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بررسـی برخـی از خصوصیـات تنـوع زیستـی کنـههای خاکزی خانـواده
) Laelapidae (Acari: Mesostigmataدر زیستگاههای مختلف منطقه شاهرود
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چکیده
این مطالعه به منظور شناسایی فون و تنوع زیستی کنههای خاکزی خانواده  Laelapidaeدر زیستگاههای مختلف
منطقه شاهرود در سال  1394انجام گرفت .در این تحقیق 19 ،گونه از 10جنس و  3زیرخانواده جمعآوری و
شنـاسایی شدند و شاخصهای تنـوع زیستـی در آنها تعییـن شـد .بر اساس نتایج بهدست آمده گونه
 Laelaspisella berlesiدارای بیـشتـریـن فـراوانـی نسبـی ( 45درصـد) و گـونـههـای ،Gaeolaelaps kargi
 Gaeolaelaps angustaو  Pseudoparasitus hajiganbariکمترین فراوانی نسبی ( 0/46درصد) است .بیشترین
مقدار شاخص مارگالف و مقدار شاخص شانون مربوط به جنگل و بیشترین مقدار شاخص عکس سیمپسون مربوط
به بسطام است.
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مقدمه
زیررده کنهها ( ،(Acariگروه مهمی از بندپایان ( (Arthropodaبوده و همراه با عقربها ،رتیلها و عنکبوتها در
رده عنکبوت مانندها ) (Arachnidaهستند ( .)Krantz, 1998تعداد زیادی از کنههای خاکزی رژیم غذایی شکارگری
دارند .این شکارگران بطور عمده متعلق به راسته میاناستیگمایان ) (Mesostigmataهستند ( .)Karg, 1971کنههای
خانواده  Laelapidaeرفتار شکارگری را در خاک و مواد انباری از خود نشان میدهند ،بهطوریکه در بعضی از نقاط
دنیا بعضـی از گونههـای شکارگـر این خانـواده را در مهار زیستی علیـه آفات مورد استفـاده قـرار میدهند
(.)Krantz, 1978
تنوع زیستی به مطالعه گوناگونی ،ساختار جمعیتی و الگوهای فراوانی پرداخته و به عنوان شاخصی برای مقایسه
وضعیت اکولوژیك اکوسیستمها کاربرد دارد و هدف از آن رسیدن به کمیتی واحد برای سهولت مقایسه و ارزیابی
جوامع و اکوسیستمها است ).(Jenkins and Parker, 1998
آنچـه بـر اهمیت تنـوع زیستـی میافـزایـد نقش آن در حفـظ و ثبـات اکـوسیستمها است ،چـون حضـور
گونههای بیشتر در یك منطقه ،ساختار پیچیدهتری به اکوسیستمهای طبیعی خواهد داد و در نتیجه تنوع زیستی
بیشتر اکوسیستـمها ،نشـاندهنـده پایـداری بیـشتر آن اکوسیستـمهـا است ;(Jenkins and Parker, 1998
.(Ramroodi et al., 2015
امانـی و همکاران ( )Amani et al., 2015بـه بـررسـی تـنـوع زیـستـی کنـههـای خـاکـزی خـانـواده
) Laelapidae (Acari: Mesostigmataدر زمینهایی با کاربرد متفاوت در شهرستانهای شهرکرد و سامان پرداختند.
پیزولوتو ) (Pizzolotto, 1994پیشنهاد داد که  Collembola ،Acariو  Diplopodaدر اکوسیستمهایی که با دخالت
انسانی همراه است ،شاخص های مناسبی برای ارزیابی و سنجش تنوع زیستی هستند .هدف این تحقیق ،مطالعه فون
و شاخصهای تنوع زیستی گونههای خانواده  Laelapidaeدر زیستگاههای مختلف منطقه شاهرود بود.
مواد و روش
نمونهبرداری و شناسایی گونهها
به منظور بررسی ویژگیهای تنوع زیستی کنههای شکارگر این خانواده ،نمونهبرداری از زیستگاههای مختلف
منطقه شاهرود انجام شد .بدین منظور مناطق مورد مطالعه در شهرستان شاهرود به  3زیستگاه مختلف تقسیمبندی
شد که دارای مشخصات و اطالعات زیر هستند:
زیستگاه  :1منطقه بسطام شاخصه زمینهای زراعی زیر کشت است.
