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انیـک شـامل   نظـام رایـج و ارگ  هاي مورد بررسی در دو بـوم خانواده حشرات شناسایی شد. شاخصتعداد حشره در هر  .) انجام گرفتروز پس از کاشت
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ـ  بیماري سـندو و همکـاران    ).Sandhu et al., 2010( دها کمـک کن
)Sandhu et al. 2010 (درصد جمعیـت آفـات و    99 که بیان کردند

هـاي زراعـی بوسـیله دشـمنان طبیعـی آنهـا       نظـام هاي بـوم بیماري
شـوند. تنـوع زیسـتی    ) کنترل می3هاو پاتوژن 2ها(شکارگرها، پارازیت

  ند و ایـن امـر باعـث    حشرات با اکولوژي هر منطقه ارتباط زیادي دار
  شـده جمعیــت و تنـوع حشــرات بـه عنــوان شـاخص زیســتی بــراي     

 هـا و تولیـدات آنهـا اسـتفاده شـود     ارزیابی وضعیت بسیاري از محیط
)Kevan, 1999 .(  
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یکی از اهداف اصلی کشاورزي ارگانیـک، وارد سـاختن کمتـرین    
اثرات منفی بر محیط است، بر همین اساس، حفظ تنوع زیسـتی نیـز   

رود از وظــایف عمــده ایــن ســامانه کشــاورزي بــه شــمار مــی یکـی 
(Mahmoudi et al., 2008).    هـاي شـیمیایی   عـدم کـاربرد نهـاده

اي متفـاوت از  آالت با شدت کمتر و بـه گونـه  صنعتی، کاربرد ماشین
هاي رایج، مدیریت مزارع را در جهت افزایش تنـوع زیسـتی و   سامانه

تنـوع زیسـتی را در    حظـه کارکردي سـوق داده و افـزایش قابـل مال   
 ,Gunnarsson & Hansson( کشاورزي ارگانیک در پی داشته است

اي نیز در نقاط مختلف جهان انجـام شـده   مطالعات گسترده ).2004
هـاي ارگانیـک در مقایسـه بـا     حاکی از تنوع زیستی بیشتر در نظـام 

 برابـر  3تـا   2توان به ها میهاي رایج است. از جمله این گزارشامظن
هاي خاکی، تعداد و توده بیشتر کرمبودن تعداد پرندگان، تعداد و زیست

هاي غیرآفت و البتـه تنـوع   ها، تعداد بیشتر پروانهتنوع بیشتر عنکبوت
هاي هرز در مزارع ارگانیک در مقایسه با مزارع رایج اشاره باالتر علف

  . (Mahmoudi et al., 2008)کرد 
ارچیان به کنترل آفات بدون فراوانی بیشتر حشرات بخصوص شک

 ,.Mahmoudi et al)کند  هاي شیمیایی کمک میاستفاده از روش
، Carabidae . مطالعات نشان داده است که فراوانـی خـانواده  (2008

ها در کشاورزي ارگانیک در و عنکبوت Staphylinidaeحشرات گروه 
 70-120و  60 -70، 100هـاي رایـج بـه ترتیـب     نظاممقایسه با بوم

  . )Scialabba, 2000(درصد بیشتر است 
هاي کشاورزي رایج، ناشـی از  نظامکاهش تنوع و فراوانی در بوم

هاي هرز هاي شیمیایی و همچنین کاهش تراکم علفکشکاربرد آفت
هاي هرز به شکل زیسـتگاه حشـرات   هاست. این علفنظامدر این بوم

اطـراف مـزارع    هـاي گیـاهی در  کنند. وجود پـرچین سودمند عمل می
ارگانیک موجب افزایش حشرات سودمند و شکارچیان حشـرات آفـت   

گـذرانی  ها مکان مناسبی بـراي زمسـتان  شود، چرا که این پرچینمی
  . (Mahmoudi et al., 2008)شوند حشرات محسوب می
-با مطالعه فون سوسـک  )Shah et al., 2003شاه و همکاران (

و ارگانیک انگلستان بیان کردنـد  در مزارع پرنهاده  Carabidaeهاي 
ها در مزارع ارگانیک از مزارع پرنهـاده بیشـتر   که فراوانی این سوسک

ــود.  ــه سوســک ) Clark, 1999کــالرك (ب ــا بررســی جامع ــاي ب ه
Carabidae  با استفاده از شاخص شانون و سیمپسون در مزارع رایج و

و  89/1رایج ارگانیک کالیفرنیا نشان دادند تنوع این حشرات در مزارع 
باشد. بر اسـاس مطالعـه   می 48/6و  87/1و در مزارع ارگانیک  29/5

مشخص  Carabidaeهاي انجام شده بر روي فراوانی و تنوع سوسک
ثیر نوع محصول و عملیات زراعی أها تحت تشد که تنوع این سوسک

 & Alichiها قرار داشته است (کشمانند شخم، مصرف کودها و آفت
Minaei, 2002.(  

ــون و تنــوع زیســتی   ــه بررســی ف ــات ب در ایــران بیشــتر مطالع
اند و تنـوع  هاي مختلف پرداختهنظامدر بوم Carabidaeهاي سوسک

رضایی زیستی حشرات به طور کلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
بـا مطالعـه تنـوع    ) Rezaye-Nodeh et al., 2011نوده و همکاران (

  در محصــــوالت کلــــزا  Carabidaeهــــاي زیســــتی سوســــک
)Brassica napus L.،(  گنـدم )Triticum aestivum L.،(  گوجـه-

) .Glycine max L( ) و سویا.Solanum lycopersicum L( فرنگی
با استفاده از شاخص شانون در مزارع شهرسـتان آزادشـهر در اسـتان    

هاي این خانواده در این مـزارع از غنـاي   گلستان بیان کردند سوسک
، 5/2، 1/2االیی برخوردارند و شاخص شانون آنها به ترتیب اي بگونه

با بررسی تنوع ) Khodashenas, 2008خداشناس (باشد. می 2و  8/1
زیستی مزارع گندم در سه منطقه استان خراسان تحت سه نظام، کـم  
نهاده، پرنهاده و طبیعی نشان دادند حداکثر تنوع زیستی حشـرات بـا   

هاي طبیعی شهرستان شیروان وجود نظام استفاده از شاخص شانون در
  دارد.

هـا،  نظـام با توجه به نقش قابل توجـه حشـرات در کـارکرد بـوم    
ثر بر تنوع زیستی ؤهاي زراعی ارگانیک و عوامل منظامبخصوص بوم

آنها و پتانسیل باالي توسعه کشاورزي ارگانیک در ایران، این پژوهش 
ت و تعیین تنوع زیسـتی  هاي مختلف حشرابا هدف شناسایی خانواده

زمینـی در  آنها در مزارع رایج و ارگانیک در دو محصول گندم و سیب
 شهرستان فریمان در استان خراسان رضوي صورت گرفت.

