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 علمي پژوهشي

 Ommatissus lybicusبرداری زنجرک خرما های مختلف نمونهبررسی روش

(Hem.: Tropiduchidae)  
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 چکیده

به منظور بررسي این پژوهش است.  خرما در ایرانیکي از آفات کليدی   Ommatissus lybicus Bergevinزنجرک خرما

 ی نسل اول زنجرک خرما در یک نخلستان واقع در شهرستان فراشبندهاجمعيت پوره هاینوسانبرداری و های مختلف نمونهروش

در ها آن، تراکم جمعيت شدندفروردین ظاهر  اواسطزنجرک خرما در نسل اول ی هاانجام شد. نتایج نشان داد پوره )استان فارس(

مختلف ی هابين روش که نتایج نشان داد .یافتدر اواخر خرداد کاهش در نهایت، و  رسيداواسط اردیبهشت به اوج خود 

بين تراکم  که مشخص شدهمبستگي  جزیه و تحليلتروش با استفاده از رد. داری وجود دارداری زنجرک خرما ارتباط معنيبنمونه

که (. نتایج نشان داد 2R= 96/0اری وجود دارد )ديهمبستگي باال و معن هاروی پاجوش هاروی نخل و تراکم پوره هاپوره

بر  ،همچنينبرآورد تراکم جمعيت زنجرک خرما روی نخل باشند.  برایمناسبي  نسبتبه روشتوانند ميچسبنده زرد ی هاکارت

ولي اوج ميزان عسلک ترشح شده  ،شودهای زنجرک خرما شروع ميهفته بعد از ظهور پوره سهترشح عسلک تقریباً  ،اساس نتایج

تيلور نشان  مدلرگرسيون  تجزیه رداری شده اتفاق افتاد.بنمونهی هاجمعيت پورهظهور ها به فاصله یک هفته بعد از اوج روی نخل

به دست آمده از  Pو  2Rبر اساس مقادیر دار است. برداری معنيهای نمونهداد رابطه رگرسيوني به استثناء یک روش برای بقيه روش

ئو مدل آیوا های زنجرک خرماهای مربوط به توليد عسلک توسط پورهبرای توصيف داده که ارتباط رگرسيوني، نتایج نشان داد

براساس استفاده شد.  2/0با دقت ثابت و کونو گرین  هایروشاز  به منظور تعيين اندازه نمونه مطلوب تر از مدل تيلور بود.مناسب

عدد باشد، تعداد  10هرگاه ميانگين تراکم جمعيت زنجرک خرما در هر برگچه نخل بالغ و در هر برگچه پاجوش مدل گرین، 

عدد باشد، تعداد  200برگچه خواهد بود و هرگاه ميانگين تراکم این آفت روی هر کارت زرد  47و  38نمونه مورد نياز به ترتيب 

 کارت خواهد بود.  19نمونه مورد نياز 
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 مقدمه 

 ایران در کليدی خرما آفاتزنجرک خرما یکي از 

ترین خسارت زنجرک خرما . مهم(Gharib, 1966) است

ها و های گياهي است. پورهترشح عسلک روی اندام

 حشرات بالغ زنجرک خرما با تجمع روی برگ و خوشه

شيره گياهي مقادیر زیادی درختان خرما، ضمن تغذیه از 

ها کنند. آلوده شدن برگعسلک از خود دفع مي

شود تا محيط مناسبي های خرما به این مواد باعث ميوخوشه

وجود آید و درختان ظاهری های دوده بهبرای رشد قارچ

های فتوسنتزی کاهش کثيف و آلوده پيدا کنند و فعاليت

 ,Wilson, 1988; Elwan and Al-Tamimi) یابند

1999; Mokhtar and Al-Mjeini, 1999) ميوه .

تری های آلوده دیررس و کوچک بوده و شيریني کمنخل

گذارد. تأثير زیادی ميها آندارند که این موارد روی قيمت 

 Carpenter and)های سنگين باعث ضعف تکرار آلودگي

Elmer, 1978) شود های خرما ميو مرگ بعضي نخل

(Dowson, 1936; Hussain, 1963) . 

های برآورد تراکم جمعيت بندپایان اساس روش

های کشاورزی و ابزار اصلي در تحقيقات در اکوسيستم

 Kogan and)های مدیریت آفت هستند کاربرد برنامه

Herzog, 2012) در برآورد جمعيت باید یک برنامه .

