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 چکیده

 اصلی این آزمایش ازاهداف  های بالغ و نابالغ با نوع کشتو تعداد کنه هاتعداد کل کنهبررسی ارتباط تنوع، اهداف: 
 باشد. می

 
های های منظم و تصادفی از افقبرداری، نمونهOribatidaهای به منظور تعیین فراوانی و تنوع کنه ها:مواد و روش

 . بعد از صورت گرفت 1393سال  تابستان شرقی درشهرستان مرند استان آذربایجانزیستگاه  41مختلف خاک متعلق به 
ها اسالیدهای میکروسکوپی تهیه و مورد شناسایی قرار گرفتند. بعد از آن ،نمونه های خاکود در موج کنه هایاستخراج 

های بالغ و نابالغ با نوع کشت و تعداد کنه هاتعداد کل کنهبررسی ارتباط تنوع، ، وینر-شاخص تنوع شانوناز محاسبه 
 انجام گرفت.

 
ها را افراد بالغ تشکیل اکثر کنهکه  آوری و شناسایی شدجمعنواده خا 49جنس و  22گونه متعلق به  99تعداد  ها:یافته
بیشترین درصد  Discoppia (Cylindrappia) cylindricaو  Epilohmania cylindrica cylindricaهای گونه .دادند

 د فراوانی دربیشترین درص  D. (Cylindroppia) cylindricaغالب  یاند. کنهفراوانی نسبی را به خود اختصاص داده
 2و تنها از آفتابگردان گونه  2، گندم تنها ازگونه  11، تنها از مرتع گونه 9تعداد  به خود اختصاص داد.را  های گندمکشت

، مزارع آفتابگردان و مراتع به دست 3های تنوع در باغ مخلوط بیشترین شاخص .آوری شدندتنها از باغ جمع گونه نیز
های ها و افقکشتدر های بالغ و نابالغ تنوع و تعداد کنهای تنوع در مزارع گندم به دست آمد. هآمد و پایین ترین شاخص

داری را نشان نداد ولی های مختلف اختالف معنیها نیز در کشتداری نشان ندادند. تعداد کل کنهمختلف تفاوت معنی
بیشترین تعداد ، نشان دادند. افق دوم 9احتمال %  طحداری را در سها اختالف معنیهای مختلف از نظر تعداد کل کنهافق
در افق دوم و کمترین تنوع در افق سوم ها کنهبیشترین تنوع  داشت ولی افق سوم تعداد کمتری را نشان داد. راها کنه

 و افق در اثر متقابل نوع کشت .را به خود اختصاص داداز میان انواع کشت، آفتابگردان بیشترین تعداد کنه  .مشاهده شد
های بالغ تعداد کنه همشاهده شد ک در افق دوم با بافت لوم رسی تعداد کل کنهبیشترین  .دار نبودکدام از صفات معنیهیچ

  .در افق اول با بافت لوم رسی شنی مشاهده شدها کنهبیشترین تنوع بود. های نابالغ در آن بیشتر از کنه
 

توان نتیجه گرفت که انواع کشت و مکان به دست آمده میی اای و فراوانی کنهتنوع گونه شاخص بر اساس :گیرینتیجه
در یک سطح قرار دارند. تفاوت  به مواد شیمیایی و فلزات سنگین های مورد بررسی از نظر آلودگی و یا عدم آلودگی

باالیی  افقرطوبت در ت است. ها به رطوبهای مختلف ناشی از حساسیت این کنههای اریباتید در افقفراوانی و تنوع کنه
  .ها به افق دوم با میزان رطوبت بیشتر شده استمهاجرت این کنهمنجر به برداری در زمان نمونهخاک 

 
 موجود زنده، شاخص تنوع، بافت خاک، آلودگی، اکوسیستم کلیدی: واژه های



 9011/ سال  0شماره   03نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                الهی، موحدزادهلطف                  532

 

Evaluating the Diversity of Oribatida Mites affected by Several Cropping Systems  

and Soil Types 

 
Parisa Lotfollahi1, Elnaz Movahedzadeh2,  Solmaz Azimi1* 

 

Received: November 24, 2019   Accepted: May 13, 2020 

1-Assoc. Prof., and Assist. Prof., Dept. of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid 

Madani University, Tabriz, Iran. 

2-Dept. of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran. 
*Corresponding Author Email: s_azimi2007@yahoo.com 

 

 
Abstract 
Objectives: Investigating the relationship between diversity, total number of mites and number of adult and 
immature mites with the type of culture were the main objective of this experiment. 
 
Materials and Methods: In order to determine the frequency and diversity of Oribatida mites, regular and 
random sampling of different soil horizons belonging to 21 habitats of Marand region of East Azerbaijan 
province was performed in the summer of 2014. Sampling was performed by digging soil profiles and 
sampling from different horizons. After extracting the mites from the soil samples, microscopic slides of 
them were prepared and identified. Then, the texture type of the studied soils was determined. Finally, after 
calculating the Shannon-Wiener diversity index, the relationship between diversity, total number of mites 
and number of adult and immature mites with the type of culture was investigated using MSTAT-C software. 
 
