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  گونه هاي سن هاي شكارگرمطالعه شناسايي و تراكم  جمعيت 

 مزارع از  )Anthocorinae) Heteroptera: Anthocoridaeزيرخانواده 
 سيب زميني، يونجه و گندم سه منطقه ازاستان آذربايجان شرقي
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 خالصه

 
يونجه، سيب زميني و گندم سه منطقه         در مزارع     Anthocorinaeواده  زيرخانگونه هاي سن هاي شكارگر     

در شناسايي گونه هاي سن هاي شكارگر     .   شناسايي شدند  ١٣٨٣ تا   ١٣٨١استان آذربايجان شرقي در طي سال هاي       

 از مشخصات تاكسونوميكي قسمت هاي مختلف بدن و نيز شكل پارامر حشرات              Anthocorinaeزيرخانواده  

 ،.Orius niger  Wolf    سن شكارگر   گونهچهار    سيب زميني و يونجه      در مزارع .    فاده  گرديد  كامل نر  است   
O. minutus (L.)  ،  O. horvathi (Reuter)    وAnthocoris pilosus (Jakovlev)     كه مشاهده شدند

 Acyrthosiphon و .Aphis craccivora Koch از جمله    ، شته ها  .Thrips tabaci Lindا نظير تريپس هاز  
pisum Har.    نظير و كنه ها Tetranychus urticae Koch.   در مزارع گندم فقط گونه      .   تغذيه مي كردندO. 

niger           مشاهده شد كه از تريپس ها نظيرHaplothrips tritici Kur.        و شته ها از جمله Schizaphis 
graminum Rond.     و Sitobium avenae F.   ويژگي هاي اس  كليد شناسايي بر اس    .   تغذيه مي كرد

آورده ريخت شناسي گونه ها به تفكيك     تاكسونوميكي متمايز كننده اين گونه ها و نيز توصيف مختصر ويژگي هاي            

.  در بين سن هاي آنتوكورينه مزارع يونجه، سيب زميني و گندم استان، غالب بود                O. nigerگونه  .  شده است 

 گونه  سن   ٤هر   در مزارع گندم و تراكم جمعيت        O. niger منطقه مورد مطالعه تراكم جمعيت       سههمچنين در هر    

  قبل از گلدهي    رويشي مرحلهر مقايسه با    گلدهي د در مرحله   در مزارع يونجه  و سيب زمينی،          آنتوكورينهشكارگر  

 .  بيشتر بودهاآن
 
  تراكم جمعيت و استان آذربايجانتاكسونوميكي، ، Anthocorinae، سن شكارگر:  هاي كليديواژه      

 . شرقي                                 

 
 مقدمه

مرحله هر دو    در   زيرخانواده آنتوكورينه     سن هاي شكارگر 
تعدد به ويژه تريپس ها، شته ها  مشره  كامل از بندپايان     حپورگي و   

 از اين   هاي مختلفي   گونه .  )۱۶  ،۱۱  (و كنه ها  تغذيه  مي كنند     
 ،۲۴ ،۱۸، ۱۵(ارش شده است از نقاط مختلف دنيا گز   زيرخانواده  

 ١در ناحيه پاله آركتيك   آنها  شناخته  شده  ترين    كه     )  ۳۰  ،۲۹
 O. minutus،  O. niger  ،A. nemorum  گونه هاي  از  عبارت

(L.)  ،A. nemoralis (Fab.)     وA. confusus (Reut.)   
 . )۱۶ ،۱۱(باشند  مي

                                                                                    
به (در تقسيم بندي كره زمين بر اساس جغرافياي جانوري به منطقه آسيا                  .  ١

  . مجموعاً پاله آركتيك گفته مي شودو اروپا) استثناي بخش جنوبي هندوچين
palerctic 
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  گونه از زيرخانواده آنتوكورينه از نقاط مختلف         ۱۸  تاكنون
). ۲۳  ،۹،  ۸،  ۷،  ۶،  ۲،  ۱(ايران جمع آوري و گزارش  شده است         

فعاليت )  ۱۳۷۸(استوان و نياكان    و  )  ۱۳۷۷(استوان  براي مثال   
 گونه هاي سن هاي زير خانواده آنتوكورينه را از مشهد،         شكارگري

فعاليت )  ۱۳۸۱(اصفهان، كرج و فارس، بني عامري و همكاران          
 تهران، حسن زاده   از  ١پيازتريپس    رويرا    O. nigerشكارگري  
تريپس   رويرا    O. niger  فعاليت شكارگري )  ۱۳۷۵(سلماسي  

فعاليت )  ۱۳۷۵(آذربايجان شرقي، شجاعي و همكاران       از    پياز
مشهد،  از     ٢  كنه قرمز اروپايي   رويرا       O. minutus  شكارگري

 رويرا     O. minutus  فعاليت شكارگري  )  ۱۳۶۸(رجبي   
ن ميوه سردسيري از اكثر           كنه هاي خسارت زاي درختا     

فعاليت )  ۲۰۰۰(استان هاي ايران و ليناواري و حسيني              
 گونه هاي مختلفي از اين زيرخانواده را روي                شكارگري

تريپس ها، شته ها، كنه ها و پسيل ها از استان گيالن و نيز               
 .كرده اندگزارش منطقه خلخال 

، گونه شکار و انبوهی در          ويژگي هاي گياه نظير    يعوامل
  پراكنش،  در شرايط اقليمي مناطق مختلف     دسترس آنها و نيز   
و در نتيجه در تراكم جمعيت  باروري ، نشوونمادرصد زنده ماندن،

تاثير   Anthocorinaeسن هاي شکارگر      مختلف     گونه هاي
درصد تاثير گونه گياه در     به عنوان مثال    .  )۲۵ و   ۱۷  (مي گذارند

  .Orius spp    شكارگر  نشوونما و باروري سن هاي     زنده ماندن،  
  اسكات براون و همكاران      و)  ۱۹۹۷( كول و همكاران       توسط

مبني بر تاثير       نتايج مشابه       .گزارش شده است    )  ۱۹۹۹(
مستقيم و به دو طريق  گياهي      گونه هاي   مرفولژيك  ويژگي هاي  

غيرمستقيم با تحت تاثير قرار دادن تراكم و توزيع شكار در رفتار 
 گزارش   Oriusسن هايگونه هاي  ارگري  تغذيه اي و نرخ شك    

