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 چکيده

روش  يپ ژوهش، اس تاندارد س از    ني  . در اباشدینارس خرما م وهیآفات م نتري، از مهم Batrachedra amydraulaخوار خرما،  وهیشب پره م

و ب رازش   یاختصاص   یکيوژاکول انیآفت در آش تیپراکنش جمع يالگو نییتع نیبا هدف انتخاب واحد و تعداد مناسب، همچن ايطبقه ينمونه بردار

 وريش هر  لي  اسفند تا اوااوخراز  يشد. نمونه بردار یکشور بررس زیدر پنج استان خرماخ يتجار يشش رقم نخل خرما يرو یاپیپ يمدل نمونه بردار

 نیانگی  ش اخص م  ل ور، یق انون ت  دن،بو اي رکپهیغ هاي خوار خرما با استفاده از شاخص پراکنش کرم میوه يبار تکرار شد. الگو کيروز  14به فاصله هر 

 ری  متغ وهی  ع دد م  24( در ی)رقم رب   444/4( تا ري)رقم سا 344/3از  تیتراکم جمع نیانگینشان داد که دامنه م جيمحاسبه شد. نتا واوويبودن و آ ايکپه ،یانبوه

بود. با افزايش تراکم الرو، اندازه نمونه کاهش ياف ت. رون د ک اهش در ارق ام      یپراکنش اين آفت در نخلستان تجمع لور،یت یبود. بر اساس قانون نماي

 ني  ا جيت ا تعداد نمونه مشاهد ش د. ب ر اس اس ن    نيو کمتر نيشتریب بیترت ( به22/4( و کبکاب )57/4) ريکه در ارقام سا يطور مختلف متفاوت بود به

 برابر کاهش دهد. 12تا  3 نیب ايطبقه بردارياندازة نمونه را نسبت به مدل نمونه یاپیپ يرداربپژوهش، روش نمونه

 یاپیپ يخوار خرما، مدل نمونه بردار کرم میوه ت،یپراکنش جمع يالگو هاي کليدي: واژه
 

Spatial distribution and evaluation sequential sampling model of the lesser moth (Batrachedra amydraula)  

on six traditional date palm fruit cultivars in Iran 
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Abstract  

Date Palm Lessr Moth Batrachedra amydraula Meyrick, is among the most important pests feeding on date fruits. Here, we studied the 

standardization of the class-specific sampling method to define the appropriate unit and number as well as to know population distribution pattern 

of B. amydraula in its specific ecological niches and fitting of continuous sampling model on six date palm cultivars in five provinces. Sampling 

was repeated in 10 days intervals from late March to early September. Distribution pattern of B. amydraula in the date palm orchards was 

calculated using indices of mean crowding, Taylor's law, mass average index, patchiness, and Iowa. The results showed that the mean density of 

B. amydraula varied from 3.304 (Sayer cultivar) to 0.804 (Rabi cultivar) in 20 studied fruits. According to Taylor's law, the distribution of this 

pest was cumulative. The sample size decreased by increasing density of B. amydraula in date palm orchards. The slope of decrement was 

different in the various date cultivars so that the lowest and highest number of the samples were observed in Sayer and Kabekab, respectively. By 

these results we can say that sequential sampling method can decrease sample size by 3 to 16 times compared with the classical sampling model. 

Keywords: Date palm lesser moth, population distribution pattern, sequential sampling model 
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 مقدمه

 ،شب پره کوچ ک خرم ا   ايخرما  خوار میوهپره  شب

Batrachedra amydraula Meyrick (Lep.: Batrachedridae)، 

 باش د ینارس خرما در نخلستان م   وهیآفات م نيتراز مهم

آن را قط ع و   هيو پا وهیم نیارتباط ب ن،یاز جن هيکه با تغذ

. ش وند یخرم ا م    وهی  م زشي  موجب خش ک ش دن و ر  

 ،و با انتقال ب ه انب ار   شروعت از نخلستان اآف نيخسارت ا

ب ا   ریاخ يهاد. در سالندهمیخود ادامه  یخه زندگرچبه 

 یدر زمان گ رده افش ان   یفصل يهایتوجه به وقوع بارندگ

 ي ی رایو گ یگ رده افش ان   تیفیها بر کآن یو اثر منفخرما 

آف ت قاب ل    ني  از خس ارت ا  یناش وهیم زشير ها،خوشه

 کنترل کيضرورت انجام  یحت يتحمل نبوده و در موارد

 Khajehzadeh and) دي  نمایم   هی  آن را توج هیجداگانه عل

Latifian, 2013 .) 