Results: 59 species belonging to 44 genera and 28 families were collected and identified, most of which 
were adults. Among them Epilohmania cylindrica cylindrica and Discoppia (Cylindrappia) cylindrica 
species have the highest relative abundance. The dominant mite D. (Cylindroppia) cylindrica had the highest 
percentage in wheat fields. 9 species were collected only from pastures, 11 species only from wheat fields, 4 
species only from sunflower fields and 4 species only from gardens. The highest diversity indices were 
obtained in mixed garden 3, sunflower fields and pastures and the lowest diversity indices were obtained in 
wheat fields. The diversity and number of adult and immature mites did not show significant differences in 
different cultures and horizons. The total number of mites did not show a significant difference in different 
cultures, but different horizons showed a significant difference in the total number of mites at a probability 
level of 5%. The second horizon had the highest number of mites and the third horizon showed a smaller 
number. The highest variability was observed in the second horizon and the lowest variability was observed 
in the third horizon. Among the cultures, sunflower had the highest number of mites. The interaction effect 
of cultivation and horizon was not significant in any of traits. The highest total number of mites was 
observed in the second horizon with clay loam texture in which the number of adult mites was more than 
immature mites. The greatest variability was observed in the first horizon with sandy clay loam texture.  
 
Conclusion: Based on the index of species diversity and frequency of mites obtained, it can be concluded 
that the types of crops and localities studied are on the same level in terms of contamination or non-
contamination with chemicals and heavy metals. The difference in the frequency and variety of oribatid 
mites in different horizons is due to the sensitivity of these mites to moisture. Moisture in the upper soil 
horizon at the time of sampling has led to the migration of these mites to the second horizon with higher 
moisture content. 
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 مقدمه

پوسته خاک پس از آب وهوا، سومین جزء عمده 

که پایگاه گردد. خاک عالوه بر اینمحیط زیست تلقی می

موجودات روی زمین، به ویژه جوامع انسانی است، 

محیط منحصر به فردی برای زندگی انواع حیات، 

های فعالیت. رودمخصوصا گیاهان به شمار می
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همچون کودهای  کشاورزی به دلیل اضافه کردن موادی

ها به کشچنین سموم شیمیایی مانند آفتشیمیایی و هم

منابع عمده آلوده کننده خاک به شمار  محیط خاک از

به جهت اینکه در کشاورزی  .(4112)وولکویچ  رودمی

ها بیشتر بررسی ،ها استآالینده در معرضخاک بیشتر 

کشاورزی صورت گرفته است.  هایروی آلودگی خاک

های زیستی، فیزیکی ی سالمت خاک شامل پایشارزیاب

های خاصی شیمیایی است که در آن از شاخصو 

شود. تنوع زیستی به عنوان یک شاخص استفاده می

محیط از عوامل پذیری تاثیرمهم در برآورد میزان 

تنوع . (4111تپه زاده قورت)حسن تاثیرگذار است

یک گونه  ای از ذخایر ژنی موجود درزیستی به مجموعه

-ملموس ایتنوع گونهو شود و یا اکوسیستم اطالق می

گیرد که تحت ترین مفهوم تنوع زیستی را در بر می

 تاثیر تغییرات اکوسیستمی است.

