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 چکیده
و  یاقلیمشرایط باشند.  از شکارگران مهم بسیاری از آفات کشاورزی در جهان می Anthocoridaeهای خانواده سن

دشمنان طبیعی، جمعیت آفات را تغییر دهند. در این  مکن است با تاثیر روی تنوع زیستیکشاورزی م هایفعالیت

در دو اقلیم گرم و نیمه خشک )میناب( و گرم و  Anthocoridaeهای خانواده مطالعه، فون و تنوع زیستی سن

ها  آن های کشاورزی روی تنوع زیستیمورد بررسی قرار گرفت و تاثیر فعالیتاستان هرمزگان    مرطوب )تازیان(

انجام  و بکر تحت کشت های مختلفبرداری از گیاهان مختلف یکساله و چندساله از اکوسیستمتعیین شد. نمونه

، Orius (Dimorphella) albidipennis (Reuter1884) شامل Oriusپنج گونه از جنس گرفت. در این بررسی، 

O.(Dimorphella) maxidentex (Ghauri, 1972)،O. minutus (Linnaeus‚ 1758) ،O. laevigatus (Fiber‚ 

 روی گیاهان مختلفبه ترتیب از  O. minutusو  O. maxidentexو سه گونه  O.niger (Wolff, 1811)و  (1860

 .Oبه ترتیب  خشک گرم و نیمه و  گرم و مرطوب های آوری شد.گونه غالب در اقلیمجمع در اقلیم تازیان و میناب،

maxidentex  وO. albidipennis .گرم و    در اقلیم و یکنواختی   های مختلف تنوع زیستی شاخص مقدار  بود

فصل بهار و  ها در تنوع زیستی سنبیشترین  بود. تر گرم و نیمه خشک بیش داری از اقلیمبه صورت معنی مرطوب

زمستان و بهار به صورت  های ها در فصل جامعه سن شاخص یکنواختی مقدار  .مشاهده شدفصل پاییز در کمترین آن 

 تحت کشت های در اکوسیستم های این خانواده تنوع زیستی سن با این حال، داری بیشتر از تابستان و پاییز بود.معنی

برای توسعه برنامه توان میتحقیق  ن. از نتایج اینداشتند درون هر اقلیم،در  داری با همدیگر و بکر اختالف معنی

 استفاده نمود. هرمزگانها در استان کنترل بیولوژیک توسط این سن

 ای، یکنواختی گونهاکوسیستم کشاورزی، شناسایی گونه، غنای گونه، Oriusهای جنس : سنهاهژکلیدوا

 

 مقدمه

شاخص از زیستیزیستیهایاستفاده تنوع بویژه

بهیکحشرات، مناسبو راه بررسی برای تأثیرصرفه

کشاورزیرویهایوجودآمدهدراکوسیستمتغییراتبه

 ,Fathi)استجمعیتحشراتآفتوشکارگرهایآنها

2017; Magurran, 2004; Bridgham, 1988.) 

سنبهمعروف،Anthocoridaeهایخانوادهسن

سراسرگونهدر000-400شامل،9جثهریزغارتگرهای

کهباشدمیدنیا در   ,Lattin)قراردارندجنسصد

Oriusجنسافراد(.Ghahari et al., 2009a؛1999

                                                           
1- Minute pirate bugs 
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ترینمهمهایگلنیزمعروفبودهویکیازکهبهسن

شاملحدودبهشمارمیروند،هایاینخانوادهجنس

میگونه00 شده توصیف طیفباشدی در که

زیستگسترده از شدهگاهای پراکنده )ها  ,Lattinاند

مثبتیهاییدارایویژگیخانوادهاینهای(.سن2009

رشدی مختلف مراحل روی شکارگری قدرت نظیر

تواناییجست قسمتآفت، در مختلفوجوگری های

هایپایینشکارواستفادهازگیاه،قدرتبقادرتراکم

ا توانایی جانشین، غذایی درمنابع نمو و رشد دامه

نامساعد طریقشرایط )بهرفتناز دیاپوز بیشتردر

عدمهگونه بها(، خسارت میزبان، بودنگیاه آسان

پرورش باشرایط سازگاری و طعمه ترجیح قدرت ،

می طبیعی دشمنان )سایر  ;Lattin, 1999باشند

Rajabpour et al., 2011.)

