
 Applied Entomology and Phytopathology هاي گياهيبيماري آفات و

 Vol. 90, No. 2, March 2023  1401 اسفند، 2، شماره 90جلد 

DOI: 10.22092/JAEP.2022.359220.1444 

 مقاله پژوهشي 

 کرمانشاه  منطقه ماهيدشتگندم  مزارع در  Sitobion avenaeیوالف،-شته گندم ثابت دقت با ايدنباله بردارينمونه مدل
 

 4، فرزاد جليليان2ناصر معيني نقده ،3خانقاه شاهرخي ، شهرام2حسنعلي واحدي ،1متين باقري  شهال

 تحقیقات سسهاستادیار، مؤ  -3؛  ایران کرمانشاه، رازی، دانشگاه کشاورزی، دانشکده پزشکي،گیاه گروهترتیب محقق و دانشیار، به  -2و  1

 منابع و کشاورزی و آموزش تحقیقات مرکزاستادیار،   -3؛ ایران تهران، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، پزشکيگیاه

 کشاورزی، کرمانشاه، ایران  ترویج و آموزش تحقیقات، کرمانشاه، سازمان استان طبیعي

 ( 1401؛ تاریخ پذیرش: دی  1401)تاریخ دریافت: تیر 

 

 چکيده

 بردارینموندده هددایمددد  بررسي شد ودر مزارع گندم منطقه ماهیدشت کرمانشاه  Sitobion avenae (F.)یوالف،  -ای شته گندمپراکنش پهنه

 بازدیددد تصددادفي صورتبه ساقه 100 بردارینمونه تاریخ هر انجام شد. در پنج سا  طي بردارینمونه. شد تهیه آن پایش برای با دقت ثابت ایدنباله

 هددایمددد  تهیدده بددرای نمایي تیلددور های قانونساقه بود. پراسنجه هر در شتهعدد  39/0 -01/34در مزرعه گندم  تراکم جمعیت میانگین شد. دامنه

، اندازه نمونه با بردارینمونههای شد. در مد  تعیین از نوع تجمعي ای شتهپهنه شدند. پراکنش استفاده  Green (1970)روش به ایدنباله بردارینمونه

در  یوالف -گندم شته پایش جمعیت برای الزم نمونه اندازه 0/(1دقت تحقیقاتي ) سطح مد  با افزایش میانگین تراکم جمعیت شته کاهش یافت. در

عدد بود که در مد  با سطح دقت مدیریت تلفیقددي آفددات   136عدد در هر ساقه(    01/34بیشترین میانگین تراکم جمعیت مشاهده شده در مزرعه )

آفات برای پددایش  تلفیقي مدیریت دقت سطح با ، مد 1/0دقت  سطح نمونه در عدد ساقه کاهش یافت. با توجه به بزرگ بودن اندازه 22( به 25/0)

 ، بیش از شش برابر کاهش داد.1/0دقت  در سطح ایدنباله بردارینمونه که اندازه نمونه را نسبت به مد  شودمي یوالف توصیه -شته گندم 

 جمعیت نوسانات ،ایدنباله بردارینمونه پایش، یوالف، -گندم شتهکليدي:  هايواژه
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Abstract 

Spatial distribution of the English grain aphid, Sitobion avenae (F.), was studied in wheat fields of Mahidasht, Kermanshah province 

and Sequential sampling models with fixed precision level were prepared for its monitoring. Sampling was conducted during f ive years. At 

each sampling date, 100 tillers were randomly visited. The mean range of population density in wheat field was 0.39-34.01 aphids/ tiller. 

Taylor's Power Law parameters were used to preparing sampling models according to Green (1970). Spatial distribution was determined as 

cumulative. Sample size decreased with increasing aphid population density in sampling models. In research precision level of  (0.1), the 

sample size required at the highest average population density observed in the field (34.01/ tiller) was 136, which in precision level proposed 

for integrated pest management (0.25) reduced to 22 tillers. Overall, due to the large sample size at the precision level of 0.1, the model 

prepared at the precision level of integrated pest management (0.25) was recommended for monitoring S. avenae. The recommended model 

can reduce sample size more than six times at different densities in comparison to the sequential sampling model at the precision level of 0.1. 
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 مقدمه  

ترین محصوالت میکي از مه .Triticum aestivum L گندم

هددای استراتژیک کشور است کدده در سددطح وسددیعي از زمددین

هر عاملي که سبب کاهش کمیت  .شودميزراعي کشور کشت 

و کیفیت این محصددو  مهددم شددود، در صددورت عدددم کنتددر  

از جملدده آفات مختلفي  نماید.    تهدید  را  غذایي  امنیت   تواندمي

 از پس شته ها ایران . درزنندبه مزارع گندم خسارت مي هاشته

 باشددند مددي جددو  و گندددم مددزارع مهددم آفددات از گندددم سددن

(Behdad, 2002) . 

