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در هفت منطقه از استان مازندران در  Tachinidaeهاي خانواده اي مگسهاي تنوع گونهدر پژوهش حاضر، فراوانی و شاخص :هچکید
 38گونه،  48نمونه از  280هاي مستمر و منظم و با استفاده از تله مالیز ارزیابی شد. در مجموع تعداد برداري، بر اساس نمونه1390سال 
بیشترین   Tachininaeهاي زیرخانوادهنهگو آوري و شناسایی شدند.مازندران جمع در استان ،چهار زیرخانواده از این خانوادهو  جنس

گونه و  16با  Exoristinaeهاي زیرخانواده .شتقرار دا  Phasiinae مطالعه داشته و پس از آن زیرخانواده فراوانی را در مناطق مورد
آوري گونه جمع 48جنس، بیشترین تعداد گونه و جنس را در این بررسی داشتند. از تعداد  12گونه و  14با  Tachininaeجنس و  15

بررسی  بین مناطق مورد واینر-شانون واي سیمپسون هاي تنوع گونهنظر شاخصگونه تک نمونه بودند. از  26شده در استان مازندران، 
ترین منطقه مورد بررسی با پوشش گیاهی متنوع بود، مرتفعگزناسرا که منطقه  مشاهده شد. ٪5 داري در سطح احتمالاختالف معنی

پس از آن منطقه  داد و مطالعه به خود اختصاص اي را در بین مناطق مورداي و تنوع گونههاي غناي گونهبیشترین مقادیر شاخص
جی -اي و بیشترین ضریب یکنواختی پیلوي تنوع و غناي گونههاکمترین مقادیر شاخصداشت. جنگلی) قرار  واز (با پوشش درختانتنگه

اي هاي تنوع گونههمچنین بین شاخص بود.بود که در نزدیکی دریا واقع شده و پوشش گیاهی آن عمدتاً شالیزار  منطقه جوربندمتعلق به 
 .ح دریا، همبستگی مثبتی وجود داشتو ارتفاع از سط

 ايفون، فراوانی نسبی، غناي گونه دشمنان طبیعی، :کلیدي ايهواژه
Citation: Seyyedi Sahebari, F & Talebi, A.A. (2023) Species diversity of parasitic flies of Tachinidae family (Diptera) in some habitats of 
Mazandaran province. J. Entomol. Soc. Iran, 42 (4), 303-312.  

 مقدمه
 به باشند.شناسی از تنوع زیادي برخوردار میبزرگ دوباالن، از نظر اندازه، رنگ، نوع میزبان و زیست عنوان دومین خانوادهبه  Tachinidae هاي خانوادهمگس

هاي غذایی بوده و در تنظیم تعامالت بین حشرات شبکه ، اعضاي مهمخوارهاي گیاههاي مختلف و استفاده از میزباندلیل داشتن فراوانی باال، تنوع در اکوسیستم
اند که از این تعداد، در دنیا گزارش شده گونه از این خانواده 8500تاکنون حدود  ها و در نتیجه ثبات این جوامع نقش مؤثري دارند.خوار و گیاهان میزبان آنگیاه

هاي این خانواده داراي تخصص میزبانی هستند ولی تعدادي از اگرچه اکثر گونه). O’Hara, 2013( اندپالئارکتیک توصیف شده گونه در منطقه 1600از بیش 
 .نمایندها، طیف وسیعی از حشرات و سایر بندپایان را پارازیته میگونه

بندي این شود و خصوصیات اصلی در طبقهبندي میطبقه Tachininaeو  Exoristinae ،Dexiinae ،Phasiinae در چهار زیرخانواده Tachinidae خانواده
  Lepidopteraهايخوار راستهمراحل نابالغ حشرات گیاه). Stireman et al., 2006; O’Hara, 2013( باشدشناختی حشرات کامل میهاي ریختخانواده، ویژگی

 ,.Wood, 1987; Belshaw, 1994; Stireman et al(اغلب به عنوان میزبان این پارازیتوئیدها مطرح هستند  Hemipteraهاي بالغ راسته و سن  Coleopteraو

باشد. همچنین تنوع زمانی و مکانی این هایشان میکننده تنوع و پویایی جمعیت میزبان منعکس Tachinidaeه تنوع و پویایی جمعیت دوباالن خانواد  )2006
 ).Stireman et al., 2006; Stireman, 2009( دهنده سالمت اکوسیستم و مبنایی براي اقدامات حفاظتی و مدیریتی آفات باشدتواند نشانپارازیتوئیدها می

ها در مناطق مختلف جهان، بیشتر منابع موجود در زمینه تنوع زیستی و تعامالت اکولژیکی آن با وجود فراوانی، تنوع و اهمیت این گروه از پارازیتوئیدها
در سه  Tachinidaeدر پارازیتوئیدهاي خانواده  βو α اي تنوع گونه هايمربوط به مناطق جغرافیایی نئارکتیک و نئوتروپیکال است. از جمله آنالیز شاخص

درصد از  40-70ها باال بوده و زیستگاهبرداري و ریزهاي نمونه)، بین تاریخβها (تنوع در ترکیب گونه هاي بلوط منطقه آریزونا نشان داد کهریززیستگاه از جنگل
در شمال شرق ایاالت   Tachinidaeهاي خانوادهاي و فراوانی فصلی مگسهمچنین مطالعه تنوع گونه ).Stireman, 2008( اي را تشکیل دادکل میزان تنوع گونه

 & Inclan( ده استهاي پاییز، تابستان و بهار بودرصد، به ترتیب مربوط به فصل 11و  22،  67ها به میزان متحده امریکا نشان داد که بیشترین فراوانی گونه
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Stireman, 2011 .(باشد و بیشتر مطالعات این منطقه مربوط به فون و اي این خانواده در منطقه پالئارکتیک در دسترس میمطالعات معدودي در زمینه تنوع گونه
ها و هاي اروپایی شوروي سابق انجام و کلید شناسایی جنسست که در بخشا Tachinidaeهاي خانواده پراکنش آنها است. از جمله آنها مطالعه فون مگس

هاي هاي موجود، جنبهها و گونههاي این خانواده در بریتانیا، کلید شناسایی جنسفون مگس). Zimin et al., 1988( استشده هاي موجود در آن منطقه ارایهگونه
 هاي خانوادهدر بررسی فون مگس ).Belshaw, 1994(است ها نیز در کتابی گردآوري شدههاي این مگسمثل و میزبانهاي تولیدی، روششناختزیستی، بوم

Tachinidae استشده گونه گزارش 448شرق روسیه،  جنوب در منطقه )Ziegler & Shima, 1994(. هاي خانواده شناسی مگسدیگر، پراکنش و بوم در پژوهشی
Tachinidae استگونه گزارش شده 343آلپ فرانسه بررسی و در مجموع  در منطقه )Tschorsnig et al., 2003.( هاي خانواده فون مگسTachinidae  و

شرقی  در نواحی جنوب Tachinidaeهاي فون مگس . همچنین طی مطالعه)Cerretti & Ziegler, 2004( استقرار گرفته پراکنش آنها در یونان نیز مورد بررسی
 .)Richter, 2004-2005( استها ارایه شدهپراکنش آن و اطالعاتی در زمینه موجود هاي روسیه، لیست گونه

-Gheibi et al., 2008-2010; Gilasian et al., 2013-2022; Seyyedi( هاي این خانواده گزارش شده استگونه از مگس 260در ایران تاکنون بالغ بر 

Sahebari et al., 2013-2021.( ًاي خانواده ، طی مطالعه تنوع گونهاخیراTachinidae  57 نمونه مگس از 249در هفت منطقه از استان گیالن، در مجموع تعداد 
ن فراوانی را در مناطق مورد مطالعه استان گیالن داشتند. بیشتریExoristinae هاي زیرخانواده آوري و شناسایی شد. گونهجنس و چهار زیرخانواده جمع 45گونه و 

 & Seyyedi-Sahebari( داري مشاهده شدهاي مورد بررسی اختالف معنیبوماي و ضریب یکنواختی نیز بین زیستاي، تنوع گونههاي غناي گونهاز نظر شاخص

Talebi, 2021.( اي این گروه از پارازیتوئیدها در هفت منطقه از استان مازندران بود. رسی و ارزیابی فراوانی نسبی و تنوع گونههدف از مطالعه حاضر بر 

 هامواد و روش

هر منطقه انجام مالیز در هر دو هفته یکبار با استفاده از یک تله  1390مازندران از اول فروردین ماه سال  برداري از مناطق جنگلی و مجاور دریا در استاننمونه
آوري شده داخل هاي جمعارائه شده است. نمونه 1جدول ماه همان سال ادامه یافت. مختصات جغرافیایی و نوع پوشش گیاهی این مناطق در  شد و تا آخر آبان

ها ابتدا از الکل خارج شده و نمونهها جداسازي شد. از تیوب Tachinidae هاي متعلق به خانوادهداري و نمونهدر یخچال نگه ٪70اتیلیک هاي حاوي الکل تیوب
منتقل  (HMDS)اتیلیک و سپس به محلول هگزا متیل دي سیالزان درصد الکل  100و  90،  80هاي دقیقه به هرکدام از محلول 5سپس براي آبگیري به مدت 

هاي جمعنمونهو آماده شناسایی شدند.  خوردهها برچسب نمونهآوري، وجه به مکان و زمان جمعت با سپسزده شدند. شدن کامل، سوزن شده و پس از خشک
 Mesnil, 1944-1975; Zimin et( گونه و )Tschorsnig & Herting, 1994; Tschorsnig & Richter, 1998( شناسایی جنس استفاده از کلیدهاي آوري شده با

al., 1988; Tschorsnig & Herting, 1994( تاریخ تأیید به متخصصان مربوطه، دکتر یواخیم زیگلر در موزه شده و به منظور شناسایی ) آلمان) و طبیعی برلین
انجام  )Southwood & Henderson, 2000; Ejtehadi et al., 2012( هاي تنوع زیستی بر اساس منابعدکتر تئو زیگرز در کشور هلند ارسال شد. ارزیابی شاخص

 شد.

