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چکیده
سن گندم ( Eurygaster integriceps Put. )Hemiptera: Scutelleridaeمهمتـرین آفـت گنـدم و
جـو میباشد .این پژوهش طی سالهای  1394و  1395در مزرعه یک هکتاری گندم آبی در
شهرستان چادگان انجام شد .در این پژوهش با انجام نمونه برداریهای منظم نوسانات جمعیت و توزیع
فضایی مراحل مختلف پورگی آفت با استفاده از مدلهای قانون نمایی تیلور و شاخص آیوائو محاسبه
شد .در روش تیلور در سال ( 94به جز پوره سن پنج) و  95توزیع فضایی از نوع تجمعی بهدست آمد.
در روش آیوائو در سال  94توزیع فضایی برای سنین مختلف پورگی به صورت تجمعی مشاهده شد و
در سال  1395به جز پورهی سن سوم و چهارم توزیع فضایی از نوع تجمعی بهدست آمد .زمان ظهور
سنین اول تا پنجم پورگی در سال  1394به ترتیب در  94/2/29 ،94/2/26 ،94/2/26 ،94/2/20و
 94/3/5مشاهده شد .زمان ظهور سنین اول تا پنجم پورگی در سال  1395به ترتیب در ،95/2/29
 95/3/11 ،95/3/3 ،95/3/1و  95/3/15مشاهده شد .اوج تراکم پورهی سن دوم که بهترین زمان برای
کنترل سن گندم میباشد در سال  1394در نهم خرداد ماه ( ،)2/43±0/65و در سال  1395در 15
خرداد ماه ( )3/46±0/79ثبت شد.
واژههای کلیدی :تراکم جمعیت ،قانون نمایی تیلور ،مدل رگرسیونی آیوائو ،سن گندم

*مسئول مکاتبات ،پست

الکترونیکیzahradustiy@gmail.com :

تاریخ دریافت ، 1397/6/18 :تاریخ پذیرش1397/9/19 :

دوستی و همکاران  :تراکم جمعیت سن معمولی گندم  Eurygaster integricepsو الگوی ...

