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 چکیده

طور هفتگی از ابتدای فروردین ماه تا اواخر شهریور سال ها بهبرداریهای مختلف یونجه، نمونهریشکداران در چینبه منظور مطالعه تنوع زیستی بال
ها با استفاده از روش تکاندن گیاه یونجه درون سینی عمل آمد. نمونهرستان ایوان )استان ایالم( بهساله و چهارساله شهاز مزارع یونجه یکساله، سه 6931

ها اسالیدهای میکروسکوپی تهیه و درصد منتقل شدند. پس از انتقال به آزمایشگاه، از آن 57های محتوی الکل آوری و سپس به داخل شیشهسفید جمع
آوری و شناسایی گردید. در بین ی مختلف از مزارع یونجه جمعجنس و چهار خانواده 1گونه متعلق به  61ن تحقیق، در سطح گونه شناسایی شدند. در ای

 Tenothripsترین فراوانیی مربیوط بیه    درصد و کم 61/73با فراوانی  Thrips tabaciترین درصد فراوانی مربوط به آوری شده، بیشهای جمعگونه

frici  وینیر،  -های تنوع شیانون های مختلف رشدی یونجه، با استفاده از شاخصریشکداران در چیندست آمد. تنوع زیستی بالد بهدرص 12/1با فراوانی
وینیر، سیمپسیون، غنیای    -های تنوع شانونسیمپسون، غنای مارگالف و یکنواختی شانون محاسبه شدند. با توجه به محاسبات انجام شده، میزان شاخص

سیاله  ، در مزرعیه یونجیه سیه   93/1±16/1و  23/9±11/1، 31/1±12/1، 56/1±12/1ترتیی   ساله بهانون در مزرعه یونجه یکمارگالف و یکنواختی ش
و  96/1±13/1، 97/1±16/1، 13/1±62/1ترتی  و در مزرعه یونجه چهارساله به 36/1±111/1و  79/1±69/1، 99/1±113/1، 11/1±13/1ترتی  به
تر داری بیشساله به طور معنیریشکداران در مزرعه یکوینر، سیمپسون و غنای مارگالف بال-نشان داد که تنوع شانون دست آمد. نتایجبه 16/1±31/1

دار نبیود.  ساله بود ولی این تفاوت معنیساله و سهتر از مزارع یکاز مزارع سه و چهارساله بود، اما شاخص یکنواختی شانون مزرعه یونجه چهارساله بیش
 یابد،تر بوده و با افزایش سن گیاه میزان تنوع زیستی کاهش میریشکداران در مزارع یونجه یکساله بیشلی نتایج نشان داد که تنوع زیستی بالبه طور ک

ورد. در آاز طرف دیگر در مزارع یکساله به دلیل متراکم بودن گیاه یونجه نسبت به مزارع سه و چهار ساله، محیط مناسبی برای حشرات بیه وجیود میی    
 شود.واقع زیستگاه مناس  عاملی برای افزایش تنوع زیستی حشرات محسوب می
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   2 1 مقدمه

تیرین  به عنوان مهیم  .Medicago sativa Lبا نام علمی  یونجه
و  مختلیف اقلیمییی یافتییه    شرایط اای، سازگاری مناسبی بگیاه علوفه

پایه تحقیقات انجام  بر. شودتر مناطق جهان کشت میامروزه در بیش
ویژه منطقه اییران  شده، مبدأ اصلی یونجیه جنیوب غربیی آسییا و بیه

ت. در حال حاضر سطح زیر کشت یونجیه در اسیتان اییالم حیدود     اس
هکتیار سیطح    261هکتیار اسیت کیه شهرسیتان اییوان دارای       6117
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تاکنون حشیرات مختلفیی   (. 6زیرکشت، در رتبه دوم استان قرار دارد )
آوری و شناسیایی  ایران جمع یونجههای مفید و مضر از مزارع در نقش
تیرین  سرخرطومی برگ یونجه، از مهممانند  هااز آن که برخیاند شده

 31باشد که در برخی مواقع قادر بیه نیابودی بییش از    آفات یونجه می
 دیگیر حشیرات  از  (.66باشید ) ل چیین اول یونجیه میی   درصد محصو

ریشکداران به بال توانمی کنندمی این محصول تغذیهاز ای که مکنده
 (.67) دنباشدارای پراکنش وسیعی در ایران میاشاره کرد که 

