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تاریخدریافت18/02/90:تاریخپذیرش 18/00/01:

چکیده
سنهای خانواده  Anthocoridaeاز شکارگران مهم بسیاری از آفات کشاورزی در جهان میباشند .شرایط اقلیمی و
فعالیتهای کشاورزی ممکن است با تاثیر روی تنوع زیستی دشمنان طبیعی ،جمعیت آفات را تغییر دهند .در این
مطالعه ،فون و تنوع زیستی سنهای خانواده  Anthocoridaeدر دو اقلیم گرم و نیمه خشک (میناب) و گرم و
مرطوب (تازیان) استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر فعالیتهای کشاورزی روی تنوع زیستی آنها
تعیین شد .نمونهبرداری از گیاهان مختلف یکساله و چندساله از اکوسیستمهای مختلف تحت کشت و بکر انجام
گرفت .در این بررسی ،پنج گونه از جنس  Oriusشامل )،albidipennis (Reuter1884) Orius (Dimorphella
)O. laevigatus (Fiber‚ ،O. minutus (Linnaeus‚ 1758)،O.(Dimorphella) maxidentex (Ghauri, 1972
) 1860و ) O.niger (Wolff, 1811و سه گونه  O. maxidentexو  O. minutusبه ترتیب از روی گیاهان مختلف
در اقلیم تازیان و میناب ،جمعآوری شد.گونه غالب در اقلیمهای گرم و مرطوب و گرم و نیمهخشک به ترتیب O.
 maxidentexو  O. albidipennisبود .مقدار شاخصهای مختلف تنوع زیستی و یکنواختی در اقلیم

گرم و

مرطوب به صورت معنیداری از اقلیم گرم و نیمه خشک بیشتر بود .بیشترین تنوع زیستی سنها در فصل بهار و
کمترین آن در فصل پاییز مشاهده شد .مقدار شاخص یکنواختی جامعه سنها در فصلهای زمستان و بهار به صورت
معنیداری بیشتر از تابستان و پاییز بود .با این حال ،تنوع زیستی سنهای این خانواده در اکوسیستمهای تحت کشت
و بکر اختالف معنیداری با همدیگر در درون هر اقلیم ،نداشتند .از نتایج این تحقیق میتوان برای توسعه برنامه
کنترل بیولوژیک توسط این سنها در استان هرمزگان استفاده نمود.

کلیدواژهها :سنهای جنس  ،Oriusاکوسیستم کشاورزی ،شناسایی گونه ،غنای گونهای ،یکنواختی گونه

مقدمه

سنهایخانواده،Anthocoridaeمعروف به سن

استفاده از شاخصهای زیستی بویژه تنوع زیستی

هایغارتگرریزجثه،9شامل000-400گونهدرسراسر

حشرات ،یک راه مناسب و بهصرفه برای بررسی  تأثیر

دنیا میباشد که  در  صد جنس قراردارند ( Lattin,

تغییراتبهوجودآمدهدراکوسیستمهای کشاورزیروی

1999؛.)Ghahari et al., 2009aافرادجنسOrius

جمعیتحشراتآفتوشکارگرهایآنهااست( Fathi,

.)2017; Magurran, 2004; Bridgham, 1988

1- Minute pirate bugs
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مهمترین
کهبهسنهایگلنیزمعروفبودهویکیاز 


 56°17'46.9"Eو مختصات اکوسیستم با فعالیتهای

جنسهایاینخانوادهبهشمارمیروند،شاملحدود


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

 00گونهی توصیف شده میباشد که در طیف

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

گستردهای از زیستگاهها پراکنده شدهاند ( Lattin,

میلیمتر؛میانگیندمایسالیانه 20/24:درجهسانتیگراد؛


دارایویژگیهایی مثبتی

).سنهایاین خانواده 

2009

میانگینرطوبتنسبیسالیانه02/0:درصد) .