 )1390ستان مازندران (جغرافیایی مناطق مطالعه شده در ا مختصات -1جدول 
 Table 1. Geographic coordinates of studied areas in Mazandaran province (2011) 

بر  (% Relative abundance)ها شمارش و فراوانی نسبی آنها ها در نمونههاي منظم هفتگی در این مناطق، تعداد هر یک از گونهبرداريبر اساس نمونه
 = تعداد کل افراد در نمونه است. Nام و  i= تعدادافراد گونه  inام،  i= فراوانی نسبی هر گونه در نمونه  iPمحاسبه شد که در آن،  N/i n=  iPطه اساس راب

 .) به شرح زیر استفاده شد1964) و منهنیک (1958هاي مارگالف (اي از شاخصبراي بررسی غناي گونه
                                                                 Margalef richness index:   R1= (S-1)/ln N 

 

                                                                 Menhinick richness index:    R2= S/  

S  ها در نمونه، = مجموع تعداد گونهN ه و = مجموع تعداد افراد در نمونln N   لگاریتم طبیعی =N .است 

 ) به شرح زیر استفاده شد.1997واینر (-) و شانون1949تنوع سیمپسون (هاي زیستی از شاخصبراي ارزیابی تنوع 
                                                                        2)t/N i= (N 2iP;     2 iP∑ C =;     D = 1 / CSimpson diversity index:                      

 = تعداد کل افراد در نمونه است. tNام و  i= تعدادافراد هر گونه در نمونه   iN= شاخص تنوع سیمپسون،  Dکه در آن 

Latitude Longitude Altitude (m) Vegetation Region 
7'13.62'' E◦52 26'17.28'' N ◦36 272 orchards ice fields andR Joorband (1) 
7'13.5'' E◦52 N26'15.54''  ◦36 275 ice fieldsR Joorband (2) 
6'10.74'' E◦52 21'15.02'' N ◦36 490 Forest  Tanghevaz (1) 
6'10.32'' E◦52 21'55.68'' N ◦36 702 Forest  Tanghevaz (2) 
10'55.62'' E◦52 16'58.08'' N ◦36 2013 pastures and shrubs anglands,R Ghaznasara (1) 
10'58.5'' E◦52 '56.82'' N16 ◦36 2032 pastures and shrubs anglands,R Ghaznasara (2) 
2'45.78'' E◦52 34'52.98'' N ◦36 14 orestF Noor 
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                                                                  ln i∑P -H = Shannon & Wiener diversity index:       
 واینر است. -= شاخص تنوع شانون Hو  iP= لگاریتم طبیعی  iln P ام نسبت به کل نمونه،  i= سهم افراد در گونه  iPکه در این رابطه، 

 اده شد. شرح زیر استف جی به-برداري نیز، از ضرایب یکنواختی سیمپسون و پیلوها در واحدهاي نمونهبراي ارزیابی میزان یکنواختی اکوسیستم
         = (1/D)/S 1/DESimpson evenness index:          

 باشد.ها در نمونه می= مجموع تعداد گونه S= شاخص سیمپسون و  D = شاخص یکنواختی سیمپسون، D/1E که در آن
Pielou-J evenness index:         E = H/Ln (S)           

 ها در نمونه است.= مجموع تعداد گونه Sو واینر -= شاخص تنوع شانون Hکه در آن 
تعیین   SDR v.4افزاراستفاده از نرمها با و بعد این شاخص شدهبه هر گونه شمارش  هاي مربوطاي، ابتدا تعداد نمونهگونه هاي تنوعبراي بررسی شاخص

ها با نرم هاي تنوع زیستی پس از احراز نرمال بودن دادههر کدام از شاخص  (One-way) ماري یک طرفهو تحلیل آ . تجزیه(Seaby & Henderson, 2006)شد 
ها انجام شد. همبستگی ارتفاع مناطق مورد مطالعه با این شاخص ٪5اي دانکن در سطح احتمال ها با آزمون چند دامنهانجام و مقایسه میانگین SPSS v.16افزار 

 نیز بررسی شد.

 جینتا

از  Tachinidaeجنس و چهار زیرخانواده از خانواده  38و  گونه 48نمونه متعلق به  280در این بررسی، تعداد . هااي و فراوانی گونهساختار ترکیب گونه
گونه از  16آوري شده، هاي جمعگونه ها نشان داد که از بینها بر اساس زیرخانوادهآوري و شناسایی شد. تفکیک گونهمازندران جمع مناطق مورد مطالعه در استان

 Peribaeaاست. گونه Dexiinae گونه از زیرخانواده  8و  Phasiinaeگونه از زیرخانواده  Tachininae، 12گونه متعلق به زیرخانواده  Exoristinae ،14زیرخانواده 

tibialis (Robineau-Desvoidy, 1851)  از زیرخانوادهTachininae  درصد) را در این مطالعه داشته و از تمامی  40نمونه بیشترین فراوانی نسبی ( 112با تعداد
پس از آن،  درصد) مربوط به منطقه نور با پوشش درختان جنگلی است. 51/68( بیشترین فراوانی آن آوري شد.مناطق مورد بررسی به استثناي گزناسرا جمع

درصد قرار داشت. این گونه تنها از ناحیه  21/13نه و فراوانی نسبی نمو 37با تعداد  Phasiinaeاز زیرخانواده   Cylindromyia brassicaria (Fabricius, 1775)گونه
نمونه بود که همانند  20با تعداد  Exoristinaeاز زیرخانواده  Compsilura concinnata (Meigen, 1824)آوري شد. سومین گونه از نظر فراوانی نسبی گزناسرا جمع

گونه تک نمونه بوده و از یک  26آوري شده در این مطالعه، گونه جمع 48آوري شد. از تعداد گزناسرا جمع گونه اول از تمامی مناطق مورد بررسی، به استثناي
 ). 2جدول آوري شدند (منطقه جمع

  Tachininaeهاي زیرخانوادهیر مناطق بودند، گونهترین نواحی در میان ساارتفاعها نشان داد که در مناطق نور و جوربند که کمهمچنین مطالعه فروانی زیرخانواده
آوري نشد. در در این دو منطقه جمع  Dexiinaeاي از زیرخانوادهقرار داشت. هیچ نمونه Exoristinaeخانواده ها بوده و پس از آن زیرفراوانتر از سایر زیرخانواده

فراوانی بیشتري نسبت به سه زیرخانواده دیگر داشتند و پس از آن  Phasiinaeخانواده هاي زیرترین ناحیه در این بررسی است، گونهگزناسرا که مرتفع
  قرار داشت. Dexiinaeزیرخانواده

آمده است.  1شکل مازندران، در هاي بررسی در استان شده، طی ماهآوريهاي جمعتغییرات فراوانی گونهها طی دوره مطالعه. تغییرات فراوانی گونه
طور چشمگیري ها به، از اوایل اردیبهشت آغاز شده و فراوانی آنها تا شهریور روند صعودي دارد. در مهرماه فراوانی گونهTachinidaeهاي خانواده فعالیت گونه

نیز در این دوره زمانی از سال، این روند تغییرات هاي زراعی، جنگلی و مرتعی ها در زیست بومکاهش یافته و در آبان به صفر رسید. با توجه به فعالیت میزبان
 باشد. هاي پارازیتوئید دور از انتظار نمیجمعیت گونه

 
 )1390مازندران ( برداري در استاننمونه ماه 8طی  Tachinidaeهاي خانواده فراوانی گونه -1شکل 

Fig. 1. Abundance of Tachinidae species during 8 months sampling in Mazandaran province (2011) 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Robineau-Desvoidy
https://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Christian_Fabricius
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 )1390مطالعه استان مازندران ( در مناطق مورد Tachinidaeهاي خانواده تعداد و فراوانی نسبی گونه -2جدول 
Table 2. The number and relative abundance of Tachinidae species in the studied areas of Mazandaran province (2011) 

Total 
                                                                                         Number (relative abundance %) 

Noor Gaznasara(2) Gaznasara(1) Tangeva(2) Tangevaz(1) Joorband(2) Joorband(1) Species No. 
112(40) 38(68.51) - - 17(48.58) 11(47.82) 36(81.81) 10(66.65) Peribaea tibialis 1 

