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  چکیده
 احی کشـت ترین آفات گیـاه لوبیـا در اغلـب نـو     یکی از مهم Koch Tetranychus urticae.اي  کنه تارتن دولکه

از جمعیت کنه تارتن  گیري هنمونواحد و فضاي  ترین مناسب، 1387در سال . کشور از جمله استان لرستان است يلوبیا
گیـري   نتایج نشان داد که نمونه. فتهاي بروجرد، دورود و ازنا مورد مطالعه قرار گر شهرستان ياي در مزارع لوبیا دولکه

سـه   یعنی گیري نمونهمقایسه آماري سه واحد  ،در ضمن. انجام شود) باال، وسط و پایین(باید از مجموع سه ارتفاع بوته 
و شـش  ) یک برگ از هر ارتقـاع (، سه برگ )باال، وسط و پایین بوته هاي عک نصف برگ از هر یک از ارتفای(برگ   هنصف

در واحـدهاي   RVو  CVنشان داد که بین مقـادیر   RNPو  CV ،RVاي ه صاز نظر شاخ) دو برگ از هر ارتفاع(برگ 
از جمعیـت مـاده بـالغ و     گیري در نمونه ،اما. داختالف آماري وجود ندار یري براي جمعیت ماده بالغ و پورهگ مختلف نمونه

و با دو واحد سه برگ و شش برگ اختالف آماري  بود داراي بیشترین مقدار برگ  سه نصفهدر واحد  RNPشاخص  ،پوره
سه نصفه چپ و راست برگ به صورت متوالی از سـه  ( برگ  سه نصفه گیري نمونهبر اساس این تحقیق، واحد . نشان داد
   .گردد میاي در مزارع لوبیا توصیه  گیري از جمعیت کنه تارتن دولکه جهت نمونه) اهارتفاع گی

  
  معمولیي ، لوبیاگیري گیري، فضاي نمونه احد نمونهو ،Tetranychus urticae :کلید واژه ها

  
  مقدمه    

تـرین منبـع غـذایی     حبوبات پس از غالت، مهـم 
 وبـوده  ترین حبوبات جهـان   وبیا از مهمبشر است و ل

پـروتئین و تولیـد انـرژي    تـأمین  یکی از منابع مهـم  
 ،مـیالدي  2007در سـال   .)6( اشـد ب براي انسان می

انواع لوبیـا   متوسط عملکردتولید و  ،زیر کشت سطح
 19289 هـزار هکتــار،  26198بـه ترتیــب   در جهـان 

. )7( اعالم شـد در هکتار کیلوگرم  5/716هزار تن و 
 حـدود  1386ال در ایران سطح زیر کشت لوبیا در س

تن بـود کـه در    223303هکتار و تولید آن  109355
همان سال در استان لرستان سطح زیـر کشـت ایـن    

ــار، 14681 محصــول ــد آن  هکت ــن و  27648تولی ت
لوبیـا   ).3(کیلوگرم بوده اسـت   28/1883آن  عملکرد

ــتان    ــی در اس ــوالت زراع ــرین محص ــی از مهمت یک
مربـوط   نن بوده و بیشترین سطح زیر کشت آلرستا

. باشـد  هـاي بروجـرد، دورود و ازنـا مـی     به شهرستان
هاي لرستان، مرکزي، چهار محـال بختیـاري،    استان
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ــان     ــان، اصــفهان و آذربایج ــارس، زنج شــرقی ف
 ).6(باشـند   میترین مناطق کشت این محصول  مهم

 Tetranychus urticae ( اي دولکـه کنـه تـارتن   
Koch.( مـه  ن محصول بوده کـه ه مهمترین آفت ای

. اسـت  ناپـذیر  اجتنابشیمیایی علیه آن  ساله عملیات
یــک آفــت بســیار ایــن آفــت انتشــار جهــانی دارد و 

گونه  960بیش از از  به طوري که ،باشد می چندخوار
درختان مثمر و غیـر  (گیاهی  ي هتیرمیزبان در یکصد 

ـ  مـی تغذیه  )مثمر، گیاهان زراعی و مرتعی دارد  دنمای
ـ  مهـم یکی از لوبیا ). 4( بـراي  میزبـان   انگیاهـ  رینت

 ،اشد و در اغلب مـوارد ب میتغذیه و پرورش این آفت 
 ممکـن   کنترل این آفت برداشت محصول غیر بدون

  . )5(خواهد بود 
سـاکن  مهرگان  تمام بیشمارش  ،به طور معمول

بنــابراین  نــاممکن اسـت،  یـک زیســتگاه طبیعـی  در 
ــه  ــق نمون ــت از طری ــین جمعی ــام تخم ــرداري انج  ب

 متناسب با مقـدار نیـرو و هزینـه   این برآورد  .گیرد می
 ).22( باشـد   دقـت  داراي بیشـترین باید صرف شده 

بندپایان بـراي تعیـین انـواع      برداري از جمعیت نمونه
تـرین فعالیـت    و تخمین تعـداد جمعیـت، مهـم    ها آن

 بـه  بـرداري  نمونـه  .باشـد  می شناسی بومتحقیقاتی در 
 بـاره در هـایی  ادهد آوردن دست به براي اي پایه عنوان
 مهـاجرت  و مثـل  تولید سنی، ساختار پراکنش، تراکم،
 شــناخت در نتــوا مــی اطالعــات ایــن از و باشــد مــی

ــم ــت دینامیس ــتفاده جمعی ــرد اس ــات .)18( ک  مطالع
 اصـولی،  بـرداري  نمونـه  برنامه یک بدون شناختی بوم
 خواهنـد  منجـر  شکست به و باشند نمی ناناطمی قابل
 و شناسـی  زیسـت  در 1 گیري هـنمون فضاي ).18( شد
 جمعیـت  کـه  است محیطی نماینده معموالً شاورزيک

 از هـا مونـه ن ،حقیقت در و باشد می ساکن آن در حشره
 2بـرداري  نمونـه  واحـد  .)19( شوند می آوريجمع آنجا

 آن در اپبنـد  که دباش می زیست قابل فضاي از بخشی
 جمعیـت  ،بنـابراین  .رددـگـ  مـی  شـمارش  و گرفته جا

                                                
1-Sample universe 
2-Sample unit 

ــرات ــ حش ــدهاي از اي همجموع ــه واح ــرداري نمون  ب
ــد مـــی ــ ).19( باشـ ــدین از اي همجموعـ ــد چنـ  واحـ
 نـاکمن  .ندمنا یم نمونه یک اصطالحاً را برداري نمونه

