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چکیده
بهمنظور تعیین فراوانی و تنوع کنههای خاکزی ،نمونهبرداریهای منظم و تصادفی از نقاط مختلف از عمق  25سانتیمتری خاک محوطه
پردیس دانشگاهی ارومیه از اسفندماه  1392تا اواخر بهمنماه  1393صورت گرفت .تعداد گونهها و تعداد افراد هر گونه با توجه به زمان
نمونهبرداری آنها ثبت و بهوسیله این اطالعات ،شاخصهای تنوع گونهای ،غنای گونهای و رده غالبیت کنهها با استفاده از فرمولهای متداول
محاسبه گردیدند .در این تحقیق برای راسته  13 Mesostigmataگونه از  12جنس متعلق به  7خانواده جمعآوری و شناسایی شدند که گونه
 Rhodacarus epigynialis Shealsاز خانواده  Rhodacaridaeو جنس  Urodiaspis sp.از خانواده  Urodinychidaeبرای استان
آذربایجانغربی و شش گونه  Androlaelaps casalis Berleseو  Cosmolaelaps lutegiensis Shcherbekاز خانواده

،Lealapidae

 Pachylaelaps resinae Kargاز خانواده  Amblyseius meridionalis Berlese ،Pachylaelapidaeو Typhlodromus bagdasarjani

 Wainstein and Arutunjanاز خانواده  Phytoseiidaeو  Parasitus hyalinus Willmannاز خانواده  Parasitidaeبرای شهرستان
ارومیه جدید میباشند .شاخص شانن-واینر که تحت تاثیر غنای گونهای و افزایش تعداد گونههای جامعه قرار دارد و در پژوهش حاضر بین صفر تا
( 1/78دامنه تغییرات) بوده و باالترین تنوع را در خردادماه و کمترین را در زمستان دارد .شاخص غالبیت سیمسون که بهشدت متوجه فراوانی نسبی
گونههای غالب در نمونه است ،دارای دامنه تغییرات بین صفر تا  0/357بوده و باالترین مقدار مربوط به شهریورماه است .در بررسی گونه غالب
 P. resineaاز خانواده  Pachylaelapidaeبا  24/24درصد بیشترین فراوانی و گونههای  Euseius sp. ،R. epigynialisو Urodiaspis sp.

هر کدام با 0/33کمترین فراوانی را داشتهاند.
کلمات کلیدی :تنوعگونهای ،Mesostigmata ،Acari ،دانشگاه ارومیه

