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 دهیچک
 عوامل و (Amygdalus scoparia Spach) بادامک خالص توده کی در خاک ماکروفون یکنواختی و تنوع غنا، ،روشيپ پژوهش در    

 استان در گنو شدهحفاظت منطقه در یهکتارمين توده کی انتخاب از پس .اندشده سهیمقا استراحت و شیرو یهافصل در هاآن بر مؤثر
 .شد برداشت استراحت و شیرو یهافصل در درختان تاج ریز از یمتریسانت 15 عمق تا یتصادف صورتبه خاک نمونه 10 ،هرمزگان

 یهانمونه ییايميش و یکیزيف یهایژگیو یبرخ .افتندی انتقال شگاهیآزما به ییشناسا یبرا و شد جدا هانمونه از ماکروفون ،عرصه در
 در T یآمار آزمون با استراحت و شیرو فصل دو نيب شدهیريگاندازه یهایژگیو سهیمقا .شدند یريگاندازه شگاهیآزما در زين خاک
 .شد یابیارز درصد 99 نانياطم سطح در رسونيپ یهمبستگ از استفاده با خاک ماکروفون با هاآن نيب رابطه و درصد 95 نانياطم سطح

 در خاک اسيدیته و الکتریکی تیهدا جزبه حرارتدرجه و فسفر تروژن،ين ،یآل کربن شامل خاک یهایژگیو همه که داد نشان جینتا
 بيترت)به شیرو فصل در خاک ماکروفون یبرا یشتريب تودهیز و یفراوان .ندبود استراحت فصل از شتريب یداریمعن طوربه شیرو فصل

 متر در گرمیليم 7/0 و مربع متر در عدد 90 بيترت)به استراحت فصل به نسبت (مربع متر در گرمیليم 9/5 و مربع متر در عدد 1060
 ینواختکی نر،یو -شانون یستیز تنوع ،سونپميس یستیز تنوع ک،ينيمنه یغنا مارگالف، یغنا یهاشاخص ،نيهمچن .آمد دستبه (مربع
 استراحت فصل از شتريب یداریمعن طوربه (93/0 و 89/0 ،77/1 ،79/0 ،15/2 ،55/2 بيترتبه) شیرو فصل در هيل یکنواختی و پيلو
 ،لويپ یکنواختی و غنا ،یستیز تنوع یهاشاخص و خاک ماکروفون تراکم .ندبود (19/0 و 49/0 ،13/0 ،09/0 ،53/0 ،23/0 بيترت)به

 .دادند نشان خاک یدما و تروژنين فسفر، ،یآل بنکر با یداریمعن و مثبت یهایهمبستگ
 

 .خاک ماکروفون ش،یرو لفص ،تنوع :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه
 یبخش ای همه که است یموجودات شامل خاک یستیز تنوع

 .کنندیم یسپر برگالش ای خاک در را خود یزندگ چرخه از
 یخشک یستیز تنوع از یبزرگ بخش ،خاک زنده موجودات
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 یبرا یاتيح و مهم یندهایفرا و دهندیم ليتشک را
 .(,Asgari 2013) دهندیم انجام را خاک یزيحاصلخ

 رد رگذاريتأث و مهم یستیز جزء کی عنوانبه خاک ماکروفون
 انرژی، غذایی، مواد چرخه در یادیز تياهم ،خاک ندهاییفرا

Mathieu ) ددار خاک در آن تجزیه روند و آلی مواد پویایی

2009 .,al et.) ملشا نهيزم نیا در هیپا اطالعات به یابيدست 
 یکیزيف یهایژگیو و یاهيگ پوشش شگاه،یرو اتاثر یبررس

 نييعت و خاک زنده موجودات یستیز تنوع بر خاک ییايميش و
 حيصح یتیریمد یهایزیربرنامه منظوربه هاآن از کیهر سهم

 یجنگل یهاسازگانبوم از تیحما و حفاظت یراستا در
 .است یضرور

 درمورد Kooch (2013) و Moghimian پژوهش جینتا
 خاک ییايميش و یکیزيف ،یوگرافیزيف عوامل از یبرخ ريتأث
 که داد نشان نوشهر ممرز یهاجنگل در یخاک کرم تودهیز بر