های مناسب را برداری قابل اعتماد همراه با تکنيکنمونه

. یک برنامه (Pedigo and Buntin, 1993)فت پذیر

برداری رداری قابل اعتماد شامل شناسایي واحد نمونهبنمونه

 Pedigo and)مناسب و تعيين تعداد مناسب نمونه است 

Buntin, 1993; Southwood and Henderson, 

توان در ارزیابي برداری را ميهای نمونه. برنامه(2009

پویایي ، مطالعه (Hughes, 1996)کاهش محصوالت 

و تعيين سطوح تراکم  (Jarosik et al., 2003)جمعيت 

 استفاده کرد. (Arnaldo and Torres, 2005)آفات 

خرما اغلب به دليل  زنجرکبرداری دقيق و روشن نمونه

پراکنش زنجرک خرما های رفتاری بسيار پيچيده است. جنبه

 ,Hussain) کندروی درخت نخل طي گذر زمان تغيير مي

های بيان کرد که پوره (Hussain, 1963حسين ) .(1963

گذران زنجرک خرما برای فرار از حاصل از نسل زمستان

های جوان )تاج نخل( گرمای تابستان به سمت پایه برگ

کنند و این مهاجرت تا آخرین هفته ماه ژوئن مهاجرت مي

 شود. )اوایل تيرماه( کامل مي

صورت ه زنجرک خرما ب یرداربنمونهروش مرسوم در 

 تعداد پوره در برگچه نخل خرما است يمشمارش مستق

(Hussain, 1963; Payandeh et al., 2010) از طرفي ،

ها به سمت قلب نخل ها از برگچهبا گذر زمان پوره

ناکارآمد  بردارینمونه کنند و این روشمهاجرت مي

ها نيز نخل. بلندی (Mahmoudi et al., 2014) شودمي

 ،شود، بنابراینبرداری ميباعث سخت و پرهزینه شدن نمونه

ها برداری از پاجوشهای جایگزین مثل نمونهبررسي روش

نخل خرما گياهي است که پاجوش  تواند مفيد واقع شود.مي

چهار تعداد به طور معمول داران کند و نخلتوليد مي

 کنند.يو بقيه را حذف مداری نگهپاجوش پای درخت 

خسارت زنجرک خرما مربوط به توليد ترین مهم

بررسي ميزان توليد  ،ها است، بنابراینعسلک توسط پوره

تواند در تعيين خسارت آفت مفيد واقع شود. عسلک نيز مي

از طرفي چون ميزان عسلک توليد شده به عنوان شاخص 

توان ارتباط بين مي ،آلودگي و خسارت این آفت است

های مراحل مختلف زنجرک خرما )به ویژه تخم و تراکم

های پوره( و ميزان توليد عسلک را با استفاده از روش

برای آفات هایي پژوهشرگرسيوني بررسي کرد. چنين 

 ;Adams and Los, 1989)مانند پسيل گالبي  ،مهم

Horton, 1994; Horton and Lewis, 1997)  و پسيل

 ;Hadian and Seyedoleslami, 2002)ه پست

Seyedoleslami et al., 2003 .انجام شده است ) 

رداری بنمونهی مختلف هادر ارتباط با بررسي روش

ولي  ،زنجرک خرما اطالعاتي در منابع وجود ندارد

مشابه در مورد برخي آفات مکنده انجام شده های پژوهش

 Lygus lineolaris (Palisot. در مورد جمعيت سن است

de Beauvois) ،فليشر و همکاران ) روی پنبهFleischer 

et al., 1985 ) کارایي روش تور زدن، کندن تمام بوته و

شمارش حشرات روی آن و شمارش مستقيم در مزرعه را با 

ی زرد هااز کارت (Hall, 2009هال )هم مقایسه کردند. 
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م جمعيت پسيل چسبنده به عنوان شاخص برای تعيين تراک

و  استفاده کرد Diaphorina citri Kuwayamaمرکبات 

ار بين تعداد حشره ديهمبستگي معننتيجه گرفت که 

ی مرکبات هاها و روی برگکارتشکارشده روی این 

فراواني نسبي جمعيت پسيل  ،ی دیگرادر مطالعه. وجود دارد

ی چسبنده زرد رنگ و روش هامرکبات با استفاده از کارت

( برآورد و مقایسه tap-sampling) ایرداری ضربهبنمونه

 Hortonهورتون و لویز ) .(Hall et al., 2007)شده است 

and Lewis, 1997 ) رابطه کمي بين تعداد پسيل گالبي

(Cacopsylla pyricola (Foerster  شکار شده روی

رداری بنمونههای چسبنده و تعداد پسيل در روش کارت

سيداالسالمي و  ( را ارزیابي کردند.Beat Trayسيني )

اثر جهت ( Seyedoleslami et al., 2002همکاران )

جغرافيایي در شکار حشرات کامل پسيل پسته 
Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer 

دار و تخمين های زردرنگ چسبکارتبا استفاده از 

نها نشان نتایج آپوره آن را بررسي کردند.  جمعيت تخم و

 داری بر ميزاناثر معني های مختلف جغرافيایيداد جهت

پسيل پسته دارد. عالوه بر شکار حشرات کامل و تراکم تخم 

این آنها نشان دادند بين تعداد حشرات کامل شکار شده و 

داری وجود تراکم تخم و پوره پسيل پسته همبستگي معني

 دارد.

ی کنترل هاهر یک از روش دراطالع از تراکم آفت 

گيری در یک شيميایي، بيولوژیک و غيره برای تصميم

. (Cullen et al., 2000) آستانه مورد نظر ضرورت دارد

در مدیریت حشرات آفت، تعيين تراکم آفت با استفاده از 

برداری و های دقيق، سریع، آسان و ارزان نمونهروش

همچنين تخمين جمعيت حشرات در مراحل بعدی رشد 

دارای اهميت  هاآنتخمين ميزان خسارت توسط  حشره و

 کنونآفت، تا  ینا یادز يتاهم با وجود زیادی است.

انجام نشده  آن یرداربنمونه یهاروش ينهدر زم یامطالعه

تواند در طراحي بنابراین نتایج این تحقيق مي ؛است

 خرمابرداری این آفت کليدی ی سریع و دقيق نمونههاروش

 شود.مفيد واقع 

 