  
  هامواد و روش

  برداريمنطقه و روش نمونه
ــی  ــال زراع ــق در س ــن تحقی ــدم و  1390 -91 ای ــزارع گن در م

درجـه عـرض    35( زمینی رایج و ارگانیـک شهرسـتان فریمـان   سیب
درجه طول شرقی) انجام گرفت. در مزارع ارگانیک براي  59شمالی و 

ــف ــرل عل ــه   کنت ــرل کن ــراي کنت ــتی و ب ــین دس ــرز از وج ــاي ه ه
)Tetranychidae urticae (   از روش آبیاري بارانی استفاده شـد). ایـن

شهرستان از شمال و غرب به مشهد، از جنوب به تربـت حیدریـه و از   
ارقام گندم مـورد اسـتفاده بـراي    شود. ام محدود میشرق به تربت ج

زمینـی فانتانـا،   کاشت توسط کشاورز ارقام میهن و سایونز و در سیب
تا  15آگریا و ساواالن بود. کاشت مزرعه گندم در سال زراعی اول در 

آبان ماه (دلیـل   25تا  20و در سال زراعی دوم در  1390مهرماه  20
زمینی در هنگام پاییزه بود) و کاشت سیب هاي زودخیر بارندگیأاین ت

 25تا  20و در سال زراعی دوم  1391خرداد  10تا  5سال زراعی اول 
گیـري  آوري حشرات از تور حشرهبه منظور جمع اردیبهشت انجام شد.

متر استفاده شد کـه در ده نقطـه متفـاوت بـا     سانتی 50با قطر دهانه 
بـرداري از  صل نقاط نمونـه فواصل یکسان (بسته به سطح مزرعه، فوا

هکتار در نظر گرفته شد) به طور تصادفی در سطح مزرعه و  3تا  5/2
در هر نوبت پنجاه مرتبه تورزنی انجام گرفـت. بـه همـین ترتیـب از     

متر به عنوان سانتی 10متر و ارتفاع سانتی 8ظروف پالستیکی به قطر 
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درون ایـن   هاي خاکی در ده نقطه متفاوت مزرعـه اسـتفاده شـد.   تله
هاي خاکی ضدیخ ریخته شده تا امکان فرار حشرات وجود نداشته تله

ها خورده نشوند. براي مـزارع  ها توسط یکدیگر و مورچهباشد و نمونه
روز پس از کاشـت و بـراي    105و  75، 45ها در سیب زمینی این تله

  مـزارع گنــدم در سـه زمــان مختلــف فنولوژیـک شــامل ســاقه روي    
روز پس از کاشت) و رسیدگی  225از کاشت)، گلدهی (روز پس  200(

روز پس از کاشت) نصب شده و یک هفته پـس از   250فیزیولوژیک (
آوري شدند. به همین ترتیب و همزمان در ده نقطه متفـاوت،  آن جمع

ده بوته به صورت تصادفی انتخاب و روي پارچه سفیدي تکانده شد و 

برداري از سطح مزارع به مونهآوري شد. نحشرات روي پارچه نیز جمع
صورتی انجام گرفت که کل سطح مزارع پوشـش داده شـود. وسـعت    

نظـام در  برداري در هر بوممزارع، تعداد دفعات و محدوده زمانی نمونه
هـا درون  آوري حشـرات، نمونـه  ارائه شده است. پس از جمع 1جدول 

آوري، مورد قرار گرفته و با قید تاریخ و محل جمع %70الکل اتیلیک 
). بـه منظـور   Borrer et al., 1998شناسایی و شمارش قرار گرفتند (

ها، بـا  آوري حشره از تک بوتهها، تورزنی و جمعحذف اثر حاشیه، تله
 متر از حاشیه مزارع انجام شد. 15فاصله 

  

  برداري شده در شهرستان فریمانینی نمونهزممزارع گندم و سیبهاي استفاده شده در هر هکتار از مشخصات و میانگین نهاده - 1جدول 
Table 1- The characteristics of the sampled fields and the average inputs in wheat and potato in Fariman region 

 

  محصول
Crop  
 

  مدیریت
Management  

وسعت 
(هکتار) 
Area 
(ha)  

  تغذیه
Nutrition  

ها                   آفات و بیماري
Pests and Diseases 

  هاي هرزعلف
Weeds  

تعداد دفعات 
  بردارينمونه

Number of 
sampling  

 محدوده

 زمانی

  بردارينمونه
Sampling 

period  
  

 کود  نوع
Type of 

fertilizer  

(کیلوگرم در  مقدار
  هکتار)

)1-ha.kg(Amount   

 کشآفت نوع
Type of 
pesticide  

م مقدار (کیلوگر
 در هکتار)
Amount 
(kg.ha-1) 

   عملیات
Operation 

مقدار 
(کیلوگرم در 

 هکتار)
Amount 

)1-ha.kg(  

10 

 

  گندم
Wheat 

  رایج
Conventional  25 

 کود شیمیایی
)NPK(  

Fertilizer 

هاي کشآفت 400
 شیمیایی

Chemical 
pesticide 

 کشعلف  1.5
Herbicides  

1  10 10 
 10–اردیبهشت
  تیر

29 April- 
30 June 

  کارگانی
Organic  30 

کودهاي آلی 
(بقایاي 
گیاهی و 
  حیوانی)

Manure 
and plant 
residual   

 بدون عملیات 20000
Do nothing  

 بدون عملیات
Do nothing  

 بدون عملیات
Do nothing 

-  10 10 
 10–اردیبهشت
  تیر

29 April- 
30 June 

 
 
 

سیب 
  زمینی

Potato 

  رایج
Conventional  25 

 شیمیایی کود
)NPK(  

Fertilizer  

هاي کشآفت 675
 شیمیایی

Chemical 
pesticide 

 کشعلف  2
Herbicides  

 2 -مرداد 10 10 1.2
  مهر

31 July- 23 
September 

  ارگانیک
Organic  28 

 کودهاي آلی 
بقایاي (

گیاهی و 
 )حیوانی

(Animal 
manure 

and plant 
residual) 

  

 روش مکانیکی 20000
Mechanical 

method  

 آبیاري بارانی
Sprinkler 
irrigation  

 روش مکانیکی
Mechanica
l method  

 وجین
Weed  

 2 -مرداد 10 10
  مهر

31 July- 23 
September 

 
  هاي تنوع زیستی و ضرایب یکنواختیشاخص

به منظور محاسبه تنوع زیسـتی حشـرات از سـه شـاخص تنـوع      
و مارگـالف و بـه منظـور     ویور، معکوس شاخص سیمپسـون  -شانون

و  PielouJهـا از دو شـاخص   ب یکنواختی فراوانـی گونـه  محاسبه ضری
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SimpsonE  استفاده گردید (2(جدول (Waite, 2000; Price, 1997; 
Rezaye-Nodeh, 2011 .(منظور تعیین خانواده غالب در هـر بـوم   به

) استفاده شد و خانواده داراي بیشترین piنظام از مقدار فراوانی نسبی (
 ونه غالب معرفی گردید.عنوان گفراوانی نسبی به

ها در یـک نمونـه کوچـک از    تنوع آلفا عبارت است از تعداد گونه
نظام و منظور از تنوع بتا، تنوع در نمونه و مقیاس بزرگ یک یک بوم

نظام بوده و بیانگر سرعت تغییر تنوع از یک نمونه به نمونه دیگر یا بوم
منظـور  ). بهWhittaker, 1972باشد (از یک سطح به سطح دیگر می

