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  چکیده
 :Pteromalidae )Hymenopteraو  Encyrtidaeهاي اي زنبورهاي پارازیتویید خانوادهگونهدر پژوهش حاضر تنوع 

Chalcidoideaاريبردهاي جنوبی استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه) در مناطق مختلف شهرستان -

هاي بم، جیرفت، کهنوج، قلعه گنج و منوجان با استفاده از تله منطقه از شهرستان 15در  1396و  1395هاي هایی در سال
هاي آوري شده تا سطح گونه شناسایی و تعداد افراد هر گونه شمارش شد. شاخصهاي جمعلیز صورت گرفت. نمونهما

گونه متعلق  40مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع  SDR4افزار اي مناطق مختلف با استفاده از نرمتنوع و یکنواختی گونه
شده گونه  آوريجمع هايگونه نیدر بمان در این پژوهش ثبت شد. جنس و  دوخانواده  از مناطق جنوبی استان کر 25به 

Ooencyrtus telenomicida (Vassiliev, 1904)  از خانواده %3/22نمونه ( 39با (Encyrtidae ي هاو گونه 

Halticoptera andriescui Mitroiu, 2005  و )%16( نمونه 28با Chlorocytus spicatus (Walker, 1835)  نمونه  20با
 .دنرا به خود اختصاص داد فراوانی نتریشیببه ترتیب در مناطق مورد مطالعه  Pteromalidaeاز خانواده هر دو ) 1/12%(

 اي باالیی برخوردار  بود.و یکنواختی گونه هاي مذکور، شهرستان بم در بین مناطق مورد مطالعه از تنوعبراساس شاخص
  هاي جیرفت و کهنوج اختصاص یافت.ها به شهرستانرین شباهت بین زیستگاهتهمچنین در این پژوهش بیش

  اي، تنوع زیستی، فون، فراوانیدشمنان طبیعی، غناي گونه :هاي کلیديواژه
  

Species diversity of parasitoid wasps of Encyrtidae and Ptreomalidae 
(Hymenoptera: Chalcidoidea) in south counties of Kerman province, 

Iran 
  

& Hossein  2, Seyed Massoud Madjdzadeh1*, Mohammad Khayrandish1Mahla Shojaey
3Lotfalizadeh 

 
1. Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Ker-
man, Iran, 2. Department of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Ker-
man, Iran & 3. Department of Plant Protection, East-Azarbaijan Agricultural and Natural Resources 
Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tabriz, Iran 
*Corresponding author, E-mail: m.khayrandish@uk.ac.ir   

Abstract  
In the present study, species diversity of Encyrtidae and Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) 
parasitoid wasps were investigated in southern counties of Kerman province. The specimens were col-
lected from 15 regions in 5 counties, using Malaise trap during 2015 and 2016. All obtained specimens 
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were identified to species level and the number of each species per sample were counted. Species di-
versity and evenness indices of different regions were analyzed, using the software SDR4. A total of 
40 species belonging to 25 genera and two families were registered in this research from southern re-
gions of Kerman province. Among all species, Oencyrtus telenomicida (Vassiliev, 1904) with 39 spec-
imens (22.3%) belonging to Encyrtidae and Halticoptera andriescui Mitroiu, 2005 with 28 specimens 
(16%) and Chlorocytus spicatus (Walker, 1835) with 20 specimens (12.1%) both belonging to Pter-
omalidae were the most abundant species, respectively. According to the studied indices, Bam had the 
highest species diversity and evenness among the studied regions. The highest similarity was also found 
between the wasp communities in Jiroft and Kahnuj.  
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  مقدمه
 هاي زنبورهاي پارازیتویید در سراسر جهان استترین گروهبزرگیکی از  Chalcidoideaباالخانواده 

)Noyes, 2019 .(هاي این باالخانواده هاي این باالخانواده تقریبا در تمام نقاط جهان وجود دارند اما اکثر گروهگونه
و  Encyrtidaeهاي خانواده ).Noyes & Valentine, 1989باشند (تري میداراي تنوع بیش ،در نقاط گرمسیر

Pteromalidae هاي باالخانواده ترین خانوادهاز بزرگChalcidoidea باشند می(Noyes, 2019) خانواده .
Encyrtidae ي هاي راستهترین خانوادهگستردهز یکی اHymenoptera ترین تنوع را در نواحی که بیش است

