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  چکیده
هاي مناسب براي سایه گستري  هوا است. درختان زبان گنجشک یکی از گزینههاي کاهش نسبی آلودگی ایجاد و گسترش فضاي سبز یکی از روش

ي گیـاهی و  باشد که خسارت زیادي از طریق مکیدن شیرهباشند. پسیل زبان گنجشک از جمله آفات مهم درخت زبان گنجشک میدر فضاي سبز می
هاي منظم و هفتگی نوسانات جمعیت و توزیع فضایی آفت با بردارينمونه کند. در این پژوهش با انجامهاي برگی روي این درخت ایجاد میایجاد گال

پراید و روغن ولک در هاي قانون توان تیلور و شاخص آیوائو محاسبه شد. کنترل آفت در دو فصل زمستان و بهار انجام شد. از سم استامیاستفاده از مدل
در  1393هاي کامل تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار در سال  ن مطالعه در قالب طرح بلوكهاي این آفت استفاده شد، ایفصل زمستان براي کنترل تخم

پراید و ایمیداکلوپراید در قالب طرح ي کشاورزي دانشگاه رازي انجام شد. در فصل بهار هم از تلفیق سموم استامیشهر کرمانشاه در فضاي سبز دانشکده
ي سنین پـورگی، روغـن   چهار تکرار جهت کنترل آفت استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که روي همههاي کامل تصادفی با شش تیمار و بلوك

در فصل زمستان مناسب بود. در سمپاشی فصل بهار  P. discrepansهاي  پراید داشت و جهت کنترل تخمي بهتري نسبت به سم استامیولک نتیجه
  ي تیمارها نشان داد. ید + کارت زرد چسبنده جهت کنترل آفت مؤثرتر از بقیهکش ایمیداکلوپراها تلفیق حشرهعلیه پوره

  
  Psyllopsis discrepans، آفات، نوسانات جمعیت مدیریتهاي چسبنده، شهرسازي، عملیات سمپاشی، فراوانی، کارت کلیدي: هايواژه

  
  ١مقدمه

گسـترش   هاي کاهش نسبی آلودگی هـوا ایجـاد و  یکی از روش
فضاي سبز شهري، و برون شهري به صورت درختکـاري در حاشـیه   

هاي جنگلی و ایجاد کمربند هاي محلی و پاركها، احداث پاركخیابان
گسـتري در  هاي مناسب بـراي سـایه   یکی ازگزینه. )14باشد (سبز می

فضاي سبز، درختان زبان گنجشک هستند که در برابر شوري خـاك  
  ).11اند ( هم مقاوم

از  Fraxinus spp. L. (Oleaceae) ک،گنجشـ درختـان زبـان   
هستند که معموالً در ایجـاد فضـاي سـبز شـهري و     دار درختان سایه

درخت زبان گنجشک درختـی خـزان    .شوندجنگلی از آن استفاده می
کننده با رشد سریع و مقاوم به خشکی است و در فضاي سبز جهـت،  
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ها مورد استفاده قرار ي خیابانهاي جنگلی و حاشیهدهی در پاركسایه
عنوان یک منبع تخته و ا به). چوب زبان گنجشک در اروپ10گیرد (می

الوار با کیفیت باال شناخته شده است کـه تقاضـاي زیـادي بـراي آن     
  .)6(وجود دارد 

مثالً . ذکر شده است خواص دارویی متعددي براي زبان گنجشک
در طب سنتی زبان گنجشک را براي درمـان  . پوست آن تب بر است

 آرتروز و غیرهسرفه، درد مفاصل، کم خونی، تشنج، تنگی نفس، سیاه
  ).11کنند (تجویز می

درختان زبان گنجشکی که در فضاي سبز شهر کرمانشاه کشـت  
هاي این برگ باشند. می .F. rotundifolia Millي شوند از گونهمی

دار هاي فاصلهاي، با انتهاي کشیده و با دندانهدرخت کبود رنگ، نیزه
دار، ي آن بال. میوهشوداي منتهی میاست و هر رگبرگ آن به دندانه

  ).17ي باریک است. (اي و با قاعدهنیزه
 discrepans Flor (Hem., Psyllidae)پسیل زبان گنجشـک  

P.   از جمله آفاتی است که خسارت زیادي به درختان زبان گنجشـک
هـا و حشـرات   پـوره  ي خسـارت کند. نحوهدر شهر کرمانشاه وارد می

ي نبـاتی بـا   مکیدن شیره کامل پسیل به این صورت است که ضمن

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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هـاي  ها و بـرهم زدن هورمـون  وارد نمودن بزاق خود به داخل سلول
 .شوندها و تبدیل آن به گال میگیاهی موجب لوله شدن حاشیه برگ

اي تیـره  ها در ابتدا سـبز، سـپس زرد، بـنفش و سـرانجام قهـوه     گال
  ). 10شود (این عوارض باعث ضعف شدید درخت می .گردند می

به عنوان Miridae و  Anthocoridaeهاي خانواده از سن برخی
 Anthocorisشکارگرهاي پسیل زبان گنجشک معرفی شدند. سـن  

nemoralis (Fabricius) (Hem,. Anthocoridae)  ــوان ــه عن ب
که همـراه بـا    معرفی شد P.repensها و حشرات کامل شکارگر پوره

). 4یده شده است (اي درون گال روي برگ دپسیل درون ساختار پنبه
). در 16اسـت (  P. repensاز دشمنان طبیعی   .Anthocoris spسن

