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 چکیده

باشد. در این مطالعهه  غیییهرات فیه ی    از آفات مهم انار در ایران می Aphis punicae( Hom., Aphididaeشته سبز انار )
برداری به صورت ههر  سیروان استان ایالم مورد مطالعه قرار گرفت. برای این هدف  نمونه شهرستانجمعیت این آفت در 

( صهورت گرفهت. همینهین از    1395-1396در طهو  دو سها  )  و به مساحت یک هکتار باغ آزمایشی فته یکبار از یک دو ه
 انار استفاده شد. مد  گرین نیهز بهرای   هایدرختیه غای ور و ایواوو به منظور غعیین غوزیع فضایی این شته روی شاخص

انار به کار بهرده   یدرختیهاین آفت در  جمعیت ای غخمین غراکمای با دقت ثابت بربرداری دنبالهنمونه یبرنامه غکوین یک
انار فعها    هاییهشت غا خرداد( روی درختهار )اردیبسبز انار در استان ایالم و در طو  به یشد. نتایج نشان داد که شته

 ی. غعهداد بهینهه  ودبه غوزیع فضایی ایهن آفهت از نهوج غیمعهی     . مشاهده شداوج جمعیت این شته در اوایل خرداد . باشدمی
سرشاخه در  135غا  175درصد و از  10 خطایسرشاخه در سطح  375غا  488مورد نیاز براساس غراکم آفت از  ینمونه
 درصد متفاوت بود.   25 خطایسطح 

 .برداریانار  نوسانات جمعیت  غوزیع فضایی  نمونه یشته :کلیدی هایهواژ
  مقدمه

ین غولیدکننهدگان ایهن   خاستگاه انار و یکی از بزرگتهر 
. (Azqandi et al., 2015)باشهد  محیو  در جههان مهی  

و موجهه   کههرده آفههات مخت فههی بههه ایههن درختیههه حم ههه
سهبز   یغرین آنهها شهته  گردند که یکی از مهمخسارت می

 Aphis punicae( Homoptera: Aphididaeانههار )

Passerini ها و حشرات کامل ایهن حشهره   پورهباشد. می
هها   ههای سرشهاخه  سهطح زیهرین بهر      قسمت یبه ک یه
 یههای انار حم ه نموده و با غیذیه از شهیر ها و گلجوانه

شهوند. همینهین ایهن    غضعیف درخهت مهی   گیاهی موج  
خود  یکه به نوبه نمایدمیغولید آفت مقدار زیادی عس ک 

اخهههتال ت اییهههاد موجههه  رشهههد قهههار  فومههها ین و   
هههای رشههد سرشههاخه گههردد.فیزیولههو یکی در گیههاه مههی

هها و  درختان آلوده معمهو  متوقهف شهده و ریهز  گهل     
های شود. همینین میوههای جوان به شدت دیده میمیوه

غهر از درختهان ریهر    حاصل از این درختان بسیار کوچک
 .  (1373و همکاران  رضوانی ) آلوده است

مهدیریت غ فیقهی آفهات     ییهک برنامهه   یبرای غوسهعه 
آفهت از   اکولهو ی عات دقیهق در زمینهه   اطالموفق نیاز به 

 ,Pedigo)   وجهود دارد جم ه غیییرات فی ی جمعیت آن

ز بسه  یشهته غیییرات فی ی جمعیهت   یدر زمینه. (2002
انار مطالعهات محهدودی در برخهی نقهار ایهران از جم هه       

( صهورت  Ahmadi and Pour Javad, 2016اصهفهان ) 
کشهور  گرفته است ولی در اسهتان ایهالم و جنهور رهرر     

 ای در این زمینه وجود ندارد.ی منتشر شدهمطالعه
باشهد  های هر گونهه مهی  یکی از ویژگی غوزیع فضایی

به ویهژه  و اهمیت زیادی در مطالعات اکولو یکی آفات که 
 ,Taylor) بهرداری آن آفهت دارد  نمونهه  یغعیهین برنامهه  

