار  S /mبزرگتر از

نرم افزار  Excelنمودار مربوط به تراکم جمعيت ترسيم شد.

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

تعيين رابطه بين طول و قطر غالف لوبيا و تراكم

یك باشد توزیع تصادفي و اگر کوچكتر از یك باشد

تخم و الرو آفت

توزیع از نوع یکنواخت خواهد بود .پس از محاسبه مقدار

در هر یك از تاریخهای نمونهبرداری ،همراه با تعيين

نسبت واریانس به ميانگين که در آن از تمام دادههای مربوط

تراکم تخم و الرو حشره ،طول و قطر غالفها نيز ثبت شد

به تاریخهای مختلف نمونهبرداری ،به صورت یكجا

تا رابطه بين طول و قطر غالف با ميزان تخمریزی و تراکم

استفاده ميشود .باید فرضيه مساوی با یك بودن نسبت

تعيين شود .برای این منظور ،بين تعداد تخم و الرو (متغير

واریانس به ميانگين از لحاظ آماری مورد قبول واقع شده یا

وابسته) و طول و قطر غالف (متغير مستقل) ،رابطه

رد شود و به همين منظور شاخص پراکندگي ( )IDاز طریق

رگرسيوني خطي به دست آمد .معادله خط رگرسيون،a ،

فرمول زیر محاسبه شد:

 R2 ،bو  P-valueبرای هر رابطه تعيين شد.

ID = (n-1) S2/m

()6

که در آن  S2واریانس و  mميانگين داده هاست .در مرحله

نتايج و بحث

بعد مقدار عددی  Zاز طریق فرمول زیر محاسبه شد:

برنامه نمونهبرداري از سوسك چهارنقطهاي

)Z  2 I D  (2  1

()7

حبوبات

 υدرجه آزادی ( )n-1و  nبرابر تعداد نمونه است .هرگاه

با توجه به اینکه سوسك چهارنقطهای حبوبات در

 Zبه دست آمده بين  1/16و  -1/16باشد توزیع تصادفي و

مزرعه روی غالف لوبيا تخمگذاری ميکند ،از اینرو

اگر بيشتر از  1/16باشد توزیع تجمعي و اگر کوچكتر از

غالف لوبيا به عنوان واحد نمونهبرداری انتخاب شد .نتيجه

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

حاصل از نمونهبرداری اوليه نشان داد که تعداد نمونه مورد

.)and Stiteler, 1974

نياز برای برنامه نمونهبرداری با خطای قابل قبول %23

 -3شاخص ميانگين ازدحام لويد

( )d=3/2برابر با  53واحد نمونهبرداری ميباشد .مقدار RV

برای تعيين توزیع فضایي مراحل نابالغ آفت از شاخص

نيز برابر  %17/3بوده که در محدوده قابل قبولي قرار داشت .

ميانگين ازدحام لوید استفاده شد که فرمول آن به صورت

الگوي توزيع فضايي آفت و تاثير آن بر فرمول

زیر ميباشد:

تعداد نمونه

()8

x  m  S 2 / m  1

که * xشاخص ميانگين ازدحام لوید S2 ،واریانس و m

ميانگين دادههاست .به عنوان یك شاخص ،ميانگين ازدحام
به شدت وابسته به درجه انبوهي و تراکم جمعيت است .به
منظور حذف اثر تغييرات در تراکم ،لوید ،نسبت ميانگين
ازدحام به ميانگين دادهها را بيان کرد x*/m = 1 .تصادفي،
< 1یکنواخت و >  1تجمعي است (.)Lloyd, 1967
تغييرات تراكم تخم و الرو روي لوبيا چشم بلبلي
تراکم تخم و الرو سوسك چهارنقطهای حبوبات
روی لوبيا چشم بلبلي رقم پرستو طي فصل زراعي از 18

نتایج مربوط به الگوی توزیع فضایي آفت با روش
رگرسيوني در جدول  1درج شده است.
نتيجه کاربردی مطالعه توزیع فضایي بکارگيری آن در
نمونهبرداری و تعيين اندازه بهينه نمونه است .در روش تيلور،
رگرسيون بين  log sو  log mمعنيدار بود (.)P>3/331
2

از آنجا که  tمحاسبه شده ،بزرگتر از  tجدول بود ،فرض
صفر مبني بر تصادفي بودن الگوی توزیع فضایي رد شد و
چون مقدار شيب بزرگتر از یك بود ،توزیع فضایي از نوع
تجمعي به دست آمد.

