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تنوع گونهای سوسکهای خانواده  Carabidaeدرچند بومسامانه مختلف در پاکدشت،
جنوب شرق تهران
حمیدقبادی،9حمیدعادلیمنش،*2سمیرافراهانی،3جاماسبنوذری4وسعیدآزادبخش
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شناسی،گروهحشرهشناسیوبیماریهایگیاهی،پردیسابوریحان،دانشگاهتهران،تهران،ایران

 -9دانشآموختهکارشناسیارشدحشره
شناسیوبیماریهایگیاهی،پردیسابوریحان،دانشگاهتهران،تهران،ایران )(hghajar@ut.ac.ir


استادیار،گروهحشره
* -2نویسنده مسوول:
 -3استادیار،موسسهتحقیقاتجنگلهاومراتعکشور،سازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی،تهران،ایران
 -4دانشیار،گروهگیاهپزشکی،دانشکدهکشاورزیومنابعطبیعیدانشگاهتهران،البرز،ایران
 -5فارغالتحصیلدکتری،بندرعباس،ایران
تاریخدریافت18/22/98:تاریخپذیرش18/20/23:

چکیده
تنوع گونهای سوسکهای خانواده  Carabidaeدرجنوب شرق استان تهران در سال  4931مورد مطالعه قرارگرفت.
جمع آوری این حشرات با استفاده از تله گودالی از اکوسیستمهای مختلف زراعی مانند یونجه و جو و فضای سبز
انجام شد .تنوع گونهای با استفاده از نرم افزار ) Species Diversity and Richness (SDRمحاسبه شد .تنوع
گونهای آلفا ،شاخص شانون واینر ،شاخص سیمپسون ،تنوع گونهای بتا ،سکنواختی گونهای ،شاخص پیلو جی ،غنای
گونهای و شاخص شباهت محاسبه شد .در این تحقیق در مجموع  154نمونه متعلق به  41گونه جمعآوری شد.
گونهها شامل )Brachinus ejaculans ،Amara ovate (Fabricius, 1792) ،Acinopus picipes (Olivier, 1795

،Calathus fuscipes (Goeze, 1777) ،Fisher von Waldheim, 1828
)،Distichus planus (Bonelli, 1813) ،Cylindera germanica (Linnaeus, 1758) ،(Linnaeus, 1758
)Poecilus wollastoni ،Harpalus rufipes (Degeer, 1774) ،Harpalus griseus (Panzer, 1796
) Siagona europaea Dejean, 1826 ، (Wollaston, 1854و ) Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777میباشند.
Calathus melanocephalus

بر اساس نتایج به دست آمده ،گونه  Distichus planusدر مزرعه جو پاکدشت و قرچک دارای بیشترین فراوانی
بود .فضای سبز دانشکده ابوریحان با  8گونه و مزرعه یونجه پاکدشت با  5گونه دارای بیشترین و مزارع جو
پاکدشت و قرچک با  1گونه دارای کمترین تعداد گونه بودند .همچنین مزرعه یونجه پاکدشت دارای بیشترین
میزان یکنواختی و مزرعه جو پاکدشت دارای کمترین یکنواختی بودند .بر اساس شاخص شباهت ،از نظر تنوع
گونهای سوسک های زمینی فضای سبز دانشکده ابوریحان و مزرعه یونجه پاکدشت بیشترین شباهت را بهم نشان
دادند ( 55درصد) و مزرعه جو پاکدشت و قرچک با مزرعه یونجه پاکدشت کمترین شباهت را داشتند (99
درصد).

کلیدواژهها :سوسکهای زمینی ،تنوع گونهای ،شانون-واینر ،یکنواختی ،تهران


مقدمه

)Johnson, 2005وتاکنوننزدیکبه42هزارگونهاز

سوسکهای زمینی (خانواده )Carabidaeبه راسته


شدهاند ( Lobl and
آنها در سراسر دنیا شناسایی  

سخت بالپوشان ،زیرراسته  Adephagaو باالخانواده

2003

 .)Smetana,بیشتر سوسکهای زمینی

 Carabidoideaتعلق دارند ( Triplehorn and

شکارگرهای چندخوار هستند و به کنترل طبیعی آفات
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سوسکهایخانوادهCarabidaeدرچندبومسامانه...

