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 چکيده

هییا از  برداری قییرار گرفییتو ن ونییه   بررسییی در استان خراسان رضوی مورد    کشاورزی سازگان  های اریباتید در دو بوم ای کنه در این پژوهش تنوع گونه 

  1393هکتییار، از اوف فییروردین تییا پایییان شییهریور    0/ 6یک مزرعه یونجه سه ساله به مساحت دو هکتار و یک باغ درختان میییوه سردسیییری بییه مسییاحت  

ن ونه از اییین دو    60متری و در مج وع  سانتی   20-0صورت تصادفی از ع ق  سان و به ن ونه خاک با حجم یک   10صورت ماهانه انجام گرفتو در هر ماه،  به 

شییناختی بیرونییی مییورد شناسییا ی و  سازی و تهیه اسالید، هر ن ونه بر اساس صفات ریخت سازگان برداشته شدو جداسازی با قیف برلیز و پس از شفاف بوم 

ای حییداک ر در  تخ ین غنییای گونییه   نیز   و   آلفا   یکنواختی   و   ای گونه   تنوع   های ای، شاخص ساختار گونه عنوان گونه مورفولوژیک در نظر گرفته شدو ترکیب  به 

  سییازگان بییوم   بییه گونه    40فرد در قالب    1097  شده،   آوری فرد ج ع   1425از مج وع  سازگان با استفاده از پنج روش متداوف ناپارامتری انجام شدو  هر دو بوم 

بییارتر و از نظییر    ای ( و تنییوع گونییه گونییه )تعییداد    ای گونییه   غنییای   از   باغی   سازگان بوم و  داشتند   تعلق   یونجه   سازگان بوم گونه به    25فرد در قالب    328و    ی باغ 

  بییا   سییازگان بییوم   دو   ییین ا ( در  maxS)   حداک ر   تخ ین غنای   و بود   برخوردار   یونجه   سازگان بوم   به   نسبت   یشتری ب  یکنواختی در جامعه از  ها گونه  ی پراکنش فراوان 

  دریییل و  شود   می زده    ین تخ    گونه   185ی  باغ   سازگان بوم و در    54  یونجه   سازگان بوم   در   قابل کشف   های پنج روش متداوف نشان داد که تعداد گونه   از   استفاده 

 و گرفت   قرار   بحث   مورد   سازگان بوم دو    این   در   اریباتید  های کنه   جامعه   ای گونه تنوع  تغییرات  احت الی 

 خاکزی  های کنه ، فراوانی   ، ای ¬گونه  ی غنا ساختار جامعه،    : يدي کل  هاي واژه 
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Abstract 

This study was carried out to investigate oribatid mite species diversity of two agricultural ecosystems in Khorasan-e-Razavi Province. 

Samplings have been done monthly in a three-year old alfalfa field with an area of two hectares, and a fruit orchard with an area of 0.6 

hectare from April to October 2014. In each month, 10 soil samples were randomly taken with equal volumes from depth of 0-20 cm, totally 

60 samples. Berlese funnel was used to extract the oribatid mites and collected individuals were then cleared, mounted on microscope slides 

and identified based on external morphological characters and supposed as morphological species. Community structure, Alfa diversity 

indices and nonparametric estimation of maximum species richness in both ecosystems with five relevant methods were determined. From 

the total 1425 collected individuals, 1097 individuals including 40 species and 328 individuals including 25 species were belonged to the 

orchard and alfalfa ecosystems, respectively. The orchard ecosystem has a higher species richness as well as species diversity compared to 

that of the alfalfa one. The relative abundance of oribatid species in the orchard was also more equitable than that of alfalfa field. Estimation 

of the maximum species richness (Smax) in these two ecosystems with the five relevant methods showed that the number of detectable species 

in alfalfa and orchard ecosystems will increase to 54 and 185 species, respectively. The probable indications on the change in the oribatid 

mite species diversity in these two ecosystems are discussed.  
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 مقدمه

