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 چکیده
های آفت و حشرات ریز از جمله تریپس و سفیدبالک روی  از مهمترین دشمنان طبیعی کنه Phytoseiidaeهای خانواده  کنه

در گیاهی کنترل آفات  براییک ژعنوان عوامل کنترل بیولوه چندین گونه از آنها بمحصوالت کشاورزی و گیاهان خودرو هستند. 
منطقه  Phytoseiidaeهای خانواده  نظور بررسی تنوع زیستی کنهبه م شوند. در سراسر دنیا استفاده می ها گلخانههای باز و  محیط

 1331ای طی سال  های انگور )بوم نظام کشاورزی( و درختان گز خودرو )بوم نظام طبیعی(، مطالعه سیستان )جنوب شرقی ایران( در باغ
هرستان زهک، جزینک و نیمروز در ها به روش تصادفی و در حجم و فواصل مساوی از درختان انگور و گز سه ش اجرا شد. نمونه

آوری و شناسایی شدند که  نمونه شامل هشت گونه متعلق به چهار جنس جمع 133فصول مختلف سال به دست آمد. در این بررسی، 
بر های تنوع زیستی  در بین آنها یک گونه برای دنیا و هشت گونه برای نخستین بار از استان سیستان و بلوچستان گزارش شدند. شاخص

مورد  SASافزار  برآورد و با نرم Ecological Methodologyافزار  های متداول و نرم ها، با استفاده از فرمول مبنای فراوانی گونه
 paspalivoruaدرصدNeoseiulus barkeri( ،11  )درصد(  33های ) تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که گونه

Neoseiulus ( 13و  )درصدAmblyseius rademacheri ی  های انگور و گونه به ترتیب بیشترین فراوانی نسبی را در باغ
Paragigagnathus sistaniensis ( را روی درختان گز داشتند. نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن است  11بیشترین فراوانی )درصد

مورد   های تنوع در دو زیستگاه نداشته، اما مقدار شاخص یارد یمعن اختالف زیستگاه و فصل نیب متقابل اثر نیهمچن و فصل عامل که
-شانون ( و1935ای مارگالف ) ها بیشترین مقدار غنای گونه بر این اساس تاکستان دهد. داری نشان می مطالعه )انگور و گز( تفاوت معنی

دست  های به را داشتند. همچنین با توجه به داده (1931وینر )-شانون( و 1934ای مارگالف ) مقدار غنای گونهو گز کمترین  (1911وینر )
که  طوری در سه رویشگاه انتخابی وجود داشت، به تنوع زیستی  های دست آمده برای شاخص  داری نیز بین مقادیر به تفاوت معنیآمده، 

( برآورد شد و 1933و  1913)( و جزینک 1933و  1911زهک ) های شهرستان ای و شاخص تنوع به ترتیب برای غنای گونهمیزان بیشترین 
 ( بود.1911( و در نتیجه میزان کمتری از شاخص یکنواختی )1911ی نیمروز دارای کمترین تنوع ) منطقه
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ABSTRACT 
Mites of the family Phytoseiidae are all predatory species on phytophagous mites and small insects like 
thrips and whiteflies, on commercial plants and the wild vegetation. Several species are biological control 
agents for the control of pests in both open and protected crops all around the world. In 2019, biodiversity 
of phytoseiid mites (Acari: Mesostigmata: Phytoseiidae) were studied in Sistan region (southeast of Iran) 
in vineyards (agricultural system) and tamarix trees (natural system). Samples were collected randomly in 
different seasons and in equal samples and distances from grape and tamarix trees from three cities of 
Zahak, Jazinak and Nimrooz. In this research, eight species belonging to four genera were collected and 
identified. Among them one species was introduced for the first time in the world and eight species were 
identified as the new records for mite fauna in Sistan and Baluchistan Province. Biodiversity indexes 
based on species richness were calculated using standard formulas and Ecological Methodology software. 
Data processing was performed using SAS software. The results of the study showed that in vineyard 
Neoseiulus barkeri (36%), Neoseiulus paspalivorua (17%) and Amblyseius rademacheri (16%), were the 
most abundant species, respectively. Paragigagnathus sistaniensis was the most aboundant species (77%) 
on tamarix trees. The analysis of variance indicated that the both factors of season and the interaction 
between season and habitat did not differ significantly, but the diversity indices of the two habitats (grape 
and tamarix) showed a significant difference. Accordingly, the vineyards had the highest species richness 
of Margalef (0.95) and Shannon-Wiener’s (1.70) and tamarix had the lowest species richness of Margalef 
(0.34%) and Shannon-Wiener’s (0.61%). Additionally, the results depicted a significant difference 
between the values of biodiversity indices in the three locality, so that the highest species richness and 
diversity index for the cities of Zahak (0.78 and 1.36), for Jazinak (0.76 and 0.33), and for the Nimrooz 
had the least variability (0.78), which result in the lowest rate of evenness index (0.70). 
Key words: Biodiversity index, Fauna, Phytoseiidae, predatory mites, Sistan and Baluchistan, Iran. 
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 مقدمه

