
  
خوار در   مهم شتههاي شکارگر جمعیتاي برداري دنباله ، پراکنش فضایی و نمونهتغییرات تراکم

  ي گرگان منطقه گندم مزارع
  

  1علی افشاري
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  دهچکی

جمعیت شکارگرهاي مهـم  براي  اي با دقت ثابت برداري دنباله ي نمونه طراحی یک برنامهنیز  و   پراکنش فضایی    تراکم و  تغییرات   ي مطالعهبه منظور   
هفتگـی  بـه صـورت   ي مختلـف در اطـراف گرگـان      از مزارع گندم پنج ناحیـه گیري  با استفاده از تور حشره1386 و   1385، طی دو فصل زراعی      خوار  شته

ايِ  بـرداري دنبالـه   برآورد شد و به کمک نمونـه   شکارگرها جمعیتهاي مختلف، پراکنش فضایی    مدل ها و   با استفاده از شاخص   . برداري به عمل آمد    نمونه
 هـاي  دوزكکفـش جمعیـت  . هـا محاسـبه گردیـد    گیري به منظور بـرآورد میـانگین جمعیـت آن     خطوط تصمیم معادالت و   الزمي   مدل گرین، تعداد نمونه   

  ســیرفید هــاي و مگــس) .Propylea quatuordecimpunctata L(و شــطرنجی ) L. Coccinella septempunctata(اي  نقطــه هفــت
Eupeodes corollae (Fabricius)  وEpisyrphus balteatus (De Geer)    ي   جامعـه  از درصـد 02/6 و 54/41، 25/14، 75/18بـه ترتیـب

 نداشتند و پراکنش داري اختالف معنییک عدد  دیگر با ، ضرایب تیلور سه شکارگرE. corollae به استثناي مگس .ادندشکارگرها را به خود اختصاص د
هـاي   تر تـاریخ  ها در بیش  نیز نشان داد که توزیع فضایی جمعیت آنپواسون جمعیت شکارگرها با مدل      پراکنش برازش   .ها از نوع تصادفی بود      آن جمعیت

جمعیـت و  تراکم  به دو عامل گیري ي الزم جهت قطع خطوط تصمیم اي، تعداد نمونه دنبالهبرداري   بر اساس نتایج نمونه.ع تصادفی بود  برداري از نو   نمونه
از  C. Septempunctata جمعیت کفـشدوزك  برآورد میانگین  الزم جهتي ، تعداد نمونه25/0دقت مورد انتظار بستگی داشت، به طوري که در دقت 

 از P. quatuordecimpunctata  کفـشدوزك جمعیتي الزم براي برآورد میانگین   و تعداد نمونه6/0 تراکم عدد در 41 به 033/0 تراکم عدد در 400
          وE. corollaeهـاي    بـرآورد میـانگین جمعیـت مگـس    جهـت ي الزم  تعـداد نمونـه  .  کاهش یافـت 8/1تراکم  عدد در 10 به 02/0 تراکم عدد در 775

E. balteatusگیـري در   استفاده از تـور حـشره  به طور کلی، .  عدد نوسان داشت175 تا 57 و 400 تا 4ها به ترتیب بین   جمعیت آنتراکمحسب   نیز بر
ه  مستلزم برداشتن تعداد زیادي نمونـ 25/0، رسیدن به دقت     جمعیت پایین هاي تراکم اما در    ،باشد اي می  روش مقرون به صرفه     جمعیت، باالي   هاي تراکم
بـرداري از    نمونـه  جهـت برداري مقایسه گردد تا بهترین روش  هاي نمونه  گیري با سایر روش     دقت و سودمندي روش تور حشره      گردد که  توصیه می . است

  . گندم مشخص شودخوار در مزارع   جمعیت شکارگرهاي شته
  

  و گرگان ، شکارگرهاگندمهاي  شته اي، برداري دنباله ، پراکنش فضایی، نمونهجمعیت تغییرات :هاي کلیدي واژه
  

  1 مقدمه
دنیـا بـه    آفات مهم مزارع گندم در نقـاط مختلـف        ها از جمله   شته
 از راهکارهـاي  خـوار  حفاظت از دشمنان طبیعـی شـته      روند و    شمار می 

ــا اصــلی مــدیریت جمعیــت آن ــا، ). 6( گــزارش شــده اســت ه در دنی
ن گران مختلفـی بـه موضـوع شناسـایی و حفاظـت از دشـمنا          پژوهش

هـاي   و گـروه ) 11  و9، 7 (انـد  ها در مزارع گنـدم پرداختـه     طبیعی شته 
                                                

دانشگاه علوم  ،محیطی مدیریت منابع ي و پژوهشکده پزشکی  استادیار گروه گیاه-1
  کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

) Email: Afshari@gau.ac.ir(  

هاي  و مگس ) 22  و 13،  10(ها   کفشدوزك مانند هامختلفی از شکارگر  
 هـا  آني جمعیت    را از عوامل زیستی مهم کاهش دهنده      ) 28(سیرفید  