ها در شددرایم مناسددب بددا افددزایش سددریع جمعیددت، شته

براسددا  . (Alawi, 2020; Parry, 2013) کنندددخسارت وارد مددي

محصو  گندددم را عملکرد    هاشتهتحقیقات انجام شده فعالیت  

 72دهددد کدده کیلوگرم در هکتار کاهش مي  700طور متوسم  به

خسددارت مسددتقیم و تغذیه شته و علت بهاز این کاهش    درصد

 ناشدددي از خسدددارت غیدددر مسدددتقیم اسدددت  درصدددد 28

(Rabbinge et al., 1981) در  هاشددتههای اخیر جمعیت . در سا

با توجه به تغییرات اقلیمي و پدیده گرمایش زمین مزارع گندم  

رو به افزایش است، زیرا زودتر در مددزارع شددروع بدده فعالیددت 

 تولیددد کننددد. مطالعددات  توانند تعداد نسل بیشددتری  کرده و مي

شده در سایر کشددورها از جملدده هندوسددتان نیددز نشددان  انجام

 و Sitobion avenae  (.F)یهاشددته دهددد کدده خسددارتمي

L. Rhopalosiphum padi  های اخیر افزایش یافته اسددت در سا 

  (Alawi et al, 2020)  .S. avenae    و  (Rondani)  Schizaphis graminum 

گندددم آمریکددا  ی مددزارعهاشددته تددریناقتصددادی و تریناز مهم

. در اکثددر (Elliott & Kieckhefer, 1986)شددوند محسددوم مددي

 R. padiو  S. avenaeی هاگونددهمناطق گندددم خیددز ایددران نیددز 

رونددد شمار مدديبهی خطرناک جهان  هاشتهفعالیت دارند که از  

(Afshari & Dastranj, 2010) . 

در مدددیریت تلفیقددي آفددات، اسددتفاده از یددک روش 

قابل اعتماد برای تعیین زمان کنتددر  در موفقیددت   بردارینمونه

. کدداربرد روش (Hutchison et al. 1988) برنامه نقش مهمي دارد

هددای مدددیریت تلفیقددي آفددات در برنامه  ایالهدنب  بردارینمونه

 بردارینمونددهجویي در زمددان و همینددین هزیندده  باعث صرفه

فددت آمیددز و اقتصددادی آشده و نقش مهمي در کنتر  موفقیددت 

بددا سددطح دقددت ثابددت   ایدنبالدده  بردارینمونددههای  دارد. مد 

تددر، دارای جایگدداه گیددری سددریعهمراه هزینه کمتر و تصمیمبه

ها و مطالعات جمعیتي حشرات هسددتند. در ای در بررسيویژه

گیری برای کنتددر  منظور تصمیمبه ایدنباله بردارینمونهروش  

از آفددت تددا زمددان  بردارینمونددهو مدددیریت آفددت، کددار 

 کندددگیری برای کنتر  یا عدم کنتر  آن ادامه پیدددا مدديتصمیم

( Binns, 1994; Bakhshizadeh et al., 2010). 

رابطدده بددا  در شددده در کشددور انجددام مطالعددات بیشددترین

گندددم  معمددولي مربوط به سددن ایدنباله برداریهای نمونهمد 

Eurygaster integriceps Puton  گندم مناطق مزارع برای است که 

 Amir-Maafi,1997; Amir-Maafi)است  شده ارایه کشور مختلف

et al., 2007) دقت  با ایدنباله برداری نمونه هایمد . همینین 

 تخمددین  بددرای  گیری حشره  تور  و  از کادر  استفاده  در  ترتیب به   ثابت 

شددده اسددت  تهیه بروجرد دیم گندم در مزارع مادر سن جمعیت 

.(Mohiseni et al., 2009a, 2009b) انجددام هددایپژوهش از سایر 

 به تبیددین توانمي کشور در ایبرداری دنبالهنمونه در زمینه شده

 خوشة یهاشته پایش جمعیت  برای ایدنباله بردارینمونه مد 

.  (Afshari and Dastranj, 2010)کرد اشاره گرگان منطقة در گندم

 مزارع در گل سرخ-شتة گندم برای بردارینمونه همینین مد 

. (Shahrokhi and Amir-Maafi, 2011)ورامین تهیه شده اسددت   گندم 

 هددایتددوان بدده  مددد هددای انجددام شددده مددياز سایر پژوهش

 باجگدداه منطقه گندم ی مزارعهاشتهبرای  ایدنباله بردارینمونه

ی مزارع هاشتهو  Soltani Ghasemloo et al. (2014) فار  استان

و شددته بددرگ درت در Ramezani et al. (2016)) گندددم اهددواز 

 .Shahrokhi et al. (2019))مزارع جو کرمانشاه اشاره نمود  

در ایددران از روش کنتددر  شددیمیایي   هاشددتهبرای کنتددر   

روش . بددا توجدده بدده اهمیددت اسددتفاده از شددودمياسددتفاده 

تعیددین زمددان اعتمدداد در ابددلسریع، اقتصددادی و ق  بردارینمونه

 بردارینمونددههددای  تهیه مد آفات،    مدیریت تلفیقي  درکنتر   

دقیق و سریع تراکم جمعیت شددته یددوالف   برای پایش ایدنباله
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رسد. با توجدده بدده ایددن کدده نظر ميبهضروری  مزرعه گندم در

هددای ای و بدده تبددع آن مددد هددای پددراکنش پهنددهاسددنجهپر

ها بددرای هددر گوندده از حشددرات در آنحاصل از    بردارینمونه

های مناطق مختلف جغرافیایي متفاوت است و تاکنون پژوهش

ی مزارع گندددم در اسددتان کرمانشدداه هاشتهانجام شده در زمینه  

هددای عنوان چهارمین استان تولیددد کننددده گندددم بدده بررسدديبه

است، لددذا در ایددن   فونستیکي و تغییرات جمعیتي محدود شده

منظور پددایش بدده ایدنبالدده بردارینمونددهای هدد پددژوهش مددد 

تددرین گوندده عنوان فددراوانیددوالف بدده  –جمعیت شددته گندددم  

ی مددزارع گندددم در منطقدده ماهیدشددت کرمانشدداه بددرای هاشته

 استفاده در مدیریت تلفیقي تهیه و ارایه شده است.