 به اين معني كه گياهان برخوردار از تراكم          ).۲۶  ،۲۲(شده است  
باالي شكار و تنوع گونه اي بيشتر شكار جلب كنندگي بيشتري           

بنا به گزارشات   ).  ۲۶  ،۲۲(نسبت به سن هاي آنتوكورينه دارند       
ون و وانلرها )  ۱۹۹۷(، كيم و همكاران     )۱۹۸۵(كيمان و يرقان    

به همراه  تغذيه از گونه هاي مختلف شكار      )  ۲۰۰۰(و همكاران   
نرخ باروري و     درصد زنده ماندن،     دانه هاي گرده در افزايش         

                                                                                    
1 . Thrips tabaci Lindeman 
2. Panonychus almi Koch  

همچنين .  موثر است   .Orius spp  ی شکارگر نشوونماي سن ها 
نشوونما و درصد زنده ماندن، در و طول دوره روشنايي دما تاثير 

عسكري و   توسط   Orius سن هاي شكارگر     باروري گونه هاي 
 كوكوزا و همكاران    ،)۱۹۹۴(آلوزت و همكاران    ،  )۱۹۷۲(استرن  

  .مطالعه شده است) ۲۰۰۱(و نيز كيم و همكاران )۱۹۹۷(
 و سيب زميني به ترتيب     يونجهگندم،  در بين گياهان زراعي     

 ١٣٨٦ و    هكتار ٩٥۰۰۰  ، هكتار ٤٠٠٠٠٠  با سطح زير كشت      
تان آذربايجان شرقي  هكتار بيشترين سطح زير كشت را در اس          

در يك مزرعه ممكن است گونه هاي مختلفي ). ۱(د ندارا مي باش
همزمان و با      به طور   Anthocorinaeاز سن هاي شكارگر      

طي ماههاي مختلف فصل     در    تراكم هاي جمعيت متفاوت     
 تشخيص گونه ها در مزرعه به دليل        كهرشدي مشاهده  شوند    

راين شناسايي صحيح   بناب.  جثه كوچك اين سن ها مشكل است     
 در هر    Anthocorinae  سن هاي شكارگر مختلف  گونه هاي  

. مزرعه در موفقيت برنامه هاي كنترل بيولژيكي موثر مي باشد         
مناطق و  جلگه اي شبستر همنطقدر تحقيق اين به همين منظور 

با هدف  آذربايجان شرقي   استان    كوهستاني اهر و بستان آباد     
 Anthocorinaeشكارگر  هاي  اصلي شناسايي گونه هاي سن     

تعيين گونه غالب در هر      و  يونجه، سيب زميني و گندم      مزارع  
ا با استفاده از اطالعات         انجام شد ت    كدام از اين مزارع         

ی يشناسا شكارگر    هايسنهای   گونهبدست آمده، در مورد كاربرد     
آفات مختلف  در كنترل بيولژيكي    شده از مزارع مختلف استان       

 .في اقدام شودبا آگاهي هاي كا
 

  ها اد و روشمو
مزارع آنتوكورينه  شكارگر    سن هاي  گونه هايبراي شناسايي   

رقم (و سيب زميني   )  ع سه ساله رمزا(، يونجه   )رقم الوند (گندم  
تعيين گونه غالب آنها در هر       استان آذربايجان شرقي و    )  آگريا

 هبه عنوان نمونه اي از منطق      ، شبستر كدام از مزارع اشاره شده     
 طقابستان آباد و اهر به عنوان نمونه اي از من               و  لگه اي  ج

 دليل  .در نظر گرفته شدند   آذربايجان شرقي   كوهستاني در استان    
، مطالعه تاثير شرايط دمايي و تعداد          سه منطقه فوق   انتخاب  

                   و  پراكنشمنطقه مذكور در        سه   ساعات آفتابي ماهانه        
در هر كدام از    .  بود آنتوكورينه   شكارگر هاي  سنتراكم  جمعيت   

از هر كدام از گياهان      مزرعه آزمايشي     ۴مناطق مورد مطالعه     
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 ٢٠٠٠به مساحت تقريبي    يونجه، سيب زميني و گندم و هر يك        
نمونه برداري مزارع نامبرده از اوايل خرداد      .  متر مربع انتخاب شد   
در .  انجام گرديد   ١٣٨٣ تا   ١٣٨١سال هاي  تا اواخر شهريورماه     

هر مزرعه  از   روز يكبار      ۱۵هر بار نمونه برداري، به فاصله          
 بوته  ۱۰در هر كدام از مناطق تحت مطالعه تعداد           و  آزمايشي  

به طور تصادفي برداشته      و  از هر كدام از گياهان نامبرده      كامل  
 ،ال هاي مورد مطالعه    الزم به ذكر است كه در طي س            .شدند

 .ندمپاشي نشد انتخابي بر عليه هيچ آفتي س        مزارع آزمايشي    
سه هر    ماهانه  تعداد ساعات آفتابي      و     ساله دما   ۳ميانگين  
 تهيه گرديد )  ۵(مذكور بر اساس سالنامه هواشناسي           منطقه

نمونه هاي جمع آوري شده با ذكر مشخصاتي نظير          ).١جدول  (
برداري در كيسه هاي پالستيكي درون      تاريخ نمونه   و  نام منطقه 

به آزمايشگاه حمل شده و بعد از            ١٠  ° Cبا دماي يخدان  
  نسبت به جداسازي سن هاي         ‐٤  ° C  در دماي حسي  بي 

گونه هاي تعداد  شمارش  شكارهاي آنها و      ،آنتوكورينهشكارگر  
به همين    .اقدام شد ر هر نمونه     سن هاي شكارگر و شكار د      

بر اساس شكل بند     آنها  ماده    نر و ل  منظور ابتدا حشرات كام    
در نرها متورم و خميده و در ماده ها شكل عادي           آخر شكم كه    

، ۱۶  ( از همديگرجدا شدند   ،داشته و داراي تخمريز دراز مي باشد     
 حشرات  كامل نر و ماده و نيز              .)۳۰  ،۲۹،  ۲۴  ،۲۳،  ۱۸

به   ١با استفاده از محلول نسبيت    طور مجزا     شكارهاي  آنها به   
شفاف سازي شدند و سپس نسبت به تهيه             روز    ۷مدت  

