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 بعنوان  Creontiades pallidus Ramberسنك قوزه پنبه     برنامه نمونه برداري و الگوي توزيع فضايي         
  Nabis و سنك  Chrysoperla carnea (Stephens)زيكي از آفات مهم پنبه و دو شكارگر بالتوري سب            

capsiformis Germar    در شهرستان هاي تربت حيدريه و سبزوار استان خراسان          ١٣٨١ و   ١٣٨٠ طي سال هاي 
 واحد در هر بار       ٢٥ري و    ده بار تور زدن بوسيله تور حشره گيري بعنوان يك واحد نمونه بردا               . تعيين شد 

براي تعيين الگوي توزيع فضايي حشرات مورد مطالعه از دو           . نمونه برداري بعنوان اندازه مناسب نمونه تعيين شد      
نتايج حاصله نشان داد كه      . استفاده شد ) تيلور و آيوائو  (روش نسبت واريانس به ميانگين و روش رگرسيوني           

. ك قوزه پنبه و همچنين الروهاي بالتوري سبز از نوع تجمعي است              توزيع فضايي پوره ها و حشرات كامل سن       
الگوي توزيع فضايي پوره ها و حشرات كامل سنك نابيس از نوع تصادفي بدست آمد كه شايد يكي از داليل آن                     

يكسان بودن الگوي توزيع فضايي بالتوري سبز و سنك قوزه پنبه را            . پايين بودن تراكم جمعيت اين شكارگر باشد      
ي توان به واكنش مثبت اين شكارگر به تجمع طعمه خود نسبت داد كه اين وضعيت باعث افزايش كارايي اين                      م

تعيين برنامه نمونه برداري و الگوي توزيع فضايي سنك قوزه پنبه و شكارگرهاي آن مي تواند در                . شكارگر مي شود 
 .شودطراحي و اجراي برنامه مديريت تلفيقي اين آفت موثر و مفيد واقع 

 
 توزيع فضايي، سنك نابيس، نمونه برداري، بالتوري سبز،  سنك قوزه پنبه: واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

 Creontiades pallidus Ramberسنك قوزه پنبه       
(Het.: Miridae)               طي سال هاي اخير به يك آفت مهم و 

اقتصادي محصول پنبه بويژه در مزارع پنبه استان خراسان               
يكه در صورت عدم مبارزه با اين آفت           تبديل شده است بطور    

 درصد گل ها، غنچه ها و جوانه هاي جوان ريزش        ٧٥ تا   ٧٠حدود  
 Chrysoperla carneaبالتوري سبز   ). ٢(مي نمايند    

(Stephens)    و سنك Nabis capsiformis Germar   از جمله 
شكارگرهاي فعال مزارع پنبه استان خراسان بوده و نقش مهمي           

در اكثر مطالعات    . ك قوزه پنبه دارند    در كاهش جمعيت سن    
انجام شده روي عوامل مفيد مزارع پنبه از اين دو گونه شكارگر             
ياد شده و نقش ارزشمند آن ها در كاهش جمعيت سن هاي آفت           

 ).١( به اثبات رسيده است Miridaeخانواده 
مطالعه بسياري از ويژگي هاي جمعيتي آفات و دشمنان             

 صحرايي مستلزم نمونه برداري از         طبيعي آن ها در شرايط      
در نمونه برداري از جمعيت حشرات،       . جمعيت آن ها مي باشد   

عالوه بر انتخاب تكنيك مناسب، بايستي برنامه مناسب                 
آنچه در يك برنامه      ). ٢٣(نمونه برداري را نيز طراحي كرد          
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مناسب نمونه برداري دنبال مي شود مي توان به انتخاب واحد             
تعيين تعداد مناسب نمونه، تعيين توزيع مكاني          نمونه برداري،  

واحد نمونه برداري و انتخاب زمان مناسب نمونه برداري اشاره            
برنامه نمونه برداري بعنوان يك ابزار تصميم گيري در        ). ١٦(كرد  

مديريت مبارزه با آفات مورد استفاده قرار مي گيرد و در اين                
ثري را در طراحي    ميان تعيين الگوي توزيع فضايي آفت نقش مو       
الگوي توزيع  ). ٥(يك برنامه مناسب نمونه برداري ايفا مي كند         

فضايي حشرات نه تنها در تنظيم برنامه نمونه برداري مفيد               
مي باشد بلكه ابزاري براي استفاده در مدل هاي ارزيابي خسارت           

، )٩(، بررسي ويژگي هاي رفتاري و اكولوژيك گونه ها         )١٢(آفات  
و تعيين ميزان رشد    ) ٢٦(دشمن طبيعي   - ميزبان مطالعه روابط 

