


 

 

اشتری صدیقه   
عضو هیئت علمی مرکس تحقیقبت وآموزش 

 کشبورزی استبن مرکسی
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خاک تعذاد سیادی اس گًَِ ّای بٌذپایاى را در خَد دارد کِ هوکني اتنت تعنذاد هى ّنا     

 23در جذیذتزیي بزرتی، بٌنذپایاى خناک   . بزابز یا بیشتز اس جٌگل ّای گزهسیزی باشذ

 .  گًَِ هی باشٌذ 360000درصذ اس ارگاًیسن ّای خاک را شاهل هی شًَذ کِ حذٍد 

 هقدهِ
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بیشنتز اس   Myriapodaٍ  پادمان، مورچه هاا ، موریانه ها، کنه هااس بیي بٌذپایاى گزٍُ ّایی هاًٌذ 

ٍ تنایز   Protura, Diplura,   ٍPauropodaگزٍُ ّایی هثنل  . تایز گزٍُ ّا در خاک دیذُ هی شًَذ

 .حشزات بِ تعذاد کوتزی در خاک ّستٌذ ٍ در ًتیجِ تاثیز کوتزی ًیش بز فزایٌذّای خاک خَاٌّذ داشت
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Microarthropoda 

میاان  ٍ پای  اتاگیایایان    ،اریباتیاهها ایي گزٍُ شاهل گزٍّْای بشرگنی اس کٌنِ ّنا شناهل     

هوکني  ٍ  .ایي گزٍُ ّا در بیشتز خاک ّا دیذُ هنی شنًَذ  . هی باشذپادمان ٍ ّوچٌیي اتگیایایان 

اتت بٌذپایاى غالب هٌاطق هختلف اس هٌاطق ًیوِ اتتَایی تا هٌاطق قطبی ٍ اس هٌاطق هعتذل تا جٌگنل  

 .شًَذّای اتتَایی ٍ چوٌشارّا تا صحزاّای تزد ٍ گزم دیذُ 
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 کنه ها

 .کٌِ ّای خاک شاهل هى ّایی ّستٌذ کِ بز رٍی هَاد گیاّی هزدُ تغذیِ هی کٌٌذ

عالٍُ بز ایي گًَِ ّایی اس پیش اتتیگوایاى ٍ هیاى اتتیگوایاى رٍی تایز هَجَدات خاک شاهل ًواتذّا،  

اریباتیذّا اس ًظز تعذاد گزٍُ غالب کٌِ ّا در خاک ّنای  . پادهاى ٍ ّوچٌیي بزخی کزم ّا  سًذگی هی کٌٌذ

 .هی باشٌذچوٌشارّا ٍ جٌگل ّستٌذ کِ اس ًظز فزایٌذ تجشیِ در خاک ّن هْن تزیي گزٍُ کٌِ ّا 
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. فشد دس ٔتش ٔشتع دس ا٘وٛا  جٍٙوُ ٞوا  ثوت ؿوذٜ اػوت       106تا  105جٕعیت وٙٝ ٞای اسیثاتیذ 
تا یش آٖ ٞا سٚی تجضیوٝ   ٚاٌشچٝ دس اوٛػیؼتٓ ٞای صحشایی تعذاد آٖ ٞا تؼیاس واٞؾ ٔی یاتذ 

 . ٔٛاد اِی ٚ حاصّخیضی خان اص إٞیت وٕتشی تشخٛسداس اػت
یىی اص عٛأُ غیش ص٘ذٜ وٝ سٚی پشاوٙذٌی وٙٝ ٞای اسیثاتیذ تا یش ٔی ٌزاسد سطٛتت خان اػوت  

 .وٝ تا افضایؾ سطٛتت تا حذی تعذاد آٖ ٞا ٘یض افضایؾ ٔی یاتذ
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 :گسٍُ اصلی طثقِ تٌدی ضدُ اًد 4ازیثاتیدّا تس اساس زٍش ّای تغریِ دز 
 
 Macrophytophage:      وٝ سٚی ٔٛاد ٌیاٞی فاػذ تغزیٝ ٔی وٙٙوذ ٚ آٖ ٞوا سا تجضیوٝ ٔوی

 .وٙٙذ
 Microphytophage :سٚی لاسچ ٞا تاوتشی ٞا ٚ ػایش ٔیىشٚفّٛس خان تغزیٝ ٔی وٙٙذ. 
 Panphytophage :سٚی سطیٓ غزایی ٌؼتشدٜ ای اص ٔٛاد ٌیاٞی تا لاسچ ٞا تغزیٝ ٔی وٙٙذ. 
 Corpophage :وٝ سٚی ٔٛاد دفعی ٔٛجٛدات دیٍش تغزیٝ ٔی وٙٙذ. 
 
 

ّوِ ایي اًَاع تغریِ تاعث تجصیِ هَاد دز خاا  ٍ تٌااتسایي صاصالییصی    
 .خا  ّا هی ضَد
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 پادهاى
دس جٍُٙ ٞای تاصداٍ٘اٖ تؼیاس تیـتش فشاٚا٘ی پادٔاٖ  .ٕٞا٘ٙذ اسیثاتیذٞا دس خان تؼیاس فشاٚاٖ ا٘ذ

 .اص ػایش ٔٙاطك ٔی تاؿذ
 . خان ٞای وـاٚسصی ٘یض ٕٔىٗ اػت اص پادٔاٖ غٙی تاؿٙذ

سطیٓ غزایی پادٔاٖ ٌؼتشٜ ٚػیعی اص ٔٛاد سا ؿأُ ٔی ؿٛد وٝ ٔی تٛاٖ اص خضٜ ٞا، تاوتشی ٞوا،  
ٔثوُ جؼوذ   )ٞیف ٞا ٚ اػپٛسٞای لاسچی، جّثه ٞا، پشٚتٛصٚآ، ٔٛاد ٌیواٞی ٚ حیوٛا٘ی پٛػویذٜ    

اٌشچٝ اوثش ٌٛ٘وٝ ٞوای   . ، ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٛاد ا٘ثاسی سا ٘اْ تشد(ص٘ذٜ یا ٔشدٜ)، ػایش پادٔاٖ ٞا(ا٘ؼاٖ
 .آٖ ٞا اص لاسچ ٞا تغزیٝ ٔی وٙٙذ
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Myriapoda 

 
 . دس خان ٞؼتٙذ Myriapodaٞضاسپایاٖ ٚ صذپایاٖ ٟٔٓ تشیٗ ٌشٜٚ ٞای 

ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ ایٗ ٌشٜٚ تٙذپایاٖ دس خان جٍُٙ ٞای خضاٖ وٙٙذٜ تا ٔاٞیوت ٞٛٔٛػوی تؼویاس    
 . خان جٍُٙ ٞای ٔخشٚطی تعذاد آٟ٘ا خیّی وٕتش اػت دس صیاد دیذٜ ٔی ؿٛ٘ذ أا

ایٗ تٙذپایاٖ خان ٞای ٔشطٛب سا تشجیح ٔی دٞٙذ وٝ ٔعٕٛال دس افوك ٞوای تواالی خوان ػواوٗ      
 .ٞؼتٙذ

ٚ ( تشي ٞا ٚ چوٛب ٞوای پٛػویذٜ   )اوثش ایٗ تٙذپایاٖ سٚی ٔٛاد پٛػیذٜ ؿأُ ٔٛاد ٌیاٞی پٛػیذٜ 
 .تعضی اص ٔیؼُ ٞای لاسچٟا ٚ ٔٛاد دفعی ػایش ٔٛجٛدات تغزیٝ ٔی وٙٙذ
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 خسخاکی ّا

تویؾ توشیٗ فشاٚا٘وی    . ٌٛ٘ٝ ؿٙاػایی ؿذٜ اػت 3500اص ایٗ ٌشٜٚ ػخت پٛػتاٖ خاوضی، تاوٖٙٛ 

