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 چکیده

مزارع محصوالت مختلف در  2931شوند. این بررسی طی سال عنوان شاخص سالمت محیط خاکی معرفی میههای خاکزی بکنه 

محمدآباد، عسگرآباد، محمودآباد، های مختلف منطقه ورامین شامل و یونجه مستقر در بخش جان، خیار، گندم، کاهومشامل انار، باد

اکزی ر مجموع تعداد شش گونه کنه خدسین و کمربندی پیشوا بسته به اهمیت هر محصول در هر منطقه انجام شد. پوئینک، جلیل آباد، قلعه

 Tyrophagus putrescentiae Shrank، Asperolaelaps:آوری گردید که عبارت بودند ازهای مورد مطالعه جمعاز ایستگاه

rotundus Womersley ،Nenteria stylifera Berlese ،Hypoaspis aculeifer Canestrini ،Scheloribates sp.  و

Epilohmannia cylindrica cylindrica Berleseبرداری های خاکزی و پروفایل خاک مناطق مورد نمونه. بررسی ارتباط میان گونه

دهنده خاک بود. در عین حال آنالیز آماری ها با عناصر تشکیلهای مختلف کنهدار میان حضور گونهمعنی دهنده عدم وجود همبستگینشان

های خاکزی درصد ازت بوده و غلظت سایر عناصر با روش همبستگی پیرسون نشان داد که تنها عامل مؤثر مثبت بر جمعیت و حضور کنه

 تواند نتایج حاصل از این تحقیق تأیید نماید.شناسی میالعات جمعیتمط ها رابطه معکوس دارند.ای کنهبا تنوع گونه
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 مقدمه
های پژوهش» عنوان تحت (6531) سپاسگزاریان تحقیقات در      

ی آورهای گیاهی جمعلیست کنه «شناسی در ایرانساله کنه 92

شده است.  هستند، ذکر ها خاکزیشده از ایران که تعدادی از آن

های انباری منطقه کنه( در مورد 6539در تحقیقات استوان )

های مختلف گزارش شده که های متعددی از راستهکازرون، گونه

شوند یا اصوالً ها نیز در خاک یافت میبسیاری از خانواده و جنس

های حومه تبریز، اند. از باغخاکزی بوده و بعد به انبار راه یافته

زی های خاکخانواده کنه 35جنس از  13تعداد  (6535) پورفتحی

گزارش نموده است. در ایران و جهان، تحقیقات نسبتاً محدودی  را

 بررسی ( طی6533ولی با این حال در ایران، اکرمی ) ،انجام شده

گونه  695استان مازندران،  خاکزی استیگمایان نهان هایکنه فون

آوری نمود که در مجموع خانواده جمع 16جنس و  33متعلق به 

گزارش  ایران بار درگونه برای اولین 35جنس و  33خانواده،  96

( طی 6535و همکاران ) نژادحدادایرانی دیگری مطالعات در شد.

گونه  69 استیگمایان مزارع پنبه دشت مغان،های نهانبررسی کنه

( در بررسی فون 6533ها را گزارش نمودند. خانجانی )از این کنه

گونه  53دان، در استان هم Fabaceaeهای گیاهان خانواده کنه

نموده  گزارش خانواده 92استیگمایان را در قالب های نهاناز کنه

 هایکنه زیستیتنوع در بررسی (6533) است. اکرمی و همکاران

 (،Orobotritiidae) خانواده یک مازندران استان استیگمایاننهان راسته

 و Archoplophora، Paratritia، Austrophthiracarus) جنس 3

Orobotritia،) جنسرزی یک (Parplophora و )های گونه از کنه 3

بار از ایران گزارش کردند. را برای اولین Ptyctimaابتدایی گروه 

 65جنس و  63گونه متعلق به  91( 6533اکرمی و همکاران )

بار از ایران گزارش های اریباتید را برای اولینخانواده از کنه

 جدید ( دو گونهa9222)  Akramiو  Bayartogtukhنمود.

