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های سطلی سفید، زرد، قرمز، بنفش تله)سطلی جذبی و  ایپنجره هایتله شامل مختلف ینوع تلهطالعه کارایی چندین در این م

مرتعی و زراعی ایستگاه تحقیقات کشاورزی  یدر دو عرصهبالپوشان سخت یراسته حشرات انداختنبه دامدر  (و آبی

بالپوشان سخت یخانواده از راسته 19فرد متعلق به  18509 ،یقدر طی این تحق. ارزیابی شدسارال در استان کردستان 

ریرفکشن  هایمنحنیای نسبت به پنجره یریرفکشن تلهمنحنی های مورد مطالعه به دام افتاد. نتایج نشان داد که توسط تله

ریرفکشن  هایمنحنیافتاده با  های جذبی رنگی بیشترین هماهنگی و تخمین را از نظر تعداد خانواده و تعداد افراد به دامتله

های مختلف در بین تله ،مرتعی مورد مطالعه یهمچنین در عرصه .مورد مطالعه داشت یدو عرصه هر کدام ازمیزان کل 

( در P ،5=df ،87/10=F=0( و شاخص سیمپسون )P ،5=df ،07/37=F=0واینر )-درصد از نظر میزان شاخص شانن 5سطح 

و شاخص  Bit 06/0±9/0 نروای-ای با میانگین شاخص شاننپنجره یتلهبطوریکه داشت، وجود دار سطح خانواده تفاوت معنی

زراعی نیز بین تله های مختلف از نظر میزان شاخص  یباالترین سطح از تنوع را دارا بود. در عرصه  8/5±1/1سیمپسون 

 نددار داشت( در سطح خانواده تفاوت معنیP ،5=df  ،18/9=F=0( و شاخص سیمپسون )P ،5=df ،84/16=F=0واینر )-شانن

(α=0/05)نروای-شاخص شانن با میانگین ایپنجره یطوریکه تلهه، ب Bit 02/0±9/0 یتلهو  1/6±5/0 و شاخص سیمپسون 

 باالترین سطح از تنوع را 6/5±5/1 و میانگین شاخص سیمپسون Bit 08/0± 8/0 واینر-سطلی سفید با میانگین شاخص شانن

  نشان دادند. سطح خانواده در

  .تله، ریرفکشن، ، شاخص تنوع، سخت بالپوشانکردستان :کلیدی هایواژه

 مقدمه 

 350000 بایش از  بالپوشان باا داشاتن  سخت یراسته      
-حشارات و بای   یراساته توصیف شده بزرگتارین   یگونه

( و یا   Gullan and Kranston, 2005باشاد ) مهرگاان مای  
وصایف شاده در کال جهاان را باه خاود       سوم گونه های ت
(. ایاان Kaynas and Gurcan, 2005دهااد )اختصاا  ماای 

ای حضاور داشاته و نقاش    حشرات در تمام ساطو  تذذیاه  
 Orgeasکلیدی را در جریان انرژی و مواد بر عهده دارناد ) 

and Andersen, 2001 ایان راساته   هاای  (. بسیاری از گوناه

طبیعای  طبیعی و غیار های مهم ترین آفات در زیستگاه وجز
-سااخت یراسااته(. Barimani et al., 2009) باشااندماای

مهرگاان  بای گاروه   یراستهترین بالپوشان به عنوان بزرگ
 یای کال جامعاه  جانشین خوبی برای نشان دادن غنا گوناه 

 ,Neumannمهرگان و مطالعاات تناوع زیساتی هساتند )    بی

1979, Hosking, 1979, Moeed and Meads, 1985.) 
تواناد مناسا    ماذکور مای   یه می توان گفت راستهکبطوری

ترین گروه به رسمیت شناخته شده برای نشان دادن تناوع  
 Hutcheson etهای گیاهی مختلف باشد )زیستی در پوشش
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al., 1999 .)استفاده از روش ،با توجه به مطال  بیان شده-

های مناس  نموناه بارداری جهات بررسای تناوع زیساتی       
ور و روش های آماری جهت سانجش کاارایی   حشرات مذک

 یبرداری ماورد نظار مای تواناد در ارا اه     روش های نمونه
روشی مناسا  جهات تخماین تناوع زیساتی ایان گاروه از        
حشرات که تنوع باالیی از نظر بیولوژیکی و زیستگاه دارند, 

اساتفاده   یمطالعات متعددی در زمیناه  اهمیت داشته باشد.
بررسای و تخماین تناوع زیساتی      های مختلاف جهات  از تله

