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 چکیده
مورد مطالعه قرارگرفت.  4931در سال استان تهران  رقش جنوبدر Carabidaeخانواده  های سوسک ای گونه تنوع

 سبز فضای زراعی مانند یونجه و جو و مختلف های اکوسیستم از گودالی تله از استفاده باحشرات  ینا آوری جمع

محاسبه شد. تنوع   Species Diversity and Richness (SDR)ای با استفاده از نرم افزار تنوع گونه. شد انجام

ای، شاخص پیلو جی، غنای  ای بتا، سکنواختی گونه آلفا، شاخص شانون واینر، شاخص سیمپسون، تنوع گونه ای گونه

. شد یآورجمع گونه 41 به متعلق نمونه 154 مجموع در تحقیق این در ای و شاخص شباهت محاسبه شد. گونه

 Acinopus picipes (Olivier, 1795) ،Amara ovate (Fabricius, 1792) ،Brachinus ejaculansها شامل  گونه

Fisher von Waldheim, 1828 ،Calathus fuscipes (Goeze, 1777)، Calathus melanocephalus 

(Linnaeus, 1758) ،Cylindera germanica (Linnaeus, 1758) ،Distichus planus (Bonelli, 1813) ،

Harpalus griseus (Panzer, 1796) ،Harpalus rufipes (Degeer, 1774)، Poecilus wollastoni 

(Wollaston, 1854)  ،Siagona europaea Dejean, 1826 و  Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777)  باشند می. 

دارای بیشترین فراوانی در مزرعه جو پاکدشت و قرچک   Distichus planusگونهبه دست آمده،  جیاساس نتا بر

و مزارع جو  نیشتریب یدارا گونه 5و مزرعه یونجه پاکدشت با  گونه 8با  حانیسبز دانشکده ابور یفضابود. 

ترین بیش یدارا پاکدشت ونجهی مزرعه نیهمچن. بودند تعداد گونه نیکمتر یگونه دارا 1پاکدشت و قرچک با 

 تنوع نظر از شباهت، شاخص اساس رب. بودند یکنواختیترین  کم یدارا پاکدشت جو مزرعه و یکنواختیمیزان 

 نشانبهم  را شباهت نیشتریب پاکدشت ونجهی مزرعه و حانیابور دانشکده سبز یفضا ینیزم یها سوسک یا گونه

 99درصد( و مزرعه جو پاکدشت و قرچک با مزرعه یونجه پاکدشت کمترین شباهت را داشتند ) 55) دادند

 درصد(. 

 

 تهران واینر، یکنواختی،-ی، شانونا های زمینی، تنوع گونه : سوسکها کلیدواژه



 قدمهم

)زمینیهایسوسک Carabidaeخانواده راسته( به

ز بالپوشان، باالخانوادهAdephagaیرراستهسخت و

Carabidoideaدار  Triplehorn and)دنتعلق

Johnson, 2005)هزارگونهاز42بهیکوتاکنوننزد

دن سراسر در  Lobl and)اندشدهییشناسایاآنها

Smetana, 2003) زمینیسوسکهاییشترب.
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شپشکسنها،زنجرهها،شتهمانندمختلف ها،ها،

بذرهایوبالپوشان سختسایردوباالن،بالپولکداران،

(Kromp, 1999)نمایندمیکمکهرزعلفهای در.

سوسک این از تعدادکمی تغذهامقابل، ویهبا دانه از

وجزاهچهیگ آفات مکشاورزی به.شوندیمحسوب

ازZabrusجنسیکاملوالروهاحشراتعنوانمثال،
کنندمیتغذیهدیگرغالتوگندمهایگیاهچهوهادانه

بهشمارچاوداروجوگندم،بالقوهآفاتازایراندرو

(Khanjani, 2009)روندمی خانوادهاینافرادبیشتر.

 Larochelle and)چیزخوارندهمهوفعالشب

Larivier, 2003)ایبهدلیلتغذیهازطیفگستردهو

ها،هادرگلخانهازآفاتونیزتغذیهازحلزونهاوراب

اکوسینقشمهم کنندیمیبازیکشاورزهاییستمدر

(Kromp, 1999) خاطربدینشکارگرهاایناهمیت.

