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 در استان اصفهان Epigeicهای خاکی ای کرمبررسی تنوع گونه

 

 11718-111 ندوق پستی:ص ،اصفهان ،طبیعیمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع :*آبادییحیی مجتبی

 

 1318اردیبهشت تاریخ پذیرش:            1314 بهمن تاریخ دریافت:

 

 چکیده

در مصرف، هضم و تبدیل مواد آلی داشته و سیکل کوتاه زندگی و نرخ تکثیر زیاد این  جییک توانایی زیادیهای خاکی گروه اپیکرم

منطقه )شامل  01جییک در های خاکی اپیکمپوست شده است. در این تحقیق، تنوع کرمها در فرآیند تولید ورمیها، موجب پتانسیل زیاد آنکرم

 Dendrobaenaشامل  Lumbricidae های خاکی، متعلق به خانوادهگونه کرمزیستگاه( استان اصفهان بررسی شدند. در مجموع چهار  01

veneta (Rosa, 0881) ،Eisenia fetida (Savigny, 0801) ،Dendrodrilus rubidus (Savigny, 0801)  وDendrobaena hortensis 

(Michaelsen, 0881)  های بدن بدن، تعداد حلقهبراساس خصوصیات مارکرهای مورفولوژیک مانند طول بدن، قطر  و(segment) تعیین تعداد ،

های محل استقرار کمربند جنسی و تعیین محل قرارگیری غده شکمی در کمربند در هر حلقه، رنگ بدن، شماره حلقه (setae)خارهای حرکتی 

 hortensis ترین فراوانی در گونهو کم یافت اختصاص  veneta Dendrobaena ترین فراوانی به گونه، شناسایی شدند. بیش(Tubercle)جنسی 

Dendrobaena چادگان مشاهده شدکه حاکی از شرایط  در منطقه 801/1میزان ای مارگالف بهترین عدد شاخص غنای گونهبیش شد. مشاهده

 ر منطقه انارک ثبت شد.میزان صفر دترین میزان شاخص مارگالف بهکه کمحالیمنطقه بود درهای این ها در زیستگاهزیست کرم بهینه

 

 

 

 جئیک، تنوع، اصفهان، مارگالفهای خاکی، اپیکرم کلمات کلیدی:

 yahyabadi@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
هاي خاكي در بازيافت ضايعات آلي كشاورزي و توانايي كرم       

 اهكمپوست(، سالچنین تولید كود آلي )ورميهاي شهري و همزباله

ها و شرايط خاك ست كه شناخته شده و شناسايي اين موجودات درا

 ،آباديپذيرد )يحیيمختلف اقلیمي در بعضي كشورها انجام مي

خاطر خصوصیاتي از ههاي خاكي بهاي كرم(. هريك از گونه4334

قبیل اختالف در سازگاري با شرايط دمايي گوناگون، اختالف در 

كمپوست، تفاوت در نحوه پرورش و توانايي تبديل مواد آلي به ورمي

ها متمايز هستند. بیش اي از صفات ديگر از ساير گونهارهبرداشت و پ

اند و تخمین زده گونه كرم خاكي در جهان شناسايي شده 3033از 

تر، اين رقم را باز هم افزايش دهند. هاي بیششود كه بررسيمي

 اي هاي خاكي در هر قارههاي تاكسونومیك مشخص از كرمگروه

اند و سپس از طريق انسان به ساير جا شدهوجود آمده و بومي آنهب

(. Reynolds ،4331؛ Jamieson ،4311) اندنقاط جهان انتقال يافته

ي كلطورهفراواني نسبي و تركیب جمعیتي جانوران بومي خاكي ب

 بستگي به خاك، آب و هوا، پوشش گیاهي، نوع كاربري خاك و 

(. 0333و همکاران،  Hale) هاي غیربومي داردچنین هجوم گونههم

منظور ه)ب هاي خاكيهاي خاص كرمو گسترش برخي از گونه انتخاب

بومي موجب كاهش تنوع هاي غیرويژه گونهكمپوست( و بهتولید ورمي

ا ههاي خود شده و نقش مثبت آنهاي بومي در زيستگاهزيستي گونه

كنند. تحقیقات ناچیزي درباره شناسايي و تاكسونومي رنگ ميرا كم

ستان اصفهان نیز خاكي در ايران انجام گرفته است و در اهاي كرم

 جییكهاي خاكي گروه اپيخصوص شناسايي كرمفعالیت مدوني در

 توسط هاي خاكيانجام نشده است. اولین تحقیقات شناسايي كرم

Omrani (4393) نیز تحقیقاتي توسط  اخیر هايسال در شد. انجام

Latif ( و 0333و همکاران )Ezzatpanah (0343 به انجام رسیده )