  Hosking . بطورمثاال اسات  گرفتاه راسته مذکور صورت 
هاای چسابنده، ماالیز و پنجاره ای را از     کارایی تله (1979)

بالپوشان مورد بررسی قارار داد،  انداختن سختنظر به دام
ای گوناه  تنوع (2010)و همکاران   Fagundesدر مثالی دیگر

اماریای برزیاال را در پاانج سااانت یبالپوشااان ناحیااهسااخت
بااا اسااتفاده از تلااه هااای محیطاای مختلااف ی زیسااتمنطقااه

 گودالی مورد بررسی قرار دادند.  
      Banerjee (2014) بالپوشااان در بررساای تنااوع سااخت

هاای گاودالی و   ی مختلف در غرب بنگاال، از تلاه  سه منطقه
-برداری استفاده کرد. او با نص  این تلاه نوری برای نمونه

 ناه ها در سه زیستگاه مختلاف، مامن شاکار و شناساایی     
هااا، فراوانای آنهااا را نیاز در ایاان   خاانواده از ایاان سوسا   

ای در مطالعاه آمااری قارار داد.    یها مورد مقایسهزیستگاه
تناوع زیساتی سوسا     ( 2013)و همکاران  Ghobari ،دیگر

-پنجره های را با استفاده از تله Buprestidaeهای خانواده 

های متفااوت اساتان   در زیستگاه، سطلی و چسبی رنگی ای
 کردستان بررسی کردند.  

 هاای در جنگال  Ashley (2017) و  Skvarla همچناین       
 و های مختلف ماالیز، گاودالی  کارایی تله ،آمریکا آرکانزاس

آوری بعضای  سطلی رنگی را بصورت ترکیبای بارای جما    
شااامل  بالپوشااانسااخت یهااای مختلااف راسااتهخااانواده

Cerambycidae ،Carabidae ،Buprestidae  و برخاااااای از
ماورد مطالعاه    Curculionoideaهای باالخاانواده   خانواده

قاارار دادنااد. در همااین راسااتا هااد  از انجااام ایاان تحقیااق 
تصادفی و جذبی  یکارایی چندین نوع تله بررسی و مطالعه

افراد راساته ساخت بالپوشاان در ساطح     انداختن در به دام
 انواده در دو زیستگاه متفاوت مجاور هم بود.خ

 هامواد و روش
 آزمایش یمنطقه
هااای مربااو  بااه آن در باارداریایاان پاا وهش و نمونااه     

های زراعی و در عرصه 1393فصول بهار و تابستان سال 
در  متر( 500)فاصله تقریبی دو عرصه  مجاور هم و مرتعی

ی ساارال )خرکاه   ایستگاه تحقیقات کشاورزی و مناب  طبیع
در فاصاله   انجاام گرفات. ایساتگاه    سابق(  استان کردستان

جذرافیاایی  مختصاات  کیلومتری شمال شهر سنندج باا   65
دقیقه  22درجه و  46و  شمالیدقیقه عرض  40درجه و  35

قرار متر از سطح دریا  2070 آن و ارتفاع ،شرقی واق طول 
 یساابقه  ایداربرداری،  مورد نمونه زراعی یعرصه. دارد

 نیاز  مرتعی یعرصه ده وی گندم دیم بوکشت چندین ساله
مناس  بود کاه از نظار درجاه     ربسیاگیاهی پوشش دارای 

بندی مرت  جزء  مرات  درجه اول کشور محسوب می شود 
د بطوریکاه در هار دامناه    و دارای تنوع گیاهی مناسابی باو  

هاای خشابی،    گروههای مختلف گیاهاان شاامل بوتاه    انواع
است قابل مشاهده برگان علفی و شبه گراسها  دمیان، پهنگن

 .  (1391 ،)غباری

 روش نمونه برداری
آوری باارداری و جماا  در ایاان مطالعااه جهاات نمونااه        

 باه شار  زیار   های مختلف تصادفی و جذبی حشرات از تله
 .استفاده شد

ی  ساطل سافید باا    که برای تهیه آن از  ایپنجره یتله      
پلکسی شفا  متقاط  با ابعااد   یو دو صفحه 20×30ابعاد 
در  تلاه   .اساتفاده شاد   متر در بااالی ساطل   سانتی 20× 40

 ی چوبی قرار گرفتسانتی متری بروی ی  پایه 120ارتفاع 
ماذکور،   ی. جهت به دام افتادن حشرات توسط تله(1)شکل 

 50:50ی  سوم از حجم سطل سافید رنات توساط محلاول     
علاات اسااتفاده از محلااول ماادی   آب و مااد یاا  پاار شااد.