 هاروشمواد و 

 منطقه مورد مطالعه 

، در شهرستان فراشبندواقع  نخلستان یکدر این پژوهش 

 (28º54´33″ N, 52º03´41″ E) ، ایرانفارس استان

های زنجرک خرما از اول برداری پورهانجام شد. نمونه

. این باغ ادامه داشت آخر خرداد آغاز و تا 1393فروردین 

درختان  .بودی معمول منطقه هامراقبتسمپاشي نشد و تحت 

ها متر و نوع رقم آن 6ساله، ارتفاع تقریبي  10نخل این باغ 

 متر بود. 8ها زاهدی بود. فاصله بين نخل

 برداری نمونه

 پنج ،ی مختلف جغرافيایيهابررسي اثر جهت به منظور

نخل به صورت تصادفي انتخاب و روی هر نخل چهار 

ی هادر هر یک از جهت زرد رنگچسبنده  کارت

های زنجرک آویزان شد. هر هفته تعداد پوره جغرافيایي

هر هفته بعد از  هاکارت .خرما شمارش و ثبت شدند

 رداری تعویض شدند.بنمونه

روی  هاپورهتعداد تعيين ميزان همبستگي بين  به منظور

 ،های پاجوشهای نخل با تعداد پوره روی برگچههابرگچه

به صورت تصادفي در هر باغ انتخاب و تعداد پنج اصله نخل 

برگچه از  24 ،. در مجموعندرداری شدبنمونهاز چهار طرف 

 هاهای مختلف نخل و پاجوشچهار برگ آلوده در جهت

تعداد پوره  (Visually) صورت مستقيم انتخاب و به

 .رداری(بنمونهبرگچه در هر تاریخ  120) شمارش و ثبت شد

ها روی پورهتعداد تعيين ميزان همبستگي بين  منظوربه 

ها عالوه های نخل با ميزان توليد عسلک توسط پورهبرگچه

های موجود روی نخل، ميزان رداری از برگچهبنمونهبر 

رداری بنمونهرداری شد. برای بنمونهعسلک توليد شده نيز 

 انتخاب شد چهارتا  صفرميزان توليد عسلک، مقياسي از 

(Puterka et al., 2005; Awamleh et al., 2010; 

Mahmoudi et al., 2014) ،که امتياز صفرطوری به، 

یعني آلودگي  یک،امتياز  ؛یعني هيچ عسلکي مشاهده نشد

یعني  دو،امتياز  ؛ها(به عسلک کم است )فقط روی برگچه

یعني  سه،امتياز  ؛هاقطرات پراکنده روی ساقه ميوه و خوشه

ها پوشيده از عسلک هستند و امتياز خوشه %50بيش از 
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صورت کامل با عسلک  ها بهها و ميوهیعني خوشه چهار،

 .اندپوشيده شده

ها روی پورهتعداد تعيين ميزان همبستگي بين  به منظور

-کارتهای شکار شده روی های نخل با تعداد پورهبرگچه

ها روی رهچسبنده زرد رنگ نيز هم تعداد پو های

های شکار شده توسط های نخل و هم تعداد پورهبرگچه

 .ها شمارش و ثبت شدکارت

ی هاشد. کارتبه صورت هفتگي انجام  هارداریبنمونه

عدد و در محل قلب نخل )مرکز  چهارزرد رنگ به تعداد 

هر هفته یک بار تعویض  هاتاج( نصب شدند. این کارت

استفاده از نوع استاندارد و ی چسبي مورد هاشدند. کارت

متر سانتي 25×  40ساخت کمپاني راشل انگليس و به ابعاد 

 .ندبود

 مورد نیاز نمونهتعداد پراکنش فضایی و تعیین 
پراکنش  در ابتدا ،تعيين تعداد نمونه الزمبه منظور 

ی مربوط به تراکم جمعيت در واحدهای هافضایي داده

مربوط به ميزان عسلک ی هارداری مختلف و دادهبنمونه

پراکنش تعيين شد. برای تعيين  توليد شده زنجرک خرما

 ,Taylor)فضایي زنجرک خرما از قانون نمایي تيلور 

ار دياستفاده شد و هرگاه این روش رگرسيوني معن (1961

( استفاده Iwao, 1968نشد از روش رگرسيوني آیوائو )

 شد. 

و واریانس را  بين ميانگين یقانون نمایي تيلور رابطه

ميانگين و واریانس  ،در ابتدا(. 1کند )رابطه ميتوصيف 

این یا ميزان توليد عسلک توسط  زنجرک خرمافراواني 

برداری و در هر تاریخ تعيين شد و واحد نمونه هر درآفت 

ها و سپس پارامترهای رابطه رگرسيوني بين لگاریتم ميانگين

 ( محاسبه شد. 2بطه ها )رالگاریتم واریانس

 b=am2S                                                              :1 رابطه

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

هر تاریخ  در واریانس=  2S ،هادر این رابطه

هر  در = ميانگين mبرداری، = پارامتر نمونه aبرداری، نمونه

 bاگر مقدار  = شاخص تجمع است. bبرداری و تاریخ نمونه

داری واقع شيب خط رگرسيون است به طور معني که در

نوع پراکنش فضایي حشره تجمعي در  ،بيشتر از یک باشد

به  ،شود و اگر مساوی یا کمتر از یک باشدنظر گرفته مي

 آید.ترتيب پراکنش تصادفي و یکنواخت به حساب مي

( که رابطه بين Iwao, 1968) رسيوني آیوائوروش رگ

را  ها( با ميانگين دادهLloyd, 1967ي للوید )تجمع ميانگين

 (:3باشد )رابطه ميکند به صورت زیر ميتوصيف 

  m*=𝛼 +𝛽m                                                :3رابطه 

در هر تاریخ  ها= ميانگين دادهm ،در این رابطه

در هر تاریخ ميانگين تجمعي للوید =  *mرداری، بنمونه

نيز پارامترهای مدل رگرسيوني  𝛽و  𝛼رداری، بنمونه

توزیع  ،تر از یک باشدبزرگ 𝛽باشند. در این روش اگر مي

توزیع یکنواخت  ،تر از یک باشدکوچک 𝛽تجمعي و اگر 

توزیع از نوع تصادفي  ،مساوی یک باشد 𝛽است. اگر 

 باشد. مي

در قانون نمایي  bدار بودن تفاوت آزمون معني به منظور

با استفاده  t، مقدار 1با عدد  تيلور و روش رگرسيوني آیوائو

 05/0جدول با سطح اطمينان  tمحاسبه و با مقدار  4از رابطه 

 مقایسه شد. -2nو درجه آزادی 

 b)/SE1-t=(b                                                   :4 رابطه

= خطای  bSEو  شاخص تجمع=  b ،در این رابطه

محاسبه شده  tاگر است.  شاخص تجمع استاندارد

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

دار نداشت و پراکنش فضایي آفت از نوع اختالف معني

با  ،جدول بود tمحاسبه شده بيشتر از  tر تصادفي بود و اگ

 ،تر از یک باشدتر یا کوچکبزرگ bبه اینکه مقدار  توجه

 به ترتيب پراکنش تجمعي و یکنواخت به حساب آمد.