نظیر قدرت شکارگری روی مراحل مختلف رشدی

برایانجامنمونهبرداری  درهر اقلیم ،دو اکوسیستم

آفت ،توانایی جستوجوگری در قسمتهای مختلف

مختلفشامل اکوسیستم بافعالیتهای کشاورزی(شامل

گیاه،قدرتبقادرتراکمهایپایینشکارواستفادهاز


باغ ،درختان و گیاهان زراعی( و اکوسیستم بکر (علف

منابع غذایی جانشین ،توانایی ادامه رشد و نمو در

هرز یادرختانغیرمثمر) انتخاب شد.اطالعاتمربوط

شرایط نامساعد از طریق رفتن به دیاپوز (در بیشتر

بهگیاهانعمدهموردنمونهبرداریهردواقلیمبراساس

گونهها) ،عدم خسارت به گیاه میزبان ،آسان بودن


نوع اکوسیستم (دستورزی شده و بکر) در جدول 9

شرایط پرورش ،قدرت ترجیح طعمه و سازگاری با

نشاندادهشده است .برایمقایسهمناسببیندواقلیم،

سایر دشمنان طبیعی میباشند ( ;Lattin, 1999

نمونهبرداریها از اکوسیستمها و گیاهان مشابه در هر


 .)Rajabpour et al., 2011

اکوسیستم درهرتاریخنمونهبرداریصورتگرفت.هر

در این مطالعه ،فون سنهای خانواده

اکوسیستم نیز دارای چهار تکرار ،هرکدام به مساحت

 Anthocoridaeدر دومنطقه از استان هرمزگان مورد

 2000متر مربع بودند .برای جمعآوری سنها از روش

بررسیقرارگرفتوتاثیراقلیموفعالیتهایکشاورزی

تکاندن گیاهان درون سینی سفید رنگ به ابعاد40×30

آنهاارزیابیشد .
دراکوسیستمرویتنوعزیستی 

سانتیمتراستفادهشد.جهتیکنواختیکار،نمونهبرداری
از ساعات  1صبح تا  4بعد از ظهر روی میزبانهای مورد


مواد و روشها
نمونه برداری

نظر صورتپذیرفت.برای جمع آوری سنها در مزرعه
درطول دو قطر مزرعه حرکت کرده و هر ده قدم یک

نمونهبرداریها به منظور بررسی فون و تنوع زیستی

گیاه بهتصادفانتخابگردید .گیاهانتخابشدهدرون

سنهای خانواده  Anthocoridaeدر استان هرمزگان،

سینی سفید به تعداد  5مرتبه ،تکان داده میشد .برای

ازدواقلیم متفاوتاستان( 92نمونهبرداریازهراقلیمو

جمعآوری سنها از روی درختان مثل حالت قبل در دو

هراکوسیستم)بهشرحزیرصورتگرفت :

قطر باغ حرکت کرده وهر چند قدم یک درخت به

الف -شهرستانمیتاببهعنواننماینده اقلیمگرمو

تصادفانتخابشد،سپستاجدرختانتخابشدهبهدو

نیمهخشک(مختصاتاکوسیستمبکر 27°03'50.4"N

قسمت عرضی تقسیم میشد و از هر قسمت یکشاخه

 56°50'24.0"Eمختصات اکوسیستم با فعالیتهای

در چهار جهت اصلی )شمال ،جنوب ،شرق و غرب( 

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

انتخاب گردیده و در درون سینی تکان داده شد وسپس

از سطح دریا  20متر؛ میانگین بارش سالیانه 950 :

باآسپیراتور نمونههاجمعآوری شد وحشرات نر به شیشه

یلیمتر؛ میانگین دمای سالیانه  20/18:سانتیگراد؛
م 

های حاوی اتانول  00درصد وگلیسیرین منتقل گردید

میانگینرطوبتنسبیسالیانه00/2:درصد) 

( .)Tommasini, 2004این نسبت باعث افزایش عمر

ب -بخش  تازیان به عنوان نماینده اقلیم گرم و
مرطوب (مختصات اکوسیستم بکر 27°26'59.4"N

نگهداری سنها درون شیشههای حاوی الکل شد
( .)Ostovan and Niakan, 2000
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 اطالعات مربوط به گیاهان مورد نمونهبرداری در هر دو اقلیمههای تازیان و میناب-1 جدول
Table 1. Information about sampled host plants in both Tazian and Minab climates
Ecosystem
Host plant
Annual/perennial
Action of manipulation
Manipulated
Helianthus annuus L.
Annual
Intensive culture; fertilization and
irrigation according to
recommendations of agricultural
organization
Solanum melongena L.
Annual
Intensive culture; fertilization and
irrigation according to
recommendations of organization;
spraying with organophosphates
Calendula officinalis L.
Annual
Intensive culture; irrigation
according to recommendations of
agricultural organization
Zinnia elegans Jacq.
Annual
Intensive culture; irrigation
according to recommendations of
agricultural organization
Gaillardia grandiflora Pursh
Annual
Intensive culture; irrigation
according to recommendations of
agricultural organization
Tagetes erecta L.
Annual
Intensive culture; irrigation
according to recommendations of
agricultural organization
Lantana carma L.
Perennial
Intensive culture; irrigation
according to recommendations of
agricultural organization
Hibiscus syriacus L.
Perennial
Intensive culture; irrigation
according to recommendations of
agricultural organization
NonAmanranthus retroflexus L.
Annual
manipulated
Portulaca oleracea L.
Annual
Malva sylvestris L.
Annual
Cyperus rotundus L.
Annual
Ziziphusspina-christi L.
Perennial
Prosopis cineraria L.
Perennial
-