بارداری  جلوگیری از تبخیر آب در طول مادت زماان نموناه   
ماورد   یعرصهی  از در هر  .(Sabu and Shiju 2009)بود 
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 20هر  .پنجره ای نص  شدند یعدد تله چهارمطالعه تعداد 
روز یکبار نمونه های به دام افتاده در تله های مذکور جما   

 ها تعویض شد.  تلهآوری و محلول آب و مدی

 

 

 

 

 سطلی رنگی  یتله
هااای از سااطل سااطلی رنگاایهااای باارای ساااخت تلااه      

متاار سااانتی10سااانتیمتر و قطاار  12 ارتفاااعپالسااتیکی بااا 
 Barimani et al., 2009) 1391غباااری، )شااد اسااتفاده 

,(Sakalian and Langourov, 2004   هاای  . رنات (2)شاکل
هاا عباارت بودناد از: سافید، زرد،     مورد استفاده در این تله
های سطلی مورد نظار توساط سایم    قرمز، بنفش و آبی. تله

متری از ساطح زماین باا فاصاله     ی  ر ارتفاع مفتولی نرم د
ها ی  سوم حجم تلهتا  و گردیدمتری از همدیگر مستقر نیم

. تلاه هاای   ندشاد  آب و ماد یا  پار    50:50توسط محلاول  
بازدیاد قارار گرفتاه و     ماورد  روز یا  باار   20هار   مذکور
های به دام افتاده در آنها جما  آوری شاده و ساپ     نمونه

در هریاا  از  گردیااد.تعااویض ماای محلااول آب و مااد یاا 
هاای  ناوع تلاه   پانج  عرصه های مورد مطالعه از هر کدام از

 نص  شدعدد تله  چهارسطلی رنگی 

هاای باه   آوری، شناسایی و شمارش نمونهجمع ینحوه
 های مختلفتله دام افتاده در

بازدیاد  باار   یا  روز  20های مورد استفاده هر تمام تله      
آوری و درون ظارو   های به دام افتاده جما  و نمونه هشد

. مشخصات هار کادام از تلاه هاا کاه      ندشدمنتقل پالستیکی 
باه تفکیا  باروی     ،برداری و نوع تله بودشامل تاری  نمونه

هااای مسااتقر در ههااا قیااد شااد. تلااظاارو  نگهااداری نمونااه
بارداری،  بعاد از هار باار نموناه     نیاز  های مورد نظرعرصه

ساازی  های جدید دوبااره آمااده  جهت به دام انداختن نمونه
 .شدندمی
هااای مختلااف در  هااای بااه دام افتاااده در تلااه   نمونااه     

آزمایشگاه بیوسیساتماتی  حشارات دانشاکده کشااورزی     
  شده، ساپ  باا   دانشگاه کردستان بر اساس نوع تله تفکی

هاا  شده و در ادامه جهت آبگیری نمونهشویی آبآب مقطر 
 50درصااد،  30شااامل الکاال  هااای مختلااف الکاالاز غلظاات
هاای  نموناه  .اساتفاده شاد   درصاد  90درصد و  70درصد، 

 .)استان کردستان( ایستگاه تحقیقات کشاورزی سارال زراعی یپنجره ای نص  شده در عرصه یتله -1شکل 
Figure 1. A deployed window trap in the farm of Saral agricultural research station (Kurdistan province). 
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هاای  کلیاد ر اسااس  های استاندارد و با آماده شده با روش
تاا ساطح    (Borror and Delong, 2005)شناساایی معتبار  

 . اده شناسایی شدندخانو

 
 
 

 

 

 ها آنالیز داده
های شناسایی شده و باه دسات    پ  از شمارش نمونه      

های خام، ابتادا در هار قسامت از آناالیز تسات       آوردن داده
 اسااامیرنو -کولماااوگرو  دو آزماااوننرمالیتاااه باااا  

Kolmogorov-Smirnov))  ویلااا -شااااپیروو (Shapiro-

Wilk) هاا جهات    ال نبودن دادهدر صورت نرم .انجام گرفت
، باه  IBM SPSS Statistics 20نرمال کاردن از نارم افازار    