 یییاهجوامع زنییده از گ   یگوناگون  یا  یبه فراوان  یستیتنوع ز

مختلییف   در سییحو   د واشاره دار  یکروبیم  یو جانور تا زندگ 

 سییازگان تعریییف شییده اسییت بییومژن، گونییه و    حیات شییامل

(Bakhshi Khaniki, 2012 و) آنچه امروز بر اه یت تنوع زیسییتی

زیییرا   ،هاسییت سییازگانبییومر حفظ ثبییات  افزاید، نقش آن دمی

تییر شییدن های بیشتر در یک منحقه، باعث پیچیدهحضور گونه

هییا در سییازگانبییوم  ینا  یجهشده و در نت  هاسازگانبومساختار  

 یشییتریب ییاز توانییا محیحیییییرات مختلف زیست تغبهواکنش  

عبارت بییهکننییدو  یو ثبات خود را بهتر حفظ میی   بودهبرخوردار  

 یییداری بیشییترها باعییث پاسازگانبومبارتر    یستیتنوع ز  یگرد

تنییوع  ینبنییابراو (Jenkins and Parker, 1999)  ها خواهد بییودآن

 یکیلییوژهییای اکو یستمنشانه از سالمت س  یکعنوان  به  یستیز

بییوم را فییراهم یسییت ز  یاز سییالمت  یریرود و تصییو یکار میی به

بییارتر و تنییوع   یکیاکولییوژ  یفیت ک   یمعنبهکندو تنوع بارتر  یم

 یییا  دستکاری،   ی، و احت اف وجود آلودگ   یین پا   یفیت ک  ی معن به  یین پا 

 و (Maiti and Maiti, 2017)  بوم است یست در ز یب تخر

است و    ین ها روی کره زم یستگاه ز   ین تر از متنوع   یکی خاک  

ضروری    یات کنند برای تداوم ح ی م   ی که در آن زندگ موجوداتی  

بییا    یییات از ح   یبانی در سالم نگهداشتن خاک و پشت   ی و ه گ  بوده 

جییزم مهییم    یییک خاک    ین، کنندو عالوه بر ا ی ه کاری م   یکدیگر 

در ارتباط با حفاظت منابع   ین بر نحوه استفاده از زم   برای نظارت 

  یان جوامییع بنییدپا تو  هاسیی سییازگان بییوم   یسییتی و تنییوع ز   یعی طب 

با ع لکرد خوب    سازگان بوم   یک از    ی خاکزی، بخش بدون نقص 

  ی مت ع وم از سال   ی عنوان شاخص به جوامع اغلب    ین باشندو ا ی م 

بییر    یدی شیید   یر خییاک، تیی ث   یان رونییدو بنییدپا ی کار م به منحقه    یک 

  یی و رهییا   ی مواد آل   یه مانند تجز   ها سازگان بوم   یستی ز   آیندهای فر 

 و(Ramezani and Mossadegh, 2014) در خاک دارند  ی مواد معدن 

 یرراسییتههییای زکنییه  ی،مختلف خاکز  موجودات  یاندر م

 یییت اه  و ایگونییه تنییوع از ،(یباتیییدا)ار یگ ایاناسییتنهییان

و   ییهستندو ه گام با شناسییا  برخوردار  فراوانی  بیواکولوژیکی

ها در کنه  یننقش ا  ینهدر زم  یادیمحالعه ز  یباتیدها،بندی اررده

گییروه  یییندهیید کییه ایصورت گرفته و نشان میی   یست ز  یطمح

هییای درون یسییتگاهز  یژهها و بییو سازگانبومای در  یژهو  یگاهجا

هییای یارسیینجعنوان عبییه  یباتیییدهاقییش ارن  کننییدویم  یفاخاک ا

هییای هییوا و خییاک از ینییدهآر یییزانم یییین کننییدهتع  یکاکولوژ

رو   ییینا  ازشودو  یها محسوب مهکن  ینا  یت اه   حا زهای  جنبه

مییورد توجییه   یکولوژیهای اکوتوکسیی یشها را در آزماکنه  ینا

منظور و بر اساس تنوع  ینه بهو (Akrami, 2011) دهندمیقرار 

 ییراتتغبییههییا  آن  یت بییار و حساسیی   یییت تییراکم ج ع  ،ایگونه

های یستمهای مناسب سعنوان شاخصبهها را  کنه  ینا  یحی،مح

 (وRamezani and Mossadegh, 2014)گیرند یخاکزی در نظر م

 یشپرنهییاده باعییث افییزا  یقییرن گذشییته کشییاورز  یمدر ن

مصییرف   یشافزا  ینو ا  یدهگرد  یع لکرد محصورت کشاورز

 یاهیگ   یهاو تنوع گونه  یبا کاهش فراوان  یکشاورز  یهانهاده

 یییندر ا (وPimentel et al., 1997ه راه بییوده اسییت ) یو جانور

ای رو بییه قابل مالحضه  طوربهدر جهان    یانبندپا  یت ج ع  یانم

 عیت، افزایش افوف است و یکی از دریل اصلی این کاهش ج

ن آهای انسانی مانند تخریب محیییط زیسییت و تبییدیل  فعالیت 

کار بییردن شخم زدن زمین، بهیا  اماکن مسکونی یا صنعتی و  به

 بییومووو در  هییا وهییا، برداشییت محصییوف، اییرای دامکشآفت 

ه اننیید   یییزن  یباتیییدهاباشدو تنییوع ارمیی کشاورزی  هاسازگان

 .گیییردیقییرار م هییایت فعال ییینا یرتحییت تییاث یانبنییدپا یگییرد

و  هییاشخم، کاربرد آفت کییش مانند زراعی  مدیریت   هایروش

 محیییط  توانییدیبرداشت م  ینشدن خاک در ح  متراکمکودها و  

 دهیید قییرار تیی ثیر تحییت  را خییاکزی موجییودات زنییدگی

(Kamczyk and Gwiazdowicz, 2009)از  یجوامییع خییاکز ینو ا

 تنییوع  هییایشییاخص  و  ایگونییه  یغنا  ی،در فراوان  ییرتغ  یقطر

 دهنییدمییی  پاسییخ  کشاورزی  مدیریت   هایروش  این  به  زیستی

(Chust et al., 2003و) هییای ثابت شده که ت ام انواع دسییتکاری

را   یباتیدهاخصوص ارهها بای کنهو غنای گونه  یفراوان  ،بشری

 در را مییرثری نقییش  گییروه  این  که  آنجایی  ازدهد و  یکاهش م

 یراتث تیی   ینتخ یی   یبررسیی   کننیید،مییی  بییازی  خاکی  فرآیندهای

 ،هییاای آنها و غنای گونهآن  یت کشاورزی روی ج ع  یاتع ل
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و با Ramezani and Mossadegh, 2014)) باشدیرزم و ضروری م

اطالعییات در مییورد بییرهم  یسیییتی،تنیییوع ز یییت وجییود اه 

هییای سییازگانبییومتنیییوع اجییزا و کییارکرد  ینهییای بییی کنش

انیییدک بیییوده و در  یاربسییی  ییییراندر ا ییییژهوبهاورزی کشیی 

توجه  یکیتنوع ژنتبه محالعیات معدودی که انجام گرفته ع دتاً

 و  ایگونییهتنییوع  محالعییه  پییژوهش،  ایییناز    هییدف  شده استو

 بییومزیسییت   دو  در  اریباتییید  هییایکنییه  ایگونییه  غنییای  برآورد

 وباشدمی  یدر استان خراسان رضو  یو زراع  یمختلف باغ

 