 ، T. urticae تـراکم  تعیـین  جهـت  ،)16( 3زمـک  و
 شــمارش بــا و هفتگـی  صــورت بـه  را بــرداري نمونـه 
 یـک  در .دادنـد  انجـام  گیـاه  بـرگ  روي کنـه  مستقیم

ــق، ــرات تحقیــ ــت تغییــ ــه جمعیــ ــارتن کنــ  تــ
Eotetranychus hirsti P. & B. رقـم  یازده روي 

 در آن زنـدگی  مراحـل  شـمارش  و شـد  بررسـی  انجیر
 در اصـلی  رگبرگ طرفین از مربع سانتیمتر چهار سطح
 حاضـر  حـال  در ).2( گرفـت  انجـام  برگ زیرین سطح
ــاي روش ــیمیایی ه ــا ش ــرل راه تنه ــه کنت ــارتن کن  ت
 منـاطق  از بسـیاري  در و باشـد  یمـ  ایران در اي دولکه
 انزمـ تعیین لرسـتان، استان جمله از کنه این به آلوده

 منطقـی  و علمـی  اسـاس  و پایـه  لوبیا، مزارع سمپاشی
 ایـن  در .گیـرد  مـی  انجـام اي  سـلیقه  طور به و نداشته

متعـدد از   هـاي  يبـردار  نمونـه  انجـام  ضمن پژوهش،
 ايهـ  شهرستانقرمز محلی در  يمزارع مختلف لوبیا

فضــا و واحــد  تــرین مناســب، دورود و ازنــا، بروجــرد
اي در مـزارع   دولکهاز جمعیت کنه تارتن  گیري نمونه

نتایج این تحقیق . لوبیا مورد بررسی قرار گرفته است
مـورد  در مـزارع لوبیـا    مراقبت هاي شبکهدر  تواند می

  .داستفاده قرار گیر
  

   ها روشمواد و 
 ،1387 ســال در:  بــرداري نمونــه هــاي محــل
اراضی کشاورزي واقع در دشت  آباد و عباس روستاي
بـه ترتیـب بـا    (از توابع شهرستان بروجـرد   سیالخور
آبـاد و   روسـتاهاي خـان   ،)هکتار 5/1و  یک مساحت
با مساحت به ترتیب ( آباد از توابع شهرستان ازنا دولت

چغابـدار از   کل و و روستاهاي سیاه) هکتار 4/1یک و 
و  2/1بـا مسـاحت   به ترتیب ( ودتوابع شهرستان دور

اي  کنه تارتن دولکـه  به، با سابقه آلودگی )هکتار 5/1
کـه رقـم لوبیـا قرمـز      و به دلیـل ایـن  شدند انتخاب 

                                                
3-Nachman & Zemek  
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 ،شـود  محلی به عنوان رقم غالب منطقه کشـت مـی  
مناسب از  ي مزرعهبنابراین در هر روستا حداقل یک 

از این مناطق از نظر ارتفـاع  . این رقم انتخاب گردید
متـر در   1503سطح دریا متفـاوت بـوده و از ارتفـاع    

در روسـتاي  متـر   1866روستاي چغابـدار تـا ارتفـاع    
به منظور تعیـین دقیـق زمـان    . ندآباد متغیر بود دولت

 ،اي لوبیا به کنـه تـارتن دولکـه    عراشروع آلودگی مز
برنامـه   ،گیري از اواخر خرداد آغاز و پـس از آن  نمونه

تـا زمـان    هفتگـی و مـنظم  گیري بـه صـورت    مونهن
. ادامــه یافــت  )اواخــر شــهریور ( برداشــت لوبیــا 

 در و گرفـت  مـی انجام  اوایل صبحدر ها  برداري نمونه
بوته به صورت عدد  50تعداد  ،برداري نمونههر نوبت 

از هـر بوتـه بـه صـورت      .شـد  مـی تصادفی انتخـاب  
تصادفی، تعداد دو برگ از بـاالي بوتـه، دو بـرگ از    

و  شـدند  مـی برگ از پایین بوته جـدا   دو وسط بوته و
کـه داراي   اي جداگانـه هـاي پالسـتیکی    درون کیسه

و ایـن سـه    گرفتند میبرچسب مشخصات بودند قرار 
السـتیکی  هاي پ کیسه. شدند کیسه به هم متصل می

به حداکثر  وشده ها به آزمایشگاه منتقل  حاوي نمونه
تـا  درون یخچـال در دمـاي صـفر    سـاعت   48مدت 

بـا کـم    .ندشـد  مـی  داري نگهگراد  جه سانتیچهار در
بینوکـولر مـورد    ها در زیـر  ها، برگ حرك کنهت شدن

 ي بـالغ  و کنـه  ها پوره تعداد و گرفتند میبررسی قرار 
شـمارش   سطح باال، وسط و پایین گیـاه  ماده در سه

بـه   هر برگ ،در هنگام شمارش جمعیت کنه. شد می
به چهـار   ،شود برش داده طور تقریبی و بدون آن که

بـه طـور    هر ربع آن و جمعیت کنه در تقسیم قسمت
   .شد میجداگانه یادداشت 

از  گیـري  نمونـه :  نمونـه ) تعداد(تعیین اندازه 
در مـزارع مـوردنظر    اي دولکهزمان ظهور کنه تارتن 

، تعـداد  گیـري  نمونـه  ي اولیـه در مراحل  .آغاز گردید
قبـل و بـا    ي مرحلـه  گیـري  نمونـه  نمونه بر اسـاس 

  :)13( گردید میستفاده از رابطه زیر تعین ا
  

222 ).()(
m
S

D
Z

N α=      
  

کـه  ( دقت آزمایش Dتعداد نمونه،  N :فوقرابطه در 
انحـراف معیـار    S ،)در نظر گرفتـه شـد   25/0معادل 
ــه، ــه و  m نمون ــانگین نمون کمیتــی کــه از  aZ/2می

دلیـل  من بـه  در ضـ . آید وطه به دست میجدول مرب
جلوگیري از افزایش حجم کـار، تعـداد نمونـه بـراي     

از هر  .بوته در نظر گرفته شدعدد  50مزارع،  ي همه
دو برگ از باال، دو برگ از وسـط و  (بوته شش برگ 

روي هـم   آوري شـد و  جمـع ) دو برگ از پایین بوتـه 
گیري و براي  برگ در هر نوبت نمونهعدد  300 رفته

  .هر مزرعه در نظر گرفته شد
در  :گیـري   فضـاي نمونـه   ترین تعیین مناسب

طور هر بوته به ارتفاع هاي لوبیا،  برداري از بوته نمونه
. تقریبی به سه قسمت پایین، وسط و باال تقسیم شـد 

