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چکیده
کنههای خاکزی بهعنوان شاخص سالمت محیط خاکی معرفی میشوند .این بررسی طی سال  2931در مزارع محصوالت مختلف
شامل انار ،بادمجان ،خیار ،گندم ،کاهو و یونجه مستقر در بخشهای مختلف منطقه ورامین شامل محمدآباد ،عسگرآباد ،محمودآباد،
پوئینک ،جلیل آباد ،قلعهسین و کمربندی پیشوا بسته به اهمیت هر محصول در هر منطقه انجام شد .در مجموع تعداد شش گونه کنه خاکزی
از ایستگاههای مورد مطالعه جمعآوری گردید که عبارت بودند ازAsperolaelaps ،Tyrophagus putrescentiae Shrank:

 Scheloribates sp. ،Hypoaspis aculeifer Canestrini ،Nenteria stylifera Berlese ،rotundus Womersleyو
 .Epilohmannia cylindrica cylindrica Berleseبررسی ارتباط میان گونههای خاکزی و پروفایل خاک مناطق مورد نمونهبرداری
نشاندهنده عدم وجود همبستگی معنیدار میان حضور گونههای مختلف کنهها با عناصر تشکیلدهنده خاک بود .در عین حال آنالیز آماری
با روش همبستگی پیرسون نشان داد که تنها عامل مؤثر مثبت بر جمعیت و حضور کنههای خاکزی درصد ازت بوده و غلظت سایر عناصر
با تنوع گونهای کنهها رابطه معکوس دارند .مطالعات جمعیتشناسی میتواند نتایج حاصل از این تحقیق تأیید نماید.

کلمات کلیدی :کنه ،خاکزی ،ورامین ،عناصر خاک
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مقدمه

گیاهان و نزدیک به طوقه از عمقهای  63 -52سانتیمتری خاک
نمونهبرداری انجام گرفت .مناطق مورد نمونهبرداری عبارت بودند
از :گلخانه خیار در ایستگاه قلعهسین ،باغ انار در محمدآباد ،گلخانه
خیار در جلیلآباد ،مزرعه کاهو در عسگرآباد ،مزرعه گندم در
کمربندی پیشوا ،مزرعه یونجه در ایستگاه پوئینک و مزرعه بادمجان
در محمودآباد .در هر منطقه محصول کلیدی براساس بیشترین
سطح زیر کشت و حداقل تناوب زراعی در مزرعه شناسایی و از هر
مزرعه در هر نوبت نمونهبرداری  3نمونه تصادفی انتخاب و بهمنظور
کاهش تماس با نور در کیسههای تیره به آزمایشگاه منتقل گردید.
کنهها با استفاده از قیف برلیز جداسازی شده و در محلول
الکل  32درصد و گلیسیرین ،در زیر استریومیکروسکوپ از مجموعه
بندپایان درون الکل ،جدا شده و بهمنظور شفافسازی بهمدت
یک هفته به محلول الکتوفنل انتقال داده شدند .برای تثبیت
کنهها و تهیه اسالیدهای میکروسکوپی از مایع هویر استفاده شد.
سپس با استفاده از کلیدهای موجود نمونههای جمعآوری شده
شناسایی شدند .پروفایل خاک هر یک از مناطق نمونهبرداری از
نظر میزان عناصرمختلف شامل مقدار آهن ،روی ،مس و منیزیم
با روش جذب اتمی ،مقدار بور با روش آزومتین  ،Hمقدار اسیدیته
گل اشباع خاک ،درصد کل نیتروژن با روش کجلدال ،مقدار فسفر
با روش اولسون و مقدار پتاسیم با استفاده از روش فلیم فوتومتر
مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج بر مبنای تنوع گونههای جمعآوری
شده مورد مقایسه و دستهبندی قرار گرفت .سپس با استفاده از
آزمون مدلهای  GLMبا استفاده از نرمافزار  SPSS92به بررسی
امکان وجود ارتباط میان مقدار عناصر مختلف در خاک و حضور
کنههای شناسایی شده پرداخته شد و با استفاده از آزمون
همبستگی اسپیرمن میزان ارتباط میان عناصر خاک و حضور
گونههای مختلف کنهها برآورد گردید.