  و حشرات كامل نر و ماده    كل بدن   اساليدهاي ميكروسكوپي از    
                                                                                    
1 . Nesbitt’s  solution 

شكم بند آخر    همچنين    .گرديدنيز شكارهاي آنها اقدام         
تيغ جراحي  آنتوكورينه با استفاده از       نر سن هاي حشرات كامل   

 از  آوردنرها بعد از بيرون       پارامر ن  تشريح شده و       ،سوزنو  
روي الم    ٢ بند آخر شكم، درون قطره اي از محلول هوير         داخل

اساليدهاي ميكروسكوپي از آنها     و نسبت به تهيه       شد قرار داده 
از منابع   با استفاده    آنتوكورينهگونه هاي سن هاي   .  گرديداقدام  

 ، پريكارت  )۲۰۰۰(، ليناواري   )۱۹۷۹( كلتون   ،)۱۹۹۴(فراگرت  
يژگي هاي وبر اساس    و   )۱۹۹۶ و   ۱۹۹۳(و ياسوناگا   )  ۱۹۹۵(

 حشرات  ٣پارامرشكل  و نيز   پيش گرده    ،نيم بالپوش، شاخك پاها،  
 . شناسايي شدندنر كامل 

 مقايسه تراكم جمعيت گونه هاي آنتوكورينه در بين            براي
مزارع گندم، يونجه و سيب زميني و در سه منطقه شبستر، اهر و            

ارگر در  بستان آباد، از داده هاي تراكم جمعيت گونه هاي سن شك        
 ۱۳۸۳ تا   ۱۳۸۱طي زمان هاي مختلف فصول رشدي سال هاي        

تراكم جمعيت هر    براي مشخص كردن     همچنين  .  استفاه شد 
قبل از   رويشي    همرحلطي    در  آنتوكورينهکدام  از گونه هاي       

با ظهور    (زايشيمرحله  و  )  در فقدان گل روي گياهان     (گلدهي  
طي سال هاي  در  ،  يونجه،  سيب زميني و گندم       )گل در گياهان  

سه گانه شبستر، اهر و بستان آباد، تعداد      طق  ا من ۱۳۸۳   تا ۱۳۸۱
 بوته از هر سه گياه نامبرده براي اندازه گيري صفات انتخاب            ۱۰

شد و تعداد هر كدام از گونه هاي آنتوكورينه، تريپس ها، شته ها و           
  . كنه دونقطه اي در هر نمونه شمارش شد

                                                                                    
2 . Hoyer’s chloral -hydrate  
3 . Paramere 

 
 . ١٣٨۳تا  ١٣۸۱ در طي سال هايماهانه سه منطقه شبستر، اهر و بستان آباد استان آذربايجان شرقي ساعات آفتابي  و تعداد ميانگين دما‐١جدول

 بستان آباد اهر شبستر
تعداد ساعات 
 آفتابی ماهانه

درجه (دما 
 )گرادنتيسا

تعداد ساعات 
آفتابی ماهانه

درجه (دما 
 )گراديسانت

تعداد ساعات 
آفتابی ماهانه

درجه (دما 
 )گراديسانت

مناطق و شرايط
اقليمي آنها

 ماه هاي سال
 فروردين ٩ ٢٠٩ ١٢ ٢٠٦ ١٣ ٧/٢٣٢
 ارديبهشت ١٢ ٢٧٢ ١٥ ٦/٢٧٩ ١٨ ١/٢٩٩
 خرداد ١٨ ٣٠٢ ٢١ ٨/٣۱٨ ٢٥ ١/٣٥٢
 تير ٢٠ ٣۱٣ ٢٢ ١/٣١٩ ٢٧ ٤/٣٥٣
 مرداد ٢١ ۳۱۰ ٢٣ ٦/٣١٣ ٥/٢٧ ٤/٣٥٤
 شهريور ١٧ ۵/۳۰۰ ١٨ ۳۰۵/٦ ٥/٢٢ ٨/٣١٥
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  آماريتجزيه
ميانگين داده هاي  شدن اثر سال ها،      نبه خاطر معني دار      

 سال شامل تعداد هر كدام از          ۳صفات اندازه گيري شده در       
گونه هاي سن هاي آنتوكورينه، تريپس ها، شته ها و كنه دونقطه اي       

 مورد تجزيه و تحليل     ١در قالب طرح ترتيبي خرد شده در زمان        
 ها، آزمون نرمال بودن آنها و       پيش از تجزيه داده    .  قرار گرفتند 

با توجه به نرمال نبودن       .  يكنواختي واريانس ها عملي گرديد     
 SQRTداده هاي صفات اندازه گيري شده از تبديل داده             

(x+0/5) براي تجزيه . اده شدف به منظور نرمال كردن داده ها است
 و براي   Mstatcو    SPSS و   SASاز نرم افزارهاي آماري    داده ها  

مقايسه .   استفاده گرديد   EXCELارها از نرم افزار       رسم نمود 
 درصد انجام   ۵ميانگين داده ها با روش دانكن در سطح احتمال          

 .شد
 

 نتايج 
 از مزارع گندم،      Anthocorinaeشناسايي گونه هاي    )  الف(

 سيب زميني و يونجه
 گونه سن شكارگر از زيرخانواده         ۴در اين مطالعه تعداد       

 ،O. niger،  O. minutusبه اسامي         آنتوكورينه
O. horvathi   و A. pilosus    يونجه و سيب زميني   مزارع    از

 استان آذربايجان شرقي  مناطق شبستر، اهر و بستان آباد             
در مزارع گندم هر سه     .  )١شكل    (جمع آوري و شناسايي گرديد   

O. niger سن شكارگر منطقه مورد مطالعه فقط گونه          
 .ليد زير از هم تفكيك شدند اين گونه ها بر اساس ك.مشاهده شد

 ؛)د:  ۴شكل  (پهن  آن    ٢تيره رنگ و ناحيه يقه     پيش گرده   ‐١
؛ حاشيه كناري    )د:  ۳شكل  (تمام بندهاي شاخك تيره رنگ        

 در نيم   ٦ و ناحيه كونئوس   ٥ ، امبوليوم  ٤، انتهاي كوريوم  ٣كالوس
؛ ران پاها تيره رنگ و     )د:  ۵شكل  (به رنگ مايل به تيره          ٧بالپوش
؛ پارامر در افراد    )د:  ۲شكل  ( قهوه اي مايل به زرد روشن       در انتها 