توسط سوزنهای ظریف تشریح و در زیر  استریو
میکروسکوپ قسمت پارامر ژنیتالیای حشرات نر از

شناسایی
هایجمعآوریشده از


دقیقگونهسن
 برایشناسایی

انتهایشکمجداشدهوپسازقراردادنرویمایعهویر

.آنها اسالیدمیکروسکپیتهیهشد
  ژنیتالیایحشراتنر

Davari et al., ( از آنها اسالید دایمی تهیه گردید

شناسایی افراد نر و ماده از طریق انتهای بدن صورت

 .)2015

 انتهای شکم در افراد نر گرد و در افراد ماده.گرفت

شناسایی قطعی گونهها از طریق مقایسه شکل

داراییکبرآمدگیوشیاراستکهبهمنزلهتخمریز

پارامرافرادنروبااستفادهازکلیدهایارائهشدهتوسط

بندانتهایی شکمحشرات.)Ostovan, 1998(میباشد


Ostovan  Erfanfar and ،Pericart (1972)

ساعتدر24نرجداوجهتبیرنگشدنبهمدت

Tommassini  وErfanfar et al. (2011) ،(2005)

 سپس انتهای شکم.محلول الکتوفنل قرار داده شدند

 .(صورتگرفت2004)

حشرات نر از محلول الکتوفنل بیرون آورده شده و

صادقنژادوهمکاران :تاثیراقلیموفعالیتهایکشاورزیاکوسیستمرویتنوعزیستی...
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شاخصهای یکنواختی

محاسبه تنوع زیستی
تعدادآنها

نمونههاو شمارش 
پس ازاتمام شناسایی  

شاخصهای یکنواختی ،نحوه پراکنش و توزیع


درهرنوبتنمونهبرداری،بااستفادهازشاخصهایزیر

فراوانی گونهها را نشان میدهد ( Southwood and

تنوعزیستیویکنواختیگونههامحاسبهشد.

 .)Henderson, 2000هرچه  فراوانی نسبی گونههای

شاخصهای تنوع زیستی
الف) شاخص شانن -واینر

آنجامعهیکنواختترخواهد

یکجامعهبیشترباشد  ،


1

حضورگونههایی که فراوانی کم

این شاخص بر 
دارند تأکید دارد  ( .)Krebs, 1989مقادیرکم این
شاخص در یک اکوسیستم نشان دهنده  وارد شدن
تنش به آن محیط می باشد (.)Simpson, 1949
معادلهاینشاخص(معادله)9بهشرحزیراست :

بود( .)Barnes, 1998
برای تعیین و مقایسه یکنواختی گونهها از
شاخصهایزیراستفادهشد :

3

الف) شاخص یکنواختی پیلو

برای محاسبه این شاخص  از معادله استفاده شد
( .)Peet, 1974

معادله 9

معادله 3




دراینمعادله :

دراینمعادله :

Hمقدارشاخصشانن-واینروpiفراوانینسبیگونهi

EشاخصیکنواختیپیلوH،میزانشاخصیکنواختی

امi.از9تاsمتغیراستو:sنشاندهندهتعدادگونهها

شانن-واینروSتعدادگونهاست .

میباشد .

ب) شاخص یکنواختی کامارگو

ب) شاخص تنوع گونهای سیمپسون

2

4

بهصورتمعادله4است :

شاخصهای یکنواختی استوبر

این شاخص جزو 

معادله 4

گونههای غالب در  جامعه تأکید دارد ولی به غنای

گونهای حساسیت کمتری دارد  .بر اساس این شاخص

میشود دو فردی که بهصورت
(معادله،)2احتمال داده  
تصادفی از یک جامعه بینهایت بزرگ بیرون کشیده
گونههایمتفاوتیباشند( Simpson,
میشوند،متعلقبه 


 .)1949

)

(∑∑

دراینمعادله :
بتگونهیjام

 Piنسبتگونهی  iامبهکلنمونه Pj،نس
به کل نمونه و Sتعداد گونه ها در کل نمونه است
( .)Camargo, 1993

معادله 2

تجزیه و تحلیل داده ها 
ازنرمافزار Species  Diversity and Richness

دراینمعادله :



NiتعدادافرادگونهiاموNتعدادکلافراددرنمونهو

nتعدادافرادازگونهiمیباشد .
1- Shannon-wiener
2-Simpson

( )SDRنسخه  4برای محاسبه و مقایسه تنوع زیستی و
یکنواختی گونههای  Anthocoridaeدر اقلیمها،
اکوسیستمهاوفصولمختلفاستفادهشد .
3-Pielou J
4-Camargo

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،2تابستان9318
گی 
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خوزستان ( ،)Rajabpour, 2011خراسان ،یزد و

نتایج و بحث
شناسایی سنهای Anthocoridae

فارس( )Ghahari et al., 2009aوکهگیلویهوبویر

در اینپژوهش ،جمعاً پنجگونهازجنس Oriusبا

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

نامهای علمی  O. (Dimorphella) albidipennis

گونه O. laevigatusقبالازآنهاگزارششدهاست.