در تحقیقات سپاسگزاریان ( )6531تحت عنوان «پژوهشهای
 92ساله کنهشناسی در ایران» لیست کنههای گیاهی جمعآوری
شده از ایران که تعدادی از آنها خاکزی هستند ،ذکر شده است.
در تحقیقات استوان ( )6539در مورد کنههای انباری منطقه
کازرون ،گونههای متعددی از راستههای مختلف گزارش شده که
بسیاری از خانواده و جنسها نیز در خاک یافت میشوند یا اصوالً
خاکزی بوده و بعد به انبار راه یافتهاند .از باغهای حومه تبریز،
فتحیپور ( )6535تعداد  13جنس از  35خانواده کنههای خاکزی
را گزارش نموده است .در ایران و جهان ،تحقیقات نسبتاً محدودی
انجام شده ،ولی با این حال در ایران ،اکرمی ( )6533طی بررسی
فون کنههای نهان استیگمایان خاکزی استان مازندران 695 ،گونه
متعلق به  33جنس و  16خانواده جمعآوری نمود که در مجموع
 96خانواده 33 ،جنس و  35گونه برای اولینبار در ایران گزارش
شد .در مطالعات دیگری حدادایرانینژاد و همکاران ( )6535طی
بررسی کنههای نهاناستیگمایان مزارع پنبه دشت مغان 69 ،گونه
از این کنهها را گزارش نمودند .خانجانی ( )6533در بررسی فون
کنههای گیاهان خانواده  Fabaceaeدر استان همدان 53 ،گونه
از کنههای نهاناستیگمایان را در قالب  92خانواده گزارش نموده
است .اکرمی و همکاران ( )6533در بررسی تنوعزیستی کنههای
راسته نهاناستیگمایان استان مازندران یک خانواده (،)Orobotritiidae
 3جنس ( Austrophthiracarus ،Paratritia ،Archoplophoraو
،)Orobotritiaیک زیرجنس( )Parplophoraو  3گونه از کنههای
ابتدایی گروه  Ptyctimaرا برای اولینبار از ایران گزارش کردند.
اکرمی و همکاران ( 91 )6533گونه متعلق به  63جنس و 65
خانواده از کنههای اریباتید را برای اولینبار از ایران گزارش
نمود Bayartogtukh .و  )9222a( Akramiدو گونه جدید
 Anomaloppia iranicaو Ramusella abarkouhensisرا از استان
یزد ایران توصیف نمودند Bayartogtukh .و )9222b(Akrami
گونه جدید  Baloghiella granulateرا از استان یزد توصیف نمود
و  3گونه را برای اولینبار از ایران گزارش نمودند .گونههای دیگری
از کنههای خاکزی نیز توسط  Akramiو )9223 Coetzee؛ Akrami
و  )9223a( Subiasاز استان مازندران در شمال ایران؛  Akramiو
 )9223b( Subiasاز استان مازندران؛  Akramiو Subias
(bو)9223a؛  Akramiو  )9222( Subiasاز ایران توصیف گردیده
است Nielson .و همکاران ( )9262بیان نمود که تنوع گونهای و
تراکم بندپایان خاکزی بهخصوص کنههای راستههای
 Mesostigmataو  Oribatidaباتوجه به خرد زیستگاه آنها ،رابطه
مستقیمی با نوع پوشش گیاهی و عناصر خاک ندارد.

