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  چکیده

فعال در مزارع گندم شهرستان اهواز و حومـه در طـی     هايبا دقت ثابت براي شتهاي برداري دنبالهبه منظور بررسی پراکنش فضایی و طراحی یک برنامه نمونه
ها از شاخص هاي تیلور و آیوائو استفاده شد جهت برآورد پراکنش فضایی شته. برداریهایی به طور منظم و دو بار در هفته به عمل آمدنمونه 1391 - 1390فصول زراعی 

نتایج نشان داد که مدل رگرسیونی تیلـور  . ها محاسبه گردیدو معادالت خطوط تصمیم گیري براي برآورد میانگین جمعیت آن و به کمک مدل گرین تعداد نمونه الزم
دقـت   اي به روش گرین در سطوحبرداري دنبالهي مدل نمونهاز پارامترهاي مدل تیلور براي تهیه. باشدتر از مدل آیوائو میها مناسببراي برآورد پراکنش فضایی شته

همچنین تعداد نمونه الزم . برداري افزایش یافتجهت تخمین دقیق میانگین جمعیت با افزایش دقت نمونه نتایج نشان داد که اندازه نمونه. استفاده شد 10/0و  25/0
نتایج حاصل . عدد شته در خوشه متغیر بود 3/0تا  16هاي براي تراکم 25/0خوشه در دقت  34تا  1و از  1/0خوشه براي دقت  210تا  8جهت برآورد تراکم جمعیت، از 

  .در صد کاهش یابد 83تا  44تواند بین برداري به منظور تخمین جمعیت شته ها میدهد که نمونهاز این تحقیق نشان می
 

 ايبرداري دنباله، نمونهشته گندمپراکنش فضایی، اهواز،  :کلیدي هاي واژه
  

   4  3 2 1 مقدمه
دوم مزارع غالت به شمار  هور غالت از آفات درجهاي زیان آشته
ها افزایش در بعضی سال ها جمعیت و خسارت برخی از گونه. می آیند

. )2( کننـد یافته و خسارت قابل توجهی به مزارع گندم و جو وارد مـی 
 هـاي مختلـف  قسمتهاي شته که در مزارع غالت در ترین گونهمهم

گیاهـان خـانواده گرامینـه و     بوده و بر طیـف وسـیعی از  جهان فعال 
 Sitobion:  هـاي گونـه  نماینـد بخصوص گنـدم خسـارت وارد مـی   

avenae (Fabricius)   ،Diuraphis noxia (Mordvilko) ،
Rhopalosiphum maidis (Fitch) ،Rhopalosipom padi 

Linnaeus ،Metopolophium  dirhodum (Walker)  و
Schizaphis graminum (Rondani) هايشته. اشندبمیSitobion 

avenae  و Rhopalosiphum padi  هـاي شـته تـرین  از خطرنـاك 
د نشـو یافت مینیز که در تمام نقاط گندم خیز ایران  باشندمیغالت 

ــاي ). 1( ــه هـ ــتان گونـ ــتان خوزسـ  Sitobion avenaeدر اسـ
،Rhopalosiphom padi  ،Rhopalosiphom madis و 

Schizaphis graminum  هـاي  گونـه  و انـد اهده شدهبیشتر مشS. 
avenae  وRhopalosiphum padi (L)  در نقاط مختلف متناوبا به

  ).12( نداهشد معرفیعنوان گونه هاي غالب 
اساسـی در اکولـوژي جمعیـت حشـرات زیـان آور       اهدافیکی از 
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 آنهـا  5هموار کردن راه مقابله با آنها به ویژه از طریق مدیریت تلفیقی
ستا تخمین جمعیت حشرات به هر شـکل و در هـر   در همین را. است

-نمونـه  .)3(تواند در خدمت این هدف قرار گیـرد  ابعادي که باشد می
هـاي  ها به منظور شناسـایی و تخمـین تعـداد گونـه    گیري از جمعیت

ترین فعالیت در تحقیقات اکولـوژي و مـدیریت   موجودات زنده اساسی
هـاي  ود نیـاز بـه روش  رهر چه زمان به پیش می. تلفیقی آفات است

برداري سریع و در عین حال مطمئن در راسـتاي پیـاده نمـودن    نمونه
هاي مدیریتی در جهت کنترل تلفیقی حشرات زیان آور بیشـتر  برنامه

