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چکیده
به منظور مطالعه تنوع زیستی بالریشکداران در چینهای مختلف یونجه ،نمونهبرداریها بهطور هفتگی از ابتدای فروردین ماه تا اواخر شهریور سال
 6931از مزارع یونجه یکساله ،سهساله و چهارساله شهرستان ایوان (استان ایالم) بهعمل آمد .نمونهها با استفاده از روش تکاندن گیاه یونجه درون سینی
سفید جمعآوری و سپس به داخل شیشههای محتوی الکل  57درصد منتقل شدند .پس از انتقال به آزمایشگاه ،از آنها اسالیدهای میکروسکوپی تهیه و
در سطح گونه شناسایی شدند .در این تحقیق 61 ،گونه متعلق به  1جنس و چهار خانوادهی مختلف از مزارع یونجه جمعآوری و شناسایی گردید .در بین
گونههای جمعآوری شده ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به  Thrips tabaciبا فراوانی  73/61درصد و کمترین فراوانیی مربیوط بیه Tenothrips
 friciبا فراوانی  1/12درصد بهدست آمد .تنوع زیستی بالریشکداران در چینهای مختلف رشدی یونجه ،با استفاده از شاخصهای تنوع شیانون-وینیر،
سیمپسون ،غنای مارگالف و یکنواختی شانون محاسبه شدند .با توجه به محاسبات انجام شده ،میزان شاخصهای تنوع شانون-وینیر ،سیمپسیون ،غنیای
مارگالف و یکنواختی شانون در مزرعه یونجه یکساله بهترتیی  9/23±1/11 ،1/31±1/12 ،1/56±1/12و  ،1/93±1/16در مزرعیه یونجیه سیهسیاله
بهترتی  1/79±1/69 ،1/99±1/113 ،1/11±1/13و  1/36±1/111و در مزرعه یونجه چهارساله بهترتی  1/96±1/13 ،1/97±1/16 ،1/13±1/62و
 1/31±1/16بهدست آمد .نتایج نشان داد که تنوع شانون-وینر ،سیمپسون و غنای مارگالف بالریشکداران در مزرعه یکساله به طور معنیداری بیشتر
از مزارع سه و چهارساله بود ،اما شاخص یکنواختی شانون مزرعه یونجه چهارساله بیشتر از مزارع یکساله و سهساله بود ولی این تفاوت معنیدار نبیود.
به طور کلی نتایج نشان داد که تنوع زیستی بالریشکداران در مزارع یونجه یکساله بیشتر بوده و با افزایش سن گیاه میزان تنوع زیستی کاهش مییابد،
از طرف دیگر در مزارع یکساله به دلیل متراکم بودن گیاه یونجه نسبت به مزارع سه و چهار ساله ،محیط مناسبی برای حشرات بیه وجیود مییآورد .در
واقع زیستگاه مناس عاملی برای افزایش تنوع زیستی حشرات محسوب میشود.
واژههای کلیدی :ایالم ،بالریشکداران ،تریپس پیاز ،شاخصهای زیستی ،یونجه

مقدمه
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یونجه با نام علمی  Medicago sativa L.به عنوان مهیمتیرین
گیاه علوفهای ،سازگاری مناسبی با شرایط مختلیف اقلیمییی یافتییه و
امروزه در بیشتر مناطق جهان کشت میشود .بر پایه تحقیقات انجام
شده ،مبدأ اصلی یونجیه جنیوب غربیی آسییا و بیهویژه منطقه اییران
است .در حال حاضر سطح زیر کشت یونجیه در اسیتان اییالم حیدود
 6117هکتیار اسیت کیه شهرسیتان اییوان دارای  261هکتیار سیطح
 -6دانشیار گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم ،ایران
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 -1دانشییجوی دکتییری حشییرهشناسییی کشییاورزی ،گییروه گیییاهپزشییکی ،دانشییکده
کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
DOI: 10.22067/jpp.v33i4.73092

