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 89/44/51تاریخ پذیرش:    81/78/59تاریخ دریافت: 

 

 چكيده
( استان خراسان Fabaceaeای حشرات بذرخوار گياهان مرتعي لگومينوز )منظور شناسایي و بررسي تنوع گونهاین پژوهش به    

با های تنوع زیستي ای از فروردین تا شهریور هر سال انجام و شاخصهای هفتهبرداریبا نمونه 7954-7959های شمالي در طي سال
، Hymenopteraهای حشره بذرخوار شناسایي شد که به راسته 89محاسبه گردید. طي این تحقيق  SDRافزار استفاده از نرم

Coleoptera ،Lepidoptera  وHeteroptera  آوری شده، بيشترین تعداد حشره بذرخوار جمع 4487تعلق داشتند. نتایج نشان داد از
 .Boiss Aگونه(،  74نمونه )متعلق به  959، به تعداد  Astragalus suluklensis (Frey& Sint)هایترتيب از بذرهای لگومبه

macropelantus  گونه( و 1نمونه )متعلق به  949به تعداد Bung  A. iranicus  شدگونه( خارج  4نمونه )متعلق به  979به تعداد .
 Bruchidius virgatusو سوسک   Fedoseev,1954))B. astragaliو  Bruchophagus mutabilis (Nikolskaya, 1952)زنبورهای

(Fahraeus, 1839) درصد بيشترین فراواني را در ميان حشرات بذرخوار داشتند.  49/1و  92/5، 99/99ترتيب با فراواني نسبي به
های طق جاجرم و دامنهای آلفا قرق سيساب، سالوک و پارک حفاظت شده ساریگل بيشترین و مناهای تنوع گونهاساس شاخصبر

متر نسبت به سایر ارتفاعات تنوع  7244تا  7844ای را داشته، همچنين ارتفاعات جنوبي پارک ملي گلستان کمترین تنوع گونه
درصد خسارت، زنبور  24با B. astragaliو  Bruchophagus mutabilisی حشرات بذرخوار زنبورها نيدر بای بيشتری داشتند. گونه

 Bruchidus virgatus ،B. lukjanovistsciبذرخوار  یهادرصد خسارت، سوسک 49تا  Zerova, 1992 B. dahuricus  بذرخوار

(Ter-Minassian, 1969) و (Boheman, 1829) B. astragali  درصد خسارت و پروانه بذرخوار  94تاEtiella zinckenella 

(Treitschke, 1832) بودندحشرات بذرخوار  نیتردرصد خسارت از مخرب 54از  شيتا ب. 
 های کليدی: فون، حشرات بذرخوار، تنوع زیستي، استان خراسان شمالي.واژه

 
  مقدمه
 محسوب( Fabaceae) يانیباقال تيره جزء امروزه ها کهلگوم

 اصالح و حفظ علوفه، غذایي، مواد تأمين در مهمي نقش و شده

 حشرات سطبذرشان هميشه تو دارند مراتع و کشاورزی اراضي
و ممکن است گاهي  شده تغذیه مختلف هایراسته از بذرخوار

 یهاگونه .کندبقاء، استمرار و تجدید حيات آنها را نيز تهدید 
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گياهان تغذیه  بذرهایمتعلق به چندین راسته از حشرات از 
به آنها اشاره شده  (et al., Zhang 1997) کنند که در فهرستمي

ها از اهميت بيشتری رخي راستهب ان،يم نیاست، اما در ا
های راسته Kjellson (1985)عنوان مثال برخوردار هستند. به

و دوباالن را يان یغشابالپوشان، بالداران، سختپولکبال
یکي از  کند.ترین حشرات بذرخوار گزارش ميعنوان اصليبه

( Lepidoptera) پولکدارانبالهای مهم حشرات بذرخوار راسته
های های بذرخوار لگومپروانه موردشد که مطالعاتي در بامي

Green & Palmblad, l975 ;است ) انجام شدهمرتعي 

Duggan, 1985.) 

کالسيدهای گياهخوار متعلق به سه  کيرکتآپاالدر منطقه 
 Pteromalidaeو  Eurytomidae ،Torymidaeخانواده 

 (. خانواده & 1991FursovZerova ,باشند )مي
midaeEuryto یهاهخانواد نیتراز بزرگ يکی 

Chalcidoidea  باشدميجنس  29 وگونه  7491با (Noyes, 

2011.) 
بذرخوار متعلق به خانواده  یهارین گونهتبيش

Eurytomidae  که از  بودهمتعلق به شش جنس و گونه  29با
در  کنند.و به آنها خسارت وارد مي هیتغذ ياهيخانواده گ 78

تعداد  Eurytomaدر جنس و  tomidaeEuryخانواده 
 اهخواريگ یهار از گونهتگوشتخوار بيش میبا رژ یهاگونه
Tetramesa، Bruchophagus های ولي جنس باشد.مي

، Systole  وPseudosystole هیتغذ اهانيگ بذراز  اًاختصاص 
از  Bruchophagusچهار جنس، جنس  نیا نيکه در ب کنندمي