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

sh_mirfakhraie@yahoo.com
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مقدمه
تنوع گونهای به كليه موجودات زنده و روابط متقابل بين آنها
در يك سيستم گفته ميشود كه روابط بسيار پيچيدهای با هم دارند.
بخش كشاورزی بزرگترين استفاده كننده از تنوع گونهای محسوب
ميشود كه زراعت و امنيت غذا در سطح جهان به آن وابسته است
( Noruzzadehو همکاران .)2009 ،از بين رفتن تنوع گونهای در بوم
نظامهای زراعي ،تهديدی جدی برای بقاء اين بوم نظامها و نهايتا
امنيت غذايي جهان محسوب ميشود ( Koochekiو همکاران.)2007 ،
برای حفاظت و بهرهبرداری مطلوب از تنوع گونهای اكوسيستمهای
كشاورزی ،شناخت ويژگيها و پراكندگي مکاني و زماني اجزای آن،
در همه سطوح ضروری است (آلابراهيم.)1389 ،
هرچه تنوع گونهای در يك زيستبوم بيشتر باشد به تبع آن
محيط سالمتر و پايدارتر و از شرايط خود تنظيمي بيشتری برخوردار
است ،لذا تنوع گونهای در هر منطقه كليد سالمتي و پايداری آن
محيط بهشمار ميرود (حاجيزاده و همکاران .)1389 ،خاك غنيترين
و متنوعترين جامعه زنده هر اكوسيستم را در خود جای داده است.
اين جامعه طيف وسيعي از موجودات اعم از ماكروفونها ،مزوفونها،
ميکروفونها و ميکروفلور را دربر ميگيرد ( .)2007 ،Barriosقسمت
عمدهای از كاركرد اكوسيستم نظير گردش مواد آلي ،معدني شدن
عناصر غذايي ،جريان انرژی و رشد گياهان ،بهصورت مستقيم و غير-
مستقيم توسط اين موجودات انجام ميشود .مزوفون به گروهي از
موجودات خاكزی اطالق ميشود كه اندازه طول بدن آنها از نيم تا
دو ميليمتر ميباشد ( Brevaultو همکاران .)2007 ،كنهها بهترين
نماينده بندپايان در خاك محسوب ميشوند ( Bedanoو همکاران،
 .)2005بنابر آخرين اطالعات  2باال راسته و  6راسته در ادامه معرفي
شدهاند كه راسته مياناستيگمايان جز باالراسته  Parasitiformesو
راسته  Trombidiformesكه خود شامل زير راستههای پيشاستيگمايان
( )Prostigmataو Sphaerolichidaاست بهعالوه راسته sarcoptiformes
كه شامل دو زير راسته Endeostigmataو  Oribatidaاز باالراسته
 Acariformesميباشد ( Krantzو 2009 ،Walter؛ صبوری و همکاران،
 .)1388همچنين بياستيگمايان بهعنوان يك گروه از زير راسته
 Oribatidaميباشد ( Lindquistو همکاران .)2009 ،گونههايي كه
شکارگر و انگل هستند با تغذيه از كنهها و حشرات گياهخوار سبب
حفظ تعادل طبيعي در اكوسيستم ميشوند ( Lindquistو همکاران،
 .)2009مياناستيگمايان ( )Mesostigmataيکي از راستههای بسيار
متنوع كنهها هستند كه تاكنون نزديك به  1200گونه از آنها
شناسايي شده است ( Walterو  .)1999 ،Proctorزيستگاه اين كنهها
خاك ،خاكبرگ ،گياهان پوسيده ،كمپوست ،كود ،اجساد ،النه
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جانوران ،سطح گياهان و بدن جانوران است ( Lindquistو همکاران،
 .)2009كنههای شکارگر خاكزی بهطور عمده مربوط به راسته ميان-
استيگمايان ميباشند (.)1971 ،Karg
اولين گزارش از كنههای راسته ميان استيگمايان را فرحبخش
( )1340با معرفي  2گونه از كنههای شکارگر خانواده Phytoseiidae
در ايران ثبت كرد .ميرفخرايي ( )1373در بررسي فونيستيك كنههای
خانگي و بيولوژی گونههای غالب در اروميه تعداد  7خانواده و 15
گونه از راسته ميان استيگمايان گزارش كرد كه  5گونه برای فون
كنههای ايران جديد بود .موسوی ( )1382فون كنههای مزارع سيب
زميني شهرستان اروميه را بررسي نمود و  34گونه متعلق به 30
جنس و  21خانواده را شناسايي كردند .بهارلو ( )1384در بررسي
فون كنههای خاكزی منطقهی اهواز در مجموع  8خانواده 16 ،جنس
و  30گونه از راسته مياناستيگمايان جمعآوری و شناسايي كرد.
كاظمي و همکاران ( )1384تنوع گونهای كنههای خاكزی باالخانواده
) Uropodoidea (Acari: Mesostigmataدرمنطقه تهران را بررسي
كردند كه تعداد  10گونه از  4جنس و  3خانواده را از خاك باغات و
پارك جمعآوری و شناسايي نمودند .بابائيان و همکاران ( )1388طي
بررسي كنههای خانواده  Laelapidaeدر شهركرد  15گونه را گزارش
كردند .حاجيزاده و همکاران ( )1388تعداد  8گونه از كنههای
خانواده  Macrochelidaeرا از استان گيالن جمعآوری و شناسايي
كردند كه از اين ميان  2گونه برای فون ايران جديد بودند .آهنگران
و همکاران ( )1391در بررسي فون كنههای خاكزی و كودزی در
مجموع  23گونه متعلق به  8جنس و  3خانواده ،Macrochelidae
 Pachylaelapidaeو  Parholaspididaeاز شهرستان نوشهر ،كه پنج
گونه از آنها برای فون كنههای ايران جديد بودند .بلوچ شهرياری و
همکاران ( )1391تعداد  12گونه از كنههای خاكزی راسته
 )Laelapidae( Mesostigmataرا از شهرستان جيرفت جمعآوری و
شناسايي نمودند .تاجميری و حاجزاده ( )1392تعداد  5323كنه ميان
استيگمای فعال روی درختچههای تمشك مختلف بهدست آوردند كه
براساس نتايج  33گونه متعلق به  18جنس و  7خانواده از اين راسته
تشخيص داده شد كه در ميان گونههای شناسايي شده  12گونه برای
فون كنههای استان گيالن و دو گونه برای فون كنههای ايران جديد
ميباشند .پژوهشهای  Arjomandiو همکاران ( )2013روی كنههای
مياناستيگمای در شهرستان كرمان نشان داد كه  36گونه متعلق به
 23جنس و  14خانواده جمعآوری و شناسايي شدند كه دو گونه از
آنها برای فون كنههای ايران جديد بودند .رامرودی و همکاران
( )1394در بررسي فون كنههای خاكزی  Mesostigmataجنوب
استان گيالن  18گونه از  8جنس را جمعآوری و شناسايي كردند كه
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باز شدن پاهای كنه پس از افتادن به درون آن است كه اين امر
بررسيهای بعدی را تسهيل ميكند .جهت شفافسازی محتويات بدن،
كنههای استخراج شده بهدرون الكتوفنول منتقل شدند ( Krantzو
همکاران .)2009 ،پس از شفافسازی كنهها اقدام به تهيه اساليدهای
ميکروسکوپي دائمي شد و برای شناسايي آنها از منابع معتبر داخلي
(حاجيزاده و همکاران )1389 ،و خارجي ( Balو 2009 ،Özkan؛
 Okassaو همکاران2009 ،؛  Farajiو همکاران2008 ،؛ 2007 ،Masan؛
 )1980 ،Hyattبهعنوان كليد استفاده گرديد .همه نمونه كنههای
موردنظر در كلکسيون حشرهشناسي گروه گياهپزشکي دانشگاه اروميه
نگهداری ميشوند.

دو گونه برای فون دنيا و يك گونه برای ايران ،همچنين شش گونه
برای اولين بار استان گيالن گزارش شدند.
هدف از انجام اين تحقيق شناسايي و طبقهبندی گونههای
خاكزی راسته  Mesostigmataو بهدستآوردن تنوع گونهای (شانون
واينر و سيمسون) آنها در محدوده پرديس دانشگاهي دانشگاه اروميه
ميباشد.

مواد و روشها
مکان نمونهبرداری :بهمنظور جمعآوری ،شناسايي و تعيين
فراواني كنههای خاكزی پرديس دانشگاهي اروميه نمونهبرداری از اسفند
ماه  1392تا اواخر بهمن  1393بهصورت يك هفته در ميان و تصادفي
از نقاط مختلف صورت گرفت .نمونه خاك از عمق  25سانتيمتری
خاك برداشته و داخل ظرف استوانهای به ابعاد  7×11سانتيمتری
ريخته شد تا حجم خاك يکساني از تمامي مناطق مورد مطالعه
برداشته شود .نمونههای مورد نظر داخل كيسههای پالستيکي قرار داده
شد و به آزمايشگاه حشرهشناسي گروه گياهپزشکي دانشگاه اروميه
منتقل گرديد.

محاسبه غنا ،تنوع و غالبیت
محاسبه غنای گونهای :غنای گونهای يا تعداد گونه در يك
جامعه يا در واحد سطح ،قديميترين و سادهترين راه اندازهگيری تنوع
ميباشد (اجتهادی و همکاران1388 ،؛  Owenو :)2002 ،Gaston
R=N

 :Nتعداد گونهها
 :Rغنای گونهای
محاسبه شاخص تنوع گونهای () 1996 ،Schowalter
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 :Hشاخص تنوع شانن -واينر
 :Piسهم افراد از گونه iام نسبت به كل نمونه كه بهصورت P i=ni/N
تعريف و محاسبه ميشود.
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شکل  :1مکان نمونهبرداری در پردیس دانشگاهی ارومیه

