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 چکیده

نمونه ( چندین بار 1393ها در طی یک سال زراعی )ای آنبالپوشان خانواده کارابیده و تعیین فراوانی و تنوع گونههای سختبه منظور شناسایی گونه
شهار )اسهتان   های گودالی در مراحل مختلف رشدی محصول برنج در یک مزرعهه بهرنج )آهنکهرکو( واده  در شارسهتان دها        برداری با استفاده از تله

ههای  نهه جنس، نهه دییلهه و شهی زیرخهانواده شناسهایی گردیدنهد. گو       13گونه متعلق به  16آوری شده در دالب های جم مازندران( انجام گردید. نمونه
Anisodactylus intermedius (Dejean, 1829)،Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777) ،Chlaenius amarae 

(Andrewes, 1920) ،Elaphropus lucasi (Jacquelin da Val, 1852) ،Pterostichus cursor (Dejean, 1828)  
شده، بیشهترین  های شناساییشوند. در بین گونهبار برای فون مازندران گزارش میبرای اولین  Scarites subcylindricus (Chaudoir, 1843)و 

بها   Poecilus cupreus (Linnaeus 1758)و  65/27بها    Harpalus rufipes (DeGeer 1774)ههای  فراوانی به ترتیهب مربهوب بهه گونهه    
ر مزرعه حضور داشتند. در طول فصل رشد نا برداشهت بهرنج بیشهترین تعهداد     برداری )رشدی گیاه برنج( دبود که تقرییاً در تمامی مراحل نمونه 88/25 

وینهر تفهاوت    -ای شهانون دهی در مزرعه مشاهده شد هر چند که مقایسه شاخص تنوع گونههای کارابیده در هنکام رشد زایشی و خوشهحشرات و گونه
ها ه کارابیده یک ماه پس از برداشت برنج به شدت کاهی یافت و حداکثر فراوانی آنای نشان نداد. عووه بر این جمعیت خانوادمعناداری برای تنوع گونه

ههای کارابیهده در مزرعهه    ای مناسب سوسکدهد که با توجه به حضور و تنوع گونهدو ماه پس از برداشت برنج مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان می
 خوار توجه نمود.ویژه کرم سادهها در کنترل بیولوژیک آفات برنج بهبررسی نقی آنتوان به ها میبرنج و نیز فعالیت شکارگری این گونه

 
 Carabidae، برنج، سوسک شکارگر، مازندران های کلیدی:واژه

 

 1 مقدمه

بهه عنهوان یهک اکوسیسهت       (Oryza sativa (L.)مزرعه برنج )
زراعههی پناهکههاه بسههیاری از بنههدپایان از جملههه حشههرات خههانواده     

ی (. مطالعهه 7باشهد ) مهی  Carabidaeای زمینی یا کارابیده هسوسک
ی طهوننی برخهوردار   فون خانواده کارابیده در ایهران از یهک پیشهینه   

ها از نقاب مختلف ایران از جملهه  باشد که همچنان بسیاری از گونهمی
هها فراواننهد ولهی در    (. این گزارش6شوند )مناطق شمالی گزارش می

( با بررسی 2008نج به عنوان مثال دااری و طیری )ارتیاب با مزرعه بر
گونهه از   22های شکارگر در مزارع برنج استان مازندران فون سوسک

                                                           
دانشیار گهروه  و  شناسی کشاورزیدانشجوی کارشناسی ارشد حشرهترتیب به -2و  1

 پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشکاه علوم کشاورزی و مناب  طییعی ساریگیاه

 (Email: m.shayanmehr@sanru.ac.ir                نویسنده مسئول: -)*

DOI: 10.22067/jpp.v32i4.62473 

را  Carabidaeگونهه متعلهق بهه خهانواده      13بالپوشان ازجملهه  سخت
گزارش نمودند که به عنوان شکارگر تخ  و نروهای سهن اول و نیهز   

 انهد  خوار برنج معرفهی شهده  ادهنروهای مااجر و زمستانکذران کرم س
گونه سوسک کارابیده از  27(، 2009(. همچنین او و همکاران )3 و 2)

آوری و گزارش نمودند ها در شمال ایران جم مزارع برنج و حاشیه آن
لیسهتی از نقهاب مختلهف    ( با ارا ه چک2015(. آزادبخی و نوذری )4)

ه کارابیده را برای فون گون 955ایران از جمله شمال ایران، در مجموع 
های کارابیده از شهمال ایهران   (. بخشی از گونه1ایران معرفی نمودند )