 .ایٗ ٔٛجٛدات دس چٕٗ صاسٞایی اػت وٝ اص ٘ظش سطٛتتی ٚ صٞىـی ؿشایط خٛتی ٘ذاس٘ذ

سطیٓ غزایی آٖ ٞا ٔعٕٛال ؿأُ تالیٕا٘ذٜ چٛب ٞا ٚ تشي ٞا ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٛاد دفعی خٛدؿاٖ اػت 

 .وٝ ایٗ واس تشای تاصٌشدا٘ی ٔٛاد ٔعذ٘ی ضشٚسی تٝ چشخٝ تغزیٝ ای آٖ ٞاػت
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 هَزیاًِ ّا
 .ٌٛ٘ٝ ؿٙاختٝ ؿذٜ ٞؼتٙذ 2600ٔٛسیا٘ٝ ٞا ساػتٝ ای تا حذٚد تیؾ اص 

 
 : تش اػاع تغزیٝ تٝ دٚ ٌشٜٚ اصّی تمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ

گًَِ ّایی کِ اش َّهَس خا  تغریِ هی کٌٌد کِ هعوَال دز جٌگل ّای پستازاى استَایی 
یافت هی ضًَد ٍ آضیاًِ ّای شیسشهیٌی هی ساشًد کِ تِ ٍجاَد هاَاد گیااّی پَسایدُ     

 .  تستگی دازد
تسگیَازّا ٍ چَتیَازّا کِ آضیاًِ ّایی دز داخل چَب یا ساختازّایی دز زٍی شهیي هی 

 .ساشًد
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 هَزچِ ّا
تٟٙا خا٘ٛادٜ اص ساػتٝ ص٘ثٛسٞا ٞؼتٙذ وٝ تٝ طٛس ٌؼتشدٜ دس خان فعاِیت ٔی وٙٙوذ ٚ توا وٙوٖٛ    

 . ٌٛ٘ٝ اص آٖ ٞا ؿٙاػایی ؿذٜ ا٘ذ 12000
اوثش ٔٛسچٝ ٞا ؿىاسٌش یا پٛػیذٜ خٛاس ٞؼتٙذ، اِثتٝ عالٜٚ تش ایٗ تعذاد وٕی اص ٌٛ٘ٝ ٞوا ٞوٓ اص   

 .لاسچ ٞایی وٝ پشٚسؽ ٔی دٞٙذ تغزیٝ ٔی وٙٙذ
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 ًقص اساسی تٌدپایاى دز صفظ صاصلییصی خا 
 

 .تٛا٘ایی خان تشای فشاٞٓ اٚسدٖ ؿشایط ٔٙاػة تشای سؿذ ٌیاٜ اػت: حاصّخیضی خان
 :تٙذپایاٖ خان سا ٔعٕٛال تا دٚ اصطالح ٘اْ ٔی تش٘ذ

 .ٔثذَ ٞای تؼتش ٚ ٟٔٙذػاٖ اوٛػیؼتٓ
تٙذپایاٖ وٛچىی سا ؿأُ ٔی ؿٛ٘ذ وٝ تا ٔشطٛب وشدٖ ٚ ٞضٓ ٔٛاد ٌیاٞی، ویفیوت  هثدل ّا 

ایٗ ٔٛاد سا تٝ عٙٛاٖ ػٛتؼتشا تشای ٔیىشٚاسٌا٘یضْ ٞای تجضیٝ وٙٙذٜ خان تٛػعٝ ٔی دٞٙوذ ووٝ   
 .تاعث افضایؾ جٕعیت ایٗ ٔیىشٚاسٌا٘یؼٓ ٞا دس خان ٔی ؿٛ٘ذ

آٖ دػتٝ اص ٔٛجٛداتی ٞؼتٙذ وٝ صیؼتٍاٜ خٛد سا اص ٘ظش فیضیىی اصالح ٔی هٌْدسیي طثیعت 
( ٌیاٜ) وٙٙذ ٚ تٝ طٛس ٔؼتمیٓ ٚ غیش ٔؼتمیٓ دس دػتشع تٛدٖ ٔٛاد غزایی سا تشای ػایش ٌٛ٘ٝ ٞا

دس خان ٔٙظٛس اص تغییشاتی وٝ ایٗ ٔٛجٛدات ٔی تٛا٘ٙذ سٚی خان اعٕاَ وٙٙذ . تٙظیٓ ٔی وٙٙذ
ٚ ٕٞچٙویٗ تغییوش دس   تغییس دز تسکیة هَاد آلی ٍ هعدًی خا  ، ساختاز خا تغییوشات دس  

 .ٔی تاؿذهیصاى آب دز دستسس ٍ زطَتت خا  
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 تاثیس تٌدپایاى زٍی چسخِ هَاد غرایی خا 
 

ٞؼتٙذ وٝ تٝ ساحتی ( ٔثُ ٘ـاػتٝ ٚ لٙذٞا)تمایای ٌیاٞی عٕذتا ٔخّٛطی اص ػٛتؼتشاٞای ٘اپایذاس

ٔثوُ ػوِّٛض،   )تٛػط تاوتشی ٞای خان تجضیٝ ٔی ؿٛ٘ذ دس حاِیىٝ دیٍوش اجوضای ٔوٛاد ٌیواٞی     

 .ٔماٚٔت تیـتشی دس تشاتش تجضیٝ داس٘ذ( ِیٍٙیٗ ٚ تا٘ٗ ٞا

ٔوٛاد تالیٕا٘وذٜ تایوذ    . تجضیٝ ایٗ ٔٛاد ٘تیجٝ تشٞٓ وٙؾ تیٗ فشایٙذٞای فیضیىی ٚ صیؼتی اػوت 

لواسچ ٞوا   . اتتذا تٝ صٛست فیضیىی آٔادٜ ؿٛ٘ذ تا تعذ اص آٖ تٝ ٚػیّٝ ٔٛجٛدات خان تجضیٝ ؿوٛ٘ذ 

ػاوٙیٗ ٟٔٓ اِٚیٝ سٚی ٌیاٞاٖ دس حاَ تجضیٝ ٞؼتٙذ وٝ ٔی تٛا٘ٙذ فشایٙذ تجضیٝ آٖ ٞا سا ؿشٚ  

  .وٙٙذ
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تعذ اص ایٗ ٔشحّٝ فش ایٙذ تخشیة تٝ آٞؼتٍی ا٘جاْ ٔی ؿٛد ٚ ٕٔىٗ اػت ایٗ عٕوُ توا ػوشعت    
 .وٕتشی تٝ ٚػیّٝ جا٘ٛساٖ وٛچه ادأٝ یاتذ

تٙذپایاٖ ػاپشٚفاط تٝ دٚ صٛست ٔؼتمیٓ ٚ غیش ٔؼتمیٓ تش تجضیٝ ٔٛاد تالیٕا٘ذٜ ٌیاٞی تا یش ٔوی  
ٌزاس٘ذ وٝ تا یش ٔؼتمیٓ اص طشیك تغزیٝ ٚ ٕٞاًٞٙ تا ٔیىشٚب ٞای خان اػت ٚ تٙاتشایٗ تِٛیوذ  
ا٘شطی دس ایٙجا ٕٞاٖ تِٛیذ تیٛٔغ تٝ ٚػیّٝ تغزیٝ اػت، ٚ أا تا یش غیش ٔؼتمیٓ اص طشیك تثذیُ 
ایٗ ٔٛاد تٝ ٔٛاد دفعی حیٛا٘ی اػت وٝ تا تجضیٝ دٚتاسٜ ایٗ ٔٛاد ٚ خشد ؿوذٖ آٖ ٞوا ٚ اخوتال     

 .ایٗ ٔٛاد تا خان تاعث افضایؾ حاصّخیضی ٔی ؿٛد
تٝ )فمط ٔمذاس تؼیاس وٕی اص ٔٛاد ٌیاٞی سیختٝ ؿذٜ دس خان تٝ ٚػیّٝ تٙذپایاٖ جزب ٔی ؿٛد 