 هیتغذ Liliaceaeو  Fabaceae یهادهخانوا اهانيگ بذرهای
تعداد گونه و بيشترین خسارت را وارد  نیباالتر و کندمي
  .( & FursovZerova, 1991) نمایدمي

متعلق به خانواده  Bruchinaeخانواده ریز یهاسوسک
Chrysomelidae اهان،يگ بذرهای یآنها بر رو یاست. الروها 

عنوان آفات ها بهاز گونه یاريکنند. بسمي هیحبوبات تغذ ژهیوهب
 Derbel) شوندحبوبات شناخته مي یهادانه یبرا یمهم اقتصاد

, 2007et al. .)اهانيگ يعيطب یايبذرها از اح یبا نابود آنها 
است که در سه دهه  ليدل نيبه هم کنند.يم یريجلوگ يمرتع

آفات  نیاز مهمتر يکیعنوان به Bruchinae رخانوادهیگذشته ز

(. (Kingsolver, 2004 در نظر گرفته شده است يمرتع هانايگ
 وجود دارد کهگونه آفات مهم  94حدود  رخانواده،یز نیدر ا

 یجد بيمورد از آنها در سراسر جهان به علت آس نهحداقل 
 ,Kingsolver) شوندمحسوب ميخطرناک از آفات آنها، 

 944با حدود  1905Schilsky( Bruchidius ,جنس )(. 2004
های گونه نیترو متنوع نیتراز بزرگ يکی و شده فيگونه توص

a, Stojanov) است های دور بودهگذشتهدر  رخانوادهیز نیا

 نیمتعلق به ا رانیدر ا Bruchinaeهای گونه شتريب (.2010
 کل از درصد 94گونه( است که حدود  94جنس )حدود 

Bruchinae یالرومختلف  ينسن است. رانیثبت شده در ا 
 بذر گياهان تيرهجنس در داخل  نیهای اگونه بيشتر

(Fabaceae ) نمایند )مي هیتغذاز آنها.(Stojanova, 2010 
گونه سوسک بذرخوار  78گونه ميزبان جدید برای  75تعداد 

با ذکر مناطق پراکنش آنها در ایران  Bruchinaeزیرخانواده 
( گزارش شده که 8479و همکاران ) Abbaszadehتوسط 

 Fabaceaeدرصد( متعلق به تيره  24های ميزبان )يشتر گونهب
ضمن  aenBruchiهای بذرخوار خانواده سوسک باشند.مي

به گياه اسپرس همداني از تيره  درصدی 81 اینکه خسارت
عامل اصلي محدودیت پراکنش این گونه نماید ها وارد ميلگوم

که شود باعث ميتوسط آنها افشاني و گرده نشدهمحسوب 
 (. 2015et al.Shahbazi ,) اختاللي در بقای آن به وجود نياید

نظر به اهميت حشرات بذرخوار و همچنين با توجه به 
، علوفه غذایي و مواد در تأميناهميت گياهان لگومينوز 

 يخراسان شمال شناسایي و مطالعه تنوع زیستي آنها درپژوهش 
 اجرا شد. 

 

 ها مواد و روش
 بردارينمونه

تحقيق در مراتع و مناطق مختلف استان خراسان شمالي  این
و  7954های تا اوایل شهریور طي سالاز اواخر فروردین 

از مناطق پست و کم ارتفاع ها برداریانجام شد. نمونه 7959
ها و شروع و به سمت مناطق با ارتفاعات باالتر در زیستگاه

ها با تفعالي 7954شد. در سال انجام مناطق مختلف استان 
های ميزبان و حشرات آوری و شناسایي لگومهدف جمع
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منظور ها بهبردارینمونه 7959بذرخوار آنها انجام، اما در سال 
برداری شامل پارک بررسي تنوع زیستي انجام شد. مناطق نمونه

شده پارک حفاظت، پلميسو  اسدلي، کوه بهارملي گلستان، 
 پارک ملي شده وظتمنطقه حفا، تنگه گزی جاجرم، سالوک
ها در مناطق مختلف بردارینمونه بودند. سيسابو گل ساری

عنوان مثال در حوزه یکسان، مشابه و به یک شيوه انجام شد، به
متر و هم در  7844تر از پایينگلستان هم در ارتفاعات 

متر با یک شيوه و به تعداد برابر، اما  7244ارتفاعات باالتر از 
که هرچه ارتفاعات پایين های متفاوت انجام شد. چون در زمان

این در ابتدای فصل باشد بذرهای لگوم زودتر رسيده، بنابر
ری بردامتر نمونه 7844)اواسط اردیبهشت( ابتدا ارتفاعات زیر 

های بعدی بذرهای لگوم ارتفاعات باالتر گردید، سپس در هفته
برداری در سایر مناطق مطالعه نیز این شیوه نمونه برداشت گردید.
 عیناً تکرار شد.

