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  چکیده

 دهنـده نشـان  هـاي شـاخص تـرین  اي از تنوع زیستی و یکـی از مهـم  شامل بخش عمده ايگونه تنوع
و تأثیر آنها در تعادل طبیعـی   زي و تغذیهاستیگماي خاكهاي میانوجود کنه هاست.اکوسیستم تغییرات در
-انهاي میاي کنهارزیابی تنوع گونه با هدف این پژوهشخاك داراي اهمیت زیادي است.  زندهموجودات 

هاي ارسباران انجام هایی از چهار منطقه در جنگلآوري نمونهبا جمع 1392استیگما در فصل تابستان سال 
هاي یکنـواختی سیمسـون،   اي شانون، سیمسون و بریلوین و همچنین شاخصگونه هاي تنوعشاخص. شد

تـایج  . نندشـد محاسـبه   Ecological Methodology 6.0ر افزااز نرمویلسون با استفاده  -کامارگو و اسمیت
 Veigaiidae ،Veigaia هاي خانوادةبیشترین فراوانی نسبی مربوط گونه حاصل از این پژوهش نشان داد که

nemorensis (Koch, 1836)  درصد و 54/11با Veigaia planicola (Berlese, 1882)   درصـد و   34/8بـا
درصد است. بیشـترین مقـدار شـاخص     17/0با  Sejidaeاز خانوادة  .Sejus spکمترین آن مربوط به گونۀ 

) و همچنین بیشـترین مقـدار شـاخص یکنـواختی سیمسـون نیـز بـا        97/0سیمسون ( )،61/4تنوع شانون (
. باال بودن درصـد  محاسبه شد آوري شده است) در منطقه کالله که داراي بیشترین تعداد گونه جمع65/0(

توان به قدرت شکارگري باالي آنها در خاك و غنی بودن فـون  را می Veigaiidaeهاي خانوادة فراوانی کنه
  جنگل نسبت داد.

  *.زياستیگماي خاكهاي میانهاي ارسباران، فراوانی، کنهاي، جنگلتنوع گونه هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه
در هر منطقـه را   هاو تنوع گونه زیستی تنوعآگاهی از 
و  شدهدستکاريهاي طبیعی و فهم اکوسیستم باید کلید
 آورد حسـاب بـه پایداري و سالمت آن محیط همچنین 

)Behan- Pelletier and Bissett, 1992; Schowalter, 

2006; Speight et al., 2008.(   موجودات زندة خـاك
ویـژه در  هـا و بـه  نقش مهمی در عملکـرد اکوسیسـتم  

 ,Hattenschwiler(کننـد  هاي زیستی بازي مـی چرخه

2005; Petersen and Luxton, 1982(  خاك در زمـره .
-هاي داراي غناي گونهترین زیستگاهترین و متنوعمهم

ترین موجـودات  اي در زمین و حاوي ترکیبی از متنوع
 Germida et al., 1998; Hillel and( زنـده اسـت  

Rosenzweig, 2005(و زراعـی  هـاي اکوسیسـتم  . بین 
 فراوانـی  و زیسـتی  نظـر تنـوع   از طبیعـی  هايزیستگاه

 دارد وجـود  توجهیقابل تفاوت شکارگر يهاکنه نسبی
)Wu et al., 2005 ( تنـوع   رسد که انـدازه می نظر بهو

زیستی به نحو چشمگیري در مناطق جنگلی نسبت بـه  
  .تر استدیگر مناطق غنی

در  تقریباًها از نظر محیط زندگی در این میان کنه
توسـط انسـان اعـم از     شدهشناختههاي تمامی زیستگاه

هـا، خـاك،   ها، دریاچـه ها، رودخانهها، کوهستانجنگل
 Krantz( شوندو غیره یافت می جانورانروي گیاهان، 

and Walter, 2009 .(اسـتیگمایان راستۀ میان )Acari: 

Mesostigmata (ــزرگ ــی از ب ــروهیک ــرین گ ــا در ت ه
ه، از نظـر زیسـتگاه و روش زنـدگی    ها بودزیرردة کنه

-اکوسیستم بسیار متنوع و اعضاي آن جزء اجزاي مهم

هـاي  شوند. کنـه می هاي طبیعی و کشاورزي محسوب
 و ترین شکارگرهاي بندپایان کوچکاین راسته از مهم

 ,.Karg et al( هسـتند  خـاکی  هايهزیستگا در نماتدها

بـراي فـون    حـال تابـه  ،آخرین نتایج اساس بر). 1971
خـانواده و   39جنس از  128گونه متعلق به  348ایران 