                                                                                    
1 . Hierarchical split plot design 
2 . Callus 
3 . Clavus 
4 . Corium 
5 . Embolium 
6 . Cuneus 
7 . Hemelytron 

داراي در قاعده پهن و در انتها باريك و            ،  شمشيربه شكل   نر  
  Anthocoris pilosus............................... ).د: ۶شكل  (گيخميد
پـيش گـرده بـه رنگ تيره بوده و ناحيه يقه باريك و صاف                ‐

الوس، كوريوم و امبوليوم در نيم      ؛ نواحی ك   )ج ‐ الـف  :۴ شـكل (
بالـپوش به رنگ قهوه اي مايل به زرد روشن و نواحی كونئوس و              

 پارامر به   ؛) ج ‐ الف :۴شكل  (تيره  قهوه اي   انتهاي كوريوم به رنگ     
صـورت چرغـشي بـه سـمت چـپ خمـيده شده و داراي نواحي               

 ‐الـــف: ۶ شـــكل (١٠ و تـــاژك٩ ، دندانـــه٨مخروطـــي شـــكل
 ۲............................. .............................................................................).ج

؛ ) الف :۴شكل  ( پيش گرده در گوشه ها داراي موي دراز         ‐۲
 :۲شكل  (ران پاهاي جلويي تيره رنگ و در انتها زرد كم رنگ              

 شاخك تيره رنگ و بقيه بندهاي آن به رنگ              اول بند    ؛)الف
؛ قسمت مخروطي   )الف:  ۳  شكل(اي مايل به زرد روشن        قهوه 

 طول تاژك پارامر اندكي       ،خميدگي كمتر با  پارامر باريك و      
 Orius ..................).الف۶شكل  (بيشتر از طول قسمت مخروطي      

niger 
؛ پاها به   )ب و ج  :  ۴شكل  ( پيش گرده در گوشه ها فاقد مو       ‐

 اشاره شده در بند      فاقد مشخصات  پارامر   ؛رنگ قهوه اي روشن  
 ۳...........................................................................................................قبل
 دومشاخك و نيز انتهاي بند        سوم و چهارم      بندهاي    ‐۳

مر افراد نر   ا؛ قسمت مخروطي پار   ) ب :۳شكل  (شاخك تيره رنگ   
 طول تاژك پارامر كمي      ،دگي شديد خميداراي  پهن و در انتها      

 O. minutus.........)ب: ۶شكل ( بيشتر از طول قسمت مخروطي
 رنگ قهوه اي مايل به زرد روشن        بهبندهاي شاخك   تمام    ‐

، داراي  ؛ قسمت مخروطي پارامر افراد نر باريك         )ج:  ۳شكل  (
خميدگي شديد و طول تاژك پارامر اندكي كمتر از طول قسمت           

 O. horvathi...............................................)...ج :۶شكل (مخروطي 
مقايسه تراكم جمعيت چهار گونه سن شكارگر آنتوكورينه        )  ب(

در مزارع يونجه، سيب زميني و گندم مناطق سه گانه مورد             
 مطالعه

همبستگي موجود بين تغييرات تراكم جمعيت گونه هاي           
 با تغييرات دما، تعداد ساعات      آنتوكورينه در سه منطقه از استان     

                                                                                    
8 . Conical process 
9 . Tooth 
10 . Flagellum 



٥٠١ ...مطالعه شناسايي و تراكم جمعيت گونه هاي سن هاي شكارگر زيرخانواده : فتحي و همكاران

 ارايه  ۲آفتابي ماهانه و تغييرات تراكم جمعيت شكار در جدول           
نتايج بدست آمده نشانگر وجود همبستگي هاي مثبت . شده است

  ،O. nigerو معني دار بين تراكم جمعيت سن هاي شكارگر            
O. minutus،O. horvathi و   A. pilosus      با افزايش دما و 
همچنين تراكم  ).  ۲جدول  (آفتابي ماهانه است     تعداد ساعات    

 با تراكم جمعيت تريپس ها، تراكم جمعيت        O. niger جمعيت
A. pilosus                                 با تراكم جمعيت شته ها و تراكم جمعيت 

  O. minutus        با تراكم جمعيت كنه دو نقطه اي همبستگي هاي
 معيت، ولي تراكم ج     )۲جدول  (معني داري را نشان دادند        

O. horvathi              با تراكم جمعيت هر سه گروه شكار نامبرده
اين روابط  ).  ۲جدول  (همبستگي هاي معني داري را نشان نداد       

به   O. nigerنشان مي دهند كه در مزارع گندم سن شكارگر            
در .  عنوان شكارگر تريپس ها از جمله تريپس گندم عمل مي كند        

از   O. niger  مزارع يونجه و سيب زميني، سن شكارگر           
 از  O. minutusتريپس هاي گياهخوار نظير تريپس پياز؛ سن         

 در مزارع   A. pilosusسن شكارگر   .  كنه دونقطه اي تغذيه مي كرد  
 Acyrthosiphon pisum   ،Aphisيونجه از شته ها نظير         

craccivora  ،Trioaphis trifolii (L.) و Macrosiphum 
sp.              و در مزارع سيب ميني از شته ها نظير Macrosiphum 

euphorbiae Thom.     ،Myzus persicae (Sulz.) ،
Aulacorthum spp.و  Aphis spp.  تغذيه مي  كرد. 

 
 

 
 A. pilosus) د(و  O. horvathi) ج(،  O. minutus) ب (،O. niger) الف( حشره كامل نر و پارامر آن در گونه هاي ‐١شكل 
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٥٠٣ ...مطالعه شناسايي و تراكم جمعيت گونه هاي سن هاي شكارگر زيرخانواده : فتحي و همكاران

 و نيز سه گروه شكار با  سه منطقه از استان آذربايجان شرقي ماهانهو دماي  ساعات آفتابي همبستگي هاي بين تعداد ‐۲جدول 
 . به ازاي يك بوتهآنتوكورينه گونه سن شكارگر ۴تراكم جمعيت 

 تراكم جمعيت سن شكارگر
A. pilosus 

 تراكم جمعيت سن شكارگر
    O. horvathi 

 تراكم جمعيت سن شكارگر
    O. minutus 

معيت سن تراكم ج
 شكارگر

     O. niger 

 شكارگر
 شرايط اقليمي 

 و شكار
 تعداد ساعات آفتابي ماهانه ۷/۰** ۵۵/۰* ۴۴/۰* ۵/۰**
 ي ماهانهدما ۸/۰** ۷/۰** ۵۹/۰** ۶۱/۰**
ns ۳/۰ ns ۰۳۵/۰ ns ۰۱۳/۰ **۸/۰ تراكم جمعيت تريپس ها 
**۷۱/۰ ns ۰۷/۰ ns ۰۵/۰ ns ۳۱/۰ تراكم جمعيت شته ها 
ns ۲۵/۰ ns ۰۶۶/۰ **۶/۰ ns ۳۵/۰ تراكم جمعيت كنه ها 

 . درصد مي باشد٥ اختالف معني دار در سطح احتمال نشان دهنده= * . درصد مي باشد۱ اختالف معني دار در سطح احتمال نشان دهنده= **
ns =درصد مي باشد٥معني دار در سطح احتمال غير اختالف نشان دهنده . 

