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چکیده

این پژوهش به بررسیی تیییرات زمانی تنو گونهای جامعه شیههها در مزرعه گندم شیرر سیامان ،اسیهان ررارم ا و بخهیاری
طی سیا زراعی  1396پرداخهه است .نمونهبرداری از یک مزرعه  3هکهاری گندم در شرر سامان ،در هر ماه دو مرتبه و در هر
مرتبه 100 ،بوته گندم به طور تصییاد ی از مزرعه رییورت گر ت .شییاخ های تنو گونهای آلفا شییامش شییاخ های تنو
گونهای شیانون -و ینر ،سییمسویون ،مک اینهاو و شیاخ های یکنواخهی پیلو ،سییمسویون و مکاینهاو در هر دوره نمونهبرداری
م اسیبه گردیدند .رتبه بندی تنو گونهای شیههها در طو صیش زراعی با اسیهفاده از شیاخ
غنای گونهای با اسیهفاده از شیاخ های ناپارامهریک ان ام شید .ت زیه و ت لیشها و م

رنی ،ان ام شید .تخمین ثداک ر

اسیبات با اسیهفاده از نرم ا زار SDR4

ان ام شیید .در م مو  8258رد از شییههها در کش دوره نمونهبرداری جمعآوری شیید که مهعلب به هشییت گونه به شییر زیر
بودند،Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758) ،Forda hirsuta (Mordvilko,1928) ،Diuraphis noxia (Mordvilko, 1913) :
 Sipha sp. ،Sipha elegans (Del Guercio, 1905) ،Metopolophium dirhodum (Walker, 1849) ،Rhopalosiphum sp.و
) .Sitobion avenae (Fabricius, 1775گونههای شییهه روسییی گندم  D. noxiaو شییهه رز -غالت  M. dirhodumبا بیشترین
راوانی به ترتی با  53/05و  43/47جمعییت به عنوان گونههای راغال طبقهبندی شییدند .تخمین ثداک ر غنای گونهای با
اسیهفاده از رووهای ناپارامهریک نشیان داد که ثداک ر دوازده گونه شیهه در مزار گندم شیرر سیامان در این مهالعه وجود داشیهه
اسیت .غنا و ترکی سیاخهار گونهای شیهه های منهقه سیامان در طو زمان و با سیایر مناطب مهالعه شیده کشیور مورد ب ث قرار
گر ت.
واژههای کلیدی :ساخهار جامعه ،راوانی گونهها ،تنو گونهای آلفا ،شهه

مقدمه
گندم از دیرینهترین و پرارزوترین گیاهان کره زمین میباشید و سیه ی نزدیک به  12/5دررید زمینهای زراعی جران و  70دررید
زمینهای زراعی ایران ( 6526587هکهار) را اشییا کرده اسیت ) .(Karimi, 1999; Anonymous, 2018; Hosseinzadeh, 2018در
میان آ ات گندم ،شیههها راوانترین آ ات به شیمار میروند که به دلیش تنو گونهای ،ای اد خویارت مویهقیو و نیز انهقا پاتو نهای
گیاهی ،گاهی به عنوان آ ات کلیدی م ویوب شیدهاند ) .(Wratten, 1975در ایران ،شیهههای زیانآور غالت از آ ات درجه دوم مزار
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غالت به شیمار میآیند (  .(Ahoonmanesh, 1993پن اه و یک گونه از شیههها از روی گندم نان (Triticum aestivum )Lersten, 1987

شییناسییایی و گزارو شییدهاند ( .)Blackman & Eastop, 2006شییش گونه از آنها شییامش )،Sitobion avenae (Fabricius, 1775
)Rhopalosiphum padi (Linnaeus, ،Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856) ،Diuraphis (Diuraphis) noxia (Mordvilko, 1913

) Metopolophium (Metopolophium) dirhodum (Walker, 1849) ،1758و ) Schizaphis graminum (Rondani, 1852از جملیه
مروترین گونههای شیهه در مزار غالت جران م ووب شده و روی گندم خوارت وارد مینمایند .در ایران شهه سبزگندم  S. avenaeو
شیهه بر یوف