هییا گروهییی از حشییرات مکنییده متعلییق بییه راسییته     تییریپس 
آفیت محصیو ت    هیا بیه عنیوان   ریشکداران بوده و بسیاری از آنبال

باشییندب برخییی دارای نقییش ای و زینتییی میییزراعییی، بییاغی، گلخانییه
خوار، و تعداد کمی نیز دارای خوار و پوسیدهشکارگری بوده، برخی قارچ

ها عالوه بر تغذیه از گیاهیان  (. تریپس61باشند )افشانی مینقش گرده
نییز  هیای ویروسیی   ها، ناقل برخی از بیماریو خسارت مستقیم به آن

 )علوم و صنایع كشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه

 423-434 .ص ،3389 زمستان، 4شماره ، 33جلد 

Journal of Plant Protection 

Vol. 33, No.4, Winter 2019, P. 423-430 

https://jpp.um.ac.ir/user/viewProfile/author/143822
https://jpp.um.ac.ir/user/viewProfile/author/143822
mailto:m.mirabbalou@ilam.ac.ir


 3389 زمستان، 4 شماره، 33 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     424

ها از لحاظ رژییم غیذایی گونیاگون در تمیامی     تریپس(. 16باشند )می
ها میورد توجیه هسیتند و از ایین حییا، مطالعیاتی در اییران و        عرصه

ها و حتی در برخی از مواقیع در  کشورهای مختلف در رابطه با فون آن
هیا صیورت گرفتیه اسیت. تیاکنون      شناسی و کنترل آنرابطه با زیست

ها از مزارع یونجیه غیرب اییران گیزارش     از تریپس های مختلفیگونه
و  Odontothrips confosus Priesnerتیوان بیه   شده است که میی 

Thrips tabaci Lindeman (61 ب)Frankliniella intonsa 

(Trybom) ،F. pallida (Uzel)  وHaplothrips reuteri 

(Karny) (65 ب)Odontothrips iranensis Mirab-balou et 

Chen (11 و )Neohydatothrips gracilicornis (Williams) 
 زیستی جامعه یک اساسی هایمؤلفه از زیستی تنوع( اشاره نمود. 69)

 های جانوریگونه تنوع حفظ با تا تالشند در محققین از بسیاری و بوده

 رفته پیش پایدار کشاورزی سمت به کشاورزی، در اکوسیستم گیاهی و

شوند. مزارع یونجیه بیه دلییل سیاختار      ستزی محیط سالمت باعا و
 هیای  گونیه  برای مناسبی هایها، زیستگاهگیاهی و کشت متراکم آن

 در زیستی تنوع باشند. مطالعهمی هاخصوص تریپسمتنوع بندپایان به

 سیالمت  گییری  جهیت انیدازه   مناسبی تواند شاخصمی مزارع یونجه

 باشد. مطالعیات  عدنامسا شرایط به نسبت آن میزان سازگاری و محیط

 ارزییابی  در مهمیی  تنوع زیستی نقش گیریاندازه است که نشان داده

 را در هیا گونیه  توزییع  توانمی زیستی تنوع گیریاندازه محیط دارد. با

 هیای سیازگان توصییه  بیوم  پوییایی  بیر  تأکیید  با و کرد بررسی محیط

ن داشیتند  بیا (7). بنتون و همکاران (96)نمود  ارائه را مناس  مدیریتی
 نیوع  با مستقیمی کشاورزی، رابطه هایمحیط زیستی تنوع که کاهش

دارد. یکنواختی، بیانگر توزیع فراوانیی افیراد در    کشاورزی هایسیستم
 . (1)باشد ها میها یا میزان تعادل در فراوانی گونهبین گونه
 هایپایداری اکوسیستم بر زیستی تنوع حفظ تأثیر بهتر درك برای

 جیانوری  هیای گونیه  از ترکی  اطالعاتی است که ضروری یکشاورز

هیا در  شود. در مزارع یونجیه شهرسیتان اییوان، تیریپس     کس  منطقه
 تنیوع  وضیعیت  لذا تعیین شوند،دیده می فراوانی های مختلف بهچین

رسید.  میی  نظر به ضروری مدیریت آفات منظور به حشرات این زیستی
ریشکداران طه با تغییرات جمعیت بالای در رابدر ایران تاکنون مطالعه