 
 ونجه تراكم جمعيت گونه        در مزارع سيب زميني و ي         

O. niger     سن به ازاي يك بوته      ۷۵/۲ تا   ۰۲۶/۰ با دامنه تغيير 
 و تراكم جمعيت گونه                            O. minutusگياه بيشتر از گونه        

O. minutus        بيشتر از تراكم جمعيت گونه هاي O. horvathi  
 ، كه اين اختالفات در سطح        )۳جدول  (   بود   A. pilosus    و

همچنين تراكم جمعيت گونه     .   درصد معني دار بودند   ۵احتمال  
O. niger    هر سه منطقه استان     سيب زميني    و مزارع يونجه در

، و تراكم    )۳جدول  (بود  گندم  به طور معني داري بيشتر از مزارع       
            و O. niger،  O. minutus،  O. horvathiجمعيت گونه هاي   

A. pilosus      نجه و سيب زميني سه منطقه        در بين مزارع يو
در مزارع  .  )۳جدول    (استان اختالف معني داري را نشان ندادند      

سيب زميني مناطق شبستر و اهر تراكم جمعيت گونه            يونجه و 
O. niger           در مقايسه با منطقه بستان آباد اختالف معني داري
 تراكم جمعيت گونه هاي          ).  ۳جدول      (داشت      

O. minutus،  O. horvathi   و A. pilosus     در مزارع يونجه و 
سيب زميني منطقه شبستر در مقايسه با مناطق اهر و بستان آباد          

در ).  ۳جدول  (بيشتر بود ولي اختالف معني داري را نشان نداد          
در   O. nigerمزارع گندم منطقه شبستر تراكم جمعيت گونه          

جدول (مقايسه با مناطق اهر و بستان آباد بيشتر و معني دار بود            
همچنين تراكم جمعيت هر سه گروه شكار روي سه گياه             ).  ۳

يونجه، سيب زميني و گندم در منطقه شبستر در مقايسه با               
 ).۳جدول (مناطق اهر و بستان آباد بيشتر بود 

 .Oگونه  منطقه مورد مطالعه تراكم جمعيت        سه  در هر   
niger     در گياهان يونجه، سيب زميني و گندم       در مرحله زايشي

اختالف معني داري نشان داد        هاحله رويشي آن   مقايسه با مر   
در مرحله  نيز    O. minutusگونه  تراكم جمعيت   ).  ۴جدول  (

در مقايسه با مرحله رويشي     گياهان يونجه و سيب زميني     زايشي  
همچنين تراكم  ).  ۴جدول  (اختالف معني داري داشت        هاآن

در مرحله    A. pilosus و    O. horvathiجمعيت گونه هاي 
در مقايسه با مرحله رويشي     ان يونجه و سيب زميني     گياهزايشي  

  ).۴جدول (ها بيشتر بود، ولي اختالف معني داري را نشان نداد آن
 

 بحث
 O. nigerگونه ) الف(

با O. niger   شكارگرمطالعات ما نشان داد كه سن            
در مزارع سيب زميني، يونجه و گندم       تراكم جمعيت   بيشترين  

 عنوان گونه غالب سن هاي        هر سه منطقه مورد مطالعه به         
باالترين همبستگي هاي  ).  ۳جدول  ( بود    آنتوكورينهشكارگر  

مثبت و معني دار بين افزايش دما، تعداد ساعات آفتابي ماهانه و            
 O. nigerتراكم جمعيت تريپس ها با افزايش تراكم جمعيت           

اين موضوع مي تواند دليل احتمالي       ).  ۲جدول  (مشاهده شد    
ونه را روي هر سه گياه يونجه، سيب زميني و          غالب بودن اين گ   

 .گندم در هر سه منطقه مورد مطالعه توجيه نمايد
  و  مزارع يونجه  در     O. nigerتراكم جمعيت گونه        

در طي ماه هاي مختلف فصل رشدي هر سه منطقه         سيب زميني  
به گندم  استان در مقايسه با تراكم جمعيت اين گونه در مزارع             

 ت ـم جمعيـباال بودن تراك). ۳جدول ( بود طور معني داري بيشتر
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 در مزارع يونجه و سيب زميني در         O. nigerسن شكارگر   
طي ماه هاي مختلف فصل رشدي در مقايسه با مزارع گندم را              
مي توان به باال بودن تنوع گونه اي شكار، باال بودن تراكم جمعيت 
تريپس ها، شته ها و كنه دونقطه اي روي گياهان يونجه و                 

سيب زميني در مقايسه با گياه گندم و نيز كوتاه بودن طول دوره            
چراكه در مطالعه    ).  ۳جدول  (رشدي گياه گندم نسبت داد         

 با تراكم جمعيت    O. nigerحاضر تراكم جمعيت سن شكارگر       
 ).۲ جدول (تريپس ها همبستگي مثبت و معني داري را نشان داد 

 
در ار گونه سن شكارگر آنتوكورينه و شكارها به ازاي يك بوته در سه مزرعه يونجه، سيب زميني و گندم تراكم جمعيت چه مقايسه ميانگين ‐۳جدول 