 شد. استفاده Ln (x+1)روش 
-ها در به دام انداختن خاانواده جهت بررسی کارایی تله     

از روش آماااری  بالپوشااان،سااخت یراسااته هااای مختلااف
واینر -های تنوع شاننریرفکشن و مقایسه میانگین شاخص

در سطح خانواده استفاده شد. ریرفکشن یا    و سیمپسون
های ماورد انتظاار   روش آماری برای تخمین تعداد تاکسون

از ی  مجموعه انتخاب شده بطور تصاادفی در یا  نموناه    
در این تحقیق ابتدا نمودار ریرفکشنی کاه بار اسااس     .است

میزان کل نمونه های به دام افتاده توسط تماامی تلاه هاای    
هاای زراعای و   ای هار کادام از عرصاه   جذبی و تصادفی بر
از این به بعد با نمودار ریرفکشان کال از   ) مرتعی رسم شد

در ادامه نمودارهای ریرفکشن رسم شده  (.آن یاد می شود
هاای  تلاه از های به دست آماده از هار کادام    بر اساس داده

تصادفی و جذبی با نماودار ریرفکشان کال ماورد مقایساه      
هاا کاه دارای   و هر کادام از تلاه   تا بر اساس آن قرار گرفت

بالپوشاان  های ساخت بیشترین هماهنگی در تخمین خانوداه
در عرصه ها را دارا بود به عنوان کارآمدترین تلاه معرفای   

 د.وش
زیساتی در ساطح خاانواده از دو    تنوع یبرای محاسبه      

شاااخص تنااوع  شاااملشاااخص غیاار پارامتریاا  )عااددی( 
 پسون استفاده شد. واینر و شاخص تنوع سیم-شانن
وایناار براساااس فرمااول زیاار  -شاااخص تنااوع شااانن      

 محاسبه می شود:  

(1)                                                 )ln(
1

i

n

i

i ppH 


 

 در این رابطه:
Pi ی فراوانی گونه نسبتi ام؛ 

n ها و تعداد گونهln لگاریتم طبیعی است. 

 .ایستگاه تحقیقات کشاورزی سارال )استان کردستان( مرتعی یهای سطلی رنگی نص  شده در عرصهتله -2 شکل

Figure 2. Deployed colored pan traps  in the farm of  Saral agricultural research station   ) Kurdistan province). 
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 ینشاان دهناده   ،ص باالتر باشاد هرچه میزان این شاخ      
 متجاان  تار  ناهمگن تر و ناتنوع باالتر جامعه مورد نظر و 

عدد باالی به دست آمده از این رابطه نشان  بودن آن است.
شدید بودن عدم تجاان  در جامعاه و عادد پاایین      یدهنده

 نیز بیانگر همگن بودن جامعه است.
د مااور مهاام شاااخص سیمپسااون دیگاار شاااخص تنااوع     

بر  مذکوراست، شاخص  در محاسبات تنوع جوام  استفاده
آوری شااده بااه طااور احتمااال اینکااه دو فاارد جماا  اساااس

محاسبه می شود، در  ،تصادفی متعلق به ی  تاکسون باشد
ارتباا  معکاوس    سیمپساون  ینتیجه میزان تنوع با رابطاه 

میازان تناوع بار اسااس عکا       محاسابه   ینحاوه  لذا ،دارد
 :  صورت می گیرد صورت ذیلشاخص سیمپسون ب

(2                )                                    





n

i

ip
D

1

2

11 

ام   iیی نسبت افراد گونهنشان دهنده  pi در این معادله
تذییار   nتا  1نیز بین  Dها است و مقدار تعداد کلّ گونه nو 
 کند.می
   BioDiversity Pro. Ver. 2  افازار از نرم با استفاده       

et al., 1997)  McAleece)، هااای تنااوع عااددی شاااخص
بور و نمودارهای ریرفکشن بارای تلاه هاای مختلاف در     زم

سطح خانواده هاای مختلاف ساخت بالپوشاان محاسابه و      
 رسم شد.