 Anthocoris سـن صربسـتان ایـن پسـیل داراي سـه شـکارگر، دو      
nemoralis (Linnaeus) وOrius minutus (Linnaeus)   و یـک

 Anystis baccarum (Acari: Prostigmata: Anystidae)کنـه  
  ). 12باشد ( می

شـکارگر حشـرات مختلفـی از جملـه      .Anthocoris spهاي سن
ي زندگی باشند. دورهها میهمچنین کنه ها وها، شتهها، پسیلشپشک

باشـند) و  سن پورگی (که فاقد بـال مـی   5این شکارگرها شامل تخم 
  ). 2حشرات کامل بالدار است (

ها نقش اساسی دارد. آگاهی از تغییرات جمعیت آفات در کنترل آن
در  .Psyllopsis sppهـاي زبـان گنجشـک    جمعیت پسـیل نوسانات 

داخل و خارج از کشور بررسی نشده و اطالعاتی در این زمینه در منابع 
  یافت نشد. 

ي قـرار گـرفتن افـراد یـک     پراکنش فضایی که به معنـی نحـوه  
ترین خصوصیات اکولوژیکی جمعیـت  جمعیت در محیط است، از مهم

هــاي توانــد در طراحــی برنامــه مــیشــود و جــانوران محســوب مــی
اي که جهت تصـیم گـرفتن   برداري دنباله برداري، به ویژه نمونه نمونه

). 19( کار رودشود، بهبراي کنترل یا مدیریت جمعیت آفات استفاده می
توانـد اطالعـات   آگاهی از الگوي توزیع فضایی جمعیت حشـرات مـی  

نیـز تـأثیر عوامـل    هـا و  هاي رفتـاري گونـه  مهمی را در مورد ویژگی
هـاي کـاربردي الگـوي    ها ارایه نماید. از جنبهمحیطی بر جمعیت آن

سازي، تعیین روش مناسـب  توان به کاربرد آن مدلتوزیع فضایی می
  .)13(برداري اشاره کرد  هاي نمونهبرداري و طراحی برنامهنمونه

 Bactericera cockerelliکش علیه حشره 12اي اثر در مطالعه
(Hem., Psyllidae)  ناقل بیماريzebra chip  در سیب زمینی مورد

کش آبامکتین داراي اثر فلج بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد حشره
طور توان از آن بهکنندگی باال در حشرات کامل این پسیل است و می

  ).7مؤثر در کنترل این آفت استفاده کرد (
آفت و میـزان جمعیـت   هاي زرد چسبنده در اطالع از وجود کارت

و  کنترل و پیشگیري از افزایش جمعیت آفات آفت و نوع آفات موجود،
  ).3کاربرد دارند ( کاهش استفاده یا عدم استفاده از سموم شیمیایی

هاي چسبی مـؤثرترین روش بـراي تخمـین دقیـق جمعیـت      تله

تـرین  زنجرك سیب زمینی در مزارع یونجه هستند زیرا این روش کم
  ).3بیشترین دقت را دارد ( واریانس و
هاي زرد چسبنده براي بررسی روند جمعیت حشرات کامـل  کارت
  ). 9(هستند مناسب  D. citriنر و ماده 

هاي بدون بال پسیل پسته اي براي تخمین تراکم پورهدر مطالعه
(Hem., Psyllidae) Agonoscena pistaciae ــه ــاي زرد از تل ه

سطح زمین در جهت جنـوبی درخـت    متري از 5/1چسبنده در ارتفاع 
براي شکار حشرات کامل استفاده کردند. نتایج نشان داد که ضـریب  

ي ها و متوسـط تـراکم پـوره   همبستگی باالیی بین متوسط شکار تله
  ).8بدون بال وجود دارد (

هاي چسبنده براي کنتـرل حشـرات کامـل    در یک بررسی از تله
در گلخانه اسـتفاده    Bemisia tabaci (Aleyrodidae)مگس سفید

شد. نتایج نشان داد که بین هفـت رنـگ اسـتفاده شـده (سـبز، زرد،      
نارنجی، قرمز، آبی، سیاه و سفید) رنگ زرد از نظر میزان جلب حشرات 

  ). 18ها داشت (داري با سایر رنگکامل اختالف معنی
، براي نخستین بار از ایران P. discrepansپسیل زبان گنجشک 

ود و خسارت زیـادي بـه درختـان زبـان گنجشـک وارد      شگزارش می
 .Pکنـد. در ایـن پـژوهش نوسـانات جمعیـت و توزیـع فضـایی         می

discrepans  بررسی و جهت کنترل آن از سموم مختلف و تلفیق آن
ها روي سن شکارگر آن هاي زرد چسبنده استفاده شد و اثر آنبا کارت

)Anthocoris sp. .هم بررسی شد (  
  

  هاشمواد و رو
در شـرایط   P. discrepans بررسی تغییرات فصلی جمعیت

  آب و هوایی کرمانشاه
هـاي  ها و هـم در جوانـه  ها هم روي برگکه پورهبا توجه به این

متـر انتهـاي   سـانتی  20بـرداري  انتهایی مشاهده شدند، واحـد نمونـه  
ي مورد نیاز، در ابتدا یک سرشاخه انتخاب شد. براي تعیین تعداد نمونه

هـاي  بـرداري در تـاریخ  برداري مقدماتی انجام شد (ایـن نمونـه  نمونه
درخت در سطح  10انجام شد) به این صورت که  15/1/94و  2/4/93

 چهـار نمونـه در   منطقه مورد بررسی به طور تصادفی انتخاب و چهار
سـپس بـر    .ندشـد  طور تصـادفی انتخـاب  ه ب جهت اصلی جغرافیایی،