زیرکشت ،در رتبه دوم استان قرار دارد ( .)6تاکنون حشیرات مختلفیی
در نقشهای مفید و مضر از مزارع یونجه ایران جمعآوری و شناسیایی
شدهاند که برخی از آنها مانند سرخرطومی برگ یونجه ،از مهمتیرین
آفات یونجه میباشد که در برخی مواقع قادر بیه نیابودی بییش از 31
درصد محصول چیین اول یونجیه مییباشید ( .)66از دیگیر حشیرات
مکندهای که از این محصول تغذیه میکنند میتوان به بالریشکداران
اشاره کرد که دارای پراکنش وسیعی در ایران میباشند (.)67
تییریپسهییا گروهییی از حشییرات مکنییده متعلییق بییه راسییته
بالریشکداران بوده و بسیاری از آنهیا بیه عنیوان آفیت محصیو ت
زراعییی ،بییاغی ،گلخانییهای و زینتییی میییباشییندب برخییی دارای نقییش
شکارگری بوده ،برخی قارچخوار و پوسیدهخوار ،و تعداد کمی نیز دارای
نقش گردهافشانی میباشند ( .)61تریپسها عالوه بر تغذیه از گیاهیان
و خسارت مستقیم به آنها ،ناقل برخی از بیماریهیای ویروسیی نییز
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میباشند ( .)16تریپسها از لحاظ رژییم غیذایی گونیاگون در تمیامی
عرصه ها میورد توجیه هسیتند و از ایین حییا ،مطالعیاتی در اییران و
کشورهای مختلف در رابطه با فون آنها و حتی در برخی از مواقیع در
رابطه با زیستشناسی و کنترل آنهیا صیورت گرفتیه اسیت .تیاکنون
گونههای مختلفی از تریپسها از مزارع یونجیه غیرب اییران گیزارش
شده است که مییتیوان بیه  Odontothrips confosus Priesnerو
)61( Thrips tabaci Lindemanب Frankliniella intonsa
) F. pallida (Uzel) ،(Trybomو Haplothrips reuteri
))65( (Karnyب Odontothrips iranensis Mirab-balou et
 )11( Chenو )Neohydatothrips gracilicornis (Williams
( )69اشاره نمود .تنوع زیستی از مؤلفههای اساسی یک جامعه زیستی
بوده و بسیاری از محققین در تالشند تا با حفظ تنوع گونههای جانوری
و گیاهی در اکوسیستم کشاورزی ،به سمت کشاورزی پایدار پیش رفته
و باعا سالمت محیط زیست شوند .مزارع یونجیه بیه دلییل سیاختار
گیاهی و کشت متراکم آنها ،زیستگاههای مناسبی برای گونیه هیای
متنوع بندپایان بهخصوص تریپسها میباشند .مطالعه تنوع زیستی در
مزارع یونجه میتواند شاخص مناسبی جهیت انیدازه گییری سیالمت
محیط و میزان سازگاری آن نسبت به شرایط نامساعد باشد .مطالعیات
نشان داده است که اندازهگیری تنوع زیستی نقش مهمیی در ارزییابی
محیط دارد .با اندازهگیری تنوع زیستی میتوان توزییع گونیههیا را در
محیط بررسی کرد و با تأکیید بیر پوییایی بیومسیازگان توصییههیای
مدیریتی مناس را ارائه نمود ( .)96بنتون و همکاران ( )7بیان داشیتند
که کاهش تنوع زیستی محیطهای کشاورزی ،رابطه مستقیمی با نیوع
سیستمهای کشاورزی دارد .یکنواختی ،بیانگر توزیع فراوانیی افیراد در
بین گونهها یا میزان تعادل در فراوانی گونهها میباشد (.)1
برای درك بهتر تأثیر حفظ تنوع زیستی بر پایداری اکوسیستمهای
کشاورزی ضروری است که اطالعاتی از ترکی گونیههیای جیانوری
منطقه کس شود .در مزارع یونجیه شهرسیتان اییوان ،تیریپسهیا در
چینهای مختلف به فراوانی دیده میشوند ،لذا تعیین وضیعیت تنیوع
زیستی این حشرات به منظور مدیریت آفات ضروری به نظر مییرسید.
در ایران تاکنون مطالعهای در رابطه با تغییرات جمعیت بالریشکداران
مزارع یونجه صورت نگرفتیه اسیت و در ایین بررسیی تنیوع زیسیتی
گونههای مختلف تریپس مزارع یونجه شهرستان ایوان برای اولین بار
مورد بررسی قرار میگیرد.

