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بررسی تنوع گونهای کرمهای خاکی  Epigeicدر استان اصفهان
مجتبی یحییآبادی* :مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی ،اصفهان ،صندوق پستی11718-111 :

تاریخ دریافت :بهمن 1314

تاریخ پذیرش :اردیبهشت 1318

چکیده
کرمهای خاکی گروه اپیجییک توانایی زیادی در مصرف ،هضم و تبدیل مواد آلی داشته و سیکل کوتاه زندگی و نرخ تکثیر زیاد این
کرمها ،موجب پتانسیل زیاد آنها در فرآیند تولید ورمیکمپوست شده است .در این تحقیق ،تنوع کرمهای خاکی اپیجییک در  01منطقه (شامل
 01زیستگاه) استان اصفهان بررسی شدند .در مجموع چهار گونه کرمهای خاکی ،متعلق به خانواده  Lumbricidaeشامل
) Dendrodrilus rubidus (Savigny, 0801) ،Eisenia fetida (Savigny, 0801) ،veneta (Rosa, 0881و

Dendrobaena

Dendrobaena hortensis

) (Michaelsen, 0881و براساس خصوصیات مارکرهای مورفولوژیک مانند طول بدن ،قطر بدن ،تعداد حلقههای بدن ( ،)segmentتعیین تعداد
خارهای حرکتی ( )setaeدر هر حلقه ،رنگ بدن ،شماره حلقههای محل استقرار کمربند جنسی و تعیین محل قرارگیری غده شکمی در کمربند
جنسی ( ،)Tubercleشناسایی شدند .بیشترین فراوانی به گونه  Dendrobaena venetaاختصاص یافت و کمترین فراوانی در گونه hortensis

 Dendrobaenaمشاهده شد .بیشترین عدد شاخص غنای گونهای مارگالف بهمیزان  1/801در منطقه چادگان مشاهده شدکه حاکی از شرایط
بهینه زیست کرمها در زیستگاههای این منطقه بود درحالیکه کمترین میزان شاخص مارگالف بهمیزان صفر در منطقه انارک ثبت شد.

کلمات کلیدی :کرمهای خاکی ،اپیجئیک ،تنوع ،اصفهان ،مارگالف

* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولyahyabadi@gmail.com :
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یحییآبادی