 در شرایط طبیعی گیاهیهای  جمعیت آفات و بیماری

دشمنان طبیعی آنها کنترل  به میزان زیادی، توسط

 به ویژهفراوانی دشمنان طبیعی هر چه  و شوند می

ه آفات ب یک اکوسیستم بیشتر باشد، مهار شکارگران

 ,Powerگردد ) های غیرشیمیایی بهتر انجام می روش

 زا بزرگی گروه Phytoseiidaeهای خانواده  (. کنه2010

ه بود (Mesostigmata)استیگماتا  یانم راسته های کنه

های  کنه شامل کوچک بندپایان از تغذیه به قادر که

افزون  هستندها نماتد و ها سفیدبالک ،ها تریپس آفت،

 تغدیه نیز و گرده گیاهی ترشحات قارچ، از آن بر

ل اینکه به دلی (McMurtry et al., 2013). کنند می

های این خانواده در مهار زیستی شماری از  برخی گونه

اند، به  آفات اهمیت دارند، مورد توجه ویژه قرار گرفته

حدود چهارهزار  1584-1550های  که طی سال طوری

های فیتوزئید به چاپ رسیده  ی کنه مقاله درباره

 امروزه حدود(. and Hoy, 1996)  Kostiainenاست

ر د و تولید تجاری صورت به خانواده نای از گونه بیست

 های کنه کنترل برایجهان  کشور 34 از بیشتر

 ها و مزارع به کوچک در گلخانه حشرات و گیاهخوار

 ;McMurtry and Croft, 1997). رسند میش فرو

Gerson et al., 2003)  
فیتوزئید  ی خانوادههای  ای کنه مقایسه تنوع گونه

های میوه  ، زراعی و باغدر زیستگاهای مختلف جنگلی

ای  شهرستان ساری نشان داد که فراوانی و تنوع گونه

های زراعی بیشتر از دو زیستگاه دیگر بوده  در زیستگاه

که بیشترین  ها یکنواخت نبود به طوری و توزیع گونه

آوری شده متعلق به زیر خانواده  های جمع گونه

Amblyseiinae  و گونهTanseius caspiansis  85با 

ی غالب هر سه زیستگاه مورد  درصد فراوانی گونه

(. نتایج بررسی  2016et al.Omidi ,مطالعه بود )

 ی خانوادههای  ای کنه دیگری در خصوص تنوع گونه

های برزیل، بیانگر این بود که  جنگلدر  فیتوزئید

آوری شده از شاخ و برگ  های فیتوزئید جمع گونه

صد( متعلق به زیر در 51درختان جنگلی نیز بیشتر )

درصد(  34و گونه غالب ) Amblyseiinaeخانواده 

Tanseius caspiansis ( بودCastro and Moraes, 

هدف اصلی از مطالعات تنوع زیستی دشمنان  (.2010

ها و  شناسایی الگوی ترکیب و توزیع گونه ،طبیعی

ی عوامل  ارتباط این الگوها با تغییرات شناخته شده

که  استو مدیریت عملیات کشاورزی محیطی، میزبان 

نتایج آن در مدیریت حفاظت دشمنان طبیعی از 

  .اهمیت خاصی برخوردار است

سیستان و شمال استان در  ،سیستان ی منطقه

شهرستان )زابل، زهک،  3و شامل بلوچستان قرار دارد 

با نام انگور . باشد نیمروز، هامون و هیرمند( می

مهمترین محصول  .Vitis vinifera L (Vitaceae)علمی

باغی در منطقه سیستان است که کشت و کار آن از 

های دور متداول بوده است. انگور یاقوتی قرمز که  زمان

دانه است بیشترین سهم را در  از گروه انگورهای بی

 های منطقه به خود اختصاص داده است سطح تاکستان

 نسبت خوبی به شرایط نامناسب خاکبه  مقاومت و

 اقلیم ،و باال بودن سطح ایستابی( بودن ی، قلیائی)شور

های محیطی  و تنش ()بادهای گرم و سوزان تابستان

تر از همه زودرسی و ارزش اقتصادی ناشی  و مهمدارد 

توان از جمله دالیل  از عرضه نوبرانه آن در بازار را می

نشان  بررسی هاد. کرتوسعه این گیاه در منطقه ذکر 

فیتوزئید در  ی افراد خانواده میدهد که فراوانی

 ،های رایج کشاورزی ارگانیک در مقایسه با بوم نظام

با توجه به نقش  .(Rahmani et al., 2012) بیشتر است

موثر افراد این خانواده در کنترل آفات گیاهی، 

ها و  های مرتبط با تاکستان درخصوص شناسایی گونه

معیت آنها، عوامل موثر در استقرار پایدار و تغییرات ج

کاهش تنوع و مطالعات زیادی انجام شده است. 