37(13.21) - 9(25.71) 28(39.43) - - - - Cylindromyia brassicaria 2 
20(7.14) 1(1.72) - - 8(22.86) 2(8.69) 8(18.18) 1(6.67) Compsilura concinnata 3 
12(4.28) - 1(2.85) 9(12.67) - 2(8.69) - - Eriothrix rufomaculatus 4 
9(3.21) 9(15.51) - - - - - - Cylindromyia auriceps 5 
8(2.85) - 4(11.42) 4(5.63) - - - - Cylindromyia pusilla 6 
8(2.85) - 4(11.42) 4(5.63) - - - - Tachina magnicornis 7 
7(2.50) - 1(2.85) 3(4.22) 3(8.58) - - - Tachina fera 8 
7(2.50) - - 7(9.85) - - - - Catharosia pygmaea 9 
6(2.14) - - 6(8.45) - - - - Eliozeta hellue 10 
4(1.42) 3(5.17) - 1(1.40) - 1(4.35) - - Phorinia aurifrons 11 
3(1.07) - 1(2.85) - 1(2.85) 1(4.35) - - Dexia rustica 12 
3(1.07) - 3(8.57) - - - - - Periscepsia carbonaria 13 
2(0.71) - - - 1(2.85) - - - Estheria petiolata 14 
2(0.71) 2(3.44) - - - - - - Cylindromyia rufipes 15 
2(0.71) - 1(2.85) - - - - 1(6.67) Microphthalma europaea 16 
2(0.71) - - - - - - 1(6.67) Nowickia danileveskyi 17 
2(0.71) - - 2(2.81) - - - - Nowickia ferox 18 
2(0.71) - - 2(2.81) - - - - Germaria graeca 19 
2(0.71) - 1(2.85) 1(1.40) - - - - Zophomyia temula 20 
2(0.71) - 2(5.71) - - - - - Besseria laterita 21 
2(0.71) - 1(2.85) 1(4.35) - - - - Gonia ornata 22 
1(0.35) - - - 1(2.85) - - - Gonia vacua 23 
1(0.35) - - 1(1.40) - - - - Voria ruralis 24 
1(0.35) - - 1(1.40) - - - - Estheria nigripes 25 
1(0.35) - 1(2.85) - - - - - Stomina caliendrata 26 
1(0.35) - - - - 1(4.35) - - Aplomya confinis 27 
1(0.35) 1(1.72) - - - - - - Epicampocera succinata 28 
1(0.35) 1(1.72) - - - - - - Phryxe vulgaris 29 
1(0.35) - - - 1(2.85) - - - Spallanzania hebes 30 
1(0.35) 1(1.72) - - - - - - Clemelis spec.nov. 31 
1(0.35) - 1(2.85) - - - - - Exorista rustica 32 
1(0.35) - - - - 1(4.35) - - Masicera sphingivora 33 
1(0.35) 1(1.72) - - - - - - Medina collaris 34 
1(0.35) 1(1.72) - - - - - - Pales pavida 35 
1(0.35) - - 1(1.40) - - - - Picconia incurve 36 
1(0.35) - 1(2.85) - - - - - Besseria anthophila 37 
1(0.35) - 1(2.85) - - - - - Cylindromyia brevicornis 38 
1(0.35) - - - 1(2.85) - - - Cylindromyia bicolor 39 
1(0.35) - 1(2.85) - - - - - Eliozeta pellucens 40 
1(0.35) - - 1(1.40) - - - - Phasia subcoleoptera 41 
1(0.35) - - - - - - 1(6.67) Actia crassicornis 42 
1(0.35) - - - 1(2.85) - - - Aphria longirostris 43 
1(0.35) - - - - - - 1(6.67) Linnaemya soror 44 
1(0.35) - - - - 1(4.35) - - Macquartia tenebricosa 45 
1(0.35) - - - - 1(4.35) - - Nemoraea pellucida 46 
1(0.35) - - - 1(2.85) - - - Triarthria setipennis 47 
1(0.35) - - - - 1(4.35) - - Siphona palodusa 48 

280 58 34 72 35 22 44 15  Total 

گونه، داراي بیشترین تعداد گونه و منطقه  26گونه و در مجموع با  16) هر یک با 2و  1براساس این بررسی، دو منطقه گزناسرا (. ايهاي تنوع گونهشاخص
نر و سیمپسون مربوط به دو وای-اي شانونهاي تنوع گونه) با دو گونه داراي کمترین تعداد گونه در بین سایر مناطق هستند. بیشترین مقادیر شاخص2جوربند (

اي مارگالف و منهینیک را نیز به خود اختصاص دادند. به عبارتی منطقه گزناسرا در منطقه از گزناسرا می باشد. همچنین این مناطق بیشترین مقادیر غناي گونه
واینر و -اي شانونهاي تنوع گونه) بیشترین مقدار شاخص1واز (اي باالیی برخوردار بود و بعد از آن، منطقه تنگهبین سایر مناطق مورد مطالعه، از تنوع گونه

اي مربوط به منطقه اي و غناي گونههاي تنوع گونهاي مارگالف و منهینیک را در بین سایر مناطق دارا است. کمترین مقادیر شاخصسیمپسون و غناي گونه
 ).3جدول به سایر مناطق برخوردار است (تري نسبت اي پاییناین از تنوع گونه) بوده و بنابر2جوربند (
 )1390تنوع زیستی در مناطق مورد مطالعه استان مازندران ( هايشاخص مقادیر -3جدول 

Table 3. Values of biodiversity indices in the studied areas of Mazandaran province (2011) 

Species richness index  Species diversity index  Coefficient of evenness No. of 
species 

Total 
No. Region 

Menhinick Margalef  Simpson Shannon & Wiener  Simpson Pielou-J 
1.549 1.846  0.5333 1.173  0.5386 0.7547 6 15 Joorband (1) 
0.3015 0.2643  0.2975 0.4741  0.8033 0.8840 2 44 Joorband (2) 
2.294 3.189  0.741 1.8680  0.5887 0.7791 11 23 Tanghevaz (1) 
1.69 2.531  0.6988 1.610  0.5002 0.6991 10 35 Tanghevaz (2) 
1.78 3.284  0.8006 2.085  0.5364 0.7700 15 71 Ghaznasara (1) 
2.915 4.537  0.8806 2.481  0.7030 0.7756 17 34 Ghaznasara (2) 
1.313 2.217  0.541 1.256  0.351 0.5453 10 58 Noor 
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) و کمترین مقدار این ضرایب مربوط به منطقه نور است 2جی مربوط به منطقه جوربند (-بیشترین ضرایب یکنواختی سیمپسون و پیلو. ضرایب یکنواختی
ضرایب یکنواختی مورد مطالعه در منطقه باال بودن ) قرار دارد. 2) از نظر یکنواختی بعد از منطقه جوربند (2( بر اساس این ضرایب، منطقه گزناسرا). 3جدول (

 آوري شده از این منطقه است.جمع بیانگر یکنواخت بودن توزیع دو گونهاي، اي و غناي گونههاي تنوع گونهعلیرغم پایین بودن شاخص) 2جوربند (

-زیستگاه(مشابه  اي در مناطق مورد مطالعه نشان داد که بین مناطقهاي تنوع گونهنتایج تجزیه واریانس شاخص. ايي تنوع گونههاآنالیز آماري شاخص 
 دارمعنی تفاوت ٪5 سطح احتمال در  2و  1و گزناسراي  2و  1واز ، تنگه2و  1مناطق جوربند  مثل )گیاهی پوشش نظر طول و عرض جغرافیایی و از مشابه هاي

اکوسیستم انجام  4اي در هاي تنوع گونهادغام شدند و تجزیه واریانس براي شاخص هم با مناطق این ها،زیستگاه بین ايتنوع گونه بررسی براي لذا ندارد. وجود
هاي مورد داري بین زیستگاهسیمپسون اختالف معنی واینر و-اي شانونهاي تنوع گونهمشخص است، از نظر شاخص 4جدول گرفت. همانطور که از نتایج 

 دار نیست.ها معنیاي و ضرایب یکنواختی در این زیستگاههاي غناي گونهخصشا بین اختالف ولی دارد، وجود ٪5بررسی در سطح احتمال 
) مربوط به aواینر (گروه -اي شانونتنوع گونه خصاي در مناطق مورد مطالعه نشان داد که بیشترین میانگین شاهاي تنوع گونهمقایسه میانگین شاخص
ها به واینر را در بین زیستگاه-شانون ) کمترین میانگین شاخصcجوربند و نور (گروه  ) پس از آن قرار دارد. مناطقbواز (گروه تنگه منطقه گزناسرا بوده و منطقه

) کمترین bجوربند و نور (گروه  ) است، مناطقaین میانگین مربوط به منطقه گزناسرا (گروه اند. از نظر شاخص تنوع سیمپسون نیز، بیشترخود اختصاص داده
 ).5جدول ) اختالفی با این دو گروه ندارد (a bواز (گروه سیمپسون را در بین مناطق به خود اختصاص دادند و منطقه تنگه میانگین شاخص

 ) 1390در استان مازندران ( Tachinidaeاي دوباالن خانواده گونه هاي تنوعشاخص تجزیه واریانس -4جدول  
Table 4. Analysis of variance of species diversity indices of Tachinidae flies in Mazandaran province (2011)  

* P: ≤  0/05  

 )1390ها در مناطق مورد مطالعه استان مازندران (زیستی گونه هاي تنوعمقایسه میانگین شاخص -5دول ج
Table 5. Mean comparison of species diversity indices in the studied areas of Mazandaran (2011) 

Species richness index  Species diversity index  Coefficient of evenness 
Region Menhinick Margalef Simpson Shannon & Wiener Simpson Pielou-J 

0.9252 a 1.0551 a  0.4154 b 0.8235 c  0.6709 a 0.8193 a Joorband 
1.992 a 2.86 a  0.7199 ab 1.739 b  0.5444 a 0.7391 a Tanghevaz 
2.3475 a 3.9105 a  0.8406 a 2.283 a  0.6197 a 0.7728 a Ghaznasara 
1.313 a 2.217 a  0.541 b 1.256 c  0.351 a 0.5453 a Noor 

Means followed by the same letter within a column are not significantly different 

-اي شانونهاي تنوع گونهداري بین ارتفاع و شاخصاین بررسی نشان داد که همبستگی مثبت و معنی اع.اي با ارتفهاي تنوع گونههمبستگی شاخص
وباالن خانواده اي دبه عبارتی با افزایش ارتفاع مناطق از سطح دریا، تنوع گونه .دارد وجود بررسی مورد منطقه 7 بین ٪5واینر و سیمپسون در سطح احتمال 

Tachinidae ) 6جدول در استان مازندران افزایش یافت .( 

 )1390باارتفاع از سطح دریا در استان مازندران (  زیستی تنوع هايبین شاخص همبستگی -6 جدول
Table 6. Correlation between biodiversity indices and altitudes in Mazandaran province (2011) 

species richness index  species diversity index  coefficient of evenness  
Menhinick Margalef Simpson Shannon & Wiener Simpson Pielou-J 

0.616 0.736   *0.766  *0.800  0.257 0.356 Altitude 
*P:  ≤  0/05 

 بحث
هاي ثبت شده از ایران و گونه از ٪18جداسازي و مورد بررسی قرار گرفت که حدوداً  Tachininaeگونه از خانواده  48تعلق به نمونه م 280در این پژوهش تعداد 

در . )  ;Seyyedi-Sahebari et al., 2017; O’Hara et al., 2020; Gilasian et al., 2022( دهدنطقه پالئارکتیک را تشکیل میهاي گزارش شده از مگونه از 27/2٪
 15گونه و  16با  Exoristinaeهاي هاي انجام گرفته، بیشترین و کمترین تعداد نمونه به ترتیب متعلق به مناطق گزناسرا و جوربند بود. زیرخانوادهبردارينمونه