تعداد هـر کـدام از   و آوري  از هر ارتفاع دو برگ جمع
اي در پشت هر  دولکه  تنکنه تار نشو و نماییمراحل 

بــا  ،ســپس .بــت گردیــدو ث هــا شــمارش یــک از آن
 CV 2،)واریانس نسـبی ( RV 1سه شاخص استفاده از

، )دقت خالص نسـبی ( RNP 3و) ضریب تغییرپذیري(
گیري از بوتـه لوبیـا تعیـین     مونهترین فضاي ن مناسب

روابط زیر محاسـبه   با استفاده از  این سه شاخص .شد
  ):20( شدند

100 )(
x

S
CV D=    

100 )(
x
S

RV x=    

) (
100

SCRV
RNP =    

  
Cو  DS ،XS، x در ایـــن معـــادالت، S  ــه بـ
میـانگین   خطـاي اسـتاندارد،   ترتیب، انحـراف معیـار،  

                                                
1- Relative variation  
2- Coefficient variation 
3- Relative Net precision 
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شـمارش  مـورد نیـاز جهـت    ) زمان(هزینه و  ها نمونه
آوردن  دسـت  بـه   بـراي  .اشـند ب مـی یک واحد نمونه 

C Sگیري در  جهت نمونه ، مجموع زمان سپري شده
مزرعه و شـمارش یـک واحـد نمونـه در آزمایشـگاه      

  بـه یادداشـت و میـانگین آن    سـنج  زمـان توسط یک 
   .)20و  17(آمد   دست

چهـار   ،بررسی در این: گیري تعیین واحد نمونه
و بـرگ  رگ، نصف برگ، یک ربع ب گیري نمونهاحد و

آیی ایـن  گرفـت و کـار  دو برگ مورد اسـتفاده قـرار   
 RNPو  RV ،CVواحدها از طریـق سـه شـاخص    

 ي هدهنـد  نشان CVو  RV هاي خصشا .مقایسه شد
کارآیی  RNPشاخص  و باشند میبرداري  دقت نمونه

 دهـد و  گیـري را نشـان مـی    واحدهاي مختلف نمونه
را نیـز  بـرداري   مونـه ن) زمـان (عالوه بر دقت، هزینه 

دقـت   CVو  RVبا افزایش مقـادیر  . گردد میشامل 
 RNPهر چقدر مقدار و  یابد میکاهش برداري  نمونه
 باال بودن کارآیی واحـد  ي هدهند باشد، نشان تر بزرگ

در مرحلـه بعـد، هـر     .باشـد  میبرداري  یا روش نمونه
گیري مورد آزمایش که داراي  یک از واحدهاي نمونه

ــزان  ــادیر  RNPمی ــتر و مق ــر  CVو  RV بیش کمت
گیـري   نمونـه  تـرین واحـد   بودند، به عنـوان مناسـب  

متوسـط زمـان الزم بــراي    در ضـمن،  .انتخـاب شـد  
) 1جدول (د نمونه به ساعت تبدیل شمارش یک واح

در ایـن   .قرار داده شد RNPمربوط به  ي رابطه و در
بـاال قـرار    سمت به  برگ سطح پشتی تحقیق، وقتی
، سـمت  برگ به طرف فرد نمونه گیر بودگرفت و دم

صـلی بـرگ بـه ترتیـب     راست و سمت چپ محـور ا 
  . ندچپ در نظر گرفته شد ي نیمه است ور ي نیمه

منظـور    بـه  :تغییـرات نسـبی  میانگین با  رابطه
بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      ،گیـري  نمونهبررسی دقت 

Excel  بــین مقــادیر میــانگین وRV هاي در واحــد
برقـرار شـد و   غیر خطـی  ارتباط  یريگ نمونهمختلف 

شتري داشتند، که ضریب تبیین بی اي نمونهواحدهاي 
  . )18( در نظر گرفته شدند واحدهاي نمونه برتر

  
  نتایج و بحث

از گیـري   ترین فضـاي نمونـه   بررسی مناسب
 نشان داد کـه به دست آمده یج نتا :لوبیا  کنه تارتن

اي هـ  گگیري تیر ماه روي بـر  جمعیت کنه در نمونه
در اوایـل رشـد گیـاه، سـرعت     زیرا  ،پایینی بیشتر بود

هـاي   روي بـرگ  کنه معمـوالً و  رویشی باال بودرشد 
بـا   .)1شـکل  ( نمـود  فعالیت می) پایینی(گیاه  ي اولیه

هاي جدید، کنه تارتن فرصت کافی براي  ظهور برگ
نداشـته و  را هاي جدید  جابجایی و استقرار روي برگ

هـاي   ندارد، زیـرا بـرگ   کارم این نیازي به انجا شاید
 انـد  افت خود را از دست نـداده لط ،پایینی تا این زمان

گیاه وارد مرحله رشد زایشـی   تدریج که به .)1شکل (
ـ    گیـاه کنـد   اي رشد سبزینه ،دش   د ویـا متوقـف گردی

ـ ها زمان کافی براي مهـاجرت   کنه هـاي   ه قسـمت ب
ان و بـا  گذشت زم با ،در نتیجه .ندباالیی بوته را داشت

هاي جـوان و بـاالتر، جمعیـت     ها به برگ حرکت کنه
  در . )1شکل ( مشاهده شد بوته هاي برگکنه روي 

  
برداري و شمارش مراحل مختلف زندگی کنه تارتن  مان الزم براي  نمونهمیانگین ز - 1جدول

  )بر حسب ساعت( .T. urticae  Kochاي  دولکه
  

گیري نمونه واحد   
برگ 2 گبر 1  نصف برگ        برگ 75/0  گیري نمونه تعداد ارتفاع    

 

 یک ارتفاع از بوته لوبیا  62/1±02/0  454/0±031/0  673/1±066/0  367/2±137/0
 دو ارتفاع از بوته لوبیا  62/1±037/0  454/0±06/0  673/1±13/0  367/2±27/0

 سه ارتفاع از بوته لوبیا  62/1±053/0  454/0±088/0  673/1±2/0  367/2±4/0
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  برداري نمونهتاریخ 

  
ي ها ارتفاع در T. urticae) ( اي کنه تارتن دولکه نشو و نماییتغییرات جمعیت مراحل مختلف  - 1شکل 

  ، مزارع لوبیاي بروجرد1387باال، وسط و پایین بوته لوبیا در سال 
  
  

