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 خالصٍ

اعتیگوبیبى در عبحل رٍدخبًِ اعتیگوبیبى ٍ پیشّبی ًْبىّبی خبکشی راعتِتٌَع سیغتی کٌِ

ثبر  8ثزای اٍلیي ثبر هَرد ثزرعی قزار گزفت. ثذیي هٌظَر  1392-1391کبرٍى شْزعتبى اَّاس در عبل 

ٍسى تقزیجی یک کیلَگزم اس خبک ًوًَِ ثِ  5ثزداری اس عبحل ایي رٍدخبًِ طَرت گزفت ٍ در ّز ثبر ًوًَِ

. تٌَع سیغتی آٍری ٍ کٌِ ّبی هَجَد در آى ثِ کوک قیف ثزلیش جذاعبسی شذهتز جوغعبًتی 10تب ػوق 

عجِ ٍ ثب آسهَى تجشیِ ٍاریبًظ ّبی تٌَع سیغتی هحبّبی خبکشی ایي دٍ راعتِ ثب اعتفبدُ اس شبخضکٌِ

گًَِ اس راعتِ  Prostigmata   ٍ7 گًَِ اس راعتِ 7 ،ایي ثزرعیدر هَرد هقبیغِ قزار گزفت. 

Cryptostigmata آ ٍری شذُ گًَِ اس هیبى گًَِ ّبی جوغ آٍری ٍ شٌبعبیی شذ.جوغOribatula 

undulata   ی ٍ گًَِ ٪8/59اس ًْبى اعتیگوبیبى ثب فزاٍاًی ًغجیMolothrognathus mehrnejadi 

شبخض  ّوچٌیيّبی غبلت شٌبعبیی شذًذ. ثِ ػٌَاى گًَِ ٪9/46اس پیش اعتیگوبیبى ثب فزاٍاًی ًغجی 

 ثب اعتفبدُ اس شبخض ّبی تٌَع شبًَى ثِ تزتیت  در ایي هٌغقِاعتیگوبیبى اعتیگوبیبى ٍ ًْبىپیشتٌَع 

اعتیگوبیبى ثِ ًْبى ٍاریبًظ ًشبى داد کِ تٌَع راعتًِتبیج تحلیل . ثِ دعت آهذ 2/0±4/1ٍ  2/0±26/1

 اعتیگوبیبى ثَد. ( ثیشتز اس راعتِ پیشp <0/05عَر هؼٌی داری )

 

 اَّاس ٬کبرٍىرٍد  ٬ّبی خبکشیکٌِ ٬: تٌَع سیغتیکلیدی کلمات

 

 

 مقدمٍ

احتوبال جذی تزیي خغز ثزای تٌَع در ثغیبری اس ثخش ّبی جْبى در حبل کبّش اعت ٍ کبّش در سیغتگبُ ّبی هٌبعت 

تٌَع سیغتی اعت.  رشذ ثی رٍیِ جوؼیت اًغبى، افشایش شْزعبسی ٍ افشایش عغح سهیي ّبی کشبٍرسی ثب تغییز شکل 

سیغتگبُ ّبی عجیؼی تبحیز چشوگیزی در کبّش تٌَع سیغتی جْبى داشتِ اعت ثؼالٍُ حَادث عجیؼی هبًٌذ عیالة، 

هغبلؼبت ًشبى دادُ کِ اًذاسُ گیزی  .(1) ٍ.. ًیش در ایي رًٍذ کبّش ثی تبحیز ًجَدُ اًذخشکغبلی، تغییز شزایظ آة ٍ َّایی 

تزکیجی اس اشکبل هختلف ٍ هتٌَع  ،شٌبختیتٌَع سیغتی یب گًَبگًَی سیغتتٌَع ًقش هْوی در ارسیبثی هحیظ دارد. 

ًقش آى در  ،افشایذتٌَع سیغتی هی چِ اهزٍس ثز اّویتآى .(2)جَاهغ گیبّی ٍ جبًَری در کزُ سهیي را شبهل هی شَد

ّب در تز شذى عبختبر اکَعیغتنّبی ثیشتز در یک هٌغقِ، ثبػج پیچیذُّب اعت؛ سیزا حضَر گًَِحفظ حجبت اکَعیغتن
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ثِ ػجبرت دیگز تٌَع سیغتی  (.4)کٌٌذ ٍاکٌش ثِ تغییزات اس تَاًبیی ثیشتزی ثزخَردار شذُ ٍ حجبت خَد را ثْتز حفظ هی

