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 در جنوب تهرانEurygasterintegricepsسن گندم، رشدی توزیع فضایی مراحل مختلف تعیین
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 خالصه

باشد ترین آفات گندم در ایران میاز مهم EurygasterintegricepsPuton (Hem.: Scutelleridae)،سن گندم
باشد. به . خسارت سن گندم به صورت کمی و کیفی میسازد.که همه ساله خسارت سنگینی به گندم وارد می

دهد و به صورت کمی عملکرد کاهش میها خواص نانوایی گندم را صورت کیفی، بزاق باقیمانده سن در دانه
های مختلف آفت در برنامه مدیریت جهت آگاهی یافتن از ویژگی ،ترین اطالعاتیابد. یکی از اساسیکاهش می

باشد. تعیین نوع توزیع فضایی آفت، در دقت عملیات کنترل (، تعیین نوع توزیع فضایی آن میIPMتلفیقی )
در جنوب تهران 1343-44در سال سنگندمضایی مراحل مختلف رشدی موثر است. در این تحقیق پراکنش ف

گیری به صورت دو بار در هفته از سه ایستگاه به عنوان سه برداری با تور حشرهمورد مطالعه قرار گرفت. نمونه
تکرار در یک مزرعه دو هکتاری گندم با واریته پیشتاز انجام گرفت. همچنینمرحله رشدی گیاه در زمان نمونه 

شد. جهت تعیین نوع الگوی توزیع فضایی آفت از صبح انجام می 11ها در ساعت برداریبرداری ثبت شد. نمونه
(، شاخص تیلور و شاخص ایوائو استفاده شد. با IDهای شاخص پراکندگی )های آمار کالسیک مثل مدلشاخص

نمونه برداری، توزیع فضایی  استفاده از روش شاخص پراکندگی برای هر مرحله رشدی حشره، در هر تاریخ
حشره تعیین شد. اما توزیع فضایی هر مرحله رشدی حشره در کل دوره ظهور آن مرحله با روش رگرسیونی 

های سن یک تا تیلور و ایوائو تعیین شد. در بررسی توزیع فضایی مراحل مختلف آفت )سن مادر، تخم، پوره
کلی در شروع هر مرحله رشدی توزیع ید گفت که به طورپنج، سن نسل جدید(، بر اساس شاخص پراکندگی با

اما در زمان اوج جمعیت عمدتاً تجمعی شده و مجدداً با کاهش جمعیت آن مرحله،  .حشره از نوع تصادفی است
توزیع از نوع تصادفی خواهد بود. همچنین توزیع فضایی هر مرحله در کل مدت ظهور آن مرحله از حشره در 

صورت تصادفی های سن سوم و چهارم، بههای رگرسیونی تیلور و ایوائو به استثنای پورهمزرعه بر اساس روش
های سن سوم و چهارم از نوع تجمعی بود. نوع توزیع فضایی سن گندم با هر دو توزیع فضایی پوره ولی بود

لور برازش بهتری روش ایوائو نسبت به روش تی ،(𝐫𝟐)اما بر اساس مقدار ضریب تبیین ،روش یکسان بدست آمد
طور کلی توزیع فضایی مراحل مختلف رشدی سن گندم تابع گیری کرد که بهتوان نتیجهداشت. بنابراین می

البته  .تراکم آن است یعنی در تراکم پایین از نوع تصادفی و در تراکم باال به صورت تجمعی توزیع می یابد
 رسد.ر، تخم و سن نسل جدید( بیشتر به نظر میها به تجمع نسبت به سایر مراحل )سن مادتمایل پوره

 تهرانجنوب گندم، سن گندم، توزیع فضایی، : کلمات کلیدی
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 مقدمه 

ميليون  2/22دهد که سطح محصوالت زراعی حدود ترین محصول کشاورزی ایران و جهان است. آمار نشان میگندم مهم
درصد سهم اراضی با کشت دیم می باشد. در  2/88با کشت آبی و درصد سهم اراضی  8/12هكتار می باشد که از این مقدار 

ميليون هكتار معادل  82/8ميليون هكتار سطح برداشت محصوالت زراعی، حدود  2/22، از حدود 2922- 22سال زراعی 
بقيه  درصد 9/11درصد آن مربوط به اراضی با کشت آبی و  3/88باشدکه از این مقدار درصد سطح برداشت غالت می 2/39