ة اسـتیگمایان (بـه جـزء خـانواد    از میان خانواده باال 17

Phytoseiidae ــده ــزارش ش ــد) گ  Kazemi and( ان

Rajaei, 2013 .(به اي،گونه تنوع از حفاظت رواین از-

 حفـظ  بـراي  مـدت طـوالنی  در هدف ترینمهم عنوان

 ,.Fontaine et al( است وريضر هااکوسیستم عملکرد

اي منظـور ارزیـابی تنـوع گونـه    به این پژوهش). 2007
هــاي زي در جنگــلاســتیگماي خــاكهــاي میــانکنــه

  .ارسباران، انجام شد
 دربـارة  هاي اخیرهاي مشابهی نیز در سالبررسی

 یـا  اسـتیگمایان و یـان م راسـته  ايگونـه  تنوع و غنـاي 

 مختلفی توسط محققین راسته این به متعلق هايخانواده

ــام ــدهانج ــت ش ، Hasanvand et al., 2015( اس
Hasanvand et al., 2014 ،Arjomandi et al., 2013 ،

Ramroodi et al., 2015 ،Amani et al., 2014 ،
Ostovan and Farzane, 2004 ،Sahraoui, et al., 

2014 ،Karaca and Urhan, 2015 ،Kamczyc and 

Gwiazdowicz, 2013 ،Ebrahimi et al., 2010(.  از
هـاي  براي بررسی در خصوص کنـه  منديعالقهدالیل 

عنوان شـکارگر، فراوانـی   استیگما نقش مهم آنها بهمیان
ها، انتشار گسـترده در خـاك و وجـود اطالعـات     گونه

هـا  شناسـی آن بنـدي و زیسـت  مناسب در خصوص رده
  ).Kohler, 1999است (

اسـتیگما در  میـان  هـاي زیادي روي کنهمطالعات 
، اما با توجه به وسعت کشـور ایـران و   شدهانجامایران 

هـا،  هاي گونـاگون کنـه  داشتن اقلیمی متنوع و زیستگاه
بـا  ها بسیار انـدك اسـت. همچنـین    این بررسی یقینبه

ارسباران کـه   مرطوب نیمههاي توجه به اهمیت جنگل
نخورده است و تاکنون هاي طبیعی دستیکی از عرصه

اي افـراد ایـن   در آن هیچ پژوهشـی روي تنـوع گونـه   
 هايکنه ايتنوع گونه بنابراین راسته صورت نپذیرفته؛

قـرار   بررسـی مورد زي این منطقه خاك استیگمايمیان
  گرفت.
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  هامواد و روش
  منطقۀ مورد بررسی

در بـاالترین عـرض    کـره ارسـباران  گـاه زیسـت  ذخیره
ایران و در جنوب رود ارس که مرز شمالی جغرافیایی 

ایران را با کشورهاي جمهوري آذربایجان و ارمنسـتان  
هـاي  جنگـل . )Dana, 2014( دهد قرار داردتشکیل می

هکتار در شـمال   164000ارسباران با مساحت تقریبی 
هـاي شـمالی   طور پراکنـده در شـیب  هغرب کشور و ب

ایجـان شـرقی در   داغ استان آذربقره کوهرشتهارتفاعات 
 ,Alijanpourاي بـه نـام ارسـباران قـرار دارد (    منطقـه 

شرایط  از نظرارسباران  شدهحفاظت منطقه در). 2009
جغرافیایی از  موقعیت و وهواییآب تنوع وتوپوگرافی 

فلور بسیار غنی  ژنتیکی فون و گاهذخیرهتنوع گیاهی و 
 1334وجـود   .)Zeynab, 2014( تشـکیل یافتـه اسـت   

تیـره تعلـق دارد،    97جـنس و   493گونۀ گیاهی که به 
 هـاي زیـاد ایـن جنگـل اسـت     تنوع گونـه  دهندهنشان

)Birang et al., 1995(.  هشــدهــاي حفاظـت جنگـل 
هاي گوناگون، بومدر برداشتن زیست دلیل بهارسباران 

 هــاي گیــاهی وارزش بیولوژیــک بســیار بــاال و گونــه
گانـه  نـه  عنوان یکی از ذخایربه، فردمنحصربهجانوري 

  .بیوسفر ایران در یونسکو به ثبت رسیده است
  
  