نظام ارگانیک و رایج، از برازش تابع مقایسه تنوع آلفا و بتا بین دو بوم
 ,Mayبـرداري اسـتفاده شـد (   اي و تعداد نمونهتوانی بین غناي گونه

  ارائه شده است: 1). شکل عمومی این تابع در معادله 1975

  ZS = C×A                                            )       1(معادله 
هاي شمارش شـده در  اي (تعداد خانوادهغناي گونه :S ،که در آن
ضرایب معادلـه   :Zو  Cباشند. برداري میتعداد نمونه :Aهر نمونه) و 

  باشند.ترتیب بیانگر تنوع آلفا و بتا میبوده و به
هـاي تنـوع و ضـرایب    براي انجام محاسبات مربوط به شـاخص 

در سطح احتمـال   Ecological Methodologyافزار یکنواختی از نرم
پنج درصد استفاده شد. مقایسه میانگین بین بوم نظام رایج و ارگانیک 

 SASافزاردر سطح احتمال پنج درصد و در نرم tبا استفاده از آزمون 
ver.9.1   هـاي  انجام گرفت. الزم به ذکر است که نرمـال بـودن داده

اده از آزمون شاپیرو ویلک در آزمایشی قبل از مقایسه میانگین با استف
  ارزیابی شد. SAS ver.9.1افزار نرم

  

  زمینی و گندمهاي زراعی ارگانیک و گندم سیبنظامهاي تنوع زیستی مورد مطالعه در بومشاخص -2جدول 
Table 2- Studied biodiversity indicators in the wheat and potato fields in Fariman region 

 توضیحات
 Explanations  

 فرمول
 Formula   

  شاخص
Index 

iP تعداد افراد خانواده :i ام نسبت به کل نمونه که به صورت/Nin شود، تعریف میSتعداد خانواده : -
  هاي موجود در جامعه

Pi: is the number of species in family members i. for relation to the whole 
sample, defined as ni/N; S: is the number of family.   

 

  تنوع شانون
Shannon-
Wiener  

Sهاي موجود در جامعه ، : تعداد خانوادهin تعداد افراد خانواده :i ،امNآوري شده از : تعداد کل افراد جمع
 ام در جامعهi: تعداد افراد خانواده ipها ، تمام خانواده

S: is the number of family in community; ni: is the number of species in 
family members i; N: number of species in from all family members; pi: is 

the number of species in family members I in the community 

 
  تنوع سیمپسون

Simpson 

Sهاي موجود در جامعه، : تعداد خانوادهin تعداد افراد خانواده :i ،امNآوري شده از : تعداد کل افراد جمع
 هاتمام خانواده

S: is the number of family in community; ni: is the number of species in 
family members i; N: number of species in from all family members 

 
  تنوع مارگالف
Margalef 

Sهاي موجود در جامعه، : تعداد خانوادهH'خص تنوع شانون: شا 
S: is the number of family in community; H': Shannon index  

  PielouJ یکنواختی

S1هاي موجود در جامعه، : تعداد خانواده/Dشاخص تنوع سیمپسون : 
S: is the number of family in community; 1/D: Simpson index  

 SimpsonE یکنواختی

  

  
  نتایج و بحث

تعـداد کـل    حشراتنتایج آزمایش نشان داد که تعداد کل  :گندم
 3آوري شده در طول فصل رشد گندم طـی  هاي مختلف جمعخانواده

برداري در مزرعه ارگانیک بیشتر از مزرعه رایج آن نمونهزمان مختلف 
فرد  1928و  )خانواده 41متعلق به ( حشره 2047که تعداد بود، بطوري

نظام ارگانیـک و رایـج گنـدم    ترتیب در بوم ) بهخانواده 34متعلق به (

ــع ــانواده جم ــد. دو خ  Empididae و Phlaeothripidae يآوري ش
هـاي  درصد بـه عنـوان خـانواده    64/19و  62/20ترتیب با فراوانی به

 Aphididaeو  Coccinelidaeهاي نظام ارگانیک و خانوادهغالب بوم
عنـوان خـانواده غالـب    درصد به 10/18و  93/18ترتیب با فراوانی به

هاي موجـود در  نظام رایج گندم شناسایی شدند که در بین خانوادهبوم
  ). 3نظام داراي بیشترین فراوانی نسبی بودند (جدول هر بوم
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 آوري شده از مزارع ارگانیک و رایج گندم هاي مختلف حشرات جمعتعداد و فراوانی نسبی خانواده - 3جدول 
Table 3- Number and relative frequency of different insect families collected from organic and conventional fields of wheat 

 ارگانیک  

 Organic 

 رایج

 Conventional 

 ارگانیک  

 Organic  
 رایج

 Conventional 
  خانواده

Family 
  تعداد

Number 
  فراوانی نسبی

Relative 
frequency 

  تعداد
Number 

  اوانی نسبیفر
Relative 

frequency 

  خانواده
Family  

  تعداد
Number 

  فراوانی نسبی
Relative 

frequency 

  تعداد
Number 

  فراوانی نسبی
Relative 

frequency 
Aeolothripidae 14  0.0068 37  0.0192 Meloidae 2  0.0010 1  0.0005 
Agromyzidae 89  0.0435 72  0.0373 Miridae 43 0.0210 95 0.0493 

Anobidae 5  0.0024 0  0 Pentatomidae 1  0.0005 1  0.0005 
Anthocoridae 17  0.083 47  0.0224 Phlaeothripidae 422  0.2062 192  0.0996 
Anthomyiidae 71  0.0347 19  0.0099 Phoridae 11  0.0054 21  0.0109 

Aphididae 134  0.0655 349  0.181 Piophilidae 5  0.0024 0  0 
Aphidiiinae 6  0.0029 1  0.0005 Platypezidae 1  0.0005 0  0 

Apocrita 0  0 3  0.0016 Psylidae 20  0.0098 6  0.0031 
Biblionidae 0  0 17  0.0088 Reduvidae 3  0.0015 4  0.0021 
Braconidae 23  0.0112 18  0.0093 Scaphididae 4  0.0020 0  0 
Carabidae 27  0.0132 56  0.029 Scarabeidae 1  0.0005 0  0 

chloropidae 17  0.0083 104  0.0539 Scutelluridae 18  0.0088 7  0.0036 
Chrysomelidae 18  0.0088 1  0.0005 Staphylidae 11  0.0054 14  0.0073 
Chrysophidae 68  0.0332 123  0.0638 Syrphidae 20  0.0098 15  0.0078 
Cicadellidae 179  0.0874 139  0.0721 Tachinidae 3  0.0015 4  0.0021 
Coccinelidae 120  0.0586 365  0.1893 Tenebrionidae 7  0.0034 2  0.001 

Culicidae 68  0.0332 20  0.0104 Tephritidae 9  0.0044 2  0.001 
Curculionidae 3  0.0015 3  0.0016 Tingidae 1  0.0005 0  0 

Empididae 402  0.1964 162  0.084 Vespidae 5  0.0024 0  0 
Eulophidae 5  0.0024 6  0.0031          
Formicidae 29  0.0142 3  0.0016 تعداد کل  

