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  چکیده
بیشتر  هایحضور گونه با آن مقدار که است جغرافیایی محدوده یک در آنها فراوانی و موجود هایگونه تعدادم مفهو به ایگونه تنوع

دوباالن  در راستهای گونه شناسایی شده در دنیا، دومین خانواده از نظر تنوع گونه 8500 با حدود Tachinidae یابد. خانوادهمی افزایش
زندگی پارازیتوئیدی  دلیل شیوههای این خانواده بهگونه .اندگزارش شدهپالئارکتیک  گونه از منطقه 1600 است که از این تعداد بیش از

رو، یشپ در مطالعهکنند. زیستی و اقتصادی اهمیت زیادی دارند و به طیف وسیعی از بندپایان حمله مینظر محیطروی سایر حشرات، از 
منطقه از  7های مستمر و منظم با استفاده از تله مالیز در برداریها براساس نمونههای تنوع زیستی این مگسفراوانی نسبی و شاخص

جنس و چهار زیرخانواده از این خانواده  45گونه و  57نمونه مگس از  249بررسی شد. درمجموع تعداد  1389 گیالن طی سال استان
مطالعه داشته و پس از آن زیرخانواده بیشترین فراوانی را در مناطق مورد  Exoristinaeهای زیرخانواده و شناسایی شدند. گونهآوری جمع

Tachininae .و نیز ضریب یکنواختی  واینر -ای شانونشاخص تنوع گونه های غنای منهنیک و مارگالف،نظر شاخصاز  قرار دارد
. منطقه ارکم با پوشش غالب درختان مشاهده شددرصد  5داری در سطح احتمال بررسی اختالف معنی سیمپسون بین مناطق مورد

مطالعه به خود اختصاص ای را در بین مناطق مورد ای و تنوع گونههای غنای گونههای فندق، بیشترین مقادیر شاخصریز و باغبرگ
اطق های تنوع زیستی و ارتفاع منها متعلق به اشمان کماچال با پوشش شالیزار بود. البته بین شاخصمترین مقادیر این شاخصداد و ک
 مطالعه، همبستگی مثبتی وجود داشت. مورد 

 

  .تاکنیده، گیالنهای تنوع زیستی، فراوانی نسبی، شاخص :های کلیدیواژه

 

 مقدمه
 زیستیهای اساسی هر جامعه زیستی یکی از ویژگی تنوع

 منظور درک ساختار اکوسیستم وارزیابی تنوع زیستی بهاست. 
های موجود، کارکرد و سیر تحول آن، حفظ و حراست گونه

بررسی و کنترل تغییرات محیطی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن 
آنچه بر (. Burely, 2002) از اهمیت خاصی برخوردار است

افزاید، نقش آن در حفظ ثبات اهمیت تنوع زیستی می
های بیشتر در یک منطقه باعث هاست. حضور گونهاکوسیستم

نتیجه رشود، دهای طبیعی میتر شدن ساختار اکوسیستمپیچیده
ها در واکنش به تغییرات، از توانایی بیشتری این اکوسیستم

 Naseri) کنندمیبرخوردار بوده و ثبات خود را بهتر حفظ 

., 2004et alMahalati  .)زیستی باالتر در  دیگر تنوععبارتبه
  ها باعث پایداری بیشتر آنها خواهد شد.اکوسیستم

بوده  Oestroidea متعلق به باالخانواده Tachinidaeخانواده 
شده در گونه توصیف 8500جنس معتبر و  1500و با حدود 

 Irwinاست )خانواده در راسته دوباالن  دنیا، از نظر تنوع دومین

mailto:f_seyyedi_sahebari@yahoo.com


 های پارازیتوئید ...ای مگستنوع گونه  126

 

2003; O’Hara, 2013 ,.et al .)های قابلدر دهه اخیر بررسی 
مورد شناسایی و سیستماتیک دوباالن خانواده توجهی در 
Tachinidae مجموع بیش در ایران انجام شده است و تاکنون در

 گونه از این خانواده در کشور گزارش شده است 260از 
(, 2017et al.Sahebari -diSeyye .)بعد از زنبوران  تاکنیدها

نظر تنوع و از  ئیدهادومین گروه پارازیتو ""Parasiticaگروه 
,Stireman  Godfray ;1994& هستند )اهمیت اکولوژیک 

Singer, 2003 )هایویژه راستهو طیف وسیعی از بندپایان به 
ها، برخی از گونهکنند. در گوناگون در حشرات را پارازیته می

تخم در طول عمر خود تولید  4000توانند بیش از افراد ماده می
همین دلیل این پارازیتوئیدها در به و (Belshaw, 1993) کنند

سال پیش  100کنترل جمعیت میزبان خود بسیار مؤثر بوده و از 
عنوان عوامل کنترل زیستی طور گسترده در سراسر دنیا بهبه

 ئیدهااین پارازیتو(. ,Wood 1987اند )خته شدهحشرات آفت شنا
ها، های آنها وجود داشته و بیشتر میزباندر تمامی اکوسیستم

خوار هستند و به این دلیل ممکن است ساختار حشرات گیاه
عی های طبیخواران در اکوسیستمجامعه را با کاهش جمعیت گیاه

 et al.Stireman ,کنند )طور چشمگیری تنظیم و مصنوعی به

های خانواده با وجود تنوع و اهمیت اکولوژیک مگس(. 2006
Tachinidaeای آنها در پیرامون تنوع گونه ، اطالعات اندکی

 ای و جهانی وجود دارد. در منطقه، منطقهمقیاس محلی
 Shaw (1991 ،)Belshawو  Fordمحققانی مانند  کیپالئارکت