-ای یک اکوسیستم و ارائهه منظور تعیین تنوع گونهب

-عددی از یک سری شاخص صورت یک کمیتی آن به

مهم زیستی که های یکی از شاخص. شودمی ها استفاده

شود، ی زیادی میها از آن استفادهدر ارزیابی زیستگاه

ای است. امروزه نسبت بین تعداد شاخص تنوع گونه

ها و کل تعداد افراد در یک اجتماع را به عنوان تنوع گونه

-کنند که میزان آن به ثبات محیط ای تعریف میگونه

ات در ها بستگی دارد و از آنجایی که این ثبزیست آن

های مختلف، متفاوت است اجتماعات و اکوسیستم

ای نیز در این مناطق دستخوش وضعیت تنوع گونه

ای تغییرات محیطی خواهد بود. به همین دلیل تنوع گونه

های انسانی اهمیت زیادی در بررسی عملکرد و دخالت

  (.4112های طبیعی دارد )اردکانی در سیستم

-شاخص شانون، های تنوع زیستیاز بین شاخص

ها از عمومیت بیشتری وینر در بین اکولوژیست

وینر در یک -برخوردار است. مقدار شاخص شانون

محیط تحت استرس شدید با آلودگی زیاد، از مقدار 

شود و تا حدود پنج الی شش که عددی صفر شروع می

 (.4112رسد )اردکانی بیانگر یک محیط سالم است می

قه پایش تمام موجودات یک منطای در بررسی تنوع گونه

پذیر نیست و لذا الزم است از نشانگرهایی زنده امکان

استفاده شود که قادر به ارزیابی و بررسی شرایط 

اکوسیستم هستند. ارزیابی نشانگرهای زیستی، امروزه 

ها برای مدیریت به علت تمایل به افزایش تالش

ر ، در جهت حفظ و گسترش کشاورزی پایدااکوسیستم

 ،ترین صفت یک نشانگر زیستیحائز اهمیت است. مهم

حساسیت باالی آن در برابر تغییرات محیطی است. یکی 

ترین نشانگرهای زیستی در عرضه خاک از مهم

. هستندهای اریباتید های خاکی و کنهکشاورزی، کرم

ای این موجودات را جمعیت و تنوع گونه ،آلودگی خاک

 .(4112کاران )بروکنر و هم دهدکاهش می

 :Acari: Sarcoptiformes)دهای اریباتیکنه

Oribatida)  ترین گروه از ترین و قدیمییکی از متداول

)رحمانی و  باشندها میهای آلی اکثر خاکبندپایان افق

، تنوع زیستگاهی باالیی دارند هااین کنه. (4114 همکاران

دارند  های اکولوژیک راتوانایی سازگاری با تمام آشیان

هایی هستند طور معمول بندپایان غالب اکوسیستمو به

از مواد آلی  و ی فراوان دارندکه مواد آلی و پوسیده

های ها در اکوسیستمها و گلسنگها، جلبکمرده، قارچ

 .(4119)سوبیاس  کنندمیخاکی سرتاسر جهان تغذیه 

فلزات های خاک مانند های اریباتید در برابر آالیندهکنه

لذا این  پذیر هستندسنگین )منگنز، مس و سرب( آسیب

بررسی  برای های مناسبها را به مدلآن ،ویژگی

های کشاورزی اکوسیستم ،ژهیها به وخاک آلودگی تمام

که در مجاور شهرها هستند، تبدیل کرده است )لبرون و 

ی که به این منظور مطالعاتنتایج  (.1999وان استرالن 

و  کم توانایی تولید مثلبه علت  داد کهنشان  انجام شد،

ا به عنوان هآناز  توانمی ،ااریباتیده پراکندگی کم

های زیستی، برای بررسی تغییرات محیط شاخص

رحمانی و همکاران ( کردمخصوصا خاک استفاده 

 .(4119کرانتز و والتر ؛ 4114

ی خود های اریباتید نیز به نوبهتنوع و تراکم کنه

امل محیطی بسیار زیادی قرار دارد و تحت تاثیر عو
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ها صورت گرفته مطالعات نسبتا کمی در رابطه با آن

؛ 4119؛ اورهان 4119؛ ایوان 4112 فوجیکاوا) است

در ایران نیز مطالعات خیلی کمی در  .(4113آندره 

اتید صورت گرفته است که های اریبارتباط با تنوع کنه

بیر و همکاران توان به مطالعات هاشمی خمی از جمله

های اریباتید مراتع آذربایجان ( روی تنوع کنه4119)

های ( روی تنوع کنه4112غربی و عظیمی و همکاران )

های ارسباران اشاره کرد. هدف از جنگلاریباتید 

های کنهتعداد بررسی ارتباط تنوع و حاضر  پژوهش

باشد. می خاکو افق بافت  ،اریباتید با نوع کشت

ی منظمی تاکنون مطالعههند که دان میها نشبررسی

های مختلف خاک صورت نگرفته است و روی فون افق

 .هدف استبه این برای نیل ی حاضر اولین قدم مطالعه

 

  هامواد و روش

شهرستان : مورد مطالعه هایمرتع، مزارع و باغ 

تا  29° 19'عرض شمالی و  39° 92'تا  39° 2'مرند بین 

کیلومترمربع قرار  9/3319وسعت طول شرقی با  °22

درصد آن را اراضی کشاورزی،  4/39گرفته است که 

درصد بقیه را اراضی  9/41درصد اراضی مرتعی و  21

نی روستایی ها و نقاط مسکوها، کوهبایر، پستی و بلندی

(. 4113 سالنامه آمار ایران) دهدو شهری تشکیل می

وب شرق ی مورد بررسی در این مطالعه در جنمنطقه

تا  39°43'99''ی جغرافیایی شهرستان مرند در محدوده

 29°99'44''تا  29°29'19''عرض شمالی و  42°39'49''