 . در سه منطقه مورد مطالعه از استانو ١٣٨٣ تا ١٣٨١طي ماه هاي مختلف فصل رشدي 

A. pilosus O. horvathi O. minutus تريپس ها كنه دونقطه اي شته ها O. niger 
 

 شكارتراكم شكارگر و
 منطقه وگونه گياه

a ۶۷/۳۹ j ۹ bc ۵/۱۰۴ c ۰۳۵/۰ d ۰۱۶/۰ de ۰۱۶/۰ d ۰۴/۱ يونجه خرداد 
bc  ۲۳/۲۸ ef ۱۴/۵۵ b ۴۵/۱۱۰ a ۱۱/۰ a ۱۳/۰ b ۵۵/۰ a ۷۵/۲ يونجه تير 
d ۸/۲۰ gh ۲/۳۴ gh ۸۳/۵۶ ab ۰۸/۰ b ۰۷۵/۰ b ۵۶/۰ b ۹۵/۱ يونجه مرداد 
e ۳/۱۳ i ۸/۱۸ i ۸/۴۰ bc ۰۵/۰ c ۰۴۵/۰ bc ۳۴/۰ c ۳۶/۱ شهريور  يونجه

ab ۲/۳۶ ij ۱۵ c ۷/۱۰۲ c ۰۲۵/۰ d ۰۰۳/۰ de ۰۴۲/۰ de ۸۸/۰ سيب زميني خرداد
ab ۹۲/۳۵ a ۳۴/۱۰۱ bc ۱/۱۰۹ a ۱۲/۰ ab ۱/۰ ab ۶/۰ ab ۲۵/۲ سيب زميني تير
de ۵/۱۶ de ۳/۶۶ fg ۶۵ ab ۰۸/۰ c ۰۴/۰ a ۷/۰ b ۷۱/۱ سيب زميني مرداد

f ۷ f ۵/۴۹ hi ۳/۴۵ c ۰۳/۰ d ۰۰۴/۰ c ۳۵/۰ cd ۲۱/۱ شهريور سيب زميني
bc ۲۸ ‐ a ۱۲۰ ‐ ‐ ‐ e ۸/۰ گندم خرداد 

cd ۲۵/۲۴ ‐ ab ۵۸/۱۱۸ ‐ ‐ ‐ e ۷۵/۰ گندم تير 
 گندم مرداد ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
شهريور ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  گندم

 شبستر

bc ۹/۲۸ k ۸/۱ ef ۱۷/۷۴ c ۰۲۷/۰ e ۰ e ۰ h ۰۴۷/۰ يونجه دادخر 
c ۶/۲۶ gh ۷۱/۳۳ cd ۱۴/۹۳ ab ۱/۰ ab ۱۲/۰ c ۳۵/۰ ab ۱۵/۲ يونجه تير 

c ۲۶ gh ۳۵ g ۲/۵۹ ab ۱/۰ b ۰۷/۰ bc ۴۵/۰ bc ۵۲/۱ يونجه مرداد 
e ۶/۱۴ i ۷/۲۰ ij ۷/۳۶ bc ۰۴۲/۰ c ۰۲۸/۰ c ۳۲/۰ d ۰۷/۱ شهريور  يونجه
bc ۷/۲۹ jk ۸ ef ۸/۷۲ c ۰۲/۰ e ۰ e ۰ h ۰۴۶/۰ سيب زميني خرداد
bc ۲۲/۲۸ cd ۳۲/۷۳ d ۹۸/۹۱ ab ۰۹/۰ b ۰۸/۰ bc ۴/۰ b ۷۵/۱ سيب زميني تير
de ۷/۱۸ cd ۷۸ g ۵/۶۱ a ۱/۰ c ۰۳۵/۰ b ۵/۰ c ۳۵/۱ سيب زميني مرداد
f ۲/۷ gh ۳/۳۵ i ۷/۴۱ c ۰۳/۰ d ۰۰۵/۰ cd ۲۲/۰ de ۸۳/۰ شهريور سيب زميني
cd ۵/۲۳ ‐ b ۵/۱۰۹ ‐ ‐ ‐ f ۶۲/۰ گندم خرداد 
d ۵/۲۰ ‐ bc ۲۲/۱۰۴ ‐ ‐ ‐ f ۵/۰ گندم تير 

 گندم مرداد ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
شهريور ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  گندم

 اهر

c ۴/۲۶ k ۰۷/۰ a ۳/۵۵ c ۰۲/۰ e ۰ e ۰ h ۰۲۶/۰ يونجه خرداد 
cd ۲۲/۲۴ hi ۳۲/۲۸ f ۷۰ ab ۰۹/۰ b ۰۷/۰ c ۳/۰ cd ۲۵/۱ يونجه تير 

d ۲۰ gh ۲/۳۱ gh ۸/۵۷ a ۱/۰ bc ۰۵۵/۰ bc ۴/۰ cd ۳/۱ يونجه مرداد 
e ۵/۱۲ ij ۱۸ ij ۳۴ c ۰۳/۰ c ۰۳/۰ cd ۲۳/۰ de ۸۵/۰ شهريور  يونجه
c ۲۳/۲۶ jk ۵/۵ g ۴۱/۵۹ d ۰۰۸/۰ e ۰ e ۰ h ۰۸/۰ سيب زميني خرداد

cd ۵/۲۵ de ۹۶/۶۵ ef ۲۲/۷۴ bc ۰۵/۰ bc ۰۵/۰ cd ۲۵/۰ d ۱ سيب زميني تير
de ۳/۱۷ d ۷۰ gh ۴۲/۵۸ b ۰۷/۰ c ۰۲/۰ bc ۴۵/۰ cd ۱۵/۱ سيب زميني مرداد
f ۱/۸ gh ۹۷/۳۳ ij ۲۵/۳۳ c ۰۲۷/۰ e ۰ d ۱۸/۰ f ۵۴/۰ شهريور سيب زميني
cd ۴/۲۲ ‐ e ۴/۸۰ ‐ ‐ ‐ f ۵۱/۰ گندم خرداد 
cd ۹/۲۱ ‐ ef ۷/۷۷ ‐ ‐ ‐ g ۲۵/۰ گندم تير 

 گندم مرداد ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
شهريور ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  گندم

بستان آباد

  درصد مي باشد٥حروف غير مشابه نشان دهنده اختالف معني دار در سطح احتمال 
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 در طي مرحله رويشي قبل از گلدهي و مرحله زايشي آنتوكورينهتراكم جمعيت چهار گونه سن شكارگر  مقايسه ميانگين ‐۴جدول 
 ان آبادگياهان يونجه، سيب زميني و گندم در مناطق شبستر، اهر و بست

