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  93، تابستان 2شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(گياه پزشكي 

  بالك ياسسفيد برداري از جمعيت مراحل نابالغ  ترين واحد و محل نمونه تعيين مناسب

(Hemi. Aleyrodidae) Aleuroclava jasmini (Takahashi)  گريپدرخت روي 

   فروت
  3و ابراهيم سليمان نژاديان 2، پرويز شيشه بر يفرحان كچيلمحمد سعيد مصدق، ، *1سعيد باقري
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)sae_bagheri@yahoo.com(  
  دانشكده كشاورزي، دانشگاه شهيد چمران اهواز گروه گياهپزشكي، دانشيار، و استاد استاد، به ترتيب  -2
 دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراكگروه گياهپزشكي، دانشيار  -3

  19/11/92 :تاريخ پذيرش  27/12/91 :تاريخ دريافت

  
  چكيده

هاي مركبات  مهمترين آفت در باغ Aleuroclava jasmini (Takahashi)در حال حاضر، سفيد بالك ياس

در چند  سفيد بالك ياسبرداري از جمعيت  ين واحد و محل نمونهتر به منظور تعيين مناسب. استان خوزستان است

هكتار در قالب آزمايشات فاكتوريل يك، دو يا سه  8/0هايي در يك باغ گريپ فروت به مساحت  نوبت بررسي

متري در سطح  هاي يك سانتي عواملي مانند موقعيت كادر. انجام گرديد 1390و 1389طرفه با سه تكرار در سال 

، چهار جهت )متري از سطح زمين 5/3و  5/2، 5/1، 75/0(ها  ، چهار ارتفاع سرشاخه)پنج موقعيت(ها  گزيري بر

مراحل . بررسي گرديد) سطح 16در (متري  سانتي 40-30هاي  ها روي سرشاخه جغرافيايي و نيز موقعيت برگ

و  RVهاي  و شاخص) m( جمعيتبا استفاده از ميانگين . ها شمارش گرديد بالك در سطح زيرين برگ نابالغ سفيد

RNP ها  متر مربعي براي ارزيابي جمعيت و نيز روابط رگرسيوني مشخص گرديد كه همه كادرهاي يك سانتي

اما شمارش جمعيت تخم در داخل كادر واقع در رگبرگ اصلي در قاعده برگ، و نيز شمارش . مناسب مي باشند

قسمت پهنك برگ به عنوان واحد نمونه مناسب تعيين  ترين ها در داخل كادر واقع در عريض جمعيت پوره

هيچگونه اختالف . ترين ارتفاع تعيين شد متري براي نمونه برداري مناسب 5/1ها ارتفاع  در همه نوبت. گرديد

هاي جغرافيايي وجود نداشت، اگر چه جهت شمال بيشترين رابطه را با كل  در جهت RVداري بين مقادير  معني

از انتهاي سر شاخه، . ترجيح دارد بنابراين نمونه برداري از جهت شمال .ان داشته استجمعيت روي درخت

هاي دهم تا چهاردهم در اواخر اسفند، يكم تا پنجم در نيمه دوم فروردين، ششم و هفتم در اواخر تير ماه، و  برگ

برداري از  ي مناسب براي نمونهها را داشتند، بنابراين برگ RVنهم تا دوازدهم در اوايل دي ماه كمترين مقادير 

  .سرشاخه ها با گذشت زمان تغيير مي كنند

  

محل  برداري، واحد نمونه ،گريپ فروت، Aleuroclava jasminiبالك ياس،  سفيد: كليد واژه ها

  خوزستان برداري، نمونه

 
 مقدمه

هاي مركبات  سطح زير كشت باغ 1390در سال 
دو درصد  حدود( هكتار بوده 6668استان خوزستان 

هكتار بارور  4796كه از اين مقدار  )سطح كشت كشور
اشد و از هر هكتار مركبات ب هكتار غير بارور مي 1872و 

 بي نام،( شود كيلوگرم ميوه برداشت مي 10214استان 
1392 .(  

هاي مركبات  دنيا براي باغ ها در سرتاسر بالك سفيد
خسارتي كه در اثر فعاليت . آفاتي جدي هستند

شود ناشي از  هاي مركبات ايجاد مي ها در باغ بالك دسفي
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تغذيه از برگها، ترشح عسلك و رشد قارچ دوده روي 
سوتو و (باشد  سطح برگ و ميوه آغشته به عسلك مي

  ).2002 2، جرلينگ2002 1همكاران
در دنياي قديم غالباً در  3پراكندگي سفيد بالك ياس

و ) ن، تايلندچين، هنگ كنگ، ژاپن، تايوا( 4مناطق شرقي
استراليا، اندونزي، گوام، هاوائي، مالزي، ( 5استرال آسيايي

). ، بدون تاريخ6سازمان لوسيد سنترال( مي باشد) فيليپين
اگر چه اين آفت از دو منطقه جغرافيايي مزبور منشأ 
گرفته است ولي اخيراً در سراسر مناطق گرمتر دنيا در 

، به )2011، 7مالومفي و آندرسون(حال گسترش مي باشد
كه تاكنون از سه كشور اروپايي، دو كشور  صورتي

كشور آسيايي، و پنج كشور امريكايي  16آفريقايي، 
؛ مالومفي و آندرسون، 1389راسخ، (گزارش شده است 

اين آفت نشان مي دهد در  8بررسي ارزيابي خطر). 2011
رابطه با ميزان خسارت اين آفت، اطالعاتي كه در نتيجة 

اگر . علمي به دست آمده باشد، وجود ندارد تحقيقات
چه اين آفت در مصر، هند و فلوريدا به عنوان آفت ثبت 

بالك  سفيد). 2011مالومفي و آندرسون، ( شده است
ياس در عراق نيز آفتي غير بومي بوده كه درختان 
مركبات را مورد حمله قرار داده و اولين بار در تير ماه 

ياله گزارش شده و سپس در از استان د 2001) جوالي(
هاي طغياني  سراسر نواحي مركبات اين كشور در جمعيت

  ).2006، 9هاما و همكاران( منتشر و گزارش شده است
بالك  گونه سفيد) 1378(در ايران اولين بار ضرابي

از روي مركبات استان بوشهر  را .jasmini A ياس

                                                 
1- Soto et al. 
2- Gerling 
3- Aleuroclava  jasmini Takahashi  
4- Oriental 
5- Australasian  =  

 و شرق خط واالس ناحيه اي بيوجغرافيايي كه شامل جزاير جنوب 

Wallace’s line  ) خطي فرضي بين لومبوك و بالي كه تفكيك
مشتمل بر گينه نو، ) فون آسيا از استراليا را عالمت گذاري مي كند

  .استراليا و نيوزلند است
6- Lucidcentral.org.  
7- Malumphy & Anderson 
8- Risk assessment 
9 - Hama et al. 

به عنوان گونة  Aleurotuberculatus spتحت نام 
نيز به استناد ) 1383( بصيري. ول گزارش نمودمجه

 .Aگزارش ضرابي اين گونه مجهول را به نام

pongamia  خسارت . از استان فارس گزارش كرد
اقتصادي اين آفت به مركبات در استان فارس ذكر شده 

در استان خوزستان نيز اين آفت در ). 1389راسخ، ( است
م جنس و آوري، و نا توسط نگارنده جمع 1388سال 

مكاتبه اداري با موسسه تحقيقات (گونه آن به تأييد رسيد 
، اما )گياهپزشكي و تأييد توسط دكتر شهاب منظري

اولين گزارش رسمي از پراكندگي اين آفت و نيز 
تغييرات جمعيت آن در استان خوزستان توسط باقري و 

اصوالً . ارائه شده است) 1391 الف و ب(همكاران 
رواز كننده ضعيفي بوده و لذا گسترش بالك ياس پ سفيد

باشد و عليرغم اين موضوع  طبيعي اين آفت آهسته مي
دامنه فعاليت آن در استان خوزستان با انتقال نهال به 
سرعت گسترده گرديده و اكنون مهمترين آفت مركبات 

كه سالمت توليد مركبات  صورتيشمال استان است به 
  . استان را تهديد نموده است

همه حشرات ساكن در يك زيستگاه طبيعي  شمارش
برداري  ها با نمونه ناممكن بوده، و لذا تخمين جمعيت

اين برآورد متناسب با مقدار انرژي و . گردد ميسر مي
را داشته  10بايست بيشترين دقت هزينه صرف شده، مي