مواد و روشها
به منظور مطالعه فیون بیالریشیکداران میزارع یونجیه و بررسیی
تغییرات آنها ،نمونهبرداری از فروردین تا شهریور میاه  6931از میزارع
یونجه شهرستان ایوان (استان ایالم) انجام گردید .در ایین شهرسیتان
به طور غال در مزارع یونجه ،رقم همدانی کشت میشود .در منطقیه

مورد مطالعه سه مزرعه یونجه یکساله ،سهسیاله و چهارسیاله جهیت
مقایسهی تنوع زیستی در نظر گرفته شید .فاصیله میزارع از یکیدیگر
حدود  1111متر بوده و در طول انجام این مطالعه از سمپاشیی میزارع
خودداری شد .نمونهبرداری از مزارع در بین سیاعات  61تیا  61انجیام
گرفت .بدینمنظور با استفاده از تکاندن بوتههای یونجیه روی سیینی
سفید لعابی به ابعاد  91 × 11سانتیمتیر ،نمونیههیای کامیل تیریپس
جمعآوری شد .تریپسهای داخل سینی با اسیتفاده از ییک قلیممیوی
ظریف آغشته به الکل ،سریعاً از سطح سیینی جمیعآوری و بیه داخیل
میکروتیوبهای کوچک پالستیکی محتوی الکیل  57درصید منتقیل
شدند .روی هر میکروتیوب برچس حاوی تاریخ نمونهبرداری ،محیل
جمعآوری ،مرحلهی رشدی یونجه و شمارهی مزرعه چسبانده شد.
واحیید نمونییهبییرداری یییک بوتییه گیییاه یونجییه انتخییاب شیید و
نمونهبرداری به صورت هفتگی و طی مراحیل رشیدی یونجیه انجیام
گرفت .در هر نوبت نمونهبرداری ،ضمن حرکت در مزرعه بیه صیورت
 Wشکل ،از قسمتهای مختلف مزرعه به طور تصادفی نمونهبرداری
شیید ( .)12جهییت شییمارش دقیییق ،از تمییامی نمونییههییا اسییالید
میکروسکوپی تهیه و در نهایت تعداد نمونهها ثبت گردید.
به منظور تعیین تعداد نمونه مناس  ،ابتدا نمونیهبیرداری اولییه بیا
تعداد  91نمونه انجام شد .سپس با استفاده از دادههای بدسیت آمیده،
فییاکتور خطییای نسییبی ( )RVتعیییین گردییید کییه اییین فییاکتور دقییت
نمونهبرداری اولیه را نشان میدهد .سپس تعیداد نمونیه مناسی را از
معادلهی ( )6تعیین و در پایان تعداد  11نمونه برای انجام این تحقییق
در نظر گرفته شد (.)91
(معادلهی )6
 :Nتعداد نمونه مناس  :D ،حداکثرمیزان خطیای قابیل قبیول:t ،
مقدارجدول استیودنت :m ،میانگین دادههای نمونیهبیرداری اولییه:S ،
انحراف معیار دادههای نمونهبرداری اولیه.
در پایان نمونهبرداریها ،با بررسی میانگین درصد فراوانی جمعیت
هر یک از گونهها ،گونهی غال تریپس تعیین شد .بیرای محاسیبهی
درصد فراوانی گونهها از معادلهی  F= × 100اسیتفاده شید کیه در
این معادله F :درصد فراوانی نسبی n ،تعداد افراد گونهی مورد نظر در
منطقه ،و  Nتعداد کل افراد گونههای جمعآوری شده است (.)1
همچنین با در نظر گرفتن تعداد گونهها و فراوانیی نسیبی آنهیا،
شاخصهای تنوع زیستی و شاخص غنای گونهای بیا اسیتفاده از نیرم
افزار  )3( PASTبهشرح زیر محاسبه شدند:
الف) شاخص تنوع گونهای شانون–وینر :این شاخص از معادلیهی
( )1محاسبه شد که در آن :H' :تابع شانون–وینر :S ،تعداد گونیههیا و
 :Piنسبت یا وفور گونهی iام که برحس نسبتی از کل افراد میباشید
(.)15

بررسی درصد فراوانی نسبی و تغییرات شاخصهاي تنوع زیستی بالریشکداران...