خانواده طیف این افراد  .(Grissell & Schauff, 1990; Noyes et al., 1997)دارد گرمسیري و نیمه گرمسیري 
- هاي این خانواده در زیستگاهعبارتی گونه). بهZhang & Huang, 2004دهند (وسیعی از تنوع زیستی را نشان می

). افراد Noyes & Hayat, 1994; Japoshvili & Noyes, 2006شوند (وهواي متنوع یافت میهاي متفاوت با آب
 کنندیرا پارازیته مهاي مختلف حشرات ها، عنکبوتیان و راستهاي دارند و کنهي میزبانی گستردهاین خانواده دامنه

)Trjapitzin, 1989; Noyes, 2019.( افراد خانواده در ایران مشخص،  طوربهEncyrtidae موثري  دشمنان طبیعی
باشند میها مزارع و میوهآلوده کننده  ها و بسیاري از آفاتهاي آردآلود، پسیلشپشک از جمله هادر کنترل شپشک

)Fallahzadeh & Japoshvili, 2017(هاي کنترل بیولوژیک هاي این خانواده در برنامه. بنابراین بسیاري از گونه
قرار  استفاده آمیز مورد یتطور موفقو هوایی گرم به ویژه در مناطقی با شرایط آبکالسیک در سراسر جهان به

 هاي هستند کپارازیتوییدهاي اولیه و ثانویه Pteromalidaeافراد خانواده  .)Zhang & Huang, 2004( گیرندمی
االن غشاییان، ناجورببالپوشان، دوباالن، بالپولکداران، بالسخت از جملهمراحل مختلف زندگی برخی از حشرات 

 تر افرادبیش). Bouček & Rasplus, 1991; Desjardins et al., 2007( کنندیته میرا پارازو تعدادي از عنکبوتیان 
هاي کنترل آمیز در برنامهطور موفقیتکنند و بههاي کنترل بیولوژیک ایفا میخانواده نقش مهمی را در برنامهاین 

 ,Greathead, 1986; Bouček & Rasplus, 1991; Debach & Rosenگیرند (بیولوژیک مورد استفاده قرار می

ها پارازیتویید حشرات مختلف و عنکبوت Pteromalidaeهاي مربوط به خانواده درصد گونه 98). تقریبا 1991
اند خوار شناخته شدههاي گیاهعنوان گونهدرصد) به دوها (حدود فقط تعداد کمی از این گونههستند و 

)Abolhassanzadeh et al., 2017; Noyes, 2019.(   
متقابل بین موجودات زنده اشاره دارد و به بررسی فرایندهاي  تنوع زیستی به تمام موجودات زنده و روابط

رو،  تنوع ).  از اینKuchaki et al., 2005; Sárospataki et al., 2005پردازد (ایجادکننده و نگهدارنده تنوع می
ی علوم شناسی، اقتصاد، ریاضی و برخهواشناسی، اقلیمزیستی با علوم بسیاري از جمله: اکولوژي، سیستماتیک، 

دیگر در ارتباط است. مطالعات تنوع زیستی با تعیین ارزش و جایگاه اجزا زنده وغیرزنده کره زمین می تواند 
). تاکنون مطالعات بسیار کمی Oertli et al., 2005براي مدیریت و حفاظت آنها مورد بهره برداري قرار گیرد (

در  Pteromalidaeو  Encyrtidaeهاي ویژه خانواده به Chalcidoideaاي زنبورهاي باالخانواده گونهتنوعپیرامون 
اي زنبورهاي خانواده گونههاي مرکزي و لرستان، تنوعایران صورت گرفته است. بعنوان مثال در استان
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Aphelinidae ) بررسی شده استAbolmasoumi et al., 2010 .(اي زنبورهاي تان گیالن تنوع گونههمچنین در اس
 ).Lotfalizadeh et al., 2016در مزرعه برنج مورد بررسی قرار گرفته است ( Chalcidoideaمتعلق به باالخانواده 

 Coccoideaاي پارازیتوییدهاي باالخانواده گونهتنوع شرقی،آذربایجان استان شمالی نواحی در تحقیق دیگري، در
 Lotfalizadeh etمطالعه شده است ( Signiphoridaeو  Aphelinidae ،Encyrtidae ،Pteromalidaeهاياز خانواده

al., 2014هاياي زنبورهاي پارازیتویید مینوزهاي یونجه از خانوادهگونه). اخیرا، تنوعBraconidae ،Eulophidae 
  ). Lotfalizadeh et al., 2015در شمال غرب ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است ( Pteromalidaeو 