(1994 ،)Cerretti ( 2004و همکاران ،)rrettiCe  وZiegler 
 عیو توز یاگونه تنوع( به مطالعه 2005) Richter( و 2004)

اند و بیشتر دانش پرداخته Tachinidaeخانواده  ی و مکانیزمان
موجود در این زمینه به مناطق جغرافیایی نئارکتیک و 

 Stireman, 2008; Inclan& است )نئوتروپیکال مربوط 

Stireman, 2011). از  یاگسترده فیطدر  دهاینگرچه تاکا
آلپ  یتوندراگرفته تا  ایو سطح در ییمناطق استوا ازها ستگاهیز

–1000) متوسط ارتفاعاتدر  شتریتنوع آنها ب شوند امایافت می

همچنین (.  2009et al.Stireman ,است )مشهود  (متر 2000
ها طی فصول مختلف سال در یک ناحیه متغیر و به فراوانی گونه

 2 ه طیک ایمطالعهها وابسته است. براساس نتایج فراوانی میزبان
 یغنا لیتحلوهیتجز یبرا( Malaiseمالیز ) تلهبا استفاده از سال 

 نجاما ویاوها یغربدر جنوب دینجامعه تاک فصلی عیو توز یمحل
درصد به 11و  22، 67 ها به میزانفراوانی گونه بیشترین ه،شد
ست ابوده تابستان و بهار  ،زییپا هایمربوط به فصل بیترت

(Stireman, 2011 &Inclan .) 
ای هدف از این بررسی، ارزیابی فراوانی نسبی و تنوع گونه

در هفت منطقه از استان گیالن بوده  ئیدهااین گروه مهم از پارازیتو
 اند.برداری شدهه از تله مالیز نمونهکه با استفاد

 

 هامواد و روش
گیالن  برداری از مناطق جنگلی و مجاور دریا در استاننمونه

صورت دو هفته به 1389مالیز از اول اسفند سال با استفاده از تله 
(. نوع 1یکبار انجام شد و تا اواخر آبان ادامه داشت )شکل 

مطالعه در پوشش گیاهی و مختصات جغرافیایی مناطق مورد 
های آوری شده داخل تیوبجمعهای آمده است. نمونه 1جدول 

داری و بعد درصد در یخچال نگه 70اتیلیک حاوی الکل
ها از این تیوب Tachinidaeهای متعلق به خانواده نمونه

ها ابتدا از الکل خارج شده و بعد برای نمونهجداسازی شد. 
درصد  100و  90، 80های دقیقه به محلول 5گیری به مدت آب

منتقل شده و پس از  HMDSبه محلول  اتیلیک و بعدالکل
توجه به محل و  ها بازده شد. نمونهشدن کامل، سوزن خشک

برای و آماده شناسایی شد.  خوردهآوری برچسب زمان جمع
هایی مانند طول بدن، رنگ و وضعیت ها از ویژگیشناسایی نمونه

ی مورد برخسینه، پا، بال، شکم و در گردی، سر، قفسهپوشش
ها مونهبیشتر ن. ها ویژگی اندام جنسی نر یا ماده استفاده شدنهگو
 Tschorsnig& جنس )شناسایی  استفاده از کلیدهای با

Richter, 1998 &Herting, 1994; Tschorsnig ) و گونه 
(., 1988et al1975; Zimin -Mesnil, 1944) شده و  شناسایی

ها، تمامی گونه صحیح شناسایی از اطمینان تأیید و منظوربه
 تاریخ دکتر یواخیم زیگلر در موزه ها به متخصصان مربوطه،نمونه

طبیعی برلین و دکتر تئو زیگرز در کشور هلند ارسال شد. ارزیابی 
 Southwood& منابع )های تنوع زیستی براساس شاخص

., 2009et al; Ejtehadi Henderson, 2000 ).انجام شد 
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 برداری شده در استان گيالنتصاویری از پوشش گياهي مناطق نمونه -1شکل 

 

 برداری شده در استان گيالنمناطق نمونه جغرافيایي مختصات -1 جدول

 عرض جغرافيایي طول جغرافيایي پوشش گياهي منطقه

ارتفاع از 

  اسطح دری

(m)  

 اشمان -آستانه اشرفیه

 (1کماچال )
  1 ثانیه شرقی 8/57دقیقه و  57درجه و  49 ثانیه شمالی 6/3دقیقه و  22درجه و  37 دریا شالیزار، نزدیک

 اشمان -آستانه اشرفیه

 (2کماچال )
  2 ثانیه شرقی 1/56دقیقه و  57درجه و  49 ثانیه شمالی 5/10دقیقه و  21درجه و  37  دریا شالیزار، نزدیک

  490 ثانیه شرقی 7/24دقیقه و  12درجه و  50 ثانیه شمالی 1/27دقیقه و  52درجه و  36 فندق باغ (1زیاز ) -رودسر

  537 ثانیه شرقی 4/17دقیقه و  12درجه و  50 ثانیه شمالی 4/34دقیقه و  52درجه و  36 فندق باغ (2زیاز ) -رودسر

قاضی چاک  -ودسرر

(1) 
  1787 ثانیه شرقی 1/1دقیقه و  20درجه و  50 ثانیه شمالی 6/2دقیقه و  45درجه و  36 زرشک بوته مرتع،

قاضی چاک  -رودسر

(2) 
  1803 ثانیه شرقی 2/35دقیقه و  19درجه و  50 ثانیه شمالی 5/57دقیقه و  45درجه و  36 زرشک بوته مرتع،

 ارکم -رودسر
 باغ ریز،جنگل برگ

 فندق
  1201 ثانیه شرقی 8/11دقیقه و  18درجه و  50 شمالیثانیه  3/44دقیقه و  45درجه و  36