قبادیوهمکاران :تنوعگونهای

سنها ،شپشکها،
زنجرهها  ،

شتهها ،
مختلف مانند  

مناطقنیمه خشکهستند ( )Powell, 2009کهباتوجه

بالپولکداران ،دوباالن ،سایر سختبالپوشان و بذرهای

به اقلیم شهرستان پاکدشت ضرورت تعیین پتانسیل

مینمایند ( .)Kromp, 1999در
علفهای هرز کمک  

حضور فعال آنها وجود خواهد داشت .تنوع گونهای

مقابل ،تعدادکمی از این سوسکها با تغذیه از دانه و

سوسکهای زمینی در اکوسیستمهای کشاورزی شامل

یشوند .به
گیاهچه جزو آفات کشاورزی محسوب م 

مزارعوباغات نیز قابلمالحظهمیباشدوبهطورطبیعی

عنوانمثال،حشراتکاملوالروهایجنسZabrusاز

نقش موثری در کنترل جمعیت بسیاری از آفات ایفاء

میکنند
گیاهچههای گندم و غالت دیگر تغذیه  

دانهها و 


مینمایند ( .)Larochelle and Larivier, 2007به

و در ایران  از آفات بالقوه گندم ،جو و چاودار  بهشمار

فونوتنوعگونهایآنهادریکمنطقه

همیندلیل،تعیین

میروند ( .)Khanjani, 2009بیشتر افراد این خانواده


بهبرنامههای مدیریتآفات

یتواند کمک قابلتوجهی 
م 

شبفعال و همه چیزخوارند ( Larochelle and


کند .هدف این مطالعه بررسی تنوع  زیستی و ساختار

بهدلیلتغذیهازطیفگستردهای

 )Larivier, 2003و 

سوسکهای خانواده  Carabidaeدر بوم

گونهای 


هادرگلخانهها،


ازآفاتونیزتغذیهازحلزونهاوراب

سامانههای زراعی مانند یونجه و جو و غیرزراعی مانند


یکنند
یستمهای کشاورزی بازی م 
نقش مهمی در اکوس 

یباشد .
فضایسبزدرجنوبشرقیاستانتهرانم 

( .)Kromp, 1999اهمیت این شکارگرها بدین خاطر



میتوانند در
است که برخالف شکارگرهای تخصصی  ،

مواد و روشها

زمانی که تراکم آفت در سطح پایینی قرار دارد ،زنده

این مطالعه در سال  9314در شهرستان پاکدشت با

بمانند ( .)Goulet, 2003از سوسکهای این خانواده

مختصاتجغرافیاییبیانشدهدرجدول9انجامشد .

که از لحاظ قدمت به دوره ترشیاری  بر میگردند

تنوع گونهای سوسکهای خانواده  Carabidaeدر

شاخصهای زیستی و

( ،)Powell, 2009به عنوان 

چهار بوم سامانه مختلف شامل محوطه دانشگاه پردیس

بومشناختی به منظور ارزیابی سالمت محیط زیست نیز


ابوریحانبیرونی(فضای سبزرهاشده و نیمه جنگلی که

میشود ،زیرا این حشرات به زیستگاه خود
استفاده  

اغلبشاملگونههایدرختی نارون،عرعر،کاج،اقاقیا،


میدهند(.)Avgin and Lufft, 2010در
واکنشنشان 

چناروانواعسرو بود) ،یکمزرعهیونجه در پاکدشتو

سوسکهای زمینی ایران 20

جدیدترین فهرست فون 

یک مزرعه جو در قرچک مورد بررسی قرار گرفت

زیرخانواده 955 ،جنس و  150گونه و زیرگونه از این

طولمدتنمونهبرداری ازاوایل فروردین تا

(جدول .)9

خانواده معرفی شده است ( Azadbakhsh and

اواخرتیرماهسال14بود .