دقیقه و عرض  17درجه و  56کیلومترمربع در طول جغرافیایی  38000جنوب استان کرمان با وسعتی معادل 
باشد. متر می 650دقیقه قرار گرفته است. میانگین ارتفاع از سطح دریا در این منطقه  43درجه و  26جغرافیایی 

وهوایی که دارد، داراي پوشش گیاهی متنوع و ظرفیت بسیار جغرافیایی و آبدلیل شرایط خاص این منطقه به
ده اي زنبورهاي دو خانواگونهباشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تنوعبراي تولید انواع محصوالت کشاورزي می

Encyrtidae  وPteromalidae د.باشناطق میهاي تنوع آنها در این مدر مناطق جنوبی استان کرمان و مطالعه شاخص  
  

  هامواد و روش
در جنوب استان کرمان،  Pteromalidaeو  Encyrtidaeاي زنبورهاي دو خانواده به منظور بررسی تنوع گونه

شهرستان صورت گرفت  5منطقه از  15با استفاده از تله مالیز در  1396و  1395هاي هایی در سالبردارينمونه
درصد  75ها داخل الکل ها به آزمایشگاه و جداسازي زنبورها، نمونهحاوي نمونه). پس از انتقال ظروف 1(جدول 

درصد، استون و اسید استیک قرار گرفته و بعد  95زنبورها در الکل  نگهداري شدند. پس از آن به منظور شناسایی
 .Noyes & Hayat (1984) ،Noyes et alروي کارت چسبانده شدند. سپس با استفاده از کلیدهاي شناسایی  

(1997) ،Zhang & Huang (2004) ،Graham (1969)  وBouček & Rasplus (1991)   مورد مطالعه قرار گرفته و
ا هها شمارش و ثبت شدند. اطالعات مربوط به نصب تلهتوسط نگارنده چهارم به تایید رسیدند. در نهایت گونه

  ذکر شده است.  1ز سطح دریا در جدول برداري، مختصات جغرافیایی و ارتفاع اشامل محل نمونه
  

هاي جنوبی استان در شهرستان 1396و  1395هاي مختصات جغرافیایی مناطق مورد مطالعه طی سال -1جدول 
  کرمان 

Table 1. Geographical coordinates of the studied areas during 2016 and 2017 in the southern of Ker-
man province 

Elevation Latitude     Longitude  Location 
m 1111 58° 19′ 44″ E N 29° 06′ 01.7″ Bam (Medicago sativa_Dates garden)  
m 2220 57° 52′ 56.8″ E 29° 07′ 22.6″ N Bam- Dehbakri-Marghak- Bidkhun (Grape garden) 
m 1673 57° 58′ 05.1″ E 29° 08′ 19.6″ N Bam- Hemat Abad (Fruit garden) 

  m 679 58° 37′ 08.5″ E 28° 19′ 0.5″ N Jiroft- Bahram Abad (Orange and lemon garden) 
m 2118 57° 35′ 31.7″ E 29° 00′ 27″ N Jiroft- Dalfard (Apricot tree) 
m 1349 57° 55′ 14.8″ E 28° 41′ 27.8″ N Jiroft- Mijan- Koldan (Pomegranate garden) 

  m 531 57° 44′ 30.9″ E 28° 01′ 42.6″ N Kahnuj- Tomgoran (Medicago sativa) 
  m 685 57° 34′ 58.9″ E 28° 07′ 33.5″ N Kahnuj- Sar Gorich (Hordeum vulgare) 
  m 492 57° 48′ 32.1″ E 28° 03′ 37.2″ N Kahnuj- Ghooch Abad (Medicago sativa) 
  m 395 58° 17′ 58.6″ E 27° 14′ 27.3″ N Ghalehganj- Shahid Beheshti farm (Dates garden) 
  m 418 58° 20′ 51.4″ E 27° 12′ 19.0″ N Ghalehganj- Kalatmalek (Dates garden) 
  m 559 57° 48′ 03.9″ E 27° 26′ 05.1″ N Ghalehganj- Keshit (Dates garden) 
  m 358 57° 33′ 43.4″ E 27° 29′ 53.1″ N Manujan (Dates garden) 
  m 384 57° 33′ 51.5″ E 27° 31′ 14.6″ N Manujan- Chahnasri (Lemon and orange garden) 
  m 445 57° 35′ 52.0″ E 27° 33′ 13.6″ N Manujan- Chermil (Dates garden) 