 .محسوب مي شود) ١٣(جمعيت گونه ها 
در ارتباط با برنامه نمونه برداري و الگوي توزيع فضايي سنك          
قوزه پنبه و شكارگرهاي آن اطالعات زيادي در منابع وجود               
ندارد ولي به برخي مطالب موجود در مورد گونه هاي ذكر شده و            

در ) ١٣٧٨(حسيني  .  به آن ها اشاره مي شود      گونه هاي نزديك 
نمونه برداري از جمعيت سنك قوزه پنبه در مزارع پنبه، تور               
حشره گيري را بعنوان واحد نمونه برداري انتخاب و تعداد حشرات         

 استم .  تور را بصورت هفتگي ثبت نمود       ١٠٠شكار شده در هر      
 در مزارع    C. pallidusنيز در نمونه برداري از جمعيت      ) ١٩٨٧(

در ارتباط با بكارگيري     . پنبه سوريه از تور زدن استفاده كرد         
 Creontiades  روش هاي مختلف نمونه برداري از جمعيت گونه     

dilutus            بعنوان آفت پنبه در استراليا مطالعات زيادي صورت 
گرفته و كارايي اين روش هاي نمونه برداري مورد مقايسه قرار             

) ١٩٨٥(فليشر و همكاران     ). ٢١،  ٢٠،  ١٩،  ١٨(گرفته است    
 Lygus lineolarisبرنامه نمونه برداري از جمعيت سن ميريد        

(Palisot de Beauvois)          را كه خسارتي مشابه سنك قوزه 
پنبه روي پنبه ايجاد مي كند، طراحي كرده و كارايي روش تور             

شمارش حشرات روي آن و شمارش         زدن، كندن تمام بوته و     
) ١٩٩٨(اسنودگراس  .  با هم مقايسه كردند    مستقيم در مزرعه را   

روش پهن كردن پارچه و تكان دادن بوته را يك روش مناسب              
 .Lبراي نمونه برداري از جمعيت سن هاي ميريد از جمله               

lineolaris  بر اين باورند   ) ٢٠٠١(بري ير و همكاران    .   مي داند
، Miridaeكه در نمونه برداري از جمعيت سن هاي خانواده              

هاي مختلف نمونه برداري از جمله تور زدن، پهن كردن             روش 
پارچه و تكان دادن بوته و استفاده از دستگاه مكنده داراي دقت             
تقريبا يكساني مي باشند ولي تكان دادن بوته، تعداد سن                 

نامبردگان اظهار  . بيشتري را در واحد سطح جمع آوري مي كند        
و دستگاه مكنده   مي دارند كه در مزارع بزرگ، تور حشره گيري          

گزينه هاي مناسبي هستند ولي هر دو روش نياز به كاليبراسيون           
معتقدند كه برآورد دقيق تراكم     ) ١٩٩٩(ويلرز و همكاران    . دارند

 روي محصول پنبه از      Miridaeجمعيت سن هاي آفت خانواده      
طريق تنظيم يك برنامه مناسب نمونه برداري مي تواند در كنترل         

نامبردگان . ا بسيار موثر و مفيد واقع شود        بهينه جمعيت آن ه   
 اعالم كردند كه توزيع فضايي سن هاي اين خانواده بويژه سن             

 L. lineolaris          با مراحل مختلف رشدي گياه ميزبان مرتبط
اين محققين در اهميت و لزوم طراحي دقيق يك              . مي باشد

ه برنامه نمونه برداري از جمعيت سن هاي ميريد اظهار مي دارند ك        
در صورت دقيق بودن اين برنامه، تراكم اين سن ها حتي در                

 .جمعيت هاي كم و پراكنده، با دقت باال برآورد مي شود
بر اساس تحقيقات انجام شده، استفاده از تور حشره گيري            
بعنوان واحد نمونه برداري بيشترين كارايي را در نمونه برداري از          

 و   .Chrysopa spp.   ،Nabis sppجمعيت حشرات بالغ       
 برامان و يرگان   ). ٤(كفشدوزك ها در مزارع سويا داشته است         

 Nabisدر بررسي فراواني سه گونه از سن هاي جنس           ) ١٩٩٠(
در مزارع يونجه و سويا متذكر شده اند كه استفاده از تور                   
حشره گيري در مقايسه با دو روش تكان دادن بوته ها و استفاده             

اد پوره هاي نابيس را شكار كرده و       از دستگاه مكنده، كمترين تعد    
. رضايت كمتري در برآورد جمعيت اين گونه ها داشته است              