Total number  2047  1928  Leptoceridae 161  0.0787 19  0.0099 
Lonchaeidae 2  0.001 0  0 ايغناي گونه 

Species richness  41  34  Lonchopteridae 2  0.001 0  0 
  
  
  

خـانواده در هـر دو    32شده تعـداد   يآورهاي جمعاز کل خانواده
، Anobidaeخـانواده   9نظام ارگانیک و رایـج مشـترك بودنـد و    بوم

Lonchaeidae ،Lonchopteridae ،Piophilidae ،
Platypezidae ،Scaphididae ،Scarabeidae،Tingidae  و

Vespidae اي آوري گردید و هیچ نمونـه از مزرعه ارگانیک جمع فقط
 Apocritaي ها در مزرعه رایج به دام نیفتاد. دو خانوادهاز این خانواده

م رایج گندم مشاهده شد (جـدول  نظانیز فقط در بوم Biblionidaeو 
نیز در مطالعه تنوع ) Pfiffner & Niggli, 1996). فایفر و نیگلی (3

نظام رایج و ارگانیک گندم، گزارش کردند که کشت حشرات در دو بوم
اي بیشتري نسـبت بـه کشـت    عداد و غناي خانوادهارگانیک گندم از ت

رایج آن برخوردار بود. این محققان عدم کاربرد سموم شیمیایی و تنوع 
هاي هرز در مزرعه ارگانیک را دلیل اصلی تنـوع بـاالتر در   زیاد علف

  نظام رایج بیان کردند.نظام نسبت به بوماین بوم

الف در مرحلـه  ویور، سیمپسون و مارگ -هاي تنوع شانونشاخص
نظام رایـج در  روز پس از کاشت گندم) در بوم 200برداري (اول نمونه

نظام ارگانیک باالتر بود، هر چند از لحاظ آماري اختالف مقایسه با بوم
هاي تنوع داري بین دو بوم نظام ارگانیک و رایج از لحاظ شاخصمعنی

کنواختی به ). ضرایب ی4ویور و مارگالف وجود نداشت (جدول  -شانون
برداري نیز نشـان داد کـه یکنـواختی    دست آمده در مرحله اول نمونه

ــه ــه دوم  گون ــود. در مرحل ــج ب هــا در مزرعــه ارگانیــک بیشــتر از رای
داري روز پس از کاشت گندم، اختالف معنـی  225برداري یعنی نمونه

هاي تنوع و همچنین نظام ارگانیک و رایج از لحاظ شاخصبین دو بوم
هاي تنـوع  وجود مقدار شاخصیکنواختی وجود نداشت، با اینضرایب 

ویور و مارگالف و همچنین ضرایب یکنواختی پیلو و سیمپسون -شانون
  ). 4نظام رایج بود (جدول نظام ارگانیک بیشتر از بومدر بوم
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  برداريدر سه مرحله نمونههاي تنوع و ضرایب یکنواختی براي دو بوم نظام ارگانیک و رایج گندم مقادیر شاخص - 4جدول 
Table 4- Diversity indices and evenness coefficients for two organic and conventional systems of wheat in three sampling 

stages   

 Pمقدار  
P-value  

 -تی
  استیودنت

t 

 رایج
Conventional 

 ارگانیک
Organic 

زمان (روز پس   
  از کاشت)

Time (days 
after 

planting) 

0.052 -2.08ns 1.85±0.10 1.42±0.18 ویور-شانون 
 Shannon-Wiener  

 هاي تنوعشاخص
Diversity indices  

200   

 سیمپسون 0.52±0.06 0.69±0.03 *2.54- 0.020
  Simpson 

0.435 -0.80ns 2.01±0.11 1.84±0.18 مارگالف 
 Margalef 

 پیلو 0.75±0.07 0.94±0.04 *2.37- 0.029
 Pielou ضرایب یکنواختی 

Coefficients of evenness  0.055 -2.05ns 0.10±0.01 0.08±0.01 سیمپسون 
  Simpson 

0.729 0.35ns  3.10±0.08 3.15±0.14 ویور-شانون 
 Shannon-Wiener  

 هاي تنوعشاخص
Diversity indices  

225   

0.956 -0.60ns 0.85±0.02 0.85±0.02 سیمپسون 
  Simpson 

0.923 -0.10ns 3.44±0.14 3.45±0.37 مارگالف 
 Margalef 

0.463 0.75ns 1.11±0.03 1.13±0.02 پیلو 
  Pielou ضرایب یکنواختی 

Coefficients of evenness  0.647 0.47ns 0.05±0.002 0.06±0.01 سیمپسون 
  Simpson 

 ویور-شانون 1.96±0.17 2.38±0.09 *2.17- 0.043
 Shannon-Wiener  

 هاي تنوعشاخص
Diversity indices  

250   

0.119 -1.63ns 0.76±0.02 0.68±0.04 سیمپسون 
  Simpson 

0.388 -0.88ns 2.00±0.07 1.82±0.19 مارگالف 
 Margalef 

0.203 -1.32ns 1.07±0.03 0.97±0.06 پیلو 
 Pielou ضرایب یکنواختی 

Coefficients of evenness  0.354 0.95ns 0.08±0.004 0.10±0.02 سیمپسون 
Simpson 

 داري: عدم معنیns و درصد 5داري در سطح احتمال : معنی*
*: is significant at 5% probability level and ns: not significant.  

 
روز پس از  255برداري (نظام رایج گندم در مرحله سوم نمونهبوم

نظام ارگانیک تنوع باالتري نسبت به بومهاي کاشت گندم) از شاخص
برخوردار بود و از بین سه شاخص تنوع مورد بررسـی، تنهـا شـاخص    

نظام داري بین دو بومویور از لحاظ آماري اختالف معنی -تنوع شانون
ارگانیک و رایج نشان داد. بیشترین تنوع مشاهده شده در بین مراحل 

م مدیریتی مربوط به مرحله دوم نظابرداري در هر دو بوممختلف نمونه
که مقادیر محاسبه شده براي هر سه شاخص برداري بود، بطورينمونه

ویور، سیمپسون و مارگالف در این مرحله نسبت بـه دو   -تنوع شانون

). با 4نظام ارگانیک و رایج باالتر بود (جدول مرحله دیگر در هر دو بوم
اکثـر مـوارد اخـتالف     توان بیـان کـرد کـه در   ، می4توجه به جدول 

هاي تنوع نظام ارگانیک و رایج از لحاظ شاخصداري بین دو بوممعنی
هـاي  کـه تعـداد خـانواده   و ضرایب یکنواختی وجود ندارد، در صـورتی 

طور که در قبل نیز اشاره شد بیشتر از موجود در مزرعه ارگانیک همان
نظام ده در بوماي مشاهده شنظام رایج بود و به عبارتی تنوع گونهبوم

نیـز   1طور که در شـکل  ). همان3ارگانیک باالتر از رایج بود (جدول 
برداري در هر دو اي در مرحله اول نمونهشود، غناي گونهمشاهده می
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خـانواده بـود، در    19و ارگانیک یکسـان و معـادل    هاينظام رایجبوم
، غناي برداريکه با گذشت زمان و در مراحل دوم و سوم نمونهصورتی