1984, Rajabpour and Yarahmadi, 2012) نمونهه .-

 یآفت نیز از ضروریات غوسهعه برنامهه   برداری از غراکم
برنامهه  (. Pedigo, 2002باشهد ) مدیریت غ فیقی آفات می
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ای است که با کمترین هزینهه  برداری مناس  برنامهنمونه
گیهری شهده و   و وقت  بها دقهت مناسهبی موجه  غیهمیم     

 Taylor, 1984; Namvar) بیانگر کل جمعیت آفت باشد

et al., 2011; Dinarvand et al., 2019) . در مقایسه با
برداری رایج کهه در آن غعهداد نمونهه ثهابتی     برنامه نمونه

 یشهود  برنامهه  برای غخمین جمیعیت در نظر گرفتهه مهی  
درصهدی   50غها   35ای موج  کاهش برداری دنبالهنمونه

(. Binns, 1994شود )در هزینه و وقت نمونه برداری می
مونه بستگی به غراکم غعداد ن  برداریدر این برنامه نمونه
در (. Kogan and Herzog, 2012جمعیهت آفهت دارد )  

-مطالعهگونه سبز انار هیچ  یغوزیع فضایی شته یزمینه

ای از بهرداری دنبالهه  نمونهه  یای صورت نگرفته و برنامه
این آفت نیز غاکنون در دنیا غعیین نشده است. لذا با غوجه 

وزیهع فضهایی   به این مههم  غیییهرات فیه ی جمعیهت و غ    
سبز انار در استان ایالم مورد مطالعه قرار گرفتهه   یشته

ای بها دقهت ثابهت نیهز     برداری دنبالهنمونه یو یک برنامه
 برای این آفت غعیین شد.

 هامواد و روش
 مشخصات محل آزمایش

از یههک قطعههه بههاغ انههار بههه مسههاحت یههک هکتههار در   
شهرسههتان سههیروان اسههتان ایههالم بهها موقعیههت طههو      

و عهههههههههههر   46  49´ 299/12´´رافیهههههههههههایی جی
بهههرای انیهههام غحقیقهههات   33̊  33´ 535/52´´جیرافیهههایی
رقم م س شیرین با سهن   ازاین باغ درختان استفاده شد. 

اص ه برای انیام  20از این درختان غعداد شش سا  بود. 
به صورت کامالً غیادفی انتخهار و شهماره    این پژوهش

بیهورت ررقهابی و   آبیاری درختهان   یگذاری شد. نحوه
نمونهه   یروز یکبهار انیهام شهد. در فاصه ه     5به فاصه ه  

 برداری هیچ گونه سم و کودی استفاده نشد.
 نمونه برداری
آوری عاز رو  جمه  سبز انار  یآوری شتهبرای جمع

بهرداری  استفاده شهد. نمونهه   های آلودهمستقیم سرشاخه
ه بهه صهورت ههر دو هفته     هااین شتهبرای پایش جمعیت 

بهرداری  از ههر   یکبار صورت گرفت. در هر غاریخ نمونهه 
 5/1  1ههای  سمت )شما   جنور  شرق و ررر( از ارغفاج

گذاری شهده بهه     متری سطح زمین از درختان عالمت 2و 

صورت کامال  بر  به 8 دارایهای جوان  غرغی  سرشاخه
 4غیادفی از قسمت خارجی غاج درخت و در میمهوج از  

ههای   و در پاکت گردیدسرشاخه جدا  12جهت هر درخت 
هههای پالسههتیکی پالسههتیکی جداگانههه گذاشههته شههد. پاکههت

و در زیهر   ها به آزمایشگاه منتقله و بر حاوی سرشاخ
سهبز انهار شهمار  و     یاستریومیکروسکوپ غعداد شهته 

 ثبت شد.