ضمن مقايسه ميزان دقت روش هاي      ) ١٩٧٨(بيرلي و همكاران    
 Nabis و   .Chrysopa sppمختلف نمونه برداري از جمعيت      

spp.              الگوي توزيع فضايي اين حشرات را نيز تعيين كردند ، .
نيز الگوي توزيع فضايي پوره ها و        ) ١٩٨١(بچينسكي و پديگو     
 را در مزارع سوياي آمريكا مورد       .Nabis sppافراد بالغ سن هاي      

مطالعه قرار دادند و نوع توزيع فضايي افراد بالغ و نابالغ را                   
الگوي توزيع فضايي   ) ٢٠٠٠(ناكامورا و همكاران    . مقايسه كردند 

يين كرده و اتباط    را در مزارع بادمجان تع      C. carneaبالتوري  
آن را با الگوي توزيع فضايي شته هاي ميزبان مورد مقايسه قرار             
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نيز ميزان همبستگي بين الگوي توزيع      ) ١٩٩٩(لو و يين    . دادند
 و آفت       Chrysopa sinica Tjederفضايي بالتوري       

Helicoverpa armigera (Hubner)        را مورد بررسي قرار 
در ارتباط با الگوي توزيع      . ندداده و نتايج آن را منتشر كرده ا        

 .فضايي سنك قوزه پنبه اطالعاتي در منبع يافت نشد
هدف از انجام اين تحقيق تعيين برنامه دقيق و علمي                 
نمونه برداري و الگوي توزيع فضايي سنك قوزه پنبه و دو                  

در مزراع پنبه    N. capsiformis و C. carneaشكارگر فعال   
عات بدست آمده از اين تحقيق       استان خراسان مي باشد تا اطال     

در برنامه مديريت تلفيقي سنك قوزه پنبه مورد استفاده قرار              
 .گيرد

 
 مواد و روش ها

 و  ١٣٨٠مطالعات صحرايي در طول فصل زراعي سال هاي         
 در شهرستان هاي تربت حيدريه و سبزوار استان خراسان          ١٣٨١

 نمونه برداري فقط از جمعيت سنك        ١٣٨٠در سال . انجام شد 
، C. pallidus عالوه بر    ١٣٨١قوزه پنبه انجام شد ولي در سال        

 نيز  N. capsiformis و   C. carneaاز جمعيت شكارگرهاي     
پنبه كاشته شده در مزارع مورد         . نمونه برداري صورت گرفت   

 .مطالعه رقم ورامين بود
 برداري از سنك قوزه پنبه و شكارگرهاي آن برنامه نمونه

  (Sample unit)ي بردار  واحد نمونه-الف
 برداري با توجه به روش فليشر و همكاران               واحد نمونه 

گيري در   مزيت تور حشره  . گيري انتخاب شد   تور حشره ) ١٩٨٥(
هاي  سهولت كاربرد و قابليت استاندارد كردن و نيز فراواني داده           

 ٣٣تور مورد استفاده داراي  دهانه به قطر            . حاصله مي باشد  
تور زني به شكلي انجام      .  يك متر بود    متر و طول دسته     سانتي

ها و در روي       گرفت كه لبه تور همتراز سطح باالي بوته             مي
برداري، تعداد تور معادل      هر واحد نمونه  . ها كشيده شود   رديف

براي اين منظور تراكم مطلق      . يك متر مربع در نظر گرفته شد       
هاي يك متر    جمعيت سنگ قوزه پنبه از طريق تكاندن تمام بوته        

مربع در داخل كيسه و كشتن حشرات داخل كيسه با استفاده از            
ها تعيين   شيشه سيانور بزرگ و شمارش حشرات كامل و پوره           

پس از هر بار تورزني     . گرديد و در مرحله بعد تور زدن آغاز شد         

هاي سنگ قوزه پنبه شكار شده          تعداد حشرات كامل و پوره      
يي ادامه يافت كه    شد و اينكار تا جا      مجددا تور زده     شمارش و 

گرفتار شده در تورها معادل تعداد حشرات         تعداد حشرات آفت  
رقم بدست  . ها گرديد  شمارش شده در روش تكاندن تمام بوته        

. آمده كه همان تعداد تور معادل يك متر مربع بود ثبت گرديد             
اين عمل در پنج تكرار و در پنج نقطه متفاوت مزرعه انجام                  

مربع بعنوان   تعداد تورهاي معادل يك متر    گرفت و نهايتا ميانگين     
 .برداري انتخاب شد واحد نمونه

  (Sample size)  اندازه نمونه -ب
هاي مورد   عامل تعيين كننده در اندازه نمونه يا تعداد نمونه         

. باشد هاي حاصل از نمونه برداري اوليه مي      نياز، اختالف بين داده   
برداري اوليه    يك نمونه  به منظور تعيين تعداد مناسب نمونه ابتدا      