زیستگاه  :2این زیستگاه در برگیرنده منطقه جنگلی (اولنگ) است.
زیستگاه  :3شاهرود شاخصه محیطهای شهری است .مختصات مناطق نمونهبرداری شده در جدول  1آورده شده
است.
نمونهها داخل کیسههای پالستیکی قرار گرفته و طول و عرض جغرافیایی محلهای نمونهبرداری به دقت توسط
 GPSتعین و نمونه پس از نصب برچسب (شامل اطالعات مربوط به محل جمعآوری ،تاریخ جمعآوری و میزبان)،
اطالعات کامل در دفتر یاداشت شد .نمونهها به آزمایشگاه منتقل شده و برای جداسازی کنهها از نمونههای خاک از
قیف برلز ( (Berlese funnelاستفاده شد .سپس با استفاده از پنس ظریف به داخل ظرفی حاوی مایع شفاف کننده
اسید الکتیك ( (Lactic acidمنتقل شدند .برای تهیه اسالیدهای میکروسکوپی پس از شفاف شدن نمونهها ابتدا یك
قطره مایع فاور ( (Faure liquidدر مرکز الم ریخته و به آرامی پخش شد تا یك الیه با ضخامت یکنواخت به اندازه
سطح المل ایجاد شود ،سپس نمونه کنه را توسط لوپ کوچك از محلول شفاف کننده برداشته و در مرکز فاور قرار
داده و پس از شکل دادن و آرایش بدن و پاهای آن یك المل تمیز روی آن قرار داده شد .اسالیدها به مدت  4هفته
در درون آون در دمای  45-50درجه سلسیوس قرار داده شدند تا کامال خشك شوند و در انتها برچسب مشخصات
نصب گردید .برای شناسایی نمونههای اسالید شده از کتابها و مقاالت مختلف استفاده شد.
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محاسبه شاخصهای تنوع زیستی
در این مرحله از تحقیق ،ابتدا نوع گونهها تعیین و سپس فراوانی افراد هر کدام از گونهها در نمونهبرداریهای
انجام شده مشخص شد ،پس از شمارش تعداد گونهها در هر واحد نمونهبرداری ،فراوانی نسبی هر گونه از تقسیم
تعداد کل هر گونه بر تعداد کل کنههای جمعآوری شده در هر واحد نمونهبرداری ،محاسبه شد (رابطه  .)1با توجه به
تعداد گونهها و فراوانی نسبی آنها برخی از شاخصهای تنوع زیستی مانند منحنی غالبیت–تنوع ،غنای گونهای
مارگالف ،شاخص تنوع شانون– وینر و شاخص غالبیت سیمپسون با استفاده از فرمولهای زیر محاسبه شدند:
pi=xi/
() 1
برای رسم نمودار رتبه  -وفور ابتدا نام گونه بر روی محور  Xو فراوانی گونهها از بیشترین به کمترین فراوانی را
در محـور  Yمرتب شدند در مرحله بعـد نمودار رتبه -وفـور یا رتبه -فراوانی که منحنی غالبیت–تنوع نیز نامیده
میشود ) ،(Waite, 2000; Leps, 2005رسم میشود.
شاخص مارگالف :)Margalef, 1975( ،که مبین حضور انواع گونهها و شاخصی برای غنای گونهای است (رابطه
.)2
)R= S–1/ Ln (N
() 2
در این فرمول ،تعداد گونهها =  Sو فراوانی تمام گونهها = .N
شاخص تنوع گونهای شانون  -وینر ) :(Southwood and Henderson, 2000شاخص تنوع گونهای در واقع
ترکیبی از غنای گونهای و یکنواختی است که به شرح زیر تعیین میشود (رابطه :)3
H = –∑pi×Lnpi
() 3
مقدار شاخص شانون  -وینر=  Hو تعداد افراد هر گونه در نمونه  iام = .pi
شاخص سیمپسون که فراوانی غالب ترین گونهها را محاسبه میکنند (رابطه .)4
() 4
نرم افزارهایی که جهت اندازهگیری شاخصهای تنوع زیستی از آنها استفاده شد ،شامل نسخههای نرمافزارهای
 Ecological Methodologyو  Professional biodiversityاست.
نتایج و بحث
با بررسی انجام شده در سال  1394در سه منطقه (بسطام شاخصه زمینهای زراعی زیر کشت ،جنگل (اولنگ و