 يری  گ میتص م  يبرا يضرور يهایژگياز و ياریبس

 ريمستلزم نمونه بردا ،آفات یقیتلف تيريمدخصوص در 

 ،تاآف تیاز جمع رياست. در نمونه بردا هاآن تیاز جمع

رنام ه نمون ه   بي ک   ديمناسب، با کیعالوه بر انتخاب تکن

 ک      رد یطراح       زی      ن مناس      ب ريب      ردا

(Southwood and Henderson, 2000 ب را .)بهت ر  مطالع ه   ي

و  قی  صورت دق هرا ب يبرنامه نمونه بردار ديات ابتدا باآف

از نمون ه م ورد   بتوان که ي طور بهنمود  یطراح نهيکم هز

است که  یعیدست آورد. طبه مطالعه حداکثر اطالعات را ب

 تیدر رابطه با کل جمع نمونه محدوديک از  ،استنباط نيا

ب ا وج ود   (. Davis, 1994) ش ود انج ام م ی  مورد مطالع ه  

 يب را  یروش استاندارد خاص اهمیت اين موضوع، تاکنون

خرم ا ب ه    خ وار  می وه و خس ارت ک رم    تی  جمع یابيارز

 . تعريف و ارايه نشده است یصورت علم

ن وع   نی ی تع يآفات برا يهاتیاز جمع ينمونه بردار

 نيت ر  مه م يکی از  ت،یجمع نیها و تخمآن توزيع فضايی

 باش    دیم     ياکول    وژمطالع    ات در  ه    ابخ    ش

(Krebs, 1999 .) اطالع ات   اس اس  ب ر  یقیتلف تيريمددر

 يریگمیآفات و محصول اقدام به تصم اکولوژيمربوط به 

(. ب راي مطالع ه ه ر آف ت     Radcliffe et al,. 2008) شودیم

 ازی  م ورد ن دقیق و علمی برداري  طراحی يک برنامه نمونه

ابزارهاي خاصی منظور (. براي اين Pedigo, 1994باشد )یم

س ط    ه ا آناس تفاده از  توان ب ا  یطراحی شده است که م

 مش   خص نم   وددق   ت ت   راکم جمعی   ت آف   ت را  

(Naranjo  and Hutchinson, 1997.) عي  توز یچگ ونگ  فهم 

ز يح ا بس یار   ينمون ه ب ردار   يه ا آفات در برنامه يیفضا

 (. Lamp and Smith. 1989باشد )یم تیاهم

بهتر از  ،يک برنامه خوب نمونه برداريهزينه براي صرف 

برنام ه م ديريت    نامناس ب هاي بعدي اجراي هزينه اتالف

ي  ک روش  انتخ  اب(. Binns et al., 2000) اس  تآف  ات 

بستگی به ن وع تخم ین م ورد نی از      ،برداريمناسب نمونه

مختل  ف  يه  اش  اخص(. Lamp and Smith. 1989دارد )

اي، تراکم، نوع پ راکنش پهن ه   ینسب نیتخم مانند تیجمع

 س ه يمقا وس یعی در  طور بهتغییرات مکانی و زمانی تراکم 

طراح ی   (. برنام ه Dent, 1991) انداستفاده شدهها تیجمع

حداقل چهار بعد باش دکه ش امل مرحل ه    داراي  ديبا شده

زم ان   ي،ب ردار نمون ه  ي، تعداد واحدهاآفت يبردارنمونه

 تيري. در م د دباشیم يبردارنمونه يو الگو يبردارنمونه

 يبسته به نوع آفت و راهبرده ا  يبردارآفات مرحله نمونه

-نمون ه  تع داد (. Binns et al., 2000) متغیر است ،یتيريمد

 ن ه يو هز ازیدقت مورد ن زانیبرنامه به م کيدر  الزم يها

-نمون ه  زم ان (. Dent, 1991دارد ) یبس تگ  يب ردار نمون ه 

م ورد  آف ت   یس ت يبه زمان وقوع مرحله ز یبستگ يبردار

 يبردارنمونه يیفضا يالگو(. Binns et al., 2000نظر دارد )

و پ راکنش   س تگاه يز یکن واخت يبس ته ب ه    ،مک ان  کيدر 

ت راکم  نیخم  تمتف اوت باش د.    اریتوان د بس    یم   تیجمع

 ب رداري نمون ه روش با استفاده از با حداقل خطا  تیجمع

 کي   یطراح   هی  . در مراحل اولامکان پذير است یتصادف

را ب ا   یتجمع ياست که خطاها الزم ، يبرداربرنامه نمونه

 ت ا  کرد یبررس کیستماتیبا س یتصادف يریگنمونه سهيمقا

 ،س تگاه ياز ز يش تر یه ا در س ط  ب  پخش شدن نمون ه  با

ه ب  ه ا  هیک م ت راکم و حاش     يهااز مکان يشتریب نانیاطم

 ب رداري ¬(. در نمون ه Nyrop and Binns, 1992)آورد دست

اي، جمعی  ت ب  ه تع  دادي زي  ر جمعی  ت  طبق  ه یتص  ادف
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هاي شود و سپس از بین نمونهناسازگار يا طبقه تقسیم می

ه ا،  تصادفی ساده از هر يک از طبق ات ي ا زي ر جمعی ت    

هايی انتخاب خواهد ش د. ب ا اي ن روش ع الوه ب ر      نمونه

برداري ساده تص ادفی،  نسبت به نمونهکاهش انحراف معیار، 

 تع  داد نمون  ه ه  ر طبق  ه نی  ز متف  اوت خواه  د ب  ود ک  ه در 

 ب  رداري ک  اهش خواه  د ياف  ت  نمون  ه نتیج  ه آن، هزين  ه

(Young and Young, 1998.) 

در  مه م  و يک اربرد  يبردارنمونه يهااز برنامه یکي

 میبرنام ه تص م   اي یدر پ یپ يآفات، نمونه بردار تيريمد

 يم دل نمون ه ب ردار    اص ول در باش د.  یم يادنباله يریگ

 ش  ودیم   دهی  نام SPRT1مخف  ف  ط  ور ب  ه ک  ه یاپی  پ

(Wald, 1947)  يادي  ز تی  اهم يدارا یت  یدو س ط  جمع 

در  تی  : جمعHO شوندمی فيتعر ذيلبه شرح که هستند 

س  ط   يب اال  تی  : جمعHi و ق  رار دارد ین  یمع رس ط  يز

 يدارا SPRT .(Li et al., 2012) ق  رار دارد  یمشخص   

. ش وند یم   في  تعر  شرح نياکه به  باشدیم یاصطالحات

Cd2 در اي ن   تی  از جمع یشده و مشخص   فيسط  تعر(

پژوهش معادل آستانه زيان اقتصادي آفت به ترتیب معادل 

 11/15و  43/17، 47/21، 11/147، 22/24، 75/472

ترتیب براي ارقام ساير، برحی، کبک اب، پی ارم، رب ی و     به

 ت ابع  Oc3 ،مضافتی( )اطالعات در دست انتشار نگارن ده( 

 یمنحن   ASN4و  يب  ردارنمون  ه یدرس  ت احتم  ال یمنحن  

 کي   Ocچنانچ ه   ح ال  ي.بردارتعداد نمونه  يریگ میتصم

 اری  و انح راف مع  M نیانگی  م يتابع نرمال باشد ک ه دارا 

ثرند ک ه ش امل   مؤ ASNو  Ocتوابع  يسه عامل رو باشد،

 حشره تیجمع پراکنش مدل ،يخطوط توقف نمونه بردار

 باش  ندیم   تی  جمع ت  راکم ش  اخصو  مطالع  ه م  ورد

(Fowler and Lynch, 1987) .يب  ردارنمون  ه يه  اط  رح 

ب ا  ش ده اس ت.    یبررس  از آف ات   ياریبس   يبرا يا دنباله

درص د   74ت وان انتظ ار   اجراي اين نوع نمونه برداري می

 يادنبال ه  يب ردار برنامه موفق نمون ه  کياز  يیصرفه جو

 (.DePalma et al,. 2012داشت )