A. pilosus O. horvathi O. minutus O. niger 
                           تراكم شكارگر به ازاي يك بوته

 منطقه، گياه و مرحله رشدي آنها

bc ۰۶/۰ ab ۰۸/۰ d ۱۴/۰ cd ۱۸/۱  مرحله رويشي قبل از گلدهي 
ab ۱۱/۰ a ۱۳/۰ a ۵۵/۰ a ۷۵/۲ مرحله زايشي 

 يونجه

ab ۰۸/۰ bc ۰۵/۰ d ۱۵/۰ d ۱  مرحله رويشي قبل از گلدهي 
a ۱۲/۰ ab ۱/۰ a ۶/۰ a ۲۵/۲ مرحله زايشي 

 سيب زميني

۰ ۰ ۰ h ۰۸/۰  مرحله رويشي قبل از گلدهي 
۰ ۰ ۰ cd ۲۵/۱ مرحله زايشي 

 گندم

 شبستر

bc۰,۰۵ bc۰,۰۶ d۰,۱ d  ۱  مرحله رويشي قبل از گلدهي 
ab ۱/۰ ab ۱۲/۰ bc ۳۵/۰ b ۲ مرحله زايشي 

 يونجه

bc۰,۰۵ bcd۰,۰۲ cd۰,۲ de۰,۷۵  مرحله رويشي قبل از گلدهي 
ab ۰۹/۰ ab ۰۸/۰ abc ۴/۰ bc ۷۵/۱ مرحله زايشي 

 سيب زميني

 مرحله رويشي قبل از گلدهي  ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ fg ۵/۰ مرحله زايشي 

 گندم

 اهر

۰ ۰ d۰,۱ g۰,۲۵  مرحله رويشي قبل از گلدهي 
ab ۰۹/۰ bc ۰۷/۰ bc ۳/۰ cd ۲۵/۱ مرحله زايشي 

 يونجه

۰ ۰ d۰,۱ g۰,۲۵  مرحله رويشي قبل از گلدهي 
bc ۰۵/۰ bc ۰۵/۰ c ۲۵/۰ d ۱ مرحله زايشي 

 سيب زميني

 مرحله رويشي قبل از گلدهي  ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ g ۲۵/۰ مرحله زايشي 

 گندم

 ان آبادبست

 . درصد مي باشد٥ دار در سطح احتمال حروف غير مشابه نشان دهنده اختالف معني
 

همچنين همبستگي تراكم جمعيت سن شكارگر                                   
O. niger             با تراكم جمعيت كنه دونقطه اي و شته ها باال ولي 

اين نتيجه با يافته هاي       ).  ۲جدول هاي   (غيرمعني دار بود     
جمعيت افزايش تراكم   مبني بر     )۲۰۰۰(وانلرهاون و همكاران     

 روي گياه لوبيا در واكنش به           O. tristicolor شكارگر نس
منطبق تريپس گل و كنه دونقطه اي         جمعيت  افزايش تراكم    

 .است
  O. minutusگونه ) ب (

دليل ).  ۳جدول  (اين گونه در مزارع گندم مشاهده نشد           
 در مزارع گندم را        O. minutusاحتمالي عدم مشاهده سن      

 و معني دار تغييرات جمعيت     مي توان به وجود همبستگي مثبت    
و )  ۲جدول هاي  (اين گونه با تغييرات جمعيت كنه دونقطه اي         

عدم مشاهده كنه دونقطه اي در مزارع گندم و نيز كوتاه بودن              

همچنين ).  ۳جدول  (طول دوره رشدي گياه گندم ارتباط داد          
در   O. minutusاحتماال دليل باال بودن تراكم جمعيت سن           

 در طي تير و مرداد با باال بودن تراكم جمعيت مزارع سيب زميني
كنه دو نقطه اي در مزارع سيب زميني در طي تير و مرداد در               

 ).۳جدول (مقايسه با مزارع يونجه در ارتباط مي باشد 
 A. pilosusگونه ) ج(

 با تغييرات جمعيت     A.  pilosus  تغييرات تراكم جمعيت  
بستگي معني داري  شته ها روي گياهان سيب زميني و يونجه هم       

، ولي اين گونه روي گياه گندم برخوردار        )۲جدول   (را نشان داد    
بنابراين، ).  ۳جدول  (از جمعيت باالي شته ها، مشاهده نگرديد         

 در مزارع گندم نمي تواند با         A. pilosusعدم مشاهده سن      
بلكه اين موضوع به    .  جمعيت شته ها روي گندم در ارتباط باشد       

واند با كوتاه بودن طول دوره رشدي گندم و           احتمال زياد مي ت  
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برداشت زودهنگام آن قبل از افزايش تراكم جمعيت سن                 
 ۱شكل هاي  (  و نيز جثه درشت اين گونه          A. pilosusشكارگر  

در مقايسه با ساير گونه هاي آنتوكورينه و در نتيجه            )   د ‐۵تا  
توانايي كمتر آن در نفوذ به البالي سنبلچه هاي موجود در                

 .  بله گندم و تغذيه از شته ها در ارتباط باشدسن
  O. horvathiگونه ) د(

 با تراكم جمعيت هيچكدام از      O. horvathi  تراكم جمعيت 
). ۲جدول   (گروه هاي شكار همبستگي معني داري را نشان نداد         

بنابراين، تراكم جمعيت پايين اين گونه در مزارع سيب زميني و           
را )  ۳جدول  ( فصل رشدي      يونجه در طي ماه هاي مختلف       

مي توان به وجود همبستگي هاي پايين اين گونه با تغييرات دما           
و تعداد ساعات آفتابي ماهانه و نيز تغييرات جمعيت تريپس ها،           

همچنين .  شته ها و كنه دونقطه اي روي اين گياهان نسبت داد          
در مزارع گندم احتماال        O. horavathiعدم مشاهده سن      

تاه بودن طول دوره رشدي گندم و برداشت اين           مي تواند با كو  
 .  باشدO. horvathiگياه قبل از فعاليت سن شكارگر 

تراكم نتايج فوق با يافته هاي ساير محققين، مبني بر افزايش          
تعداد افزايش در واكنش به آنتوكورينه  شكارگر هاي نجمعيت س

  ).۲۷ ،۲۵، ۲۲، ۱۹، ۱۷(شكار روي گياهان، مطابقت دارد 
تاثير مرحله رويشي قبل از گلدهي و مرحله زايشي سه             )  ه(