 R. padiاز خهرناكترین شیهههای غالت بوده و در تمام نقاط گندمخیز ایران یا ت میشیوند (Afshari & Dastranj,

).2010; Taheri et al., 2010
در گندمزارهای مناطب مخهلف ایران جامعه مهنوعی از شیههها با غنای گونهای ،راوانی نویبی و تیییرات صیلی جمعیهی مهفاوت در
طو دوره رو یشییی گندم ثرییور دارند .شییاهرخی و همکاران ( )2004نشییان دادند که پنگ گونه شییهه در مزار گندم منهقه ورامین
ثرییور دارند و دو گونه  M. dirhodumو  S. graminumبه عنوان گونههای غال میباشییند .رضییا ی و همکاران ( )2007در مزار
گندم اسیهان خوزسیهان ،ررار گونه شیهه را جمعآوری و گونه  S. avenaeرا به عنوان گونه با راوانی نویبی بافتر معر ی نمودند .عالیچی
و همکاران ( ) 2008نشیان دادند که در منهقه شییراز ،هشیت گونه شیهه در مزار گندم این منهقه ثریور دارند و از بین آنها دو گونه
 R. padiو  M. dirhodumغال و دارای راوانی نوییبی بافتری بودند .در مزار گندم مشییرد ،تعداد شییش گونه شییهه توسی رثی و
ریادقی نامقی ( ،)2009شیناسیایی و گونه  S. avenaeبه عنوان گونه غال معر ی شید .کمانگر و ملکشیی ( ،)2011هفت گونه شیهه را
از مزار اسیهان کردسیهان جمعآوری و گونه  S. avenaeرا به عنوان گونه غال معر ی نمودند .شیایویهه و رن ی ( )2015در ارومیه،
گونههای  S. graminumو  M. dirhodumرا به ترتی در سا های  1389و  1390به عنوان گونههای غال معر ی کردند.
از دیدگاه تنو گونهای و رواب غذا ی درون بومسییازگانها ،1گونههای مخهلف شییههها به عنوان یک فیه در شییبکه وسیییع و پیچیده
غذا ی ،میتوانند تأثیرات زیادی روی سیایر گونهها مانند دشیمنان طبیعی و سیهو بافتر داشیهه باشیند ( .)Van Veen et al., 2008این
موضیوعات میتواند در تصیمیوگیریها برای مدیریت کنهر جمعیت شیههها همراه با ثفظ ثبات بومسیازگانها مورد اسیهفاده قرار گیرد
).(Nasiri Mahallati et al., 2004; Ejtehadi et al., 2009
اسیهان ررارم ا و بخهیاری یکی از مناطب سیردسییر کشیور بوده و گندم با سیهک زیرکشیت  67629هکهار شیامش گندم آبی و دیو،
مرمهرین م صیو زراعی این اسیهان م ویوب میگردد ( .)Hosseinzadeh, 2018اولین مهالعه در مورد تنو گونهای شیهههای مزار
این اسیهان توسی رسیهگاری و نوربخش ریورت گر ت .در این مهالعه شیهه  S. avenaeبا بیشترین راوانی ،گونه غال معر ی شید و
پس از آن ،گونههای  M. dirhodumو  R. padiقرار گر هند ) . (Rastegari-Nobandegani & Nourbakhsh, 1993با هد ا زایش دانش
موجود در مورد تنو گونهای شیههها در مزار گندم ایران ،مشیخ

نمودن تیییرات زمانی ثریور گونههای مخهلف در مزار گندم و

نیز تخمین ثداک ر غنای گونهای جامعه شییهههای گندم با اسییهفاده از شییاخ های ناپارامهریک (که تاکنون در پژوهشهای ان ام
شییده ،مورد اسییهفاده قرار نگر ههاند) ،پژوهش ثاضییر در منهقه سییامان به عنوان یکی از مناطب گندم کاری اسییهان ررار م ا و
بخهیاری ان ام گر ت.