مقدمه
توانايي كرمهاي خاكي در بازيافت ضايعات آلي كشاورزي و
زبالههاي شهري و همچنین تولید كود آلي (ورميكمپوست) ،سالها
است كه شناخته شده و شناسايي اين موجودات در خاكها و شرايط
مختلف اقلیمي در بعضي كشورها انجام ميپذيرد (يحیيآبادي،
 .)4334هريك از گونههاي كرمهاي خاكي بهخاطر خصوصیاتي از
قبیل اختالف در سازگاري با شرايط دمايي گوناگون ،اختالف در
توانايي تبديل مواد آلي به ورميكمپوست ،تفاوت در نحوه پرورش و
برداشت و پارهاي از صفات ديگر از ساير گونهها متمايز هستند .بیش
از  3033گونه كرم خاكي در جهان شناسايي شدهاند و تخمین زده
ميشود كه بررسيهاي بیشتر ،اين رقم را باز هم افزايش دهند.
گروههاي تاكسونومیك مشخص از كرمهاي خاكي در هر قارهاي
بهوجود آمده و بومي آنجا شدهاند و سپس از طريق انسان به ساير
نقاط جهان انتقال يافتهاند (4311 ،Jamieson؛ .)4331 ،Reynolds
فراواني نسبي و تركیب جمعیتي جانوران بومي خاكي بهطوركلي
بستگي به خاك ،آب و هوا ،پوشش گیاهي ،نوع كاربري خاك و
همچنین هجوم گونههاي غیربومي دارد ( Haleو همکاران.)0333 ،
انتخاب و گسترش برخي از گونههاي خاص كرمهاي خاكي (بهمنظور
تولید ورميكمپوست) و بهويژه گونههاي غیربومي موجب كاهش تنوع
زيستي گونههاي بومي در زيستگاههاي خود شده و نقش مثبت آنها
را كمرنگ ميكنند .تحقیقات ناچیزي درباره شناسايي و تاكسونومي
كرمهاي خاكي در ايران انجام گرفته است و در استان اصفهان نیز
فعالیت مدوني درخصوص شناسايي كرمهاي خاكي گروه اپيجییك
انجام نشده است .اولین تحقیقات شناسايي كرمهاي خاكي توسط
 )4393( Omraniانجام شد .در سالهاي اخیر نیز تحقیقاتي توسط
 Latifو همکاران ( )0333و  )0343( Ezzatpanahبه انجام رسیده
است .در ايران ،كرمهاي خاكي عمدتاً بهمنظور تولید ورمي كمپوست
استفاده شده و براي اين كار از كرمهاي گونه  Eisenia fetidaاستفاده
ميشود .از نظر تاكسونومي ،كرمهاي خاكي متعلق به شاخه Annelida
راسته  ،Haplotaxinaرده  Clitellataو زيررده  Oligochaetaهستند.
خانوادههاي  Megscolecidaeو  Lumbricidaeاز مهمترين خانواده
كرمهاي خاكي مي باشند كه در اروپا ،شمال آمريکا ،استرالیا و آسیا
غالب هستند ( Edwardsو  .)4331 ،Bohlenدر خانواده ،Lumbricidae
نزديك به 333گونه كرم خاكي وجود دارد .از نظر محیط اكولوژيك،
كرمهاي خاكي را به سه دسته عمدهAnecic, Endogeic, Epigeic ،
تقسیمبندي ميكنند ( .)4310 ،Leeكرمهاي  ،Epigeicعمدتاً از
تودههاي كمپوست ،الشبرگهاي سطحي و كودهاي دامي و بقاياي
گیاهي و حیواني تازه فاسد شده تغذيه ميكنند .از كرمهاي خاكي
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اين گروه اپيجییك ،ميتوان به گونههاي
 Lumbricus rubellusاشاره كرد .كرمهاي خاكي گروه ،Endogeic
انواعي هستند كه در قسمتهاي عمقي خاك زندگي ميكنند و از
خاك تغذيه كرده و عناصر غذايي را از مواد آلي تجزيه شده تأمین
ميكنند .در اين گروه ميتوان به گونه  Allolobofora calginosaاشاره
كرد .كرمهاي خاكي گروه  ،Anecicاز كرمهاي حفار هستند و در شب
براي تغذيه بقاياي تازه فاسد شده به سطح ميآيند يعني از سطح تا
عمق خاك رفت و آمد ميكنند .از اين گروه ميتوان به گونه
 Allolobofora longaاشاره كرد .گونههاي مهم ديگري كه در بازيافت
ضايعات آلي بهكار برده شدهاند ،شامل كرمهاي Euderilus eugeniae
و كرمهاي آبي  Perionyx excavatusهستند كه بومي مناطق گرم آسیا
و آفريقا هستند و در دماهاي پايین غیرفعال ميشوند ( Reineckو
همکاران.)4330 ،
 Edwardsو همکاران ( )4311معتقدند كه هريك از گونههاي
كرمهاي اپي جئیك از نظر قدرت تولیدمثل ،شرايط دمايي و تبديل
مواد آلي به ورميكمپوست با هم متفاوت ميباشند .در استرالیا ،مهمترين
گونة مورد استفاده براي تولید ورميكمپوست ،گونة Eisenia fetida