توسط موسسه تحقیقات برنج کشور به عنوان دشمنان طییعی آفات از 
ای گهردآوری و نکاهداری   مزارع برنج ایران جم  آوری و در مجموعه

فراوانهی   (. در این تحقیق به طهور متمرکهز فهون، تنهوع و    5شوند )می
های خانواده کارابیده بر اساس مراحل رشدی گیاه بهرنج در یهک   گونه

 مزرعه )آهنکرکو( مورد بررسی درار گرفت.
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 هامواد و روش

واد   نی  و هکتار دو وسعت به ی برنجاین پژوهی در یک مزرعه
 52° 48'آهنکهرکو )  روسهتای  شار،در دسمت شمالی شارستان دا  

در طهی   متهر(  11ی و ارتفاع آن از سهط  دریها   شمال 36° 30'شردی، 
ها از لحظه کاشت نشها   یبردار. نمونهانجام گرفت 1393سال زراعی 

طهور   در مزرعه تا دو ماه پس از برداشت برنج )یک فصل زراعهی( بهه  
انجهام   گلیکول اتیلن توسط تله گودالی حاوی روز یکیار ده هر متوسط
از سایر حشرات به  کروسکوپحشرات کارابیده توسط استریومی گرفت.

ای بها اسهتفاده از   تنهوع گونهه   و شهمارش شهدند.   جداسازی دام افتاده
وینر تعیین گردید. شاخص شانون از طریق رابطه زیر -شاخص شانون
 -شهاخص تنهوع شهانون    =  شود ) که در این معادلهه محاسیه می

م به تعهداد کهل افهراد )فراوانهی     ا iنسیت تعداد افراد گونه  = وینر، 
لکهاریت    = تعهداد کهل افهراد در ههر اکوسیسهت  و       N =نسیی(، 

طییعی است(. محاسیات آماری با استفاده از آزمون تهی در نهرم افهزار    
 انجام گرفت. 2013اکسل 

 

 نتایج و بحث

 Carabidaeنمونهه از خهانواده    170در این بررسهی، در مجمهوع   
 آوریجنس، نه دییله و شهی زیرخهانواده جمه     13گونه از  16شامل 

 هههایو شناسههایی شههدند. بیشههترین فراوانههی مربههوب بههه گونههه     
Poecilus cupreus (L.)  وHarpalus (Pseudoophonus) 

rufipes (De Geer) بهرداری در  بود که تقرییاً در تمام  مراحل نمونه
 ج جمعیهت آناها   مزرعه حضور داشتند و دو مهاه پهس از برداشهت بهرن    

 به بیشهترین تعهداد خهود رسهید. همچنهین کمتهرین فراوانهی مربهوب         
، Scarites subcylindricus (Chaudoir 1843)هههای بههه گونههه

Bembidion octomaculatum (Goeze 1777) ،Harpalus 

distinguendus (Duftschmid 1812) ،Acinopus (Acinopus) 

picipes (Olivier 1795)  وAnisodactylus 

(Pseudodichirius) intermedius (Dejean 1829)  بود و به نظر
ها به طور اتفادی در مزرعه برنج حضور داشته اند رسد که این گونهیم

(. عووه بر این بیشهترین تعهداد )بهانترین درفهد فراوانهی(      1)جدول 
ها در طهول فصهل رشهد گیهاه     شده، بیشترین تعداد گونهحشرات جم 
دهی( دیده شد هرچند که شاخص تنهوع  حله زایشی )خوشهبرنج در مر

(. بعهد از  2ای در مراحل مختلف تفاوت معناداری نداشت )جهدول  گونه
برداشت برنج و خروج محصول )یک ماه پس از برداشت برنج( نمونهه 

( در 2ای از حشرات این خانواده در مزرعه برنج رویهت نشهد )جهدول    
یابهد  ها افزایی میددا جمعیت گونهکه دو ماه پس از برداشت مجحالی

 (.2)جدول 

شهر( در استان آوری شده در یک مزرعه برنج )آهنگرکال: قایمجمع Carabidaeهای زمینی خانواده لیست و فراوانی گونه های سوسک -1جدول 

 شوند(های دارای * برای اولین بار برای فون مازندران گزارش میمازندران )گونه
Figure 1- List and species frequency of Carabidae in a rice field (AhangarKola: Qaemshahr, Mazandaran) (The species were 

marked by * are new for Mazandaran fauna) 

Species/ subfamilies 

 هاها/زیرخانوادهگونه

Frequency 

 فراوانی
(%) 