98

مقدمه
گندم از قدیمیترین و مهمترین گیاهان زراعی مورد استفاده انسان است که در سطحی معادل
 220میلیون هکتار در دنیا کشت میشود .در ایران همه ساله مساحتی بالغ بر  6/65میلیون
هکتار به کشت این محصول مهم اختصاص مییابد .از کل اراضی زیر کشت گندم کشور 36
درصد را گندم آبی و  64درصد را گندم دیم تشکیل میدهد که استان اصفهان  88180هکتار
از کل اراضی زیر کشت گندم را دارا میباشد ).(Ahmadi, 2014
سن گندم Eurygaster integriceps Puton ،از آفات مهم و کلیدی گندم است و به عنوان
مهمترین مسئله گیاهپزشکی ایران مطرح است ) .(Rajabi, 2000حدود سه میلیون از 5/4
میلیون هکتار اراضی آلوده به این آفت در غرب آسیا( ،بیش از  50درصد) مربوط به ایران است
).(Omidi et al., 2014; Dewettinck et al., 2008
خسارت سن گندم به این گیاه کمّی و کیفی است .سن مادر خسارت خود را منحصراً کمّی وارد
میکند .این آفت دارای پنج سن پورگی میباشد که پورهها با تغذیه از شیرهی دانههای نارس
گندم موجب کاهش شدید کیفیت آرد حاصل از دانههای سنزده میشوند ).(Rajabi, 2000
تا قبل از مرسوم شدن مبارزهی شیمیایی ،از روشهای مختلف دیگر مانند سوزاندن گیاهان
محل زمستانگذرانی سن ،جمعآوری سن در مزارع و نیز در مناطق زمستانگذارن ،مبارزهی
زراعی و بیولوژیک استفاده میگردید اما با پیدایش حشرهکشهای شیمیایی که دارای اثرات
فوری و طیف وسیع تأثیر روی حشرات میباشند ،به تدریج جای تمام روشهای کنترل را
گرفت و طی دهههای اخیر روش مبارزهی شیمیایی گستردهترین روش مبارزه بودهاست
) .(Critchley, 1998کاربرد هر یک از روشهای شیمیایی ،زیستی و غیره برای مهار آفت،
مستلزم اطالع از انبوهی آفت برای تصمیمگیری در یک آستانهی مورد نظر است
) .(Seyedoleslami et al., 2003از طرف دیگر ،تعداد حشرات در بوم نظامهای کشاورزی بسیار
زیاد میباشد و در بررسی جمعیت آنان امکان سرشماری نمیباشد .از اینرو برای بررسی
جمعیت حشرات نیاز به نمونهبرداری میباشد ) .(Moeini Naghadeh, 1993نمونهبرداری و
تصمیمگیری درباره آفت ،اساس سیستم تلفیقی آفات میباشد .نمونهبرداری اطالعات جامعی در
مورد حضور یا عدم حضور آفت ،طغیانی یا غیرطغیانی بودن آفت ،مهاجرت ،تغذیه ،تولیدمثل،
مرگومیر ،ساختار سنی ،شکل رشد جمعیت ،تراکم ،نحوه انتشار آفت و تجزیه و تحلیل آنها به
ما میدهد .در روشهای نمونهبرداری چهار نکته شامل :زمان نمونهبرداری ،مکان نمونهبرداری،
تعداد و تکنیک نمونهبرداری اهمیت دارد ) .(Pedigo & Buntin, 1993هدف از نمونهبرداری،
ارزیابی آمارههایی است که به کمک آنها بتوان پراکنش جمعیت را مورد بررسی قرار داد؛ مانند
تغییرات تراکم حشرات ،نحوه توزیع و پراکنش آنها ،ارزیابی میزان خسارت و تعیین زمان
مبارزه با آنها ).(Isaak & Srivastava, 1989
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نحوهی قرارگرفتن افراد جمعیت در محیط که به آن توزیع فضایی اطالق میشود ،از مهمترین
خصوصیات بومشناختی جمعیت جانوران محسوب میشود .توزیع فضایی بعنوان یک شاخص
اکولوژیک برای ایجاد تمایز بین گونهها استفاده میشود ) .(Taylor, 1984از آنجایی که این
عامل نتیجهی اثرات متقابل بین افراد گونه و محیط زیست آن میباشد ،اطالعات مهمی را در
خصوص زیستشناسی رفتاری حشرات فراهم میسازد ) .(Tasai et al., 2000عوامل متعددی
در شکلگیری الگوی توزیع فضایی حشرات مؤثر میباشند که میتوان به الگوی تخمگذاری،
فرمونهای تجمعی ،کایرومونهای میزبان ،کارایی دشمنان طبیعی و عوامل غیر زنده و کیفیت
گیاه میزبان اشاره نمود ) .(Pedigo & Buntin, 1993پراکنش فضایی یک جمعیت معموالً در
کنار تغییر تراکم آن جمعیت تغییر مینماید .هنگامی که یک عامل مرگ و میر باعث کاهش
میزان تجمع یک جمعیت گردد ،نشان دهندهی تاثیر بیشتر آن عامل در تراکمهای باالی
جمعیت است .از سوی دیگر با کاهش میزان تجمع یک جمعیت و تمایل آن به پراکنش تصادفی یا
منظم ،شدت پدیدهی رقابت بین افراد آن جمعیت کاهش مییابد (.)Afshari & Dastranj, 2010
الگوی پراکنش نتیجه تعامل بین یک جمعیت و محیط پیرامون آن میباشد .آگاهی از این الگو
در محیط باعث میشود که در توصیف و شناخت جمعیت مورد مطالعه از اطالعات بیشتری
برخوردار باشیم .بنابراین یک تخمین و اندازهگیری از پراکنش بهطوریکه از نظر زیستی
مناسب و از لحاظ آماری معتبر باشد برای انجام تحقیقات پایه یا کاربردهای مدیریت آفات الزم
و ضروری است ).(Pedigo & Zeiss, 1996
در سالهای اخیر مطالعات متعددی برای ارزیابی الگوی پراکنش فضایی حشرات مختلف از جمله
سرخرطومی یونجه  ،(Arbab, 2006) Tychius aureolusگونههای مختلف شته ( Tomanovic et
 ،)al., 2008; Winder et al., 1999کنه تارعنکبوتی Mohiseni & ( Tetranychus urticae
 ،)Kushki, 2016پسیل زبان گنجشک ،(Jamshidi et al., 2017) Psyllopsis discrepans
سنک قوزه پنبه  ،(Jafari et al., 2005) Creontiades pallidusشکارگرهای مهم شتهخوار
) ،(Afshari & Dastranj, 2010کرم میوهخوار گوجه فرنگی Helicoverpa armigera
) ،(Shabanipor et al., 2013سوسک برگخوار غالت Asade et al., ( Oulema melanopus
 ،)2009تریپس گندم ) ،(Ramazani & Zandisohani, 2012مراحل نابالغ سوسک چهار نقطه-
ای حبوبات  (Taghizade & Fathipour, 2016) Callosobruchus maculatesو سن بذرخوار
کلزا ) Nysius cymoides (Mohaghegh et al., 2015صورت گرفتهاست.
بر اساس بررسی ) Mohiseni et al. (2009الگوی پراکنش فضایی سنین مختلف پورگی و
حشره کامل نسل جدید سن گندم  E. integricepsدر مزارع گندم دیم تجمعی گزارش شده
است .با توجه به استراتژیک بودن محصول گندم و اهمیت خسارتزایی سن معمولی گندم ،پژوهشهای
متعددی در ارتباط با تخمین تراکم این آفت در مناطق مختلف گندمکاری انجام شدهاست ( Dustiy,
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 .)2017; Samin et al., 2011با این وجود پژوهش قابل ذکری در زمینهی نحوهی پراکنش
فضایی سن گندم در مز ارع آبی در ایران انجام نشده است .از این رو ،بررسی زیر به هدف
تعیین تراکم جمعیت سن معمولی گندم و ارزیابی الگوی توزیع فضایی سنین مختلف
پورگی در مزرعه گندم آبی در شهرستان چادگان ،استان اصفهان انجام شد .
مواد و روشها
بررسی تراکم جمعیت و توزیع فضایی مراحل مختلف پورگی سن گندم در سالهای  1394و
 1395در شهرستان چادگان ،استان اصفهان انجام شد .نمونهبرداری در مزرعه آبی گندم رقم
پیشگام به مساحت یک هکتار در شهرستان چادگان انجام شد( .جدول  .)1در طی نمونه
برداری مزرعه سمپاشی نشد و تنها در ابتدای فصل کشت یکبار کود دهی انجام شد .نمونه
برداری از اول فروردین شروع شد و تا زمان برداشت گندم هر دو روز یکبار انجام شد.
جدول  -1مختصات مزرعه نمونه برداری شده با استفاده از دستگاه جی پی اس
Table 1. Field sampling coordinates using a GPS device
UTM
3900s 04645581
3624273