  (.3)ّب خَاّذ ثَد َعیغتن ثبػج پبیذاری ثیشتز آىثبالتز اک

ّبی خبکشی در ایزاى، هجبحج اکَلَصیک اس جولِ تٌَع ّبی کٌِثب ٍجَد تحقیقبت گغتزدُ در هَرد شٌبعبیی گًَِ

 اس عزف دیگز، السهِ ّب ثِ اًذاسُ کبفی هَرد ثزرعی قزار ًگزفتِ اعت.ّب در ارتجبط ثب حفظ اکَعیغتنٍ اّویت آى سیغتی

عَری کِ حذف یک گًَِ اس یک ثبشذ، ثِّب هی، ٍجَد تٌَع سیغتی ثبال ٍ پیچیذگی رٍاثظ ثیي گًَِپبیذاری یک جبهؼِ

ثٌبثزایي، ثب ای در یک اکَعیغتن شَد. ثیٌی ػوذُتَاًذ ثبػج احزات غیزقبثل پیشعیغتن ٍ یب افشایش آى ثِ یک جبهؼِ هی

ّبی تٌَع سیغتی یغتی ایي دٍ سیزراعتِ ٍ عبحل رٍدخبًِ کبرٍى، تحقیق حبضز ثزای ثزرعی شبخضتَجِ ثِ اّویت تٌَع س

 اعتیگوبیبى در عبحل رٍدخبًِ کبرٍى شْزعتبى اَّاس اًجبم شذ.اعتیگوبیبى ٍ ًْبىپیش

 

 َامًاد ي ريش

ثزداری اس اعتیگوبیبى ًوًَِاعتیگوبیبى ٍ ًْبىّبی خبکشی پیشتؼییي فزاٍاًی ٍ تٌَع سیغتی کٌِ ،ثِ هٌظَر شٌبعبیی

هتَعظ ّز  ثزداری ثِ عَرًوًَِاًجبم گزفت.  1392اعفٌذ  15آغبس ٍ تب  1391اعفٌذ  20اس تبریخ ٍى عبحل رٍدخبًِ کبر

هتز عبًتی 10ػوق ٍسى تقزیجی یک کیلَگزم اس خبک تب ثِ  ًوًَِ 5ثزداری در ّز ثبر ًوًٍَِ اًجبم شذ ثبر رٍس یک  45

 ٍ ّبتؼذاد گًَِ ،ّبپظ اس شٌبعبیی ًوًَِ .ٍ ثب اعتفبدُ اس قیف ثزلیش کٌِ ّبی هَجَد جذاعبسی شذًذآٍری شذُ جوغ

ٍیٌز ٍ عیوپغَى ٍ یکٌَاختی -ّبی تٌَع شبًَىشبخضتٌَع سیغتی اس  ارسیبثی ثِ هٌظَرحجت گزدیذ ٍ  ّبفزاٍاًی ًغجی آى

 Species Diversity and Richness,Version4 ًزم افشار درعیوپغَى اس شبخش ّبی یکٌَاحتی پبئَال ٍ 

(SDR4 )ثزداری ثب ّبی خبکشی در هٌبعق ًوًَِع سیغتی ٍ یکٌَاختی کٌِىای تنومقایسو داده ّوچٌیي (.5) اعتفبدُ شذ

 اًجبم شذ. SDRٍ ثب کوک ًزم افشار   ANOVAآسهَى تجشیِ ٍاریبًظ یک عزفِ 

 

 وتایج ي بحث

 6جٌظ ٍ  6گًَِ اس  Prostigmata   ٍ7 ثبالخبًَادُ اس راعتِ 7خبًَادُ هتؼلق ثِ  7جٌظ ٍ  7گًَِ اس  7 ،در ایي ثزرعی 

ًْبى اس ثیي گًَِ ّبی   .(1)جذٍل  آٍری ٍ شٌبعبیی شذجوغ Cryptostigmataثبالخبًَادُ اس راعتِ  6خبًَادُ هتؼلق ثِ 

  Oribatula undulata یگًَِ ثِ( ٪8/59) کبرٍى ثیشتزیي فزاٍاًی رٍدخبًِحل عب درآٍری شذُ جوغاعتیگوبی 

 Oribatula ٍ ٪6/15 ثب فزاٍاًی ًغجی Cryptacarus cf tuberculatusاعت ٍ پظ اس آى  اختظبص داشتِ

connexa پیش گًَِ اس راعتِ  7 ّوچٌیي (.1)شکل  داشتٌذ را عَم ٍ دٍم رتجِ تزتیت ثِ ٪9/11 ثب فزاٍاًی ًغجی