با بررسی کـارایی دشـمنان      ) 25( اِشمیت و همکاران     .اند گزارش نموده 
هـاي   هـا و مگـس   اي گندم نشان دادند کـه کفـشدوزك       ه طبیعی شته 

 درصـد کـاهش   70ها را تـا   ، جمعیت شتهها سیرفید به همراه عنکبوت  
شکارگرهاي  ي نرخ شکارگريِ   با مقایسه ) 31(ویندِر و همکاران    . دادند

در مقایـسه بـا      هي سیرفید   خانواده هاي مختلف، نشان دادند که مگس    
 تـري  کـارایی بـیش  از اي گنـدم    هـ   شکارگرهاي دیگر در کنترل شـته     

   .برخوردار بودند
 گنـدم  هاي متعددي از شکارگرها در مـزارع   در ایران، فعالیت گونه   
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ــت    ــده اس ــزارش ش ــته گ ــه ش ــوده ب ــوانی  .آل ــکاریان و رض ) 4( ش
 Coccinella septempunctata(اي  نقطـه   هفتهاي کفشدوزك

L. ( وHippodamia variegata (Goez)  ــوان ــه عنـ  را بـ
ــکارگرها ــاي  ي شــتهش   و Sitobion avenae Fabriciusه

Schizaphis graminum Rondani مــزارع گنــدم لرســتان در 
) 5(و فرحی و صادقی نامقی      ) 2( امیرنظري و همکاران     . نمودند معرفی

 را بـه ترتیـب از مـزارع گنـدم کـرج و      خوار نیز این دو کفشدوزك شته 
 هاي کفشدوزك ي تغذیهگرگان در مزارع گندم   . اند مشهد گزارش کرده  

 Propylea ( شــــــــطرنجی واي نقطــــــــه هفــــــــت
quatuordecimpunctata L.( هــــاي ســــیرفید و مگــــس 

Episyrphus balteatus De Geer  و Syrphus ribesii L. 
   ).3 ( گزارش شده استSc. graminum و S. avenaeهاي  از شته

 یک واکـنش رفتـاري اسـت کـه نـوع            ي پراکنش فضایی، نتیجه  
توانـد بـه      و مـی   دهـد   یک گونه را در زیستگاه نشان می       چیدمان افراد 

). 32  و 26 ( تجمعـی باشـد    وسه شـکل یکنواخـت، تـصادفی        یکی از   
تعیــین نــوع پــراکنش فــضایی جمعیــت یــک بنــدپا بــه انجــام یــک 

تر از جمعیـت آن بـه ویـژه در          تر و مقرون به صرفه      دقیق برداري نمونه
گـران متعـددي      پژوهش .نماید اي کمک می   برداري دنباله  مبحث نمونه 

گندم را مـورد   هاي   پراکنش فضایی جمعیت شته    ،هاي مختلف  در سال 
، امـا پـراکنش فـضایی جمعیـت         )29  و 16،  12 (انـد  بررسی قـرار داده   
آیپرتـی و همکـاران     . تر مطالعه شـده اسـت      خوار کم  شکارگرهاي شته 

ــه) 19( ــا مطالع ــشدوزك   ي ب ــل کف ــشرات کام ــضایی ح ــراکنش ف  پ
ـ  ونه نم ر مزارع گندم فرانسه، جهت    اي د  نقطه هفت  از  اي رداري دنبالـه  ب

ي  بـا محاسـبه   ) 14(اِلیـوت و همکـاران      .  ارایه نمودنـد   اي را  آن برنامه 
ضرایب تیلور چهار گونه کفشدوزك در مزارع گندم آمریکـا، میـانگین            

با دقت   ايِ برداري دنباله  نمونهها را به کمک      جمعیت حشرات کامل آن   
هـاي    دیگـر از جملـه تاکـستان   هـاي  سامانه بومدر  . ثابت برآورد کردند  

نیـز پـراکنش فـضایی جمعیـت       ) 1(ي ایران    و مزارع پنبه  ) 17(آمریکا  
 Harmoniaهــاي  ي ماننــد کفــشدوزكخــوار شــکارگرهاي شــته

axyridis (Pallas)هـاي   اي و شـطرنجی و نیـز مگـس    نقطه ، هفت
 ،هـا  اي از آن   بـرداري دنبالـه    انجـام نمونـه   جهت  و   تعیین شده   سیرفید  

  . اند هایی ارایه گردیده مدل
 کاهش جمعیـت  پژوهش، با توجه به اهمیت شکارگرها در        در این   

ي پـراکنش    اي در زمینـه    گندم و انجام نشدن هـیچ مطالعـه       هاي   شته
، ي گرگـان  ها در منطقـه  اي از جمعیت آن  برداري دنباله   فضایی و نمونه  

 مهم   شکارگر ضایی چهار  ف و پراکنش تالش گردید تا تغییرات جمعیت      
شود و به منظـور تخمـین        بررسی    در مزارع گندم این منطقه    خوار   شته

اي با دقـت ثابـت       برداري دنباله  ها یک مدل نمونه    میانگین جمعیت آن  
ي جمعیت شکارگرها توان  میهاي ارایه شده به کمک مدل  . ارایه گردد 