سوسکهای زمینی

 .)Nozari, 2015در بررسی فون 

برایبررسیتنوعزیستیاینحشراتوبهدامافتادن

جنوب شرقاستان تهران 23 ،گونه از  91جنس گزارش

آنها از روش شکار توسط تلههای گودالی بهره گرفته

شدند که  94گونه آن برای استان تهران جدید بودند

شد.بدینمنظورازظروفپالستیکیباقطردهانه 98و

( .)Ghobadi et al., 2018با توجه به شکارگر بودن

عمق  22سانتیمتر ،به تعداد  98عدد در هر بومسامانه

این حشراتواهمیتی کهازلحاظکنترلطبیعی آفاتو

حاویآبنمکاستفادهگردید.درمجموع 98تلهدر

باال بردن تنوع زیستی در بوم سامانههای کشاورزی

فضایی بالغ بر  3هکتار قرار داده شدند .با بازدید از

آنها برای مناطق مختلف
گونهای  
دارند ،مطالعه تنوع  

روزیکبار،سوسکهایبهدام

تلههای گودالیهر 92


ایران ضروری است.این حشراتدارای پراکنشوسیعی

یشدندوپسازکدگذاری وشمارش

افتادهجمعآور


ازجنگلهای بارانی مناطقگرمسیری گرفتهتابیابانهای

در درون ظرف حاوی الکل سفید  %12به آزمایشگاه
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اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،2تابستان9318
گی 

جدول  -4مختصات جغرافیایی چهار زیست بوم مورد مطالعه در این تحقیق
Table 1- Geographical coordinates of four studied ecosystems in this research
Ecosystems
Green land of
 Barley of Pakdasht
Alfalfa of
Barley of
Aburayhan
Pakdasht
Gharchak
Campus
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′′


الف)شاخصشانون-واینر 1

نمونهها به روش
پردیس ابوریحان منتقلگردیدند.سپس  
استاندارد اتاله و خشک شدند و جهت شناسایی اقدام

این شاخصتحتتاثیر گونههای نادراستو مقدارآن

گونهها توسط دکتر سعید
گردید .بعد از شناسایی دقیق  

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

آزادبخش ،تعداد هر گونه ثبت شد .برای محاسبه

برایمحاسبهآنازرابطه9استفادهشد.دراینرابطه:H:

گونهایازنرمافزار9SDRنسخه4استفاده
شاخصتنوع 

شاخصتنوعشانونواینر Pi ،فراوانی نسبیهریکاز

شد( .)Seaby & Henderson, 2006

گونههامیباشند .
گونههاو:Sتعدادکل 

نمونههای به دام افتاده در

بعد از شناسایی و شمارش
طبقهبندی Weigmann
تلهها ،ابتدا با استفاده از روش 


گونهای تعیینشد.بدین

) (1973ساختار غالب ترکیب
گونههایی که فراوانی آنها بیش از  32درصد

منظور ،
گونههایی
گونههای فوق غالب  ، 2

جامعه بود ،به عنوان
که فراوانی آنها بین  32-92درصد جامعه بود به عنوان
گونههایی که فراوانی آنها بین 92-5
نههای غالب  ،3
گو 
گونههای نسبتاً غالب،4

درصد جامعه بود به عنوان
گونههایی که فراوانیآنهابین5-9درصد جامعه بود به

وگونههایی که فراوانی آنها

گونههای کمیاب 5

عنوان

( )9

i 1

پس از تعیین ساختار غالبیت گونهها ،با استفاده از




8

ب)شاخصتنوعسیمپسون 
این شاخص تحت تأثیر گونههای غالب بوده و
حساسیت کمی به غنای گونهای دارد و مقدار آن بین
صفر تا  9متغیر می باشد .برای محاسبه آن از رابطه 2
استفاده شد .در این رابطه :E ،شاخص تنوع سیمپسون؛
 :Dعکس شاخص تنوع گونهای سیمپسون؛  :Sتعداد
گونه .
1