 )RV(برداري اولیه خطاي نسبی نمونهه آوري شد هاي جمعاساس داده
  ) محاسبه گردید.1ي (طبق معادله

x
SERV 

)1(                                                     
SE: برداري اولیهخطاي استاندارد نمونه  
x: ) 15میانگین داده هاي حاصل از نمونه برداري اولیه.(  

باشد، تعـداد نمونـه الزم    25/0کمتر از  RV در صورتی که مقدار
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   گردد:) تعیین می2ي (برداري طبق معادلهبراي نمونه

)2(                                                
2

.
.









xD
SDtN

  
t:  مقدارt  در جدولt-student 

SD: برداري اولیهانحراف معیار نمونه  
D:  است. 2/0- 25/0حداکثر خطاي قابل قبول که برابر  
x: 15برداري اولیه (هاي حاصل از نمونهمیانگین داده.(  

از طریـق   پسـیل زبـان گنجشـک    تخمین جمعیت حشرات کامل
صورت گرفت. براي  20×15×3/0هاي زرد چسبنده به ابعاد نصب تله

تصادفی انتخاب و روي هـر کـدام یـک    طور درخت به 10این منظور 
کارت زرد چسبنده نصـب شـد و هـر هفتـه تعـداد حشـرات روي آن       

  هاي جدید جایگزین شد. شمارش شد و کارت
  

  تعیین الگوي توزیع فضایی
براي تعیین توزیع فضایی این آفت از قانون توان تیلور و شاخص 

رتبـه  آیوائو استفاده شد به این دلیـل کـه ایـن دو حاصـل چنـدین م     
هاي رگرسیونی هستند و دقت بـاالیی  برداري هستند و از روش نمونه
  دارند.

  
  قانون توان تیلور

براي تعیین الگوي توزیع فضایی مراحل مختلف رشد پورگی ایـن  
هـاي  آفت از روش رگرسیونی تیلور اسـتفاده شـد. در ایـن روش داده   

گرفته شـد و  طور جداگانه در نظر برداري به مربوط به هر تاریخ نمونه
ها محاسبه گردید. طبق این قانون بین واریانس میانگین و واریانس آن

 ) برقرار است.3ي (رابطه 푥̅و میانگین تراکم جمعیت  S2جمعیت 
)3(                                              S2 = a 푥̅b  

 logxو  logS2(ضرایب تیلور) بین مقادیر  bو  aي براي محاسبه
  ) برقرار است.4( ي رگرسیونیرابطه

 )4(                         Log(s2) = log(a) + b log(푥̅) 
aي نمونه بستگی دارد.: عرض از مبدأ که به اندازه  
b   شیب خط و شاخصی براي نشان دادن نوع پـراکنش جمعیـت :
  است.

تر از یک براي شیب خـط، بـه   تر، مساوي و بزرگمقادیر کوچک
  ).2دهد (هاي یکنواخت، تصادفی و تجمعی را نشان میترتیب پراکنش

  
  شاخص آیوائو

 *mي رگرســیونی بــین ایــن شــاخص در حقیقــت شــیب رابطــه
اسـت کـه طبـق     x(شاخص متوسط ازدحام لوید) و میانگین جمعیت 

  گردد.فرمول زیر محاسبه می

)5(                                                  x β  +m* = 훼  
)6(                                                * = 푥̅ + (

̅
) – 1   

ي تمایل افراد جمعیت به تجمـع  نشان دهنده α در این معادالت
(در صورت مثبت بودن) یا دافعه بین افراد (در صورت منفـی بـودن)   

  باشد.ي نوع پراکنش جمعیت مینشان دهنده βاست و 
الف شیب خط رگرسیون محاسبه شـده  اختدار بودن آزمون معنی

، فرمـول  t يآیوائو) با عدد یک به کمک آمـاره  βتیلور و  bشاخص (
  گردد.بررسی می) 7(
)7(                                              t = 

| |
  

مقایسه و اگر  n-2جدول با درجه آزادي  tمحاسبه شده با  tمقدار 
تـر باشـد، اخـتالف    جدول بـزرگ  t محاسبه شده از tقدرمطلق مقدار 

دار و پراکنش فضایی آیوائو با عدد یک معنی βتیلور و  bهاي شاخص
دار نباشـد  آفت تجمعی خواهد بود ولی اگر اختالف با عدد یک معنـی 

   ).5تصادفی خواهد بود (پراکنش از نوع 
  

  P.discrepansمدیریت کنترل 
هاي پسیل استفاده ي کنترل تخمدر فصل زمستان از سمپاشی برا

شد. در این آزمایش از طرح فاکتوریل با سه تیمار و چهار تکرار (هـر  
تکرار شامل یک درخت) استفاده شد. تیمارها شامل سمپاشی بـا سـم   

در هزار) و روغـن ولـک (بـا     5/0پراید (موسپیالن) (با غلظت استامی
درخت زبان  12پاشی بود. جهت سمپاشی ابتدا درصد) و آب 1غلظت 

ي کشـاورزي  ي دانشـکده گنجشک هم سن و هم ارتفاع در محوطـه 
)34˚19’30.24’’N- 47˚05’55.71’’E  دانشــگاه رازي کرمانشــاه (

قبـل از بـاز    12/11/1393انتخاب شدند. عملیات سمپاشی در تـاریخ  
لیتـري انجـام گرفـت.     20ها، با استفاده از سمپاش پشتی شدن جوانه