مواد و روشها

بهمنظور جمعآوری و شناسایی فون کنههای خاکزی منطقه
ورامین از خاک مزارع محصوالت غالب در هر ایستگاه از شهرستان
ورامین بهطور کامالً تصادفی و از نقاط مرطوب خاک ،سایهانداز
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گونههای شناسایی شده در نمونههای خاک ایستگاههای
نمونهبرداری عبارت بودند از:
 :Tyrophagus putrescentiae Shrankکنه Tyrophagus

 putrescentiaeدر تمام ایران و سراسر جهان به فراوانی درون
خاک ،محصوالت انباری ،گیاهان خشک ،ریشه درختان ،کندو
زنبور عسل و سایر زیستگاهها یافت میشود .در تحقیق حاضر این
کنه در بیشترین موارد نمونهبرداریها وجود داشته و یکی از
فراوانترین و متداولترین نمونهها طی این مطالعه تشخیص دادهشد.
 :Asperolaelaps rotundus Womersley, 6591این کنهها
مخصوص شاخ و برگ کف جنگلها و باغات بوده و اولینبار
کنههای این جنس از استرالیا گزارش شدند .این گونه کنه طی
تحقیق حاضر تنها از گلخانههای خیار جلیلآباد گزارش گردید.
 :Nenteria stylifera Berleseجنس  Nenteriaدارای 693
گونه شناخته شده در سراسر دنیاست که  93گونه آن بههمراه
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شکارگر بیتأثیر دانست.

 N. styliferaبه منطقه پالئارکتیک تعلق دارند .این گونه ابتدا از
ترکیه معرفی شد .یافتههای سیستماتیک حاکی از توزیع جغرافیایی
قابل توجه این گونه دارد .در تحقیق حاضر این کنه از مزارع
بادمجان محمودآباد جمعآوری گردید.

 :Scheloribates sp.کنههای جنس  Scheloribatesجزء
فراوانترین نمونهها در خاک مناطق تحت پوشش گیاهی بوده و
در گونههای مختلف با بیشترین تعداد از جنگلهای آمازون
موجود در برزیل گزارش شده است ،در تحقیق حاضر این گونه
از مزارع یونجه پوئینک جمعآوری گردید.

 :Hypoaspis aculeifer Canestriniکنهای است شکارگر
که در حال حاضر برای مبارزه بیولوژیک با آفات مختلف بهخصوص
 Frankiniella occidentalisدر شرایط گلخانهای بهطور تجاری
تولید شده و با نرخ شکارگری  6:92به مصرف میرسد (،Zhang
 .)9225این گونه طی تحقیق حاضر از مزارع بادمجان محمود
آباد و گندم کمربندی پیشوا -ورامین جمعآوری گردید .با توجه
به شباهت مقادیر عناصر مختلف در خاک دو ایستگاه و تفاوت
در مقدار فسفر ،میتوان فسفر را بر زندهمانی و استقرار این کنه

 :Epilohmannia cylindrica cylindrica Berleseاین گونه
طی تحقیق حاضر از گلخانههای خیار قلعهسین و جلیلآباد
ورامین جمعآوری گردید .گونههای جمعآوری شده از خاک
ایستگاههای مختلف با توجه به مقادیر عناصر موجود در پروفایل
خاک و نوع محصول در جدول  6ارائه شدهاند.

جدول  :6مقادیر عناصر مختلف پروفیل خاک بههمراه کنههای یافت شده در نمونههای حاصل از هر منطقه با توجه به نوع محصول زراعی
کمربندی پیشوا
جلیلآباد محمدآباد پوئینک قلعهسین عسگرآباد محمودآباد
ایستگاه
3/23
62/5
32/3
2/9
3
1/33
6/33
آهن )(ppm
6/3
6/39
1/29
6/2
6/93
9/99
6/1
روی )(ppm
2/2
6/39
3/33
6/6
6/33
2/29
2/21
مس )(ppm
63/29
92/93
52/3
5/39
63/61
66/39
3/31
منیزیم )(ppm
9/63
6/39
5/3
9/63
6/2
6/39
6/9
بور )(ppm
3/19
3/31
3/5
3/33
3/33
3/3
3/2
pH
65/21
92/39
63/13
92/33
92/2
92/53
63/26
T.N.V. %
2/23
2/23
2/6
2/6
2/23
2/22
2/6
درصد ازت کل
39
66/21
12/9
19/5
1/21
11/3
51/96
فسفر )(ppm
322
533
6912
132
612
393
551
پتاسیم )(ppm
گونههای یافت شده از هر منطقه