  برداريروش نمونه
هـاي مربـوط   اي و شاخصمنظور بررسی تنوع گونهبه

استیگمایان زي راسته میانهاي خاكبه آن در مورد کنه
هاي ارسباران، از خـاك مخلـوط بـه بقایـاي     در جنگل

در منـاطق کاللـه،    جنگـل  انداز درختـان گیاهی و سایه
 12گرمناب، آینالو و وایقان طی سه نوبت و به تعـداد  

 1392بار در فصل تابستان (تیر، مرداد و شهریور) سال 
 Krantz and Walter (2009)هـاي مرسـوم   بـا روش 

 آوري). پس از جمـع 1برداري انجام شد (شکل نمونه

هاي خاك، ضمن ثبـت مختصـات جغرافیـایی و    نمونه
اسـت،   شـده ارائه 1ارتفاع از سطح دریا که در جدول 

هـا بـا اسـتفاده از قیـف     هاي موجود در این نمونـه کنه
ــز ــولگرن-برل ــازي و در  )Berlese-Tullgren( ت جداس

ــن  ــول اودم ــه) Oudeman's Solution( محل داري نگ
ل نسـبیت  ها از محلـو سازي کنهمنظور شفافشدند. به

)Nesbitt's fluid(    ــفافیت ــس از ش ــد، پ ــتفاده ش اس
 )Hoyerʾs medium( هویرها در محیط مطلوب، از کنه

اسالید میکروسکوپی دائمی تهیه شد. سپس با گذشت 
منظور خشک شدن به مـدت دو  ها بهساعت، نمونه 24

ي سلسـیوس  درجـه  45-50هفته داخل آون با دمـاي  
ز کریسـتاله شــدن و  منتقـل شــدند. بـراي جلــوگیري ا  
 روغنـی رنـگ ها بـا  جذب رطوبت محیط، اطراف المل

  درزگیري شدند.
  

  بردارينمونه مناطق یاییجغراف مشخصات -1جدول 
Table 1. Geographic coordinates of sampling areas 

 منطقه
 Site 

)طول جغرافیایی (شرقی  
Longitude (E) 

)عرض جغرافیایی (شمالی  
Latitude (N) 

متر)ارتفاع از سطح دریا (  
Altitude (m) 

 وایقان 
Vaygan 

46˚. 46'. 58" 38˚. 55'. 07" 1350 

 آینالو
Aynalu 

46˚. 47'. 48" 38˚. 53'. 06" 

 
1700 

 کالله
Kalaleh 

46˚. 45'. 31" 38˚. 56'. 25" 1380 

 گرمناب
Garmanab 

46˚. 47'. 19" 38˚. 54'. 26" 1520 
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  بردارينمونه مناطق و ارسباران يهاجنگل یتموقع -1 شکل

Figure 1. Arasbaran forests Position and sampling areas 
  

  هاتجزیه و تحلیل آماري داده
  هادرصد فراوانی گونه

مناطق  از شده آوريجمع هايکنه نسبی فراوانی تعداد و
هاي ارسباران محاسبه جنگل شدةبرداري مختلف نمونه

اندازه فراوانی با تقسیم فراوانی کل هر نمونـه بـه    .شد
مشخص  هرماهآوري شده در جمعهاي فراوانی کل کنه

  شد.
  ايهاي تنوع گونهشاخص

 تنـوع  هـاي شـاخص  گیرياندازه به مربوط محاسبات

 آمـاري  تحلیـل  و افزار تجزیـه نرم از استفاده با زیستی

Ecological Methodology 6.0  شـد   انجـام(Krebs, 

 نسبی فراوانی و هاگونه تعداد نظر گرفتن در با .(2001

 محاسـبه  زیر به شرح ايگونهتنوع  هايشاخص آنها،

  شدند:
  :شاخص سیمپسون محاسبه) 1

  )1رابطه (
Simpson’s diversity indices =1 – D = 

 1 - 
 

N

i

ii

NN
nn

1 )1(
)1(

 

شاخص تنوع سیمپسـون،   D) ─ (1در این رابطه، 
in  تعداد افراد گونۀi  ام در نمونه وN کل افـراد   تعداد

  ).Simpson, 1949در نمونه است (
  :شاخص شانون محاسبه) 2

- = 'Shannon’s H  )2رابطه (  


oN

i
ii pp

1
log*  

ام نسـبت   iسهم افـراد در گونـۀ    ipدر این رابطه،
-تعریف می N/  in= ipصورت نمونه است که به کلبه

  ). ,1997Priceشود (
  وین:شاخص بریل محاسبه) 3

퐻  )3رابطه ( =
1
푁 푙표푔

푁!
푛 !푛 !푛 !  