 و بحث نتایج

نمونااه  یمرحلااه 7)در طاای فصااول نمونااه باارداری        
 ینمونااه از راسااته 18509 ،روز یکبااار( 20هاار ، باارداری
وری شاد،  آبالپوشان با استفاده از انواع تله ها جما    سخت

 7226نموناه از عرصاه زراعای و     10883که از ایان تعاداد   
 ، نموناه  تعاداد  از ایان مرتعی بدست آمد.  یاز عرصه نمونه
 یخاانواده از عرصاه   18زراعی و  یخانواده از عرصه 19

 .مرتعی شناسایی شدند
-خص هاای تناوع زیساتی عاددی شاانن     شا یمحاسبه

ماورد   یواینر و سیمپسون نشان داد که در هر دو عرصاه 
هاای  های مورد آزمایش از نظر شااخص تله عملکردمطالعه 

، P=0) باود تفااوت  مدرصاد   5ریستی در ساطح  عددی تنوع
5=df ،07/37=Fی هاا مرتعی مقایسه میانگین ی(. در عرصه

میااان  ازد کااه بااه روش دانکاان نشااان داشاااخص مااذکور 
 ساطلی سافید   یو تله ایپنجره یهای مورد استفاده، تله تله

زیساتی را دارا بودناد   باالترین میزان میانگین شاخص تنوع
ساطلی قرماز نیاز کمتارین میازان شااخص ماورد         یو تله

 یتلاه در همچناین   ،محاسبه را به خود اختصا  داده باود 
 تلاه در ده( و خاانوا  18ای بیشاترین تعاداد خاانواده )   پنجره

 خانواده( در عرصه 11سطلی قرمز کمترین تعداد خانواده )

در  .(2بودناد )جادول   فتااده  باه دام ا  ماورد مطالعاه   مرتعی
هاای ماذکور   شااخص  زراعی نیز مقایساه میاانگین   عرصه

ای و ساطلی سافید بااالترین    هاای پنجاره  نشان داد کاه تلاه  
ساطلی   یهاختصا  داده و تل ها را به خودمیزان شاخص

های مورد نظر را دارا بود. قرمز نیز کمترین میزان شاخص
 18ای بیشااترین تعااداد خااانواده ) پنجااره ی همچنااین تلااه 
 12سطلی قرماز کمتارین تعاداد خاانواده )     یخانواده( و تله

مرتعی به دام انداخته بودند )جادول   خانواده( را در عرصه
 یدر عرصاه م ها ای پنجاره  ی(. الزم به ذکر است که تلاه 3

زراعی مورد مطالعه بااالترین تعاداد    یهم عرصه مرتعی و
 3442های مختلف )باه ترتیا    افراد به دام افتاده از خانواده

هاای  ارزیابی کاارایی تلاه   با هد  .فرد( را دارا بود 5007و 
هاای  ها توانسته عمده خانوادهمختلف و اینکه کدامی  از تله
 ا افزایش تعاداد افاراد باه دام   موجود در منطقه را متناس  ب

 ، میزان کاراییبیاندازد
. شاد بررسای  نیز ریرفکشن  دورن یاب با روش آماری

 نماودار منحنای  مرتعای،   ی نتایج نشاان داد کاه در عرصاه   
ای بیشاترین  پنجاره  ی ریرفکشن رسم شده مربو  باه تلاه  

هماهنگی و تخمین را از نظر تعداد افراد به دام افتاده و نوع 
 رسام شاده کال   منحنی ریررفکشان  های مختلف با دهخانوا

 افتااده توساط   باه دام  ی )شامل تمام نموناه هاا و خاانواده   
جما  آوری   ی خاانواده  19داشت. بطوریکاه از   تمامی تله (

 ی خانواده باا اساتفاده از تلاه    18توسط تمامی تله ها،  شده
نموناه  تعداد در ،عالوه بر این .جم  آوری شده بود مذکور
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های  های مختلف در عرصه تله بوسیله سخت بالپوشان یپروازی راسته های مختلف متعلق به خانواده شکار شده های نمونهفراوانی  -1ل جدو

 .)استان کردستان( ایستگاه تحقیقات کشاورزی سارالزراعی و مرتعی 

Table 1. Abundance of trapped specimens of different flying coleopteran families with different traps in 

the farm and rangeland of Saral agricultural research station (Kurdistan province). 

      Family )خانواده(  Farm )عرصه زراعی( Rangeland )عرصه مرتعی(  Total  )تعداد کل(

844 581 263 Bruchidae 

237 125 112 Buprestidae 

37 13 67 Carabidae 

928 143 785 Cantharidae 

76 24 52 Cerambycidae 

80 13 67 Chrysomelidae 

97 47 50 Cleridae 

326 115 211 Coccinellidae 

129 42 87 Curculionidae 

254 131 123 Elateridae 

7268 3369 3899 Glaphyridae 

25 19 6 Histeridae 

284 126 158 Meloidae 

2856 1401 1461 Melyridae 

806 404 402 Mordellidae 

2856 939 1917 Scarabaeidae 

1384 121 1263 Staphylinidae 

15 13 2 Tenebrionidae 

1 0 1 Tetratomidae 

18509 7626 10883 Total ()جمع کل  
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Purple pan trap White pan trap Blue pan trap Red pan trap Yellow pan trap Window trap  