ختظبص ا     Molothrognathus mehrnejadi یگًَِ ثِ( ٪9/46) ثیشتزیي فزاٍاًیکِ آٍری شذ جوغاعتیگوبیبى 

ثب  .Bakerdania sp یگًَِ ٍ ٪9/21 ثب فزاٍاًی ًغجی  Allochaetophoridaeخبًَادُ اعت ٍ پظ اس آى داشتِ

 . (2)شکل  داشتٌذ را عَم ٍ دٍم رتجِ تزتیت ثِ ٪8/18 فزاٍاًی ًغجی

آٍری هحبعجِ ّبی جوغثزداری در توبم تبریخدر یک عبل ًوًَِ رٍدخبًِ کبرٍى عبحل ٍیٌز در شبخض تٌَع شبًَى

( 3)شکل  4/1±2/0ٍ  26/1±2/0 ثِ تزتیت در ایي هٌغقِاعتیگوبیبى ًْبىاعتیگوبیبى ٍ پیششذ ٍ در ًْبیت شبخض تٌَع 

ًشبى داد کِ تٌَع ٍ ًتبیج تحلیل ٍاریبًظ  .ثِ دعت آهذ 7/0±1/0ٍ  65/0±1/0 ثِ تزتیت  شبخض یکٌَاختی پبئَالٍ 

  . هی ثبشذاعتیگوبیبى اعتیگوبیبى ثِ عَر هؼٌی داری ثیشتز اس راعتِ پیشًْبى یکٌَاختی راعتِ
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 ريدخاوٍ کارين در ساحل آيری ضدٌاستیگمایان جمعی وُانَای راستٍکىٍدرصد فراياوی  1ضکل 

 

 
 ريدخاوٍ کارين در ساحل آيری ضدٌاستیگمایان جمعپیصی َای راستٍکىٍدرصد فراياوی  2ضکل 

 

 
 در ساحل ريدخاوٍ کاريناستیگمایان ي پیص استیگمایانَای وُانيیىر گًوٍ-وًساوات ضاخص تىًع ضاوًن -3ضکل 
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 وتیجٍ گیری

تَاًذ اعالػبت قبثل اػتوبدی اکَلَصیکی ٍ ثیَلَصیکی گًَِ ّب در دعتزط ثبشذ ارسیبثی اجتوبع گًَِ ّب هی ّبیچٌبًچِ دادُ

ای در اس اًجب کِ تب کٌَى ّیچ گًَِ هغبلؼِدر هَرد کیفیت خبک ٍ احتوبل ٍجَد آلَدگی، دعتکبری یب تخزیت ارائِ دّذ. 

هَرد تٌَع سیغتی کٌِ ّبی خبکشی عبحل رٍدخبًِ کبرٍى اًجبم ًشذُ ًتبیج تحقیق حبضز هی تَاًذ ثِ ػٌَاى پبیِ ای جْت 

 هقبیغِ ارسیبثی ّبی تٌَع در آیٌذُ ثِ کبر رٍد. 
 

 قدرداوی

راعتِ دٍ ّبی ایي ثزخی گًَِکِ در تشخیض ٍ تبییذ )آفزیقبی جٌَثی(  Quatzeeدکتز  ٍ Ukermanثذیٌَعیلِ اس دکتز 

ٍ ّوچٌیي اس هذیزیت پضٍّشی داًشگبُ کشبٍرسی ٍ هٌبثغ عجیؼی راهیي خَسعتبى ثِ دلیل تبهیي ّزیٌِ ّبی  کوک ًوَدًذ

 قذرداًی هی شَد.اجزای ایي تحقیق 
 

 مىابع

1. Ammann, K. 2005. Effects of biotechnology on biodiversity. Thernds in Biotechnology. 23(8):388-394. 

2. Ghorbani, R. 2009. Ecology. Jihad Daneshgahi Mashhad Press, Mashhad, Iran 344 pp. (In Persian) 

3. Jenkins, M., and Parker, A. 1998. Composition and diversity of woody vegetation in silvicultural openings of 

southern Indiana forests. Forest Ecology and Management 109: 57-74. 

4. Nasiri Mahallati, M., Koocheki, A., Rezvani, P., and Beheshti, A. 2004. Agroecology. Ferdowsi University 

Press, Mashhad, Iran 460 pp. (In Persian) 

5. Seaby, R. M. and Henderson, P. A. 2006. Species Diversity and Richness Version 4. Piscws Conservation Ltd., 

Lymington,England. 

 