( )2

گونههای بسیار

کمتر از  9درصد جامعه بود ،به عنوان
کمیاب0شناخته شدند .

s

H    Pi ln Pi

D

S

1

E

D

ج) شاخص تنوع ویتاکر :با استفاده از این شاخص

شاخصهای زیر تنوع زیستی و یکنواختی جامعه

)،تنوعگونهایبینزیستگاهی(تنوعبتا)محاسبه

(رابطه3

سوسکهایCarabidaeمحاسبهگردید :

شد .

برای محاسبه تنوع زیستی در درون اکوسیستمها
رابطههایزیر
یابیناکوسیستمها(تنوعبتا)از 

(تنوعآلفا)
استفادهشد :

در

این

بینزیستگاهی:S ،تعداد کلگونههاو :αمیانگین غنای

گونهایمیباشند .
( )3

)1- Species Diversity and Richness (IV
2- Eudominant
3- Dominant
4- Subdominant
5- Rare
6- Subrare

شاخص،

:βw

تنوع

زیستی

1

S



w 


7- Shannon-Wiener Index
8- Simpson's Index

سوسکهایخانوادهCarabidaeدرچندبومسامانه...

قبادیوهمکاران :تنوعگونهای

00

برای محاسبه یکنواختی گونهها( 9چگونگی توزیع

در این رابطه :S ،تعداد کل گونههای جمعآوری

فراوانیافراددر بینگونهها)ازدوشاخصزیراستفاده

شده؛= Niتعدادافراددرگونه  iام؛  :Nتعدادکلافراد
جامعهو:nتعدادافرادگرفتهشدهازجامعه .

گردید :
2

الف)شاخص پیلو جی این شاخص برپایه شاخص

سامانههایمختلفاز


محاسبهمیزانشباهتبوم
برای 
0

تنوعشانون-وینراست واز رابطه 4محاسبه گردید .در

نظر تنوع زیستی ،شاخص شباهت سورنسون (رابطه )1

این رابطه :H ،شاخص تنوع گونهای شانون و  :Sتعداد

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

کلگونههامیباشند .


گونههای مشترك بین دو منطقه؛ : bتعداد گونه هایی

( )4

H
) log e ( S

کهدرمنطقه AوجوددارندولیدرمنطقهBنیستندو c

J



گونههایی که درمنطقه  Bوجوددارندولیدر
:تعداد 



ب)شاخصیکنواختیسیمپسون:3اینشاخصبرپایه

منطقه Aنیستند .

2a
 cs 
) ( 2a  b  c

( )1

شاخص تنوع گونهای سیمپسون است و تحتتأثیر
گونههای نادر در جامعه قرار نمیگیرد و از رابطه 5

محاسبهشد :
( )5

نتایج و بحث

1
E1  D
S
D



در اینپژوهشدر مجموع 452 ،نمونهمتعلق به 92
سوسکهای زمینی در

گونه از  1زیرخانواده از 


گونهای :4برای تعیین این شاخص
ج -شاخص غنای  

جدولهای 2تا 5

سامانههای مورد بررسی ،به شرح 


بوم
شناساییشدند .
درمحوطهههپههردیسدانشههگاهابوریحههانبیرونههی،در

ازروشریرفکشن 5ورابطه 0استفادهگردید.بهکمک

مجموع923فردمتعلقبه8گونهجمعآوریشدندکهاز

اینشاخص ،تعدادگونههایموردانتظاردریکنمونه

میهانآنهها،سوسهکببهری Cylindera germanica

ازجامعه،تخمینزدهشد.به

تصادفیازافرادگرفتهشده

)(Linnaeus, 1758وسوسهک Harpalus rufipes

روشبهاینسوالجوابمیدهدکه

عبارتدیگر ،این 

گونههایفوقغالببودنهدوتعهداد
) (Degeer, 1774

اگر nتعدادافراد ازجامعهگرفتهشوند ) (n<Nاحتماالً
چهتعدادگونه)(Sدرآنهاوجودخواهدداشت؟ 