دروانندتمیتخصصی،شکارگرهایبرخالفکهاست

زندهدارد،قرارپایینیسطحدرآفتتراکمکهزمانی

سوسکGoulet, 2003)بمانند از خانوادهینایها(.

ترش دوره به قدمت لحاظ از مییاریکه گردندبر

(Powell, 2009)،وزیستیهایشاخصعنوانبه

نیززیستمحیطسالمتارزیابیمنظوربهشناختیبوم

خودزیستگاهبهحشراتاینزیراشود،میاستفاده

در.(Avgin and Lufft, 2010)دهندمینشانواکنش

20ایرانزمینیهایسوسکفونفهرستجدیدترین

 اینزیرگونهوگونه150جنسو955زیرخانواده، از

 Azadbakhsh and)استشدهمعرفیخانواده

Nozari, 2015) زمینیسوسکفونبررسیدر. های

گزارشجنس91ازگونه23،تهراناستانقشرجنوب

ندبودجدیدتهراناستانبرایآنگونه94کهندشد

(Ghobadi et al., 2018). بودنبا شکارگر به توجه

آفاتویعیکهازلحاظکنترلطبیتیحشراتواهمینا

 بردن زباال سامانهدریستیتنوع یکشاورزهایبوم

 مطالعه مختلفبرایهاآنیاگونهتنوعدارند، مناطق

یعیپراکنشوسیحشراتداراایناست.یضروریرانا

یها یابانگرفتهتابیریمناطقگرمسیبارانیها ازجنگل

کهباتوجه(Powell, 2009)خشکهستندیمهمناطقن

اقل پاکدشتیمبه تعیینشهرستان یلپتانسضرورت

گونه تنوع داشت. خواهد وجود آنها فعال یا حضور

اکوسزمینییها سوسک شاملکشاورزییها یستمدر

یعیباشدوبهطورطب یقابلمالحظهمیزنمزارعوباغات

جمعینقشموثر کنترل ایاریبسیتدر آفات یفاءاز

Larochelle and Larivier, 2007)یندنما یم به(.

دریکمنطقهآنهایافونوتنوعگونهیینتعهمیندلیل،

آفاتیریتمدیهابهبرنامهیقابلتوجهکمکتواندیم

 یناهدفکند. ساختارزیستیتنوعیبررسمطالعه و

یهاسوسکیاگونه بومCarabidaeخانواده در

جویزراعیهاسامانه و یونجه غمانند مانندیرزراعیو

 .باشدیماستانتهرانیدرجنوبشرقفضایسبز



 ها و روش مواد

 اینمطالعه پاکدشتبا9314سالدر شهرستان در

انجامشد.9جدولشدهدربیانمختصاتجغرافیایی

گونه یسوسکهایاتنوع درCarabidaeخانواده

مختلفچهار سامانه پردیسشاملبوم دانشگاه محوطه

کهیجنگلیمهنوسبزرهاشدهیفضاابوریحانبیرونی)

اهایدرختیاغلبشاملگونه ،قاقیانارون،عرعر،کاج،

پاکدشتودریونجهمزرعهیکبود(،چناروانواعسرو

 جویک بررسدرمزرعه مورد گرفتیقرچک قرار

تانیفروردلیازاوایبردارطولمدتنمونه(.9)جدول

بود.14ماهسالریاواخرت

برایبررسیتنوعزیستیاینحشراتوبهدامافتادن

توسطتله روششکار از گوداآنها گرفتههای بهره لی

قطردهانه بدینمنظورازظروفپالستیکیبا و98شد.

 22عمق تعداد به بوم98سانتیمتر، هر در سامانهعدد

 تلهدر98مجموعدرحاویآبنمکاستفادهگردید.

