
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

700 
 

700 

 در مزارع گندم Rhopalosiphum padi L. (Hemiptera: Aphididae)ای شته برگ برنج برداری دنبالهنمونه

 1و مسعود امیرمعافی 1شهرام شاهرخی خانقاه
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در مزارع گندم آبي منطقه   .Rhopalosiphum padi Lاي شتۀ برگ برنج هاي نمونه برداري دنبالهاين پژوهش به منظور تهيه مدل
ها از فروردين ماه با هاي هفتگي از جمعيت شته در دو فصل زراعي انجام شد. نمونه برداريبرداريورامين انجام شد. براي اين منظور نمونه

زني آغاز و تا زمان برداشت محصول در اواخر خرداد ماه ادامه يافت. در اين تحقيق براي ها به مزارع گندم در مرحلۀ پنجهشته مهاجرت
طور برداري( بهساقه گندم )واحد نمونه 50نمونه( استفاده و هر هفته با الگوي حرکت زيگزاک تعداد  30آماربرداري، از نمونه بزرگ )بيشتر از 

با  R. padiها و حشرات کامل شتۀ هاي آلوده به شته هر ساقه در يک لوله آزمايش قرار داده شد و تعداد پورهنتخاب شد. قسمتتصادفي ا
هاي به دست آمده، الگوي توزيع فضايي جمعيت شته به دو روش قانون ميکروسکوپ در آزمايشگاه شمارش شد. با دادهاستفاده از استريو

 02/0اي بين تعيين شد. در اين بررسي تراکم جمعيت شته برگ برنج دامنه Iwao (1977) روش رگرسيوني  و Taylor (1961)نمايي 
-باشد، اما برعدد شته در هر ساقه داشت. نتايج هر دو روش تيلور و ايوائو نشان داد که توزيع شته برگ برنج در مزارع گندم تجمعي مي 4تا 

از نتايج رگرسيون الگوي توزيع بود.  )2r (0.692 =مناسب تر از روش ايوائو  )2r (0.972 =اساس مقدار ضريب تبيين روش تيلور  
قانون نمايي تيلور پارامترهاي براي اين منظور برداري استفاده شد. خط توقف نمونهو تعيين اي برداري دنبالهنمونه ارايه الگويبراي  فضايي

مورد استفاده قرار  D= 0.20و  D= 0. 30دقت قابل قبول  حوسطدر  Green (1970) برداري به روشنمونه هايبراي تهيه مدل
برداري هاي نمونهدست آمده، اندازه نمونه الزم براي تخمين ميانگين جمعيت شتۀ برگ برنج با استفاده از مدلگرفت. بر اساس نتايج به

درصد اندازة نمونه در تراکم جمعيت يک شته در  30با سطح دقت طوري که در مدل اي تهيه شده با افزايش جمعيت، کاهش يافت. بهدنباله
عدد ساقه کاهش يافت.  33عدد در هر ساقه( به  4عدد ساقه بود که در باالترين تراکم جمعيت مشاهده شده در مزرعه ) 68هر ساقه 

رصد، به بيش از دو برابر افزايش يافت، د 20درصد به  30همچنين اندازه نمونه براي تخمين ميانگين جمعيت شته با کاهش سطح دقت از 
درصد الزم  20زيرا براي مثال در ميانگين تراکم جمعيت يک شته در هر ساقه، براي تخمين جمعيت شته با استفاده از مدل با سطح دقت 

اين اندازة نمونه فت. بنابرساقه گندم کاهش يا 68درصد، اندازه نمونه به  30برداري شود، در حالي که با سطح دقت ساقه، نمونه 154است 
درصد  30اي با سطح دقت برداري دنبالههمين دليل استفاده از مدل نمونهدرصد بسيار بزرگ بوده و به 20در نمونه برداري در سطح دقت 

 شود. برداري از جمعيت شتۀ برگ برنج توصيه ميبراي نمونه

 .اي، گندمبرداري دنبالهنمونهرديابي، توزيع فضايي، شته برگ برنج، های کلیدی: واژه
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