Ecosystem
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مواد و روشها
* منطقه مورد مطالعه
این ت قیب در سیا زراعی  1396در منهقهی سیامان ،اسیهان ررارم ا و بخهیاری ان ام شید .منهقه سیامان در  21کیلومهری شیما
شرقی شررکرد و  90کیلومهری جنوب غربی ارفران و بین مخهصات  50 ͦ88ʹ Eو  23 ͦ 25ʹ Nقرار گر هه است .ارتفا از سهک دریا در
ً
این شررسهان  1963مهر است وضعیت طبیعی آن تقریبا کوهوهانی و دارای تسه و ماهورهای مهعدد است (شکش .)1

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه سامان ،استان چهارمحال و بختیاری ،ایران
Figure 1. Geographical coordinates of Saman region, Chahar Mahal & Bakhtiari province, Iran

* روش نمونهبرداری
از ابهدای صش برار مصاد با شرو مرثله نولو یکی ساقهدهی گندم در منهقه سامان ،در هر ماه دو مرتبه و به ارله  15روز یک
بار و در م مو پنگ مرتبه نمونهبرداری از یک مزرعه  3هکهاری گندم بدون سو پاشی در شرر سامان تا زمان رسیدگی یزیولو یکی
گندم که به دلیش زرد شدن و شرو خشکیدگی بوتههای گندم ،شههها در مزرعه ثرور ندارند ،ان ام شد .در هر نو بت نمونهبرداری،
 100ب وته گندم به طور تصاد ی (با ثرکت زیگزاگی) از مزرعه ،به طور کامش برداشت و با ذکر مشخصات م ش و تاریخ نمونهبرداری
و شماره هر نمونه درون پاکت به آزمایشگاه منهقش شد .هر بوته گندم به عنوان یک واثد نمونهبرداری در نظر گر هه شد .کلیه ا راد
شهههای موجود روی هر بوته اعو از ا راد بالغ ،نابالغ ،با دار و بدونبا با اسهفاده از قلو موی ظریف جمعآوری و در ظرو ثاوی
الکش  75- 80دررد نگرداری شدند .برای شفا نمودن نمونهها ابهدا در الکش اتیلیک  95دررد و سسس در پهاس  5دررد
جوشانده شدند .سسس نمونهها با آب مقهر شوهشو شدند تا تمام پهاس ) (KOHاز بدن نمونهها خارج شود .در پایان برای آب زدایی
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نمونهها در الکش اتیلیک قرار داده شدند .بعد از شفا سازی نمونهها و تریه اسالید میکروسکو پی نمونهها تا سهک گونه بر مبنای
و یژگیهای ریخت شناسی با اسهفاده از کلیدهای معهبر ) )Blackman & Eastop, 2000, 2016; Rezwani, 2001, 2010شناسایی و
هر گونه به عنوان یک گونه مور ولو یک در نظر گر هه شد .پس از شمارو ا راد هر گونه ،ررست آنها به رورت جدو های جداگانه
برای منهقه در نرما زار اکوش  2010ثبت شد و سسس تمام ایشها به رمت  CSVذخیره شدند.
* تعیین ترکیب ساختار گونهای
بررسیی ترکی سیاخهار گونهای شیههها در مزرعه مورد بررسیی و تعیین گونه غال با اسیهفاده از روو ) Maczey (2007ان ام شید ،در
این روو بر اساس نوبت و میزان راوانی ،گونهها در هفت گروه از راغال تا نایاب ( را غال  ،% 32– 100غال  ،%10– 32نیمه
غال  ،%3/2– 10کمیاب  ،%1– 3/2وق العاده کمیاب  ،%0/32– 1نادر  ،%0/32نایاب  0دررد) قرار میگیرند.
* محاسبه شاخصهای تنو ع گونهای آلفا و یکنواختی
در م اسیبه تنو گونهای آلفا از شیاخ های تنو گونهای آلفا شیامش شیاخ