نظام رایج بود. در زمان نظام ارگانیک گندم بیشتر از بوماي در بومگونه
اي در هـر دو  روز پس از کاشت) غناي گونـه  225برداري (دوم نمونه

گیري بیشـتر بـود   نظام مدیریتی نسبت به زمان اول و سوم نمونهبوم
ام نظـ هاي تنوع باالتر محاسبه شده در بوم). بنابراین شاخص1(شکل 

اي در بوم رایج در مقایسه با ارگانیک، با وجود باالتر بودن تنوع گونه
داري و عدم اختالف نظام ارگانیک، و همچنین دلیل اصلی عدم معنی

توان به خطاي نظام ارگانیک و رایج را میهاي تنوع در دو بومشاخص
برداري نسبت داد، زیرا اعداد محاسبه شده بـراي هـر شـاخص،    نمونه

نمونه یا تکرار بوده اسـت کـه در هـر نمونـه غنـاي       10گینی از میان
هاي صورت گونهاي مستقل از نمونه دیگر محاسبه شده و در اینگونه

عبـارت  شود. بـه جدید مشاهده شده، در محاسبات در نظر گرفته نمی

هاي مشاهده شـده در یـک نمونـه، بـراي محاسـبه      دیگر تعداد گونه
ه استفاده گردیـد و مقـدار شـاخص بـه     هاي تنوع در آن نمونشاخص

در  ،عنـوان مثـال  هاي دیگر بود. بهدست آمده در آن مستقل از نمونه
گونـه وجـود    سـه نظام در نمونه اول و دوم صورتی که در هر دو بوم

گونه موجود در نمونه اول  سهها هر نظامداشته باشد و در یکی از بوم
هاي مشاهده شـده در  ر گونهنظام دیگولی در بوم ،و دوم مشابه باشند

نمونه اول و دوم متفاوت باشند، میزان شاخص محاسبه شده در هر دو 
نظام و بوم سهنظام اول نظام یکی خواهد بود، با وجود اینکه غناي بوم

تـر، از  براي به دست آوردن نتیجه قابل قبول ،بود. بنابراین ششدوم 
دیـد وارد شـده در هـر    هـاي ج معیار تنوع آلفا و بتا کـه در آن گونـه  

نظـام  گیرند، براي مقایسـه دو نـوع بـوم   برداري مدنظر قرار مینمونه
  استفاده شد.

  

 
 

  بردارياي در مزارع ارگانیک و رایج گندم در مراحل مختلف نمونهغناي گونه - 1شکل 
  باشد.ها در طول فصل رشد میخطوط نقطه چین بیانگر روند تجمعی حضور گونه 

Fig. 1- Species richness in organic and conventional fields of wheat in different sampling stages  
Dotted lines indicate the cumulative trend of species presence during growth season. 

 
روز پـس از کاشـت، در    200تنوع آلفا به دسـت آمـده در زمـان    

) بــود، در 664/5از مزرعـه رایــج ( ) بیشــتر 682/5مزرعـه ارگانیــک ( 
روز پس از کاشت گندم، مقدار تنوع آلفا در  255و  225صورتی که در 
نظـام ارگانیـک   ) نسبت به بـوم 50/9و  94/17ترتیب مزرعه رایج (به

عبـارتی تنـوع حشـرات در    ) باالتر بود. بـه 327/4و  95/15ترتیب (به

گانیک، به ویـژه در  مقیاس کوچک، در مزرعه رایج بیشتر از مزرعه ار
برداري، بود و در یک نمونه و سطح کوچـک  مراحل دوم و سوم نمونه

نظام رایج بیشتر نظام مدیریتی، میزان تنوع زیستی در بوماز هر دو بوم
). تنوع بتـا محاسـبه شـده در تمـام     2نظام ارگانیک بود (شکل از بوم
نظام تر از بومنظام ارگانیک بیشبرداري در بومهاي مختلف نمونهزمان
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نظـام ارگانیـک نسـبت بـه     رایج بود که با گذشت زمان برتـري بـوم  
). 2نظام رایج از لحاظ تنـوع بتـا بیشـتر نمـود پیـدا کـرد (شـکل        بوم

روز پـس از کاشـت    255نظام ارگانیـک در  که تنوع بتا در بومبطوري
محاسبه گردیـد کـه    296/0نظام رایج برابر با و در بوم 865/0معادل 

باشد کـه مـدیریت مزرعـه گنـدم بـه صـورت       نگر این موضوع میبیا
درصدي تنوع بتا در مقایسه با مدیریت  192ارگانیک منجر به افزایش 

اي به گردد. تنوع بتا در حقیقت سرعت افزایش غناي گونهرایج آن می
باشد برداري میبرداري و افزایش سطح نمونهازاي افزایش تعداد نمونه

ین شاخص در بوم نظـام ارگانیـک بـه مفهـوم غنـاي      و باالتر بودن ا
اي و تنوع زیستی بیشتر در سطح کل مزرعـه نسـبت بـه رایـج     گونه
باشد. در صورتی که تنوع زیستی در یک سطح کوچک و در یـک  می

نظام مدیریت رایج گندم باالتر از ارگانیک بـود  گوشه از مزرعه در بوم
هـاي ارگانیـک نسـبت بـه     نظام). تنوع زیستی بیشتر در بوم2(شکل 

هاي رایج توسط محققان زیادي گزارش شده است و در اکثـر  نظامبوم

موارد عدم کاربرد کود و سموم شـیمیایی و همچنـین شـخم کـاهش     
هـاي  نظامعنوان مهمترین عوامل افزایش تنوع زیستی در بومیافته به

 ,Menalled et al., 2006; Altieri( ارگانیـک مطـرح شـده اسـت    
1999; Clark, 1999 .(توان نتیجه گرفـت کـه در نظـر    بنابراین می

نظـام مختلـف مـدیریتی    برداري در مقایسه دو بومگرفتن سطح نمونه
کـه  تري را به دنبال خواهد داشت، بطورينتایج مطلوب و قابل قبول

نظام نتایج این مطالعه نیز حاکی از این بود که در مقیاس کوچک، بوم
نظام ارگانیک از تنوع بـاالتري برخـوردار   گ بومرایج و در مقیاس بزر

نیز در بررسی تنـوع  ) Clough et al., 2007کلو و همکاران (بودند. 
نظام رایج و ارگانیک گندم بیان کردند کـه مقـدار   آلفا و بتا در دو بوم

که نظام رایج بود، در صورتینظام ارگانیک بیشتر از بومتنوع بتا در بوم
 نظام مدیریتی از لحاظ تنوع آلفا مشـاهده نشـد و  اختالفی بین دو بوم

نظـام رایـج را در   نظام ارگانیک نسبت به بـوم تنوع زیستی بیشتر بوم
  مقیاس بزرگتر گزارش نمودند.  
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  برداريارگانیک و رایج گندم در مراحل مختلف نمونه برداري در مزارعاي و تعداد نمونهرابطه بین غناي گونه - 2شکل 