( )0

  N  N1  

 
s 
n


 E ( S n )   1 

N 
i 1
  

n  




پنجگونهنیزجزوگونههاینهادرطبقههبنهدیشهدند.دو
گونهفوقغالبدرمجمهوع08درصهدسهاختارترکیهب
اینبومسامانهرابهخوداختصاصدادند(جدول

گونهای
)2وهمینامرباعثکاهشمقدارشاخصیکنواختیدر
اینبومسامانهشد(جدول .)2

درمزرعهیونجهپاکدشت،درمجمهوع12نمونههمتعلهق
ازمیانآنهاگونه Brachinus

گونهجمعآوریشدکه

به5

بیشترینفراوانهی
ejaculans Fisher von Waldheimبا 
1- Evenness
2- Pielou J
3- Simpson's E Index
4- Species Richness
5- Rarefaction

(35/19درصد)گونهفوقغالببهود(جهدول.)3سههگونهه
)1777

(Goeze,

fuscipes

Calathus

6- Sorensen Index

01

9318تابستان،2شماره42جلد،)اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی
 گی

 در فضای سبز دانشکده ابوریحانCarabidae  ساختار ترکیب گونهای سوسکهای خانواده-1 جدول
Table 2- Community structure of family Carabidae in green space of Abureyhan campus
Species
Number of
Frequency
Degree of
 individuals
percentage
 dominance
Harpalus rufipes
 45
 36.58
 Eudominant
Cylindera germanica
 38
30.89
 Eudominant
Distichus planus
18
 14.63
 Dominant
Calathus fuscipes
6
 4.87
 Rare
Calathus melanocephalus
5
 4.06
 Rare
Harpalus griseus
5
 4.06
 Rare
Poecilus wollastoni
3
 2.43
 Rare
Amara ovata
3
 2.43
 Rare
Total
 123
%100


Poecilus  وDistichus planus (Bonelli, 1813)

 وPoecilus wollastoni (Wollaston, 1854)

 درصد فروانی را تشکیل دادند11  بیش از،wollastoni

 غالب بودندHarpalus rufipes (Degeer, 1774)

فردجمعآوریشده)و این

 941 عددسوسکاز944(

 .ولیدراینبومسامانهگونهنادریوجودنداشت

 به شدت از میزان یکنواختی و تنوع،غالبیت شدید
 .)4دراینبومسامانهکاستهاست(جدول

گونهای


4تعداد،درمزارعجومنطقهپاکدشترویهمرفته
 دو گونه،گونه جمعآوری شدند که از این تعداد


 در مزرعه یونجه پاکدشتCarabidae  ساختار ترکیب گونهای سوسکهای خانواده-9 جدول
Table 3- Community structure of family Carabidae in alfalfa of Pakdasht
Species
Number of
Frequency
Degree of
 individuals
percentage
 dominance
Brachinus ejaculans
 25
35.71
 Eudominant
Calathus fuscipes
17
 24.28
 Dominant
Poecilus wollastoni
 13
 18.57
 Dominant
Harpalus rufipes
9
 12.85
 Dominant
Distichus planus
6
8.57
 Subdominat
Total
 70
%100


 در مزرعه جو پاکدشتCarabidae  ساختار ترکیب گونهای سوسکهای خانواده-1 جدول
Table 4- Community structure of family Carabidae in barley of Pakdasht
Species
Number of
Frequency
Degree of
 individuals
percentage
 dominance
Distichus planus
85
58.04
 Eudominant
Poecilus wollastoni
59
 39.59
 Eudominant
Acinopus picipes
4
 2.68
 Rare
Siagona europaea
1
 0.67
 Subrare
Total
 149
%100