)Heigh sea from level (m
2135

واحد و اندازه نمونهبرداری

برای شمارش پورههای سنین یک و دو از کادر چوبی به ابعاد یک متر در یک متر و با رشد
گندم و ظهور پورههای سن سه به باال و حشرات کامل نسل جدید از تور حشره گیری به قطر
 37سانتیمتر با دسته  76سانتیمتری استفاده شد .برای تبدیل تخمین نسبی به مطلق به این
صورت عمل شد که بعد از مشاهده پورهی سن سوم در مزرعه  20بار کادر انداخته و تعداد پوره
در هر بار کادر اندازی یادداشت شد و سپس میانگین آن محاسبه شد .در مرحلهی بعد با
استفاده از تور حشره گیری شروع به تور زدن نموده تا ببینیم که با چند بار تور زدن میتوان به
تعداد پوره ای که در یک متر مربع با استفاده از کادر محاسبه شده بود دست یافت.
به منظور تعیین تعداد مناسب نمونه ،ابتدا یک نمونهبرداری اولیه با تعداد  30واحد نمونه انجام
گرفت .سپس با استفاده از دادههای بهدستآمده مقدار خطای نسبی)(Relative Variance
تعیین شد .مقدار خطای نسبی از طریق معادلهی زیر محاسبه شد:
()1

 100

SE

= RV

X

در این معادله ̅𝑥 ،میانگین دادههای نمونهبرداری اولیه و  SEخطای استاندارد میباشد .مقدار
خطای نسبی قابل پذیرش در تعیین الگوی توزیع فضایی  25درصد در نظر گرفته خواهد شد.
سپس تعداد نمونهی مورد نیاز با استفاده از معادلهی زیر محاسبه شد:
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 t  SD 
=N
 D  x 

()2
 Nبرابر تعداد نمونهی مورد نیاز t ،مقدار جدول  t-studentبر حسب درجهی آزادی تعداد نمونهSD ،
انحراف معیار دادههای نمونهبرداری اولیه و  Dمیزان خطای قابل قبول ( )0/25میباشد ( Pedigo
.)& Buntin, 1993
تعیین الگوی توزیع فضایی پورههای سن گندم

در این بررسی ،توزیع فضایی پورهی سن گندم با استفاده از مدلهای رگرسیونی تیلور 1و آیوائو
مورد بررسی قرار گرفت.

