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 برداري از چهار آفت مزارعنمونهدر  وكديكارايي تله چسبنده زرد رنگ و 

  گندم 

 
 2و حسين پژمان*1مجيد محمودي

 استان فارس يعيو منابع طب يكشاورز يقاتمركز تحق - 2يالم، دانشگاه ا ي، دانشكده كشاورزي،پزشكياهگروه گ -1

 
 )20/12/96: پذيرش تاريخ  2/10/96: دريافت تاريخ(

 
  چكيده 

گيري در مورد كاربرد قبل از هر تصميم كهطوريبه هاي كشاورزي استسيستماكوكليدي مديريت تلفيقي آفت در اي جزاز اپايش آفات 

ي چسبنده زرد هاكارايي دو روش كارت ،بايد اطالعات مناسبي از تراكم آفت در دسترس باشد. در اين مطالعه ،آفاتهاي مديريتي روش

)، .Chlorops pumilionis Bjerk)، مگس زرد ساقه گندم (.Oscinella frit Lمگس فري ( بردارينمونهجهت  وكديرنگ و دستگاه 

اين مطالعه  ) بررسي شدند..Psammotettix alienus Dahlbزنجرك ساموتيتيكس () و .Cephus pygmaeus L( گندم خوارساقهزنبور 

به  .جهت تعيين پراكنش فضايي آفات از قانون نمايي تيلور استفاده شد نجام شد.ا 1393و  1392ي هادر شهرستان زرقان استان فارس طي سال

با كارت  بردارينمونهدر روش  و با روش گرين استفاده شد. 2/0ايي با دقت ثابت دنباله بردارينمونهمنظور تعيين اندازه نمونه مطلوب از طرح 

داراي  و زنجرك ساموتيتيكس، مگس زرد ساقه گندم و مگس فريگندم از نوع تجمعي بود  خوارساقهزنبور  پراكنش فضاييزرد چسبنده 

تعداد نتايج نشان داد . از نوع تصادفي بودهر چهار آفت  راكنش فضاييپ وكديبا  بردارينمونهدر روش  الگوي پراكنش تصادفي بودند.

هرگاه ميانگين تراكم جمعيت مگس زرد ساقه گندم، مگس مورد نياز با افزايش ميانگين تراكم جمعيت آفت كاهش يافت.  بردارينمونهواحد 

، 21به ترتيب 2/0گندم و زنجرك ساموتيتيكس در هر كارت زرد يك عدد باشد، تعداد نمونه مورد نياز با سطح دقت  خوارساقهفري، زنبور 

يك عدد باشد، تعداد نمونه مورد نياز به  وكديبرداري دستگاه نمونهاست و هرگاه ميانگين تراكم اين چهار آفت در هر واحد  48و  42، 27

و هم بر اساس  )RV( تغيير نسبي شاخص ي زرد چسبنده هم بر اساسهاكارتتوان از كه مي تايج نشان دادناست.  39و  33، 13، 19ترتيب 

. نمودچهار آفت گندم استفاده اين  بردارينمونهي ها) به عنوان يك ابزار مورد اعتماد و با كارايي مناسب در برنامهRNP( دقت خالص نسبي

گندم و زنجرك ساموتيتيكس در  خوارساقهي مديريت تلفيقي مگس زرد ساقه گندم، مگس فري، زنبور هاتواند در برنامهمينتايج اين مطالعه 

 مزارع گندم مفيد واقع شود.

 
  ، دقت، كارايي، اندازه نمونهبردارينمونههاي كليدي: واژه
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  مقدمه 