زمان با ظهور ها در فصل بهار همدر جمعیت پسیل تغییرات ایجاد شده
برداري منظم و هفتگی مشخص شد و بـه  هاي سن یک با نمونهپوره

 .Anthocoris spطور همزمان جمعیت سنین پـورگی سـن شـکارگر    
ي سنین پورگی ایـن  ها شمارش شد (به این دلیل که همهروي نمونه

اهده شدند، جمعیـت  شکارگر در حال تغذیه از سنین پورگی پسیل مش
هـا در بهـار از   بـرداري سنین پورگی این شکارگر شمارش شد). نمونـه 

 20بـرداري   ادامه یافت. واحد نمونـه  3/3/1394تا  16/1/1394تاریخ 
متر انتهاي سرشاخه انتخاب شد و جهت تعیین تعداد نمونه مورد سانتی

ا بـا  هـ عمل شـد. تجزیـه و تحلیـل داده    1نیاز در هر تاریخ طبق بند 
  انجام شد.GLM و بر اساس آزمون  SPSSافزار  استفاده از نرم

ها از تلفیـق سمپاشـی و   در فصل بهار براي کنترل جمعیت پسیل
هـاي  ي زرد چسبنده استفاده شد. در این آزمـایش از طـرح بلـوك   تله

ــا شــش تیمــار سمپاشــی شــامل (اســتامی  ــد، کامــل تصــادفی ب پرای
ایمیداکلوپراید، ایمیداکلوپراید +کارت پراید+کارت زرد چسبنده،  استامی
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پاشی+کارت زرد چسبنده) و چهار تکرار (هر پاشی، آبزرد چسبنده، آب
پرایـد و  هـاي اسـتامی  تکرار شامل یـک درخـت) اسـتفاده شـد. سـم     

در هزار استفاده شدند. براي ایـن منظـور    5/0ایمیداکلوپراید با غلظت 
ي ي دانشـکده طـه درخت هـم سـن و هـم ارتفـاع در محو     24تعداد 

کشاورزي دانشگاه رازي کرمانشاه انتخاب شدند و عملیات سمپاشی در 
لیتري انجام شـد.   20با استفاده از سمپاش پشتی  16/1/1394تاریخ 
برداري از درختان مورد نظر در فواصل یک روز قبل از سمپاشی نمونه

هـاي  روز بعد از سمپاشی انجام گرفت و تعداد پـوره  21و  14، 7، 3و 
پسیل و سن شکارگر آن شمارش شد. سپس به محض ظهور حشرات 

هاي زرد چسبنده روي درختان مشخص شده در دو ارتفاع کامل کارت
برداري دو متري و سه متري در چهار جهت اصلی نصب شدند. نمونه

، 7، 3از درختان مورد نظر در فواصل یک روز قبل از نصب کـارت و  
 20بـرداري  رت انجام گرفت، واحد نمونهروز بعد از نصب کا 21و  14

متر انتهاي سرشاخه انتخاب شد جهت تعیین تعداد نمونه مـورد  سانتی
هـا بـا   عمل شـد. تجزیـه و تحلیـل داده    1نیاز در هر تاریخ طبق بند 

  انجام گرفت. GLMو بر اساس آزمون  SPSSافزار استفاده از نرم
  

  نتایج و بحث
در شـرایط آب و   P. discrepans تغییرات فصـلی جمعیـت  

  هوایی کرمانشاه
 1394و  1393هاي هاي منظم در سالبرداريپس از انجام نمونه

و تشخیص اوج جمعیت در هر مرحله، مشخص شد که ایـن آفـت دو   
ي تخـم اسـت.   گذرانی آن در مرحلـه نسل در هر سال دارد و زمستان

هـاي  مشخص است، جمعیـت پـوره   2و  1هاي  همانطور که در شکل
ي سن اول نسل بهاره با آغاز فروردین مـاه ظـاهر شـدند و در نیمـه    

پس از طی مراحل پورگی حشرات کامل فروردین به اوج خود رسیدند. 
بـه اوج رسـیدند و پـس از     27/2/94نسل بهـاره ظـاهر و در تـاریخ    

هاي سن اول نسل تابستانه ظاهر و در گذاري، پورهگیري و تخم جفت
اوج جمعیت خـود رسـیدند و پـس از طـی مراحـل      به  7/4/94تاریخ 

به اوج  15/6/94پورگی جمعیت حشرات کامل نسل تابستانه در تاریخ 
ــه ــیدند. مقایس ــاي درس ــی را در  ي نموداره ــات جزی ــال اختالف و س

دهد که آن هم مربوط به شرایط آب هاي اوج جمعیت نشان می تاریخ
  و هوایی بوده است. 

  

  
  1393هاي مختلف در سال در زمان P. discrepansزیستی  مختلف جمعیت مراحل نمودار تغییرات -1شکل 

Figure 1- Population variation curve of the different biological stages of P. discrepans at different times in 2014  
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  1394هاي مختلف در سال در زمان P. discrepansزیستی  ختلفم جمعیت مراحل نمودار تغییرات –2 شکل

Figure 2- Population variation curve of the different biological stages of  P. discrepans at different times in 2015  
  

بـین تغییـرات درجـه     5و  4، 3هاي و شکل 1با توجه به جدول 
ي سـنین پـورگی و همچنـین مجمـوع     حرارت با نوسان جمعیت همه

مراحل نابالغ همبستگی منفی وجود داشت و بـین نوسـانات جمعیـت    
ي و تغییــرات دمــا رابطــه P. discrepans تخــم و حشــرات کامــل

بین  8و  7، 6هاي  و شکل 2دار وجود نداشت. با توجه به جدول  معنی
ي سن یـک و دو همبسـتگی   غییرات رطوبت با نوسان جمعیت پورهت

داري ي معنیمثبت وجود داشت و نوسانات جمعیت سایر مراحل رابطه
  با تغییرات رطوبت نداشت.