ع گندم برآورد نمود تر در مزار  کماي   بیشتر و هزینه  ی را با دقت   خوار شته
  .  گندم کمک کردهاي و به مدیریت بهتر جمعیت شته

  ها مواد و روش
  برداري  اطالعات کلی نمونه

برداري از جمعیت شکارگرها به صورت هفتگی در طـول دو            نمونه
 ي مختلـف واقـع در پـنج     و در پنج مزرعه1386 و 1385فصل زراعی  

در انتخاب  ). 1جدول   ( انجام گرفت  در اطراف گرگان   ي مختلف  منطقه
، سهولت دسترسـی و تنـوع اقلیمـی    پاشی سم  مزارع عواملی مانند عدم   

برداري با اسـتفاده   نمونه. مدنظر بودند)  دشتیاکوهپایه  واقع شدن در    (
 110، بلنـدي دسـته      متـر   سـانتی  30قطـر دهانـه     (گیري   از تور حشره  

ي زمـانی    ودهمحد و در ) متر  سانتی 45  تور    و بلندي مخروط   متر سانتی
) هـا  تا خمیري شدن دانه    زنی شروع پنجه  (بیستم اسفند تا پنجم خرداد    

 2برداري از عمق     نمونه ،اي به منظور حذف اثرات حاشیه    . انجام گرفت 
هـاي مرکـزي ادامـه     شد و به سـمت بخـش    متري مزارع آغاز می3تا  
 تـور در  پانـدولی  بار حرکـت  10برداري شامل  هر واحد نمونه . یافت می

برداري بر حسب وسعت  هاي نمونه  یک مسیر مستقیم بود و تعداد واحد      
 برداشــتن هــر واحــد از پــس.  عــدد متغیــر بــود20 تــا 10مزرعـه، از  

کـف یـک سـینی سـفیدرنگِ        تـور در    درون   محتویـات    ،برداري نمونه
شد و تعداد شکارگرهاي به دام افتاده بـه تفکیـک    پالستیکی خالی می  

نمـایی   و کی و نیز مراحل مختلـف نـشو        تاکسونومی فلهاي مخت  گروه
  . گردید شمارش و ثبت می

 بـر   هـا   کفشدوزك هاي به دلیل دشواري تفکیک و شناسایی گونه      
 الروي، محاسبات مربـوط بـه پـراکنش فـضایی و            هاي اساس ویژگی 

ها فقط براي حشرات کامل انجام گردید، امـا     اي آن  برداري دنباله  نمونه
د به تفکیک گونه و بـراي جمعیـت          سیرفی هاي پراکنش فضایی مگس  

آوري  الروهـاي جمـع   بـه ایـن منظـور،       .  الروي محاسبه شد   ي مرحله
 تفکیک شان  رنگ و شکل ظاهريهاي سیرفید بر اساس ي مگس شده
 و خـروج     در شـرایط آزمایـشگاهی      شدند و پس از پرورش جداگانه      می

هویـت  . گرفتنـد  مورد تشخیص قرار مـی    ها    آن ي حشرات کامل، گونه  
دوسـتی   توسط دکتر ابوفاضـل      هاي سیرفید شناسایی شده    مام مگس ت

رم، متخـصص   دانـشگاه آزاد اسـالمی واحـد جهـ        عضو هیـات علمـی    
تمـام  .  مـورد تاییـد قـرار گرفـت        هـاي سـیرفیده،    تاکسونومی مگـس  

 Excel 2003 افـزار  محاسبات و نیز رسم نمودارها با اسـتفاده از نـرم  
   .انجام گرفت

  
  پراکنش فضایی 

/ ، واریـانس  )24  و 23(، موریـسیتا    )27  و 26(اي تیلـور    هـ  شاخص
 جهت برآورد پـراکنش فـضایی جمعیـت   ) 26  و 23 (k و   )23(میانگین  

 يدار  آزمـودن معنـی    بـه منظـور   .  مورد استفاده قرار گرفتند    شکارگرها
 ي رابطـه  ازدست آمده  ه   ب P  و F مقادیر   ، تیلور با صفر    اختالف ضریب 

بـا  ) 1 ي رابطه( t آزمون ،با یک آن  تالف  آزمودن اخ  برايو  رگرسیونی  
  ). 30 (ندقرار گرفتاستفاده مورد  - 1n آزادي ي درجه
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  1386 و 1385برداري شده در طی دو سال زراعی  مشخصات مزارع گندم نمونه - 1جدول 

)هکتار(وسعت مزرعه  رقم گندم موقعیت و فاصله نسبت به گرگان  نام منطقه      
 عراقی محله 2 تجن  کیلومتر6لی،                شما

 جنگل قرق 5 تجن  کیلومتر25               شرقی، 
آباد اسالم 4 کوهدشت  کیلومتر  15                غربی،   

 کردکوي 7 کوهدشت  کیلومتر5              جنوب غربی، 
 نودیجه 4 کوهدشت  کیلومتر6         غربی، 

  

slopeSESlopet /)1( -= )1          (                                
  

ترتیب ضـریب تیلـور و خطـاي         به   SEslope و   Slope :در این رابطه  
وجـود یـا عـدم وجـود      .باشـند  استاندارد آن در معادالت رگرسیونی می  