(معادلهی )1
ب) شاخص تنوع گونهای سیمپسون :این شاخص از معادلیهی ()9
محاسبه شد ( )19که در آن  :1-Dشاخص تنوع سیمپسون  :Piنسیبت
افراد گونهی iام در جامعه است.
(معادلهی )9
ج) شاخص غنای مارگالف :این شاخص بییانکننیدهحضیور انیواع
گونهها است که در آن  Sتعداد گونههیا و  Nفراوانیی تمیام گونیههیا
میباشد .شاخص غنای مارگالف از معادلهی ( )2محاسبه شد (.)62
R1= S-1/Ln N
(معادلهی )2
د) شاخص یکنواختی شانون-وینر :در این تحقییق بیرای بررسیی
شاخص یکنیواختی از توابیع یکنیواختی شیانون -وینیر (معادلیهی )7
استفاده شد ( )69که در آن  Sتعداد گونه و  Hشاخص تنوع شیانون -
وینر میباشد.
(معادلهی )7
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واریانس یک طرفه انجام و برای مقایسه میانگینها از آزمیون تیوکی
استفاده شید ) .(SPSS, 18همچنیین رسیم نمودارهیا ،بیا اسیتفاده از
نرمافزار  Excelانجام گردید.

نتایج و بحث
در این بررسی 2113 ،نمونیه تیریپس از چهیار خیانواده از راسیته
بالریشکداران جمعآوری شد که مشتمل بر  1جنس و  61گونیه بیود.
در بین گونههای جمعآوری شده ،به غیر از دو گونهی Aeolothrips
 intermediusو  Haplothrips flavitibiaکه شکارگر هستند بقییه
دارای فعالیت گیاهخواری میباشند و در روی گیلهیا و قسیمتهیای
سبز یونجه فعالیت دارند .بیشترین درصد فراوانی مربوط به Thrips
 tabaciبا فراوانی  73/61درصد و کمترین فراوانی مربوط به تریپس
 Tenothrips friciبا فراوانی  1/12درصد بود (جدول .)6

برای مقایسه شاخصهای محاسبه شده بین مزارع یونجه تجزییه
جدول  -1تعداد و فراوانی نسبی تریپسهای مزارع یونجه شهرستان ایوان (استان ایالم) ،سال 1931
Table 1- Number and frequency of thrips in alfalfa fields of Eyvan county (Ilam province), year 2017
مزارع یونجه
Alfalfa fields

یونجه چهار

فراوانی نسبی

یونجه سه

یونجه

ساله

ساله

یکساله

4-years-old

3-years-old

1-year-old

*
*

*

*

*

*
*
*
*

Relative abundance
)(%

نر /ماده

تعداد

اسم علمی

خانواده

Female/Male

Number

Scientific name

Family

453 ♀ -147
♂
♂ 210 ♀ –90
♂ 196 ♀ –14

300
210

2.84

♂ 90 ♀ -30

120

*
*
*
*

*
*

0.24
7.09
59.12
0.80

♀ 10
♂ 237 ♀ -63
♀ 2500
♂ 25 ♀ -9

10
300
2500
34

*

*

2.36

♂ 64 ♀ –36

100

*

1.30

♂ 44 ♀—11

55

*

*

14.19

*

7.09
4.97

600

Aeolothrips
intermedius
Melanthrips fuscus
Frankliniella intonsa
Frankliniella
occidentalis
Tenothrips frici
Thrips meridionalis
Thrips tabaci
Haplothrips flavitibia
Haplothrips
ganglbaueri
Haplothrips reuteri

Aeolothripidae
Melanthripidae
Thripidae

Phlaeothripidae

جدول  -2تجزیه واریانس شاخصهای تنوع زیستی در مزارع یونجه شهرستان ایوان (استان ایالم) ،سال 1931
Table 2- Analysis of variance of biodiversity indices in alfalfa fields, Eyvan county (Ilam province), year 2017