بالك  پايش جمعيت سفيد). 1978، 11سوث وود( باشد
برداري با دقت  مونهضرورت داشته و الزمه اين پايش، ن

توانند  برداري مي نمونه). 1381شيشه بر، ( باشد زياد مي
 اساسي براي دستيابي به اطالعاتي دربارة تراكم، پراكنش،
 12ساختار سني، توليد مثل و مهاجرت و شناخت از پويايي

). 1993 ، 13پديگو(سازد  جمعيت آفت را مقدور مي
شناسي آفت،  برداري متناسب با زيست اتخاذ روش نمونه

شيشه بر، ( نمايد برداري را تعيين مي نمونه 14صحت

                                                 
10 -precise 
11- Southwood 
12- Dynamism 
13- Pedigo 
14- Accuracy 
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نماينده محيطي است كه  1برداري محل نمونه). 1381
آوري  ها از آنجا جمع حشره در آن ساكن است و نمونه

بخشي از بخشي قابل  2برداري واحد نمونه. گردد مي
زيست است كه حشره در آن جاي گرفته و شمارش 

برداري را  ي از چندين واحد نمونها مجموعه. گردد مي
تعداد نمونه ). 2004پديگو ،( گويند 3اصطالحاً يك نمونه

شيشه بر، ( نمايد را مشخص مي 4نمونه ها سطح دقت
1381 .(  

ترين فضا و  محققين مختلف به منظور تعيين مناسب
ترين  واحد نمونه، بهترين ابعاد و اشكال كادرها، ايده آل

ي ايجاد برنامه هاي ارتفاع و جهت جغرافيايي برا
هاي متفاوتي،  برداري با صحت قابل قبول از روش نمونه

؛ 1984، 5آركس و همكاران ون( اند استفاده نموده
؛ 1982پديگو و همكاران،  ؛1986و راپ،  6اُهنسورگ

؛ هسو و 1978وود،  ؛ سوث7،1980كوگان و هرزوگ
؛ اليوت و 9،1980؛ رويسينك2001، 8همكاران
   ).10،2003همكاران

، 12كنه تارتن دولكه اي ،11در مورد سن گندم
هاي مختلف تريپس،  و گونه 13پنبه  بالك سفيد

ها تعيين  برداري در برگ ترين فضا و واحد نمونه مناسب
؛ ابوالفتحي و 1384؛ نعمتي، 1386محيسني، (شده است 
؛ 1984 آركس و همكاران، ؛ ون1390همكاران، 

؛ روزنهايم و 1986 ،14؛ جانسون1986اُهنسورگ و راپ، 
؛ باكسي و 1983، 16؛ لتورنيو وآلتيِري1990، 15همكاران
 ). 2008 ،17همكاران

                                                 
1- Sample universe 
2- Sample unit 
3- Sample 
4- Level of Precision 
5- Van Arx et al. 
6- Ohnesorge & Rapp 
7- Kogan and Herzog 
8- Hsu et al. 
9- Ruesink 
10- Elliot 
11- Eurygaster integriceps 
12- Tetranichus urticae 
13- Bemisia tabaci 
14- Jhonson 
15- Rosenheim et al. 

اين تحقيق به منظور بررسي و تعيين مناسب ترين فضا 
و واحد نمونه برداري با صحت و دقت مناسب، براي 
كاربرد در شبكه پايش جمعيت سفيد بالك ياس در باغ 

  .هاي مركبات اجرا شده است
 
  ش هامواد و رو

 8/0ها در يك باغ گريپ فروت به مساحت  بررسي
هكتار واقع در مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد با 

تا دي  1389طي اسفند  بالك ياس  سابقه آلودگي به سفيد
  . انجام گرديد 1390ماه 

  :تعيين واحد نمونه

بالك ياس در  هاي سفيد تعداد جمعيت تخم و پوره
زياد بوده و شمارش  سطح زيرين برگ مركبات بسيار
. بر مي باشد فرسا و زمان جمعيت اين آفت دشوار، طاقت

از اين رو به منظور بررسي امكان شمارش جمعيت روي 
بخشي از برگ كه متضمن صرف زمان كمتر و دقت و 

هاي كامالًٌ رشد  صحت كافي باشد، در دو نوبت از برگ
  .برداري گرديد يافته نمونه

بدون توجه به برگ  120در نوبت اول بررسي، 
درخت پراكنده در سطح  120ارتفاع و جهت برگ از 

به منظور . برداري شد به صورت كامالً تصادفي نمونهباغ 
هاي  برگ در كيسه 20هر  RVمقايسه آماري مقادير 

و پس ) در شش گروه يا تكرار(پالستيكي قرار داده شده 
كل تخم ابتدا تعداد  شده ومنتقل از انتقال به آزمايشگاه 

ها در سطح زيرين هر برگ شمارش شده و مجدداً  و پوره
تهيه شده با طلق ( متر مربعي سانتي 1×1با استفاده از كادر 

از ) كادر( مطابق شكل يك در پنج نقطه) پالستيكي
اي برگ و روي  در نيمه قاعده(كادر يك : برگ شامل

روي رگبرگ و زير خطي (؛ كادر دو )رگبرگ اصلي
ترين قسمت، برگ را به دو نيمه  محل پهنفرضي كه از 
سمت چپ (؛ كادر سه )اي تقسيم مي كند انتهايي و قاعده

؛ )ترين قسمت پهنك برگ رگبرگ اصلي در عريض

                                                                   
16- Letourneau &Altieri  
17- Bacci et al.  
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ترين ناحيه  سمت راست رگبرگ در پهن( كادر چهار
روي رگبرگ اصلي و در نيمه (؛ كادر پنج )پهنك برگ

و جمعيت  ، انتخاب شده)انتهايي و نزديك به نوك برگ
 . هاي سفيدبالك ياس در آنها شمارش شدند تخم و پوره

 
نماي شماتيك كادر اندازي در برگ براي  –1شكل 

شكل  - Aleuroclava jasminiشمارش سفيد بالك ياس 

  اصلي

  

 1سپس مساحت هر برگ با دستگاه سطح سنج 
همچنين پس از تقسيم جمعيت بر . گيري گرديد اندازه

متر مربع از  برگ، جمعيت به ازاي هر سانتيمساحت كل 
هاي يك  ها محاسبه شده و با هر يك از كادر برگ
  .متري پنج گانه مقايسه گرديد سانتي

 20در پنج گروه ( برگ 100در نوبت دوم، تعداد 
هاي ذكر شده در فوق، با  بررسي و عالوه بر داده) برگي

صرف شده براي شمارش كل سطح ) T(كرنومتر زمان 
 RNPبراي محاسبه  ها رگ و نيز هر يك از كادرب

در اين بررسي به دو روش زير، كارايي . گيري شد اندازه
  .ها بررسي شد و رابطه نمونه

در روش اول، با استفاده از دو شاخص آماري 
يا ) RNP(3و دقت خالص نسبي) RV(2تغييرات نسبي
ترين واحد نمونه تعيين  مناسب )EP( 4دقت اقتصادي

اين دو شاخص با استفاده از روابط زير محاسبه . گرديد

                                                 
1  - Leaf area meter 
2  - Relative variation 
3 -Relative net precision 
4 -Economic Precision 

؛ 1982؛ پديگو و همكاران، 1980رويسينك، ( شوند مي
؛ ابوالفتحي و 1386محيسني، ؛ 2008باكسي و همكاران، 

 ).1390همكاران، 

100*)(
m

Sd
CV =  

100*)(
m

SE
RV =

 

)*(
100

CsRV
EPRNPor =

  
 

ترتيب عبارتند  به Csو  SD ،SE ،mدر اين روابط 
از انحراف معيار، خطاي استاندارد، ميانگين نمونه و 

براي ) بر حسب واحد پول رايج يا زمان(مورد نياز  5هزينه
 برداري و شمارش يك واحد نمونه براي نمونه

؛كوگان و 1982؛ پديگو و همكاران، 1980رويسينك، (
 ).2008؛ باكسي و همكاران، 1980هرزوگ، 

به ( نمونه ها يكسان باشداگر مواد، ابزار، حجم 
و نيروي كار نيز ثابت ) عبارتي هزينه آنها ثابت باشد