كمپوست  منظور تولید ورميهاي خاكي عمدتاً بهاست. در ايران، كرم

استفاده  Eisenia fetidaهاي گونه استفاده شده و براي اين كار  از كرم

 Annelidaهاي خاكي متعلق به شاخه شود. از نظر تاكسونومي، كرممي

 .هستند Oligochaeta هزيررد و Clitellata رده ،Haplotaxinaراسته 

ترين خانواده از مهم Lumbricidaeو  Megscolecidaeهاي خانواده

باشند كه در اروپا، شمال آمريکا، استرالیا و آسیا هاي خاكي ميكرم

 ،Lumbricidae (. در خانوادهBohlen ،4331و  Edwards) هستند غالب

، اكولوژيك كرم خاكي وجود دارد. از نظر محیط گونه 333نزديك به

  Anecic, Endogeic, Epigeicهاي خاكي را به سه دسته عمده، كرم

، عمدتاً از Epigeic هايكرم(. Lee ،4310كنند )بندي ميتقسیم

هاي سطحي و كودهاي دامي و بقاياي هاي كمپوست، الشبرگتوده

هاي خاكي كنند. از كرمگیاهي و حیواني تازه فاسد شده تغذيه مي

و  Eisenia fetidaهاي توان به گونهجییك، مياپياين گروه 

Lumbricus rubellus هاي خاكي گروه اشاره كرد. كرمEndogeic ،

كنند و از هاي عمقي خاك زندگي ميانواعي هستند كه در قسمت

خاك تغذيه كرده و عناصر غذايي را از مواد آلي تجزيه شده تأمین 

اشاره  Allolobofora calginosaنه توان به گوكنند. در اين گروه ميمي

هاي حفار هستند و در شب از كرم ،Anecicهاي خاكي گروه كرد. كرم

ا آيند يعني از سطح تبراي تغذيه بقاياي تازه فاسد شده به سطح مي

گونه  توان بهكنند. از اين گروه ميعمق خاك رفت و آمد مي

Allolobofora  longa گري كه در بازيافت هاي مهم دياشاره كرد. گونه

 Euderilus eugeniae هايكرم شامل اند،شده كار بردههضايعات آلي ب

هستند كه بومي مناطق گرم آسیا  Perionyx excavatus آبي هايكرم و

و  Reineckشوند )و آفريقا هستند و در دماهاي پايین غیرفعال مي

  (.4330همکاران، 

 Edwards ( معتقدند 4311و همکاران )هاي كه هريك از گونه

جئیك از نظر قدرت تولیدمثل، شرايط دمايي و تبديل هاي اپيكرم

 ترينمهم استرالیا، در باشند.هم متفاوت مي با كمپوستورمي به آلي مواد

 Eisenia fetidaكمپوست، گونة براي تولید ورمي استفاده مورد گونة

صرف براي م دلیل سرعت رشد و تکثیر و پتانسیل كافيهاست كه ب

ها مورد استفاده قرار گرفته انواع مواد آلي زايد، بیش از ساير گونه

گزارش كرد كه حداكثر سرعت تکثیر گونه  Edwards (4330،)است. 

Eisenia fetida  ازاي هر كرم در هفته كرم به 1/3در فضوالت حیواني

ازاي هر كرم به 30/3(، نیز رقم 4330و همکاران ) Reineckeاست. 

(، در برخي از مناطق 4310) مجدكرم در روز را گزارش كردند. هاشمي

كرده و توان  Eisenia fetidaهاي شمالي ايران اقدام به شناسايي گونه

 Paolettiكمپوست را مورد ارزيابي قرار داد. اين گونه در تولید ورمي

هاي خاكي در ارزيابي پايداري منظور بررسي نقش كرم(، به4333)

هاي اكولوژيك هاي خاكي در تمام گروهاقدام به شناسايي كرمخاك، 

ي هاي خاكهاي كشاورزي را بر تعداد و انواع كرمكرد. وي تأثیر فعالیت

جییك در تبديل هاي اپيبا اهمیت تلقي نمود و بر استفاده از كرم

(، اقدام به تعیین تنوع 0344) Sutharبقاياي گیاهي تأكید نمود. 

خاكي در غرب هند كرد و موفق به شناسايي يازده  هايزيستي كرم

ها را وابسته گونه كرم خاكي در اين مناطق شد. وي حضور اين كرم

ل هاي اخیر تمايهاي انساني دانست. در سالبه عوامل اقلیمي و فعالیت

هاي خاكي محققین علوم خاك و محیط زيست به كار روي كرم

رو تحقیق حاضر با هدف از اين ،جئیك، افزايش يافته استاپي

هاي خاكي در مناطق مختلف آب و هوايي شناسايي اين گروه از كرم

 استان اصفهان انجام شد.  
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 هامواد و روش
و در استان اصفهان به اجرا  34-33هاي اين تحقیق در سال       