 

 هامواد و روش

 از شته بردارينمونه

هکتددار در منطقدده  یک مزرعه گندم به مسدداحت تقریبددي دو  

مدددت پددنج فصددل زراعددي  انتخددام شددد و به  ماهیدشت کرمانشاه 

( مددورد آمدداربرداری قددرار  1396و    1397،  1398،  1399،  1400) 

هددا   برداری نموندده ، یک ساقه گندم بود.  برداری نمونه واحد    گرفت. 

 5-4هددر   فاصددله  محصو  بدده  برداشت  زمان  تا  بهار  فصل  ابتدای  از 

سدداقه    100  تعداد   برداری نمونه    نوبت  هر  در  بار انجام شد.  یک  روز 

  طور بدده متددر از هددم   10 حدود  فواصل  به  موازی  ردیف  10گندم در 

در  انجام شددد و   برداری نمونه بار    20هر سا   بازدید شد.  تصادفي  

زمان مختلددف انجددام   100در   برداری نمونه مجموع طي پنج سا ،  

-قسددمت  و  بررسددي  گندم  های ساقه  ، برداری نمونه نوبت   هر  در  شد. 

 و  شددده  قییددي بریددده  بددا   )خوشدده  و  ساقه  برگ، (شته   به  آلوده  های 

 منتقددل  آزمایشددگاه  بدده  آزمددایش  هددای لوله  درون  در  جداگانه  طور به 

 از  اسددتفاده  بددا  ها شددته  پددورگي  و مراحددل  کامددل  شدددند. حشددرات 

تشددخی    کلیدددهای  اسددا   بددر  و  شددمارش  استریومیکروسددکو  

Rezvani(2002)   وOlsen et al.(1993)    شدند شناسایي. 
 جمعيت شتهتعيين الگو و آماره هاي پراکنش فضایي 

سدداقه گندددم طددي  10000درایددن پددژوهش در مجمددوع 

سددری داده( مددورد   100هددای مختلددف )در زمان  بردارینمونه

بددا   هددابردارینمونه  بازدید و بررسي آزمایشگاهي قرار گرفت.

و تا زمددان آغاز در مزرعه   هاشتهفصل زراعي و استقرار  شروع  

بددا اسددتفاده از نتددایج برداشددت محصددو  ادامدده داشددت. 

، ابتدددا میددانگین و واریددانس جمعیددت شددته در بردارینموندده

الگددوی محاسبه شد و سدد س    بردارینمونههای مختلف  تاریخ

بددا اسددتفاده از  Sitobion avenaeجمعیددت شددته  ایپراکنش پهنه

 و روش رگرسیوني ایوائددو   (Taylor, 1961)ون نمایي تیلور قان

Iwao (1977) .هدددای ایدددن دو روش، روش تعیدددین گردیدددد

هددای پددراکنش در تعیین نددوع و پراسددنجه  پرکاربردرگرسیوني  

های پددراکنش منظور تعیین نوع و پراسنجهبه  مي باشند.ای  پهنه

 شرح زیر استفاده شد. بهای از دو روش یاد شده پهنه

 
 تيلور قانون نمایي  -الف

قانون نمایي تیلور ارتباط بین میانگین و واریانس جمعیت 

برای حل   دهد.( نشان مي1را به شکل یک رابطه تواني )رابطه  

توان با تبدیل لگدداریتمي آن را بدده رابطدده خطددي این معادله مي

از رگرسددیون   های آن را با استفاده( تبدیل و پراسنجه2)رابطه  

 .(Taylor, 1961) خطي محاسبه نمود

(1)                                                           𝑠2 = 𝑎 𝑥
𝑏

  
(2)                               𝐿𝑛 (𝑠2) = 𝐿𝑛 𝑎 + 𝑏 𝐿𝑛 (𝑥) 

عنوان یددک عامددل بدده)عددرا از مبدددا (  aپراسددنجه 

اسددت بندددی وابسددته بدده اندددازه نموندده، توصددیف شدهمقیا 

عنوان ثابت وابسته بدده به)شیب خم رگرسیون( را    bپراسنجه  

تددوان مي  bرفتار گونه یا محیم پیشنهاد نمود. از شیب خم یا  

باشد   b=1بندی نوع پراکنش استفاده کرد، یعني اگر  برای طبقه

 1bباشددد پددراکنش تجمعددي و اگددر  1bپراکنش تصادفي، اگر  

 .(Taylor, 1961)باشد پراکنش یکنواخت است  

𝑡صورت  به  tاز آزمون   = (𝑏 − 1)/𝑠𝑏   برای رد تصادفي بددودن

شددیب   استانداردخطای    bsدر این آزمون    شد.پراکنش استفاده  

جدددو  بددا درجدده  tمحاسبه شددده بددا  tاست. خم رگرسیون 

 (Buntin, 1994).گردید مقایسه  n−2آزادی 

بددرای اطددزع از امکددان تجمیددع داده هددای مربددوط بدده 

در سا  های مختلف، از آنددالیز کواریددانس بددرای   بردارینمونه
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مقایسه آمدداری خطددوط رگرسددیون لگدداریتم طبیعددي میددانگین 