سن فون مطالعه، این خانوادهدر های

Anthocoridae ازدر مورددومنطقه هرمزگان استان

هایکشاورزیفعالیتبررسیقرارگرفتوتاثیراقلیمو

ارزیابیشد.هاآندراکوسیستمرویتنوعزیستی



 هامواد و روش

 نمونه برداری

زیستیهابردارینمونه تنوع و بررسیفون منظور به

سن استانهرمزگان،Anthocoridae هایخانواده در

برداریازهراقلیمونمونه92)متفاوتاستانازدواقلیم

بهشرحزیرصورتگرفت:هراکوسیستم(

اقلیمگرمو شهرستانمیتاببهعنواننماینده -الف

 N"50.4'03°27مختصاتاکوسیستمبکر)نیمهخشک

56°50'24.0"Eفعالیت با اکوسیستم هایمختصات

ارتفاع(N 56°57'21.6"E"20.4'20°27کشاورزی ؛

دریا سطح 20از سالیانه بارش میانگین متر؛ :950

:متر؛یلیم سالیانه دمای گراد؛سانتی18/20میانگین

(درصد2/00سالیانه:نسبیرطوبتمیانگین

-ب نماینده عنوان به تازیان  وبخش گرم اقلیم

بکر)مرطوب اکوسیستم  N"59.4'26°27 مختصات

56°17'46.9"Eاکوسیستم مختصات هایفعالیتباو

کشاورزی :27°16'30.0"N 56°08'34.8"E)ارتفاع ؛

: دریا سطح 90از : سالیانه بارش میانگین 200متر؛

گراد؛درجهسانتی24/20متر؛میانگیندمایسالیانه:میلی

(.درصد0/02سالیانه:نسبیرطوبتمیانگین

اکوسیستمدو،اقلیمهردربرداریبرایانجامنمونه

کشاورزی)شاملهایبافعالیتاکوسیستممختلفشامل

باغ درختان )زراعیانگیاهو، )علفبکراکوسیستمو

شدانتخاب(یادرختانغیرمثمرهرز اطالعاتمربوط.

نمونه مورد اقلیمبراساسبهگیاهانعمده برداریهردو

)دست اکوسیستم نوع جدول در بکر( و شده 9ورزی

شده مناسببیندواقلیم،است.نشانداده برایمقایسه

اکوسیستمبردارینمونه از هرها در مشابه گیاهان و ها

هربرداریصورتگرفت.درهرتاریخنمونهاکوسیستم

تکرار چهار دارای نیز مساحت،اکوسیستم به هرکدام

برای2000 بودند. مربع روشهاسنآوریجمعمتر از

ابعادسفیدسینیدرونگیاهانتکاندن 40×30رنگبه

بردارینمونهکار،یکنواختیجهت.متراستفادهشدسانتی

موردهایمیزبانرویظهرازبعد4تاصبح1ساعاتاز

براینظر مزرعهدرهاسنآوریجمعصورتپذیرفت.

دهوکردهحرکتمزرعهقطردودرطول یکقدمهر

انتخابشدهدرونگیاه.بهتصادفانتخابگردیدگیاه

 تعداد به سفید می5سینی داده تکان برایشد.مرتبه،

دودرقبلحالتمثلدرختانرویازهاسنآوریجمع

قطر بهدرختیکقدمچندوهرکردهحرکتباغ

دوبهدرختانتخابشدهتاجسپس،شدانتخابتصادف

یکشاخهقسمتهرازوشدمیتقسیمعرضیقسمت

شرقجنوب،شمال،(اصلیجهتچهاردر ) غربو

وسپسشددادهتکانسینیدروندروگردیدهانتخاب

شیشهبهنروحشراتشدآوریهاجمعنمونهباآسپیراتور

حاویهای گردیدوگلیسیریندرصد00اتانول منتقل

(Tommasini, 2004.)نسبتباعثافزایشعمر این

سن شیشهنگهداری درون شدها الکل حاوی های

(Ostovan and Niakan, 2000.)
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 های تازیان و مینابهبرداری در هر دو اقلیماطالعات مربوط به گیاهان مورد نمونه -1جدول 
Table 1. Information about sampled host plants in both Tazian and Minab climates 

Action of manipulation Annual/perennial Host plant Ecosystem 
Intensive culture; fertilization and 

irrigation according to 

recommendations of agricultural 

organization 

Annual Helianthus annuus L. Manipulated 

Intensive culture; fertilization and 

irrigation according to 

recommendations of organization; 

spraying with organophosphates 

Annual Solanum melongena L. 

Intensive culture; irrigation 

according to  recommendations of 

agricultural organization 

Annual Calendula officinalis L. 

Intensive culture; irrigation 

according to  recommendations of 

agricultural organization 

Annual Zinnia elegans Jacq. 

Intensive culture; irrigation 

according to  recommendations of 

agricultural organization 

Annual Gaillardia grandiflora Pursh 

Intensive culture; irrigation 

according to  recommendations of 

agricultural organization 

Annual Tagetes erecta L. 

Intensive culture; irrigation 

according to  recommendations of 

agricultural organization 

Perennial Lantana carma L. 

Intensive culture; irrigation 

according to  recommendations of 

agricultural organization 

Perennial Hibiscus syriacus L. 

- Annual Amanranthus retroflexus L. Non-

manipulated - Annual Portulaca oleracea L. 
- Annual Malva sylvestris L. 
- Annual Cyperus rotundus L. 
- Perennial Ziziphusspina-christi L. 
- Perennial Prosopis cineraria L. 





 شناسایی

ازآوریشدههایجمعدقیقگونهسنبرایشناسایی

اسالیدمیکروسکپیتهیهشد.هاآنژنیتالیایحشراتنر

از ماده و نر افراد صورتشناسایی بدن انتهای طریق

شکم انتهای مادهدرگرفت. افراد در و گرد نر افراد

تخمریزبهمنزلهاستکهشیاربرآمدگیویکدارای

بندانتهایOstovan, 1998باشد)می شکمحشراتی(.