برداري انتخاب درآمد. ابتدا ده نقطه از استان به منظور انجام نمونه

اي انتخاب شدند تا بیانگر اكثر ده منطقه به گونه(. 4شدند )شکل

چنین بیست كد محل نیز به نحوي انتخاب هاي استان باشند. هماقلیم

و  جئیك را يافتهاي خاكي اپيترين گونه كرمشدند كه بتوان بیش

در اين  هاي خاكي راترين تنوع زيستگاه كرماز سويي ديگر بتوان بیش

هاي منظور شناسايي  و انتخاب كرمبه .ر دادتحقیق مورد بررسي قرا

هاي خاكي به روش دستي از كرم  برداريمورد نظر، اقدام به نمونه

هاي باغات، فضاهاي سبز هاي سطحي و الشبرگموجود در خاك

ها و شهري، محل تجمع كودهاي حیواني در مزارع، كنار رودخانه

ا به آزمايشگاه بخش هها و بخشي از محیط بستر آنها شد. كرمبركه

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( 

ها ثبت گرديد تا در شناسايي گونه كرم، مورد استفاده قرار گیرد. آن

هاي بدن گیري طول بدن، قطر بدن، تعداد حلقهمهم، با اندازه اين

(Segment( تعیین تعداد خارهاي حركتي ،)Setae در هر حلقه، رنگ )

هاي محل استقرار بخش شکمي و بااليي كرم، شماره حلقه

شکمي در كمربند جنسي  كمربندجنسي، تعیین محل قرارگیري غده

(Tubercleشکل سر و پیش ،)دهان كرم (Prostomium و ترشح مايع )

ها از كرم ( و رنگ آن انجام شد. براي شناساييCoelomicسلومي )

( استفاده 0330) Blakemore( و 0333)Zicsi  و Csuzdi هايكلید

هاي خاكي هاي مختلف كرمزيستي گونهمنظور محاسبه تنوعشد. به

اي غنهاي هاي مختلف، از يکي از شاخصجئیك در زيستگاهگروه اپي

گیري غناي هاي اندازهاز معتبرترين شاخصاي استفاده گرديد. گونه

 تر باشدبیشاين شاخص هرچه مقدار  .اي، شاخص مارگالف استگونه

 استباشد و اين بیانگر اين مطلب ها ميتر گونهحاكي از تعداد بیش

وب در شرايط نامطل آشفتگي و استرس پايین است، زيرا ،كه در محیط

هاي مقاوم جايگزين هاي حساس از بین رفته و گونهگونه ،محیطي

 در كاهش يافته است.اي در جامعه غناي گونه حالتشوند، در اين مي

با استفاده از كوادرات به  اياين بررسي، میانگین شاخص غناي گونه

منظور محاسبه دست آمد. بههمتر مربع بمساحت يك صد سانتي

هاي خاكي در مناطق كرماي مارگالف شاخص غناي گونه

 برداري، از فرمول زير استفاده گرديد. نمونه

𝑅 =
𝑆−4

𝐿𝑛(𝑁)
  

هاي تعداد گونه Sاي مارگالف، شاخص غناي گونه Rدر اين فرمول 

هاست. تعداد كل افراد مشاهده شده از تمام گونه Nمشاهده شده و 

 Paleontological (PAST 33/4) افزارمحاسبه اين شاخص از نرم براي

Statistics .استفاده شد 

 
 برداری در استان اصفهان: موقعیت جغرافیایی مناطق نمونه1شکل

 
كد  03برداري و منطقه نمونه 43، اطالعات مربوط به 4جدول        

چنین مختصات جغرافیايي هر كد محل برداري و هممحل نمونه

 .دهدن ميبرداري را نشابرداري و زمان نمونهنمونه

 

 نتایج
جییك هاي خاكي گروه اپيدر مجموع چهار گونه از كرم       

 (:0شناسايي شدند )شکل
Dendrobaena veneta (Rosa, 4111) 

Eisenia fetida (Savigny, 4101) 

Dendrodrilus rubidus (Savigny, 4101) 

Dendrobaena hortensis (Michaelsen, 4133) 
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 بردارینمونه مشخصات محل و زمان: 1جدول