ها در شـرایط مناسـب بـه سـرعت     جمعیت شته .)3( شوداحساس می
ي روش افزایش می یابد بنابراین براي تعیین زمان کنترل آنها توسعه

برداري و پایش جمعیت در مزرعه در مقایسه با سطح زیان اي نمونهه
بـرداري پیـاپی را ارائـه    نمونه) 17( 6والد). 9(اقتصادي ضروري است 

ولی بررسی درباره این شیوه تخمین جمعیت نسبی حشـرات بـه   . کرد
عنوان ابزار موثر و قابل اطمینان ادامه پیدا کرده و حدود ده سال بعـد  

برداري پیاپی یکی از دالیل بارز توجه روز افزون به نمونه. به ثمر رسید
تواند به سرعت تراکم جمعیـت حشـره مـورد    بردار میآنست که نمونه

بندي کرده و مثال آن را در یکی از درجات تراکم انـدك،  نظر را درجه
تواند آن را در دو سطح قابل مبـارزه  متوسط و باال جاي دهد و یا می

ویژگـی دیگـر   . بندي کنـد قابل مبارزه شیمیایی طبقهشیمیایی و غیر 
برداري پیاپی آن است که تعداد نمونه مشخص و ثابـت نیسـت   نمونه

بـه بیـان دیگـر در تـراکم     . بلکه بستگی به تراکم جمعیت حشره دارد
                                                        
5 - Integrated Pest Management 
6 -Wald 
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برداري است چون اندك و نیز در تراکم باال نیاز به تعداد کمتري نمونه
شود ولی در برداري روشن میوان نمونهتکلیف نمونه بردار در همان ا

هـاي  گیري دشوار بوده و نیـاز بـه نمونـه   تراکم هاي بینابینی تصمیم
  . )5و  11( بیشتري خواهد بود

-در نمونه 2و کونو 1از دو الگوي گرین) 5(هاچیسون و همکاران 
در مـزارع یونجـه     Aphis pisurumبرداري از جمعیت شـته نخـود،   

از روش ) 4(همچنـین الیـوت و کیـک هیفـر     . نـد آمریکا استفاده کرد
ي اي به روش گرین به منظور تخمین جمعیت شتهبرداري دنبالهنمونه

و شـته بـرگ    Schizaphis graminum (Rondani)معمولی گندم، 
در مزارع گنـدم آمریکـا اسـتفاده     Rhopalosiphum padi (L)برنج 

اي بـراي  داري دنبالـه برنیز از نمونه) 18(ویلسون و همکاران . نمودند
برآورد تعداد نمونه الزم جهت تخمـین مناسـب جمعیـت شـته کلـم،      

Brevicorin brassicae (L.)   و شته سبز هلـوMyzus persicae 
(Sulzer) در کشور ما، محققین مختلفی به . روي کلم استفاده نمودند

اي آفـات  برداري دنبالهبررسی تراکم، پراکنش فضایی و طراحی نمونه
ي انـد امـا مطالعـات در زمینـه    تلف بخصوص سن گندم پرداختـه مخ

اي شته هاي مزارع گنـدم بسـیار محـدود    برداري دنبالهبررسی نمونه
بـرداري  یک برنامـه نمونـه  ) 1( افشاري و دسترنج).  8و  7،  6(است 

و  Sitobion avenaeهــاي دنبالــه اي بــا دقــت ثابــت بــراي شــته
Schizaphis graminum هاي گندم در اطـراف گرگـان   روي خوشه

و با کمک مدل گرین، تعداد نمونه الزم و معـادالت خطـوط    طراحی
 .تصمیم گیري براي برآورد میانگین جمعیت آنها را محاسـبه نمودنـد  

بـرداري دنبالـه اي بـه روش    مدل نمونـه  )12( شاهرخی و امیرمعافی
درصد را بـراي جمعیـت شـته     30و  20با سطوح دقت  کونوو  گرین

طراحـی   Metopolophium dirhodum(Walker)گل سرخ، -دمگن
پراکنش فضایی و ) 13(عصفور همچنین سلطانی قاسملو و آل. کردند

 Sitobionاي را براي تخمین جمعیت شـته  برداري دنبالهمدل نمونه
avenae  بررسی نمودند) شیراز(در دو مزرعه گندم واقع در باجگاه .  