توسکستان) و شاهرود شاخصه محیطهای شهری) ،تعداد  19گونه از سه زیرخانواده جمعآوری و شناسایی شدند
(جدول  .)2براساس نتایج بدست آمده بیشترین فراوانی نسبی مربوط به گونه  Laelaspisella brelesiبا فراوانی
نسبی  45درصد و کمترین فراوانی نسبی مربوط به گونههای  Gaeolaelaps angusta ،Gaeolaelaps kargiو
 Pseudoparasitus hajiganbariبا فراوانی نسبی  0/46درصد است (شکل .)1
در یك زیست بـوم دو عامل ثبـات و تنوع الزم و ملزوم یکدیگـر است و اثرات مکملی دارنـد ،در واقع نظام ابتدا
میبایست برخوردار از ثبات نسبی باشد تا در آن تنوع افزایش یابد ،در چنین شرایطی با وجود ثبات نسبی ،افزایش
تنوع سبب حفظ و تداوم پایداری میشود ،لذا باال بودن شاخصهایی نظیر شانون -وینر در یك منطقه در درجه اول
نشاندهنده ثبات آن منطقه است ).(Ajmal khan, 2004
یکی از مهمترین مولفهها برای تعیین سالمت یك جامعه و یکی از معیارهای مهم جهت تعیین اهمیت یك
زیستگاه ،تنوع زیستی است ) ،(Paktinat et al., 2013بنابراین با استفاده از مقادیر شاخصهای تنوع زیستی به دست
آمده به نتایج زیر رسید (جدول :)3
بیشترین مقدار مارگالف ( )2/60مربوط به جنگل و کمترین آن مربوط به شاهرود ( )1/66است.
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در باغهای منطقه بسطام ،به علت این که در آنها عملیات کشاورزی و سمپاشی انجام نشده بود شاخصهای
تنوع زیستی نسبت به شاهرود بیشتر است .پاک طینت و همکاران ) (Paktinat et al., 2013اظهار داشتند که در
باغهایی که عملیات کشاورزی و سمپاشی در آن انجام نمیشد ،شاخصهای تنوع زیستی بیشتر از باغهایـی بود که
در آن عملیات کشاورزی و سمپاشی در آنها متداول بود .عوامل مختلفی در ارتباط با تغییرات شاخصهای تنوع
زیستی و فراوانی نسبی کنههای خاکزی در زیستگاههای گوناگون وجود دارد ،از جمله این عوامل میتوان پوشش
گیاهی ،نوع فعالیت کشاورزی ،نوع اکوسیستم (جنگلی و باغی) و مواد آلی خاک را نام برد ).(Paktinat et al., 2013
در مطالعه پرزوالزکوئز و همکاران ) (Perez–Velazquez, 2011تنوع زیستی و فراوانی نسبی کنههای شکارگر
خاکزی راستـه میـان استیگمایان در زیستگاههای مختلف از نظـر پوشش گیاهـی و نوع عملیات کشاورزی فرق
داشتند به طوری که در زیستگاههای با پوشش گیاهی بیشتر و عملیات کشاورزی ارگانیك (عدم استفاده از مواد
شیمیایی) به طور معنیداری بیشتر از سایر زیستگاههایی با پوشش گیاهی کمتر و عملیات کشـاورزی رایج
(استفاده از آفتکـش و کـود شـیمـیایی ،عملـیات خاکورزی و شـخـم عمـیق) بود .همچـنین کورتـت و همکاران
) (Cortet et al., 2002عوامل موثر بر تغییرات شاخصهای تنوع زیستی و فراوانی نسبی کنههای شکارگر در
زیستگاههای گوناگون را گزارش کردند ،از جمله این عوامل پوشش گیاهی و نوع فعالیت کشاورزی است.
وضعیت تنوع سطوح غذایی در اکوسیستم از عوامل موثر بر تغییرات جمعیت است بهطوری که جمعیت کنه در
اکوسیستم طبیعی (مناطق جنگلی) بیشتر است که در این تحقیق با توجه به غنای گونهای جنگل بیشتر از مناطق
دیگر است .نوع مدیریت اثر قابل توجهی روی فراوانی کنهها دارد ،پاسخ کنهها به این تغییرات متفاوت است به
طوری که کنه در شاهرود فراوانی کمتری برخوردار است.
در نمودار رتبه -وفور ،شکل منحنی و شیب آن ،نحوه توزیع افراد را در جامعه نشان میدهد .در واقع هر چه