 بوته ارتفاع وسط

 بوته باالارتفاع 
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هــاي پــایینی  ز بــرگســطح وســیعی ا ،ایــن زمــان 
و  ر اثر تغذیه کنه تارتن نکروزه شدندهاي لوبیا د بوته

بـراي  خـود را   یري، لطافـت و مطلوبیـت  یا به علت پ
هاي پـایینی   آفت برگ ،در نتیجه .کنه از دست دادند

بـاالیی  و  هاي میـانی  سمت برگه و به ترك نمود را
در اوایـل شـهریور، جمعیـت    . دنمای ها حرکت می بوته
اي  مالحظـه  قابل  هاي پایینی کاهش وي برگرکنه 

  . )1شکل (یافت 
توان فقط یک ارتفـاع   نمی ،با توجه به موارد فوق

گیري در نظر  خاص از بوته را به عنوان فضاي نمونه
مجمـوع سـه ارتفـاع بـاال،     ها بایـد از   نمونهگرفت و 

  .برداشته شوندوسط و پایین 
ارایـه   2بررسی دالیل آماري این نتیجه در جدول 

مقـادیر   ،گـردد  مـی که مالحظـه  گونه  همان. شده است
در هر یک از ارتفاعات باال،  RVو  CV هاي فراسنجه
و  CV به مراتب بیشتر از مقـادیر بوته پایین  وسط و یا

RV  در  هرچنـد . دبوته لوبیا بودن سه ارتفاعدر مجموع
جداگانه  هاي در هر یک از ارتفاع RNP مواردي مقدار
وتـه  مجموع سه ارتفاع بدر  RNPاز مقدار  بوته، بیشتر

بـر اسـاس   تنهـا   گیـري  نمونـه انتخاب فضـاي  اما  بود،
و  CVمقـادیر  و بدون در نظر گـرفتن   RNPشاخص 

RV  بیـان  ) 12( 1بینـز و همکـاران   .باشـد  نمیصحیح
گیـري از فضـاي مناسـب     کنند که اگر واحد نمونـه  می

را  گیري انتخاب نشود، اطالعات واقعـی جمعیـت   نمونه
  .نشان نخواهد داد

در بررسـی تـراکم   نیـز  ) 10(محیسنی و کوشـکی  
در مزارع لوبیا به این   T. urticaeجمعیت کنه تارتن 
بایـد از هـر سـه ارتفـاع      گیري نمونهنتیجه رسیدند که 
 شـمارش  ،)11( همکـاران  و نعمتـی . گیاه انجام بگیـرد 

 را .T. turkestani U.&N بـالغ  مـاده  کنـه  جمعیـت 
 عنـوان  بـه  بادنجـان،  گیـاه  میـانی  ناحیه ايه برگ روي

 جمعیت تراکم تعیین و برداري نمونه براي هدف جمعیت
  .نمودند معرفی آفت این

                                                
1- Binns et al. 

گیـري از   نمونـه  تـرین واحـد   بررسی مناسب
ــت ــه  جمعی ــارتن دولک ــه ت ــر کن ــاس  اي ب اس
نتـایج بـه دسـت     :RNP و CV,RV هـاي  شاخص

کنـه   بیشتر موارد، تراکم جمعیت که درآمده نشان داد 
بـاالیی بـرگ    ي نیمـه  برگ بیشتر از یپایین ي نیمهدر 
میانگین جمعیـت مـاده    ،به عنوان مثال .)2جدول ( بود

بـرگ بـه ترتیـب     یو پـایین  ییباال هاي نیمهبالغ روي 
بـه   جمعیت پورهمیانگین  و 5/4 ± 9/1و  7/2 ± 5/1

اما از  .)2جدول (بود  6/4 ± 1/2 و 7/2 ± 7/1ترتیب 
 براي مـاده بـالغ  (نبود  دار معنیاختالف  نظر آماري این

0911/0 p=، 76/2F=  1013/0بــراي پــوره  وp=، 
51/2F=.( واحد  دهد که انتخاب این موضوع نشان می

 یپـایین  یی وبـاال  هـاي  نیمهاساس  گیري نباید بر نمونه
 )پـایین  هـاي  ربـع  بـاال و  هاي ربع(و یا ربع برگ  برگ

راست بـرگ   وچپ  هاي بر اساس نیمهانتخاب باشد و 
میـانگین جمعیـت    ،بـه عنـوان مثـال    .تر اسـت  منطقی
بـه  بـرگ  چپ  هاي راست و نیمهماده بالغ در هاي  کنه

میـانگین جمعیـت    و 1/3 ± 5/1و  9/3 ± 9/1ترتیب 
 8/1و  9/3 ± 1/2در همین دو نیمه به ترتیـب   ها پوره
بـه دلیـل    ،همچنـین  .)2 جـدول ( برآورد گردید 2/3 ±

تقسیم برگ به دو قسمت چـپ و   وجود رگبرگ میانی،
ي بـاالیی و   از تقسـیم آن بـه دو نیمـه   تـر   راست ساده

میـانگین   ،بسـیاري از مـوارد  ، در البتـه . باشد میپایینی 
ي  نیمـه راست بـرگ بیشـتر از    ي نیمهجمعیت کنه در 

 دار معنـی  اما این اختالف از نظر آماري بود،برگ چپ 
 پوره براي و =356/0p=، 27/2Fماده بالغ  براي( دونب

4926/0p=، 8/1 F=.(  
از تجزیـه واریـانس   با اسـتفاده   آماري ي مقایسه
سـه   دانکـن بـراي   ي اهدامنچند و آزمون یک طرفه 
و شـش   بـرگ  ، سهبرگ  سه نصفهگیري  واحد نمونه
در  RNPو   RV،CVهــاي  نظــر شــاخص بــرگ از
همـان گونـه کـه مالحظـه      .اسـت  ارائه شده 3جدول 
در واحــدهاي مختلــف  CV مقــادیر بــین ،گــردد مــی
 .نشـد مشـاهده  داري  معنـی گیري اختالف آماري  نمونه

اختالف  ها پورهگیري از جمعیت  در نمونه RVشاخص 
  در  داري را از خـــود نشـــان داد، امـــا معنـــیآمـــاري 
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گ، بر  سه نصفه ،برگ 75/0گیري  چهار واحد نمونهدر  RNPو  RV, CV میانگین سه شاخص -2 جدول
  اي  کنه تارتن دولکههاي  و پورهبالغ  هاي مادهي از جمعیت بردار نمونهرگ در سه برگ و شش ب

T. urticae 1387 مزارع لوبیاي بروجرد،در  
  

وته
اع ب
رتف
ا

  