 تودهیز و یفراوان شیافزا سبب تروژنين به کربن کمتر نسبت
 و Mayvan Mehrafrooz .شودیم خاک ماکروفون

Shayanmehr (2013) تيجمع راتييتغ و تنوع یبررس با 
 در سمسکنده جنگل خاک در مختلف یهافصل یط انیبندپا

 ماکروفون تنوع نیشتريب که کردند گزارش مازندران استان
 یهافصل در آن تنوع نیکمتر و تابستان فصل در خاک

Rasouli- پژوهش جینتا براساس .دندار وجود بهار و زمستان

Sadaghiani در خاک نيترات مقدار ،(2015) همکاران و 
 افزایش درصد 49 ،ماکروفون حضور در و یاگلخانه کشت

 تلقيح با مختلف آلی مواد از استفاده ،یکل طوربه .افتی
 حضور عدم شرایط به نسبت تریمطلوب نتایج ،ماکروفون

 خاک یستیز یهایژگیو بهبود سبب که رددا همراهها بهآن
 یبررس با (2018) همکاران و Mohammadi .شودیم

 کرمانشاه استان در زاگرس یهاجنگل در خاک ماکروفون
یژگیو یبرخ زين و ماکروفون تنوع و یفراوان که کردند گزارش

Quercus ) یرانیا بلوط یهاگروهجست داخل در خاک یها

brantii) نيهمچن .دارند یداریمعن اختالف ،آن خارج با، 
 ماکروفون تنوع و یفراوان نيب یداریمعنو  مثبت یهمبستگ

 دستبه گونه مذکور تاج مساحت و برگالش عمق با خاک
 و ییغذا عناصر تمرکز ،ادیز یآل مواد ،آن ليدل که آمد

 کرذ برگالش در شتريب ییغذا منابع به موجودات یدسترس
به  توانیم ماکروفون تيفعال بر گرید مؤثر عوامل از .شد

 عمل بازدارنده عامل عنوانبهکرد که  اشاره ادیز حرارتدرجه
دما ،ساوانا در شدهانجام یهاپژوهش براساس چنانچه .کندیم

 یآل ماده درصد کاهش سبب گراديسانت درجه 55 از شتريب ی
 ,Bongers & Bongers) شودیم خاک در نماتدها تنوع و

 کی عنوانبه یاهيگ پوشش تراکم ،گرید سوی از (.1998
 عمل یشناختبوم یهاشاخص بر رگذاريتأث مثبت عامل

 یستیز تنوع یبررس با (2009) همکاران و Mathieu .کندیم
 که کردند گزارش آمازون یهاجنگل در خاک ماکروفون

 خاک ماکروفون تنوع کاهش با یاهيگ پوشش تراکم کاهش
 Chaieb و Jeddi پژوهش جینتا براساس .دارد ارتباط

 یاستپ یهاسازگانبوم در یاهيگ پوشش تراکم ،(0201)
 افیا خاک ماکروفون و تروژنين مقدار در یمهم نقش ،تونس

 پوشش و شهیر ادیز تراکم یدارا مناطق در کهیطوربه .کندیم
 .دش مشاهده ماکروفون و تروژنين یشتريب ریمقاد ،یاهيگ

 سازگان،بوم عملکرد در یمهم نقش ،یزخاک موجودات 
 ازهاگ تبادل و نفوذ ندیفرا ،ییغذا عناصر چرخه ه،یتجز روند

 دارند، هاآن عیتوز و تنوع اهان،يگ رشد جه،يدرنت و آب و
سازگانبوم یابیارز و تیریمد ،یحفاظت یهابرنامه در نیبنابرا

 یضرور انیزخاک یفراوان و غنا تنوع، یهاشاخص نييتع ،ها
 اطالعات وجود عدم علتبه (.al et Nahmani,. 2005) است

شيپ پژوهش در گنو، شدهحفاظت منطقه در موجودات نیا
 در خاک ماکروفون یکنواختی و یستیز تنوع ،غنا رو

 بادامک خالص توده کی در استراحت و شیرو یهافصل
(Spach scoparia Amygdalus) ضمن .شد یبررس 