تعداد کل افراد در کـل نمونـه و    Nدر این رابطه، 
1n ،2n  ... و  2، 1 گونۀتعداد افراد متعلق به  یببه ترتو

... است.
  شاخص یکنواختی: محاسبه) 4  

 J = H / Ln(S)  )4رابطه (

مقـدار   Hهـا و  تعداد کـل گونـه   Sدر این رابطه، 
وینر است. -شاخص شانون
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  شاخص کامارگو: محاسبه) 5

퐸  )5رابطه ( = 1. .0 − 푝 − 푝
푆  

 jPنمونـه،   کلبهام  iنسبت گونۀ  iPدر این رابطه، 
ها در کـل  تعداد گونه Sنمونه و  کلبهام  jنسبت گونۀ 

  ).Camargo, 1993است (نمونه 
  شاخص اسمیت و ویلسون: محاسبه) 6

  )6رابطه (
퐸  

= 1 −
2
휋

푎푟푐푡푎푛
∑ 푙표푔 (푛 ) − ∑ 푛 /푆

푆
 

 jnدر نمونـه،   iهـاي  تعداد گونه inدر این رابطه، 
ها در تمامی تعداد گونه sدر نمونه و  jهاي تعداد گونه

  ).Smith and Wilson, 1996ها است (نمونه
تصـادفی بـا    کامالًتجزیه واریانس در قالب طرح 

یک عامل (مناطق مورد بررسی در طول فصل تابستان) 
-هاي میـان براي بررسی تغییرات میانگین جمعیت کنه

هــاي داده زي انجــام شــد. میــانگیناســتیگماي خــاك
 5دانکـن در سـطح    مربوطه نیز بـا اسـتفاده از آزمـون   

  شدند. بنديدرصد گروه

  نتایج

در چهـار سـایت    1392بررسی انجام شده در سـال  با 
زي استیگماي خـاك گونه کنه میان 42مطالعاتی، تعداد 

  آوري شد.خانواده جمع 19جنس و  34متعلق به 
تنها در یکـی از منـاطق چهارگانـه    زیر  هايگونه

  :اندبرداري یافت شدهنمونه
- Myonyssus gigas (Oudemans, 1912) 
- Sejus sp. 
- Uropoda fumicola (Schweizer, 1961) 
- Proctolaelaps pygmaeus (Müller, 1859) 
- Macrolaspis recki (Bregetova and Koroleva, 
1960) 
- Arctoseius semiscissus (Berlese, 1892) 
- Epicriopsis nr. palustris (Karg et al., 1971) 

هـاي  گونه صورتهبزیر  هايها گونهکه در بین آن
تکی بوده و با کمترین مقدار درصد فراوانـی بـه ثبـت    

گرمنـاب و   ۀآنها مربوط به دو منطقـ  بیشتراند و رسیده

آینالو هستند که تمامی آنها براي فون استان آذربایجان 
  :شوندعنوان گزارش جدید محسوب میشرقی به

- Myonyssus gigas (Oudemans, 1912) 
- Arctoseius semiscissus (Berlese, 1892) 
- Epicriopsis nr. palustris (Karg et al., 1971) 
- Sejus sp. 

هـاي نـادر   هاي مذکور که جزء گونـه وجود گونه
تـوان بـه متفـاوت    استیگمایان هستند را مـی میان ۀراست

هـاي ایـن دو منطقـه در مقابـل بـا دو      بودن اکوسیستم
زیستگاه، پوشش گیـاهی،   نظرکالله و وایقان از  ۀمنطق

آب و هـــوایی، ارتفـــاع از ســـطح دریـــا و دوري از 
گونـه   12تعداد  همچنین روستاهاي مجاور نسبت داد.

-آوري شده در هر چهار سایت نمونهگونه جمع 42از 

برداري شده یافت شـدند کـه از نظـر زیسـتگاه داراي     
-آوري شده مـی هاي جمعبیشترین پراکنش در بین کنه

  ):3موارد زیر هستند (جدول  ها شاملگونه باشند. این
- Amblyseius azerbaijanicus (Abbasova, 1970) 
- Lasioseius sp. 
- Veigaia nemorensis (Koch, 1836) 
- Veigaia planicola (Berlrse, 1882) 
- Discourella modesta (Leonardi, 1899) 
- Trachytes nr. aegrota (Koch, 1841) 
- Trichouropoda ovalis (Koch, 1839) 
- Olopachys caucasicus (Koroleva, 1976) 
- Gaeolaelaps aculeife (Canestrini, 1884) 
- Cosmolaelaps lutegiensis (Shcherbak, 1971) 
- Laelaspis astronomicus (Koch, 1839) 