هاي بدست   سپس با استفاده از داده    .  نمونه انجام شد   ٢٠با تعداد   
 تعيين   (Relative variation)آمده، فاكتور خطاي نسبي         

برداري اوليه را نشان         دقت نمونه    (RV)اين فاكتور  . گرديد
 : از فرمول زير استفاده شدRVبراي تعيين . دهد مي

                                      )100 /m RV=(SE 
m  ها و     ميانگين دادهSE     خطاي معيار داده هاي نمونه برداري 

 . باشد اوليه مي
خطاي معيار داده ها از طريق تقسيم انحراف معيار به جذر            

 . SE=SD /√n)  (تعداد نمونه بدست مي آيد
 قابل پذيرش در مطالعات مختلف متفاوت             RVمقدار    
ات مربوط به مطالعه ديناميسم جمعيت          در تحقيق . باشد مي

حشرات و تشكيل جداول زندگي كه نياز به دقت باال مي باشد،              
و در مباحث مربوط به مديريت آفات و        % ١٠ كمتر از    RVمقدار  

نيز % ٢٥ تا   RVنيز تعيين الگوي توزيع فضايي حشرات مقدار          
 از ميزان   RVبديهي است اگر مقدار    ). ٢٣(قابل قبول مي باشد     

هاي اوليه را     ل پذيرش بزرگتر باشد، بايستي تعداد نمونه          قاب
 .افزايش داد

:ها از طريق فرمول زير محاسبه و تعيين گرديد           تعداد نمونه 
    N=[ts/Dm]2          

N =تعداد نمونه مناسب 
t =tاستيودنت جدول بر حسب درجه آزادي تعداد نمونه  
s =ههاي نمونه برداري اولي انحراف معيار داده 
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D =          ميزان خطاي قابل پذيرش كه به صورت اعشاري نوشته
 شود مي

m =برداري اوليه  هاي نمونه ميانگين داده 
 (Sampling time)برداري   زمان نمونه-ج

برداري از جمعيت حشرات به صورت هفتگي تنظيم            نمونه
ها در طول    برداري شد و با توجه به اوج فعاليت روزانه آفت، نمونه         

 تعداد  ١٣٨٠در سال   . گرفت  صبح انجام    ١١ تا   ٩ت  روز بين ساع  
 و در    ١١/٧/٨٠ تا    ٢١/٤/٨٠برداري از تاريخ       شش نوبت نمونه   

ها از شروع ورود آفت به مزارع پنبه در           برداري  نمونه ١٣٨١سال  
اوايل تيرماه تا پايان دوره فعاليت آفت در اواخر آبان ماه به                  

در هر نوبت   . شد بار انجام    ١٩صورت هفتگي و در مجموع طي        
هاي سنك قوزه    برداري عالوه بر تعداد حشرات كامل و پوره        نمونه

، C. carnea  پنبه، تعداد حشرات كامل و الروهاي بالتوري سبز       
 N. capsiformisهاي  سنك     و همچنين حشرات كامل و پوره      

 .نيز شمارش و ثبت گرديد
 تعيين الگوي توزيع فضايي آفت و شكارگرهاي آن

زيع فضايي آفت و شكارگرهاي آن از دو طريق             تعيين تو 
 و روش رگرسيوني تيلور       (S2/m)نسبت واريانس به ميانگين       

(Taylor`s power law)      و آيوائو (Iwao`s patchiness 
regression)      در روش نسبت واريانس به        ). ٢٣( انجام شد

 بزرگتر از يك باشد بيانگر توزيع         s2/mميانگين هر گاه مقدار      
 چنانچه اين مقدار برابر با يك باشد توزيع تصادفي و             تجمعي، و 

. اگر كوچكتر از يك باشد آنگاه توزيع از نوع يكنواخت خواهد بود           
پس از محاسبه مقدار نسبت واريانس به ميانگين كه در آن از               
تمام داده هاي جمع آوري شده در تاريخ هاي مختلف بصورت             

 با يك بودن      يكجا استفاده مي شود، بايستي فرضيه مساوي         
نسبت واريانس به ميانگين از لحاظ آماري مورد قبول واقع شده            

 از  ) (IDيا رد شود و به همين منظور بايد شاخص پراكندگي              
 :طريق فرمول زير محاسبه شد

ID=(n-1)S2/m                                              

له  در مرح  .هاست  ميانگين داده  m واريانس و    s2كه در آن    
  : از طريق فرمول زير محاسبه شدZبعد مقدار عددي 

Z=√2 ID -√(2υ-1) 
               n=                (υ=n-1)تعداد نمونه

 باشد توزيع از نوع     -٩٦/١ و ٩٦/١ بدست آمده بين     Zهر گاه   
هر . اختالف معني داري با يك ندارد     S2/mتصادفي بوده و مقدار     

