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 چکیده

در مزارع مکنده آفات مهم یکي از  Haplothrips tritici (Kurdjumov) (Thysanoptera: Phlaeothripidae)تریپس گندم 

، تریپس گندم ترین روش جهت تخمين جمعيتمناسببرداری و نمونهالگوهای مختلف به منظور انتخاب مطالعه، این در . استگندم 

انجام شد.  1396-97در سال زراعي  )استان ایالم( در مزارع گندم شهرستان ایوان های منظمي در طول دوره رشدی گندمبردارینمونه

-نهنموچهار الگوی  کار بردنهای یکبار و با بها از تریپس گندم به صورت هفتهبرداریپس از شروع رشد گندم، نمونهدین ترتيب، ب

از هر مزرعه انتخاب  بوته به صورت تصادفي 100برداری تعداد . در هر نمونهشدشکل در مزرعه انجام  Sو  Uقطر، زیگزاگ،  دو برداری

ص ( و دقت خالRV) برداری از دو شاخص تغييرات نسبي. برای تعيين بهترین الگوی نمونهشدپس گندم شمارش و ثبت شده و تعداد تری

چنين . همیودی دیگر قطر بهتر از سه الگو برداری نشان داد که الگوی دو( استفاده شد. نتایج مقایسه چهار الگوی نمونهRNP) نسبي

مراحل  وهای مختلف وز روش تجزیه واریانس و مقایسه ميانگين بين تراکم تریپس گندم بين الگگيری ابرای تعيين بهترین فضای نمونه

ترین يشاین نتایج ب داری وجود دارد و بر اساسرشدی گندم استفاده شد. نتایج نشان داد که بين الگوها و مراحل رشدی اختالف معني

-مي مرحله گلدهي قطر و در بين مراحل رشدی گندم مربوط به ه الگوی دوبرداری مربوط بتراکم تریپس گندم در بين الگوهای نمونه

 .شدعيين تترین فضای نمونه تریپس گندم مرحله گلدهي به عنوان مناسب ،دست آمدهبا توجه به نتایج به ،باشد. بنابراین

 

  برداری، فضای نمونه، تریپس گندم: نمونههای کلیدیواژه
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 مقدمه

متفاوت  تریپس گندم به دليل سازگاری با شرایط اقليمي

 در برخي موارداین آفت  .تر مناطق دنيا پراکنده استدر بيش

-Azmayesh) شودميدرصد نيز  21کاهش محصول تا  سبب

Fard and Faridi, 1991.)  از اصول کنترل آفات، یکي

در  که ،است آفات برداری و تخمين صحيح جمعيتنمونه

مصرف کاهش و  جلوگيری از خسارت ،اقدامات کنترلي تعيين

از (. Pedigo and Buntin, 1994) نقش داردسموم شيميایي 

توان گندم ميی مکندهبرداری از آفات نمونه الگوهای مختلف

 ,.Mohiseni et alدم )برداری سن گنبه الگوهای نمونه

 شته گندم و (Fathi et al., 2013) تریپس گندم(، 2008

(Zarei-Sarchogha et al., 2018)  .اشاره کرد 

 به وسعت دو هکتار گندم چهار مزرعه ،این مطالعه در

 بانتخا)استان ایالم(  در شهرستان ایوان( رقم کراس سبالن)

 به ابعاد ني سفيد لعابيبا استفاده از یک سيها برداریشد. نمونه

ل از ابتدای فص و 1396-97در فصل زراعي متر سانتي 32 × 22

اه( م)اواخر خرداد  )فروردین ماه( تا زمان برداشت رویش گندم

عمل آمد.  صورت هفتگي و طي مراحل رشدی گندم به به

ها به طور تصادفي و حرکت به صورت چهار بردارینمونه

به  شکل انجام شد. Sشکل و  Uالگوی دو قطر، زیگزاگ، 

دم بوته گن عدد 100تعداد  ،برداریطور کلي در هر روش نمونه

 هایها از طریق شاخصبرداریدقت نمونه ،سپس .شدانتخاب 

 و با استفاده از (RNPدقت خالص نسبي ) و( RVتغيير نسبي )

  (.Hall, 2009) شدندمحاسبه های زیر فرمول

   (  1فرمول )
n

SD
SE     که در آنSD=  انحراف

 تعداد نمونه است=  nها و عيار نمونهم

100   ( 2فرمول )
M

SE
Rv  که در آنRV=  شاخص

 ميانگين = Mخطای استاندارد ميانگين و  =SEتغيير نسبي، 

(   3فرمول )
))((

100

CuRV
RNP    که در آنRNP = 

برداری ميزان هزینه هر روش نمونهCu= و دقت خالص نسبي 

  است.