 16/29و  33/33ها به ترتیب جنس، بیشترین تعداد گونه و جنس را در این بررسی داشتند. سهم هریک از این زیرخانواده 12گونه و  14با  Tachininaeجنس و 
-جمعهاي درصد از کل گونه 66/16و  25تعداد گونه کمتري داشته و به ترتیب  Dexiinaeو  Phasiinaeهاي هاي بررسی شده بود. زیرخانوادهدرصد از کل گونه

-گونه ٪54هاي نادر بیش از گونه تک نمونه بودند، به عبارتی گونه 26آوري شده در استان مازندران، گونه جمع 48آوري شده را به خود اختصاص دادند. از تعداد 
 ها ندارند.ندانی با این زیستگاهاند و سازگاري چآوري شدهآوري شده را تشکیل دادند که احتماالً به طور اتفاقی و گذرا از این مناطق جمعهاي جمع

Mean of squares 
Degree of freedom Sources of  

variances Species richness index  Species diversity index  Coefficient of evenness 
Menhinick Margalef Simpson Shannon & Wiener Simpson Pielou-J 

0.7862 1.8247  *0.0679 *0.7621  0.0248 0.0191 3 Indices 
0.5348 0.7507  0.0106 0.1186  0.0176 0.0030 3 Errors 
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ها در طول فصل بهار و نمونه ٪57/18آوري شده طی سه فصل، نمونه جمع 280برداري نشان داد که از مجموع هاي نمونهماه ها طیمطالعه فراوانی گونه
این ترتیب  .ها را تشکیل دادنمونه کل از ٪35/10و پاییز کاهش چشمگیري داشته  ها در فصلآوري شد. فراوانی نمونهجمع تابستان فصل طول در 07/71٪

بیشترین  که تحقیقی مغایرت این یافته با نتایج. )Seyyedi-Sahebari & Talebi, 2021( ها در فصول سال، با نتایج استان گیالن نیز مطابقت داردفروانی نمونه
زیستگاه و خصوصیات جغرافیایی عرض و تواند به دلیل تفاوت طولاست، میاوهایو، مربوط به فصل پاییز گزارش کرده ربیجنوب غ در )٪67ها را (گونه فراوانی

 ).Inclan & Stireman, 2011( هاي مورد بررسی باشد
در منابع، آوري شد. جمعآوري شده در این مطالعه است که از تمامی مناطق مورد بررسی به استثناي منطقه گزناسرا فراوانترین گونه جمع   P. tibialis گونه

عنوان  به Noctuidaeو  Geometridae ،Arctiidae ،Crambidae  ،Lasiocampidae ،Lymantriidaeهايالروهاي طیف وسیعی از بالپولکداران از جمله خانواده
  اي برنجنقطهتک  پره عنوان پارازیتوئید الروهاي شب به  .concinnataC  با گونه همچنین این گونه همراه ). ,2017Tschorsnig( اندمیزبان آن گزارش شده

 (Haworth)Mythimna unipuncta  2008( اندر شمال کشور گزارش شدهدTschorsnig, Abbasipour & ( این پارازیتوئید در منطقه نور فراوانتر از سایر مناطق .
هاي بالپولکدار در این منطقه عدم فعالیت میزبان P. tibialisعلت عدم حضور گونه  مشاهده نشد. احتماالًترین منطقه مورد مطالعه بوده و در منطقه گزناسرا، مرتفع

در  .آوري شددومین گونه از لحاظ فراوانی در این مطالعه است و از منطقه گزناسرا جمع  C. brassicariaباشد. گونه وي گیاهان مرتعی و علفی این منطقه میآن ر
نام برده  Scutelleridaeو  Pentatomidae هاي خانوادهمطالعات محققین دیگر پراکندگی این گونه از بیشتر مناطق ایران گزارش شده و به عنوان پارازیتوئید سن

اهان ها روي گیشاید دلیل فراوانی این گونه در منطقه گزناسرا، فعالیت این گروه از سن . )Rajabi, 2000; Gheibi et al., 2008; Tschorsnig, 2017( استشده
پولکداران مراحل نارس طیف وسیعی از بال از نظر فراوانی و تعداد، پس از دو گونه قبلی قرار دارد و .concinnata Cگونه  مرتعی و علفی موجود در منطقه می باشد.

از  این گونه نیز همانند گونه اول. )Tschorsnig, 2017( کندرا پارازیته می Lymantriidaeو  Lasiocampidae ،Noctuidae ،Yponomeutidaeهاي خانواده
را در مناطق مورد بررسی  )٪20آوري شد. در مطالعه مشابه در استان گیالن نیز، این گونه بیشترین فراوانی (جمعتمامی مناطق مورد بررسی به استثناي گزناسرا 

متر)  1803چاك (با ارتفاع . فعالیت این گونه در استان گیالن نیز در منطقه مرتفع  قاضیداشت قرار) ٪67/17(با فراوانی  P. tibialisداشته و پس از آن گونه 
هخوار به مشابهت نسبی پوشش گیاهی این دو استان شمالی کشور و به تبع آن، تشابه فون حشرات گیا ).Seyyedi-Sahebari  & Talebi., 2021( مشاهده نشد

 هاي گیالن و مازندران باشد. تواند توجیه کننده فروانی باالي این دو گونه در استاناي برنج در شالیزارها، میویژه فعالیت شب پره تک نقطه
ن امر، وجود پوشش شود دلیل ایاي باالتري نسبت به سایر مناطق دارد. تصور میهاي غنا و تنوع گونهها نشان داد که منطقه گزناسرا شاخصبررسی

اي پارازیتوئیدهاي اي و تنوع گونهها و مراتع بکر و دور از دخالت بشر و سمپاشی باشد که موجب تنوع جوامع حشرههاي علفی، درختچهگیاهی متنوع شامل بوته
-برخوردار است، اما ضرایب یکنواختی سیمپسون و پیلواست. منطقه جوربند با پوشش گیاهی غالب شالیزار، از تنوع کمتري نسبت به سایر مناطق این خانواده شده

دامنه تغییرات این ضرایب از صفر تا یک است  تر است.ها در این منطقه یکنواختو بنابراین توزیع گونه را داشته )8/0جی در این منطقه بیشترین مقادیر (بیش از 
 .)Southwood & Henderson, 2000(ت تر باشد، ثبات زیستگاه بیشتر اسو هرچه مقدار آنها به یک نزدیک

اساس مقایسه میانگین انجام شده، نشان داد و بر  ٪5داري در سطح احتمال اي در مناطق مورد مطالعه، اختالف معنیهاي تنوع گونهبررسی شاخص
ها مربوط به منطقه جوربند بود. دو ط به منطقه گزناسرا و کمترین مقدار این شاخصواینر مربو-اي سیمپسون و شانونهاي تنوع گونهبیشترین میانگین شاخص

اي بین این هاي غنا و تنوع گونهباشد، از نظر شاخصمتر که پوشش گیاهی غالب آنها درختان جنگلی می 14متر و نور  702و  490واز با ارتفاع منطقه تنگه
 اند.مناطق قرار گرفته

با افزایش  مطالعه این دهد. درمی قرار  تأثیر تحت را و گیاهی جانوران هايگونه یکنواختی و ايگونه غناي تنوع، که است عواملی از یادر سطح از ارتفاع
متري،  1000زیر (در سه دامنه ارتفاع  Zeegers (2000)اي که توسط افزایش داشت و این یافته با نتایج مطالعه Tachinidaeاي خانواده ارتفاع، غنا و تنوع گونه

هاي خانواده رسد اختالف ارتفاع در توزیع و فراوانی زیرخانوادهکشور نپال انجام گرفت، مطابقت دارد. به نظر می )متري 2000-3000متري و  2000-1000
Tachinidae هايعلق به زیرخانوادههاي متنیز تأثیرگذار باشد، بطوریکه در مطالعه حاضر، فراوانی گونهPhasiinae  وDexiinae  طور در منطقه مرتفع به

  Tachininaeهايزیرخانواده. در حالیکه در دو منطقه کم ارتفاع، افراد متعلق به بود  Exoristinaeو   Tachininaeهايچشمگیري بیشتر از زیرخانواده
 فراوانی بیشتري داشتند.   Exoristinaeو

با  Dolichopodidae و Sarcophagidae، Calliphoridaeهایی نظیر همواره مثبت نبوده و در خانواده دوباالن تمام در ايو تنوع گونه اعارتف بین همبستگی
 و دسترسی رطوبت هوا، دما، فشار نظیر اکولوژیکی شرایط تغییر). Rafiinejad et al., 2014; Kazerani et al., 2015( یابداي کاهش میافزایش ارتفاع، تنوع گونه

 . )Plant, 2004( استدر ارتفاعات مختلف برشمرده شده دوباالن ايگونه و غناي ترکیب گوناگون، از عوامل مؤثر بر غذایی منابع به

 يسپاسگزار
هاي کنند. همچنین از حمایتها قدردانی میخیم زیگلر (موزه تاریخ طبیعی برلین) و دکتر تئو زیگرز (در کشور هلند) براي تأیید نمونهگارندگان مقاله از دکتر یوان

 کنند.مسئوالن محترم دانشگاه تبریز و دانشگاه تربیت مدرس براي انجام این تحقیق تشکر می

 حمایت مادي و معنوي
 انجام شده است.ز و دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تبریین طرح با حمایت ا
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Abstract 
In the present study, the relative abundance and species diversity indices of family Tachinidae were evaluated based on continuous and 
regular sampling using Malaise traps in seven regions of Mazandaran province during 2011. A total of 280 specimens belonging to 48 
species, 38 genera and 4 subfamilies of this family were collected and identified. Species of subfamily Tachininae are the most abundant 
in the studied areas, followed by Phasiinae. Subfamilies Exoristinae with 16 species and 15 genera and Tachininae with 14 species and 12 
genera had the highest number of species and genera in this study. Among the 48 species collected in Mazandaran province, 26 species 
were single specimens. Biodiversity indices showed a significantly difference between studied areas of Mazandran province (P≤ 0.05) 
based on Simpson and Shannon-Wiener diversity indices. Ghaznasara the elevated area with diverse vegetation, had the highest values of 
species richness and species diversity indices among the studied areas, followed by Tanghevaz region (with forest vegetation). The lowest 
values of these indices and highest value of Pielou-J evenness, belonged to Joorband, including orchards and rice fields. Also, a positive 
correlation between biodiversity indices and altitude of studied areas was observed. 
   