كليدي مديريت تلفيقي آفت  زاياز اجپايش آفات 

)IPMاز هرقبل و بايد ي كشاورزي است ها) در سيستم 

ي مديريتي هاگيري در مورد كاربرد روشتصميم گونه

آفات بايد اطالعات كاملي از تراكم آفت در دسترس باشد 

)2000., al et Cullen; 1998Kogan,  نوع پراكنش .(

آفات يكي از عوامل مهم در تعيين اندازه نمونه جهت 

آفاتي تراكم جمعيت آيد. ميبرآورد تراكم آفات به حساب 

كه داراي پراكنش يكنواخت هستند نسبت به آفاتي كه 

قابل  داراي پراكنش تجمعي هستند با تعداد نمونه كمتري 

داراي شانس برابر در  هاهمه نمونه باشند، زيراميبرآورد 

تعيين آفت هستند. تعداد نمونه مورد نياز با سطح دقت نيز 

ارتباط مستقيم دارد. كاهش تعداد كمي نمونه باعث كاهش 

ولي از طرف ديگر  ،شودميدقت برآورد تراكم جمعيت 

 بردارينمونهتعداد نمونه بيشتر منجر به افزايش هزينه برنامه 

ر، ينه برحسب زمان، نيروي كاشود. در اغلب موارد هزمي

 ,Dentشود (گيري ميتجهيزات يا هزينه مالي اندازه

حشرات  بردارينمونهي هاموفقيت برنامه به منظور). 1991

آفت در سطح تجاري بايد دقت، كارايي و كاربردي بودن 

  ). Buntin, 1994تلفيق شوند ( بردارينمونهروش 

هاي مديريت تلفيقي آفات با توجه به اهميت برنامه

 بردارينمونهي هازيادي در زمينه روش هايپژوهشگندم 

 Archer andآفات گندم در دنيا انجام شده است (

Bynum, 1992; Elliott et al., 2003 در ايران .(

ي با هدف ايجاد سيستم امطالعه)  ,2005Latifianلطيفيان (

در مديريت تلفيقي آفات گندم با استفاده از  گيريتصميم

در استان لرستان انجام داد.  ايدنباله بردارينمونهروش 

ايشان شمارش به روش وجود يا عدم  بردارينمونهروش 

وجود آلودگي آفات روي يك گياه كامل بود و پراكنش 

ي تعيين شد. اآلودگي به آفات با استفاده از روش دو جمله

ي الزم براي برآورد ميزان آلودگي به سن هاتعداد نمونه

ي گندم و سوسك برگخوار هاگندم، تريپس گندم، شته

نمونه محاسبه شد. لطيفيان  9و  10، 9، 17ترتيب گندم به

)Latifian, 2003با بررسي  1379و  1378ي ها) طي سال

فنولوژي و تغييرات فصلي تراكم جمعيت آفات گندم در 

آفات در اواسط  بيشترتراكم  كه داداستان لرستان نشان 

  ارديبهشت تا اوايل خرداد در نقطه اوج است.

آفات  بردارينمونهانجام شده در زمينه  هايبررسيبيشتر 

 )Put Eurygaster integriceps.( گندم به سن گندم

 et alMohiseni ,.است. محيسني و همكاران ( بوده مربوط

 5/0و  25/0كادر ( بردارينمونه) با استفاده از روش 2008

توزيع فضايي  كه نشان دادند يادنبالهگيري مترمربع) و نمونه

 محيسني سن گندم تجمعي است. در مطالعه ديگري

)2017Mohiseni, مدل  مدل تيلور نسبت به كه ) نشان داد

آيواو برازش بهتري جهت نشان دادن توزيع فضايي سن 

) Greenموردنياز به روش گرين (گندم دارد و تعداد نمونه 

 وپورگي  از جمعيت سنين دو، سه، چهار 25/0با سطح دقت 

 25و  67، 87، 62ترتيب مجموع سن پنج و حشره بالغ به

 Elliott etمترمربع) است. اليوت و همكاران ( 1/0كادر (

al., 2003 شمارش تعداد  بردارينمونه) با استفاده از روش

 نشان دادند ايدنباله گيرينمونهشته روي يك ساقه گندم و 

 ،شته در ساقه باشد 2بيشتر از  هااگر ميانگين تراكم شته كه

براي شته سبز  25/0حداقل تعداد نمونه موردنياز با دقت 

) و شته برگ Schizaphis graminum Rondaniگندم (

 45و  53رتيب ت) به.Rhopalosiphum padi Lيوالف (

  نمونه (ساقه) است.

 Oscinella fritمگس فريآفاتي مثل حاضر در مطالعه

L. (Diptera: Chloropidae) ،  مگس زرد ساقه گندم
Chlorops pumilionis Bjerk. (Diptera: 

Chloropidae)،  گندم خوارساقهزنبور Cephus 

pygmaeus L. (Hymenoptera: Cephidae(  و

 .Psammotettix alienus Dahlbزنجرك ساموتيتيكس 

(Hemiptera: Cicadellidae) شده كه در ديگر  بررسي

ها مربوط به آفات گندم توجه كمتري به آن هايبررسي

ناقل ويروس كوتولگي  زنجرك ساموتيتيكسشده است. 

 ,.Lotfipour et al) در ايران است (WDVگندم (

ترين كوتولگي گندم يكي از مهمويروسي بيماري ). 2013

 Wangعوامل ايجاد خسارت در مزارع گندم در دنيا است (

2014., et al اين ويروس كه متعلق به جنس .(
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Mastrevirus  و از خانوادهGeminiviridae  است

عالئمي مانند كوتولگي، افزايش تعداد برگچه و نكروز در 

ي هاروشترين كند. يكي از مهمميميزبان خود ايجاد 

باشد ميها هاي ويروسي كنترل ناقل آنكنترل بيماري

)2005Agrios,  ( گندم خوارساقه). زنبورGhadiri and 

2001Safai,  ،( و مگس زرد ساقه گندم نيز از مگس فري

خسارت قابل  هاآفات مهم گندم است كه بعضي سال

  ).Behdad, 1993كنند (ميتوجهي به اين محصول وارد 

ي چسبنده زرد رنگ و دستگاه هاكارايي كارتهرچند 

براي اغلب آفات  بردارينمونهبه عنوان يك روش  وكدي

 ,Costello and Daane, 1997; Hallبررسي شده است (

2009; Bannerman et al., 2015 آفات )، ولي در مورد

. مطالعه حاضر انجام نشده استي اگندم در اين زمينه مطالعه

كارت  بردارينمونهدو روش  كاراييهدف مقايسه با 

كه تا به حال در  ،وكديچسبنده زرد رنگ و دستگاه 

آفات گندم توجه كمتري به خود جلب  بردارينمونهزمينه 

با هدف تأمين اطالعات در زمينه پراكنش فضايي  ،اندكرده

و تعداد نمونه مورد نياز چهار آفت مزارع گندم (مگس زرد 

گندم و زنجرك  خوارساقهساقه گندم، مگس فري، زنبور 

  ساموتيتيكس) انجام شد. 