جداسازی ،شفافسازی ،تهیه اسالید میکروسکوپی و
شناسایی نمونهها :جهت استخراج نمونههای موجود در خاك از
قيف برليز استفاده گرديد .نمونهها بهمدت  48ساعت در قيف برليز
دارای المپ  40وات قرار داده شدند .كنههای استخراجي بهدرون
شيشهای محتوی محلول الکل  %75در انتهای قيف نصب شده بود
افتاده و زير استريوميکروسکوپ جداسازی و به ظروف پالستيکي
شفاف كوچك حاوی محلول اودمان منتقل شدند ( Krantzو همکاران،
 .)2009محلول اودمان شامل  87قسمت الکل  ،%70پنج قسمت
گلسيرين و هشت قسمت اسيداستيك ميباشد كه از مزايای تركيب

 :Dشاخص تنوع سيمسون
 :niتعداد افراد از گونه  iام در نمونه
 :Nتعداد كل افراد در نمونه
رده غالبیت ( :)Domination classرده غالبيت كميت گونههای
مورد بررسي در اكوسيستم را بيان ميكند كه براساس فرمول زير
محاسبه ميشود ( Pobozniakو :)2011 ،Sobolewska

 :Diغالبيت گونهای خاص
 :niتعداد افراد گونه خاص
 :Nمجموع تعداد افراد همه گونهها
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جهت محاسبه شاخصهای تنوع گونهای ،غنای گونهای و رده
غالبيت كنهها تعداد گونهها و تعداد افراد هر گونه با توجه به زمان
نمونهبرداری در جدول مخصوصي ثبت شدند و از برنامه 2010 Excel
برای محاسبه فرمولهای شاخصهای تنوع شانن-واينر و شاخص تنوع
سيمسون استفاده گرديد.

نتایج
در بررسي كنههای خاكزی در پرديس دانشگاهي دانشگاه اروميه
در مجموع  13گونه 12 ،جنس متعلق به  7خانواده از راسته
 Mesostigmataجمعآوری و شناسايي شدند .كه برطبق بررسيهای
انجام گرفته كه گونه  Rhodacarus epigynialis Shealsاز خانواده
) (Rhodacaridaeو جنس  Urodiaspisاز خانواده()Urodinychidae
برای استان آذربايجانغربي و  6گونه Androlaelaps casalis Berlese
و  Cosmolaelaps lutegiensis Shcherbekاز خانواده ،Lealapidae
 Pachylaelaps resinae Kargاز خانواده ،Pachylaelapidae
 Amblyseius meridionalis Berleseو Typhlodromus bagdasarjani
 Wainstein and Arutunjanاز خانواده  Phytoseiidaeو Parasitus
 hyalinus Willmannاز خانواده  Parasitidaeبرای شهرستان اروميه
جديد ميباشند .كليد شناسايي زير جهت تشخيص نمونههای جمعآوری
شده تدوين گرديد.
کلید شناسایی گونه ،جنس و خانواده جمعآوری شده
راسته ( Mesostigmaتدوین شده توسط نگارنده)
-1الف-صفحه جنسي دارای  1جفت يا بيش از  1جفت مو2................
-1ب-صفحه جنسي فاقد مو ،صفحه پشتي متفاوت از صفحه post
 dorsalو صفحه حاشيه ای  ،صفحه  post dorsalبا صفحه حاشيهای
تركيب شده)Urodinychidae(.....................................................................
 دارای موی  ،st5موهای حاشيهای در خط كناری بدن ،يك جفتموی پشتي در لبه خلفي و  2جفت موی در جلو برس مانند ،موهای
پشتي كوتاه وخارمانند ،صفحه پشتي دارای 26تا  30جفت مو ،حاشيهای
 15جفت مو و  post dorsalدارای  6جفت مو (شکلUrodiaspis sp... )2
-2الف -مادهها دارای موی  st4كه روی صفحه پسسينهای بزرگ
واقع شده است ،صفحه جنسي مثلثي شکل)Parasitidae(..................
موی جلويي ،كناری روی زانوی پالپ ضخيمتر و دوشاخه ،كورنيکوليکپارچه ،موی سينهای اول دارای انتهای چنگالي و روی سپرچه
كوچکي واقع شده است (شکل Parasitus consanguineous ........)3
 صفحه اپيستونوتال شامل كمتر از  30جفت مو ،صفحهاپيستوگاستری دارای  8جفت مو (شکل P. hyalinus.......................)4
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-2ب -مادهها دارای موی  st 4كه يا روی صفحه پسسينهای كوچك
و يا روی جلد واقع شده است ،صفحه جنسي در اشکال مختلف بهجز
مثلثي شکل3...................................................................................................
-3الف-صفحه سينهای معموال با صفحه پسسينهای ادغام شده و شامل
 4جفت مو ،صفحه جنسي از صفحه مخرجي جدا شده و دارای فاصله،
انگشت ثابت و متحرك كليسر قوی ،صفحه پشتي تقسيم شده ،دارای
 2-4برآمدگي اسکلريتي برروی صفحه پشتي پيشينRhodacaridae ......
چهار جفت مو برروی حاشيه صفحه پودونوتال ،فاقد پيش پنجهبرروی پای يك ،انتهای بدن گرد ،دارای پنج جفت مو روی صفحه
مخرجي(شکل Rhodacarellus epigynialis ...................................)5
-3ب-صفحه سينهای معموال با صفحه پسسينهای ادغام نشده ،فاقد
جفت موی چهارم بر روی جلد يا روی صفحه پسسينهای ،فاقد
برآمدگيهای اسکلريتي بر روی صفحه پشتي و پيشين4........................
-4الف-غشاء آرتروديال در قاعده انگشت متحرك دارای  2-1زائده
ميله ای يا برس مانند ،مادهها دارای صفحات جنسي و مخرجي واضح،
بخش ابتدايي پريترم عموما پيچ خورده و زانوی پای يك معموال دارای
دو موی شکمي )Macrochelidae( ............................................................
دارای  3ج فت مو بر روی صفففف حه مخرجي ،مو های Mg5-Mg8كوتاهتر از فا صله بين شان ،موی  D1بزرگتر و پهنتر از  ،M1عرض
صفففحه مخرجي بيشتر از درازای آن ،صفففحه سففينهای بدون نقوش
ثانويه (شکل Holocelaeno melisi .................................................... )6
-4ب-غشفففاء آرتروديال معموال وجود ندارد و درصفففورت وجود فاقد
زوائد ميله مانند يا برس مانند 5..................................................................
-5الف-پنجه پای دو معموال در ناحيه انتهايي دارای  1يا  2موی قوی
شده بهنحوی كه اين موها به خارهای قوی تبديل شدند ،تمام صفحات
در بخش شکمي توسعه يافته و بههم نزديك شده)Pachylaelapidae( ......
 پنجه پای دو دارای يك موی خار مانند ،سففاق پالپ دارای دو زائدهمجزا كه حداقل يکي از آنها نوك تيز اسففت ،طول صفففحه پشففتي
كمتر از  700ميکرون (شکل Pachylaelaps resinae .................. )7
-5ب-پنجه پای دو بدون موهای خار مانند  ،صفحات در بخش شکمي
از هم فاصلهدار6...............................................................................................
-6الف-صفحه جنسي در مادهها بريده ،كمتر از  20جفت مو روی
صفحه پشتي ،پای يك معموال متناسب با ساير پاها و كشيده نيست،
ساق پای دو دارای  7مو و ساق پای  4دارای  6مو)Phytoseiidae( ....
 موی  Z3و يا  S6يا هر دو وجود دارند ،فاقد موی  Z6دارای  4جفت موقبل از صفحه جنسي-پريترم حداقل به ناحيه موهای  J1و  J3ميرسد،
اسپرماتکا فاقد بخش غشايي ،صفحه سينهای دارای دو جفت مو ،صفحه
مخرجي فاقد روزنه ،صفحه پشتي دارای  5جفت روزنه بزرگ ،انگشت
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متحرك كليسر فاقد دندانه (شکلTyphlodromus bagdasarjani ....)8