 

ها شمارش و فراوانی ها در نمونهتعداد هر یک از گونه
های منظم هفتگی در این بردارینسبی آنها براساس نمونه

 مناطق، طبق رابطه زیر محاسبه شد.
(Relative abundance %): 

 

Pi = Xi/ is=1 Xi 

 

 = iXام،  iفراوانی نسبی هر گونه در نمونه  = iPکه در آن 
ها در مجموع تعداد گونه =sام و  iتعداد کل هر گونه در نمونه 

 نمونه است.
 های مارگالفای از شاخصبرای بررسی غنای گونه

(Margalef) کو منهینی (Menhinick  ) شرح زیر استفاده شدبه. 
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(Margalef index): 

1)/Ln N-(S =1R 

 (Menhinick index): 

√N= S/2R 

مجموع  =Nها در نمونه، مجموع تعداد گونه = Sکه در آن

 است. Nلگاریتم طبیعی  =  Ln Nتعداد افراد در نمونه و

 ونتنوع سیمپسهای برای محاسبه تنوع زیستی از شاخص

(Simpson) واینر -و شانون (Shannon & Wiener) شرح به

 زیر استفاده شد. 
   (Simpson diversity index): 

  
2 )i(P  -D = 1-1 

نسبت افراد  =iPشاخص تنوع سیمپسون،  =D–1که در آن 

 = N)  /in = i(P ،  i nدر جامعه iام یا نسبت گونه  iدر گونه 

 تعداد کل افراد است. = Nام و iتعداد افراد در گونه 
(Shannon & Wiener diversity index): 

 

iln P iP =1
s

i  -H =  

 

سهم  =iPها در نمونه، مجموع تعداد گونه =Sکه در آن 

شاخص تنوع  = Hام نسبت به کل نمونه و  iافراد در گونه 

 واینر است.  -شانون

ها در واحدهای برای مطالعه یکنواختی اکوسیستم
و  (Simpsonن )برداری، از ضرایب یکنواختی سیمپسونمونه
 شرح زیر استفاده شد. به (Pielou-J) جی -پیلو

(Simpson evenness): 

= (1/D)/S 1/DE  

 = Dشاخص یکنواختی سیمپسون، =DE/1 که در آن

ها مجموع تعداد گونه = Sو  i(D = Σ (P( 2 ( شاخص سیمپسون

 در نمونه است.

(Pielou-J evenness): 

E = H/Ln (S) 

مجموع  =Sواینر و  -شاخص تنوع شانون =Hکه در آن 
 ها در نمونه است.تعداد گونه

های زیستی، ابتدا نمونه های تنوعبرای بررسی شاخص
های ذکرشده با و بعد شاخص شدبه هر گونه شمارش  مربوط

آماری و مقایسه  شده و تجزیهتعیین  SDR افزاراستفاده از نرم
درصد  5افزار در سطح احتمال ممیانگین با استفاده از این نر

های بررسی با شاخصانجام و همبستگی ارتفاع مناطق مورد 
 تنوع زیستی نیز بررسی گردید.

 

 نتایج
 45گونه و  57نمونه متعلق به  249در این پژوهش، تعداد 

از مناطق  Tachinidaeجنس و چهار زیرخانواده از خانواده 
آوری و شناسایی شد. مطالعه در استان گیالن جمعمورد 

شده، تعداد و فراوانی نسبی آنها در های شناساییاسامی گونه
ها در مناطق ارائه شده است. مطالعه فراوانی گونه 2جدول 

نسبی مورد مطالعه استان گیالن نشان داد که بیشترین فراوانی 
concinnata psiluraCom درصد( مربوط به گونه 20)

 (Meigen, 1824)  است. این گونه از تمامی مناطق
ترین ناحیه (، مرتفع2چاک )برداری، به استثناء قاضینمونه

آوری شد و پس متر جمع 1803بررسی با میان مناطق مورد 
Desvoidy, -Robineau Peribaea tibialisاز آن گونه

ار دارد. این گونه قر درصد( 67/17با فراوانی نسبی ) 1830 
آوری شد. مطالعه جمع در چهار منطقه از هفت منطقه مورد

ها در منطقه اشمان کماچال فراوانی نسبی هر دو این گونه
تصویر حشرات نر این دو  2بیشتر از سایر مناطق است. شکل 

 دهد. گونه را نشان می
نمونه بوده و آوری شده، تکگونه جمع 57گونه از  29تعداد 

ها اند. همچنین تفکیک گونهآوری شدهیک از یک منطقه جمع هر
گونه  26گونه موجود،  57ها نشان داد از براساس زیرخانواده

 گونه متعلق به زیرخانواده Exoristinae، 8متعلق به زیرخانواده 
Dexiinae، 8 گونه متعلق به زیرخانواده Phasiinae  گونه  15و

 است. Tachininae متعلق به زیرخانواده



 

 

 (1389بررسي استان گيالن ) در مناطق مورد Tachinidaeهای خانواده تعداد و فراواني نسبي گونه -2جدول 

 گونه 

 تعداد )فراواني نسبي%( 

کماچالاشمان  

 (1)  
(2کماچال )اشمان  

 زیاز 

(1)  

 زیاز

 (2)  
(1قاضي چاک )  