  
  1394ی روزهاي مختلف نمونه برداري در سال و میانگین درجه حرارت ط P. discrepansي بین میانگین تراکم مراحل زیستی رابطه -1جدول 

Table 1- The relationship between average density biological processes P. discrepans and the average temperature during 
different days of sampling in 2015 

Pvalue F R2 B مرحله زیستی  
Life stages  

0.377 ns  0.802  0.025  0.042±0.038-  
0.049 -0.124-  

  تخم
Egg  

0.002**  12.367  0.313  0.036±0.126-  
0.052- -0.199-  

  1پوره 
1st  instar  

0.001**  14.904  0.355  0.056±0.217-  
0.102- -0.333-  

  2پوره 
2nd instar  

0.012*  7.346  0.213  0.061±0.165-  
0.040- -0.290-  

  3پوره 
3rd instar  

0.036*  4.859  0.152  0.033±0.072-  
0.005- -0.139-  

  4پوره 
4th instar  

0.036*  4.845  0.152  0.040±0.088-  
0.006- -0.169-  

  5پوره 
5th instar  

0.766 ns  0.090  0.002  0.042±0.013  
0.099-0.073-  

  ي کاملحشره
Adult 

0.028** 5.312  0.146  0.147±0.339-  
0.039- -0.638-  

  مجموع مراحل نابالغ
Total nymphal stage 

ns01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد : تفاوت معنی  
ns:No significant difference *: significant difference at the level of 0.05 **: significant difference at the level of 0.01 
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  1394و میانگین رطوبت طی روزهاي مختلف نمونه برداري در سال  P. discrepansي بین میانگین تراکم مراحل زیستی رابطه -2جدول 
Table 2- The relationship between average density biological processes P. discrepans and average humidity during different 

days of sampling in 2015  
Pvalue F R2 B مرحله زیستی  

Life stages  
0.106 ns 2.772  0.082  0.018±0.030  

0.066 -0.007-  
  تخم
Egg  

0.001**  13.063  0.326  0.027±0.096  
0.151-0.042  

  1پوره 
1st  instar  

0.002*  11.244  0.294  0.044±0.148  
0.239 -0.058  

  2پوره 
2nd instar  

0.065 ns  3.714  0.121  0.048±0.093  
0.193 -0.006-  

  3پوره 
3rd instar  

0.131 ns  2.420  0.082  0.026±0.040  
0.092 -0.013-  

  4پوره 
4th instar  

0.115 ns  2.649  0.089  0.031±0.050  
0.114 -0.013-  

  5پوره 
5th instar  

0.602 ns  0.278  0.008  0.018±0.010-  
0.028 -0.047-  

  ي کاملحشره
Adult 

0.538 ns 0.388  0.012  0.068±0.043  
0.182 -0.097-  

  مجموع مراحل نابالغ
Total nymphal stage 

ns01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد : تفاوت معنی  
ns:No significant difference *: significant difference at the level of 0.05 **: significant difference at the level of 0.01 

  
  تعیین الگوي توزیع فضایی

ي پورگی پسیل هاي تیلور و آیوائو براي کل دورهبررسی شاخص
زبان گنجشک نشان داد شیب خط رگرسیون در مدل قانون توان تیلور 

تر بود و داري از یک بزرگبه طرز معنی 1394و  1393در هر دو سال 
به عبارت دیگر پراکنش فضایی در هر دو سال از نوع تجمعی بود که 

توان دو دلیل اصلی براي این تجمعی بودن بیان کـرد: نـاهمگنی   می
زیستگاه و محیط و همچنین رفتار و عواملی که وابسـته بـه شـرایط    

  محیطی نیست.
با یک اختالف  1393در مدل آیوائو شیب خط رگرسیون در سال 

 1394دار نداشت و پراکندگی از نوع تصادفی بـود امـا در سـال    یمعن
پراکندگی از نوع تجمعی بود. بر اساس مقادیر ضرایب تبئین به دست 

) =992/0R2) در مقایسه با مدل تیلـور ( =996/0R2( آمده مدل آیوائو
هـاي  ها داشته و بهتر از شاخص تیلور دادههمبستگی بیشتري با داده

برازش نمود، بنابراین براي برآورد نوع پـراکنش جمعیـت   این آفت را 
  ).4و  3رسد (جدول تر به نظر می آفت مناسب

  
  P.discrepansمدیریت کنترل 

  سمپاشی در فصل زمستان
پراید و روغن ولک در فصل نتایج مربوط به استفاده از سم استامی

ي سنین زمستان روي درختان زبان گنجشک، نشان داد که روي همه

پراید داشت  ي بهتري نسبت به سم استامیپورگی، روغن ولک نتیجه
.(F=3.722; df=2; Pvalue=0.029) دار اثر روزهاي مختلف نیز معنی

در حالی که اثر متقابل سم و  )F=6.737; df=7; Pvalue=0.000( شد
در مــورد   ).F=0.854; df=14; Pvalue=0.609(دار نشــد معنـی  روز

Anthocoris sp.    نیز اثـر سـم)F=2.141; df=2; Pvalue=0.125،( 
ــم و روز  )F=1.911; df=7; Pvalue=0.080(روز  ــل س ــر متقاب و اث