Anomaloppia iranica وRamusella abarkouhensis استان از را 

 Akrami (b9222)و Bayartogtukh. نمودند توصیف ایران یزد

را از استان یزد توصیف نمود  Baloghiella granulateگونه جدید 

 ریدیگ هایبار از ایران گزارش نمودند. گونهگونه را برای اولین 3 و

  Akrami؛(Coetzee 9223 و  Akramiتوسط نیز خاکزی هایکنه از

 و  Akrami؛ایران ( از استان مازندران در شمالa9223) Subiasو 

Subias (b9223) ؛مازندران استان ازAkrami  و Subias 

(bوa9223)؛Akrami  و Subias (9222) گردیده توصیف ایران از 

 ای وبیان نمود که تنوع گونه( 9262) همکاران و Nielson است.

 هایراسته هایکنه خصوصهب خاکزی بندپایان تراکم

Mesostigmata و Oribatida ها، رابطه باتوجه به خرد زیستگاه آن

 مستقیمی با نوع پوشش گیاهی و عناصر خاک ندارد.
 

 هاشمواد و رو
منطقه خاکزی  هایکنه و شناسایی فون آوریجمع منظوربه       

غالب در هر ایستگاه از شهرستان  محصوالت مزارع خاک از ورامین

انداز طور کامالً تصادفی و از نقاط مرطوب خاک، سایهورامین به

 متری خاکسانتی 63 -52های گیاهان و نزدیک به طوقه از عمق

برداری عبارت بودند برداری انجام گرفت. مناطق مورد نمونهنمونه

سین، باغ انار در محمدآباد، گلخانه در ایستگاه قلعه خیار گلخانه از:

 در گندم مزرعه عسگرآباد، در کاهو مزرعه آباد،جلیل در خیار

جان مپوئینک و مزرعه باد ایستگاه در یونجه مزرعه پیشوا، کمربندی

ن تریدر محمودآباد. در هر منطقه محصول کلیدی براساس بیش

ر مزرعه شناسایی و از هر د زراعی کشت و حداقل تناوب سطح زیر

 منظورتصادفی انتخاب و به نمونه 3 برداریدر هر نوبت نمونه مزرعه

 های تیره به آزمایشگاه منتقل گردید.تماس با نور در کیسه کاهش

ها با استفاده از قیف برلیز جداسازی شده و در محلول کنه       

وعه از مجم استریومیکروسکوپ زیر در گلیسیرین، و درصد 32 الکل

مدت سازی بهمنظور شفافبندپایان درون الکل، جدا شده و به

یک هفته به محلول الکتوفنل انتقال داده شدند. برای تثبیت 

ها و تهیه اسالیدهای میکروسکوپی از مایع هویر استفاده شد. کنه

 آوری شدههای جمعسپس با استفاده از کلیدهای موجود نمونه

برداری از هر یک از مناطق نمونه خاک لپروفای شدند. شناسایی

نظر میزان عناصرمختلف شامل مقدار آهن، روی، مس و منیزیم 

، مقدار اسیدیته Hبا روش جذب اتمی، مقدار بور با روش آزومتین 

گل اشباع خاک، درصد کل نیتروژن با روش کجلدال، مقدار فسفر 

ومتر م فوتبا روش اولسون و مقدار پتاسیم با استفاده از روش فلی

وری آجمع هایگونه تنوع مبنای قرار گرفت و نتایج بر آزمایش مورد

بندی قرار گرفت. سپس با استفاده از شده مورد مقایسه و دسته

به بررسی  92SPSS افزاربا استفاده از نرم GLMهای آزمون مدل

 مختلف در خاک و حضور امکان وجود ارتباط میان مقدار عناصر

شناسایی شده پرداخته شد و با استفاده از آزمون های کنه

 خاک و حضور عناصر همبستگی اسپیرمن میزان ارتباط میان

 ها برآورد گردید. های مختلف کنهگونه
 

 نتایج
های های خاک ایستگاههای شناسایی شده در نمونهگونه       

 برداری عبارت بودند از:نمونه

Tyrophagus putrescentiae Shrank        :کنهTyrophagus 

putrescentiae  در تمام ایران و سراسر جهان به فراوانی درون

خاک، محصوالت انباری، گیاهان خشک، ریشه درختان، کندو 

ر این حاض تحقیق شود. درها یافت میزنبور عسل و سایر زیستگاه

ها وجود داشته و یکی از برداریترین موارد نمونهکنه در بیش

 شد. داده تشخیص مطالعه این طی هانمونه ترینمتداول و ترینفراوان
Asperolaelaps rotundus Womersley, 6591        :ها این کنه