ـ به ترتحداکثر شاخص تنوع شانون حداقل و   بی
به ثبت  61/4و  01/4مربوط به منطقۀ آینالو و کالله با 
اي هــاي تنـوع گونــه رسـید. در مـورد دیگــر شـاخص   

بیشترین  لیبه دل(سیمسون و بریلوین) نیز منطقۀ کالله 
آوري شده و همچنین منطقه آینالو با جمع تعداد نمونه

ـ به ترتآوري شده، کمترین تعداد نمونه جمع داراي  بی
هاي عـددي بودنـد. در مقابـل    بیشترین و کمترین داده

 65/0حداقل و حداکثر شاخص یکنواختی سیمسون با 
هاي یکنواختی و تنـوع  دیگر شاخص به همراه 51/0و 

  آورده شده است. 2در جدول 
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بـا دو گونـه موجـود داراي     Veigaiidaeخانوادة 
و  Zerconidaeهـاي  و خانوادهبیشترین درصد فراوانی 

Laelapidae هاي با دو و هفت گونه در رتبه بیبه ترت
درصـد فراوانـی قـرار داشـتند. بیشـترین       بعدي از نظر

ـ بـه ترت هـا نیـز   در بین گونه نسبی فراوانی تعداد و  بی

 ,Veigaia nemorensis (Kochهـاي  مربوط بـه گونـه  

1836) ،Veigaia planicola (Berlrse, 1882)  و
Zercon sp. ــدهاي ــا درصـ  99/7و  34/8، 54/11 بـ

  ).3بودند (جدول  درصد

  
هاي ارسبارانچهار منطقه از جنگلدر  زي،خاك يگمایاستانیم هايکنه ايگونه یکنواختی و هاي تنوعشاخص -2 جدول  

 Table 2. Diversity and evenness indices of edaphic Mesostigmata species in four sites of Arasbaran 
forests 

  ايگونه تنوع
Biodiversity 

 یکنواختی
Evenness منطقه 

Simpson’s 
index 

Shannon’s 
H' 

Brillou
in 

Simpson’s 
index 

Camargo’s 
Index 

Smith and Wilson’s 
Index 

0.94ns 4.09ns 3.59b 0.59b 0.57ns 0.64ns 
 وایقان

Vaygan 

0.93ns 4.01ns 3.58b 0.51b 0.51ns 0.53ns 
 آینالو

Aynalu 

0.97ns 4.61ns 4.29a 0.65a 0.59ns 0.56ns 
 کالله

Kalaleh 

0.94ns 4.25ns 3.81b 0.59b 0.57ns 0.62ns 
 گرمناب

Garmanab 
ns: دار بین تیمارها                                                                            عدم وجود اختالف آماري معنیns: non-significant 

 
  هاي تنوعشاخصمقایسه آماري 

هـا نشـان داد کـه شـاخص تنـوع      تجزیه و تحلیل داده
سیمسون و شانون در بـین تمـامی منـاطق از اخـتالف     

داري برخوردار نبوده، ولی بیشترین مقـدار  آماري معنی
) و 97/0( ترتیــب بــهایــن شــاخص در منطقــۀ کاللــه 

  مناطق به ثبت رسید. ) بیشتر از دیگر61/4(
شاخص تنوع بریلوئین در مناطق مورد بررسی از 

 کـه طـوري بـه داري برخوردار بود اختالف آماري معنی
قـۀ کاللـه   بیشترین مقدار این شاخص مربـوط بـه منط  

  ) بود.29/4(
شاخص یکنواختی کامارگو در بـین منـاطق فاقـد    

و بیشترین مقدار آن در منطقه کاللـه   داراختالف معنی
) به ثبـت رسـید. شـاخص یکنـواختی     59/0به اندازه (

ویلسون در بـین تمـامی منـاطق از اخـتالف      -اسمیت

داري برخوردار نبوده، ولی بیشترین مقـدار  آماري معنی
) بیشتر از 97/0در منطقۀ وایقان به اندازه ( این شاخص

شـاخص یکنـواختی سیمسـون در    منـاطق بـود.    دیگر
داري مناطق مـورد بررسـی از اخـتالف آمـاري معنـی     