Species/ subfamilies 

 هاها/زیرخانوادهگونه

Frequency 

 فراوانی
(%) 

Brachinus psophia (Audinet-Serville 1821) 

(Brachininae) 

1.18 Acinopus (Acinopus) picipes (Olivier 1795) 

(Trechinae) 

1.18 

Pterostichus (Argutor) cursor (Dejean 1828) 

(Pterostichinae)* 

11.76 Elaphropus (Tachyura) lucasi (Jacquelin da 

Val 1852) (Trechinae)* 

1.76 

Pterostichus (Platysma) niger (Schaller 1783) 

(Pterostichinae) 

1.76 Bembidion (Trepanes) octomaculatum (Goeze 

1777) (Trechinae)* 

0.59 

Poecilus cupreus (Linnaeus 1758) 

(Pterostichinae) 

25.88 Anisodactylus (Pseudodichirius) intermedius 

(Dejean 1829) (Harpalinae)* 

0.59 

Scarites (Parallelomorphus) subcylindricus 

(Chaudoir 1843) (Scaritinae)* 

0.59 Acupalpus maculatus (Schaum 1860) 

(Harpalinae) 

4.71 

Clivina (Leucocara) laevifrons (Chaudoir 1842) 

(Scaritinae) 

1.18 Stenolophus abdominalis persicus 

(Mannerheim In Chaudoir 1844) (Harpalinae) 

4.12 

Harpalus distinguendus (Duftschmid 1812) 

(Harpalinae) 

0.59 Chlaenius (Epomis) amarae (Andrewes 1920) 

(Licininae)* 

11.76 

Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (De Geer 

1774) (Harpalinae) 

27.65 Chlaenius (Amblygenius) dimidiatus (Chaudoir 

1842) (Licininae) 

5.29 
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ای دهد که تنوع و تراک  دابل موحظهنتایج این تحقیق نشان می
های کارابیده در یک مزرعه برنج وجهود دارد. بها توجهه بهه     از سوسک

های کارابیده و نیز فعالیت آفات مختلف در نقی شکارگری اغلب گونه
ههای شهکارگر   توان به بررسی نقی گونهمزارع برنج شمال ایران، می

خوار برنج پرداخت. بیشترین تنوع و ویژه کرم سادهبه بر روی این آفات
دههی بهرنج   های کارابیده در مرحله رشد زایشی و خوشهتراک  سوسک

ههای ایهن   مشاهده شد که احتمان ناشی از بان بودن جمعیهت طعمهه  
شکارگران می باشد. در حدود دو ماه پس از برداشت برنج رشهد علهف  

یب افهزایی پوشهی گیهاهی در    های هرز در مزرعه مورد تحقیهق سه  

ی خهود در افهزایی   شود که این عامل می توانهد بهه نوبهه   مزرعه می
 ها پس از برداشت برنج موثر باشد.جمعیت این سوسک

 
 سپاسگزاری

 ,Hazelaarlaan 51از هلنهد )  Ron Felixنویسندگان از دکتهر  

5056 XP Berkel Enschot یهد  تا ی فهمیمانه در  خاطر همکار( به
 های این تحقیق کمال تشکر را دارند.ی گونهشناسای

 
 آوری شده جمع Carabidaeهای وینر برای سوسک -ها، درصد فراوانی و شاخص شانونتعداد حشرات، تعداد گونه -2جدول

 شهر، استان مازندران(در مراحل مختلف رشدی گیاه برنج در مزرعه )آهنگرکال: قایم
Table 2- Number of specimens, number of species, percent of abundance and Shannon-Weiner index of collected ground 

beetles at different growth stages of rice plant in the field (AhangarKola: Qaemshahr, Mazandaran)  

Two months after 

harvest 

 دو ماه پس از برداشت

A month after 

harvest 

 یک ماه پس از برداشت

Harvest 

stage 

 مرحله برداشت

Reproductive 

stage 

  مرحله رشد زایشی

Planting and vegetative 

stage 

  مرحله کاشت و رشد رویشی

Carabidae 

 کارابیده

106 0 17 38 9 
Number of 

specimens 

 تعداد حشرات

6 0 7 10 6 
Number of species 

 هاتعداد گونه

62.35 0 10 22.35 5.29 

Percent of 

abundance 

 درفد فراوانی

1.28b 0 1.65a 1.69a 1.74a 

Shannon-Wiener 

index 

 وینر -شاخص شنون
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Introduction: Rice (Oryza sativa L.) is one of the most cultivated crop in northern Iran. The rice fields, is 

harbor a rich composition of insect fauna inhabiting vegetation, water and soil of the rice fields. The insects in this agro-

ecosystems play different roles, some are herbivore and some other are natural enemies of herbivores. Ground beetles, 