Asperolaelaps rotundus
Epilohmannia cylindrica
Tyrophagus putrescentiae
Scheloribates sp
Nenteria stylifera
Hypoaspis aculiefer

محصول

خیار

انار

یونجه

نتایج حاصل از آزمون همبستگی بر اساس مدل
نشاندهنده عدم وجود رابطه معنیدار میان تنوع گونهای کنهها
و مقدار عناصر مختلف خاک بود .نتایج حاصل از این آزمون در
جدول  9ارائه شدهاند .لذا کنههای خاکزی مستقل از کیفیت
GLM

کاهو

خیار

بادمجان

گندم

خاک و نوع محصول زراعی موجود در آن میتوانند خود را با
تأمین حداقل نیازها با شرایط زیستی مختلف سازگار نموده و در
شرایط مختلف مستقر شوند.

جدول  :2مقادیر حاصل از آنالیز  GLMو رابطه میان گونههای کنههای یافت شده و عناصر تشکیلدهنده پروفیل خاک مزرعه
نام عنصر
آهن
روی
مس
ازت
N.T.V.

فسفر
بور
pH

پتاسیم
منیزیم

درجه آزادی
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

مربع انحراف معیار
33/635
2/329
2/351
2/222
2/115
352/935
2/99
2/253
35133/325
33/369

احتمال
2/993
2/923
2/939
9/623
2/931
2/323
2/333
2/315
2/552
9/923

سطح اعتماد
2/253
2/232
2/293
2/635
2/223
2/393
2/323
2/333
2/333
2/636
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خردپیر

جدول  : 3مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن محاسبه شده برای رابطه میان عناصر خاک و حضور کنهها بهعنوان شاخص زیستی
ضریب همبستگی
( Sig.دو دامنه)
فراوانی