                                                 
1  Wald S Sequential probability ratio test  

2- Critical density 

3- Operational cueve function 
4- Average sampie number curve 

 هاروش و مواد

نخ ل خرم ا در   تج اري  رقم  شش يرو هشپژو نيا

و  ريکش ور ش امل خوزس تان )س ا     زیخرم اخ  يه ا استان

(، بوش  هر ی(، کرم  ان )مض  افتارمی  (، هرمزگ  ان )پیبرح  

 نمون ه ( اج را ش د.   یستان )ربچو بلو ستانی)کبکاب( و س

ماه به فاصله هر  وريشهر لياسفند تا اوا اواخراز  هايبردار

پ  ژوهش از روش  ني  ا درب  ار انج  ام ش  د.  کي  روز  14

 عوام ل  ک ه ني  ا لیدل به شد استفاده ياطبقه يبردارنمونه

تنه ا   ه ا تی  جمعپ راکنش   راتییدر تغ یطیمح رگذاریتأث

 دراس ت   ممک ن  و نبوده یطیمربوط به جوامع بزرگ مح

 یکن واخت يریغ زی  درخت ن کي يرو يهابوم ستيز خرد

(. طبق ات  Young and Young, 1998) باش د وج ود داش ته   

ش  امل درخت  ان مختل  ف موج  ود در نخلس  تان و  یاص  ل

ق رار گ رفتن    يیای  شامل چهار جهت جغراف یطبقات فرع

از  درخ ت  14منظ ور   ني  ا يدرخت بود. برا يخوشه رو

 مطالع ه  م ورد  يه ا يک هکت ار از ه ر ي ک از نخلس تان    

 جه ت  چه ار انتخاب و از ه ر درخ ت چه ار خوش ه از     

 وهی  ع دد م  24. از هر خوشه تعداد شدانتخاب  يیایجغراف

. ش رط  ش د  یبررس   بودن آلوده و سالم نظر ازانتخاب و 

 يالرو آفت رو يداشتن حداقل سوراخ ورود ،آلوده بودن

 زشي  ر وهی  ع دد م  24تع داد   نیهمچن. بود وهیم کسیکال

و مطابق روش قبل تعداد  يدرخت جمع آور ياز پا افتهي

 لهیشد. همزمان به وس   یبررس هاآن درسالم و آلوده  وهیم

 يرب ردا ک ه ص رف نمون ه    یدستگاه زمان سنج مدت زمان

و  منتق ل  ش گاه يسپس ب ه آزما  هاه. نمونديگرد نییتع ،شد

به صورت جداگانه ثبت  هاوهیفعال درون م يتعداد الروها

 .شد

  ياطبقه ريبردا نمونه روش يساز استاندارد

طبق ه   Kآف ت ب ه    س ت يز طیمح  منظ ور   براي اي ن 

 نيفرد باشد، بنابرا Ni يدارا امiشد. اگر طبقه  بندي میتقس

 داشت: میخواه

 1 رابطه        ∑

نمون ه برداش ته ش ود و     ni ام،iحال چنانچه از طبقه 

باش  د. آنگ  اه   ̄   ̄   ̄         ̄ ه  ا براب  ر آن نیانگی  م
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 ري  ز ش رح  ب ه  ینيگزيجا بدون حالت در هاy انسيوار

 .شودمی محاسبه

    ̄    
  

 

  
⁄       

  ⁄  2 رابطه    

2رابطه نيا در

iS هر طبقه و  انسيوارNi  تعداد نمونه

 تی  جمع نیانگی  گرفته شده است. چنانچه هدف برآورد م

تع داد اف راد ه ر منطق ه      ديها در هر منطقه باشد، باکل نمونه

 کل برابر است با: نیانگیمشخص باشد که در آن صورت م

 ̄  ∑
    ̄ 

  

 
 3رابطه         

نسبت از اف راد آن طبق ه    کياز آنجا که در هر طبقه 

از ه ر   ینس بت  گ ر يبه عب ارت د  ايشدند و  ينمونه بردار

هم ین   بهبود،  کسانينمونه گرفته شده در طبقات  تیجمع

 استفاده شد. nاز  N يو به جا niاز  Ni يجا به دلیل

    ̄   ∑  
  

  
 

  
 
 

 4 رابطه     

 ح دود  ،مش خص ش د   اس تاندارد  يخط ا  که یزمان

 .شد محاسبه ريز شرح به نانیاطم

 7 رابطه        ̄            ̄ 

 و درصد 7 سط  در اغلب نانیاطم حد روش نيا در

تع داد نمون ه    اي   n. مقدار شودیم گرفته نظر در درصد 1

با  تیجمع یواقع نیانگیم راتییمحاسبه تغ يبرا ازیمورد ن

 محاسبه شد. ريدرصد با استفاده از رابطه ز 17احتمال 

  
  

   
 ⁄    

 2 رابطه      

 N نان،یحدود اطم Lنمونه،  انسيوار S2رابطه  نيدر ا

 باشد.یم ازیتعداد نمونه مورد ن nتعداد کل نمونه و 

 روش در تی  جمع ب  رازش معادل  ه نیتخم   يب  را

 تی  جمع انسي  و وار نیانگی  ابتدا م اي،ي طبقهبردار نمونه

ش امل   پ راکنش آف ت   یاص ل  طبقاتطبقه از پنج آفت در 

همچن ین طبق ه   و  یغرب   ،یش رق  ،یجنوب ،یشمالطبقات 

 ب ا  هاي ريخته ش ده در پ اي درخ ت(   )میوه درخت نيیپا

مق دار   بع د از آن ش د.   ب رآورد  3ت ا   1استفاده از روابط 

 تي  نها در و برآورد 4استفاده از رابطه  بااستاندارد  يخطا

م دل ب رازش    7هر رقم مورد مطالعه براساس رابطه  يبرا

 .ارايه شد تیجمع نیانگیدامنه م

 