  کش آفتهایی که استفاده از  فراوانی آنها در کشاورزی

شیمیایی و عملیات کشاورزی متداول است  های

-Perez)های طبیعی بارز است  نسبت به اکوسیستم

Velazquez et al., 2011). های گیاهی  وجود پرچین

وجب افزایش دشمنان در اطراف مزارع ارگانیک م

های گیاهی مکان  شود، چرا که پرچین طبیعی می

 et) شود مناسبی برای زمستانگذرانی آنها محسوب می

al., 2000   (Myers.  با نام درخت گز

در  .Tamarix aphylla L  (Tamariaceae)علمی

مناطق گرمسیر بیابانی و شور رشد بهتری داشته و به 

و قدرتمند، به خشکی های بلند  ریشه داشتندلیل 
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کند. این درخت  مقاوم بوده و حیات خود را حفظ می

است آل  ای ایده زدایی گزینه برای تثبیت خاک و بیابان

در مناطق بادخیز و خشک کشور مانند سیستان به  و

منظور حفاظت و کاهش فرسایش بادی خاک، از آن 

 ها بخصوص در اطراف باغ عنوان بادشکن زندهه ب

 .(Mirhasani et al., 2021) شود استفاده می

ید در کنترل ئهای فیتوز با توجه به اهمیت کنه

 تنوعهای  و مقایسه شاخص بررسیآفات گیاهی، 

آنها بر روی دو گیاه استراتژیک منطقه  زیستی

به عنوان هدف اصلی این و گز(  انگور)  سیستان

شناسایی دشمنان طبیعی اقدامی اساسی در  پژوهش،

های شکارگر بومی و موثر در  ابی به کنهو امکان دستی

 شود. محسوب می منطقه آفات گیاهی مهار زیستی

 

 ها مواد و روش

 ها: برداری و شناسایی گونه نمونه

های فیتوزئید، در  به منظور تعیین  تنوع زیستی کنه

(، 1 سه شهرستان زهک، جزینک و نیمروز )جدول

قدمت های انگور رقم یاقوتی قرمز که از لحاظ  باغ

تاکستان و مدیریت عملیات کشاورزی مشابه بودند، 

های گز خودرو که نزدیک و  انتخاب شدند و درختچه

اطراف تاکستان قرار داشتند، هم جامعه هدف بعدی 

برداری شامل  برداری بودند. هر واحد نمونه برای نمونه

های مختلف درختان  شاخ و برگ و گل آذین قسمت

قیچی باغبانی و به آرامی جدا انگور و گز بود که توسط 

شدند و به تدریج در سطل حاوی آب و سه قطره  می

مایع ظرفشویی )دو سوم سطل شاخ و برگ و مابقی 

گرفتند و پس از  محلول آب و مایع ظرفشویی( قرار می

های با  دقیقه، از الک 14زدن مختصر و گذشتن  هم

ها  عبور داده و محتویات روی الک 54و  144مش 

با پیست محتوی آب به کناره الک منتقل شدند و  ابتدا

%، به داخل ظروف 84در نهایت با پیست محتوی الکل 

. در هر فصل (Boller, 1984)شدند  نگهدارنده منتقل 

برداری و شستشو، در  سه روز پشت سر هم برای نمونه

- 14،11،11/8/1555نظر گرفته شد )

بار  ( و در هر18،18،15/0/1555-15،10،11/1/1555

های هوایی جدا  برداری عملیات شستشوی اندام نمونه

درخت از هر کدام( در  14شده از درختان انگور و گز )

ها به  های محتوی نمونه شد. شیشه هر شهرستان انجام 

در   آزمایشگاه منتقل و پس از انتقال به تشتک پتری

های بالغ  شدند و کنه زیر استریومیکروسکوپ بررسی 

سازی به محلول  اسازی و برای شفاففیتوزئید جد

ساعت در بستر  10نسبیت منتقل و پس از گذشت 

هویر از آنها اسالید میکروسکوپی تهیه شد. اسالیدها 

درجه  03ساعت در آون با دمای  05-81به مدت 

سیلسیوس قرار گرفتند تا خشک شوند و در مرحله 

 شدند رنگ درزگیری  ها با الک بی انتهایی، اطراف المل

(Krantz and Walter, 2009)ها با استفاده از  .گونه

 ,.Demite et al)کلیدهای معتبر شناسایی شدند 

2014, 2021; Chant and Mc Murtry 1994, 2007) .