اشد توزيع از نوع تجمعي و اگر          ب ٩٦/١ بيشتر از     Zگاه مقدار   
 در  . باشد توزيع از نوع يكنواخت خواهد بود         -٩٦/١كوچكتر از   

هاي مربوط به هر سال و همچنين مجموع           اين روش كل داده    
جهت . هاي دو سال با هم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند            داده

هاي آماري   تاييد نوع توزيع فضايي بدست آمده از طريق روش          
هاي رگرسيوني نيز     ين توزيع فضايي از طريق روش        فوق، تعي 
در روش رگرسيوني، داده هاي مربوط به هر تاريخ            . انجام شد 

بصورت جداگانه در نظر گرفته شده و واريانس و ميانگين هر               
فرمول مورد استفاده در روش گرسيوني       . تاريخ محاسبه مي شود  
 :تيلور بصورت زير است

Log S2= log a+ b log m                                        
S2   ها و      واريانس نمونهm     ها در هر تاريخ         ميانگين نمونه

 . برداري است نمونه
b        شيب خط رگرسيون و a        محل تالقي خط رگرسيون با 
 . استyمحور 

برداري در سال    ميانگين و واريانس مربوط به هر تاريخ نمونه       
تن لگاريتم با     محاسبه و پس از گرف        ١٣٨١ و درسال     ١٣٨٠

 رابطه رگرسيون خطي بين آنها       Minitabاستفاده از نرم افزار      
 بزرگتر از يك     (b)چنانچه شيب خط رگرسيون       . بدست آمد 

باشد ، توزيع از نوع تجمعي و اگر مساوي يا كوچكتر از يك باشد              
 .توزيع فضايي به ترتيب از نوع تصادفي و يكنواخت خواهد بود

 انجام  b=1راي اثبات آماري، آزمون      و ب  bپس از تعيين مقدار   
 : محاسبه شده از فرمول زير بدست آمد t. گرديد

t=(b-1)/SEb و            SEb=SDb /√n         
t      محاسبه شده با t        جدول با درجه آزادي n-2     و سطح  

 t محاسبه شده از      tكوچكتر بودن   . مقايسه گرديد % ٥اطمينان  
 است كه در اين      b=1بر  جدول بيانگر قبول فرض صفر مبني         

 برابر با يك بوده و توزيع فضايي از نوع تصادفي                  bصورت  
 باشد  b<1 باشد توزيع تجمعي، واگر      b>1چنانچه     . باشد مي

 .توزيع يكنواخت خواهد بود
در روش رگرسيوني آيوائو، فرمول رگرسيون خطي بصورت          

 :زير مي باشد
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m*=α +βm     m*=m+[(S2/m)-1]  
 و ١٣٨٠برداري در سال    هر تاريخ نمونه    در اين روش براي    

 محاسبه  *m به تفكيك و نيز در مجموع دو سال يك               ١٣٨١
 محاسبه شده رابطه     *mگرديد و بين ميانگين هر تاريخ با            

 تاريخ و سال     ٦ در   ١٣٨٠براي سال    . رگرسيوني بدست آمد  
 تاريخ معادله   ٢٥ تاريخ، ودر مجموع دو سال در          ١٩ در   ١٣٨١

.  يا شيب خط رگرسيون بدست آمد       βبه و   خط رگرسيون محاس  
 باشد  β >١ باشد توزيع تجمعي واگر     β <١در اين روش نيز اگر     

در . باشد توزيع از نوع تصادفي است      β =١توزيع يكنواخت، واگر  
تمام .  مشابه روش قبل انجام گرفت      β=1اين مورد نيز تست        

هاي ذكر شده در خصوص تعيين توزيع فضايي ، هم براي              روش
ك قوزه پنبه و هم براي شكارگرهاي آن يعني بالتوري            آفت سن 

 . سبز و سنك نابيس انجام گرديد
 

 نتايج و بحث
  برنامه نمونه برداري از سنك قوزه پنبه و شكارگرهاي آن

  واحد نمونه برداري-الف
نتايج حاصل از مقايسه دو روش نمونه برداري مطلق تكان            

ع با روش نمونه     دادن تمام بوته هاي موجود در يك متر مرب           
برداري نسبي تور زدن براي نمونه برداري از جمعيت سنك قوزه           

 نشان داد كه بصورت ميانگين        ١٣٨١و  ١٣٨٠پنبه در دو سال    
 تور بعنوان   ١٠لذا. باشد  تور معادل يك مترمربع  مي        ١٠تعداد