 قاضي چاک

 (2)  
 مجموع ارکم

1 Compsilura concinnata 12(29/35) 30(66/41) 3(66/16) 1(50/12) 2(67/6) 0 2(65/4) 50(0/20) 

2 Peribaea tibialis 11(35/32) 29(27/40) 2(12/11) 0 0 2(65/4) 0 44(67/17) 

3 Tachina magnicornis 0 0 1(55/5) 0 10(33/33) 3(97/6) 0 14(62/5) 

4 Istocheta cinerea 0 0 0 0 2(67/6) 11(60/25) 1(32/2) 14(22/5) 

5 Microphthalma europaea 1(94/2) 7(72/9) 0 0 0 0 1(32/2) 9(61/3) 

6 Dexia rustica 0 0 2(12/11) 4(00/50) 0 2(65/4) 0 8(21/3) 

7 Chetogena nigrofasciata 0 0 0 0 2(67/6) 6(00/14) 0 8(21/3) 

8 Phorinia aurifrons 0 0 3(66/16) 1(50/12) 0 0 4(30/9) 8(21/3) 

9 Bracteola anthracina 0 0 0 0 0 0 7(27/16) 7(81/2) 

10 Tachina fera 0 0 0 0 1(33/3) 0 5(62/11) 6(40/2) 

11 Voria ruralis 2(88/5) 1(39/1) 0 0 0 2(65/4) 0 5(00/2) 

12 Phasia pussila 0 0 0 0 5(67/16) 0 0 5(00/2) 

13 Thelaira nigripes 3(83/8) 0 0 0 0 0 1(32/2) 4(60/1) 

14 Athrycia trepida 0 0 0 0 0 0 3(97/6) 3(20/1) 

15 Eriothrix rufomaculatus 0 0 0 0 1(33/3) 0 2(65/4) 3(20/1) 

16 Baumhauria spec. nova 0 0 0 0 0 3(97/6) 0 3(20/1) 

17 Aplomya confinis 0 0 2(12/11) 0 0 1(32/2) 0 3(20/1) 

18 Pseudoperichaeta nigrolineata 3(83/8) 0 0 0 0 0 0 3(20/1) 

19 Cylindromyia auriceps 0 0 0 0 1(33/3) 0 2(65/4) 3(20/1) 



 

 

 گونه 

 تعداد )فراواني نسبي%( 

کماچالاشمان  

 (1)  
(2کماچال )اشمان  

 زیاز 

(1)  

 زیاز

 (2)  
(1قاضي چاک )  

 قاضي چاک

 (2)  
 مجموع ارکم

20 Mintho rufiventris 0 0 0 0 0 3(97/6) 0 3(20/1) 

21 Cyrtophleba ruricola 0 0 0 - 0 0 2(65/4) 2(80/0) 

22 Ramonda spathulata 0 0 1(55/5) 1(50/12) 0 0 0 2(80/0) 

23 Nilea innoxia 0 2(77/2) 0 0 0 0 0 2(80/0) 

24 Periarchiclops scutellaris 0 0 0 0 2(67/6) 0 0 2(80/0) 

25 Phryxe nemea 0 0 0 0 0 1(32/2) 1(32/2) 2(80/0) 

26 Phryxe vulgaris 0 0 0 0 0 2(65/4) 0 2(80/0) 

27 Zaira cinerea 0 0 0 0 0 0 2(65/4) 2(80/0) 

28 Macquartia tenebricosa 1(94/2) 0 0 0 0 0 2(65/4) 2(80/0) 

29 Periscepsia carbonaria 0 0 0 0 1(33/3) 0 0 1(40/0) 

30 Bessa parallela 0 1(39/1) 0 0 0 0 0 1(40/0) 

31 Blepharipa pratensis 0 - 1(55/5) 0 0 0 0 1(40/0) 

32 Brachychaeta strigata 0 0 0 0 0 0 1(32/2) 1(40/0) 

33 Drino latigena 0 0 0 0 0 1(32/2) 0 1(40/0) 

34 Epicampocera succinata 0 0 0 0 0 0 1(32/2) 1(40/0) 

35 Eumea mitis 0 1(39/1) 0 0 0 0 0 1(40/0) 

36 Gonia capitata 0 0 0 1(50/12) 0 0 0 1(40/0) 

37 Gonia ornata 0 0 0 0 0 1(32/2) 0 1(40/0) 

38 Lydella thompsoni 0 0 0 0 1(33/3) 0 0 1(40/0) 

39 Neophryxe vallina 0 0 0 0 0 1(32/2) 0 1(40/0) 



 

 

 گونه 

 تعداد )فراواني نسبي%( 

کماچالاشمان  

 (1)  
(2کماچال )اشمان  

 زیاز 

(1)  

 زیاز

 (2)  
(1قاضي چاک )  

 قاضي چاک

 (2)  
 مجموع ارکم

40 Paratryphera barbatula 0 0 1(55/5) 0 0 0 0 1(40/0) 

41 Platymyia fimbriata 0 0 0 0 0 0 1(32/2) 1(40/0) 

42 Prooppia nigripalpis 0 0 1(55/5) 0 0 0 0 1(40/0) 

43 Spallanzania hebes 0 0 0 0 1(33/3) 0 0 1(40/0) 

44 Besseria anthophila  0 0 0 0 0 1(32/2) 0 1(40/0) 

45 Cylindromyia brassicaria 0 0 0 0 0 1(32/2) 0 1(40/0) 

46 Cylindromyia brevicornis 0 0 0 0 1(33/3) 0 0 1(40/0) 

47 Cylindromyia intermedia 0 0 0 0 0 0 1(32/2) 1(40/0) 

48 Cylindromyia pusilla 0 0 0 0 0 0 1(32/2) 1(40/0) 

49 Cylindromyia rufipes 0 0 0 0 0 0 1(32/2) 1(40/0) 

50 Actia crassicornis 0 0 0 0 0 0 1(32/2) 1(40/0) 

51 Actia infantula 0 1(39/1) 0 0 0 0 0 1(40/0) 

52 Linnamyia frater 0 0 0 0 0 0 1(32/2) 1(40/0) 

53 Macquartia grisea 0 0 0 0 0 0 1(32/2) 1(40/0) 

54 Macquartia praefica 0 0 1(55/5) 0 0 0 0 1(40/0) 

55 Macquartia tessellum 0 0 0 0 0 1(32/2) 0 1(40/0) 

56 Nemoraea pellucida 0 0 0 0 0 1(32/2) 0 1(40/0) 

57 Triarthria setipennis 1(94/2) 0 0 0 0 0 0 1(40/0) 

 249 43 43 30 8 18 72 35 مجموع 
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  Peribaea tibialis (b) و Compsilura concinnata ((a های نمای جانبي حشرات نر گونه -2شکل 