 جمعیت بررسی تغییرات فصلی
جمعیت در طو  فی ی های غیییرات برای رسم گراف

 گردید.استفاده  2003نسخه  Excelبرنامه  از زمان

 توزیع فضایی
سبز  یشتهن الگوی غوزیع فضایی جمعیت برای غعیی

 انار از رو  رگرسیونی قانون نمایی غای ور
و رو  1

 .شداستفاده  2آیواوو

 قانون نمایی تایلور

bXaS قانون نمایی غای ور به صورت 2   بیان می

میانگین و پارامترهای  واریانس   شود که در آن 

-را می باشند. برخالف دو متییر قب ی  ثابت می و  

غوان شاخص غیمع حشرات محسور نمود که برای هر 

به عنوان ثابت است و   خود حشره با پراکنش ویژه
باشد. در این رو  میانگین و گیری می هفاکتور نمون

حل مخت ف آفت اهای مربرداریواریانس مربور به نمونه
 متلگاریها و محاسبه و سپس بین لگاریتم میانگین

 1 یرگرسیونی برقرار و معادله یها رابطهواریانس
 (.Snedecor and Cochran, 1980) گردیدغشکیل 
                       (1) معادله

 روش آیواوو
و  بین انبوهی   به منظور محاسبه این شاخص

رگرسیونی  ییک رابطه میانگین جمعیت حشره 
 . شد( به شرح زیر برقرار 2 ی)معادله

                                   (2) معادله

                                                           
1
Taylor power law 

2
Iwao patchiness         
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 خواص ذاغی گونه و  یدهندهنشان در این رابطه 
بیانگر نهوج پهراکنش جمعیهت حشهره در زیسهتگاه خهود       

استفاده شهد   3 یاز معادله  یباشد. برای محاسبه می
(Snedecor and Cochran, 1980.) 

 واریانس می باشد. میانگین و  در این رابطه 

                                   (3) معادله

در شاخص غای ور و  bدار  با غوجه به اینکه اختالف معنی

در شاخص آیواوو با عدد یک به عنوان معیاری  β یا

و  tی از آماره .باشدای غشخیص نوج پراکنش آفت میبر

افشاری و دسترنج و  (1388محیسنی و همکاران )به رو  

عدد با  b آماری پارامتر الفآزمون اخت به منظور (1388)

بر اساس شی  خط  t آماره ییک استفاده شد. محاسبه

 یو آیواوو با استفاده از معادله غای ور رگرسیون روابط

 صورت گرفت.  4

                             (4) معادله
SlopeSESlopet /)1(  

بهههین روابهههط  ضهههری  غبیهههین  یبههها مقایسهههه
ونی قانون نمایی غای ور و رو  آیواوو  نوج مهد   رگرسی
 .گردیدغعیین برای بررسی غوزیع فضایی  غر  مناس 

 
 ای با دقت ثابت:دنباله بردارینمونه یبرنامه تکوین
از نتایج غیزیه و غح یل رگرسیون الگوی غوزیع   

ای با دقت برداری دنبالهی الگوی نمونهفضایی برای ارائه
برداری استفاده شد. برای خط غوقف نمونه ثابت و غعیین

ی این منظور پارامترهای رگرسیونی غای ور برای غهیه
 25و  10در دو سطح 1 برداری به رو  گرینمد  نمونه

 . گردیدی اطمینان استفاده  درصد بر مبنای بازه
 این شته غوزیع فضایی  یمطالعه یبا غوجه به نتییه 

برداری با دقت ی نمونهنامهبرای غوسعه بر از مد  گرین
د. در این رو  حداقل شاستفاده  ثابت شته سبز انار

 زم برای رسیدن به دقت مورد نظر با استفاده  ینمونه
 25و  10 خطایبرای دو سطح  (5) زیر یاز معادله
 استفاده شده است.درصد 

                                                           
1
Green 

  (5) معادله
مورد نیاز برای برآورد  یغعداد نمونه nدر این رابطه 
غرغیه  عهر  از    به bو   aو  D خطای جمعیت در سطح

 باشد.رگرسیونی غای ور می یمبدأ و شی  خط در رابطه
گیهری(  برداری )یا خطور غیهمیم خطور غوقف نمونه

-مهی بهرداری  در مد  گرین که بیانگر زمان غوقف نمونهه 

 غرسیم شد. (6)زیر   یباشد  با استفاده از معادله

 
         (6) دلهامع

 nفراوانی غیمعی آفت در یک نمونه  Tnدر این رابطه 
-ها به شرح معاد ت پیشین میپارامتر یغایی و بقیه