  

  هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

در ايستگاه  1393و  1392در دو سال متوالي اين مطالعه 

 25فارس واقع در  استان تحقيقات كشاورزي زرقان

زراعي به  كيلومتري شمال شيراز اجرا شد. قطعه زمين

سمت مساوي قانتخاب و به سه مساحت يك و نيم هكتار 

هكتاري  تقسيم شد. عمليات كاشت بذر در هر دو فصل نيم

سامانه آبياري از  زراعي در نيمه دوم آبان ماه انجام شد و

گونه هر دو فصل زراعي، هيچ د. درنوع سطحي بو

- كش استفاده نشد و عمليات كنترل علفكش يا قارچآفت

هاي مناسب و متداول هاي هرز با استفاده از علف كش

انجام شد. در هر دو فصل زراعي، قبل از بذر كاري مقدار 

كيلوگرم كود فسفات آمونيوم به طور يكنواخت با  100

كيلوگرم كود اوره  360نين كود پاش دوار پاشيده شد. همچ

  صورت سرك در دو مرحله استفاده شد. به

  بردارينمونه

مگس زرد ساقه گندم، مگس برداري از براي نمونه

گندم و زنجرك ساموتيتيكس در  خوارساقهفري، زنبور 

و دستگاه  1 زرد رنگ هاي چسبندهاز كارتمزارع گندم 

- ها دو هفته يكبردارياستفاده شد. فواصل نمونه 2وكدي

  بار بود و از اول فروردين تا آخر خرداد ادامه داشت.

در هر قطعه چهار عدد كارت چسبنده زرد رنگ  

ها ساخت شركت راسل و به ابعاد استفاده شد. كارت

 بي بامتر بودند. در هر قطعه دو عدد پايه چوسانتي 25×10

رز م متر از هم، روي 20متر و با فاصله سانتي 120ارتفاع 

- وسط هر قطعه نيم هكتاري نصب شد. روي هر پايه سوراخ

- شد بوتهزمان با رمتر تعبيه شد وهمسانتي 20با فواصل  يهاي

. ها افزايش يافتهاي گندم، ارتفاع محل استقرار كارت

رنگ به صورت روي هر پايه چوبي دو عدد كارت زرد

غربي نصب شد. در هر –هاي شرقي عمودي و در جهت

ي زرد رنگ هاكارت هابعد از ثبت داده برداريونهنمتاريخ 

  تعويض شدند.

از دستگاه مكش  وكديبه روش  بردارينمونهجهت 

 CDC 2846( وارداتي توسط شركت مهندسي پارس ايران

Back pack Aspirator(  استفاده شد. قطر دهانه لوله

ها در هر برداريمتر بود. نمونهسانتي 13مكنده اين دستگاه 

طول مزرعه در مسير ثابت (مرز طولي وسط هر مزرعه) و به

داخل  آوري شده بههاي جمعاجرا شد. نمونه متر 100

و به آزمايشگاه  ريخته شدههاي پالستيكي بزرگ كيسه

هاي حاوي نمونه به مدت يك ساعت منتقل شدند. كيسه

تا  تندگرفدرجه زير صفر قرار  18درون فريزر با دماي 

ها برحسب نوع كشته شوند. نمونه هاآن رونهاي دنمونه

  . ها ثبت شدگونه تفكيك و فراواني آن

  تعيين پراكنش فضايي و تعداد نمونه مورد نياز

جهت تعيين پراكنش فضايي آفات از قانون نمايي تيلور 

)Taylor, 1961(  رابطه) در ابتدا ميانگين و 1استفاده شد .(

                                                 
1. Yellow sticky cards 
2. D vac 
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و  بردارينمونهواريانس فراواني هر گونه از آفات در واحد 

در هر تاريخ تعيين شد و سپس پارامترهاي رابطه رگرسيوني 

) 2(رابطه  هاو لگاريتم واريانس هابين لگاريتم ميانگين

  محاسبه شد. 

  b=am2S                                                            1 رابطه

  Log(a)+bLog(m2S( Log= ((                      2رابطه 

 a، بردارينمونهواريانس هر تاريخ =  2S هادر اين رابطه

 بردارينمونه= ميانگين هر تاريخ  m، بردارينمونه= پارامتر 

كه درواقع شيب  bاگر مقدار  = شاخص تجمع است. bو 

اري بيشتر از يك باشد دمعنيخط رگرسيون است به طور 

شود و مينوع پراكنش فضايي حشره تجمعي در نظر گرفته 

ترتيب پراكنش تصادفي اگر مساوي يا كمتر از يك باشد به

  آيد.ميو يكنواخت به حساب 

) با bار بودن تفاوت شاخص تجمع (دمعنيجهت آزمون 

 tمحاسبه و با مقدار  3با استفاده از رابطه  t، مقدار 1عدد 

مقايسه  -2nو درجه آزادي  05/0ل با سطح اطمينان جدو

  شد.