زیسیتی   بررسیی تنیوع   مزارع یونجه صورت نگرفتیه اسیت و در ایین   
های مختلف تریپس مزارع یونجه شهرستان ایوان برای اولین بار گونه

 گیرد.مورد بررسی قرار می
 

 هامواد و روش

ریشیکداران میزارع یونجیه و بررسیی     به منظور مطالعه فیون بیال  
از میزارع   6931برداری از فروردین تا شهریور میاه  ، نمونهتغییرات آنها

یونجه شهرستان ایوان )استان ایالم( انجام گردید. در ایین شهرسیتان   
شود. در منطقیه  به طور غال  در مزارع یونجه، رقم همدانی کشت می

سیاله و چهارسیاله جهیت    ساله، سهمورد مطالعه سه مزرعه یونجه یک
ر نظر گرفته شید. فاصیله میزارع از یکیدیگر     ی تنوع زیستی دمقایسه
متر بوده و در طول انجام این مطالعه از سمپاشیی میزارع    1111حدود 

انجیام   61تیا   61برداری از مزارع در بین سیاعات  خودداری شد. نمونه
های یونجیه روی سیینی   منظور با استفاده از تکاندن بوتهگرفت. بدین

هیای کامیل تیریپس    متیر، نمونیه  سانتی 91 × 11سفید لعابی به ابعاد 
میوی  های داخل سینی با اسیتفاده از ییک قلیم   آوری شد. تریپسجمع

آوری و بیه داخیل   ظریف آغشته به الکل، سریعاً از سطح سیینی جمیع  
درصید منتقیل    57های کوچک پالستیکی محتوی الکیل  میکروتیوب

برداری، محیل  شدند. روی هر میکروتیوب برچس  حاوی تاریخ نمونه
 ی مزرعه چسبانده شد. ی رشدی یونجه و شمارهآوری، مرحلهعجم

بییرداری یییک بوتییه گیییاه یونجییه انتخییاب شیید و   واحیید نمونییه
برداری به صورت هفتگی و طی مراحیل رشیدی یونجیه انجیام     نمونه

برداری، ضمن حرکت در مزرعه بیه صیورت   گرفت. در هر نوبت نمونه
W برداری صادفی نمونههای مختلف مزرعه به طور تشکل، از قسمت

هییا اسییالید  . جهییت شییمارش دقیییق، از تمییامی نمونییه   (12)شیید 
 ها ثبت گردید. میکروسکوپی تهیه و در نهایت تعداد نمونه

بیرداری اولییه بیا    به منظور تعیین تعداد نمونه مناس ، ابتدا نمونیه 
های بدسیت آمیده،   نمونه انجام شد. سپس با استفاده از داده 91تعداد 

( تعیییین گردییید کییه اییین فییاکتور دقییت RVطییای نسییبی )فییاکتور خ
دهد. سپس تعیداد نمونیه مناسی  را از    برداری اولیه را نشان مینمونه
نمونه برای انجام این تحقییق   11( تعیین و در پایان تعداد 6ی )معادله

 .(91)در نظر گرفته شد 

                        (             6ی )معادله

N  : ، تعداد نمونه مناسD :    ،حداکثرمیزان خطیای قابیل قبیولt: 
 :Sبیرداری اولییه،   های نمونیه میانگین داده: mمقدارجدول استیودنت، 

 برداری اولیه.های نمونهانحراف معیار داده
ها، با بررسی میانگین درصد فراوانی جمعیت برداریدر پایان نمونه
ی ریپس تعیین شد. بیرای محاسیبه  ی غال  تها، گونههر یک از گونه

اسیتفاده شید کیه در     F=  × 100ی ها از معادلهدرصد فراوانی گونه
ی مورد نظر در تعداد افراد گونه nدرصد فراوانی نسبی،  Fاین معادله: 
 (.1آوری شده است )های جمعتعداد کل افراد گونه Nمنطقه، و 
 هیا، آن نسیبی  فراوانیی  و هاونهگ تعداد در نظر گرفتن باچنین هم

ای بیا اسیتفاده از نیرم    گونه غنای شاخص و تنوع زیستی هایشاخص
 شدند: محاسبه زیر شرحبه PAST (3)افزار 