) ti(برداري، زمان  باشد، تنها متغير ايجاد هزينه در نمونه
توان در رابطه فوق هزينه را برابر با  باشد، بنابراين مي مي

زمان صرف شده دانست و از آن در محاسبه دقت خالص 
؛ 1980رويسينك، (  استفاده كرد) RNP(نسبي 

  ).1390؛ ابوالفتحي و همكاران ،1386محيسني، 
انبوهي جمعيت شمارش در روش دوم بين لگاريتم 

در هر يك از  log(x+1( مراحل نشو و نماييشده از 
با لگاريتم ) 1شكل (متر مربعي  پنج كادر يك سانتي
روي كل سطح پشتي  log(x+1(جمعيت شمارش شده 

قرار گرديده و كادري كه برگ روابط رگرسيوني بر
هاي موجود بر روي كل  بيشترين رابطه را با جمعيت

برداري مناسب تعيين  برگ داشته، به عنوان واحد نمونه
؛ اليوت و همكاران 2001هسو و همكاران، ( گرديد

،2003 .(  
هاي آفت در  بررسي جمعيت :تعيين محل نمونه

مون آزبا ( اي سه طرفه قالب طرح نمونه برداري طبقه

                                                 
5  - Sampling cost 
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  93، تابستان 2شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(گياه پزشكي 

عوامل مورد . انجام شد) تكرار سهبا  4×4×16 فاكتوريل
 از سطح زمين )H( چهار طبقة ارتفاع: بررسي شامل

؛ چهار )متري 5/3و 5/2، 5/1، 75/0هاي ارتفاع  سرشاخه(
در (نمونه روي هر درخت  )S(طبقة جهت جغرافيايي

طبقة  16؛ )سمت شمال، جنوب، شرق و غرب هر درخت
ها از  موقعيت قرار گرفتن برگ شامل L( موقعيت برگ

بر اين . استفاده شد) ها انتها به سمت قاعده سر شاخه
سانتي متر به  40-30هايي به طول  اساس سر شاخه

هر درخت به عنوان يك ( درخت 48صورت تصادفي از 
برداري شده  و از هر جهت و ارتفاع درختان نمونه) كرت

نشو و  هاي پالستيكي براي شمارش مراحل و در كيسه
و غير ) 1-4هاي سنين  شامل تخم و پوره(نمايي زنده 

به ) هاي شفيرگي هاي مرده و پوسته شامل پوره( زنده
  . آزمايشگاه منتقل شد

 25/12/89( برداري اين بررسي در چهار نوبت نمونه
كه از نظر پويايي ) 6/10/90و  21/4/90، 18/1/90،

بوده و هر جمعيت و لزوم ارزيابي آفت بسيار با اهميت 
 قبل و(  برداري بهاره كدام به ترتيب شاخصي براي نمونه

زمستانه انجام  ، تابستانه و)هاي برگي بعد از ظهور جوانه
ها در نرم  ها و رسم نمودار پردازش و تبديل داده. گرديد
اوليه هاي  براي تبديل داده. انجام گرديد Excelافزار 

ax(تبديل جذريمربوط به جمعيت از  يا ) +
)log((لگاريتمي ax  RVهاي محاسباتي  و براي داده) +

شوند از تبديل  كه به صورت درصد بيان مي RNPو 

arcsine(اي زاويه x (استفاده شد )؛ 1974، 1پول
 درصدهايتجزيه و تحليل ). 1373زاده و مقدم،  ولي
RV ،RNP  آزمون فاكتوريل دو  ازبا استفاده
عامل ارتفاع و جهت شامل  تكرار سهدر ) 4×4(طرفه

با ) سطح چهاردر (ها روي درخت  سر شاخه جغرافيايي
انجام و در  2مدل هاي خطي عمومي استفاده از رويه

                                                 
1 -Poole 
2 -General linear models procedure (Proc glm) 

 3 رگرسيون ها از رويه نهايت براي بررسي رابطه بين داده
 .استفاده شد 1/9 نسخه  SASآماري  افزار توسط نرم

  

  نتايج

برداري از  ترين واحد نمونه تعيين مناسب

  بالك ياس سفيد

نوبت اول و دوم اين بررسي به ترتيب بر روي 
) SE±Mean( هايي با مساحت ميانگين برگ
متر مربع انجام  سانتي 38/16±15/1و  24/2±58/24

) و دوم(در اين سطوح از برگها، در نوبت اول . گرديد
و ( 58/98±78/13بررسي به طور ميانگين 

اين بدان . عدد تخم شمارش شده است) 16/12±68/107
هاي  متر مربع از سطح برگ معنا است كه در هر سانتي

و (14/4±71/0برداري شده به طور ميانگين  نمونه
). 1جدول (عدد تخم شمارش گرديده است)82/0±54/7

حداكثر جمعيت تخم مشاهده شده در هر برگ در نوبت 
متر  بوده و نيز در هر سانتي) 1173و  (1581) و دوم( اول

  .تخم شمارش گرديد) 7/68و(  29/62مربع 
( 853) و دوم( حداكثر جمعيت پوره نيز در نوبت اول

متر مربع  در هر برگ بوده و نيز در هر سانتي) 3040و 
به طور ميانگين . پوره شمارش گرديد) 2/114و (  55/51

و  63/90±34/9در نوبت اول و دوم بررسي به ترتيب 
عدد پوره در هر برگ شمارش شده  44/34±41/349

ها  متر مربع از سطح برگ بر اين اساس در هر سانتي. است
عدد پوره  46/20±86/1و  08/4±6/0به طور ميانگين 

  ).1جدول (محاسبه گرديده است
داري بين لگاريتم مساحت  معني رابطهگونه  هيچ

 ،>652/0P( ها با لگاريتم جمعيت تخم برگ
24/0F1,118= (و نيز پوره )194/0P<، 71/1F1,118= (

لذا بزرگتر بودن . مشاهده نگرديدروي كل سطح برگ 
  .برگ نشانگر باالتر بودن جمعيت نبود

همچنين اطالعات محاسبه شده را براي  1جدول 
،زمان صرف ) RV(، تغييرات نسبي )m(مقادير ميانگين

                                                 
3  - Regression procedure 
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يت براي جمع) RNP(و دقت خالص نسبي ) T( شده
تخم و پوره در دو نوبت به منظور تعيين واحد 

د گرد مالحظه مي .دهد نشان مي را برداري مناسب نمونه
در مقايسة آماري، ميانگين جمعيت تخم در كادر شماره 

تخم در هر كادر  28/21±56/2 و 64/16±97/2با ( دو
داراي اختالف ) به ترتيب در نوبت اول و دوم بررسي

 نوبت اول( ها بوده است اير كادربا سدار  بسيار معني
0001/0=P، 02/9F5,684=  0001/0و دوم=P ،
29/9F5,594=( . در نقطه مقابل، جمعيت تخم محاسبه

براي ( شده در سانتي متر مربع برگ كمترين بوده است
 15/4±7/0به ترتيب با  نوبت اول و دوم بررسي

  ).متر مربع برگ در هر سانتي تخم 54/7±82/0و
در نوبت جمعيت تخم  )RV (غييرات نسبيبين تدر  
، P=0001/0( و دوم )=P، 17/13F6,34=0001/0( اول
38/14F6,28=( دار آماري وجود داشته اختالف معني 

 RVمقادير كمترين در نوبت اول و دوم بررسي،  .است
ه تشاختصاص دا يكو دو كادر شماره  ها به در بين كادر

) cيا  bcو  b ( ريآماهاي  در گروهاست كه اين مقادير 
 شمارش شده درجمعيت براي  RVدر مجاورت مقادير 

جمعيت كل محاسبه شده به ازاي و نيز  رگبكل 
 . )dو  bگروه هاي آماري ( اند ، قرار گرفتهمتر مربع سانتي

زمانِ صرف شده براي شمارش  در نوبت دوم،
 8/343جمعيت تخم در تمام سطح برگ به طور ميانگين 

ثانيه به  94/64با كادر شماره دو . ر برگ بودثانيه براي ه
قرار داشته يعني نسبت ) a(ازاي هر كادر در گروه آماري 

به ساير كادرها بيشترين زمان، صرف شمارش جمعيت 
  . تخم در آنها شده است
زماني به دست آمد كه  RNPبيشترين مقادير 

 گانه محاسبه گرديده جمعيت تخم روي كادرهاي پنج
)05/0P<  ،43/3F5,24=(  و نشانگر صرفه اقتصادي و