  برگ
 پوره   ماده بالغ

CV  RNP               RV X  
 

CV RNP                 RV  X  
 

ـاال
ب

  

 68/0±7/0  7/19±6/3 09/550±24  284±6/8 608/0±6/0 1/24±35/4 6/580±9/31 8/256±3/10  ر ب ر
 6/0±8/0 1/17±7/3 4/590±23 16/305±4/9 34/0±5/0 2/14±13/3 4/643±5/23 6/270±8 ر ب چ
 93/0±96/0 6/29±2/5 1/510±5/27 1/271±7/10 8/0±9/0 2/35±2/5 01/382±3/23 206±9/8 ر پ ر
 81/0±74/0 8/27±8/3 8/343±07/23 5/222±8/7 71/0±7/0 7/30±1/4 44/320±01/15 8/194±2/6 ر پ چ
 4/1±05/1 16/23±86/3 4/375±2/29 4/251±4/11 3/1±6/0 3/28±7/3 79/365±24/37 4/223±6/12 ن ب
 6/1±4/1 06/34±74/5 5/358±8/29 1/245±3/11 8/1±05/1 2/44±2/5 6/255±01/21 8/176±6/9 ن پ
 7/1±3/1 4/29±46/5 7/592±3/34 8/280±5/12 9/1±85/0 3/43±8/4 221±20 3/179±3/10 ن ر
 4/1±1/1 5/26±2/4 52/457±7/37 7/240±4/12 51/1±7/0  5/31±3/3  9/201±4/15 9/172±8/7 ن چ

 52/1±2/1 4/27±9/4  2/573±3/35 3/269±3/12 71/1±8/0 5/36±5/4 4/250±2/21 185±5/9 ن چ و ر
 83/2±9/1 07/18±3/4 2/383±1/38 4/295±9/12 98/2±3/1 5/24±5/4  6/242±4/19 84/190±10 ي ب
 25/5±6/2 14/19±8/4 77/364±9/28 2/223±9/11 6/5±9/1 4/23±4/4 3/166±2/19 4/148±2/9 د ب

ـط
وس

  

 48/0±6/0 2/16±03/3 4/590±2/24 3/325±8/10 57/0±8/0 4/25±1/5  5/422±9/18 4/222±8/6 ر ب ر
 33/0±5/0 2/11±1/3 6/765±6/16 07/345±4/7 303/0±55/0 8/15±02/3 6/482±7/14 5/240±8/4 ر ب چ
 66/0±87/0 8/23±9/4 4/408±6/14 6/251±5/7 75/0±97/0 7/34±9/5 2/318±2/14 9/189±1/6 رپ ر
 65/0±7/0 5/24±5/3 3/359±5/15 2/237±3/7 693/0±7/0 1/30±2/4 2/293±6/13  9/183±6/5 ر پ چ
  92/0±9/0 5/18±7/3 4/448±7/20 8/262±3/10 1/1±9/0 6/23±9/4 2/448±8/26 1/231±8/9 ن ب
 5/1±1/1 9/27±3/5 1/400±1/25 3/246±7/10 9/1±1/1 3/46±3/5 6/184±7/16 1/152±7/7 ن پ
 2/1±2/1 86/23±2/5 6/467±8/20 4/264±2/10 5/1±3/1 6/38±6/5 5/236±7/16 6/167±4/7 ن ر
 1/1±9/0 04/23±4 2/376±3/24 6/234±7/10 31/1±8/0 4/30±/4 4/194±4/12 2/162±1/6 ن چ

 13/1±04/1 01/23±7/4 4/444±1/22 6/255±3/10 4/1±1/1 7/33±1/5 7/254±4/19 8/172±4/7 ن چ و  ر
 4/2±3/1 9/17±5/3 8/222±7/15 5/201±3/9 5/2±6/1 2/25±5/4 4/185±6/19  7/153±4/7 ي ب
 5/4±9/1 21/19±4/4 9/134±7/12 4/153±6/8 86/4±2/2 9/22±5/4 01/112±3/12 3/117±2/6 د ب

ـین
پـای

 
 4/0±75/0 7/20±8/3 9/401±2/12 5/227±3/5 42/0±72/0 3/20±99/3 5/523±4/16 4/236±7/7  ر ب ر
 29/0±65/0 1/15±8/2 2/505±9/16 2/260±2/5 32/0±6/0 41/11±8/2 801±9/20 3/301±2/7 ر ب چ
 67/0±92/0 7/27±9/5 9/446±8/26 6/255±9/9 62/0±81/0 7/26±6/4 3/383±1/17 4/211±6/6 ر پ ر
 53/0±73/0 6/19±9/3 3/512±9/19 4/281±1/8 51/0±64/0 5/19±4/3 7/466±7/16 7/239±4/6 ر پ چ
 77/0±1/1 9/24±7/3 5/211±8/9 2/168±1/5 97/0±87/0 3/21±6/3 8/479±30 2/243±6/11 ن ب
 6/1±2/1 1/30±1/6 9/369±1/21 02/235±72/9  54/1±94/0 9/31±5/4 3/245±04/18 03/171±9/6 ن پ
 4/1±2/1 4/30±5/5 8/325±8/25 8/209±5/10 3/1±04/1 8/28±6/4 4/278±4/17 8/180±7/6 ن ر
 02/1±97/0 9/21±8/3 05/376±9/22 8/231±9/9 09/1±8/0 5/21±11/3 1/306±3/19 5/199±3/7 ن چ

 16/1±1/1 6/25±9/4 1/364±7/23 6/225±01/10 15/1±95/0 6/24±1/4 2/311±5/18 5/195±2/7 ن چ و  ر
 5/2±4/1 9/17±8/3 5/193±2/13 8/191±4/7 2/2±3/1 5/17±7/3 7/323±1/23 8/202±9 ي ب
 6/4±2/2 95/18±7/4 9/131±05/12 9/150±7/7 14/4±9/1 4/19±9/3 4/112±4/12 8/122±2/6 د ب

  
   –ي باال  نیمه: ب . ن  - ربع پایین چپ : چ.پ . ر  - ربع پایین راست:ر . پ. ر  - ربع باال چپ: چ . ب. ر  –ربع باال راست : ر. ب. ر

 دو برگ: ب . د  –یک برگ : ب . ي  -ي چپ و راست  نیمه: چ  و  ر. ن  –ي چپ  نیمه: چ . ن  –ي راست  نیمه: ر . ن  -ي پایین  نیمه: پ . ن 
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  ادامه. 2 جدول
  