)O.(Dimorphella) maxidentex ،(Reuter1884

گزارشهایی نیز از فعالیت این گونه در اروپا و غرب

)O. minutus (Linnaeus‚  ،(Ghauri, 1972
)O. laevigatus (Fiber‚ 1860)،1758و O. niger

) (Wolff, 1811رویگیاهانمختلفجمعآوریشد.

آسیا تا پاکستان وجود دارد ( Ghahari et al.,

 .)2009a
گونهO. nigerنیزقبالازاستانهایمختلفکشور

تصویراندامجنسی9افرادنراینگونههادرشکل  9نشان

مانند آذربایجان غربی ،مازندران ،سمنان ،اصفهان،

داده شده است .سه گونه O. ، O. minutus

خراسان ،کرمان ،فارس ،همدان ،گیالن ،آذربایجان

 laevigatusو  O.nigerبرای استان هرمزگان جدید

شرقیواردبیل(،)Ghahari et al., 2009aخوزستان

بود .

( ،)Rajabpour, 2011کهگیلویه و بویر احمد

مناطقانتشارقبلیگونه O. albidipennisدرایران

(  )Davari et al., 2015و گلستان ( Darvish

شامل استانهای مازندران ،اصفهان ،سمنان ،سیستان و

 )Mojni, 2013جمعآوری شده است .در جهان نیز

بلوچستان ،گلستان ،گیالن ،فارس ( Ghahari et al.,

پراکنشاینگونهازمناطقپالئارکتیک(ازترکیهتاهند

 ،)2009aهرمزگان (،)Erfanfar et al., 2011

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

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

تونس) و اروپا (بریتانیا تا روسیه) ذکر شده است

خوزستان ( )Sepahvand, 2016بوده است .در جهان

( .)Ghahari et al., 2009a

نیزاینگونهقبالًدرکشورهایآسیایمرکزی،پاکستان،

تنوع زیستی

عراق،عربستان،اسپانیا،نیجریهوخاورنزدیکگزارش
شدهاست( .)Ghahari et al., 2009a

تعداد و نسبت گونههای مختلف سنهای خانواده
 Anthoicoridaeدر فصول و اقلیمهای مختلف  به

گونه  O. maxidentexتنها ازاستان هرمزگان در

ترتیبدرجدولهای 2و  3نشاندادهشدهاست.گونه

ایران گزارش شده بود ( .)Erfanfar et al., 2011در

غالب در اقلیمهای گرم و مرطوب ( تازیان) و گرم و

جهاننیزپراکنشاینگونهدرغربسودان،شمالغرب

نیمهخشک (میناب) به ترتیب  O. maxidentexو O.


پاکستانوجنوبهندگزارششد( .)Ghauri, 1972

 albidipennisبود.بیشترینغنایگونهایدرتازیاندر

گونه  O. minutusقبال از استانهای گیالن،

فصلزمستان( 5گونه)ودرمینابدرتابستان( 3گونه)

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

مشاهده شد Rajabpour (2011) .با بررسی فون

مرکزی ،مازندران ،سمنان ،تهران و آذربایجان غربی

سنهای خانواده  Anthocoridaeو زیر خانواده


 )Ghahariو خوزستان

 Anthocorinaeدراستانخوزستان،پنجگونهگزارش

( )Sepahvand, 2016گزارششدهاست .درجهان

نمودکهسهگونهO. laevigatus،O. albidipennis

نیز مناطق انتشار این گونه اروپا ،منطقه پالئارکتیک و

و ،O.nigerمشابهمطالعهجاریدراستانهرمزگانبود.

شمالآفریقا()Ghahari et al., 2009aذکرشدهاست .

گونه غالب در تحقیقات ویO. albidipennis ،

(2009a

al.,

et

1- Genitalia

آنتوکوریدههای استان یزد

گزارش شد .دربررسی فون 
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شکل  -1اندام جنسی (اپیفالوس) Orius albidipennis :A؛ O. maxidentex:B؛ O. minutus :C؛ O. laevigatus :D؛ :F
( O. nigerتصاویر اصلی)
Fig 1. Genitalia (Epiphallus) of A:Orius albidipennis; B:O. maxidentex; C:O. minutus; D: O.
)laevigatus; E:O. niger (Original pictures


گونههای O.  ،O. niger ،O. albidipennis

 O. laevigatus ،O. albidipennisو O.niger

 O. laevigatus ،pallidicornisوO. vicinus

و O. Minutusبا مطالعه جاری فون استان هرمزگان

جمعآوریشدکهبیشترینفراوانیمربوطبهگونه O.