19  بیش از.) نادر بودندpicipes (Olivier, 1795

در مزرعه جو قرچک نیز همانند مزرعه جو

درصد از گونههای این زیست بوم متعلق به دو گونه

 چهار گونه سوسک از خانواده،پاکدشت در مجموع

Poecilus

سوسک

جمعآوری شدند که در میان آنها دو
  Carabidae

که این نتایج با مزرعه جو.)5 بود (جدولwollastoni

Poecilus wollastoniوDistichus planusگونهی


 .درمنطقهپاکدشتمطابقتداشت

Acinopus گونهی
   فوق غالب و،از نظر فراوانی

 وDistichus

planus

سوسکهایخانوادهCarabidaeدرچندبومسامانه...

قبادیوهمکاران :تنوعگونهای
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جدول  -5ساختار ترکیب گونهای سوسکهای خانواده  Carabidaeدر مزرعه جو قرچک
Table 5- Community structure of family Carabidae in barley of Gharchak
Species
Number of
Frequency
Degree of
 individuals
percentage
 dominance
Distichus planus
 51
 47.22
 Eudominant
Poecilus wollastoni
 48
44.44
 Eudominant
Zabrus tenebrioides
7
 6.48
 Subdominant
Acinopus picipes
2
 1.85
 Rare
Total
 108
%100


گونهای و
مقادیر شاخصهای مختلف تنوع  

شاخص سیمپسون که

گونهای بودند.نتایج
کمترین تنوع  

سامانههای مختلف در جدول  0ارایه

یکنواختی در بوم

یکند ،نیز همین
مگیری م 
بر اساس گونه غالب تصمی 

شدهاند .بر اساس نتایج شاخص شانون-واینر که بیشتر


نتایجراتاییدکردونشاندادکه مقداراینشاخص در

گونههای نادر است ،جامعه سوسکهای
تحت تأثیر  

مزرعه یونجه پاکدشت و محوطه دانشگاه ابوریحان

زمینی در محوطه دانشگاه ابوریحان و مزرعه یونجه

تفاوت معنیداری در سطح  5درصد نشان ندادند ولی

پاکدشت از نظر آماری تفاوت معنیداری نداشتند ولی

مقدارعددیاینشاخصبهدلیلاینکهدرمزرعهیونجه

سامانههای دیگر ،تنوع بیشتری نشان

در مقایسه با بوم

فقط یک گونه فوق غالب وجود داشت و در

دادند .در مقابل ،مزرعه جو پاکدشت و جو قرچک از

بومسامانههای دیگر دو گونه فوق غالب وجود داشت،


نظر آماری تفاوت معنیداری نشان ندادند و دارای

باالتربود(جدول .)0

جدول  -6شاخصهای تنوع گونهای و یکنواختی سوسکهای خانواده  Carabidaeدر بومسامانههای مختلف در جنوب شرقی تهران
Table 6- Species diversity and evenness indices of family Carabidae in different ecosystems in
southeastern of Tehran
 Ecosystems in this study

 Index
Green space of
Alfalfa of
Barley of
Barley of
Aburayhan
Pakdasht
 Pakdasht
 Gharchak
Diversity Index
Species number
8
5
4
4
0.966b

0.818b

1.498a

1.601a

3.976a
4.274a
2.085b
2.383b
b
a
c
0.770
0.931
0.590
0.697c
c
a
b
0.497
0.855
0.521
0.596b
each rows are marked with different letters (P<0.05).

مقادیرشاخص یکنواختی نشاندادکهمزرعه یونجه
پاکدشت دارای بیشترینیکنواختی ( 2/139در پیلوجی

 ShannonWiener
 Simpson
 Evenness Index
 Pielou J
Simpson
The values that are statistically different in

گونهای و
کهنشاندهنده غنای  

شیب تند بود(شکل  )9
دراینبومسامانهبود .