درساعت24بهمدتشدنرنگنرجداوجهتبی

الکتوفنل شکممحلول انتهای سپس شدند. داده قرار

نر آوردهحشرات بیرون الکتوفنل محلول وشدهاز

سوزن توسط زیر در و تشریح ظریف استریوهای

پارامرمیکروسکوپ ازحشراتژنیتالیایقسمت نر

شکمجداشدهوپسازقراردادنرویمایعهویرانتهای

آن اسالیداز گردیددایمیها  ,.Davari et al)تهیه

2015.)

گونه قطعی شکلشناسایی مقایسه طریق از ها

توسط ازکلیدهایارائهشده استفاده پارامرافرادنروبا

Pericart (1972) ،Erfanfar andOstovan 

(2005)،Erfanfar et al. (2011) وTommassini 

صورتگرفت.(2004)

https://en.wikipedia.org/wiki/Calendula
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 محاسبه تنوع زیستی

هاتعدادآنشمارشوهانمونهشناساییازاتمامپس

هایزیربااستفادهازشاخص،درهرنوبتنمونهبرداری

 هامحاسبهشد.گونهویکنواختیتنوعزیستی

 های تنوع زیستی شاخص

 1واینر -شانن شاخص الف( 

کمفراوانیکههاییحضورگونهشاخصبراین

تأکیددارند اینمقادیرکم.(Krebs, 1989)دارد

شاخص یکاکوسیستم دهندهدر نشان شدن وارد

( باشد می محیط آن به (.Simpson, 1949تنش

بهشرحزیراست:(9)معادلهمعادلهاینشاخص

9معادله


معادله:دراین

Hوینراو-مقدارشاخصشاننpiفراوانینسبیگونهi

نشاندهندهتعدادگونهها:sمتغیراستوsتا9ازi.ام

میباشد.

 2سیمپسون ای تنوع گونه شاخصب( 

برشاخصوشاخصجزاین هاییکنواختیاستو

درغالبهایگونه  غنایتأکیدجامعه به ولی دارد

برایحساسیتکمتریگونه  شاخصایناساسدارد.

بهصورتکهفردیدوشودمیداده،احتمال(2)معادله

ازتصادفی بییک بیروننهایتجامعه کشیدهبزرگ

 ,Simpson)باشندهایمتفاوتیگونهبهمتعلق،شوندمی

1949).

2معادله


:معادلهایندر

NiتعدادافرادگونهiاموNتعدادکلافراددرنمونهو

nتعدادافرادازگونهiباشد.می

                                                           
1- Shannon-wiener 

2-Simpson 

 یکنواختی های شاخص

شاخص توزیعهای و پراکنش نحوه یکنواختی،

میگونهفراوانی نشان را ها  Southwood and)دهد

Henderson, 2000) هرچه . نسبی یهاگونهفراوانی

ترخواهدآنجامعهیکنواختترباشد،یکجامعهبیش

.(Barnes, 1998بود)
 گونهبرای یکنواختی مقایسه و ازتعیین ها

زیراستفادهشد:هایشاخص

 3شاخص یکنواختی پیلو الف(

 محاسبه برای شاخصاین از شدمعادله استفاده

(Peet, 1974).

3معادله


دراینمعادله:

E،شاخصیکنواختیپیلوHمیزانشاخصیکنواختی

تعدادگونهاست.Sواینرو-شانن

 4شاخص یکنواختی کامارگوب( 

است:4بهصورتمعادله

4معادله

      ∑∑(
       

 
)

 

     

 

   

  

معادله:ایندر

Piینسبتگونه i امبهکلنمونه،Pjیبتگونهنسjام

و نمونه کل استSبه نمونه کل در ها گونه تعداد

(Camargo, 1993).

تجزیه و تحلیل داده ها
 Diversity and Richness Speciesازنرمافزار

(SDR ) محاسبه4نسخه وبرای زیستی تنوع مقایسه و

گونهیکنواختی اقلیمAnthocoridaeهای ها،در

هاوفصولمختلفاستفادهشد.اکوسیستم

                                                           
3-Pielou J 

4-Camargo 
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 نتایج و بحث

 Anthocoridaeهای سن شناسایی

باOriusپنجگونهازجنسجمعاً،اینپژوهشدر

نام علمی  O. (Dimorphella) albidipennisهای

(Reuter1884)،O.(Dimorphella) maxidentex 

(Ghauri, 1972) ،O. minutus (Linnaeus‚ 

1758)،O. laevigatus (Fiber‚ 1860)وO. niger 

(Wolff, 1811)آوریشد.رویگیاهانمختلفجمع

نشان9هادرشکلافرادنراینگونه9اندامجنسیتصویر

 گونه سه است. شده  .O. minutus،Oداده

laevigatus جدیدO.nigerو هرمزگان استان برای

بود.