مشابه بود.گونه غالب در استان لرستان نیز  O.

albidipennisبود(.)Hassanzadeh et al., 2013

albidipennisبود .

) Davari et al. (2015فون سنهای خانواده

جمعآوری شدهدراقلیم گرم
تعدادکلسنهای  

 Anthocoridaeرا در استان کهگلیویه و بویراحمد

و مرطوب ( )85به مراتب کمتر از تعداد سنهای

موردبررسیقراردادند.درمجموع ،ششگونه O.

شمارش شدهدراقلیم گرمونیمهخشک ( 944عدد)

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

بود .تفاوت در نوع اقلیم و پوشش گیاهی مربوطه

 O. vicinus Ribaut ،pallidicornisو  O.

میتواند دلیل تفاوت مشاهده شده در فراوانی نسبی


 horvati Reuterاز اقلیمهای مختلف این استان

سنهاباشد.


گزارش شد که همانند مطالعه جاری گونه غالب

تنوع زیستی گونههای  Anthocoridaeدر

براساسنوعاقلیممتفاوتبودبهصورتیکهدراقلیم

اقلیمهای مختلف استان هرمزگان

گرم گونه  O. albidipennisو در اقلیم سرد گونه

مقدار شاخصهای تنوع زیستی شانون واینر و

 O. laevigatusغالببودندSepahvand (2016).

سیمسون مربوطبه سنهایخانواده Anthocoridae

در بررسی و مقایسه تنوع زیستی سنهای خانواده

دراقلیمهایمختلفاستانهرمزگان(تازیانومیناب)

 Anthocoridaeدر استان لرستان ،هفت گونه از

درجدول  4نشاندادهشدهاست.نتایجنشاندادکه

خانواده

مقدار شاخصهای مختلفتنوعزیستیدراقلیم گرم

 Anthocorinaeرا گزارش نمودند که چهار گونه

ومرطوب(تازیان)بهصورتمعنیداریبیشترازاقلیم

خانواده

Anthocoridae

و

زیر

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،2تابستان9318
گی 
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گرمونیمهخشک (میناب) بود.شرایطآبوهوایی

استان همدان بیشترین میزان و بخش شرق این استان

نسبتاً معتدل در شهرستان تازیان ،ممکن است با

کمترین تنوع زیستی را در استان همدان داشتند

افزایش جمعیت بندپایان طعمهی این شکارگران،

(.)Vafaei Shushtari et al., 2013تفاوتدراقلیم

موجبافزایشتنوعزیستیآنهاشدهباشد .نوعاقلیم

و در نتیجه تفاوت فاحش در فلور گیاهی بخشهای

وشرایطآبوهواییتاثیربسیارزیادیرویگیاهان

مختلف این استان (همدان) دلیل مهم این تفاوت در

منطقهودرنتیجهگیاهخوارانودشمنانطبیعی مرتبط

تنوع زیستی مشاهده شده ذکر شدHassanzadeh  .

با آنها میگذارد .اقلیم عامل بسیار تاثیرگذاری روی

) Aval and Modares Aval (2010تنوع زیستی

برهمکنشهای زیستی بین گیاه -حشره میباشد.

سنهای خانواده  Anthocoridaeدر شهرستانهای

هرگونه تغییر در روابط گیاه -گیاهخوار به نوبه خود

استانخراسانرضویراموردمطالعهقراردادندومقدار

میتواند تاثیر زیادی روی جانوران مرتبط با حشره

شاخصهای شانن–واینر وسیمپسونرابهترتیب 0/48


گیاهخوار از جمله حشرات شکارگر  داشته باشد

و0/58گزارشنمودند(2015)Davari et al..تنوع

(.)Price, 1997اقلیموشرایطآبواهواییباتاثیر

زیستیسنهایخانواده Anthocoridaeرادر اقلیم-


مستقیم روی فیزیولوژی ،رفتار و پارامترهای زیستی

هایمختلفاستانکهگیلویهوبویراحمدموردمطالعه

مانندزادآوریوبقایحشراترویفراوانیوحضور

قراردادند.طبقنتایجبهدستآمدهشاخصشانون-

گونههایمختلفیابهعبارتدیگررویتنوعزیستی

واینردرسهمنطقهگچساران،یاسوجوسیسختبه

حشرات ،اثر میگذارند .همچنین شرایط اقلیمی به

ترتیب   9/233 ،9/245و  0/1810بود .در منطقه

صورت غیر مستقیم نیز با تحت تاثیر قرار دادن

گچساران بهدلیلوجودمنابعغذاییمناسبدرطول

پدیدههاییمانندرقابتدرونوبرونگونهایوحتی


سال ونیزنوساناتکمدمایی ،سنهایاینخانواده از

تغییرات مورفولوژیکی گونهها ،میتوانند روی تنوع

تنوعزیستیبیشتریبرخورداربودندSepahavand .