بار ها و باغات بوده و اولینمخصوص شاخ و برگ کف جنگل

های این جنس از استرالیا گزارش شدند. این گونه کنه طی کنه

 آباد گزارش گردید. های خیار جلیلگلخانهتحقیق حاضر تنها از 

Nenteria stylifera Berlese        : جنسNenteria  693دارای 

همراه گونه آن به 93گونه شناخته شده در سراسر دنیاست که 
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N. stylifera  به منطقه پالئارکتیک تعلق دارند. این گونه ابتدا از

افیایی توزیع جغر از حاکی سیستماتیک هاییافته شد. معرفی ترکیه

قابل توجه این گونه دارد. در تحقیق حاضر این کنه از مزارع 

 آوری گردید. جان محمودآباد جمعمباد

Hypoaspis aculeifer Canestrini        :ای است شکارگر کنه

وص خصهمختلف ب حاضر برای مبارزه بیولوژیک با آفات حال که در

Frankiniella occidentalis طور تجاری های بدر شرایط گلخانه

، Zhangرسد )به مصرف می 6:92تولید شده و با نرخ شکارگری 

جان محمود م(. این گونه طی تحقیق حاضر از مزارع باد9225

آوری گردید. با توجه ورامین جمع -آباد و گندم کمربندی پیشوا

به شباهت مقادیر عناصر مختلف در خاک دو ایستگاه و تفاوت 

 مانی و استقرار این کنه توان فسفر را بر زندهمقدار فسفر، میدر 

 تأثیر دانست.شکارگر بی

Scheloribates sp.        :های جنس کنهScheloribates  جزء

ها در خاک مناطق تحت پوشش گیاهی بوده و ترین نمونهفراوان

های آمازون ترین تعداد از جنگلهای مختلف با بیشدر گونه

در تحقیق حاضر این گونه  ،است در برزیل گزارش شدهموجود 

 آوری گردید.از مزارع یونجه پوئینک جمع

Epilohmannia cylindrica cylindrica Berlese        : این گونه

آباد سین و جلیلهای خیار قلعهطی تحقیق حاضر از گلخانه

آوری شده از خاک های جمعآوری گردید. گونهورامین جمع

های مختلف با توجه به مقادیر عناصر موجود در پروفایل ایستگاه

 اند. ارائه شده 6خاک و نوع محصول در جدول 

 
 

 طقه با توجه به نوع محصول زراعیهای حاصل از هر منهای یافت شده در نمونههمراه کنه: مقادیر عناصر مختلف پروفیل خاک به6جدول 
 ایستگاه آبادجلیل محمدآباد پوئینک سینقلعه عسگرآباد محمودآباد کمربندی پیشوا

 (ppm) آهن  33/6 33/1 3 9/2 3/32 5/62 23/3

 (ppm) روی  1/6 99/9 93/6 2/6 29/1 39/6 3/6

 (ppm) مس  21/2 29/2 33/6 6/6 33/3 39/6 2/2

 (ppm) منیزیم  31/3 39/66 61/63 39/5 3/52 93/92 29/63

 (ppm) بور  9/6 39/6 2/6 63/9 3/5 39/6 63/9

19/3 31/3 5/3 33/3 33/3 3/3 2/3 pH 

21/65 39/92 13/63 33/92 2/92 53/92 26/63 T.N.V. % 

 درصد ازت کل 6/2 22/2 23/2 6/2 6/2 23/2 23/2

 (ppm) فسفر  96/51 3/11 21/1 5/19 9/12 21/66 39

 (ppm) پتاسیم  551 393 612 132 6912 533 322

 های یافت شده از هر منطقهگونه
       Asperolaelaps rotundus 
       Epilohmannia cylindrica 
       Tyrophagus putrescentiae 
       Scheloribates sp 
       Nenteria stylifera 
       Hypoaspis aculiefer 