  (.1)شکل  شتداطول شرقی قرار 

: شناسی و برداشت نمونههای خاکحفر پروفیل

 گرفت. انجام 1393برداری در اواخر شهریورماه نمونه

برداری در هنمایی از نقاط نمون 1و شکل  1جدول 

ی حفر شده هاپروفیلی مورد مطالعه و موقعیت منطقه

در جدول  د.ندهرا نشان می هابه منظور برداشت نمونه

-های مورد بررسی آمده است. از تمام نمونهنیز افق 4

های مورد بررسی مقدار مساوی خاک و افق هابرداری

ها هتمام نمونکیلوگرم برداشته شد.  4 ± 9/1ی به اندازه

آوری و ثبت مشخصات از جمله تاریخ و پس از جمع

های پالستیکی به برداری در داخل کیسهمحل نمونه

ی کشاورزی دانشگاه دانشکده شناسیآزمایشگاه کنه

 .شهید مدنی آذربایجان انتقال داده شدند

جهت استخراج : هااستخراج و شناسایی کنه 

تفاده شد. های موجود در خاک از قیف برلیز اسنمونه

شدگی ی سختهای مورد بررسی با توجه به درجهکنه

-شفاف مدت یک تا چهار هفته  بهبدن در مایع نسبیت 

های روزانه و در صورت شفاف شدند که طی بررسی

ها با کمک ی اسالید دائمی از آنشدن، نسبت به تهیه

. (4119کرانتز و والتر ( اقدام گردید ی هویرآمیخته

ها با کمک منابع مکتوب موجود و با تمامی نمونه

در سطح  Olympus BX53استفاده از میکروسکوپ 

ها در مورد شناسایی قرار گرفتند. نمونهگونه، 

آزمایشگاه گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهید مدنی 

 .شدندداری آذربایجان نگه

های ها، نمونهبعد از استخراج کنهتعیین بافت خاک:  

ستخراج جهت تعیین بافت خاک خاک خشک شده بر اثر ا

های رایج ارسال و با کمک روش به متخصصین مربوطه

نوع ( 4112؛ آنونیموس 1924بویوکوز آزمایش خاک )

 ها تعیین شد.بافت آن

به منظور : وینر-ی شاخص تنوع شانونمحاسبه

صورت یک ی آن بهو ارائه هاکنهای تعیین تنوع گونه

با فرمول زیر وینر  -کمیت عددی، شاخص شانون

 د.      یمحاسبه گرد

 

  

تعداد کل  Nای، شاخص تنوع گونه Hدر این فرمول، 

تعداد کل  sام و iی تعداد جمعیت گونه Niجمعیت افراد، 

ی ها است. در این مطالعه به منظور محاسبهگونه

 Ecologicalافزاروینر از نرم-شاخص تنوع شانون

Methodology  ( استفا4111کربس ).ده شد 
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 .در شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی بردارینقاط نمونهو موقعیت  ی مورد مطالعهمنطقه -1شکل
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 در این مطالعه. برداریمختصات نقاط نمونه -1جدول 

 برداریکد محل نمونه طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع 

 1221 29°92'11.42"E 39°42'99.92"N  1 رد آلو و گردو()سیب، زباغ 

 1394 29°94'94.92"E 39°42'99.21"N 4 )سیب، زرد آلو و گردو( باغ 

 1392 29°91'91.22"E 39°42'9.21"N 3 )سیب، زرد آلو و گردو( باغ 

 1399 29°92'22.34"E 39°42'11.22"N  1آفتابگردان مزرعه 

 1319 29°91'2.29"E 39°49'39.14"N  4آفتابگردان مزرعه 

 1312 29°91'14.23"E 39°42'12.94"N  3آفتابگردان مزرعه 

 1249 29°91'99.2"E 39°43'99.4"N  1مرتع 

 1299 29°93'32.32"E 39°42'49.21"N  4مرتع 

 1232 29°94'19.43"E 39°42'41.22"N  3مرتع 

 1921 29°99'41.99"E 39°42'39.42"N  2مرتع 

 1241 29°91'13.14"E 39°43'42.12"N  9مرتع 

 1322 29°94'99.44"E 39°49'49.19"N  1گندم مزرعه 

 1333 29°91'21.92"E 39°42'42.92"N  4گندم مزرعه 

 1492 29°29'91.91"E 39°42'92.12"N  3گندم مزرعه 

 1342 29°91'19.21"E 39°42'49.13"N  2گندم مزرعه 

 1391 29°91'22.29"E 39°49'21.99"N  9گندم مزرعه 

 1232 29°91'11.29"E 39°43'99.92"N  2گندم مزرعه 

 1341 29°29'41.22"E 39°49'19.39"N  2گندم مزرعه 

 1491 29°29'19.39"E 39°42'42.43"N  9گندم مزرعه 

 1349 29°29'19.21"E 39°49'49.21“N  9گندم مزرعه 

 

 

 هاداده تجزیه

های و تعداد کنه هاتعداد کل کنهبررسی ارتباط تنوع، 

های حاصل از سه غ با نوع کشت روی دادهبالغ و نابال

ی گندم، سه مزرعه نهبرای افق اول، دوم و سوم 

)مخلوطی از درختان میوه( ی آفتابگردان، سه باغ مزرعه

ها با استفاده و سه مرتع انجام گرفت. نرمال بودن داده

 MSTAT-Cافزار از تست کلموگروف اسمیرنوف در نرم

های تنوع و تعداد کنههای مربوط به دادهتست شد. 