با شروع منظور بررسي تنوع زیستي حشرات بذرخوار، به
 به فاصله هابردارینمونهبذرها مرحله خميری تا رسيدن کامل 

طور به بذرهاانجام شد، اخر فروردین تا شهریور از اوهر هفته 
آزمایشگاه  بهآوری و ها جمعاز روی گون مستقيم و با دست

 از تميز و خالص شدن از هر گونه اختالط در منتقل و پس
وسيله یک هاین ظروف ب شد. پالستيکي قرار دادهظروف داخل 

تا زمان خروج ( و 7ند )شکل گردیدتوری و یک کش مسدود 
نگهداری شدند. در شرایط مطلوب آزمایشگاهي شرات کامل ح

در زیر از بذر در این روش حشرات بذرخوار پس از خروج 
، سریع رسيد مناسبکه تعداد آنها به تعداد  وقتي و یتؤتوری ر

های خارج به پروانه همچنيندرصد منتقل شدند.  19به الکل 
شيشه سيانور  شد و بعد بهشوک هوای سرد وارد  بذرهاشده از 

  شدند.منتقل و پس از کشتن آنها با سيانور با تخته اتالوار اتاله 
 

 تعيين درصد آلودگي
ها خارج و ظهور حشرات بذرخوار نمونهتمامي که هنگامي
آن را به داخل یک ظرف  بذرهای ،گردیدمتوقف آنها از بذر 

طور تصادفي در دفعات هنسبت به برداشت ب و بعدمنتقل 
به ریزی و درشتي بذر یا کم یا زیاد بودن  با توجه) مختلف

آلوده نسبت  بذرهایاقدام و با شمارش  تا ده برداشت( بذرها
که در  استالزم به توضيح  .شدسالم محاسبه  بذرهای به آنها

های با شمارش نيام تنها ،خسارتميزان بسيار ریز  بذرهای
نسبت با ضرب که طوریبهگردید. دیده محاسبه خسارت

آلوده هر یک از  بذرهایدرصد  ،744دست آمده در عدد هب
 بذرهاید. پس از محاسبه درصد شدر هر تکرار تعيين  هالگوم

گرفتن ميانگين با )دو تا ده تکرار(  آلوده در تکرارهای چندگانه
 . مشخص شداز آنها ميزان آلودگي نهایي 

 
  4SDRافزار اي با استفاده از نرمبررسي تنوع گونه

ها شناسایي و ای تمامي گونهمنظور بررسي تنوع گونهبه
ها با تعداد هر گونه در مناطق مختلف شمارش، سپس داده

 SDR4 (Species Diversity andافزار استفاده از نرم

Richness( آناليز شدند (Seaby & Henderson, 2006). 
 

 ايساختار تركيب گونه
ذرخوار با استفاده از بعد از شناسایي و شمارش حشرات ب

ساختار غالب  (Weigmann, 1973)بندی ویگمن روش طبقه
هایي که فراواني . در این روش گونهشدای ارزیابي ترکيب گونه

های فوق عنوان گونهدرصد جامعه است به 94آنها بيشتر از 
 94تا  74هایي که فراواني آنها بين ، گونه(Eudominat)غالب 

هایي که ، گونه(Dominat)های غالب ن گونهعنوادرصد باشد به
های عنوان گونهدرصد باشد به 74تا  9فراواني آنها بين 

تا  7هایي که فراواني آنها بين ، گونه(Subdominat)غالب نيمه
هایي که و گونه (Rare)های کمياب عنوان گونهدرصد باشد به 9

های نادر هعنوان گونفراواني آنها کمتر از یک درصد باشد به
(Subrare) شوند.شناخته مي 
 

 (Alpha Diversityآلفا ) ايگونه تنوع هايشاخص
Shannon-وینر )-شانون شاخصدر این تحقيق سه 

Wiener index،) ( شاخص سيمپسونSimpson Index و )
 (. 7محاسبه شد )جدول  Brillouin))ين یبریلوشاخص 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C
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 (lpha DiversityAآلفا ) ايگونه تنوع هايشاخص -1جدول 

 اجزای شاخص فرمول شاخص نام شاخص

 وینر-شانون شاخص

 (Wiener index-Shannon)  
 

i
i

n
P

N


 

:Pi نسبت افراد هر گونه اها یفراواني نسبي هریک از گونه ،

(ni) به کل افراد آن جامعه (N و )S : هاتعداد گونهمجموع 

 در نمونه

 شاخص تنوع سيمپسون 

(Simpson Index)  

 

 
 

C ای سيمپسون، شاخص تنوع گونهD  عکس شاخص تنوع

 ای سيمپسون گونه

 بریلویين شاخص

 (Brillouin D)  
 

:N  تعداد کل افراد در نمونه وni های : تعداد افراد گونهi. 