ها و  برداری های موجود در هر یک از نمونه تعداد گونه

تعداد افراد هر گونه شمارش شدند و سپس فراوانی 

عداد کل هر گونه بر تعداد نسبی هر گونه از تقسیم ت

برداری  آوری شده در هر واحد نمونه های جمع کل کنه

 (.Ejtehadi et al., 2009محاسبه شد )

 

 در منطقه سیستان Phytoseiidae خانواده های شکارگر کنه برداری نمونه مناطق جغرافیایی مختصات .1 جدول
Table 1. Geographical coordinates of sampling localities of predatory mites of family Phytoseiidae in 

Sistan region 
 Jazinak Zahak Nimrooz 

Latitude 37˚06'00" 37˚01'27" 36˚53'54" 

Longitude 49˚39'55" 49˚37'32" 49˚29'26" 

Altitude 123 m a.s.l 115 m a.s.l 170 m a.s.l  
 ها: تجزیه و تحلیل داده

ه از پژوهش، پس از محاسبه فراوانی در این مرحل

ها، برخی از  نسبی هر گونه و با در نظر گرفتن آن

ای مارگالف،  های تنوع زیستی مانند غنای گونه شاخص

وینر و -شاخص یکنواختی پیلو، شاخص تنوع شانون

های  شاخص غالبیت سیمپسون با استفاده از فرمول

به  ( محاسبه شدند. محاسبات مربوط1مربوطه )جدول 

با استفاده از  های تنوع زیستی گیری شاخص انداره

انجام شد   Ecological Methodology افزار نرم

(Krebs, 2001تجزیه و تحلیل آماری یک .)  طرفه
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(one- wayهر کدام از شاخص )  های تنوع زیستی پس

ها با استفاده از  از احراز طبیعی بودن داده

ت و صورت گرف  Kolmogorov-Smirnovآزمون

ای دانکن با  دامنه ها با آزمون چند مقایسه میانگین آن

 ,SAS Institute).انجام شد   SASافزار گیری از نرم بهره

2003) 

 های تنوع زیستی شاخص .1 جدول
Table 2. Diversity indexes 

Diversity indexes 

 Indexs Formula References 
 

   

1 Diversity (Shannon-Wiener’s) 

1

' ( )(log )
S

i

H Pi Pi


  
(Southwood and Henderson, 

2000) 

 

2 Dominance (Simpson) 
2

1

s

i

i

C p


 
(Simpson, 1949) 

3 Richness (Margalef) 1

ln
M g

S
D

N


 

(Margalef, 1957) 

4 Evenness (Pielou’s J) )(/ SLnHJ  (Southwood and Henderson, 

2000) 

5 Relative abundance 

1

i
i s

i

i

x
p

x





 

(Price, 1997) 

 
Sها،  : جمع تعداد تمام گونهNها،  : فراوانی تمام گونهPi فراوانی نسبی هر گونه در نمونه :i،امxi  تعداد کل هر گونه در نمونه :i ام 

 

 نتایج و بحث

ی  نمونه بالغ از دو زیر خانواده 155در این پژوهش 

Typhlodrominae  وAmblyseiinae شامل هشت ،

ی انگور و درختان ها غگونه متعلق به چهار جنس از با

، زهک و نیمروز گز خودرو در سه شهرستان جزینک

آوری و  جمع( در فصول مختلف سال، 1)جدول 

آوری شده یک  های جمع شناسایی شدند. از میان گونه

های دنیا توصیف شد و شش گونه  گونه برای فون کنه

های استان سیستان و بلوچستان جدید  برای فون کنه

 Neoseiulus marginatusعبارتند از :  ها هستند، گونه

(Wainstein, 1961); Amblyseius rademacheri 

Paragigagnathus sistaniensis Dosse, 1958; 

Kreiter, Arjmandi Nezhad and Saboori, 2022; 

Typhlodromus tamaricis (Kolodochka, 1982); 

Neoseiulus zwoelferi (Dosse, 1957); Neoseiulus 

bicaudus Wainstein 1962; Neoseiulus barkeri 

Hughes, 1948; Neoseiulus paspalivorua De 

Leon, 1957. های  تعداد و درصد فراوانی نسبی کنه

آوری شده از سه زیستگاه مورد مطالعه در جدول  جمع

 .Nی بر این اساس گونه نمایش داده شده است. 0و  5

barkeri  ( را در  58بیشترین فراوانی نسبی )درصد

های انگور منطقه داشت و  های موجود در باغ بین گونه

های هر سه شهرستان  با توجه به حضور در تاکستان

بیشترین پراکنش از نظر زیستگاه در بین  ،مورد مطالعه

های  آوری شده را دارد. گونه های جمع کنه

paspalivorua N.  درصد و  18با فراوانی نسبیA. 