 .(Binns, 1994) اشندب
 

 ای برداری دنبالهنمایی نمونهدرستی
یافته غوسط نرم افزار برداری غوسعهنمونه یبرنامه

RVSP   و به روNaranjo and Hutchiso (1997) 
از سری  چند افزار نیاز بهیی شد. این نرمنمادرستی

 Shahbi andنمایی دارد )ستیرهای مستقل برای دداده

Rajabpour, 2017; Kafeshani et al., 2018  به .)
های غراکمی سری داده مستقل از دامنه 10همین دلیل 

سری  42پایین  متوسط و با  به صورت غیادفی از 
و سا  از باغ انار آوری شده در طو  دجمع یداده

میانگین انتخار و در نرم افزار مورد استفاده قرار گرفت. 
شته در  9/55غا  25/0های مستقل مورد استفاده از داده

-نمونه 1000سازی با شبیههر سرشاخه متیییر بود. 

 جایگزینی انیام شد. بابرداری میدد 
 

 نتایج
 سبز انار یتغییرات فصلی جمعیت شته

سههبز انهار بههر روی   یجمعیههت شهته  غیییهرات فیه ی  
قابههل   1در شههکل  1396و 1395درخههت انههار در سهها   

  1395در سا  مشاهده است. بر اساس نتایج این مطالعه 
سهبز   )پوره و مهاده بهدون بها (    یمرح ه او  ظهور شته

 1395اردیبهشهت   او انار بر روی در خت انار در غاریخ 
در ههر   پهوره  1/1بهدون بها  و    یمهاده  6/0)بها میهانگین   
گههراد و بهها  سههانتی یدرجههه 9/15در دمههای  (سرشههاخه

bb

n DanT  2/121 )/(

2

2-b

D

Xa
n 
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 او درصد بود. اوج جمعیهت در غهاریخ    60رطوبت نسبی 
 5/15بهدون بها  و    یمهاده  7/6با میهانگین  ) 1395خرداد 
گهراد   سهانتی  یدرجه 24در دمای  (ر هر سرشاخهپوره د

درصد بود. سپس به مهرور جمعیهت    45و رطوبت نسبی 
خرداد 15در غاریخ  بطوریکهانار کاهش یافت سبز  یشته
گههراد و رطوبههت  سههانتی یدرجههه 8/33در دمههای  1395
 درصد به صفر رسید. 19نسبی 

سهبز انهار    یاو  ظهور شهته  یمرح ه  1396در سا  
)بها   1396اردیبهشهت   او بر روی در خت انار در غهاریخ  

در هههر  پههوره 2/37بههدون بهها  و   یمههاده 1/5میههانگین 

گههراد و بهها  سههانتی یدرجههه 4/16در دمههای  (سرشههاخه
 او درصد بود. اوج جمعیهت در غهاریخ    62رطوبت نسبی 

 4/46بهدون بها  و    یمهاده  4/9با میهانگین  ) 1396خرداد 
 یدرجهههه 8/26در دمهههای  (در ههههر سرشهههاخه  پهههوره
درصهد بهود. سهپس بهه      28گراد و رطوبت نسهبی   سانتی

در غهاریخ  سبز انار کهاهش یافهت و    یمرور جمعیت شته
گههراد و  سههانتی یدرجههه 5/34در دمههای  1396خههرداد 15

   درصد به صفر رسید. 18رطوبت نسبی 
 

 
 1396-1395های  سبز انار روی درخت انار در سال یتغییرات فصلی شته -1شکل

Figure 1. Seasonal population dynamics of Aphis punicae on pomegranate trees during 1395-1396 

 

 سبز انار یتوزیع فضایی شته
پارامترهههای غوزیههع فضههایی ایههن آفههت روی انههار در 

است. بر اساس شهاخص غی هور    نشان داده شده 1جدو  
سبز انهار از نهوج غیمعهی     یو غوزیع فضایی شتهو آیواو
و شاخص غی ور در مقایسه با شاخص آیوائو نتهایج  بود. 