 يکیاکولییوژ انيآشیی در تيییجمع پییراکنش يالگییو نيییيتع

 آن ياختصاص

 ه ا آن کم ک  ب ه  که دارد وجود یمختلف يهاشاخص

 ني  ا ش تر یپ راکنش را مش خص نم ود. ب    نح وه  ت وان یم

. گردن د یم سهيمقا سوناپو عيتوز با قتیحق در هاشاخص

 ري  روش ب ا اس تفاده از رابط ه ز    ني  شاخص پخ ش در ا 

 .(Lloyd, 1967)  محاسبه شد

   
  

 ̄
 5  رابطه             

و  انسي  وار نیب   يیارتب اط نم ا   هيبر پا 5لوریت قانون

 انی  ب ري  صورت رابطه ز بنا نهاده شده است که به نیانگیم

 .(Taylor, 1961ه است )شد

 4 رابطه        ̄                

دس ت  ه قدرت م دل ب    ،ونیخط رگرس نییتب بيضر

حش ره م ورد    تی  نح وه پ راکنش جمع   نییآمده را در تع

 دهد.یمطالعه نشان م

 ريس ا  رقاب ت  شدت :ICM 6یانبوه نیانگیم شاخص

 یانبوه نیانگیم شاخص محاسبه در. دهدیم نشان را افراد

در  گ ر ياثر افراد د نیانگیعبارت است از م *X اي  ̅ پارامتر

وجود  تیکه در جمع گريبر هر فرد د يواحد نمونه بردار

 .شدمحاسبه  ريبا استفاده از رابطه ز یدارد. شاخص انبوه

    ̄  
  

 ̄
 1رابطه             

اس تفاده از   با (IP) 7بودن يا کپه ریغشاخص  بيضر

 .(Morisita,1962) شدمحاسبه  ريرابطه ز

   
  

 ̄
 14رابطه            

8واوويآ شاخصمحاسبه  يبرا
 *X انیم ونیرگرس خط 

 ري  ز ص ورت ه ب   آن یکل   معادل ه  ک ه  ديبرازش گرد̅  و 

 .( Iwao and Kuno, 1968) شدیم فيتعر

 11 بطهرا          ̄       

ب ودن نش ان    یانب وه  يگون ه را ب را   ليتما ثابت

 یگونه به سمت تجمع ليمثبت باشد، تما دهد. اگر  می

س مت   گون ه ب ه   لي  باش د، تما  یمنف شدن بوده و اگر 

دهن ده   نش ان   بي. ض ر دهدرا نشان میپراکنده شدن 

                                                 
5 -Taylor power low 

6 - Index of mean crowding 

7 - Index of patchiness 
8 - Iwao pachiness 
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 لي  ب اال تما  يهادر تراکم تیاست که تا چه حد جمع نيا

بهت ر   ل ور یقانون ت هاشياز آزما ياریبه تجمع دارد. در بس

 توانسته است پاس خگو باش د. مق دار     واووياز قانون آ

 یوابس ته ب ه انب وه    يره ا یم رگ و م  ریتحت ت أث  داًيشد

را  مق دار   یمستقل از انب وه  يرهایمرگ و م) باشد یم

 . (دنندار يریتأث دهند و بر  یقرار م ریتحت تأث

  يريگ ميتصم يبرا ياپيپ يمدل نمونه بردار برازش

وج ود   1يریگمیتصم خط دو یاپیپ يبردار نمونه در

 باشد:یم ريها به شرح زدارد که احتمال آن

            
 

√ 
 12رابطه       باال توقف خط  

            
 

√ 
 13رابطه     نيیپا توقف خط  

مقدار انح راف معی ار در     Sشاخص 13و  12در روابط 

 7 يدر س ط  خط ا   Zتع داد نمون ه و     nهر نمونه ب رداري،  

 شد. در نظر گرفته1٫12برابر با  Z یمقدار بحران براي درصد

 ب  رايتع  داد متوس  ط نمون  ه الزم  رانگی  ب ASN یمنحن  

 نیانگی  م در که یراتییباتغ نمونه تعداد. است يریگمیتصم

 یتجمع  پ راکنش   ب ه  توجه با کندیم رییتغ شود،یم ايجاد

̅̅   و̅   ،ثابت تجمع K آفت،  تی  جمع می انگین  بی  ترت به ̅

 یمشخص سط  ودرصد سط  زيان اقتصادي(  44)معادل 

ترتی ب مع ادل    ي )بهاقتصاد انيز آستانه معادل تیجمع از

ب    راي  11/15، 43/17، 47/21، 11/147، 22/2، 75/472

 Sdو  ارقام ساير، برحی، کبکاب، پیارم، رب ی و مض افتی(  

 .(Fowler and Lynch, 1987باش د )  م ی اس تاندارد   يخط ا 

 :از عبارتند مدل يهاشاخص ريسا

22
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 14روابط 

q2=1+p1        ، q 1=1+p          ،k

x
p 2     17روابط 

 داشت میباشد خواه  h(A)#0 اگر

        
     

 12رابطه                  

     
   

    

    
     

 
        

        
      

 15رابطه     

          
             

    
    

    
      

         

         
 

 14رابطه  

                                                 
9- Decision lines 

 جینتا

   ياطبقه ريبردا نمونه روش ياستانداردساز

 اي، ي طبق ه نمونه بردار روش در تیجمعتخمین  معادله

مقدار ، 3تا  1استفاده از روابط  با تیجمع انسيو وار نیانگیم

رابط ه   با تیجمع نیانگیدامنه مو  4رابطه  بااستاندارد  يخطا

 .نشان داده شده است 1 جدول در محاسبه و 7

 
و  تیجمعتراکم  دامنه نیمراحل برازش معادله تخم -1 جدول

 .ايطبقه يبردارنمونه روش براساستعداد نمونه الزم 
Table 1. Steps of fitting of the equation of population density 

range estimation and the required number of samples based on 

Classified Sampling Method. 