ی شاخص از معادلیه  این وینر:–شانون ایگونه تنوع الف( شاخص
هیا و  : تعداد گونیه Sوینر، –: تابع شانون'H( محاسبه شد که در آن: 1)

Piی ا وفور گونه: نسبت یiباشید  حس  نسبتی از کل افراد میام که بر
(15) . 
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               (              1ی )معادله
( 9ی )این شاخص از معادلیه  سیمپسون: ایگونه تنوع ب( شاخص
: نسیبت  Pi: شاخص تنوع سیمپسون D-1که در آن  (19)محاسبه شد 
 ام در جامعه است.iی افراد گونه

                 (           9ی )معادله

انیواع   حضیور کننیده بییان  شاخص ج( شاخص غنای مارگالف: این
هیا  فراوانیی تمیام گونیه    Nهیا و  تعداد گونه Sها است که در آن گونه
 .(62)( محاسبه شد 2ی ). شاخص غنای مارگالف از معادلهباشدمی

                               R1= S-1/Ln N          (    2ی )معادله
وینر: در این تحقییق بیرای بررسیی    -د( شاخص یکنواختی شانون

( 7ی وینیر )معادلیه   -شاخص یکنیواختی از توابیع یکنیواختی شیانون    
 -شاخص تنوع شیانون   Hتعداد گونه و  Sکه در آن  (69)استفاده شد 

 باشد. وینر می

                               (  7ی )معادله

های محاسبه شده بین مزارع یونجه تجزییه  برای مقایسه شاخص

ها از آزمیون تیوکی   واریانس یک طرفه انجام و برای مقایسه میانگین
. همچنیین رسیم نمودارهیا، بیا اسیتفاده از      (SPSS, 18)استفاده شید  

 انجام گردید. Excelافزار نرم

 
 نتایج و بحث

نمونیه تیریپس از چهیار خیانواده از راسیته       2113 در این بررسی،
گونیه بیود.    61جنس و  1آوری شد که مشتمل بر ریشکداران جمعبال

 Aeolothripsی آوری شده، به غیر از دو گونههای جمعدر بین گونه

intermedius  وHaplothrips flavitibia   که شکارگر هستند بقییه
هیای  هیا و قسیمت  در روی گیل باشند و دارای فعالیت گیاهخواری می
 Thripsترین درصد فراوانی مربوط به سبز یونجه فعالیت دارند. بیش

tabaci  ترین فراوانی مربوط به تریپسدرصد و کم 61/73با فراوانی 

Tenothrips frici  (.6درصد بود )جدول  12/1با فراوانی 

 

 1931ستان ایوان )استان ایالم(، سال های مزارع یونجه شهرتعداد و فراوانی نسبی تریپس -1جدول 
Table 1- Number and frequency of thrips in alfalfa fields of Eyvan county (Ilam province), year 2017 

 خانواده

Family 
 اسم علمی

Scientific name 
 تعداد

Number 
 نر /ماده

Female/Male 

 فراوانی نسبی
Relative abundance 

(%) 

همزارع یونج  

Alfalfa fields 
یونجه 

 یکساله
1-year-old 

یونجه سه 

 ساله

3-years-old 

یونجه چهار 

 ساله

4-years-old 

Aeolothripidae 
Aeolothrips 
intermedius 

600 
453 ♀ - 147 

♂ 
14.19 *   

Melanthripidae Melanthrips fuscus 300 210 ♀ – 90 ♂ 7.09  * * 

Thripidae Frankliniella intonsa 210 196 ♀ – 14 ♂ 4.97 *  * 

 
Frankliniella 

occidentalis 
120 90 ♀ - 30 ♂ 2.84  * * 

 Tenothrips frici 10 10 ♀ 0.24 *  * 
 Thrips meridionalis 300 237 ♀ - 63 ♂ 7.09  * * 

 Thrips tabaci 2500 2500 ♀ 59.12 * * * 

Phlaeothripidae Haplothrips flavitibia 34 25 ♀ - 9 ♂ 0.80 * *  

 
Haplothrips 

ganglbaueri 
100 64 ♀ – 36 ♂ 2.36 * * * 

 Haplothrips reuteri 55 44 ♀—11 ♂ 1.30 *  * 

 
1931های تنوع زیستی در مزارع یونجه شهرستان ایوان )استان ایالم(، سال تجزیه واریانس شاخص -2جدول   