 (.1ها نشان داد )جدو  داده براز غری در  مط ور

 

 ای با دقت ثابتبرداری دنبالهنمونه
مورد نیاز بهرای پهایش    ینمونه یهای غعداد بهینهمنحنی

 25و  10سهبز انهار در دو سهطح خطهای      یجمعیت شهته 
 ینشان داده شده اسهت. غعهداد نمونهه    2درصد در شکل 

برداری متفاوت بهوده و  مورد نیاز بر اساس خطای نمونه
 25بههه مراغهه  بیشههتر از درصههد  10 همههواره در خطههای

مورد نیهاز   یدرصد بود. براساس غراکم آفت غعداد نمونه
درصهد و از   10سرشاخه در سطح خطای  375غا  488از 
درصهد متفهاوت    25سرشاخه در سطح دقت  135غا  175
 بود.

سبز  یبرداری از شتههای خطور غوقف نمونهمنحنی
 10و  25انار براسهاس مهد  گهرین در دو سهطح خطهای      

 نشان داده شده است. 3درصد در شکل 
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 .سبز انار با استفاده از شاخص رگرسیون تایلور و آیواوو یتوزیع فضایی شته -1جدول 
Table 1. Spatial distributions of Aphis punicae using Taylor's power law and Iwao's patchiness indices. 

P-value F توزیع فضایی 

(Spatial 

distribution) 

T R
 SE±شیب خط 2

(Slop±SE) 
 SE±عرض از مبدا

(Intercept±SE) 

 تعداد

(No.) 

 شاخص

(Index) 

غیمعی  106.5 0.0001>
(Aggregative) 

 غای ور 9 1.004±0.18 1.96±0.09 0.92 5.07
(Taylor's 

power law) 

غیمعی  8.8 0.0001>
(Aggregative) 

 ایواوو 10 37.57±29.36 9.12±3.08 0.49 2.62
(Iwao's 

Patchiness|) 

 
برداری محاسبه شده براسهاس مهد    خطور غوقف نمونه

عهدد غیمعهی    12غا  2/1×1025و از  1غا  152240گرین از 
درصد  10و  25)غعداد غیمعی( به غرغی  در سطح خطای 

بهرداری غراکمهی از آفهت    متیییر بود. خطور غوقف نمونه

بهرداری  مل نمونهه باشند که ع)برحس  غعداد غیمعی( می
 بایست ادامه داشته باشد.  غا رسیدن به آن غراکم می
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درصد بر اساس  10و  25سبز انار در دو سطح دقت  یبرداری مورد نیاز برای پایش جمعیت شتهنمونه یهای تعداد بهینهمنحنی -2شکل 

 مدل گرین
Figure 2. The curves of  the required optimum sample size for monitoring Aphis punicae at two precision levels 

0.1 and 0.25 according to Green's mofel 
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 درصد 25و  10 خطایسبز انار بر اساس مدل گرین در دو سطح ی برداری از شتهخطوط توقف نمونههای منحنی -3شکل 

Figure 3. Sampling stop lines of Aphis punicae according to Green's model at two error levels 10 and 

25% 

 
 ای بادقت ثابتبرداری دنبالهنمایی نمونهدرستی

غوسهط نهرم    A. punicaeمحاسبه شده  یغعداد نمونه
درصههد در  10و  25 در دو سههطح خطههای  RVSPافههزار 
ایهن   یمونهه د ننشان داده شده است. میانگین غعدا 4شکل

درصهد برابهر     10و  25آفت روی انار به غرغی  در سطح 
 .(4)شکل  سرشاخه بود 80و  29

های مخت هف ایهن   سری داده مستقل از غراکم 10برای 
ین برداری محاسبه شده غوسط اشته  میانگین دقت نمونه

درصهد   10و  25 نرم افهزار بهه غرغیه  در سهطح خطهای     
 خطهای ه نزدیهک میهزان   درصد بود ک 6/11و  8/25برابر 

 .(5)شکل  باشدمط ور در نظر گرفته شده می
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روی انار  Aphis punicae یمستقل از شته یسری داده 10برداری مجدد با استفاده از درستی نمایی نمونه یهای خالصهمنحنی -4شکل