گياه گندم، سيب زميني و يونجه در تراكم جمعيت سن هاي            
 آنتوكورينه

 گونه منطقه مورد مطالعه تراكم جمعيت           سه   در هر     
O. niger     گياهان يونجه، سيب زميني و گندم      در مرحله زايشي

ختالف ا  هادر مقايسه با مرحله رويشي قبل از گلدهي آن                
 گونهتراكم جمعيت      ).  ۴جدول   (معني داري نشان داد        

O. minutus    گياهان يونجه و سيب زميني    در مرحله زايشي    نيز
اختالف   هادر مقايسه با مرحله رويشي قبل از گلدهي آن                

همچنين تراكم جمعيت گونه هاي    ).  ۴جدول  (معني داري داشت   
O. horvathi   و A. pilosus      يونجه و   گياهاندر مرحله زايشي 

ها در مقايسه با مرحله رويشي قبل از گلدهي آن            سيب زميني  
 ).۴جدول  (بيشتر بود، ولي اختالف معني داري را نشان ندادند           

 آنتوكورينه سن شکارگر     تراكم جمعيت بيشتر هر چهار گونه       
زايشي  در طی مرحله        O. minutusو    O. nigerبه ويژه  

تغذيه با  ال مي تواند    ان يونجه، سيب زميني و گندم احتما       گياه
شكار هاي مربوطه   شكارگر از     هايپوره هاي سن حشرات كامل و    

  غني از پروتئين   راه دانه هاي گرده به عنوان مكمل غذايي       به هم 
افزايش نيز  )  ۱۹۸۵(كيمان و يرقان     باشد، چراكه    در ارتباط    

با  را   Oriusباروري گونه هاي مختلف سن هاي شكارگر جنس         
از شكارهاي متعدد بندپا به همراه دانه هاي گرده        تغذيه توام آنها    
نيز قابليت در     )  ۱۹۹۷(كول و همكاران       .  گزارش كرده اند  

روي    شكارهاي جمعيت  دسترس بودن گرده گياه ذرت و تراكم       
  O. insidiosusآن را از عوامل موثر در كارايي سن شكارگر           

 . دانسته اند
در تراكم جمعيت   تاثير شرايط اقليمي مناطق مورد مطالعه        )  ر(

 سن هاي آنتوكورينه
  گونه سن شكارگر به ويژه        ۴تراكم جمعيت بيشتر هر         

O. niger    وO. minutus           در منطقه شبستر در مقايسه با
تراكم جمعيت هر  باال بودن مناطق اهر و بستان آباد را مي توان به

ماهانه   دما و تعداد ساعات آفتابي    سه گروه شكار و نيز باال بودن        
چراكه در مطالعه   .  )۳ و   ۱  جدول(داد  ارتباط  شبستر    همنطقدر  

 گونه سن شكارگر با      ۴حاضر بين افزايش تراكم جمعيت هر         
افزايش دما و تعداد ساعات آفتابي ماهانه همبستگي هاي مثبت و  

 ). ۲جدول ( درصد مشاهده شد ۵معني دار در سطح احتمال 
تراكم افزايش  اين نتايج با يافته هاي محققين قبلي مبني بر          

تعداد افزايش  در واكنش به آنتوكورينه شكارگر هاي نجمعيت س
طول دوره روشنايي،    دما و    شكار خورده شده و نيز افزايش          

وانلرهاون و  برای مثال   .  )۲۸ و   ۲۷،  ۲۰،  ۱۳،  ۱۰(مطابقت دارد   
 سن  جمعيتافزايش تراكم       روي گياه لوبيا    )۲۰۰۰(همكاران  
جمعيت   افزايش تراكم   ر واكنش به  درا     O. tristicolorشكارگر

 افزايش  همچنين  .گزارش كرده اند تريپس گل و كنه دونقطه اي       
 در  O. laevigatus (Fieber)  سن شكارگر جمعيت    تراكم

زنده ماندن اين    درصد  باروري و      ، نشوونما نتيجه افزايش نرخ   
روشنايي توسط  طول دوره      و در واكنش به افزايش دما      گونه  

و نيز  )  ۱۹۹۷(، کوکوزا و همکاران      )۱۹۹۴(آلوزت و همكاران     
كيم و همكاران   .  گزارش شده است  )  ۱۹۹۳(نيكولي  نی و   يتوماس

 Orius  سن هايتراكم جمعيت    كه   ه اندنيز گزارش كرد  )  ۲۰۰۱(
spp.             در طي نسل هاي متوالي و روي گياهان متعدد در واكنش
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شكار تعداد ساعات آفتابي ماهانه و افزايش تراكم        به افزايش دما،    
 . افزايش مي يابد
 نتيجه گيري

، O. niger  ،O. minutus    گونه سن شكارگر   ۴در مجموع   
O. horvathi   و A. pilosus     يونجه و سيب زميني و    در مزارع

استان  در مزارع گندم      O. nigerفقط يك گونه سن شكارگر       
آذربايجان شرقي فعاليت دارند كه به عنوان شكارگرهاي مهم            

 شكارگرسن   .  ا و كنه ها عمل مي كنند          تريپس ها، شته ه  
O. niger      در هر سه مزرعه و     تراكم جمعيت   با داشتن بيشترين

در هر سه منطقه مورد مطالعه به عنوان گونه غالب سن هاي               
 در مزارع يونجه، سيب زميني و گندم استان         آنتوكورينهشكارگر  

 الزم است كه تحت شرايط        ،بنابراين.  آذربايجان شرقي مي باشد 

زمايشگاهي باروري، نرخ نشوونما، درصد زنده ماني، واكنش هاي        آ
 با تغذيه از    آنتوكورينهتابعي و عددي هر چهار گونه سن شكارگر         

گونه هاي مختلف شكار و تراكم هاي متفاوت آنها در دماها،               
رطوبت هاي نسبي و طول دوره هاي روشنايي متفاوت مطالعه            

م آن و نيز شرايط دمايي،      شوند و مناسب ترين گونه شكار و تراك      
طول دوره روشنايي و رطوبتي مورد ترجيح هر كدام از گونه هاي           

 .سن هاي شكارگر مشخص شوند
 

 سپاسگزاري
به خاطر از كشور فرانسه از جناب آقاي پروفسور ژان  پريكارد 

تاييد نام صحيح گونه هاي سن هاي شكارگر زيرخانواده                 
 . تشكر و قدرداني مي گرددآنتوكورينه
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