مارگالف

سیمپسون

یکنواختی

شانون

شاخص  /مزارع یونجه

Margalef

Simpson

Evenness e^H/S

Shannon H

Alfalfa fields/ index

3.49

0.92

0.89

2.71

یکساله

2.58

0.88

0.91

2.26

2.31

0.85

0.92

2.09

**0.006

**0.018

0.224ns

**0.006

1-year-old

سه ساله
3-years-old

چهار ساله
4-years-old
P
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بیشترین غنای گونهای در مزرعیه ییکسیاله بیا مقیدار  9/27و
کمترین مقدار آن در مزرعه سیهسیاله بیا مقیدار  1/96مشیاهده شید.
تجزیه واریانس مقادیر شاخص غنای مارگالف نشیان داد کیه اثیر هیر
یک از مزارع بر توزیع گونههیا معنییدار بیود (( )P>1/17جیدول  1و
شکل  .)6همچنین مقادیر شیاخص یکنیواختی شیانون میزارع یونجیه
نشان داد که مقدار این شاخص بین مزارع مختلف با یکیدیگر تفیاوت
داشییته ولییی اییین اخییتالف معنیییدار نبییود ( ( )P< 1/17شییکل .)6
بیشترین مقدار شاخص یکنواختی شانون بیا مقیدار عیددی  1/31در
مزرعه چهارساله یونجه و کمترین مقدار آن در مزرعه یک ساله یونجه
با مقدار عددی  1/93بدست آمد .مقدار شاخص تنوع زیستی شانون –
وینر در این مطالعه نشان داد که بیشترین مقدار این شاخص با مقدار
عددی  1/56مربوط به مزرعه یونجه یکساله و کیمتیرین مقیدار آن
مربوط به مزرعه چهارساله یونجه با مقدار  1/13میباشید .هیمچنیین
تجزیه واریانس مقادیر شاخص تنوع زیستی شانون  -وینیر نشیان داد
که اثر هر یک از مزارع بر این شاخص معنیدار بود (( )P>1/17شکل
 .)6مقدار شاخص تنوع گونهای سیمپسون در این تحقیق نشان داد که
بیشترین و کمترین مقدار این شاخص به ترتیی بیا مقیادیر  1/31و
 1/97مربوط به مزرعه یکساله و چهارساله یونجه مییباشید .تجزییه
واریانس مقادیر شاخص تنوع گونهای سیمپسون نشان داد که اثر هیر
یک از مزارع بر این شاخص معنیدار بود (( )P>1/17شکل .)6
مقادیر شاخصهای تنوع زیسیتی بیر اسیای چیینهیای یونجیه
محاسبه و نتایج آن در شکل ( )1نشان داده شده است .بر طبیق ایین
نتایج ،بیشترین مقدار شاخص تنوع زیسیتی شیانون – وینیر در بیین
چینهای مختلف یونجه با مقدار عیددی  1/9مربیوط بیه چیین سیوم

مزرعه یکساله و کمترین مقدار آن با مقیدار  6/97مربیوط بیه چیین
چهارم مزرعه چهارساله بهدست آمد (شکل  .)1مقادیر بهدست آمده از
شاخص یکنواختی شانون نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار این
شاخص به ترتی با مقادیر عددی  1/37و  1/97مربوط به چیین اول
مزرعه یکساله و چیین دوم مزرعیه چهارسیاله مییباشید (شیکل .)1
مقادیر شاخص تنوع گونهای سیمپسون نشان داد که در مزرعه یونجه
یکساله در تمام چینها مقدار این شاخص بییشتیر از میزارع سیه و
چهارساله بودب بهطوریکه بیشترین مقدار این شاخص با مقدار عددی
 1/39در چین دوم مزرعه یکساله و کمترین مقدار آن با مقدار عددی
 1/91در چین اول مزرعه چهارساله مشیاهده شید (شیکل  .)1مقیادیر
شاخص غنای گونهای مارگالف نیز نشان داد که بیشتیرین ( )9/71و
کمترین ( )6/91مقدار این شاخص به ترتیی بیه چیین سیوم مزرعیه
یکساله و چین چهارم مزرعه چهارساله تعلق داشتند (شکل .)1
در این مطالعه ،مقادیر شاخص شانون – وینر بین حداقل  1/13در
مزرعه یونجه چهارساله و حداکثر  1/56در مزرعیه یونجیه ییکسیاله
متغیر بود .محدوده تغییرات شاخص شانون – وینر از صفر تا پنج و به
طور معمول بین  6/7تا  9/7قرار دارد .مقیادیر کمتیر از ایین محیدوده
بیانگر وجود تنش در محییط و عیدم پاییداری و مقیادیر بیشیتر از آن
بیانگر فزونی تنوع زیستی در منطقه است ( .)1این مقادیر در مقایسه با
دامنه تغییرات شاخص شانون – وینر که در منابع مقدار آن را معمیو ً
بین  6/7تا  9ذکر کردهاند از مقدار خوبی برخوردار است.