Carabidae, are mainly predators and could effect on pest population as biological agent in different agro-ecosystems 

including rice fields. Since rice has been attacked by various pests, especially stem borer, Chilo suppressalis Walker 

(Lep.: Pyralidae), therefore identification and protection of the natural enemies in the field are important in reduction of 

pesticide applications. The Carabidae beetles as polypagous predators of many pests could also take attention in 

integrated pest management programs (IPM). Although this family is one of the largest family of beetles, it is studied 

very poorly in different agricultural ecosystems in Iran. Depending on crop and sequencing of growth stages of the crop 

in agricultural fields, ground beetles may vary among different species. Until 2015, 955 Carabidae species were 

recorded from different parts of Iran such as northern. For identification of active species of Carabidae in the rice field, 

present study was conducted. 

Materials and Methods: Several samplings were taken with pitfall traps at different growth stages of rice in a 

one-hectare rice field (Ahangarkola: a.s.l. 11 m, 36°, 30' N, 52°, 48' E) located in the Qaemshahr city (Mazandaran), in 

the 2015 -crop year. Every 10 days, the contents of pitfall traps were examined and transported to the laboratory and 

then, the number of the collected beetles were counted and recorded. The samplings were continued till two months 

after rice harvesting. Percentage of abundance and species diversity (Shannon-Weiner index) were calculated. The 

statistical tests were performed in Excel 2013. The Shannon-Weiner index was calculated by formula (Hʹ): 

 

Where pi is number of individuals of species i/total number of samples and Ln is natural basic logarithm.  

Results and Discussion: In sum, 16 species from 13 genera, nine tribes, and six subfamilies of Carabids beetles 

were collected and identified during crop seasons and two month after rice harvesting. The identified species were 

Acinopus (Acinopus) picipes (Olivier 1795) (1.18%), Bembidion (Trepanes) octomaculatum (Goeze 1777) (0.59%) and 

Elaphropus (Tachyura) lucasi (Jacquelin da Val 1852) (1.76%), from subfamily Trechinae, Brachinus psophia 

(Audinet-Serville 1821) (1.18%) from Brachininae, Pterostichus (Argutor) cursor (Dejean 1828) (11.76%), 

Pterostichus (Platysma) niger (Schaller 1783) (1.76%) and Poecilus cupreus (Linnaeus 1758) (25.88%) from 

Pterostichinae, Scarites (Parallelomorphus) subcylindricus (Chaudoir 1843) (0.59%), Clivina (Leucocara) laevifrons 

(Chaudoir 1842) (1.18%) from Scaritinae, Harpalus distinguendus (Duftschmid 1812) (0.59%), Harpalus 

(Pseudoophonus) rufipes (De Geer 1774) (27.65%)  Anisodactylus (Pseudodichirius) intermedius (Dejean 1829) 

(0.59%), Acupalpus maculatus (Schaum 1860) (4.71%), Stenolophus abdominalis persicus (Mannerheim In Chaudoir 

1844) (4.12%) from Harpalinae, Chlaenius (Epomis) amarae (Andrewes 1920) (11.76%) and Chlaenius (Amblygenius) 

dimidiatus (Chaudoir 1842) (5.29%) from Licininae. Among them H. rufipes with 27.65% and P. cupreus with 25.88% 

of all collected specimens were the most frequent species. They were present in all stages of plant growths in the rice 

field. The species of S. subcylindricus, B. octomaculatum, H. distinguendus, A. picipes and A. intermedius had the 

lowest frequency and seems to be occasional species in the rice field. Among 16 species, six species B. octomaculatum, 
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C. amarae, P. cursor, E. lucasi, S. subcylindricus and A. intermedius were new for Mazandaran fauna. During the 

growing season until harvesting time, the highest number of insects and species were observed during reproductive 

growth and clustering stage in the field, although the comparison of Shannon-Weiner species diversity index did not 

show a significant difference for species diversity. The population of Carabidae was severely reduced one month after 

rice harvest, however their maximum abundance was observed two months after harvesting rice. The results of the 

present study indicates that due to the presence and appropriate diversity of the carabid species in the rice field as well 

as their predation activity, it is necessary to know more about the role of the carabid species  in biological control of rice 

pests, specially rice stem borer, at future researches. 
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