 جمعیدددت شدددته بدددا لگددداریتم واریدددانس اسدددتفاده شدددد

(McDonald, 2014). 
  Iwaoروش رگرسيوني  -ب

ررسددي رابطدده بددین در این روش، رگرسیون خطي برای ب

( )Lloyd’s mean crowding) میددانگین انبددوهي لویددد
*

x)  و

. (Iwao, 1977)( 3شددود )رابطدده استفاده مي (x)میانگین تراکم 

 ( محاسبه شد.4میانگین انبوهي لوید از رابطه )

(3)                                                
1

2

−+=


x

s
xx
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باشد، پراکنش از نددوع   =0و    0در این روش چنانیه  

پددراکنش تجمعددي و   1و    =0تصادفي و در صورتي که  

 باشددد، پددراکنش از نددوع یکنواخددت اسددت  0  ،1اگددر 

(Lloyd, 1967).  

 اي برداري دنبالهتهيه مدل نمونه

هددا در داده بددا برازش بهتر قانون نمددایي تیلددوربا توجه به 

از نتددایج تجزیدده و تحلیددل مقایسه با مد  رگرسددیوني ایوائددو،  

روش قدددانون نمدددایي بدددهای پدددراکنش پهندددهرگرسدددیون 

 هددایتهیدده مددد ، برای  تیلور(  های قانون نمایيراسنجهپتیلور)

بددرداری ای استفاده شد. خم توقددف نمونددهبرداری دنبالهنمونه

 Green (1970) روشو با استفاده از  تیلوربراسا  قانون نمایي 

 .شد و رسم  محاسبه( 5از رابطه )
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شددیب خددم قددانون   b، عرا از مبدا و    aدر این معادله

 پددژوهشدقت معین و ثابت که در ایددن   0Dاست،    تیلورنمایي  

( و 0/ 25)  دقت پیشنهاد شده برای مدیریت تلفیقي آفات  سطح

تعداد نموندده   n  .( درنظر گرفته شد0/ 1)  سطح دقت تحقیقاتي

 باشد.فراواني تجمعي مرحله رشدی مورد شمارش مي nTو 

با اسددتفاده اندازه نمونه مورد انتظار بر اسا  روش گرین  

  .(Naranjo & Hutchison, 1997)محاسبه شد ( 6)فرمو  زیر  از

 

(6)                                                 𝑛𝑎 =
ae[(b−2) ln 𝑚]

𝐷2
 

انجام و  SAS 9.12با استفاده از نرم افزار  آماریمحاسبات 

 رسم شدند. Excelها با استفاده از نرم افزار شکل

 

 نتایج

 ايپهنه پراکنش

یددوالف در    -پژوهش بیشترین جمعیددت شددته گندددم  این  در 

 بددود. دامندده   1400کمترین جمعیت مربوط به سددا   و    1396سا   

گندم آزمایشي   مزرعه  در  یوالف   -گندم  شته  جمعیت  تراکم  میانگین 

 بود. شته در هر ساقه    0/ 39  -34/ 01های مورد بررسي طي سا  

لگدداریتم طبیعددي میددانگین خطددوط رگرسددیون  1شددکل 

با لگدداریتم طبیعددي واریددانس را در  یوالف-گندم جمعیت شته

ی کدده مزحظدده طوربددههای مورد بررسي نشان مي دهددد.  سا 

بسددیار   1396-1400شود خطوط رگرسیون در سددا  هددای  مي

هم نزدیک بود. بر اسا  نتایج تجزیه و تحلیل آمدداری نیددز، به

خطددوط   (a)و عرا از مبدددا    (b)داری بین شیب  تفاوت معني

با  یوالف-گندم رگرسیون لگاریتم طبیعي میانگین جمعیت شته

اریتم طبیعددي واریددانس در روش قددانون نمددایي تیلددور در لگدد 

 100همین دلیددل  به(.  1های مختلف مشاهده نشد )جدو   سا 

( 1396-1400سری داده مربوط به پنج سددا  مددورد بررسددي )

 تجمیع و برای محاسبه آماره های پراکنش پهنه ای استفاده شدند.  