 

 
 (Spcies Evennessها )شاخص یکنواختي گونه

 Pielou J)پيلو جي در این تحقيق شاخص یکنواختي 

Index)، نواختي سيمپسون )شاخص یکSimpson E 

Index) يپه یکنواختي و شاخص (Heip Index)  محاسبه
 (. 8شد )جدول 

 
 (Spcies Evennessها )شاخص یکنواختي گونه -2جدول 

 اجزای شاخص فرمول شاخص نام شاخص

  شاخص یکنواختي پيلو جي 

(Pielou J Index  )  

J،شاخص یکنواختي پيلو جي : 

 Hشانن و اینه: شاخص تنوع گو 

 S : در نمونه هاتعداد گونهمجموع 

 Simpson Eشاخص یکنواختي سيمپسون  )

Index)  
𝐸1

𝐷⁄
=

1
𝐷⁄

𝑆  
: D: شاخص یکنواختي سيمپسون، 

 ها در نمونه : تعداد گونهSشاخص سيمپسون و 

  (Heip Index)  يپه یکنواختي شاخص
 

Heای شانن،: شاخص تنوع گونه 

 Sهاگونه : تعداد 

 

 نتایج
های مرتعي ابتدا آوری حشرات بذرخوار لگومبرای جمع
های مهم لگوم در سطح مراتع بهآوری گونهنسبت به جمع

شده که کمتر دستخوش های حفاظتمراتع قرق و پارک ژهیو

گونه  49چرا گردید، اقدام شد. در راستای این فعاليت حدود 
آوری و پس از جمع Fabaceaeگياهي متعلق به خانواده 

ارسال به مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور توسط 
شناسي مؤسسه( معصومي )استاد بخش گياه اصغردکتر علي
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آوری های مرتعي جمعلگوم در این بررسي .شدشناسایي 
گونه از  77و  )Astragalus (گونه گون 91تعداد شده به 

شرح ذیل هم بلگو 99ها بود، اما از این تعداد سایر لگوم
 آلودگي نشان دادند.

 

A.vicarius, Lipsky 

 A. eremophyllus, Boiss 

 A. tribuloides, Delile  

A. raddei N.Basil 

A. Juratzkanus, Freyn & Sint 

 A. Jolderensis, B. Fedtsch 

A. brevidense L. 

 A. orthocarpus Boiss 

A. Neyshaburensis Podlech 

Trigonella persica Boiss 

Vicia michauxii Spreng  

V.subvillosa (Ledeb.) Boiss 

Colutea porphyrogramma Rech. 

Medicago rigidula (L.) 

Onobrychys radiate (Desf.) M.Bieb  

Medicago lupulina (L.)  

Onobrychys sativa (lam) 

Medicago sativa (L.).  

 

Astragalus citrinus Bung 

A. iranicus Bung 

A. macropelantus Boiss 

A. suluklensis Frey& Sint 

A. curvipes trautv 

A. sumbari Popov 

A. scapiger Ranjbar & maassomi 

A. podolobus Boiss & Hohen 

A. biovulatus Boiss 

A. oxyglottis Bung 

A. compylorhynchus Fisch. et C.A. Mey 

A. ruscifolius Boiss 

A. campylorhyncus Fisch 

A. citrinus var.khorasanica,Podlech 

A. dactylocarpus Boiss 

A. commxitus Boiss 

A. pellitus Bung  

A. coronillea Bunge 

 

 

 دیده، د: بذرهاي خسارتA. iranicus، ج: گون ميزبان  B. kononovaeالف: ظروف پرورش، ب: زنبور بذرخوار -1شکل 
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شرات بذرخوار خارج شده از بذر در آزمایشگاه ح
های مرتعي یادشده را بالفاصله شکار، سپس نسبت به لگوم

گردید. حشرات انتقال آنها به الکل یا اتاله نمودن اقدام 
بذرخوار ابتدا شناسایي اوليه شده، سپس برای شناسایي 

دقيق و تأیيد به مؤسسات و متخصصان مربوطه ارسال و در 
شرح ذیل شناسایي بذرخوار به حشره 89نهایت تعداد 

 .(9گردیدند )جدول 

 
 هاي مرتعي استان خراسان شماليحشرات بذرخوار شناسایي شده از لگوم -3جدول 

 گونه خانواده راسته

Hymenoptra Eurytomidae 

Bruchophagus astragali Fedoseeva, 1954 

B. caucasicus Zerova, 1992 

B. dahuricus Zerova, 1992 

B. evolans Szelényi, 1961 

B. gibbus (Boheman, 1836) 

B. kononovae Zerova, 1994 

B. medicaginis Zerova, 1992 

B. mutabilis Nikolskaya, 1952B. trigonellae Zerova, 1970 

B. turkestanicus Zerova, 1994 

Bruchophagus sp. 
Coleoptera Curculionidae Cionus sp.(Curculionidae) 

Coleoptera Chrysomelidae 

Bruchidus virgatus (Fahraeus, 1839) 

B. lukjanovistsci (Ter-Minassian, 1969) 

B. astragali (Boheman, 1829) 

B. tragacanthae, (Oliver, 1795 

Bruchidus sp. 

Lepidoptera Pyralidae Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) 

Lepidoptera ycaenidaeL 
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) 

Polyommatus icarus (Rottembug, 1775) 
Lepidoptera Oecophoridae Pleurota nitens (Staudinger, 1870) 

Heteroptera Pentatomidae 

Codophila varia Fabricius, 1787 

Carpocoris coreanu Distant, 1899 

Dolycoris baccorum Linnaeus, 1758 

Aelia sp. 