تنو گونهای شیانون-و ینر)(Shannon-Wiener Index

(معادله )1
معادله ()1
شاخ

)𝑖𝑝 H´= - ∑𝑠𝑖=1(𝑝𝑖) (log 2

تنو گونهای سیمسوون )( (Simpson's Indexمعادله )2
)𝑛𝑖 (𝑛𝑖−1
)𝑁 (𝑁−1

معادله ()2
شاخ

مک اینهاو )( (McIntosh Dمعادله )3
𝑈𝑁−
𝑁√𝑁−

معادله ()3
و شاخ

𝐻′
)𝑠(log

=J

یکنواخهی سیمسوون )( (Simpson's Eمعادله )5
1
D

) (

معادله ()5
شاخ

=D

یکنواخهی پیلو )( (Pielou Jمعادله )4

معادله ()4
شاخ

1-D = 1- ∑𝑠𝑖=1

S

=E

یکنواخهی مک اینهاو )( (McIntosh Eمعادله )6
𝑈𝑁−

معادله ()6

𝑁 D = 𝑁−

⁄
𝑆√

در مورد هر مرثله نمونهبرداری م اسبه گردیدند (.)Henderson, 2003
ʹ Hدر این رمو شیاخ

شیانون s ،تعداد گونهها در نمونه Pi ،راوانی نویبی هر گونه 1-D ،شیاخ

گونه  iام در نمونه N ،تعداد کش ا راد در نمونه U = √∑ 𝑛𝑖2 ،میباشد.

تنو سییمسویون ni ،تعداد ا راد
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* آزمون رتبه بندی و مقایسه تنو ع گونهای شتهها در تاریخهای مختلف نمونهبرداری
شیاخ های مخهلف تنو گونهای مانند شیاخ

تنو گونهای شیانون واینر و شیاخ

سییمسویون (به دلیش اینکه هو راوانی نویبی و

هو غنای گونهای را برای م اسیبه مورد اسیهفاده قرار میدهند) ممکن اسیت رتبهبندیهای مخهلفی را برای جوامع ارا ه دهند .لذا در
زمان مقایویه نمونهها ،شیاخ های گروه رنی ( )Reneyi indexامکان مقایویه دامنه وسییعی از شیاخ های تنو گونهای را راهو
میکنید .در این روو تنو جوامع بیه رییورت من نیهیای جیدا از هو ییا مهقیاطع نمیایش داده میشییود و بیه هرکیدام از من نیهیای
ثاریش ،نیمر تنو جامعه گفهه میشیود .هر کدام از خهوط ترسییو شده برای نمونه یا جامعهها که همدیگر را قهع کنند ،از نظر تنو
یکوان بوده و در یک رتبه قرار میگیرند (.)Henderson, 2003
* تخمین غنای گونهای حداکثر
برای تخمین غنای گونهای ثداک ر از شیاخ های ناپارامهریک شیامش شیاخ
جک نایف مرتبه او و شاخ
الف -شیاخ

کمی را و ،شیاخ

ثریور -غیاب را و ،شیاخ

جک نایف مرتبه دوم اسهفاده شد (.)Henderson, 2003

کمی را و (معادله  )7از اولین سیری از شیاخ های تخمین غنای گونه اسیت .در این معادله  Sobsتعداد گونههایی که

در نمونهها مشاهده شده است a ،تعداد گونه با یک رد b ،تعداد گونه با دو رد است.
معادله ()7
ب -شیاخ

)Smax = Sobs + (a2/2b

ثریور -غیاب را و شیبیه شیاخ

کمی را و اسیت با این تفاوت که  aنشیان دهنده تعداد گونههایی اسیت که تنرا در

یک نمونه شکار شدهاند و  bنشان دهنده گونههایی است که تنرا در دو نمونه مشاهده شدهاند.
ج -شیاخ

جک نایف مرتبه او  :این شیاخ

در معادله  8نشیان داده شیده اسیت ،برآورد بر اسیاس راوانی مشیاهده شیده گونههای

نادر در یک جامعه اسیهوار اسیت .به عبارت دیگر این برآورد بر اسیاس رکانس گونههای نادر در اجهما ان ام میگیرد و به ریورت
زیر به دسییت میآید و ق دادههای ثرییور و عدم ثرییور گونهها فزم اسییت در این شییاخ

 Smaxغنای گونهای ثداک ر n ،تعداد

نمونه و  aعبارت است از تعداد گونههایی که در یک نمونه مشاهده شدهاند ،میباشد.
معادله ()8
د -شیاخ