 (.دسصذ دس خشخاوی ٞا 20تا  4دسصذ دس اسیثاتیذٞا،  10طٛس ٔثاَ 
 

تٙاتشایٗ تا یش غیشٔؼتمیٓ ایٗ ٔصشف وٙٙذٜ ٞا دس تجضیٝ ٚ حاصّخیضی خان  خیّوی چـوٍٕیش   
 . اػت ٚ تٙاتشایٗ ایٗ جٙثٝ اص تا یش ایٗ ٔٛجٛدات تؼیاس پشإٞیت تش اػت
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 تغریِ ٍ خسدکسدى تاقیواًدُ ّای گیاّی
 

یه ٘مؾ ٟٔٓ تٙذپایاٖ دس تجضیٝ ٚ تِٛیذ ٞٛٔٛع اص طشیك خشد وشدٖ ٔٛاد ٌیاٞی 
 .  ا٘جاْ ٔی ؿٛد

ٚ اص طشیوك ػیؼوتٓ    خشد ؿذٖ تمایای ٌیاٞی تٝ ٚػیّٝ جوا٘ٛساٖ توضسي ػواپشٚفاط   
 .ٌٛاسؿی ٚ تغییشات واتاتِٛیىی ا٘جاْ ٔی ؿٛد

تالیٕا٘ذٜ جزب ٘ـذٜ ٔٛاد ٌیاٞی تٝ عٙٛاٖ ٔٛاد دفعی خاسج ٔی ؿٛد وٝ ٔعٕٛال تا 
 .ا٘ذاصٜ ٞای سیضتش اص ٔٛاد تغزیٝ ؿذٜ دس ٔی آیذ
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ػٟٓ عٕذٜ ای اص تجضیٝ ٚ تِٛیذ ٞیٛٔیه اػیذ دس خان تٛػط تٙذپایاٖ ٚ اص طشیك 
 .خشد وشدٖ ٚ تغزیٝ آٟ٘ا اػت

افضایؾ ظشفیوت ٍٟ٘وذاسی    تىٝ تىٝ ؿذٖ فیضیىی تاعث تخشیة وٛتیىَٛ تشي ٞا،
 .آب، ٞٛادٞی ٚ افضایؾ تحشن اجضا ٚ ٔٛاد ٔحَّٛ دس آب ٔی ؿٛد

پٛدس وشدٖ تؼتش ٌیاٜ تا حذ صیادی اص فعاِیت ٞای تغزیٝ ای حیٛا٘ات پٛػیذٜ خٛاس 
تالی ٔا٘ذٜ  .ا٘جاْ ٔی ؿٛدٚ تٝ ٚػیّٝ عثٛس اص ػیؼتٓ ٌٛاسؽ ٚ تغییشات واتاتِٛیه 

ٔٛاد جزب ٘ـذٜ اص فشایٙذٞای واتاتِٛیىی تٝ طٛس ٔعَٕٛ اص ٘ظش ا٘ذاصٜ وٛچىتش ٚ اص 
 ٘ظش تشویة ؿیٕیایی ٞٓ ٔتفاٚت اص ٔادٜ خٛسدٜ ؿذٜ ٞؼتٙذ ووٝ توٝ عٙوٛاٖ ٔوٛاد    

ٔٛاد ٌیاٞی دفع ؿذٜ وٝ تٝ ٔمذاس صیادی دس خان ٚجوٛد  ایٗ  .دفع ٔی ؿٛ٘ذ دفعی
 .داس٘ذ لاتّیت تاالیی تشای تجضیٝ دٚتاسٜ تٝ ٚػیّٝ ٔیىشٚاسٌا٘یؼٓ ٞا داس٘ذ
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دسصذ اص ٔٛاد ٌیاٞی سیختوٝ ؿوذٜ دس خوان توٝ      20ٌضاسؽ ؿذٜ وٝ دس تعضی ٔٙاطك دس حذٚد 
ٚػیّٝ پادٔاٖ ٔٛسد تغزیٝ لشاس ٔی ٌیش٘ذ، دسصذ ٔـاتٝ ایٗ سا اسیثاتیذٞا تغزیٝ ٔی وٙٙذ، حوذٚد  

دسصوذ اص آٖ توٝ ٚػویّٝ     60ٚ تویؾ اص   Diplopodaدسصذ تٛػط خشخاوی ٚ ٕٞچٙویٗ   10تا  3
 .ٔٛسیا٘ٝ ٞا ٔٛسد تغزیٝ لشاس ٔی ٌیشد

ٌضاسؽ وشدٜ اػت وٝ تیٛٔؼی وٝ تٝ ٚػیّٝ ٔٛسیا٘ٝ ٞا تِٛیذ ٔی ؿوٛد توٝ طوٛس    ( 1983)وِٛیٗ 
تشاتش تیـتش اص ٔیضاٖ ٔادٜ ای اػت وٝ خشد یا تجضیوٝ ؿوذٜ اػوت توٝ طوٛس ٔثواَ        3یا  2ٔعَٕٛ 

 آؿیا٘ٝ ٞایی وٝ ٔٛسیا٘ٝ ٞا تٝ ٚػیّٝ تجضیٝ  
 یه دسخت ٔی ػاص٘ذ تؼیاس تیـتش اص حجٓ 
 اِٚیٝ آٖ دسختاٖ ٔی تاؿذ وٝ ا٘تماَ ایٗ 
 ٔٛاد تٝ تؼتش جٍُٙ ٞا وٕه تؼیاس تاالیی 

  .ٔی وٙذ تٝ حاصّخیضی ٚ تاسٚسی خان
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ٔیّی ٌشْ تش ٔتش ٔشتع دس  33تا  1اص  Isopoda( Porcelio scaber)اػتفادٜ اص تمایای تاصداٍ٘اٖ تٝ ٚػیّٝ 

 . سٚص ٔٛاد سا تجضیٝ ٔی وٙذ وٝ ایٗ ٔمذاس تٝ ضخأت تمایای ٔٛسد اػتفادٜ تؼتٍی داسد

تا تٛجٝ تٝ ٌٛ٘ٝ ٔٛسد ٘ظش، تشاوٓ آٖ ٚ تشویثات ٌیاٞی، ٔتٛػط خشد ٚ تجضیٝ ؿذٖ ٔٛاد ٌیاٞی توٝ ٚػویّٝ   

Milipode  ٔیّی ٌشْ ٚصٖ خـه دس ٔتش ٔشتع دس ٞش سٚص تخٕیٗ صدٜ ؿذٜ  719تا  59دس جٍُٙ ٞای اسٚپا

 .اػت
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 7.7تا  5.5ؿذ وٝ ایٗ افضایؾ اص افضایؾ اػیذیتٝ خان تاعث  Milipedeدس تحمیمی، ٔٛاد دفعی 
دس ( ٔخصٛصا افضایؾ فعاِیوت تواوتشی ٞوا   )افضایؾ فعاِیت ٔیىشٚتی سػیذ وٝ ایٗ افضایؾ تاعث 

توٝ   .خان ؿذ وٝ ایٗ فعاِیت تاعث تجضیٝ تیـتش ٔٛاد ٔٛجٛد دس خان تٝ ٚػیّٝ تاوتشی ٞوا ؿوذ  
طٛسی وٝ ٚلتی تٛدٜ تاوتشی ٞا ٚ ٔحصٛالت ٞضٓ ؿذٜ دس خان صیاد ؿٛد، ٘شخ تغزیوٝ ٌیاٞواٖ   

ٞا ایٗ ٌشٜٚ ٔعٕٛال  Milipodeتٝ دِیُ ٔمذاس تؼیاس تاالی ایٗ فشایٙذ تٝ ٚػیّٝ . ٘یض صیاد ٔی ؿٛد
 .یىی اص ٟٔٓ تشیٗ ٌشٜٚ تٙذپایاٖ دس صیؼتٍاٜ ٞای ٔشطٛب دس أش تجضیٝ تٝ حؼاب ٔی آیٙذ

ٞٓ چٙیٗ دس صیؼتٍاٜ ٞایی وٝ داسای خان اػیذی ٞؼتٙذ ٚ وشْ ٞای خاوی ٚجوٛد ٘ذاس٘وذ یوا     
تٝ جای آٖ ٞا پادٔاٖ ٘مؾ ٟٕٔی دس تجضیٝ ٚ ( ٔا٘ٙذ خان ٞای جٍُٙ ٞای ٌُ داس)وٓ ٞؼتٙذ 