 بر بالغ 3فضایی شدند. داده قرار ازدیبازدباهکتار

دامبههایروزیکبار،سوسک92یهرگودالیهاتله

وشمارشیگذاریشدندوپسازکدآورافتادهجمع

حاودر ظرف سفیدرون آزما12دیالکل به شگاهی%
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 تحقیق این در مطالعه مورد بوم زیست چهار ییایجغراف مختصات -4 جدول
Table 1- Geographical coordinates of four studied ecosystems in this research 

Ecosystems Green land of 

Aburayhan 

Campus 

Barley of Pakdasht Alfalfa of 

Pakdasht 

Barley of 

Gharchak 

Longitude  51˚41′11′′ 51˚36′22′′ 51˚36′58′′ 51˚33′14′′ 

Latitude  35˚28′54′′ 35˚28′21′′ 35˚28′24′′ 35˚26′58′′ 



روشبههانمونهسپس.دندیگردمنتقلحانیابورسیپرد

اقدامییشناساجهتوشدندخشکواتالهاستاندارد

دیگرد سعیدهاگونهقیدقییشناساازبعد. توسطدکتر

آزادبخش محاسبهیبرا.شدثبتگونههرتعداد،

SDRازنرمافزاریاگونهتنوعشاخص
استفاده4نسخه9

.(Seaby & Henderson, 2006)شد

 در هافتاد دام به هاینمونه شمارش و شناسایی از بعد

 Weigmann بندیطبقه روش از استفاده با ابتداها،تله

ایگونه ترکیب غالب ساختار(1973) بدینتعیینشد.

 درصد32از بیش آنها فراوانیکه هاییگونه منظور،

هاییگونه،2فوقغالبهایگونه عنوان به بود،جامعه

 عنوان به بودجامعهدرصد32-92بین آنها فراوانی که

92-5بین فراوانیآنهاکه هاییگونه،3غالبهاینهگو

،4غالبنسبتاًهایگونه عنوانبهبودجامعهدرصد

 به بود جامعه درصد5-9بینفراوانیآنها که هاییگونه

5کمیابهایگونه عنوان  آنها فراوانی که ییهاوگونه

بود9از کمتر جامعه بسیارهایگونه عنوان به،درصد

.شدند شناخته0کمیاب

تعیین غالبیتگونهپساز ازساختار استفاده با ها،

جامعه یکنواختی و زیستی تنوع زیر شاخصهای

محاسبهگردید:Carabidaeهای سوسک

اکوسیستم درون در زیستی تنوع محاسبه هابرای

زیرهایرابطهازها)تنوعبتا(یابیناکوسیستم)تنوعآلفا(

استفادهشد:

                                                 
1- Species Diversity and Richness (IV) 

2- Eudominant 

3- Dominant 

4- Subdominant 
5- Rare 
6- Subrare 

1ینراو-شاخصشانونالف(

مقدارآنونادراستیگونههاریشاخصتحتتاثنیا

(.Ejtehadi et al., 2009)باشد متغیرمی5/9-5/3بین

:Hاستفادهشد.دراینرابطه:9برایمحاسبهآنازرابطه

نسبیهریکازفراوانی Pi ،ینراشاخصتنوعشانونو

د.نمیباشهاگونهکلتعداد:Sوها گونه

(9)




s

i

ii PPH
1

ln




8تنوعسیمپسونشاخصب(

تنیا تحت یها گونهریثأشاخص بوده وغالب

غنایکمتیحساس داردیا گونهیبه آنو بینمقدار

 تا 9صفر رابطه از آن محاسبه برای باشد. می 2متغیر

رابطه این در شد. شاخصتنوعE،استفاده ؛سیمپسون:

Dتنو شاخص عکس گونه: ع سیمپسون؛ تعدادSای :

گونه.

(2)

S

DE
D

1

1 


اینشاخص از استفاده با ویتاکر: شاخصتنوع ج(

ایبینزیستگاهی)تنوعبتا(محاسبه(،تنوعگونه3)رابطه

شد.