منیزیم

پتاسیم

pH

بور

فسفر

N.T.V

درصد ازت کل

مس

روی

آهن

-2/353
2/233
69

-2/332
2/635
69

2/369
2/232
69

-2/331
2/631
69

-2/936
2/359
69

2/233
2/325
69

2/955
2/311
69

-2/625
2/332
69

-2/233
2/313
69

-2/361
2/633
69

بحث
در ایران بیش از  93تحقیق مختلف وجود گونه
 putrescentiaeرا در مناطق گوناگون اثبات نمودهاند (کمالی و
همکاران .)6532 ،برادران و همکاران ( )6532این گونه را از
اعضاء اجتنابناپذیر فون خاک مزارع ایران در استانهای مختلف
معرفی نمودند .اردشیر ( )6532این کنه را در انبارها و کارخانههای
آرد گندم استان تهران جمعآوری نموده و جوندگان را در انتقال
آنها بسیار مؤثر دانست .این گونه اولین کنهای است که در خاک
مزارع قبل از حضور سایر کنههای خاکزی و یا حتی رشد گیاهان
ظاهر میشود و به ندرت در باغات یا نهالستانهای قدیمی وجود
دارد ،لذا این گونه را نمونهای بسیار مقاوم در برابر شرایط نامساعد
محیطی می دانند ( )9265( Freitag .)9222 ،Smrzبیان نمود
که کنه  T. putrescentiaeیکی از اجزا جداییناپذیر فون خاکهای
زراعی بوده و تنها عامل مؤثر بر مرگ و میر این کنه ،میزان
رطوبت خاک است .وی در بررسی خود دریافت که افزایش
رطوبت خاک همراه با کاربرد کنه کش باعث افزایش مقاومت کنه
در برابر اثر کشنده کنه کش خواهد شد.
گونه  Nenteria styliferaاز النه مورچهها و زنبورهای انگل،
درون چوبهای در حال فساد ،زیر تنه درختان افتاده و بر روی
خاک مزارع یافت شدهاست ( Balو 9222 ،Ozkan؛ ،Masan
 .)6222همچنین این گونه ساکن گرد و غبار خانگی ،از
نمونههای خاکزی است که به فراوانی در محیط طبیعی یافت
میشوند (کمالی و همکاران .)6532 ،قبالً از ایران از استانهای
آذربایجانشرقی (فتحیپور ،)6535 ،همدان (خانجانی )6533 ،و
آذربایجانغربی (میرفخرایی )6539 ،گزارش شدهاست .برادران و
همکاران ( )6532نیز این گونه را در بررسیهای خود بر روی
خاک مزارع سیبزمینی تهران و خراسان رضوی یافتند .همچنین
این گونه از خاکهای سطحی دارای مواد آلی فراوان در باغات و
پارکهای تهران (کاظمی و همکاران )6539 ،جمعآوری شده و
کلید شناسایی آن بههمراه سایر گونههای  Nenteriaموجود در
ایران تهیه شده است (  Kazemiو .)9263 ،Kontschan
گونه  Hypoaspis aculeiferقبالً از نمونههای موجود در انبارهای
برنج و جو ایران یافت شدهاست ،همچنین وجود این کنه در خاک
مزارع یونجه و باغات مو ،النه پستانداران کوچک و نمونههای
خاک مراتع (کمالی و همکاران )6532 ،و از استانهای آذربایجان
(درویشزاده ،)6531 ،فارس (فتحیپور ،)6535 ،همدان (خانجانی،
 )6533و خوزستان (استوان )6539 ،گزارش شد .بابائیان و
Tyrophagus
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همکاران ( )6532نمونههایی از این گونه را از خاک مزارع
شهرکرد و حاجیزاده و همکاران ( )6532این گونه را از مزارع
استان گیالن گزارش نمودند .این کنه اغلب در الیه باالیی خاک
بستر زندگی کرده و از حشرات خاکزی تغذیه میکند.
وجود یا عدم وجود کنههای جنس  Scheloribates sp.و
همچنین فراوانی آنها با محتوای رس خاک ،شیب زمین ،میزان
 pHو مقدار خاکبرگ ارتباط مستقیم دارد ( De Moraesو
همکاران  .)9266کنههای این جنس درون خاک مزارع مناطق
حارهای و نیمه حارهای زندگی کرده و از ترشحات ریشه گیاهانی
مانند سویا و یا نیشکر تغذیه میکنند ( Simoesو همکاران
 .)9223در اراضی تحت کشت یونجه با افزایش میزان رشد
گیاهان تنوع گونههای نهاناستیگمایان بهخصوص جنس
 Scheloribatesافزایش پیدا میکند ( .)9222 ،Smrzنمونههایی
از این جنس توسط نژادقنبر و همکاران ( )6532از خاک باغات
چای شرق استان گیالن گزارش گردید .حداد ایرانینژاد و
همکاران ( )6535نیز از این جنس از کنههای نهاناستیگمایان،
گونه  S. fimriatus Thorرا برای اولینبار از مزارع چغندرقند
میاندوآب گزارش نمودند .گونه  S. fusifer Berleseرا نیز از نمونه
خاک مزارع مختلف استان همدان (خانجانی )6533 ،و گونه
 S. laevigatus Kochاز محصوالت انباری مختلف در استان فارس
(استوان )6539 ،گزارش شده است (کمالی و همکاران.)6532 ،
کنههای این جنس از سراسر جهان گزارش شده و از فراوانترین
جنسهای خانواده  Scheloribatidaeبهشمار میروند .گونههای
مختلف این جنس جزء گونههای شاخص اکوسیستمهای خاکی
بوده و در مزارع انواع محصوالت مختلف یافت میشوند که
احتماالً از مقاومت باالی این بندپایان در برابر مواد شیمیایی
ناشی میشود ( Carusoو همکاران .)9223
گونههای مختلف  Epilohmaniaاز دنیای قدیم و هاوایی و
در ایران از مزارع استان مازندران (اکرمی )6533 ،گزارش
شدهاست (پاکیاری و خردپیر Caruso .)6533 ،و همکاران
( )9223این گونه را یکی از عمومیترین گونههای شایع در انواع
خاکهای زراعی (خاکهای تخریب شده) معرفی نمودند .گونههای
جنس  Epilohmanniaفراوانترین گونههای ساکن جنگلهای
ژاپن معرفی شده است ( Karasawaو 9223 ،Hijii؛ پاکیاری و
خردپیر .)6533 ،بنابر تنوع گونههای شناسایی شده در این
تحقیق و بررسی مطالعات پیشین و همچنین نتایج حاصل از
آزمون همبستگی توزیع گونهها با توجه به پروفایل خاک میتوان