Table 2- Analysis of variance of biodiversity indices in alfalfa fields, Eyvan county (Ilam province), year 2017  

 مارگالف

Margalef 
ونسیمپس  

Simpson 
 یکنواختی

Evenness e^H/S 
 شانون

Shannon H 
 شاخص / مزارع یونجه

Alfalfa fields/ index 

3.49 0.92 0.89 2.71 
 یکساله

1-year-old 

2.58 0.88 0.91 2.26 
 سه ساله

3-years-old 

2.31 0.85 0.92 2.09 
 چهار ساله

4-years-old 
0.006** 0.018** 0.224ns 0.006** P 
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و  27/9سیاله بیا مقیدار    ای در مزرعیه ییک  ترین غنای گونهبیش
مشیاهده شید.    96/1سیاله بیا مقیدار    ترین مقدار آن در مزرعه سیه کم

اثیر هیر   تجزیه واریانس مقادیر شاخص غنای مارگالف نشیان داد کیه   
و  1( )جیدول  P<17/1دار بیود ) هیا معنیی  یک از مزارع بر توزیع گونه

چنین مقادیر شیاخص یکنیواختی شیانون میزارع یونجیه      (. هم6شکل 
نشان داد که مقدار این شاخص بین مزارع مختلف با یکیدیگر تفیاوت   

(. 6( )شییکل P> 17/1دار نبییود ) داشییته ولییی اییین اخییتالف معنییی 
در  31/1یکنواختی شانون بیا مقیدار عیددی     ترین مقدار شاخصبیش

ترین مقدار آن در مزرعه یک ساله یونجه مزرعه چهارساله یونجه و کم
 –بدست آمد. مقدار شاخص تنوع زیستی شانون  93/1با مقدار عددی 

ترین مقدار این شاخص با مقدار وینر در این مطالعه نشان داد که بیش
تیرین مقیدار آن   ساله و کیم کمربوط به مزرعه یونجه ی 56/1عددی 

چنیین  باشید. هیم  می 13/1مربوط به مزرعه چهارساله یونجه با مقدار 
وینیر نشیان داد    -تجزیه واریانس مقادیر شاخص تنوع زیستی شانون 

( )شکل P<17/1دار بود )که اثر هر یک از مزارع بر این شاخص معنی
نشان داد که ای سیمپسون در این تحقیق (. مقدار شاخص تنوع گونه6

و  31/1ترین مقدار این شاخص به ترتیی  بیا مقیادیر    ترین و کمبیش
باشید. تجزییه   ساله و چهارساله یونجه میی مربوط به مزرعه یک 97/1

ای سیمپسون نشان داد که اثر هیر  واریانس مقادیر شاخص تنوع گونه
 (. 6( )شکل P<17/1دار بود )یک از مزارع بر این شاخص معنی

هیای یونجیه   های تنوع زیسیتی بیر اسیای چیین    اخصمقادیر ش
( نشان داده شده است. بر طبیق ایین   1محاسبه و نتایج آن در شکل )

وینیر در بیین    –ترین مقدار شاخص تنوع زیسیتی شیانون   نتایج، بیش
مربیوط بیه چیین سیوم      9/1های مختلف یونجه با مقدار عیددی  چین

مربیوط بیه چیین     97/6ترین مقدار آن با مقیدار  ساله و کممزرعه یک
دست آمده از (. مقادیر به1دست آمد )شکل چهارم مزرعه چهارساله به

ترین مقدار این ترین و کمشاخص یکنواختی شانون نشان داد که بیش
مربوط به چیین اول   97/1و  37/1شاخص به ترتی  با مقادیر عددی 

(. 1باشید )شیکل   ساله و چیین دوم مزرعیه چهارسیاله میی    مزرعه یک
ای سیمپسون نشان داد که در مزرعه یونجه قادیر شاخص تنوع گونهم

تیر از میزارع سیه و    ها مقدار این شاخص بییش ساله در تمام چینیک
ترین مقدار این شاخص با مقدار عددی که بیشطوریچهارساله بودب به

ترین مقدار آن با مقدار عددی ساله و کمدر چین دوم مزرعه یک 39/1
(. مقیادیر  1اول مزرعه چهارساله مشیاهده شید )شیکل    در چین  91/1