 .يك واحد نمونه برداري انتخاب شد
  اندازه نمونه -ب

اري نشان داد كه تعداد       نتيجه حاصل از اولين نمونه برد        
نمونه مورد نياز جهت برنامه نمونه برداري با خطاي قابل قبول            

٢٠  %) (D=0.2     مقدار .  واحد نمونه برداري مي باشد    ٢٥  برابر با
RV      بود كه در محدوده قابل     % ٧٥/١٥  نمونه برداري اوليه برابر

 .قبولي قرار داشت
 توزيع فضايي آفت و شكارگرهاي آن

 C. pallidusه پنبه  سنك قوز-الف
 و  (ID)، ضريب پراكندگي  )S2/m(نسبت واريانس به ميانگين     

Z                  مربوط به نمونه برداري از جمعيت سنك قوزه پنبه در 
 بصورت جداگانه و مجموع داده هاي دو         ١٣٨١ و   ١٣٨٠سالهاي

 . بدست آمد١سال به شرح جدول
 

به از  نتايج مربوط به تعيين نوع توزيع فضايي سنك قوزه پن-١جدول
 طريق نسبت واريانس به ميانگين

Z ID S2/m  ها سري داده
 ١٣٨٠سال ١٨/٢ ٤٦/٣٠٣ ٩٩/٧
 ١٣٨١سال ٠٣/٥ ٩٨/٢٣٧٤ ٢٥/٣٨
 مجموع دو سال ٤٨/٥ ١٢/٣٣٦٢ ٩٧/٤٦

 
نتايج حاصله نشان داد كه توزيع فضايي آفت در هر سه                

از نوع تجمعي   ) سال اول، سال دوم و مجموع دو سال        (وضعيت  
 جهت تكميل اطالعات در مورد الگوي توزيع فضايي             .مي باشد

حشره از دو روش رگرسيوني تيلور و آيوائو نيز استفاده گرديد              
 . درج شده است٢كه نتايج دست آمده در جدول 

 log S2 در روش تيلور رگرسيون بين         
براي log m و 

در همين  .  معني دار نبود  ١٣٨٠داده هاي جمع آوري شده در سال    
  *m و   mشابهي در روش رگرسيوني آيوائو بين        سال وضعيت م  

، رگرسيون هاي مربوطه معني دار بود     ١٣٨١در سال . مشاهده شد 
(p<0.05)و شيب خط رگرسيون محاسبه شد . 

 جدول بزرگتر   tمحاسبه شده از    t در هر دو روش رگرسيوني      
بود كه نشانگر اختالف معني دار شيب خط رگرسيون از يك               

  مقدار اين شيب از يك بزرگتر بود              مي باشد و از آنجا كه       
 .لذا تجمعي بودن توزيع فضايي آفت تاييد گرديد) ٢جدول (

 
 پارامترهاي حاصل از تجزيه رگرسيوني داده هاي مربوط به -٢جدول

 پنبه جهت تعيين توزيع فضايي سنك  قوزه
مجموع دو سال ١٣٨١سال   نوع رگرسيون ١٣٨٠سال 

رگرسيون معني دار نبود   Taylor 
)b(شيب خط رگرسيون  - ٣٣/١ ٣٣/١
٩١/١١ ٤٦/١٨ - tمحاسبه شده  
١١/٢ ٠٧/٢ - tجدول  

 نوع توزيع فضايي - تجمعي تجمعي
    
رگرسيون معني دار نبود   Iwao 
)β(شيب خط رگرسيون  - ١٧/١ ٢٠/١
٣٦/١٠ ٣٦/١٨ - tمحاسبه شده  
١١/٢ ٠٧/٢ - tجدول  

 يينوع توزيع فضا - تجمعي تجمعي

 



 ١٣٨٤، سال ٢، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٣٠٠

 C. carnea بالتوري -ب
 انجام  ١٣٨١نمونه برداري براي بالتوري سبز فقط در سال          

 :نتيجه حاصل از تجزيه داده ها به شرح زير مي باشد. گرفت
 S2/m= ٦٨/٣             نسبت وارياسن به ميانگين

 ID= ٨٩/١٧٤٤                                   ضريب پراكندگي
      Z= ٣/٢٨                                                  Zمقدار 

 بدست آمد لذا توزيع      ٩٦/١ بيشتر از     Zاز آنجاييكه مقدار     
همبستگي بين متغيرها   . فضايي حشره از نوع تجمعي تعيين شد      
 (p<0.05).در هر دو روش رگرسيوني معني دار بود