Cultivar N  ̄            ̄   SE(Ῡ) Ῡ 

Sayer 167.77 μ ̅±4.53 4.579 3.304 

Berhee 187.77 μ ̅±6.63 4.845 3.162 

Kabkab 33.069 μ ̅±0.27 0.203 0.144 

Pyarum 75.923 μ ̅±3.64 2.665 1.739 

Rabi 57.961 μ ̅±1.93 1.405 0.814 

Mazafati 26.695 μ ̅±2.51 1.827 1.059 

 

 ن ان یاز ح دود اطم  اس تفاده  ب ا  نمون ه  مناسب تعداد

 يآن ب را  جيشد که نتا محاسبه( 2)رابطه  تیجمع نیانگیم

 درش ده اس ت.    نشان داده 1ارقام مورد مطالعه در جدول 

 خ وار  می وه  کرم تیجمع تراکم نیانگیم دامنه پژوهش اين

 )رق م رب ی(   444/4ت ا  )رقم ساير(  344/3از  نخلستان در

بود. با استفاده  ریمتغخرماي مورد مطالعه  وهیمعدد  24در 

 مطل ق  تی  جمع( 1ج دول  ) 3ستون  درموجود از روابط 

 .شدمحاسبه  زین

 يکیاکولییوژ انيآشیی در تيییجمع پییراکنش يالگییو نيییيتع

 آن ياختصاص

خرم  ا در  خ  وار می  وهپ  راکنش ک  رم  ه  ايش  اخص

و محاس به  11و  14، 1، 4، 5 روابطنخلستان با استفاده از 

 است. نشان داده شدهارقام مختلف  يبرا (2جدول )در 

 نخلس تان  در خوار میوه کرم ياپهنه پراکنش يهاآماره

 ینم اي  ق انون  اساس بر b راسنجهف مقدار که دهدیم نشان

که نش ان   است يک عدد از بزرگتر يداریمعن طور به لوریت

 در. اس ت  یتجمع   نخلستان در آفت اين پراکنش دهدمی

، تجمعی ب ودن  1بزرگتر از  β پراسنجه مقدار وويواآ روش



  Batrachedra amydraulaخوار خرما  کرم ميوه يبرا ياپيپ يمدل نمونه بردار يابیو ارز اي پراکنش پهنه: و همکاران لطيفيان

ش اخص   ندهد که در اينج ا نی ز اي    يک آفت را نشان می

 ض ريب  مقايس ه . ک رد  ثابت را آفت الرو یتجمع پراکنش

 قانون با هاداده که داد نشان وويواآ و لوریت روش دو نییتب

 پ ژوهش  ني  ا در بنابراين. دارند يبهتر برازش لوریت ینماي

 ک  رم الرو يادنبال  ه يب  ردارنمون  ه يه  ام  دل هی  ته يب  را

 .شد استفاده لوریت ینماي قانون يهاآماره از خرما خوار میوه

  ياپيپ يمدل نمونه بردار برازش

 مدل يهاشاخص برآورد: اول گام

 شش رقم يبرا (3جدول )مدل به شرح  يهاشاخص

 .ندمورد مطالعه برآورد شد خرماي
 (L) يبردار نمونه نیيپا و( U) باال توقف خطوط برازش: دوم گام

 از حاص   له ع   دد ،يب   ردار نمون   ه روش ني   ا در

 کار نيا و شده جمع قبل يهابردارينمونه اي برداري نمونه

میانگین تراکم  که دبرس یتراکم به تا ابديیم ادامه همچنان

 قطع را يریگ میتصم خط دو از یکجمعیت برآورد شده ي

 اتی  عمل ،بود باال حد خط از باالتر حاصله تراکم اگر. کند

 نيیخط حد پا ري. اگر تراکم حاصله زشودیم انجام کنترل

 انج  ام کنت  رل و متوق  ف يب  ردارنمون  ه  اتی  ب  ود، عمل

 و ب اال  ح د  خ ط  دو نیب   حاصله تراکم اگر اما. شود ینم

 در. اف ت ي خواه د  ادامه يبردارنمونه اتیعمل باشد، نيیپا

 ارقام يرو خرما خوار میوه کرم يبرا مزبور مدل (1 شکل)

 . شودمشاهده می مطالعه موردمختلف 

مهمترين شاخص تعیین کننده فاصله خطوط حد باال 

است ک ه در ارق ام س اير و کبک اب از       Cdو پايین مقدار 

ساير ارقام بیشتر ب وده و در نتیج ه بیش ترين فاص له ب ین      

 خطوط حد باال و پايین در اين ارقام برآورد شد.
 يبردار نمونه يدرست احتمال تابع يمنحن نيي: تعدوم گام

 از یبه فه م و در  درس ت و عمل     Oc یمنحن رسم

 Oc یمنحن بیکند. هر چه شیکمک م یاپیپ ينمونه بردار

 تی  فیبه همان نس بت ک  ،شود شتریب Cdدر حول و حوش 

نمون ه   یدرس ت  یبهت ر اس ت. منحن     یاپی  پ ينمونه بردار

خوار خرما در ارقام مختل ف م ورد    کرم میوه یاپیپ يبردار

 است. داده شده نشان 2در شکل  یبررس

 ب ه  نمون ه  ان دازة  ،يادنباله يبردارنمونه يهامدل در

 ني  ا در(. Buntin, 1994) دارد یبس  تگ تی  جمع ت  راکم

 در خ وار  می وه  ک رم  الرو ت راکم  اف زايش  ب ا  زین پژوهش

 امکاهش در ارق بیش .يافت کاهش نمونه اندازه ،نخلستان

 کبک اب  و ريسا ارقام در که يطور به بود متفاوت مختلف

 ( ش  یب22/4) کمت  رين و (57/4ترتی  ب بیش  ترين )ب  ه 

 .مشاهد شد
 

 .نخلستان در خرما خوار میوه کرم پراکنش يالگو نییتع يهاشاخص محاسبه -2 جدول
Table 2. Calculation indices for determination of Batrachedra amydraula distribution type in Date palm orchards. 