 بررسي روش

 مطالعه مورد منطقه

متر مربع   6000  یبیمساحت تقربهباغ    محالعه، یک  این  در

آلبییالو،   یب،سیی   سییاله(  یست )ده تا ب  ساله  اند  درختان  یو دارا

 یزگردو و هلو واقع درروستای زشک از توابع شهرستان شییاند

 19 درجییه و  36  عرض جغرافیییایی)  در استان خراسان رضوی

دقیقه شرقی و   11  درجه و  59  دقیقه ش الی و طوف جغرافیایی

 بییاغی  سییازگانبییومعنوان  بییه(  متر از سحح دریییا  1738ارتفاع  

 2مسییاحت  بهسییه سییاله    یونجییهمزرعییه  یک  و    منحقه  ن اینده

 یهبخییش رضییو   یلییومتریک   20  ،هکتار واقع در جاده سییرخس

 یییاییو طییوف جغراف  یقییهدق  10درجه و    36  یایی)عرض جغراف

( یییااز سییحح درمتییر  1029 و ارتفییاع یقییهدق 45و  درجییه 56

 وگردیدند انتخاب زراعی،  سازگانبومعنوان  به

 هانمونه شناسایي و بردارينمونه

 صییورتبه  1393  یورتا شییهرین  ها از فروردبردارین ونه

 هییر درو سییازگان انجییام گرفییت بومدو    از هر  زمانهمماهانه و  

 و بیلچییه از استفاده با خاک  ن ونه 10 تعداد  بردارین ونه  مرتبه

 بییرداریمحییل ن ونییه  برداشته شدومتری    سانتی  20-0  ع ق  از

 6 بییوم،بنابراین در هییر زیسییت و یدانتخاب گرد  یطور تصادفبه

 هاخاک  ن ونه سپسو ن ونه برداشته شد  60  مج وع  مرتبه و در

 یشییگاهبییه آزما  بییرداریو مکان ن ونه  یخبا ثبت مشخصات تار

 یجداسییاز  یو بییرایدنییدمنتقییل گرد  یرازدانشگاه ش  یشناسکنه

 جداسییازی  بییرای  متییداوف  شیییوه  یییک  کییه  برلز  قیف  از  هاکنه

 بسییتهن ونییه    هییرو  یییداسییتفاده گرد  باشیید،می  خاکزی  هایکنه

 بییاقییرار گرفییتو  یفساعت در ق 48 تا 24 آن رطوبت   میزانبه

 آوریج ییع  یباتیییدار  هییایکنه  یومیکروسکوپ،استفاده از استر

 یجداسییاز  یموجییودات خییاکز  یربرلییز از سییا  یییفدر ق  شده

 یت از محلییوف نسییب  هییاکنییه  سییازیشییفافمنظور  بییهو  یدندگرد

هییا، از آنهییا اسییالید کنییه شییدن شییفاف از و پسگردیداستفاده  

 یییدهایها با استفاده از کلکنه  ییشناسا  ومیکروسکوپی تهیه شد

 هییاییژگیییبییا اسییتفاده از و  موجییود  هایتوصیفو    ییشناسا

 عنوان یییکبییهگونه    هر  صورت گرفتو  بیرونی  شناسی  ریخت 

در نظر گرفته شدو سییپس تعییداد فییرد هییر   یکمورفولوژ  گونه

 ویدثبت گرد  یستگاهماه و زگونه در هر ن ونه، 

 تجزیه وتحليل آماري

 : منحنی(Rank- Abundance graph) یفراوان –رتبه  منحنی

 بییین  در  هییاگونییه  ینسییب  یفراوانیی   یبررسیی   یبرا  یفراوان-رتبه

 دهنییده  نشییان  منحنییی  وسعت   ن ودارها  این  درو  است   هان ونه

و  یییعدر توز یکنییواختیآن معییرف  شیییب  و ایگونییه غنییای

 (وAkafi and Ejtehadi, 2007)  هاست گونه  یفراوان

 : برای(Species- Accumulation curve) گونه تج ع منحنی

و شییودمییی  اسییتفاده  خاص  منحقه  یک  در  هاگونه  تعداد  تخ ین

بییودن  یمنظور نشییان دادن کییافبییه ینه چنیی  یمنحنیی  ییینا

 گیییردیمنحقییه مییورد اسییتفاده قییرار میی  یییکدر  بردارین ونییه

(Thompson and Withers, 2003و) 

 ایگونییهمنظور محاسییبه تنییوع  به:  آلفا  ایگونهتنوع    تعیین

 و  3مارگییالف  ،2سی پسون  ،1اینرو-شاخص شانون  اهار  آلفا، از

منظور بییه( و  4و    3،  2،  1های  ترتیب رابحییهبییه)  4اینتییاش  مک

، 5یکنواختی از شاخص های یکنواختی پیلو ی ضرایب  بهمحاس

، 5های  ترتیب رابحییهبییه)  6و هیپ   NHCمکینتاش، سی پسون،   

 ( استفاده شدو9و  8, 7، 6

 
1 Shannon-Weiner 

2 Simpson     

3 Margalef     
4 McIntosh    

5 Pielou 

6 Heip   
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1) H= − ∑ 𝑝𝑖 (Lnpi) 

2) D =∑ 𝑝𝑖2𝑠
1 

3) 𝑆−1

logeN
=MargD 

4) 𝐷 =
N−U

N−N/√S
  

5) J=H/log(S) 

6) 𝐸 =
N−U

N−N/√S
 

7)  𝐸 1
𝐷⁄ =

(1
𝐷⁄  )

𝑆
 

8)E= -2/πarctan (b)  

9) 1)-1)/(S-HE = (e 

فراوانییی نسییبی    Piواینر،  -شاخص شانون   Hها:  در این رابحه 

  کل بییه نسییبت افییراد گونییه     Pi،  شییاخص سی پسییون  D هر گونییه، 

  S،  ها تعییداد گونییه   niتعداد کییل افییراد،    Nتعداد گونه،    S، ج عیت 

تعییداد گونییه بییا یییک   aها، های مشاهده شده در ن ونه تعداد گونه 

-Chao تعداد گونییه بییا دو فییرد )در شییاخص ک ییی اییا و  bفرد،  

Quant  ،)L   هایی یافت شده در یییک ن ونییه،  تعداد گونهM    تعییداد

شیییب خییط )در شییاخص   bهای یافت شییده در دو ن ونییه، گونه 

کییوادرات     nدر   حاضییر   هییای تعییدادکل گونییه   NHC  ،)sیکنواختی  

 باشندو ی م 

 هییا،گونییه  شناسایی  از  پسای:  گونه  ترکیبی  ساختار  تعیین

ترکیییب   سییاختار  و  شیید  ثبییت   بییومزیست   هر  در  هاآن  فراوانی

زیر   هایشاخص  و  فرموف  از  استفاده  با  هاآن  غالبیت   و  ایگونه

 گردیدو تعیین 1 جدوف طبق و  محاسبه

D =b/a*100 

a :شده آوری  ج ع  هایگونه  افراد کل تعداد 

b :نظر مورد گونه افراد تعداد 

 
 و (Maczey, 2007) روش انگل ن اساس  بر غالبیت هایشاخص  -1جدول 

Table 1. Dominance indices by method of Engelmann  

(Maczey, 2007). 
Abundance (%) Dominance scale 

> 32.0- 100 Eudominant (6) 