  =bSE/)1-b(t                                                   3 رابطه

= خطاي  bSEو  شاخص تجمع=  bدر اين رابطه 

محاسبه شده  tاگر است.  شاخص تجمع استاندارد

 1جدول بود، شاخص تجمع نسبت به عدد  tتر از كوچك

ار نداشت و پراكنش فضايي آفت از نوع دمعنياختالف 

جدول بود بسته  tمحاسبه شده بيشتر از  tتصادفي بود و اگر 

تر از يك باشد به تر يا كوچكبزرگ bبه اينكه مقدار 

  ترتيب پراكنش تجمعي و يكنواخت به حساب آمد.

 بردارينمونهبه منظور تعيين اندازه نمونه مطلوب از طرح 

 ,Greenو با روش گرين ( 2/0ايي با دقت ثابت دنباله

) استفاده شد. اندازه نمونه مطلوب براي طرح گرين با 1970

  ).Karandinos, 1976محاسبه شد ( 4استفاده از رابطه 

  =bam2D/1N)-2(                                             4رابطه 

سطح =  Dز، تعداد نمونه مورد نيا=  Nدر اين رابطه 

ضرايب حاصل از قانون نمايي تيلور و =  bو  a)، 2/0دقت (

m  = است. بردارينمونهميانگين تراكم آفت در هر واحد 

  

  هاتجزيه و تحليل داده 

در برآورد  هابردارينمونهدقت  گيرياندازهبراي 

 شاخصاز  بردارينمونهميانگين تعداد آفات در هر واحد 

  :) ,2009Hall() استفاده شد 5(رابطه  3RVتغيير نسبي يا 

  RV=(SEM/M)*100                                     5رابطه 

= خطاي 4SEM، ها= ميانگين دادهMدر اين رابطه 

) به SDاستاندارد ميانگين است كه از تقسيم انحراف معيار (

شود. مقدار مي) محاسبه SEM=SD/√nجذر تعداد نمونه (

RV  مربوط به ديناميسم جمعيت  هايپژوهشدر قابل قبول

 10و جدول زندگي كه نياز به دقت بااليي است كمتر از 

مربوط به مديريت آفات و تعيين  هايبررسيدرصد و در 

درصد نيز قابل قبول  25الگوي فضايي حشرات نزديك به 

  است.

) 6(رابطه  5RNPدر اين مطالعه دقت خالص نسبي يا 

 Michelsاست ( بردارينمونهكه بيانگر كارايي نسبي روش 

and Behle, 1992 .نيز محاسبه شد (RNP  كه تلفيقي از

RV دهنده كارايي يك روش نشان ،و هزينه است

 RNPاست. در مديريت تلفيقي آفات هرچه  بردارينمونه

تري به بيشتر باشد روش مناسب بردارينمونهيك روش 

  ).Bannerman et al., 2015آيد (حساب مي

 RNP=100/(RV×C)                                       6رابطه 

 بردارينمونهميزان هزينه هر روش  Cدر اين رابطه 

ي هابا كارت بردارينمونهاست. در اين مطالعه براي روش 

 چسبنده زرد رنگ مدت زمان شمارش و ثبت تعداد آفات و

جمع آوري  وكديبا دستگاه  بردارينمونهبراي روش 

ت و فرايندهاي بعدي مثل جداسازي، شمارش و ثب هانمونه

 تعداد آفات به عنوان هزينه در نظر گرفته شد.

  

  و بحث نتايج

  هاي شكار شدهگونهفراواني 

با ميانگين تراكم هر يك از آفات كه در اين مطالعه 

 وكديكارت زرد چسبنده و دستگاه  بردارينمونهروش 

                                                 
3. Relative variation 
4. Standard error of mean 
5. Relative net precision 
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. در زيادي داشتند هايسال نوسان طول دوبررسي شدند در 

عدد  01/7به طور ميانگين تعداد  1393و سال  1392سال 

عدد  93/74عدد مگس فري،  77/5مگس زردساقه گندم، 

گندم  خوارساقهعدد زنبور  78/2زنجرك ساموتيتيكس و 

طي اين دو سال به  آوري شد.جمع وكديتوسط دستگاه 

عدد  38/8عدد مگس زردساقه گندم،  11/3طور ميانگين

 28/13زنجرك ساموتيتيكس و عدد  52/19مگس فري، 

ي چسبنده زرد رنگ هاگندم توسط تله خوارساقهعدد زنبور 

  شكار شد.