از اين نظر . ها مي باشد كارايي شمارش تخم ها در كادر
  .قرار دارند) a(ها در يك گروه آماري  همه كادر

هاي مختلف و جمعيت  بين جمعيت پوره در كادر
) 1جدول (متر مربع  محاسبه و تبديل شده در هر سانتي

، P=0001/0( دار آماري وجود دارد اختالف معني
78/5F5,714=  01/0براي بررسي نوبت اول وP<، 
04/3F5,594= دو در بر اين مبنا . )براي بررسي نوبت دوم

كادر سه و چهار در نوبت اول و دوم بررسي بيشترين 
 . مشاهده شده استپوره جمعيت 

اي بود  به گونه پورهجمعيت  )RV(تغييرات نسبي 
متر مربع اختالف  ها و جمعيت در هر سانتي كه بين كادر

و  =P ،98/10F6,35=0001/0( داري وجود داشت معني
01/0P< ،76/3F6,28=  به ترتيب براي بررسي نوبت اول

مقايسه ميانگين بين كادرهاي پنجگانه اختالف  .)و دوم
، >73/0P (نشان نداده است را داري  معني
51/0F4,20=(.  مقادير كمترين هر چندRV كادر  در

و  05/17به ترتيب در نوبت اول و دوم (  چهارشماره 
  .)1جدول (  استشده  مشاهده) 51/12

وقتي جمعيت پوره، در كل برگ شمارش گرديد 
ثانيه  2/321به طور ميانگين (  بيشترين زمان صرف گرديد

اين ميزان با مقدار زمان صرف شده براي ). براي هر برگ
 دار گانه اختالف معني 5هاي  شمارش هر يك از كادر

در بين ). =P ،78/161F5,594=0001/0 ( آماري دارد
مقدار كادرها، كادرهاي شماره چهار و سه كه از نظر 

RV ثانيه  6/38و 00/32به ترتيب با  ،ترين بودند مناسب
شمارش جمعيت  برايكمترين زمان  ،هر كادربه ازاي 

  .را به خود اختصاص داده استپوره 
كه جمعيت  زماني بدست آمد RNPبيشترين ميزان 

اين نشانگر صرفه . پوره در كادرها شمارش گرديد
تر شمارش پوره در كادرها  اقتصادي و كارايي مناسب

اگر چه بين . نسبت به شمارش كل سطح برگ مي باشد
پنج كادر از نظر آماري اختالف معني دار وجود نداشته 

اما ) =86/4CV= ،56/0P< ،77/0F4,20(است
همان . اند را داشته RNPين كادرهاي چهار و سه بيشتر

گردد در دو نوبت  مالحظه مي 2گونه كه در جدول 
شمارش شده در همة ) و نيز پوره (  بررسي جمعيت تخم

متري با كل جمعيت هر مرحله  كادرهاي يك سانتي
  ها رابطه بسيار زيستي موجود روي سطح پشتي برگ
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  93، تابستان 2شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(گياه پزشكي 

فيد بالك اطالعات آماري جمعيت مساحت برگ ها و ميانگين تراكم جمعيت و تغييرات نسبي تخم و پوره هاي س -1جدول 

  در دو نوبت بررسي براي تعيين واحد نمونه برداري jasmini  Aleuroclava ياس

مرحله نشو و 
 نمايي

 بررسي نوبت اول 

  
  دومبررسي نوبت   

  )no.(m  (%)RV   )no.(m (%)RV T(s) RNP(%)  

 - - 23/6 37/16±15/1   93/3 58/24±24/2 مساحت برگ 

 b 6/8   16/12±68/107 d 59/7 8/343 7/177 58/98±78/13 كل جمعيت  تخم

 - - cm2 d 7/0±15/4 b 96/12   b 82/0±54/7 d 03/10جمعيت در  

 b 51/1±58/9 b 29/15    a88/1±12/15 bc 58/15 ab 18/59 a 9/486  1كادر 

 a 97/2±64/16 b 18/16   a 56/2±28/21 c 95/14 a 94/64 a 8/437  2كادر 

 cd 49/1±4/6 a 94/29   b 24/2±7/9 a 48/27 b 22/45 a 4/349  3كادر 

 cd06/4±64/10 a 79/40   b 48/1±12/8 ab 03/21 b 29/41 a 9/489  4كادر 

 bc82/3±55/11 a 25/30   b 18/2±98/11 ab 17/21 ab 15/46 a 6/419  5كادر 

 c 07/7   44/34±41/349 b 37/7 2/321 7/217 63/90±34/9 كل جمعيت  پوره

 - - cm2 c 6/0±08/4 b 08/11   bc81/1±46/20 ab 39/9جمعيت در  

 c 17/1±52/5 a 63/20   ab1/3±37/23 a 66/14 a 2/41 a1/660  1كادر 

 bc 38/1±2/6 a 94/20   ab09/3±81/23 a 33/15 a 4/40 a3/629  2كادر 

 a44/1±41/8 a 38/17   ab19/3±3/25 a 34/15 b 00/32 a5/838  3كادر 

 ab51/1±37/8 a 05/17   a75/2±38/26 a 51/12 ab 6/38 a6/872   4كادر 

 c 18/1±81/4 a 95/22   c59/2±99/18 a 52/15 a 2/41 a8/591  5كادر 

: mبر اساس آزمون دانكن ؛ 05/0حروف مشابه در هر ستون و براي هر مرحله نشو و نمايي نشاندهنده ي عدم وجود اختالف معني دار، در سطح * 
  دقت خالص نسبي بر حسب درصد: RNP؛ زمان بر حسب ثانيه : Tييرات نسبي بر حسب درصد ؛ تغ: RVميانگين ؛ 

 

  .)P=0001/0(داري دارند  معني 
) و دوم (اما در مورد جمعيت تخم در نوبت اول 

بررسي، باالترين ضرايب تبيين خطوط رگرسيون با 
مربوط به كادر شماره دو بوده ) 84/0و (89/0مقادير 
 88/20به همين ترتيب ضرايب تغييرات اين كادر . است

  . بوده است) درصد 64/22و (
همچنين جمعيت پوره در نوبت اول و دوم بررسي، 
باالترين ضرايب تبيين و كمترين ضرايب تغييرات خطوط 

  .رگرسيون در كادر شماره چهار مشاهده شده است
 برداري از سفيد  ين محل نمونهتر  تعيين مناسب

  بالك ياس 

  ترين ارتفاع تعيين مناسب-1

گيري شده براي چهار  ميانگين طول سرشاخه هاي نمونه
تا  28اي بين  نوبت بررسي در همه ارتفاعات در دامنه

متر بوده كه به طور ميانگين هر سرشاخه  سانتي 9/37

احت برگ بوده و به طور ميانگين مس 5/16تا  1/12واجد 
  . متر مربع بوده است سانتي 5/19تا  2/13آنها بين 

ها در  بين ميانگين جمعيت كل آفت روي همه برگ
، با ميانگين كل جمعيت )Hعامل (هر يك از ارتفاعات 

هاي چهار ارتفاع مورد  هاي سرشاخه در كل برگ
، )=0001/0PH1= ،4/19FH1(هاي اول  بررسي، در نوبت

، سوم )=0001/0PH2= ،11/14FH2=2(دوم 
)0001/0PH3= ،51/11FH3= ( و چهارم)0001/0PH4= ، 
3/55FH4= (داري مشاهده  اختالف آماري بسيار معني

  .شده است
آنها با هم مقايسه  RVو مقادير ميانگين 3در جدول 

زنده (بر اين اساس بيشترين ميانگين جمعيت كل . اند شده
ي به هاي اول، سوم و چهارم بررس در نوبت) و غير زنده
فرد به ازاي هر  24/6و  79/20، 58/12ترتيب با 

  متر  5/1هايي كه در ارتفاع  متر مربع روي سر شاخه سانتي
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  به تفكيك نوبت هاي بررسي 5تا  1در كادر هاي  jasmini  Aleuroclavaپارامترهاي روابط رگرسيوني جمعيت تخم و پوره سفيد بالك ياس -2جدول 

نوبت 
 آزمايش

 جمعيت پوره  يت تخمجمع كادر 

F  R2 CV log a±se b±se  F R2 CV  a±se log b±se 

بررسي 
 نوبت اول 

25/469 1كادر   *** 81/0  16/28  ***05/0±2/0-  ***03/0±62/0   75/116 ***  5/0  11/51  **084/0±28/0- ***05/0±52/0 