2

روش رگرسیونی تیلور

در این روش ،بر اساس دادههای مربوط به زمانهای مختلف نمونهبرداری با استفاده از معادله
( )3بین لگاریتم میانگین ) ̅𝑥  (Logو لگاریتم واریانس ) (Log S2رگرسیون خطی برقرار شده و
مقادیر عرض از مبدأ ) (aو شیب خط رگرسیون ) (bمحاسبه میگردد.
()3
)̅… 𝐿𝑜𝑔 (𝑆 2 ) = 𝐿𝑜𝑔(𝑎) + 𝑏 𝐿𝑜𝑔(x
در این معادله اگر شیب خط رگرسیون بزرگتر ،مساوی و یا کوچکتر از یک باشد ،الگوی
توزیع فضایی به ترتیب از نوع تجمعی ،تصادفی و یا یکنواخت تعیین خواهد شد (Taylor,
).1984
روش رگرسیونی آیوائو

این روش نیز تا حدود زیادی مشابه روش قبلی است و از رابطهی رگرسیونی بین میانگین
ازدحام لوید )* (xو میانگین دادهها ) ̅𝑥( استفاده میشود:
𝛼 𝑥 ∗ = 𝛽𝑥̅ +
()4
2
𝑆
()5
∗
)− 1

̅𝑥

( 𝑥 = 𝑥̅ +

در این معادالت S2 ،بیانگر واریانس دادههای حاصل از نمونهبرداری 𝛼 ،عرض از مبدأ و  βشیب
خط رگرسیون است.
برای آگاهی از معنیدار بودن اختالف شیب خط رگرسیون محاسبه شده (شاخص  bتیلور و β
آیوائو) با عدد یک  ،از معادله ( )6استفاده شد.
||𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 − 1
()6
=𝑡
𝑒𝑝𝑜𝑙𝑠𝐸𝑆

Taylor’s Power Low
Iwao’s Patchiness Regression

1
2
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اگر مقدار  tمحاسبه شده کوچکتر از مقدار جدول با درجه آزادی  n-2و سطح معنیداری پنج
درصد باشد ،فرض صفر مبنی بر  b=1پذیرفته شده و الگوی توزیع فضایی از نوع تصادفی
خواهد بود؛ در غیر این صورت چنانچه  b˃1و یا  b˂1باشد ،الگوی توزیع فضایی به ترتیب
تجمعی و یکنواخت خواهد بود ).(Taylor, 1984
نتایج
واحد نمونه برداری

نتایج حاصل از مقایسه دو روش نمونه برداری مطلق استفاده از کادر یک در یک متر با روش
نمونه برداری نسبی تور زدن برای نمونه برداری از جمعیت سن گندم در دو سال  1394و
 1395نشان داد که بصورت میانگین تعداد پنج تور معادل یک متر مربع میباشد .لذا پنج تور
به عنوان یک واحد نمونه برداری انتخاب شد.
اندازه نمونه

بر اساس نتیجهی حاصل از اولین نمونهبرداری ،تعداد نمونهی مناسب با خطای قابل قبول
( )0/25برابر  31واحد تعیین شد .مقدار خطای نسبی ( )RVنمونهبرداری اولیه مقدار %10/17
بود که در محدودهی قابل قبول قرار داشت.
نوسانات فصلی جمعیت سنین مختلف پورگی سن گندم در سال 1394

تغییرات جمعیت سنین مختلف پورگی سن گندم در سال  1394در شکل  1نشان داده شده
است .زمان ظهور سنین پورگی اول تا پنجم به ترتیب در تاریخهای ،94/2/26 ،94/2/20
 94/2/29 ،94/2/26و  94/3/5مشاهده شد .اوج تراکم پورههای سن اول تا پنجم به ترتیب در
سوم خرداد ماه ( ،)2/60±0/57نهم خرداد ماه ( 11 ،)2/43±0/65خرداد ماه (،)0/42±2/66
 15خرداد ماه ( )2/06±0/43و  19خرداد ماه ( )2/03±0/34در متر مربع مشاهده شد.
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Figure 1. Seasonal fluctuations of different stage nymphal Sunn pest E. integriceps in 2014, in
Chadegan province