به منظور تعيين اندازه نمونه مطلوب از طرح 

روش گرین  دو و با 2/0ایي با دقت ثابت برداری دنبالهنمونه

(Green, 1970 ) و کونو(Kuno, 1969 ).استفاده شد  

گرین با استفاده از  روشاندازه نمونه مطلوب برای  

 (.Karandinos, 1976محاسبه شد ) 5رابطه 

 =bam2D/1N)-2(                                             :5رابطه 
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ح سط=  Dتعداد نمونه مورد نياز، =  N ،در این رابطه

ور و ضرایب حاصل از قانون نمایي تيل=  bو  a(، 2/0دقت )

m  =برداری است.ميانگين تراکم آفت در هر واحد نمونه 

طه راب با استفاده از روش کونواندازه نمونه مطلوب برای 

 .محاسبه شد 6

  = 𝛽+(  m)/1+ 𝛼[( 2D/1N – 1[(                    :6رابطه 

ح سط=  Dتعداد نمونه مورد نياز، =  N ،در این رابطه

روش رگرسيوني ضرایب حاصل =  𝛽و  𝛼(، 2/0دقت )

عسلک توليد شده توسط زنجرک ميانگين =  mو  آیوائو

 .خرما در هر نخل است

 هاتجزیه و تحلیل داده

ی جغرافيایي بر ميزان هاهای مربوط به اثر جهتداده

شد و در صورت های چسبنده تجزیه واریانس کارتشکار 

د با آزمون چن هااریانس ميانگينار شدن تجزیه وديمعن

 شدند.ایي دانکن مقایسه دامنه

در برآورد  هارداریبنمونهگيری دقت برای اندازه

یا  سبيميانگين تعداد پوره در هر برگچه از فاکتور تغيير ن

RV (Relative variation استفاده شد )(Hall, 2009): 

 RV=(SEM/M)*100       :    7رابطه 

= خطای SEM و ها= ميانگين دادهM ،رابطهدر این 

( است که Standard error of meanاستاندارد ميانگين )

( به جذر تعداد نمونه SDاز تقسيم انحراف معيار )

(SEM=SD/√n محاسبه )شود.مي 

 پویایيمربوط به های بررسيقابل قبول در  RVمقدار 

ر جمعيت و جدول زندگي که نياز به دقت باالیي است کمت

 مربوط به مدیریت آفات وهای پژوهشدرصد و در  10از 

بل درصد نيز قا 25نزدیک به  ،تعيين الگوی فضایي حشرات

 .(Southwood, 1978) قبول است

رداری شده روی بنمونهی هاروابط کمي بين تعداد پوره

ی چسبنده زردرنگ هاکارتو  های بالغ، پاجوشهانخل

برای . ندتوسط رگرسيون ساده خطي تجزیه و تحليل شد

تعيين ميزان همبستگي بين متغيرهای مختلف از آزمون 

 همبستگي استفاده شد.

محاسبات  و برای Excel افزاراز نرمرسم نمودارها برای 

 شد. استفاده SPSSافزار آماری از نرم
 

 نتایج

ی هاکارتاثر جهت جغرافیایی بر میزان شکار 

 چسبنده

ی مختلف جغرافيایي اثر هانتایج نشان داد جهت

= 98/0ی زنجرک خرما ندارد )هااری بر شکار پورهديمعن

P ،04/0=236 ،3F توان گفت پراکنش مي( و به عبارت دیگر

ی مختلف جغرافيایي یک نخل از هازنجرک خرما در جهت

ترین کمو ترین بيش(. 1به است )شکل لحاظ آماری مشا

ی شرق هاميانگين تعداد پوره شکار شده به ترتيب در جهت

تعداد بيشترین ( ثبت شد. 25/335( و شمال )26/363)

 1728 ،چسبنده شکار شد کارتای که توسط یک پوره

 پوره بود.

در را ی زنجرک خرما هاتغييرات تراکم پوره 2شکل 

ی فروردین، اردیبهشت و خرداد )نسل اول( نشان هاماه

فروردین  18از  هاکارتی به وسيله هادهد. شکار پورهمي

ی شکار شده افزایش یافت. هاپورهو به سرعت تعداد  آغاز

اردیبهشت ثبت  10 مورخ رداریبنمونهدر  هااوج شکار پوره

به سرعت کاهش  هاکارتميزان شکار  ،شد و پس از آن

ی چسبنده شکار هاکارتتوسط  هایافت. در خرداد نيز پوره

 از اردیبهشت بود.تر کمبه مراتب ها آنولي تعداد  ،شدند

تأثير زیادی در ميزان شکار  هارسد اندازه پورهميبه نظر 

کوچکتر باشد به ها آنهرچه اندازه طوری که به  ،داردها آن

د. از طرفي ممکن است علت شونميتعداد بيشتری شکار 

در ابتدای فصل مربوط به تراکم بيشتر،  هاشکار بيشتر پوره

 در آن زمان باشد.ها آنتحرک بيشتر و یا نحوه پراکنش 
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( توسط یک کارت چسبنده زرد Ommatissus lybicus Bergevinهای زنجرک خرما )ميانگين شکار تعداد پوره -1شکل 

 های مختلف جغرافيایيرنگ در جهت

Figure 1. Mean captures of dubas bug (Ommatissus lybicus Bergevin) nymphs per yellow sticky trap 

at different geographical direction 

 

 
های ( توسط کارتOmmatissus lybicus Bergevinهای نسل اول زنجرک خرما  )ميانگين شکار هفتگي پوره -2شکل 