است كه بهدلیل سرعت رشد و تکثیر و پتانسیل كافي براي مصرف
انواع مواد آلي زايد ،بیش از ساير گونهها مورد استفاده قرار گرفته
است ،)4330( Edwards .گزارش كرد كه حداكثر سرعت تکثیر گونه
 Eisenia fetidaدر فضوالت حیواني  3/1كرم بهازاي هر كرم در هفته
است Reinecke .و همکاران ( ،)4330نیز رقم  3/30كرم بهازاي هر
كرم در روز را گزارش كردند .هاشميمجد ( ،)4310در برخي از مناطق
شمالي ايران اقدام به شناسايي گونههاي  Eisenia fetidaكرده و توان
اين گونه در تولید ورميكمپوست را مورد ارزيابي قرار دادPaoletti .
( ،)4333بهمنظور بررسي نقش كرمهاي خاكي در ارزيابي پايداري
خاك ،اقدام به شناسايي كرمهاي خاكي در تمام گروههاي اكولوژيك
كرد .وي تأثیر فعالیتهاي كشاورزي را بر تعداد و انواع كرمهاي خاكي
با اهمیت تلقي نمود و بر استفاده از كرمهاي اپيجییك در تبديل
بقاياي گیاهي تأكید نمود ،)0344( Suthar .اقدام به تعیین تنوع
زيستي كرمهاي خاكي در غرب هند كرد و موفق به شناسايي يازده
گونه كرم خاكي در اين مناطق شد .وي حضور اين كرمها را وابسته
به عوامل اقلیمي و فعالیتهاي انساني دانست .در سالهاي اخیر تمايل
محققین علوم خاك و محیط زيست به كار روي كرمهاي خاكي
اپيجئیك ،افزايش يافته است ،از اينرو تحقیق حاضر با هدف
شناسايي اين گروه از كرمهاي خاكي در مناطق مختلف آب و هوايي
استان اصفهان انجام شد.
 Eisenia fetidaو
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مواد و روشها
اين تحقیق در سالهاي  34-33و در استان اصفهان به اجرا
درآمد .ابتدا ده نقطه از استان به منظور انجام نمونهبرداري انتخاب
شدند (شکل .)4ده منطقه به گونهاي انتخاب شدند تا بیانگر اكثر
اقلیمهاي استان باشند .همچنین بیست كد محل نیز به نحوي انتخاب
شدند كه بتوان بیشترين گونه كرمهاي خاكي اپيجئیك را يافت و
از سويي ديگر بتوان بیشترين تنوع زيستگاه كرمهاي خاكي را در اين
تحقیق مورد بررسي قرار داد .بهمنظور شناسايي و انتخاب كرمهاي
مورد نظر ،اقدام به نمونهبرداري به روش دستي از كرمهاي خاكي
موجود در خاكهاي سطحي و الشبرگهاي باغات ،فضاهاي سبز
شهري ،محل تجمع كودهاي حیواني در مزارع ،كنار رودخانهها و
بركهها شد .كرمها و بخشي از محیط بستر آنها به آزمايشگاه بخش
تحقیقات خاك و آب مركز تحقیقات كشاورزي اصفهان منتقل
گرديدند و در مخلوط الکل و استون تثبیت شدند و با استفاده از
باينوكوالر ،برخي از مشخصات مورفولوژيك (ماركرهاي مورفولوژيك)
آنها ثبت گرديد تا در شناسايي گونه كرم ،مورد استفاده قرار گیرد.
اين مهم ،با اندازهگیري طول بدن ،قطر بدن ،تعداد حلقههاي بدن
( ،)Segmentتعیین تعداد خارهاي حركتي ( )Setaeدر هر حلقه ،رنگ
بخش شکمي و بااليي كرم ،شماره حلقههاي محل استقرار
كمربندجنسي ،تعیین محل قرارگیري غده شکمي در كمربند جنسي
( ،)Tubercleشکل سر و پیشدهان كرم ( )Prostomiumو ترشح مايع
سلومي ( )Coelomicو رنگ آن انجام شد .براي شناسايي كرمها از
كلیدهاي  Csuzdiو  )0333( Zicsiو  )0330( Blakemoreاستفاده
شد .بهمنظور محاسبه تنوعزيستي گونههاي مختلف كرمهاي خاكي
گروه اپيجئیك در زيستگاههاي مختلف ،از يکي از شاخصهاي غناي
گونهاي استفاده گرديد .از معتبرترين شاخصهاي اندازهگیري غناي
گونهاي ،شاخص مارگالف است .هرچه مقدار اين شاخص بیشتر باشد
حاكي از تعداد بیشتر گونهها ميباشد و اين بیانگر اين مطلب است
كه در محیط ،آشفتگي و استرس پايین است ،زيرا در شرايط نامطلوب
محیطي ،گونههاي حساس از بین رفته و گونههاي مقاوم جايگزين
ميشوند ،در اين حالت غناي گونهاي در جامعه كاهش يافته است .در
اين بررسي ،میانگین شاخص غناي گونهاي با استفاده از كوادرات به
مساحت يك صد سانتيمتر مربع بهدست آمد .بهمنظور محاسبه
شاخص غناي گونهاي مارگالف كرمهاي خاكي در مناطق
نمونهبرداري ،از فرمول زير استفاده گرديد.
𝑆−4