 یهایژگیو راتييتغ ،منطقه نیا در خاک ماکروفون ییشناسا
 یبرخ نيب یهمبستگ و استراحت و شیرو یهافصل در هاآن

 شد. یابیارز ماکروفون یستیز یهاشاخص و خاک صفات
 شدهحفاظت مناطق جزء ورذکم شگاهیرو نکهیا بهتوجهبا

 یاهشاخص درمورد روشيپ پژوهش جینتا از نیبنابرا ،است
 در هیپا اطالعات عنوانبه توانیم خاک ماکروفون یستیز

الس در هاشاخص نیا سهیمقا .کرد استفاده مطالعه مورد منطقه
 نظورمبه شگاهیرو تيوضع راتييتغ شیپا امکان ،ندهیآ یها
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 .کندیم فراهم را بهتر تیریمد
 
 هاروش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

′ 16″ ییايجغراف عرض با گنو شدهحفاظت منطقه مرکز
 یغرب شمال در یشرق 56° 4′ 18″ طول و یشمال °27 29

 نيانگيم با منطقه نیا .(1)شکل  دارد قرار بندرعباس
 ارتفاع متوسط در گراديسانت درجه 8/26 ساالنه حرارتدرجه
 ساالنه بارش متوسط است. شده واقع ایدر سطح از متر 2000

 منطقه خاک .است ريمتغ متریليم 75/348 تا 3/290 از آن
 ازنظر .دارد قرار لومی و شنی هایخاک طبقه در مطالعه مورد
 یشیرو هيناح دو به متعلق گنو کوه فلور ،یاهيگ یايجغراف

 -رانیا غالب یهاگونه .است یتوران -رانیا و یسند -صحارا
Amygdalus ) بادام شامل گنو ارتفاعات در یتوران

Freitag wendelboi)، بنه (.Desf atlantica Pistacia)، 
Acer ) کميک و (Koch K. polycarpos Juniperus) ارس

L. monspessulanum) هستند (2005 Soltanipoor,). 

 

 
 نقشه منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 پژوهش روش
 ارتفاع در گنو یجنگل گاهيرهذخ در گردشیجنگل از پس
 بادامک یهکتاريمن توده یک ابتدا یا،در سطح از یمتر 2200
 همه برای تاج عمودبرهم قطر دو ،سپس .شد مشخص خالص

 منظوربه شد. گيریاندازه متر از استفاده با توده درختان
 یهایژگیو و ماکروفون یريگاندازه ،نمونه قاب قرارگيری

 درختان تاج یرز از نقطه 10 خاک، شيميایی و فيزیکی
 در شد. انتخاب نظر مورد توده در تصادفی کامالً صورتبه

 از استفاده با صبح اوایل در خاک یدما ی،بردارنمونه محل
 15 عمق در دماسنج الکترود قرارگيری با و تاليجید دماسنج

 هاستفاد با خاک هاینمونه ،سپس .شد یريگاندازه یمتریسانت

 10×10×15 ابعاد با) شکلیليمستط یبردارنمونه قاب از
 فصل دو در یمتریسانت 15 تا صفر عمق از (مکعب متریسانت
 این .ندشد برداشت )بهمن( استراحت و )خرداد( یشرو

 رد بالفاصله .شد ریخته کيپالست یرو قاب داخل از هانمونه
 خاک هاینمونه از یدست صورتبه و دقت با ماکروفون عرصه،

 ماکروفون ییشناسا شد. داده قرار درصد 70 الکل در و جدا
 Borror (1989 .,al et Borror) ییشناسا ديکل از استفاده با
 سپس، .شد انجام Microscope Digital .E.E.I نيدورب با و

 شد داده قرار گراديسانت درجه 60 یدما با آون در ماکروفون
 0001/0 دقت با هاآن خشک وزن ساعت، 72 از پس و

 از پس (.Mayvan, & Rahmani 2004) شد یريگاندازه
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 منظوربه نمونه یهاخاک از یریمقاد ،ماکروفون یجداساز
 با یآل نکرب درصد .افتی انتقال شگاهیآزما به ییايميش زيآنال