Keywords: Fauna, natural enemies, relative abundance, species richness  
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	چکیده: در پژوهش حاضر، فراوانی و شاخصهای تنوع گونهای مگسهای خانواده Tachinidae در هفت منطقه از استان مازندران در سال 1390، بر اساس نمونهبرداریهای مستمر و منظم و با استفاده از تله مالیز ارزیابی شد. در مجموع تعداد 280 نمونه از 48 گونه، 38 جنس و چهار زیرخانواده از این خانواده، در استان مازندران جمعآوری و شناسایی شدند. گونههای زیرخانوادهTachininae  بیشترین فراوانی را در مناطق مورد مطالعه داشته و پس از آن زیرخانواده Phasiinae  قرار داشت. زیرخانوادههای Exoristinae با 16 گونه و 15 جنس و Tachininae با 14 گونه و 12 جنس، بیشترین تعداد گونه و جنس را در این بررسی داشتند. از تعداد 48 گونه جمعآوری شده در استان مازندران، 26 گونه تک نمونه بودند. از نظر شاخصهای تنوع گونهای سیمپسون و شانون-واینر بین مناطق مورد بررسی اختلاف معنیداری در سطح احتمال 5٪ مشاهده شد. منطقه گزناسرا که مرتفعترین منطقه مورد بررسی با پوشش گیاهی متنوع بود، بیشترین مقادیر شاخصهای غنای گونهای و تنوع گونهای را در بین مناطق مورد مطالعه به خود اختصاص داد و پس از آن منطقه تنگهواز (با پوشش درختان جنگلی) قرار داشت. کمترین مقادیر شاخصهای تنوع و غنای گونهای و بیشترین ضریب یکنواختی پیلو-جی متعلق به منطقه جوربند بود که در نزدیکی دریا واقع شده و پوشش گیاهی آن عمدتاً شالیزار بود. همچنین بین شاخصهای تنوع گونهای و ارتفاع از سطح دریا، همبستگی مثبتی وجود داشت.
	واژههاي كلیدي: دشمنان طبیعی، فون، فراوانی نسبی، غنای گونهای
	Citation: Seyyedi Sahebari, F & Talebi, A.A. (2023) Species diversity of parasitic flies of Tachinidae family (Diptera) in some habitats of Mazandaran province. J. Entomol. Soc. Iran, 42 (4), 303-312. 
	مقدمه
	مگسهای خانواده Tachinidae به عنوان دومین خانواده بزرگ دوبالان، از نظر اندازه، رنگ، نوع میزبان و زیستشناسی از تنوع زیادی برخوردار میباشند. به دلیل داشتن فراوانی بالا، تنوع در اکوسیستمهای مختلف و استفاده از میزبانهای گیاهخوار، اعضای مهم شبکههای غذایی بوده و در تنظیم تعاملات بین حشرات گیاهخوار و گیاهان میزبان آنها و در نتیجه ثبات این جوامع نقش مؤثری دارند. تاکنون حدود 8500 گونه از این خانواده در دنیا گزارش شدهاند که از این تعداد، بیش از 1600 گونه در منطقه پالئارکتیک توصیف شدهاند (O’Hara, 2013). اگرچه اکثر گونههای این خانواده دارای تخصص میزبانی هستند ولی تعدادی از گونهها، طیف وسیعی از حشرات و سایر بندپایان را پارازیته مینمایند.
	خانواده Tachinidae در چهار زيرخانواده Exoristinae، Dexiinae، Phasiinae و Tachininae طبقهبندی میشود و خصوصیات اصلی در طبقهبندی این خانواده، ویژگیهای ریختشناختی حشرات كامل میباشد (Stireman et al., 2006; O’Hara, 2013). مراحل نابالغ حشرات گیاهخوار راستههایLepidoptera  وColeoptera  و سنهای بالغ راسته Hemiptera اغلب به عنوان میزبان این پارازیتوئیدها مطرح هستند (Wood, 1987; Belshaw, 1994; Stireman et al., 2006)  تنوع و پویایی جمعیت دوبالان خانواده Tachinidae منعکس کننده تنوع و پویایی جمعیت میزبانهایشان میباشد. همچنین تنوع زمانی و مکانی این پارازیتوئیدها میتواند نشاندهنده سلامت اکوسیستم و مبنایی برای اقدامات حفاظتی و مدیریتی آفات باشد (Stireman et al., 2006; Stireman, 2009).
	با وجود فراوانی، تنوع و اهمیت این گروه از پارازیتوئیدها در مناطق مختلف جهان، بیشتر منابع موجود در زمینه تنوع زیستی و تعاملات اکولژیکی آنها مربوط به مناطق جغرافیایی نئارکتیک و نئوتروپیکال است. از جمله آنالیز شاخصهای تنوع گونهای  αو β در پارازیتوئیدهای خانواده Tachinidae در سه ریززیستگاه از جنگلهای بلوط منطقه آریزونا نشان داد که تنوع در ترکیب گونهها (β)، بین تاریخهای نمونهبرداری و ریززیستگاهها بالا بوده و 70-40 درصد از کل میزان تنوع گونهای را تشکیل داد (Stireman, 2008). همچنین مطالعه تنوع گونهای و فراوانی فصلی مگسهای خانوادهTachinidae  در شمال شرق ایالات متحده امریکا نشان داد که بیشترین فراوانی گونهها به میزان 67 ، 22 و 11 درصد، به ترتیب مربوط به فصلهای پاییز، تابستان و بهار بوده است (Inclan & Stireman, 2011). مطالعات معدودی در زمینه تنوع گونهای این خانواده در منطقه پالئارکتیک در دسترس میباشد و بیشتر مطالعات این منطقه مربوط به فون و پراکنش آنها است. از جمله آنها مطالعه فون مگسهای خانواده Tachinidae است که در بخشهای اروپایی شوروی سابق انجام و کلید شناسایی جنسها و گونههای موجود در آن منطقه ارایه شدهاست (Zimin et al., 1988). فون مگسهای این خانواده در بریتانیا، کلید شناسایی جنسها و گونههای موجود، جنبههای زیستی، بومشناختی، روشهای تولیدمثل و میزبانهای این مگسها نیز در کتابی گردآوری شدهاست (Belshaw, 1994). در بررسی فون مگسهای خانواده Tachinidae در منطقه جنوب شرق روسیه، 448 گونه گزارش شدهاست (Ziegler & Shima, 1994). در پژوهشی دیگر، پراکنش و بومشناسی مگسهای خانواده Tachinidae در منطقه آلپ فرانسه بررسی و در مجموع 343 گونه گزارش شدهاست (Tschorsnig et al., 2003). فون مگسهای خانواده Tachinidae و پراکنش آنها در یونان نیز مورد بررسی قرار گرفتهاست (Cerretti & Ziegler, 2004). همچنین طی مطالعه فون مگسهای Tachinidae در نواحی جنوب شرقی روسیه، ليست گونههای  موجود و اطلاعاتی در زمينه پراكنش آنها ارایه شدهاست (Richter, 2004-2005).
	در ایران تاکنون بالغ بر 260 گونه از مگسهای این خانواده گزارش شده است (Gheibi et al., 2008-2010; Gilasian et al., 2013-2022; Seyyedi-Sahebari et al., 2013-2021). اخیراً، طی مطالعه تنوع گونهای خانواده Tachinidae در هفت منطقه از استان گیلان، در مجموع تعداد 249 نمونه مگس از 57 گونه و 45 جنس و چهار زیرخانواده جمعآوری و شناسایی شد. گونههای زیرخانواده  Exoristinaeبیشترین فراوانی را در مناطق مورد مطالعه استان گیلان داشتند. از نظر شاخصهای غنای گونهای، تنوع گونهای و ضریب یکنواختی نیز بین زیستبومهای مورد بررسی اختلاف معنیداری مشاهده شد (Seyyedi-Sahebari & Talebi, 2021). هدف از مطالعه حاضر بررسی و ارزیابی فراوانی نسبی و تنوع گونهای این گروه از پارازیتوئیدها در هفت منطقه از استان مازندران بود. 
	مواد و روشها
	نمونهبرداری از مناطق جنگلی و مجاور دریا در استان مازندران از اول فروردین ماه سال 1390 هر دو هفته یکبار با استفاده از یک تله مالیز در هر منطقه انجام شد و تا آخر آبان ماه همان سال ادامه یافت. مختصات جغرافیایی و نوع پوشش گیاهی این مناطق در جدول 1 ارائه شده است. نمونههای جمعآوری شده داخل تیوبهای حاوی الکل اتیلیک 70٪ در یخچال نگهداری و نمونههای متعلق به خانواده Tachinidae از تیوبها جداسازی شد. نمونهها ابتدا از الکل خارج شده و سپس برای آبگیری به مدت 5 دقیقه به هرکدام از محلولهای 80 ، 90 و 100 درصد الکل اتیلیک و سپس به محلول هگزا متیل دی سیلازان (HMDS) منتقل شده و پس از خشکشدن کامل، سوزن زده شدند. سپس با توجه به مکان و زمان جمعآوری، نمونهها برچسب خورده و آماده شناسایی شدند. نمونههای جمعآوری شده با استفاده از کليدهای شناسايی جنس (Tschorsnig & Herting, 1994; Tschorsnig & Richter, 1998) و گونه (Mesnil, 1944-1975; Zimin et al., 1988; Tschorsnig & Herting, 1994) شناسايی شده و به منظور تأیید به متخصصان مربوطه، دکتر یواخیم زیگلر در موزه تاریخ طبیعی برلین (آلمان) و دکتر تئو زیگرز در کشور هلند ارسال شد. ارزیابی شاخصهای تنوع زیستی بر اساس منابع (Southwood & Henderson, 2000; Ejtehadi et al., 2012) انجام شد.
	جدول 1- مختصات جغرافيايي مناطق مطالعه شده در استان مازندران (1390)
	Altitude (m)
	Vegetation
	Region
	52◦7'13.62'' E
	36◦ 26'17.28'' N
	272
	Rice fields and orchards
	Joorband (1)
	52◦7'13.5'' E
	36◦ 26'15.54'' N
	275
	Rice fields