شاخص این زیستیβw،در تنوع :

غنایمیانگینα: کلگونههاوتعداد S:زیستگاهی،بین

میباشند.ایگونه

(3)
1




S
w



                                                 
7- Shannon-Wiener Index 

8- Simpson's Index 
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 محاسبه توزیعچگونگی)9ها گونهیکنواختیبرای

ازدوشاخصزیراستفادهها بینگونهدرفراوانیافراد )

گردید:

شاخصهیبرپاشاخصاین2جیپیلو شاخصالف(

درگردید.محاسبه4رابطهازواستوینر-تنوعشانون

 شاخصتنHاینرابطه، وعگونه: و تعدادSایشانون :

باشند. میهاکلگونه

(4)
)(log S

H
J

e






:اینشاخصبرپایه3سیمپسونیکنواختیشاخصب(

گونه تنوع تحتشاخص و است سیمپسون تأثیر ای

گونه در نادر نمیجامعههای قرار از و 5رابطهگیرد

شد:محاسبه

(5)

S

DE
D

1

1 




شاخصنیانییتعیبرا:4یاگونهیغناشاخص-ج

بهکمک.دیاستفادهگرد0ورابطه5رفکشنیازروشر

 تعدادگونهاینشاخص، انتظاردر نمونهیکهایمورد

.بهدشازجامعه،تخمینزدهتصادفیازافرادگرفتهشده

دهدکهروشبهاینسوالجوابمینیاعبارتدیگر،

احتماالً(n<N)ازجامعهگرفتهشونددتعدادافراnاگر

؟هاوجودخواهدداشتدرآن(S)تعدادگونهچه



(0)
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1- Evenness 

2- Pielou J 

3- Simpson's E Index 

4- Species Richness 

5- Rarefaction 

رابطه این گونه: S،در کل جمعتعداد آوریهای

تعدادکلافرادN:ام؛ i=تعدادافراددرگونهNi شده؛

:تعدادافرادگرفتهشدهازجامعه.nوجامعه

هایمختلفازسامانهمحاسبهمیزانشباهتبومبرای

شاخصشباهتسورنسون زیستی، تنوع 0نظر (1)رابطه

شاخص این در گرفت. قرار استفاده تعداد a: ،مورد

 گونه منطقه؛ هاییگونهتعداد b :هایمشتركبیندو

 cوندستینBدولیدرمنطقهنوجوددار Aکهدرمنطقه

تعداد دولیدرنوجوددار Bدرمنطقهکههاییگونه:

.ندستین Aمنطقه

(1)
)2(

2

cba

a
cs




 

 بحث و جینتا

92بهنمونهمتعلق452،مجموعاینپژوهشدردر

 1ازگونه از درزمینیهایسوسکزیرخانواده

شرحسامانهبوم به بررسی، مورد 2هایجدولهای 5تا

شدند.شناسایی

دربیرونههی،ابوریحههاننشههگاهداپههردیسمحوطهههدر

شدندکهازآوریجمعگونه8بهمتعلقفرد923مجموع

 Cylindera germanicaیسوسهکببهرهها،میهانآن

(Linnaeus, 1758)وسوسهکHarpalus rufipes 

(Degeer, 1774)وتعهدادبودنهدفوقغالبهایگونه

.دوبنهدیشهدندطبقههنهادریهاگونهوجزیزپنجگونهن

یهبسهاختارترکدرصهد08درمجمهوعفوقغالبگونه

)جدولدادندرابهخوداختصاصسامانهاینبومیاگونه

قدارشاخصیکنواختیدرهمینامرباعثکاهشمو(2

.(2سامانهشد)جدولاینبوم

متعلهقنمونهه12مجمهوعدرپاکدشت،یونجهمزرعهدر

 Brachinusگونههاازمیانآنکهشدیآورگونهجمع5به

ejaculans Fisher von Waldheimترینفراوانهیبیشبا

هگونههسه(.3)جهدولبهودفوقغالبگونه(درصد19/35)
Calathus fuscipes (Goeze, 1777) 

                                                 
6- Sorensen Index 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisher_von_Waldheim&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_August_Ephraim_Goeze
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 فضای سبز دانشکده ابوریحاندر  Carabidaeخانواده های  سوسکای  ترکیب گونه ساختار -1 جدول
Table 2- Community structure of family Carabidae in green space of Abureyhan campus 

Degree of 

dominance
Frequency 

percentage 

Number of 

individuals
Species 

Eudominant36.5845Harpalus rufipes 
Eudominant30.89 38Cylindera germanica 
Dominant14.6318 Distichus planus 

Rare4.876Calathus fuscipes  
Rare4.065Calathus melanocephalus 

Rare4.065Harpalus griseus 
Rare2.433Poecilus wollastoni 
Rare2.433Amara ovata 
%100 123Total 

 

 

Poecilus wollastoni (Wollaston, 1854)و

Harpalus rufipes (Degeer, 1774)بودند غالب

ولیدراینبومسامانهگونهنادریوجودنداشت.