ـ  ا و مناطق مختلف نمونه    ه اختالف بین ضرایب سال    رداري از طریـق    ب
بررسـی  -(n1+n2) 2 آزادي ي و بـا درجـه  ) 2 ي رابطـه  (t آزمون دوم

هـا   اختالف بین ضرایب سـال دار نبودن  و در صورت معنی  ) 15(گردید  
 مناطق مختلـف  یاها  هاي سال برداري، داده  مناطق نمونهدر هر یک از   
   . تلفیق شدند

2
2

2
121 /)( SESEbbt +-= )2             (                         

  

  ها یا مناطق مختلـف و  ور در سال ضرایب تیلb2و b1: در این رابطه
SE1وSE2 باشند  میها  خطاي استاندارد آن .  

  انبـوهی  میانگینو موریسیتا و   k  پراکنش هاي ارتباط بین شاخص  
ي خطـی بررسـی شـد و امکـان       استفاده از رگرسیون سـاده جمعیت با   

 kي یـک     بـرداري و ارایـه     هاي مختلف نمونـه     مناطق و سال   kتلفیق  
  . ارزیابی گردید) 26(با استفاده از روش بِلیس و آون ، )kc(عمومی 

بـه منظـور تعیـین توزیـع ریاضـی پـراکنش         ،همچنین، در پایـان   
 بـه  1 توزیـع پواسـون   باشکارگرها   جمعیتهاي مربوط به     فضایی، داده 

  .برازش داده شدند، )26( پراکنش تصادفی ي عنوان نماینده 
  

  اي برداري دنباله طراحی نمونه
هاي  دقتبا  اي   برداري دنباله  ي نمونه  طراحی یک برنامه   ربه منظو 

 ي   تعـداد نمونـه    .استفاده شـد  ) 18(، از مدل گرین     25/0  و 10/0ثابت  
 وط و خطـ   3 ي جمعیـت از معادلـه    انبـوهی   الزم براي برآورد میانگین     

ي  از رابطـه )  تجمعی بر حسب تعداد نمونه تعدادتغییرات   (گیري تصمیم
  ).18 و 8(گردیدند  برآورد 4
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 میـانگین  بـرآورد    جهـت  الزم ي تعـداد نمونـه   : n: در این دو معادلـه    
                                                
1- Poisson 

جمعیت شکارگر در واحد    یانبوهمیانگین  : x،شکارگرجمعیت  انبوهی  
ــرداري نمونــه ــه: D ،ب ــرداري دقــت نمون ــه: b و a ،ب  ي ضــرایب معادل

 نمونـه   عـدد  n تجمعـی شـکارگرها در       تعـداد : Tnرگرسیونی تیلـور و     
  .باشند می

  
  نتایج و بحث

  انبوهی جمعیتتغییرات  و آوري شده هاي جمع گونه
 گونـه  هفـت  دو گونه کفـشدوزك و  در این بررسی، روي هم رفته   
  هاي جمعیت. وري و شناسایی شدندآ مگس سیرفید از مزارع گندم جمع    

ــشدوزك ــاي کفــــــــ ــه  هفــــــــــتهــــــــ                                             اي نقطــــــــ
)L. Coccinella septempunctata (ــطرنجی    و شــــــ
)Propylea quatuordecimpunctata L. ( و 75/18به ترتیب 

  درصـدِ 2/43 و 8/56و ) 1شکل ( شکارگرها  ي  جامعه  از  درصد 25/14
 در  .را بـه خـود اختـصاص دادنـد        )  الف 2شکل   (ها  گیلد کفشدوزك  از

 Eupeodes corollae هـاي   هـاي سـیرفید، گونـه     مگـس میـان 
(Fabricius) وEpisyrphus balteatus (De Geer) به ترتیب 

ــه02/6 و 54/41 ــد از جامع ــکارگرها ي  درص ــکل( ش  9 و 62و ) 1 ش
. دادنـد  را تـشکیل مـی    )  ب 2شکل  (اي سیرفید   ه درصد از گیلد مگس   

ــه ــ گون  Sphaerophoria scripta (L.)  ،Ischiodonاي ه
scutellaris (Fabricius)، Scaeva latimaculata 

(Brunetti)، Sc. albomaculata (Mcquart)و              
Sc. pyrastri (L.)  ،ي  درصـد از جامعـه  42/19 نیز روي هم رفتـه 

را شـامل شـدند     هـاي سـیرفید       درصد از گیلد مگـس     29شکارگرها و   
ي   الروهـاي پـنج گونـه      به دلیل شباهت زیـاد    ). ب 2 و   1 هاي شکل(

 و تنهـا بـا    وجـود نداشـت   در سطح مزرعـه   ها    امکان تفکیک آن   ،اخیر
  .هاي آنها شناسایی شدند پرورش در شرایط آزمایشگاهی، گونه

ـ   ایش شتهزمان با پید هم   S. avenae   ي ویـژه دو گونـه  ه هـا ب
 نیز فعالیت خوار ي شتهشکارگرها در مزارع گندم،  Sc. graminumو

