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 خالصه

-آفتی همه جازی و با دامنه میزبانی وسیع می Noctuidaeاز خانواده  .Spodoptera exigua Hb برگخوار چغندر  پروانه

برای تخمین جمعیت و همچنین تغییرات جمعیت تخم و برداری الگوی نمونهترین به منظور انتخاب مناسب باشد. این پژوهش

د. پس از شروع رشد انجام ش 1931هایی در شمال استان خوزستان در سال منطقه ال یخوار چغندر در مزارع لوبیاالرو کرم برگ

به دو روش حرکت در  متر مربع 1011بار در زمینی به مساحت روز یک 4نمونه برداری ها از تخم و الرو آفت به فاصله هر  لوبیا،

گردید. دقت نمونه  انتخاببه طور تصادفی عدد نمونه  111در هر روش نمونه برداری تعداد  آغاز شد. امتداد دو قطر و زیگزاگی

از  S. exiguaبراساس این نتایج فعالیت تخم و الرو گونه  مقایسه شد. (RV) تغییرات نسبی با استفاده از شاخصها برداری

د. در شهریور ماه بو 24و  10اواخر مرداد ماه آغاز گردید و نقطه اوج جمعیتی تخم و الرو آفت در روش نمونه برداری دو قطر

 RVمیزان د. بوشهریور ماه  24شهریور ماه و اوج جمعیت الرو در تاریخ  8ها روش نمونه برداری زیگزاگی اوج جمعیت تخم

دو قطر و  یالرو این گونه در دو الگو RVو میزان  13/91و  49/22در دو الگوی دو قطر و زیگزاگی به ترتیب برابر آفت تخم 

تخم  و الرو در الگوی دو قطر نشان دهنده  RVتر بودن میزان . پایینمحاسبه شد 19/91و  19/22زیگزاگی به ترتیب برابر 

 باشد. می S. exiguaبرداری تخم و الروهای  برتری الگوی دو قطر در نمونه

 

 تغییرات نسبیلوبیا، خوزستان، کارادرینا، کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

 

روز  121تا  31رشد سریع است که دوره رشد آن  با سالهیک و علفى باتحبو از (.Vigna sinensis L)لوبیا چشم بلبلی 

درصد(  91تا  بعضاً) درصد 21 تا 21 دارای چشم بلبلی لوبیا هایدانه (.1982)کوچکی و خواجه حسینی، کشدطول می

 که شده برآورد هکتار هزار 34 حدود کشور لوبیازیر کشت  سطح 1939-34در سال زراعی .  [7]پروتئین هستند

 آبی اراضی و باشدمی حبوبات برداشت سطح کل از درصد 20/19 و زراعی محصوالت سطح کل از درصد89/1معادل

 دارد تعلق فارس استان به درصد 10/22 با کشور لوبیا تولید میزان بیشترین. باشدمی دیم کشت صورت به بقیه و درصد10/38
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-رتبه ترتیب به درکشور لوبیا تولید درصد 93/1با خوزستان و 89/11 با مرکزی ، 21/14 با زنجان29/13لرستان با  استانهای و

 [1]. اندداده اختصاص خود به را پنجم تا دوم های

. این حشره [3]است Noctuidaeاز خانواده  .Spodoptera exigua Hbپروانه برگخوار چغندر )کارادرینا( با نام علمی 

ی کشورهای مختلف جنوبی در بقیه یباشد. وجود این آفت به استثنای آمریکایع میآفتی همه جازی و با دامنه فعالیت وس

ین آفت در ایران اولین بار توسط افشاردر سال . ا[9] ه و آمریکای شمالی گزارش شده استهای آسیا، آفریقا، اروپا، اقیانوسیقاره

تان، کرمان، مازندران، آذربایجان، مرکزی، گیالن و های کشور از جمله اصفهان، لرساکثر استان در گزارش شده است و 1912

های جنوبی استان فارس و برخی از نقاط (. مناطق گرمسیری مانند استان خوزستان و قسمت1981همدان وجود دارد )بهداد، 

ی اخیر، یکی هادر سال. این آفت [5]د تر هستنجنوبی خراسان نسبت به مناطق دیگر برای این آفت از نظر آب و هوایی مناسب