 محصول خیار انار یونجه خیار کاهو جانمباد گندم

 GLMنتایج حاصل از آزمون همبستگی بر اساس مدل        

 هاای کنهدار میان تنوع گونهدهنده عدم وجود رابطه معنینشان

و مقدار عناصر مختلف خاک بود. نتایج حاصل از این آزمون در 

های خاکزی مستقل از کیفیت اند. لذا کنهارائه شده 9جدول 

توانند خود را با محصول زراعی موجود در آن میخاک و نوع 

تأمین حداقل نیازها با شرایط زیستی مختلف سازگار نموده و در 

 شرایط مختلف مستقر شوند. 

 
 دهنده پروفیل خاک مزرعههای یافت شده و عناصر تشکیلهای کنهو رابطه میان گونه GLM: مقادیر حاصل از آنالیز 2جدول 

 سطح اعتماد احتمال مربع انحراف معیار درجه آزادی نام عنصر
635/33 3 آهن  993/2  253/2  
329/2 3 روی  923/2  232/2  
351/2 3 مس  939/2  293/2  
222/2 3 ازت  623/9  635/2  

N.T.V. 3 115/2  931/2  223/2  
935/352 3 فسفر  323/2  393/2  
99/2 3 بور  333/2  323/2  
pH 3 253/2  315/2  333/2  

325/35133 3 پتاسیم  552/2  333/2  
369/33 3 منیزیم  923/9  636/2  
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 عنوان شاخص زیستیهها ب: مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن محاسبه شده برای رابطه میان عناصر خاک و حضور کنه3جدول 

 آهن روی مس درصد ازت کل N.T.V فسفر بور pH پتاسیم منیزیم 

 -361/2 -233/2 -625/2 955/2 233/2 -936/2 -331/2 369/2 -332/2 -353/2 همبستگیضریب 

Sig. )633/2 313/2 332/2 311/2 325/2 359/2 631/2 232/2 635/2 233/2 )دو دامنه 

 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 فراوانی

   بحث

 Tyrophagusوجود گونه  مختلف تحقیق 93 از در ایران بیش       

putrescentiae اند )کمالی و را در مناطق گوناگون اثبات نموده

( این گونه را از 6532(. برادران و همکاران )6532همکاران، 

های مختلف ناپذیر فون خاک مزارع ایران در استاناعضاء اجتناب

ای هکنه را در انبارها و کارخانه این (6532) اردشیر نمودند. معرفی

آوری نموده و جوندگان را در انتقال آرد گندم استان تهران جمع

 ای است که در خاکها بسیار مؤثر دانست. این گونه اولین کنهآن

های خاکزی و یا حتی رشد گیاهان مزارع قبل از حضور سایر کنه

های قدیمی وجود شود و به ندرت در باغات یا نهالستانظاهر می

ای بسیار مقاوم در برابر شرایط نامساعد لذا این گونه را نمونه ،دارد

( بیان نمود 9265)  Freitag(. Smrz ،9222محیطی می دانند )

های خاک ناپذیر فوناز اجزا جدایی یکی T. putrescentiaeکه کنه 

زراعی بوده و تنها عامل مؤثر بر مرگ و میر این کنه، میزان 

رسی خود دریافت که افزایش رطوبت خاک است. وی در بر

رطوبت خاک همراه با کاربرد کنه کش باعث افزایش مقاومت کنه 

 در برابر اثر کشنده کنه کش خواهد شد. 
ها و زنبورهای انگل، از النه مورچه Nenteria styliferaگونه        

های در حال فساد، زیر تنه درختان افتاده و بر روی درون چوب

، Masan؛ Ozkan ،9222و  Balاست )دهخاک مزارع یافت ش

چنین این گونه ساکن گرد و غبار خانگی، از (. هم6222

های خاکزی است که به فراوانی در محیط طبیعی یافت نمونه

های قبالً از ایران از استان .(6532شوند )کمالی و همکاران، می

( و 6533(، همدان )خانجانی، 6535 ،پورشرقی )فتحیآذربایجان

است. برادران و ( گزارش شده6539غربی )میرفخرایی، آذربایجان

های خود بر روی ( نیز این گونه را در بررسی6532همکاران )