+ a(n-1/n) Smax= Sobs

جک نایف مرتبه دوم :در این شیاخ

که ن وه م اسیبه آن در معادله  9نشیان داده شیده اسیت عالوه بر گونههایی که در

یک نمونه یا هه شیدهاند ،گونههایی که در دو نمونه یا ت شیدهاند نیز منظور میگردند .در این معادله  nتعداد نمونه a ،تعداد گونه یا ت
شیده در هر نمونه Sobs ،تعداد کش گونههای ثاضر در  nکوادرات L ،تعدا گونههایی که ق در یک نمونه و  Mتعداد گونههایی که ق
در دو نمونه یا ت شدهاند.
معادله ()9

])Smax = Sobs + [L (2n-3)/n – M (n-2)2/n (n-1

برای ان ام مقایوات و نیز م اسبه شاخ ها از نرما زار تنو و غنای گونهای  SDR4اسهفاده شد (.)Seaby & Henderson, 2006

نتایج و بحث
در این بررسی 8258 ،رد مهعلب به  8گونه از خانواده  Aphididaeجمعآوری و شناسایی شد (جدو  .)1با مالثظه تاریخهای جمع-
آوری نمونههای مربوط به تاریخ  1396/3/15با شش گونه از غنای گونهای بافتری برخوردار بودند .غنای گونهای شههها در تاریخهای
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 1396/1/15و  1396/2/15ررار گونه و در تاریخ  1396/1/30و  1396/2/30نیز سه گونه بود .بر اساس شاخ
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مکزی برای تعیین

درجه غالبیت ،گونههای شهه روسی گندم  D. noxiaو شهه رز -غالت  M. dirhodumبا بیشترین راوانی به ترتی با  % 53/05و 43/47
 %جمعیت به عنوان گونههای راغال  ،گونههای  S. avenae ،R. padiبه عنوان گونه نیمهغال

 ،گونه )Sipha elegans (Del Guercio, 1905

گونه وق العاده کمیاب و گونههای ) Sipha sp. ،Forda hirsuta (Mordvilko,1928و  Rhopalosiphum sp.به عنوان گونه نادر طبقهبندی
شدند.
جدول  -1ساخهار ترکی گونهای جامعه شهههای گندم منهقه سامان
Table 1. Species composition of wheat aphids' community in Saman region
Degree of
Dominance
Eudominant
Eudominant
Recedent
Recedent
Subrecedent
Sporadic
Sporadic
Sporadic

Dominance
)(%
53.05
43.47
1.63
1.32
0.47
0.02
0.01
0.01

Total
abundance
4381
3590
135
109
39
2
1
1
8285

Species Abundance in each sampling stage
2017.4.4 2017.4.19 2017.5.5 2017.5.20 2017.6.5
1125
1207
299
445
1305
264
738
1062
874
652
132
2
0
0
1
0
0
2
0
107
0
0
29
10
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1523
1947
1392
1329
2067

Species name
D. noxia
M. dirhodum
R. padi
S. avenae
S. elegans
F. hirsuta
Rhopalosiphum sp.
Sipha sp.
Total

 منحنی تجمعی گونه شتهها در منطقه سامانشکش  2من نی ت معی گونههای شههها را در سا  1396در منهقه سامان نشان میدهد .در مرثله او نمونهبرداری ،ررار گونه
کشف شد و به تدریگ با ان ام نمونهبرداریهای بعدی تعداد کش گونههای کشف شده در مزرعه گندم مورد بررسی به هشت گونه
ا زایش یا ت.

شکل  -2منحنی تجمعی گونههای شتههای منطقه سامان
Figure 2. Species accumulation curves of aphid species in Saman region
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 شاخصهای تنو ع گونهای آلفاجدو  2مقادیر شاخ های تنو گونهای شانون -و ینر ،سیمسوون و مکینتاو را در پنگ مرثله نمونهبرداری نشان میدهد .بافترین
مقدار شاخ

تنو گونهای شانون واینر برای شهه ها در مزرعه گندم مورد مهالعه در مرثله سوم نمونهبرداری و برابر با  1/158ثبت