Fig. 2- Relationship between number of sampling and species richness in organic and conventional fields of wheat in different 
sampling stages 
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  زمینیسیب
 18حشـره از   435زمینـی در مجمـوع   در مزرعه ارگانیـک سـیب  

نواده مختلف طی سه مرحله زمانی مختلـف در طـول فصـل رشـد     خا
که تعداد کل حشرات به دام افتاده و تعداد آوري گردید، در صورتیجمع

هاي مشاهده شده در بوم نظام رایج بیشتر از ارگانیـک بـود و   خانواده
آوري خانواده در مزرعه رایچ جمع 22حشره شامل  787روي هم رفته 

خانواده مختلف از حشـرات در مـزارع    25 ،ور کلیط). به5شد (جدول 
صورت مشترك خانواده به 15زمینی مشاهده شد که از بین آنها، سیب

خانواده به صورت انحصاري  10نظام ارگانیک و رایج و در هر دو بوم
 7خـانواده،   10کردنـد کـه از ایـن    نظام فعالیت میدر یکی از دو بوم

ــانواده  ، Aeolothiripidae ،Bethylidae ،Braconidaeخـــــــــ
Coccinellidae ،Eulophidae ،Noctuidae  وSphecidae  ــط فقـ

و  Forficulidae ،Grylidaeي خـــانواده ســـهدر مزرعـــه رایـــج و 

Termitidae زمینـی  طور انحصاري فقط در مزرعه ارگانیک سـیب به
اي برخالف مزارع گندم، تنوع گونه ،). بنابراین5مشاهده شدند (جدول 

زمینی نسبت به مزرعه ارگانیک آن شده در مزرعه رایج سیبمشاهده 
بـا   ترتیـب بـه  Forimicidae و Phoridaeهـاي  بیشتر بود. خـانواده 

هاي غالب مزرعـه  درصد به عنوان خانواده 6/15و  17فراوانی نسبی 
عنوان درصد به 8/27با فراوانی نسبی  Miridaeي ارگانیک و خانواده

). 5زمینـی شـناخته شـدند (جـدول     ایج سیبي غالب مزرعه رخانواده
آرمســترانگ  دســت آمــده توســطنتــایج ایــن مطالعــه بــا نتــایج بــه

)Armstrong, 1995(     مطابقت داشت که در مقایسـه دو بـوم نظـام
زمینی در کشور اسکاتلند، تعداد و تنوع مدیریتی ارگانیک و رایج سیب
ع ارگانیـک  زمینـی را نسـبت بـه مـزار    زیستی بیشتر مزارع رایج سیب

  گزارش نمود.

  
  زمینی آوري شده از مزارع ارگانیک و رایج سیبهاي مختلف حشرات جمعتعداد و فراوانی نسبی خانواده - 5جدول 

Table 5- Number and relative frequency of different insect families collected from organic and conventional fields of potato 

  نیکارگا  
 Organic 

  رایج
 Conventional 

  خانواده
Family 

  تعداد
Number 

  نسبی فراوانی
Relative frequency 

  تعداد
Number 

  فراوانی نسبی
 Relative frequency 

Aeolothiripidae 0 0.000 18 0.023 
Agromyzidae 17 0.039 36 0.046 
Anthomyiidae 4 0.009 11 0.014 

Aphididae 53 0.122 75 0.095 
Bethylidae 0  0.000 3 0.004 
Braconidae 0 0.000 14 0.018 
Bruchinae 1 0.002 58 0.074 
Carabidae 14 0.032 4 0.005 
Cephidae 6 0.014 2 0.003 

Chrysopidae 2 0.005 37 0.047 
Cicadellidae 24 0.055 81 0.103 

Coccinellidae 0 0.000 2 0.003 
Culicidae 45 0.103 38 0.048 

Eulophidae 0 0.000 4 0.005 
Forficulidae 5 0.011 0 0.000 
Forimicidae 68 0.156 14 0.018 

Grylidae 1 0.002 0 0.000 
Miridae 53 0.122 219 0.278 

Noctuidae 0 0.000 2 0.003 
Phleothiripidae 10 0.023 39 0.050 

Phoridae 74 0.170 52 0.066 
Sphecidae 0 0.000 8 0.010 

Staphylinidae 6 0.014 4 0.005 
Tephritidae 46 0.106 66 0.084 
Termitidae 6 0.014 0 0.000 

  تعداد کل
Total number  435  787  

 ايغناي گونه
Species richness  18  22  
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داري بـین دو  برداري اختالف معنیدر هر سه زمان مختلف نمونه

هـاي تنـوع و   زمینی از لحـاظ شـاخص  یج سیبنظام ارگانیک و رابوم
ویور در مرحلـه اول   -ضرایب یکنواختی، به جزء شاخص تنوع شانون

دست آمده براي هر برداري، مشاهده نشد، با این وجود مقادیر بهنمونه
نظام رایج ویور، سیمپسون و مارگالف در بوم -سه شاخص تنوع شانون

). بـر اسـاس ضـریب    6(جدول نظام ارگانیک بیشتر بود نسبت به بوم
هـا در  برداري یکنواختی گونـه یکنواختی پیلو، در هر سه مرحله نمونه

زمینی در مقایسه با مزرعه ارگانیک بیشـتر بـود، در   مزرعه رایج سیب

که بر اساس ضریب یکنواختی سیمپسـون، میـزان یکنـواختی    صورتی
ــه ــومگون ــا در ب ــک در ه ــام ارگانی ــس از کاشــت 75و  45نظ  روز پ
طـور کـه در   نظام رایج محاسبه گردید. همانزمینی باالتر از بومسیب

بحث مربوط به گیاه گندم نیز گفته شد، با وجود اختالفات موجود بین 
اي، دلیـل عـدم   نظام از لحاظ تعداد کل حشرات و غناي گونـه دو بوم
هـاي تنـوع و ضـرایب    داري و عدم اختالف آماري بین شاخصمعنی

بـرداري نسـبت   توان به خطاي نمونهنظام را میو بومیکنواختی بین د
  داد. 

  
  برداريزمینی در سه مرحله نمونههاي تنوع و ضرایب یکنواختی براي دو بوم نظام ارگانیک و رایج سیبمقادیر شاخص - 6جدول 

Table 6- Diversity indices and evenness coefficients for two organic and conventional systems of potato in three sampling 
stages   

 Pمقدار  
P-

value  

 -تی
  استیودنت

t 

 رایج
Conventional 

 ارگانیک
Organic 

زمان (روز پس   
  از کاشت)

Time (days 
after 

planting) 