ي زرد هاتوسط كارت گندم خوارساقهتراكم زنبور 

. برابر سال اول ثبت شد 35در سال دوم بيش از  چسبنده

گندم در دو سال  خوارساقهزنبور  انبوهي شديد هاينوسان

 Banita( و روماني )Altinayar, 1975( متوالي از تركيه

and Popov, 1976(  نيز گزارش شده است. در زمينه

 خوارساقهتراكم جمعيت زنبور  هاينوسانعوامل مؤثر بر 

اند. مختلف موارد متفاوتي بيان كرده هايپژوهشگندم 

تراكم  موثر بر يكي از عوامل  )Ghadiri, 1994( قديري

وضعيت رطوبت در خاك  را گندم خوارساقهجميت زنبور 

نيز  ديگرياست. منابع  كردهو اطراف طوقه گندم بيان 

 ارديبهشت عواملي مثل رطوبت و دماي خاك در ماه

)Altinayar, 1975 (و ) پارازيتيسمAltinayar, 1975; 

Filipy et al., 1985; Banita et al., 1992 را (

ترين عوامل تنظيم كننده تراكم جمعيت اين آفت بيان مهم

اند. هر چند در زمينه رطوبت خاك اين منطقه در زمان كرده

ولي آمار  ،دسترس نيست انجام آزمايش اطالعاتي در

در متوسط دماي ارديبهشت  كه دهدميهواشناسي نشان 

 سال ) نسبت به ارديبهشتسلسيوسدرجه  9/19( 1393سال

 ترگراد گرم) سه درجه سانتيسلسيوسدرجه  9/16( 1392

دماي باالتر كه رسد مياست. در واقع به نظر  بوده

تواند به مي 1392نسبت به سال  1393ارديبهشت ماه سال 

يش جمعيت اين عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار در افزا

آفت پيشنهاد شود. با توجه به اينكه چندين مطالعه بر نقش 

به نظر  ،پارازيتيسم بر تنظيم جمعيت اين آفت تأكيد دارند

شديد تراكم  هاينوسانرسد جهت روشن شدن دليل مي

ي مختلف بايد عوامل ديگري هاجمعيت اين آفت در سال

نيز مطالعه  مثل نقش عوامل كنترل بيولوژيك در اين منطقه

ي هااز تراكم ايرحال اين وضعيت كه دامنههبه شوند.

ي اين مطالعه نقش هامختلف آفات در تجزيه و تحليل داده

تواند به عنوان يك نكته مثبت در نظر گرفته شود مي ،دارند

)Bannerman et al., 2015.(  

  پراكنش فضايي

دار و قانون نمايي تيلور همبستگي معني مدل رگرسيوني

بااليي بين ميانگين و واريانس تراكم جمعيت مگس زرد 

گندم و زنجرك  خوارساقهساقه گندم، مگس فري، زنبور 

 > Pنشان داد ( بردارينمونهساموتيتيكس با هر دو روش 

). در اين مدل بيشترين و كمترين ضريب 1) (جدول 0.05

ترتيب گندم بود كه به خوارساقهتعيين مربوط به زنبور 

آوري جمع وكديتوسط كارت زرد چسبنده و دستگاه 

با كارت زرد چسبنده شاخص  بردارينمونهشد. در روش 

بود  1اري بيشتر از دمعنيبه طور  خوارساقه) زنبور bتجمع (

)t-test, P< 0.05(،  ولي اين شاخص براي زنجرك

ساموتيتيكس، مگس زرد ساقه گندم و مگس فري از لحاظ 

با  بردارينمونهابر با يك برآورد شد. در روش آماري بر

 شاخص تجمع هر چهار آفت برابر با يك بود. وكدي

استفاده  هاشاخص تجمع جهت توصيف پراكنش گونه

: پراكنش تصادفي، b=1: پراكنش تجمعي، b>1شود (مي

b<1 .(در زمينه  تا به حالهر چند : پراكنش يكنواخت

اين مطالعه بررسي شاخص تجمع اين چهار آفت كه در 

ولي در اين زمينه  ،شدند اطالعاتي در دسترس نيست

انجام شده است.  ديگرحشرات روي  زيادي هايبررسي

 ,Costello and Daaneكاستلو و داني ( ،براي مثال

 وكديبا  بردارينمونه) بيان كردند در روش 1997

ي مورد مطالعه برابر با يك هاشاخص تجمع براي همه گونه

 به گياه با ضربه زدن بردارينمونهكه در روش  در حالي ،شد

بيشتر از يك برآورد شد.  اريدمعنياين شاخص به طور 

 ) نشان دادندHaddadi et al., 2014همكاران (و حدادي 

كوادرات  بردارينمونهالرو سرخرطومي يونجه با روش  كه

 بردارينمونهيك ولي با روش  با بربراداراي شاخص تجمع 
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شمارش حشرات يك بوته داراي شاخص تجمع كمتر از 

  يك بود.

  

  

  برداري از چهار آفت مزارع گندمپارامترهاي حاصل از تجزيه رگرسيوني تيلور با دو روش مختلف نمونه -1جدول 
  Table 1. Taylor’s power law parameters with two different sampling methods for four pests of 

wheat fields  
p-value R2 b±SEM a Sampling method 

    Chlorops pumilionis 
<0.001 0.73 1.45±0.30 0.85 Yellow sticky trap 
<0.001 0.85 1.29±0.19 0.75 D-vac 

    Oscinella frit 
<0.001 0.81 1.46±0.23 1.08 Yellow sticky trap 
<0.001 0.72 1.56±0.37 0.54 D-vac 

    Cephus pygmaeus 
<0.001 0.97 1.37±0.09 1.70 Yellow sticky trap 
0.03 0.66 1.70±0.55 1.32 D-vac 

    Psammotethix alienus 

<0.001 0.81 1.29±0.20 1.94 Yellow sticky trap 
<0.001 0.86 1.14±0.15 1.54 D-vac 

  