02/890 2كادر    *** 89/0  88/20  ***04/0±29/0-  ***03/0±79/0   6/143 ***  55/0  07/45  **08/0±283/0- ***05/0±56/0 

94/206 3كادر    *** 65/0  76/67  ***07/0±49/0-  ***04/0±64/0   83/251 ***  68/0  93/31  ***07/0±27/0- ***04/0±63/0 

94/269  61/0±06/0*** -47/0±1/0*** 8/95 47/0  44/99*** 4كادر   ***  7/0  22/32  ***07/0±31/0- ***04/0±64/0 

47/199 5 كادر   *** 64/0  83/52  ***08/0±38/0-  ***05/0±68/0   73/121 ***  51/0  73/54  ***08/0±33/0- ***05/0±52/0 

بررسي 
 نوبت دوم 

27/403 1كادر   *** 80/0  42/26  07/0±43/0 - *** 04/0±82/0 ***  5/95 ***  49/0  72/21  13/0±006/0- n.s. ***06/0±55/0 

7/516 2كادر    *** 84/0  64/22  07/0±44/0 - *** 04/0±89/0 ***  09/99 ***  5/0  77/25  15/0±26/0- n.s. ***06/0±65/0 

32/148 3كادر    *** 6/0  5/54  1/0±54/0- *** 06/0±72/0 ***  49/133 ***  58/0  64/23  **14/0±36/0- ***06/0±7/0 

09/117 4كادر   *** 54/0  92/48  1/0±32/0- *** 06/0±6/0 ***  96/179 ***  65/0  32/17  11/0±13/0-  n.s. ***05/0±62/0 

68/219 5كادر    *** 69/0  17/41  09/0±52/0 - *** 05/0±77/0 ***  32/120 ***  55/0  96/29  **16/0±6/0- ***07/0±73/0  
  ضريب تغييرات بر حسب درصد: CV  ين بر حسب نسبتي بين صفر و يك ؛ضريب تبي: R2محاسبه شده براي مدل رگرسيوني ؛ : Fمي باشد؛  0001/0به ترتيب نشاندهنده ي معني دار شدن، مدل رگرسيوني در سطح  *** 
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باقري و همكاران
 :

ب ترين واحد و محل 
تعيين مناس

نمونه برداري از 
...
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  93، تابستان 2شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(گياه پزشكي 

 از سطح زمين قرار داشتند، مشاهده گرديده است
 18(و تنها در نوبت دومِ بررسي ) aگروه آماري (

 63/63(متري 75/0باالترين جمعيت در ارتفاع ) فروردين
 5/1مشاهده شده و با ارتفاع ) متر مربع فرد در هر سانتي

در گروه مشترك ) متر مربع فرد در هر سانتي 31/49(متر
در هر چهار نوبت بررسي به . قرار گرفته اند) a(آماري

ها را داشته  متري كمترين جمعيت 5/3طور ثابتي ارتفاع 
  .است

آزمون تجزيه واريانس نشان داد كه بين تغييرات 
براي جمعيت كل آفت در ارتفاعات مختلف ) RV( نسبي
؛ >05/0PH1(هاي اول  ها در بين نوبت شاخه سر
2/4FH1=( دوم ،)01/0PH2< 98/6؛FH2=(  و چهارم

)01/0PH4< 4/11؛FH4= (داري  اختالف آماري معني

، )تير ماه 21(در نوبت سوم بررسي  .شان داده استن
هاي جمعيتي، تغييرات نسبي  عليرغم تفاوت ميانگين

)RV ( در بين ارتفاعات مختلف تفاوت آماري نداشته و
؛ >136/0PH3(اند  همه در يك گروه آماري قرار گرفته

22/2FH3=.(  
در ) RV( مقايسه ميانگين مقادير تغييرات نسبي

دهد در نوبت اول و دوم كمترين  نشان مي 3جدول 
 )متري 5/2و 5/1، 75/0( مقادير تغييرات نسبي به ارتفاع

متر به تنهايي در گروه  5/3اختصاص داشته و ارتفاع 
همچنين در نوبت چهارم . قرار گرفته است) a(آماري 

در بين ) RV( بررسي، كمترين مقادير تغييرات نسبي
   .است مشاهده شدهمتري  5/2و 5/1ارتفاعات 

بر مبناي تجزيه واريانس روابط رگرسيوني در چهار 
، نشان داده شد كه بين لگاريتم )4جدول ( نوبت بررسي

جمعيت آفت روي هر يك از  )log(x+1)( ميانگين
متري از سطح زمين با  5/1و  75/0هاي ارتفاع  شاخه سر

كل جمعيت در  )log(x+1)( لگاريتم ميانگين
داري وجود  رابطه بسيار معنيهاي چهار ارتفاع  سرشاخه

و  5/3اين رابطه براي ارتفاع ). P =0001/0( داشته است
هاي مختلف در سطح كمتري  متري در نوبت 5/2

فاقد ، و يا اصوالً )P ،05/0< P >01/0(دار شده معني

در اين ميان ). 4جدول ( دار آماري است رابطه معني
مترين متر با باالترين ضرايب تبيين و ك 5/1ارتفاع 

ضرايب تغييرات، بيشترين رابطه را با ميانگين 
هاي موجود در چهار طبقه ارتفاعي درخت داشته  جمعيت

متري با ضرايب تبيين نسبتاً كم و  5/2و  5/3ارتفاع . است
ترين ارتفاع براي  ضرايب تغييرات باال نامطلوب

  .برداري تعيين گرديد نمونه
  تعيين مناسب ترين جهت جغرافيايي -2

براي جهات  1قايسه ميانگين جمعيت كل آفتم
ارائه شده  3در جدول ) Sعامل (گانه  جغرافيايي چهار

، =0001/0PS2 ؛=0001/0PS1= ،77/13FS1( است
49/16FS2= 0001/0؛PS3= ،78/10FS3= 0001/0؛PS4= ،
47/8FS4= .( بر اين اساس بيشترين جمعيت آفت در هر

ان متمركز درخت) N(چهار نوبت بررسي در جهت شمال 
ها در جهت  در نقطه مقابل، كمترين جمعيت. شده است

  ). به استثناي نوبت اول(جنوب مشاهده شده است 
ميانگين تغييرات نسبي براي جهت هاي چهارگانه 

، )=52/0FS1؛ >6724/0PS1(جغرافيايي در نوبت اول 
 ؛>7552/0PS3( سوم، )=82/0FS2؛>494/0PS2(دوم 

4/0FS3=( و چهارم )3783/0PS4< 09/1؛FS4=( 
اين بدان معني . دار آماري نشان نداده است اختالف معني

دار بين ميانگين  است كه عليرغم وجود اختالف معني
هاي مختلف جغرافيايي، ميزان  ها در جهت جمعيت

به قدري ) ها به عبارتي پراكندگي بين داده(تغييرات نسبي 
ا قائل نيست كه بتوان به لحاظ آماري اختالفي بين آنه

  .گرديد
روابط رگرسيوني بين هر يك از  4در جدول 

هاي جغرافيايي با ميانگين جمعيت چهار جهت  جهت
دار  معني 01/0در سطح )شمال، جنوب، شرق و غرب(

شده است و در اين ميان جمعيت آفت در جهت شمال 
جهت . دهد بيشترين رابطه را با كل جمعيت نشان مي

                                                 
نمونه  سرشاخه هاي همه برگهاي رويهمه مراحل نشو و نمايي  - 1

  برداري شده از هر جهت جغرافيايي صرف نظر از ارتفاع آنها
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برداري در تابستان و زمستان  شرق نيز بسته به زمان نمونه
  ). جهت شرق توجه شود CVو  RVبه (باشد  مناسب مي

  تعيين برگ مناسب براي نمونه برداري از سرشاخه -3

ها   ها روي سرشاخه بين موقعيت قرار گرفتن برگ
داري مشاهده گرديد  اختالف معني) Lعامل (

)0001/0PL1= ،01/0<PL2 ،01/0<PL3 .( هرچند در

اختالف معني داري در تراكم ) وبت چهارمن(دي ماه 

و جمعيت  )PL4>253/0(جمعيت مشاهده نگرديده 

 . برگ به طور يكساني پراكنده بود 16آفت روي هر 

نشان دهنده نحوة توزيع ميانگين جمعيت  1نمودار 
برگ (هاي انتهايي مراحل نابالغ سفيد بالك ها در برگ