> 10.0- 32.0 % Dominant (5) 

> 3.2- 10.0 % Subdominant (4) 

> 1.0- 3.2 % Recedent (3) 

> 0.32- 1.0 % Subrecedent (2) 

> 0.32 sporadic (1) 

= 0 % Missing (0) 

  تخ ییین   و   بییرآورد   منظور به :  maxSحداک ر    ای گونه   غنای  برآورد 

  ای شییاخص   از   محالعییه   مییورد   هییای بوم زیست   حداک ر   ای گونه   غنای 

 1st Order)   اوف مرتبییه   یف جکنییا   ، اییا و   یییاب حضییور و غ   و   ک ییی 

Jackknife )  ، جکنایف مرتبه دوم   (2st Order Jackknife )   و بوتسییترپ  

 (Bootstrap )   ( استفاده شدو 13و  12،  11،  10های  ترتیب رابحه به ) 

10) 2b)/2+ (aobs= SmaxS  

شییده در طییوف دوره    ده ییی د   ی تعداد گونه واقعیی   obsSدر آن    که 

اییا و(    ی فرد )شاخص ک یی   ک ی با    ی ها گونه   تعداد   a  ، ی بردار ن ونه 

  اند داشییته   حضییور   ن ونییه   ک ییی   در فقییط  کییه  ی هییا  تعداد گونییه  ا ی 

 فییرد   دو   بییا   ی هییا گونییه   تعییداد   b  ، ( اا و   اب ی غ   و )شاخص حضور  

  ن ونییه   دو   در   کییه   ی هییا  تعییداد گونییه   ا ییی اا و(    ی )در شاخص ک  

 باشندو  می   ( اا و   اب ی غ   و  حضور )شاخص    اند   داشته  حضور 

11) 1/n)-+ a (n obs= SmaxS  

شده در طوف دوره   دهید  یتعداد گونه واقع  obsSدر آن    که

 دهییی د ن ونییه  کییی   در  فقط  که  یها گونه  تعداد  a  ،یبردارن ونه

 وهاست ن ونه تعداد nو  اندشده

12)  𝑆𝑚𝑎𝑥 = S𝑜𝑏𝑠 + [
𝐿 (2𝑛−3)

𝑛
−  

𝑀 (𝑛−2)2

𝑛 (𝑛−1)
]  

شده در طوف دوره   دهید  یتعداد گونه واقع  obsSدر آن    که
ها ی که فقط در یک ن ونییه یافییت تعداد گونه  Lی،  بردارن ونه
ها ی کییه در فقییط در دو ن ونییه یافییت تعداد گونه  Mاند،  شده

 هاستوتعداد کل ن ونه nشده اند و 
صییورت به( در تخ ین غنای کییل بییا بوتسییترپ ابتییدا 13

ن ونه از تعداد کل در دسییترس،   nتصادفی با امکان جایگزینی  
کنند را برای هر ن ونه محاسبه می  maxSانتخاب و با فرموف زیر  

مرتبییه   200-50و سپس این مرحله را برای اندین مرتبه م ال  
های محاسبه شییده را   maxSدهند و سپس میانگینی از  انجام می

 گیرندودر نظر می maxSعنوان  به

 𝑆𝑚𝑎𝑥 =  𝑆𝑜𝑏𝑠 +  ∑ (1 − 𝑃𝑖)𝑛𝑆𝑜𝑏𝑠
1 تعییداد  obsSکییه در آن   

نسییبتی   iPبرداری و  گونه واقعی دیده شده در طوف دوره ن ونه

 در آن حضور داشته استو Iاست که گونه   nاز 

های تنوع زیستی اندازه گیری شاخصبهمربوط    محاسبات

انجییام شیید   SDR4ای  افزار تنوع و غنای گونییهبا استفاده از نرم

(Seaby and Henderson, 2006)و 
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 نتایج

هییای زراعییی )یونجییه( و سازگانبرداری از بومطی ن ونه
گونییه  47فرد در قالییب   1425در مج وع    1393باغی در ساف  

گونییه متعلییق   40فرد آن در قالب    1097آوری گردید که  ج ع
 گونییه 25فییرد آن در قالییب  328سییازگان بییاغی و بومبییه
 سییازگانبییوملییذا    ( تعلق داشییتندوسازگان زراعی )یونجهبومبه

 بومبییه نسییبت   بییارتری(  گونییه)تعییداد    یاگونییه  غنای  از  باغی
 وبود  برخوردار یونجه  سازگان

 ايساختار ترکيب گونه

های اریباتییید های کنییهفهرسییت اسییامی گونییه 2جییدوف 
دهدو از نظییر را نشان می  سازگانآوری شده از این دو بومج ع

 Epilohmannia cylindrica غالبیییت، دو گونییهفراوانی و درجه 

cylindrica  و Porotoribates parcapuncinus سییازگاندر بییوم 
فراغالییب تعیییین شییدندو امییا در  هییایعنوان گونییهبییهیونجییه 

هییای باغی گونییه فراغالییب شناسییایی نشییدو گونییه  سازگانبوم
Acrotritia ardua و Oribatula tibialis tibialis  عنوان گونییه بییه

ها از نظر غالبیییت باغی بودندو سایر گونه  سازگانغالب در بوم
 بندی شدندو های ک یاب تا نایاب دستهدر رده