 
  ايگونهساختار ترکیب
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یگمن بندي و، با استفاده از روش طبقهپژوهشاین  ثبت شده در هايگونه بر اساس درصد فراوانی نسبی
)Weigmann, 1973ه هایی کگونه به این صورت کهاي مورد ارزیابی قرار گرفت. ) ساختار غالب ترکیب گونه

هایی که فراوانی )، گونهEudominantهاي فوق غالب (عنوان گونهدرصد جامعه است به 32تر از ها بیشفراوانی آن
 2/3تا  10ها بین هایی که فراوانی آن)، گونهDominantغالب ( هايگونه عنواندرصد باشد به 10 تا 32 ها بین آن

درصد باشد  1تا  2/3ها بین هایی که فراوانی آن)، گونهSubdominantهاي نیمه غالب (عنوان گونهدرصد باشد به
هاي بسیار عنوان گونهدرصد باشد به 1ر از ها کمتهایی که فراوانی آن) و گونهRareهاي کمیاب (عنوان گونهبه

 ).Weigmann, 1973شوند() شناخته میSubrareکمیاب (

  ايگونههاي تنوعشاخص
  SDR-4افزار براي این منظور تعداد افراد هر گونه به صورت جداگانه شمارش، ثبت و با استفاده از نرم

)Seaby & Henderson, 2006تحلیل شد. شاخص ( هاي مربوط بهSpecies diversity تعداد گونه) هاي موجود در
(تعداد افراد براي هر گونه،  Species evennessهاي موجود در یک ناحیه) و (تعداد گونه Diversityیک جامعه)، 

، Shannon-Wienerشامل در این پژوهش مطالعه شده اي گونهتنوعهاي فراوانی و نسبت افراد هر گونه) شاخص
Margalef ،McIntosh  وBrillouin  .است   

  )Evenness indicesهاي یکنواختی (شاخص
کسانی اي یکند. در بین جوامعی که غناي گونهها را بیان میشاخص یکنواختی میزان تعادل در فراوانی گونه

تري گنی یا تنوع بیشها) باشد، همتر (داراي توزیع یکسان فراوانی افراد بین گونهاي که یکنواختدارند، جامعه
نی یا ها) باشند، همگدارد. همچنین جوامعی که غیریکنواخت (داراي توزیع بسیار متفاوت فراوانی افراد بین گونه

، McIntoshهاي ها از شاخص. در این پژوهش، براي تعیین یکنواختی گونه(Schowalter, 1996)تنوع کمتري دارند 
Pielou J ،Brillouin  وHeip افزار مذکور استفاده شده است.مدر نر  

  )Similarity indexها (شاخص شباهت زیستگاه
ور هاي تعیین شباهت است، به منظترین شاخصشدهترین و شناختهشاخص شباهت سورنسون که از قدیمی

 ).Sorensen, 1948هاي مختلف استفاده شد (بررسی میزان شباهت زیستگاه
ଶ

ଶାା
= SS  

: تعداد B ،bو  Aهاي مشترك موجود در مناطق : تعداد گونهa: شاخص شباهت سورنسون، sSدر این فرمول 
 Aکه در منطقه  B هاي موجود در منطقه: تعداد گونهcوجود ندارد،  Bکه در منطقه  Aهاي موجود در منطقه گونه

 باشد برابر یک خواهد بود.هاي دو زیستگاه کامال یکسان باشد. این شاخص وقتی مجموع گونهوجود ندارد، می
  

  نتایج
  هااي و فراوانی گونهساختار ترکیب گونه
 160هاي جنوبی استان کرمان صورت گرفت، هایی که در مناطق مختلف شهرستانبرداريبر اساس نمونه

 16جنس و  10فرد متعلق به  61آوري و شناسایی شدند که جمع Pteromalidaeو  Encyrtidaeفرد از دو خانواده 
  باشد.می Pteromalidaeگونه از خانواده  24جنس و  15فرد متعلق به  99و   Encyrtidaeگونه از خانواده 
در مناطق مورد مطالعه  Pteromalidaeو  Encyrtidaeدرصد فراوانی نسبی زنبورهاي دو خانواده  2در جدول 