گردید .اما شاخ های سیمسوون و مکاینهاو ،بافترین مقدار شاخ

تنو گونهای را به ترتی با مقادیر  2/907و  0/4247برای

مرثله ررارم نمونهبرداری نشان دادند.
جدول  -2شاخ های تنو گونهای آلفا برای شهههای گندم در مراثش مخهلف نمونهبرداری منهقه سامان
Table 2. Alfa Diversity Indices of Wheat Aphids in Different Sampling Stages in Saman region
McIntosch
0.2482
0.2976
0.3827
0.4247
0.3165
0.3668±0.0415

Shannon-Wiener
0.873±0.0007
0.7976±0.0002
1.158±0.0004
1.14±0.0002
0.9614±0.0003
1.12±0.1035

Simpson
1.741
1.99
2.542
2.907
2.099
2.463±0.3082

Date
2017.04.04
2017.04.19
2017.05.05
2017.05.20
2017.06.05
All

 شاخصهای یکنواختی گونهمقادیر سیه شیاخ

یکنواخهی گونه شیامش پیلو جی ،سییمسویون ای و مکینتاوای در جدو  3در پنگ مرثله نمونهبرداری آورده شیده

اسییت .بر اسییاس شییاخ

پیلو جی بیشترین یکنواخهی ا راد گونههای شییههها مربوط به نمونهبرداری مرثله پن و اما بر اسییاس

شیاخ های یکنواخهی سییمسویونای و مکاینهاوای بیشترین یکنواخهی مربوط به ا راد گونههای شیهههای مرثله دوم نمونهبرداری
بود.
جدول  -3شاخ های یکنواخهی گونههای شههها در پنگ مرثله نمونهبرداری در منهقه سامان
Table 3. Evenness indices of aphids' species in five sampling stages in Saman region
Sampling
Jackknife

All Sampling

Standard Error

Index

0.03013

0.4099

Index

2017.6.5

2017.5.20

2017.5.5

2017.4.19

2017.4.4

0.3937

0.3264

0.3015

0.3228

0.3598

Pielou J

0.07084

0.2655

0.333

0.6124

0.3979

0.6316

0.4289

Simpson's E

0.04309

0.4854

0.494

0.6199

0.4143

0.6468

0.4726

McIntosh E

 رتبهبندی و مقایسه تنو عگونهای شتهها در طول دوره نمونهبرداریبا روو رنی ) ،(Renyiتیییرات تنو گونهای شهه ها در طو صش رو یشی گندم تعیین و مقایوه گردید (شکش  .)3در این روو ،تنو
جوامع به رورت من نیهای جدا از هو یا مهقاطع است که خهوطی که یکدیگر را قهع کردهاند از ل اظ تنو گونهای مهفاوت نیوهند
و خهوطی که یکدیگر را قهع نکردهاند از ل اظ تنو گونهای مهفاوت هوهند .بر این اساس در پژوهش ثاضر ،تنرا من نیهایی که
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همدیگر را در هیچ نقههای قهع نکردهاند من نیهای مربوط به تاریخهای  1396/1/15 ،1396/3/15و  1396/2/15هوهند که به
ترتی دارای بافترین و پا ینترین تنو گونهای هوهند.

شکل  -3مقایسه تنوع گونهای شتهها با استفاده از روش رنی در مزرعه آزمایشی گندم در منطقه سامان
Figure 3. Diversity ordering of wheat aphids using the Reny’s method in Saman region

 تخمین حداکثر غنای گونهای شتهها در منطقه سامانجدو  4تخمین ثداک ر غنای گونهای شههها در مزرعه گندم آزمایشی را در سا  1396نشان میدهد .بر اساس ررار شاخ
گر هه شده ،ثداک ر تعداد گونه قابش کشف در مزار گندم منهقه سامان 12 ،گونه بر اساس شاخ

بکار

جک نایف مرتبه دوم خواهد بود.

سایر شاخ ها نیز ثداک ر تعداد گونههای قابش کشف را نزدیک به دوازده گونه ،پیشبینی کردند.