تقيزاده و فتحيپور ،تراکم جمعيت و توزیع فضایي سوسك چهارنقطهای حبوبات ...
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جدول  -1توزیع فضایي مراحل نابالغ سوسك چهار نقطهای ( )Callosobruchus maculatusروی لوبيا چشم بلبلي با استفاده از
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

1.57

1.87

1.7

P
<0.001
-

b

2.46

4.08

2.85

-

tCalculated

2.06

2.06

2.06

-

ttable

0.624

0.753

0.653

-

r2

-

distribution



4.35

1.38

<0.001
-

Iwao



1.18

2.65

1.98

-

tCalculated

2.06

2.06

2.06

-

ttable



0.679

0.653

-

Random

random

random

-

Aggregated

aggregated aggregated

Regression
Taylor

2

r

distribution

جدول  -2پارامترهای محاسبه شده با استفاده از شاخص پراکندگي و شاخص ميانگين ازدحام لوید برای مراحل نابالغ سوسك
چهار نقطهای ()Callosobruchus maculatus
Table 2. Estimated parameters by Index of dispersion and Lloyd's mean crowding for immature stages
of Callosobruchus maculatus
Egg
Larvae
Egg + Larvae
2
S /m
1.553571
1.179624
1.742445
ID
2173.446
458.8738
2437.681
Z
14.03484
3.401699
17.92766
*x
10.21357
2.38924
12.45459
x*/m
1.057305
1.081292
1.063391

این نتيجه نشان ميدهد که حشره تمایل دارد تخمهای

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

خود را در کنار یکدیگر و به صورت تجمعي قرار دهد .در

دست آمده از دو روش رگرسيوني به دليل تفاوت در

روش آیوائو ،رگرسيون بين * mو  mمعنيدار بود

آمارههای مورد استفاده دو روش و همچنين تفاوت احتمالي

( .)P>3/331چنان که در جدول  1نيز مشاهده ميشود ،به

در ميزان دقت این روشهاست .از تفاوت نتيجه دو روش

دليل کوچكتر بودن  tمحاسبه شده از  tجدول ،فرض

ميتوان چنين استنباط کرد که عليرغم تجمعي بودن

صفر پذیرفته شد و الگوی توزیع فضایي تخم آفت از نوع

الگوی توزیع فضایي تخم آفت در روش تيلور ،شدت

تصادفي به دست آمد .شاخص پراکندگي ( Z ،)IDمحاسبه

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

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

به صورت تصادفي تشخيص داده شد .حشره ماده ميتواند

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

تعداد تخمهای روی هر بذر را تشخيص دهد و از اطالعات

نشان داده شده است .نتایج نشان داد که الگوی توزیع

آن استفاده کرده و تخمها را با پراکنش تقریباً یکنواخت
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قرار داده تا از رقابت الروی جلوگيری نماید ( Wilson,

روند نزولي داشت که بهتدریج حشره در حال خروج از

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

مزرعه ميباشد .منحني مربوط به مجموع تخم و الرو در

مطالعه تخمهای خود را به صورت تجمعي و با شدت تجمع

تاریخهای مختلف نمونهبرداری ،در حال افزایش و کاهش

کمتری قرار ميدهد .بدینترتيب یافتههای محققين دیگر در

بوده است .تاریخ ورود حشره به مزرعه ،اوایل تابستان تعيين

رابطه با یکنواختي پراکنش تخم آفت را ميتوان تأیيد کرد.

شد .در تاریخ  18آبان ،آخرین نمونهبرداری انجام شد که

رابطه بين متغيرهای مستقل و وابسته در هر دو روش

زمان خروج حشره از مزرعه ميباشد .بيشترین تراکم

رگرسيوني تيلور و آیوائو برای مرحله الرو ،معنيدار بود

مجموع تخم و الرو 23 ،عدد در هر غالف و کمترین تراکم

( .)P>3/331در این مورد نيز  tمحاسبه شده از  tجدول،

مجموع تخم و الرو 2 ،عدد در هر غالف ،به دست آمد.