و دو گونه از  Encyrtidaeهاي بررسی شده در این پژوهش، یک گونه از خانواده آورده شده است. از میان گونه
ي نیمه غالب، شش عنوان گونهبه Pteromalidaeغالب، سه گونه از خانواده  عنوان گونهبه Pteromalidaeخانواده 
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عنوان گونه کمیاب،  نه گونه از خانواده به Pteromalidaeت گونه از خانواده و هش Encyrtidaeگونه از خانواده 
Encyrtidae  گونه از خانواده  12وPteromalidae ي العاده کمیاب معرفی شد. گونهعنوان گونه فوقبهOoencyrtus 

telenomicida (Vassiliev)  از خانوادهEncyrtidae  ي گونه) از بم و جیرفت، %3/22فرد ( 39باChlorocytus 

spicatus (Walker)   ي ) از بم و کهنوج و گونه%1/12فرد ( 20باHalticoptera andriescui Mitroiu  فرد  28با
هاي این دو ترین فراوانی در بین گونهداراي بیش Pteromalidae) از کهنوج و جیرفت هر دو از خانواده 16%(

  خانواده در مناطق مورد مطالعه بودند.
فرد  75باشد و در مجموع العاده کمیاب میگونه فوق 17فرد و  30شهرستان بم داراي یک گونه فراغالب با 

فرد و شهرستان  26 با العاده کمیابگونه فوق 10آوري شده است. شهرستان جیرفت داراي از این منطقه جمع
باشد. از شهرستان منوجان فرد می 57وع العاده کمیاب و در مجمکهنوج داراي دو گونه فراغالب و هفت گونه فوق

  آوري شده است. گنج یک فرد از یک گونه جمعنیز چهار فرد از چهار گونه و شهرستان قلعه
  
در مناطق مورد مطالعه  Pteromalidaeو  Encyrtidaeدرصد فراوانی نسبی زنبورهاي دو خانواده  -2جدول 

  1396و  1395هاي هاي جنوبی استان کرمان در سالشهرستان
Table 2. Percentage of comparative abundance of Encyrtidae and Pteromalidae in studied areas in the 
southern of Kerman province during 2016 and 2017 

Dominance 
scale  

Percentage of  
abundance  

Number of 
samples  Species        Family 

N
um

ber
 

Subrare  0.625  1  Blastothrix sp.  

Encyrtidae
 

1 
Subrare  0.625  1  Cerchysiella sp.  2 
Subrare  0.625  1  Charitopus manukyani Sakhnov, 1993  3 
Subrare  0.625  1  Cheiloneurus submuticus Thomson, 1876  4 

Rare  1.875  3  Homalotylus flaminius (Dalman, 1820)  5 
Rare  1.25  2  Homalotylus nigricornis Mercet, 1921  6 
Rare  1.875  3  Homalotylus near platynaspidis  7 

Subrare  0.625  1  Homalotylus quaylei Timberlake, 1919  8 
Subrare  0.625  1  Leptomastix sp.  9 
Subrare  0.625 1  Mayridia myrlea (Walker, 1838)  10 
Subrare  0.625  1  Ooencyrtus sp. 1  11 
Subrare  0.625  1  Ooencyrtus sp. 2  12 

Rare  1.25  2  Ooencyrtus masii (Mercet, 1921)  13 
Dominant  24.375  39  Ooencyrtus telenomicida (Vassiliev, 1904)  14 
Subrare  0.625  1  Prionomitus tiliaris (Dalman, 1820)  15 

Rare  1.25  2  Psyllaephagus claripes Trjapitzin, 1967  16 
Subrare  0.625  1  Anisopteromalus calandrae (Howard, 1881)  

Pterom
alidae

 

17 
Subrare  0.625  1  Callitula bicolor Spinola, 1811  18 

Rare  1.25  2  Catolaccus crassiceps (Masi, 1911)  19 
Rare  1.875  3  Coelopisthia areolata Askew, 1980  20 

Dominant  12.5  20  Chlorocytus spicatus (Walker, 1835) 21  
Subdominant  3.75  6  Cyrtoptyx lichtensteini (Masi, 1922)  22 

Dominant  17.5  28  Halticoptera andriescui Mitroiu, 2005  23  
Subrare  0.625 1  Halticoptera circulus (Walker, 1833)  24 