 

 
 میانگین جمعیت شته خطوط رگرسیون لگاریتم طبیعي  -1شکل 

 .1396-1400با لگاریتم طبیعي واریانس در سا  های  یوالف-گندم

Fig. 1. Regression lines of Sitobion avenae mean population natural 

logarithm with variance natural logarithm in 2017-2021. 
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 در یوالف -شته گندم ایپهنه پراکنش هایآماره 2 جدو  

دهددد. مددي نشددان را گندددم منطقدده ماهیدشددت کرمانشدداه مزرعه

 تیلددور نمددایي قددانون  bپراسددنجه مقدددار برآوردها نشان داد که

 نشددان دهنددده ( و1/ 353یددک ) عدد از تربزرگ دارمعني طوربه

 ایوائو نیز روش در بود. مزارع گندم در شته این تجمعي پراکنش

( 1/ 28بزرگتر از عدددد یددک )معني دار  طوربه β پراسنجه مقدار

( که با 2جدو  (کرد ثابت  را شته تجمعي پراکنش  و برآورد شد

یددوالف در مددزارع گندددم  -ای شددته گندددمپهندده نتایج پراکنش

تجمعي گزارش شده   Alawi et al. (2020)توسمهندوستان که 

انجام شده توسم های  وهشبسیاری از پژاست، مطابقت دارد.  

ی هاشتهتجمعي بودن پراکنش جمعیت حاکي از  پژوهشگران،

 در برگ درت مزارع غزت بوده است. برای مثا  پراکنش شته

 ، (Shahrokhi & Amir-Maafi, 2011)جددارویي سددورگوم مددزارع

و مددزارع جددو   (Soltani Ghasemloo et al., 2014)گندددم مددزارع

(Shahrokhi et al., 2019) از نظددر  اسددت. شددده گزارش تجمعي

Southwood (1978) پددراکنش فیددایي حشددرات یددک واکددنش ،

هددای و یک سری عوامل مانند رفتددار  شودميرفتاری محسوم  

 ناشي محیم زندگي بودن تجمع و ناهمگن به تمایل تولیدمثلي،

 میزبددان گیدداه از قسددمتي تددرجیح میکروکلیمایي، عوامل ثیرأت از

 تجمعددي دالیددل پددراکنش از طبیعددي دشمنان وهمینین فعالیت 

 رود. شمار ميبهحشرات  

 نشان ایوائو  و تیلور روش دو تبیین در بین ضرایب  مقایسه

داشددتند  بهتددری بددرازش تیلددور نمددایي قددانون بددا داده ها که داد

 تهیدده بددرای حاضددر پددژوهش همین دلیددل، دربدده (.2)جدددو  

 از یددوالف -گندددم شددته ایدنبالدده بردارینموندده هایمددد 

 شد. استفاده تیلور نمایيقانون   هایپراسنجه

 ضریب  عددی که مقدار این به توجه در پژوهش حاضر با

در مقایسه  0/ 96 ( ایوائو روش به نسبت  تیلور نمایي قانون تبیین

 تیلددور بددرای نمددایي قددانون مجموع ( بیشتر بود، لذا در0/ 74با 

در مزرعدده گندددم  یوالف -گندم شته ایپهنه پراکنش نوع تعیین

 بددا کدده بود ایوائو  از روش ترمناسب  ماهیدشت کرمانشاهمنطقه 

 مطابقت   Feng et al.(1993)و  Elliot & Kieckhefer (1986)نتایج  

های متعدددد دیگددر بیددانگر ایددن داشت. همینین نتایج پژوهش

موضوع است که برای بررسي رابطه بین میددانگین و واریددانس 

هددا، ی گندم و جو و تعیین پراکنش فیددایي آنهاشتهجمعیت  

مد  رگرسیوني تیلور از برازش باالتری برخوردار بوده اسددت. 

 از نددهگو  ای چهددارپهندده نتایج حاصل از بررسي های پددراکنش

  گندم، معمولي شته گندم،  -یوالف شامل شته غزت یهاشته
 

 . 1396-1400با لگاریتم طبیعي واریانس در سا  های  یوالف-گندم مقایسه آماری شیب خطوط رگرسیون لگاریتم طبیعي میانگین جمعیت شته -1جدول 

Table 1. Statistical comparison of the line slopes of Sitobion avenae mean population natural logarithm with variance natural 

logarithm regressions in 2017-2021. 

Source D. F. Sum of squares Mean Square F p 

Ln(m) 1 193.76 193.76 3973.75 <.0001 

a 4 0.40 0.10 2.06 0.0921 

b 4 0.35 0.09 1.82 0.1322 

Error 90 4.38 0.05   

R-Square = 0.98 C.V. = 4.31    

 

 مزرعه گندم منطقه ماهیدشت کرمانشاه  در Sitobion avenae یوالف،-گندم شته ایپهنه پراکنش هایپراسنجه -2جدول 

 .ایوائو روش رگرسیوني و تیلور قانون نمایي اسا  بر
Table 2. Spatial distribution statistics (± SE) of English grain aphid, S. avenae, in wheat field in Mahidasht, Kermanshah based on  

Taylor’s Power law and Iwao’s patchiness regression method. 