بیشترین مقدار این شـاخص   کهطوريبهبرخوردار بود 
  ) ثبت شد.65/0( مربوط به منطقۀ کالله به اندازه
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  1392هاي مختلف تابستان سال ارسباران در ماههاي جنگل منطقۀآوري شده از چهار جمع استیگمايمیان زي راستههاي خاكکنه نسبی فراوانی توزیع و -3 جدول
Figure 3. Distribution and relative abundance of the collected edaphic Mesostigmatid mites from four sites of Arasbaran forests mites in different months of 

summer, 2013  

  گونه
Species 

 کالله
Kalaleh  

 وایقان
Vaygan  

 آینالو
Aynalu  

 گرمناب
Garmanab  

 تیر
Jul  

 مرداد
Aug  

 شهریور
Sep  

 تیر
Jul  

 مرداد
Aug  

 شهریور
Sep  

 تیر
Jul  

 مرداد
Aug  

 شهریور
Sep  

 تیر
Jul  

 مرداد
Aug  

 شهریور
Sep  

Ameroseius furcatus (Karg et al., 1971) 0 0 1.29 0 0 4.16 0 0 0 0 0 0 

Epicriopsis cf. palustris (Karg et al., 1971) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Zerconopsis michaeli (Evans & Hyatt, 1960) 0 7.14 0 6.45 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arctoseius semiscissus (Berlese, 1892) 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.34 

Asca aphidioides (Linnaeus, 1758) 0 1.19 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asca bicornis (Canestrini & Fanzago, 1876) 0 0 7.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Antennoseius bacatus (Athias-Henriot, 1961) 0 0 0 0 0 4.16 0 0 2.38 0 0 6.89 

Lasioseius sp. 0 1.19 0 6.45 6.45 4.16 0 1.75 2.38 10.25 16 0 

Celaenopsis badius (C.L. Koch, 1839) 0 0 0 3.22 0 0 0 1.75 0 0 4 0 

Dendrolaelaps sp. 6.49 5.95 1.29 0 0 0 0 3.5 0 10.25 4 0 

Epicrius cf. bulgaricus (Balogh,1958) 0 0 0 0 0 0 0 1.75 0 0 2 24.13 

Laelaspis astronomicus (Koch, 1839) 0 2.38 0 3.22 3.22 0 0 1.75 4.76 0 0 10.34 

Cosmolaelaps vacua (Michael, 1891) 0 5.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.44 

Pseudoparasitus dentatus (Halbert, 1920) 0 0 0 0 0 0 4.76 1.75 0 0 0 6.89 

Cosmolaelaps lutegiensis (Shcherbak, 1971) 0 1.19 3.89 3.22 0 0 0 1.75 7.14 0 2 0 

Gaeolaelaps aculeifer (Canestrini, 1884) 1.29 5.95 5.19 0 6.45 0 9.52 3.5 7.14 15.38 4 0 

Gaeolaelaps iranicus (Kavianpour & Nemati, 2013) 0 0 1.29 0 0 4.16 0 0 2.38 0 0 0 

Pseudoparasitus missouriensis (Ewing, 1909) 0 3.57 2.59 0 0 0 0 0 0 2.56 0 0 

Macrocheles glaber (Müller, 1860) 0 3.57 3.89 0 0 0 0 0 0 2.56 2 0 

Macrolaspis recki (Bregetova & Koroleva, 1960) 7.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Macrodinychus bregetovaae (Hirschmann, 1975) 3.89 2.38 0 19.35 3.22 0 0 0 0 0 0 0 

Proctolaelaps pygmaeus (Müller, 1860) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6.89 
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  .3ادامه جدول 
Continued table 3. 

  گونه
Species 

 کالله
Kalaleh  

 وایقان
Vaygan  

 آینالو
Aynalu  

 گرمناب
Garmanab  

 تیر
Jul  

 مرداد
Aug  

 شهریور
Sep  

 تیر
Jul  

 مرداد
Aug  

 شهریور
Sep  

 تیر
Jul  

 مرداد
Aug  

 شهریور
Sep  

 تیر
Jul  

 مرداد
Aug  

 شهریور
Sep  

Olopachys caucasicus (Koroleva, 1976) 0 11.9 1.29 0 6.45 0 0 3.5 7.14 0 6 0 

Onchodellus karawaiewi (Berlese, 1920) 1.29 5.95 3.89 0 3.22 4.16 0 0 0 0 0 0 

Gamasodes spiniger (Trägårdh, 1910) 0 0 1.29 0 0 4.16 0 0 0 0 0 0 

Parasitus copridis (Costa, 1963) 0 0 0 0 0 0 0 7.01 0 0 0 3.44 

Amblyseius azerbaijanicus (Abbasova, 1970) 0 1.19 6.49 0 0 8.33 0 1.75 4.76 0 6 3.44 