زیستیجامعهزیستیحشراتاثرتعیینکنندهایداشته

)(2016

باشند(.)Foottit and Adler, 2009دربینعوامل

دراستانهایلرستانوخوزستان را

 Anthocoridae

اقلیمی،دماورطوبتنسبینقشبسیارمهمیدرتعیین

با استفاده از شاخصهای مختلف مورد بررسی و

روابط میان گیاه -حشره و در نتیجه تنوع زیستی

مقایسهقرارداد.میزانتنوعزیستیاینخانوادهدردو

حشرات (از جمله حشرات شکارگر) دارد

استان مورد مطالعه با توجه به تفاوت زیاد در اقلیم،

(.)Cornelissen, 2011

بسیارفاحشبود.مقدار شاخصهای تنوعشانن-واینر

تنوع

زیستی

سنهای

خانواده

تاپیشازانجاماینبررسی،درزمینهتنوعزیستی

و سیمپسون و مارگالف به ترتیب در استان لرستان

سنهایخانواده Anthocoridaeدراستانهرمزگان


2/182،9/203و 0/805ودراستانخوزستان،0/104

هیچ اطالعاتی در دسترس نبود .نتایج به دست آمده

 2/905و 0/092بود.دراینبررسی  تنوعزیستیو

توسط محققان مختلف نشان داد که تنوع زیستی

اینسنهادراستانلرستانبه غنیتر

پراکندگی باالی 

حشرات  به شدت تحت تاثیر شرایط اقلیمی است.

بودنفونگیاهیوشرایطآبوهوایی مناسبتردر

برای مثال ،مطالعه تنوع زیستی خانواده

ایناستاننسبتدادهشدکهالبتهآنهایادآورشدندکه

 Anthocoridaeبر اساس شاخص تنوع زیستی

تاییدقطعیاینموضوعنیازمندانجامتحقیقاتبیشترو

شانون-واینر نشان داد که نهاوند و قسمت جنوب

مستقلمیباشد .

... تاثیراقلیموفعالیتهایکشاورزیاکوسیستمرویتنوعزیستی:نژادوهمکاران
صادق
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) جمعآوری شده در فصلهای مختلف سال از اقلیم گرم و نیمه خشک (مینابAnthocoridae  فراوانی و درصد سنهای-3 جدول
Table 3. Frequency and percentage of Anthocoridae collected in different seasons of the tropical and semi aired climate (Minab)
Spring
Summer
Fall
Winter
Number Percentage
Number Percentage
Number Percentage
Number Percentage
O. albidipennis
37
49.33
33
91.66
12
100
3
15.78
O. maxidentex
38
50.66
2
5.55
0
0
16
84.21
O. niger
0
0
1
2.77
0
0
0
0
O. laevigatus
0
0
0
0
0
0
0
0
O. minutus
0
0
0
0
0
0
0
0

 در دو اقلیم مختلف استان هرمزگانAnthocoridae واینر و سیمپسون جامعهی سنهای- مقادیر شاخصهای تنوع شانون-4 جدول
Table 4. Values of Sahnnon-winer and Simpson's diversity indices of Anthocoridae populations in two climates of Hormozgan province
Climate
Diversity
Eveness
Shanon-Wiener H
Simpson D
Pielou J (All samples) Simpson E
Tropical and humid climate (Tazian)
0.9831a*
2.367a
0.6108a*
0.4727a
Tropical and humid semi aired climate (Minab)
0.709b
1.959b
0.4405b
0.653b
A sample index
0.8377
2.108
0.5205
0.4216
* Different letters in each column indicate significant difference (t-student)

... تاثیراقلیموفعالیتهایکشاورزیاکوسیستمرویتنوعزیستی:صادقنژادوهمکاران44

) جمعآوری شده در فصلهای مختلف سال از اقلیم گرم و مرطوب (تازیانAnthocoridae  فراوانی و درصد سنهای-2 جدول
Table 2. Frequency and percentage of Anthocoridae collected in different seasons of the tropical and humid climate (Tazian)
Spring
Summer
Fall
Winter
Number Percentage
Number Percentage
Number Percentage
Number Percentage
O. albidipennis
37
49.33
33
91.66
12
100
3
13.6
O. maxidentex
38
50.66
2
5.55
0
0
16
72.7
O. niger
0
0
1
2.77
0
0
1
4.54
O. laevigatus
0
0
0
0
0
0
1
4.54
O. minutus
0
0
0
0
0
0
1
4.54

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،2تابستان9318
گی 
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تحقیقات انجام شده توسط )Fathi et al.(2006

همچنین جنگل همیشه سبز در طول فصل بهار دارای

سنهای خانواده
نشان داد که انبوهی جمعیت  

غنایگونهایباالتری نسبتبهاکوسیستمهاوفصلهای

 Anthocoridaeبه تراکم شکار و دما بستگی دارد.