0.7±0.02 (b) 0.9±0.03 (a) 0.7±0.04 (b) 0.1±0.1 (c) 0.6±0.08 (b) 0.9±0.06 (a) 

Shannon-Wiener Index (H') 

average  

4.8±0.7 (ab) 6.5±0.2 (a) 4±0.4 (bc) 1.1±0.01 (d) 2.7±0.6 (cd) 5.88±1.1(ab)  (1/D) Simpson Index average 

13 16 15 11 17 18 Number of trapped families 

128 555 462 1772 633 3443 Abundance of trapped 

individuals 

* The Different letters indicate statistically significant differences between groups by Duncan's test (5%). 

 

 

 

 

  

Purple pan trap White pan trap Blue pan trap Red pan trap Yellow pan trap Window trap  

0.5± 0.03(c) 0.8± 0.08(ab) 0.7±0.09 (bc) 0.1±0.1 (d) 0.6±0.1 (c) 0.9±0.02 (a) 

Shannon-Wiener Index (H') 

average  

2.6 ±0.2 (cd) 5.6±1.5 (ab) 3.7±0.7 (bc) 1.1±0.2 (d) 3±0.9(d) 6.1±0.5 (a) (1/D) Simpson Index average 

14 17 16 12 15 18 Number  of trapped families 

312 669 852 2075 980 5007 Abundance of  trapped 

individuals 

* The Different letters indicate statistically significant differences between groups by Duncan's test (5%). 

 17ساطلی زرد رنات توانساته باود      ی تله ،برداری پایین تر
 ی در حالیکااه در مااورد تلااه  ،خااانواده را بااه دام بیاناادازد 

نمونه برداری افزود تاا بتاوان اغلا      تعدادای باید به پنجره
 منحنای خانواده ها را به دام انداخت. بطور کلی بار اسااس   

-نموناه  تعاداد در کاه  می توان اینگونه بیان کرد  رسم شده

تعااداد قاباال توجااه از رنگاای مااذکور  ی تلااه ،باارداری پااایین
ا باا افازایش   انداخته بودند اما های مختلف را به دامخانواده

های سطلی رنگی تله ازپنجره ای  ی هشدت نمونه برداری تل
هاای رسام شاده    بر اساس نمودار (.3پیشی می گیرد )شکل

ه بارداری  نمونا  تعاداد در  کاه  اینگونه می توان نتیجه گرفت
باه دام   ی از نظار تعاداد خاانواده    های پایین تله های رنگای 

 تعاداد باا افازایش   کلای  بطور اما اند، بهتر عمل کرده افتاده 
ای در هاار دو پنجاره  ی تلااههاای  هااا، منحنای بارداری نموناه 

چه ازلحاظ تنوع خاانواده و چاه   عرصه بیشترین هماهنگی 

های به دام افتاده پروازی و فراوانی  واینر و سیمپسون(، تعداد خانواده-زیستی عددی )شاخص شاننمیانگین شاخص تنوع یمقایسه -2جدول 

 (.کردستانی ایستگاه تحقیقاتی سارال )استان مرتعی بالپوشان در تله های مستقر شده در عرصهمختلف سخت یها افراد به دام افتاده از خانواده

Table 2. Comparison of average of numerical biodiversity indices (Shannon -Wiener and Simpson 

indices), number of trapped flying families and their abundance of trapped specimens of coleoptera with 

different traps in the rangeland of Saral agricultural research station (Kurdistan province). 

 

 

 

 

 

 

افتاده و فراوانی افراد به واینر و سیمپسون(، تعداد خانواده به دام-میانگین شاخص تنوع زیستی عددی )شاخص شانن یمقایسه -3جدول 

 .(زراعی ایستگاه تحقیقاتی سارال )استان کردستان یتله های مستقر شده در عرصهمختلف سخت بالپوشان در  یها خانواده افتاده ازدام

Table 3. Comparison of average of numerical biodiversity indices (Shannon -Wiener and Simpson 

indices), number of trapped flying families and their abundance of trapped specimens of coleoptera 

with different traps in the farm of Saral agricultural research station (Kurdistan province). 
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 منحنای کال دارناد    را باا افتااده  باه دام  داز لحاظ تعداد افرا
 ی بهتار تلاه   کارایی ی این می تواند نشان دهنده و (3)شکل 
 . های رنگی باشدای نسبت به تلهپنجره