شکل  -1مقدار عددی شاخصهای مختلف تنوع زیستی در مزارع یونجه (یکساله ،سه ساله و چهارساله) ،شهرستان ایوان ،سال 1931
حروف غیر مشابه بیانگر تفاوت معنیدار در سطح  7درصد میباشد.
Figure 1- The numerical value of diversity indices in alfalfa fields (one year old, three and four years old), Eyvan county, year
2017
(Non-similar alphabets represent a significant difference at the 5% level).
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شکل  -2مقدار عددی شاخصهای مختلف تنوع زیستی به تفکیک چینهای مختلف در مزارع یونجه شهرستان ایوان ،سال 1931
Figure 2- The numerical value of diversity indices in different cutting of alfalfa, Eyvan city, year 2017

با افزایش سن گیاه از میزان مواد غذایی آن کاسیته مییشیود در
نتیجه حشرات تمایل کمتری به سمت گیاه پییدا مییکننید و از تنیوع
آنها کاسته می شود ،همچنین تراکم گیاه یونجه در مزارع یکساله بیه
مرات بیشتر از مزارع سه و چهارساله بود .مقدار شیاخص یکنیواختی
شانون بین  1/93در مزرعه یکسیاله تیا  1/31در مزرعیه چهارسیاله
متغییر بود .شاخص یکنواختی میتواند عددی بین صفر تا یک باشد و
حداکثر شاخص یکنواختی زمانی بدست میآیید کیه توزییع گونیههیا
یکنواختتر باشد .همچنین مقادیر شاخص تنوع گونهای سیمپسون بیا
مقدار  1/31در مزرعه یکساله تا مقدار  1/97در مزرعه چهارسیاله در
نوسان بود .این شاخص به گونههای غال در نمونیه تأکیید دارد و بیا
توجه به اینکه تریپس پیاز گونهی غال در میزارع ییکسیاله بیود در
نتیجه مقدار این شاخص در این مزرعه بیشتر از دو مزرعه دیگر بوده
است .مقدار غنای مارگالف در این تحقیق بین مقادیر  9/27در مزرعه
یکساله تا  1/96در مزرعه سهساله متغییر بود .شاخص غنای گونهای
مارگالف نشان دهنده تعداد گونههای موجیود در ییک جامعیه بیوده و
سادهترین مفهوم زیستی را بیان میکند .این شیاخص مناسی بیودن
زیستگاه را برای گونههای مختلف بیان مییکنید .مقیدار عیددی ایین
شاخص در شرایط نامساعد زیستی و یا استریهای محیطیی کیاهش
مییابد و با افزایش تعداد گونه و تراکم هرگونه افزایش مییابد ( .)5در
مزرعه یونجه یکساله با توجیه بیه تیراکم زییاد یونجیه و هیمچنیین
پوشش گیاهی مناس و شاداب بودن یونجه ،گونههای زیادی وجیود
داشت.
جهانگیری سیسخت و همکاران ( )61در بررسیی تنیوع زیسیتی
بالریشکداران در باغهیای یاسیوج و سییسیخت اظهیار داشیتند کیه
شاخص تنوع در یاسوج بیشتر از سیسخت بوده که دلیل آن را تنیوع