هاي غالت ي بررسی فون شتهمینهبا وجود مطالعات فراوان در ز
و  تغییرات جمعیت آن ها در نقاط مختلف ایران، اطالعات مربوط به 

باشـد و مخصوصـا در   مـی  محدوداي آن ها بسیار برداري دنبالهنمونه
اي در این زمینـه صـورت نگرفتـه    استان خوزستان هیچ گونه مطالعه

بـرآورد سـریع و   منظـور  شود تا بهلذا در این پژوهش تالش می. است
بـرداري  یک برنامه نمونـه گندم ها در مزارع دقیق تراکم جمعیت شته

هاي گندم اي ساده ارائه گردد تا در مدیریت تلفیقی جمعیت شتهدنباله
 . مورد استفاده قرار گیرد

 
  

                                                        
1 - Green 
2 - Kunu 

  مواد و روش ها
اي با دقت ثابـت  برداري دنبالهبه منظور طراحی یک برنامه نمونه

 و   Sitobion avenaeهـاي هاي گندم شامل گونهشته براي جمعیت
Rhopalosiphum padi  ، دو 1391و  1390طی دو فصل زراعی ، 

مزرعه گندم رقم چمران به وسعت یک هکتـار در محوطـه دانشـگاه    
شهید چمران اهواز و یک مزرعه گندم رقم چمـران بـه وسـعت یـک     

ن انتخـاب  هکتار در دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستا
هـاي  هاي موجـود در قسـمت  بار در هفته از جمعیت شته دوگردید و 

الزم به ذکر است که این مزارع . عمل آمدبرداري بهمختلف گیاه نمونه
بـرداري از زمـان   نمونـه . در مدت اجراي این پژوهش سمپاشی نشدند

زنی آغاز و تا زمان برداشـت گنـدم ادامـه    رویش گندم و مرحله پنجه
بوتـه بـه طـور     يدر هر مرحله از رشـد رویشـی گنـدم تعـداد    . داشت

شـامل طوقـه، سـاقه،     آنهاي مختلف تصادفی انتخاب شد و قسمت
مراحـل رشـدي پـوره و بـالغ     . برگ و خوشه مورد ارزیابی قرار گرفت

برداري هاي مختلف گیاه در هر نوبت نمونههاي موجود در قسمتشته
جهت بـرآورد  . محاسبه گردیدشمارش شد و میانگین و واریانس آنها 

هـا در مزرعـه از   ي پراکنش فضایی مراحل مختلف رشدي شـته نحوه
  . استفاده شد) 2و 1به ترتیب روابط (هاي تیلور و آیوائو شاخص

)xlog(balogSlogxaS 2b2  )1 (                    
بـه انـدازه نمونـه     aدو پارامتر ثابت هسـتندکه    bو  aدر این رابطه 

در صورتی که . باشدمیزان تجمع می يهنشان دهند bارد و بستگی د
b اي منفـی توزیـع دوجملـه   يهتر از یـک باشـد نشـان دهنـد    بزرگ 
توزیع  يهمساوي یک باشد نشان دهند b، چنانچه )پراکنش تجمعی(

یک عدد کوچک تر از  bو در صورتی که ) پراکنش تصادفی(پویسون 
یا توزیع دو جملـه اي  ) منظم(پراکنش یکنواخت  يهباشد نشان دهند

  .مثبت می باشد
mm  * )2(                                           

توسـط  می باشـد کـه    شاخص متوسط ازدحام لوید *mدر این رابطه 
  .شودمیزیر محاسبه  يهرابط

1
*

2




m
smm

)3(                                               

به ترتیب میانگین و واریانس نمونه هاي مورد  2sو   mدر این رابطه 
 يهشاخص تجمعی پایه که در واقع عرض از مبـدا رابطـ  : α، بررسی 

ضـریب تجمـع تـراکم یـا همـان شـیب خـط        : βو  رگرسیونی اسـت 
بزرگتر و مساوي یک باشد توزیع  βدر صورتی که  .باشدرگرسیون می

و پویسـون   )پراکنش تجمعی( اي منفیها به ترتیب با دو جمله نمونه
  ).15( تطابق دارد) پراکنش تصادفی(

 bشـاخص  (دار بودن اختالف ضریب رگرسیون براي آزمون معنی
  .زیر استفاده شدي رابطه با عدد یک از) آیوائو βتیلور یا 
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t = (S-1)/SEs )4(                                                             
به ترتیب شیب خـط رگرسـیون و انحـراف از     SEsو  Sدر این رابطه 