 

های شده طی ماهآوریهای جمعتغییرات فراوانی گونه
دهد، زمان شروع گیالن نشان می مختلف سال در استان

در مناطق مختلف  Tachinidaeهای خانواده فعالیت گونه
ها تا شهریور از استان، اوایل فروردین بوده و فراوانی گونه

ر طوسیر صعودی برخوردار بوده است و پس از آن در مهر به
چشمگیری کاهش یافته و در آبان به نزدیک صفر رسید )شکل 

های این پارازیتوئیدها در (. این امر با فعالیت میزبان3
 راعی، جنگلی و مرتعی همخوانی دارد.های زبومزیست

 

 
 

 ( 1389گيالن ) برداری در استانهای نمونهطي ماه Tachinidaeهای دوباالن خانواده فراواني گونه -3شکل 
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های متعلق به فراوانی نسبی گونه مجموع 4شکل  
 و Exoristinae ،Dexiinae، Phasiinaeای هزیرخانواده

Tachininae های دهد. گونهشده نشان میمناطق بررسی را در
بیشترین فراوانی نسبی را در مناطق  Exoristinaeزیرخانواده 

قرار  Tachininaeمطالعه داشته و پس از آن زیرخانواده مورد 

 Exoristinaeهای های زیرخانوادهدارد. با توجه به اینکه گونه
های پارازیتوئیدهای مهم گروهعنوان به Tachininaeو 

، اندپوشان شناخته شدهبالداران و سختپولکمختلف بال
بررسی دور از ها در مناطق مورد فراوانی باالی این گونه

 انتظار نیست. 
 

 
 ( 1389گيالن ) در استان Tachinidaeهای مختلف خانواده فراواني نسبي زیرخانواده -4شکل 

 

 

 
 ( 1389گيالن ) بررسي در استانهای مختلف در مناطق مورد های متعلق به زیرخانوادهتعداد گونه -5شکل 
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نمودارهای تعداد گونه موجود در مناطق مختلف  5شکل 
که مالحظه طوریدهد. بهها نشان میرا به تفکیک زیرخانواده

متر از سطح دریا، تعداد  1201شود، منطقه ارکم با ارتفاع می
شده را به خود اختصاص آوریهای جمعگونه از کل گونه 23

ای بیشتری نسبت به سایر مناطق دارد و پس ع گونهداده و تنو
متر از سطح  1803( با ارتفاع 2چاک )از آن، منطقه قاضی

( با 2ها قرار دارد. منطقه زیاز )گونه از کل گونه 18دریا، با 
ا در ای رترین تنوع گونهمتر از سطح دریا، پایین 537ارتفاع 

 مطالعه دارد. میان مناطق مورد
بررسی در تنوع زیستی در مناطق مورد های شاخص 

ر یداباالترین مقاساس اینارائه شده است. بر 3جدول 
ای و یکنواختی در ای، غنای گونهتنوع گونه هایشاخص

ترتیب مربوط به به برداری استان گیالنهای مختلف نمونهمکان
. است پیلوشاخص مارگالف و شاخص  ینر،او -شاخص شانون

ای این گروه از پارازیتوئیدها، بیشترین گونه در مطالعه تنوع
( و 89/2) ینراو -شانون ایهای تنوع گونهمقادیر شاخص

( مربوط به منطقه ارکم، با 849/5ای مارگالف )غنای گونه
بوده و  فندق هایریز و باغهای برگجنگلپوشش گیاهی 

 های زرشک پسچاک با پوشش مرتعی و درختچهمنطقه قاضی
کماچال که دو منطقه از اشمان طوریمنطقه قرار دارد. بهاز این 

با پوشش غالب شالیزار با وجود تعداد زیاد نمونه، کمترین 
و  173/1) ینراو -شانون ایهای تنوع گونهمقادیر شاخص

( را در بین 637/1و  25/2ای مارگالف )( و غنای گونه295/1
دامنه تغییرات اند. مناطق مورد مطالعه به خود اختصاص داده

بوده و معموالً  5از صفر تا  واینر -ای شانونشاخص تنوع گونه
 Henderson,  &Southwood)متغیر بود  5/3تا  5/1از 

. در این بررسی مقدار این شاخص در مناطق مورد (2000
 متغیر بود.  89/2تا  173/1بررسی، بین 

 

 (1389بررسي استان گيالن ) در مناطق مورد Tachinidaeتنوع زیستي دوباالن خانواده  هایشاخص مقادیر -3جدول 

 منطقه
تعداد 

 گونه

تعداد کل 

 افراد 

ایهای غنای گونهشاخص  

 

ایهای تنوع گونهشاخص  

 