 چهار شکارگري که امکان      جمعیتتغییرات فصلی   . خود را آغاز نمودند   
 نـشان داده    3در شـکل    ها بر حسب گونـه وجـود داشـت،           تفکیک آن 

 ،بـرداري  ق مختلـف نمونـه     دو سال زراعی و منـاط       در مجموعِ  .اند شده
اي و شطرنجی بـه      طهقن هاي هفت  کفشدوزك انبوهی جمعیت میانگین  

 تـا   57/0±17/0 و   6/0±29/0 تا   067/0±021/0 ي ترتیب در محدوده  
در همین شرایط،  .، متغیر بود برداري  عدد در هر واحد نمونه     38/0±8/1

ــانگین  ــت میـ ــوهی جمعیـ ــسانبـ ــاي   مگـ    وE. corollaeهـ
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 E. balteatus  و 57/12±48/1 تـا  0625/0±0265/0 به ترتیـب از 
بـرداري    عـدد در هـر واحـد نمونـه         285/2±41/1 تا   021/0±0625/0

   .داشتنوسان 
در منـاطق    هـاي گنـدم     شکارگرهاي شـته   ي جامعهاي   تنوع گونه 

هامبرگ و پولینـگ     تن  .، متفاوت گزارش شده است     جغرافیایی مختلف
 95 نزدیـک بـه   E. balteatusي  گونهجمعیت نشان دادند که ) 28(

در مزارع گندم آلمان تـشکیل     هاي سیرفید را     مگسي   جامعهدرصد از   
در میــان  کورذي مــ  در حــالی کــه در ایــن پــژوهش، گونــهدهــد مــی

نه درصـد از    فقط   برخوردار بود و     ترین تراکم  از کم  هاي سیرفید  مگس
ــه ــس جامع ــی  ي مگ ــامل م ــیرفید را ش ــاي س ــد ه ــکل ( ش  .)ب 2ش

ــه اهــ کفــشدوزك ــه دو گون ــژوهش ب  ي ي شناســایی شــده در ایــن پ
 یوالفِ آلوده به شـته      مزارعدر  . اي و شطرنجی تعلق داشتند     نقطه هفت

ي   درصـد از جامعـه  9/36 و 63 لهستان نیز این دو گونه به ترتیـب       در
، در حالی کـه در مـزارع گنـدم          )22 (دادند می تشکیل   ها را  کفشدوزك

) 13( دو کفشدوزك نزدیک به صـفر      این تراکمایالت داکوتاي جنوبی،    
جامعـه   درصـد  پـنج تر از  ها کم  آنجمعیتو در مزارع گندم واشنگتن،      

 90 بـیش از     ،ي اخیـر   در دو منطقـه   ). 10 (شـد  شکارگرها را شامل می   
ــد از  ــداددرص ــشدوزكتع ــا  کف ــعه ــده ي جم ــنس  آوري ش ــه ج  ب

Hippodamia  نیز با اذعان به ) 25(اِشمیت و همکاران   .  تعلق داشت
هـاي   هـا، سوسـک    ماننـد عنکبـوت    خـوار  اهمیت شکارگرهاي عمومی  

، اظهـار   آلمـان  درهـاي گنـدم   کنترل شته در   2 و استافیلینیده  1کارابیده
هـا    نظیر پارازیتوییدها، کفشدوزك   خوار ویژهنمودند که دشمنان طبیعی     

 درصـدي جمعیـت   70 کـاهش  موجـب هـا روي هـم رفتـه         و بالتوري 
  . گردند  میS. avenaeویژه ه هاي گندم ب شته
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  1386 و 1385 هاي زراعی فصلي گرگان،  در مزارع گندم منطقهخوار   شکارگر مهم شتهگونه  تغییرات جمعیت چهار - 3شکل 

  
  اي برداري دنباله پراکنش فضایی و نمونه

 رگرسـیونی بـین لگـاریتم واریـانس و         روابط داريِ هاي معنی  آماره
هـاي   چهار شکارگر مهـم شـته     ) قانون تیلور (لگاریتم میانگین جمعیتِ    

 Fمقـدار   شـود،    چنانچه مالحظـه مـی    . اند  ارایه شده  2گندم در جدول    
دار بـود و    معنـی پـنج درصـد  براي تمام شکارگرها در سـطح احتمـال       

. الیی قـرار داشـتند   رگرسیونی در حد باهاي   معادله)R²(ضرایب تبیین   
بـراي بـرآورد پـراکنش فـضایی ایـن          توانـد    بنابراین، ضریب تیلور می   

، t از سوي دیگر، با توجه بـه مقـادیر      .باشد شکارگرها شاخص مناسبی    
 بـه طـور   E. balteatus مگـس سـیرفید  جمعیت تنها ضریب تیلور 

و پـراکنش جمعیـت     ) پراکنش تجمعی (تر بود    بزرگاز یک   داري   معنی
بـا  هـا    آنایب تیلـور    دار نبودن اختالف ضر    به دلیل معنی  ها   ونهسایر گ 