 هعصار از استفاده با یکیالکتر تیهدا بالک، -یوالک روش
 دستگاه از استفاده با تروژنين ،(,Black 1965) خاک اشباع

 روش با فسفرو  متر pHبا استفاده از دستگاه  تهیدياس ،کجلدال
 .شد یريگاندازه (al. et Ribeiro, 2200) اولسون

 هاداده لیتحل و هیتجز
 یکنواختی و غنا ،یستیز تنوع یابیارز منظوربه

 ،مارگالف یغنا یهاشاخص از شدهییشناسا هایماکروفون
 نر،یو -تنوع شانون مپسون،يس تنوع ک،ينيمنه یغنا

Past  افزارنرم از استفاده با ليه یکنواختی و وليپ یکنواختی

 (.1 )جدول شد استفاده 3
 

 یکنواختی و یستیز تنوع غنا، یهاشاخص فرمول -1 جدول

 مرجع رابطه شاخص ريمتغ

 غنا
 n(n)L / 1)-S( = 1sR Margalef (1957) مارگالف

 n/ S = 2sR Menhinick (1964)√  کينيمنه

 تنوع

ϭ مپسونيس = 1 − ∑(p𝑖)2 =

𝑠

𝑖=1

1 − ∑
𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)

𝑁(𝑁 − 1)

𝑠

𝑖=1

 Simpson (1949) 

𝐻 نریو -شانون = − ∑(p𝑖  (Ln p𝑖))

𝑠

𝑖=1

 Shannon و Weaver (1949) 

 یکنواختی
 n(S)L /H = 1E Pielou (1975) لويپ

 H / ϭ / =1 2E Hill (1973) ليه

n = ؛گونه کی افراد تعداد N = ؛تعداد کل افراد p = ؛هاگونه کل به گونه کی تعداد نسبت S = گونه تعداد 

 

 بودن نرمال .شد زيآنال SPSS 26 افزارنرم کاربرد با هاداده
 د.ش دیيتأ رنوفيسم -فوکولموگر آزمون با هاداده همه عیتوز
 و یکیزيف یهایژگیو زين و شدهمحاسبه یهاشاخص سهیمقا
 از ادهاستف با استراحت و شیرو فصل دو نيب خاک ییايميش

 انجام درصد 95 نانياطم سطح در یجفت t یآمار آزمون
 یرهايمتغ نيبارتباط  یمنظور بررسبه ن،يهمچن گرفت.
 نانيماطدر سطح  رسونيپ یهمبستگ بیضراز  شدهیريگاندازه

 .درصد استفاده شد 99
 

 جینتا
 تاستراح و شیرو فصل دو نیب یستیز یهاشاخص سهیمقا

 خانواده 25 ،خرداد و بهمن هایماه یبرادرمجموع، 

 ،Anthocoridae، Carabidae، Clubionidae) ماکروفون
Coccinellidae، Cydnidae، Embiidae، Formicidae، 

Gryllidae، Hydrometridae، Ixodidae، Lepismatidae، 
Linyphiidae، Lygaeidae، Miridae، Nymphalidae، 

Olpiidae، Pentatomidae، Pompilidae، 
idaepScolopocrypto، Scutelleridae، Staphylinidae، 

Syrphidae، Tenebrionidae، Thomisidae و Tingidae) 
 یفراوان نیکمتر و نیشتريب (.2 )شکل شد ثبت و ییشناسا

 Formicidae و Thomisidae یهاخانواده به متعلق بيترتبه
 54/17 بيترتبه بنه و بادامک یبرا پوششتاج درصد .ندبود

 نظر مورد توده در درختان تراکم .آمد دستبه درصد 16/1 و
 .بود هکتار در اصله 148
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 (ب) Lygaidae و (الف) Thomisidae یهاخانواده به متعلق شدهییشناسا یهاماکروفون از ییهانمونه -2 شکل

 

 واحد در ماکروفون تعداد آمده،دستبه جینتا براساس
یمعن طوربه (مربع متر در عدد 1060) شیرو فصل در سطح

 بود (مربع متر در عدد 90) استراحت فصل از شتريب یدار
 (.3 )شکل

 