)F=1.160; df=14; Pvalue=0.324( دار نشد.معنی  
، بیانگر این هستند که روغن ولک نسـبت بـه   10و  9هاي شکل

هـاي سـنین   پراید اثر بهتري در کاهش کلی جمعیت پورهسم استامی
پراید و روغن ولک هر دو باعـث کـاهش   مختلف پسیل دارد. استامی

انـد کـه در نهایـت در تیمـار روغـن ولـک       جمعیت سن شکارگر شده
جمعیت شکارگر با جمعیت شکارگر در شاهد برابر شده ولی در تیمـار  

پراید جمعیت شکارگر بیش از شاهد شده است. با توجه به سم استامی
ولک با توجه به اینکه جمعیت پوره را بهتر  ها در کل روغناین نمودار
دهـد و جمعیـت شـکارگر را هـم در سـطح      پراید کاهش میاز استامی

هاي پسیل زبـان گنجشـک در   دارد، جهت کنترل تخمشاهد نگه می
پرایـد اگرچـه جمعیـت     شود. در تیمار سم اسـتامی زمستان توصیه می

عیت پوره را به خوبی که جمشکارگر را افزایش داده ولی با توجه به این
کننـد، توصـیه   ها به درختان خسارت وارد مـی دهد و پورهکاهش نمی

  شود.نمی
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  درجه حرارت میانگین                  

                                  Mean temperature      
برداريهاي نمونهتاریخ  

Smpling date 
و میانگین درجه حرارت طی  P. discrepansي سن یک و دو و سه منحنی میانگین تراکم جمعیت مراحل پوره -3شکل 

  1394برداري در سال روزهاي مختلف نمونه
Figure 3- The curve of Average population density of nymphal stages one and two and three of  

P. discrepans and the average temperature during different days of sampling in 2015 
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       درجه حرارتمیانگین 
   Mean temperature  

برداريهاي نمونهتاریخ  
Sampling date 

 

و میانگین درجه حرارت طی روزهاي مختلف  P. discrepansي سن چهار و پنج و تخم منحنی میانگین تراکم  جمعیت مراحل پوره -4 شکل 
  1394برداري در سال نمونه

Figure 4- The curve of Average population density of nymphal stages four and five and egg of P. discrepans and the average 
temperature during different days of sampling in 2015 
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        درجه حرارتمیانگین                        
      Mean temperature  

  برداريهاي نمونهتاریخ
Sampling date 

برداري در سال و میانگین درجه حرارت طی روزهاي مختلف نمونه P. discrepansمنحنی میانگین تراکم جمعیت مراحل بالغ و نابالغ  -5شکل 
1394  

Figure 5- The curve of Average population density of mature and immature stages P. discrepans and the average 
temperature during different days of sampling in 2015  
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  رطوبتمیانگین 
Mean humidity 

برداريهاي نمونهتاریخ  
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-و میانگین رطوبت طی روزهاي مختلف نمونه P. discrepansي سن یک و دو و سه منحنی میانگین تراکم جمعیت مراحل پوره -6 شکل
  1394برداري در سال 

Figure 6- The curve of Average population density of nymphal stages one and two and three of P. discrepans and the 
average humidity during different days of sampling in 2015 
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و میانگین رطوبت طی روزهاي مختلف نمونه  P. discrepansي سن چهار و پنج و تخم منحنی میانگین تراکم جمعیت مراحل پوره -7شکل 
  1394برداري در سال 

Figure 7- The curve of Average population density of nymphal stages four and five and egg of P. discrepans and the 
average humidity during different days of sampling in 2015  
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1394  

Figure 8- The curve of Average population density of mature and immature stages P. discrepans and the average 
humidity during different days of sampling in 2015  

  
  P. discrepansهاي رگرسیونی قانون توان تیلور براي مجموع میانگین کل مراحل پورگی آماره -3جدول 

Table 3- Taylor’s power law regression parameters for mean of the nymphal stages of P. discrepans 
  توزیع فضایی

Spatial 
distribution 

Pvalu

e 
R2 ttable 

α=0.05 tb(df) b±SE Intercept±SE     

  تجمعی
Cumulative  0**  0.992  2.120  0.444(16)  0.023±1.049  

1.098-1.001  
0.027±0.134  

0.191-0.076  1393  

  تجمعی
Cumulative  0**  0.971  2.052  0.818(27)  0.040±1.194  

1.275-1.113  
0.044±0.252  

0.333-0.162  1394  
ns01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد : تفاوت معنی  

ns:No significant difference *: significant difference at the level of 0.05 **: significant difference at the level of 0.01 
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  P. discrepansهاي رگرسیونی شاخص آیوائو براي مجموع میانگین کل مراحل پورگی آماره -4جدول 
Table 4- Iwao’s regression parameters for mean of the nymphal stages of P. discrepans  

  توزیع فضایی
Spatial 

distribution  
Pvalue R2 ttable 

α=0.05 tb(df) ±SEβ  ±SEα    

  تصادفی
Accident  0**  0.996  2.120  0.050(16)  0.015±1.020  

1.051-0.989  
0.111±0.275  

0.510-0.040  1393  

  تجمعی
Cumulative  0**  0.987  2.052  0.270(27)  0.028±1.308  

1.365-1.250  
0.248±0.011-  

0.497-0.520-  1394 
ns01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد : تفاوت معنی  

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

  
  1393در سال  P. discrepansهاي رگرسیونی قانون توان تیلور براي میانگین مراحل مختلف پورگی آماره -5جدول 

Table 5- Taylor’s power law regression parameters for  mean of the different nymphal stages of P. discrepans in 2014  
  توزیع فضایی