وته
اع ب
رتف
ا

  

 برگ
  پوره   ماده بالغ

CV  RNP               RV X 
 

CV  RNP                 RV  X  
 

ـاال
ب

+
سط
و

  

  33/1±01/1 5/23±9/3  4/381±5/28  2/219±2/11  64/1±8/0 4/32±5/4 9/181±03/13 7/169±2/9  ر ب ر
 04/1±97/0 54/16±7/3 8/341±5/16 1/231±5/8 01/1±6/0 2/19±1/3  2/217±8/8 4/183±6/6 ر ب چ
 72/1±4/1 3/30±9/5 7/283±7/16 6/208±03/9 94/1±3/1 3/48±4/5 4/160±5/15 3/137±3/8 ر پ ر
 5/1±04/1 4/25±3/4 6/301±5/19 94/205±37/9 5/1±05/1 2/35±1/4 2/158±3/13 8/136±3/6 ر پ چ
 1/2±4/1 9/17±1/4 8/414±6/26 8/254±3/12 3/2±1/1 9/25±3/4 3/270±26/30 4/181±3/11 ن ب
 1/3±7/1 3/30±7/5 4/222±6/17 4/191±4/10 3/3±6/1 4/40±5/5 9/155±9/14 2/133±4/7 ن پ
 6/2±8/1 9/24±7/5 1/283±2/17 9/217±9/9 01/3±61/1 84/38±51/5 7/159±4/15 4/142±5/8 ن ر
 3/2±4/1 9/23±2/4 8/312±6/38 2/197±4/12 2/2±2/1 4/27±2/4 8/193±7/18 1/145±5/7 ن چ

ن چ و 
 ر

9/7±8/143 1/17±3/177 02/5±97/32 5/1±6/2 99/10±2/208 5/29±2/297 9/4±44/24 6/1±4/2 
 2/5±2/2 9/17±9/3 7/161±5/15 8/174±5/9 9/4±01/2 3/22±4/4 2/121±6/12 04/138±9/7 ي ب
 7/9±2/3 4/17±3/4 3/98±6/11 6/136±5/0 96/9±9/2 4/20±6/4 9/115±8/15 9/114±7/7 د ب

ـط
وس

+
یین
پا

  

 17/1±01/1  9/24±9/3 4/363±3/29 1/202±8/11  2/1±95/0 8/27±8/3 6/250±1/18 1/174±7/8 ر ب ر
 715/0±86/0 02/16±7/3 6/232±9/36 8/250±8/12 77/0±8/0 58/14±01/3 4/496±4/29 8/240±9/9 ر ب چ
 8/1±3/1 1/34±5/6 6/230±5/18 9/177±5/8 7/1±3/1 6/37±5/5 9/188±1/15 7/143±1/6 رپ ر
 4/1±03/1 5/24±2/4 1/301±2/18 3/209±9/8 38/1±8/0 1/27±4/3 7/202±3/15 3/154±1/6 ر پ چ
 57/1±4/1 4/22±9/3 3/194±6/16 76/160±8/8 83/1±2/1 1/24±5/3 9/221±3/24 1/165±8/9 ن ب
 02/3±62/1 3/30±9/5 3/197±8/16 4/175±3/9 03/3±5/1 1/36±2/5 9/159±8/15 5/134±03/7 ن پ
 55/2±7/1 5/30±7/5 9/191±8/18 3/173±21/11 5/2±6/1 8/31±3/5 5/208±2/19 7/147±9/7 ن ر
 02/2±3/1 7/22±04/4 1/179±9/13 8/173±8/8  2/2±1/1 3/25±5/3 3/141±6/12 5/134±2/6 ن چ

ن چ و 
 ر

4/7±8/146 6/17±1/193 7/4±9/27 4/1±3/2 9/9±5/173 5/16±7/185 1/5±7/26 5/1±2/2 
 9/4±8/1 8/18±8/3 9/99±8/9 7/136±9/6 8/4±9/1 8/24±8/3 01/95±1/15 2/112±7/6 ي ب
 14/9±9/2 2/18±4/4 3/66±7/8 3/108±9/6 01/9±8/2 8/18±1/4 2/87±9/11 9/99±3/6 د ب

ـاال
ب

+
سط
و

+
یین
پا

  

 99/1±2/1 6/26±9/3 5/170±3/15 8/160±8/7  04/2±1/1 8/29±3/4 2/248±24 168±/9±9/9  ر ب ر
 13/1±2/1 4/14±04/4 9/400±6/21 9/246±4/10 33/1±9/0 2/16±3/3 7/343±4/26 4/196±8/9 ر ب چ
 5/2±7/1 4/32±2/6 7/142±6/12 3/143±8/7 5/2±6/1 2/41±5/5 8/152±8/15 8/126±1/7 ر پ ر
 2/2±3/1 3/27±5/4 6/214±2/16  2/172±7/8 9/1±2/1 2/31±1/4 6/149±5/13 4/125±8/5 ر پ چ
 7/2±7/1 2/19±2/4 5/254±7/20 5/198±3/11 7/2±5/1 2/23±1/4 7/245±2/24 1/168±1/10 ن ب
 6/4±1/2 1/31±9/5 3/148±3/14 1/154±9 5/4±9/1 4/38±3/5 2/97±5/11 7/106±2/6 ن پ
 9/3±1/2 2/53±8/5 5/132±3/16 2/144±10 9/3±9/1 2/36±3/5 4/146±3/15 8/125±6/7 ن ر
 2/3±8/1 8/49±3/4 1/121±3/14 5/141±5/8 1/3±5/1 5/38±8/3 3/121±4/13 9/117±2/6 ن چ

ن چ و 
 ر

9/6±9/121 4/14±2/134 8/4±9/44 8/1±4/3 2/9±9/122 2/15±3/115 2/5±1/48 9/1±5/3 
 7/7±6/2 3/24±4 7/83±9/9 1/126±2/7 4/7±4/2 9/20±6/4 7/132±4/18 7/122±8 ي ب
 4/14±8/3 9/21±3/4 55±3/8 3/101±9/6 1/14±4/3 4/19±4/4 1/65±2/10 2/89±2/6 د ب

  
   –ي باال  نیمه : ب .ن  - ربع پایین چپ : چ. پ. ر  - ایین راستربع پ: ر .پ. ر  - ربع باال چپ:  چ. ب. ر  –ربع باال راست : ر. ب. ر