درصد و سطح ذرت  91/6درصد، سطح شلتوك  8/28درصد، سطح جو  32به صورت کشت دیم بوده است. سطح گندم 
ميليون هكتار برآورد  8/6باشد. سطح برداشت گندم در کل کشور حدود درصد از کل سطح برداشت غالت می 9/9ای دانه

باشد که سهم اراضی صد کل از سطح غالت کشور میدر 32درصد از کل سطح محصوالت زراعی و  6/12شده که معادل 
های همچنين گندم یكی از گياهانی است که همواره تحت تآثير تنش .[1]درصداست 1/62درصد و اراضی دیم  1/93آبی 

 .[2]کنندها خسارت زیادی به غالت به ویژه گندم وارد میمحيطی است و در این ميان، آفت

و یک عامل مهم [4 ,3]ترین آفت گندم در ایران و کشورهای دیگر بوده مهمEurygasterIntegricepsPutonسن گندم، 
جمعيت سن گندم نيز مانند حشرات دیگرتحت تأثير دو .[5]محدود کننده توليد گندم و جو در بسياری از نواحی دنيا است

توان دشمنان طبيعی این آفت اعم از شكارگرها، زنده میگيرد. از عوامل ی محيط قرار میگروه عوامل زنده و غير زنده
ها از کشها و بيمارگرها را نام برد. غذا، اقليم، دما، بارندگی، رطوبت نسبی، باد، عمليات کشاورزی و کاربرد آفتوارهانگل

برداری دو عامل دقت نههای نمو. با پيشرفت برنامه[6]باشندی موثر بر پویایی جمعيت سن گندم میجمله عوامل غير زنده
برداری مورد های نمونهاند و باید در همه برنامهترین عوامل در کارایی مدیریت تلفيقی آفات تبدیل شدهو هزینه به مهم

برداری از جمعيت آفات جهت تخمين ميانگين و ای روشی سریع و کارآمد برای نمونهبرداری دنبالهتوجه قرار گيرند. نمونه
گيری در خصوص کنترل یک ای به منظور تصميمبرداری دنبالههای نمونهباشد. در برنامهگيری میتصميمتعيين سطوح 

یابد. این روش در مقایسه گيری برای اجرا یا عدم اجرای عمليات کنترل، ادامه میبرداری از آفت تا زمان تصميمآفت، نمونه
های مهم درصد کاهش داد. یكی از جنبه 15تا  91مورد نياز را بين ی تواند تعداد نمونههای ثابت و معمولی میبا روش

ای در ها در طبيعت است که کاربرد گستردهی پراکنش و الگوی توزیع فضایی آناکولوژی جانوران از جمله حشرات نحوه
برداری و روش تجزیه و هی نمونی نوع برنامهها اطالعاتی دربارهمطالعات اکولوژیک دارد. به طوری که نوع پراکنش جمعيت

دهد. از طرف دیگر آگاهی از نوع الگوی پراکنش حشرات اطالعات مهمی را در خصوص های جمعيتی راارایه میتحليل داده
شناختی یک آفت های زیستی و بوم.مطالعه بسياری از ویژگی[7]کندها و دشمنان طبيعی فراهم میروابط متقابل ميان آن

باشد. پراکنش فضایی که برداری از جمعيت آن مید کنترل یا عدم کنترل آن، مستلزم انجام نمونهگيری در مورو تصميم
شناختی جمعيت یک آفت محسوب های بومترین ویزگیدهنده نحوه استقرار افراد یک جمعيت در محيط است، از مهمنشان

 [8]. تفاده قرار گيردها مورد استواند به عنوان شاخصی برای تمایز بين گونهشود و میمی
باشد و از ارکان مهم در های اکولوژیكی مهم یک جمعيت میتعيين الگوی پراکنش فضایی جمعيت آفات نيز از ویژگی

 E. integriceps. در این مطالعه توزیع فضایی سن گندم،[9]شود ای، محسوب میبرداری دنبالههای نمونهطراحی برنامه
 در مزارع گندم منطقه جنوب استان تهران در طول یک سال مطالعه شده است.