 فراواني–نمودار رتبه
های اریباتییید را های کنهن ودار رتبه فراوانی گونه  1شکل  

و دهییدمزرعییه یونجییه و بییاغ نشییان مییی سییازگانبییومدر دو 
 منحنیبییه  نسییبت   تییرییطورن  یمنحن  یدارا  یباغ  سازگانبوم
 سازگانبوممعناست که    ینبد  ینو ا  باشدمی  یونجه  سازگانبوم
 یونجییه  سییازگانبومبه  نسبت   بارتری  ایگونه  تنوع  دارای  باغی
 دهنییده کییه نشییان است  برابر تقریباً منحنی دو این شیب و  است 

 واست   سازگانبوم دو هر در  هاگونه  یکنواخت  تقریباً  فراوانی

 یونجه و باغ هايسازگانبوممنحني تجمعي گونه در 

هییای اریباتییید در گونییه از کنییه  25روند افییزایش کشییف  
آمده استو شیب   2در شکل    1393یونجه در ساف    سازگانبوم

باشد، اما تا رسیییدن مالیم می سازگانها در این بومکشف گونه
 حییداک ر  غنییای  بییرآوردو  دارد  زیییادی  فاصییله  منحنی مجانب به
(maxS  )روش ناپییارامتری  شش  از  استفاده  با  سازگاناین بوم  در 

 اییین در قابییل کشییف  هییایگونییه  تعییداد  کییه  داد  نشان  متداوف
 استو افزایش  قابل گونه 54  تا  سازگانبوم

بییاغی   سییازگانبومگونه در    40انین روندی برای کشف  
ها گونییهنشان داده شییده اسییتو شیییب کشییف    3نیز در شکل  

زراعییی ک ییی بیشییتر اسییت و در بییرآورد   سازگانبومنسبت به
های قابل کشف شود که تعداد گونهبینی میغنای حداک ر پیش

 گونه قابل افزایش استو 185تا 
 

 
 

 های یونجه و باغ  سازگانبوم فراوانی برای  -ن ودار رتبه -1شکل 
 و1393در استان خراسان رضوی در ساف 

Fig. 1. Rank-abundance graph for alfalfa field and fruit orchard 

habitats in Khorasan-e- Razavi Province in 2014. 

 

 
 

 یونجه  سازگانبوم در گونه تج عی کشف  منحنی -2شکل 
 و1393درساف رضوی خراسان استان در 

Fig. 2. Species accumulation curve for alfalfa field habitat in  

Khorasan-e- Razavi Province in 2014. 
 

 
 

باغ در استان   سازگانومب منحنی تج عی کشف گونه در  -3شکل 

 و1393خراسان رضوی در ساف 

Fig. 3. Species accumulation curve for fruit orchard habitat in  

Khorasan-e- Razavi Province in 2014. 
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 و1393یونجه و باغ در استان خراسان رضوی در ساف  های اریباتید در دو زیستگاههای کنهفهرست اسامی گونه -2جدول

Table 2. List of oribatid mite species in two habitats (alfalfa field and fruit orchard) in Khorasan-e- Razavi Province in 2014. 

Species name 
Fruit orchard Alfalfa field 

Dominance scale Abundance (%) Dominance scale Abundance (%) 