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

اینطور نتیجه گرفت که توزیع گونههای مختلف در محصوالت
مختلف صرفاً تصادفی بوده و از الگوی خاصی تابع از پروفایل
خاک و عوامل محیطی تبعیت نمیکند Wissuwa .و همکاران
( )9265تنوع و تراکم گونههای مختلف  Oribatidaرا تابعی از
میزان  pHخاک و درصد رطوبت دانسته و نوع پوشش گیاهی و
عناصر ریز مغذی را کمترین عامل مؤثر در جمعیت این کنهها
تلقی نمود .ظاهراً در مورد کنههای خاکزی و سایر بندپایان که
درون خاک خردزیستگاه تشکیل میدهند ،فاکتور رطوبت مهمترین
عامل تعیینکننده جمعیت و تنوع گونهای است ( Agwunobiو
.)9265 ،Ugwumna
همچنین در تحقیق دیگری نشان داده شد که گونه Nenteria
 styliferaبهعنوان کنهای از راسته  Mesostigmataبهشدت نسبت
به گیاه میزبان خود وابسته بوده و تراکم جمعیت بسته به نوع
گیاه زراعی متغیر است ( Wissuwaو همکاران  ،)9269با این
وجود در تحقیق حاضر این گونه تنها از مزارع بادمجان منطقه
محمودآباد ورامین یافت شد و امکان مقایسه جمعیت بین مناطق
مختلف و محصوالت مختلف وجود نداشت Maribie .و همکاران
( )9266طی تحقیق خود بر روی تنوع و تراکم کنههای خاکزی
مناطق مختلف زراعی و مرتعی و اکوسیستمهای طبیعی نشان
دادند که تنوع گونههای کنههای خاکزی در زمینهای زراعی با
توجه به انجام فعالیتهای مداوم زراعی از الگوی نسبتاً مشابه و
پایداری تبعیت کرده ولی کنههای خاکزی در مراتع و زیستگاههای
طبیعی از تنوع گونهای قابل مالحظهای تبعیت میکنندCarter .
و  )9223( Noronhaنیز در تحقیق مشابهی تنها عامل مؤثر بر
تراکم کنهها را رطوبت دانسته و بیان داشتند که تنوع گونهای
کنههای خاکزی در زمینهای زراعی علیرغم تنوع محصول زراعی
از الگوی نسبتاً ثابت و مشابهی تبعیت میکند .نتایج حاصل از
آزمون همبستگی اسپیرمن علیرغم عدم وجود ارتباط معنیدار
بین عناصر خاک و حضور گونههای مختلف کنهها ،نشان داد که
بین عناصر خاک مانند منیزیوم ،پتاسیم ،بور ،فسفر ،مس ،روی و
آهن و حضور کنهها ارتباط منفی وجود دارد و با افزایش غلظت
هر یک از این ترکیبات از احتمال حضور کنهها یا افزایش جمعیت
آن ها کاسته خواهد شد .برعکس افزایش درصد ازت خاک و
نسبت  N.T.V.باعث افزایش احتمال حضور کنهها و یا تکثیر
جمعیت آنها میشوند .در عین حال با توجه به اینکه در تمامی
نمونههای خاک مقدار اسیدیته خنثی گزارش شد ،نشان میدهد
که کنهها بهحضور در خاکهای دارای  pHخنثی تمایل بیشتری
نشان میدهند .در نتیجه میتوان تأثیر دقیقتر عناصر خاک را
بر گونههای خاکزی بهخصوص کنهها بر اساس تفاوت در تراکم
جمعیتها در خاکهای مختلف تعیین نمود که میتواند موضوعی
برای مطالعات کاملتر در این زمینه باشد.

سال هشتم ،شماره  ،2تابستان 9315
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