( و 71/9تیرین ) ای مارگالف نیز نشان داد که بیششاخص غنای گونه
( مقدار این شاخص به ترتیی  بیه چیین سیوم مزرعیه      91/6ترین )کم
 (.1ساله و چین چهارم مزرعه چهارساله تعلق داشتند )شکل یک

در  13/1بین حداقل  وینر –در این مطالعه، مقادیر شاخص شانون 
سیاله  در مزرعیه یونجیه ییک    56/1مزرعه یونجه چهارساله و حداکثر 

وینر از صفر تا پنج و به  –متغیر بود. محدوده تغییرات شاخص شانون 
قرار دارد. مقیادیر کمتیر از ایین محیدوده      7/9تا  7/6طور معمول بین 

ز آن بیانگر وجود تنش در محییط و عیدم پاییداری و مقیادیر بیشیتر ا     
(. این مقادیر در مقایسه با 1بیانگر فزونی تنوع زیستی در منطقه است )

وینر که در منابع مقدار آن را معمیو ً   –دامنه تغییرات شاخص شانون 
 اند از مقدار خوبی برخوردار است. ذکر کرده 9تا  7/6بین 

 

 
  1931ساله، سه ساله و چهارساله(، شهرستان ایوان، سال های مختلف تنوع زیستی در مزارع یونجه )یکمقدار عددی شاخص -1شکل 

د.باشدرصد می 7دار در سطح حروف غیر مشابه بیانگر تفاوت معنی  
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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1931های مختلف در مزارع یونجه شهرستان ایوان، سال های مختلف تنوع زیستی به تفکیک چینمقدار عددی شاخص -2شکل   

Figure 2- The numerical value of diversity indices in different cutting of alfalfa, Eyvan city, year 2017 
 

شیود در  با افزایش سن گیاه از میزان مواد غذایی آن کاسیته میی  
کننید و از تنیوع   نتیجه حشرات تمایل کمتری به سمت گیاه پییدا میی  

چنین تراکم گیاه یونجه در مزارع یکساله بیه  شود، همها کاسته میآن
اخص یکنیواختی  مقدار شی  تر از مزارع سه و چهارساله بود.مرات  بیش
در مزرعیه چهارسیاله    31/1سیاله تیا   در مزرعه یک 93/1شانون بین 

تواند عددی بین صفر تا یک باشد و متغییر بود. شاخص یکنواختی می
هیا  آیید کیه توزییع گونیه    حداکثر شاخص یکنواختی زمانی بدست می

ای سیمپسون بیا  چنین مقادیر شاخص تنوع گونهتر باشد. همیکنواخت
در مزرعه چهارسیاله در   97/1ساله تا مقدار در مزرعه یک 31/1مقدار 

دارد و بیا   تأکیید  نمونیه  در غال  هایبه گونه شاخص نوسان بود. این
سیاله بیود در   ی غال  در میزارع ییک  توجه به اینکه تریپس پیاز گونه

تر از دو مزرعه دیگر بوده نتیجه مقدار این شاخص در این مزرعه بیش
در مزرعه  27/9دار غنای مارگالف در این تحقیق بین مقادیر است. مق

ای ساله متغییر بود. شاخص غنای گونهدر مزرعه سه 96/1ساله تا یک
های موجیود در ییک جامعیه بیوده و     مارگالف نشان دهنده تعداد گونه

کند. این شیاخص مناسی  بیودن    ترین مفهوم زیستی را بیان میساده
کنید. مقیدار عیددی ایین     های مختلف بیان میی زیستگاه را برای گونه

های محیطیی کیاهش   شاخص در شرایط نامساعد زیستی و یا استری
در . (5)یابد یابد و با افزایش تعداد گونه و تراکم هرگونه افزایش میمی

چنیین   ساله با توجیه بیه تیراکم زییاد یونجیه و هیم      مزرعه یونجه یک
های زیادی وجیود  ، گونهپوشش گیاهی مناس   و شاداب بودن یونجه

 داشت.
در بررسیی تنیوع زیسیتی     (61)سخت و همکاران جهانگیری سی

سیخت اظهیار داشیتند کیه     هیای یاسیوج و سیی   ریشکداران در باغبال
سخت بوده که دلیل آن را تنیوع  تر از سیشاخص تنوع در یاسوج بیش