 ضریب یکنواختي

 سيمپسون مارگالف منهينيک
-شانون

 واینر
 پيلو سيمپسون

اشمان کماچال 

(1)  
9 35 521/1  25/2   7624/0  173/1   6216/0  7836/0  

اشمان کماچال 

(2)  
8 72 9428/0  637/1   6532/0  295/1   4563/0  6227/0  

(1زیاز )  11 18 593/2  46/3   8889/0  293/2   9005/0  9563/0  

(2زیاز )  6 9 00/2  276/2   7407/0  581/1   8100/0  8824/0  

(1چاک )قاضی  13 30 373/2  528/3   8356/0  181/1   6809/0  8501/0  

(2چاک )قاضی  18 43 745/2  52/4   887/0  539/2   7036/0  8784/0  

507/3 43 23 ارکم  849/5   9281/0  89/2   7827/0  9219/0  

 

 های یکنواختی سیمپسون و پیلوبیشترین مقادیر شاخص
بررسی مربوط به مناطق زیاز و ارکم  در بین مناطق مورد

است. کمترین مقادیر این شاخص یکنواختی مربوط به منطقه 
اشمان کماچال است که با توجه به کشت غالب شالیزار در این 
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 توان چنینکلی میطورمنطقه دور از انتظار نیست. به
گیری کرد که مقادیر شاخص یکنواختی در مناطق نتیجه

های فندق بیشتر از مناطق زراعی است، جنگلی و باغ
ها در مناطق زراعی که تعداد و فراوانی نسبی گونهحالیدر

 هاست. بیشتر از مناطق جنگلی و باغ
های شاخص طرفهنتایج تجزیه واریانس یک 4جدول 

دهد. ررسی را نشان میب تنوع زیستی در مناطق مورد
های غنای منهینیک و مارگالف، نظر شاخصاساس از اینبر

واینر و ضریب یکنواختی سیمپسون بین -شاخص تنوع شانون
 5داری در سطح احتمال مناطق استان گیالن اختالف معنی

( 5ها )جدول درصد مشاهده شد. مقایسه میانگین این شاخص
داد که بیشترین میانگین با استفاده از روش دانکن نشان 

ای منهینیک و مارگالف مربوط به های غنای گونهشاخص

چاک پس از این ( است و منطقه قاضیaمنطقه ارکم )گروه 
کماچال، کمترین میانگین منطقه اشمان  منطقه قرار دارد.

( را cو  bهای مطالعه )گروه ای موردهای غنای گونهشاخص
به خود اختصاص داده است. از  برداریدر بین مناطق نمونه

واینر نیز دو منطقه ارکم و  -ای شانوننظر شاخص تنوع گونه
( را داشته و اشمان aچاک بیشترین میانگین )گروه قاضی

( را به خود اختصاص داده bکماچال کمترین میانگین )گروه 
دهد انجام عملیات کشاورزی، یکنواختی است که نشان می

اربرد ترکیبات شیمیایی باعث کاهش تنوع ویژه کها و بهکشت
نظر شده است. از  Tachinidaeای دوباالن خانواده گونه

ضریب یکنواختی سیمپسون نیز مناطق زیاز و ارکم بیشترین 
قرار  abو  aهای ترتیب در گروهها را داشته و بهمیانگین

 اند.گرفته
 

 (1389در استان گيالن ) Tachinidaeزیستي دوباالن خانواده  های تنوعتجزیه واریانس شاخص -4جدول 

 منابع تغيير
درجه 

 آزادی

 ميانگين مربعات

 ضریب یکنواختي  ایشاخص تنوع گونه  ایشاخص غنای گونه

 پيلو سيمپسون واینر-شانون سيمپسون مارگالف منهينيک

 0193/0 0355/0*  5021/0* 0133/0  8579/3* 2825/1* 3 هاشاخص

 0053/0 0060/0  1362/0 0060/0  4602/0 1373/0 3 اشتباه آزمایشی
 : *≤ 0/05 P 

 

 (1389در استان گيالن ) Tachinidaeزیستي دوباالن خانواده  های تنوعمقایسه ميانگين شاخص -5جدول 

 منطقه
 ضریب یکنواختي  ایگونهشاخص تنوع   ایشاخص غنای گونه

 پيلو سيمپسون واینر-شانون سيمپسون مارگالف منهينيک

اشمان 

 کماچال
b 2319/1 c 9436/1  a 7078/0 b 5085/1  c 5389/0 a 7031/0 

 ab 2956/2 bc 868/2  a 8148/0 ab 937/1  a8552/0 a 9193/0 زیاز

 a 559/2 b 024/4  a 8613/0 a 36/2  b 6922/0 a 8642/0 چاکقاضی

 a 507/3 a 849/5  a 9281/0 a 89/2  ab 7827/0 a 9219/0 ارکم
  .ندارندبا هم داری های دارای حروف مشابه در هر ستون تفاوت معنییانگینم
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بررسی با مطالعه همبستگی ارتفاع مناطق مورد 
داد که همبستگی ( نشان 6های تنوع زیستی )جدول شاخص

داری بین ارتفاع و شاخص غنای مارگالف و مثبت و معنی
درصد وجود  5واینر در سطح احتمال -شاخص تنوع شانون

 ،دارد. بدین معنا که با افزایش ارتفاع مناطق از سطح دریا
 Tachinidaeای دوباالن خانواده ای و تنوع گونهغنای گونه

د درنتیجه پایدارتر بودن توانیابد که این امر میافزایش می
 ،هادلیل تنوع میزبانهای موجود در ارتفاعات بهاکوسیستم

ی هاهای بشری ازجمله سیستمطبیعت بکر و دور از دخالت
های پاشی در اکوسیستمکشتی و تأثیرات مخرب سم و سمتک

 زراعی باشد. 