 برداریماه نمونه برداریمختصات نمونه *کد محل )زیستگاه( برداریمناطق نمونه

 اصفهان
4-A 

شمالي 30˚ 31ˊ13/30˝  
شرقي 04˚ 33ˊ 31/13˝  

 ارديبهشت

0-A 
شمالي 30˚ 31ˊ09/13˝  
شرقي 04˚ 33ˊ 31/03˝  

 مهر

 كاشان
B-4 

شمالي 33˚ 01ˊ03/1˝  
شرقي 04˚ 00ˊ 03/3˝  

 ارديبهشت

B-0 
شمالي31˚0ʹ30/1ʺ  
شرقي04˚03ʹ31/09ʺ  

 ارديبهشت

 شهرضا
C-4 

شمالي34˚03ʹ40/13ʺ  
شرقي04˚11ʹ13/03ʺ  

 تیر

C-0 
 شمالي30˚3ʹ31/3ʺ
شرقي04˚04ʹ33/1ʺ  

 آبان

 سمیرم
D-4 

شمالي 34˚ 03ˊ19/34˝  
شرقي 04˚ 30ˊ 11/03˝  مرداد 

D-0 
شمالي34˚40ʹ31/01ʺ  
شرقي04˚11ʹ10/10ʺ  خرداد 

 خوانسار
E-4 

شمالي33˚41ʹ30/03ʺ  
شرقي03˚43ʹ39/44ʺ  مرداد 

E-0 
شمالي33˚40ʹ19/33ʺ  
شرقي03˚49ʹ31/00ʺ  

 مرداد

 اردستان
F-4 

شمالي33˚00ʹ10/14ʺ  
شرقي00˚00ʹ33/43ʺ  

 ارديبهشت

F-0 
شمالي33˚03ʹ11/0ʺ  
شرقي00˚00ʹ00/13ʺ  

 ارديبهشت

 نايین
G-4 

شمالي30˚04ʹ31/43ʺ  
شرقي03˚1ʹ33/03ʺ  

 فروردين

G-0 
شمالي33˚04ʹ34/19ʺ  

شرقي03˚1ʹ31/9ʺ  فروردين 

 اسفرجان
H-4 

شمالي34˚33ʹ30/13ʺ  
شرقي04˚00ʹ41/09ʺ  

 تیر

H-0 
شمالي34˚33ʹ40/43ʺ  
شرقي04˚01ʹ40/03ʺ  

 ارديبهشت

 انارك
I-4 

شمالي33˚41ʹ30/31ʺ  
شرقي03˚13ʹ33/3ʺ  فروردين 

I-0 
شمالي33˚41ʹ10/39ʺ  
شرقي03˚14ʹ13/03ʺ  فروردين 

 چادگان
J-4 

شمالي30˚10ʹ00/3ʺ  
شرقي03˚33ʹ34/03ʺ  خرداد 

J-0 
شمالي30˚13ʹ99/00ʺ  
شرقي03˚10ʹ49/09ʺ  شهريور 

 .باشدبرداري ميدهنده تنوع زيستگاه در نمونهدهنده منطقه و عدد نشانمحل نشان حروف در كد                    *

 

كه  Eisenia hortensisمعروف به   Dendrobaena veneta گونه       

 ها بهگذاريتعلق دارد و در برخي نام Lumbricidaeبه خانواده 

Eisenia veneta  00-403بالغ داراي طول  نیز معروف است. كرم 

باشد. بدن كرم به حلقه مي 433-410متر بوده و متشکل از میلي

اي و در قسمت انتها و شکم حالت صاف است. قطر بدن شکل استوانه

گ آن قرمز تا صورتي  و داراي نوارهاي متناوب تیره متر، رنمیلي 1-1

ر ترنگ بخش شکمي اين كرم روشن ،رنگ استو روشن با دم زرد كم

تا  09يا   30تا  01 از بخش بااليي آن است. كمربند جنسي از بند

باشد. محل ( ميSaddle-shapedامتداد دارد و به شکل زين اسبي ) 33

، رنگ كمربند جنسي 33-34 در بند Tubercleقرارگیري غده 
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Dendrobaena veneta   

باشد. در اين كرم، خارهاي حركتي ها ميتر از ساير قسمتكمرنگ

(Setae( نیز به صورت جفتي باز از هم )Widely paired .هستند ) 

اي بلوطي و به رنگ قرمز متمايل به قهوه :Eisenia fetida گونه       

طول آن در  شود.صورت نوارهاي متناوب تیره و روشن ديده ميبه

حلقه  13-403باشد و متشکل از متر ميمیلي 03-433زمان بلوغ 

 متر وكمربند جنسيمیلي 1-0اي و قطر بدن است. شکل بدن استوانه

رنگ قرار دارد. رنگ كمربندجنسي هم 30تا  01بندهاي  بین )كلیتلوم(

 01-34 بند در Tubercleغده  قرارگیري است. محل كرم هايبخش ساير

م هو آرايش قرارگیري خارهاي حركتي به شکل جفتي نزديك به بوده

باشد. اين گونه به هنگام تحريکات خارجي، مايع سلومي به رنگ مي

ها در اين گونه به شکل كند. كوكونرنگ از خود ترشح ميزرد كم

یك جیهاي گروه اكولوژيك اپيلیمويي هستند. آيزنیا فتیدا از كرم

كند و و مواد آلي مصرف مي بقاياي گیاهي شود و عمدتاًوب ميمحس

 تمايل بسیار كمي به خوردن خاك دارد.