Cultivar 
Iwao pachiness 

(β±SE) 
R2 IP ICM 

Taylor- Index 

(b±SE) 
R2 Id 

Sayer 1.83±0.16 0.97 2.13 7.03 2.00±0.19 0.96 28.56 

Berhee 2.52±0.21 0.95 2.33 7.37 2.95±0.23 0.98 33.41 

Kabkab 1.85±0.17 0.89 8.78 1.27 2.00±0.21 0.88 1.29 

Pyarum 3.87±0.34 0.92 6.09 2.48 2.09±0.20 0.91 10.50 

Rabi 2.42±0.19 0.95 3.37 2.74 2.39±0.23 0.93 10.91 

Mazafati 2.42±0.18 0.98 3.09 3.27 2.24±0.28 0.95 14.18 

 

 .مطالعه مورد خرماي مختلف شش رقم در خرما خوار میوه کرم یاپیپ يبردار نمونه مدل يهابرآورد شاخص -3 جدول
Table 3. Estimation of sequantioal sampling indices for Batrachedra amydraula on six date cultivars studied. 

Cultivars K   ̅̅ ̅  ̅ p1 p2 q1 q2 Sd B A 

Sayer 1.46 456.50 33.04 312.70 22.62 313.70 23.62 2.31 161.20 0.11 

Berhee 1.96 106.60 17.38 312.70 8.87 313.70 9.87 0.38 49.20 0.11 

Kabkab 0.17 6.99 1.44 312.70 8.63 313.70 9.63 0.17 3.51 0.11 

Pyarum 6.99 29.45 4.07 312.70 0.58 313.70 1.58 0.74 12.80 0.11 

Rabi 5.71 15.43 8.14 312.70 1.43 313.70 2.43 0.22 11.40 0.11 

Mazafati 2.74 17.19 10.57 312.70 3.87 313.70 4.87 0.28 13.62 0.11 
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 يبردار نمونه تعداد يريگ ميتصم يمنحن: سوم گام

 ب راي تعداد متوس ط نمون ه الزم    انگریب ASN یمنحن

 نیانگیکه در م یراتییاست. تعداد نمونه با تغ يریگ میتصم

ان د    نیانگی  که م یکند. تا زمانیم رییشود، تغیحاصل م

اند  خواهد ب ود، چ ون ب ا چن د      زیاست، تعداد نمونه ن

تراکم آفت ب ه ح د الزم   معلوم خواهد شد که  هینمونه اول

. براي ضروري بودن اجراي عملیات کنترل رس یده اس ت  

با چند نمونه معلوم خواهد ش د ک ه    زیباال ن يهاتراکم رد

 ،ینین اب یب يه ا در ت راکم  ی. وليا نه است کنترلقابل  آفت

 ت ا بت وان   انج ام گی رد   يتعداد نمونه ب ردار  نيشتریب ديبا

 

 تع داد  يری  گمیتص م  یک رد. منحن    اتخاذ یدرست تصمیم

 يب را  خرم ا  خوار میوه کرم کنترل يبرا ي الزمبردار نمونه

 نش ان داده  3 ش کل  در مطالعه موردخرماي  مختلف ارقام

 .است شده

 الزم نمون ه  ان دازه  که داد نشان حاضر پژوهش نتايج

 ارق ام  ب ا  نخلس تان  در خ وار  می وه  ک رم  الرو پايش يبرا

 ع دد  14 ت ا  2 نیب (3 و 2 يها شکل و 1)جدول  مختلف

 ب ا  1/4 دق ت  س ط   ب ا  يهامدل در)اين مقادير بود ریمتغ

، محاس به  ش ده  مش اهده  تی  جمع نیانگیم دامنه به توجه

 .(شده است

 

 

 

 
 

  
 

 روي یاپیپ يبردار نمونه روش براساس خرما خوار میوه کرم تيريمد در يریگ میتصم خطوط برآورد -1 شکل

 .مطالعه مورد رقم خرماي شش
Fig. 1. Estimation of decision lines for use in the management of Batrachedra amydraula based  

on sequential sampling method on six date cultivars studied. 
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 .مطالعه موردخرماي  مختلف ارقام در خرما خوار میوه کرم ينمونه بردار یتابع احتمال درست یمنحن -2 شکل
Fig. 2. Probability function curve of accuracy of sampling for Batrachedra amydraula on six date cultivars studied. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 .مطالعه موردخرماي  مختلف ارقام روي خرما خوار میوه کرم کنترل يبرا ي الزمبردار تعداد نمونه يریگ میتصم یمنحن -3 شکل
Fig. 3. The decision curve of the number of samplings needed for managing Batrachedra amydraula on six date cultivars studied. 
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 بحث

 ني  ا ش د،  داده نش ان  پژوهش نيا جينتا در که طور نهما

 يب ردار . نمونهاست آفت يیفضا عيتوز يالگو بامدل متناسب 

کنت رل( و خط وط    ل زوم ب اال )  يریگ میخطوط تصم سبراسا

ب رداري  نمونه مراحلبه کنترل(،  ازین عدم) نيیپا يریگ میتصم

خرم ا   خ وار  می وه  يه ا ک رم  یابي  رد منظور بهرا  نخلستاناز 

مدل  نياز ابهینه  يمندبهره برايکند. یم يساز نهیو به لیتسه

 ارائ ه  توضیحات مطابق درختان يهاوهیشود که از میم هیتوص

و شمارش انجام  يبردارنمونه ،هاروش و مواد قسمت در شده

 در فعال يهاوالر تعدادهمچنین  و آلوده سالم، يهاوهیم تعداد

 ريک ه مق اد   یت ا زم ان   س ت يبایم  عمل  ني. اانجام گیرد هاآن

 اي   باال وطخطموجود در  رياز مقاد شتریب ايبرابر  دست آمده به

 آلوده وهیتکرار شود. اگر تعداد کل م است، يریگمیتصم نيیپا

از س ط  عم ل کنت رل )ح د ب اال(       شیب ايشمارش شده برابر 

 کنت رل  خرم ا  خوار میوه کرم تیشود که جمعیم هیباشد، توص

هنگامی که مقادير در مح دوده دو   و در غیر اين صورت ،شود

 خرم ا  يهاوهیم از، نمونه برداري گیرندگیري قرار  خط تصمیم

نمونه برداري با فاصله زمانی ذکر شده در طول د. ابيادامه  بايد

ه در شبکه مراقبت نخیالت کشور مرس وم ب وده و ت ا    مدتی ک

حدود اواخر م رداد ت ا اواي ل ش هريور ادام ه خواه د ياف ت.        