 درصد است 10و  25مدل گرین در دو سطح محاسبه شده با استفاده از  یخطای معیار تعداد نمونه ±که بیانگر میانگین 
Figure 4. Summary of re-sampling validation analysis using 10 independent data sets of Aphis punicae on 

pomegranate showing the calculated sample size means (±SE)  for Green's sequential sampling plan at levels of 

0.25 and 0.1 
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روی انار  Aphis punicae یمستقل از شته یسری داده 10برداری مجدد با استفاده از درستی نمایی نمونه یهای خالصهمنحنی -5شکل 

 درصد است 10و  25برداری محاسبه شده با استفاده از مدل گرین در دو سطح خطای نمونه ±که بیانگر میانگین 
Figure 5. Summary of re-sampling validation analysis using 10 independent data sets of Aphis punicae on 

pomegranate showing the calculated precision level means (±SE)  for Green's sequential sampling plan at levels of 

0.25 and 0.1.

 

 بحث
اوایهل   سهبز انهار در   ینشان داد که شته پژوهشاین 

اردیبهشت فعالیت خود را روی درختان انار بارات منطقه 
یهل  اشروج نمهوده و بها افهزایش غهدرییی جمعیهت  در او     

ی فعالیت این شته روی رسد. دورهخرداد به اوج خود می

انار غا پایان خرداد بوده و با گرم شدن غهدرییی ههوا بهه    
   نتههایج بهها  پههژوهش. نتههایج ایههن شههودغههدریج ناپدیههد مههی

ی صههورت گرفتههه در اسههتان اصههفهان مطابقههت  مطالعههه
در ایههن  . (Ahmadi and Pour Javad, 2016) داشههت

 یدههه  در هها اولین پوره که مطالعه نشان داده شد
 یدهه در بالدار هایماده اولین و فروردین دوم
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 شهدند.  ظهاهر  انهار  درختان روی اردیبهشت او 

 ریعًاسه  اوایهل اردیبهشهت   دربالغ  هایشته جمعیت

  طهی  را نزولهی  رونهد  خرداد در و یافته افزایش
 بی جنسی هایماده پاییز اواسط همینین از .کردند
مطالعهات   .شهدند  ظهاهر  بالهدار  نرههای  و بها  

ای رشهد ایهن   بهتهرین دمها بهر    هآزمایشگاهی نشان داد ک
گهراد اسهت   سهانتی  یدرجهه  22-25شته روی انار حدود 

(Bayhan et al., 2005) . 
صورت گرفته روی غیییرات فی ی جمعیهت   یمطالعه

سبز انار در هند نشان داد که این آفت در دسامبر  یشته
)آذر( غا مارس )اسفند( ظاهر شهده و اوج جمعیهت آن در   

. بعد از مارس)اسهفند( و  بود)بهمن(  وریه انویه )دی( و ف
با گرم شدن هوا  جمعیت آفت بهه شهدت کهاهش یافتهه و     

 Sreedevi) شدندهای انار ناپدید هبعد از مدغی از درختی

and Verghese, 2007) کهامال متفهاوت    ما پژوهش. نتایج
بهود. غفهاوت در شهرایط اق یمهی گهرم و       آنهای با مطالعه

)بنگ ور هندستان( با  مذکور یمرطور محل انیام مطالعه
جاری دلیل اص ی ایهن نتهایج متفهاوت اسهت. در      پژوهش

 انویه )دی( حداکثر بود  غونس نیز غراکم جمعیت شته در
بود  جاری یکه متفاوت از نتایج به دست آمده در مطالعه

. غفاوت اق یمی دلیل اص ی نتهایج  (2015مدلل و همکاران  )
در غامیل  بیشهترین  غواند باشد. متفاوت به دست آمده می

 )بهمن( دیده شد.  فوریه ها روی انار در اواسط غراکم شته
یع فضایی این شهته روی انهار   غوزنتایج نشان داد که 

از نوج غیمعی بهود. بهه صهورت مشهابه  غوزیهع فضهایی       
 Aphis spiraecolaگزار  شده سهایر شهته هها نظیهر     