 .خشد وشدٖ فیضیىی ٔٛاد اِی ایفا ٔی وٙٙذ
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 هعدًی کسدى عٌاصس غرایی
 

. تشای ایٙىٝ ٔٛاد ٚ عٙاصش دس خان تٝ ٚػیّٝ سیـٝ جزب ؿٛ٘ذ تایؼتی تٝ صٛست غیش اِی تاؿوٙذ 
ٔعذ٘ی ؿذٖ یه تثذیُ واتاتِٛیىی عٙاصش اػت وٝ اتتذا تٝ ٚػویّٝ ٔیىشٚاسٌوا٘یضْ ٞوای تجضیوٝ     
وٙٙذٜ ا٘جاْ ٔی ٌیشد ٚ ٔٛاد اص فشْ اِی تٝ غیش اِی تثذیُ ٔی ؿوٛ٘ذ ٔا٘ٙوذ ؿىؼوتٗ اػویذٞای     

تغزیوٝ ٔؼوتمیٓ ٚ غیوش ٔؼوتمیٓ ٚ ٕٞچٙویٗ فعاِیوت       . ٚ تعذ اص آٖ تٝ ٘یتوشات  آٔیٙٝ تٝ آٔٛ٘یْٛ
 .تٙذپایاٖ دس خان  تاعث افضایؾ دس دػتشع لشاس ٌشفتٗ ایٗ ٔٛاد ٔی ؿٛد

 
ٔیىشٚاسٌا٘یؼٓ ٞا تٝ طٛس واسا ٔٛاد تا ویفیت پاییٗ اص جّٕٝ تافت ٞای ػِّٛی ٔوشدٜ ووٝ ٔموذاس    
صیادی وشتٗ داس٘ذ سا تٝ ٔٛاد غزایی تا ویفیت تاال وٝ ٞضیٙٝ واتاتِٛیىی وٕی تشای ٔصشف اٖ ٞوا  

 .٘یاص اػت تثذیُ ٔی وٙٙذ
 

ٔمذاس صیادی ٔٛاد غزایی دس ػیؼتٓ ٞای خان ٔتشاوٓ، رخیشٜ ٚ ٘أتحشن ٔی ؿٛد وٝ ایٗ ٔٛاد 
تٝ ٚػیّٝ تٛدٜ ٞای ٔیىشٚتی یا ٔصشف وٙٙذٜ ٞای تضسٌتش تٝ ٔٛاد دفعی ٚ یا توٛدٜ ٔوشدٜ تثوذیُ    

 .ٔی ؿٛد
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ٕٞچٙیٗ ٌضاسؽ ؿذٜ اػت وٝ ٔعذ٘ی ؿذٖ ٔٛاد غزایی تٝ ٚػیّٝ ٔیىشٚب ٞا تٝ ٚػیّٝ تٙذپایاٖ 
تحمیمات صیادی ٘ـاٖ دادٜ اػوت ووٝ تغزیوٝ پادٔواٖ دس خوان ٔحوشن       . خان تحشیه ٔی ؿٛد

 .ٟٕٔی تشای سؿذ ٚ تٙفغ لاسچ ٞا دس خان ٔی تاؿذ
 

٘ـاٖ داد٘ذ وٝ ٔعذ٘ی ؿذٖ وشتٗ تٝ ٚػیّٝ لاسچ ٞا ٚ تاوتشی ٞوا دس  ( 1980)ٞاّٖ٘ٛ ٚ ا٘ذسػٖٛ 
 .تمایای خشد ؿذٜ تٝ ٚػیّٝ تٙذپایاٖ تا ٔیضاٖ صیادی افضایؾ ٔی یاتذ

 
دس دػتشع دس خان ؿٛد ووٝ   N  ٚCaچشای پادٔاٖ سٚی لاسچ ٞا ٔی تٛا٘ذ تاعث افضایؾ تحشن 

ایٗ تاعث افضایؾ ٔٛاد غزایی خان ٔی ؿٛد، تٝ طٛس ٔثاَ دس خوان جٍٙوُ ٞوای اػویذی ایوٗ      
 . تحشن ٔٛاد تؼیاس ضشٚسی ٔی تاؿذ
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تغزیٝ تٙذپایاٖ سٚی ٔیىشٚفّٛس خان ٕٞچٙیٗ تاعث تٙظیٓ تجضیٝ ٔٛاد دس خان ٚ جّٛ ٌیوشی اص  
ٖ تغزیٝ ٚ ٔعذ٘ی ؿذٖ ٔٛاد ٚ آصاد آافضایؾ ٘اٌٟا٘ی ایٗ ٔیىشٚب ٞا دس خان ٔی ؿٛد وٝ ٘تیجٝ 

 .ؿذٖ ایٗ ٔٛاد تشای دػتشػی ٌیاٞاٖ تٝ آٖ ٞا ٚ دس ٘تیجٝ جزب تٝ ٚػیّٝ ٌیاٜ ٔی ؿٛد
 

خوان توا یش ٔوی     تٙذپایاٖ ٕٞچٙیٗ سٚی تٛصیع جٕعیت ٔیىشٚب ٞا تٝ ٚػیّٝ ا٘تمواَ آٖ ٞوا دس  
تعوذاد صیوادی اص    Milipode٘ـواٖ داد٘وذ ووٝ    ( 1983)تٝ طٛس ٔثاَ ػواصاتٛ ٚ ٕٞىواساٖ   . ٌزاس٘ذ

سا دس وٛتیىَٛ خوٛد داس٘وذ ٚ ٕٞچٙویٗ جٕعیوت تؼویاس       .Streptomyces sppوٙیذی ٞای لاسچ 
سا داس٘وذ ووٝ اص   ... تاالیی اص تاوتشی ٞای دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ؿأُ اوتیٙٛٔایؼت ٞا، تاػیّٛع ٞوا ٚ  

 .طشیك ٔذفٛ  دس ٔحیط خان پخؾ ٔی ؿٛ٘ذ
 

ٚ تا یش تاالی آٖ ٞا دس تجضیٝ  Isopodaپیـٟٙاد وشد٘ذ وٝ تٛصیع صیاد ( 1997)ٞاػاَ ٚ ٕٞىاساٖ 
 .ٔٛاد ٌیاٞی تٝ خاطش ٚجٛد فعاِیت ٞای ٔیىشٚتی دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ آٖ ٞاػت
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ٔمذاس لاتُ تٛجٟی اص عٙاصشی ٔثُ ٘یتشٚطٖ، فؼفش، پتاػیٓ ٚ وّؼیٓ ٕٔىٗ اػت دس تٛدٜ تٙذپایا٘ی 
ایٗ جا٘ٛساٖ ٔٙثوع تؼویاس ٟٕٔوی اص    . رخیشٜ ؿٛ٘ذ Isopoda  ٚDiplopoda٘ظیش پادٔاٖ، اسیثاتیذٞا، 

ایٗ عٙاصش سا تـىیُ ٔی دٞٙذ وٝ ٔٛلتا تی حشوت ؿذٜ ا٘ذ ٚ اص آتـوٛیی آٖ ٞوا جّوٌٛیشی ؿوذٜ     
سا دس ( Caٔخصٛصوا  )ٕٞچٙیٗ تالی ٔا٘ذٜ تذٖ تٙذپایاٖ ٔشدٜ ٔمذاس لاتوُ توٛجٟی اص عٙاصوش   . اػت

عالٜٚ توش ایوٗ ٔوٛاد    . خٛد داسد وٝ ایٗ عٙاصش دس خان ٔی تٛا٘ٙذ تٝ حاصّخیضی خان وٕه وٙٙذ
جزب ٘ـذٜ اص غزا تٝ ٚػیّٝ جا٘ٛساٖ ٔٛجٛد دس خان ٕٔىٗ اػت دس ٔذفٛ  آٟ٘ا جٕوع ؿوٛد ٚ توٝ    