Spatial 
distribution  

Pvalue R2 ttable 
α=0.05  tb(df=16) b±SE Intercept±SE مرحله زیستی  

Life stages  
  تصادفی

Accident  0**  0.986  2.120  0.086  0.030±1.010  
1.074-0.946  

0.029±0.048  
-0.013- 0.109  

  1پوره 
1st  instar  

  تجمعی
Cumulative  0**  0.981  2.120  0.453  0.037±1.079  

1.157-1.001  
0.051±0.209  

0.316-0.102  
  2پوره 

2nd instar  
  تصادفی

Accident  0**  0.993  2.120  0.228  0.020±0.980  
1.023-0.937  

0.024±0.010-  
0.042-0.062-  

  3پوره 
3rd instar  

  تصادفی
Accident  0**  0.970  2.120  0.230  0.045±1.042  

1.138-0.947  
0.048±0.073  
0.174-0.028-  

  4پوره 
4th instar  

  تصادفی
Accident  0**  0.994  2.120  0.065  0.019±0.995  

1.036-0.955  
0.026±0.016  
0.070-0.039-  

  5پوره 
5th instar  

ns 01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد معنی: تفاوت  
ns:No significant difference *: significant difference at the level of 0.05 **: significant difference at the level of 0.01 

  
  1394در سال P. discrepans هاي رگرسیونی قانون توان تیلور براي میانگین مراحل مختلف پورگی آماره -6 جدول

Table 6- Taylor’s power law regression parameters for  mean of the different nymphal stages of P. discrepans in 2015 
  توزیع فضایی

Spatial 
distribution  

Pvalue R2  ttable 
α=0.05 tb(df=27)  b±SE Intercept±SE  مرحله زیستی  

Life stages  
  تجمعی

Cumulative  0**  0.943  2.052 0.506 0.054±1.145  
1.255-1.034  

0.060±0.238  
0.362-0.114  

  1پوره 
1st  instar  

  تجمعی
Cumulative  0**  0.953  2.052  0.744  0.051±1.185  

1.289-1.081  
0.050±0.247  

0.351-0.144  
  2پوره 

2nd instar  
  تجمعی

Cumulative  0**  0.941  2.052  0.729  0.056±1.171  
1.286-1.057  

0.047±0.181  
0.279-0.084  

  3پوره 
3rd instar  

  تجمعی
Cumulative  0**  0.923  2.052  0.650  0.064±1.156  

1.288-1.025  
0.048±0.169  

0.268-0.069  
  4پوره 

4th instar  
  تجمعی

Cumulative  0**  0.946  2.052  0.580  0.052±1.140  
1.248-1.033  

0.052±0.183  
0.290-0.075  

  5پوره 
5th instar  

ns01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد : تفاوت معنی  
ns:No significant difference *: significant difference at the level of 0.05 **: significant difference at the level of 0.01 

  
  
  
  



  1395 زمستان ،4 شماره ،30 جلد ،ي)کشاورز عیصنا و علوم( اهانیگ حفاظت هینشر     740

  1393در سال  P. discrepansهاي رگرسیونی شاخص آیوائو براي میانگین مراحل مختلف پورگی آماره -7جدول 
Table 7. Iwao’s regression parameters for mean of the different nymphal stages of P. discrepans in 2014  

  توزیع فضایی
Spatial 

distribution  
Pvalue R2 ttable 

α=0.05 tb(df=16) ±SEβ  ±SEα  مرحله زیستی  
Life stages  

  تصادفی
Accident  0** 0.996  2.120  0.051  0.015±1.020  

1.051-0.989  
0.111±0.276  

0.511-0.041  
  1پوره 

1st  instar  
  تجمعی

Cumulative  0**  0.894  2.120  0.355  0.113±1.310  
1.549-1.072  

0.246±0.198  
0.720-0.324-  

  2پوره 
2nd instar  

  تصادفی
Accident  0**  0.994  2.120  0.019  0.019±1.004  

1.046-0.963  
0.054±0.022  
0.136-0.092-  

  3پوره 
3rd instar  

  تجمعی
Cumulative  0**  0.727  2.120  1.135  0.306±1.998  

2.646-1.349  
0.233±0.055-  

0.440-0.549-  
  4پوره 

4th instar  
  تصادفی

Accident  0**  0.658  2.120  1.641  0.238±1.322  
1.826-0.818  

0.053±0.028  
0.140-0.084-  

  5پوره 
5th instar  

ns01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد : تفاوت معنی  
ns:No significant difference *: significant difference at the level of 0.05 **: significant difference at the level of 0.01 

  
  1394در سال  P. discrepansگی هاي رگرسیونی شاخص آیوائو براي میانگین مراحل مختلف پورآماره -8جدول 

Table 8- Iwao’s regression parameters for mean of the different nymphal stages of P. discrepans in 2015  
  توزیع فضایی

Spatial distribution  Pvalue R2 ttable 
α=0.05 tb(df=27) ±SEβ  ±SEα  مرحله زیستی  

Life stages  
  تجمعی

Cumulative  0**  0.721  2.052  0.697  0.326±2.728  
3.397-2.059  

0.545±0.344-  
0.773-1.461-  

  1پوره 
1st  instar  

  تجمعی
Cumulative  0**  0.905 2.052  0.513  0.102±1.646  

1.855-1.437  
0.278±0.049  
0.619-0.522-  

  2پوره 
2nd instar  

  تجمعی
Cumulative  0**  0.784  2.052  0.342  0.173±1.718  

2.073-1.362  
0.428±0.093  
0.972-0.786-  

  3پوره 
3rd instar  

  تجمعی
Cumulative  0**  0.898  2.052  1.439  0.154±2.356  

2.702-2.070  
0.197±0.025-  

0.381-0.430-  
  4پوره 

4th instar  
  تجمعی

Cumulative  0**  0.914  2.052  1.166  0.123±2.092  
2.344-1.840  

0.190±0.004-  
0.386-0.395-  

  5پوره 
5th instar  

ns01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد : تفاوت معنی  
ns:No significant difference *: significant difference at the level of 0.05 **: significant difference at the level of 0.01 