به رنگ قرمز تیره در  اين گونه :Dendrodrilus rubidus گونه       

شود. در انتهاي بدن رنگ در بخش شکمي ديده ميپشت و قرمز كم

 مترمیلي 03-433. طول آن در زمان بلوغ شود)دم( رنگ زرد ديده مي

( است. شکل بدن Segmentحلقه ) 03-403باشد و متشکل از مي

)كلیتلوم( بین  كمربند جنسي متر ومیلي 0-0اي و قطر بدن استوانه

قرار دارد. رنگ كمربند جنسي  30و  34تا  09و  01، 00بندهاي 

در  Tubercleگیري غده هاي كرم است. محل قراررنگ ساير بخشهم

قرارگیري خارهاي حركتي به شکل جفتي بوده و آرايش  01-33بند 

باشد. اين گونه به هنگام تحريکات خارجي، مايع سلومي باز از هم مي

ها در اين گونه به كند. كوكونبه رنگ زرد پررنگ از خود ترشح مي

جئیك اپي اكولوژيك گروه هايكرم گونه نیز از هستند. اين لیمويي شکل

كند و ي  و مواد آلي مصرف ميشود و عمدتاً بقاياي گیاهمحسوب مي

 البته به خوردن خاك نیز تمايل دارد. 

هاي متغیر از اين گونه به رنگ :Dendrobaena hortensis گونه       

ود شرنگ تا قرمز متمايل به بنفش و قرمز شرابي ديده ميصورتي كم

و در بخش دم به رنگ زرد تا سفید ممکن است رويت شود. طول آن 

حلقه است. شکل بدن  33-33باشد و متشکل از متر ميليمی 13-03

كمربند  متر ومیلي 0-1اي، و در انتها پهن است؛ قطر بدن استوانه

قرار دارد و به شکل زين  33تا  09)كلیتلوم( بین بندهاي  جنسي

هاي كرم است. رنگ ساير بخشضخیم است. رنگ كمربند جنسي هم

بوده و  30تا نیمي از  34 نددر ب Tubercleمحل قرار گیري غده 

. باشدآرايش قرارگیري خارهاي حركتي به شکل جفتي باز از هم مي

اين گونه به هنگام تحريکات خارجي، مايع سلومي به رنگ سفید 

هاي گروه كند. اين گونه نیز از كرمچسبنده از خود ترشح مي

 دشود و عمدتاً بقاياي گیاهي و مواجییك محسوب مياكولوژيك اپي

د. با شوكار گرفته ميهكمپوست بكند و در تهیه ورميآلي مصرف مي

 حال، به خوردن خاك نیز تمايل دارد.اين

      

 

 

 
Eisenia fetida 

 
 Dendrobaena veneta 

 

 

 

 
Dendrobaena hortensis  Dendrodrilus rubidus 

 جئیک شناسایی شدههای خاکی اپیهای کرمگونه: 2شکل 
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 :های خاکی به تفکیک هر منطقهنتایج شناسایی گونه کرم       
در منطقه شهرستان اصفهان، دو كد محل )فضاي سبز شهري و ساحل 

 رودخانه( مورد بررسي قرار گرفت. در فضاي سبز شهري دو گونه

D. veneta وE. fetida  اه ساحل زاينده رود شناسايي شدند. در زيستگ

چنین امکان شناسايي شدند. هم E. fetidaو  D. veneta هاينیز گونه

شناسايي يك گونه متمايز ديگر نیز در اين محل میسر نشد. شاخص 

و در ساحل رودخانه معادل  131/3مارگالف در فضاي سبز شهري برابر 

ر تاي در ساحل رودخانه بیشبنابراين غناي گونه ،محاسبه شد 931/3

 (.0بوده است )جدول 

 
 

 (Aستگاه، گونه، گروه اکولوژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه اصفهان)زی :2جدول 

 شاخص مارگالف  گونه گروه اکولوژیک فراوانی زیستگاه کد محل

4-A 1 فضاي سبز شهري Epigeic Dendrobaena veneta 

131/3 
4-A 1 فضاي سبز شهري Epigeic Eisenia fetida 

0-A 0 رودساحل زاينده ? ? 

931/3 0-A 1 رودساحل زاينده Epigeic Eisenia fetida 

0-A 0 رودساحل زاينده Epigeic Dendrobaena veneta 

 باشد.* عالمت ؟ به معني عدم شناسايي گونه كرم مي                    
 

در منطقه كاشان، دو كد محل فضاي سبز شهري و باغ گل        

جییك انتخاب خاكي گروه اپي هايمحمدي براي بررسي تنوع كرم

و  Dendrobaena veneta شدند. در زيستگاه فضاي سبز شهري گونه

 در شدند. شناسايي و بردارينمونهDendrodrilus rubidus  گونه

شناسايي شدند.   D. rubidusو E. fetida زيستگاه خاك باغ، گونه

در و  100/3اي مارگالف براي فضاي سبز شهري شاخص غناي گونه

 (.3محاسبه شد )جدول  113/3خاك باغ معادل 

 
 (Bزیستگاه، گونه، گروه اکولوژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه کاشان) :3جدول 