Iwao’s patchiness regression  Taylor’s Power law 

2r MSE β α   
2r MSE b Ln (a) n 

0.749 62.184 1.831±0.01 19.211±1.28   0.969 0.062 1.353±0.02 2.591±0.05 100 

n: number of data series 



 ... کرمانشاه منطقه ماهيدشتگندم  مزارع در  Sitobion avenaeیوالف،-شته گندم ثابت  دقت با ايدنباله بردارينمونه مدل:  و همکاران باقري متين

 تیلددور نمایي قانون نشان داد که ، R. padiشتهدرت و  برگ شته

 نشان را جمعیت  واریانس و میانگین بین رابطه ایوائو  معادله بهتر

ارزیددابي  . همینددین(Elliot & Kieckhefer, 1986 a, b)دهدددمددي

، Tomanovic et al. (2008)صورت گرفتدده توسددم های پژوهش

Afshari & dastranj (2010) ،Shahrokhi & Amir- maafi (2011) ،

Soltani Ghasemloo et al. (2014) ،Ramezani et al. (2016) ،

Khodabandeh & Shahrokhi (2018) ،Shahrokhi et al.(2019)  و

Alawi et al. (2020) ارزیددابي  بددرای تیلددور کدده مددد  نشددان داد 

-دنباله  برداری نمونه  مد   و طراحي  غزت  های شته  فیایي  پراکنش 

 است.  روش ایوائو  از  تر مناسب  ثابت  دقت  ای با 

 Kring & Gilstrap (1983) ،Ekbomهددای نتددایج پژوهش

(1985) ،Feng & Nowiereski (1992)، Boevi & Weiss (1998) ،

Elliot et al. (2003)  وAleosfoor et al. (2018)  ،و بررسددي در 

 یهاشتهمختلف  یهاگونه ایپهنه پراکنش هایپراسنجه برآورد

 و بددین واریددانس ارتبدداط که داد نشان مختلف مناطق در غزت

مد  تیلور قابل توصددیف اسددت. از  با خوبيبه جمعیت  میانگین

دیگری در سوئد نشان داد کدده در مددزارع  طرفي نتایج پژوهش

 ایپهنه پراکنش بررسي برایهر دو روش تیلور و ایوائو  غزت 

تغییددرات زیدداد  دلیلبددهمزارع مناسب بددود، امددا  در  R.padiشته

نمددایي  قددانون مختلددف، در روش ایوائو در سا  های پراسنجه

پیشنهاد  و  انتخام ایدنباله بردارینمونه مد  طراحي برای تیلور

نیددز  Feng et al. (1993)های  . نتددایج بررسددي (Ekbom, 1985)شد  

بددرای بددرای تعیددین الگددوی توزیددع   تیلددورنشان داد که روش  

 گندم مناسب تر از روش ایوائو بود. -فیایي شته یوالف

 ثابت دقت با ايدنباله بردارينمونه مدل هاي

 هددایمددد  در را بردارینموندده توقددف خطددوط 2 شددکل

 دقت تحقیقاتي سطح در دو با دقت ثابت  ایدنباله بردارینمونه

 تددراکم تعیددین بددرای (0/ 25)( و مدیریت تلفیقددي آفددات 0/ 1)

دهددد. بددا مددي یوالف در مزرعه گندم نشان-جمعیت شته گندم

تددوان ها ميدر این مددد  بردارینمونهاستفاده از خطوط توقف 

میانگین تراکم جمعیت را بددا حددداقل اندددازه نموندده در سددطح 

 هددا،مد  این از استفاده عملي دقت مورد نظر تعیین کرد. برای

 مددورد تصددادفي طوربدده مزرعدده در گندددم یساقه ها است  الزم

 نموندده اندددازه برابر در شته تجمعي فراواني و گرفته بازدید قرار

 یابد. ادامه توقف خم قطع زمان تا بردارینمونه و رسم
 

 
  S.avenae یوالف -گندم شته از بردارینمونه  توقف برای خطوط -2 شکل

 در مزرعه گندم   25/0و   1/0دقت  سطح دو گندم در مزرعه در

 . منطقه ماهیدشت کرمانشاه
Fig. 2. Stop lines for sampling English grain aphid, S. avenae, in 

wheat field at precision levels of 0.25 and 0.1 in wheat field in 

Mahidasht, Kermanshah. 
 

تهیدده شددده،  بردارینمونددههای  نتایج نشان داد که در مد 

 گندددم در –یوالف  شته اندازه نمونه الزم برای پایش جمعیت 

مزرعه گندم به تراکم جمعیت شته و سددطح دقددت مددورد نظددر 

 بر اسا  محاسبه اندازه نمونه مورد انتظددار، بددا  بستگي داشت.

 )تلفیقي آفات مدیریت  دقت  )سطح 0/ 25دقت از  سطح افزایش

 شددته پددایش بددرای نموندده اندازه )تحقیقاتي دقت  )سطح 0/ 1به 

 (. بنددابراین3طور قابددل مزحظدده افددزایش یافددت )شددکل بدده

 پرهزینه و گیروقت  (0/ 1دقت تحقیقاتي ) سطح در بردارینمونه

 عدددد 10 جمعیت  تراکم میانگین در مثا  برای زیرا بود، خواهد

 0/ 25 دقددت  سددطح در جمعیددت  برای تخمین ساقه، هر در شته

سطح  افزایش با که حالي در ساقه کافي بود، 48از  بردارینمونه

 برابر( افددزایش شش از )بیش 300 به نمونه اندازه 0/ 1دقت به 

 در خددود هددایاز بررسددي  Ekbom (1985)(.3یافددت )شددکل 

 در اندازه نمونددهنتیجه گرفت که  R. padiاز شته  بردارینمونه

 بوده بزرگ بسیار 0/ 1دقت  سطح با ایدنباله بردارینمونه مد 

 نیست. اقتصادی مزرعه در دقت  این با بردارینمونه و
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هددا، بردارینمونددهدر مدددیریت تلفیقددي آفددات، بهتددرین 