هاي  رشاخهس) برگ شانزدهم(اي تا برگهاي قاعده) اول
 .متري مي باشد 5/1قرار گرفته در ارتفاع 

برداري، در نوبت اول  از چهار نوبت نمونه

)01/0P<،06/2=F15,144(و سوم بررسي)01/0P< ،

67/2=F15,135( هاي  بين جمعيت موجود روي برگ
باالترين . دار وجود داشت شانزده گانه اختالف معني

دوازدهم و  هاي ميانگين جمعيت در نوبت اول روي برگ

فرد در  2/27± 43/11و  4/29± 58/9نهم به ترتيب با 
اين تاريخ ). 1نمودار (مشاهده شد ) متر مربع سانتي

هاي جوان، از اين رو  مصادف است با آغاز ظهور برگ
تر باشند  تر و مسن ها قديمي هاي سرشاخه هر چه برگ

، جمعيت )اند هايي كه زمستان را پشت سر گذرانده برگ(
در تابستان باالترين ميانگين جمعيت روي . باشد ر ميبيشت

متر مربع  فرد در سانتي 42/42± 65/15برگ پنجم با 
، >244/0P(هاي دوم در نوبت. مشاهده شده است

26/1=F15,98( و چهارم)839/0P< ،64/0=F15,161  (
هاي مختلف اختالف آماري  بين جمعيت ها روي برگ

  . مشاهده نشده است
در نوبت اول، ) RV(ر تغييرات نسبيكمترين مقادي

هاي دهم تا  دوم، سوم و چهارم به ترتيب روي برگ
و  49/35(، ششم و هفتم )17/38تا  39/32(چهاردهم 

، نهم تا )04/39تا  59/33(، يكم تا پنجم )درصد 05/34
برداري  لذا نمونه. محاسبه شد) 92/42و  38/39(دوازدهم 

  .شود توصيه مي ها در فصول مختلف سال از اين برگ

 
بالك  سفيد) تخم، پوره زنده، پوسته شفيرگي و پوره مرده(اطالعات آماري ميانگين و تغييرات نسبي جمعيت كل  -3جدول

 هاي جغرافيايي مختلف به تفكيك تاريخ بررسي در ارتفاعات و جهت jasmini  Aleuroclava ياس

بر اساس آزمون  05/0حروف مشابه در هر ستون و براي ارتفاع و جهت جغرافيايي به تفكيك، نشاندهنده ي عدم وجود اختالف معني دار، در سطح 
  ب درصددقت خالص نسبي بر حس: RNP؛ زمان بر حسب ثانيه : Tتغييرات نسبي بر حسب درصد ؛ : RVميانگين ؛ : mدانكن ؛ 

 

محل بررسي 
 سرشاخه شده

ارتفاع 
  )/متر(

 جهت

)25/12/89(نوبت اول )18/1/90(نوبت دوم  )21/4/90(نوبت سوم  )6/10/90(نوبت چهارم   

 )no.(m (%)RV  )no.(m (%)RV  )no.(m (%)RV  )no.(m (%)RV 

75/0   b71/0±8/5 b4/29  a65/11±63/63 b2/27  - -  - - 

H(  5/1(ارتفاع  a79/1±58/12 b29/31  a74/6±31/49 b46/29  a09/4±79/20 a 94/39  a73/0±24/6 b 95/29 

5/2   b18/1±77/6 ab41/41  b76/6±09/21 b17/31  b 22/1±37/5 a25/48  b56/0±13/2 b56/43 

5/3  c06/1±38/4 a96/45   c 33/0 ±34/1 a91/53  c 05/0±2/0 a 4/61  c016/0±05/0 a 71/74 

 a 61/0±8/12 a29/34  a 43/2±1/38 a13/28  a9/0±87/15 a25/47  a 25/0±27/4 a1/45 شمال

جهت 
  )S(جغرافيايي

 b 15/0±85/5 a13/39  b 22/0±76/8 a21/41  b 08/0±1/3 a58/48  b 02/0±97/0 a51/46 جنوب

 c 09/0±73/3 a77/35  a99/0±59/39 a91/34  b 17/0±61/6 a89/55  a 1/0±91/3 a0/30 شرق

 b 16/0±36/6 a02/38  a05/1±64/41 a06/34  b 14/0±55/5 a91/41  ab06/0±24/2 a97/48 غرب
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متري  5/3و 5/2، 5/1، 75/0در هر يك از سرشاخه هاي ارتفاعات  jasmini  Aleuroclava سفيد بالك ياس)  زنده و غير زنده( پارامترهاي رابطه رگرسيوني براي ميانگين جمعيت كل -4جدول 

 به تفكيك تاريخ بررسي –با ميانگين كل جمعيت موجود در سر شاخه هاي چهار گانه درخت

يب تبيين بر حسب نسبتي ضر: R2محاسبه شده براي مدل رگرسيوني ؛ : Fنشانگر معني دار نشدن مدل رگرسيوني مي باشد ؛  n.s بوده و 0001/0و  01/0،  05/0به ترتيب نشاندهنده ي وجود اختالف معني دار، در سطح *** ، ** ، * 
 ضريب تغييرات بر حسب درصد: CV  بين صفر و يك ؛

محل بررسي 
 سرشاخه  شده

) متر(ارتفاع 
 جهت/

)25/12/89(نوبت اول )18/1/90(نوبت دوم   )21/4/90(نوبت سوم   )6/10/90(نوبت چهارم     

 F R2 CV  F R2 CV  F R2 CV  F R2 CV 

75/0  ***82/36 72/0 13/20  ***89/52 79/0 66/14  - - -  - - - 

H ( 5/1(ارتفاع  ***04/110 89/0 65/13  ***52/36 72/0 22/12  ***77/62 82/0 8/30  ***93/62 82/0 68/11 

5/2  n.s25/1 08/0 11/26  **5/9 40/0 05/21  n.s55/0 04/0 04/42  n.s17/0 01/0 51/63 

5/3  **78/14 51/0 25/20  n.s 0/0 0/0 09/36  n.s 95/0 06/0 75/41  *37/7 34/0 57/55 

 7/67 64/0 66/12**  69/59 75/0 6/20**  45/34 75/0 75/27**  11/38 56/0 52/12** شمال

جهت 
 ) S(جغرافيايي

 n.s 48/2 2/0 17/50  **47/20 69/0 38/35  n.s 2/2 24/0 83/125  n.s 27/3 32/0 52/94 جنوب

 n.s0/2 17/0 99/62  **98/13 58/0 68/46  ** 05/20 74/0 5/51  ** 99/19 74/0 02/61 شرق

 n.s 33/1 12/0 21/52  ** 73/27 73/0 1/36  * 92/6 5/0 9/84  n.s 19/3 31/0 06/112 غرب
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روي ) H*S(جهت جغرافيايي اثرات متقابل ارتفاع در 
جمعيت آفت در چهار نوبت بررسي داراي اختالف بسيار 

؛ =0001/0PH1*S1= ،31/7FH1*S1( دار است معني
0001/0PH2*S2= ،96/9FH2*S2= 0001/0؛PH3*S3= ،
94/5FH3*S3= 0001/0؛PH4*S4= ،82/9FH4*S4= .( بر

 5/1ها در ارتفاع  اين اساس در اسفند ماه باالترين جمعيت
) متر مربع فرد در هر سانتي 02/25( متري در جهت شمال

 75/0در فروردين ماه سرشاخه هاي ارتفاع . مشاهده شد
، )فرد در هر سانتي متر مربع 22/66(متري در جهت شرق 

فرد  33/26(متري در جهت شمال  5/1ع در تير ماه ارتفا
متري  5/1و در دي ماه نيز ارتفاع  )در هر سانتي متر مربع

 )فرد در هر سانتي متر مربع 46/7(در جهت شرق 
در نقطه مقابل در . باالترين جمعيت آفت را داشته است

همه نوبت هاي بررسي، كمترين جمعيت هاي آفت در 
به ترتيب ( رديدجهت جنوب شمارش گ و در 5/3ارتفاع