Rare  1.875  3  Homoporus apharetus (Walker, 1839)  25 
Subdominant  6.25  10  Homoporus febriculosus (Girault, 1917)  26 

Rare  1.25  2  Homoporus fulviventris (Walker, 1835)  27 
Subrare  0.625  1  Ksenoplata quadrata Boucek, 1965  28 
Subrare  0.625  1  Norbanus brevicornis Szelenyi, 1974  29 

Rare  1.25  2  Norbanus meridionalis (Masi, 1922)  30 
Subrare  0.625  1  Pachycrepoideus vindemmiae (Rondani, 1875)  31 

Rare  1.25  2  Pachyneuron aphidis (Bouche, 1834)  32 
Rare  1.25  2  Pachyneuron gibbiscuta Thomson, 1878  33 

Subrare  0.625  1  Pachyneuron nelsoni Girault, 1928  34 
Rare  1.25  2  Spalangia nigroaenea Curtis, 1839  35 

Subrare  0.625  1  Sphegigaster ineus Mitroiu, 2008  36 
Subdominant  3.75  6  Sphegigaster nigricornis (Nees, 1834)  37 

Subrare  0.625 1  Sphegigaster pedunculiventris (Spinola, 1808)  38 
Subrare  0.625  1  Systasis encyrtoides Walker, 1834  39 
Subrare  0.625  1  Systasis parvula Thomson, 1876  40 
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  ايگونههاي تنوعشاخص

ي مطالعه مورد مناطق در Pteromalidaeو  Encyrtidae خانواده زنبورهاي دو ايگونهتنوع هايشاخص
هاي صورت گرفته در این مناطق، بم آمده است. براساس بررسی 3کرمان در جدول  استان جنوبی هايشهرستان

 هايگونه داراي کمترین تعداد گونه در بین سایر شهرستان 1گنج با ترین تعداد گونه و قلعهگونه داراي بیش 22با 
بم در بین سایر  شهرستان Brillouinو   Shannon-Wiener،Margalefاي هباشند. براساس شاخصمورد مطالعه می

شهرستان جیرفت داراي  McIntoshاي باالیی برخوردار بود. با توجه به شاخص گونهمناطق مورد مطالعه از تنوع
اي را به ونهگترین مقدار تنوعباشد و بعد از آن شهرستان بم بیشاي باالتري نسبت به سایر مناطق میگونهتنوع

  ).3خود اختصاص داده است (جدول 
  
ي در مناطق مورد مطالعه Pteromalidaeو  Encyrtidaeهاي اي آلفا خانوادهگونههاي تنوعشاخص 3جدول 

  هاي جنوبی استان کرمانشهرستان
Table 3. Alpha diversity indices of Encyrtidae and Pteromalidae in studied areas in southern of Kerman 
province 

Alpha diversity indices Species diversity of Encyrtidae and Pteromalidae in studied areas 
Bam Jiroft Kahnuj Ghaleh ganj Manujan 

Species Number 22 11 11 1 4 
Shannon Wiener 2.325a 2.197b 1.562c 0e 1.386d 
Margalef D 4.864a 3.53b 2.507c 0e 2.164d 
McIntosh 0.6349c 0.7155b 0.5216d 0e 1a 
Brillouin 1.985a 1.608b 1.3412c 0e 0.7945d 

Different letters, within a row, are significantly different (a randomisation test with 10,000 re-samples, P < 0.05) 
 

  هاي یکنواختی شاخص
 يمطالعه مورد مناطق در Pteromalidaeو  Encyrtidae دو خانواده زنبورهاي یکنواختی هايشاخص

بم داراي  Pielou J (All Samples)آمده است. براساس شاخص  4کرمان در جدول  استان جنوبی هايشهرستان
منوجان را  Heipو  McIntoshهاي تري نسبت به سایر مناطق مورد مطالعه است و شاخصیکنواختی بیش

جیرفت  Brillouinدهند. همچنین براساس شاخص ترین منطقه در میان سایر مناطق مورد مطالعه نشان مییکنواخت
  ).4ول باشند (جدتر از سایر مناطق مورد مطالعه میو منوجان یکنواخت

  
ي در مناطق مورد مطالعه Pteromalidaeو  Encyrtidaeهاي هاي یکنواختی در خانوادهبرخی شاخص -4جدول 