درایرانO. albidipennisمناطقانتشارقبلیگونه

استان وشامل سیستان سمنان، اصفهان، مازندران، های

فارسبلوچستان، گیالن،  ,.Ghahari et al)گلستان،

2009a)هرمزگان ،(Erfanfar et al., 2011)،

احمد بویر و و(Davari et al., 2015)کهگیلویه

استSepahvand, 2016)خوزستان بوده جهان( در .

درکشورهایآسیایمرکزی،پاکستان،نیزاینگونهقبالً

نزدیکگزارش نیجریهوخاور اسپانیا، عربستان، عراق،

.(Ghahari et al., 2009a)شدهاست

استانهرمزگاندرO. maxidentexگونه از تنها

بود در.(Erfanfar et al., 2011)ایرانگزارششده

غربسودان،شمالغربجهاننیزپراکنشاینگونهدر

.(Ghauri, 1972شد)پاکستانوجنوبهندگزارش

 ازO. minutusگونه گیالن،استانقبال های

کردستان، خراسان، کرمانشاه، اصفهان، همدان، فارس،

غربی آذربایجان و تهران سمنان، مازندران، مرکزی،

(Ghahari et al., 2009a خوزستانو(

(Sepahvand, 2016 درجهان.استارششدهگز(

پالئارکتیکو منطقه اروپا، گونه این انتشار مناطق نیز

ذکرشدهاست.(Ghahari et al., 2009a)شمالآفریقا

                                                           
1- Genitalia 

( وRajabpour, 2011خوزستان یزد خراسان، ،)

وکهگیلویهوبویر(Ghahari et al., 2009a)فارس

 که(Davari et al., 2015)احمد بودند استانهایی

است.O. laevigatusگونه گزارششده قبالازآنها

غربگزارش و اروپا در فعالیتاینگونه از هایینیز

( دارد وجود پاکستان تا  ,.Ghahari et alآسیا

2009a.)

هایمختلفکشوراستانقبالازنیزO. nigerگونه

اص سمنان، مازندران، غربی، آذربایجان فهان،مانند

آذربایجان گیالن، همدان، فارس، کرمان، خراسان،

،خوزستان(Ghahari et al., 2009a)شرقیواردبیل

(Rajabpour, 2011)،احمد بویر و کهگیلویه

(Davari et al., 2015)( گلستان  Darvishو

Mojni, 2013 جمع( شده نیزاستآوری جهان در .

تیک)ازترکیهتاهندکمناطقپالئارازپراکنشاینگونه

لیبی،مراکشو )الجزیره،مصر، وچین(،شمالآفریقا

 ذکر روسیه( تا )بریتانیا اروپا و استتونس( شده

(Ghahari et al., 2009a).

 زیستی تنوع

گونه نسبت و سنتعداد مختلف خانوادههایهای

Anthoicoridaeفصول اقلیمدر بهمختلفهایو

نشاندادهشدهاست.گونه3و2هایترتیبدرجدول

اقلیم مرطوب)هایغالبدر و وو(تازیانگرم گرم

ترتیب(میناب)خشکنیمه  .OوO. maxidentexبه

albidipennisیاندرزایدرتابود.بیشترینغنایگونه

گونه(3گونه(ودرمینابدرتابستان)5فصلزمستان)

مشاهده فونباRajabpour (2011)شد. بررسی

هایسن خانوادهAnthocoridaeخانواده زیر و

Anthocorinaeدراستانخوزستان،پنجگونهگزارش

O. albidipennis،O. laevigatusنمودکهسهگونه

العهجاریدراستانهرمزگانبود.مشابهمط ،O.nigerو

 تحقیقات در غالب ویگونه ،O. albidipennis

بررسیفونگزارششد. استانیزدهایآنتوکوریدهدر
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: F؛ D :O. laevigatus؛  C :O. minutus؛ B:O. maxidentex؛ A :Orius albidipennisفالوس( )اپیاندام جنسی  -1شکل 

O. niger )تصاویر اصلی( 
Fig 1. Genitalia (Epiphallus) of A:Orius albidipennis; B:O. maxidentex; C:O. minutus; D: O. 

laevigatus; E:O. niger (Original pictures) 



گونه O. albidipennisهای ،O. niger ،O. 

pallidicornis ،O. laevigatusوO. vicinus

 .Oآوریشدکهبیشترینفراوانیمربوطبهگونهجمع

albidipennis(بودHassanzadeh et al., 2013.)