 

ميزان خسارت که نتایج بررسي این طرح نشان داد 
در مراتع  لگومهای مختلف توسط حشرات بذرخوار در گونه

به زنبوهای متعلق  مربوط به بيشتراستان خراسان شمالي 
 هخانوادزیرهای سوسک، Eurytomidaeخانواده 

Bruchinae  های بذرخوار بوده و در درجه بعدی و پروانه

ها در مقياس کمتری که خسارت سن ستاها سن متعلق به
حشرات بذرخوار  فهرستباشد. نسبت به سه راسته قبلي مي

(، 4متعلق به سه راسته مختلف شامل زنبورها )جدول 
 د. شو( ارائه مي9ها )جدول ( و پروانه9ها )جدول سوسک
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 هاي مختلف خراسان شماليها در زیستگاهبه آن B. mutabilisخوار هاي ميزبان و ميزان خسارت زنبور بذرلگوم -4جدول 

 ميزان خسارت )درصد( مناطق آلوده پراكنش لگوم در استان نام گياه ميزبان ردیف

7 A.suluklensis 99تا  81 ساریگل، سالوک ساریگل، گلستان، آالداغ، سالوک، کوه بهار اسدلي، سيساب  

8 A. rusifolius جاجرم، ساریگل، بام اسفراین، سالوک 
 88 ام اسفراینب

 88 ساریگل

9 A.curvipus بام اسفراین، سالوک، ساریگل، کوه بهار، آالداغ 
 7 ساریگل

  سالوک

4 A.podolobus 89تا  88 ساریگل شکن بجنوردساریگل، سنگ 

9 A.vicarius 95 ایستگاه سيساب ایستگاه سيساب، پلميس 

9 A.brevidens 7 سيساب سيساب، آالداغ 

1 umbariA.s 79 سيساب شکن بجنورد، چمن بيد، اسدلي، سيسابساریگل، سنگ 

2 A. scapiger 9 آلمه آلمه 

5 A.biovlatus  9> سالوک سالوک، سيساب 

74 A. campylorhyncus  ،14 کوه بهار، سيساب کوه بهار، سيساب 

77 A. commixitus 9 گلستان گلستان 

78 A.macroplentus 9> سالوک های درق، کوه بهار، سالوک، االداغ، چا 

79 A.tribuloides  94 کوه بهار کوه بهار 

 
 خراسان شمالياستان در مراتع  astragali Bruchidus خوار هاي ميزبان و ميزان خسارت سوسک بذرلگوم -5جدول 

 نام گياه ميزبان ردیف
مناطق رویش در خراسان 

 شمالي

مناطق آلوده در خراسان 

 شمالي
 ارت )درصد(ميزان خس

7 podolobus .A  94 ساریگل ساریگل، جاجرم، گلستان 

8 A. suluklensis 
ساریگل، اسدلي، گلستان، 

 سالوک، کوه بهار
 5/4 ساریگل

9 A. citrinus کوه بهار کوه بهار  

4 A. iranicus 49 سيساب سيساب 

9 A. vicarius 95 سيساب سيساب 

9 A .commixitus 94 سالوک سالوک 

1 A. macroplentusu 99 سيساب سيساب، گلستان سالوک 

2 A. snmbari 7کمتر از  حوزه گلستان حوزه گلستان٪ 

 



 25                                                                                                  7، شماره 71، جلد تحقيقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران نشریه علمي

 خراسان شمالي در مراتع zinckenella Etiella بذرخوارميزبان و ميزان خسارت پروانه  هايلگوم -6جدول 

 نام گياه ميزبان ردیف
مناطق رویش در خراسان 

 شمالي

ان خراسان مناطق آلوده است

 شمالي
 ميزان خسارت )درصد(

7 A. curvipes 
ساریگل، اسدلي، سالوک، 

 کوه بهار
 2 ساریگل

8 A. citrinus 744 جاجرم جاجرم 

9 A. dactiylocarpus جاجرم جاجرم  

4 A. macraplantus 
سالوک، سيساب، کوه بهار، 

 جاجرم
 744 جاجرم

9 A. suluklensis 
، گلستاناسدلي، کوه بهار، 

 ساریگل
 81 ساریگل

9 A. pellitus 79 کوه بهار کوه بهار 

 

 ايساختار تركيب گونه
آوری شده های جمعبعد از شناسایي و شمارش نمونه

من ویگبندی از روش با استفاده از روش طبقه
(Weigmann, 1973ساختار ترکيب گونه ) ای ارزیابي و

 زنبورهای (. 1نتایج ذیل حاصل شد )جدول 

hophagus. mutabilisBruc ;B. Astragali B. 