جدول  -4ثداک ر غنای گونهای شههها در مزرعه گندم آزمایشی در منهقه سامان
Table 4. Estimation of maximum aphids' species richness in wheat field in Saman region
Double

Single

SD

1

2

3.01

Maximum
number of
species
10

Chao Quantitative

2

3

1.989

10.25

Chao Presence/absence

3

8

1.6

10.4

1st Order Jackknife

3

8

--

11.3

2nd Order jackknife

Index
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نهایگ نمونه برداری از مزرعه گندم مورد مهالعه در منهقه سامان اسهان ررارم ا و بخهیاری در سا  1396نشان داد غنای گونهای
جامعه شههها شامش هشت گونه شهه و ساخهار گونهای آن با سایر مناطب مهالعه شده در ایران ،مهفاوت میباشد .مهالعات ان ام شده
در سایر مناطب گندمکاری ایران ،غنای گونه ای ررار تا هشت گونه شهه را ثبت کرده است ;(Shahrokhi- Khaneghah et al., 2004

) .Rezaei et al., 2007; Alichi et al., 2008; Farahi & Sadeghi- Nameghi, 2009; Kamangar & Malkeshi, 2011در ترکی ساخهار
گونهای مهالعه ثاضر ،شهه روسی گندم  D. noxiaو  M. dirhodumبه عنوان دو گونه راغال معر ی شدند (جدو  )1که با سایر
مهالعات ان ام شده در ایران مهفاوت میباشد .در مشرد در سا های  ، 1386- 87شش گونه شهه گندم یا ت شدند که گونه S.

 avenaeدارای بیشترین راوانی بود و پس از آن  S. graminumقرار گر ت ) .(Farahi & Sadeghi- Nameghi, 2009در شیراز ،گونههای
 R. padiو  M. dirhodumبا اسهفاده از شاخ

غالبیت یو گونههای غال بودند ( .)Alichi et al., 2008کمانگر و ملکشی ()2011

از میان هفت گونه شهه در اسهان کرمانشاه ،دو گونه  S. avenaeو  S. graminumرا راوانترین گونهها ثبت کردند .در ارومیه ،گونههای
 S. graminumو  M. dirhodumبه ترتی در سا های  1389و  1390بر اساس شاخ

تنو شانن به عنوان گونههای غال معر ی

شدند .(Shayesteh & Ranji, 20150
آزمون رتبهبندی با روو رنی (شکش  )3نشان داد که بیشترین میزان تنو گونهای شههها در مزار گندم سامان در نیمه خرداد ر داده
است .در این زمان ،شش گونه شهه یا ت شدند که سه گونه شامش ( Ropalosiphum sp. ،R. padiو  )Sipha sp.دارای جمعیت بویار
پا ین و به رورت تک رد و در سهک وق العاده کمیاب یا ت شدند (جدو  .)1از بین سه گونه نامبرده ،دو گونه Ropalosiphum sp.

و  Sipha sp.در م مو کش دوره نمونهبرداری ق دارای یک رد بودند (جدو  .)1دفیش وجود و ثرور رنین گونههایی در مزار
گندم (آیا ساکنین ارلی مزار گندم هوهند یا گونههای در ثا مراجرت هوهند؟) ،نیازمند ادامه مهالعات و پایش جمعیت گونهها
میباشد.
تخمین غنای گونهای با اسهفاده از ررار شاخ

ناپارامهریک برتر ( ،)Henderson, 2003نشان داد که تعداد گونههای شهههای مزرعه

مورد بررسی در منهقه سامان میتواند به  12گونه ا زایش یابد .دلیش این ا زایش ،کشف گونههایی است که در م مو نمونهبرداری،
ً
دارای یک رد میباشند یا رر ا در یک نمونه یا ت میشوند ( .)Magurran, 2003غنای گونهای ضریبی است که تابع شدت نمونه-
برداری بوده و مشخ

شده است هنگامی که سهک نمونهبرداری بزر تر و یا تعداد نمونهبرداریها زیادتر شود ،تعداد گونههای مورد

انهظار یا غنای گونهای ا زایش مییابد ) .(Krebs, 1999از آن ا که در سهک جرانی ،تاکنون  51گونه شهه مرتب با گیاه گندم به ثبت
رسیده است ( .)Blackmann & Eastop, 2006برای مشخ