هایي هستند که با کمترین تعداد نموندده در زمددان بردارینمونه

 پددژوهش نتایج. (Pedigo & Buntin, 1993)کمتری انجام گیرند 

کدده بددرای اهددداف  0/ 1دقددت کدده در سددطح  داد نشددان حاضر

باشددد، اندددازه نموندده الزم بددرای بددرآورد تحقیقاتي مناسب مي

 الزم نمونه افزایش قابل توجه نشان داد. اندازه هاشتهجمعیت 

و  0/ 1 دقت  سطح با هایمد  یوالف در -شته گندم پایش برای

 مزرعدده در شددده مشدداهده جمعیددت  میانگین در بیشترین 0/ 25

عدددد  22و  136ترتیب بددهساقه(  هر در شتهعدد  34/ 01) گندم

عبارت دیگددر اسددتفاده از مددد  بدده(. 3)شددکل  بددود گندم ساقه

با سطح دقت مدیریت تلفیقي آفددات در   ایدنباله  بردارینمونه

های باالی شته مانند آنیه در مزرعه گندم مشاهده شددده تراکم

عدد در هر ساقه(، اندددازه نموندده را بددیش از شددش   34است )

هددا بر کاهش داده و بازدید تصادفي از تعداد کمددي از سدداقهبرا

 -محاسبه میانگین تراکم جمعیددت شددته گندددم برای عدد( 22)

 بددرای یوالف در این سطح دقت کافي خواهد بددود. بنددابراین،

 مددزارع گندددم، مددد  در یددوالف -گندددم شددته جمعیددت  پایش

 .شددودمي توصددیه 0/ 25 دقددت  سددطح بددا ایدنبالدده بردارینمونه

 ، درEkbom (1985)بدده نقددل از  Wiktelius (1982)به گددزارش 

کدده تعددداد  صددورتي در غددزت یهاشددته ایدنباله بردارینمونه

سدداقه خددم   20  -40پددس از بازدیددد تصددادفي    هاشتهتجمعي  

 زیددرا شددود، قطددع بردارینمونه است  بهتر توقف را قطع نکند،

 زیددان اقتصددادی سددطح به که است  پایین آنقدر شته ها جمعیت 

 در هامد  از استفاده با بردارینمونه محقق این نظربهنمي رسد. 

 نموندده، اندددازه بودن دلیل پایینبه اقتصادی زیان سطح نزدیکي

 الزم ساقه 25-30 غزت یهاشته ردیابي برای زیرا است، آسان

  .شود بازدید است 

بددا  0/ 1استفاده عملي از مد  ارایه شددده در سددطح دقددت 

ه به بزرگ بودن اندددازه نموندده مقدددور نبددود. نتددایج ایددن توج

 پژوهش با نتایج حاصل از پددژوهش بسددیاری از محققددان کدده

 لذا و است  بزرگ نمونه اندازة 0/ 1دقت  سطح در داده اند نشان

 مدددیریت  در جمعیددت  ردیددابي بددرای تری راپایین دقت  سطوح

 ;Elliott et al., 2003)انددد، مطابقددت داردداده پیشددنهاد آفددات

Vargas, 2007)بددرای شده تهیه بردارینمونهمد  های  . مقایسه 

 جددارویي سددورگوم مزارع در   R. maidisتدر برگ شته ردیابي

 0/ 1به  0/ 25 از دقت  سطح با کاهش که داد نشان نیز میانه منطقه

 قابددل طوربدده شددته جمعیت  تخمین برای نیاز مورد نمونه اندازه

 بردارینموندده مددد  دلیددل همینبدده و افزایش مددي یابددد توجه

 مدددیریت  برنامدده در استفاده برای 0/ 25 دقت  سطح در ایدنباله

اسددت  شددده توصددیه جارویي سورگوم مزارع در شته این تلفیقي

(Khodabandeh & Shahrokhi, 2018). 