0.048 -2.13* 
2.30±0.27 1.66±0.13 

  ویور-شانون
 Shannon-Wiener  

  هاي تنوعشاخص
Diversity indices  

45   

0.467 -0.74ns 
0.73±0.08 0.67±0.03 

  سیمپسون
  Simpson 

0.728 -0.35ns 
1.65±0.26 1.56±0.10 

  مارگالف
 Margalef 

0.170 -1.43ns 
1.20±0.14 0.99±0.05 

  پیلو
 Pielou ضرایب یکنواختی  

Coefficients of evenness  0.266 1.15ns 
0.11±0.02 0.13±0.01 

  سیمپسون
  Simpson 

-3.13 0.006ns  
2.29±0.08 1.62±0.20 

  ویور-شانون
 Shannon-Wiener  

  هاي تنوعشاخص
Diversity indices  

75   

-1.63 0.119ns 
0.75±0.03 0.65±0.05 

  سیمپسون
  Simpson 

-2.23 0.039ns 
2.17±0.06 1.64±0.23 

  مارگالف
 Margalef 

-0.79 0.440ns 
1.04±0.05 0.98±0.06 

  پیلو
 Pielou ضرایب یکنواختی  

Coefficients of evenness  4.34 <0.001ns 
0.08±0.01 0.13±0.01 

   سیمپسون
 Simpson 

0.944 0.07ns 
1.23±0.16 1.25±0.22 

  ویور-شانون
 Shannon-Wiener  

  هاي تنوعشاخص
Diversity indices  

105   

0.785 -0.28ns 
0.57±0.07 0.54±0.08 

  سیمپسون
  Simpson 

0.533 -0.64ns 
1.41±0.19 1.26±0.15 

  مارگالف
 Margalef 

0.804 -0.25ns 
0.89±0.11 0.85±0.12 

  پیلو
 Pielou ضرایب یکنواختی  

Coefficients of evenness  0.621 -0.50ns 
0.14±0.02 0.13±0.02 

  سیمپسون
Simpson 

 داري: عدم معنیns و درصد 5داري در سطح احتمال : معنی* 
*: is significant at 5% probability level and ns: not significant. 
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 برداريزمینی در مراحل مختلف نمونهاي در مزارع ارگانیک و رایج سیبغناي گونه - 3شکل 

  باشد.ها در طول فصل رشد میخطوط نقطه چین بیانگر روند تجمعی حضور گونه 
Fig. 3 - Species richness in organic and conventional fields of potato in different sampling stages 

 Dotted lines indicate the cumulative trend of species presence during growth season. 
 

نظام هاي موجود در هر دو بومزمینی تنوع گونهبا شروع رشد سیب
روز پس از  75زمینی افزایش یافته و در مدیریت رایج و ارگانیک سیب

کاشت به بیشترین مقدار خود رسیده و در انتهاي رشد گیـاه کـاهش   
زمینی، زمـان  ). در هر دو مزرعه رایج و ارگانیک سیب3یافت (شکل 

روز  45روز پس از کاشت) نسبت به زمان اول ( 75برداري (دوم نمونه
روز پس از کاشـت) از   105برداري (پس از کاشت) و زمان سوم نمونه

). طـی سـه مرحلـه    3اي بیشتري برخـوردار بـود (شـکل    ي گونهغنا
نظام رایـج از تعـداد   زمینی، بومبرداري در طول فصل رشد سیبنمونه

نظـام ارگانیـک برخـوردار بـود و     خانواده بیشتري در مقایسه بـا بـوم  
هـاي  نظـام مـدیریتی و زمـان   اي تحت تأثیر بومبیشترین غناي گونه

روز پس از کاشـت   75به مزرعه رایج در  برداري مربوطمختلف نمونه
). سولیوارن و گورمالی 3خانواده مختلف بود (شکل  19زمینی با سیب

)Sullivan & Gormally, 2002   گزارش کردند که تعـداد حشـرات (
زمینـی بـا   اي در مـزارع سـیب  آوري شده و همچنین غناي گونهجمع

زمینی بود که با بمدیریت ارگانیک به مراتب بیشتر از مزارع رایج سی
  دست آمده در این مطالعه مغایرت داشت.هاي بهیافته

نظـام رایـج بیشـتر از    گیري در بومتنوع آلفا در تمام مراحل نمونه
نظام رایج و ارگانیک ارگانیک بوده و با گذشت زمان اختالف بین بوم

ــه و در   ــا افــزایش یافت ــوع آلف ــس از کاشــت  105از لحــاظ تن روز پ
که مقدار تنوع آلفا در به بیشترین مقدار خود رسید، بطوريزمینی سیب

زمینـی  روز پـس از کاشـت سـیب    105و  75، 45نظـام رایـج در   بوم
نظام ارگانیک درصد بیشتر از بوم 8/60و  9/7، 6/4ترتیب به میزان به

روز پـس از   75و  45نظام رایـج در  ). تنوع بتا نیز در بوم4بود (شکل 

ـ کاشت سیب ) بیشـتر از ارگانیـک   358/0و  348/0ترتیـب  هزمینی (ب
روز  105کـه در  دست آمد، در صـورتی ) به162/0و  339/0ترتیب (به

) بـاالتر از  314/0پس از کاشت، میزان تنوع بتا در کشـت ارگانیـک (  
طور کلی نتایج آزمایش حاکی ). به4) بود (شکل 25/0کشت رایج آن (

زمینـی در  نظام کشت رایج سـیب وماز باالتر بودن تنوع آلفا و بتا در ب
عبارت دیگـر هـم در مقیـاس    نظام ارگانیک آن بود. بهمقایسه با بوم

مکانی کوچک (تنوع آلفا) و هم در مقیاس کل سطح مزرعه (تنوع بتا)، 
زمینی از تنـوع زیسـتی بیشـتري در مـورد حشـرات      کشت رایج سیب

ایـن مطالعـه    برخوردار بود که با نتایج به دست آمده بـراي گنـدم در  
نیز در مطالعه تنوع آلفا و بتا  Gabriel et al. (2006)مغایرت داشت. 

هاي ارگانیک و رایج کشاورزي در کشور آلمـان گـزارش   در بوم نظام
طور کلی تنوع آلفا و بتا در مزارع ارگانیک باالتر از مزارع کردند که به

نظام یستی در بومرسد دلیل باالتر بودن تنوع زنظر میباشد. بهرایج می
زمینی مربوط بـه ایـن   نظام ارگانیک در مزارع سیبرایج نسبت به بوم
-زمینی مـی سال از ارگانیک شدن مزرعه سیب سهامر باشد که فقط 

طور کامل به ظهور نرسیده گذرد و تمام اثرات مثبت این نظام هنوز به
طور کلی با وجود عـدم مصـرف کـود و سـموم شـیمیایی در      است. به

زرعه ارگانیک، تنوع گیاهی کشت شده در اطراف مزرعـه ارگانیـک   م
زمینی بود. با توجه به مشاهدات انجام بسیار کمتر از مزرعه رایج سیب

برداري مشخص شد که در اطراف مزرعـه رایـج   گرفته در زمان نمونه
فرنگی، زمینی، کشاورزان اقدام به کشت گیاهانی همچون گوجهسیب

که در مزرعه ارگانیک با وجود رعایت د، در صورتیکننکدو و خربزه می
کردن اصول ارگانیک در داخل سطح مزرعه، تنوع گیـاهی موجـود در   
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اطراف مزرعه پایین بود. بنابراین وجود تنوع گیاهی باالتر در اطـراف  
مزارع رایج و در نتیجه ایجاد تنوع زیستگاهی بیشتر بـراي حشـرات،   

ات و در نتیجه باالتر بـودن تنـوع   منجر به افزایش تنوع زیستی حشر
نظـر  نظام ارگانیـک در ایـن منطقـه گردیـد. بـه     زیستی نسبت به بوم