	Joorband (2)
	52◦6'10.74'' E
	36◦ 21'15.02'' N
	490
	Forest 
	Tanghevaz (1)
	52◦6'10.32'' E
	36◦ 21'55.68'' N
	702
	Forest 
	Tanghevaz (2)
	52◦10'55.62'' E
	36◦ 16'58.08'' N
	2013
	Ranglands, pastures and shrubs
	Ghaznasara (1)
	52◦10'58.5'' E
	36◦ 16'56.82'' N
	2032
	Ranglands, pastures and shrubs
	Ghaznasara (2)
	52◦2'45.78'' E
	36◦ 34'52.98'' N
	14
	Forest
	Noor
	بر اساس نمونهبرداریهای منظم هفتگی در این مناطق، تعداد هر یک از گونهها در نمونهها شمارش و فراوانی نسبی آنها (Relative abundance %) بر اساس رابطه = ni /N Pi محاسبه شد که در آن، Pi = فراوانی نسبی هر گونه در نمونه i ام، ni = تعدادافراد گونه i ام و N = تعداد کل افراد در نمونه است.
	برای بررسی غنای گونهای از شاخصهای مارگالف (1958) و منهنیک (1964) به شرح زیر استفاده شد.
	                                                                 Margalef richness index:   R1= (S-1)/ln N
	                                                                 Menhinick richness index:    R2= S/
	S  = مجموع تعداد گونهها در نمونه، N = مجموع تعداد افراد در نمونه و ln N  = لگاریتم طبیعی N است.
	برای ارزیابی تنوع زیستی از شاخصهای تنوع سیمپسون (1949) و شانون-واینر (1997) به شرح زیر استفاده شد.
	                  Simpson diversity index:   D = 1 / C ;    C = ∑Pi2 ;     Pi2 = (Ni /Nt)2                                                                        
	که در آن D = شاخص تنوع سیمپسون،  Ni = تعدادافراد هر گونه در نمونه i ام و Nt = تعداد کل افراد در نمونه است.
	Shannon & Wiener diversity index:      H = - ∑Pi ln                                                                  
	که در این رابطه، Pi = سهم افراد در گونه i ام نسبت به کل نمونه، ln Pi  = لگاریتم طبیعی Pi و H = شاخص تنوع شانون-واینر است. 
	برای ارزیابی میزان یکنواختی اکوسیستمها در واحدهای نمونهبرداری نیز، از ضرایب یکنواختی سیمپسون و پیلو-جی به شرح زیر استفاده شد. 
	Simpson evenness index:         E1/D = (1/D)/S         
	که در آن  E1/D= شاخص یکنواختی سیمپسون،D  = شاخص سیمپسون و S = مجموع تعداد گونهها در نمونه میباشد.
	Pielou-J evenness index:         E = H/Ln (S)          
	که در آن H = شاخص تنوع شانون-واینر و S = مجموع تعداد گونهها در نمونه است.
	برای بررسی شاخصهای تنوع گونهای، ابتدا تعداد نمونههای مربوط به هر گونه شمارش شده و بعد این شاخصها با استفاده از نرمافزارSDR v.4  تعيين شد (Seaby & Henderson, 2006). تجزیه و تحلیل آماری یک طرفه (One-way)  هر کدام از شاخصهای تنوع زیستی پس از احراز نرمال بودن دادهها با نرم افزار SPSS v.16 انجام و مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال 5٪ انجام شد. همبستگی ارتفاع مناطق مورد مطالعه با این شاخصها نیز بررسی شد.
	نتایج
	ساختار ترکیب گونهاي و فراوانی گونهها. در این بررسی، تعداد 280 نمونه متعلق به 48 گونه و 38 جنس و چهار زیرخانواده از خانواده Tachinidae از مناطق مورد مطالعه در استان مازندران جمعآوری و شناسایی شد. تفکیک گونهها بر اساس زیرخانوادهها نشان داد که از بین گونههای جمعآوری شده، 16 گونه از زیرخانواده Exoristinae، 14 گونه متعلق به زیرخانواده Tachininae، 12 گونه از زیرخانواده Phasiinae و 8 گونه از زیرخانواده  Dexiinaeاست. گونه Peribaea tibialis (Robineau-Desvoidy, 1851) از زیرخانواده Tachininae با تعداد 112 نمونه بیشترین فراوانی نسبی (40 درصد) را در این مطالعه داشته و از تمامی مناطق مورد بررسی به استثنای گزناسرا جمعآوری شد. بیشترین فراوانی آن (51/68 درصد) مربوط به منطقه نور با پوشش درختان جنگلی است. پس از آن، گونهCylindromyia brassicaria (Fabricius, 1775)  از زیرخانواده Phasiinae با تعداد 37 نمونه و فراوانی نسبی 21/13 درصد قرار داشت. این گونه تنها از ناحیه گزناسرا جمعآوری شد. سومین گونه از نظر فراوانی نسبی Compsilura concinnata (Meigen, 1824) از زیرخانواده Exoristinae با تعداد 20 نمونه بود که همانند گونه اول از تمامی مناطق مورد بررسی، به استثنای گزناسرا جمعآوری شد. از تعداد 48 گونه جمعآوری شده در این مطالعه، 26 گونه تک نمونه بوده و از یک منطقه جمعآوری شدند (جدول 2). 
	همچنین مطالعه فروانی زیرخانوادهها نشان داد که در مناطق نور و جوربند که کمارتفاعترین نواحی در میان سایر مناطق بودند، گونههای زیرخانوادهTachininae  فراوانتر از سایر زیرخانوادهها بوده و پس از آن زیرخانواده Exoristinae قرار داشت. هیچ نمونهای از زیرخانوادهDexiinae  در این دو منطقه جمعآوری نشد. در گزناسرا که مرتفعترین ناحیه در این بررسی است، گونههای زیرخانواده Phasiinae فراوانی بیشتری نسبت به سه زیرخانواده دیگر داشتند و پس از آن زیرخانوادهDexiinae قرار داشت. 
	تغییرات فراوانی گونهها طی دوره مطالعه. تغییرات فراوانی گونههای جمعآوریشده، طی ماههای بررسی در استان مازندران، در شکل 1 آمده است. فعالیت گونههای خانواده Tachinidae، از اوایل اردیبهشت آغاز شده و فراوانی آنها تا شهریور روند صعودی دارد. در مهرماه فراوانی گونهها بهطور چشمگیری کاهش یافته و در آبان به صفر رسید. با توجه به فعالیت میزبانها در زیست بومهای زراعی، جنگلی و مرتعی نیز در این دوره زمانی از سال، این روند تغییرات جمعیت گونههای پارازیتوئید دور از انتظار نمیباشد. 
	شکل 1- فراوانی گونههای خانواده Tachinidae طی 8 ماه نمونهبرداری در استان مازندران (1390)
	جدول 2- تعداد و فراوانی نسبی گونههای خانواده Tachinidae در مناطق مورد مطالعه استان مازندران (1390)
	Total
	                                                                                  Number (relative abundance %)
	Noor
	Gaznasara(2)
	Gaznasara(1)
	Tangeva(2)
	Tangevaz(1)
	Joorband(2)
	Joorband(1)
	Species
	No.
	112(40)
	38(68.51)
	-
	-
	17(48.58)
	11(47.82)
	36(81.81)
	10(66.65)
	Peribaea tibialis
	1
	37(13.21)
	-
	9(25.71)
	28(39.43)
	-
	-
	-
	-
	Cylindromyia brassicaria
	2
	20(7.14)
	1(1.72)
	-
	-
	8(22.86)
	2(8.69)
	8(18.18)
	1(6.67)
	Compsilura concinnata
	3
	12(4.28)
	-
	1(2.85)
	9(12.67)
	-
	2(8.69)
	-
	-
	Eriothrix rufomaculatus
	4
	9(3.21)
	9(15.51)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Cylindromyia auriceps
	5
	8(2.85)
	-
	4(11.42)
	4(5.63)
	-
	-
	-
	-
	Cylindromyia pusilla
	6
	8(2.85)
	-
	4(11.42)
	4(5.63)
	-
	-
	-
	-
	Tachina magnicornis
	7
	7(2.50)
	-
	1(2.85)
	3(4.22)
	3(8.58)
	-
	-
	-
	Tachina fera
	8
	7(2.50)
	-
	-
	7(9.85)
	-
	-
	-
	-
	Catharosia pygmaea
	9
	6(2.14)
	-
	-
	6(8.45)
	-
	-
	-
	-
	Eliozeta hellue
	10
	4(1.42)
	3(5.17)
	-
	1(1.40)
	-
	1(4.35)
	-
	-
	Phorinia aurifrons
	11
	3(1.07)
	-
	1(2.85)
	-
	1(2.85)
	1(4.35)
	-
	-
	Dexia rustica
	12
	3(1.07)
	-
	3(8.57)
	-
	-
	-
	-
	-
	Periscepsia carbonaria
	13
	2(0.71)
	-
	-
	-
	1(2.85)
	-
	-
	-
	Estheria petiolata
	14
	2(0.71)
	2(3.44)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Cylindromyia rufipes
	15
	2(0.71)
	-
	1(2.85)
	-
	-
	-
	-
	1(6.67)
	Microphthalma europaea
	16
	2(0.71)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1(6.67)
	Nowickia danileveskyi
	17
	2(0.71)
	-
	-
	2(2.81)
	-
	-
	-
	-
	Nowickia ferox
	18
	2(0.71)
	-
	-
	2(2.81)
	-
	-
	-
	-
	Germaria graeca
	19
	2(0.71)
	-
	1(2.85)
	1(1.40)
	-
	-
	-
	-
	Zophomyia temula
	20
	2(0.71)
	-
	2(5.71)
	-
	-
	-
	-
	-
	Besseria laterita
	21
	2(0.71)
	-
	1(2.85)
	1(4.35)
	-
	-
	-
	-
	Gonia ornata
	22
	1(0.35)
	-
	-
	-
	1(2.85)
	-
	-
	-
	Gonia vacua
	23
	1(0.35)
	-
	-
	1(1.40)
	-
	-
	-
	-
	Voria ruralis
	24
	1(0.35)