  . عدد یک، از نوع تصادفی برآورد شد
 در   میانگین /واریانس و   k  موریسیتا، هاي ي تغییرات شاخص   دامنه

 خـوار  هاي شته شکارگرجمعیتدرصد مطابقت  طول فصل زراعی و نیز 
اگر چه بر   . اند  ارایه شده  3تصادفی در جدول    هاي تجمعی و     با پراکنش 

 سه شـکارگر از چهـار شـکارگر    جمعیتاساس شاخص تیلور، پراکنش     
سه شاخص دیگر نـشان داد      ي   مورد بررسی، تصادفی بود، اما محاسبه     

برداري، پراکنش جمعیت شکارگرها از      هاي نمونه  که در برخی از تاریخ    
 موریـسیتا،  هاي به عنوان مثال، بر اساس شاخص. باشد نوع تجمعی می 

k  میانگین، پراکنش جمعیت حـشرات کامـل کفـشدوزك         /  و واریانس
ــت ــه هف ــب در  نقط ــه ترتی ــاریخ10 و 20، 50اي ب ــد از ت ــاي   درص ه
  ). 3جدول (برداري از نوع تجمعی برآورد شد  نمونه

هاي موریـسیتا    رگرسیونی بین شاخص داري روابط  هاي معنی  آماره
 4در جـدول   ) kc(  و میانگین جمعیت و نیز مقادیر کـاي عمـومی             kو  

کـه بـه دلیـل کـم      E. balteatus ي گونه به استثناي .اند ارایه شده
هـاي    بـین میـانگین    بودن تعداد مشاهدات، برقراري ارتباط رگرسیونی     

 در سـایر    ،پذیر نبـود    آن امکان  هاي پراکنش  جمعیت و شاخص  انبوهی  
 و مقـادیر ایـن دو    جمعیـت هاي انبوهی بین میانگین ارتباط  شکارگرها  

ي  ارایهبنابراین، نبود و داري   درصد معنیپنج در سطح احتمال    خصشا
 مقادیر کاي   .پذیر بود  ها امکان  براي جمعیت آن  ) kc( کاي عمومی    یک

هـاي   عمومی از جمله پارامترهاي مهـمِ مـورد نیـاز در طراحـی مـدل              
  .باشند  میاي برداري دنباله نمونه

 فـضاییِ    پـراکنش  ي به طـور کلـی، اطالعـات موجـود در زمینـه           
آیپرتی و همکـاران    . باشد تر می  کم دشمنان طبیعی در مقایسه با آفات،     
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اي را در دو     نقطـه  ضریب تیلورِ حشرات کامل کفـشدوزك هفـت       ) 19(
شمارش تمام افرادِ موجود در یـک       ( شمارش دقیق    برداريِ روش نمونه 

بـه ترتیـب    ) شمارش در مدت زمان دو دقیقه     (و شمارش سریع    ) کرت
نیز با اسـتفاده از  ) 14(الیوت و همکاران .  گزارش نمودند15/1 و   33/1

روش شمارش در یک مدت زمان معین، ضریب تیلورِ حـشرات کامـل         
 گـزارش   16/1±07/0اي را در مـزارع گنـدم،         نقطـه  کفشدوزك هفـت  

، )216/1±0834/0(نمودند که با مقدار برآورد شـده در ایـن پـژوهش             
و در هر دو  ) df   ، 514/0=t=29  و  >05/0p(داري نداشت    تفاوت معنی 

ي شـکارگر یـا       گونـه  تأثیرمقدار این ضریب تحت     . مورد، تصادفی بود  
) 17(گالوان و همکاران    . نماید هاي مختلف یک گونه تغییر می      جمعیت

هاي آمریکا  را در تاکستان H. axyridisپراکنش فضاییِ کفشدوزك 
 تـا   06/1±03/0ي   در محـدوده  تجمعی دانستند و ضریب تیلـور آن را         

نیـز پـراکنش    ) 1( برآورد نمودند و افـشاري و همکـاران          07/0±29/1
گرگـان  ي   اي را در مـزارع پنبـه       نقطـه  حشرات کامل کفشدوزك هفت   

.  بـرآورد کردنـد   13/1±058/0تجمعی دانستند و ضـریب تیلـور آن را          
مزارع گنـدم   هاي سیرفید در     اکنش فضایی مگس  پرمتاسفانه، در مورد    

 اما بـه نظـر     ،باشد طالعات زیادي در دسترس نمی    و سایر محصوالت ا   
هـا در مقایـسه بـا حـشرات کامـل            تر الروهاي آن   رسد تحرك کم   می

هـا منجـر شـده        آن  جمعیت  شدن پراکنش  تر ، به تجمعی  ها کفشدوزك
  .است

 و نیز گیري  الزم براي تصمیمي  مربوط به تعداد نمونه    هاي منحنی
 4 در شـکل     اي برداري دنباله  هاي نمونه  در برنامه گیري   خطوط تصمیم 
 الزم براي برآورد میـانگین جمعیـت      ي    تعداد نمونه  .اند  نشان داده شده  

 شـکارگرها  تـراکم جمعیـت  دقت مورد انتظار و     به دو عامل   شکارگرها
 کـه بـراي اهـداف مـدیریتی مناسـب       25/0 در دقـت     داشـت بستگی  