;kononovae  و سوسکBruchidus virgatus ترتيب به
درصد  49/1و  92/1و  92/5، 99/99با فراواني نسبي 

بيشترین فراواني را در بين حشرات بذرخوار داشتند که 
غالب گزارش های فوق غالب و نيمهعنوان گونهترتيب بهبه

ها کمترین فراواني مربوط به گونه در بين گونه شدند.
Pleurota nitens  خانواده(Oecophoridae گونه ،)

sp. Cionus  خانواده(Curculionidae ،) Dolycoris

baccorum  خانواده(Pentatomidae ،)Carpocoris 

coreanu  خانواده(Pentatomidae و )sp. Aelia 
، 48/4ا فراواني ترتيب ب( بهPentatomidae)خانواده 

عنوان درصد بودند که به 44/4و  44/4، 44/4، 44/4
 گونه نادر مشخص شدند. 

 

 ( Alpha Diversityاي آلفا )شاخص تنوع گونه
های یک جامعه زیستي ای یکي از ویژگيتنوع گونه

 Maguranباشد )بوده و یکي از سطوح تنوع زیستي مي

, 2003; Kerbs, 1999 et al.ای یا تعداد نه(. غنای گو
ترین راه گونه در یک جامعه یا در واحد سطح ساده

ای بر نوع تنوع گيری تنوع است. تأثير غنای گونهاندازه
ای کامالً مشخص است، زیرا در مقایسه دو جامعه، جامعه

که تعداد بيشتری گونه داشته باشد تنوع بيشتری نيز 
 . برخي از et al.,(Ejtehadi (2008خواهد داشت 
افزار ای با استفاده از نرمهای تنوع گونهمهمترین شاخص

SDR ( نشان داده 5و  2های )بررسي شدند که در جدول
آمده از شاخص تعداد گونه دستاساس نتایج بهاند. برشده

(Species Number ،مناطق ساریگل و سيساب، اسدلي ،)
کوه بهار و سالوک بيشترین و مناطق جاجرم و حوزه 

دارای کمترین تعداد گونه بودند. همچنين  گلستان
گونه بيشترین و  87متر با  7844-7244ارتفاعات 

گونه دارای کمترین تعداد  2متر با  7844ارتفاع کمتر از 
 گونه بودند.
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 استان خراسان شماليخوار در مراتع اي و درصد فراواني نسبي حشرات بذرساختار تركيب گونه -7جدول 
 درجه غالب بودن درصد فراواني نمونه شکار شدهتعداد  نام آفت

Bruchophagus Mutabilis 7945 99/99 فوق غالب 

sp. Bruchidus 182 79 غالب 

Bruchophagus Astragali 499 92/5 غالبنيمه 

Bruchophagus Kononovae 949 92/1 غالبنيمه 

Bruchidus virgatus  987 49/1 غالبنيمه 

dicaginisBruchophagus me 874 97/4 کمياب 

.spBruchophagus  799 99/9 کمياب 

Bruchophagus turkestanicus 781 15/8 کمياب 

Bruchidus astragali 784 94/8 کمياب 

Bruchophagus dahuricus 51 79/8 کمياب 

Bruchophagus  gibbus 29 21/7 کمياب 

trigonellae Bruchophagus 14 94/7 کمياب 

lla zinckenellaEtie 97 94/7 کمياب 

Bruchophagus caucasicus 44 22/4 نادر 

Bruchophagus evolans 94 99/4 نادر 

Lampides boeticus 88 42/4 نادر 

sp.Eurytoma  74 97/4 نادر 

Bruchidus tragacanthae 78 89/4 نادر 

Bruchidus lukjanovistsci 5 8/4 نادر 

Eurytoma nochurae 2 72/4 نادر 

.spCyanapion  9 77/4 نادر 

Codophila varia 9 41/4 نادر 

Carpocoris coreau 9 41/4 نادر 

Icarus polyommatus 9 41/4 نادر 

Pyrrhocoris apterus 8 44/4 نادر 

Dolycoris faccorum 8 44/4 نادر 

sp.Cionus  8 44/4 نادر 

Pleurota nitens 7 48/4 نادر 

 

وینر و -آمده از شاخص شانوندستاس نتایج بهاسبر
های نادر بودند اراضي که بيشتر تحت تأثير گونهن یيبریلو

ای بيشتر و در مقابل حوزه گلستان قرق سيساب، تنوع گونه
ای بودند. همچنين و جاجرم دارای کمترین تنوع گونه

-4487ای ارتفاعات ها تنوع گونهبراساس این شاخص
ای بيشتر و ارتفاعات باالتر از وع گونهدارای تن 4427

متر دارای تنوع  7844متر و ارتفاعات کمتر از  7244
 ای کمتری بودند.گونه
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 اي آلفا در حشرات بذرخوار در مناطق مختلف استان خراسان شماليهاي تنوع گونهشاخص -8جدول 

 سيساب ياسدل جاجرم گلستان کوه بهار سالوک ساریگل ای آلفاشاخص تنوع گونه

 78 78 4 4 77 1 79 تعداد گونه

 24/7 95/7 8/7 29/4 9/7 19/7 99/7 وینر-شانون

 79/9 59/9 58/8 29/7 77/9 45/9 92/9 سيمپسون

 15/7 99/7 79/7 12/4 99/7 99/7 94/7 ينیبریلو

 