فرد در هر و صفر 11/0، 31/0، 8/0نوبت هاي بررسي 
برداري،  هاي نمونه در هيچ يك از نوبت. )متر مربع سانتي

اثرات متقابل ارتفاع در بين ) RV(از نظر تغييرات نسبي 
وجود دار آماري  اختالف معني) H*S(جهت جغرافيايي 

؛ =96/0PH1*S1< ،33/0FH1*S1(ندارد 
06/0PH2*S2< ،14/2FH2*S2= 38/0؛PH3*S3< ،
13/1FH3*S3=0/ 17؛PH4*S4< ،77/1FH4*S4=.(  

و جهت ) H*L(اثرات متقابل ارتفاع در موقعيت برگ
در ) S*L(جغرافيايي در موقعيت برگ روي سرشاخه

دار نشده و قابل صرف نظر  مورد جمعيت آفت معني
  .است

  بحث و نتيجه گيري

دي در يك برداري اهميت زيا تعيين واحد نمونه
هدف به دست آوردن يك . برداري دارد برنامه نمونه

تخمين است كه با حداقل شمارش همراه بوده و تا سرحد 
   ).1381شيشه بر، (باشد  1امكان دقيق

براي برخي آفات روي بعضي گياهان ممكن است 
به عنوان واحد (شمارش افراد موجود روي تك برگ ها 

                                                 
1  - Percise 

در مورد كدو مسمايي  .ترين باشد مناسب) برداري نمونه
هاي كامل با اندازة متوسط براي برآورد جمعيت  برگ

لتورنيو (پيشنهاد شده است  2واقعي تريپس غربي گل
 ،با اين حال در آفات ريز مانند كنه ).1983وآلتيِري، 

بالك به دليل كثرت جمعيت، شمارش  تريپس و سفيد
گير  نهايت وقت تواند بي ها مي كل جمعيت روي برگ

 3بالك پنبه در اين راستا در دو تحقيق در مورد سفيد. اشدب
نشان داده شده است كه يك تخمين خوب از تراكم 

از  4توان تنها با شمارش يك بخش آفت براي برگ را مي
؛ 1984آركس، و همكاران،  ون( برگ به دست آورد 
اين امر اين امكان را فراهم ). 1986اُهنسورگ و راپ، 

هاي بيشتري از گياهان بيشتري  برگ آورد كه تعداد مي
  ).1986، و راپ  اُهنسورگ(برداري و وارسي شود  نمونه

در تحقيق حاضر نيز بر اساس نتايجي كه با دو روش 
 به RNPو  RV رگرسيوني و تعيين دقت نمونه با مقادير

دست آمد، شمارش جمعيت تخم و پوره ها در هر يك 
باشد، هر چند به  متري مقدور مي هاي يك سانتي از كادر
روي رگبرگ و (هاي شماره دو و يك  رسد كادر نظر مي

روي پهنك (كادرهاي چهار و سه ) در قاعده برگ
به ترتيب از دقت بيشتر براي شمارش تخم و ) برگ
ها برخوردار بوده و رابطه بيشتري با كل جمعيت هر  پوره

يك از مراحل زيستي روي برگ داشته و داراي صحت 
 .شندبا كافي مي

هايي  در مورد ساير آفات نيز در اين زمينه پژوهش
) 1390( ابوالفتحي و همكاران. انجام گرفته است

برداري براي كنه تارتن در مزارع  ترين واحد نمونه مناسب
 جانسون. اند لوبياي لرستان را نصف برگ توصيه كرده

هايِ هندوانه  در نيم برگ 5، شمارش تريپس نخل)1986(
ترين واحد دانسته  سانتي متر پهنا، را مناسب 8با بيش از 

 بررسي نصف برگ ) 1990(روزنهايم و همكاران . است

                                                 
2   - Frankliniella occidentalis ;Western flower 

thrips 
3 - Bemisia tabaci (Genn.) 
4 -Distal sector 
5  - Thrips palmi 
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 5/1روي برگهاي مختلف سرشاخه هاي ارتفاع  jasmini  Aleuroclava ميانگين جمعيت كل سفيد بالك ياس -1نمودار 

 به تفكيك در تاريخ هاي چهار گانه بررسي-متري 
 

و گل خيار را براي بررسي  ين آفت تعيينرا براي هم
   .اند جمعيت تريپس غربي گل مناسب دانسته

هاي جديد گذاشته  بالك ها روي برگ تخم سفيد
ها  شود و رشد حشره همزمان با مسن شدن برگ مي

بالك پنبه، سن برگ و تا  در مورد سفيد. گيرد صورت مي
اي از  ها، با مرحله حدي موقعيت برگ روي سرشاخه

با . شود، رابطه دارد بالك كه روي برگ يافت مي فيدس
هاي فنولوژي گياه را  توان مدل توجه به اين موضوع مي

هاي رشد حشرات مرتبط ساخت تا ناحية وقوع  با مدل
 بالك تعيين شود احتمالي هر مرحلة بخصوص سفيد

برداري  هاي نمونه محل). 1984آركس، و همكاران،  ون(
) حتي روي يك گياه( بخصوص براي يك مرحلة نابالغِ

شيشه ( هاي مختلف فصل هم متفاوت خواهد بود در دوره
بالك هايي كه  ارتفاع مناسب در مورد سفيد). 1381بر، 

. روي درختان مركبات فعاليت دارند،تعيين شده است

 5/1در ارتفاع  1براي مثال فعاليت سياه بالك مركبات
ر ارتفاع د 2متري و براي گونه پارابميزيا ميريكه

،  3همكاران و ميرديرك(متري تعيين شده است 76/0
شايد دليل اينكه ). 1984، 4؛ ميرديرك و مورنو1979

بيشترين حشرات در سطوح پائين تجمع دارند، وجود 
كليماي بهتر در مقايسه با  تر و ميكرو محيط حفاظت شده

  .نواحي بااليي درخت باشد
فيد در تحقيق حاضر مشخص گرديد كه جمعيت س
  ها بالك ياس نه تنها با گذشت زمان با موقعيت برگ

نمايد بلكه در  ها تغيير مي روي سرشاخه) فنولوژي گياه(
يك درخت نيز طي فصول مختلف در ارتفاعات و 

به . كند هاي جغرافيايي مختلف درخت تغيير مي جهت
توان اظهار داشت  گيري كلي مي عنوان يك نتيجه

                                                 
1  - Aleurocanthus Woglumi 
2- Parabemisia myricae 
3- Meyerdirk et al. 
4- Meyerdirk & Moreno  



62 

  ...د و محل نمونه برداري از تعيين مناسب ترين واح: باقري و همكاران 

 

ترين ارتفاع براي  تري مناسبم 5/1هاي ارتفاع  سرشاخه
برداري مي باشد و حداقل در اسفند و فروردين ماه  نمونه

هاي  و پارامتر RVمتري به لحاظ مقادير 75/0ارتفاع 
متري براي  5/1رگرسيوني داراي مطلوبيتي در حد ارتفاع 

ها در  از اين سر شاخه. باشند برداري از جمعيت مي نمونه
هاي انتهايي شاخه  ري از برگبردا بهار و تابستان نمونه

هاي بالغ و  و در زمستان از برگ) برگ يكم تا هفتم(
  .بيشترين مطلوبيت را دارد) برگ نهم تا چهاردهم( مسن
 

  گزاري سپاس

بدينوسيله از گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي 
دانشگاه شهيد چمران اهواز و مركز تحقيقات كشاورزي 

هاي  تأمين كليه هزينه آباد جهت بررسي، تصويب و صفي
از همكاري خانم . نمايد اجراي اين تحقيق تشكر مي

فر و آقاي مهندس محمود شاهي  مهندس مرضيه نعيمي
اند كمال تشكر  كه در اجراي اين تحقيق همكاري داشته

  .داني را دارد و قدر

 
  منابع

گيري از جمعيت كنه تارتن دولكه  و فضاي نمونهترين واحد  بررسي مناسب .1390.ا.، عمحيسنيو  .ف ،كچيلي ،.ابوالفتحي،ن .1
 .33-46): 2( 34 ،)مجله علمي كشاورزي(گياهپزشكي  .اي در مزارع لوبياي معمولي در شمال استان لرستان

بالك ياس  تعيين ميزان پراكندگي سفيد .1391. ، مو برزكار. پ ،، شيشه بر.س.، مصدق، م.، كچيلي، ف.س باقري، .2
(Homo:Aleyrodidae) Aleuroclava jasmini (Takahashi) آن پراكنش هاي در باغات مركبات و تهيه نقشه 