جداسازی، زمان صرف شده برای برداشتن، در این مطالعه 

 ته شدها به عنوان هزینه در نظر گرفشمارش و ثبت تعداد نمونه

(Bannerman et al., 2015). مقایسه تراکم جمعيت  برای

برداری، از آزمون تریپس گندم بين الگوهای مختلف نمونه

ن ها از آزموبرای مقایسه ميانگين ،طرفهیک زیه واریانستج

 RVهای ها و محاسبه شاخصبرای مرتب کردن داده وتوکي 

 .استفاده شد Excel نرم افزار از RNPو 

در تمام مراحل  RV ميزان، به دست آمده بر اساس نتایج

 ،27/9، 01/10رشدی گندم و در الگوی دوقطر به ترتيب برابر 

، 82/119به ترتيب  RNP و ميزان 80/9و  68/7، 24/7، 32/7

 بدست آمد 99/152و  57/111، 68/165، 86/163، 27/108

 RVتر بودن ميزان و پایين RNP. باالتر بودن ميزان (1)جدول 

دهنده برتری در الگوی دوقطر در تمام مراحل رشدی نشان

-هم .استشکل  Sو  Uگندم نسبت به الگوهای زیگزاگ، 

های شکل به ترتيب در مقام Sو  Uهای زیگزاگ، چنين الگو

دهنده آن است گيرند. این موضوع نشاندوم تا چهارم قرار مي

برداری از تریپس که الگوی دوقطر بهترین الگو برای نمونه

 یاراحمدی و همکارانبررسي (. 1 )جدولاست گندم 

(Yarahmadi et al., 2008)  نشان داد که الگوی دو قطر

. باشدتر ميهای مزارع گندم مناسببرداری از شتههبرای نمون

 ,.Zarei-Sarchogha et al) زارعي سرچقا و همکاران

 ای شتهبرداری دنبالهدر بررسي پراکنش فضایي و نمونه( 2018

در مزارع گندم منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاه  سبز گندم

 ند.اهکرد برداری از الگوی دوقطر در مزرعه استفادهبرای نمونه

 ,.Soltani-Ghasemloo et al)سلطاني قاسملو و همکاران 

ستان های گندم باجگاه، ادار شتهبرداری دنبالهدر نمونه (2015

-ترین واحد نمونهدر بررسي مناسبفارس از الگوی دوقطر و 

 اند.استفاده کرده RNPو  RVهای ها از شاخصگيری از شته

واریانس، تراکم جمعيت  بر اساس نتایج حاصل از تجزیه

، df=3) برداریتریپس گندم در بين الگوهای مختلف نمونه

F=23.131 ،P=0.000) و بين مراحل مختلف رشدی 

(df=5 ،F=141.873، P=0.000) داری را اختالف معني
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 مرحله رشدی -بردارینشان داد اما بين اثر متقابل الگوی نمونه

(df=15 ،F=1.019 ،P=0.431 )داری مشاهده عنياختالف م

(. بر اساس مقایسه ميانگين، تراکم جمعيت 2 )جدول نشد

برداری و مراحل تریپس گندم بين الگوهای مختلف نمونه

(. بر 3 )جدول داری مشاهده شدمختلف رشدی اختالف معني

-شود که الگوی نمونهدست آمده مشخص مياساس نتایج به

برداری ی نمونهبرداری دوقطر دارای برتری نسبت به الگوها

چنين در حرکت دوقطر بين . هماستشکل  Sو  Uزیگزاگ، 

داری وجود دارد مراحل مختلف رشدی گندم اختالف معني

ترین بيش 91/4±34/0 که بر این اساس مرحله گلدهي با تراکم

مقدار تراکم تریپس را به خود اختصاص داده و بعد از آن به 

 سنبله ، ظهور(01/4±31/0) ترتيب مراحل خوشه رفتن

 (، رسيدگي93/1±18/0) ای شدن(، چکمه27/0±97/3)

های بعدی را تراکم (24/1±12/0) ( و ساقه رفتن14/0±46/1)

(. با توجه به نتایج 3 )جدول به خود اختصاص داده بودند

-شود که مرحله گلدهي در چهار الگوی نمونهمشخص مي

ین ترشکل دارای بيش Sو  Uبرداری دوقطر، زیگزاگي، 

توان این مرحله تراکم تریپس گندم بوده و بر این اساس مي

رشدی از گندم را بهترین فضای نمونه تریپس گندم مشخص 

برداری از تریپس نمونهبرای  (. بر اساس نتایج،3 )جدول نمود

با توجه به و ، شودحرکت در دوقطر مزرعه پيشنهاد مي ،گندم

تریپس گندم در تجزیه واریانس و مقایسه ميانگين تراکم 

بهترین  ،برداری و مراحل مختلف رشدی گندمالگوهای نمونه

مرحله این آفت، برداری از فضای نمونه گندم برای نمونه

 باشد.گلدهي مي
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 Haplothrips tritici برداری برای تریپس گندمدر الگوهای مختلف نمونه RNP و RV مقادیر -1جدول 