نوسانات فصلی جمعیت سنین مختلف پورگی سن گندم در سال 1395
نوسانات فصلی سنین مختلف پورگی سن گندم در سال 1395در شکل  2آورده شدهاست.
زمان ظهور و اوج پوره سن اول در مزرعه به ترتیب در  29اردیبهشت ماه با تراکم 0/86±0/33
در متر مربع و  11خرداد ماه با تراکم  4/10±0/55در متر مربع مشاهده شد .زمان اوج سنین
دوم تا پنجم پورگی به ترتیب در تاریخهای  25 ،15 ،15و  29خرداد ماه با تراکم ،3/46±0/79
 2/13±0/46 ،2/56±0/49و  2/43±0/26در متر مربع مشاهده شد.
زمان ظهور و اوج تراکم جمعیت سن مادر در منطقهی اسماعیل آباد به ترتیب در  88/1/5و
 88/1/26و زمان ظهور سنین اول تا پنجم پورگی به ترتیب در 88/2/3، 88/2/3، 88/1/26
 88/2/15، 88/2/15،به دست آمد ) .(Samin et al., 2011ظهور سن مادر در مزارع گندم
اطراف دانشگاه شاهد در  88/1/12و باالترین تراکم جمعیت آن در  88/1/26و زمان ظهور
سنین اول تا پنجم پورگی نیز به ترتیب در 88/3/15 ،88/3/10 ،88/2/3 ،88/2/3 ،88/1/26
بود .زمان ظهور سن مادر و سنین اول تا پنجم پورگی در منطقهی درسون آباد به ترتیب در
 88/2/10 ،88/2/10 ،88/2/3 ،88/1/26 ،88/1/5و  88/2/15و زمان اوج تراکم جمعیت سن
مادر در  88/2/10ثبت گردید .در منطقهی قلعه نو زمان ظهور سنین اول تا پنجم پورگی به
ترتیب در  88/2/15 ،88/2/15 ،88/2/10 ،88/2/10 ،88/2/3ثبت گردید .در منطقهی نظر
آباد ،زمان ظهور و اوج تراکم سن مادر به ترتیب در  88/1/19و  88/1/26زمان ظهور سنین اول
تا پنجم پورگی نیز به ترتیب در  88/2/15 ،88/2/10 ،88/2/3 ،88/1/26و  88/2/15بود
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) .(Samin et al., 2011علت تفاوت در زمان ظهور و اوج سن گندم در مناطق مختلف می تواند
به دلیل تفاوت در شرایط آب و هوایی باشد.
Nymph 5

Nymph 3

Nymph 4

Nymph 1

Nymph 2

4/5

3/5
3
2/5
2
1/5
1
0/5

Mean number nymph in m2

4

0

95/4/4

95/4/2

95/3/31

95/3/29

95/3/27

95/3/25

95/3/23

95/3/21

95/3/19

95/3/17

95/3/15

95/3/13

95/3/11

95/3/9

95/3/7

95/3/5

95/3/3

95/3/1

95/2/29

95/2/26

Sampling time

شکل  -2نوسانات فصلی سنین مختلف پورگی سن گندم در سال  ،1395شهرستان چادگان
Figure 1. Seasonal fluctuations of different stage nymphal Sunn pest E. integriceps in 2015, in
Chadegan province