  .665ص ، شيراز. بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران. در استان خوزستان GISبا استفاده از سامانه 

لك ياس با سفيدبررسي تغييرات جمعيت . 1391. ، مو نعيمي فر. ، شيشه بر پ.س.، مصدق، م.، كچيلي، ف.س باقري، .3
(Homo:Aleyrodidae) Aleuroclava jasmini (Takahashi) بيستمين كنگره . دزفول باغات مركبات در

  .666ص ، شيراز. گياهپزشكي ايران

 امور معاونت جهادكشاورزي، وزارت. 1390باغي سال  محصوالت اي نمونه آمارگيري طرح نتايج. 1392.بي نام  .4

  .ص 178. تهران اطالعات، فناوري و آمار دفتر اقتصادي، و ريزي برنامه

انتشارات دانشگاه . )پرويز شيشه بر: ترجمه ( ، وضعيت آفتي و مديريت آنهابيواكولوژي: سفيد بالك ها. 2003 .جرلينگ، د .5
 .ص 622شهيد چمران ، اهواز ،

نامه كارشناسي ارشد  پايان .انتشار، دامنه ميزباني و دشمنان طبيعي سفيد بالك مركبات در استان فارس. 1389 .ب راسخ ، .6
 .ص 85 واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمي، رشته حشره شناسي كشاورزي،

 :67  ،مجله آفات و بيماري هاي گياهي. گزارشي از يك گونه مگس سفيد جديد مركبات جنوب ايران. 1378. ضرابي، م .7
99-98. 

 Tetranychus turkestaniاي زيستي جمعيت كنه تارتن دو لكه بررسي ديناميسم و پارامترهاي. 1384 .عنعمتي،  .8

Ugarov & Nikolski (Acari:Tetranychidae)  ص 492 .شهيد چمران اهواز رساله دكتري تخصصي، دانشگاه. 



63 

 ، تابستان 2شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(گياه پزشكي 

 

هاي مراقبت از خسارت سن  اي و زمين آمار جهت كاربرد در شبكه گيري دنباله بررسي روشهاي نمونه.1386 .ا. محيسني، ع .9
شناسي  رساله دكتري تخصصي حشره. بروجرد شهرستان ديم گندم مزارع در  .Eurygaster integriceps Putندمگ

 .ص198 .شهيد چمران اهواز كشاورزي ، دانشگاه

  . ص 426.انتشارات پيشتاز علم،تبريز. هاي آزمايشي در كشاورزي  طرح .1373 .، مو مقدم. م ولي زاده، .10

11. Bacci. L., Picanço, M.C., Moura, M.F., Semeão, A.A., Fernandes, F.L., and Morais, 
E.G.F. 2008. Sampling plan for Thrips (Thysanoptera: Thripidae) on cucumber. 
Neotropical Entomology. 37(5): 582-590.   

12. Elliot, N.C., Giles, K.L., Royer, T.A., Kindler, S.D., Tao, F.L., Jones, D.B., and Cuperus, 
G.W. 2003. Fixed precision sequential sampling plans for the greenbug and bird cherry-
oat aphid (Homoptera: Aphididae) in winter wheat. Journal of Economic Entomology, 
95(5): 1585-1593. 

13. Hama, N.N., Abdel-Razak, A.S., Afy, A.A., Mohamed L.A., and Abed. N.S. 2006. 
Ecology and predation efficacy of local predator Clitostethus arcuatus Rossi to control 
citrus whitefly Aleuroclava jasmini (TAKAHASHI) on citrus in Iraq. Ninth Arab 
Congress of Plant Protection, 19-23 November 2006, Damascus, Syria, p 208. 

14. Hsu, J.C., Horng, S.B., and Wu, W.J. 2001. Spatial distribution and sampling of 
Aulacaspis yabunikkei (Homo. Diaspididae) in camphor trees. Plant Protection Bulletin. 
43:69-81. 

15. Johnson, M.W. 1986.Population trends of newly introduced species Thrips palmi Karny 
(Thysanoptera: Thripidae) on commercial watermelon plantings in Hawaii, Journal of 
Economic Entomology, 79: 718-720. 

16. Kogan, M., and Herzog, D.C. 1980. Sampling methods in soybean entomology. New 
York, Springer-Verlag, 587 p. 

17. Letourneau, D.K., and Altieri, M.A. 1983. Abundance patterns of a predator, Orius 
trisicolor (Hemiptera: Anthocoridae) and its prey Frankliniella occidentalis 
(Thysanoptera : Thripidae ): habitat attraction in polycultures versus monocultures. 
Environmental Entomology, 12: 1464-1469. 

18. Lucidcentral.org. (No Date) Available online: http://keys. Lucidcentral. org/keys/ V3/ 
whitefly/Aleurodinae/ media/Html/ Aleuroclava .htm. 

19. Malumphy, C., and Anderson, H. 2011. Rapid Assessment of the need for a detailed Pest 
Risk Analysis for Aleuroclava jasmini Takahashi. Retrieved September 21, 2011, The 
Food and Environment researches Agency, from http://www.fera.defra.gov.uk/ plants/ 
plantHealth/ pestsDiseases/ documents/ aleuroclavaJasmini.pdf. 

20. Meyerdirk, D.E., Hart, W.G., and Burnside, J.A. 1979. Flight behavior of the citrus 
blackfly, Aleurocanthus woglumi. Journal of Economic Entomology, 72: 395-398. 



64 

  ...د و محل نمونه برداري از تعيين مناسب ترين واح: باقري و همكاران 

 

21. Meyerdirk, D.E., and Moreno, D.R. 1984.Flight behavior and colour-trap preference of 
Parabemisia myricae (Kuwana) (Homo: Aleyrodidae) in a citrus orchard. Environmental 
Entomology, 13: 167-170. 

22. Ohnesorge, B., and Rapp, G. 1986. Methods for estimating the density of whitefly 
nymphs Bemisia tabaci (Genn.) (Sternorrhyncha: Aleyrodidae) in cotton. Tropical Pest 
Management, 32(3): 207-211. 

23. Pedigo, L.P., Buntin, G.B., and Bechinski, E.J. 1982. Flashing technique and sequentioal-
count plan for green cloverworm (Lep.:Noctuidae) months in soybeans. Environmental 
Entomology, 11:705 p. 

24. Pedigo, L.P., and Buntin, G.B. 1993. Handbook of sampling methods for arthropods in 
agriculture.CRE Press, 705 p. 

25. Pedigo, L.P. 2004. Entomology and pest management .Published by Asoke K. ghosh, 
Prentince-Hall of India private limited. 4th Edition, 742 p. 

26. Poole, R.W. 1974. An introduction to quantitative ecology. New York: McGraw- Hill 
Inc.532pp. 

27. Rosenheim, J.A., Welter, S.C., Johnson, M.W., Mau, R.F., and Gusukuma –minuto, L.R. 
1990. Direct feeding damage on cucumber by mixed-species infestations of Thrips palmi 
and Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae). Journal of Economic 
Entomology, 83(4): 1519-1525. 

28. Ruesink, W.G. 1980. Introduction to sampling theory. 61 78p. In: Kogan. M., Herzog, 
D.C. (Eds). Sampling methods in soybean entomology. New York, Springer-Verlag, 
587p. 

29. Simala, M., and Masten Milek, T. 2009. A check-list of whiteflies (Hemiptera: 
Aleyrodidae) of Croatia. Natura Croatica, 17(3):169-181. 

30. Soto, A., Ohlenschlaeger, F., and Garcia-mari, F. 2002. Distribution and sampling of the 
whiteflies Aleurothrixus floccosus, Dialeurods citri, and Parabemisia myricae 
(Homoptera: Aleyodidae) in citrus in Spain. Journal of Economic Entomology, 95(1): 
167-173. 

31. Southwood, T.R.E. 1995 Ecological methods with particular reference to the study of 
insect populations. London: Chapman & Hall pub. London, 524p. 

32. Von Arx, R., Baumgartner, J., and Delucchi, V. 1984. Sampling of Bemisia tabaci 
(Genn). (Sternorrhyncha: Aleyrodidae) in Sudanese cotton fields. Journal of Economic 
Entomology, 77: 1130-1136. 