 روش پژوهش
های مربوط به این تحقيق،کامالً تحت شرایط صحرایی که در مزرعه ای به کليه بررسی: برداریمشخصات محل نمونه

پردیس دانشگاه شاهد انجام گرفته است. دانشگاه شاهد  هكتاری 2 متر مربع واقع در مزرعه گندم 2555مساحت تقریبی 
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دقيقه شرقی، ارتفاع از  98درجه و  91دقيقه شمالی وعرض جغرافيائی  8درجه و  12در جنوب تهران به طول جغرافيائی 
 متر، واقع شده است. ميلی 226متر و ميانگين بارندگی  2515سطح دریا 

تا  2928ری از سطح مزرعه انتخابی به صورت تقریباً دوبار در هر هفته  از فروردین برداعمليات نمونه برداری:زمان نمونه
 برداشت گندم یعنی اواخر خرداد انجام گرفت.

مزرعه مورد مطالعه به چهار قسمت مساوی به عنوان چهار تكرار تقسيم بندی شد.  برداری:نحوه انجام عملیات نمونه
يری به صورت تصادفی از اوایل فروردین و هر سه روز یک بار صورت گرفت. برای نمونه گی تور حشرهبرداری به وسيلهنمونه

-تور و پنج کادر انداخته شد. در هر مرحله نمونه 95برداری از تخم سن گندم از کادر استفاده شد. در هر تكرار حداقل 
شدند. در زمان انتقال داده می ها تفكيک و در ظروف مخصوصبرداری با توجه به ظهور هر مرحله سنی آفت، نمونه

باشد، ای از رشد میبرداری، اطالعات به دست آمده از جمعيت آفت و همچنين وضعيت گياه که در چه مرحلهیادداشت
 برداری در زمان صبح انجام گردید.گردید. نمونهثبت می

 تعیین توزیع فضایی سن گندم
برداری از شاخص پراکندگی و برای کل دوره فعاليت آفت از روش تيلور و برای تعيين توزیع فضایی آفت در هر تاریخ نمونه 

 ایوائو استفاده شد.

 ارائه شد:  [10]و همكاران  Fisherاین روش توسط :الف: شاخص پراکندگی

(1) ID =
(n−1)s2X̅ 

nجدول با درجه آزادی  x2محاسبه شده با مقدار  IDتعداد کل نمونه است. مقدار  nدر فرمول باال  −  51/5و با احتمال  1
بزرگتر  51/5بين مقدار این دو احتمال باشد پراکنش تصادفی، اگر از مقدار احتمال  IDشود. اگر مقدار مقایسه می 21/5و 

 . [11]باشد پراکنش از نوع یكنواخت است  21/5معی و در صورتی که کمتر از مقدار احتمال جباشد پراکنش ت

 های رگرسیونی:استفاده از روشب: 
 الف: قانون تيلور

ونه الگوی پراکنشی غير نرمال، ارتباط بين ميانگين و واریانس را نشان گاول اینكه فارغ از هر ، این قانون دو ویژگی دارد
تيلور برای . [11]نمایاند های مختلف حشرات تا حدود زیادی میدهد و دوم آنكه شدت تجمع موضعی را در جمعيتمی

دارد که در خطی وجود  جمعيت یكارتباط بين ميانگين وواریانس ،بيشتر حيوانات نشان داد که در ،2262اولين بار در سال 
 شود:های تجمعی، تصادفی و یكنواخت کارآیی دارد.این قانون به شكل معادله زیر بيان میپراکنش

(2  )b
xaS 2

 

باشند، ثابت هستند. برای پی بر خالف دو مؤلفه قبلی معادله که متغير می bوaميانگين و  x̅واریانس، 2sکه در این رابطه
باشد، برداری میبرداری داشته و تابعی از محيط و واحدهای انتخاب شده نمونهکه ارتباط با نمونه bو  aبردن به واقعيت 

متفاوت و حتی با اندازه متفاوت های برداری از جمعيت آن حشره در نقاط مختلف، در زمانالزم است که چندین نمونه
های مختلفی به دست آید.سپس با برقراری ارتباط رگرسيونی ها و ميانگينبرداری، انجام داده تا واریانسواحدهای نمونه

ها در محور افقی )به عنوان ميانگينها در محور عمودی )به عنوان متغير وابسته( و مقدارلگاریتم لگاریتم واریانسبين مقدار 
 آوریم:ها را به دست میآن خطی متغير مستقل( معادله
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(9                     ))()()( 2
xbLogaLogsLog  

 روش رگرسيونی ایوائو :ب
. در این روش، از رگرسيون خطی برای بررسی ارتباط بين ميانگين [11]ارائه شدLloydاز طرف  2263این روش در سال 