rademacheri  درصد به ترتیب  18فراوانی نسبی با

های مورد مطالعه  بیشترین حضور را در تاکستان

که بومی منطقه   P. sistaniensisی گونه .داشتند

باشد و نخستین بار در دنیا از این منطقه  سیستان می

شناسایی و توصیف شده است، بیشترین فراوانی نسبی 

درصد( روی درختان گز را داشت و با وجود  88)

های گز مورد مطالعه با درختان انگور،  زدیکی ردیفن

 .Tی  ی نسبت به حضور این گونه و گونه هیچ مشاهده

tamaricis، ها ثبت نشد که بیانگر  بر روی تاک

های شکارگر مرتبط با  اختصاصی بودن زیستگاه کنه

(.1باشد )شکل  درختان گز می
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های جزینک، زهک و  های انگور شهرستان باغآوری شده از  ، جمعiiesdtyhPeadهای خانواده توزیع و فراوانی نسبی کنه .5جدول 

 منطقه سیستاندر  نیمروز
Table 3. Distribution and relative abundance of the family Phytoseiidae collected on vineyards in 

Jazinak, Zahak and Nimrooz in Sistan region. 
 Number (relative abundance %) 

    Locality and season 

 

Species                                  

 

 

Jazinak Zahak Nimrooz 

Spring Summer Autumn Spring Summer Autumn Spring Summer 
Aut

umn 
Neoseiulus marginatus 

(Wainstein, 1961) 
3(18.7) 4(26.7) - 3(20) 3(16.7) 5(55.5) - - - 

Amblyseius rademacheri 

Dosse, 1958 3(18.7) 2(13.3) 1(12.5) - - - 6(31.6) 5(35.7) 
3(33

.3) 
Paragigagnathus sistaniensis 

Kreiter, Arjmandi Nezhad and 

Saboori, 2022 

- - - - - - - - - 

Typhlodromus tamaricis 

(Kolodochka, 1982) 
- - - - - - - - - 

Neoseiulus zwoelferi 

(Dosse, 1957) 
- - - 5(33.3) 4(22.2) 2(22.2) - - - 

Neoseiulus bicaudus 

Wainstein, 1962 - - - 3(20) 5(27.8) - - - - 

Neoseiulus barkeri 

Hughes, 1948 6(37.5) 5(33.3) 4(50) 4(26.7) 6(33.3) 2(22.2) 8(42.1) 5(35.7) 
4(44

.4) 
Neoseiulus paspalivorua 

De Leon, 1957 4(25) 4(26.7) 3(37.5) - - - 5(26.3) 4(28.6) 
2(22

.2) 
Total  16 15 8 15 18 9 19 14 9 
           

 
های جزینک، زهک و  درختان گز در شهرستانآوری شده از  ، جمعtyhPeadiiesd  خانواده های توزیع و فراوانی نسبی کنه .0جدول 

 منطقه سیستاندر  نیمروز
Table 4. Distribution and relative abundance of the family Phytoseiidae collected on tamarix trees in 

Jazinak, Zahak and Nimrooz in Sistan region. 
 Number (relative abundance %) 

Locality and season 

 

 

Species 

 

 

Jazinak Zahak Nimrooz 

Spring 
Summe

r 

Autum

n 

Sprin

g 

Summe

r 

Autum

n 

Sprin

g 

Summe

r 

Autum

n 

Neoseiulus marginatus 

(Wainstein, 1961) 
- - - - - - - - - 

Amblyseius rademacheri 

Dosse, 1958 
- - - - - - - - - 

Paragigagnathus 

sistaniensis Kreiter, 

Arjmandi Nezhad and 

Saboori, 2022 

5(62.5) 11(73.3) 4(66.7) 4(66.7) 7(70) 3(60) 4(100) 11(100) 5(100) 

Typhlodromus tamaricis 

(Kolodochka, 1982) 
3(37.5) 4(26.7) 2(33.3) 2(33.3) 3(30) 2(40) - - - 

Neoseiulus zwoelferi 

(Dosse, 1957) 
- - - - - - - - - 

Neoseiulus bicaudus 

Wainstein, 1962 
 - - - - - - - - 

Neoseiulus barkeri 

Hughes, 1948 
- - - - - - - - - 

Neoseiulus paspalivorua 

De Leon, 1957 - - - - - - - - - 

Total 8 15 6 6 10 5 4 11 5 
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، یکنواختی ای مارگالف غنای گونه  مقادیر شاخص