 تددراکم بدده نمونه اندازة ،ایدنباله بردارینمونه هایمد  در

 بددا مطالعه حاضددر در.  (Buntin, 1994)دارد بستگي نیزجمعیت 

 گندددم، مزرعدده در یددوالف -شته گندددم جمعیت  تراکم افزایش

هددای یافددت. اندددازه نموندده در مددد  کدداهش نموندده اندددازه

دلیل افزایش جمعیددت شددته، بهدر اردیبهشت ماه    بردارینمونه

 بددا ،0/ 25سددطح دقددت  کمتر از فروردین و خرداد ماه بود. در

 17 بدده 48از  نموندده اندازة عدد، 50 به 10 از شته تراکم افزایش

 بردارینمونددههمین دلیددل به(. 3یافت )شکل  کاهش ساقه عدد

دلیل بددههای نزدیک به سطح زیان اقتصادی  از شته در جمعیت 

 هاییافته با نتایج اینبر نیست.  کوچک بودن اندازه نمونه، زمان

 بردارینموندده در Elliott et al. (2003) ماننددد محققددان سددایر

 دارد، مطابقددت  گندم مزارع در  R. padiجمعیت شته از ایدنباله

آفددات در  تلفیقددي مدیریت  دقت  سطح در نمونه اندازه طوریبه

، شد عدد برآورد 135 ساقه، در هر شته عدد یک جمعیت  تراکم

 اندازه ساقه، هر در عدد 50 شته به تراکم افزایش با که حالي در

 .  یافت  کاهش عدد 19 به نمونه

 آفات از بسیاری پایش برای ایدنباله بردارینمونه هایمد 

 زمددان نتیجدده در و الزم نموندده اندددازه زیددرا هسددتند، مناسددب 

 رسددانندمي حددداقل به نظر مورد دقت  سطح در را بردارینمونه

(Bechinski et al., 1983; Maiteki & Lamb, 1987مثددا   . بددرای

 Green (1970) روشبدده ایدنبالدده بردارینموندده مد  از استفاده

 در R. padiو  گندددم معمددولي شددته جمعیت  تراکم تخمین برای

 باعددث  آمریکددا داکوتددای و آیددداهو  هددایایالددت  گندددم مددزارع



 ... کرمانشاه منطقه ماهيدشتگندم  مزارع در  Sitobion avenaeیوالف،-شته گندم ثابت  دقت با ايدنباله بردارينمونه مدل:  و همکاران باقري متين

. (Elliot et al., 2003)اسددت   شده  برداری نمونه  زمان  در  جویي صرفه 

 بردارینمونه مد  Afshari (2005)های بر اسا  نتایج پژوهش

 برای  Ba-Angood & Stewart (1980)توسم ارایه شده ایدنباله

 باعددث  نیددز کانادا جو  مزارع در شته برگ درت تلفیقي مدیریت 

 گزارش به .شد بردارینمونه زمان در مزحظه قابل جویيصرفه

Soltani Ghasemloo et al. (2014)   بردارینموندده هددایمددد 

 منطقدده گندددم مزارع در 0/ 3و  0/ 25، 0/ 15سطوح  در ایدنباله

 برگ شته پایش برای نیاز مورد نمونه تعداد فار ، استان باجگاه

 روشبدده نسددبت  درصد 81/ 4و  78/ 3، 77/ 8ترتیب به را درت

 .Aleosfoor et alدادنددد. همینددین، کاهش متداو  بردارینمونه

 گندددم مددزارع در  R. padi شددته ردیابي برای هایيمد   (2018)

 78-80نموندده اندددازه هددادر آن کدده اندددکددرده ارایه فار  استان

 است.   یافته کاهش ثابت  نمونه اندازه به نسبت  درصد

در   مهمتددرین محصددو  اسددتراتژیک  عنوانبه  گندماهمیت  

و لزوم کنتر  هر عامل تهدید کننده   کشور  غذایي  تامین امنیت 

و خسارت زا در زمان مناسب و همینددین بددا در نظددر گددرفتن 

پدیده گرمایش جهاني و تاثیر آن در شروع فعالیت زودتر شته 

هددا در مدددزارع گنددددم، ضددرورت اسدددتفاده از روش هدددای 

سریعتر و کم هزینه تر با دقت ثابت مورد نظددر را   بردارینمونه

 پددژوهش ایددن نتددایج مجموع سازد. درمي بیش از پیش نمایان

دقت  سطح در تهیه شده ایدنباله بردارینمونه مد  نشان داد که

 شددته در پددایش آفددات، تلفیقي مدیریت  برای شده توصیه 0/ 25

 قابددل گندم منطقه ماهیدشت کرمانشاه مزارع در یوالف -گندم

طراحددي  معتقددد اسددت کدده Elliott et al., (2003)است.  استفاده

ی غددزت بدده گوندده هاشددتهدر    ایدنباله  بردارینمونههای  مد 

شته، نوع محصو  و رقم و همینین منطقه جغرافیایي بسددتگي 

هددا در محصددوالت و دارد و لذا ضرورت دارد کدده ایددن مددد 

مناطق مختلف جغرافیایي مورد بررسي قرار گیرنددد. همینددین 

 موقعیددت  حشددرات بدده ایپهندده وی معتقد است کدده پددراکنش

دارد. لذا با در نظر گرفتن  بستگي هاآن انتشار مناطق جغرافیایي

در مدددیریت تلفیقددي   ایدنبالدده  بردارینمونددههای  مزایای مد 

گیری سددریع و کدداهش آفات شامل دقت ثابت و معین، تصمیم

 بددر ایدنبالدده بردارینموندده هایمد  های مدیریتي، تهیةهزینه

 جمعیددت  پددایش بددرای ایپهندده پددراکنش هددایپراسنجه اسا 

 .شودميتوصیه   کشور هایاستان سایر در گندم مزارع یهاشته

 

 
 یوالف،   -گندم شته مختلف جمعیت هایتراکم در نمونه اندازه -3شکل 

S. avenae گندم منطقه ماهیدشت کرمانشاه  مزرعه در 

 .25/0و   1/0سطوح دقت  در

Fig. 3. Sample size for different densities of English grain aphid,  

S. avenae, in wheat field in Mahidasht, Kermanshah  

at precision levels of 0.1 and 0.25. 
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