 خردادهای فروردین، اردیبهشت و چسبنده زرد رنگ در ماه
Figure 2. Mean weekly sticky trap catch for first generation of dubas bug (Ommatissus lybicus 

Bergevin) nymphs in Farvardin (April), Ordibehesht (May) and Khordad (June) 

 

 برداریدقت نمونه

برداری نسبت به ميانگين چهار روش نمونه RVمقادیر 

های در روش RVنشان داده شده است. مقادیر  3در شکل 

ره در برداری تعداد پوره در برگچه نخل بالغ، تعداد پونمونه

د وليبرگچه پاجوش، تعداد پوره در هر کارت زرد و ميزان ت

، 98/10-12/31 عسلک در هرنخل به ترتيب دارای دامنه

 بود. در 05/3- 26/31و  12/4- 79/37، 40/34-93/14

با افزایش  RVبرداری مقادیر های نمونهواقع، در همه روش

 ها، کاهش یافت.ميانگين نمونه

برداری از نخل بالغ وقتي ميانگين تعداد در روش نمونه

توان گفت گاه ميیا بيشتر باشد، آن 01/1پوره در برگچه 

برگچه از پنج نخل در هر تاریخ  120اندازه نمونه 

شود. درصد یا کمتر مي RV 25برداری منجر به مقدار نمونه

ميانگين ها نيز اگر برداری از پاجوشدر مورد روش نمونه

توان گفت یا بيشتر باشد، مي 17/1تعداد پوره در برگچه 

ر هر تاریخ برگچه از پنج نخل د 120اندازه نمونه 

 شود. درصد یا کمتر مي RV 25برداری منجر به مقدار نمونه
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ها یا ميزان توليد عسلک در واحد ( مربوط به ميانگين تعداد پورهRVبرداری بر اساس تغييرات نسبي )دقت در نمونه -3شکل 

: تعداد پوره در برگچه نخل Aبرداری، ( با چهار روش نمونهOmmatissus lybicus Bergevinبرداری زنجرک خرما )نمونه

: ميزان توليد عسلک توسط زنجرک D: تعداد پوره روی کارت چسبنده زرد رنگ و C: تعداد پوره در برگچه پاجوش، Bبالغ، 

 (4خرما در هر نخل بالغ )مقياس صفر تا 
Figure 3. Sampling precision based on relative variation (RV) associated with mean number of 

nymphs or honeydew scores of dubas bug (Ommatissus lybicus Bergevin) per sampling unite at four 

different sampling methods, A: number of nymphs per leaflet on mature date palm, B: number of 

nymphs per leaflet on offshoot, C: number of nymphs per yellow sticky trap, and D: honeydew score 

per date palm (scale incuding 0 to 4) 
 

 

برداری با استفاده ازکارت چسبنده زرد در روش نمونه

ميانگين تعداد زنجرک خرما در هر کارت زرد رنگ اگر 

کارت  20توان گفت اندازه نمونه یا بيشتر باشد، مي 66/134

 RV 25برداری منجر به مقدار زرد در هر تاریخ نمونه

برداری ميزان ترشح شود. در روش نمونهدرصد یا کمتر مي

یا  49/0ميانگين امتيازها در هر درخت نخل عسلک، اگر 

نخل در هر تاریخ  5توان گفت اندازه نمونه ميبيشتر باشد، 

 شود.درصد یا کمتر مي RV 25برداری منجر به مقدار نمونه
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های زنجرک خرما برداری از پورهپارامترهای حاصل از تجزیه رگرسيوني تيلور در چهار روش مختلف نمونه -1جدول 

(Ommatissus lybicus Bergevin) 
Table 1. Taylor’s power law parameters at four different sampling methods for dubas bug 

(Ommatissus lybicus Bergevin) 

p-

value R2 b±SEM Log (a) ±SEM Sampling method 

<0.01 0.98 1.32±0.047 0.86±0.031 Number of nymphs per leaflet (mature date palm) 
<0.01 0.84 1.52±0.209 0.76±0.098 Number of nymphs per leaflet (offshoot) 
<0.01 0.86 1.42±0.189 1.21±0.436 Number of nymphs per yellow sticky trap 
0.47 0.07 0.17±0.231 -0.44±0.103 Honeydew score per date palm 

 

برداری ميزان عسلک توليد شده توسط زنجرک خرما پارامترهای حاصل از تجزیه رگرسيوني آیوائو برای روش نمونه -2جدول 

(Ommatissus lybicus Bergevin) 

Table 2. Iwao’s patchiness regression parameters for sampling method of dubas bug (Ommatissus 

lybicus Bergevin) honeydew production per date palm 

p-value R2 β±SEM α±SEM Sampling method 
<0.01 0.99 0.83±0.027 -0.32±0.074 Honeydew score per date palm 

 

 مورد نیاز نمونهتعداد  پراکنش فضایی و تعیین
 یبطهراکه قانون نمایي تيلور نشان داد آناليز رگرسيون 