Davari et al. (2015)سن خانوادهفون های

Anthocoridaeکه استان در بویراحمدیلگرا و ویه

درمجموع  .Oششگونه،موردبررسیقراردادند.

albidipennis ،O. niger ،O.laevigatus ،O. 

pallidicornis ،O. vicinus Ribaut  .Oو

horvati Reuterاقلیم استاناز این مختلف های

همان که شد غالبنگزارش گونه جاری مطالعه د

بهصورتی اقلیمبراساسنوعاقلیممتفاوتبود کهدر

سردO. albidipennisگونهگرم اقلیم در گونهو

O. laevigatusندبودغالب.Sepahvand (2016)

سن زیستی تنوع مقایسه و بررسی خانوادهدر های

Anthocoridaeلرستان استان از،در گونه هفت

 خانوادهAnthocoridaeخانواده زیر و

Anthocorinaeنمودند گزارش گونهرا چهار که

O. albidipennis ،O. laevigatus O.nigerو

استانهرمزگانO. Minutusو جاریفون مطالعه با

 غالب بود.گونه لرستاناستاندرمشابه  .Oنیز

albidipennis.بود

گرمشدهدراقلیمآوریجمعهایتعدادکلسن

مرطوب سن85)و تعداد از کمتر مراتب به های(

عدد(944)گرمونیمهخشکشدهدراقلیمشمارش

ن در تفاوت بود. و اقلیم مربوطهوع گیاهی پوشش

شدهمی مشاهده تفاوت دلیل نسبیتواند فراوانی در

 .باشدهاسن

در  Anthocoridaeهای تنوع زیستی گونه

 های مختلف استان هرمزگاناقلیم

شاخص واینرهایمقدار شانون زیستی وتنوع

Anthocoridaeهایخانوادهسنمربوطبهسیمسون

هرمزگان)تازیانومیناب(هایمختلفاستاندراقلیم

4درجدول است. نتایجنشاندادکهنشاندادهشده

اقلیمهایشاخصمقدار گرممختلفتنوعزیستیدر

داریبیشترازاقلیمبهصورتمعنی(تازیانومرطوب)
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بود.شرایطآبوهوایی(میناب)گرمونیمهخشک

 تازیان،معتدلنسبتاً شهرستان استدر باممکن

جمعیت طعمهافزایش شکارگران،بندپایان این ی

نوعاقلیم.آنهاشدهباشدتنوعزیستیافزایشموجب

وشرایطآبوهواییتاثیربسیارزیادیرویگیاهان

مرتبطدشمنانطبیعیخوارانومنطقهودرنتیجهگیاه

می آنها با بسیار عامل اقلیم تاثیرگذاریرویگذارد.

زیبرهمکنش گیاههای بین می-ستی باشد.حشره

روابطگیاه در تغییر خودگیاه-هرگونه نوبه به خوار

حشرهمی با مرتبط جانوران روی زیادی تاثیر تواند

باشدگیاه داشته  شکارگر حشرات جمله از خوار

(Price, 1997اقلیموشرایطآبواهواییباتاثیر.)

 و رفتار فیزیولوژی، روی زیستیمستقیم پارامترهای

مانندزادآوریوبقایحشراترویفراوانیوحضور

هایمختلفیابهعبارتدیگررویتنوعزیستیگونه

می اثر بهحشرات، اقلیمی شرایط همچنین گذارند.

دادن قرار تاثیر تحت با نیز مستقیم غیر صورت

ایوحتیهاییمانندرقابتدرونوبرونگونهپدیده

 میگونهورفولوژیکیمتغییرات تنوعها، روی توانند

ایداشتهزیستیجامعهزیستیحشراتاثرتعیینکننده

.دربینعوامل(Foottit  and Adler, 2009باشند)

همیدرتعیینی،دماورطوبتنسبینقشبسیارماقلیم

گیاه میان زیستیح-روابط تنوع نتیجه در و شره

شکارگر( حشرات جمله )از داردحشرات

(Cornelissen, 2011). 

تاپیشازانجاماینبررسی،درزمینهتنوعزیستی

دراستانهرمزگانAnthocoridaeهایخانوادهسن

دست دستآمدههیچاطالعاتیدر نتایجبه رسنبود.

زیستیامحققتوسط تنوع که داد نشان مختلف ن

 استبهحشرات اقلیمی شرایط تاثیر تحت .شدت

 خانواده،مثالبرای زیستی تنوع مطالعه

Anthocoridaeزیستی تنوع شاخص اساس بر

جنوباو-شانون قسمت و نهاوند که داد نشان ینر

و میزان بیشترین همدان استاناستان این بخششرق

زیستیکمترین داشتندراتنوع همدان استان در

(Vafaei Shushtari et al., 2013تفاوتدراقلیم.)

 در بخشو گیاهی فلور فاحشدر تفاوت هاینتیجه

تفاوتدر این مهم دلیل )همدان( استان مختلفاین

شد ذکر شده زیستیمشاهده  Hassanzadeh.تنوع

Aval and Modares Aval (2010)زیستیتنوع

سن خانواده شهرستانAnthocoridaeهای هایدر

مقداروراموردمطالعهقراردادندخراسانرضویاستان

بهترتیبینراو–شاننهایشاخص 48/0وسیمپسونرا

تنوعDavari et al.(2015)گزارشنمودند.58/0و

-اقلیمدرراAnthocoridaeهایخانوادهزیستیسن

موردمطالعهاستانکهگیلویهوبویراحمدمختلفهای

طبقنتایجبهدستآمدهشاخصشانونندقرارداد .-

یاسوجوسیسختبه واینردرسهمنطقهگچساران،

  245/9ترتیب ،233/9 منطقه.بود1810/0و در

وجودمنابعغذاییمناسبدرطولبهدلیلگچساران

ازهایاینخانوادهسنونیزنوساناتکمدمایی،سال

 Sepahavand.تریبرخورداربودندتنوعزیستیبیش

سن(2016) زیستی ختنوع انوادههای

Anthocoridaeراهایلرستانوخوزستاندراستان

شاخص از استفاده وبا بررسی مورد مختلف های

میزانتنوعزیستیاینخانوادهدردومقایسهقرارداد.