  مورد نياز نمونهتعيين تعداد 

برآورد اندازه  منظور بهدر اين پژوهش از روش گرين 

رابطه بين ميانگين  1نمونه مطلوب استفاده شد. در شكل 

تراكم جمعيت چهار آفت با اندازه نمونه با دو روش 

تعداد كه نشان داده شده است. نتايج نشان داد  بردارينمونه

مورد نياز با افزايش ميانگين تراكم  بردارينمونهواحد 

هرگاه ميانگين كه طوريبه يابدميجمعيت آفت كاهش 

تراكم جمعيت مگس زرد ساقه گندم، مگس فري، زنبور 

گندم و زنجرك ساموتيتيكس در هر كارت زرد  خوارساقه

به  2/0يك عدد باشد، تعداد نمونه مورد نياز با سطح دقت 

خواهد بود و هرگاه ميانگين تراكم  48و  42، 27، 21ترتيب

عدد  10و  10، 7، 6يب ترتعدد باشد به 10جمعيت اين آفت 

نمونه جهت برآورد جمعيت نياز است. نتايج همچنين نشان 

هرگاه ميانگين تراكم جمعيت مگس زرد ساقه كه داد 

گندم و زنجرك  خوارساقهگندم، مگس فري، زنبور 

 وكديدستگاه  بردارينمونهساموتيتيكس در هر واحد 

به  2/0يك عدد باشد، تعداد نمونه مورد نياز با سطح دقت 

خواهد بود و هرگاه ميانگين تراكم  39و  33، 13، 19ترتيب

 5و  16، 5، 4به ترتيب  ،عدد باشد 10جمعيت اين آفت 

محيسني و  عدد نمونه جهت برآورد جمعيت نياز است.

) با استفاده از Mohiseni and Kushki, 2016كوشكي (

كه ي مدل تيلور و با روش گرين نشان دادند اهشاخص

هرگاه ميانگين تراكم جمعيت مراحل متحرك كنه تارتن 

به  25/0با سطح دقت  ،عدد در برگ باشد 5/0 اييدولكه

رمضاني و همكاران  نياز است. بردارينمونهواحد  113

)Ramezani et al., 2016فضايي  پراكنش بررسي ) با

 گرين روش به بردارينمونهطراحي  و ي مزارع گندمهاشته

 تراكم برآورد الزم جهت نمونه تعداد كه نشان دادند

 خوشه براي 34 تا 1 از ،25/0دقت  سطح جمعيت در

  .بود متغير خوشه در شته عدد 3/0 تا 16 هايتراكم
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براي چهار آفت مزارع گندم با  درصد 20تعداد نمونه مطلوب مورد نياز جهت برآورد تراكم جمعيت با سطح  -1شكل 

  وكدي برداري كارت چسبنده زرد رنگ و دستگاهدو روش نمونه
Figure 1. Optimum sample size required to obtain population estimates within 20% of the 

mean for four wheat field pests sampled by yellow sticky traps and D-vac method  
  

  بردارينمونهدقت و هزينه 

مربوط به چهار آفت مزارع گندم كه با دو  RVمقادير 

 بردارينمونه وكديي زرد و دستگاه هاروش كارت

اند به صورت جداگانه در سه ماه فروردين (اول)، شده

ارائه شده  2ارديبهشت (دوم) و خرداد (سوم) در جدول 

 وكديدر ماه اول با روش استفاده از  RVمقدار است. 

براي مگس زرد ساقه گندم و با روش استفاده از كارت زرد 

 RVمقدار درصد برآورد شد.  25براي مگس فري كمتر از 

زنجرك در ماه اول براي دو آفت  بردارينمونهوش هر دو ر

درصد  25بيش از  گندم  خوارساقهزنبور و  ساموتيتيكس
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  1392-1393برداري چهار آفت مزارع گندم طي نه) دو روش نموRNP) و دقت خالص نسبي (RVتغييرات نسبي ( -2جدول 
Table 2. Relative variation (RV) and relative net precision (RNP) associated with two sampling 

methods for four pests of wheat fields during 2013-2014 
 RV RNP 

Sampling method Firsta 
month 

Second 
month 

Third   
month 

First 
month 

Second 
month 

Third 
month 

Chlorops pumilionis       
Yellow sticky trap 32.51 19.43 17.56 2.58 4.45 5.86 

D-vac 21.39 21.37 27.55 0.47 0.52 0.35 
Oscinella frit       

Yellow sticky trap 14.03 21.09 22.26 6.33 4.07 4.19 
D-vac 35.41 21.69 31.16 0.30 0.62 0.30 

Cephus pygmaeus       
Yellow sticky trap 31.04 21.77 21.11 3.28 4.41 3.95 

D-vac 66.61 56.61 - 0.19 0.35 - 
Psammotethix alienus       

Yellow sticky trap 32.13 14.87 10.84 2.67 5.68 8.34 
D-vac 34.34 11.31 10.92 0.31 1.06 1.08 

a, First month, 21 March- 20 April; Second month, 21 April-21 May; Third month, 22 May-21 June. 