نتيجه تجزيه رگرسيوني داده هاي مربوط به اين حشره به            
 :ح زير مي باشدشر

 جدول =t ١١/٢ محاسبه شده =t ٤٧/١٣  =b ٣١/١روش تيلور 
 جدول =١١/٢t محاسبه شده    =t ٤٧/١٣  =٠/١ßروش آيوائو 

t محاسبه شده از     tچنانكه مشاهده مي شود در هر دو مورد         
جدول بزرگتر است لذا شيب خط رگرسيون از يك اختالف               

به اين ترتيب تجمعي    . دمعني دار داشته و بزرگتر از يك مي باش       
 .بودن توزيع فضايي حشره تاييد مي شود

 N. capsiformis سنك -ج
 انجام  ١٣٨١برداري براي اين حشره فقط در سال            نمونه

نسبت  .تراكم حشره در اغلب نمونه برداري ها پايين بود         . گرفت
١٣/٥١٤ و شاخص پراكندگي    =٠٨/١S2/mوارياسن به ميانگين  

ID=     ٣٢/١     وZ=  از آنجاييكه مقدار    . مد بدست آZ   در حدفاصل 
 مي باشد لذا توزيع حشره از نوع تصادفي            -٩٦/١و  ٩٦/١بين  

بدليل پائين بودن تراكم حشره در نمونه              . تعيين گرديد  
برداري ها، خطاي نمونه برداري باال بود و لذا روش تجزيه                 

 .رگرسيوني در اين مورد قابل استناد نمي باشد و انجام نشد
ن توزيع فضايي سنك قوزه پنبه نشانگر آن             تجمعي بود 

است كه حضور يك فرد در يك منطقه از محيط زيست باعث               
افزايش حضور ساير افراد در نقاط اطراف آن شده و به عبارت               
ديگر احتمال اشغال هر يك از نقاط زيستگاه توسط افراد آن               

توزيع فضايي بالتوري سبز نيز از نوع تجمعي        . جامعه برابر نيست  
ود كه بيانگر وابستگي توزيع اين شكارگر به توزيع آفت مي باشد           ب

و لذا مي تواند نقش فعالتري در كاهش جمعيت آفت داشته               
در حاليكه توزيع سنك نابيس تصادفي بوده و وابستگي            . باشد

شايد يكي از داليل تصادفي     . محكمي به توزيع فضايي آفت ندارد     
يين بودن تراكم    بودن توزيع فضايي سن شكارگر نابيس پا           

 .جمعيت آن در واحد سطح باشد
نمونه برداري از مزارع پنبه براي بررسي تغييرات جمعيت            

 توسط  ٧٧ تا ٧٥سنك قوزه پنبه و حشرات مفيد طي سالهاي          
نامبرده به  . نيز بوسيله تور زدن انجام شد        ) ١٣٧٨(حسيني  

 بار تور زده     ١٠٠صورت هفتگي نمونه برداري كرده و هر هفته          
  توسط استم    C. pallidusدر بررسي اهميت اقتصادي    . است

در كشور سوريه، روش نمونه برداري تور حشره گيري          ) ١٩٨٧(
در خصوص روش هاي نمونه      . مورد استفاده قرار گرفته است      

.  تحقيق زيادي صورت نگرفته است            C. pallidusبرداري
 بعنوان ميريد سبز پنبه در استراليا،       C. dilutus درخصوص گونه 

ش هاي مختلف  نمونه برداري با هم مقايسه شده اند كه از آن             رو
جمله مي توان به پوشاندن تمام بوته ها و كندن بوته ها و گذاشتن           
آن داخل كيسه و انتقال به آزمايشگاه، تكاندن بوته ها، روش               

، ٢٠،  ١٩،  ١٨(مشاهده و شمارش مستقيم حشرات اشاره كرد          
٢١( . 

از جمله پهن كردن پارچه و       برداري   روشهاي مختلف نمونه  
برداري بوسيله دستگاه     گيري و نمونه    تكاندن بوته، تور حشره     

هاي خانواده    برداري از سن     مكنده دقت يكساني در نمونه         
Miridae          دارند ولي تكاندن بوته روي پارچه تعداد بيشتري سن 

در مزارع بزرگ، تور حشره گيري     . در مترمربع جمع آوري مي كند   
هاي مناسبي هستند، ولي هر دو روش          نده گزينه و دستگاه مك  

در حال حاضر چهار روش براي        ). ٧(نياز به كاليبراسيون دارند    
 در  Creontiades dilutusنمونه برداري سنك ميريد سبز پنبه     

: مزارع پنبه استراليا مورد استفاده قرار مي گيرد كه عبارتند از             
روش مشاهده و   پوشاندن بوته ها، تكاندن بوته ها روي پارچه،           

شمارش مستقيم و نمونه برداري بوسيله دستگاه مكنده و نيز             
، ١٩،  ١٨(گيري است    يك روش پنجم كه استفاده از تور حشره        