ای رگرسيوني ميانگين به واریانس به استثناء یک روش بر

روش  .(1ار است )جدول ديرداری معنبنمونهی هابقيه روش

ی مربوط به توليد هارگرسيون تيلور برای توصيف داده

 ؛ار نشدديخرما معنی زنجرک هاعسلک توسط پوره

 ساسبنابراین از روش رگرسيوني آیوائو استفاده شد. بر ا

یج به دست آمده از ارتباط رگرسيوني، نتا Pو  2Rمقادیر 

ی مربوط به توليد عسلک هابرای توصيف داده نشان داد

از مدل تر مناسبآیوائو  مدل ی زنجرک خرماهاتوسط پوره

  (.2تيلور بود )جدول 

( b)پارامتر  در قانون نمایي تيلوربرآورد شاخص تجمع 

 ،شودميتوصيف نوع پراکنش گونه استفاده به منظور که 

رداری پوره در بنمونههای برای روش این شاخص نشان داد

برگچه نخل بالغ، پوره در برگچه پاجوش و پوره در هر 

 ,t-test)اری بزرگتر از یک است ديبه طور معن کارت زرد

P<0.01)پراکنش فضایي زنجرک خرما بر  ،بنابراین ؛

رداری پوره در برگچه نخل بالغ، بنمونههای اساس روش

پوره در برگچه پاجوش و پوره در هر کارت زرد تجمعي 

عسلک  رداری ميزانبنمونهبرای روش  نشان داداست.نتایج 

روش در شاخص تجمع  ،توليد شده توسط زنجرک خرما

اری کمتر از ديبه طور معن (β )پارامتررگرسيوني آیوائو 

پراکنش فضایي  ،. بنابراین(t-test, P<0.01)یک است 

رداری ميزان عسلک بنمونهزنجرک خرما بر اساس روش 

نتایج مربوط به  توليد شده توسط این آفت یکنواخت است.

 ارائه شده است. 4تعيين اندازه نمونه مطلوب در شکل 

رداری مورد نياز با بنمونهنتایج نشان داد تعداد واحد 

هرگاه ميانگين  .یابدميافزایش تراکم زنجرک خرما کاهش 

نخل بالغ و در  تراکم جمعيت زنجرک خرما در هر برگچه

عدد باشد، تعداد نمونه مورد نياز با  10هر برگچه پاجوش 

برگچه خواهد بود و  47و  38به ترتيب  2/0سطح دقت 

 200روی هر کارت زرد اه ميانگين تراکم این آفت هرگ

که  کارت خواهد بود 19عدد باشد، تعداد نمونه مورد نياز 

هرگاه ميانگين ترشح عسلک . شوندميروی پنج نخل نصب 

توسط این آفت )بر اساس امتياز دهي از صفر تا چهار( در 

 5یک جهت نخل عدد یک باشد، تعداد نمونه مورد نياز 

بود که باید هر چهار جهت جغرافيایي این نخل  نخل خواهد

 رداری(.بنمونهواحد  20رداری شود )بنمونه
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با  (Ommatissus lybicus Bergevin)تعداد نمونه مطلوب مورد نياز جهت برآورد تراکم جمعيت زنجرک خرما  -4شکل 

: C: تعداد پوره در برگچه پاجوش، B: تعداد پوره در برگچه نخل بالغ، Aبرداری، درصد با چهار روش نمونه 20سطح دقت 

(. 4: ميزان توليد عسلک توسط زنجرک خرما در هر نخل بالغ )مقياس صفر تا Dتعداد پوره روی کارت چسبنده زرد رنگ و 

 کونو برآورد شده است( با مدل D( با مدل گرین و روش آخر )شکل Cو  A ،Bهای سه روش اول ) شکل
Figure 4. Optimum sample size required to obtain population estimates within 20% of the mean at 

four different sampling methods for dubas bug (Ommatissus lybicus Bergevin), A: number of 

nymphs per leaflet on mature date palm, B: number of nymphs per leaflet on offshoot, C: number 

of nymphs per yellow sticky trap, and D: honeydew score per date palm (scale incuding 0 to 4). 

The first three sampling methods (figures A, B and C) estimated by Green’s model and the last one 

estimated by Kuno’s model 
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ها در ( روی نخل بالغ و پاجوشOmmatissus lybicus Bergevinهای زنجرک خرما )غييرات تراکم جمعيت پورهت -5شکل 

 های فروردین، اردیبهشت و خردادماه
Figure 5. Population density fluctuation of dubas bug (Ommatissus lybicus Bergevin) nymphs on 

mature date palms and offshoots in Farvardin (April), Ordibehesht (May) and Khordad (June) 

 

همبستگی تعداد پوره روی نخل با تعداد پوره 

 روی پاجوش 

ها روی نخل و تراکم نتایج نشان داد که بين تراکم پوره

داری وجود ها همبستگي باال و معنيها روی پاجوشپوره

های تراکم جمعيت (. نوسانP ،96/0 =2R <001/0)دارد 

 5های زنجرک خرما روی نخل و پاجوش در شکل پوره

نشان داده شده است. نتایج نشان داد هرچند تراکم این 

ها روی ها خيلي کمتر از تراکم آنپاجوشحشره روی 

توان ها است، ولي به علت باال بودن ميزان همبستگي مينخل

های رگرسيوني جهت تخمين تراکم جمعيت این از روش

بيني استخراج شده از (. مدل پيش6آفت استفاده کرد )شکل 

است که در  X833/1=Y+ 021/0رابطه رگرسيوني معادله 

ها روی تعداد پوره Xها روی نخل بالغ و تعداد پوره Yآن، 

دار بودن پاجوش است. نتایج تجزیه واریانس نيز معني

رگرسيون و رابطه خطي بين این دو متغير را تأیيد کرد 

(001/0 > P ،92/137  =10 ،1F.) 

 

 

همبستگی تعداد پوره روی نخل با تعداد پوره 

 های چسبنده شکار شده توسط کارت

توانند متغير های چسبنده مينتایج نشان داد که کارت

نسبت مناسبي برای برآورد تراکم جمعيت زنجرک خرما به

روی نخل باشند. الگوی نوسانات جمعيتي هر دو متغير در 

ها همبستگي بيشتری داشتند، ولي در برداریابتدای نمونه

 ها )اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد(برداریاواسط نمونه

نسبت متفاوتي داشتند، به طوری که روند کاهش روند به

های چسبنده شيب تندتری نسبت به شکار توسط کارت

 (. 7ها داشت )شکل ها روی برگچهتعداد پوره

ی رگرسيوني تعداد پوره روی نخل بيني رابطهمدل پيش

های چسبنده به بالغ با تعداد پوره شکار شده توسط کارت

دست آمد که در به X007/0=Y+ 063/2صورت معادله 

تعداد  Xتعداد پوره در برگچه روی نخل بالغ و  Yآن، 

های چسبنده است )شکل ها شکار شده توسط کارتپوره

دار بودن رگرسيون و رابطه (. نتایج تجزیه واریانس معني8

 = P ،36/32 < 001/0خطي بين این دو متغير را نشان داد )