وینر و غالبیت سیمپسون در جدول -پیلو، تنوع شانون

صورت  انسیوار هیتجزطبق  نشان داده شده است. 8

 متقابل اثر نیهمچن و فصل عامل( 5و  3گرفته )جدول

نداشته، اما  یدار یمعن اختالف زیستگاه و فصل نیب

مورد مطالعه   یستگاههای تنوع در دو ز مقدار شاخص

بر این اساس  دهد، داری نشان می تفاوت معنی

ای مارگالف  ها بیشترین مقدار غنای گونه تاکستان

( کمترین مقدار این شاخص را 4950( و گز )4953)

دست آمده،  های به داشتند. همچنین با توجه به داده

شاخص  ای و بین مقادیر مختلف شاخص تنوع گونه

وجود   داری در دو زیستگاه اوت معنییکنواختی نیز تف

وینر مربوط به -داشت، بیشترین مقدار شاخص شانون

مربوط به ( و کمترین مقدار آن 1984های انگور ) باغ

توزیع . با توجه به اینکه ( بود4981) های گز ردیف

ها به نسبت یکنواخت  ها در تاکستان جمعیت بین گونه

( ولی 1955)بیشترین مقدار شاخص یکنواختی  بود،

مقدار  ،P. sistaniensis ی روی گز با غالبیت گونه

( بود. بر اساس میزان 4955شاخص یکنواختی کمتر )

دست آمده روی  های تنوع و فراوانی نسبی به شاخص

توان نتیجه گرفت که نوع  های گز می ها و ردیف تاک

های شکارگر  گیاه میزبان در انتخاب و استقرار کنه

 موثر است.

 
 Phytoseiidaeهای خانواده  های مختلف تنوع زیستی کنه تجزیه واریانس دو عامل میزبان گیاهی و فصل از نظر شاخص .3ل جدو

 در منطقه سیستان
Table 5. Analysis of variance of different diversity indexes of the family Phytoseiidae in Sistan region 

    DF Source 

Simpson Pielou’s J Margalef H′   

0.68** 1.16** 1.7** 5.38** 1 Habitat 

0.001ns 0.003ns 0.003ns 0.06ns 
2 Season 

0.008ns 0.01ns 0.07ns 0.08ns 
2 Habitat & Season 

0.046 0.29 0.059 0.16 
12 Error 

    17 Total 

40 34 37 34  C.V. 
 

 nsدار  **         عدم اختالف معنیدرصد  1دار در سطح احتمال  اختالف معنی

Table entries are significant at level of P<0.01 (**) or non significant (ns) 

 
ها و  در تاکستان N. barkeriی  فراوانی زیاد گونه

هایی از  ی گیاه میزبان و ویژگی همچنین تاثیر گونه

ها و میزان  قبیل شکل، ضخامت و میزان کرک برگ

ی کنه شکارگر مستقر بر روی آن  ده آن در نوع گونهگر

 Kreiterدر مطالعات مشابه دیگر نیز تایید شده است )

et al., 2000; Ragusa and Ciulla, 1989; Karban et 

al., 1995  اطالعات مربوط 1415(. تکسیر در سال ،

ی فیتوزئید جمع آوری شده از روی  گونه 1044به 

کشور را در یک پایگاه  115ی گیاهی در  گونه 0544

با این اطالعات امکان بررسی  .داده، گردآوری کردند

ی کنه شکارگر و میزبان گیاهی آن  ارتباط بین گونه

فراهم شده است و در بیشتر موارد این استقرار 

با توجه به ساختار . Tixier, 2018)باشد ) اختصاصی می

 نوک تیز و ،های باریک دارای برگدرختان گز که 

های  باشد، احتماال برای استقرار گونه میفشرده به هم 

 خاصی از فیتوزئیدها مناسب هستند.
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های خانواده  کنه های مختلف تنوع زیستی تجزیه واریانس دو عامل میزبان گیاهی و رویشگاه از نظر شاخص .8جدول 

Phytoseiidae در منطقه سیستان 
Table 6. Analysis of variance of different diversity indexes of the family Phytoseiidae in Sistan region 

    DF Source 

Simpson Pielou’s J Margalef H′   

0.68** 1.15** 1.7** 5.38** 1 Habitat 
0.15** 0.81** 0.29** 0.64** 2 Locality 
0.11** 0.93** 0.035** 0.24** 2 Habitat & Locality 
0.0026 0.003 0.008 0.03 12 Error 

    17 Total 

9.65 14 14 15/4  C.V. 
 

 nsدار  درصد **         عدم اختالف معنی 1دار در سطح احتمال  اختالف معنی

Table entries are significant at level of P<0.01 (**) or non significant (ns) 

 

طول  های انتخابی در این پژوهش از لحاظ تاکستان

دهی، عدم  عمر، رقم، هرس زمستانه، آبیاری، کود

کش وضعیت  کش و کنه کش، حشره استفاده از علف

نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن است مشابهی داشتند. 