Table 1. RV and RNP values in different sampling patterns for wheat thrips (Haplothrips tritici). 
Sampling pattern  

X  Zig-zag  U  S   

RV RNP RV RNP RV RNP RV RNP Stages 

10.01 119.82 12.48 60.07 12.82 58.46 14.31 52.40 Stem 

elongation 
9.27 108.27 10.41 72.03 10.52 71.24 11.06 67.80 Booting 

7.32 163.86 7.63 112.26 8.10 105.71 9.45 90.66 Inflorescence 

emergence 
7.24 165.68 8.10 123.37 8.46 101.31 9.20 93.13 Flowering 

7.68 111.57 8.04 82.90 8.17 81.56 9.19 81.52 Cluster 

9.80 152.99 10.58 94.47 10.80 92.51 11.96 62.66 Ripening 

8.55±0.52 137.013±10.90 9.54±0.78 90.85±9.82 9.81±0.77 85.13±7.43 10.86±0.83 74.69±6.66 Mean ± SE 

 

اری در برددر شش مرحله رشدی و چهار الگوی نمونه Haplothrips tritici تجزیه واریانس تراکم جمعيت تریپس گندم -2 جدول

 1397سال 

Table 2. Analysis of variance population density wheat thrips (Haplothrips tritici) in six growth stages and 

four sampling patterns in 2018. 
P F Mean of squares df Source of variance 

0.000** 23.131 113.096 3 Sampling pattern 
0.000** 141.873 693.671 5 Growth stage 

ns 0.431 1.019 4.984 15 Sampling pattern× Growth stage 
   2376 Error 

*: Significant at the 5% levels, **: Significant at the 1% levels and ns: non-significant 

 

 

-نهنموو چهار الگوی در شش مرحله رشدی گندم  Haplothrips tritici مقایسه ميانگين تراکم جمعيت تریپس گندم  -3 جدول

 .1397برداری در سال 

Table 3. Means Comparison of population density wheat thrips (Haplothrips tritici) in six growth stages 

and four sampling patterns in 2018 
(Mean±SE) population density wheat thrips (H. tritici) per plant Growth stage 
S  U  Zig-zag X Sampling pattern 

0.7±0.09Bb 0.68±0.09Bc 0.77±0.11Bc 1.24±0.12Ab Stem elongation 
1.3±0.14Bb 1.24±0.13Bc 1.33±0.13Bc 1.93±0.18Ab Booting 
2.98±0.24Ba 2.54±0.24Bb 3.1±0.22ABb 3.97±0.27Aa Inflorescence 

emergence 
3.51±0.29Ba 3.51±0.32Ba 4.25±0.34ABa 4.91±0.34Aa Flowering 
2.73±0.24Ba 2.89±0.26Bab 2.96±0.26Bb 4.01±0.31Aa Cluster 
0.95±0.10Bb 0.99±0.11Bc 1.14±0.11ABc 1.46±0.14Ab Ripening 

Means followed by different small letters in each column and different capital letters in each row are significantly 

different (Tukey test; P ≤ 0.05). 
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Abstract 

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

important sucking pests in wheat fields. In this study, in order to select different sampling patterns as well 

as the most suitable method for estimating wheat thrips population, regularly sampling was done during 

wheat growing period in the wheat fields in Eyvan city (Ilam province, west of Iran) during years 2017-

2018. After the start of wheat growth, wheat thrips was sampled once in a week by using four sampling 

methods i.e. X- shaped movement, zig-zag, U and S shape. In each sampling, 100 wheat plants were 

selected randomly in each field and wheat thrips was counted and recorded. Relative variation (RV) and 

relative net precision (RNP) were compared to determine the best sampling methods. Comparison of the 

four sampling methods showed that the X- shaped movement was more precise than the other three 

patterns. Also, the analysis of variance and comparing the average of the density of wheat thrips between 

different shaped and growth stages of wheat were used to determine the best sampling space. The results 

showed that there was a significant difference between the sampling patterns and growth stages and based 

on these results, the highest density of wheat thrips was observed in X- shaped pattern in the flowering 

stage. Therefore, according to the results, the flowering stage was determined as the most suitable space 

for wheat thrips. 

 

Key words: Sampling, Sample space, wheat thrips 
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