4دادتعرویهمرفته،جومنطقهپاکدشتمزارعدر

جمع اشدندیآور گونه از گونه،تعدادینکه دو

Distichus planus (Bonelli, 1813)وPoecilus 

wollastoni،دادندتشکیلرایفرواندرصد11ازبیش

(944 فردجمع941عددسوسکاز اینوآوریشده(

شدید، تنوعویکنواختیمیزانازشدتبهغالبیت

.(4)جدولکاستهاستسامانهدراینبومایگونه


 پاکدشت یونجهمزرعه در  Carabidaeخانواده های  سوسک ای گونه ترکیب ساختار -9 جدول

Table 3- Community structure of family Carabidae in alfalfa of Pakdasht  

Degree of 

dominance
Frequency 

percentage 

Number of 

individuals
Species 

Eudominant35.71 25Brachinus ejaculans 
Dominant24.2817 Calathus fuscipes 
Dominant18.5713Poecilus wollastoni 

Dominant12.859Harpalus rufipes 
Subdominat8.57 6Distichus planus 

%100 70Total 



 پاکدشت جومزرعه در  Carabidaeخانواده های  سوسک ای گونه ترکیب ساختار -1 جدول
Table 4- Community structure of family Carabidae in barley of Pakdasht 

Degree of 

dominance
Frequency 

percentage 

Number of 

individuals
Species 

Eudominant58.04 85 Distichus planus 
Eudominant39.5959 Poecilus wollastoni 

Rare2.684Acinopus picipes 

Subrare0.671Siagona europaea 
%100 149Total 

 

نزرعهمدر قرچک جویزجو مزرعه همانند

مجموع ،پاکدشتدر خانوادهچهار سوسکاز گونه

Carabidaeدرندشدیآورجمع آنهاکه دومیان

 wollastoniPoecilusوplanus Distichusیگونه

فراوانی، نظر واز غالب  Acinopusیگونهفوق

picipes (Olivier, 1795)بود بندنادر یش. 19از

گونهدرصد گونهیستزیناهایاز دو به متعلق بوم

  PoecilusوDistichus planusسوسک

 wollastoniجومزرعهبانتایجاینکه(.5)جدولبود

داشت.مطابقتپاکدشتمنطقهدر



 ...سامانهدرچندبومCarabidaeخانوادهیهاسوسکایهگونتنوع وهمکاران:قبادی

 

 

08 

 قرچک جو مزرعهدر  Carabidaeخانواده های  سوسک ای گونه ترکیب ساختار -5 جدول
Table 5- Community structure of family Carabidae in barley of Gharchak 

Degree of 

dominance
Frequency 

percentage 

Number of 

individuals
Species 

Eudominant47.2251Distichus planus 
Eudominant44.44 48Poecilus wollastoni 
Subdominant6.487 Zabrus tenebrioides 

Rare1.852Acinopus picipes 
%100 108Total 

 

 

شاخص وگونهعتنومختلفهایمقادیر ای

 بومیکنواختی سامانهدر جدول مختلفدر ارایه0های

شده شتریبکهنریاو-شانونشاخصجینتااساسبراند.