 دارای موی  Z3و يا  –S6صفحه مخرجي دارای موی پيش مخرجي،دارای موی  ،S4دارای موی  ،J2موی  Z4كوتاهتر از فاصله بين  Z4و
 ،S4موی  Z5كوتاهتر از پهنای صفحه پشتي ،اسپرماتکا دارای
كاليکس فنجان مانند ،صفحه پشتي صاف ،انگشت متحرك كليسر
بدون دندانه يا دارای  1دندانه (شکلAmblyseius meridionalis ..…)9
دارای 4جفت موی جلويي پهلويي رو صفحه پشتي ،برخي از موهایپشتي هماندازه يا بلندتر از موی  ، J1دارای موهای J2و  ،J5موهای ،S4
 Z4و  Z5شالقي نيستند ،بيشتر موهای سطح پشتي بهاندازههای
مختلف و ريز نيستند (بهجز  J5كه ريز است) (شکلEuseius SP.....)10
-6ب-صفحه جنسي گالبي شکل و صفحه مخرجي مثلثي ،ساق و
زانوی پای يك هر كدام دارای دو موی جلويي -كناری ،دارای  3جفت
موی هيپوستومي ،ساق پای يك معموال دارای  2موی شکمي ،زانوی
پای  4معموال دارای  2موی عقبي كناری)Laelapidae( ......................
ضمائم هيپوستومي ريشكدار ،كورنيکول اسکلروتيني و توسعه يافته،موی  J1و  J4برروی صفحه پشتي تقريبا مساوی  ،موی  Z5نرمال،
پاها فاقد برآمادگي ،فاقد موی  px1بر روی صفحه پشتي ،ساق پای 3
دارای  8مو ،انگشت ثابت و متحرك كليسر نرمال ،زانوی  4دارای  10مو،
موهای سطح شکمي كم پشت (10جفت كمتر) ،پيلوس دنتيليس باريك،
صفحه جنسي پهن در محل دومين مو (شکلAndrolaelaps casalis)11
 پريترم بلند و حداقل به ناحيه كوكسای پای  ،1صفحه پشتي دارایشکل طبيعي ،پنجه پای  4دارای موهای ضخيمتر از حد معمول ،برخي
از موهای پودونوتال كشيده و  2برابر موهای اپيستونوتال ،انگشت ثابت
كلسير دارای  14-12دندانه (شکلGaeolaelaps aculeifer ......... )12
 سطح پشتي ايديوزوما فاقد موهای متراكم و زياد ،صفحه جنسيفاقد موهای اضافي تکي ،زانو چهارم دارای  9مو ،پيلوی دنتيليس كوتاه
و مويي ،تکتوم اره ای ،موهای صفحه پشتي مويي شکل ،انگشت ثابت
كليسر دارای  3دندانه ،تکتوم با دندانهبندی طويل (شکل
Cosmolaelaps lutegiensis ………………………………. )13
 صفحه پشتي دارای  39جفت مو ،صفحات سطح شکمي رشد كردهو طول بيشتر از عرض 1 ،جفت صفحه پيش سينهای ،پيلوس دنتيليس
كوتاه ظريف و نوك تيز ،زانوی پای دو دارای خار كوتاه و گرد ،روی
زانو و ساق يك خار نوك تيز و روی پنجه دو تا سه خار ،صفحه
پسپايي كوتاه و باريك (شکلEuanderolaelaps karawaiewi.....)14

شکل  :2کنه ماده جنس  Bal( Urodiaspis sp.و )2009 ،Özkan
-1سطح پشتي-2 ،سطح شکمي-3 ،گناتوزوما-4 ،اپيستومtritosternum-5،

-6كليسر-7 ،پای اول -8 ،پای دوم -9 ،پای سوم -10 ،پای چهارم

شکل  :3کنه ماده )1980 ،Hyatt( Parasitus consanguineous
-1سطح پشتي -2 ،سطح شکمي -3 ،كليسر -4 ،پای دوم-5 ،ساب
كاپيتولوم-6 ،تکتوم -7 ،پيران ،ران و زانوی پالپ

شکل :4پوره سن دوم و کنه ماده )1980 ،Hyatt( Parasitus hyalinsus
پوره-1 :سطح پشتي-3-2 ،تکتوم-4 ،صفحه سينهای -5 ،پيران ،ران و
زانوی پالپ ساب كاپتولوم -6 ،ساب كاپيتولوم ،كنه ماده -7 :سطح پشتي،
 -8تکتوم -9 ،كليسر -10 ،ساب كاپيتولوم-11 ،سطح شکمي اسکلروتيني،
-12ران و زانو پالپ
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شکل  :5کنه ماده )1956 ،Sheals( Rhodacarellus epigynialis
-1سطح پشتي-2 ،سطح شکمي-3 ،كليسر-4 ،پنجه پای اول-5 ،تکتوم

شکل :9کنه ماده  Faraji( Amblyseius meridionalisو همکاران)2008 ،
-1سطح پشتي -2 ،سطح شکمي -3 ،اسپرماتکا-4 ،كليسر-5 ،سوراخ تنفسي و پريترم،
-6زانو ،ساق و پنجه پای چهارم