دست آمده  داری نیز بین مقادیر به تفاوت معنی که

در رویشگاه وجود  تنوع زیستی  های برای شاخص

ای و  غنای گونه میزان(. بیشترین 8داشت )جدول 

زهک  های شهرستان شاخص تنوع به ترتیب برای

سبه شد ( محا4955و  4988( و جزینک )1958و  4985)

های انتخابی این دو  ها در باغ (. تاک5)جدول 

های جوی و پشته، به شیوه  شهرستان روی ردیف

خزنده که روش سنتی و معمول در منطقه سیستان 

حالیکه تاکستان مورد باشد، تربیت شده بودند در  می

مطالعه در نیمروز به روش تاالر ایستاده طراحی شده و 

هیچ ارتباطی با زمین و علفهای هرز اطراف نداشتند و 

به علت شیوع بیماری سفیدک پودری مو، دو دور 

کش  سمپاشی بر علیه این بیماری )با محلول قارچ

ی نیمروز  منطقهفلوکساپیروکساد( نیز انجام شده بود، 

( و در نتیجه میزان کمتری 4985ارای کمترین تنوع )د

 ( بود.4984از شاخص یکنواختی )

 
مارگالف(، یکنواختی )پیلو( و غالبیت )سیمپسون( ای ) ، غنای گونهوینر(-های تنوع )شانون ها، شاخص تعداد گونه .8جدول 

باغی انگور و درختان خودرو گز در منطقه های  اهاز زیستگمختلف سال  در فصولآوری شده  جمع Phytoseiidae های خانواده کنه

 سیستان
Table 7. Number of species, diversity index (Shannon-Wiener’s H′), richness index (Margalef), evenness 

Index (Pielou’s J) and dominance index (Simpson) of the collected phytoseiid mites (Phytoseiidae) on 

vineyards and tamarix trees in Sistan region. 
 

Habitat 
Number of 

species 
H′ Margalef Pielou’s J Simpson 

Tamarix 2 0.61a 0.34a 0.88a 0.34a 

Vitis 6 1.7b 0.95b 1.38b 0.73b 

 باشد. می درصد پنج احتمال سطح در تیمارها دار معنی تفاوت بیانگر حروف غیرمشابه در هر ستون

Numbers followed by different letters within the same column are significantly different (P<0.05). 
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مارگالف(، یکنواختی )پیلو( و غالبیت )سیمپسون( ای ) ، غنای گونهوینر(-های تنوع )شانون ها، شاخص تعداد گونه .5جدول 

منطقه در  های جزینک، زهک و نیمروز شهرستان ازمختلف سال  در فصولآوری شده  جمع Phytoseiidae های خانواده کنه

 سیستان
Table 8. Number of species, diversity index (Shannon-Wiener’s H′), richness index (Margalef), evenness 

Index (Pielou’s J) and dominance index (Simpson) of the phytoseiid mites (Phytoseiidae) collected in 

Jazinak, Zahak and Nimrooz in Sistan region.  
Locality Number of 

species H′ Margalef Pielou’s J    Simpson 

Hirmand 8 1.33a 0.76a 1.33a 0.62a 

Zahak 8 1.35a 0.78a 1.35a 0.64a 

Nimrooz 8 0.78b 0.39b 0.71b 0.35b 

 باشد. می درصد پنج احتمال سطح در تیمارها دار معنی تفاوت بیانگر هر ستون حروف غیرمشابه در
Numbers followed by different letters within the same column are significantly different (P<0.05). 

 

های هرز بر جمعیت  در خصوص تاثیر علف

 های شکارگر این خانواده مطالعات بسیاری انجام کنه

شده است، میلوکس و همکاران دلیل این امر را در 

عنوان غذای جایگزین و زیستگاه  های هرز به نقش علف

ها عنوان کردند  مناسبی برای زمستانگذرانی این کنه

(Mailloux et al., 2010 این فرضیه در دو پژوهش .)

 Deها بررسی و به اثبات رسید ) دیگر در تاکستان

Villiers and Pringle, 2011; Burgio et al., 2016 .)

ها، تاثیر مستقیم گیاهان پوششی و  افزون بر تاکستان

های هرز بر روی افزایش جمعیت فیتوزئیدها  علف

بخصوص در فصل گل دادن علفهای هرز )بهار و 

های سیب و مرکبات نیز بررسی و  تابستان( در باغ

 ;Funayama and Sonoda, 2014تایید شده است )

., 2012; et al Markó ., 2016;et alSahraoui 

Muma, 1961.) 