 شود:استفاده می (x̅)و ميانگين تراکم  ) (∗xازدحام
α  +x̅ β=x∗ 

(8) 
 آید:از فرمول زیر بدست می ∗xمقدار 

(5)












1

2

x

s  +x̅   =x∗ 

تر از یک باشد پراکنش تجمعی، اگر مساوی یک باشد پراکنش تصادفی و اگر کوچكتر از ( بزرگβاگر شيب خط رگرسيون )
همانند روش رگرسيونی  ،رگرسيون خيلی نزدیک به یک باشدکه شيب خط یک باشد پراکنش یكنواخت است. در صورتی

هنگامی که توزیع تجمعی باشد مهم است و به آن شاخص تجمع پایه گویند.  αتيلور، انجام تست آماری الزامی است. مقدار 
فعال است و  منفی باشد، تجمع غير α، تجمع فعال است یعنی افراد مایلند در کنار هم بمانند. اگر αدر صورت مثبت بودن 

 رود.افراد مایلند از یكدیگر دور شوند، در این حالت توزیع تجمعی با گذشت زمان به سمت تصادفی یا یكنواخت می
برداری که ميانگين تراکم جمعيت در های نمونههای رگرسيونی تيلور و ایوائو، تاریخجهت برآورد ضرایب مورد نياز در مدل

رنگی )نقطه چين( که ت دخالت داده نشد. در رسم نمودارهای توصيف پراکنش، خط کمها برابر صفر بود در محاسباآن
دهنده پراکنش تصادفی )زمانی که ميانگين و واریانس با هم برابر باشند( است، برای مقایسه رسم شده است. اگر خط نشان

 تجمعی، یكنواخت و تصادفی است.رگرسيونی باال، پایين و یاروی خط کم رنگ )نقطه چين( بيفتد، پراکنش به ترتيب 
 

  و بحث نتایج

 IDتعیین توزیع فضایی جمعیت سن گندم با استفاده از شاخص 

 IDتعیین توزیع فضایی جمعیت سن مادر با استفاده از شاخص پراکندگی  -الف
بوده است. با گذشت ابتدای ریزش سن مادر که تراکم حشره کم بود، توزیع حشره یكنواخت و گاهًا تصادفی  2مطابق جدول

شود و این وضعيت تا اواسط اردیبهشت باشد، ریزش به طور تجمعی میزمان و در اوج ریزش که در اوایل اردیبهشت ماه می
یابد و همزمان توزیع حشره نيز به یابد. از این تاریخ به بعد جمعيت سن مادر در مزرعه به شدت کاهش میادامه می

های پایين تصادفی براین با توجه به این که به طور کلی توزیع پراکنش اکثر حشرات در تراکمیابد. بناتصادفی تغيير می
لذا بر اساس  .بنابراین معيار قضاوت در رابطه با توزیع سن مادر باید در زمان اوج تراکم آن در نظر گرفته شود ،باشدمی

 .باشدنتایج این تحقيق توزیع فضایی سن مادر از نوع تجمعی می
 

 1344-1343تراکم جمعیت سن مادر در منطقه شهرری در سال  IDشاخص  -1جدول 
 نوع توزیع فضایی IDشاخص نسبت واریانس به ميانگين ميانگين واریانس برداریتاریخ نمونه
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28/2/28 99/8  1/8 26/5  یكنواخت 88/2 
22/2/28 22/5 31/9 28/5 39/5  یكنواخت 
 یكنواخت 5 22/5 9 63/5 29/2/28
26/2/28 5 5 5 22/2  تصادفی 
 یكنواخت 93/9 35/5 21/2 18/2 95/2/28
 تجمعی 19/9 22/2 1/28 99/26 2/2/28
 تجمعی 99/3 23/2 29 99/21 6/2/28
 تجمعی 2/2 88/2 1/2 63/9 2/2/28
 یكنواخت 1 8/5 1/2 2 29/2/28
28/2/28 99/9 2 66/2  تجمعی 99/9 
 تجمعی 9 22/2 1/2 63/2 21/2/28
 تصادفی 9 2 21/5 21/5 28/2/28
 تصادفی 5 2 21/5 21/5 25/2/28
 تصادفی 5 5 5 5 22/2/28
 تصادفی  5 5 5 26/2/28

 