Patch و Aphis gossypii Gloverاز  نیهز  روی مرکبات

 ,.Kafeshani et al) نهوج غیمعهی گهزار  شهده اسهت     

2018) . 
ی در اههیچ مطالعهه  غهاکنون  همینین با غوجه به اینکهه  

ای این آفت و یها آفهات   برداری دنبالهی غعیین نمونهزمینه
نتهایج  مقایسهه  مشابه روی انهار صهورت نگرفتهه اسهت      

. پذیر نیستبا نتایج سایر مطالعات امکانی جاری مطالعه
ههای  صورت گرفتهه روی برخهی گونهه    یولی در مطالعه

 یکهه غعهداد نمونهه    ه اسهت شته مرکبات نشهان داده شهد  
شهته متیییهر    2061غا  1از برحس  غراکم آفت از مورد نی

بهرداری نیهز برحسه     بود. همینین خطور غوقهف نمونهه  
 ,.Kafeshani et al)گونه و میزبان گیاهی متفهاوت بهود  

2018.) 
 

 گیرینتیجه
در طههو  بهههار سههبز انههار در اسههتان ایههالم   یشههته

شت غا خرداد( روی درختان انار فعها  اسهت. اوج   ه)اردیب
. غوزیع فضهایی ایهن   بودن شته در اوایل خرداد عیت ایجم

نمونهه مهورد نیهاز     ی. غعداد بهینهبودآفت از نوج غیمعی 
سرشهاخه در سهطح    375غها   488از براساس غراکم آفت 

سرشهاخه در سهطح    135غها   175درصهد و از   10 خطای
بهرای   پژوهشاز نتایج این درصد متفاوت بود.  25 خطای
یقی آفت مذکور در بارات انار مدیریت غ ف یبرنامه غکوین
 غوان استفاده نمود.  می

 
 سپاسگزاری

از معاونهههت پژوهشهههی و فنهههاوری دانشهههگاه ع هههوم 
-کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برای غهامین هزینهه  

 گردد.های مالی این مطالعه سپاسگزاری می
 منابع مورد استفاده

ی  ی گنهدم در منطقهه   های خوشه   ایِ شته  برداری دنباله  نمونهغراکم  پراکنش فضایی و . 1388و دسترنج م.  افشاری ج
 .89-102: 32 پزشکی گیاه. گرگان

های آنهها. انتشهارات سهازمان غحقیقهات آموز  و     های ایران و میزبان. شته1373ف و موسوی م.  غرمه الف  رضوانی
 ص. 67غرویج کشاورزی. 

ای بها دقهت ثابهت بهرای غخمهین       گیهری دنبالهه   . نمونه1388ر.  غ رجبی و ص میدق م  ا  س یمان نژادیان ا محیسنی ج
-در مزارج گنهدم دیهم بروجهرد. گیهاه     Eurygaster integriceps Put. (Het.:Scutelleridae)جمعیت سن مادر 

 .33-48: 32 پزشکی



 یعقوبی و همکاران                                                                                                                                                     10

Ahmadi M and Poor Javad N, 2016. Biology and seasonal fluctuations of pomegranate aphid, Aphis 
punicae (Hem., Aphididae) in Isfahan. Journal of Entomological Society of Iran 83(2): 181-188.  

Azqandi SR, Kazazi M and Abdul Ahadi F, 2015. Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae) and its 
control procedures in Iran. Journal of Applied, Environmental and Biological Science 5: 743-747. 

Bayhan E, Ölmez-Bayhan S, Ulusoy M R and Brown J K, 2005. Effect of temperature on the biology of 
Aphis punicae (Passerini)(Homoptera: Aphididae) on pomegranate. Environmental Entomology 34(1): 
22-26. 

Binns MR, 1994. Sequential sampling for classifying pest status. In: Pedigo LP and Buntin GD (Eds). 
Handbook of sampling methods for arthropods in agriculture. CRC, Buca Raton, Florida.  137–174. 