اقلیم، در تفاوتزیاد به توجه با مطالعه مورد استان

واینر-تنوعشاننهایشاخصمقداربسیارفاحشبود.

لرستانو استان در ترتیب به مارگالف و سیمپسون

،104/0ودراستانخوزستان805/0و203/9،182/2

905/2 اینبررسی092/0و در تنوعزیستیوبود.

ترغنیهادراستانلرستانبهاینسنباالیپراکندگی

تردرمناسبهواییبودنفونگیاهیوشرایطآبو

دکهالبتهآنهایادآورشدندکهایناستاننسبتدادهش

تاییدقطعیاینموضوعنیازمندانجامتحقیقاتبیشترو

مستقلمیباشد.
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 گرم و مرطوب )تازیان(اقلیم  های مختلف سال از آوری شده در فصل جمع Anthocoridaeهای فراوانی و درصد سن -2جدول 
Table 2. Frequency and percentage of Anthocoridae collected in different seasons of the tropical and humid climate (Tazian) 

Winter Fall Summer Spring  

Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number 

13.6 3 100 12 91.66 33 49.33 37 O. albidipennis 
72.7 16 0 0 5.55 2 50.66 38 O. maxidentex 
4.54 1 0 0 2.77 1 0 0 O. niger 
4.54 1 0 0 0 0 0 0 O. laevigatus 
4.54 1 0 0 0 0 0 0 O. minutus 

 

 (میناب) گرم و نیمه خشک اقلیمهای مختلف سال از   آوری شده در فصل جمع Anthocoridaeهای فراوانی و درصد سن -3جدول 
Table 3. Frequency and percentage of Anthocoridae collected in different seasons of the tropical and semi aired climate (Minab) 

Winter Fall Summer Spring  

Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number 

15.78 3 100 12 91.66 33 49.33 37 O. albidipennis 
84.21 16 0 0 5.55 2 50.66 38 O. maxidentex 
0 0 0 0 2.77 1 0 0 O. niger 
0 0 0 0 0 0 0 0 O. laevigatus 
0 0 0 0 0 0 0 0 O. minutus 

 

 مختلف استان هرمزگان  در دو  اقلیم Anthocoridaeهای  ی سن جامعهو سیمپسون  ینر او-های تنوع  شانونمقادیر شاخص -4جدول 

Table 4. Values of Sahnnon-winer and Simpson's diversity indices of Anthocoridae populations in two climates of Hormozgan province  

Eveness Diversity Climate 

Simpson E Pielou J (All samples) Simpson D Shanon-Wiener H 

0.4727a 0.6108a
*
 2.367a 0.9831a

*
 Tropical and humid climate (Tazian) 

0.653b 0.4405b 1.959b 0.709b Tropical and humid semi aired climate (Minab) 

0.4216 0.5205 2.108 0.8377 A sample index 

* Different letters in each column indicate significant   difference (t-student) 

44



صادق

نژادوهمکاران
: 

تاثیر


اقلیم
و

ت
فعالی

ی
ها


ی
کشاورز


اکوسیستم


ی
رو


تنوع


زیستی
...

 

 



  9318تابستان،2شماره42(،جلدیکشاورزی)مجلهعلمیپزشکاهیگ 

 

 

45 

 توسط شده انجام Fathi et al.(2006)تحقیقات

 که داد نشان خانوادههایسنجمعیتانبوهی

Anthocoridae.دارد بستگی دما و شکار تراکم به

هاتاثیرتوانددرفراوانیگونهجثهافرادمی،عالوهبرآن

 باشد. هرچنینتفاوتدرگونههمگذار هایغالبدر

تواندبهدلیلتفاوتدرشرایطاقلیمیوپوششمنطقهمی

باشد. گوناگون نقاط در شرایطگیاهی سایر و دما

ررویفیزیولوژی،موجبتغییردرتواندباتاثییمحیطیم

هایمختلفشود.اندازهافرادیکگونهخاصدراقلیم

نوبهخودمی به اندازه تواندموجبتغییراتتغییراتدر

ییهاایدررفتاروبرهمکنشایوبرونگونهدرونگونه

اینحالتمی تغییریدر هر تواندبامانندرقابتگردد.