10 ،1F.) 
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های ها با نخلروی پاجوش (Ommatissus lybicus Bergevin) های زنجرک خرمارابطه رگرسيوني بين تعداد پوره -6شکل 

 بالغ
Figure 6. Relationship between number of dubas bug (Ommatissus lybicus Bergevin) nymphs on 

mature date palm and offshoots 
 
 

 

 
( با استفاده از دو روش Ommatissus lybicus Bergevinهای زنجرک خرما )تغييرات تراکم جمعيت پوره -7شکل 

های چسبنده زرد رنگ و شمارش مستقيم تعداد پوره در هر برگچه برداری )شمارش تعداد پوره شکار شده توسط کارتنمونه

 خرما(
Figure 7. Population density fluctuation of dubas bug (Ommatissus lybicus Bergevin) nymphs using 

two sampling methods (mean weekly sticky trap catch and direct counting of nymphs on leaflets) 
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های چسبنده با ( روی کارتOmmatissus lybicus Bergevinهای زنجرک خرما )رابطه رگرسيوني بين تعداد پوره -8شکل 

 های بالغتعداد پوره در برگچه نخل
Figure 8. Relationship between number of dubas bug (Ommatissus lybicus Bergevin) nymph per 

yellow sticky trap and number of nymphs per leaflet on mature date palm 
 

همبستگی تعداد پوره روی نخل با میزان عسلک 

 تولید شده 

های زنجرک خرما مربوط به ترین خسارتیکي از مهم

ترشح عسلک فراوان این حشره است؛ بنابراین، تخمين و 

بيني این خسارت اهميت زیادی دارد. در واقع، اگر پيش

د مناسبي از ميزان و بتوان قبل از ایجاد این خسارت، برآور

زمان خسارت انجام داد، کار ارزشمندی است. نتایج نشان 

دهد که ترشح عسلک تقریباً سه هفته بعد از ظهور مي

شود، ولي روند افزایش های زنجرک خرما شروع ميپوره

ترشح عسلک دارای شيب بسيار تندی است، به طوری که 

له یک ها به فاصاوج ميزان عسلک ترشح شده روی نخل

برداری شده اتفاق های نمونههفته بعد از اوج جمعيت پوره

 (.9افتاد )شکل 

ی رگرسيوني تعداد پوره روی نخل بيني رابطهمدل پيش

با سه هفته تأخير نسبت به تاریخ عسلک ترشح  يزانمبالغ با 

+ 113/0ها به صورت معادله برداری از پورهنمونه

X324/0=Y دست آمد که در آن، بهY  مقدار ترشح

تعداد پوره در  Xها با سه هفته تأخير و عسلک توسط پوره

(. نتایج تجزیه 10برگچه روی نخل بالغ است )شکل 

ی و رابطه 05/0دار بودن رگرسيون در سطح واریانس معني

، P ،66/18 = 4=  012/0خطي بين این دو متغير را نشان داد )

1F.) 

 

 بحث 

کشور خرما در زنجرک خرما یکي از آفات کليدی 

کند. ها وارد مياست و ساالنه خسارت زیادی به نخلستان

 (Gharib, 1973)این حشره در ایران دو نسل در سال دارد 

 Klein) صورت مرحله تخم استگذراني آن بهزمستانو 

and Venezian, 1985) . مطالعه حاضر که فقط روی نسل

 های زنجرک خرما درپورهکه اول آفت انجام شد نشان داد 

در  هاآنشوند، تراکم جمعيت فروردین ظاهر مي اواسط

رسد و سپس کاهش اواسط اردیبهشت به اوج خود مي

یابد تا اینکه در اواخر خرداد فقط به تعداد بسيار کمي مي

 شوند.مشاهده مي
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( با استفاده از دو روش Ommatissus lybicus Bergevinهای زنجرک خرما )تغييرات تراکم جمعيت پوره -9شکل 

 ها در هر نخل و شمارش مستقيم تعداد پوره در هر برگچه خرما(.برداری )ميانگين توليد عسلک پورهنمونه
Figure 9. Population density fluctuation of dubas bug nymphs (Ommatissus lybicus Bergevin) using 

two sampling methods (mean weekly honeydew scores and direct counting of nymphs on leaflets). 

 

 
های های بالغ با مقدار ترشح عسلک با سه هفته تأخير توسط پورهرابطه رگرسيوني بين تعداد پوره در برگچه روی نخل -10شکل 

 (Ommatissus lybicus Bergevinزنجرک خرما )
Figure 10. Relationship between mean weekly honeydew scores (with three weeks delay) and mean 

weekly number of dubas bug (Ommatissus lybicus Bergevin) nymphs per leaflet on mature date palm 
 

تا به حال دو تحقيق در زمينه نوسانات جمعيت این آفت 

تقي زاده و همکاران  ، یکي توسطانجام شده است

(Taghizadeh et al., 2004 ) در فراشبند )استان فارس( و

 ,.Payandeh et alپاینده و همکاران ) دیگری توسط

تقي زاده و همکاران در بم )استان کرمان(. ( 2010

(Taghizadeh et al., 2004 ) نشان دادند جمعيت

گذران )نسل اول( از مستانهای زهای حاصل از تخمپوره

شود و تا اواخر تير ادامه دارد. در اواخر فروردین شروع مي
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ها در اواخر خرداد اتفاق جمعيت پوره بيشترین هاآن مطالعه

نيز ( Payandeh et al., 2010و همکاران ) پایندهافتاد. 