)𝑁(𝑛𝐿 = 𝑅

در اين فرمول  Rشاخص غناي گونهاي مارگالف S ،تعداد گونههاي
مشاهده شده و  Nتعداد كل افراد مشاهده شده از تمام گونههاست.
براي محاسبه اين شاخص از نرمافزار (Paleontological )PAST 4/33
 Statisticsاستفاده شد.

شکل :1موقعیت جغرافیایی مناطق نمونهبرداری در استان اصفهان

جدول  ،4اطالعات مربوط به  43منطقه نمونهبرداري و  03كد
محل نمونهبرداري و همچنین مختصات جغرافیايي هر كد محل
نمونهبرداري و زمان نمونهبرداري را نشان ميدهد.

نتایج
در مجموع چهار گونه از كرمهاي خاكي گروه اپيجییك
شناسايي شدند (شکل:)0
)Dendrobaena veneta (Rosa, 4111
)Eisenia fetida (Savigny, 4101
)Dendrodrilus rubidus (Savigny, 4101
)Dendrobaena hortensis (Michaelsen, 4133
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جدول :1مشخصات محل و زمان نمونهبرداری
مناطق نمونهبرداری

کد محل (زیستگاه)*
A-4

اصفهان
A-0
B-4

كاشان
B-0
C-4

شهرضا
C-0
D-4

سمیرم
D-0
E-4

خوانسار
E-0
F-4

اردستان
F-0
G-4

نايین
G-0
H-4

اسفرجان
H-0
I-4

انارك
I-0
J-4

چادگان
J-0

مختصات نمونهبرداری
˝ 30˚ 31ˊ30/13شمالي
˝ 04˚ 33ˊ 13/31شرقي
˝ 30˚ 31ˊ13/09شمالي
˝ 04˚ 33ˊ 03/31شرقي
˝ 33˚ 01ˊ1/03شمالي
˝ 04˚ 00ˊ 3/03شرقي
ʺ31˚0ʹ1/30شمالي
ʺ04˚03ʹ09/31شرقي
ʺ34˚03ʹ13/40شمالي
ʺ04˚11ʹ03/13شرقي
ʺ30˚3ʹ3/31شمالي
ʺ04˚04ʹ1/33شرقي
˝ 34˚ 03ˊ34/19شمالي
˝ 04˚ 30ˊ 03/11شرقي
ʺ34˚40ʹ01/31شمالي
ʺ04˚11ʹ10/10شرقي
ʺ33˚41ʹ03/30شمالي
ʺ03˚43ʹ44/39شرقي
ʺ33˚40ʹ33/19شمالي
ʺ03˚49ʹ00/31شرقي
ʺ33˚00ʹ14/10شمالي
ʺ00˚00ʹ43/33شرقي
ʺ33˚03ʹ0/11شمالي
ʺ00˚00ʹ13/00شرقي
ʺ30˚04ʹ43/31شمالي
ʺ03˚1ʹ03/33شرقي
ʺ33˚04ʹ19/34شمالي
ʺ03˚1ʹ9/31شرقي
ʺ34˚33ʹ13/30شمالي
ʺ04˚00ʹ09/41شرقي
ʺ34˚33ʹ43/40شمالي
ʺ04˚01ʹ03/40شرقي
ʺ33˚41ʹ31/30شمالي
ʺ03˚13ʹ3/33شرقي
ʺ33˚41ʹ39/10شمالي
ʺ03˚14ʹ03/13شرقي
ʺ30˚10ʹ3/00شمالي
ʺ03˚33ʹ03/34شرقي
ʺ30˚13ʹ00/99شمالي
ʺ03˚10ʹ09/49شرقي

ماه نمونهبرداری
ارديبهشت
مهر
ارديبهشت
ارديبهشت
تیر
آبان
مرداد
خرداد
مرداد
مرداد
ارديبهشت
ارديبهشت
فروردين
فروردين
تیر
ارديبهشت
فروردين
فروردين
خرداد
شهريور

*حروف در كد محل نشاندهنده منطقه و عدد نشاندهنده تنوع زيستگاه در نمونهبرداري ميباشد.

گونه  Dendrobaena venetaمعروف به  Eisenia hortensisكه
به خانواده  Lumbricidaeتعلق دارد و در برخي نامگذاريها به
 Eisenia venetaنیز معروف است .كرم بالغ داراي طول 00-403
میليمتر بوده و متشکل از  433-410حلقه ميباشد .بدن كرم به
شکل استوانهاي و در قسمت انتها و شکم حالت صاف است .قطر بدن
431