یافتٙوذ ووٝ ٔوٛاد    ( 1992)تٝ طٛس ٔثاَ تٛتواٖ ٚ ٚسٞوٛف   . صٛست فشْ دس دػتشع دس خان دستیایذ
( لاسچ ٞا ٚ جّثوه ٞوا   )تشاتش ٘یتشات تیـتشی ٘ؼثت تٝ غزای ؿاٖ  40دفعی پادٔاٖ ؿأُ تیؾ اص 

 .داسد ٚ ٘تیجٝ ٌشفتٙذ وٝ تٛصیع ایٗ ٔٛاد دفعی تاعث افضایؾ ٘یتشات لاتُ دػتشع دس آب ٔی ؿٛد
 

٘ؼوثت توٝ توشي ٞوای      Oniscus asellusغّظت تیـتشی اص ػِٛفٛس ٘یوض دس ٔوٛاد دفعوی    ٕٞچٙیٗ 
 .ٔصشفی آٖ ٞا دیذٜ ٔی ؿٛد
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دس ٔٙاطك ٌشْ ٚ خـه تش، جؼتجٛی تشای غزا ٚ ػایش فعاِیت ٞوای ٔٛسیا٘وٝ ٞوا تاعوث تٟثوٛد      
توٝ طوٛس   . ؿشایط خان، تجضیٝ ٔٛاد ٌیاٞی ٚ ٕٞچٙیٗ افضایؾ جٕعیت ٔیىشٚتی خان ٔی ؿٛد

دسصذ اص تمایوای ػواِیا٘ٝ سا    91ٌضاسؽ وشد٘ذ وٝ ٔٛسیا٘ٝ ٞا ( 1981)ٔثاَ تٛوؼتٖٛ ٚ ٕٞىاساٖ
 . دس ٔٙاطك ٌشٔؼیشی حزف ٔی وٙٙذ

ٔٛادی وٝ تٝ ػختی ٞضٓ ٔی ؿٛ٘ذ ٔا٘ٙذ ِیٍٙیٗ ٕٔىٗ اػت تٝ طٛس عٕذٜ تٝ ٚػیّٝ لاسچ ٞوا  
ٚ ػایش ٔیىشٚاسٌا٘یؼٓ ٞای حاضش دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٔٛسیا٘ٝ ٞا تجضیوٝ ؿوٛ٘ذ ٚ توٝ فوشْ لاتوُ      

ٕٞچٙیٗ تؼیاسی اص ٔٛسیا٘ٝ ٞا ٔی تٛا٘ٙذ ٘یتشٚطٖ غیش لاتوُ جوزب سا توٝ ٚػویّٝ     . جزب دسآیٙذ
 .تاوتشی ٞا جزب ٕ٘ایٙذ
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آؿیا٘ٝ ٔٛسیا٘ٝ ٞا ٔی تٛا٘ذ ؿشایط تؼیاس خٛتی تشای حٕایت اص تٙٛ  ٔیىشٚتی آٔادٜ وٙذ ووٝ ایوٗ   
 . ؿشایط تاعث ٔعذ٘ی ؿذٖ ٔٛاد غزایی حاصُ اص ٔٛاد خشد ؿذٜ ٌیاٞی ٔی ؿٛد

 
تخٕیٗ صدٜ ا٘ذ وٝ ٔیضاٖ سػٛتاتی وٝ ػاال٘ٝ دس اوٛػیؼتٓ صوحشای  ( 1988)ٔه وی ٚ ٚیتفٛسد 

توٗ   2.6آٔشیىای ؿٕاِی دس ػطح خان تٝ ٚػیّٝ ٔٛسیا٘ٝ ٞای ػطحی ا٘ثاؿتٝ ٔی ؿٛد حوذالُ  
خوان ٞوایی ووٝ توٝ ٚػویّٝ ٔٛسیا٘وٝ ٞوا اصوالح ٔوی ؿوٛ٘ذ ٔموذاس صیوادی             . دس ٞىتاس ٔی تاؿذ

ٔیىشٚاسٌا٘یؼٓ ٘ؼثت تٝ لثُ اص آٖ داس٘ذ وٝ ایٗ عٛأُ تاعث افضایؾ چـوٍٕیش آٔٛ٘یْٛ،وّؼویٓ،   
تٝ طٛسی وٝ ٔثال فؼفش لاتُ . ٔٙیضیٓ، پتاػیٓ ٚ فؼفش آِی ٘ؼثت تٝ خان ٞای اصالح ٘ـذٜ داس٘ذ

تشاتوش تیـوتش اص خوان ٞوای      Procubitermes aburiensis 76دػتشع دس خان تپٝ ٞوای داسای  
 .اطشاف تٛد

 
تشاتش فؼفش لاتُ دػتشع ؿواٖ تیـوتش توٛد ٚ     Cubitermes 6خان ٞای داسای دٚ ٌٛ٘ٝ ٕٞچٙیٗ 

 .عالٜٚ تش ایٗ تٝ ٔمذاس لاتُ تٛجٟی واتیٖٛ ٞای ٔٙیضیٓ ٚ وّؼیٓ داؿتٙذ
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ٔٛاد ال٘ٝ ٔٛسیا٘ٝ ٞا وٝ ٕٔىٗ اػت ؿأُ ؿثىٝ ٞایی اص اتاله ٞوا ٚ تٛ٘وُ ٞوای تؼویاس ٚػویع      
 .تاؿٙذ دس ٟ٘ایت اص طشیك آب ٚ یا فشػایؾ تٝ خان ٞای اطشاف پخؾ ٔی ؿٛ٘ذ

تخٕویٗ صد٘وذ ووٝ ٘وشخ فشػوایؾ تپوٝ ٞوای ػواختٝ ؿوذٜ توٝ ٚػویّٝ             (1997)آِٛ٘ی ٚ ػوٛیش  
Cubitermes spp.  ٝسػذ تٗ دس ٞىتاس دس ػاَ ٔی 3ت. 

 ٔمذاس ٔٛاد غزایی وٝ اص طشیك فشػایؾ تپٝ ٞای ایجاد ؿذٜ تٝ ٚػیّٝ ٔٛسیا٘ٝ ٞا دس ؿشق آفشیما  
، (7.86توا   0.15)٘یتوشٚطٖ  (: ویّوٌٛشْ دس ٞىتواس  )تٝ ٔحیط اضافٝ ٔی ؿٛد تٝ ایٗ صٛست اػوت  

 (.2.54تا  0.05)ٚ پتاػیٓ ( 8.05تا  0.15)، وّؼیٓ (0.149تا  0.001)فؼفش 
ٔٛادی وٝ اص تپٝ ٞای ایجاد ؿذٜ تٝ ٚػیّٝ ٔٛسیا٘ٝ ٞوا ایجواد ٔوی ؿوٛ٘ذ ٔوی تٛا٘ٙوذ تواسٚسی ٚ        
حاصّخیضی خان سا دس خان ٞایی وٝ اص ٘ظش ٔٛاد غزایی فمیش ٚ دس حاَ تخشیة ٞؼوتٙذ تٟثوٛد   

 . تخـٙذ
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  ٔٛاد صیادی ٔمذاس .تاؿذ خان غزایی ٔٛاد اص تاالیی غّظت داسای تٛا٘ذ ٔی ٘یض ٞا ٔٛسچٝ آؿیا٘ٝ
 .یاتذ تجٕع ٞا آٖ ال٘ٝ دس تٛا٘ذ ٔی ٌیاٞی ٚ جا٘ٛسی غزایی

  عٕذتا) ٞا ٔٛسچٝ تشخی ٚػیّٝ تٝ ؿذٜ ایجاد ٞای تپٝ دس وٝ اػت ؿذٜ ٔـخص تشسػی یه دس 
 دس وٝ داس٘ذ ٞایی واتیٖٛ تٛجٟی لاتُ ٔمذاس تٝ (Formica، Lasius ٚ Myrmica ٞای جٙغ
 ٚ پتاػیٓ ٚ ٔٙیضیٓ وّؼیٓ، ؿأُ عٙاصش ایٗ .اػت وٓ تؼیاس ٞا آٖ ٔمذاس ٔعِٕٛی ٞای خان