Acrotritia ardua (Koch, 1841) 5 28.99 3 2.13 

Amerobelba decedens Berlese, 1908 3 1.82 3 1.22 

Anomaloppia differens Mahunka & Topercer, 1983 0 0 1 0.3 

Anomaloppia iranica Bayartogtokh & Akrami, 2000 1 0.09 1 0.3 

Atropacarus striculus (Koch, 1835) 4 4.47 2 0.61 

Belba sp.2 3 1.09 0 0 

Belba sp.1 3 1.64 3 1.22 

Ceratozetes sp. 1 0.09 0 0 

Cosmochthonius reticulatus Grandjean, 1947 1 0.09 0 0 

Eobrachychthonius similis Mahunka, 1979 4 4.82 0 0 

Epilohmannia cylindrica cylindrica (Berlese, 1904) 4 4.1 6 44.82 

Fosseremus quadripertitus Grandjean, 1965 0 0 1 0.3 

Galumna tarsipennata Oudemans, 1914 3 1.52 3 1.52 

Hypochthonius luteus Oudemans, 1917 4 3.74 1 0.3 

Hermanniella grandis Sitnikova, 1973 2 0.73 1 0.3 

Licnodamaeus pulcherrimus (Paoli, 1908) 3 1.55 1 0.3 

Licnodameus sp1. 1 0.09 0 0 

Licnodameus sp2. 1 0.09 1 0.3 

Mesoplophora michaeliana Berlese, 1904 4 5.83 3 2.13 

Microppia minus minus (Paoli, 1908) 1 0.18 0 0 

Minunthozetes semirufus (Koch, 1841) 2 0.64 0 0 

Multioppia (Hammeroppia) wilsoni wilsoni Aoki, 1964 1 0.09 0 0 

Nohtrus sp. 1 0.09 0 0 

Oppia denticulata (G. & R. Canestrini, 1882) 3 1.19 0 0 

Oppiella nova nova (Oudemans, 1902) 1 0.09 0 0 

Oribatula tibialis tibialis (Nicolet, 1855) 5 27.89 4 4.88 

Parachipteria sp . 1 0.09 0 0 

Protoribates paracapucinus (Mahunka, 1988) 4 7.02 6 33.84 

Perlohmannia dissimilis (Hewitt, 1908) 1 0.09 2 0.61 

Punctoribates sp . 1 0.09 0 0 

Rhinoppia bipectinata (Akrami & Subías, 2007) 1 0.09 0 0 

Rhinoppia subpectinata (Oudemans, 1900) 1 0.09 2 0.61 

Scheloribates fimbriatus Thor, 1930 0 0 1 0.3 

Scheloribates laevigatus (Koch, 1835) 3 2.64 3 2.13 

Sphaerochthonius splendidus (Berlese, 1904) 2 0.46 0 0 

Suctobelbella acutidens (Forsslund, 1941) 0 0 1 0.3 

Tectocepheus minor Berlese, 1903 3 1.28 0 0 

Tectocepheus velatus (Michael, 1880) 2 0.82 2 0.61 

Tricoribates sp . 0 0 1 0.3 

Trimalaconothrus sp . 1 0.27 0 0 

Xiphobates sergienkoae Shaldybina, 1980 1 0.09 0 0 

Zygoribatula connexa Berlese, 1904 0 0 1 0.3 

Zygoribatula skrjabini (Bulanova-Zachvatkina, 1967) 1 0.27 0 0 

Zetorchestes sp . 1 0.09 0 0 

Epimerella smirnovi (Kulijev, 1962) 1 0.09 0 0 

Lohmannia turcmenica Bulanova-Zachvatkina, 1960 1 0.09 0 0 

Licnobelba sp. 0 0 1 0.3 

Tricoribates sp . 0 0 1 0.3 

Trimalaconothrus sp . 1 0.27 0 0 
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هییاي اریباتيیید در هییاي کنییهتخمییيغ انییاي ثییداکنري گونییه

 هاي یونجه و باغسازگانبوم

و حییداک ر  32ها حییداقل بین شاخص maxSروند تغییرات 

و حییداک ر   48سازگان یونجییه و حییداقل  گونه را برای بوم  66

 (و3)جدوف   کرد بینیباغی پیش  سازگانبومگونه را برای  185

 
  با باغ  و یونجه سازگانبوم در( maxS)  حداک ر غنای برآورد  -3 جدول

 و1393 درساف رضوی خراسان استان  در ناپارامتری هایروش از استفاده

Table 3. Estimation of maximum species richness (Smax) in (alfalfa 

field and fruit orchard ecosystems using non-parametric methods in  

Khorasan-e- Razavi Province in 2014. 

Garden Alfalfa Species richness estimator 

193 66 Chao-Quant 

81 54 Chao Pr.Ab. 

58 40 1st Order Jackknife 

72 51 2nd Order Jackknife 

48 32 Bootstrap 

 

 باغ و یونجه سازگانبومدر دو  زیستيتنوع  هايشاخص

 در  در  را  آلفییا  ایگونییه  تنوع  مهم  شاخص  اهار  4جدوف  

 دو  اییین  تفییاوت  ودهییدمییی  و باغ نشییان  یونجه  سازگانبوم  دو

 ینییر،وا-شییانون ایتنییوع گونییه شییاخص سییه در بییومزیسییت 

 و  داریمعنیی   درصد  5  یدر سحح آمار  ینتاشو مک ا  ی پسونس

 وبود بارتر  باغ  سازگانبوم در  هاشاخص این مقدار

 
 یونجه  هایسازگانبوم  در ایگونه  تنوع آلفای هایاخص ش -4 جدول

 و 1393 ساف در رضوی خراسان استان در باغ و

Table 4. Alpha indices of species diversity (alfalfa field and fruit 

orchard ecosystems in Khorasan-e- Razavi Province in 2014. 

Garden Alfalfa Alpha diversity indices 
2.28* 1.62 Shannon-Wiener 
5.65* 3.14 Simpson D 
5.57 4.14 Margalef 

0.59* 0.45 McIntosh D 

 Significant at P<0.05 :*         درصد 5  آماری سحح در  دارمعنی*:  

 

 یکنواختي هايشاخص

 نشییان  5  جدوف  در  یکنواختی  مختلف  هایشاخص  مقدار

 افییراد فراوانییی شییاخص، اهییار اسییاس بییرو اسییت  شییده داده

 نسییبت  بیشییتری یکنییواختی از بییاغ سییازگانبییوم هایگونییه

 (وP<0.5برخوردار بود ) یونجه یزراع  سازگانبومبه

  در باغ و یونجه هایسازگانبوم در یکنواختی هایشاخص  -5جدول 

 و1393 ساف در رضوی خراسان استان
Table 5. Uniformity indices in (alfalfa field and fruit orchard 

ecosystems in Khorasan-e- Razavi Province in 2014. 

Evenness indices Alfalfa Garden 

Pielou 0.42 0.59* 
McIntosh E 0.54 0.68* 

Heip 0.17 0.22 

Simpson E 0.12 0.14 
NHC 0.11 0.09 

 Significant at P<0.05 :*درصد          5 آماری  سحح در دارمعنی*:  

 

 بحث

 ی،نسییب  یفراوانیی   یرکییه مقییاد  داد  نشانپژوهش    ینا  یجنتا

از   یو بییاغ  یزراعیی   سییازگانبییوم  دودر    ایگونییه  یتنوع و غنا

ها و در اییین بررسییینییدداری برخییوردار بودیتفییاوت معنیی 

کننیید کییه های تنوع زیستی و توابع مربوطییه، بیییان میشاخص

زراعییی   سییازگانبییوماز  تر  باغی متنییوع  سازگانبومحتم    طوربه

باغی را   سازگانبومنیز    های یکنواختیه چنین شاخص  استو

هییای تر و در نتیجییه پایییدارتر نشییان دادنییدو منحنییکنواخییت 

دارای   یبییاغ  سییازگانبومنیز در  فراوانی  -رتبه  ن وداربهمربوط  

معییرف   سییازگانبوماین  و یکنواختی بیشتر    هشیب ک تری بود

طور باشد و ه ییانمی  ترنواخت های با فراوانی یکحضور گونه

ها با یکنواختی بیشتر نشان دهنییده ذکر شد وجود گونه  که قبالً

ها بییود کییه در در غالبیت گونه  دیگر  تنوع بیشتر استو تفاوت

فراغالییب   صورتبههای با فراوانی بار  یونجه گونه  سازگانبوم

تییر های فراوانبییاغ گونییه  سییازگانبییومدر حالی که در    ،بودند

ری از ج عیییت را نی ه غالب بودند یعنی درصد ک ت  صورتبه

 هییایگونییه  یب دادندو الگوی پراکنش و ساختار ترک تشکیل می

عوامییل  یرث تحییت تیی   مختلییف،  هییایسییازگانبومدر    یباتیدهاار

، دمییاهییا عبارتنیید از  آن  مه تییرینکییه    گیییردیقییرار م  متعددی

 انسییانی، ع لیییات هایدستکاری یاهی،رطوبت، تنوع پوشش گ 

 .یاو ارتفاع از سحح در  یورزخاک 

تنییوع شییانون در  یهییاشییاخص یرمقییاد یبررسیی  یییندر ا

 یییلبود که دل 2/ 28و  1/ 62 یب ترتبه یو باغ  یزراع  سازگانبوم

 یکنییواختی  یییز( و نهاگونه)تعداد    ایگونه  یبودن غنا  ینآن پا 
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 یونجییه  سییازگانبییوم  جامعییه  هییایگونییه  پراکنش  الگویک تر  