تغییراتزیادیدرسببمنابع،ازانبرداشتزتاثیردرمی

زیستی تنوع نتیجه در و گونه بقایآن آنزادآوریو

.(Price, 1997)جامعهشود

شاخص یکنواختیمقادیر سنهای هایجامعه

نشان4درجدولمطالعههایمورداقلیمآنتوکوریدهدر

 است. یکنواختیدرهایتمامشاخصمقداردادهشده

داریبیشتربهصورتمعنی(تازیان)گرمومرطوباقلیم

بود.(مینابگرمونیمهخشک)ازاقلیم

زیستیبراساستاثیر تنوع میزان که داد نتایجنشان

دارند)جدولاختالفمعنی،فصل یکدیگر (.5داریبا

مربوطبهفصلبهاروکمترینآنتنوعزیستیبیشترین

مربوطبهفصلپاییزبود.دربهاردمایمناسبوگلدهی

 گیاهان فراوان جمعیتاحتماال ازدیاد تنوعباعث و

اینسن گلدار.شودمیهازیستی گیاهان افزایشتنوع

غذای عنوان به گرده تامین با تواند می بهار فصل در

بهافزایشجمعیتوتنوعگونهایمکملیاجایگزین،

اینسنهاکمکنماید.

تنوعزیستیدرموردGesse et al.(2014)بررسی

مناطقمختلففصولودرHeteropteraحشراتراسته

حشراتاینایفراوانیوغنایگونهکهنشانداداسپانیا

طولراسته مختلففصلدر بودهای متفاوت .سال

 در سبز همیشه جنگل همچنین دارایطول بهار فصل

هایفصلهاواکوسیستمنسبتبهایباالتریغنایگونه

دیگر نتایجبود زیستی رویتنوع فصول تاثیر نظر از .

.مطابقتداشتهایآنهاطالعهمابایافتهم

وعنتکهنشاندادDavari et al. (2015)یمطالعه

درفصولمختلفسالAnthocoridaeهایزیستیسن

هادروعزیستیاینسنن.بیشترینوکمترینتمتفاوتبود

هایپاییزویراحمدبهترتیبدرفصلوویهوبیلگاستانکه

یجاریدراستانشد.ایننتایجبامطالعهتابستانمشاهده

تفاوتدراحتماالًآنهرمزگانتفاوتداشتکهدلیل

منطقه مختصاتجغرافیاییدو هواییو یشرایطآبو

Sepahvand (2016)هایموردمطالعهاست.دربررسی

فون سنروی خوزستانAnthocoridaeهای ،استان

کمبیشترین زیستیترینو تنوع ترتیب فصلبه هایدر

ایننتیجهبایافتهزمستانو هایپژوهشبهارمشاهدهشد.

حاضرمطابقتنداشت.

اینمعنیاختالف یکنواختی میزان در داری

شاخص براساس مختلف فصول در هایشکارگران

شد براساسشاخصپیالو(5)جدولمختلفمشاهده .

 یکنواختی شاخص میزان بریلویین، و بهجی مربوط

معنی صورت بهاربه و زمستان ازفصل بیشتر داری

تابستانوپاییزبود.

 Anthocoridaeخانواده  هایسن زیستی تنوع

 مختلف  های در اکوسیستم

اینخانوادههایهایتنوعزیستیسنادیرشاخصمق

 در مطالعه اکوسیستممورد 0درجدولدو نشانداده

است. درمقادیرشده زیستی تنوع شاخص

فعالیتاکوسیستم هایکشاورزیهایبا اختالفبو کر

داریباهمدیگرنداشتند.معنی

بررسی جاری، مطالعه شدههمانند انجام های

ایتنوعگونهدرمورد Ghahari et al. (2009b)توسط

وتغییراتدورهایجمعیت Heteropteraشکارگرهای

دادکهتراکموتنوعجمعیتهادرمزارعبرنجنشانآن
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 های مختلف استان هرمزگاندر فصل Anthocoridae هایهای تنوع آلفای سنشاخص -5جدول 

Table 5. Alpha diversity indices of Anthocoridae in different seasons of Hormozgan province 

Evenness  Diversity Seasons  

Simpson E Pielou J 

(All samples) 

Simpson D Shanon-Wiener H 

0.3942a 0.2012b 1.18a 0.3238a Summer 

1b 0a 1a 0a Fall 

0.4983a 0.6379c 1.696b 0.7669b Winter 

0.3291a 0.4765c 2.491c 1.027c Spring 

0.5475 0.6889 2.738 1.109 A sample index 

0.07279 0.07622 0.364 0.11227 Jackknife SE 

* Different letters in each column indicate significant difference (t-student) 

 (tدرصد است )آزمون  5دار در سطح ی عدم اختالف معنیدهنده*حروف مشابه در هر ستون نشان

 

هایشکارگراختالفمعنیداریدربینمزارعبرنجسن

نداشت.هایبکرقسمتو

این بابررسیتنوعBurgio et al.(2006)حالبا

ترینزیستیحشراتشکارگردرایتالیانشاندادکهبیش

حاشیه در شکارگرها یکنواختی و زیستی یتنوع

نتایجاکوسیستم با یافته این که بود مطالعه مورد های

پژوهشحاضرمشابهتندارد.