 استان خراسان شمالي اي آلفا در حشرات بذرخوار در ارتفاعات مناطق مورد مطالعه هاي تنوع گونهشاخص -9جدول 

 <7244 7844-7244 >7844 ای آلفاشاخص تنوع گونه

 78 87 2 تعداد گونه

 29/7 44/8 99/7 وینر-شانون

 79/9 79/9 54/8 سيمپسون

 15/7 49/8 85/7 نیيبریلو

 
 هاي یکنواختي حشرات بذرخوار در مناطق مختلف خراسان شماليشاخص -11جدول 

 سيساب  اسدلي جاجرم گلستان کوه بهار سالوک ساریگل ایشاخص تنوع گونه

 99/4 94/4 99/4 89/4 41/4 98/4 45/4 پيلوجي

 48/4 99/4 19/4 49/4 82/4 18/4 89/4 سيمپسون

 49/4 44/4 12/4 49/4 95/4 15/4 99/4 هيپ

 

 هاي یکنواختي حشرات بذرخوار در ارتفاعات مختلف خراسان شماليشاخص -11جدول 

 <7244 7244-7844 >7844 ایهشاخص تنوع گون

 9/4 9/4 4/4 پيلوجي

 49/4 84/4 99/4 سيمپسون

 45/4 99/4 47/4 هيپ

 
 Species Evenness)) هاهاي یکنواختي گونهشاخص

محاسبه  SDRافزار چند شاخص یکنواختي توسط نرم
دهناده یکناواختي فراواناي    ها نشاان شد. یکنواختي گونه

باشد. البته هرچه ميزان قه ميهای مختلف در هر منطگونه
هاا باه هام    یکنواختي بيشتر باشد، یعناي فراواناي گوناه   

تر باشد جامعه از توزیع بيشتری برخوردار اسات.  نزدیک
هاای حشارات   هاای یکناواختي گوناه   مهمترین شااخص 

 77و  74بذرخوار در استان خراسان شامالي در جادول   
وک از ارائه شده است. نتاایج نشاان داد کاه منطقاه ساال     

. چون در منطقه سالوک استیکنواختي بيشتری برخودار 
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رو ، ازایان نشاد آوری و مالحظاه  گونه فوق غالاب جماع  
دليل اینکه در ، بهاستیکنواختي آن بيشتر از سایر مناطق 

متاار نيااز گونااه فااوق غالااب  7244ارتفاعااات باايش از 
رو یکناواختي آن  آوری و مالحظاه نگردیاد، ازایان   جمع

متار و یاا    7844ر مناطق با ارتفاع کمتر از بيشتر از دیگ
 باشد. مي 7244تا  7844ارتفاع 

 

 (Abundanceفراواني )
های بر روی لگومشاخص فراواني حشرات بذرخوار 

، A. curvipesو بعد  A. suluklensisميزبان نشان داد که لگوم 
A. macropelantus ،A. vicarius ،O. sativa  وA. iranicus 

ترین تعداد حشرات بذرخوار نسبت به سایرین بوده و دارای بيش

های حساس هستند و دارای ترجيحات ميزباني در واقع از لگوم
 (.8باشند )شکل برای حشرات بذرخوار مي

ها و شاخص فراواني حشرات بذرخوار در زیستگاه
شده ساریگل و سطوح ارتفاعي نشان داد که پارک حفاظت

مناطق جاجرم )به لحاظ  اراضي قرق سيساب بيشترین و
های جنوبي پارک ملي نزدیکي به اراضي کویری( و شيب

علت فقر پوشش گياهي در اثر چرای مفرط گلستان به
تا  7844کمترین حشرات بذرخوار را داشته و ارتفاعات 

متر نسبت به سایر ارتفاعات دارای بيشترین حشرات  7244
ق استان به ترین مناطعبارتي آلودهبذرخوار بوده و به

 حشرات بذرخوار بودند. 

 

 

 هاي مختلف در استان خراسان شماليفراواني حشرات بذرخوار در لگوم  -2شکل 
 

 بحث
سطوح مختلف ارتفاعي تأثير بسزایي در پوشش گياهي 

 کيکننده در تفکنييعامل تع نياول از نظر کمي و کيفي دارد و
 است (ایطح درارتفاع از ستوپوگرافي منطقه ) ياهيجوامع گ
, 2015)et al.(Atashgahi رو نتایج تنوع زیستي . ازاین

حشرات بذرخوار در سطوح مختلف ارتفاعي نشان داد که 
متر از تنوع و همچنين فراواني  7244 – 7844ارتفاعات 

بيشتری از حشرات بذرخوار برخوردار هستند، چون 

-7494) يدر طبقه ارتفااعگياهي ای شاخص غنای گونه
 Zakeriرا دارد ) ( بيشترین مقدارایمتر از سطح در 4471