  هاي جنوبی استان کرمانشهرستان
Table 4. Species evenness of Encyrtidae and Pteromalidae in studied areas in southern of Kerman 
province  

Species evenness Species evenness of Encyrtidae and Pteromalidae in studied areas 
Bam Jiroft Kahnuj Ghaleh ganj Manujan 

Pielou J (All Samples) 0.6304a 0.5955b 0.4233c 0e 0.3758d 
McIntosh 0.7138c 0.8924b 0.6452d 0e 1a 
Brillouin 0.7445c 0.9313b 0.6396d 0e 1a 

Heip 0.4396c 0.7996b 0.3767d 0e 1a 
Different letters, within a row, are significantly different (a randomisation test with 10,000 re-samples, P < 0.05) 
 

 
 ها شاخص شباهت زیستگاه
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ترین شباهت بیش 13/0هاي جیرفت و کهنوج با شاخص شباهت ها، شهرستانتوجه به شاخص شباهت زیستگاه با
بین دو منطقه را نسبت به سایر مناطق مورد بررسی نشان دادند. همچنین این شاخص نشان داد که دو منطقه بم و 

  ).1کهنوج کمترین شباهت را (نسبت به سایر مناطق مورد مطالعه) با یکدیگر داشتند (نمودار 

 
در مناطق مورد مطالعه  Pteromalidaeو  Encyrtidaeهاي هاي مختلف خانوادهشاخص شباهت زیستگاه -1شکل 

  هاي جنوبی استان کرمان.شهرستان
Fig. 1. Similarity index of different habitats of Encyrtidae and Pteromalidae in studied areas in southern 
of Kerman province 

  
  بحث

با استفاده از تله مالیز در مناطق مختلف  1396و  1395هاي هایی در سالبرداريدر این پژوهش نمونه
و  Encyrtidaeفرد از دو خانواده  160هاي جنوبی استان کرمان صورت گرفت. در این دوره، شهرستان

Pteromalidae ترین و هاي صورت گرفته، بیشبرداريجداسازي شده و مورد بررسی قرار گرفتند. در نمونه
متعلق به شهرستان بم و شهرستان کهنوج بود. چنانکه ذکر شد، در این پژوهش به  ترتیبکمترین تعداد نمونه به

از خانواده  H. andrescuiو   C. spicatusهاي و گونه Encyrtidaeاز خانواده  O. telenomicidaي ترتیب گونه
Pteromalidae  د گونه اول پارازیتویی هاي جنوبی استان کرمان معرفی شدند.هاي غالب از شهرستانعنوان گونهبه

 Aelia rostrata Boheman ،Carpocoris fuscispinus (Boheman) ،Dolycoris baccarum (L.) ،Nezaraهاي سن

viridula (L.) هايو تعداد زیادي از آفات دیگر و گونه دوم پارازیتویید مگس Phytomyza flavicornis 

FallénLithocolletis platani  وMelanagromyza angelicae (Frost) پره و شبPhyllonorycter platani 

(Staudinger) باشند (میNoyes, 2019هاي شناساییشناسی گونهتوان گفت که باتوجه به زیستی). از این رو م 
اي هصورت کاربردي در برنامهتوانند جهت از بین بردن آفات مهم کشاورزي دخیل باشند و بهها میشده، این گونه

 Brillouinو   Shannon-Wiener ،Margalefهاي کنترل بیولوژیک آفات مورد استفاده قرار گیرند. براساس شاخص
دار اي باالیی برخورگونهبم و بعد از آن شهرستان جیرفت در بین سایر مناطق مورد مطالعه، از تنوع هرستانش

ناطق اي در بین سایر مگونهگنج داراي کمترین تنوعهاي ذکر شده شهرستان قلعهبودند. همچنین براساس شاخص
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اي باالتري نسبت به سایر گونهفت داراي تنوعشهرستان جیر McIntoshذکر شده بود. با توجه به شاخص غالبیت 
اي را به خود اختصاص داده است. ذکر این نکته گونهترین مقدار تنوعبعد از آن شهرستان بم بیشمناطق بوده و 

ها به شهرستان منوجان اختصاص داده شده است، اي که در این شاخصگونهضروري است که باالترین میزان تنوع
د. باشآوري شده از این مناطق میتعداد کم نمونه و به عبارتی تک نمونه بودن چهار گونه جمعصرفا به دلیل 