	-
	-
	1(1.40)
	-
	-
	-
	-
	Estheria nigripes
	25
	1(0.35)
	-
	1(2.85)
	-
	-
	-
	-
	-
	Stomina caliendrata
	26
	1(0.35)
	-
	-
	-
	-
	1(4.35)
	-
	-
	Aplomya confinis
	27
	1(0.35)
	1(1.72)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Epicampocera succinata
	28
	1(0.35)
	1(1.72)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Phryxe vulgaris
	29
	1(0.35)
	-
	-
	-
	1(2.85)
	-
	-
	-
	Spallanzania hebes
	30
	1(0.35)
	1(1.72)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Clemelis spec.nov.
	31
	1(0.35)
	-
	1(2.85)
	-
	-
	-
	-
	-
	Exorista rustica
	32
	1(0.35)
	-
	-
	-
	-
	1(4.35)
	-
	-
	Masicera sphingivora
	33
	1(0.35)
	1(1.72)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Medina collaris
	34
	1(0.35)
	1(1.72)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Pales pavida
	35
	1(0.35)
	-
	-
	1(1.40)
	-
	-
	-
	-
	Picconia incurve
	36
	1(0.35)
	-
	1(2.85)
	-
	-
	-
	-
	-
	Besseria anthophila
	37
	1(0.35)
	-
	1(2.85)
	-
	-
	-
	-
	-
	Cylindromyia brevicornis
	38
	1(0.35)
	-
	-
	-
	1(2.85)
	-
	-
	-
	Cylindromyia bicolor
	39
	1(0.35)
	-
	1(2.85)
	-
	-
	-
	-
	-
	Eliozeta pellucens
	40
	1(0.35)
	-
	-
	1(1.40)
	-
	-
	-
	-
	Phasia subcoleoptera
	41
	1(0.35)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1(6.67)
	Actia crassicornis
	42
	1(0.35)
	-
	-
	-
	1(2.85)
	-
	-
	-
	Aphria longirostris
	43
	1(0.35)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1(6.67)
	Linnaemya soror
	44
	1(0.35)
	-
	-
	-
	-
	1(4.35)
	-
	-
	Macquartia tenebricosa
	45
	1(0.35)
	-
	-
	-
	-
	1(4.35)
	-
	-
	Nemoraea pellucida
	46
	1(0.35)
	-
	-
	-
	1(2.85)
	-
	-
	-
	Triarthria setipennis
	47
	1(0.35)
	-
	-
	-
	-
	1(4.35)
	-
	-
	Siphona palodusa
	48
	280
	58
	34
	72
	35
	22
	44
	15
	Total
	شاخصهاي تنوع گونهاي. براساس این بررسی، دو منطقه گزناسرا (1 و 2) هر یک با 16 گونه و در مجموع با 26 گونه، دارای بیشترین تعداد گونه و منطقه جوربند (2) با دو گونه دارای کمترین تعداد گونه در بین سایر مناطق هستند. بیشترین مقادیر شاخصهای تنوع گونهای شانون-واینر و سیمپسون مربوط به دو منطقه از گزناسرا می باشد. همچنین این مناطق بیشترین مقادیر غنای گونهای مارگالف و منهینیک را نیز به خود اختصاص دادند. به عبارتی منطقه گزناسرا در بین سایر مناطق مورد مطالعه، از تنوع گونهای بالایی برخوردار بود و بعد از آن، منطقه تنگهواز (1) بیشترین مقدار شاخصهای تنوع گونهای شانون-واینر و سیمپسون و غنای گونهای مارگالف و منهینیک را در بین سایر مناطق دارا است. کمترین مقادیر شاخصهای تنوع گونهای و غنای گونهای مربوط به منطقه جوربند (2) بوده و بنابراین از تنوع گونهای پایینتری نسبت به سایر مناطق برخوردار است (جدول 3).
	جدول 3- مقادير شاخصهاي تنوع زیستی در مناطق مورد مطالعه استان مازندران (1390)
	Coefficient of evenness
	No. of species
	Total No.
	Region
	Menhinick
	Margalef
	Simpson
	Shannon & Wiener
	Simpson
	Pielou-J
	1.549
	1.846
	0.5333
	1.173
	0.5386
	0.7547
	6
	15
	Joorband (1)
	0.3015
	0.2643
	0.2975
	0.4741
	0.8033
	0.8840
	2
	44
	Joorband (2)
	2.294
	3.189
	0.741
	1.8680
	0.5887
	0.7791
	11
	23
	Tanghevaz (1)
	1.69
	2.531
	0.6988
	1.610
	0.5002
	0.6991
	10
	35
	Tanghevaz (2)
	1.78
	3.284
	0.8006
	2.085
	0.5364
	0.7700
	15
	71
	Ghaznasara (1)
	2.915
	4.537
	0.8806
	2.481
	0.7030
	0.7756
	17
	34
	Ghaznasara (2)
	1.313
	2.217
	0.541
	1.256
	0.351
	0.5453
	10
	58
	Noor
	ضرایب یکنواختی. بیشترین ضرایب یکنواختی سیمپسون و پیلو-جی مربوط به منطقه جوربند (2) و کمترین مقدار این ضرایب مربوط به منطقه نور است (جدول 3). بر اساس این ضرایب، منطقه گزناسرا (2) از نظر یکنواختی بعد از منطقه جوربند (2) قرار دارد. بالا بودن ضرایب یکنواختی مورد مطالعه در منطقه جوربند (2) علیرغم پایین بودن شاخصهای تنوع گونهای و غنای گونهای، بیانگر یکنواخت بودن توزیع دو گونه جمعآوری شده از این منطقه است.
	 آنالیز آماری شاخصهای تنوع گونهای. نتایج تجزیه واریانس شاخصهای تنوع گونهای در مناطق مورد مطالعه نشان داد که بین مناطق مشابه )زیستگاههای مشابه از نظر طول و عرض جغرافیایی و پوشش گیاهی( مثل مناطق جوربند 1 و 2، تنگهواز 1 و 2 و گزناسرای 1 و 2  در سطح احتمال 5٪ تفاوت معنیدار وجود ندارد. لذا برای بررسی تنوع گونهای بین زیستگاهها، این مناطق با هم ادغام شدند و تجزیه واریانس برای شاخصهای تنوع گونهای در 4 اکوسیستم انجام گرفت. همانطور که از نتایج جدول 4 مشخص است، از نظر شاخصهای تنوع گونهای شانون-واینر و سیمپسون اختلاف معنیداری بین زیستگاههای مورد بررسی در سطح احتمال 5٪ وجود دارد، ولی اختلاف بین شاخصهای غنای گونهای و ضرایب یکنواختی در این زیستگاهها معنیدار نیست.
	مقایسه میانگین شاخصهای تنوع گونهای در مناطق مورد مطالعه نشان داد که بیشترین میانگین شاخص تنوع گونهای شانون-واینر (گروه a) مربوط به منطقه گزناسرا بوده و منطقه تنگهواز (گروه b) پس از آن قرار دارد. مناطق جوربند و نور (گروه c) کمترین میانگین شاخص شانون-واینر را در بین زیستگاهها به خود اختصاص دادهاند. از نظر شاخص تنوع سیمپسون نیز، بیشترین میانگین مربوط به منطقه گزناسرا (گروه a) است، مناطق جوربند و نور (گروه b) کمترین میانگین شاخص سیمپسون را در بین مناطق به خود اختصاص دادند و منطقه تنگهواز (گروه a b) اختلافی با این دو گروه ندارد (جدول 5).
	 جدول 4- تجزیه واریانس شاخصهای تنوع گونهای دوبالان خانواده Tachinidae در استان مازندران (1390) 
	Degree of freedom
	Coefficient of evenness
	Menhinick
	Margalef
	Simpson
	Shannon & Wiener
	Simpson
	Pielou-J
	0.7862
	1.8247
	*0.0679
	*0.7621
	0.0248
	0.0191
	3
	Indices
	0.5348
	0.7507
	0.0106
	0.1186
	0.0176
	0.0030
	3
	Errors
	* P: ≤  0/05 
	جدول 5- مقایسه میانگین شاخصهای تنوع زیستی گونهها در مناطق مورد مطالعه استان مازندران (1390)
	Coefficient of evenness
	Region
	Menhinick
	Margalef
	Simpson
	Shannon & Wiener
	Simpson
	Pielou-J
	0.9252 a
	1.0551 a
	0.4154 b
	0.8235 c
	0.6709 a
	0.8193 a
	Joorband
	1.992 a
	2.86 a
	0.7199 ab
	1.739 b
	0.5444 a
	0.7391 a
	Tanghevaz
	2.3475 a
	3.9105 a
	0.8406 a
	2.283 a
	0.6197 a
	0.7728 a
	Ghaznasara
	1.313 a
	2.217 a
	0.541 b
	1.256 c
	0.351 a
	0.5453 a
	Noor
	Means followed by the same letter within a column are not significantly different
	همبستگی شاخصهای تنوع گونهای با ارتفاع. این بررسی نشان داد که همبستگی مثبت و معنیداری بین ارتفاع و شاخصهای تنوع گونهای شانون-واینر و سیمپسون در سطح احتمال 5٪ بین 7 منطقه مورد بررسی وجود دارد. به عبارتی با افزایش ارتفاع مناطق از سطح دریا، تنوع گونهای دوبالان خانواده Tachinidae در استان مازندران افزایش یافت (جدول 6). 
	جدول 6- همبستگی بین شاخصهای تنوع زیستی  باارتفاع از سطح دریا در استان مازندران (1390)
	coefficient of evenness
	Menhinick
	Margalef
	Simpson
	Shannon & Wiener
	Simpson
	Pielou-J
	0.616
	0.736
	* 0.766
	* 0.800
	0.257
	0.356
	*P:  ≤  0/05
	بحث