یکنواختیکمتر

و  2/855در سیمپسون) بود .در مزرعه جو پاکدشت از

منحنههیریرفکشهههنجامعههههسوسهههکهایزمینهههیدر

 941فرد شکار شده  85فرد ( 58/24درصد) متعلق به

سامانههایموردمطالعهدرجنوبشرقتهران(شهکل


بوم

یک گونه بود که این غالبیت شدید ،باعث کاهش

سامانههاتعداد452فردمتعلهق


دادکهدراینبوم
)2نشان

سوسکهای خانواده

یکنواختی شد.منحنی رتبه-فراوانی 

به92گونهوجوددارند.بههعنهوانمثهال،بهراسهاسایهن

سامانههای مختلف نشان داد که

 Carabidaeدر  
بوم

منحنی اگریک تعدادی نمونهبهصهورتتصهادفیمهثالً

یترین خط مربوط به فضای سبز ابوریحان بوددر
طوالن 

224فردانتخابشودانتظاربهرایهناسهتکهه224فهرد

مقابل ،مزرعه جو پاکدشت دارای یک خط کوتاه با

متعلقبه99گونهباشد.

01

9318تابستان،2شماره42جلد،)اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی
 گی



 در بومسامانههای مختلف جنوب شرقی تهرانCarabidae فراوانی سوسکهای زمینی خانواده- منحنی رتبه-4 شکل
Figure 1. Rank abundance of family Carabidae in different ecosystems of southeastern of Tehran

448
336
224

112



 در بومسامانههای مختلف جنوب شرقی تهرانCarabidae  منحنی ریرفکش ترکیبی سوسکهای زمینی خانواده-1 شکل
Figure 2. Plot of pooled rarefaction of family Carabidae in different ecosystems of southeastern of
Tehran
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سوسکهایخانوادهCarabidaeدرچندبومسامانه...

قبادیوهمکاران :تنوعگونهای

سرعتتغییراتتنوعگونههای(تعهدادگونههههاویها

فضههایسههبزابوریحههانومزرعهههیونجهههپاکدشههت(15

یها)بینجوامعمختلفیادرطولیهک
یکنواختیفراوان 

درصههدشههباهت)بههود.بعههدازآنمههزارعجههوقرچههکو

انمحیطیبههوسهیلهانهدازهگیهریتنهوعبتهاتعیهین
گرادی 

پاکدشههتبیشههترینشههباهت(02درصههد)یههاکمتههرین

یشود.ازروشهایجایگزیندراندازهگیریتنوعبتها،
م 

اختالف(38درصد)راداشتند.بیشتریناختالفاتمربوط

یباشهد.در
مطالعهدرجههمبستگییها شهباهتمنهاطقمه 

بهههاخههتالفمزرعهههیونجهههپاکدشههتبههامههزارعجههودر

گونهایبتامیزاناختالفبیندواکوسیستم
حقیقتتنوع 

قرچکوپاکدشتبود(جدول .)1

یدههد .درایهن تحقیهق بیشهترین شهباهتبهین
رانشانمه 

جدول  -5شاخصهای ویتاکر (تنوع گونهای بتا) و شباهت سوسکهای خاانواده  Carabidaeدر باومساامانههاای مختلاف
جنوب شرق تهران
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


یهههای)Ghahari (2018رویتنههوع
نتههایجبررس ه 

باغیاستانگلستان(شهرستانآزادشهر)بررسهیکردنهد.