تر پوشش گیاهی در یاسوج عنوان کردند. میزان شاخص تنوع در بیش
تیر بیوده   ساله نسبت به مزرعه سه و چهارساله بیشرعه یونجه یکمز

تر در اطیراف مزرعیه یونجیه    تواند به دلیل پوشش گیاهی بیشکه می
سیاله هیم درختیان    ساله باشد، چرا که دراطراف مزرعه یونجه یکیک

میوه و هم مزارع گندم وجود داشت در حالی که در اطراف مزارع سه و 
ای وجود نداشت. نتایج میراب بالو یا درخت میوه چهارساله هیچ مزرعه

ریشکداران درختان میوه و در بررسی تنوع زیستی بال (63)و همکاران 
روی  Thrips tabaciهای هرز در استان قزوین نشان دادند کیه  علف

چنیین  های هرز حضور داشت. هیم های درختان میوه و علفهمه گونه
و  =p)26/1ای)اظ تنیوع گونیه  بین سیه منطقیه میورد مطالعیه از لحی     

دار وجود نیدارد و گونیه چنیدخوار    اختالف معنی=p) 27/1یکنواختی )
رمضانی و همکاران ترین گونه در هرسه منطقه بود. تریپس پیاز غال 

ریشکداران در مزارع گنیدم  ( در بررسی تنوع زیستی و فراوانی بال17)
ع آبیی مقیدار   آبی و دیم استان خوزسیتان نشیان دادنید کیه در میزار     

 132/2و  539/6وینر و سیمپسون برابر با  –های تنوع شانون شاخص
دسیت  به 927/1و  916/6ها برابر با و در مزارع دیم مقدار این شاخص
ریشکداران در مزارع آبی نسبت به آمد که نشان دهنده تنوع با تر بال

انه ( در میزارع گنیدم زمسیت   13مزارع دیم بود. اسماتای و همکیاران ) 
ریشیکداران را میورد بررسیی    لیتوانی تنوع زیستی و نسبت جنسی بال

ریشییکدران را در نییواحی زیسییتی بییالتنییوع (11قییرار دادنیید. مونیید )
هیای  زیسیتی گونیه  تنوع( 19پوبوزنیاك و آنا )نئوتروپیک بررسی کرد. 

( روی گیاهیان گلیدار درکراکیوف، لهسیتان     Thysanopteraتریپس )
زیسیتی  ( در تحقییق خیود تنیوع   2و همکیاران )  آزرمیی انجیام دادنید.   

تیریپس  ریشکداران اسیتان فیاری را میورد بررسیی قیرار دادنید.       بال
باشد که هر های مهم و خسارتزا مییکی از گونه  Thrips tabaciپیاز
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آورد. این آفت بیا داشیتن   ساله خسارت با یی را به کشاورزان وارد می
ای در م گیاهان زراعی و گلخانیه گیاه میزبان از آفات مه 911بیش از 

های گیاهی نیز چنین ناقل برخی از ویروی( و هم9سراسر دنیا است )
  Thrips tabaciی حاضیر . با توجه به اینکه در مطالعیه (11)باشد می
باشد ولی با دارا بودن جمعییت بیا ،   ی غال  در مزارع یونجه میگونه

لیذا بایید بیا میدیریت      کنید، خسارتی در روی این محصول ایجاد نمی
صحیح زراعی از کشت دیگر محصو تی ماننید پییاز ییا توتیون )کیه      

کند( در اطراف میزارع  تریپس پیاز در روی آنها خسارت جدی وارد می
یونجه خودداری شود. از طرف دیگیر بایید بیرای حفیظ و حماییت از      

هیای میدیریتی مناسیبی اعمیال نمیود.      ای شکارگر و مفید روشگونه
( معتقد است که افزایش جمعییت آفیات بیا گسیترش تیک      9) آلتیری

کشتی محصو ت کشاورزی مرتبط است. لذا بیرای حفیظ و افیزایش    
شیود  ریشکداران  در مزارع یونجه منطقه پیشنهاد میی تنوع زیستی بال

که از کشت یونجه به صورت مخلوط در باغات یا کشت مزارع یونجیه  
 صو ت دیگر استفاده شود.در کنار مزارع دیگر نظیر گندم یا مح
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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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