شکل  :6کنه ماده ) 1957 ،Krantz( Holocelaeno melisi
1و -4سطح پشتي -2 ،صفحه جنسي -3 ،سطح شکمي

شکل  :10کنه جنس  Okassa( Euseius sp.و همکاران)2009 ،
-1سطح پشتي-2 ،

شکل  :7کنه ماده )2007 ،Masan( Pachylaelaps resinae
-1سطح پشتي -2 ،سطح شکمي

شکل  :8کنه )1977 ،Arutunjan( Typhlodromus bagdasarjani
-1سطح پشتي-2 ،صفحه شکمي-مخرجي-3 ،كليسر-4 ،اسپرماتوداكتيل-5 ،اسپرماتکا،
-6پای چهارم

278

Ventrianal shield

شکل :11کنه ماده  Casanueva( Androlaelaps casalisو همکاران)1994 ،
-1-3سطح پشتي 4-2 ،سطح شکمي

شکل  :12کنه ماده )1976 ،Hughes( Gaeolaelaps aculeifer
-1سطح پشتي-2 ،سطح شکمي-3 ،پای دوم-4 ،پای چهارم

سال نهم ،شماره  ،2تابستان 1396
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و گونههای  12 ،11و  13كمترين فراواني را در بين گونههای مورد
مطالعه داشتهاند.
جدول  :1شاخص تنوع گونهای شانون -واینر و سیمسون در راسته
 Mesostigmaاز ماه اسفند  1392تا بهمن 1393
ماه نمونهبرداری

-1سطح پشتي-2 ،سطح شکمي-3 ،سطح شکمي گناتوزوما-4 ،كليسر-5 ،تکتوم

1/44
1/74
1/78
1/72
1/23
1/09
1/64
1/12
1/62
0
0
0

0/257
0/197
0/180
0/200
0/286
0/357
0/163
0/321
0/215
0/00
0/00
0/00

شکل  :14کنه ماده )1968 ،Costa( Euanderolaelaps karawaiewi

جدول  :2بررسی رده غالبیت کنههای راسته  Mesostigmaدر

-1سطح پشتي-2 ،سطح شکمي -3 ،پای دوم-4 ،سطح شکمي گناتوزوماsacculus -5 ،

پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

-6،foemineusكليسر

 13گونه (شامل  11گونه شناسايي شده و دو گونه شناسايي نشده)
از اين راسته جمعآوری گرديد .غنای گونهای  13ميباشد .بر طبق
نتايج بهدست آمده مقدار شاخص شانون واينر (جدول شماره  )1در
ماههای فروردين تا اسفندماه بين صفر تا 1/78دارای نوسان بوده كه
باالترين تنوع را در خردادماه و كمترين را در فصل زمستان دارد .با
توجه به نتايج ميتوان پي برد كه باالترين غنای گونهای در ماهخرداد
و پس از آن در ارديبهشتماه ميباشد .همچنين با توجه به (جدول
شماره  )1مقدار شاخص سيمسون در ماههای فروردين تا آذر ماه بين
 0/163تا ( 0/357و در فصل زمستان برابر صفر بوده) كه باالترين و
پايينترين مقدار بهترتيب مربوط به ماههای شهريور و مهر بوده است.
در بررسي گونه غالب منطقه (جدول )2مورد مطالعه گونه Pachylaelaps
 resineaاز خانواده  Pachylaelapidaeبا  24/24درصد بيشترين فراواني

شانون – وینر

سیمپسون

ماه فروردين
ماه ارديبهشت
ماه خرداد
ماه تير
ماه مرداد
ماه شهريور
ماه مهر
ماه آبان
ماه آذر
ماه دی
ماه بهمن
ماه اسفند

شکل :13کنه ماده ( Cosmolaelaps lutegiensisحاجیزاده و همکاران)1389 ،

غنای گونهای :طبق نتايج بهدست آمده از پژوهش حاضر تعداد

شاخص تنوع

شاخص تنوع

ردیف

گونه

خانواده

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pachylaelaps resinea

Pachylaelapidae

Parasitus hyalinus

Parasitidae

Anderolaelaps casalis

Lealapidae

Parasitus consanguineus

Parasitidae

Geolaelaps aculeifer

Lealapidae

Cosmolaelaps lutegiensis

Lealapidae

Euanderolaelaps karawaiewi

Lealapidae

Holocelaeno melisi

Macrochelidae

Typhlodromus bagdasarijani

Phytoseiidae

Amblyseius meridionalis

Phytoseiidae

Euseius sp.

Phytoseiidae

Rhodacarus epigynialis

Rhodacaridae

Urodiaspis sp.

Urodinychidae,

رده
غالبیت%
*24/24
20/29
18/42
16/51
12/17
3/76
0/99
0/99
0/99
0/66
*0/33
*0/33
*0/33
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بحث
خانواده Parasitidae

گونه  Oudemans( Parasitus consanguineousو ،Voigts

 )1902را حاتمي ( )1370در مزارع يونجه از اصفهان ،بابكفرد ()1386
روی درختان ميوه از ريجاب و استوان ( )1372از كازرون گونه های
از اين جنس را گزارش كردند .موسوی ( )1382از مزارع سيب زميني
اروميه گونه مذكور را گزارش نمودند.
گونه  )1949 ،Willmann( Parasitus hyalinusبرای فون
شهرستان اروميه جديد است .اين كنه برای اولين بار از ايران توسط
حاتمي ( )1370از مزارع يونجه اصفهان گزارش شد .همچنين احمدی
( )1375از گرمسار و ورامين و جالئيان ( )1382از باغهای ميوه
اصفهان و عليزاده و شيردل ( )1391برای اولين بار از سلماس آن را
جمعآوری و گزارش نمودند.
خانواده

Rhodacaridae

گونه  )1956 ،Sheals( Rhodacarus epigynialisبرای فون
استان آذربايجانغربي و شهرستان اروميه جديد ميباشد .اين كنه از
شکارگرهای فعال خاك بوده و از حشرات كوچك و ديگر بندپايان
تغذيه مينمايد ( .)1992 ،Evansاين گونه را خانجاني ( )1375از