بیشتر پوشش گیاهی در یاسوج عنوان کردند .میزان شاخص تنوع در
مزرعه یونجه یکساله نسبت به مزرعه سه و چهارساله بیشتیر بیوده
که میتواند به دلیل پوشش گیاهی بیشتر در اطیراف مزرعیه یونجیه
یکساله باشد ،چرا که دراطراف مزرعه یونجه یکسیاله هیم درختیان
میوه و هم مزارع گندم وجود داشت در حالی که در اطراف مزارع سه و
چهارساله هیچ مزرعه یا درخت میوهای وجود نداشت .نتایج میراب بالو
و همکاران ( )63در بررسی تنوع زیستی بالریشکداران درختان میوه و
علفهای هرز در استان قزوین نشان دادند کیه  Thrips tabaciروی
همه گونههای درختان میوه و علفهای هرز حضور داشت .هیمچنیین
بین سیه منطقیه میورد مطالعیه از لحیاظ تنیوع گونیهای( (p=1/26و
یکنواختی ( (p=1/27اختالف معنیدار وجود نیدارد و گونیه چنیدخوار
تریپس پیاز غال ترین گونه در هرسه منطقه بود .رمضانی و همکاران
( )17در بررسی تنوع زیستی و فراوانی بالریشکداران در مزارع گنیدم
آبی و دیم استان خوزسیتان نشیان دادنید کیه در میزارع آبیی مقیدار
شاخصهای تنوع شانون – وینر و سیمپسون برابر با  6/539و 2/132
و در مزارع دیم مقدار این شاخصها برابر با  6/916و  1/927بهدسیت
آمد که نشان دهنده تنوع با تر بالریشکداران در مزارع آبی نسبت به
مزارع دیم بود .اسماتای و همکیاران ( )13در میزارع گنیدم زمسیتانه
لیتوانی تنوع زیستی و نسبت جنسی بالریشیکداران را میورد بررسیی
قییرار دادنیید .مونیید ( )11تنییوعزیسییتی بییالریشییکدران را در نییواحی
نئوتروپیک بررسی کرد .پوبوزنیاك و آنا ( )19تنوعزیسیتی گونیههیای
تریپس ( )Thysanopteraروی گیاهیان گلیدار درکراکیوف ،لهسیتان
انجیام دادنید .آزرمیی و همکیاران ( )2در تحقییق خیود تنیوعزیسیتی
بالریشکداران اسیتان فیاری را میورد بررسیی قیرار دادنید .تیریپس
پیاز  Thrips tabaciیکی از گونههای مهم و خسارتزا میباشد که هر
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 لذا بیرای حفیظ و افیزایش.کشتی محصو ت کشاورزی مرتبط است
تنوع زیستی بالریشکداران در مزارع یونجه منطقه پیشنهاد مییشیود
که از کشت یونجه به صورت مخلوط در باغات یا کشت مزارع یونجیه
.در کنار مزارع دیگر نظیر گندم یا محصو ت دیگر استفاده شود