, 2014et al.Pashakolaei  و با افزایش ارتفاع ذخایر )
شود. بنابراین باال غذایي کمتر شده، در نتيجه تنوع کمتر مي

متر نسبت به  7244 – 7844بودن تنوع در ارتفاعات 
ين باشد، همچنمتر قابل توجيه مي 7244ارتفاعات باالتر از 

متر )منطقه جاجرم( دارای  7844چون ارتفاعات کمتر از 
تنوع گياهي کمتر به لحاظ مجاورت به مناطق کویری بودند 
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 رسد. تنوع کمتر حشرات بذرخوار آن نيز طبيعي به نظر مي

در بررسي و مقایسه ميزان خسارت وارده به بذرهای 
لگوم  99که از بين حدود  شدهای مرتعي، مشخص لگوم

Astragalus macropelantus ،. Aهای دیده لگومآسيب

rusifolios ،campylorhyncus. A،.  A iranicus A. 

podolobus ، A. oxyglottis ،A. tribuloides ،A. 

vicarus ،A. suluklensis، Colutea porphyrogramma 
ترتيب بيشترین خسارت را از به Trigonella persicaو 

ند و حساسيت باالیي از خود حشرات بذرخوار متحمل شد
 در بين حشرات بذرخوار بروز دادند.

 astragali. B و mutabilis Bruchophagus زنبورهای
 49 تا  dahuricus. Bدرصد خسارت، زنبور بذرخوار  24با

Bruchidus ر های بذرخواخسارت، سوسک درصد

virgatus، lukjanovistsci. B و B. astragali  94تا 
تا  Etiella zinckenellaو پروانه بذرخوار درصد خسارت 

ترین حشرات بذرخوار درصد خسارت از مخرب 54بيش از 
 بودند.

 زنبورهای بعضي از حشرات بذرخوار مهم مانند
 B. mutabilis ،B. astragali، kononvae B.سوسک ، 

virgatus Bruchidius  و پروانهEtiella zinckenella  که
 79تا  2های خود داشتند بين يزبانهای باالیي به مخسارت

ها دهند و از آفات مهم لگومگونه لگوم را مورد تغذیه قرار مي
فاژ بودن مشخص شدند. بعضي بذرخوارها مانند به لحاظ پلي

های مرتعي و هم که هم به لگوم Etiella zinckenellaپروانه 
 زنند بيشتر در ارتفاعات پایينهای زراعي خسارت ميبه لگوم

رو باید در کشت کنند، ازاینمتر( فعاليت مي 7944 -7844)
ها در این مناطق در مدیریت کنترل این پروانه تمهيداتي در لگوم

 نظر گرفته شود. 
و  kononvaeB .حشرات بذرخوار دیگر ازجمله زنبور 

ترتيب و فقط از که به Pleurota nitensپروانه بذرخوار 
نمایند تغذیه مي uluklensisA. sو  A. iranicusهای لگوم

احتماالً ترجيحاتي برای تغذیه از یک ميزبان یا یک منطقه و 
هوایي خاص دارند. با توجه به اهميت حشرات وشرایط آب

فاژ بودن بيشتر آنها و بذرخوار و آگاهي از قدرت تکثير، پلي

قابليت باالی آنها در ایجاد خسارت به بذرهای گياهان 
در تهيه بذرهای سالم برای احياء مراتع و  ها(، باید)لگوم

منظور های زراعي تمهيداتي بههمچنين در کشت لگوم
 مدیریت کنترل آنها در نظر گرفته شود. 
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Abstract 

     This study was intended to identify seed feeding insects and to investigate their biodiversity 

on Fabaceae rangeland plants in North Khorasan during 2015-2016. Therefore, sampling was 

carried out with collecting legum seeds as weekly from April to September each year and 

biodiversity indices were calculated using SDR software. In this study, 25 seed feeding insects 

were identified that belonged to the Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera and Heteroptera 

orders. Among 4421 seed feeding insects, the highest numbers belonged to Astragalus 

suluklensis Frey& Sint with 593 specimens (10 species), A. macropelantus Boiss with 303 (7 

species) and A. iranicus Bung with 513 (4 Species), respectively. Species of Bruchophagus 

mutabilis Nikolskaya, 1952; B. astragalus Fedoseev, 1954; and Bruchidius virgatus Fahraeus, 

1839; were the most abundant among seed feeding insects with relative abundance od 35.35, 

9.58 and 7.05 percent, respectively. The diversity index indicated that Sissab area and Sargil 

protected park, had the highest diversity among diverse species and Jajarm and Golestan 

National Park were the least diverse species. On the other hand, the altitudes of 1200 to 1800 

meters had more diversity than other elevations. Among the seed feeding insects, B. mutabilis 

and B. astragali, with 80% damage, B. dahuricus Zerova with 45% damage, Bruchidus virgatus, 

Fahraeus, B. lukjanovistsci B. lukjanovistsci (Ter-Minassian, 1969) and B. astragali (Boheman, 

1829) with up to 60% of damage and Etiella zinckenella Treitschke with up to 90% damage 

have been identified as the most destructive insect pests. 
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