  )15و  14، 10(باشد میانگین آن می
ي ضرایب تیلور و آیوائو هر کدام از این دو مـدل  پس از محاسبه

ها داشتند براي برازش بیشري با داده) r2(که بر اساس ضرایب تبیین 
  .شدنداي انتخاب الهبرداري دنبطراحی مدل نمونه

اي بـا  برداري دنبالـه به منظور طراحی یک برنامه نمونههمچنین 
در . دقت ثابت براي جمیت شته هاي گندم از مدل گرین استفاده شد

این مدل تعداد نمونه الزم براي بـرآورد میـانگین جمعیـت و خطـوط     
  .برآورد شدند 6و  5هاي تصمیم گیري به ترتیب از رابطه

)5   (                                                        2

)2(

D
xan

b

  

)6          (                                     
)2/(1

2
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تعداد نمونه الزم جهت برآورد میـانگین جمعیـت   : n: در این دو رابطه
-دقت نمونه: Dبرداري، شته در واحد نمونهمیانگین جمعیت :xشته، 

ضـرایب  : bو   a در نظر گرفته شده است، 25/0برداري که در اینجا 
تعـداد واحـد    nفراوانی تجمعی شته در : Tnمعادله رگسیونی تیلور  و 

  .باشدمی برداري گندمنمونه
آنجایی که ضرایب تیلور و آیوائو بر اساس مجموع داده هاي دو  از

واقع در اهـواز و مالثـانی بـرآورد شـدند، لـذا از       مزارعی در سال زراع
وجود یا عدم ) n1+n2(-2و با درجه آزادي 7 يرابطهدر  tطریق آماره 

  .هاي مختلف بررسی شدوجود اختالف بین ضرایب پراکنش در سال
)7  (                             2

2
2

121 /)( SESEbbt   
ترتیب ضرایب پراکنش تیلـور یـا آیوائـو در     به b2و  b1: در این رابطه

بـه ترتیـب خطـاي اسـتاندارد ایـن       SE2و  SE1سال هاي مختلف و 
محاسبه ضرایب تیلور و آیوائو و خطـاي اسـتاندارد    .ضرایب می باشد

و رسم نمودارها به کمک نرم افزار  SPSS 20آنها به کمک نرم افزار 
Excel 2003 انجام شد. 

  
  نتایج و بحث

برداري از مزارع مورد نظر در مـدت دو سـال زراعـی    مونهنتایج ن
 Rhopalosiphum و Sitobion avenaeي نشان داد که دو گونـه 

padi      گونه هاي غالب در مزارع گندم بـوده و در تمـام طـول فصـل
هـاي آمـاري جهـت     تجزیه و تحلیـل . زراعی در مزرعه حضور داشتند

-نشان داد که دادهگندم در مزارع  این دو گونهتعیین پراکنش فضایی 
با مدل تیلور در ) r2(هاي به دست آمده بر اساس مقدار ضریب تبیین 

بنـابراین،  . )2و  1جـداول  (مقایسه با مدل آیوائو برازش بیشتري دارد 
بـرداري  هاي نمونـه براي برآورد پراکنش فضایی و نیز طراحی برنامه

نیـز در   )1(ترنج افشاري و دسـ . ي از شاخص تیلور استفاده شدادنباله
اي برداري دنبالـه تحقیقات خود مدل تیلور را براي طراحی مدل نمونه

همچنین الیوت . تر از شاخص آیوائو ارزیابی کردندبا دقت ثابت مناسب
نیز مـدل رگرسـیونی   ) 16( و تامانوویک و همکاران) 4(و کیک هیفر 

   .اند کردهتیلور را براي ارزیابی پراکنش فضایی شته هاي غالت توصیه 
گیـري و نیـز خطـوط    هاي تعداد نمونه الزم براي تصمیممنحنی

و  25/0هاي اي با دقتبرداري دنبالههاي نمونهگیري در برنامهتصمیم
-ها در خوشه در شکلبراي مراحل پورگی و حشرات کامل شته 10/0

تعداد نمونه الزم  25/0در دقت . نشان داده شده است 3و  2، 1هاي 
عدد خوشـه در تـراکم    34ها از آورد میانگین جمعیت کل شتهبراي بر