آوری  جمعهای  مارگالف(، یکنواختی )پیلو( و غالبیت سیمپسون کنهای ) ، غنای گونهوینر(-های تنوع )شانون شاخص .5جدول 

 مختلف سال در منطقه سیستان در فصول Phytoseiidae شده خانواده
Table 9. Diversity index (Shannon-Wiener’s H′), richness index (Margalef), evenness Index (Pielou’s J) 

and dominance index (Simpson) of the phytoseiid mites (Phytoseiidae) collected in different seasons in 

Sistan region  
Season H′ Margalef Pielou’s J    Simpson 

Spring 1.22a 0.65a 1.16a 
0.55a 

Summer 1.20a 0.62a 1.20a 
0.53a 

Autum 1.05a 0.66a 1.12a 
0.53a 

 باشد. می درصد پنج احتمال سطح در تیمارها دار معنی تفاوت بیانگر حروف غیرمشابه در هر ستون
Numbers followed by different letters within the same column are significantly different (P<0.05). 

 

آوری شده در این  های فیتوزئید جمع بیشتر گونه

شکارگران عمومی هستند و تغذیه آنها بیشتر  پژوهش

های گرده گیاهان است، احتماال  از حشرات ریز و دانه

دلیل فراوانی آنها در ابتدای فصل بهار مصادف با ظاهر 

ها و  های گل انگور یاقوتی در تاکستان شدن خوشه

های فیتوزئید مستقر  گونه همینطور افزایش جمعیت

های گز در ابتدای فصل تابستان همزمان  روی درختچه

های شکارگر است.  با دوره گلدهی بیانگر این رفتار کنه

در مطالعه دیگری مشخص شد که استفاده از 

ها و به نسبت کمتری از این  کش ها و کنه کش حشره

های دیتیوکاربامات و بنزیمیدازول  دو مصرف قارچکش

چند بار تکرار در سال، باعث فقدان فیتوزئیدها در  با

 (.Kreiter et al., 2000گردد ) ها می تاکستان
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های انگور و درختان خودرو گز  باغ آوری شده از جمعPhytoseiidae های خانواده  های مختلف کنه گونه نسبی . فراوانی1شکل 

 1555منطقه سیستان در سال 
Figure 1. Relative abundance of different species of phytoseiid mites (Phytoseiidae) collected on 

vineyards and tamarix trees in Sistan region in 2019. 
 

  احتماال دلیل کاهش تنوع و یکنواختی در تاکستان

نیمروز کاربرد قارچکش در سال مورد پژوهش بوده 

اثبات دارد.  است که نیاز به مطالعه تکمیلی برای

بنابراین نوع پوشش گیاهی، نوع عملیات و مدیریت 

های هرز  زراعی، سمپاشی بر علیه آفات و جمعیت علف

از جمله عواملی هستند که بر انبوهی و تنوع زیستی 

های شکارگر خانواده فیتوزئید تأثیر دارند. بررسی  کنه

های اکولوژیک در یک اکوسیستم، تصویری  شاخص

ت زیست محیطی و ثبات منطقه ارائه واضح از وضعی

های یک جامعه بیشتر و  دهند، هر چه تعداد گونه می

تر باشد آن جامعه  ها یکنواخت فراوانی نسبی آن

 ,.Jørgensen et al)تر و پایدارتر خواهد بود  متنوع

. نتایج مطالعات انجام شده در خصوص (2016

در های خانواده فیتوزئید  های تنوع زیستی کنه شاخص

های مختلف، مؤید این مطلب است که  اکوسیستم

های زراعی  فراوانی و تنوع این شکارگرها در اکوسیستم

ها )بوم نظام  )بوم نظام کشاورزی( بیشتر از جنگل

باشد و با نتایج حاصل از پژوهش حاضر که  طبیعی( می

ها نسبت  نشانگر فراوانی و تنوع بیشتر آنها در تاکستان

 et al.Omidi ,، مشابهت دارد )به درختان گز است

های جدید این  (، هر چند احتمال کشف گونه2016

های طبیعی و روی گیاهان  فیتوزئید در بوم نظام

( نیز در این پژوهش  Rahmani et al., 2012خودرو )

 Paragigagnathus sistaniensisتایید گردید و گونه

Kreiter, Arjmandi Nezhad and Saboori, 2022 
ی شکارگر بومی از روی گز در مناطق  وان گونهبعن

معرفی  های دنیا توصیف و برای فون کنهمورد مطالعه، 

 (.Arjmandi-Nezhad et al., 2022گردید )

 

 سپاسگزاری

این مطالعه بخشی از رساله نگارنده اول بوده که با 

حمایت مالی دانشگاه زابل انجام شده است. 

تب تشکر و قدردانی نویسندگان مقاله بدینوسیله مرا

خود را از مسئولین محترم دانشگاه جهت فراهم آوردن 

 دارند. امکانات پژوهشی برای انجام این تحقیق ابراز می

 

 منافع تعارض

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود 

 ندارد.
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