 یهاگونییه  یرگ اشییم  یفراوانیی   باک تر،    یکنواختی  ینو اباشدمی

Epilohmannia cylindrica cylindrica   وProtoribates pacapuncinus 

مشییاهده   قابییلهییا  غالییب بییودن آنفراها و  گونه  یرسابه  نسبت 

انیید گونییه در جامعییه  یییا یککه    یزمان  یااستو در هر مکان  

باشند مقدار   یاقابل مالحظه  یرگیا  یدارا  یبردارمورد ن ونه

خواهد بودو تاکنون عوامل مختلف   یینپا  یستیشاخص تنوع ز

 ینسییب یو فراوانیی   ایگونهتنوع    یشاخص ها  ییراتموثر در تغ

از   ،انییدش شدهرهای گوناگون گزاهای اریباتید در زیستگاهکنه

هییای مل پوشش گیاهی زیسییتگاه و نییوع فعالیت اج له این عو 

 مالمییود .(Disney, 1999) باشییدمیذکییر قابییل کشییاورزان 

(Melamud) (، ماریبی2007) ه کاران و (Maribie)  و ه کاران

( نشییان 2012و ه کییاران ) (Gergocs) ( و جرگییوکس2011)

ای ثر بییر ترکیییب و تنییوع گونییهر که یکییی از عوامییل میی   دادند

ساختار و فراوانی   های طبیعی و زراعی،اریباتیدها در بوم نظام

( 2014)و ه کاران    (Wu)  وو  محالعات  گیاهی استو  هایگونه

ای اریباتیییدها و دهد که بین غنای گونییهدر این زمینه نشان می

عبارتی بییهثری وجود داشییته یییا ر ای گیاهان ارتباط متنوع گونه

ای اریباتیییدها بییا افییزایش تنییوع گیاهییان افییزایش غنای گونییه

زیرا تنوع بیشتر گیاهان باعث افزایش مواد غییذایی در   ،یابدمی

را در این زمینه   وواین مساله گفته    وشوددسترس اریباتیدها می

منابع غییذایی بییهزیادی    صورتبه  زیخاک   ریزبندپایانکه پاسخ  

، بییر اییین اسییاس   کندو یید می   شود را ت ها مربوط می ن آ در دسترس  

بییاغ و   سییازگانبییومدو  تفاوت در تنوع زیسییتی اریباتیییدها در  

زراعی  سازگانبومتواند ناشی از تفاوت فلور این دو  یونجه می

باشدو بدیهی است که سیستم باغ کشتی مورد بررسی با قدمت 

ساف و عدم اجییرای ع لیییاتی نظیییر وجییین و کییاربرد   10-20

گیییاهی   هایگونییهتری از  ها در برگیرنده طیف وسیعکشعلف

 م بییا دوام بیشییتر اییین أبع با افزایش تنوع گیاهی تییو حبوده و بال

 باشدو، تنوع اریباتیدها نیز در این سامانه بارتر می  سازگانبوم

 مختلییف یهییاگونییه ینسییب یفروانیی  و یاگونییه سییاختار

در   ی( و بییاغونجهی)  یزراع  سازگاندر دو بوم  دیباتیار  یهاکنه

گونییه  18 یدارا سازگاندو بوم  نیو ابود  متفاوتمحالعه حاضر  

و   یباغ  سازگانبوم  در  گونه  22)  هاگونه  ریساو    بودندمشترک  

 سییازگانبییوم  هییر  ی( اختصاصیی ونجییهیگونه در بوم سازگان    7

 یهییاگونییه  ،یبییاغ  سییازگاندر بوم  نی(و ه چن6)جدوف    بودند

A. ardua،  A. striculus،  E. similis، H. luteus و M. michaeliana 

 نییی ا اما  شدند،  یبند  طبقه  غالب    هین  ای  غالب   یاگونه  عنوانبه

 فییو   اییی   نییادر  اب،ییی ک   دسته  در  ونجهی  سازگانبوم  در  هاگونه

  از   ی بعضیی   بییودن   ی انحصار و  ( 2)جدوف    گرفتند   قرار   اب ی ک    العاده 

  ی وابسییتگ  ل ی دل به  خاص  ی ها ستگاه ی ز به  د ی بات ی ار  ی ها  کنه  ی ها گونه 

-، پایدار بودن بوم خاص   ی ها شگاه ی رو   ا ی   ی اه ی گ   ی ها زبان ی م به   آنان 

آب   طیشییرابهآنان    ت ی حساس   ز ی ن   و   یونجه به سازگان باغی نسبت  

 (وFerreira et al., 2012) باشدیماز دریل احت الی    یو هوا 

 دو  در  دیباتیار  یهاکنه  یاگونه  یغنا  حداک ر  برآورد  جینتا

 قابییل یهییاگونییه تعییداد که داد  نشان  محالعه،  مورد  سازگانبوم

 شده  مشاهده  گونه  تعداد  از  شتریب  ها،سازگانبوم  نیا  در  کشف

 فو   یبردارن ونه  و  تالش  ازمندین  هاگونه  ریسا  کشف  و  است 

 و  ت ییی ماه  اساس  بر  ایفراسنجه  یهاشاخصو  است   ادیز  العاده

 انگرییی ب ،(Magurran, 2004شییده ) فییی تعر یهییافییرض شیپیی 

 حضییور)اییا و    29  حییداک ر  و(  پ)بوتسییتر  7  حداقل  شیافزا

 8 حییداقلو   ونجییهی سییازگانبییوم در گییرید گونییه( ابییی غ

 در گییرید گونییه( اییا و  یک یی ) 145 حییداک ر و( پ)بوتسییتر

  یبرآوردها  بودن بار لیدلو بود محالعه مورد  یباغ  سازگانبوم

 
 و1393 ساف در یرضو خراسان استان در ونجهی یزراع و یباغ  سازگانبوم  دو در دیبات یار یها کنه یاگونه  بی ترک  ساختار -6 جدول

Table 6. Community structure of oribatid mites in two ecosystems (a fruit orchard and an alfalfa field) 

in Khoraran-e-Razavi province, 2014. 