 .تاؿٙذ ٔی سٚی ٚ ٍٔٙٙض آٞٗ، ٔثُ وٕیاتی عٙاصش ٕٞچٙیٗ
  ایٗ دس تیـتشی ٔمذاس تٝ عٙاصش ایٗ وٝ ایٗ تش عالٜٚ ؿذٜ ا٘جاْ تحمیمات اػاع تش ٕٞچٙیٗ

 اػت ٔعِٕٛی ٞای خان اص تیـتش ٞا خان ایٗ دس ٘یض ٔیىشٚتی فعاِیت ٞؼتٙذ ٞا خان
 تیـتش تشاتش 1/5 ٞا ٔٛسچٝ ٚػیّٝ تٝ ؿذٜ ایجاد ٞای تپٝ ٞای خان دس ٔٛجٛد آِی ٔٛاد ٕٞچٙیٗ

  .اػت ؿذٜ ٌضاسؽ ٔعِٕٛی ٞای خان اص
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وٝ ٔٛاد آِی وٕتشی داس٘ذ ٚ ٘وشخ تجضیوٝ ٔوٛاد ٘یوض     خان ٞای غیش حاصّخیض تٝ طٛس ٔعَٕٛ دس 
 .تیـتش اص ػایش ٔٛجٛدات سٚی خان تا یش ٔیٍزاس٘ذهَزچِ ّا وٕتش اػت ؿىاسٌشٞایی ٔثُ 

  
ٔٛسچٝ ٞای تشي تش تا تشیذٖ تشٌٟا ٚ ٚاسد وشدٖ آٟ٘ا تٝ داخُ ال٘ٝ خٛد تاعوث سؿوذ لواسچ ٞوا ٚ     

 .ِی ٔی ؿٛدإٓٞچٙیٗ تجضیٝ آٖ ٞا ٚ دس ٘تیجٝ تِٛیذ ٔٛاد 
 

ٖ ٞوا توٝ ٔىوا٘ی    آتعذ اص اص تیٗ سفتٗ وّٙی ٞای ایٗ ٔٛسچٝ ٞا خان ٞای غٙی ؿذٜ دس آؿویا٘ٝ  
تشای سؿذ ٌیاٞاٖ ٔختّف تثذیُ ٔی ؿٛد ٚ ٕٔىٗ اػت تٝ عٙٛاٖ عأُ ؿوتاب دٞٙوذٜ ٚ تغییوش    

تٙاتشایٗ فعاِیت ایٗ ٌشٜٚ تاعث تؼوٟیُ  . دٞٙذٜ پٛؿؾ اص ٌیاٞاٖ ٔشتعی تٝ پٛؿؾ جٍّٙی ؿٛد
 .تجضیٝ ٔٛاد ٌیاٞی ٚ ٕٞچٙیٗ تؼشیع چشخٝ ٔٛاد غزایی ٔی ؿٛد
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 تاثیس تٌدپایاى تس ساختاز خا 
 

 
ٚیظٌوی  . ٔٛجٛدات ٔختّف خان ٕٔىٗ اػوت سٚی ػواختٕاٖ فیضیىوی خوان توا یش تٍزاس٘وذ      

فیضیىی خان ؿأُ تشویة رسات دس ٔصاِح، پایذاسی ٔصاِح ٚٔیوضاٖ حفوشٜ ٞوای ٔٛجوٛد دس     
 .خان ٞؼتٙذ

 

یه ػاختٕاٖ خٛب خان تاعث حفظ ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔٛاد غزایی، ٞوٛادٞی، ظشفیوت ٍٟ٘وذاسی    
تٙوذپایاٖ  . آب، تؼٟیُ ٘فٛر سیـٝ تٝ خان ٚ جٌّٛیشی اص فشػایؾ ػطحی خان ٔوی ؿوٛد  

 .ٔی تٛا٘ٙذ تٝ طشق ٔختّف سٚی ٚیظٌی ٞای ػاختاسی خان تا یش تٍزاس٘ذ
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 اختالط خا  ّا ٍ تَسعِ خلل ٍ فسج آى
 

تٝ طٛس ٔعَٕٛ دس ایٗ فشایٙذ إٞیت تٙذپایاٖ وٛچه سا وٕتش ٔی دا٘ٙذ، تٝ ایوٗ دِیوُ ووٝ ایوٗ     
جا٘ٛساٖ تٝ ا٘ذاصٜ ای وٛچه ٞؼوتٙذ ووٝ تحوشن آٟ٘وا توا یش صیوادی سٚی اخوتال  خوان ٞوا ٚ          

اِثتٝ ٌفتٝ ؿذٜ تعضی اص پادٔاٖ ٚ اسیثاتیذٞا تا حشوت دس )ٕٞچٙیٗ سٚی خُّ ٚ فشج خان ٘ذاسد 
 (.خان تُٛ٘ ٞایی سا ایجاد ٔی وٙٙذ

 
تٙاتشایٗ ایٗ فشایٙذ تیـتش تٝ ٚػیّٝ جا٘ٛساٖ تضسٌتش ایجاد ٔی ؿٛ٘ذ تٝ طٛسی وٝ حشوت آٟ٘وا دس  

ؿثىٝ ٞای صیشصٔیٙی ایجاد ؿوذٜ توٝ   . خان تاعث ایجاد تُٛ٘ ٞا ٚ حفشٜ ٞایی دس خان ٔی ؿٛ٘ذ
ٚػیّٝ ال٘ٝ ٞای ٔٛسیا٘ٝ ٞا ٚ ٔٛسچٝ ٞا ٚ ػایش تٙذپایاٖ تضسٌتش خان ٘مؾ ٟٕٔی سا دس ٞوٛادٞی  
ٚ ٘فٛر آب تٝ داخُ خان ٞا ٔوی ؿوٛدوٝ ایوٗ تاعوث افوضایؾ رخیوشٜ آب ٚ ٕٞچٙویٗ حفوظ ٚ         

تٝ طٛس ٔثاَ ٌضاسؽ ؿذٜ اػت وٝ عٕوك ٘فوٛر تعضوی اص    . ٍٟ٘ذاسی خان ٞای ػطحی ٔی ؿٛد
 . ٔتش ٘یض ٔی سػذ 50ٌٛ٘ٝ ٞای ٔٛسیا٘ٝ ٞا تا 
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دس جٍُٙ ٞای ػویُ ٌیوش آٔواصٖٚ     Anoplotermesپـتٝ ٞای تجٕع ؿذٜ تٝ ٚػیّٝ ٌٛ٘ٝ ای اص 
 .تشاتش تیـتش اص ػایش ٔٙاطك تاؿذ 27تاعث ؿذٜ ا٘ذ وٝ ٘شخ ٘فٛر اب دس ایٗ ٔٙاطك 

 
٘ـاٖ داد٘ذ ( 1991)ٚ ٕٞچٙیٗ ٚیتفٛسد ( 1986)ٕٞچٙیٗ دس ٔطاِعٝ ای دیٍش اِىیٙض ٚ ٕٞىاساٖ 

 .وٝ اص تیٗ تشدٖ ایٗ ال٘ٝ ٞا تاعث واٞؾ ٘فٛر ٚ رخیشٜ آب ٚ افضایؾ ػیالب ؿذ
 

٘ـاٖ داد٘ذ وٝ تحشیه فعاِیت ٔٛسیا٘ٝ ٞا اص طشیك واستشد ٔاِچ ػوطحی  ( 1993)ٔا٘ذٚ ٚ وِٛیٍٛ 
 .تٝ طٛس لاتُ تٛجٟی ٚیظٌی ٞای ٞیذسِٚیىی خان ٞای تخشیة ؿذٜ سا تٟثٛد ٔی تخـذ

 
ٔیّی ِیتش دس دلیمٝ تٛد وٝ ٘ؼثت توٝ   120٘شخ ٘فٛر آب دس خان ٞایی وٝ تٙذپا داس٘ذ دس حذٚد 