بزرگتر بود و توزیع از نوع تجمعي به دست آمد (جدول .)1

منحني مربوط به تخم نيز روندی مشابه با منحني مجموع

بر اساس نتایج هر دو شاخص ،الگوی توزیع فضایي الرو،

تخم و الرو داشت .نوسانهای نامنظم تراکم جمعيت آفت

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

ميتواند به دليل شرایط آب و هوایي نامساعد برای دشمنان

در هر دو روش رگرسيوني تيلور و آیوائو ،رابطه بين متغيرها

طبيعي و کيفيت باالی گياهان ميزبان باشد .با گذر فصل

معنيدار بود ( .)P>3/331در روش تيلور  tمحاسبه شده از t

رویش ،از کيفيت گياهان ميزبان کاسته شده و افزایش

جدول ،بزرگتر بوده و توزیع از نوع تجمعي تعيين شد ولي

فعاليت عوامل بيوکنترل منجر به کاهش جمعيت آفت مي-

در روش آیوائو t ،محاسبه شده از  tجدول کوچكتر بوده

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

و الگوی توزیع از نوع تصادفي به دست آمد (جدول .)1

بارندگي تأثير منفي روی تراکم جمعيت حشره دارد

نتایج شاخصها نشان داد که توزیع فضایي مجموع تخم و

(.)Gonzalez-Santarosa et al., 2014

الرو ،تجمعي است (جدول  .)2تجمعي بودن توزیع فضایي

ارتباط بين طول و قطر غالف با تراكم تخم و الرو

نشانگر آن است که حضور یك فرد در یك منطقه باعث

آفت

حضور سایر افراد در اطراف آن شده و احتمال اشغال در هر

در هر تاریخ به طور جداگانه ،دادههای مربوط به

یك از نقاط زیستگاه توسط افراد آن جامعه برابر نيست.

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

الگوی توزیع فضایي مجموع تخم و الرو توسط روش

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

آیوائو از نوع تصادفي به دست آمد و آن به حالتي اشاره

تعداد الرو و قطر غالف و تعداد الرو ،رگرسيون خطي

ميکند که شانس انتخاب محل برای این مراحل نابالغ،
یکسان است و حشره تخمها را به صورت تصادفي در روی
غالفها قرار ميدهد.
تغييرات تراكم جمعيت آفت
اطالعات به دست آمده مربوط به تراکم جمعيت
تخم ،الرو ،تخم و الرو در شکل  1نشان داده شده است.

گرفته شد .این چهار عمل در مورد تمام تاریخهای نمونه-
برداری تکرار شد (جدول .)3
در نوبت اول نمونهبرداری ،رابطه بين طول غالف و
تخم آفت ،معنيدار شد .یعني طول غالف بر ميزان
تخمریزی حشره و الگوی توزیع فضایي تخم تأثير ميگذارد
و به عبارتي ميزان تخمریزی حشره به طول غالف ،وابسته

روند تغييرات جمعيتي تخم ،تخم و الرو مشابه بوده و

است .برای اینکه نوع رابطه ،معلوم شود ،به عالمت  bباید

در مقایسه با تراکم الرو ،اندکي تغيير نشان داد .روند تغيير

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

جمعيت الرو از اولين نمونهبرداری ،در حال نوسان نامنظم

چه مقدار یکي افزایش دارد ،بر مقدار دیگری نيز افزوده

بوده و از تاریخ  12شهریور به بعد ،تغييرات اندکي مشاهده

خواهد شد و همبستگي مثبتي به وجود ميآید .هر چه طول

شد و در اواخر نمونهبرداری که اواسط پایيز بود ،منحني،

غالف بيشتر باشد ،حشره تمایل دارد تعداد تخم بيشتری

8
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شکل  -1تراکم جمعيت تخم ،الرو ،تخم  +الرو سوسك چهار نقطهای ( )Callosobruchus maculatusدر تاریخهای مختلف
نمونهبرداری (از  18مرداد تا  18آبان)
Figure 1. Population density of eggs, larvae, eggs+larvae of Callosobruchus maculatus on different
)sampling dates (9 August to 9 November

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

( )Schalk and Rassoulian, 1973مينویسند که

باشد ،حشره تعداد تخم کمتری روی آن قرار خواهد داد.

بررسيهای انجام شده در مزرعه نشان ميدهد که C.