خ ط   ري  ز يری  گروش نمونه نيبا ا یآلودگ مقدارکه  یهنگام

 يب ه اق دام ب را    ازی  توان د ب دون ن  یم يریگاست، نمونه نيیپا

 هیتوص   ،وج ود  ني  متوق ف ش ود. ب ا ا   آف ت   تیجمع کنترل

 ينظ ارت رو  يب را  گ ر يد يب ردار نمون ه  کيشود حداقل  یم

   .شود انجام نخلستان

 ،کنت رل ع دم   ايو  کنترل لزومشامل  یابيدر هر سط  ارز

 اطالع ات  ب ه  یابیدس ت  يبرا الزم نمونه تعدادبه دست آوردن 

خواهد ب ود.   ريپذ نامکا 2شکل  يهایمنحن از استفاده باکافی 

 یتوس  ط منحن   ينمون  ه ب  ردار ص  حتدر اي  ن پ  ژوهش، 

 یمنحن   ني  اش د.   شي( آزما3)شکل  يبردارنمونه يیدرستنما

ب ه   یآل ودگ  نیانگی  دهد که هنگام به دس ت آوردن م ینشان م

 يری  گ میتص م  يک درصددر هر نمونه، احتمال  خوار میوهکرم 

: توس ط خ ط ب اال    ده)نشان داده ش تیکنترل جمع ياشتباه برا

 ن،ي. بن ابرا اس ت  چقدرکنترل( عدم ) نيیکنترل( و خط پا لزوم

 ي م ا ری  گمیکمتر وجود دارد ک ه تص م   اي يک درصداحتمال 

، (H0) 1احتمال ارتکاب خطا نوع  گرياشتباه باشد. به عبارت د

کنت رل(  به ع دم   هی)توص H0 هیکه فرض یزمان H1 رشيپذ یعني

با استفاده از به هرحال، کمتر است.  ايدرصد  يک ،بوده  یصح

ک رم   یق  یتلف تيريم د  ب راي  يری  گ میتصم امکان، طرح نيا

 یپاش سم عدم) سموم مصرف کاهش امکانو خرما  خوار میوه

 ياقتص اد  خس ارت  ح د  در آف ت  ني  ا تیجمع که یزمان در

آف ت در   یامکان کانون ک وب ، عالوه به. گرددیم فراهم (ستین

ش ود،  یم لیها تسهآن ياتوده عيرفتار توز لیدل فصل به يابتدا

آف ت   کنت رل  يب را  یق  یتلف تيريکه در مد یکنترل روش رايز

آف ت و  جمعی ت   ک اهش در را  ریثأت نيشتریشود، بیاستفاده م

فص ل دارد. ع الوه ب ر     يدر ابتدا آن تینگهداشتن جمع نيیپا

 کن د ت ا  کم ک م ی   کارشناس ان  و نخل داران به طرح  نيا ن،يا

خرما نظارت  خوار میوهکرم  مختلف يهامداوم بر گونه طور به

ب ه   يو در مراح ل بع د   ه ا نخلستانها به و از حمله آن داشته

هج وم  . نشان داده شده است ک ه  ورندعمل آ به يریانبار جلوگ

 يفنول وژ در مراحل خاصی از  نخلستاندر  آفت به میوه خرما

 می وه  یکيفنول وژ  يها یژگي. ورسدبه حداکثر مقدار می وهیم

 2. در ک ل،  کن د  یم   ریی  آن تغ یش  يدر طول چرخه رو خرما

میوه خرما وجود دارد  در طول چرخه ساالنه کيمرحله فنولوژ

 وج ود دارد که خسارت آفت در مرحل ه حب ابو  ت ا خ ار      

(Latifian, 2020). کند ت ا  نتايج اين پژوهش همچنین کمک می

کوچ ک،   يه ا نخلستانآفت در  نيا تیجمع برنظارت  هزينه

نظ ارت مس تمر در    تی  فعالک ه ک ه   ب ه دلی ل اي ن    شود ترکم

 یتص ادف  ط ور  ب ه  ام  خر خ وار  می وه کرم  تیجمعکه  یطيشرا

الزم  يهانمونه تعداد تواندو می است ترسختشود، یم عيتوز

در ه ر   براب ر تا سه  راخسارت  و تیجمع زانیم یابيارز يبرا

در همین راس تا،  . دهد شيافزا( 3سط  نخلستان )شکل  واحد

 Apomyelois ceratoniaeشب پره خرنوب  يرو یمشابه مطالعه

Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)  نيت ر از مه م  یک  به عن وان ي 
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. شده اس ت  امنجا Park and Perring (2010)توسط آفات خرما 