Amblyseius nemorivagus (Athias-Henriot, 1961) 0 1.19 5.19 0 6.45 4.16 0 0 0 0 2 0 

Amblyseius sp. 1.2 1.19 6.49 0 6.45 16.66 4.76 1.75 23.8 0 0 3.44 

Typhlodromus bakeri (Garman, 1948) 0 2.38 9.09 0 0 0 0 0 0 2.56 2 6.89 

Trachytes cf. aegrota (C.L. Koch, 1841) 10.38 5.95 3.89 3.22 3.22 8.33 0 14.03 2.38 2.56 4 0 

Trichouropoda elegans (Kramer, 1882) 0 3.57 0 0 0 0 0 0 4.76 0 0 0 

Trichouropoda ovalis (Koch, 1839) 0 2.38 3.89 0 6.45 4.16 0 1.75 0 0 4 0 

Discourella modesta (Leonardi, 1899) 12.98 3.57 0 12.9 0 0 23.8 0 0 17.94 0 0 

Uropoda fumicola (Schweizer, 1961) 3.89 1.19 3.89 0 0 0 0 0 0 0 0 6.89 

Veigaia nemorensis (Koch, 1836) 6.49 7.14 7.79 16.12 16.12 12.5 28.57 19.29 9.52 25.64 4 0 

Veigaia planicola (Berlese, 1882) 15.58 0 7.79 19.35 0 12.5 14.28 17.54 0 5.12 10 0 

Prozercon norae (Ujvari, 2011) 22.07 1.19 2.59 0 25.8 0 9.52 8.77 9.52 0 0 6.89 

Zercon sp. 5.19 10.71 7.79 6.45 6.45 8.33 4.76 5.26 9.52 5.12 16 0 

Myonyssus gigas (Oudemans, 1912) 0 0 0 0 0 0 0 1.75 0 0 0 0 

Sejus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Nenteria stylifera (Berlese, 1904) 0 0 0 0 0 0 0 0 2.38 0 4 0 
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  بحث
اي هاي پرکاربرد در ارزیابی تنوع گونهیکی از شاخص

ــانون   ــاخص ش ــتم، ش ــک اکوسیس ــت.  -ی ــر اس   وین
تغییــرات ایــن شــاخص از صــفر تــا پــنج و  محــدوده

هایی است. باال بودن شاخص 5/3تا  5/1 طورمعمولبه
ــه در درجــۀ اول   -شــانون ماننــد ــک منطق ــر در ی وین
ثبات آن منطقه و فزونی تنوع زیستی است  دهندهنشان

و مقادیر کم این محدوده بیانگر وجود تنش در محـیط  
 توجـه  با ).Ajmal khan, 2004(و عدم پایداري است 

آمـده   2کـه در جـدول    آمـده دسـت بهبه نتایج بررسی 
وینر در تمـامی منـاطق    -است، مقادیر شاخص شانون

 دهندهنشانبوده که این امر  بیشتر از چهار بردارينمونه
اي در منطقۀ جنگلـی ارسـباران   مقدار باالي تنوع گونه

هـاي تنـوع   عوامل مختلفی در تغییرات شاخص است.
-است. بررسـی شـاخص   مؤثرها کنهزیستی و فراوانی 

هاي اکولوژیک در یک اکوسیستم، تصویري واضـح از  
  دهنـد مـی  ارائـه محیطی و ثبات منطقه وضعیت زیست

)Jørgensen et al., 2016.(    از عوامـل تأثیرگـذار روي
استیگما ثبات هاي میانتنوع زیستی و فراوانی نسبی کنه

و همکـاران   Amaniها است که نتایج و پایداري محیط
-مبنی بر اینکه تنوع در باغات بیشتر از زمـین  )2014(

و بـا نتـایج    اسـت  هاي زراعی است، مؤید این مطلب
هاي حاصل از تحقیق حاضر که نشانگر تنوع بیشتر کنه

هـاي جنگلـی نسـبت بـه دیگـر      استیگما در محیطمیان
در طبیعت است مشـابهت   شدهدستکاريهاي هزیستگا

هاي شـیمیایی،  کشدارد. همچنین عدم استفاده از آفت
هاي جنگلـی، بکـر   ورزي در محیطعدم عملیات خاك