الگوی توزیع فضایی

بر اساس نتایج حاصل از هر دو روش قانون توان تیلور و آیوائو برای مراحل مختلف سنین
پورگی سن گندم در سال  94و  95متفاوت و تصادفی و تجمعی بود .در روش تیلور در سال
( 94به جز پوره سن پنج) و  95توزیع فضایی از نوع تجمعی به دست آمد (جدول  2و  .)4در
روش آیوائو در سال  94توزیع فضایی برای سنین مختلف پورگی به صورت تجمعی مشاهده شد
و در سال  1395به جز پوره سن سوم و چهارم توزیع فضایی از نوع تجمعی به دست آمد
(جدول  3و .)5
مقادیر  R2نشان میدهد که در تمام موارد روش رگرسیونی تایلور برازش بهتری برای توصیف
دادهها داشتهاست و بر این اساس توزیع فضایی سنین مختلف پورگی سن گندم از نوع تجمعی
معرفی میگردد.
الگوی پراکنش سنین مختلف پورگی و حشره کامل نسل جدید سن گندم  E. integricepsدر
مزارع گندم دیم تجمعی بود ) .(Mohiseni et al., 2009نتایج تحقیقات در مزارع گندم دیم
بروجرد نشان از تجمعی بودن توزیع فضایی حشره کامل سن گندم  E. integricepsداشت
) .(Mohiseni, 2010بررسی پراکنش فضایی پوره و حشرات کامل سن Euschistus heros
 Fabriciusدر مزارع سویا نیز نشان داد که پورههای سنین اول تا سوم پراکنش تجمعی دارند،
در حالی که پورههای سنین چهارم و پنجم و حشرات کامل به صورت انفرادی و یا در گروههای
کوچک فعالیت کرده و ممکن است یکی از انواع پراکنش تجمعی یا تصادفی را دارا باشد
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 الگوی پراکنش فضایی مراحل نابالغ و حشرات کامل سن بذرخوار کلزا.(Souza et al., 2013)
 از نوع تجمعی بوده ولی با قانون نمایی تایلور برازش بهتری نشانNysius cymoides Spinola
.(Mohaghegh et al., 2015) داد
 با استفاده از قانون نمایی تیلور در سالE.integriceps  الگوی توزیع فضایی مراحل مختلف پورگی-2 جدول
1394
Table 2. Spatial distribution of different nymphal stage of E.integriceps usingTaylors Power Law
in 2014
Growth stage

Intercept±SE

b±SE

tb

R2

Pvalue

Distribution

Nymph 1
Nymph 2
Nymph 3
Nymph 4
Nymph 5
Total growth
nymph

1.92±0.09
1.64±0.02
1.81±0.02
1.40±0.02
0.75±0.04

1.48±0.06
1.11±0.06
0.91±0.06
1.01±0.06
0.78±0.14

8
1.63
1.27
0.29
1.47

0.91
0.95
0.93
0.93
0.68

0.00**
0.00**
0.00**
0.00**
0.00**

Aggregated
Aggregated
Aggregated
Aggregated
Random

1.86±0.17

1.42±0.11

3.81

0.80

0.00**

Random

Confidence interval
0.95% of the intercept
upper
lower
1.36
1.08
2.22
1.61
1.43
1.11
1.78
1.24
1.62
0.71
1.98

1.24

ns

: No significant difference *: significant difference at the level of 0.05 **: significant difference at the level of 0.01

 با استفاده از قانون نمایی تیلور در سالE.integriceps  الگوی توزیع فضایی مراحل مختلف پورگی-3 جدول
1395
Table 3. Spatial distribution of different nymphal stage of E.integriceps usingTaylors Power Law
in 2015
Growth stage

Intercept ±SE

b±SE

tb

R

Pvalue

Distribution

Nymph 1
Nymph 2
Nymph 3
Nymph 4
Nymph 5
Total growth
nymph

0.69±0.03
1.63±0.11
1.11±0.03
0.39±0.02
0.31±0.06

1.11±0.08
1.28±0.05
1.39±0.06
0.80±0.09
1.40±0.08

3.26
5.6
6.5
1.94
5

0.87
0.96
0.83
0.83
0.75

0.00**
0.00**
0.00**
0.00**
0.00**

Aggregated
Aggregated
Aggregated
Aggregated
Aggregated

Confidence
interval 0.95% of
the intercept
upper
lower
1.63
1.09
2.36
1.23
2.12
1.24
1.15
0.23
1.78
1.34

1.67±0.27

1.26±0.03

8.6

0.78

0.00**

Aggregated

3.16

ns

2

*

2.03

**

: No significant difference : significant difference at the level of 0.05 : significant difference at the level of 0.01