سپاسگزاری
بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشیگاه اییالم بیه خیاطر
فیراهم نمیودن امکانیات زم بیرای ایین تحقییق تشیکر و قیدردانی
 دانشیگاه91/717  این مقاله بخشی از طرح پژوهشی شیماره.میگردد
.ایالم میباشد
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 این آفت بیا داشیتن.ساله خسارت با یی را به کشاورزان وارد میآورد
 گیاه میزبان از آفات مهم گیاهان زراعی و گلخانیهای در911 بیش از
) و همچنین ناقل برخی از ویرویهای گیاهی نیز9( سراسر دنیا است
Thrips tabaci  با توجه به اینکه در مطالعیهی حاضیر.)11( میباشد
، گونهی غال در مزارع یونجه میباشد ولی با دارا بودن جمعییت بیا
 لیذا بایید بیا میدیریت،خسارتی در روی این محصول ایجاد نمیکنید
صحیح زراعی از کشت دیگر محصو تی ماننید پییاز ییا توتیون (کیه
تریپس پیاز در روی آنها خسارت جدی وارد میکند) در اطراف میزارع
 از طرف دیگیر بایید بیرای حفیظ و حماییت از.یونجه خودداری شود
.گونهای شکارگر و مفید روشهیای میدیریتی مناسیبی اعمیال نمیود
) معتقد است که افزایش جمعییت آفیات بیا گسیترش تیک9( آلتیری
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Introduction: Alfalfa (Medicago sativa L.), also called lucerne, is the most important forage which
cultivated in the most parts of the world. The main source of alfalfa is Southwest Asia, especially Iran. Alfalfa is
a perennial forage legume which normally lives four to eight years, but can live more than 20 years, depending
on type of its variety and climate. In the most regions, alfalfa is generally harvested three to four times and can
be done up to 12 times per year. Many types of insects are found in alfalfa fields including beneficial, and
harmful insects, which feed on the leaves, flowers, root and seeds. Amongst them, thrips are a group of insects
belonging to the order Thysanoptera. Thrips have been considered in most areas. Different species of thrips have
been recorded on alfalfa fields in western Iran i.e. Odontothrips confosus Priesner, Odontothrips iranensis
Mirab-balou et Chen, Thrips tabaci, Frankliniella intonsa (Trybom), F. pallida (Uzel), Haplothrips reuteri
(Karny) and Neohydatothrips gracilicornis (Williams).Therefore, it is critical to determine the biodiversity status
of the thrips in order to manage its population.
Materials and Methods: To study the biodiversity of thrips species in different alfalfa cuttings, the sampling
was weekly carried out during April to the middle of September 2016 in alfalfa fields (1-year-old, 3-years-old
and 4-year-old) of Eyvan city (Ilam province), the west of Iran. The specimens were collected using shaking
alfalfa plants in a white tray and transferred them to vials containing 75% ethanol. After transferring to the
laboratory, all thrips specimens were mounted onto slides, and identified at the species level. The dominant
thrips species were determined and biodiversity of thrips species in different alfalfa cuttings was calculated by
biodiversity indices i.e. Shannon-Wiener, Simpson, Margalef and Evenness Shannon.
Results and Discussion: In the present study, 10 thrips species belonging to six genera and four different
families were collected and identified from alfalfa fields. Among the collected species, the highest and the lowest
frequency was obtained for Thrips tabaci (59.12%) and Tenothrips frici (0.24%), respectively. According to the
calculations, the Shannon-Wiener, Simpson, Margalef and Evenness Shannon indices in 1-year-old alfalfa field
were 2.71 ± 0.04, 0.92 ± 0.04, 3.49 ± 0.02 and 0.89 ± 0.01, in 3-year-old alfalfa field were 2.26 ± 0.09, 0.88 ±
0.009, 2.58 ± 0.18 and 0.91 ± 0.006, and in 4-year-old alfalfa field were 2.09 ± 0.14, 0.85 ± 0.01, 2.31 ± 0.29 and
0.92 ± 0.01, respectively. The results showed that the Shannon-Weiner, Simpson and Margalef indices of thrips
species in 1-year-old alfalfa field were significantly higher than the 3 and 4-year-old alfalfa, however, the
Evenness Shannon in 4-years-old alfalfa field was more than 1-year-old and 3-years-old alfalfa fields, this
difference was not significant.
Conclusion: In this study, Shannon-Wiener index values varied between at least 2.09 in a 4-year-old alfalfa
and a maximum of 2.71 in a 1-year-old alfalfa fields. The range of Shannon-Weiner index variables from 0 –5
and typically from 1.5 - 3.5. Lower values of this range indicates the presence of tension in the environment and
instability, and more than it showed an increasing the biodiversity of the area. These values are good in
comparison to the range of Shannon-Weiner index variables, which are generally between 1.5 and 3 in their
sources. As the age of the plant raises, the amount of food decreases, so, insects less likely tend to establish on
the host plants, and their variety will be reduced. Thrips tabaci is one of the most important pests with more than
300 host plants in the world. Considering that in the present study T. tabaci is a dominant species in the alfalfa
fields, its infestation level should be managed correctly with respect to control method.
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