 چنینزمینی تهران و خراسان رضوی یافتند. همخاک مزارع سیب

و  های سطحی دارای مواد آلی فراوان در باغاتاین گونه از خاک

آوری شده و ( جمع6539های تهران )کاظمی و همکاران، پارک

موجود در  Nenteriaهای همراه سایر گونهکلید شناسایی آن به

 (. Kontschan ،9263و   Kazemiایران تهیه شده است )

های موجود در انبارهای قبالً از نمونه Hypoaspis aculeiferگونه 

چنین وجود این کنه در خاک مه ،استبرنج و جو ایران یافت شده

های مزارع یونجه و باغات مو، النه پستانداران کوچک و نمونه

های آذربایجان ( و از استان6532خاک مراتع )کمالی و همکاران، 

)خانجانی،  همدان (،6535 پور،)فتحی فارس (،6531 زاده،)درویش

( گزارش شد. بابائیان و 6539( و خوزستان )استوان، 6533

هایی از این گونه را از خاک مزارع ( نمونه6532همکاران )

( این گونه را از مزارع 6532زاده و همکاران )شهرکرد و حاجی

استان گیالن گزارش نمودند. این کنه اغلب در الیه باالیی خاک 

 کند. بستر زندگی کرده و از حشرات خاکزی تغذیه می

و  .Scheloribates spهای جنس وجود یا عدم وجود کنه       

ها با محتوای رس خاک، شیب زمین، میزان چنین فراوانی آنهم

pH برگ ارتباط مستقیم دارد و مقدار خاک(De Moraes  و

های این جنس درون خاک مزارع مناطق کنه (.9266همکاران 

ای زندگی کرده و از ترشحات ریشه گیاهانی ای و نیمه حارهحاره

و همکاران  Simoesکنند )نیشکر تغذیه میمانند سویا و یا 

(. در اراضی تحت کشت یونجه با افزایش میزان رشد 9223

 جنس خصوصهب استیگمایاننهان هایگونه تنوع گیاهان

Scheloribates افزایش پیدا می( کندSmrz ،9222نمونه .) هایی

( از خاک باغات 6532از این جنس توسط نژادقنبر و همکاران )

نژاد و ق استان گیالن گزارش گردید. حداد ایرانیچای شر

استیگمایان، های نهان( نیز از این جنس از کنه6535همکاران )

بار از مزارع چغندرقند را برای اولین S. fimriatus Thorگونه 

را نیز از نمونه  S. fusifer Berleseمیاندوآب گزارش نمودند. گونه 

 ( و گونه6533انجانی، خاک مزارع مختلف استان همدان )خ

S. laevigatus Koch  از محصوالت انباری مختلف در استان فارس

(. 6532( گزارش شده است )کمالی و همکاران، 6539)استوان، 

ترین های این جنس از سراسر جهان گزارش شده و از فراوانکنه

های روند. گونهشمار میبه Scheloribatidaeهای خانواده جنس

های خاکی های شاخص اکوسیستمجنس جزء گونه مختلف این

شوند که بوده و در مزارع انواع محصوالت مختلف یافت می

احتماالً از مقاومت باالی این بندپایان در برابر مواد شیمیایی 

 (.9223و همکاران  Carusoشود )ناشی می

از دنیای قدیم و هاوایی و  Epilohmaniaهای مختلف گونه       

( گزارش 6533ن از مزارع استان مازندران )اکرمی، در ایرا

و همکاران  Caruso(. 6533است )پاکیاری و خردپیر، شده

های شایع در انواع ترین گونه( این گونه را یکی از عمومی9223)

های نمودند. گونه معرفی شده( تخریب های)خاک های زراعیخاک

های جنگل های ساکنترین گونهفراوان Epilohmanniaجنس 

؛ پاکیاری و Hijii ،9223و  Karasawaژاپن معرفی شده است )