 IDتعیین توزیع فضایی جمعیت تخم با استفاده از شاخص پراکندگی  -ب

با گذشت زمان و در ابتدای پيدایش تخم که تراکم کم بود، توزیع حشره تصادفی یا یكنواخت بوده است.  2مطابق جدول
شود و این وضعيت تا زمان رسد و پيدایش تخم به طور تجمعی میترین تعداد خود میماه به بيشاواسط اردیبهشت

یابد و همزمان توزیع تخم نيز به یابد. از این زمان به بعد تعداد تخم در مزرعه به شدت کاهش میمحدودی ادامه می
بر اساس نتایج این تحقيق توزیع فضایی تخم سن گندم نيز مشابه سن مادر از نوع تجمعی یابد. بنابراین تصادفی تغيير می

 باشد.می

 
 1344-1343تراکم جمعیت تخم در منطقه شهرری در سال  IDشاخص  -2جدول 

 نوع توزیع فضایی IDشاخص نسبت واریانس به ميانگين ميانگين واریانس برداریتاریخ نمونه

 تصادفی 5 5 5 5 2/2/28
 یكنواخت 13/2 12/5 31/2 22/5 1/2/28
 تجمعی 99/9 22/2 1/2 63/2 29/2/28
 تصادفی 5 5 5 5 28/2/28

 

 
 

 IDها با استفاده از شاخص پراکندگی تعیین توزیع فضایی جمعیت پوره -ج
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توزیع پوره سن یک نيز در تمام مراحل ظهور پوره سن یک در مزرعه، توزیع فضایی از نوع تجمعی بوده است. بنابراین 
سرعت به حالت تجمعی صورت یكنواخت بوده و جمعيت بهتجمعی است.در ابتدای پيدایش پوره سن دو، توزیع آفت به

یكنواختی توزیع فضایی پوره سن دو در ابتدا  رسد. احتماالًترین اوج خود میاردیبهشت به بيش 22کند و در تغيير پيدا می
 طور که ذکر شد توزیع از نوع تجمعی است.است و در تراکم باال همانبه علت تراکم پایين آن 

های سن سه در همان ابتدا به حالت ابتدای پيدایش پوره سن سه، توزیع آفت به صورت تصادفی بوده و جمعيت پوره
-ابه توزیع قبل میرسد. روند این توزیع هم مشترین اوج خود میکند و در اواخر اردیبهشت به بيشتجمعی تغيير پيدا می

 رسد.باشد با این تفاوت که در ابتدا و انتها، توزیع از نوع تصادفی و در اوج خود به حالت تجمعی می
ابتدای پيدایش پوره سن چهار، توزیع پوره آفت تصادفی یا یكنواخت بوده است. با گذشت زمان و در اواخر اردیبهشت ماه 

شود. بعد از زمان گفته شده، تعدادپوره سن پوره سن چهار به طور تجمعی می رسد و پيدایشترین تعداد خود میبه بيش
یابد. بنابراین بر اساس یابد و همزمان توزیع پوره سن چهار نيز به تصادفی تغيير میچهار در مزرعه به شدت کاهش می

 باشد.می نتایج این تحقيق توزیع فضایی پوره سن چهار نيز مشابه سنين پورگی قبل از نوع تجمعی
ترین اوج های سن پنج به بيشپوره دپيدایش پوره سن پنج در ابتدا به صورت یكنواخت بوده است. اوایل اردیبهشت تعدا

های سن پنج رسد که در همين تاریخ تعداد پوره سن چهار به صفر رسيده است. از این تاریخ به بعد تعداد پورهخود می
رسد. پوره سن پنج نيز مشابه سایر مراحل این حشره در اوج تراکم توزیع از به صفر میکاهش یافته و در اواسط اردیبهشت 

 نوع تجمعی است ودر بقيه مراحل از نوع تصادفی است.