همدان و بهارلو ( )1384از اهواز جمعآوری و گزارش كردهاند.
خانواده
گونه  )1971 ،Karg( Pachylaelaps resinaeبرای فون شهرستان
اروميه جديد ميباشد .اين گونه اولين بار توسط  )1971( Kargاز اروپا
گزارش و توصيف شد .خانجاني ( )1375اين كنه را از روی شبدر
وحشي از همدان و بابكفرد ( )1386از درختان ميوه منطقه ريجاب
و طاهر و همکاران ( )1391در خاك مزارع آفتاب گردان در شهرستان
خوی (فقط از اين شهر از استان) گزارش نمودند.
Pachylaelapidae

خانواده

Phytoseiidae

گونه  Wainsein( Typhlodromus bagdasarjaniو ،Arutunjan

 )1977برای فون شهرستان اروميه جديد ميباشد .اين گونه را دانشور
( )1359در كرمانشاه از روی سيب و به ،نوذری ( )1371از درختان
سيب ميوه دانهدار در شهريار و شيردل ( )1381روی گياهان مختلف
از جمله برخي درختان ميوه از استان آذربايجانشرقي جمعآوری و
گزارش نمودند .اين گونه همچنين تنها در شهرستان سلماس از توابع
آذربايجانغربي توسط عليزاده و همکاران ( )1390از شاخ و برگ درختان

سيب ،خاك و بقايای پوسيده باغات جمعآوری و گزارش نمودند.
گونه  )1914 ،Berlese( Amblyseius meridionalisبرای فون
شهرستان اروميه جديد ميباشد .اين گونه برای اولين بار در ايران
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توسط  Farajiو همکاران ( )2008از خاك مناطق آمل جمعآوری و
گزارش نمودند .اين گونه همچنين تنها در شهرستان سلماس از توابع
آذربايجانغربي توسط عليزاده و همکاران ( )1390از شاخ و برگ درختان

سيب ،خاك و بقايای پوسيده باغات جمعآوری و گزارش نمودند.
جنس  Euseius sp.را درويشزاده و كمالي ( )1388در باغات
انگور صيفيآباد خوزستان اين گونه را جمعآوری و گزارش دادند كه
گونه  Euseius obtectusبرای فون كنههای ايران جديد بود .تاجميری
و حاجزاده ( )1392طي تحقيقاتي بر روی درختچههای تمشك در
استان گيالن گونه  Euseius amissibilisرا جمعآوری و گزارش كردند
و همچنين روی علفهای كف باغهای سيب در تبريز گزارش شده
است ( Rahmaniو همکاران .)2010 ،همچنين شيرودبخشي و همکاران
( )1386كنه  Euseius amissibilisرا بهعنوان شکارگر روی درختان
مركبات در غرب مازندران گزارش دادند.
خانواده Lealapidae

گونه  )1887 ،Berlese( Androlaelaps casalisبرای فون
شهرستان اروميه جديد ميباشد .كنه  A.casalisپراكنش جهاني دارد
و در اكثر زيستگاهها يافت ميشوند .اين گونه اولين بار در ايران روی
محصوالت انباری كازرون جمعآوری و گزارش گرديد (استوان.)1372 ،
خانجاني ( )1375از روی محصوالت زراعي و مرتعي استان همدان،
عابدی ( )1386از روی مواد انباری از سلماس و حاجيزاده و همکاران
( )1389از داخل بقايای كارخانههای برنجكوبي و خاك انبارهای برنج
از استان گيالن جمعآوری و گزارش كردند .افراد اين گونه از كنههای
گروه بياستيگمايان و تخم آنها تغذيه ميكنند و همچنين در النه
پستانداران كوچك ،پرندگان و مورچه مخملي نيز يافت ميشوند
(عابدی.)1386 ،
گونه  )1888 ،Canestrini( Gaeolaelaps aculeiferشکارگر
چندخوار است كه از ساير كنهها ،حشرات و نماتدها كوچك تغذيه
ميكند .در اروپا ،آسيا و آمريکای شمالي پراكندگي وسيعي دارد .عضو
دائمي فون خاك است و بهندرت در قسمتهای هوايي گياهان ديده
ميشود (صبوری و همکاران .)1388 ،استوان ( )1372اين گونه را از
روی برنج و جو انباری و از روی سيب زميني آلوده به كنه
 Rhizoglyphus sp.جمعآوری نموده و آن را در حال تغذيه از نماتد،
حشرات و كنههای ريز مشاهده نمود .همچنين خانجاني ( )1375اين
گونه را از مناطق استان همدان ،موسوی ( )1382از مزارع سيب
زميني اروميه و عابدی ( )1386از مواد انباری در مناطق مختلف
شهرستان سلماس جمعآوری و گزارش نمودند .با توجه به اختالف
آب و هوايي مناطق مذكور بهنظر ميرسد كه اين گونه در اكثر مناطق
كشور وجود دارد.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
گونه  )1971 ،Shcherbak( Cosmolaelaps lutegiensisبرای
فون شهرستان اروميه جديد ميباشد .اين گونه اولينبار توسط
 )1971( Shcherbakدر كشور اكراين از بقايای پای درختان كاج
جمعآوری و گزارش كرد .در ايران برای نخستين بار توسط حاجيزاده
و همکاران ( )1389از مناطق مختلف استان گيالن از پای درختان
مختلف و توسط  Taherو  )2015( Shirdelروی آفتاب گردان در
شهرستان خوی (فقط در اين شهر در استان) جمعآوری و گزارش شد.
گونه