 ی راساته  زیساتی یکی از مسایل مهم در ارزیاابی تناوع  
-باشد که میبرداری مینوع و روش نمونه ،بالپوشانسخت

 زیساتی بر ارزیابی صحیح و دقیاق تناوع   زیادیتواند تاثیر 
 ی استفاده از تله ،. عالوه بر اینداشته باشد مذکور ی راسته
از  یکیپرواز با قابلیت انداختن حشرات  مدا هببرای مناس  
شناسی است ی حشرهنهای اساسی در مطالعات میدامسا ل

(Ghobari et al., 2013).    بنابراین در این تحقیق ساعی شاد
داختن حشارات  های مختلف از لحاظ به دام انا کارایی تله تا

-مذکور در سطح خانواده باا اساتفاده از شااخص    ی راسته

زیستی و روش آماری ریرفکشن مورد بررسی و های تنوع
هاای ماورد   مطالعه قرار گیرد. نتایج نشان داد کاه باین تلاه   

بطوریکاه همانگوناه    ،تفاوت معنی دار وجاود دارد  ،استفاده
 ه ماورد که در بخش نتایج به آن اشاره شد در هر دو عرص

هااای مااورد ای در میااان تمااامی تلااهپنجااره ی تلااه بررساای
افتاااده از تعااداد خااانواده، افااراد بااه دام اسااتفاده از لحاااظ 
زیساتی و  هاای عاددی تناوع   شاخص خانواده های مختلف،

مطالعاات   تارین تلاه باود.   روش آماری ریرفکشان مناسا   
 در خیلی از موارد نسبت بهای پنجره ی دهد که تلهنشان می

-هااای جماا  آوری، در نمونااه باارداری سااختسااایر روش

 بااوده کاااراتر  بساایار بالپوشااانی کااه قاادرت پاارواز دارنااد 
(Bouget et al., 2010) نظار باه   هاا از  و نسبت به سایر تله

بسایار مناسا  و    مذکور ی های راستهدام انداختن خانواده
مطالعاات متعادد،    (.Brustel, 2004)عمل می کند تر انتخابی 
بالپوشاان  اوری ساخت و  کارایی این تلاه را در جما   بوم

در طای یا     Simila (2002) نشاان مای دهاد. بطاور مثاال     
ای باه تنهاایی   پنجاره  ی تحقیق توانسات باا اساتفاده از تلاه    

درصد از کل فون سخت بالپوشاان دارای قادرت    60تقریبا 
در تحقیاق  . پرواز ی  زیساتگاه جنگلای را جما  آوری کناد    

هاا باه    ای نه تنها نسبت به سایر تلهپنجره ی تلهحامر نیز 
سااطلی ساافید بساایار بهتاار عماال کاارده و اکثاار  ی تلااهغیاار 

خانواده های به دام افتااده در تماام تلاه هاا را جما  اوری      

درصاد خاانواده    90کرده است ) در هر دو عرصه بیش از 
بلکاه بااالترین فراوانای را از نظار تعاداد افاراد باه دام         ،ها(

بالپوشاان را  ساخت  ی های مختلف راساته خانوادهافتاده از 
مرتعای و زراعای    ی ها در  هر دو عرصهنسبت به دیگر تله

افتااده دارا  کل افراد باه دام  % از 45مورد مطالعه با بیش از 
تاار در نمودارهااای  بااود. همااین نتیجااه را بطااور وامااح   

ریرفکشن رسم شده و مقایساه نماودار ریرفکشان کال باا      
تاوان مشااهده کارد، بطوریکاه در هار دو       هاا مای  دیگر تله

ای بیشترین همااهنگی  پنجره ی عرصه نمودار ریرفکشن تله
جما    را از نظر فراوانی افراد به دام افتاده و تعداد خاانواده 

ساطلی   ی با نمودار کل دارد. در این مطالعه تلاه  آوری شده
های عددی تناوع و تعاداد   سفید نیز هر چند از نظر شاخص

-پنجاره  ی افتاده در هر دو عرصه همانند تلهه دامخانواده ب

ای عمل کرده، اما از نظار فراوانای افاراد باه دام افتااده باه       
ای قارار گرفتاه   پنجاره  ی تاری از تلاه  مرات  در سطح پایین