دیگر بود  .از نظر تاثیر فصول روی تنوع زیستی نتایج

عالوهبرآن ،جثهافرادمیتوانددرفراوانیگونههاتاثیر

مطالعهمابایافتههایآنهامطابقتداشت .

گذار باشد .همچنین تفاوت درگونههای غالب در هر

مطالعهی)Davari et al. (2015نشاندادکهتنوع


منطقهمیتواندبهدلیلتفاوتدرشرایطاقلیمیوپوشش

زیستیسنهای Anthocoridaeدرفصولمختلفسال

گیاهی در نقاط گوناگون باشد .دما و سایر شرایط

متفاوتبود.بیشترینوکمترینتنوعزیستیاینسنهادر

محیطیمیتواندباتاثیررویفیزیولوژی،موجبتغییردر

استانکهگلیویهوبویراحمدبهترتیبدرفصلهایپاییزو

اندازهافرادیکگونهخاصدراقلیمهایمختلفشود.

تابستانمشاهده شد.ایننتایجبامطالعهیجاریدراستان

تغییراتدراندازهبهنوبهخودمیتواندموجبتغییرات

هرمزگانتفاوتداشتکهدلیل  آن احتماالً تفاوتدر

درونگونهایوبرونگونهایدررفتاروبرهمکنشهایی

شرایط آب و هوایی و مختصات جغرافیایی دو منطقهی

مانند رقابت گردد.هر تغییری دراین حالت میتواندبا

موردمطالعهاست.دربررسیهای)Sepahvand (2016

تاثیردرمیزانبرداشت از منابع،سببتغییراتزیادیدر

سنهای  Anthocoridaeاستان خوزستان،
روی فون  

زادآوری و بقای آن گونه و در نتیجه تنوع زیستی آن

بیشترین و کمترین تنوع زیستی به ترتیب در فصلهای

جامعهشود( .)Price, 1997

بهارمشاهدهشد.ایننتیجهبایافتههایپژوهش

زمستانو 

مقادیر شاخصهای یکنواختی جامعه سنهای

حاضرمطابقتنداشت .

آنتوکوریدهدر اقلیمهایموردمطالعه درجدول 4نشان

اختالف معنیداری در میزان یکنواختی این

تمامشاخصهاییکنواختیدر

دادهشدهاست  .مقدار

شکارگران در فصول مختلف براساس شاخصهای

اقلیم گرمومرطوب (تازیان)بهصورتمعنیداریبیشتر

مختلف مشاهدهشد (جدول  .)5براساس شاخص پیالو

ازاقلیمگرمونیمهخشک(میناب)بود .

جی و بریلویین ،میزان شاخص یکنواختی مربوط به

نتایج نشان داد که میزان تنوع زیستی براساس تاثیر

فصل زمستان و بهاربه صورت معنیداری بیشتر از

فصل ،اختالف معنیداری با یکدیگر دارند (جدول .)5

تابستانوپاییزبود .

بیشترینتنوعزیستیمربوطبهفصلبهاروکمترینآن

تنوع زیستی سنهای خانواده Anthocoridae

مربوطبهفصلپاییزبود.دربهاردمایمناسبوگلدهی

در اکوسیستمهای مختلف

فراوان گیاهان احتماال باعث ازدیاد جمعیت و تنوع

مقادیرشاخصهایتنوعزیستیسنهایاینخانواده

زیستی این سنها  میشود .افزایش تنوع گیاهان گلدار

در دو اکوسیستم مورد مطالعه در جدول   0نشان داده

در فصل بهار می تواند با تامین گرده به عنوان غذای

شده است .مقادیر شاخص تنوع زیستی در

مکملیاجایگزین  ،بهافزایشجمعیتوتنوعگونهای

اکوسیستمهای با فعالیتهای کشاورزی و بکر اختالف


اینسنهاکمکنماید .

معنیداریباهمدیگرنداشتند .