Euandrolaelap karawaiewi

( )1903 ،Berleseكه

خانجاني ( )1375اين گونه را برای اولين بار از همدان گزارش نمود.
موسوی ( )1382آن را از مزارع سيبزميني اروميه و حدادايرانينژاد
و همکاران ( )1382از مزارع چغندرقند مياندوآب جمعآوری و گزارش
كردند.
طبق نتايج بهدست آمده از پژوهش حاضر تعداد  13گونه از اين
راسته بهدست آمد و غنای گونهای  13ميباشد .سادهترين روش
اندازهگيری تنوع ،غنای گونهای است و مبنای محاسبه شاخصهای
اندازهگيری غنای گونهای براساس تعداد كل گونهها و افراد موجود در
يك منطقه ميباشد ( .)2004 ،Magurranواژه غنای گونهای اولين بار
توسط مك اينتاش در سال  1967بهكار برده شد .غنای گونهای يا
همان تعداد گونه در يك جامعه يا در واحد سطح ،قديميترين و
سادهترين راه اندازهگيری تنوع ميباشد .تاثير غنای گونهای بر تنوع
كامال مشخص است چرا كه جامعهای كه تعداد بيشتری گونه داشته
باشد تنوع بيشتری خواهد داشت (اجتهادی و همکاران1388 ،؛
 Owenو .)2002 ،Gaston
مقدار شاخص شانن -واينر بين صفر تا  4/5متغير ميباشد كه
بيشتر تحت تاثير غنای گونهای بوده و افزايش تعداد گونههای جامعه
افزايش مييابد .با وجود تنها يك گونه در نمونه و يا جامعهای كه
تحت استرس (نظير تخريب) باشد ،مقدار اين شاخص برابر صفر
خواهد شد .حداكثر مقدار آن نيز زماني حاصل ميشود كه همه گونهها،
تعداد افراد يکساني داشته باشند (اجتهادی و همکاران1388 ،؛
 .)1999 ،Krebsشاخص شانون واينر (جدول  )1از داليل تنوع گونهای
باال (غنای گونه بيشتر) ميتوان به شرايط آب و هوايي از جمله نور،
حرارت و رطوبت ،عوامل خاكي از جمله مقدار رطوبت و بافت خاك،
عوامل زيستي كه شامل روابط متقابل بين موجوات اشاره كرد
(اردكاني1386 ،؛  .)1999 ،Krebsدر بين عوامل ذكر شده رطوبت و
دما در تحقيق حاضر بيشتر مد نظر بوده و بيشترين تاثير را در تنوع
گونهای دارد ،كه معموال باال بودن رطوبت خاك با افزايش غنا گونهای

همراه است ( Taylorو  .)2005 ،Woltersكارهای )2000( Salmane
تغييرات جمعيتي و تنوع زيستي كنههای خاكزی راسته ميان
استيگما را در فصول مختلف سال در جنگلهای سوزني برگ لتوني

سال نهم ،شماره  ،2تابستان 1396
نشان داد كه جمعيت كنهها از فصل بهار تا زمستان روند كاهشي
داشته و تنوع زيستي آنها تحت تاثير دما و رطوبت تغيير ميكند.
همچنين  Perez-Velazquezو همکاران ( )2011اثر فصول خشك و
پرباران را بر تنوع گونهای كنههای مياناستيگما در دو منطقه از
مکزيك بررسي كردند ،نتايج نشان داد در فصل بهار كه دما و رطوبت
مناسب است تنوع گونهای اين كنهها بيشتر از ساير فصول سال
ميباشد .كه با نتايج اين بررسي شباهت دارد .همچنين دما نقش خود
را بهصورت غير مسقيم از طريق تاثير بر مقدار غذا ،شکارگر و يا از
طريق تاثير مستقيم بر فعاليتهای زيستي كنهها ايفا مينمايد
( Gergocsو  )2009 ،Hufnagelكه با نتايج تحقيق حاضر منافاتي
ندارد .تحقيقات  Arjomandiو همکاران ( )2013روی كنههای
مياناستيگمای كودزی نشان داد كه حداكثر و حداقل مقدار شاخص
شانون-واينر بهترتيب برابر  2/2و صفر بوده كه با نتايج تحقيق حاضر
مخالفتي ندارد .اندازهگيری شاخص شانون -واينر (گندم و مو) در
پژوهش اماني و همکاران ( )1394روی تنوع زيستي خانواده Laelapidae
در ماههای اسفند تا مرداد نشان داد كه در شهرستان سامان بيشترين
مقدار شاخص مربوط به ماه ارديبهشت و كمترين آن مربوط اسفند
ماه و پس از آن در فروردين ميباشد كه با نتايج اين تحقيق همخواني
دارد و دليل تفاوت اندك در نتايج مربوط به تفاوت در عرض جغرافيايي
و اقليمي ميباشد.
مقدار شاخص سيمسون از صفر (تنوع كم) تا تقريبا يك (تنوع
باال) متغيير ميباشد (1999 ،Krebs؛  )1988 ،Magurranو بهشدت
تحت تاثير فراواني نسبي گونههای غالب در نمونه بوده ولي به غنای
گونهای حساسيت اندكي دارد ( .)2004 ،Magurranهمچنين با استفاده
از شاخص سيمسون ميتوان بهميزان يکنواختي پيبرد بهطوریكه
اعداد نزديك به صفر بيانگر كمترين يکنواختي و اعداد نزديك به يك
بيشترين يکنواختي را نشان ميدهند (1999 ،Krebs؛ ،Magurran
 .)1988طبق (جدول  )1دليل باال بودن شاخص سيمسون در شهريور
ماه در واقع وجود يك گونه غالب در نمونههای گرفته شده در آن ماه
نسبت به ساير ماهها بوده است و در شهريور ماه بيشترين يکنواختي
را دارد .تحقيقات پوركشکوليقشقايي ( )1394روی تنوع زيستي
تريپسها در سه ماه اول سال در اروميه روی گياهان نعناع و يونجه
زرد نشان داد كه بيشترين مقدار شاخص سيمسون در ماه فروردين
نسبت به ارديبهشت و خرداد بوده است كه با نتايج تحقيق حاضر در
سه ماه اول سال مطابقت دارد .ضمنا عدد صفر در ماههای زمستان
ميتواند بهدليل زمستانگذراني كنهها در اعماق پايينتر از عمق
نمونهبرداری در كار حاضر و يا عدم فعاليت بيولوژيکي آنها در اين
ماههای سرد باشد .اندازهگيری شاخص سيمسون (درخت مو) در
پژوهش اماني و همکاران ( )1394روی تنوع زيستي خانواده Laelapidae
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در ماههای اسفند تا مرداد نشان داد كه در شهرستان سامان اين
شاخص از ماه ارديبهشت تا تير ماه روند افزايشي و در مرداد با اندكي
كاهش همراه است كه با نتايج اين تحقيق تنها در شروع يك ماه زودتر
روند افزايشي بوده كه نشان از متفاوت بودن شرايط آب وهوايي در دو
منطقه ميباشد .در واقع شاخص شانون-واينر بيشتر تحت تاثير غنای
گونهای ،اما شاخص سيمسون تحت تاثير فراواني گونههای غالب قرار
ميگيرد (2004 ،Magurran؛  .)1999 ،Krebsكه با نتايج تحقيق
حاضر كامال مطابقت دارد .در پژوهش رامرودی و همکاران ()1394
در بين  190كنه جمعآوری شده در مناطق زراعي گونه G. aculeifer
بيشترين فراواني نسبي و گونههای ،Cosmolaelaps praesternalis
 Cosmolaelaps vacuaو  C. lutegiensisدر مراحل بعدی قرار داشتند.
كه با نتايج تحقيق حاضر مبني بر فراواني باالی گونه G. aculeiferمطابقت
داشته اما بهدليل متفاوت بودن منطقه و گونهها در ساير موارد
اختالفاتي از نظر وجود و يا فراواني گونهها به چشم ميخورد.
بهعنوان نتيجهگيری كلي ميتوان چنين بيان كرد كه بهدليل
وابسته بودن شاخص شانون واينر به غنای گونهای در ماههايي كه
تعداد گونهها بيشتر و فراواني گونهها بههم نزديكتر است مقادير اين
شاخص باالتر است كه در اين تحقيق بهترتيب خرداد ،ارديبهشت و
تير ماه باالترين مقدار را دارا بوده و بهدليل شرايط محيطي مناسب
در اين ماهها ميباشد .بنابراين در منطقه مورد مطالعه شروع فعاليت
كنهها از اوايل فروردين ماه و خاتمه فعاليت آنها آذر ماه بوده و
بيشترين فعاليت را در ماه خرداد دارا ميباشد .همچنين با توجه به
شاخص سيمسون كه به فراواني گونه غالب وابسته است در ماههايي
كه يك يا چند گونه محدود در منطقه بهصورت غالب وجود داشته
باشد و تقريبا محيط يکنواختي از لحاظ نوع گونه باشد باالترين مقدار
را دارا ميباشد و در ماه شهريور كه چهار گونه وجود داشته و گونه
 Anderolaelaps casaliبيشترين فراواني را دارد باالترين مقدار و
يکنواختي را نسبت به ساير ماهها به خود اختصاص داد.
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گونه جديد برای ايران و كليد شناسايي گونههای گيالن .نشريه
حفاظت گياهان .سال  ،24شماره  ،2صفحات  196تا .206