های نابالغ در احتمال یک درصد نرمال بودند، ولی داده

های بالغ نرمال اد کنهو تعد هاتعداد کل کنهمربوط به 

های غیر نرمال ابتدا با استفاده از ضریب داده نبودند که

ی واریانس به صورت نرمال شده و سپس تجزیه 

با  طرح بلوک کامل تصادفیبر پایه  فاکتوریل آزمایش

در نهایت  انجام گرفت. MSTAT-Cافزار نرم کمک

 های اصلی صورت گرفت.ی میانگین روی دادهمقایسه

های و تعداد کنه هاتعداد کل کنهبررسی ارتباط تنوع، 

های حاصل خاک روی داده افقبالغ و نابالغ با بافت و 

انجام  (1-9)گندم  ی گندممزرعه 9از دو افق اول و دوم 

افق و نوع بافت خاک به صورت گرفت. در این مطالعه 

-یک تیمار در نظر گرفته شد. برخی از تیمارهای افق
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بافت -بافت بدون تکرار حذف و در نهایت پنج تیمار افق

با تکرارهای نامساوی دو و سه تکرار، شامل موارد زیر 

 به دست آمد:

  تکرار بافت لومی رسی شنی؛ با دو -1افق  :1تیمار 

 بافت لومی شنی؛ با سه تکرار -1: افق4تیمار 

 بافت لومی؛ با دو تکرار -1: افق3تیمار 

 بافت لومی رسی؛ با سه تکرار -4:  افق2تیمار 

 بافت لومی رسی شنی؛ با سه تکرار -4: افق9تیمار 

ها غیر نرمال بودند که بررسی تمامی دادهدر این 

ی ، تجزیهها از طریق ضریب پس از تبدیل داده

ی واریانس به صورت تجزیهصورت گرفت. واریانس 

 آماری افزارنامتعادل با کمک نرم طرح کامال تصادفی

SPSS   (.1991)نوروسیس  صورت گرفت 19نسخه 

 

 نتایج و بحث 

 کنه 922، در مجموع تعداد ی حاضردر مطالعه

ه خانواد 49جنس و  22گونه متعلق به  99متشکل از 

ها را افراد بالغ )به اکثر کنه .آوری و شناسایی شدجمع

( تشکیل دادند که از دالیل آن احتمال باالی 222تعداد 

برداری از افراد بالغ، به دلیل زاد و ولد پایین و نمونه

توان نام برد. های بالغ اریباتید را میطول عمر باالی کنه

هایی ا گونههای استخراج شده، تنهبه علت باال بدن کنه

در کل مناطق مورد که باالترین درصد فراوانی را 

اند، به این ترتیب آورده به خود اختصاص دادهبررسی 

  Epilohmania cylindrica cylindricaهای گونه شد.

 Discoppia (Cylindrappia)درصد و گونه  92با 

cylindrica  با سی و یک درصد بیشترین درصد

در بررسی اند. خود اختصاص دادهفراوانی نسبی را به 

غالب  یکنه های گندممربوط به افق اول و دوم کشت

D. (Cylindroppia) cylindrica   عدد 119به تعداد 

های این کشت را به درصد کنه 21بود که در حدود 

 Adelphacarus هایگونه خود اختصاص داد.

reticulatus ،Ctenacarus araneola ،

Cosmochthonius ruizi ،Thamnacarus sp. ،

Jacotella frondeus ،Corynoppia kosarovi 

kosarovi ،Passalozetes africanus ،
Passalozetes sp.  وOribatula (Zygoribatula) 

sp. آوری شدند.تنها از مرتع جمع 

،  Beklemishevia hispaniolaهایگونه     

Gehypochthonius rhadamanthus ،

Arborichthonius azarbaijanensis ،
Similochthonius sp. ،Acrotritia ardua ،

Lasiobelba kuehnelti ،Tectocepheus velatus ،
Berlesezetes aegypticus ،Oribatul (Oribatula) 

tibialis allifera،fimbriatus Scheloribates 

fimbriatus و Baloghiella foveolata گندم از تنها 

 .شدند آوریجمع

، Tyrophagus perniciosus هایگونه     

Gilarovella demetrii ،Separatoppia sp. و 

Suctobelbella italica  آوریجمع آفتابگردان از تنها 

 .شدند

 Punctoribates liber (P.)  ،Galumna هایگونه     

(G.) iranensis ،Galumna (G.) karajica و 

Galumna sp. شدند یآورجمع باغ از تنها. 

 ،برداریهای مختلف مورد نمونهنتایج مربوط به افق

های ها و تعداد کنهوینر، تعداد کل کنه -شاخص شانون

برداری در ها و نقاط نمونهبالغ و نابالغ در تمامی افق

 3و  4 جدولچهار نوع کشت به همراه بافت خاک در 

 آمده است.