 1-1میليمتر ،رنگ آن قرمز تا صورتي و داراي نوارهاي متناوب تیره
و روشن با دم زرد كمرنگ است ،رنگ بخش شکمي اين كرم روشنتر
از بخش بااليي آن است .كمربند جنسي از بند  01تا  30يا  09تا
 33امتداد دارد و به شکل زين اسبي ( )Saddle-shapedميباشد .محل
قرارگیري غده  Tubercleدر بند  ،33-34رنگ كمربند جنسي
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كمرنگتر از ساير قسمتها ميباشد .در اين كرم ،خارهاي حركتي
( )Setaeنیز به صورت جفتي باز از هم ( )Widely pairedهستند.
گونه  :Eisenia fetidaبه رنگ قرمز متمايل به قهوهاي بلوطي و
بهصورت نوارهاي متناوب تیره و روشن ديده ميشود .طول آن در
زمان بلوغ  03-433میليمتر ميباشد و متشکل از  13-403حلقه
است .شکل بدن استوانهاي و قطر بدن  1-0میليمتر وكمربند جنسي
(كلیتلوم) بین بندهاي  01تا  30قرار دارد .رنگ كمربندجنسي همرنگ
ساير بخشهاي كرم است .محل قرارگیري غده  Tubercleدر بند 01-34
بوده و آرايش قرارگیري خارهاي حركتي به شکل جفتي نزديك بههم
ميباشد .اين گونه به هنگام تحريکات خارجي ،مايع سلومي به رنگ
زرد كمرنگ از خود ترشح ميكند .كوكونها در اين گونه به شکل
لیمويي هستند .آيزنیا فتیدا از كرمهاي گروه اكولوژيك اپيجییك
محسوب ميشود و عمدتاً بقاياي گیاهي و مواد آلي مصرف ميكند و
تمايل بسیار كمي به خوردن خاك دارد.
گونه  :Dendrodrilus rubidusاين گونه به رنگ قرمز تیره در
پشت و قرمز كمرنگ در بخش شکمي ديده ميشود .در انتهاي بدن
(دم) رنگ زرد ديده ميشود .طول آن در زمان بلوغ  03-433میليمتر
ميباشد و متشکل از  03-403حلقه ( )Segmentاست .شکل بدن
استوانهاي و قطر بدن  0-0میليمتر و كمربند جنسي (كلیتلوم) بین
بندهاي  01 ،00و  09تا  34و  30قرار دارد .رنگ كمربند جنسي
همرنگ ساير بخشهاي كرم است .محل قرارگیري غده  Tubercleدر
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بند  01-33بوده و آرايش قرارگیري خارهاي حركتي به شکل جفتي
باز از هم ميباشد .اين گونه به هنگام تحريکات خارجي ،مايع سلومي
به رنگ زرد پررنگ از خود ترشح ميكند .كوكونها در اين گونه به
شکل لیمويي هستند .اين گونه نیز از كرمهاي گروه اكولوژيك اپيجئیك
محسوب ميشود و عمدتاً بقاياي گیاهي و مواد آلي مصرف ميكند و
البته به خوردن خاك نیز تمايل دارد.
گونه  :Dendrobaena hortensisاين گونه به رنگهاي متغیر از
صورتي كمرنگ تا قرمز متمايل به بنفش و قرمز شرابي ديده ميشود
و در بخش دم به رنگ زرد تا سفید ممکن است رويت شود .طول آن
 03-13میليمتر ميباشد و متشکل از  33-33حلقه است .شکل بدن
استوانهاي ،و در انتها پهن است؛ قطر بدن  0-1میليمتر و كمربند
جنسي (كلیتلوم) بین بندهاي  09تا  33قرار دارد و به شکل زين
ضخیم است .رنگ كمربند جنسي همرنگ ساير بخشهاي كرم است.
محل قرار گیري غده  Tubercleدر بند  34تا نیمي از  30بوده و
آرايش قرارگیري خارهاي حركتي به شکل جفتي باز از هم ميباشد.
اين گونه به هنگام تحريکات خارجي ،مايع سلومي به رنگ سفید
چسبنده از خود ترشح ميكند .اين گونه نیز از كرمهاي گروه
اكولوژيك اپيجییك محسوب ميشود و عمدتاً بقاياي گیاهي و مواد
آلي مصرف ميكند و در تهیه ورميكمپوست بهكار گرفته ميشود .با
اينحال ،به خوردن خاك نیز تمايل دارد.

Eisenia fetida

Dendrobaena veneta

Dendrobaena hortensis

Dendrodrilus rubidus

شکل  :2گونههای کرمهای خاکی اپیجئیک شناسایی شده
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شناسايي يك گونه متمايز ديگر نیز در اين محل میسر نشد .شاخص
مارگالف در فضاي سبز شهري برابر  3/131و در ساحل رودخانه معادل
 3/931محاسبه شد ،بنابراين غناي گونهاي در ساحل رودخانه بیشتر
بوده است (جدول .)0

نتایج شناسایی گونه کرمهای خاکی به تفکیک هر منطقه:
در منطقه شهرستان اصفهان ،دو كد محل (فضاي سبز شهري و ساحل
رودخانه) مورد بررسي قرار گرفت .در فضاي سبز شهري دو گونه
 D. venetaو  E. fetidaشناسايي شدند .در زيستگاه ساحل زاينده رود
نیز گونههاي  D. venetaو  E. fetidaشناسايي شدند .همچنین امکان

جدول  :2زی ستگاه ،گونه ،گروه اکولوژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه اصفهان()A
کد محل

زیستگاه

فراوانی

گروه اکولوژیک

گونه

A-4

فضاي سبز شهري
فضاي سبز شهري
ساحل زايندهرود
ساحل زايندهرود
ساحل زايندهرود

1
1
0
1
0

Epigeic

Dendrobaena veneta

Epigeic

Eisenia fetida

?

?

Epigeic

Eisenia fetida

Epigeic

Dendrobaena veneta

A-4
A-0
A-0
A-0

شاخص مارگالف
3/131

3/931

* عالمت ؟ به معني عدم شناسايي گونه كرم ميباشد.