 .30موسوی ،س.ح .1382 ،.بررسي فون كنههای سيب زميني شهرستان

حدادایرانینژاد ،ک.؛ حاجیقنبر ،ح .ر .و طالبیچایچی ،پ،.
مزارع چغندر مياندوآب .مجله علوم كشاورزی و منابع طبيعي .سال
 ،10شماره  ،2صفحات  147تا .158

 .31میرفخرایی ،ش .1373 ،.بررسي فونستيك كنههای خانگي و بيولوژی

خانجانی ،م .1375 ،.بررسي فون كنههای گياهان  Fabaceaeو

دانشور ،ه .1359 ،.گونههای از كنههای شکارگر شمال و غرب
ايران .مجله آفات و بيماریهای گياهي .سال  ،50صفحات  87تا .96
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كنههای خاكزی باالخانواده
در منطقة تهران .مجله علوم كشاورزی ايران .سال  ،36شماره ،4
صفحات  885تا .894
اروميه .پاياننامه كارشناسي ارشد حشرهشناسي كشاورزی .دانشگاه
آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران 120 .صفحه.

كارآيي چند شکارگر روی كنههای تارتن در همدان .رساله دكتری
حشرهشناسي .دانشکده كشاورزی .دانشگاه تربيت مدرس 431 .صفحه.
.20

 .29کاظمی ،ش.؛ کمالی ،ک .و فتحیپور ،ی .1384 ،.تنوع گونهای
)Uropodoidea (Acari: Mesostigmata

 .1382معرفي برخي از كنههای ميان استيگمايان ()Mesostigmata
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ايران .نشريه شماره يك .انتشارات سازمان نباتات وزرارت كشاورزی.

رامرودی ،س.؛ حاجیزاده ،ج .و کریمیمالطی ،آ.1394 ،.
بررسي فون و تنوع زيستي كنههای خاكزی خانواده
( )Acari :Mesostigmataدر جنوب استان گيالن .مجله تحقيقات
آفات گياهي .سال  ،5شماره  ،2صفحه  73تا .84

Laelapidae

 .22شیرودبخشی ،م.؛ استوان ،ه.؛ آقاجانزاده ،س .و فرجی ،ف،.
 .1386مقاله كوتاه علمي :گزارش كنه

Euseius amissibilis (Acari:

) Phytoseiidaeاز باغهای مركبات غرب مازندران .نامه انجمن حشره
شناسي ايران .سال  ،27شماره  ،2صفحات  35تا .36
 .23صبوری ،ع.ر.؛ فرجی ،ف .و زاهدیگلپایگانی ،آ .1388 ،.كنههای
گلخانه (شناسايي ،زيستشناسي و كنترل) .انتشارات دانشگاه تهران.
چاپ اول 289 .صفحه.
 .24طاهر ،ه.؛ شیردل ،د.؛ عطامهر ،ا .و عدلدوست ،ح .1391 ،.فون
كنههای راسته ميان استيگمايان (Acari: Mesostigmata) ،در مزارع
آفتابگردان شهرستان خوی استان آذربايجانغربي .بيست و دومين
كنگره گياهپزشکي ايران .شيراز .جلد  465 ،1صفحه.
 .25عابدی ،ل .1386 ،.بررسي فونستيك كنههای انباری شهرستان
سلماس .پاياننامه كارشناسيارشد حشرهشناسي كشاورزی .دانشگاه
آزاد اسالمي واحد اراك 161 .صفحه.
 .26علیزاده ،ص.؛ شیردل ،د.؛ عدلدوست ،ح .و عطامهر ،ا.1390 ،.
فون كنههای خانواده  Phytoseiidaeدر باغات سيب سلماس در استان
آذربايجان غربي .نخستين كنگره كنهشناسي ايران .صفحه .3

گونههای غالب در اروميه .پاياننامه كارشناسيارشد حشرهشناسي
كشاورزی .دانشکده كشاورزی .دانشگاه تربيت مدرس تهران 167 .صفحه.
 .32نوذری ،ج .1371 ،.بررسي فون كنههای درختان ميوه دانهدار و
مطالعهی بيولوژی گونهای مهم زيانآور آن در شهرستان شهريار .پايان
نامه كارشناسي ارشد حشرهشناسي كشاورزی .دانشکده كشاورزی.
دانشگاه شهيد چمران اهواز 238 .صفحه.
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