ستند عامل ثبات و تنوع الزم و ملزوم یکـدیگر ه دو

 بایدابتدا  زیست بومدر واقع یک . و اثرات مکملی دارند

باشـد تـا در  )تعـادل(برخوردار از یـک ثبـات نسـبی 

در چنین شرایطی با وجـود ثبـات . آن تنـوع افزایش یابد

نسـبی، افـزایش تنوع سبب حفظ و تداوم ثبات 

هایی نظیر شود، لذا باال بـودن شاخصمی )پایداری(

دهنده نـر در یـک منطقـه در درجـه اول نشانوی-شانون

و  4نتایج جدول  طور کههمان. باشدثبات آن منطقه می

 وینـر-شانونشاخص دهد تیمارهایی که نشان می 3
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است از ثبات بیشتری  3تا  9/1ها در محدوده آن

برخوردار است. مقادیر کمتر از این مقدار بیانگر وجود 

الزاما این تنش با  (.4113ویسوا است )تنش در محیط 

اند ناشی از عدم نگهداری توتوجه به نوع بافت خاک می

 باشد. رطوبت 

های دارای ها در زیستگاهفراوانی نسبی این کنه

مواد شیمیایی نظیر  کمتر کاربرد بیشتر با گیاهی پوشش

داری طورمعنی به و کودهای شیمیایی،ا هکشآفت

 با گیاهی کمتر دارای پوشش هایبیشتر از زیستگاه

 کود و هاکشازآفت استفاده(عملیات کشاورزی رایج 

( است. طبق عمیق و شخم ورزیخاک عملیات شیمیایی،

های تنوع ( بیشترین شاخص3و  4نتایج حاصله )جدول 

مزارع آفتابگردان و  ،3باغ مخلوط  در 9/1باالتر از 

تواند به خاطر عدم مراتع به دست آمد که احتماال می

یات کشاورزی در مراتع و عملیات کشاورزی کم عمل

 و باغ همراه با اکوسیستم مرطوب مزارع آفتابگردان

های تنوع در مزارع گندم نیز شاخص باشد. پایین بودن

ورزی باال و این واقعیت که در به خاطر عملیات خاک

بیشتر طول سال زمین مزارع گندم عاری از پوشش 

آفتاب است طبیعی گیاهی و در معرض مستقیم تابش 

ها به علت باال بودن تنوع رفت در باغباشد. انتظار میمی

های دیگر ها در مقایسه با کشتگیاهی تنوع این کنه

عکس این ، 3به جز باغ بیشتر باشد. اما نتایج این تحقیق 

تواند به علت باال بودن انتظار را نشان داد که می

-نوع کنهمصرف سموم و کودهای شیمیایی باشد که ت

های اریباتید را از حد انتظار در باغات کاهش داده است. 

ای و فراوانی تنوع گونه از دیگر عوامل موثر بر شاخص

به فلزات سنگین  های خاکزی، میزان آلودگی خاککنه

)اولید و  استهای صنعتی انسان ناشی از فعالیت

. عدم تاثیر نوع کشت و بافت الزاما به (4119همکاران 

باشد و ها نمیعدم وجود آلودگی در این کشت معنی

توان گرفت این است که از نظر ای که میتنها نتیجه

 آلودگی و یا عدم آلودگی در یک سطح قرار دارند.

(،  2واریانس صورت گرفته )جدول طبق تجزیه     

های ها و افقکشتدر های بالغ و نابالغ تنوع و تعداد کنه

ها نشان ندادند. تعداد کل کنه داریمختلف تفاوت معنی

داری را نشان های مختلف اختالف معنینیز در کشت

ها اختالف های مختلف از نظر تعداد کل کنهنداد ولی افق

-نشان دادند. مقایسه 9داری را در سطح احتمال % معنی

ها نشان افق  به مربوط های اصلیی میانگین روی داده

( با اختالف خیلی کم 49/12داد که افق دوم )با میانگین 

 راها ( بیشترین تعداد کنه19/12با افق اول )با میانگین 

 92/4داشت ولی افق سوم تعداد کمتری را با میانگین 

بیشترین تنوع در افق دوم با  (.9نشان داد )جدول 

و کمترین تنوع در  91/1وینر -میانگین شاخص شانون

 99/1وینر -شانون افق سوم با میانگین شاخص

-تعداد کل کنه(. پایین بودن تنوع و 4مشاهده شد )شکل 

( 4119و همکاران ) اورهاندر افق سوم با نتایج  ها

ها در افق و تنوع کنهتعداد باال بودن  کامال مطابقت دارد.