های زنجرک خرما در اواسط اردیبهشت نشان دادند پوره

تراکم آنها در اواسط خرداد بود و تا  بيشترینظاهر شدند، 

 حاضر با مطالعه هر چند مطالعه اواخر خرداد مشاهده شدند.

در  (Taghizadeh et al., 2004تقي زاده و همکاران )

ولي نتایج این دو مطالعه مشابه  ،یک منطقه انجام شده است

های توان گفت شروع فعاليتنيست و به طور کلي مي

ی تقي زاده و همکاران رک خرما در مطالعهزیستي زنج

(Taghizadeh et al., 2004)  دیرتر اتفاق ( 1396)سال

آمار هواشناسي در دسترس نيست، ولي  اگرچهافتاده است. 

مربوط به دمای  ،تفاوتاین یکي از علل  ممکن است

 هایي باشد که این دو مطالعه انجام شده اند.متفاوت سال

تابعي  هاآنرد هستند و رشد و نمو حشرات جانوراني خونس

درجه بر -های روزاز دمای محيط اطرافشان است. مدل

 ;Inayatullah et al., 1991) شوندهمين اساس ساخته مي

Taghizadeh et al., 2008)های . همبستگي نوسان

جمعيت آفات با عوامل آب و هوایي در محيط صحرایي 

 Sharma et) توسط چندین محقق نشان داده شده است

al., 2002; Mendesil and Tesfaye, 2009). 

های زنجرک نتایج این تحقيق نشان داد پراکنش پوره

های مختلف جغرافيایي یک نخل از لحاظ خرما در جهت

های جغرافيایي بر آماری مشابه است. در مورد اثر جهت

ای انجام های زنجرک خرما تا به حال مطالعهپراکنش پوره

های جغرافيایي بر ولي در زمينه اثر جهت ،نشده است

حسين  العهنتایج مط ،های زنجرک خرماپراکنش تخم

(Hussain, 1963)  های مختلف جهتکه نشان داد

داری بر پراکنش تخم زنجرک خرما جغرافيایي اثر معني

 ندارد.

ها پوره یبردارنمونه یبراکه مطالعه نشان داد  ینا یجنتا

 یبردارتوان از نمونهمرسوم، مي یبردارعالوه بر نمونه

چسبنده زرد  یهاشده وکارت يدها، عسلک تولپاجوش

 ينبکه نشان داد  ينچنمه یجنتا بهره برد. يزرنگ ن

 یگرد یبردارمرسوم و سه روش نمونه یبردارنمونه

توان با مي ی کهطوره ب ؛وجود دارد یيباال يهمبستگ

 یهاو روش یبردارنمونه یهاروش یناز ا یکياستفاده از 

 يشنخل بالغ را پ یتعداد پوره در برگچه رو يونيرگرس

 .کرد ينيب

 یبردارحاضر با استفاده از روش نمونه در مطالعه

که با  برگچه نشان داده شد یها روپوره يمشمارش مستق

ر شرات بالغ ظاههنوز ح یبهشتدر اواخر ارد ینکها وجود

ا به زنجرک خرم یهاپوره يتتراکم جمع ، ولياندنشده

که ن داد نشا یجنتا یگرعبارت د یابد؛ بهيشدت کاهش م

گذر زمان  يدرخت نخل ط یپراکنش زنجرک خرما رو

 هایوسانننشان دادن روند  یبرا بنابراین، کند.يم ييرتغ

مرسوم،  یبردارزنجرک خرما عالوه بر نمونه يتتراکم جمع

 .اده کرداستف يزشده ن يدعسلک تول یبرداراز نمونه یدبا

 ینندبه چ ،بهتر است یبردارکدام روش نمونه ینکها

مرحله ی، بردارزمان نمونه دارد که عبارتند از يعامل بستگ

ی، بردارهدقت نمونی، بردارنمونه ینههز، و نمو حشره رشد

مثال  یبرای. بردارسهولت نمونهی و بردارهدف از نمونه

 یش دارااز نخل بالغ نسبت به پاجو یبردارهرچند نمونه

تر ها آساناز پاجوش یبردارنمونه يول ،است یدقت باالتر

 یيکارا يينتع . از طرف دیگر، برایتر استینهو کم هز

هم به  یدها در کاهش خسارت زنجرک خرما باکشآفت

 يداز عسلک تول یربرداها و هم به نمونهاز پوره یبردارنمونه

 .(Mahmoudi et al., 2014) شده توجه کرد
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Abstract 
The dubas bug, Ommatissus lybicus Bergevin, is a key pest of date palm, Phoenix dactylifera L. in 

Iran. This study was conducted in a date palm orchard in Farashband (Fars Province) to investigate 

the different sampling methods and population fluctuations of dubas bug nymphs in first generation. 

The results showed that the nymphs emerged at early April, their population density reached to peak 

at 30 April, and finally declined to a few numbers at early June. Results showed that there was a 

significant correlation between different sampling methods. Using correlation analysis, it was shown a 

high and significant correlation between nymph densities on mature date palm and on offshoots 

(R2=0.96). Results showed that yellow sticky traps could be a relatively appropriate variable to 

estimate population densities on date palms. Also, results showed that the honeydew secretion begun 

approximately three weeks after nymphal emergence, however its peak was happened one week after 

the peak of nymph densities. Regression analysis of Taylor model showed that in exception of one 

sampling method, all other three sampling methods were significant. Based on R2 and P of regression 

analysis, Iwao’s model was more appropriate than Taylor model for sampling of dubas bug 

honeydew. In order to determine the optimal sample size, the Green's and Kuno's method with 

constant accuracy of 0.2 were used. Based on Green's method, whenever the average density of dubas 

bug on mature and offshoot date palm leaflet is 10, the number of required samples with a precision 

level of 0.2 would be 38 and 47 leaflets, respectively. Whenever the average density of this pest in 

each yellow card is 200, the number of required samples would be 19 cards.  
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