معـادل   بار حرکت زیگـزاگ تـور        10هر  ( الزم   ي ، تعداد نمونه  باشد می
 جمعیـت کفـشدوزك      بـرآورد میـانگین    جهت) برداري یک واحد نمونه  

 عـدد در میـانگین   400 تـا  6/0 عـدد در میـانگین    41اي از    نقطه هفت
 775 تـا  8/1 عـدد در میـانگین   10 و کفشدوزك شـطرنجی از    033/0

ي الزم بـراي بـرآورد    تعـداد نمونـه   .  متغیر بـود   02/0عدد در میانگین    

 57/12 عدد در میـانگین  4از    E. corollae میانگین جمعیت مگس
ي الزم بـراي بـرآورد       تعـداد نمونـه     و 032/0 عدد در میانگین     440تا  

 175 تا 28/2 عدد در میانگین 57  از E. balteatusمگس میانگین 
  .  نوسان داشت0625/0عدد در میانگین 

، تعـداد   باشـد   که براي اهداف تحقیقاتی مناسب مـی       1/0در دقت   
 الزم براي برآورد میانگین جمعیت افزایش قابل توجهی یافت          ي نمونه

 بـر حـسب میـانگین    اي و شـطرنجی    نقطـه  هاي هفت  و در کفشدوزك  
 4842 تـا    60 و   2498 تـا    259ي   به ترتیب در محدوده    ،ها جمعیت آن 

ــت   ــدد قـــرار گرفـ ــاي   در مگـــس.عـ    وE. corollae هـ
 E. balteatusي الزم  داد نمونهتع ،برداري  نیز با افزایش دقت نمونه

 افـزایش یافـت و بـه ترتیـب در         جمعیت براي برآورد میانگین فراوانی   
  .  عدد قرار گرفت1094 تا 355 و 2748 تا 22هاي  محدوده

ايِ مدل گرین به عنوان روشی آسـان و سـریع        برداري دنباله  نمونه
 مـورد  هـاي آفـت    گونـه   مورد جهت برآورد میانگین جمعیت، بیشتر در     

دشـمنان  جمعیت  براي  ي آن    موارد استفاده  ار گرفته است و   استفاده قر 
 به عالوه، به دلیل متفـاوت بـودن دقـت و           .دنباش  بسیار کم می   طبیعی
 تـرین روش    مناسـب   انتخاب ،برداري هاي مختلف نمونه   ي روش  هزینه

در ایـن   . باشـد   از اهمیت زیـادي برخـوردار مـی        براي استفاده در مدل   
. برداري اسـتفاده شـد     ه عنوان ابزار نمونه   گیري ب  پژوهش، از تور حشره   

 بـه  نیز از این روش ) 13(هیفر   و اِلیوت و کیک   ) 20(میشلز و همکاران    
م اسـتفاده    در مـزارع گنـد     شـکارگرها منظور برآورد میانگین جمعیـت      

 را در بـرآورد  گیـري  دقت تور حـشره   ) 20( میشلز و همکاران     .اند نموده
هـاي شـکارگر در مـزارع        میانگین جمعیت حشرات کامل کفـشدوزك     

  زمـان معـین   مـدت  شمارش در یـک اندازي وهاي کادر   روش ازگندم  
 را گیـري   بار حرکت پاندولی تور حشره25گزارش نمودند و هر      تر بیش

 اسـتفاده از سـایر   .در نظـر گرفتنـد  بـرداري   به عنوان یک واحد نمونـه   
یـک  برداري مانند شمارش تمام افـرادِ روي بوتـه در            هاي نمونه  روش

 و شـمارش   )31(هاي مکش    ، استفاده از دستگاه   )28 و19(سطح معین   
نیـز بـه منظـور بـرآورد میـانگین      ) 19 و14(در یک مدت زمان معـین   

  .  دشمنان طبیعی در مزارع گندم گزارش شده استجمعیت
  

  1386 و 1385 هاي زراعی  گرگان، فصلي ه در مزارع گندم منطقخوار  شتهچهار شکارگر مهمجمعیت هاي رگرسیونی تیلور براي  آماره -2جدول 
  

   ±شیب  شکارگر
  ي درجه F  t  ضریب تبیین  خطاي استاندارد

  آزادي 
  Coccinella septempunctata   0834/0±216/1  964/0  *62/212  593/1  9  کفشدوزكي کامل حشره
  Propylea quatuordecimpunctata   0440/0±025/1  989/0  *89/543  580/0  6  کفشدوزكي کامل حشره

  Eupeodes corollae 1119/0±192/1  933/0  *430/113  720/1  8الرو سیرفید 
  Episyrphus balteatus 183/0±687/1  955/0  *302/85  **763/3  4الرو سیرفید 