-احتماال ناشی از زمان نمونه( 4و شکل  9)جدول دوم 

در منطقه باشد. می یعنی اواخر شهریور ماه برداری

ها طبیعتا کنه مطالعه طی مرداد و شهریورماه،مورد 

برای فرار از خشکی و گرمای هوا به اعماق خاک نفوذ 

. از کنندو نتایج حاصله این پدیده را تایید می کنندمی

میان انواع کشت، آفتابگردان بیشترین تعداد کنه )با 

( را به خود اختصاص داد که به خاطر 22/93میانگین 

 Epilohmannia (1912)بارلز  ی غالبحضور گونه

cylindrica cylindrica  درنمونه  91 با تعداد 

ها در آن اختالف ولی تنوع کنه ،باشدمی 4آفتابگردان 

. برخالف (1912)برلیز  چندانی با گندم و مرتع نداشت

را  (21/1) هاو تنوع کنه (22/19) انتظار باغ کمترین تعداد

 مطابقت ندارد پیشینت ( که با مطالعا3نشان داد )شکل 

کدام از اثر متقابل نوع کشت و افق در هیچ .(4112)ایوان 

 (.2دار نبود )جدول صفات معنی

(، 2 ی واریانس صورت گرفته )جدولطبق تجزیه

در های بالغ و نابالغ ها و تعداد کنهتنوع، تعداد کل کنه

 مزارع گندم مورد مطالعه های مختلفها و افقبافت
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 تعداد کل کنهنشان ندادند. بیشترین  یدارنیاختالف مع

 ( در افق دوم با بافت لوم رسی22/41)با میانگین 

( 22/19های بالغ )با میانگین تعداد کنه همشاهده شد ک

( بود 33/4های نابالغ )با میانگین در آن بیشتر از کنه

 .D یاحتمالی آن حضور گونه (. یکی از دالیل2)شکل

(Cylindroppia) cylindrica  در این  نمونه 34با

شکل ایاین گونه بدنی کوچک و استوانه باشد.می مکان

های کوچک بافت لوم دارد و به راحتی در داخل حجره

کند. رسی حرکت کرده و به اعماق خاک نفوذ می

( 99/1 وینر-بیشترین تنوع )با میانگین شاخص شانون

در افق اول با بافت لوم رسی شنی مشاهده شد 

های بندی خوبی دارد و کنه(. این نوع خاک حجره2شکل)

های متفاوت قادر به زندگی در آن ها و شکلبا اندازه

تمامی عوامل مورد مطالعه  .(1929)پرز اینگو  باشندمی

با بافت لوم شنی نشان دادند.  1کمترین مقدار را در افق

زیرا این نوع بافت خاک به راحتی رطوبت خود را از 

های اریباتید نسبت به کاهش رطوبت دهد و کنهدست می

ها (. در مورد کنه4113ویسوا باشند )بسیار حساس می

ترین زی، فاکتور رطوبت مهمو سایر موجودات خاک

ای است عامل موثر تعیین کننده جمعیت و تنوع گونه

عدم تفاوت در نتایج تحقیق  (4113)آگونومی و اومنا 

های مختلف از نظر دهد زیستگاهحاضر نشان می

ها اکثریت کنهداری ندارند و رطوبت خاک، تفاوت معنی

های مختلف سال باید در ماهرا افراد بالغ تشکیل دادند. 

 های بیشتر در این رابطه انجام گیرد.بررسی

 
 اریباتید در های بالغ و نابالغها و تعداد کنهوینر، تعداد کل کنه -شاخص شانون، هاافقعمق  ،بافت خاک -2جدول 

 ها، مزارع آفتابگردان و مراتع مورد مطالعهسه افق باالیی باغ 

های تعداد کنه
 نابالغ

های تعداد کنه
 بالغ

تعداد کل 
 هاکنه

شاخص 
تنوع 

 وینر-شانون

 کد افق (cm) عمق نوع بافت خاک

 1 مخلوط باغ 1 1-49 لوم شنی 1 1 1 -

  4 49-99 شن - - - -

  3 99-121 شن - - - -

 4 مخلوط باغ 1 1-41 لوم رسی شنی - - - -

  4 41-92 لوم رسی شنی 94/1 3 1 4

  3 92-29 لوم رسی شنی - - - -

 3 مخلوط باغ 1 1-19 لوم شنی 22/3 23 32 9

  4 19-21 شن لومی 99/1 9 2 9

  3 21-91 شن - - - -

 1آفتابگردان مزرعه  1 1-19 لوم رسی 24/1 9 - 9

  4 19-24 لوم رسی شنی 99/1 32 43 11

  3 24-29 لوم رسی شنی 9/1 11 11 -

 4آفتابگردان مزرعه  1 1-32 لوم رسی 1/1 22 24 2

  4 32-29 لوم رسی شنی 9/1 11 2 2

  3 29-92 شن لومی - - - -

1-49 لوم رسی 32/1 2 2 -  3آفتابگردان مزرعه  1 

49-21 لوم رسی شنی 22/4 31 31 -  4  

07-111 ومیشن ل - - - -  3  

7-17 رسی لومی 94/1 9 9 -  1مرتع  1 

17-12 رسی 32/4 14 2 2  4  

12-25 رسی - - - -  3  

 4مرتع  1 7-15 لوم شنی 92/1 19 9 11

  4 15-07 لوم شنی 49/4 2 2 -

  3 07-02 لوم رسی شنی 29/4 19 12 4

 3مرتع  1 7-10 لوم شنی 99/1 44 41 4

  4 10-50 لوم شنی 1 1 - 1

  3 50-00 شن - - - -
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 های بالغ و نابالغ اریباتیدها و تعداد کنهوینر، تعداد کل کنه -شاخص شانون، هاعمق افق ،بافت خاک -3جدول