  .شته در خوشه متغیر بود 16شته در خوشه تا یک خوشه در تراکم 3/0
  

  هاي گندمدر جمعیت شته آیوائومقادیر پارامترهاي مدل  - 1جدول 
Table1- Parameters of Iwao's Patchness regression for aphids population in whaet fields 

  مرحله زیستی
Life stage 

F ضریب تبیین)R2(  α ±SE β ±SE T درجه آزادي  
df 

 Adult(  n.s. 2.378  0.045  1.11±0.817 n.s.  1.116±0.724n.s. 0.166n.s.  53(بالغ
 Nymph(  1.337 n.s.  0.029  9.51±5.179**  1.28±1.107n.s.  0.253n.s. 47(پوره

  Total(  202.65**  0.796  0.067±0.949n.s.  2.533±0.178**  8.59**  53(کل مراحل
  

  در مزرعه شته هاي گندم درجمعیت تیلورمقادیر پارامترهاي مدل  - 2جدول 
Table2-Parameters of Taylor's power law regression for aphids population in whaet fields 

  مرحله زیستی
Life stage 

F ضریب تبیین)R2(  α ±SE β ±SE T ديدرجه آزا  
df 

 Adult(  **54.871  0.52 0.211±0.043** 1.06±0.143**  0.42n.s.  53(بالغ
 Nymph(  **198.25  0.815  0.641±0.061**  1.51±0.107**  **16.61  47(پوره

  Total(  **572.017  0.957  -0.256±0.051** 1.93±0.081**  **11.48  53(کل مراحل
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براي مراحل مختلف ) 25/0(برداري با دقت ثابت هاي نمونهدر برنامه) راست(گیري و خطوط تصمیم) چپ(زم هاي تعداد نمونه المنحنی -1شکل
  هاي مزارع گندم در اهوازنشو و نمایی شته

Figure1- Number of samples required (left) and decision lines (right) in fixed precision sequential sampling programs (.25) 
for different life stages of Aphids in wheat fields in Ahvaz 

  
خوشـه در   32ها در همین دقت از همچنین میانگین جمعیت پوره

شته در خوشه متغیر  15خوشه در تراکم  3پوره در خوشه تا  1/0تراکم 
بال با همین دقت بین دار و بیاین مقادیر براي جمعیت بالغین بال. بود

شـته در خوشـه    2/0تـا   5/3خوشه به ترتیب براي تـراکم   15تا یک 

  . برآورد شد
  
 
 



  

  

  

براي مراحل مختلف ) 1/0(برداري با دقت ثابت در برنامه هاي نمونه) راست(گیري و خطوط تصمیم) چپ(منحنی هاي تعداد نمونه الزم  -2شکل
  هاي مزارع گندم در اهوازنشو و نمایی شته

Figure 2- Number of sample required (left) and decision lines (right) in fixed precision sequential sampling programs (0.1) for 
different life stage of Aphids on wheat fields in Ahvaz 

  
باشـد تعـداد   که براي اهداف تحقیقاتی مناسب مـی  1/0در دقت 

ها افـزایش قابـل   جمعیت مجموع مراحل شته نمونه الزم براي برآورد
 210عدد شته در خوشـه تـا    16خوشه در تراکم  8توجهی یافت و از 

ي بـراي مرحلـه  . شته در خوشه در نوسـان بـود   3/0خوشه در تراکم 
عدد خوشه و براي مرحله بالغ بین  198تا  17پورگی این نوسان بین 

پـوره در   1/0تـا   15هـاي  عدد خوشه به ترتیب براي تـراکم  96تا  6
  .شته بالغ در خوشه نوسان داشت 2/0تا  5/3خوشه و 

هاي شکل( منحنی هاي به دست آمده براي خطوط تصمیم گیري
نیز نشان دادند که بـا برداشـتن تعـداد معـدودي     ) سمت راست 2و  1

گیري و گرفتن یـک تصـمیم   نمونه احتمال قطع شدن خطوط تصمیم
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در ایـن  . هاي گنـدم وجـود دارد  تهقطعی در مورد میانگین جمعیت ش
گیـري در مـورد   ي الزم بـراي تصـمیم  پژوهش حداقل تعـداد نمونـه  

ها به طور تقریبـی بـراي مراحـل پـوره، بـالغ و      میانگین جمعیت شته
 20و کمتـر از   25/0عدد خوشه در دقـت   10مجموع مراحل کمتر از 