  

ت در ماه دوم براي هر چهار آف RVبرآورد شد. مقدار 

با روش  گندم خوارساقهزنبور به استثناء (با هر دو روش 

 . در ماه سومبرآورد شددرصد  25زير  )وكديدستگاه 

قابل  بردارينمونهزنجرك در هر دو روش  RVفقط مقدار 

با  بردارينمونهقبول بود و براي سه آفت ديگر فقط روش 

  مناسب بود. RVكارت زرد داراي 

هرچند مدل رگرسيوني تيلور در مورد استفاده از 

گندم  خوارساقهاز زنبور  بردارينمونهجهت  وكدي

 نشان داد RVولي نتايج مربوط به  ،)1جدول ار شد (دمعني

اين آفت مناسب  بردارينمونهجهت  وكدياستفاده از  كه

است كه  يابه گونه RVبه طور كلي فرمول محاسبه  .نيست

و هم پايين  هاهم باال بودن انحراف معيار از ميانگين داده

شود و به همين ميباعث افزايش آن  هابودن تعداد نمونه

مثل  بردارينمونهي هارسد بعضي روشميدليل به نظر 

ها را با تكرار زياد به كار برد براي توان آنميكه ن وكدي

زياد دارند مناسب نيستند. مشابه  هاينوسانحشراتي كه 

 ,Costello and Daaneكاستلو و داني ( ،نتايج اين مطالعه

ي هاكه در زمينه مقايسه روش ايدر مطالعه) 1997

بيان  ،انجام دادند هاي تاكستانهااز عنكبوت بردارينمونه

به استثناء موارد خيلي خاص  وكديكردند كه استفاده از 

 ،(مثل اثر يك تيمار روي فقط يك گونه) مناسب نيست

، هم 1تكان دادن درخت بردارينمونهولي در عوض روش 

و هم براي بررسي اثر تيمارها  هابراي تعيين تراكم گونه

كاستلو و  تواند گزينه مناسبي باشد.مي) ها(مثل اثر آفتكش

) بيان كردند دستگاه Costello and Daane, 1997داني (

داراي چندين  بردارينمونهبه عنوان يك ابزار  وكدي

عدم توانايي در جمع آوري  عبارتند ازمحدوديت است كه 

، صداي موتور و تكان دادن گياه ميزبان كه هابعضي گونه

مطالعه برخالف نتايج شود. مي هاباعث فرار بعضي گونه

) دقت Latifian et al., 2009حاضر، لطيفيان و همكاران (

از جمعيت حشره  بردارينمونهرا جهت  وكديدستگاه 

كامل زنجرك مو بسيار مناسب ارزيابي كردند. به نظر 

مطالعات مختلف در نتايج  هارسد دليل اين اختالفمي

، گونه حشره و وكديدر نوع دستگاه  هامربوط به تفاوت

در مطالعه لطيفيان و  ،براي مثال باشد.مينوع گياه ميزبان 

از يك دستگاه مكنده  )Latifian et al., 2009( همكاران

الكترونيكي كوچك استفاده شده كه با دستگاهي كه در 

  مطالعه حاضر استفاده شد متفاوت است.

ي هامقايسه روش هاي انجام شده برايبررسياغلب 

اند. استفاده كرده و كارايي از دو عامل دقت بردارينمونه

مدت  ،رودمييكي از عواملي كه در محاسبه كارايي به كار 

و ثبت نتايج صرف  بردارينمونهزماني است كه جهت 

                                                 
1. Drop cloth or funnel method 
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شود و بعضي نيز عالوه بر زمان، هزينه ابزارهاي استفاده مي

 ,.Bannerman et al( كنندميشده را نيز وارد محاسبات 

2015(.  

طي سه ماه  بردارينمونه) دو روش RNPكارايي نسبي (

نشان داده شده است.  2از رشد رويشي گندم در جدول 

كارت زرد  براي هر چهار آفت باروش بردارينمونه كارايي

 برآورد شد. زمان وكديبسيار كمتر از روش دستگاه 

ثابت  وكديصرف شده براي جمع آوري در مزرعه براي 

 و مواد هاولي فرايندهاي بعدي مثل جدا كردن نمونه ،است

ين گياهي و شمردن آنها در آزمايشگاه متفاوت است. در ا

اه مطالعه ميانگين مدت زماني كه براي كارت زرد و دستگ

 72تيب در مزرعه شد به تر بردارينمونهصرف  وكدي

ر مورد دقيقه) بود. د 4/2ثانيه ( 144دقيقه) و  2/1ثانيه (

قه) نيز دقي 3/8ثانيه ( 498به طور ميانگين  وكديتگاه دس

 صرف شد. هادر آزمايشگاه جهت جداسازي نمونه

 RVي زرد چسبنده هم بر اساس هادر اين مطالعه كارت

يك  توانند به عنوانمي كه نشان دادند RNPو هم بر اساس 

ي هاابزار مورد اعتماد و با كارايي مناسب در برنامه

ستفاده مديريت تلفيقي چهار آفت گندم ا بردارينمونه

ي زرد رنگ هاي استفاده از كارتهامزيت يكي ازشوند. 