که در  دهداي هستند، نشان میترین و کمترین تنوع گونهاختالف ارتفاع مناطق بم و قلعه گنج که داراي بیش
د.  اي در این مناطق باشگونهایجاد تنوع عنوان یکی از عواملتواند بهمناطق مورد مطالعه، ارتفاع از سطح از دریا می

ت ها صوربرداري در این مکاناز طرفی با بررسی نتایج حاصل از مناطق مطالعه شده در این تحقیق، که نمونه
ورت پاشی کمتري در آنجا صتوان نتیجه گرفت که تنوع پوشش گیاهی و مراتع بکر (مناطقی که سمگرفته می

اي مناطق ذکر شده باشند که این موضوع با پژوهش گونهمهم در افزایش تنوعد از عوامل تواننگرفته باشد) نیز می
از طرفی در شهرستان  .)Mahyabadi et al., 2017; Gahari & Sakenin, 2018( آبادي و همکاران مطابقت داردمحی

بم به دلیل کاشت محصوالت کشاورزي متنوع، آفت مختلفی وجود دارد. از این رو وجود دشمنان طبیعی متنوع 
 مطابقت دارد 2008در نتجیه وجود میزبان هاي مختلف می باشد که این موضوع با پژوهش انجام شده در سال 

)Rakhshani et al., 2008.( باتوجه به شاخص  دهدها نشان میبررسیPielou J (All sample)  شهرستان بم داراي
ر خالف توان نتیجه گرفت که بباشد. بر این اساس میت به سایر مناطق مورد مطالعه میتري نسبیکنواختی بیش

باشد. محاسبات نشان می Pielou J (All sample)یک پارامتر مهم در محاسبه شاخص  ها، تعداد گونهسایر شاخص
گونه داراي یکنواختی  11و  12ترین منطقه و پس از آن، جیرفت و کهنوج با گونه یکنواخت 22دکه بم با دا

ا تواند پوشش گیاهی متنوع شهرستان بم در مقایسه بباشند. دلیل این امر میتري نسبت به سایر مناطق میبیش
ر تیرفت نسبت به سایر مناطق یکنواختهاي منوجان و جشهرستان Brillouin سایر مناطق باشد. براساس شاخص

آوري شده از این منطقه بوده است. به دلیل تعداد کم گونه و نمونه جمعهستند. یکنواختی شهرستان منوجان به
ه توان نتیجترین حالت ممکن را نشان داد. از این رو میعبارت دیگر منوجان با چهار گونه و چهار فرد یکنواخت

باهت باشد. با توجه به شاخص شتر میاي بررسی یکنواختی مناطق مورد مطالعه مناسبگرفت شاخص پیلوجی بر
ترین شباهت بین دو منطقه را نسبت به بیش 13/0هاي جیرفت و کهنوج با شاخص شباهت ها، شهرستانزیستگاه

رفت ف شهرستان جیبرداري از مناطق مختلسایر مناطق مورد بررسی نشان دادند. این میزان شباهت به دلیل نمونه
باشد. متر می 690تا  490متر و مناطق مختلف کهنوج با دامنه ارتفاع  2390تا  650با دامنه ارتفاع از سطح دریا بین 

وري آهایی است که از مناطق با ارتفاع مشابه جمعرود شباهت دو منطقه به دلیل وجود گونهاز این رو انتظار می
متر نسبت  1600گر شباهت کمتر بین دو منطقه بم و منوجان با اختالف ارتفاع اند. همچنین این شاخص بیانشده

- هاي جمعنهباشد. ممکن است این کاهش شباهت به دلیل محدود بودن تعداد گومناطق مورد مطالعه می به سایر

هش پژو آوري شده از شهرستان منوجان و همچنین تفاوت شرایط آب و هوایی دو منطقه ذکر شده باشد. براساس
متر مناطق مناسبی براي فعالیت زنبورهاي دوخانواده  1500توان نتیجه گرفت ارتفاعات باالي انجام شده می
Pteromalidae  وEncyrtidae  باشند. می 

  گزاريسپاس
هاي ارزشمندشان در نویسندگان از سرکار خانم چنگیزي و جناب آقاي مهندس پوررضاعلی براي کمک

 نمایند. صمیمانه تشکر و قدردانی میها آوري نمونهجمع
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