 

 (1389در گيالن ) Tachinidaeزیستي دوباالن خانواده  تنوع هایشاخص ارتفاع و بين همبستگي -6 جدول

 
 ضریب یکنواختي  ایشاخص تنوع گونه  ایشاخص غنای گونه

 پيلو سيمپسون واینر-شانون سيمپسون مارگالف منهينيک

 490/0 273/0  713/0* 670/0  712/0* 694/0 ارتفاع 
*  :≤ 0/05 P 

 

 بحث 

بیشترین  Tachininaeو  Exoristinaeهای زیرخانواده
 61/45ترتیب شامل تعداد نمونه را در این بررسی داشتند که به

گونه و  15درصد ) 31/26جنس( و  25گونه و  26درصد )
شده بود. های بررسیجنس( از کل گونه 11

تعداد نمونه کمتری  Phasiinae و Dexiinae هایزیرخانواده
جنس(  3گونه و  8جنس( و ) 8گونه و  8ترتیب با )داشته و به

شده آوریهای جمعدرصد از کل گونه 03/14هریک حدود 
آوری شده، گونه جمع 57را به خود اختصاص دادند. از تعداد 

درصد آنها دو  03/14نمونه بودند و درصد آنها تک 87/50
های نادر بیش از نیمی از ترتیب گونهایننمونه داشتند. به

دهند. شده را در این بررسی تشکیل میآوریهای جمعگونه
های دلیل وجود گونههای نادر، احتماالً بهسهم عمده گونه

قی و طور اتفااند و بهها وفق یافتهاست که با سایر زیستگاه
 هایاند. گونهآوری شدهها جمعگذرا از این اکوسیستم

های درصد از گونه 21شده در این تحقیق حدود گزارش
های منطقه پالئارکتیک را درصد از گونه 3موجود در ایران و 

et Sahebari -O’Hara, 2013; Seyyedi) دهندتشکیل می

, 2017al. .)های ها طی ماهمطالعه فراوانی نسبی نمونه

ربوط به مترتیب برداری نشان داد که بیشترین فراوانی بهنمونه
درصد( بوده  52/30درصد( و بهار ) 83/57فصول تابستان )

یابد. طور چشمگیری کاهش میدرصد( به 64/11و در پاییز )
های خانواده زمانی مگس عیتوزفراوانی فصلی و 

Tachinidae تواند براساس طول و عرض جغرافیایی و می
اس اسکه برطوریها متفاوت باشد. بهخصوصیات زیستگاه

ه، بیشترین شد نجاما ویاوها یغربدر جنوبنتایج تحقیقی که 
 زییپا مربوط به فصل درصد و 67ها به میزان فراوانی گونه

 (. Stireman, 2011 &Inclan) بوده است
ها در مناطق مطالعه ترکیب ساختاری و فراوانی گونه 

دهد که بیشترین فراوانی مطالعه استان گیالن نشان میمورد 
بوده و پس  Compsilura concinnata نسبی مربوط به گونه

 .Cقرار دارد. گونه  Peribaea tibialis از آن گونه

concinnata عنوان پارازیتوئید طیف در منابع مختلف به
 ،Lasiocampidaeهای داران خانوادهپولکوسیعی از بال

Noctuidae، Yponomeutidae  وLymantriidae  معرفی
عنوان پارازیتوئید شده است. همچنین در غرب سیبری به

Lymantria dispar  ناجور بافشفیره پروانه ابریشم

(Linnaus, 1758)  است )شناخته شدهKolomiets, 1996; 
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., 2003alet Kellogg  .) در ترکیه نیز این مگس الرو تعداد
انگشتری جمله پروانه تخمداران ازپولککثیری از بال

Linnaus, 1758)( Malacosoma neustriaپره گاما ، شب
Linnaus, 1758)(Autographa gamma ،  لیسه درختان

و سفیده کلم  Yponomeuta padella (Linnaus, 1758) میوه
(Linnaus, 1758) caePieris brassi د کنرا پارازیته می

(Tschorsnig, 2003 &Kara .) 
( این 2006و همکاران ) Zahedani-Dehghaniدر ایران 

خاکستری  خوارگونه را از روی الروهای برگ
از خانواده Thaumetopoea solitaria (Freyer, 1838) بنه
 Thaumetopoidae ارسنجان فارس گزارش  در منطقه

( این گونه را 2018و همکاران ) Farahani تازگی،اند. بهکرده
 Cydalimaپره شمشادعنوان پارازیتوئید شببه

(Walker)  perspectalis همچنین این گونه  اند.گزارش کرده
عنوان پارازیتوئید الروهای به P. tibialis به همراه گونه

Mythimna unipuncta برنج ای نقطهتک پرهشب

worth, 1809)(Ha است شده  در شمال کشور گزارش
(Tschorsnig, 2008 &Abbasipour  .)گونه P. tibialis  در

ای برنج گزارش نقطهتک پرهترکیه نیز از روی الروهای شب
با توجه به اینکه (.  Tschorsnig, 2003 &Kara) شده است
های جنگلی شمال کشور زیستگاه بسیاری از این اکوسیستم

ای نقطهپره تکخوار بوده و نیز فعالیت شبداران گیاهپولکبال
ده فراوانی گزارش شبرنج نیز در شالیزارهای استان گیالن به 

 P. tibialisو  C. concinnataهای فراوانی باالی گونه است،
 ق دور از انتظار نیست.در این مناط

 هایر شاخصیداباالترین مقبراساس نتایج این پژوهش، 
های مختلف مکانای و یکنواختی در تنوع گونه ،ایغنای گونه

ترتیب مربوط به شاخص به برداری استان گیالننمونه
 است. پیلوینر و شاخص او-شاخص شانون، مارگالف

ررسی، اختالف بای در مناطق مورد های غنای گونهشاخص
در این  .درصد نشان دادند 5داری را در سطح احتمال معنی