   %5اختالف ضرایب با صفر در سطح احتمال دار بودن  معنی *      
   %5 در سطح احتمال ودن اختالف ضرایب با یکدار ب معنی**     
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 10/0و  )خطوط ممتد( 25/0  ثابتهاي اي با دقت برداري دنباله هاي نمونه در برنامه گیري و خطوط تصمیم  الزمي  تعداد نمونههاي منحنی -4شکل 
مزارع گندم گرگاندر  خوار  جمعیت چهار شکارگر مهم شتهانبوهی به منظور برآورد میانگین  )چین خطوط نقطه(  

C. septempunctata

0

200

400

600

800

1000

0 0.2 0.4 0.6

الزم
ونه 

د نم
عدا

ت

P. quatuordecimpunctata

0

200

400

600

800

1000

0 0.5 1 1.5 2

الزم   
نه  

مو
اد ن

تعد

E. corollae

0

200

400

600

800

1000

0 4 8 12

الزم
ونه 

د نم
عدا

ت

E. balteatus

0

200

400

600

800

1000

0 0.5 1 1.5 2 2.5
ميانگين تعداد شكارگر در تور

الزم
ونه 

د نم
عدا

ت
C. septempunctata

0

50

100

150

200

0 100 200 300 400 500

عي
جم

ي ت
اوان

فر

P. quatuordecimpunctata

0

50

100

150

200

0 100 200 300 400 500

عي
جم

ي ت
اوان

فر

E. corollae

0

50

100

150

200

0 100 200 300 400 500

عي
جم

ي ت
اوان

فر

E. balteatus

0

200

400

600

800

1000

0 100 200 300 400 تعداد نمونه500

عي
جم

ي ت
اوان

فر



  1390 پاییز، 3شماره، 25، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان      284

  
در چهار شکارگر ) kc( به همراه مقادیر کاي عمومی kهاي موریسیتا و   جمعیت و شاخصهاي انبوهی هاي رگرسیونی بین میانگین  آماره-4جدول 

  ي گرگان مختلف، مزارع گندم منطقه
  k   شاخص موریسیتا      

 p df F  p df F  kc  شکارگر
  Coccinella septempunctata   264/0  9  44/1    357/0  5  175/1    418/0 ي کامل حشره
  Propylea quatuordecimpunctata   813/0  6  0617/0    430/0  5  825/0    96/7 ي کامل حشره

  Eupeodes corollae 412/0  8  761/0    829/0  6  051/0    93/31الرو سیرفید 
  Episyrphus balteatus 564/0  4  417/0    -  -  -    123/0 الرو سیرفید

  
هـاي   بـا مقایـسه دقـت روش     ) 21(همچنین، موسر و همکـاران      

 هـاي  برداري در بـرآورد میـانگین جمعیـت کفـشدوزك       مختلف نمونه 
Coleomegilla maculate (De Geer) و Harmonia 

axyridis (Pallas)   در مزارع ذرت شیرین، دقـت روش شـمارش 
  .دندگزارش نموتر  بیش زرد چسبنده هاي روي بوته را از روش کارت

اي نشان دادنـد کـه در    برداري دنباله نتایج به دست آمده از نمونه     
هاي الزم براي برآورد میـانگین    تعداد نمونه جمعیت، پایینِ هاي تراکم

 .باشد میگیر   و شمارش آنها عملی وقت    بسیار زیاد    جمعیت شکارگرها 
 شـمارش در  ماننـد برداري  هاي نمونه با توجه به این که از سایر روش  

اي  بـرداري دنبالـه     مدت زمان معـین نیـز بـراي طراحـی نمونـه            یک
، لـذا توصـیه   )19 و14(شکارگرها در مزارع گندم استفاده شده اسـت         

در بـرآورد    بـرداري  هـاي نمونـه     کارایی و دقـت سـایر روش       گردد می
، بررسی ها هاي پایین آن میانگین جمعیت شکارگرها به ویژه در تراکم   

 تجمعـی تعداد گیري که بر اساس      تصمیمهاي    منحنی .و مقایسه شود  
، به عنـوان یـک مـدل        )4شکل  (اند    و تعداد نمونه رسم شده     شکارگر

توانند در برآورد میانگین جمعیت با یک دقت مشخص مورد           ساده می 
و دقـت   ) تعـداد نمونـه    (  ایـن روش بـین هزینـه       .استفاده قرار گیرند  

بـردار اجـازه     د نمونـه  نماید و بـه فـر      برقرار می تعادلی را   برداري   نمونه
امکان برآورد میـانگین  برداري در مورد    دهد تا پس از هر بار نمونه       می

گیري نماید و بـا رسـیدن بـه دقـت       تصمیمجمعیت با دقت مورد نظر 
هـاي اضـافی      و از برداشتن نمونه     کند برداري را قطع   مورد نظر، نمونه  

  . نماید، خودداريشود برداري می ي نمونه که باعث افزایش هزینه
  

  سپاسگزاري
ي مدیریت منابع محیطی دانشگاه علوم کـشاورزي          پژوهشکده از

 ي ایـن پـژوهش و از   و منابع طبیعی گرگان به خـاطر تـامین هزینـه          
جناب آقاي دکتر ابوفاضل دوستی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه       

هـاي   گـس مهـاي    آزاد اسالمی واحد جهرم به خاطر شناسایی گونـه        
 .آید ی به عمل میسیرفید قدردان
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