سوسکهایشهکارگرخهانوادهCarabidaeدر

گونهای
 

ایشان،درکل8918فردمتعلهقبهه30گونههراشهکارو

بومسامانههایمختلفدراسهتانمازنهدراننشهاندادکهه

شناسایی کردندکهبهترتیهب91،39و92گونههمتعلهق

گونهه)Harpalus griseus (Panzer, 1796دربهین

بهباغاتمخلوطهلو-زیتون،هلووزیتهونبودنهد.نتهایج

جمعآوریشدهدارای بیشهترین پهراکنشبهوده
22گونه 

فونسوسکهایزمینهیدرباغهات

تحقیقفوقنشانداد

اسهت.همچنهینگونههههایHarpalus griseusو H.

نسبتبهمزارع(تحقیقحاضر)غنیتربودوتنوعبیشتری


)fuscicornis (Menetries, 1832بیشترینفراوانیرا

داشت.همچنیننتایجآننشاندادتعدادگونهبیشتریدر

سوسکهای خانوادهCarabidae

گونهای 
داشتند.تنوع 

باغههاتمخلههوط(هلههووزیتههون)شههکارشههدهاسههت.

بومههایزراعهیدراسهتانگلسهتان (شهرسهتان
درزیست 

تحقیقهات)Hummel et al. (2012نشهاندادکههدر

آزادشهر)توسط)Rezaye et al. (2011بررسیشدو

هایمخلوط(گندموکلزا)فراوانیوتنوعگونهای


کشت

درکل32گونهسوسکشناساییشد.نتهایج آنههانشهان

سوسههکهههایخههانوادهCarabidaeافههزایشیافههتو


دادتعدادگونهدرمزارعکلزا،گندم،گوجهفرنگی،باقال

مشاهدهکردندکهشاخصشانونواینهرویکنهواختیبهه

وسههویابهههترتی هب98،98،22،24و92بههودومقههدار

طرزقابلتوجهیافزایشداشتهاست .

شاخص شانونبهترتیهب2/22،9/89،2/51،2/90و2

نتیجهگیری کلی:

وسیمپسوننیزبههترتیهب0/90،4/29،92/21،4/13و

درتحقیهههقحاضهههرکههههدرجنهههوبشهههرقتههههران

0/92محاسهبهشهدRezaye Nodeh et al (2011).

(پاکدشههت)انجههامشههدنتههایجنشههانمههیدهههدکههه

سامانهههای

سوسکهارادربوم

گونهایاین
مجدداًتنوع 

سوسکهایزمینیدربهومسهامانهیونجههبیشهترینتنهوع
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9318تابستان،2شماره42جلد،)اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی
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بودنههدوایههنغالبیههتبسههیارPoecilus wollastoniو

گونهههایویکنههواختیراداشههتندکهههاحتمههاالبهههخههاطر

شههدیدباعههثشههدت هاکمتههرینتنههوعگونهههایدرمیههان

اگرچهه.گلدهیباالوچندسالهبودناینگیاهمیباشد

 .سامانههایمختلفدراینبومسامانهدیدهشود


بوم

یکگونهفوقغالبدراینبومسامانهوجودداشتولی



.گونهفوقغالبوجودداشت2دربومسامانههایدیگر


سپاسگزاری

در بومسامانهفضایسهبزمحوطههدانشهگاهابوریحهانبها

بدینوسیلهازحمایتدانشگاهتهرانبهخاطرفراهم

01/41ولیچهون،اینکه تعدادگونهبیشتریشکارشدند

.نمودن امکانات این تحقیق تشکر و قدردانی میگردد

Cylindera germanicaدرصدآنهامربوطبهدوگونه

 .نمونههاتوسطنگارندهپنجمشناساییشدند


درنتیجهههیکنههواختی،بودنههدHarpalus rufipesو



تنوعگونههایدرایهنبهومسهامانه،گونههاوبهدنبالآن




درمزرعههجههو.کمتهرازمزرعههیونجهههمحاسهبهگردیههد
گونههههههای

درصههدفروانههی11/03پاکدشههتبههیشاز
Distichus planusجمعآوریشدهمربوطبهدوگونه
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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
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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.
Keywords: Ground beetles, species diversity, Shannon-Wiener, evenness, Tehran