1394  با استفاده از شاخص آیوائو در سالE.integriceps  الگوی توزیع فضایی مراحل مختلف پورگی-4جدول
Table 4. Spatial distribution of different nymphal stage of E.integriceps using Iwao´s
Patchiness Regression in 2014

ns

Growth stage

α±SE

β±SE

tb

R2

Pvalue

Distribution

Nymph 1
Nymph 2
Nymph 3
Nymph 4
Nymph 5
Total growth
nymph

1.40±0.68
0.89±0.68
1.62±0.25
0.68±0.27
0.76±1.11

1.14±0.05
1.18±0.03
1.38±0.04
1.47±0.07
1.66±0.08

3.60
6
3.5
5.87
8.25

0.66
0.46
0.58
0.59
0.48

0.00**
0.00**
0.00**
0.00**
0.00**

Aggregated
Aggregated
Aggregated
Aggregated
Aggregated

Confidence interval
0.95% of the intercept
upper
lower
1.12
2.02
1.04
1.19
1.28
1.03
2.14
1.23
1.63
1.08

1.03±1.30

1.41±0.16

2.53

0.81

0.00**

Aggregated

1.43

*

**

1.05

: No significant difference : significant difference at the level of 0.05 : significant difference at the level of 0.01
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 با استفاده از شاخص آیوائو در سالE.integriceps  الگوی توزیع فضایی مراحل مختلف پورگی-5جدول
1395
Table 5. Spatial distribution of different nymphal stage of E.integriceps using Iwao´s Patchiness
Regression in 2015

ns

Growth stage

α±SE

β±SE

tb

R2

Pvalue

Distribution

Nymph 1
Nymph 2
Nymph 3
Nymph 4
Nymph 5
Total growth
nymph

0.43±0.39
0.68±0.34
0.32±0.37
0.29±0.24
0.59±0.36

1.44±0.09
0.70±0.14
0.71±0.21
0.78±0.16
0.63±0.17

4.8
2.06
1.29
1.37
2.13

0.61
0.69
0.52
0.50
0.55

0.00**
0.00**
0.00**
0.00**
0.00**

Aggregated
Aggregated
Random
Random
Aggregated

Confidence interval
0.95% of the intercept
upper
lower
1.95
1.28
1.85
1.25
1.04
0.77
1.15
0.88
1.09
1.48

1.30±1.79

1.34±0.17

1.92

0.81

0.00**

Aggregated

2.11

*

1.02

**

: No significant difference : significant difference at the level of 0.05 : significant difference at the level of 0.01

نتیجه گیری کلی
 با استفاده از نتایج.آگاهی از تغییرات جمعیت هر آفت اولین گام در مـدیریت بـا آن آفت است
 ضمن کمک بـه تنظـیم،این تحقیق و آگاهی از الگوی توزیع فضایی که از نوع تجمعی بود
 تـراکم ایـن آفـت را، باعث میشود با صـرف هزینـهی کـم،برنامـهی نمونـه بـرداری مناسب
 همچنین در تعیین بهترین تصمیم گیری جهت کنترل آفت در برنامه.سریعتر تخمین بزنیم
.های مدیریت تلفیقی آفات کمک میکند
سپاسگزاری
این تحقیق بخشی از رسالهی دکتری نگارنده اول میباشد که با حمایت مالی دانشگاه رازی
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Abstract
The Sunn-pest, Eurygaster integriceps Put., is the most important insect pest of
wheat and barley in Chadegan city, in Isfahan province. This study was conducted
on a farm with an area of one hectare in 2015 and 2016 in Chadegan county. In
this research with regular sampling, population fluctuation and spatial distribution
of different nymphal stages were calculated by using Taylor’s power law and
Iwao’s patchiness regression. Based on the results of Taylor’s power law the
spatial distribution of nymphal stages was determined as aggregated in 2015
(except 5th nymphal stage) and 2016. In Iwao’s patchiness regression, the spatial
distribution of nymphal stages was determined as aggregated in 2015 and also in
2016 (except for 3rd and 4th nymphal instars). Upon the results of this research,
appearance date of 1st to 5th nymphal instars in 2015 were observed in 10th, 16th,
16th, 19th and 26th May respectively. Appearance date of 1st to 5th nymphal
instars in 2016 were observed in 18th, 21th, 23th, 31th May and 4th Jun
respectively. Highest population density of 2nd nymphal stage, the best stage for
control of sunn pest, was observed in 30th May 2015 (2.43±0.65) and 4th June
2016 (3.46±0.79).
Keywords: Population density, Taylors Power Law, Iwao´s Patchiness
Regression, Sunn pest.
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