زيستگاه خاك باغ ،گونه  E. fetidaو  D. rubidusشناسايي شدند.
شاخص غناي گونهاي مارگالف براي فضاي سبز شهري  3/100و در
خاك باغ معادل  3/113محاسبه شد (جدول .)3

در منطقه كاشان ،دو كد محل فضاي سبز شهري و باغ گل
محمدي براي بررسي تنوع كرمهاي خاكي گروه اپيجییك انتخاب
شدند .در زيستگاه فضاي سبز شهري گونه  Dendrobaena venetaو
گونه  Dendrodrilus rubidusنمونهبرداري و شناسايي شدند .در

جدول  :3زیستگاه ،گونه ،گروه اکولوژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه کاشان()B
کد محل

زیستگاه

فراوانی

گروه اکولوژیک

گونه

شاخص مارگالف

B-4

فضاي سبز شهري
فضاي سبز شهري
باغ
باغ

1
3
9
4

Epigeic

Dendrobaena veneta

Epigeic

Dendrodrilus rubidus

3/100

Epigeic

Eisenia fetida

Epigeic

Dendrodrilus rubidus

B-4
B-0
B-0

در منطقه شهرضا واقع در جنوب اصفهان ،دو كد محل مزرعه
يونجه و يك گاوداري براي بررسي انتخاب شدند .در خاك مزرعه
يونجه ،دو گونه  D. venetaو  D. rubidusشناسايي شدند .در محل
انباشت كود ،سه گونه شامل گونه  ،D. venetaگونه  E. fetidaو گونه

3/113

 Dendrobaena hortensisشناسايي شدند و بههمین دلیل بود كه
شاخص غناي مارگالف در اين زيستگاه ،برابر  3/104و بیش از میزان
اندازهگیري شده در مزرعه يونجه ( )3/131بهدست آمد (جدول .)1

جدول  :4زیستگاه ،گونه ،گروه اکولوژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه شهرضا()C
کد محل

زیستگاه

فراوانی

گروه اکولوژیک

C-4

مزرعه يونجه
مزرعه يونجه
محل انباشت كود (گاوداري)

3
9
3

Epigeic

Dendrobaena veneta

Epigeic

Dendrodrilus rubidus

Epigeic

Dendrobaena veneta

C-0

محل انباشت كود (گاوداري)

43

Epigeic

Eisenia fetida

C-0

محل انباشت كود (گاوداري)

1

Epigeic

Dendrobaena hortensis

C-4
C-0

در منطقه سمیرم واقع در جنوبيترين نقطه استان اصفهان ،دو
كد محل باغ سیب و ساحل درياچه بهمنظور نمونهبرداري انتخاب
شدند .در خاك باغ ،دو گونه  D. venetaو  D. hortensisشناسايي
شدند و يك گونه متمايز ديگر نیز مورد بررسي قرار گرفت اما با
431

گونه

شاخص مارگالف
3/131

3/104

اطالعات موجود قابل شناسايي نبود .در زيستگاه ساحل يك درياچه
در اين منطقه نیز گونههاي  E. fetidaو  D. venetaشناسايي شدند.
شاخص مارگالف در زيستگاه اول برابر  3/199و در زيستگاه دوم برابر
 3/313محاسبه شد (جدول .)0
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جدول  :5زیستگاه ،گونه ،گروه اکولوژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه سمیرم()D
کد محل

زیستگاه

فراوانی کرم

گروه اکولوژیک

D-4

باغ
باغ
باغ
ساحل درياجه
ساحل درياچه

43
9
3
9
1

Epigeic

Dendrobaena veneta

Epigeic

Dendrobaena hortensis

?

?

Epigeic

Eisenia fetida

Epigeic

Dendrobaena veneta

D-4
D-4
D-0
D-0

شاخص مارگالف

گونه

3/119

3/313

* عالمت ؟ نشان از عدم شناسايي گونه كرم ميباشد.

مورد بررسي نیز گونه  D. venetaشناسايي شد اما گونهاي ديگر قابل
شناسايي نبود .شاخص مارگالف در زيستگاه اول 3/113 ،و در زيستگاه
مرتع معادل  3/001محاسبه شدند (جدول .)1

در منطقه خوانسار ،فضاي سبز شهري و مرتع بهعنوان زيستگاه
كرمهاي خاكي اپيجییك انتخاب شدند .در فضاي سبز شهري ،دو
گونه كرم خاكي  D. venetaو  D. rubidusشناسايي شدند .در مرتع

جدول  :6زیستگاه ،گونه ،گروه اکولوژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه خوانسار()E
کد محل

زیستگاه

فراوانی کرم

گروه اکولوژیک

E-4

فضاي سبز شهري
فضاي سبز شهري
مرتع
مرتع

1
1
0
4

Epigeic

Dendrobaena veneta

Epigeic

Dendrodrilus rubidus

Epigeic

Dendrobaena veneta

E-4
E-0
E-0

جنس

?

شاخص مارگالف
3/113
3/001

?

* عالمت ؟ نشان از عدم شناسايي گونه كرم ميباشد.