منحنی شیب کمتری داشته باشد آن جامعه دارای گونههای غالب و نادر کمتری بوده ،در نتیجه افراد با فراوانی
متوسط در آن بیشتر خواهند بود در نتیجه منطقه یکنواختی بیشتری داشته که در این تحقیق بسطام یکنواختی
بیشتری دارد (شکل .)2
بیشترین مقدار شاخص شانون ـ وینر مربوط به جنگل ( )2/05و کمترین آن مربوط به شاهرود ( )1/49است.
محدوده تغییر ات شاخص شانون ـ وینر از صفر تا پنج و به طور معمول بین 1/5ـ  3/5قرار دارد .مقادیر کمتر از این
محدوده بیانگر وجود تنش در محیط و عدم پایداری و مقادیر بیشتر از آن بیانگر فزونی تنوع زیستی در منطقه است
(.)Ajmal khan, 2004
بیشترین مقدار شاخص عکس سیمپسون در بسطام ( )5/26و کمترین آن مربوط به منطقه شاهرود ()3/57
است .افزایش میزان شاخص غالبیت سیمپسون در منطقه حاکی از آن است که فراوانی گونههای غالب در منطقه
نمونهبرداری زیاد است .کاهش میزان این شاخص بیانگر توزیع مناسب افراد و باال بودن تنوع گونهای است .با استفاده
از شاخص عکس سیمپسون می توان به میزان یکنواختی پی برد که در این تحقیق در بسطام یکنواختی بیشتر از
سایر مناطق است و به این علت است که در جنگل یك گونه با فراوانی باالتری به تعداد  83فرد داشته و گونههای
دیگر هر کدام تعداد کمتری فرد دارند و یکنواختی آن منطقه کمتر است و در بسطام با وجود تعداد کمتر نمونه کنه
نسبت به جنگل ولی تمامی گونهها تقریبا به یك نسبت فراوانند و دارای یکنواختی بیشتر است و این به علت آن
است که نمونهبرداری در جنگل از قسمتی انجام شده که در آن قسمت گونه با فراوانی بیشتری است.
وجود گونه در جامعه نمونهبرداری روی مقادیر شاخصهای تنوع زیستی تاثیرگذار است ).(Disney, 1999
تفاوت شاخصهای تنوع زیستی می تواند ناشی از شرایط متفاوت اقلیمی به ویژه دامنه دمایی ،میزان بارندگی و
رطوبت محیط ،باد ،طول و عرض جغرافیایی ،ارتفاع از سطح دریا و  PHخاک باشد هم چنان که در مطالعه لی و
همکاران ( )Li et al., 2005نشان داده شده که تنوع زیستی و ترکیب کنههای  Acaroideaدر سه محیط زیستی
مختلف تفاوت معنیداری داشتند که دلیل آن تفاوت دمایی و رطوبت زیستگاههـا بود .مناطق پـرباران دارای
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حـداکثر تنـوع زیـستی در حـالی که اقـلیم خـشك عـامل اصلی کاهش غنای بندپایان در زیستگاهها است
)Alizadeh et al., 2011(
 از آنجایی که از دست رفتن یك گونه به صورت. خطر انقراض گونهها را افزایش میدهد،کاهش تنوع زیستی
 زنجیره غذایی، هر چه تنوع گونهای در یك زیست بوم بیشتر باشد،زنجیرهای بر روی دیگر گونهها تاثیر میگذارد
طوالنیتر و محیط پایدارتر می شود در نتیجه تنوع زیستی هر منطقه کلید پایداری و سالمت محیط زیست آن است
 در این تحقیق منطقه بسطام در مقایسه با سایر مناطق مورد بررسی از پایداری بیشتری. )Ejtehadi et al., 2009(
.برخوردار است و شاهرود دارای کمترین تنوع گونهای است که نشاندهنده ناپایداری منطقه است
 جنگل و شاهرود، در بسطامLaelapidae  مختصات جغرافیایی مناطق نمونهبرداری کنههای خاکزی خانواده-1 جدول
Table 1. Geographical coordinates of sampling localities of edaphic mites of family Laelapidae in
Bastam, Shahrood and Forest
Latitude
Longitude
Altitude