 .خان ٞای اطشاف ػٝ تشاتش تٛد
 

دس آصٔایـی ٘ـاٖ دادٜ ؿذ دس خان ٞایی وٝ داسای جٕعیت ٔٛسچوٝ ٚ ٔٛسیا٘وٝ تٛد٘وذ     ٕٞچٙیٗ
دسصوذ افوضایؾ    36تشاتش خان ٞای ٔعِٕٛی ؿذ ٔیضاٖ ٔحصوَٛ ٘یوض    3عالٜٚ تش ایٙىٝ ٘شخ ٘فٛر 

 .یافت
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ٕٞچٙیٗ تٙذپایاٖ ٔی تٛا٘ٙذ اص طشیك ٔصشف سیـٝ ٞای ٔشدٜ ٚ پٛػیذٜ وا٘اَ ٞایی سا 
دس خان ایجاد وٙٙذ وٝ ٚجٛد ایٗ وا٘اَ ٞا تٝ افضایؾ ٘فٛر آب توٝ خوان وٕوه ٔوی     

 . وٙٙذ

وٙٝ ٞای اسیثاتیذ ٘یض تا حشوات خٛد تٝ تاال ٚ پاییٗ ٚ ٕٞچٙیٗ تا تٝ جا ٌزاؿتٗ ٔوٛاد  
وٝ ٚجٛد ٔٛاد دفعوی  . دفعی وٕه صیادی تٝ اختال  خان دس اعٕاق ٔختّف ٔی وٙٙذ

 .ایٗ ٔٛجٛدات تٝ ٍ٘ٝ داؿتٗ آب ٚ جٌّٛیشی اص خـىی وٕه ٔی وٙذ
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پیؾ تیٙی وشدٜ اػت وٝ ٔٛسچٝ ٞایی وٝ دس ٔٙاطك ٌوشْ ٚ ٔعتوذَ ٞؼوتٙذ ٔوی     ( 1969)ػاد 
 .ٔیّی ٌشْ خان سا دس سٚص اص عٕك تٝ ػطح جاتٝ جا وٙٙذ 1100تا  35تٛا٘ٙذ ٔمذاس 

 
ٌشْ خان دس ٔتش ٔشتع دس جٍُٙ ٞوای آٔشیىوا اص    60ِیفٛسد تخٕیٗ صدٜ اػت وٝ ػاال٘ٝ حذالُ 

تٝ ٚػیّٝ ٔٛسچوٝ ٞوا دس طوی ٔشاحوُ ػواختٗ      ( A)تٝ الیٝ ػطحی ( B) عٕمیػطح الیٝ افمی 
توا   25ضخأتی دس حوذٚد  ( A)آؿیا٘ٝ ا٘تماَ دادٜ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ تا تٛجٝ تٝ ایٙىٝ ایٗ الیٝ ػطحی 

ػاَ اص ایٗ طشیك  4000تا  3000ػا٘تی ٔتش داسد تش ایٗ تاٚس اػت وٝ ایٗ الیٝ دس طی دٚسٜ  46
 .تٝ ٚجٛد آٔذٜ اػت

 
وٕتوش  ( وٝ ٔشتٛ  تٝ تخّخُ ٚ ٔحتٛای ٔٛاد آِی اػوت )دس ایٗ خان ٞا تشاوٓ ٔٛاد ا٘ثاؿتٝ ؿذٜ 

 .اص خان ٞای اطشاف اػت
 

وٝ ٔٛسچٝ ٞا ٘مؾ تؼیاس ٟٕٔی سا دس خان صایی ٚ تٛػعٝ افك ٞای خوان  تاٚس٘ذ  ٔحممیٗ تش ایٗ
ٚ ٘ـاٖ دادٜ ا٘ذ وٝ ایٗ تا یش تا جاتٝ جایی ٔمذاس صیادی خان اص افك  دس اوثش ٔٙاطك جٟاٖ داس٘ذ

B تٝ افك ػطحی ا٘جاْ ٔی ؿٛد. 
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ال٘ٝ ٞای ٔٛسیا٘ٝ ٞا اغّة دس ٔٙاطك ٌشٔؼیش یافت ٔی ؿٛ٘ذ وٝ پیؾ تیٙی ؿذٜ دس ٔٙاطمی ووٝ  
ایٗ ال٘ٝ ٞا صیاد اػت ػاِیا٘ٝ تٝ ٔمذاس یه تٗ یا تیـتش دس ٞىتاس خان تٝ ػطٛح تاالیی آٚسدٜ ٔی 

ِٚی دس ٔٙاطك ٔعتذَ تش ٔیضاٖ جاتٝ جایی خان تؼیاس وٕتش اص ٔٙواطك ػشدػویش تخٕویٗ    . ؿٛد
 .صدٜ ؿذٜ اػت

 
ٌشٜٚ ٞای دیٍش تٙذپایاٖ ٘یض تا تٛجٝ تٝ تٛا٘ایی جاتوٝ جوایی ؿواٖ، توا یش صیوادی سٚی تـوىیُ ٚ       

تشای ٔثاَ دس ٔٙاطك خـوه داسای خوان ٞوای سػوی دس جٙوٛب ؿوشلی       . ػاختٕاٖ خان داس٘ذ
ٞوای صوحشایی جوٙغ     Isopodeسٚػیٝ وٝ ٔمذاس صیادی ٌچ ٚ ٕ٘ه داس٘ذ ٌضاسؽ ؿذٜ اػت ووٝ  

Hemilepistus تاعث ایٗ تا یش ٔی ؿٛ٘ذ. 
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 تطکیل ذزات خا 
رسات خان ٚاحذ پایٝ ػاختاس خان ٔی تاؿٙذ وٝ تٝ ٚػیّٝ فشایٙذٞای طثیعی تـىیُ ٔی ؿٛ٘ذ 

ٔٛاد دفع ؿذٜ وٝ تا رسات سیض ٔوٛاد ٔعوذ٘ی ٚ   . وٝ فعاِیت ٔٛجٛدات ص٘ذٜ ٘یض ؿأُ آٖ ٔی ؿٛد
ٔٛاد تِٛیذ ؿذٜ اص . ٔٛاد آِی ٔخّٛ  ٔی ؿٛ٘ذ ػٟٓ تی ٟٔشٌاٖ دس تـىیُ رسات خان ٔی تاؿٙذ

طشیك فشایٙذ تجضیٝ ٔیىشٚاسٌا٘یؼٓ ٞا ٔٛاد دفعی سا تا ػایش رسات خان تٝ ٞٓ ٔتصُ ٔی وٙٙذ ٚ 
 :تِٛیذ ایٗ ػاختاسٞا تٝ ٞٛٔٛع ٔٙجش ٔی ؿٛد. تاعث پایذاسی ایٗ ػاختاسٞا ٔی ؿٛ٘ذ

افضایؾ ظشفیت ٍٟ٘ذاسی آب ٚ ٔٛاد غزایی 

  جٌّٛیشی اص آتـٛیی 

ٖتغزیٝ تٟتش ٌیاٞا 

ایجاد ػیؼتٓ تافشی دس خان تٝ ٔٙظٛس پایذاسی اػیذیتٝ خان 

فشاٚا٘ی ٚ تٙٛ  ٔیىشٚاسٌا٘یؼٓ ٞا 
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 20دس تعضی اص ٔٙاطك وٝ ٔٛسیا٘ٝ ٞا فعاِیت تاالیی داس٘ذ ایٗ ٔٛاد سیض دفعوی حوذٚد   
 .دسصذ ٔاتشیىغ خان سا تـىیُ ٔی دٞٙذ

ٔٛاد دفعی پادٔاٖ تٝ آػا٘ی وٙاس ٞٓ لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٚ رساتی تا لاتّیت ٍٟ٘ذاسی تواالی  
٘یشٚٞای ٔٙؼجٓ ٚ لٛی تیٗ رسات ٚ ٔٛاد دفع ؿذٜ تٝ ایوٗ  . آب سا تٝ ٚجٛد ٔی آٚس٘ذ
ٔٛاد دفعی پادٔاٖ ٚ دیٍش تٙذپایاٖ وٕه صیادی توٝ تٙاػوة   . پایذاسی وٕه ٔی وٙٙذ