شدن ررست دقیب گونههای مخهلف شهه مزار گندم ایران ،فزم است

مهالعه و پژوهش جامعی در رندین اسهان کشور بر اساس یک شیوه مدرن نمونهبرداری و در طو دوره رو یشی گندم ان ام گیرد.
نهایگ این پژوهش نشان داد که از سا  ،1993گونه شهه روسی گندم  D. noxiaتوانوهه از یک گونه کو اهمیت ،تا زمان ان ام این
مهالعه به عنوان یک گونه غال مهر گردد .در بین گونههای جمعآوری شده گونههای  D. noxiaو  M. dirhodumبه ترتی با 53/05
و  43/47دررد ،بیشترین راوانی را نوبت به سایر گونهها داشهه و گونههای غال یا راغال بودند .گونه  D. noxiaدر تمام مراثش
رو یش گیاه به جز نمونهبرداری تاریخ  1396/02/15که به عنوان گونه غال ثرور داشت به عنوان گونه راغال

بود .گونه M.

 dirhodumدر تمام مراثش رو یش گیاه به عنوان گونه غال یا راغال ثرور داشت .مقایوه این یا ههها با نهایگ مهالعه رسهگاری و
نوربخش در اسهان ررار م ا و بخهیاری در سا  1993نشان میدهد که در این سا ها گونه  D. noxiaبا رشد جمعیهی سریع توانوهه
به عنوان گونه راغال

منهقه و جایگزین جمعیتهای گونه  S. avenaeدر گندمزارهای منهقه سامان گردد .اما ،همچنان گونههای M.

 dirhodumو  R. padiبه عنوان رتبه دوم و سوم شهههای پرجمعیت مزار گندم این منهقه ثرور دارند & (Rastegari-Nobandegani
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 می تواند ناشی از تیییرات آب و هوایی و یا سایر عوامش مرو در، وقو رنین تیییری در طو یک یا رند دهه.Nourbakhsh, 1993)
 نوبت به پایش مداوم گونههای شهههای موجود در مزار گندم،  بنابراین پیشنراد میشود مدیران مزار.زیوت گونههای مخهلف باشد
 در. اقدام و دقت فزم را داشهه باشند،و تیییراتی که در راوانی جمعیت جامعه شهههای مزار گندم ت ت مدیریتشان اتفاق میا هد
 تمرکز و اولو یتبخشی به پایش،منهقه سامان با توجه به غال بودن دو گونه یاد شده و نیز ثرور آنان در بیشهر مراثش زندگی غالت
.و نمونهبرداری جمعیتهای این دو گونه برای مدیریت جمعیت جامعه شههها ضروری میباشد
سپاسگزاری
. تشکر و قدردانی میگردد،گرجوهان که تأیید و شناسایی گونهها را ان ام دادند
 از دانشیگاه ایالهی ایلیا یShalva Barjadze از آقای دکهر
.هورنین از داورهای م هرم که در بربود ساخهار مقاله نقش مرمی داشهند سساسگزاری میشود
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Abstract
This research investigated the time variation of aphid species diversity in wheat field
of Saman, Chaharmahal and Bakhtiari province during 2017. Sampling was
conducted from a 3 hectare wheat farm in Saman, twice a month, in each time 100
plants were randomly taken. Alpha species diversity indexes including ShannonWiener, Simpson, McIntosh and Pielou, Simpson, and Macintosh uniformity species
indexes were calculated in each sampling period. The diversity of aphids was
compared by Renyi's diversity ordering method. Estimation of maximum species
richness was done using nonparametric indices. Analyzes and calculations were
performed using SDR4 software. A total of 8258 individuals were collected from
aphids during the whole sampling period, which is belonging to eight species as
follows: Diuraphis noxia (Mordvilko, 1913), Ford hirsute (Mordvilko,1928),
Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758), Rhopalosiphum sp., Metopolophium
dirhodum (Walker, 1849), Sipha elegans (Del Guercio, 1905), Sipha sp. and Sitobion
avenae (Fabricius, 1775). The most abundant species were the Russian wheat aphid,
D. noxia and the rose-grass aphid, M. dirhodum, with 53.05 and 43.47 percent of the
total aphid individuals respectively. Non-parametric methods of estimating species
richness showed that additional sampling would yield at most 12 wheat aphid species
in Saman wheat fields. A discussion was provided on species richness and species
composition of wheat aphids during time in Saman region and also compared to other
studied regions in Iran.
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