 رنگ ياقهوه وهیم عدد 174 یازرسنتايج پژوهش نامبردگان، ب

 م اه  در خرم ا  نخ ل  درخ ت  نفر 17 از خالل مرحله در خرما

 زانی  م نیب   رابط  ه از مطالع  ه ني  ا در. داد ش  نهادیپ را ادخ  رد

 اني  پا در آلوده وهیم تعداد و آفت نابالغ مراحل به وهیم یآلودگ

 ياقتص اد  آس تانه  کي   از اين طريق و شد استفاده رشد فصل

 .(Park and Perring, 2010) آمد دسته ب آفت يبرا

الزم  يش تر یب يموالً در تراکم کمت ر آف ت نمون ه ه ا    مع

تراکم آف ت   یمعن نیمثبت ب یرابطه همبستگ یاصل لیاست. دل

خطوط ح د   ونیرگرس بیاست که با استفاده از ش انسيو وار

 گريتوان با مطالعات د یما را نم جيشود. نتایم انیب باال و پايین

برداري کرم مدل نمونه يبرا یمطالعه قبل چیه رايکرد ز سهيمقا

 يب ردار حال، طرح نمون ه  نيوجود ندارد. با ا خرما خوار میوه

شده اس ت. ب ه    هیته خوار میوهاز آفات  گريد یبرخ يبراپیاپی 

 يب  را یمت  وال يط  رح نمون  ه ب  ردار   کي  عن  وان مث  ال،  

 ک دو  يرو Diaphania nitidalis Stoll تی  ت راکم جمع  نیتخم

(Brewer and Story, 1987)الرو نیتخم      ي، ب     را 

Maruca vitrata Fabricius  رويLonchocarpus sericeus Poir 

(Atachi et al., 2002) مختلف نمونه  يها. اندازهتهیه شده است

مختل ف   يو خطوط توقف ممکن است مربوط ب ه پارامتره ا  

 زبانیم اهانیگ يمختلف آفت بر رو يگونه ها جمعیت عيتوز

هاي مربوط به دينامیسم جمعیت آنها باشد ک ه  و ساير شاخص

 (.Green, 1970) دهندنشان می یتفاوت قابل توجهوالٌ معم

روي ارقام مختلف خرم اي   جينتا درمشاهده شده وت تفا

ه اي خصوص یات   تفاوتممکن است مربوط به مورد مطالعه 

 در مطالعات مشابه نشان داده شده کهمختلف باشد.  میوه ارقام

در ارق ام   یشناس   ختياز جمله تفاوت ر يیفاکتورهاي اریبس

(Shahbi and Rajabpour, 2017 وض ع ،)ه رز   يعل ف ه ا   تی

(Dinarnvand et al. 2019و ) عن وان مث ال ،    حش رات، ب ه   رفتار

 عي  ممکن اس ت ب ر توز   (Damos, 2018) يتخمگذار يالگوها

 .بگذارد ریتأث ينمونه بردارکارايی و  يیفضا

 اس ت  يیابزاره ا  از یکي( GIS) يیایجغراف اطالعات ستمیس

 م ديريت و گس ترده   يامنطقه يهابرنامه عملکرد یابيارز يبرا که

ش ود   م ی نخ ل خرم ا اس تفاده    ( IPM14آف ات )  کنترل تلفیقی

(Faleiro et al., 2012) . ،یمکان عيتوزبا استفاده از اين تکتیک-

 Rhynchophorus ferrugineusخرم ا  يیحن ا  یسرخرطوم یزمان

Olivier (Coleoptera: Dryophthoridae) یچگ ونگ  نی ی تعي برا 

 در احس ا   منطق ه  يه ا نخلس تان  در یم ون وفر يهاتله عيتوز

 ش د  مش خص  2414 و 2441 يهاسال یط يسعود عربستان

(Massoud et al., 2012 .)روش و کی   تکن ني   ا از اس   تفاده 

 یس رخرطوم  IPM برنام ه  در 2411در س ال   11یاپیپ يبردار نمونه

باع     ي،خرم ا در منطق ه واح ه در عربس تان س عود      يیحنا

 (.Fleiro et al., 2010) ش د  يک درص د  ريکاهش خسارت به ز

 مش اهده  قابل تار يدارا وهیم تعداد نیب رابطه گريدپژوهشی  در

 ک ل  تع داد و ش ود  ايجاد می گل کاسه هیناح در الرو توسط که

ب راي اي ن   . شد یبررس خرنوب پره شب پروانه الرو يدارا وهیم

 و يآور جم  ع خوش  ه 14 از خرم  ا وهی  م ع  دد 144 منظ  ور

 رابط  ه س  پس. ش  د نی  یتع وهی  م ه  ر در ف  و  يه  اش  اخص

 نی ی تع يب را  آن از تعی ین و  برازش شاخص دو نیب یونیرگرس

 مش اهده  قاب ل  آل وده  وهی  م تعداد برآورد با وهیم یآلودگ شدت

 شد استفاده (صیتشخ سرعت شيافزا يبرا برش انجام بدون)

(Perring et al., 2005.) هاي محققین باال مبنی بر همسو با يافته

ه ا و  مفید بودن نمونه ب رداري پ ی در پ ی در ک اهش هزين ه     

 ريس ا  در کن ار  پژوهش نيا جينتا عملکرد بهتر مديريت آفت،

 خوار میوه کرم یابيرد و یآگاهشیپ نهیزم در اطالعات موجود

 خس ارت  ک اهش  و يزير برنامه در یمهم نقش تواندیم خرما

د باش   داش ته  کش ور ه اي  نخلس تان  در خرم ا  خ وار  میوهکرم 

(Latifian and Solymannejadian. 2002; Latifian and Zare. 2003.)  

 عوايد رقم نوع به بسته که است یمحصوالت ازيکی  خرما

 در بن ابراين . کن د یم نخلداران بینص سط  واحد در یختلفم

 ساده هايروش ازتا  است الزم خوار میوه کرم یقیتلف مديريت
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تا انجام آن براي نخلکاران مقرون ب ه   شود استفاده هزينه کم و

 م دل  ک ه  داد نشان پژوهش اين نتايج مجموع در. صرفه باشد

 یردي اب  براي ي يک مدل کامال قابل اعتمادادنباله يبردارنمونه

و از روش  ب وده  نخلستان در خوار میوه کرم یقیتلف مديريتو 

 اين به توجه با همچنینتر است. اي مناسبنمونه برداري طبقه

 من اطق  یايی  جغراف تی  موقع ب ه  حش رات  ياپهنه پراکنش که

اين روش براي (، Elliott et al., 2003) دارد یبستگ هاآن انتشار

خرما در ارقام مختل ف توص یه    خوار میوهرديابی جمعیت کرم 

ب رداري  شود زيرا اندازة نمون ه را نس بت ب ه م دل نمون ه     می

دهد. در پايان توصیه برابر برابر کاهش می 12تا  3اي بین  طبقه

 يهاراسنجهف اساس بر يادنباله يبردارنمونه يهامدلشود می

 در خ وار  می وه  يه ا کرم تیجمع یردياب يبرا ياپهنه پراکنش

ديگ ر   مختل ف  ارق ام  يبرا و کشور زیخرماخ يهااستان ساير

 .ردیقرارگ استفاده مورد
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