گرفته صورت مطالعات با جاری تحقیق همچنین

رویسن وAnthocoridaeهایخانواده کهکلویه در

( احمد استانDavari et al., 2015بویر و های(

( لرستان و مطابقتSepahvand, 2016خوزستان )

موارد تمامی در زیرا بااکوسیستمدرنداشت های

هایاینخانوادهمیزانتنوعگونه،هایکشاورزیفعالیت

بود. نهادهکاهشیافته از ماننداستفاده کشاورزی های

آفت رویسموم تاثیر با شیمیایی کودهای و کش

میجمعیتگیاه آنها، طبیعی دشمنان و بهخواران تواند

 Foottit and)شدترویتنوعزیستیآنهااثربگذارد

Adler, 2009) عملیات.  مانندهمچنین، کشاورزی های

ایگیاهیفشردهوغیرهکهموجبتضعیفغنایگونهکشت

آنهاتواندرویتنوعشودومیمی زیستیجانورانمرتبطبا

.(Price, 1997)(اثرگذارباشدشکارگرانخوارانو)گیاه

شاخص سنمقادیر یکنواختی آنتوکوریدهایهای

اکوسیستم فعالیتهایدر با استانهایکشاورزیوبکر

در هرمزگان نتایجنشان0جدول این است. شده داده

شاخص که داد هاینشان اکوسیستم دو بایکنواختی

بکرفعالیت و کشاورزی موردهای اقلیم دو هر )در

.دارینداشتنداختالفمعنیمطالعه(

 

های مختلف استان هرمزگاندر اکوسیستم Anthocoridaeهای تنوع آلفای سن شاخص -6جدول 
Table 6. Alpha diversity indices of Anthocoridae in different ecosystems of Hormozgan province 

Evenness Diversity 

 Ecosystems Climate Simpson E Pielou J 

(All samples) 

Simpson D Shanon-Wiener 

H 

0.4a 0.431a
*
 2.4a 0.89a

*
 Unchanged Tropical and 

humid 

climate 

(Tazian) 

0.41a 0.49a 2.29a 0.87a Changed 

Agroecosystems 

0.41 0.48 2.4 0.89 A sample index 

0.68a 0.73a
*
 1.97a 0.75a

*
 Unchanged Tropical and 

humid semi 

aired climate 

(Minab) 

0.693a 0.71a 1.97a 0.74a Changed 

Agroecosystems 

0.68 0.72 1.99 0.75 A sample index 

 (tدرصد است )آزمون  5دار در سطح ی عدم اختالف معنیدهندهحروف مشابه در هر ستون نشانبرای هر اقلیم، *
* For each climate, different letters in each column indicate significant difference (t-student) 
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سیربردرمورد.Davari et al(2015)مطالعهنتایج

سن زیستی تنوع خانواده شکارگر Anthocoridaeهای

اکوسیستم بین کشتهای تحت اقلیمبکرو سه در

را،سختسی داری معنی اختالف گچساران و یاسوج

 یافتهنشانداد. با آنها مشابهتندارد.نتایجمطالعه هایما

 دو در اقلیمی شرایط تفاوتدر علتایناحتماالً استان

باشد.اختالفمی

 سپاسگزاری

بدینوسیلهازمعاونتپژوهشیوفناوریدانشگاه

منظور به خوزستان طبیعی منابع و کشاورزی علوم

هزینه تامین عملهای به سپاسگزاری مطالعه، این

آید.می
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Abstract 

Background and objectives 

The predatory bugs, Anthocoridae, are important predators of many agricultural pests in the 

world. Climate and agricultural manipulations may change pest populations by affecting 

biodiversity of biocontrol agents. In this study, fauna and biodiversity of the Anthocoridae 

family were investigated in two climates of Hormozgan province: Tazian and Minab. The 

effect of agricultural manipulations on the anthocorid biodiversity was also determined. 

Materials and methods 

Sampling was carried out on various annual and perennial plants in both non-manipulated 

and manipulated (cropping and horticultural systems) ecosystems. Data were analyzed by 

SDR software according to various diversity and evenness indices.  

Results 

Five species from genus Orius, Orius (Dimorphella) albidipennis (Reuter1884), 

O.(Dimorphella) maxidentex (Ghauri, 1972), O. minutus (Linnaeus‚ 1758), O. laevigatus 

(Fiber‚ 1860) and O.niger (Wolff, 1811), and three species, O. albidipennis, O. maxidentex 

and O. minutus, were collected from various host plants of Tazian and Minab climates, 

respectively. Biodiversity and species evenness index values in Tazian were significantly 

higher than Minab. The highest and lowest biodiversity index values were observed in spring 

and fall, respectively. The evenness index values were significantly higher in winter and 

spring than summer and fall. However, no significant difference between biodiversity of 

manipulated and non-manipulated ecosystems was found in each climate.  

Discussion 

Dominant species were different according to climate condition. Moreover, our findings 

indicated that climate and season significantly affect biodiversity of anthocorid bugs.  

Agricultural manipulation had no significant effect on the biodiversity of anthocorid bugs. 

The results can be used in biological control program of various pests by these predators in 

Hormozgan province.   

 

Keywords: Orius bugs, agricultural ecosystem, species identification, species richness, 
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