Ecosystem 
Observed 

species 

Species in 

common 

Specific 

species 
Singletons 

Eudominant 

species 

Dominant 

species 

Subdominant 

species 

Garden 40 18 22 17 0 2 5 

Alfalfa 25 18 7 12 2 0 1 
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اییا و، وجییود تعییداد   ابییی اا و و حضور غ  یک   شاخص  دو

ک ییی   در  تنها  حضور  ای  و(  6)جدوف    فرد  کی  با  یهاگونه  ادیز

(و نادر بودن و تک فرد شدن Chao et al., 2009) باشدیم ن ونه

 نیتییرمهییم  از  یکیی ی  هییا،سازگانبوم  در  هااز گونه  یادیتعداد ز

 کشییف  یبرا  دهایباتیار  جامعه  از  یبردارن ونه  مشکالت  لیدر

 وباشدیم دهایباتیار  یهاکنه  جامعه یمعرف و

هییای محیحییی و لودگیآکییه    دهنییدها نشییان میییپژوهش

ای کییه بییر ثیر ع ییدهتیی با    هاسازگانبومهای بشری در  دخالت 

روی خصوصیات فیزیکی و شی یایی خاک دارند ه واره نقش 

و  هادسییتکاری وکننییداریباتیدها ایفا می  ایگونهثری بر تنوع  ر م

هییا شرایط را برای حضییور و پییراکنش گونییه  تغییرات انسانی،

گییردد یم ایگونییهمحییدود سییاخته و موجییب کییاهش تنییوع 

(Bedano et al., 2006و)  از مییده و آبدسییت  یجنتابییهبییا توجییه

از  یلییومتریک  20تییا    15که مزرعییه حاضییر در فاصییله    یینجاآ

کییه   رودیقرار گرفته است انتظار میی   یو صنعت  یمناطق مسکون

ر گذاشییته باشیید یث ن تیباتیدهای آار  یاعامل بر تنوع گونه  ینا

و  ، جرگییوکس (Krivolutsky,2004) یولوسییکیکر یجکه با نتییا

 و ه کیییاران ( و بیییدانو Gergocs et al ,2012) ه کیییاران

(Bedano et al ,2006) دارنییدیمحابقییت دارد کییه اظهییار م: 

 کییاهش  یباتیییدهاشییود تنییوع ار  یشترب  یانسان  یهراه دستکار

ن ودند که  یانب (Bedano et al ,2006) بدانو و ه کاران ویابدمی

 یخییاکز یهاکل کنییه  یت ج ع  یناستفاده از زم  یب بر اساس ش

تییرین گییروه حسییاس  یباتیدهاکه ار  یینجاآو از    یابدیکاهش م

ثیر قییرار  تغییرات محیحی هستند از ه ه بیشتر تحت تبهها  کنه

لودگی آطبق نظرات بسیاری از دانش ندان، عالوه بر    گیرندومی

 هکار بردن ادوات کشییاورزی از ج لیی هها، بو تخریب زیستگاه

یکییی دیگییر از عوامییل کییاهش   ززدن مزارع و باغات نییی شخم

 هاست کییه بییدین ترتیییب سییاختار کییارکردیج عیت اریباتید

یابدو این در حالی اسییت کییه افییزایش نیز تغییر می  سازگانبوم

های کشییاورزی راهکییار تنییوع زیسییتی کییارکردی در سیسییتم

 کلیییدی بییرای ایجییاد پایییداری در تولییید اسییت و بییر ه ییین

عنوان رهیییافتی بییههای اخیر کشییاورزی پایییدار  اساس در ساف

 های کشییاورزیسییازگانوری بییومهمبتنییی بییر حفییظ و بهییر

بدون تخریب منییابع طبیعییی مییورد توجییه قییرار گرفتییه اسییت 

(Altieri, 1999و)  ه راه بقایییای گیییاهیبییهخاک شخم نخورده 

 کنییدیییک منبییع غییذایی قابییل دسییترس را ایجییاد می نییه تنهییا

 گییذارد و ه چنییینثیر می خییاک تیی  دمییایروی تنظیییم  بلکییه

 دهییدرطوبییت از سییحح خییاک را کییاهش می هییدر رفییت 

 (Coleman et al., 2002  Bedano et al., 2006; و)    های سییازگان بییوم در 

کاشییت و کنتییرف   منظوربییهع لیییات شییخم خییاک  کشاورزی،  

 زیخییاک موجودات  باشند که اثرات منفی بر  های هرز میعلف

طور که نتایج این پژوهش نشییان داد غنییا و تنییوع دارد و ه ان

رمضییانی و تر از باغ است که با نتییایج  یونجه پایین  سازگانبوم

 داردومحابقت  (Ramezani & Mossadegh,2014) مصد 

نشییان  (Hülsmann & Wolters,1998) هالسیی ن و ولتییرز

توانیید را می اریباتیییدها  درصیید ج عیییت   50دادند که شخم تا  

 و ه کییاران رودریگییز ه چنییین در محالعییه .کییاهش دهیید

(Rodriguez et al,  2006)  هییای بییومفراوانی بندپایان در زیست

های با شییخم سازگانبسیار بارتر از بوم  بدون شخمکشاورزی  

 متداوف و مرسوم بودو

 

 تشکر و قدرداني

وسیییله از ه کییاری دانشییکده کشییاورزی دانشییگاه بدین

خاطر فییراهم ن ییودن امکانییات و شییرایط اجییرای اییین  بییه شیراز  
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