 دو برگ: ب  .د  –یک برگ :  ب .ي  -چپ و راست  ي نیمه: ر  و چ . ن  –ي چپ  نیمه : چ. ن  –ي راست  نیمه:  ر .ن  -ي پایین  نیمه:  پ .ن 
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هـاي بـالغ مقـادیر ایـن      گیـري از جمعیـت مـاده    نمونه
مقـدار  . مـاري جـاي گرفتنـد   شاخص در یـک گـروه آ  

هـا و   گیـري از جمعیـت پـوره    در نمونه RNPشاخص 
گیـري سـه    واحد نمونه. هاي بالغ تقریباً مشابه بود ماده
بـود و بـا دو    RNPبرگ داراي بیشترین مقـدار    نصفه

آماري گیري سه برگ و شش برگ اختالف  واحد نمونه
احد ها، و ي میانگین نتایج مقایسه. نشان داد يدار معنی
برگ را در یک گروه و دو واحـد    گیري سه نصفه نمونه

سـه بـرگ و شـش بــرگ را بـا هـم در گـروه آمــاري       
بنـابراین، اسـتفاده از   ). 3 جـدول (اي قـرار داد   جداگانه

در ) چـپ و راسـت  (بـرگ    گیري سه نصـفه  واحد نمونه
گیري سه برگ و شش برگ  مقایسه با واحدهاي نمونه

  ). 3جدول (شود  ترجیح داده می
 ي باالیی یا پـایینی بـرگ را بـه عنـوان     نیمهاگر 

تخمـین مـا داراي    انتخـاب کنـیم،   گیـري  نمونهواحد 
و همیشه جمعیت آفت  بوده) خطاي یک سویه(اریب 

. به ترتیب کمتر و بیشتر از واقعیت ارزیابی خواهد شـد 
این که اخـتالف جمعیـت کنـه بـین دو      رغم علیزیرا 
اما جمعیـت   نبود دار معنیباالیی و پایینی برگ  ي نیمه

بنـابراین   .وجود داشتپایینی برگ  ي نیمه بیشتري در
، به عبـارت دیگـر   .باشد یمهمیشه خطا در یک جهت 

 )خطاهاي هم سـو (گیري  خطاي نمونه در این حالت،
 ي هانتخاب خـط جـدا کننـد   شود، زیرا اوالً  بیشتر می

اي  ی بــرگ، ســلیقهیبــاال ي نیمــه از پــایین ي نیمــه
 د و ثانیاً، ظاهراً کنه تارتن تمایل بیشـتري بـه  شو می

. تجمع در قاعده برگ و اطـراف رگبـرگ اصـلی دارد   
تـوان   چپ و راست بـرگ، مـی   هاي نیمهدر مورد  ،اما

. رگبرگ میانی را به عنوان خط تقارن، در نظر گرفت
ننـد  هاي گیاه لوبیا ما که در بعضی از رقم لیل آندبه 

در را تقـارن کـاملی    یرقم مورد بررسی، رگبرگ میان
 هاي نیمهبا انتخاب متناوب لذا،  کند، برگ ایجاد نمی

تـوان تـا حـدودي ایـن عـدم       چپ برگ می راست و
بنـابراین در زمـان شـمارش     .تقارن را جبـران نمـود  

، باید از هر بوته تعداد سه برگ از سه ارتفـاع  ها نمونه
 باال، وسط و پایین چیده و در آزمایشگاه از هر نمونـه 

چپ و در  ي نیمـهراست و یک  ي نیمـهه برگ، دو س
راسـت   ي نیمـه  چـپ و یـک   ي نیمـه  نمونه بعدي دو
به عبارت دیگر، بر اساس نتـایج ایـن   . شمارش گردد

از کنه تارتن لوبیـا شـامل    گیري پژوهش واحد نمونه
کـه بـراي    باشد میسه نصفه برگ از سه ارتفاع گیاه 

 هـاي  نصـفه متـوالی شـمارش   ) هاي نمونه( يها بوته
در یـک نمونـه    مثالً. چپ یا راست تغییر خواهد کرد

 ي نیمـه  15راسـت و   ي نیمه 15تایی جمعاً تعداد  10
  .چپ شمارش خواهد شد

  
  

 ، سه برگ و شش برگ در سطح)چپ و راست برگ( برگ  سه نصفهاحدهاي مقایسه آماري و -3جدول 
 T. urticae  اي کنه تارتن دولکه هاي پوره و بالغ هاي ماده گیري از جمعیت درصد در نمونه 5 احتمال

  در مزارع لوبیا
  

گیري واحد نمونه    CV RV RNP 

 پوره
9/122 یک و نیم برگ  32/9± a a5/16±3/115   a2/5±1/48 

1/126±15/7 سه برگ  a ab88/9±7/83   b01/4±3/24 
3/101±91/6 شش برگ a b31/8±04/55 b27/4±9/21  

 ماده بالغ
98/121±81/6  برگیک و نیم   a a45/14±23/134 a69/4±97/44 
74/122±4/8 سه برگ  a a03/20±7/132 b42/4±96/20 
22/89±15/6 شش برگ  a a28/10±07/65 b37/4±39/19 

  .بر اساس آزمون دانکن است 05/0 دار، در سطح ي عدم وجود اختالف معنی حروف مشابه نشان دهنده*  
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 منظـــور  بـــه  )14( 1همکـــاران  و نـــگ کیجو
ــه ــرداري نمون ــت از ب ــه جمعی ــارتن کن ــه ت   اي دولک

 ) T. urticae ( هــر در مســتقیم شــمارش روش از 
ـ  و لورنس .نمودند استفاده برگ  منظـور  بـه  )15( 2نکُ
 رازك گیـاه  روي اي دولکـه  تارتن کنه از برداري نمونه
 مــورد را بــرگ هــر در کنــه مســتقیم شــمارش روش

برگ لوبیـا  ) 1(مکاران هو  احمدي .دادند قرار استفاده
 بــه عنــوان واحــدرا بــدون اشــاره بــه ارتفــاع بوتــه، 

 .Tگیري براي برآورد میـانگین جمعیـت کنـه     نمونه
urticae  ــ ــی نمودن ــی  .دمعرف ــی از اساس ــرین  یک ت

هــاي مختلــف  از ویژگــی اطالعــات جهــت آگــاهی
ارزیابی خسارت وارده بـه محصـول،    وجمعیت آفات 

مناسـب   ي زهري و انـدا بردا تعیین واحد مناسب نمونه
هـاي   در بیشتر برنامه ،همچنین .)18( باشد نمونه می

هایی که با حداقل  برداري نمونهفات آ مدیریت تلفیقی
اهمیـت   ،شـوند  صرف شده انجام تعداد نمونه و زمان 