های شناسایی شده در این (. بنابر تنوع گونه6533خردپیر، 

چنین نتایج حاصل از تحقیق و بررسی مطالعات پیشین و هم

وان تها با توجه به پروفایل خاک میآزمون همبستگی توزیع گونه
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های مختلف در محصوالت گونه طور نتیجه گرفت که توزیعاین

مختلف صرفاً تصادفی بوده و از الگوی خاصی تابع از پروفایل 

و همکاران  Wissuwaکند. خاک و عوامل محیطی تبعیت نمی

را تابعی از  Oribatidaهای مختلف ( تنوع و تراکم گونه9265)

خاک و درصد رطوبت دانسته و نوع پوشش گیاهی و  pHمیزان 

ها ترین عامل مؤثر در جمعیت این کنهی را کمعناصر ریز مغذ

های خاکزی و سایر بندپایان که ظاهراً در مورد کنه تلقی نمود.

رین تمهم رطوبت فاکتور دهند،می خردزیستگاه تشکیل خاک درون

 و Agwunobiای است )کننده جمعیت و تنوع گونهعامل تعیین

Ugwumna ،9265.) 

 Nenteriaکه گونه  شد داده نشان دیگری تحقیق در چنینهم       

stylifera ای از راستهعنوان کنههب Mesostigmata شدت نسبت به

به گیاه میزبان خود وابسته بوده و تراکم جمعیت بسته به نوع 

با این  ،(9269و همکاران  Wissuwaگیاه زراعی متغیر است )

منطقه  جانموجود در تحقیق حاضر این گونه تنها از مزارع باد

محمودآباد ورامین یافت شد و امکان مقایسه جمعیت بین مناطق 

و همکاران   Maribieمختلف و محصوالت مختلف وجود نداشت. 

های خاکزی ( طی تحقیق خود بر روی تنوع و تراکم کنه9266)

های طبیعی نشان مناطق مختلف زراعی و مرتعی و اکوسیستم

های زراعی با خاکزی در زمینهای های کنهدادند که تنوع گونه

های مداوم زراعی از الگوی نسبتاً مشابه و توجه به انجام فعالیت

ای ههای خاکزی در مراتع و زیستگاهکنه کرده ولی تبعیت پایداری

 Carterکنند. ای تبعیت میای قابل مالحظهطبیعی از تنوع گونه

ثر بر عامل مؤ ( نیز در تحقیق مشابهی تنها9223)Noronha و 

ی اها را رطوبت دانسته و بیان داشتند که تنوع گونهتراکم کنه

های زراعی علیرغم تنوع محصول زراعی های خاکزی در زمینکنه

از  کند. نتایج حاصلاز الگوی نسبتاً ثابت و مشابهی تبعیت می

 دارآزمون همبستگی اسپیرمن علیرغم عدم وجود ارتباط معنی

ها، نشان داد که های مختلف کنهنهبین عناصر خاک و حضور گو

بین عناصر خاک مانند منیزیوم، پتاسیم، بور، فسفر، مس، روی و 

ها ارتباط منفی وجود دارد و با افزایش غلظت آهن و حضور کنه

ها یا افزایش جمعیت هر یک از این ترکیبات از احتمال حضور کنه

 ها کاسته خواهد شد. برعکس افزایش درصد ازت خاک وآن

ها و یا تکثیر باعث افزایش احتمال حضور کنه .N.T.Vنسبت 

که در تمامی شوند. در عین حال با توجه به اینها میجمعیت آن

 دهدهای خاک مقدار اسیدیته خنثی گزارش شد، نشان مینمونه

تری خنثی تمایل بیش  pHهای دارایحضور در خاکها بهکه کنه

تر عناصر خاک را تأثیر دقیق تواندهند. در نتیجه مینشان می

ها بر اساس تفاوت در تراکم خصوص کنهههای خاکزی ببر گونه

تواند موضوعی های مختلف تعیین نمود که میخاک ها درجمعیت

 تر در این زمینه باشد.برای مطالعات کامل

  منابع

ها به . نقش جوندگان در انتقال کنه6335 ،اردشیر، ف. .6
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