بههمین علت شاخص مارگالف در هر دو زيستگاه برابر صفر محاسبه
شدند (جدول .)9

در منطقه اردستان ،فضاي سبز شهري و باغ سیب بهعنوان دو
زيستگاه انتخاب شدند .در خاك فضاي سبز شهري ،فقط گونه
 D. venetaو در خاك باغ نیز فقط گونه  D. venetaشناسايي شدند و

جدول  :7زیستگاه ،گونه ،گروه اکولوژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه اردستان()F
کد محل

زیستگاه

فراوانی کرم

گروه اکولوژیک

جنس

شاخص مارگالف

F-4

فضاي سبز شهري
باغ

1
3

Epigeic

Dendrobaena veneta

Epigeic

Dendrobaena veneta

3
3

F-0

 3/100محاسبه شد .در خاك باغ ،فقط گونه  D. hortensisرويت شد
و بههمین دلیل شاخص مارگالف در اين زيستگاه ،صفر شد (جدول.)1

در منطقه نايین ،در فضاي سبز شهري ،گونههاي  E. fetidaو
 D. venetaشناسايي شدند و شاخص مارگالف در اين زيستگاه برابر

جدول  :8زیستگاه ،گونه ،گروه اکولوژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه نایین()G
کد محل

زیستگاه

فراوانی کرم

گروه اکولوژیک

G-4

فضاي سبز شهري
فضاي سبز شهري
باغ

1
4
1

Epigeic

Dendrobaena veneta

Epigeic

Eisenia fetida

Epigeic

Dendrobaena hortensis

G-4
G-0

در منطقه اسفرجان ،دو كد محل باغ آلبالو و ساحل يك نهر آب
مورد بررسي قرار گرفت .در زيستگاه باغ ،سه گونه كرم خاكي شامل
 E.fetida ،D. venetaو  D. hortensisشناسايي شدند و شاخص غناي
مارگالف نیز در اين زيستگاه برابر  3/111محاسبه شد .در ساحل نهر

جنس

شاخص مارگالف
3/100
3

آب در اين منطقه نیز گونه  D. venetaو گونهDendrodrilus rubidus

حضور داشتند و شاخص غناي اين محل نیز  3/113بهدست آمد
(جدول .)3
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جدول  :9زیستگاه  ،گونه ،گروه اکولوژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه اسفرجان()H
کد محل

زیستگاه

فراوانی کرم

گروه اکولوژیک

گونه

H-4

باغ
باغ
باغ
كنار نهر آب
كنار نهر آب

1
0
4
3
0

Epigeic

Dendrobaena veneta

H-4
H-4
H-0
H-0

در منطقه انارك ،بهعلت خشك و كويري بودن منطقه ،فقط يك
زيستگاه و در دو محل مختلف مورد بررسي قرار گرفت .در يك محل،
يك گونه كرم خاكي ديده شد و آن هم قابل شناسايي نبود و در محل
ديگر نیز هیچ گونهاي يافت نشد بنابراين شاخص مارگالف در هر دو
محل صفر بود .در منطقه چادگان ،دو زيستگاه انتخاب شدند .زيستگاه

Epigeic

Eisenia fetida

Epigeic

Dendrobaena hortensis

Epigeic

Dendrobaena veneta

Epigeic

Dendrodrilus rubidus

شاخص مارگالف
3/111
3/113

خاك فضاي سبز ،حاوي دو گونه كرم اپيجییك بود كه شامل
گونههاي  E. fetidaو  D. venetaبودند .در ساحل رودخانه ،سه گونه
شامل گونه  ،E. fetidaگونه  D. venetaو گونه  D. hortensisشناسايي
شدند .شاخص مارگالف در زيستگاه اول برابر  3/130و در زيستگاه
دوم برابر  3/343محاسبه شدند (جدول .)43

جدول  -11زیستگاه  ،گونه ،گروه اکولوژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه چادگان()J
کد محل

زیستگاه

فراوانی کرم

گروه اکولوژیک

جنس

J-4

فضاي سبز شهري
فضاي سبز شهري
خاك ساحل زايندهرود
خاك ساحل زايندهرود
خاك ساحل زايندهرود