Bastam

Shahrood

Forest

36°29'
54°58'
1460

36°28'
55°00'
1409

36°51'
55°14'
1876

 جنگل و شاهرود، فهرست گونههای جمعآوری شده از زیستگاههای بسطام-2 جدول
Table 2. List of collected species from Bastam, Shahrood and Forest habitats
Species
Cosmolaelaps lutegiensis
Cosmolaelaps rectangularis
Cosmolaelaps vacua
Gaeolaelaps aculeifer
Gaeolaelaps angusta
Gaeolaelaps kargi
Gaeolaelaps nolli
Gaeolaelaps queenslandicus
Euandrolaelaps karawaiewi
Euandrolaelaps sardoa
Gymnolaelaps myrmophilus
Haemolaelaps casalis
Haemolaelaps shealsi
Laelaspis pennatus
Laelaspis dariusi
Laelaspisella brelesi
Ololaelaps gamagarensis
Pseudoparasitus dentatus
Pseudoparasitus hajiganbar

Subfamily
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Melittiphidinae
Laelapinae
Laelapinae
Melittiphidinae
Melittiphidinae
Melittiphidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae

Habitats
Bastam, Shahrood andForest
BastamandForest
BastamandForest
BastamandForest
BastamandForest
Forest
BastamandForest
Bastam
Bastam,ForestandShahrood
BastamandShahrood
Forest
Forestand Shahrood
BastamandShahrood
Bastam
BastamandForest
Bastam, ForestandShahrood
BastamandForest
Forest
Forest

 جنگل و، در بسطامLaelapidae  شانون ـ وینر و عکس سیمپسون کنههای خانواده، مقایسه شاخصهای مارگالف-3 جدول
شاهرود
Table 3. Comparison Margalef index, Shannon- Wiener and Simpson index of Laelapidae mites in
Bastam, Forest and Shahrood
Bastam

Shahrood

Forest

Shannon-Wiener

1.97

1.49

2.05

Simpson index1/D

5.26

3.57

5.09

Margalef

2.55

1.66

2.60
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 جنگل و شاهرود، جمعآوری شده از بسطامLaelapidae  فراوانی نسبی گونههای مختلف کنههای خانواده-1 شکل
Fig. 1. Relative abundance of different species of Laelapidae collected from Bastam, Forest and
Shahrood

 نمودار رتبه ـ وفور-2 شکل
Fig 2. Rank- abundance plots
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