 شاخص مارگالف گونه گروه اکولوژیک فراوانی زیستگاه کد محل

4-B 1 فضاي سبز شهري Epigeic Dendrobaena  veneta 

100/3 
4-B 3 فضاي سبز شهري Epigeic Dendrodrilus rubidus 

0-B 9 باغ Epigeic Eisenia fetida 
113/3 

0-B 4 باغ Epigeic Dendrodrilus rubidus 

در منطقه شهرضا واقع در جنوب اصفهان، دو كد محل مزرعه        

يونجه و يك گاوداري براي بررسي انتخاب شدند. در خاك مزرعه 

شناسايي شدند. در محل  D. rubidusو  D. venetaيونجه، دو گونه 

و گونه  E. fetida ، گونهD. veneta انباشت كود، سه گونه شامل گونه

Dendrobaena hortensis همین دلیل بود كه شناسايي شدند و به

و بیش از میزان  104/3شاخص غناي مارگالف در اين زيستگاه، برابر 

 (. 1ست آمد )جدول ده( ب131/3گیري شده در مزرعه يونجه )اندازه

 
 (Cزیستگاه، گونه، گروه اکولوژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه شهرضا) :4جدول 

 شاخص مارگالف گونه گروه اکولوژیک فراوانی زیستگاه کد محل

4-C 3 مزرعه يونجه Epigeic Dendrobaena veneta 
131/3 

4-C 9 مزرعه يونجه Epigeic Dendrodrilus rubidus 
0-C )3 محل انباشت كود )گاوداري Epigeic Dendrobaena veneta 

104/3 0-C )43 محل انباشت كود )گاوداري Epigeic Eisenia fetida 

0-C )1 محل انباشت كود )گاوداري Epigeic Dendrobaena hortensis 

ترين نقطه استان اصفهان، دو در منطقه سمیرم واقع در جنوبي       

برداري انتخاب منظور نمونهباغ سیب و ساحل درياچه بهكد محل 

شناسايي  D. hortensisو  D. veneta شدند. در خاك باغ، دو گونه

متمايز ديگر نیز مورد بررسي قرار گرفت اما با  شدند و يك گونه

اطالعات موجود قابل شناسايي نبود. در زيستگاه ساحل يك درياچه 

شناسايي شدند.  D. venetaو  E. fetidaهاي در اين منطقه نیز گونه

و در زيستگاه دوم برابر  199/3شاخص مارگالف در زيستگاه اول برابر 

 (.0محاسبه شد )جدول  313/3
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 (Dزیستگاه، گونه، گروه اکولوژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه سمیرم) :5جدول 

 مارگالفشاخص  گونه گروه اکولوژیک فراوانی کرم زیستگاه کد محل

4-D 43 باغ Epigeic Dendrobaena veneta 

119/3 4-D 9 باغ Epigeic Dendrobaena hortensis 
4-D 3 باغ ? ? 

0-D 9 ساحل درياجه Epigeic Eisenia fetida 
313/3 

0-D 1 ساحل درياچه Epigeic Dendrobaena veneta 

 باشد.كرم مي * عالمت ؟ نشان از عدم شناسايي گونه               
 

 عنوان زيستگاهدر منطقه خوانسار، فضاي سبز شهري و مرتع به       

جییك انتخاب شدند. در فضاي سبز شهري، دو اپيهاي خاكي كرم

شناسايي شدند. در مرتع  D. rubidusو  D. venetaگونه كرم خاكي  

 ابلاي ديگر قشد اما گونه شناسايي D. veneta مورد بررسي نیز گونه

و در زيستگاه  113/3شناسايي نبود. شاخص مارگالف در زيستگاه اول، 

 (. 1محاسبه شدند )جدول  001/3مرتع معادل 
 

 (Eزیستگاه، گونه، گروه اکولوژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه خوانسار) :6جدول 

 شاخص مارگالف جنس گروه اکولوژیک فراوانی کرم زیستگاه کد محل

4-E 1 سبز شهري فضاي Epigeic Dendrobaena veneta 
113/3 

4-E 1 فضاي سبز شهري Epigeic Dendrodrilus rubidus 

0-E 0 مرتع Epigeic Dendrobaena veneta 
001/3 

0-E 4 مرتع ? ? 