نشان نتایج حاصل از این تحقیق . برآورد شد 1/0عدد خوشه در دقت 
توانـد  ها مـی برداري به منظور تخمین جمعیت شتهمی دهد که نمونه

نیز با استفاده ) 4(هیفر الیوت و کیک. درصد کاهش یابد 83تا  44بین 
اي بـه روش گـرین بـه منظـور تخمـین      برداري دنبالهاز روش نمونه

 Schizaphis graminum (Rondani)ي معمولی گندم، جمعیت شته
در مـزارع گنـدم    Rhopalosiphum padi (L) و شـته بـرگ بـرنج   

هاي آیداهو و داکوتاي آمریکا به این نتیجه رسیدند که استفاده از ایالت
همچنـین  .  شودبرداري میجویی در زمان نمونهاین مدل باعث صرفه
نیز در بررسی خود دریافتند که اسـتفاده از  )  18(ویلسون و همکاران 

 65برداري معمولی باعث کاهش به نمونه اي نسبتبرداري دنبالهنمونه
بـرداري جهـت تخمـین جمعیـت شـته کلـم،       درصد در زمـان نمونـه  

Brevicorin brassicae (L.)   و شته سبز هلـوMyzus persicae 
(Sulzer) نیـز  ) 1( افشـاري و دسـترنج  نتایج کار . شودروي کلم می

جـویی در  هباعث صـرف  ايبرداري دنبالهنشان داد که استفاده از نمونه
گیـري در مـورد   وقت شده و حداقل تعداد نمونه الزم جهـت تصـمیم  

 Schizaphisو  Sitobion avenaeهــاي شــتهمیــانگین جمعیــت 
graminum عـدد   20به طور تقریبی کمتـر از   هاي گندمروي خوشه

عـدد   10کمتـر از  (باشد که با نتایج حاصل از این پژوهش خوشه می
نیـز  )  1/0عـدد خوشـه در دقـت     20از و کمتر  25/0خوشه در دقت 

در بررسـی خـود   ) 12( شـاهرخی و امیرمعـافی  همچنین . انطباق دارد
ي الزم براي تخمین دقیق میانگین جمعیت ي نمونهدریافتند که اندازه

با    Metopolophium dirhodum(Walker)گل سرخ، -شته گندم
ش جمعیـت  درصد، افزایش و با افزای 20به  30افزایش سطح دقت از 

کار این محققان نیز با نتایج کـار ایـن پـژهش     نتایج. یابدکاهش می
ي انطباق دارد زیرا در این پژوهش نیز با افزایش سطح دقـت، انـدازه  

نیـز در  ) 13(عصـفور  سلطانی قاسملو و آل. نمونه الزم افزایش یافت
بررسی خود به این نتیجه رسیدند که تعداد مناسب نمونه براي تخمین 

در مـزارع گنـدم بـا افـزایش دقـت       Sitobion avenaeعیت شته جم
  .یابدبرداري به طور معنی داري افزایش مینمونه

  
  نتیجه گیري کلی

بـرداري بـه   دهد که نمونـه نتایج حاصل از این تحقیق نشان می
درصـد   83تـا   44تواند بین هاي گندم میمنظور تخمین جمعیت شته

ه برداري تعداد مناسب نمونـه بـراي   با افزایش دقت نمون. کاهش یابد
ها به طور معنی داري افزایش یافت لـذا حـداقل   تخمین جمعیت شته

ها گیري در مورد میانگین جمعیت شتهي الزم براي تصمیمتعداد نمونه
 10به طور تقریبی براي مراحل پوره، بالغ و مجموع مراحـل کمتـر از   

 1/0ه در دقـت  عـدد خوشـ   20و کمتـر از   25/0عدد خوشه در دقت 
بنابراین بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان به . برآورد شد

هاي مزارع گنـدم بـا برداشـتن    منظور برآورد پارامترهاي جمعیت شته
کمترین تعداد خوشه و صرف کمترین وقت و هزینه به اهـداف مـورد   

  .نظر دست یافت
  

  سپاسگزاري
اورزي و منـابع  بدین وسیله از مـدیریت پژوهشـی دانشـگاه کشـ    

طبیعی رامین خوزستان به دلیل فراهم نمودن  امکانات اجراي طرح و 
پزشکی به دلیل کمـک  گیاه 1388همچنین دانشجویان ورودي سال 

  .گرددهاي مزارع گندم مالثانی قدردانی میبرداري از شتهدر نمونه
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