سوسک،استنادریهاگونهریتأثتحت هایجامعه

یونجهحانیابوردانشگاهمحوطهردزمینی مزرعه و

آماریتفاوتمعنی نظر لیدارینداشتندوپاکدشتاز

مقای بومدر با دیگر،سامانهسه نشانیشتریبتنوعهای

قرچکازپاکدشتجومزرعه،مقابلدر.دادند جو و

معنی تفاوت آماری نظر و ندادند نشان یداراداری

کهمپسونیسشاخصنتایج.ندبودیاگونهتنوعنیکمتر

همین،کندیمیریگمیتصمغالبگونهاساسبر نیز

تاییدکردو درمقداراینشاخصندادکهنشانتایجرا

 محوطهپاکدشتونجهیمزرعه حانیابوردانشگاهو

معنی داریتفاوت سطح ولیدرصد5در ندادند نشان

اینکهدرمزرعهیونجهمقدارعددیاینشاخصبهدلیل

 درگونهکیفقط و داشت وجود غالب فوق

ها سامانهبوم دیگر غالبی فوق گونه داشتدو ،وجود

.(0)جدولبودباالتر
 

 در جنوب شرقی تهران مختلف یها سامانه در بوم Carabidaeخانواده  یها سوسکو یکنواختی  یا گونه تنوع یها شاخص -6 جدول
Table 6- Species diversity and evenness indices of family Carabidae in different ecosystems in 

southeastern of Tehran 
Ecosystems in this study 

Barley of 

Gharchak
Barley of 

Pakdasht
Alfalfa of 

Pakdasht 

Green space of 

Aburayhan 

Index
 

4 4 5 8 Species number Diversity Index 

0.966
b

 0.818
b

 1.498
a

 1.601
a

 ShannonWiener 

2.383
b

 2.085
b

 4.274
a

 3.976
a

 Simpson 

0.697
c

 0.590
c

 0.931
a

 0.770
b

 Pielou JEvenness Index
0.596

b
 0.521

b
 0.855

a
 0.497

c
 Simpson  

The values that are statistically different in each rows are marked with different letters (P<0.05).

 

ونجهیمزرعهنشاندادکهیکنواختیمقادیرشاخص

پیلوجیدر139/2)یکنواختیبیشترینیداراپاکدشت

 سیمپسون855/2و در ازپاکدشتجومزرعهدربود.(

)85شدهشکارفرد941 به(درصد24/58فرد متعلق

شدید،کهبودگونهکی غالبیت کاهشاین باعث

خانوادهیهاسوسکیفراوان-رتبهیمنحنشد.یکنواختی

Carabidaeمختلفیهاسامانهبومدر کهنشان داد

بوددرحانیابورسبزیفضابهبوطمرخطنیتریطوالن

پاکدشتمقابل، جو باکیدارایمزرعه کوتاه خط

نشان(9بود)شکلتندبیش غناکه یواگونهیدهنده

.بودسامانهدراینبومکمتریکنواختی

درجامعههههسوسهههکهایزمینهههیرفکشهههنیریمنحنههه

هایموردمطالعهدرجنوبشرقتهران)شهکلسامانهبوم

فردمتعلهق452تعدادهاسامانهدادکهدراینبوم(نشان2

نیهد.بههعنهوانمثهال،بهراسهاسانگونهوجوددار92به

مهثالًینمونهبهصهورتتصهادفیتعدادکیاگریمنحن

فهرد224کههاسهتنیهابهرانتظارشودانتخابفرد224

 .باشدگونه99بهمتعلق
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 تهران یمختلف جنوب شرق یها سامانه در بوم Carabidaeخانواده  ینیمز یها سوسک یفراوان-رتبه یمنحن -4 شکل

Figure 1. Rank abundance of family Carabidae in different ecosystems of southeastern of Tehran 

 


 تهران یمختلف جنوب شرق یها سامانه در بوم Carabidaeخانواده  ینیزم یها سوسک یبیترک رفکشیر یمنحن -1 شکل

Figure 2. Plot of pooled rarefaction of family Carabidae in different ecosystems of southeastern of 

Tehran 

112 

224 

336 

448 



 ...سامانهدرچندبومCarabidaeخانوادهیهاسوسکایهگونتنوع وهمکاران:قبادی

 

 