 IDتعیین توزیع فضایی جمعیت سن نسل جدید با استفاده از شاخص پراکندگی  -د

 ماه باشد. در اواسط خرداداز نوع تصادفی می گاهاًابتدای ریزش سن جدید پراکندگی از نوع یكنواخت و  9مطابق جدول 
رسد. احتماالً یكنواختی توزیع فضایی سن جدید در ابتدا به علت تراکم جمعيت سن جدید زیاد شده و به اوج خود می

 طور که ذکر شد توزیع از نوع تجمعی است.پایين آن است و در تراکم باال همان

 

 1344-1343تراکم جمعیت سن نسل جدید در منطقه شهرری در سال  IDشاخص  -3جدول 
 نوع توزیع فضایی IDشاخص نسبت واریانس به ميانگين ميانگين واریانس برداریتاریخ نمونه

 یكنواخت 51/2 68/5 21/8 22/2 2/9/28
 تصادفی 9 2 6 6 1/9/28
 یكنواخت 88/2 26/5 1/8 99/8 2/9/28
 یكنواخت 13/2 81/5 1/9 9 22/9/28
 تجمعی 1 66/2 6 25 26/9/28
 تجمعی 28/9 58/2 1/9 63/9 22/9/28
 تجمعی 29/8 38/2 21/9 22/8 29/9/28
 تجمعی 66/8 11/2 9 63/8 26/9/28

 
 
 

 بررسی کلی پراکنش فضایی جمعیت سن با استفاده از روش رگرسیونی تیلور و ایوائو 
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 پراکنش فضایی جمعیت سن مادر با استفاده از روش رگرسیونی تیلور و ایوائو  -الف

توزیع فضایی سن مادر از نوع تصادفی است و روش ایوائو هم تصادفی بودن توزیعفضایی  ،در روش تيلور 8مطابق جدول 
-فضایی سن مادر را نشان میدهد. نتيجه به این صورت است که هر دو روش تصادفی بودن توزیع سن مادر را نشان می

 دهند.
 

 های تیلور و ایوائوهای  رگرسیونی مدلجدول نتایج پراکنش فضایی جمعیت سن مادر با روش -4
مدل برازش 

 شده
شيب خط 
رگرسيون 

b±SE 

SE مقدارt محاسبه
 شده

تعداد سری 
 هاداده

 نوع توزیع فضایی 𝑅2ضریب تبيين

 تصادفی 392/5 21 -168/5 219/5 2291/5 تيلور
 تصادفی 281/5 21 5 98/5 2 ایوائو

 
 پراکنش فضایی جمعیت تخم با استفاده از روش رگرسیونی تیلور و ایوائو -ب 

باشد. هر نشان داده شده که توزیع فضایی تخم هم در روش تيلور و هم در روش ایوائو از نوع تصادفی می 1مطابق جدول 
توان بيان کرد که کنند. بنابراین مانند سن مادر به طور کلی مینمایان میدو روش تصادفی بودن توزیع فضایی تخم را 

توزیع فضایی تخم در منطقه شهرری از نوع تصادفی است. البته شاخص نسبت واریانس به ميانگين نشان داد که در زمان 
احل پورگی وحشره تجمعی بودن مر[12]اوج جمعيت توزیع از نوع تجمعی است. همچنين بر اساس مطالعات محيسنی 

به اثبات رسيد. اختالف نتایج این تحقيق با تحقيق حاضر احتماالً ناشی از تراکم پایين سن گندم  بالغ نسل جدیدسن گندم
 برداری است و در صورتی که جمعيت آفت باال باشد توزیع از نوع تجمعی است.در منطقه شهرری در سال نمونه

 

 های تیلور و ایوائوهای رگرسیونی مدلت تخم با روشجدول نتایج پراکنش فضایی جمعی - 5
مدل برازش 

 شده
شيب خط 

 b±SEرگرسيون 
محاسبه tمقدار

 شده
تعداد سری 

 هاداده
 نوع توزیع فضایی 𝑅2ضریب تبيين

 تصادفی 2 8 ∞- 8633/9  ± 5 تيلور
 تصادفی 295/5 8 ∞- -915/2 ± 5 ایوائو

 
 استفاده از روش رگرسیونی تیلور و ایوائوها با پراکنش فضایی جمعیت پوره -پ

باشد همچنين مدل ایوائو هم تصادفی بودن این مرحله از پراکنش فضایی در جمعيت سن یک در مدل تيلور تصادفی می
کند. اما شاخص نسبت واریانس به ميانگين تجمعی بودن جمعيت پوره سن یک را نشان داد. پوره سن گندم را اثبات می

 باشد.این توزیع از نوع تجمعی می IDباشد که در شاخص نوع توزیع فضایی همانند موارد باال تصادفی مینيز  2سن 
در روش تيلور توزیع فضایی سن سه از نوع تجمعی است و روش ایوائو هم تجمعی بودن توزیع فضایی سن سه را نمایان 