9
0
3
1
0

Epigeic

Eisenia fetida

Epigeic

Dendrobaena veneta

Epigeic

Eisenia fetida

Epigeic

Dendrobaena veneta

Epigeic

Dendrobaena hortensis

J-4
J-0
J-0
J-0

بحث
شکل ،3نمودار فراواني گونههاي شناسايي شده را نشان ميدهد.
گونه  ،Dendrobaena venetaبیشترين فراواني را بین گونههاي
شناسايي شده دارد Dominguez .و  )0343( Edwardsمعتقدند كه
اين گونه كرم خاكي اپيجئیك نسبت به ساير گونهها ،دامنه وسیعتري
از رطوبتهاي خاك را تحمل ميكند Mirmonsef .و همکاران ()0344
به حضور فراوان گونه  D. venetaدر استان تهران اشاره كردهاند .گونه
 Eisenia fetidaاز نظر فراواني در رتبه دوم قرار دارد .با اينحال اكثر
تولیدكنندگان ورميكمپوست از اين گونه كرم اپيجییك استفاده
ميكنند و عمدتاً با گونه  D. venetaآشنايي كافي ندارند .كمترين
فراواني مربوط به گونههاي  Dendrodrilus rubidusو Dendrobaena
 hortensisميباشد Dominguez .و  ،)0343( Edwardsعلت عدم
استفاده پرورشدهندگان كرمهاي خاكي از اين گونهها را سرعت پايین
تکثیر آنها ميدانند .شکل ،1نمودار میانگین شاخص مارگالف براي
تعیین تنوعزيستي در مناطق مختلف نمونهبرداري شده نشان ميدهد.
نتايج نشان ميدهند كه بیشترين تنوع در كرمهاي خاكي مربوط به
زيستگاههايي با شاخص مارگالف باالتر ميباشد و در مجموع بیشترين
413

شاخص مارگالف
3/130
3/343
J-0
J-0

تنوع بهترتیب در مناطق :چادگان ،اسفرجان ،اصفهان ،شهرضا و
سمیرم مشاهده شد .با توجه به فراهمي مواد آلي خاك در اين مناطق
كه عمدتاً ناشي از بارندگي بیشتر و رطوبت باالي خاك و رشد مناسب
گیاهان بوده و موجب تجمع مواد آلي در سطح خاك ميشود ،نتايج
حاصله دور از انتظار نميباشد .میزان باالي انحراف معیار ( )SDدر
برخي مناطق حاكي از تاثیر بسیار زياد نوع زيستگاهها در اين مناطق
بر تنوع كرمهاي گروه اپيجییك ميباشد .كمترين تنوع گونه كرمهاي
مورد مطالعه ،در اردستان و انارك مشاهده شد .بهنظر ميرسد میزان
بارندگي كم و دماي نسبتاً باال در اين مناطق و كاهش پوشش گیاهي
موجب كاهش تنوع گونهها (شاخص مارگالف صفر) در اين مناطق
شده است.
برخي از محققین نیز به وجود گونههاي مختلف از گروههاي
اكولوژيك كرمهاي خاكي در ساير نقاط كشور اشاره كردهاند.
 )0343( Ezzatpanahدر استان مركزي موفق به شناسايي
Dendrobaena hortensis ، Ap. rosea ، Aporrectodea caliginosa
Eisenia ، Dendrodrilus rubidus ، D. veneta ، D. octaedra ،
 fetidaو  Eiseniella tetraedraگرديد Latif .و همکاران ()0333
در مطالعه زيستگاههاي مختلف در منطقه البرز مركزي ايران ،موفق

سال نهم ،شماره  ،1بهار 1316

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

به شناسايي  40گونه از كرمهاي خاكي خانواده  Lumbricidaeشدند
كه از جمله كرمهاي اپيجییك در آنها ميتوان به ،D. veneta

 Eisenia fetida ،Dendrodrilus rubidusو
اشاره كرد كه گونه آخر عمدتاً در زيستگاههاي آبي مشاهده شد.

Eiseniella tetraedra

14.00
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8.00
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4.00

میانگین فراوانی

10.00

2.00
0.00
D. hortensis

D. veneta

D. rubidus

E. fetida

گونههای کرم خاکی
شکل :3نمودار فراوانی گونههای شناسایی شده در استان اصفهان
1.2
1

0.6
0.4
0.2

میانگین شاخص مارگالف

0.8

0

منطقه نمونهبرداری
شکل :4نمودار میانگین شاخص مارگالف کرمهای خاکی اپیجییک برای مناطق مختلف نمونهبرداری

 Omraniو همکاران ( ،)0330در بخشهايي از شمال ايران،
هفت گونه از گروههاي مختلف اكولوژيك را شامل ،A. caliginosa
 D. veneta ،A. rosea ،A. jassyensis ،A. kaznakoviو E. fetida
شناسايي كردند و اعالم كردند كه گونه  Eisenia fetidaحدوداً 41
درصد از گونهها را بهخود اختصاص داده است .اگرچه سعي شده بود
تا نقاط انتخاب شده و زيستگاههاي مورد بررسي عمدتاً بیانگر شرايط
كلي استان باشند ،با اينحال در يك مطالعه جامع ،بايد مناطق بسیار

بیشتري مورد بررسي قرار گیرند تا جامعیت نتايج ،حاصل شود .از
طرفي با توجه به اينكه اكثر تولیدكنندگان ورميكمپوست فقط با
كرم خاكي  Eisenia fetidaآشنا هستند و با ساير كرمهاي گونههاي
اپيجییك تولیدكننده ورميكمپوست آشنايي ندارند ،الزم است
گونههاي ديگر نیز مورد توجه قرار گرفته تا تنوع زيستي اين موجودات
در خاك كاهش نیابد.
343
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