بين قطر غالف و تعداد تخم آفت نيز رابطه معنيدار و

 maculatusروی غالفهای رشد کرده و رسيده که

عالمت  bمثبت شد .نتيجهگيری فوق را ميتوان در مورد

حداقل  8 cmطول دارند ،تخمگذاری ميکند .الرو مي-

قطر غالف نيز تفسير کرد .هر چه قطر غالف بزرگتر باشد،

تواند داخل دانه غالفهای در حال رشد به نشوونما ادامه-

تعداد تخم بيشتری را روی آن قرار ميدهد و بر عکس .در

دهد و حشرات کامل پس از رسيدن غالفها ظاهر مي-

نوبت دوم ،رابطه طول غالف و تعداد تخم آفت ،معنيدار و

شوند .الروهای آفت مدت زمان رشد طوالنيتر و مرگ و

مثبت بود ولي رابطه بين قطر و تعداد تخم ،معنيدار نشد که

مير باالتری را روی پيجنپي نشان ميدهند ( Huis et al.,

این نشان ميدهد که بين قطر و تراکم تخم ،رابطهای وجود

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

نداشت .به همين ترتيب در نوبتهای بعدی نيز به نتایج

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

کم و بيش متفاوتي ميتوان دست یافت .برای رفع این

گياه غذای مورد عالقه سوسك چهارنقطهای حبوبات نبوده

مشکل ،یك بار هم دادههای مربوط به تعداد تخم را در

وتأثير نامناسبي روی ویژگيهای زیستي آفت از جمله طول

زمانهای مختلف روی هم ریخته و بين تعداد تخم و طول

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

غالف ،رگرسيون گرفته شد .رابطه معنيدار به دست آمد

اشاره شد که این آفت بيشترین تخمگذاری را روی گياه

که همبستگي مثبت را نشان داد .در مورد تعداد تخم و قطر

فوق دارد ولي ترجيح تخمگذاری ،نشاندهنده شرایط

غالف نيز رابطه معنيدار و مثبت به دست آمد .به صورت

مناسب رشد نميباشد ( .)Koura et al., 1971ميزان

کلي در بيشترین تاریخهای نمونهبرداری ،رابطه بين دو متغير

زندهماندن الروها به اندازه و کيفيت لوبيا بستگي دارد و این

معنيدار و این رابطه به صورت مثبت بود .شالك و رسوليان

فشار انتخابي مانع از تخمگذاری بيش از حد حشره ماده
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خواهد شد ( .)Mitchell, 1975در غالفهای کوتاه به

و به تخمگذاری ميپردازد که در نهایت در اواخر فصل

دليل عدم تأمين غذای مورد نياز الروی ،طول دوره رشدی

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

افزایش ميیابد ( .)Mitchell, 1975در بررسي هو ( Hu,

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

 )1995روی تأثير اندازه لوبيا در ميزان تخمریزی سوسك

تخمگذاری حشره آفت ،اطالعاتي در منابع یافت نشد.

چهارنقطهای حبوبات ،به نتيجه مشابهي رسيدند به عبارتي

با مرور نتایج به دست آمده از تحقيق ميتوان نتيجه-

این آفت غالفهای با طول بيشتر ( Thanthiangal and

گيری کرد که طول و قطر غالف لوبيا روی الگوی توزیع

 )Mitchell, 2004را برای تخمریزی انتخاب ميکند.

فضایي تخم حشره تأثير ميگذارد .همچنين مشخص شد

چنانکه از کار تحقيقي انجام شده مشاهده شد ،در آغاز

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

اولين نمونهبرداری ،با تراکم باالیي از تخم مواجه خواهيم

از نوع تجمعي است که نتایج مهمي را برای توسعه برنامه-

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

های نمونه برداری مطرح ميکند و به عنوان عناصر کليدی

نمونهبرداری بوده است .بنابراین ميتوان حدس زد که آغاز

در راهبردهای مدیریت تلفيقي آفات محسوب ميشوند.

حمله آفت از تير ماه بوده و در طول فصل زراعي ادامه دارد
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)Callosobruchus maculatus(  مقادیر مربوط به پارامترهای رگرسيون خطي بين تراکم تخم سوسك چهار نقطهای-3 جدول
و طول و قطر غالف لوبيا در تاریخهای مختلف نمونهبرداری
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
Sampling time

Length of bean pod and No. of
eggs
a

Bean pod diameter and No. of
eggs

b

P

a

b

P

1.32

0.015

-14

8.61

0.002

-

0.653

0.081

2.88

2.33

0.337

3

-2.2

1.12

0.082

0

6.42

0.221

4

7.6

0.007

0.08

-2.02

4.73

0.17

5

24.5

-0.92

0.07

11.6

-0.61

0.41

6

-6.9

1.27

0.06

-15.2

13.9

0.08

7

4.69
0.612

0.15

-23.3

14.2

0.001

-

1.14

0.002

15.5

-0.98

0.8

9

1.37

0.34

0.32

2.16

2.03

0.51

10

3.48
0.614

0.07

-7.55

6.3

0.02

-

1.64

0.007

-8304

0.23

0.1

0.99
1.51

0.369

0.21

-3519

0.0994

0.04

-

0.6

0.1

4.74

1.59

0.32

-

0.868

0.03

-5.04

6.26

0.001

5.1
11.8

0.28

0.56

5.7

1.78

0.51

-

1.33

0.000

-6.38

7.19

0.000

1.69

0.000

-10.7

8.56

0.000

1.49

0.000

-11.5

8.18

0.000

-

0.49

0.015

1.08

1.7

0.02

24.8

-0.72

0.58

8.1

2.11

0.72

1

13.2

2

1.48

8

3.79

11
12
13
14
15
16
17

15.3

4.68

19.1

18

17.8

19
20

3.36

11
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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.
Key words: Callosobruchus maculatus, Sampling, Spatial distribution, Population density, Cowpea
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