  
  روي درختان تیمار P. discrepansهاي سنین مختلف نمودارتغییرات میانگین جمعیت کل پوره -9شکل 

Figure 9- The curve of variation mean of population of nymphai stages of P. discrepans on treatment trees  
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  روي درختان تیمار .Anthocoris spنمودار تغییرات میانگین جمعیت  -10شکل 

Figure 10- The curve of variation mean of population of Anthocoris sp. on treatment trees    
  

  کنترل در فصل بهار
در این آزمایش از تلفیق سم و کارت زرد چسـبنده اسـتفاده شـد.    

و  (F=5.319; df=9; Pvalue=0.000) نتایج نشـان داد کـه اثـر روز   
دار شد، بر این اساس معنی (F=5.172; df=1; Pvalue=0.024)کارت 

هاي پسیل در روزهاي مختلف و همچنین پـس از نصـب   تراکم پوره
 ;F=0.810; df=2)کارت زرد چسبنده متفاوت بوده است ولی اثر سم 

Pvalue=0.446)     و اثـرات متقابـل سـم و روز(F=0.903; df=18; 
Pvalue=0.575   سـم و کـارت ،((F=1.565; df=2; Pvalue=0.212) ،
ــارت ــم و روز و (F=1.433; df=3; Pvalue=0.234) روز و ک ) و س

دار نشد. در مورد سن معنی (F=0.538; df=6; Pvalue=0.779)کارت 
Anthocoris sp. دار شـد   نیز فقط اثر روز معنی(F=5.624; df=9; 

Pvalue=0.000).  
ایمیداکلوپراید طور کلی تلفیق سم دهد که به، نشان می11شکل 

، 12ها بود و شکل ي تیمار+ کارت جهت کنترل پسیل مؤثرتر از بقیه
تر از پاشی + کارت جمعیت شکارگر بیشدهد که در تیمار آبنشان می

ي تیمارها بـود و بـراي حمایـت از دشـمنان طبیعـی اسـتفاده از       بقیه
  شود.هاي زرد چسبنده توصیه می کارت

هاي زرد چسبنده براي حشـرات  کارت زنتایج مربوط به استفاده ا
 ،(F=1.393; df=2; Pvalue=0.250)کامل نشان داد که بین اثر سم 

 ;F=1.012)و جهـت   (F=2.149; df=1; Pvalue=0.144)ارتفـاع  
df=3; Pvalue=0.388) دار وجود نداشت. بین اثر متقابـل  تفاوت معنی

دار تفـاوت معنـی   (F=2.517; df=6; Pvalue=0.021)سـم و جهـت   
پراید و نصـب   وجود داشت و به طور کلی استفاده از تلفیق سم استامی

هاي زرد چسبنده در جهت شرق جهت کنتـرل آفـت مـؤثرتر از    کارت
 ;F=.361; df=2)ي حاالت بود. بین اثر متقابل سـم و ارتفـاع   بقیه

Pvalue=0.697) ارتفاع و جهت ،(F=0.753; df=3; Pvalue=0.521) 
تفـاوت   (F=0.309; df=6; Pvalue=0.932)جهـت  و سم و ارتفاع و 

  داري مشاهده نشد. معنی
  

  گیرينتیجه
آگاهی از تغییرات جمعیت هر آفت اولین گام در مـدیریت بـا آن   
آفات است و با توجه به نتایج این تحقیق، این آفت دو نسل در سـال  

  تواند انجام شود.دارد اقدامات مدیریتی در ابتداي هر نسل می
استفاده از نتایج این تحقیق و آگاهی از الگوي توزیع فضایی که با 

بـرداري  ي نمونـه از نوع تجمعی بود، ضمن کمک بـه تنظـیم برنامـه   
ي کـم، تـراکم ایـن آفـت را     شود با صـرف هزینـه  مناسب، باعث می

گیري جهت تر تخمین بزنیم. همچنین در تعیین بهترین تصمیم سریع
  کند.یریت تلفیقی آفات کمک میهاي مدکنترل آفت در برنامه

گی، روغـن ولـک   ي سنین پورهبر اساس این پژوهش روي همه
پرایـد داشـت و جهـت کنتـرل     ي بهتري نسبت به سم استامینتیجه
در فصــل زمســتان مناســب اســت. در  P. discrepans هــايتخــم

کـش ایمیداکلوپرایـد +   ها تلفیق حشـره سمپاشی فصل بهار علیه پوره
  ي تیمارها نشان داد.ترل آفت مؤثرتر از بقیهکارت جهت کن
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  روي درختان تیمار P. discrepansهاي سنین مختلف پوره کل نمودار تغییرات میانگین جمعیت -11شکل 

Figure 11- The curve of variation mean of population of nymphai stages of  P. discrepans on treatment trees  
  

  
  روي درختان تیمار .Anthocoris spنمودار تغییرات میانگین جمعیت  -12 شکل

Figure 12- The curve of variation mean of population of Anthocoris sp. on treatment trees  
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