 مطالعه. مورد های مختلف مورد مطالعه در مزارع گندمدر افق 
های تعداد کنه
 نابالغ

های تعداد کنه
 بالغ

تعداد کل 
 هاکنه

شاخص تنوع 
 وینر-شانون

 نوع بافت خاک
 عمق

(cm) کد افق 

7-11 لوم 91/1 2 4 4  1گندم مزرعه  1 

19-99 لوم رسی 2/4 21 92 2  4  
99-119 لوم 99/1 3 1 4  3  

1-43 لوم رسی شنی - - - -  4گندم مزرعه  1 

43-91 رسی 1 3 3 -  4  

91-91 رسی 1 4 1 1  3  

1-19 لومی رسی - - - -  3گندم مزرعه  1 

19-23 لومی رسی 94/1 3 4 1  4  

23-29 شنیلومی - - - -  3  

1-44 لوم 1 1 - 1  2مزرعه گندم  1 

44-21 لوم شنی - - - -  9مزرعه گندم  1 

21-22 لوم رسی شنی 34/1 12 12 -  4  

1-41 لوم رسی شنی - - - -  2مزرعه گندم  1 

41-22 لوم رسی - - - -  4  

1-31 لوم شنی 9/1 2 4 4  2گندم مزرعه  1 

31-91 لوم رسی شنی 1 1 - 1  9مزرعه گندم  4 

91-111 لوم رسی شنی 39/1 2 9 4  9مزرعه گندم  4 

 
 
 
 

 .های مختلفها و افقدر کشت اریباتید های بالغ و نابالغها و تعداد کنهجدول تجزیه واریانس تنوع، تعداد کل کنه -4جدول 
     میانگین مربعات 

های تعداد کنه
 نابالغ

های تعداد کنه
 بالغ

 تنوع هاتعداد کل کنه
درجه 

 آزادی
 منابع تغییر

ns 192/2 ns   2-11  ×4/3 ns   2-11  ×9/2 ns 149/1 4 ( تکرارR) 

ns 139/3 ns   3-11  ×1/9 ns   3-11  ×4/2 ns 114/1 3 ( نوع کشتA) 

ns 292/43 ns   3-11  ×9/9 * 3- 11  ×1/14 ns 349/1 4 افق خاک (B) 

ns 224/2 ns   3-11  ×1/3 ns   3-11  ×9/3 ns 124/1 2 B  ×A  

 اشتباه آزمایشی 44 124/1 2/2×  3-11 2/2×  3-11 921/11

 (%) تغییراتضریب    49/42 12/42 13/43 21/42

nsمی باشد. 9% احتمال در سطحدار معنی :*؛  دار: غیر معنی 
 
 
 

 .های اریباتیدصفت تعداد کل کنه ها درمقایسه میانگین بین افق -5جدول 

 افق هاکنه میانگین تعداد

a 12/12 1 

a  49/12 4 

b  92/4 3 

193/1 9%  LSD 

 درصد است. 9ها در سطح احتمال دار بین افقدر هر ستون حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی
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 های مختلفدر افق ی اریباتیدهاو نابالغ و تنوع کنه میانگین تعداد کل، تعداد بالغ -2شکل   
 
 
 

 های مختلف.بافت-های بالغ و نابالغ اریباتید در افقها و تعداد کنهجدول تجزیه واریانس تنوع، تعداد کل کنه -6جدول 

 میانگین مربعات
درجه 

 آزادی

 

های تعداد کنه

 نابالغ
 نابع تغییرم تنوع هاتعداد کل کنه های بالغتعداد کنه

ns 119/1 ns 114/1 ns 111/1 ns 114/1 2 (بین گروه) تیمار 

 (درون گروه) اشتباه آزمایشی 9 119/1 192/1 119/1 123/1

 ()% تغییراتضریب  12/42 22/49 19/49 42/33

nsمی باشد. دار: غیر معنی 
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 در انواع کشت ی اریباتیداهمیانگین تعداد کل و تنوع کنه -3شکل 
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 های مختلف مزارع گندمهای اریباتید در افقمیانگین تعداد کل، تعداد بالغ و نابالغ و تنوع کنه -4شکل 
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