ای از میزبان است. در دارای طیف گسترده و [12]شودویژه چغندرقند محسوب میاز آفات مهم محصوالت زراعی و صنعتی به

بسیار حساس فرنگی و شلغم به این آفت زمینی، گوجهمیان محصوالت گیاهی مارچوبه، لوبیا، چنغدرقند، تربچه، اسفناج، سیب

جمعی از سطح صورت دستهدهند، در ابتدا بههای سبز میزبان خود را مورد حمله قرار میینا برگالروهای کارادر. [10]هستند

کنند، از بقیه تدریج که الروها رشد میشود. بهصورت مشبک شدن برگ ظاهر میکنند و عالئم آن بهزیرین برگ تغذیه می

کنند و حتی پس برای ادامه تغذیه به وسط بوته نفوذ میکنند. سرا سوراخ سوراخ می های سبز برگ تغذیه کرده و آنقسمت

 [3,12]شوند های پرپشت میدهند و درنتیجه باعث خشکیدن بوتهها را نیز مورد تغذیه قرار میقسمتی از سرریشه

کنترلی را توان اقدامات باشد. با استفاده از این امر میبرداری و تخمین صحیح جمعیت مییکی از اصول کنترل آفات، نمونه

برداری صحیح از آفات، پایه و تعیین و ضمن جلوگیری از خسارت، مصرف سموم شیمیایی را کاهش داد. به عبارت دیگر نمونه

ترین روش برداری و انتخاب مناسب. هدف این مطالعه بررسی الگوهای مختلف نمونه[11]باشداساس مدیریت تلفیقی آفات می

 باشد.ر چغندر )کارادرینا( در سطح مزارع لوبیا میخوابرای تخمین جمعیت کرم برگ
 

 
 مواد و روشها .2

 

، واقع در روستای الهایی،در متر مربع 1011به مساحت  در زمین زراعی 1931ها وانجام آزمایش در تابستان سال بردارینمونه   

رد استفاده چشم بلبلی و کشت در اندیمشک، در شمال استان خوزستان انجام گرفت. رقم بذر مو-سی کیلومتری جاده اهواز

شد. پس از انجام  سانتی متر در نظر گرفته 11-21ها متر و فاصله بوتهسانتی 11شد. فاصله خطوط کشت دهه آخرتیرماه انجام 

رار روز یک بار، مزرعه آزمایشی و مزارع منطقه مورد بازدید ق 4با شروع رویش لوبیا به طور مداوم به فاصله هر عملیات کاشت 

برداری از تخم و  الروهای آفت برگخوار چغندر، ها صورت گرفت. نمونهگرفت. نمونه برداری از زمان سه تا چهار برگی شدن بوته

با دو روش حرکت در امتداد دو قطر هر کرت و روش دیگر به صورت حرکت زیگزاگی در هر کرت انجام شد. به طور کلی در هر 

و با  RVها از طریق شاخص دد نمونه به طور تصادفی برداشت گردید. دقت نمونه برداریع 111روش نمونه برداری تعداد 

میانگین جمعیت  خطای معیار و  x Sواریانس نسبی،  RVکه در آن  استفاده از این فرمول مقایسه گردید: 

 باشد.می
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 نتایج و بحث .3

 

  2و 1 های، درشکل1931در سال  S. exiguaقطر و زیگزاگی جمعیت تخم و الرو گونه برداری دو نتایج بررسی روش نمونه

از اواخر مرداد ماه و مصادف با مرحله سه تا چهار  S. exiguaنشان داده شده است. براساس این نتایج فعالیت تخم و الرو گونه 

شهریور ماه بود.  24و  10ترتیب به نه برداری دو قطرنمو آفت در روشبرگی لوبیا آغاز گردید و نقطه اوج جمعیتی تخم و الرو 

شهریور ماه گزارش گزارش  24شهریور ماه و اوج جمعیت الرو در تاریخ  8ها در روش نمونه برداری زیگزاگی اوج جمعیت تخم

 گردید. پایان فعالیت آفت در مزرعه در اواخر مهر ماه و مصادف با رسیدن دانه بود. 