در هنگـام مقایسـه چنـد روش     ).18( بیشتري دارنـد 
، بـراي  )واحـد بـرگ  شـمارش  ماننـد  (تخمین نسبی 

 گیـري  نمونه( گیري نمونهواحد مناسب ازه انتخاب اند
 ي مســأله بایــد بــه مســائل دیگــري بــویژه) ینســب
گیري نیـز توجـه    تصادي مانند هزینه و زمان نمونهاق

 اعتقـاد دارنـد کـه   ) 12(بینز و همکـاران   ).21(نمود 
نـوع نیـازي   بـر اسـاس    گیري باید نمونهاندازه واحد 

. گیـرد  میجهت رفع آن صورت  گیري نمونه باشد که
بـه نحـوي انتخـاب    بایـد   گیري نمونه واحد ،بنابراین

شاخص خـوبی بـراي نشـان دادن فراوانـی     شود که 
ــد  ــت باش ــی جمعی ــد   . واقع ــدازه واح ــاهش ان ــا ک ب

ــه ــري نمون ــه، هزینــه گی ــري نمون ــه طــور  گی نیــز ب
بیـان  ) 21( 3سـبر . چشمگیري کاهش خواهـد یافـت  

کـه تخمـین تـراکم جمعیـت توسـط تعـداد        دکنـ  می
کادر کوچک در مقایسـه بـا تعـداد کمتـري     بیشتري 

                                                
1- Kijong et al 
2- Lawrence & Cone  
3  - Seber 

 يتـر  پایینکادر بزرگ با کل مساحت برابر، واریانس 
  . خواهد داشت
ربـع   کادر با مقایسه دو) 8(و همکاران محیسنی 

حشـرات  از جمعیـت   گیـري  نمونـه در مترمربع  5/0و 
بـه   تـر  کوچـک که کادر  ندنشان داد کامل سن گندم
) اي جسـتجو بـر  زمـان الزم (ي  هزینـه  خاطر داشتن

سن  آگاهی پیشبراي  ي بیشتر و تعداد نمونه تر پایین
 عبـارت  به .باشد میتر  مناسبمادر در مزارع گندم دیم 

 افزایش تعداد نمونـه،  رغم علی کوچک دیگر، در کادر
صــرف شــده بــراي  زمــان( آگــاهی پــیشي  هزینــه
بـرداري افـزایش    نمونه قتکاهش و د )برداري نمونه
 ،فزایش تعداد نمونه در کادر کوچـک زیرا با ا. یابد می

ـ گیر مـی نقاط بیشتري از مزرعه مورد بررسی قرار  . دن
بیـان   در گزارش دیگر خود )9(محیسنی و همکاران 

کــه در مــدل والــد نیــز اســتفاده از کــادر  کننــد مــی
تـرجیح داده   تـر  بـزرگ نسـبت بـه کـادر     تـر  کوچک

  .شود می
 گیـري  ونـه نمواحـد  با استفاده از  این پژوهشدر 

شـده در  گیـري   تعـداد نقـاط نمونـه    ،برگ  سه نصفه
تـراکم جمعیـت    ،در نتیجـه و  مزرعه افـزایش یافـت  

ــه ــا  T. urticae ي کن ــداد ب ــهتع ي بیشــتري  نمون
ه تخمـین زد ) شتري از مزرعهگیري از نقاط بی نمونه(

تـرل آفـت   که این موضوع از نظـر مـدیریت کن   ،شد
قـبالً   کـه  گونـه  همـان  ،اما). 21(باشد  می بسیار مهم

افـزایش تعــداد نمونــه، افــزایش  ایــن اشـاره گردیــد  
، زیـرا  داشتگیري را به دنبال ن نمونه) نزما(ي  هزینه
اشـاره گردیـد، میـانگین     1گونه که در جـدول   همان
اي و  گیــري مزرعــه زمــان الزم بــراي نمونــهت مــد

سـه   گیـري  نمونـه شمارش آزمایشگاهی یـک واحـد   
ـ  یو شـش برگـ   ی، سـه برگـ  برگی  نصفه ه ترتیـب  ب
 ،باشد که ایـن موضـوع   ساعت می 4/0، 2/0 ،088/0

مـدیریت   ،گیـري و در نهایـت   ي نمونه کاهش هزینه
  .کنترل آفت را به دنبال خواهد داشت
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گیـري از   ترین واحـد  نمونـه   بررسی مناسب
اي براسـاس ارتبـاط    جمعیت کنه تارتن دولکـه 

R) ( مقـادیر ضـریب تبیـین    :RVمیانگین با  در  2
با میانگین جمعیـت   RVیرخطی بین مقادیر غارتباط 

ــارتن    ــه ت ــدگی کن ــف زن ــل مختل ــه مراح          اي دولک
)T. urticae( اري در برد نمونه در واحدهاي مختلف

بـا توجـه   . اند نشان داده شده 4 مزارع لوبیا در جدول
گیـري   به این مقـادیر، در واحـدهاي مختلـف نمونـه    

 درصـد تغییـرات ایجـاد شـده در     90توان بیش از  می
RV   ــارتن ــانگین جمعیــت کنــه ت ــا تغییــرات می را ب

 رابطــه ،بــه عبــارت دیگــر. اي توجیــه نمــود دولکــه
ین براي همـه واحـدهاي   و میانگ RV بین طیغیرخ
و بـا   قبول بودل قابتخم ي  مرحله جزه بگیري  نمونه

، بنـابراین . یافت کاهش RV افزایش میانگین، مقدار
و قـادر بـه تفکیـک     اده از ایـن شـاخص  صرفاً اسـتف 

  .باشد گیري نمی واحدهاي نمونهي  مقایسه
  

  سپاسگزاري
بدین وسیله از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه 

  .گردد شهید چمران قدردانی می
  
  

میانگین جمعیت ماده بالغ،  با RVدر ارتباط غیرخطی بین مقادیر (R2)مقادیر ضریب تبیین  -4جدول 
برداري در مزارع لوبیا در  در واحدهاي مختلف نمونه )T. urticae ( اي تارتن دولکه کنهپوره و تخم 
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واحد                

 ماده بالغ 9145/0 8812/0 9425/0 9334/0 9018/0 9193/0 9316/0 9069/0 9074/0 9403/0

یی
 نما
و و
ه نش
رحل
م

 
کنه

 

 پوره 9098/0 906/0 915/0  903/0 91/0 90/0 906/0 907/0 /904 92/0

 تخم 9065/0 8844/0 7705/0 8344/0 857/0 7485/0 786/0 753/0 751/0 7653/0
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