بررسی)Gesse et al.(2014درموردتنوعزیستی

همانند مطالعه جاری ،بررسیهای انجام شده

حشراتراستهHeteropteraدرفصولومناطقمختلف

تنوعگونهای

توسط )Ghahari et al. (2009bدرمورد

اسپانیانشاندادکهفراوانیوغنایگونهایحشراتاین

شکارگرهای  Heteropteraوتغییراتدورهایجمعیت

فصلهای مختلف سال متفاوت بود.
راسته در طول  

آن هادرمزارعبرنجنشان دادکهتراکموتنوعجمعیت 
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جدول  -5شاخصهای تنوع آلفای سنهای  Anthocoridaeدر فصلهای مختلف استان هرمزگان
Table 5. Alpha diversity indices of Anthocoridae in different seasons of Hormozgan province
Seasons
Diversity
Evenness
Shanon-Wiener H
Simpson D
Pielou J
Simpson E
)(All samples
Summer
0.3238a
1.18a
0.2012b
0.3942a
Fall
0a
1a
0a
1b
Winter
0.7669b
1.696b
0.6379c
0.4983a
Spring
1.027c
2.491c
0.4765c
0.3291a
A sample index
1.109
2.738
0.6889
0.5475
Jackknife SE
0.11227
0.364
0.07622
0.07279
)* Different letters in each column indicate significant difference (t-student
*حروف مشابه در هر ستون نشاندهندهی عدم اختالف معنیدار در سطح  5درصد است (آزمون )t

سنهایشکارگراختالفمعنیداریدربینمزارعبرنج

سموم آفتکش و کودهای شیمیایی با تاثیر روی

وقسمتهایبکرنداشت .

جمعیت گیاهخواران و دشمنان طبیعی آنها ،میتواند به

بااین حال)  Burgio et al.(2006بابررسیتنوع

شدترویتنوعزیستیآنهااثربگذارد ( Foottit and

زیستیحشراتشکارگردرایتالیانشاندادکهبیشترین


 .)Adler, 2009همچنین  ،عملیاتهای کشاورزی مانند

تنوع زیستی و یکنواختی شکارگرها در حاشیهی

کشتفشردهوغیرهکهموجبتضعیفغنایگونهایگیاهی

اکوسیستمهای مورد مطالعه بود که این یافته با نتایج


میشودومیتواندرویتنوع زیستیجانورانمرتبطباآنها

پژوهشحاضرمشابهتندارد .

(گیاهخوارانوشکارگران)اثرگذارباشد( .)Price, 1997

همچنین تحقیق جاری با مطالعات صورت گرفته

مقادیر شاخصهای یکنواختی سنهای آنتوکورید

روی سنهای خانواده  Anthocoridaeدر کهکلویه و

دراکوسیستمهایبافعالیتهایکشاورزیوبکراستان

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

هرمزگان در جدول  0نشان داده شده است .این نتایج

خوزستان و لرستان ( )Sepahvand, 2016مطابقت

نشان داد که شاخصهای یکنواختی دو اکوسیستم با

نداشت زیرا در تمامی موارد در اکوسیستمهای با

فعالیتهای کشاورزی و بکر (در هر دو اقلیم مورد

فعالیتهایکشاورزی ،میزانتنوعگونههایاینخانواده


مطالعه)اختالفمعنیدارینداشتند .

کاهش یافته بود .استفاده از نهادههای کشاورزی مانند
جدول  -6شاخصهای تنوع آلفای سن  Anthocoridaeدر اکوسیستمهای مختلف استان هرمزگان
Table 6. Alpha diversity indices of Anthocoridae in different ecosystems of Hormozgan province
Diversity
Evenness
Climate
Ecosystems
Shanon-Wiener
Simpson D
Pielou J
Simpson E
H
)(All samples
Tropical and
Unchanged
*0.89a
2.4a
*0.431a
0.4a
humid
Changed
0.87a
2.29a
0.49a
0.41a
climate
Agroecosystems
)(Tazian
A sample index
0.89
2.4
0.48
0.41
Tropical and
Unchanged
*0.75a
1.97a
*0.73a
0.68a
humid semi
Changed
0.74a
1.97a
0.71a
0.693a
aired climate
Agroecosystems
)(Minab
A sample index
0.75
1.99
0.72
0.68
*برای هر اقلیم ،حروف مشابه در هر ستون نشاندهندهی عدم اختالف معنیدار در سطح  5درصد است (آزمون )t
)* For each climate, different letters in each column indicate significant difference (t-student
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درموردبررسیDavari et al.(2015)نتایجمطالعه

سپاسگزاری
بدینوسیلهازمعاونتپژوهشیوفناوریدانشگاه

Anthocoridae تنوع زیستی سنهای شکارگر خانواده

علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به منظور

بین اکوسیستمهای تحت کشت و بکر در سه اقلیم

 سپاسگزاری به عمل،تامین هزینههای  این مطالعه

 یاسوج و گچساران اختالف معنی داری را،سیسخت

.میآید

.نتایجمطالعهآنهابایافتههایمامشابهتندارد.نشانداد
احتماالً تفاوت در شرایط اقلیمی در دو استان علت این
 .اختالفمیباشد
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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,
species evenness