 

 
 دو قطردر روش نمونه برداری  S. exiguaتغییرات جمعیت تخم و الرو نمودار :  1شکل 

 
 در روش نمونه برداری زیگزاگی S. exiguaنمودار تغییرات جمعیت تخم و الرو :  2شکل
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برداری دو قطر و زیگزاگ به منظور انتخاب بهترین الگوی نمونه برداری در برای دو الگوی نمونه  RVنتایج مقایسه شاخص 

در دو الگوی دو قطر و زیگزاگی  S. exiguaتخم در گونه  RVمیزان شود، نشان داده شده است. چنانچه مشاهده می 1جدول 

بود.  19/91و  19/22ی به ترتیب برابر الرو این گونه در دو الگو دو قطر و زیگزاگ RVو میزان  13/91و  49/22به ترتیب برابر 

 .Sبرداری تخم و الروهای  تخم  و الرو در الگوی دو قطر نشان دهنده برتری الگوی دو قطر در نمونه RVتر بودن میزان پایین

exigua باشد. می 

 
 Spodoptera exiguaدر دو الگوی مختلف نمونه گیری از  RV: متوسط مقدار 1جدول 

 داریالگوی نمونه بر
RV 

 الرو تخم

 19/22 49/22 دو قطر

 19/91 13/91 زیگزاگ

 

 

و ذوزنقه و مثلثی را بر اساس شکل مزرعه  Uبرداری نظیر دو قطر، ( الگوهای متفاوتی را برای نمونه2112پدیگو و بونتین )

( نیز برای 2111. سیکورا )[11]های مدیریتی ذکر کرده اندرا به عنوان معیار مناسب برای برنامه RVمعرفی کرده و شاخص 

. [13]شکل و زیگزاگ استفاده کرده استVبرداری از حشرات ناقل ویروس از مزارع گوجه فرنگی از الگوهای دو قطر، نمونه

. [14]برداری از سرخرطومی یونجه، به کار برده استشکل را به منظور نمونه Zیا  U( الگوهای 2112همچنین تان سند )

شکل و زیگزاگی و برای تعیین  Uهای مزارع گندم الگوهای قطری، برداری از شته( برای نمونه1980اران )یاراحمدی و همک

نتایج به دست  .[8]اند( را به کار بردهRNP( و دقت خالص نسبی )RVبرداری  شاخص تغییرات نسبی )بهترین الگوی نمونه

برداری از شته های مزارع گندم مناسب تر می باشد که برای نمونه های این محققین نشان داد که الگوی دو قطرآمده از بررسی

های غالت برداری از شته( نیز الگوی دو قطر را برای نمونه1984با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. همچنین رضایی خوزانی )

 . [4]در مزارع استفاده کرده است

 

 

 نتیجه گیری  .4

 

 برگخوار پروانه الروهای و ها تخم از برداری نمونه محاسبه شده، جهت RV و براساس میزان بررسی این بنابرنتایج

 .گرددمی پیشنهاد مزرعه قطر دو در  حرکت با برداری نمونه S. exigua   قند چغندر

 

 

 قدردانی .5

 

ژوهش خاطرحمایت مالی در انجام پبدین وسیله از مدیریت پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان به

 سپاسگزاری می گردد.
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ABSTRACT 
Spodoptera exigua (Lep: Noctuidae) is a cosmopolitan pest with several host plants. This study was conducted to 

select the most suitable sampling method for population estimation of eggs and larvae of S. exigua in bean fields 

of Elhaei region in Khuzestan province in 2016. When the bean plants started growing, sampling from eggs and 

larvae began in a field with 1600 m2 area every four days using x-shaped and zig-zag movement methods. In each 

sampling method 100 samples were selected randomly. Relative variation (RV) was compared to determine the 

best sampling method. According to the results, eggs and larvae of the pests were seen in the field form middle of 

August and reached to a maximum number for eggs and larvae in 7 and 15 of September, when x-shaped method 

was used. In zig-zag shaped method, the maximum number of eggs and larvae were observed in August 30 and 

September 15. RV for eggs in x-shaped and zig-zag methods was calculated to be 27.43 and 30.19 and for larvae 

27.03 and 30.13, respectively.  Lower RV value for eggs and larvae in x-shaped method shows that this method is 

suitable for sampling of eggs and larvae of S. exigua.     
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