 ی % و در عرصاه 7مرتعی تنها  ی است، بطوریکه در عرصه
افتاااده را بااه خااود  % از کاال افااراد بااه دام  6زراعاای نیااز 

های ساطلی رنگای   ا  داده بود. به نظر می رسد تلهاختص
 ،باشاند شاید به علت ساختار طراحای خاصای کاه دارا مای    

بالپوشان را باه  نتوانند حجم باالیی از حشراتی مانند سخت
زیساتی راساته   ارزیاابی تناوع   دام بیاندازند که ایان امار در  

همچناان کاه در    ،مذکور می تواناد یا  نقاص عماده باشاد     
در جنگل های جنوب غربای فرانساه نیاز انجاام     تحقیقی که 

-ای نسبت باه تلاه  پنجره ی دهد که تلهگرفته نتایج نشان می

بالپوشااان ای و رنگاای در جماا  آوری سااخت هااای طعمااه
 ,.Bouget et al)چوبخوار بهتر و کاراتر عمال کارده اسات    

الزم به ذکار اسات کاه مقایساه منحنای ریرفکشان        (.2010
ر تلاه هاای ماورد اساتفاده در هار دو      ای با دیگپنجره ی تله

 ی هاای تلاه  که منحنای  دهد نشان می ی مورد مطالعه عرصه
فرد کامال حالت خطی  1000های باالی ای در فراوانیپنجره

-ماذکور در جما    ی پیدا کرده که نشان از کارایی باالی تله

موجاود در منطقاه ماورد    هاای  آوری تقریبا تماام خاانواده  
 (.2 و 1)شکل  است بررسی
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باارداری از یکاای از نکااات حااا ز اهمیاات در اماار نمونااه      

بارداری  مختلاف مخصوصاا زماانی کاه نموناه      یهاعرصه
 ی زیساتی حشارات متعلاق باه راساته     جهت بررسای تناوع  

نسا  باه    ایبالپوشان این است که تلاه هاای پنجاره   سخت
 به آسانی قابل ساخت، نص  و تعویض هستند سایر تله ها

(Bouget et al., 2010.) 
تواناااد در بررسااای و ارزیاااابی نتاااایج ماااذکور مااای     

بالپوشان مخصوصا زمانی زیستی سختخصوصیات تنوع

آوری مانند تور زدن کارایی الزم های معمول جم ه روشک
د نا ند حشرات را در حجم باال شاکار کن ند و نمی توانرا ندار

آوری نمونااه هااای کمیاااب و پنهااان را و یااا توانااایی جماا 
بساایار کارآمااد باشااد و بااه شاادت ماای توانااد در   ،دنااندار

ساخت   ی بررسی فونستی  خاانواده هاای مختلاف راساته    
حا ز اهمیت بوده و مورد اساتفاده قارار    ی  روازبالپوشان پ

 گیرد.
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زراعی )ب( ایستگاه  ی مرتعی )الف( و عرصه ی های نصب شده در عرصههای ریرفکشن رسم شده کل و انواع تلهمنحنی -3شکل 

 .تحقیقات کشاورزی سارال )استان کردستان(

Figure 3.  The rarefaction curves of total and deployed different traps in the rangeland (A) and the 

farm (B) of Saral agricultural research station (Kurdistan province). 
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Abstract 

In this study, the efficiency of different traps including window trap and colored pan traps (white, yellow, red, 

purple and blue ones) to capture members of the order Coleoptera was assessed in the two rangeland and 

farmland habitats of the Saral Agricultural Station of Kordestan province. During the study, a total of 18509 

individuals from 19 families of the Coleoptera were collected using the different traps. The results showed that 

the rarefaction curve of window trap had the most coordination and estimation with total rarefaction curve. 

There was significant difference (α=5%) among the traps in value of Shannon-Wiener index (P=0, df=5, 

F=37.07) and Simpson index (P=0, df=5, F=10.87) in rangeland area. While window trap had higher mean 

Shannon- Wiener and Simpson indexes (0.9±0.06 Bit and 5.8±1.1 respectively) than colored pan traps. In 

farmland area, there also was significant difference (α=5%) among the traps in value of Shannon-Wiener (P=0, 

df=5, F=16.84) and Simpson indexes (P=0, df=5, F=9.18) in, while window trap and white pan traps had highest 

mean Shannon- Wiener index (0.9±0.02 Bit and 0.8±0.08 Bit respectively) and Simpson index (6.1±0.5 and 

5.6±1.5 respectively). 
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