12 

ایهههاو)تعهدادگونههیاتنوعگونههراتییتغسرعت

کیهدرطولایجوامعمختلفنی(بهایفراوانیکنواختی

نیهیعتنهوعبتهاتیریهگانهدازهلهیبههوسهیطیمحانیگراد

تنوعبتها،یریگدراندازهنیگزیجایها.ازروششودیم

در.باشهدیشهباهتمنهاطقمهایهیمطالعهدرجههمبستگ

ستمیاکوسدونیباختالفزانیمبتایاگونهتنوعقتیحق

نیشهباهتبهنیشهتریبقیهتحقنیهدرا.دههدیمهنشانرا

15پاکدشههت)ونجهههیومزرعهههحههانیسههبزابوریفضهها

وقرچههکجههومههزارعآنازبعههد.بههود(درصههدشههباهت

نیکمتههرایهه(درصههد02)شههباهتنیشههتریبپاکدشههت

مربوطاختالفاتنیشتریب.داشتندرا(درصد38)اختالف

درجههومههزارعبههاپاکدشههتونجهههیمزرعهههاخههتالفبههه

.(1)جدولبودپاکدشتوقرچک


مختلاف   یهاا  ساامانه  در باوم  Carabidaeخاانواده   یاه سوسکو شباهت  بتا( ای گونه های ویتاکر )تنوع شاخص -5 جدول

 تهران جنوب شرق
Table 7- Whittaker's (Beta diversity) and Similarity indices of the family Carabidae in different 

ecosystems of southeastern of Tehran 

Ecosystems Whittaker's Index Similarity Index 

green space of Aburayhan and Alfalfa of Pakdasht 0.25 0.75 

green space of Aburayhan and Barley of Pakdasht 0.56 0.44 

green space of Aburayhan and Barley of Gharchak 0.56 0.44 

Barley of Pakdasht and Barley of Gharchak 0.38 0.62 

Barley of Pakdasht and Alfalfa of Pakdasht 0.67 0.33 

Barley of Gharchak and Alfalfa of Pakdasht 0.67 0.33 

 



تنههوعیروGhahari (2018)یهههایبررسههجینتهها

درCarabidaeشهکارگرخهانوادهیهاسوسکیاگونه

کههدراسهتانمازنهدراننشهاندادهایمختلفسامانهبوم

بهیندرHarpalus griseus (Panzer, 1796)گونهه

پهراکنشبهودهنیشهتریبیداراشدهآوریجمعگونه22

 .HوHarpalus griseusههایگونههنیهمچنه.اسهت

fuscicornis (Menetries, 1832)رایفراواننیشتریب

Carabidaeخانوادهیهاسوسکیاگونهتنوع.داشتند

)شهرسهتانگلسهتاناسهتاندریزراعهیههابوم ستیدرز

وشدیبررسRezaye et al. (2011)توسط(آزادشهر

نشهانآنههاجینتها.شدییشناساسوسکگونه32کلدر

باقال،یفرنگگوجهگندم،کلزا،مزارعدرگونهتعدادداد

ومقههداربههود92و24،22،98،98بیههترتبهههایسههوو

2و90/2،51/2،89/9،22/2بیهشانونبهترتشاخص

و13/4،21/92،29/4،90/0بیهبههترتنیزمپسونیوس

Rezaye Nodeh et al (2011).شهدمحاسهبه92/0

یههاسامانهبومدرراهاسوسکنیایاگونهتنوعمجدداً

کردنهد.ی)شهرستانآزادشهر(بررسهگلستاناستانیباغ

شهکاروراگونهه30دمتعلهقبههفر8918ایشان،درکل

متعلهقگونهه92و39،91بیهکردندکهبهترتییشناسا

نتهایجدنهد.بوتهونیهلووزتون،یز-باغاتمخلوطهلوبه

هایزمینهیدرباغهاتفونسوسکدادنشانفوقتحقیق

وتنوعبیشتریبودترنسبتبهمزارع)تحقیقحاضر(غنی

تعدادگونهبیشتریدرادد.همچنیننتایجآننشانداشت

باغههاتمخلههوط)هلههووزیتههون(شههکارشههدهاسههت.

نشهاندادکههدرHummel et al. (2012)تحقیقهات

ایهایمخلوط)گندموکلزا(فراوانیوتنوعگونهکشت

ویافههتافههزایشCarabidaeهههایخههانوادهسوسههک

واینهرویکنهواختیبههمشاهدهکردندکهشاخصشانون

طرزقابلتوجهیافزایشداشتهاست.