است.  849/5تا  637/1بین  مارگالف بررسی مقادیر شاخص
بیشترین مقدار این شاخص مربوط به منطقه ارکم و کمترین 

 ( است.2مقدار آن مربوط به اشمان کماچال )

 واینر معموالً-ای شانوندامنه تغییرات شاخص تنوع گونه
 Henderson,  &Southwoodاست )متغیر  5/3تا  5/1از 

 -ای شانوندر این بررسی مقدار شاخص تنوع گونه(. 2000
( و دلیل این وضعیت، 89/2تا  173/1واینر پایین است )بین 

و  .taconcinna Cهایی مانند احتماالً فراوانی چشمگیر گونه
P. tibialis هاست. بدیهی است در هر نسبت به سایر گونه

شده دارای برداریمکانی که یک یا چند گونه در جامعه نمونه
ی اای باشند، مقدار شاخص تنوع گونهمالحظهچیرگی قابل

 (.Disney, 1999) پایین خواهد بود
ها ضرایب یکنواختی، نحوه پراکنش و توزیع جمعیت گونه

دهند و دامنه تغییرات این ضرایب بین صفر و یک یرا نشان م
د، تر باشها در مکان یا زمان یکنواختاست. هرچه توزیع گونه

تر بوده و نشانه پایداری و ثبات مقدار ضریب به یک نزدیک
بیشتر است. بررسی ضرایب یکنواختی مناطق مختلف استان 

ی اههای تنوع گونگیالن نشان داد در منطقه زیاز که شاخص
ای نسبتاً پایین است، ضرایب یکنواختی دارای و غنای گونه

ان ها در این مکمقادیر باالتری هستند، بنابراین توزیع گونه
 تر است. یکنواخت

ای، ارتفاع از سطح دریا از عواملی است که غنای گونه
شدت های گیاهی و جانوری را به تنوع و یکنواختی گونه

در ارتفاعات Plant (2004 ). به عقیده دهدتأثیر قرار میتحت 
دلیل تغییر در شرایط اکولوژیکی مانند فشار هوا، مختلف، به

دما، رطوبت و دسترسی به منابع غذایی گوناگون، ترکیب و 
در این پژوهش،  ها متفاوت است.ای مگسغنای گونه

در  های تنوع زیستیهمبستگی مثبتی بین ارتفاع و شاخص
دیگر با افزایش عبارتد مشاهده شد. بهدرص 5سطح احتمال 

های خانواده ای مگسارتفاع از سطح دریا، غنا و تنوع گونه
Tachinidae یابد که این امر با توجه به تمایل این افزایش می

یعی و های طبگروه از پارازیتوئیدها به فعالیت در اکوسیستم
یه توجتواند قابل های بشر میدور از دخالت و دستکاری

( پیرامون فون 2000) Zeegersباشد. نتایج پژوهش 
حد زیادی این امر های این خانواده در کشور نپال، تا مگس

دهد که جمعیت این کند. این تحقیق نشان میرا تأیید می
پارازیتوئیدها در مناطق کوهستانی و مرتفع نپال بیشتر از 
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ونه از دو گمناطق با ارتفاع پایین و متوسط است. البته تنها 
آوری متر جمع 1000تر از این پارازیتوئیدها از ارتفاع پایین

متر تعداد  2000متر به  1000با افزایش ارتفاع از  و اند،شده
شده افزایش یافته است. در ارتفاع بین آوریهای جمعگونه

طور ها و فراوانی آنها بهتعداد گونه متر 3000تا  2000
ا شود. البته همبستگی بین ارتفاع بمی ای بیشترمالحظهقابل

تنوع زیستی در تمام دوباالن همواره مثبت نبوده و بستگی به 
جمله رژیم غذایی، زیستگاه و عادات زیستی عوامل مختلفی از
با ( 2014) و همکاران  Rafinejadکهطوریخانواده دارد. به

های خانواده مطالعه تأثیر ارتفاع بر تنوع مگس
idaeSarcophag ای در جنوب ایران بیان کردند که تنوع گونه

و  Kazerani یابد وها، با افزایش ارتفاع کاهش میاین مگس
ای نیز با بررسی تأثیر ارتفاع بر تنوع گونه( 2015)همکاران 

های شمالی در استان Dolichopodidae های خانوادهمگس
 غرب کشور به نتایج مشابهی دست یافتند.و شمال
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Abstract 

     Species diversity means the number of existing species and their abundance in a geographical 

area, which increases with the number of existing species. Tachinidae is the second family of 

Diptera in terms of diversity, with about 8500 valid species worldwide, and nearly 1,600 in the 

Palaearctic region. This family is ecologically and economically important due to their parasitoid 

lifestyle on other insects. Tachinids attack a wide range of arthropod hosts. In the present study, 

the relative abundance and biodiversity indices of these flies were investigated based on 

continuous and regular sampling using Malaise traps in 7 sites of Gilan province during 2010. A 

total of 249 specimens belonging to 57 species, 45 genera and 4 subfamilies of this family were 

collected and identified. Species of the subfamily Exoristinae are most abundant in the study 

areas, followed by Tachininae. Biodiversity indices showed a significantly difference between 

studied areas of Gilan province (P≤ 0.05) based on Menhinick and Margalef richness indices, 

Shannon & Wiener diversity index and Simpson evenness. Orkom region with the predominant 

cover of deciduous trees and hazelnut orchards has the highest values of richness and diversity 

indices among the studied areas and the lowest values of these indices belong to the region 

Ashman Kamachal, which covered with rice fields. A positive correlation between biodiversity 

indices and altitude of studied areas was observed.  
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