اين بود كه همه چهار گونه آفت با دقت مناسب 

ي زرد به صورت هاشدند. در واقع كارت بردارينمونه

ي مورد نظر را شكار هاغيرفعال در همه لحظات گونه

ران بنرمن و همكاكردند. اين نتايج مشابه نتايج مطالعه 

)Bannerman et al., 2015 است كه با مقايسه چندين (

غالب  جهت پايش سه گونه از حشرات بردارينمونهروش 

ي چسبنده زرد رنگ هاكارت كه مزارع سويا نشان دادند

 تريبيش از دقت بردارينمونهي هانسبت به ديگر روش

) و Hutchins, 1994. هوچين (باشندميبرخوردار 

بيان  )Sunderland et al., 2005ساندرلند و همكاران (

مثل روش  بردارينمونهي هابرخالف ديگر روش كردند

ي هاترانسكت و شمارش حشرات يك گياه كامل، كارت

ر قرا تحت تأثير شرايط جوي و افراد نمونه بردار كمتر زرد

  شوند. ميو در يك مدت زمان طوالني انجام  گيرندمي

هر چند ميزان دقت  كه نتايج اين مطالعه نشان داد

 زنجرك ساموتيتيكس بردارينمونهبراي  وكديدستگاه 

نامناسب بود.  گندم  خوارساقهزنبور ولي براي  ،مناسب بود

در برآورد تراكم جمعيت  بردارينمونهي هاتوانايي روش

ي هاكند. اگرچه براي روشميي مختلف فرق هاگونه

ولي دقت به تنهايي  ،دقت بسيار مهم است بردارينمونه

در مطالعه  ،براي مثالكند. ميمناسب بودن روش را تعيين ن

روش )، Bannerman et al., 2015بنرمن و همكاران (

نسبت باال كاراترين روش جهت به  RVترانسكت عليرغم 

تعيين شد و روش كوادرات  هاتخمين جمعيت كفشدوزك

پايين كارايي نامناسبي از خود  نسبتبه  RVعليرغم داشتن 

در روش ترانسكت مدت زمان  به اين دليل كه نشان داد

ولي در روش  Tشودميصرف  بردارينمونهكمي جهت 

 بردارينمونهكوادرات زمان زيادي در مزرعه صرف 

  شود.مي

هر كدام از  كه گفت توانميبه عنوان نتيجه گيري كلي 

و معايبي هستند.  هاداراي مزيت بردارينمونهي هااين روش

پاييني  نسبتبه دقت  بردارينمونههر دو روش در ماه اول 

به دليل ظهور نامنظم و پراكنده به طور عمده نشان دادند كه 

حشرات در اوايل فصل است كه باعث افزايش انحراف 

شود. مي RVاز ميانگين و در نهايت باال رفتن  هامعيار داده

 هري چسبنده زرد رنگ براي هاي بعدي كارتهادر ماه

براي سه آفت دقت مناسبي  وكديچهار آفت و دستگاه 

نشان دادند. از آنجا كه جهت ثبت تعداد نمونه شكار شده 

 نيست هاي زرد نيازي به جداسازي نمونههاتوسط كارت

شود و باعث مي بردارينمونهزمان كل كمتري صرف 

 وكدي) اين روش نسبت به دستگاه RNPافزايش كارايي (

توان روش ميشود. بنابراين بر اساس دقت و كارايي مي

با كارت چسبنده زرد رنگ را توصيه كرد.  بردارينمونه

ي مديريت تلفيقي هاتواند در برنامهمينتايج اين مطالعه 

گندم و  خوارساقهمگس زرد ساقه گندم، مگس فري، زنبور 

 شود. مفيد واقعزنجرك ساموتيتيكس در مزارع گندم 
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Abstract 

Pest monitoring is a key component of integrated pest management program in agricultural 
ecosystems, so that prior to deciding on the use of pest management practices, appropriate 
information on pest density should be available. In this study, the efficacy of yellow sticky cards and 
D-vac method was investigated to determine the most practical method for sampling of some wheat 
pests including, Oscinella frit L., Chlorops pumilionis Bjerk. (Diptera: Chloropidae), Cephus 
pygmaeus L. (Hymenoptera: Cephidae) and Psammotettix alienus Dahlb. (Hemiptera: 
Cicadellidae).This study was conducted at Zarghan region of Fars Province, during 2013 and 2014. 
Taylor power law was used to determine the spatial distribution of the pests. In order to determine the 
optimal sample size, the sequential sampling with constant accuracy of 0.2 and Green's method were 
used. In yellow card sampling method, C. pygmaeus had a clumped distribution and P. alienus, C. 
pumilionis and O. frit had a random distribution. All four pest species collected with the D-vac 
method had a random distribution pattern. The results showed that the number of required sampling 
units decreased with increasing population density of the pests. Whenever the average density of the 
C. pumilionis, O. frit, C. pygmaeus and P. alienus in each yellow card is one, the number of required 
samples with a precision level of 0.2 would be 21, 27, 42 and 48, and when the average density of 
these pests in each unit of the D-vac method is one, the number of required samples would be 19, 13, 
33, and 39, respectively. Results showed that based on precision and efficiency considerations, the 
most practical sampling method for monitoring these four pests is using yellow sticky cards. The 
results of this study can be useful in integrated pest management programs of these four pests in 
wheat fields.  
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