 :کلی گیری نتیجه

درجنهههوبشهههرقتههههراندرتحقیهههقحاضهههرکهههه

انجههامشههدنتههایجنشههانمههیدهههدکهههت(شهه)پاکد

تنهوعیشهترینبیونجههسهامانهبهومدرزمینیهایسوسک

https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wolfgang_Franz_Panzer
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کهههاحتمههاالبهههخههاطرراداشههتندویکنههواختیایگونههه

اگرچهه.میباشدسالهبودناینگیاهیباالوچندگلده

ولییکگونهفوقغالبدراینبومسامانهوجودداشت

گونهفوقغالبوجودداشت.2هایدیگردربومسامانه

بهایحهانابورمحوطههدانشهگاهسهبزیبومسامانهفضادر

41/01چهونیولشدند،شکاریشتریتعدادگونهبینکها

Cylindera germanicaونهگدودرصدآنهامربوطبه

یکنههواختییجهههدرنت،نههدبودHarpalus rufipesو

سهامانهبهومیهندراایگونههتنوعوبهدنبالآن،هاگونه

جههومزرعههدرازمزرعههیونجهههمحاسهبهگردیههد.تهرکم

هههایگونهههیدرصههدفروانهه03/11ازیشپاکدشههتبهه

Distichus planusشدهمربوطبهدوگونهیآورجمع

ایههنغالبیههتبسههیارونههدبودPoecilus wollastoniو

درمیههانایگونهههتنههوعکمتههرینشههدیدباعههثشههدتهها

.دیدهشودسامانهاینبومدرهایمختلفسامانهبوم



 گزاریسپاس

بدینوسیلهازحمایتدانشگاهتهرانبهخاطرفراهم

می قدردانی و تشکر تحقیق امکاناتاین گردد.نمودن

توسطنگارندهپنجمشناساییشدند.هانمونه
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Abstract  

Background and objectives 
Ground beetles as ‘‘generalist predators’’ are one of the most common and species-rich 

families of arthropods in agricultural ecosystems and their role as effective bioindicators is 

well known.  

Materials and Methods 
Ground beetles (Carabidae) of south east of Tehran province was studied during 2015. These 

beetles were collected by pitfall traps from different ecosystems such as alfalfa and barley 

fields as well as green spaces. The species diversity was studied by Species Diversity and 

Richness software. Different tests used in this study included:  Alpha Diversity index, 

Shannon-Wiener Index, Simpson Index, Beta (β) diversity, Species Evenness, Pielou J 

Index, Species Richness and Similarity index. 

Results 
In this study 450 specimens belonging to 12 species were collected. The species include  

Acinopus picipes (Olivier, 1795), Amara ovate (Fabricius, 1792), Brachinus ejaculans Fisher 

von Waldheim, 1828, Calathus fuscipes (Goeze, 1777)،, Calathus melanocephalus 

(Linnaeus, 1758), Cylindera germanica (Linnaeus, 1758), Distichus planus (Bonelli, 1813), 

Harpalus griseus (Panzer, 1796), Harpalus rufipes (Degeer, 1774), Poecilus wollastoni 

(Wollaston, 1854), Siagona europaea Dejean, 1826 and Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777) . 
Based on the results, Distichus planus had the most divergence in barley fields of Pakdasht 

and Gharchak. Green space of Abureyhan campus and alfalfa field of Pakdasht with 8 and 5 

species, respectively, had the highest number of species. Both of barley fields of Pakdasht 

and Gharchak with 4 species had the lowest number of species. Moreover, the alfalfa field of 

Pakdasht and barley field of Pakdasht had the highest and lowest evenness, respectively. 

Based on the similarity index, green space of Abureyhan campus and alfalfa field of 

https://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Christian_Fabricius
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisher_von_Waldheim&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisher_von_Waldheim&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_August_Ephraim_Goeze
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/10th_edition_of_Systema_Naturae
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/10th_edition_of_Systema_Naturae
https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wolfgang_Franz_Panzer
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_De_Geer
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_August_Ephraim_Goeze
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Pakdasht had the most similarity (75%) and barley of Pakdasht and Gharchak with alfalfa 

field of Pakdasht had the lowest similarity (33%).  

Discussion 
Carabid beetles are important biological control agents in agroecosystems and the study of 

their biodiversity helps pest management programs. The results of this study enhanced our 

knowledge regarding the diversity of Carabid species in central Iran. 
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