 باشد.* عالمت ؟ نشان از عدم شناسايي گونه كرم مي                    
 

عنوان دو اي سبز شهري و باغ سیب بهدر منطقه اردستان، فض       

 خاك فضاي سبز شهري، فقط گونهزيستگاه انتخاب شدند. در 

D. veneta  و در خاك باغ نیز فقط گونهD. veneta  شناسايي شدند و

همین علت شاخص مارگالف در هر دو زيستگاه برابر صفر محاسبه به

 (.9شدند )جدول 

 
 (Fژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه اردستان)زیستگاه، گونه، گروه اکولو :7جدول 

 شاخص مارگالف جنس گروه اکولوژیک فراوانی کرم زیستگاه کد محل

4-F 1 فضاي سبز شهري Epigeic Dendrobaena veneta 3 

0-F 3 باغ Epigeic Dendrobaena veneta 3 

و  E. fetidaهاي در منطقه نايین، در فضاي سبز شهري، گونه       

D. veneta  شناسايي شدند و شاخص مارگالف در اين زيستگاه برابر

رويت شد  D. hortensisمحاسبه شد. در خاك باغ، فقط گونه  100/3

 (.  1همین دلیل شاخص مارگالف در اين زيستگاه، صفر شد )جدولو به
 

 (Gنایین)زیستگاه، گونه، گروه اکولوژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه  :8جدول 

 شاخص مارگالف جنس گروه اکولوژیک فراوانی کرم زیستگاه کد محل

4-G 1 فضاي سبز شهري Epigeic Dendrobaena veneta 
100/3 

4-G 4 فضاي سبز شهري Epigeic Eisenia fetida 

0-G 1 باغ Epigeic Dendrobaena hortensis 3 

و ساحل يك نهر آب  در منطقه اسفرجان، دو كد محل باغ آلبالو       

مورد بررسي قرار گرفت. در زيستگاه باغ، سه گونه كرم خاكي شامل 

D. veneta ،E.fetida   وD. hortensis  شناسايي شدند و شاخص غناي

محاسبه شد. در ساحل نهر  111/3مارگالف نیز در اين زيستگاه برابر 

 rubidus Dendrodrilus و گونه D. veneta آب در اين منطقه نیز گونه

دست آمد هب 113/3حضور داشتند و شاخص غناي اين محل نیز 

 (.3)جدول 
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 (Hزیستگاه ، گونه، گروه اکولوژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه اسفرجان) :9جدول 

 شاخص مارگالف گونه گروه اکولوژیک فراوانی کرم زیستگاه کد محل

4-H 1 باغ Epigeic Dendrobaena veneta 

111/3 4-H 0 باغ Epigeic Eisenia fetida 

4-H 4 باغ Epigeic Dendrobaena hortensis 

0-H 3 كنار نهر آب Epigeic Dendrobaena veneta 113/3 

0-H 0 كنار نهر آب Epigeic Dendrodrilus rubidus  

علت خشك و كويري بودن منطقه، فقط يك انارك، به در منطقه       

در دو محل مختلف مورد بررسي قرار گرفت. در يك محل،  زيستگاه و

يك گونه كرم خاكي ديده شد و آن هم قابل شناسايي نبود و در محل 

اي يافت نشد بنابراين شاخص مارگالف در هر دو ديگر نیز هیچ گونه

محل صفر بود. در منطقه چادگان، دو زيستگاه انتخاب شدند. زيستگاه 

جییك بود كه شامل كرم اپي ونهفضاي سبز، حاوي دو گخاك 

بودند. در ساحل رودخانه، سه گونه  D. venetaو   E. fetidaهاي گونه

شناسايي  D. hortensis و گونه D. veneta، گونه E. fetida شامل گونه

و در زيستگاه  130/3زيستگاه اول برابر  شدند. شاخص مارگالف در

 .(43محاسبه شدند )جدول  343/3دوم برابر 
 

 (Jزیستگاه ، گونه، گروه اکولوژیک و شاخص مارگالف کرم خاکی در منطقه چادگان) -11جدول 

 شاخص مارگالف جنس گروه اکولوژیک فراوانی کرم زیستگاه کد محل

4-J 9 فضاي سبز شهري Epigeic Eisenia fetida 
130/3 

4-J 0 فضاي سبز شهري Epigeic Dendrobaena veneta 

0-J 3 رودزاينده خاك ساحل Epigeic Eisenia fetida 343/3 

0-J 1 رودخاك ساحل زاينده Epigeic Dendrobaena veneta 0-J 

0-J 0 رودخاك ساحل زاينده Epigeic Dendrobaena hortensis 0-J 

 بحث
دهد. هاي شناسايي شده را نشان مي، نمودار فراواني گونه3شکل       

هاي ترين فراواني را بین گونه، بیش Dendrobaena venetaگونه

( معتقدند كه 0343) Edwardsو   Dominguezشناسايي شده دارد. 