	در این پژوهش تعداد 280 نمونه متعلق به 48 گونه از خانواده Tachininae جداسازی و مورد بررسی قرار گرفت که حدوداً 18٪ از گونههای ثبت شده از ایران و 27/2٪ از گونههای گزارش شده از منطقه پالئارکتیک را تشکیل میدهد (Seyyedi-Sahebari et al., 2017; O’Hara et al., 2020; Gilasian et al., 2022;  (. در نمونهبرداریهای انجام گرفته، بیشترین و کمترین تعداد نمونه به ترتیب متعلق به مناطق گزناسرا و جوربند بود. زیرخانوادههای Exoristinae با 16 گونه و 15 جنس و Tachininae با 14 گونه و 12 جنس، بیشترین تعداد گونه و جنس را در این بررسی داشتند. سهم هریک از این زیرخانوادهها به ترتیب 33/33 و 16/29 درصد از کل گونههای بررسی شده بود. زیرخانوادههای Phasiinae و Dexiinae تعداد گونه کمتری داشته و به ترتیب 25 و 66/16 درصد از کل گونههای جمعآوری شده را به خود اختصاص دادند. از تعداد 48 گونه جمعآوری شده در استان مازندران، 26 گونه تک نمونه بودند، به عبارتی گونههای نادر بیش از 54٪ گونههای جمعآوری شده را تشکیل دادند که احتمالاً به طور اتفاقی و گذرا از این مناطق جمعآوری شدهاند و سازگاری چندانی با این زیستگاهها ندارند.
	مطالعه فراوانی گونهها طی ماههای نمونهبرداری نشان داد که از مجموع 280 نمونه جمعآوری شده طی سه فصل، 57/18٪ نمونهها در طول فصل بهار و 07/71٪ در طول فصل تابستان جمعآوری شد. فراوانی نمونهها در فصل پاییز کاهش چشمگیری داشته و 35/10٪ از کل نمونهها را تشکیل داد. این ترتیب فروانی نمونهها در فصول سال، با نتایج استان گیلان نیز مطابقت دارد (Seyyedi-Sahebari & Talebi, 2021). مغایرت این یافته با نتایج تحقیقی که بیشترین فراوانی گونهها را (67٪) در جنوب غربی اوهایو، مربوط به فصل پاییز گزارش کردهاست، میتواند به دلیل تفاوت طول و عرض جغرافیایی و خصوصیات زیستگاههای مورد بررسی باشد (Inclan & Stireman, 2011).
	گونه P. tibialis   فراوانترین گونه جمعآوری شده در این مطالعه است که از تمامی مناطق مورد بررسی به استثنای منطقه گزناسرا جمعآوری شد. در منابع، لاروهای طیف وسیعی از بالپولکداران از جمله خانوادههایGeometridae ،Arctiidae ،Crambidae ، Lasiocampidae، Lymantriidae و Noctuidae به عنوان میزبان آن گزارش شدهاند (Tschorsnig, 2017). همچنین این گونه همراه با گونهC. concinnata   به عنوان پارازیتوئید لاروهای شب پره تک نقطهای برنج  Mythimna unipuncta (Haworth)  در شمال کشور گزارش شدهاند (Abbasipour & Tschorsnig, 2008). این پارازیتوئید در منطقه نور فراوانتر از سایر مناطق بوده و در منطقه گزناسرا، مرتفعترین منطقه مورد مطالعه مشاهده نشد. احتمالاً علت عدم حضور گونه P. tibialis در این منطقه عدم فعالیت میزبانهای بالپولکدار آن روی گیاهان مرتعی و علفی این منطقه میباشد. گونه C. brassicaria  دومین گونه از لحاظ فراوانی در این مطالعه است و از منطقه گزناسرا جمعآوری شد. در مطالعات محققین دیگر پراکندگی این گونه از بیشتر مناطق ایران گزارش شده و به عنوان پارازیتوئید سنهای خانواده Pentatomidae و Scutelleridae نام برده شدهاست (Rajabi, 2000; Gheibi et al., 2008; Tschorsnig, 2017).  شاید دلیل فراوانی این گونه در منطقه گزناسرا، فعالیت این گروه از سنها روی گیاهان مرتعی و علفی موجود در منطقه می باشد. گونه concinnata C. از نظر فراوانی و تعداد، پس از دو گونه قبلی قرار دارد و مراحل نارس طیف وسیعی از بالپولکداران خانوادههای Lasiocampidae، Noctuidae، Yponomeutidae و Lymantriidae را پارازیته میکند (Tschorsnig, 2017). این گونه نیز همانند گونه اول از تمامی مناطق مورد بررسی به استثنای گزناسرا جمعآوری شد. در مطالعه مشابه در استان گیلان نیز، این گونه بیشترین فراوانی (20٪) را در مناطق مورد بررسی داشته و پس از آن گونه P. tibialis با فراوانی (67/17٪) قرار داشت. فعالیت این گونه در استان گیلان نیز در منطقه مرتفع  قاضیچاک (با ارتفاع 1803 متر) مشاهده نشد (Seyyedi-Sahebari  & Talebi., 2021). مشابهت نسبی پوشش گیاهی این دو استان شمالی کشور و به تبع آن، تشابه فون حشرات گیاهخوار به ویژه فعالیت شب پره تک نقطهای برنج در شالیزارها، میتواند توجیه کننده فروانی بالای این دو گونه در استانهای گیلان و مازندران باشد. 
	بررسیها نشان داد که منطقه گزناسرا شاخصهای غنا و تنوع گونهای بالاتری نسبت به سایر مناطق دارد. تصور میشود دلیل این امر، وجود پوشش گیاهی متنوع شامل بوتههای علفی، درختچهها و مراتع بکر و دور از دخالت بشر و سمپاشی باشد که موجب تنوع جوامع حشرهای و تنوع گونهای پارازیتوئیدهای این خانواده شدهاست. منطقه جوربند با پوشش گیاهی غالب شالیزار، از تنوع کمتری نسبت به سایر مناطق برخوردار است، اما ضرایب یکنواختی سیمپسون و پیلو-جی در این منطقه بیشترین مقادیر (بیش از ۸/۰) را داشته و بنابراین توزیع گونهها در این منطقه یکنواختتر است. دامنه تغییرات این ضرایب از صفر تا یک است و هرچه مقدار آنها به یک نزدیکتر باشد، ثبات زیستگاه بیشتر است (Southwood & Henderson, 2000).
	بررسی شاخصهای تنوع گونهای در مناطق مورد مطالعه، اختلاف معنیداری در سطح احتمال 5٪ نشان داد و بر اساس مقایسه میانگین انجام شده، بیشترین میانگین شاخصهای تنوع گونهای سیمپسون و شانون-واینر مربوط به منطقه گزناسرا و کمترین مقدار این شاخصها مربوط به منطقه جوربند بود. دو منطقه تنگهواز با ارتفاع 490 و 702 متر و نور 14 متر که پوشش گیاهی غالب آنها درختان جنگلی میباشد، از نظر شاخصهای غنا و تنوع گونهای بین این مناطق قرار گرفتهاند.
	ارتفاع از سطح دریا از عواملی است که تنوع، غنای گونهای و یکنواختی گونههای جانوران و گیاهی را تحت تأثیر  قرار میدهد. در این مطالعه با افزایش ارتفاع، غنا و تنوع گونهای خانواده Tachinidae افزایش داشت و این یافته با نتایج مطالعهای که توسط Zeegers (2000) در سه دامنه ارتفاع )زیر 1000 متری، 2000-1000 متری و 3000-2000 متری( کشور نپال انجام گرفت، مطابقت دارد. به نظر میرسد اختلاف ارتفاع در توزیع و فراوانی زیرخانوادههای خانواده Tachinidae نیز تأثیرگذار باشد، بطوریکه در مطالعه حاضر، فراوانی گونههای متعلق به زیرخانوادههایPhasiinae  وDexiinae  در منطقه مرتفع بهطور چشمگیری بیشتر از زیرخانوادههایTachininae  و Exoristinae  بود. در حالیکه در دو منطقه کم ارتفاع، افراد متعلق به زیرخانوادههایTachininae  وExoristinae  فراوانی بیشتری داشتند. 
	همبستگی بین ارتفاع و تنوع گونهای در تمام دوبالان همواره مثبت نبوده و در خانوادههایی نظیر Sarcophagidae، Calliphoridae و Dolichopodidae با افزایش ارتفاع، تنوع گونهای کاهش مییابد (Rafiinejad et al., 2014; Kazerani et al., 2015). تغییر شرایط اکولوژیکی نظیر فشار هوا، دما، رطوبت و دسترسی به منابع غذایی گوناگون، از عوامل مؤثر بر ترکیب و غنای گونهای دوبالان در ارتفاعات مختلف برشمرده شدهاست (Plant, 2004) .
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	Abstract
	In the present study, the relative abundance and species diversity indices of family Tachinidae were evaluated based on continuous and regular sampling using Malaise traps in seven regions of Mazandaran province during 2011. A total of 280 specimens belonging to 48 species, 38 genera and 4 subfamilies of this family were collected and identified. Species of subfamily Tachininae are the most abundant in the studied areas, followed by Phasiinae. Subfamilies Exoristinae with 16 species and 15 genera and Tachininae with 14 species and 12 genera had the highest number of species and genera in this study. Among the 48 species collected in Mazandaran province, 26 species were single specimens. Biodiversity indices showed a significantly difference between studied areas of Mazandran province (P≤ 0.05) based on Simpson and Shannon-Wiener diversity indices. Ghaznasara the elevated area with diverse vegetation, had the highest values of species richness and species diversity indices among the studied areas, followed by Tanghevaz region (with forest vegetation). The lowest values of these indices and highest value of Pielou-J evenness, belonged to Joorband, including orchards and rice fields. Also, a positive correlation between biodiversity indices and altitude of studied areas was observed.
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