٢١، ٢٠.( 
گيري بعنوان يك روش نمونه برداري        استفاده از تور حشره    

مناسب و قابل دسترس در نمونه برداري از حشرات و بررسي               
 مزارع پنبه دره سان جواكين         ديناميسم جمعيت حشرات در    
روش نمونه برداري تور زدن    ). ١١(مورد استفاده قرار گرفته است      
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بيشترين كارايي را براي نمونه برداري از حشرات بالغ                    
Chrysopa spp.     و Nabis spp.       و كفشدوزك ها در مزارع 

 ) .٥(سويا دارد 
برداري سن هاي    در بررسي مقايسه اي روش هاي نمونه          

Nabidae          كفشدوزك ها و بالتوري ها بعنوان دشمنان طبيعي ،
شته نخود در مزارع عدس، دقت نسبي نمونه برداري بوسيله تور           

برداري  هاي نمونه  حشره گيري با روش دستگاه مكنده و روش         
نتايج بدست آمده نشان داد كه            . گيري شد   مطلق اندازه  

 و  .Nabis sppگيري از تراكم شته نخود ،        هاي تور حشره   برآورد
Hippodomia spp.          مشابه تراكم مطلق مي باشد كه بوسيله 

روش دستگاه مكنده بود هر چند كه جمعيت برآورد شده اندكي           
 ).١٧(كمتر از نمونه برداري مطلق بود 

ميزان دقت روش هاي تور زدن و      ) ١٩٧٨(بيرلي و همكاران    
دستگاه مكنده بعنوان روش هاي نسبي و كندن بوته و قرار دادن            

ن داخل كيسه و شمارش تمام حشرات آن بعنوان يك روش              آ
 Nabis و .Chrysopa sppمطلق را در نمونه برداري از جمعيت 

spp.             مورد مقايسه قرار داده و به اين نتيجه رسيده اند كه روش 

نامبردگان . مطلق نمونه برداري داراي دقت باالتري است            
خود را از   همچنين الگوي توزيع فضايي حشرات مورد مطالعه          

طي ) ١٩٨١(بچينسكي و پديگو     . نوع تجمعي بدست آوردند    
 اعالم  .Nabis sppتحقيق خود روي توزيع فضايي سن هاي            

، توزيع فضايي    )آمريكا(كردند كه درمزارع سوياي ايالت آيووا          
پوره هاي نابيس از نوع تجمعي و توزيع افراد بالغ از نوع تصادفي             

در ) ٢٠٠٠(امورا و همكاران     نتايج حاصل از تحقيق ناك      . است
مزارع بادمجان نشان داد كه الگوي توزيع فضايي تخم بالتوري             

C. carnea          از نوع تجمعي مي باشد ولي ضريب تجمع آن پايين
توزيع فضايي تخم اين بالتوري با توزيع فضايي شته هاي           . است

ميزبان داراي همبستگي ضعيفي بود ولي اين ارتباط در مورد             
 Chrysopa pallens (Ramber)گري با عنوان      بالتوري دي 
نيز ميزان همبستگي بين الگوي      ) ١٩٩٩(لو و يين    . قوي تر بود 

 و آفت    Chrysopa sinica Tjederتوزيع فضايي بالتوري      
Helicoverpa armigera (Hubner)    راموردبررسي قرار دادند 

گوي در ارتباط با ال   . و اين رابطه را از نوع معني دار بدست آوردند        
 .توريع فضايي سنك قوزه پنبه اطالعاتي در منابع يافت نشد
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SUMMARY 

 
Sampling programme and spatial distribution patterns of Creontiades pallidus 

Ramber and its predators Chrysoperla carnea (Stephens) and Nabis capsiformis Germar 
were determined in Torbat Heidarieh and Sabzevar (Khorasan province) during 2001 - 
2002. Ten times netting by a sweep net was determined as a sample unit. Reliable 
sample size was obtained to be 25. Variance to mean ratio and regression methods 
(Taylor and Iwao) were used for deteminig the spatial distribution patterns of the 
insects. The results revealed that spatial distribution of nymphs and adults in C. pallidus 
and larvae in C. carnea were aggregated. The spatial distribution of nymphs and adults 
in N. capsiformis was determined as random. It seems one of the important reasons for 
random distribution of N. capsoformis was low population density of this predator. The 
similarity of distribution patterns in C. pallidus and C. carnea indicated a positive 
reaction of predator to aggregation of its prey and such behavior may increase the 
efficiency in the predator. Determining the sampling programme and spatial distribution 
in C. pallidus can be used in integrated management of this important pest in cotton 
fields. 
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