ٔٛاد ٞٛٔٛػی دس تپٝ ٞای ؿٙی ٔی وٙذ ٚ ایٗ تاعث تثثیت ٚ اػتحىاْ اتصاَ دا٘ٝ ٞا 
 . تٝ ٞٓ ؿٛد
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  Mull-type ٞای خان تٛػعٝ دس غاِة ٔٛجٛدات عٙٛاٖ تٝ خاوی ٞای وشْ اغّة ایٙىٝ ٚجٛد تا

 ٞا خان ایٗ تـىیُ تٝ اػاػی وٕه اػت ٕٔىٗ ٘یض ٞا Milipede ٔثُ تٙذپایا٘ی أا ٞؼتٙذ
 وٙذ تجضیٝ اصّی دِیُ سا خاوی ٞای وشْ ٕٞچٙیٗ ٚ ٞا Milipede وٕثٛد ٔثاَ تشای .وٙٙذ
 .دا٘ٙذ ٔی Mor ٞای خان دس ٟ٘ا٘ذا٘ٝ ٞای جٍُٙ ٌیاٞی تمایای

 
 

 دس پادٔاٖ ٞای جٕعیت ٔثاَ تشای .تاؿذ صیاد تؼیاس اػت ٕٔىٗ ؿذٜ تِٛیذ دفعی ٔٛاد حجٓ
 ٔی تِٛیذ ػاال٘ٝ طٛس تٝ دفعی ٔادٜ ػی ػی175 حذٚد دس ٌشٔؼیشی ا٘ثٜٛ ٞای جٍُٙ خان
 .ؿٛد ٔی خان ٔتش ٔیّی0/2 تـىیُ تاعث وٝ وٙٙذ
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 ًتیجِ گیسی
 

حاصّخیضی خان ٚیظٌی اػت وٝ ٘ٝ فمط ٔٛاد غزایی ضشٚسی سا توشای سؿوذ ٚ تِٛیوذٔثُ ٌیواٜ     
آٔادٜ ٔی وٙذ تّىٝ یه تؼتشی اػت وٝ سؿذ ٚ ٘فٛر سیـٝ سا ٘یض تؼٟیُ ٔی وٙوذ ٚ خوان سا دس   

 .تشاتش عٛأُ فشػایؾ ٔحافظت ٔی ٕ٘ایذ
 

 :تٙذپایاٖ اص دٚ ساٜ اصّی تش حاصّخیضی خان تا یش ٔی ٌزاس٘ذ
 
 تاثیس زٍی ٍیژگی ّای ضیویایی خا  -1
 
 تاثیس زٍی ٍیژگی ّای فیصیکی ٍ ساختازی خا  -2
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 تاثیس زٍی ٍیژگی ّای ضیویایی خا  -1
 
         تٝ طٛس ٔؼتمیٓ تاعث تجضیٝ ٔٛاد تالیٕا٘وذٜ ٌیواٞی خوان ٚ تثوذیُ آٖ ٞوا توٝ تافوت ٞوای

 .خٛدؿاٖ ٔی ؿٛ٘ذ
     تٝ طٛس غیش ٔؼتمیٓ تاعث ا٘تماَ فیضیىی ٚ ؿیٕیایی آٖ ٞا ٚ دس ٘تیجوٝ توشای تخشیوة ٞوای

 . تعذی آٔادٜ ٔی وٙٙذ
 

دس ایٗ ٔیاٖ ٔٛسیا٘ٝ ٞا تا واسایی جزب تاالی ٔٛاد تیٛٔغ سا افضایؾ ٔی دٞٙذ دس حاِیىٝ وٕوه  
تٝ حاصّخیضی خان تیـتش ٔشتٛ  توٝ   Myriapoda  ٚIsopodaاصّی پادٔاٖ، وٙٝ ٞای اسیثاتیذ، 

سٚؽ دْٚ اػت وٝ تٝ عٙٛاٖ تجضیٝ وٙٙذٌاٖ  ا٘ٛیٝ عُٕ ٔوی وٙٙوذ ٚ توا خوشد ووشدٖ ٔوٛاد دس       
 .دػتٍاٜ ٌٛاسؽ خٛد ایٗ ٔٛاد سا تشای ٔٛجٛدات دیٍش آٔادٜ ٔی وٙٙذ

ٕٞچٙیٗ ال٘ٝ ٞای ٔٛسیا٘ٝ ٞا ٚ ٔٛسچٝ ٞا ٔوٛاد دفعوی ؿواٖ سا توٝ عٙوٛاٖ ػٛتؼوتشا دس اختیواس        
وٝ ٘تیجٝ ایٗ فشایٙذ تثذیُ ّٔىَٛ ٞای آِی پیچیذٜ تٝ ّٔىوَٛ ٞوای    ٔیىشٚب ٞا لشاس ٔی دٞٙذ

 .ػادٜ تش اػت وٝ تٝ ساحتی جزب ٌیاٜ ٔی ؿٛ٘ذ
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 تاثیس زٍی ٍیژگی ّای فیصیکی ٍ ساختازی خا  -2
 

ٔٛسچٝ ٞا ٚ ٔٛسیا٘ٝ ٞا وٝ دس تؼیاسی اص خان ٞا تؼیاس فوشاٚاٖ ا٘وذ دس تعضوی اص ٔوٛاسد ٕٔىوٗ      
فعاِیوت ایوٗ   . تاؿوذ اػت تا یشؿاٖ سٚی ایٗ ٚیظٌی خوان حتوی تیـوتش اص ووشْ ٞوای خواوی       

ٔٛجٛدات تاعث تاال آٔذٖ ٔمذاس صیادی اص ٔٛاد اص ػوطٛح صیوشیٗ خوان توٝ الیوٝ ٞوای تواالیی،        
افضایؾ ٔٛاد ٔعذ٘ی دس الیٝ ٞای تاالیی ٚ فشاٞٓ آٚسدٖ ٔحّی توشای تثوادَ یوٖٛ ٞوا دس اطوشاف      

ٕٞچٙیٗ ایجاد تُٛ٘ ٞا ٚ حفشٜ ٞایی تٛػط ایٗ ٔٛجٛدات تاعث ایجاد وا٘واَ ٞوایی   . سیـٝ ؿٛد
 .تشای ٘فٛر آب تٝ ػطٛح پاییٗ تش ٚ ٕٞچٙیٗ اختال  ٔٛاد اِی تا الیٝ ٞای تاالیی ٔی ؿٛد

 
ٔٛاد دفعی تٙذپایاٖ تٝ عٙٛاٖ ٞؼتٝ ای اػتفادٜ ٔی ؿٛ٘ذ وٝ تاعوث ؿوٛد رسات خوان توٝ ٞوٓ      
تچؼثٙذ ٚ ػاختاس رسات خان ؿىُ تٍیشد ٚ ٕٞچٙیٗ عأُ ٟٕٔی دس تـوىیُ ٞٛٔوٛع خوان    

 .٘یض ٞؼتٙذ وٝ تٝ ٍٟ٘ذاسی ٚ تاصٌشدا٘ذٖ ٔٛاد غزایی وٕه ٔی وٙٙذ
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  تٌاتسایي هی تَاى صطسات زا تِ عٌَاى عاهل هْن ٍ تاثیس گرازی تس ٍیژگی ّای خا
تِ ضواز آٍزد کِ ًقص کلیدی تس صاصلییصی آى دازًد ٍ ایي عَاهل زا تعد اش کسم خاکی 

 . تِ هْن تسیي هَجَدات دز صاصلییصی خا  ّا تِ صساب آٍزد
 
 
 دز هٌاطقی کِ کسم ّای خااکی  ( هَزیاًِ ّا ٍ سایس تٌدپایاى)ّوچٌیي ایي هَجَدات

ٍجَد ًدازًد ٍ هوکي است استفادُ اش آى ّا تِ ضکست هَاجِ ضَد تیطتس هَزد تَجاِ  
 .قساز گیسًد
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