Dinarvand N, Rajabpour A, Sohani NZ and Farkhari M, 2019. Effect of weedy culture on population 
densities, spatial distributions and sampling procedures of Spodoptera exigua and Sesamia cretica 
(Lep., Noctuidae) in corn fields. Bulletin of Entomological Research 13: 1-12. 

Kafeshani FA, Rajabpour A, Aghajanzadeh S, Gholamian E and Farkhari M, 2018. Spatial distribution 
and sampling plans with fixed level of precision for citrus aphids (Hom., Aphididae) on two orange 
species. Journal of Economic Entomology 111(2): 931-941. 

Kogan M and Herzog DC, 2012. Sampling methods in soybean entomology. Springer, NY.  
Mdellel L, Halima Kamel MB and Assadi B, 2015. Impact of winter pruning of pomegranate trees on 

Aphis punicae (Hemiptera, Aphididae) and its natural enemies in Tunisia. Annales de la Société 
entomologique de France 51: 266-271.  

Namvar P, Safaralizadeh MH, Baniameri V, Pourmirza AA and Karimzadeh Isfahani J, 2011. Spatial 
distribution and fixed-precision sequential sampling of Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: 
Agromyzidae) on cucumber greenhouse. Middle East Journal of Scientific Research 10(2): 157-163. 

Naranjo SE and Hutchison WD, 1997. Validation of arthropod sampling plans using a resampling 
approach: software and analysis. American Entomologist 43: 48-57. 

Pedigo LP, 2002. Entomology and pest management. Iowa University press. 

Rajabpour A and Yarahmadi F, 2012. Seasonal population dynamics, spatial distribution and parasitism 
of Aphis gossypii on Hibiscus rosa-chinensis in Khuzestan. Journal of Entomology 9(3): 163-170. 

Shahabi M and Rajabpour A. (2017) A Fixed-precision sequential sampling plan for the potato 
tuberworm moth, Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae), on potato cultivars. 
Neotropical Entomology 46(4): 388-395.  

Snedecor GW and Cochran WG, 1980. Statistical methods. Iowa State University Press, Ames. 

Sreedevi K and Verghese A, 2007. Seasonal incidence of aphid, Aphis punicae Passerini (Homoptera: 
Aphididae) and its relationship with abiotic factors. Pest Management In Horticultural Ecosystems 
13(2): 4-10.  

Taylor LR, 1984. Assessing and interpreting the spatial distributions of insect populations. Annual 
Review of Entomology 29(1): 321-357.  

 

 

 

 



 11                                                                                                         ...ایبرداری دنبالهتغییرات فصل جمعیت و برنامه نمونه

Seasonal Population Dynamics and Fixed-Precision Sequential Sampling Plans for 

Aphis punicae (Homoptera: Aphididae) in Sirvan City (Ilam Province) 

S Yaghobi
1
, A Rajabpour

2*
 and N Zandi Sohani

2
 

1
M.Sc. Student of Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and 

Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahwaz, Iran. 
2
Associate Professor of Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and 

Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahwaz, Iran. 
*
Corresponding author: rajabpour@asnrukh.ac.ir 

 Received: 1 December 2018                      Accepted: 31 July 2019 

 

Abstract 

Pomegranate aphid, Aphis punicae (Hom., Aphididae) is one of the most important pests of pomegranate in 

Iran. In this study, seasonal population dynamics of this aphid was studied in Sirvan city, Ilam province. For 

this purpose, sampling was performed bi-weekly in an experimental orchard, 1 hectare area, during two years 

(2016-2017). Also, Taylor power law and Iwao's patchiness were used to determine spatial distribution of the 

pest on pomegranate shrub. Green's model was used to develop a fixed- precision sequential sampling plan 

of the pest on pomegranate shrub. Results showed that pomegranate aphid has one generation and the pest 

occurred during spring (May to June) on pomegranate shrub in Sirvan city. Population peak of the aphid was 

observed in end of May. Spatial distribution of the pest was aggregative. Optimum sample sizes varied from 

375-488 and 135-175 shoots according to the pest density at precision levels of 0.1 and 0.25, respectively.  

Keywords: Pomegranate aphid, Population fluctuation, Spatial Distribution, Sampling 
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