هــاي در طبیعــت جنگــل ريکــادســتبــودن و عــدم 
ارسباران، همگی نشانگر وجود فون بسیار غنی و تنوع 

 .استیگما استهاي میاناي باالي این منطقه از کنهگونه
ــارات   ــق اظه ــاهی   Koehler (1999)طب ــش گی پوش

قـرار   تحت تأثیررا  فراوانی و تنوع فون خاك شدتبه
دهد. از عوامل مختلـف مـؤثر بـر تنـوع زیسـتی و      می

مطالعـات افـراد   تـوان در  اي، فراوانی نسبی را میگونه
 Cortet et al., 2002; Peverieriبسیاري مشاهده کرد (

et al., 2009; Price, 1997 .(اسـتیگما در  هاي میانکنه
 آوري شـده اسـت  جمـع  خـانواده  39ایران مشتمل بـر  

)Kazemi and Rajaei, 2013 .(    نتـایج ایـن تحقیـق و
اسـتیگمایان موجـود در   نیمی از میـان  تقریباًپیدا شدن 

هاي ارسباران گواه بر غنـی بـودن   فون ایران در جنگل
هـا در ایـن   اي این راسـته از کنـه  فراوانی و تنوع گونه

هـاي  توان به پوشـش منطقه است که این عوامل را می
گیاهی، شرایط اقلیمی و آب و هوایی، دما و رطوبـت،  

pH و منحصـربه  خاك، مختصات جغرافیایی متفاوت-

 Manuمطالعـات   فرد بـودن ایـن منطقـه نسـبت داد.    

اســتیگمایان در اي میــانبــر روي تنــوع گونــه (2013)
اي از جنـوب  در منطقـه  ریـز بـرگ اکوسیستم جنگلـی  

رومانی نیز حاکی از وجود فراوانی زیاد در دو خانوادة 
Veigaiidae  وZerconidae   ــا نتــایج ایــن اســت کــه ب

ــباهت دارد. ن  ــی ش ــی در   بررس ــن دو بررس ــۀ ای تیج
ممکن است در انتخاب  ریزبرگهاي جنگلی اکوسیستم

هاي بـالقوه  عنوان پروژهبه Veigaiaکنۀ شکارگر جنس 
برداري در کنترل بیولوژیک مـورد اسـتفاده   و قابل بهره
هـاي  در مجموع با توجـه بـه اهمیـت کنـه     قرار بگیرد.

-بـه هاي جنگلی استیگما و همچنین اهمیت محیطمیان

اي بـاال،  هـاي طبیعـی بـا تنـوع گونـه     عنـوان زیسـتگاه  
همچنان جاي تحقیق و بررسی در مباحث اکولوژیـک،  

  رود.انتظار می جانوراناي این تنوع و غناي گونه

  گزاريسپاس
آقاي دکتـر شـهروز   جناب هاي از همکاري وسیلهبدین

 مرکـز  زیسـتی،  تنـوع  گروه علمیهیئتکاظمی، عضو 

محیطـی،   علـوم  و پیشرفته تکنولوژي و علوم المللیبین
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 پیشـرفته  فناوري و صنعتی تکمیلی تحصیالت دانشگاه

آوري هـاي جمـع  کرمان، براي شناسایی و تأیید نمونـه 
-گزاري میهاي علمی سپاسشده و همچنین راهنمایی

  شود.
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Abstract 
Species diversity, effect of edaphic mesostigmatid mites and their feeding habits on natural 
equilibrium of soil creatures is very important and of indices of changes in ecosystems. In this study, 
our goals were collecting and evaluating of diversity of soil specimens in four sights of Arasbaran 
forests in summer 2013. Biodiversity indices of Shannon, Simpson and Brillouin in addition to 
evenness index of Simpson, Camargo and Smith-Wilson calculated by means of ecological 
methodology 6.0 software. Our results revealed that the maximum relative abundance belongs to 
Veigaia nemorensis (Koch, 1836) with 11.54% and Veigaia planicola (Berlese, 1882) with 8.34% 
both from Veigaiidae family and minimum belongs to Sejus sp. from family sejidae with 0.17%. 
Maximum rate of Shannon’s and Simpson’s diversity was respectively 4.61 and 0.97 in Kalaleh area, 
with maximum collected species number rate of Simpson’s evenness index also belongs to this area 
with 0.65 percent. The high frequency of mites of family Veigaiidae can be attributed to their strength 
of predatory and fauna richness in the soil. 
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