دهند. بنابراین به طور ع فضایی سن سه را نشان میکند. نتيجه به این صورت است که هر دو روش تجمعی بودن توزیمی
توان بيان کرد که توزیع فضایی سن سه در منطقه شهرری از نوع تجمعی است. البته شاخص نسبت واریانس به کلی می



 

 

 
www.AFPIconf.ir         8 

ميانگين نشان داد که در زمان اوج جمعيت توزیع از نوع تجمعی است.همچنين روش تيلور و ایوائو پراکنش فضایی جمعيت 
 ن چهار را به صورت تجمعی نشان داد. س

توزیع فضایی پوره سن پنج در روش تيلور از نوع تصادفی است و روش ایوائو هم تصادفی بودن توزیع فضایی پوره سن پنج 
کند. نتيجه به این صورت است که هر دو روش تصادفی بودن توزیع فضایی این مرحله از زندگی سن را در را نمایان می
 دهند.ری نشان میمنطقه شهر

 پراکنش فضایی جمعیت پوره سن نسل جدید با استفاده از روش رگرسیونی تیلور و ایوائو-ح

در روش تيلور توزیع فضایی سن نسل جدید از نوع تصادفی است و روش ایوائو هم تصادفی بودن توزیع  6مطابق جدول 
 ر تصادفی بودن توزیع فضایی سن نسل جدید است.دهد. نتيجه هر دو روش نمایانگفضایی سن نسل جدید را نشان می

 

 های تیلور و ایوائوهای رگرسیونی مدلجدول نتایج پراکنش فضایی جمعیت  سن نسل جدید با روش -6
 شيب خط رگرسيون مدل برازش شده

b±SE 
محاسبه  tمقدار 

 شده
تعداد سری 

 هاداده
تعيين توزیع  R2ضریب تبيين 

 فضایی
 تصادفی 5123/5 8 -891/5 8588/5 ± 358/5 تيلور
 تصادفی 683/5 8 -862/5 329/5 ± 285/5 ایوائو

 

 گیرینتیجه
توان بيان کرد که توزیع فضایی مراحل مختلف سن گندم در منطقه شهرری از نوع تصادفی است. بنابراین به طور کلی می

جمعيت توزیع از نوع تجمعی است. همچنين بر اساس البته شاخص نسبت واریانس به ميانگين نشان داد که در زمان اوج 
توزیع سن مادر از نوع تجمعی است. اختالف نتایج این تحقيق با تحقيق حاضر احتماالً ناشی از [12] مطالعات محيسنی

برداری است و در صورتی که جمعيت آفت باال باشد توزیع از نوع تراکم پایين سن گندم در منطقه شهرری در سال نمونه
توان به این صورت تحليل تجمعی است. تصادفی بودن توزیع فضایی کلی سن و تجمعی بودن توزیع آن در زمان اوج را می

گيرد افتد و این امر دفعتاً صورت نمینمود که ریزش سن مادر در منطقه شهرری در یک بازه زمانی نسبتا طوالنی اتفاق می
شود توزیع آفت از نوع تصادفی دیده یک بازه زمانی طوالنی است که سبب می ها نيز درریزی و ظهور پورهو طبيعتاٌ تخم

دهد که منجر به توزیع تجمعی حشره تری رخ میشود اما احتماالٌ ریزش سن گندم در منطقه بروجرد در بازه زمانی کوتاه
 باشد.مختلف جغرافيایی میدر آن منطقه شده است که این نتيجه نشان دهنده تفاوت توزیع فضایی سن مادر در مناطق 

ها با روش ایوائو بهتر بوده است شود که برازش داده( مشخص می𝑅2مقایسه دو روش ایوائو و تيلور بر اساس ضریب تبيين )
ای که به منظور تعيين پراکنش فضایی مراحل در مطالعهاند. مثالٌ در صورتی که محققين دیگر روش تيلور را توصيه کرده

صورت گرفت، نتایج  [12]حيسنی در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد توسط مE.integricepsمختلف زندگی سن گندم 
اشته و تری دها همبستگی بيشبا دادهها نشان داد که شاخص پراکنش تيلور در مقایسه با شاخص آیوائو بردایحاصل از نمونه

نشان دهنده تجمعی بودن مراحل مختلف زندگی این آفت های انجام گرفته بر اساس این شاخص، باشد.بررسیتر میمناسب
 و حشره کامل نسل جدید( بود. 1تا  2های سن )سن مادر، پوره
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