هاي هرز در مزارع ارگانیک رسد با توجه به اینکه براي کنترل علفمی
کش استفاده شـد؛ درنتیجـه   از عملیات وجین و در مزارع رایج از علف

گانیـک و رایـج   تنوع زیسـتگاهی درون مزرعـه در هـر دو شـرایط ار    
زمینی تفاوت چندانی نداشت و در این میان تنوع گیاهی کشـت  سیب

شده در اطراف مزارع رایج احتماالً منجر به افزایش تنـوع حشـرات در   
نظام گردیده است. از طرف دیگر بـا وجـود اینکـه اسـتفاده از     این بوم

ها در مزرعه رایج منجر بـه کـاهش حشـرات درون مزرعـه     کشآفت
رسد وجـود تنـوع گیـاهی بـاالتر در اطـراف      ولی به نظر می شود،می

مزرعه و در نتیجه ایجاد تنوع زیستگاهی بیشتر براي حشرات در مزارع 
هـا در مـزارع   کشرایج توانسته تا حدودي جنبه منفی استفاده از آفت

رود در صـورتی کـه اصـول    رایج را جبران نماید. بنابراین انتظار مـی 
ارع رعایت شود و تنـوع گیـاهی اطـراف مـزارع     ارگانیک در اطراف مز

هاي ارگانیک با توجه به اینکـه  نظامافزایش یابد، تنوع حشرات در بوم
شـود، در  هاي شیمیایی نیز در ایـن مـزارع اسـتفاده نمـی    کشاز آفت

  نظام رایج بیشتر گردد.مقایسه با بوم
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Fig.4 -Relationship between number of sampling and species richness in organic and conventional fields of potato in different 
sampling stages 
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  گیرينتیجه
هاي مدیریتی کلی نتایج این تحقیق نشان داد که بوم نظامبطور 

نظام اري در میزان تنوع زیستی حشرات یک بومذثیرگأمختلف نقش ت
ــه ــاي گون ــد. غن ــف  دارن ــا در مراحــل مختل ــوع بت ــین تن اي و همچن

نظام رایج بود، در نظام ارگانیک گندم بیشتر از بومبرداري در بومنمونه
نظام رایج بیشتر از ارگانیک بود. عدم کاربرد بومکه تنوع آلفا در صورتی

هاي هرز در سطح مزرعـه و  کود و سموم شیمیایی، تنوع باالي علف
همچنین تنوع باالي گیـاهی در اطـراف مـزارع ارگانیـک منجـر بـه       

هاي نظامهایی در مقایسه با بومنظامافزایش تنوع زیستی در چنین بوم
ل ذکر اینکه باالتر بـودن تنـوع در   گردد. نکته قابرایج کشاورزي می

هاي ارگانیک منوط به رعایت اصول کلی مدیریت ارگانیک در نظامبوم
هاي این تحقیق نیز بـه  که یافتهباشد، بطوريهاي زراعی مینظامبوم

زمینی به دلیل تنوع گیاهی خوبی نشان داد که در مزارع ارگانیک سیب
تواند میزان تنوع اف مزارع، میعبارتی تنوع زیستگاهی کم در اطرو به

نظام رایج بود. بنابراین به عنـوان  نظام کمتر از بومحشرات در این بوم
توان بیان کرد که حرکـت بـه سـمت کشـاورزي     یک نتیجه کلی می

نظـام زراعـی،   ارگانیک عالوه بر حفظ و افزایش تنوع زیستی در بـوم 
کـاهش  منجر به کاهش مصرف سموم شـیمیایی شـده و در نتیجـه    

هاي تولید کشاورزي را نظاممحیطی و پایداري بومهاي زیستآلودگی
  به دنبال خواهد داشت.
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Introduction  
One of the main objectives of organic agriculture is low negative effect on the environment and according to this 

issue, maintaining biodiversity is one of the key responsibilities of this agriculture system. Disuse of chemical fertilizers 
and using mechanization with less intensity caused significant increase in biodiversity in organic agriculture. Insect's 
diversity can help in biological control of pests, pollination and biological control of weeds and diseases. This study 
was performed based on the key role of insects in ecosystem function, especially in organic agro-ecosystems and 
effective factors for biodiversity of them and also with respect to the high potential for progressing of organic 
agriculture in Iran. The purpose of the study was to identify different families of insects in conventional and organic 
fields for wheat and potato crops in Fariman city. 
Material and Methods  

The study was carried out in wheat and potato fields at Fariman city in 2012. In order to collect insects, we used a 
sweet net with a diameter of 50 cm in 10 different regions of the fields. Sampling was performed after 45, 75 and 105 
days after planting. Sampling was conducted which it covers total farm area. Shannon-weaver index, Simpsons 
reciprocal and Margalef indexes were used to calculate the insect’s biodiversity and Pielou and Simpson were used to 
calculate the species evenness. Relative frequency (pi) was used to determination of dominant species in each agro-
ecosystem and the species with the highest relative frequency was considered as dominant species. In order to compare 
the alpha and beta diversity between two organic and conventional systems, we fitted the power function for species 
richness as a dependent variable and sampling number as an independent variable. 
Results and Discussion  

The results of the wheat farm showed that the total number of collected insects’ families during the growing 
season in the organic farm was higher than the conventional farm (2047 number of insects from 41 families vs. 1928 
from 34 families, respectively). From total families, 32 families were the same in both organic and conventional wheat 
systems and 9 families were collected from the only organic farm. Two families were observed only on the 
conventional farm. Species richness was the same in both organic and conventional at first stage of sampling, but in the 
organic system, it was higher at the second and third stage of sampling. Insects’ diversity in the conventional farm was 
higher than organic based on obtained values for alpha diversity. Calculated beta diversity in the organic system was 
higher than conventional. In fact, beta diversity is the increasing rate of the species richness per increasing of sampling 
number and the high value of beta diversity in the organic system indicates that species richness and biodiversity of the 
organic system were higher than conventional at total farm area. In potato organic and conventional farms, 435 insects 
(from 18 families) and 787 insects (from 22 families) were collected, respectively. From total trapped families, 15 
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families were the same in both organic and conventional systems, 7 families only were in conventional farm and three 
families observed only in the organic farm. Therefore, species diversity in conventional system was higher in 
comparison with the organic system in the potato crop. Two families were introduced as dominant species in the 
organic farm with a relative frequency of 17% and 15.6%, respectively and Miridae family was dominant species in the 
conventional farm as 27.8% of relative frequency. Alpha diversity in conventional system was higher than organic. Beta 
diversity in conventional system was higher in 45 and 75 days after planting, but it was lower in 105 days after planting 
than organic. In total, the results showed that alpha and beta diversity were higher in conventional than organic. It 
seems that the reason for higher biodiversity in conventional compared to organic was related to failure to comply with 
the organic principles in potato farm. 
Conclusion 

It can be concluded that the move towards organic agriculture, in addition to preserving and enhancing 
biodiversity in agricultural ecosystems, has led to a reduction in using chemical pesticides and, as a result, the reduction 
of environmental pollution will be followed by the sustainability of agricultural production. 
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