تري عها، دامنه وسیجئیك نسبت به ساير گونهخاكي اپي اين گونه كرم

( 0344و همکاران ) Mirmonsef كند.مي هاي خاك را تحملاز رطوبت

 اند. گونهن تهران اشاره كردهدر استا D. veneta به حضور فراوان گونه

Eisenia fetida حال اكثر از نظر فراواني در رتبه دوم قرار دارد. با اين

اده جییك استفكمپوست از اين گونه كرم اپيتولیدكنندگان ورمي

ترين آشنايي كافي ندارند. كم D. veneta كنند و عمدتاً با گونهمي

 Dendrobaenaو  Dendrodrilus rubidusهاي فراواني مربوط به گونه

hortensis باشد.ميDominguez   وEdwards (0343 علت عدم ،)

ها را سرعت پايین خاكي از اين گونه هايدهندگان كرمپرورش استفاده

، نمودار میانگین شاخص مارگالف براي 1دانند. شکلها ميتکثیر آن

 دهد.ينشان مبرداري شده زيستي در مناطق مختلف نمونهتعیین تنوع

ه هاي خاكي مربوط بترين تنوع در كرمدهند كه بیشنتايج نشان مي

ترين بیش باشد و در مجموعهايي با شاخص مارگالف باالتر ميزيستگاه

ترتیب در مناطق: چادگان، اسفرجان، اصفهان، شهرضا و هتنوع ب

سمیرم مشاهده شد. با توجه به فراهمي مواد آلي خاك در اين مناطق 

تر و رطوبت باالي خاك و رشد مناسب كه عمدتاً ناشي از بارندگي بیش

شود، نتايج گیاهان بوده و موجب تجمع مواد آلي در سطح خاك مي

در  (SDباشد. میزان باالي انحراف معیار )حاصله دور از انتظار نمي

طق ها در اين منابرخي مناطق حاكي از تاثیر بسیار زياد نوع زيستگاه

اي هترين تنوع گونه كرمباشد. كمجییك ميهاي گروه اپيكرمبر تنوع 

رسد میزان نظر ميمورد مطالعه، در اردستان و انارك مشاهده شد. به

یاهي گ بارندگي كم و دماي نسبتاً باال در اين مناطق و كاهش پوشش

شاخص مارگالف صفر( در اين مناطق ها )موجب كاهش تنوع گونه

 شده است.

هاي هاي مختلف از گروهاز محققین نیز به وجود گونه برخي       

اند. هاي خاكي در ساير نقاط كشور اشاره كردهاكولوژيك كرم

Ezzatpanah (0343 در استان مركزي موفق به شناسايي )

Aporrectodea caliginosa ، Ap. rosea  ،Dendrobaena hortensis 

 ،D. octaedra  ،D. veneta  ،Dendrodrilus rubidus  ،Eisenia 

fetida    وEiseniella tetraedra  .گرديدLatif ( 0333) و همکاران

هاي مختلف در منطقه البرز مركزي ايران، موفق در مطالعه زيستگاه
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شدند  Lumbricidaeهاي خاكي خانواده گونه از كرم 40به شناسايي 

، D. venetaتوان به ها ميجییك در آنهاي اپيكه از جمله كرم

Dendrodrilus rubidus ،Eisenia fetida  وEiseniella tetraedra 

 هاي آبي مشاهده شد.اشاره كرد كه گونه آخر عمدتاً در زيستگاه
 

 
 های شناسایی شده در استان اصفهان: نمودار فراوانی گونه3شکل

 

 
 برداریاطق مختلف نمونهجییک برای منهای خاکی اپی: نمودار میانگین شاخص مارگالف کرم4شکل

       Omrani هايي از شمال ايران، (، در بخش0330) و همکاران

 ،A. caliginosa  هاي مختلف اكولوژيك را شاملگروههفت گونه از 
A. kaznakovi ،A. jassyensis ،A. rosea، D. veneta  وE. fetida 

 41حدوداً  Eisenia fetidaشناسايي كردند و اعالم كردند كه گونه 

خود اختصاص داده است. اگرچه سعي شده بود ها را بهدرصد از گونه

هاي مورد بررسي عمدتاً بیانگر شرايط تا نقاط انتخاب شده و زيستگاه

حال در يك مطالعه جامع، بايد مناطق بسیار با اين ،كلي استان  باشند

ز ا تري مورد بررسي قرار گیرند تا جامعیت نتايج، حاصل شود.بیش

ط با كمپوست فقكه اكثر تولیدكنندگان ورميطرفي با توجه به اين

 هايهاي گونهآشنا هستند و با ساير كرم Eisenia fetidaكرم خاكي 

 الزم است ،كمپوست آشنايي ندارندجییك تولیدكننده ورمياپي

هاي ديگر نیز مورد توجه قرار گرفته تا تنوع زيستي اين موجودات گونه

 هش نیابد.در خاك كا
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 تشکر و قدردانی
 الزم است از همکاري جناب آقاي مهندس محسن دهقاني        

چنین از خاطر كمك در اجراي اين تحقیق تشکر كرده و همهب

همکاري و مساعدت مسولین و كاركنان آزمايشگاه بخش تحقیقات 

خاك و آب در مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعي اصفهان در 

 دن امکانات و شرايط اين تحقیق سپاسگزاري شود.فراهم آور
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