 
 یشرو و استراحت هایفصل بین خاک ماکروفون تراکم میانگین مقایسه -3 شکل

 (هستند. درصد 95 یناناطم سطح در داریمعن اختالف دهندهنشان متفاوت حروف)

 

 
 رویش و استراحت هایفصل بین خاک ماکروفون یکنواختی و غنا ،زیستی تنوع هایشاخص میانگین مقایسه -4 شکل

 (هستند. درصد 95 اطمینان سطح در دارمعنی اختالف دهندهنشان شاخص هر در متفاوت حروف)
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 تنوع ،(کينيو منه مارگالف) غنا یهاشاخص نيانگيم سهیمقا
( ليه و پيلو) یکنواختی( و نریو -شانون و مپسوني)س یستیز

 بيترتبه) شیرو فصل درها شاخص نیا همهداد که مقدار  نشان
 یداریمعن طوربه( 93/0 و 89/0 ،77/1 ،79/0، 15/2، 55/2

، 13/0، 09/0، 53/0، 23/0 بيترتبه) استراحت فصل به نسبت
 (.4)شکل  بودند شتري( ب19/0 و 49/0

 ییایمیش و یکیزیف یهایژگیو و ماکروفون تودهیز سهیمقا
 استراحت و شیرو فصل دو نیب خاک

 در خاک ماکروفون تودهیز آمده،دستبه جینتا براساس
 یداریمعن طوربه (مربع متر در گرمیليم 9/5) شیرو فصل

 بود (مربع متر در گرمیليم 7/0) استراحت فصل از شتريب
 (.5 )شکل

 

 
 استراحت و شیرو یهافصل نیب خاک ماکروفون تودهزی نیانگیم سهیمقا -5 شکل

 (هستند. درصد 95 اطمینان سطح در دارمعنی اختالف دهندهنشان متفاوت حروف)
 

 (درصد 25/0) شیرو فصل در خاک کل تروژنين مقدار
 (درصد 14/0) استراحت فصل از شتريب یداریمعن طوربه
 یآل کربن ش،یرو فصل در خاک ،نيهمچن .آمد دستبه

 (درصد 5/1) استراحت فصل به نسبت (درصد 7/2) یشتريب
 (.6 )شکل داشت

 

 
 استراحت و شیرو یهافصل نیبخاک  کل یتروژنن و یآل کربن نیانگیم سهیمقا -6 شکل

 (هستند. درصد 95 اطمینان سطح در دارمعنی اختالف دهندهنشان هر ماده یبرا متفاوت حروف)
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 نيب خاک کل فسفر مقدار اختالف که داد نشان گرید جینتا
 گرمیليم 7/4 و 6/6 بيترت)به استراحت و شیرو یهافصل

-7 )شکل بود داریمعن ،درصد 95 نانياطم سطح در (تريل در
 5/21) شیرو فصل در زين خاک حرارتدرجه الف(.
 4/6) استراحت فصل به نسبت یداریمعن طوربه (گراديسانت
 در خاک تهیدياس مقدار ب(. -7 )شکل بود شتريب (گراديسانت

 اختالف که آمد دستبه 5/7 استراحت و شیرو یهافصل
 نيب ن،يهمچن (.ج -7 )شکل نداشتند باهم یداریمعن

 خاک یکیالکتر تیهدا ازنظر استراحت و شیرو یهافصل
یمعن اختالف (متریسانت بر موسیليم کی و 88/0 بيترت)به
 د( -7 )شکل نشد مشاهده یدار

 

 

 
 

 استراحت و شیرو یهافصل نیب )د( خاک یکیالکتر تیهدا و )ج( تهیدیاس )ب(، حرارتدرجه )الف(، کل فسفر نیانگیم سهیمقا -7 شکل
 (هستند. درصد 95 اطمینان سطح در دارمعنی اختالف دهندهنشان نمودار هر در متفاوت حروف)

 
 یهایژگیو با ماکروفون یستیز یهاشاخص نیب یهمبستگ

 خاک ییایمیش و یکیزیف
 با خاک شدهیريگاندازه یرهايمتغ نيب یهمبستگ در

 و غنا زیستی، تنوع هایشاخص که شد مشخص ماکروفون

 و مثبت همبستگی ماکروفون، فراوانی و پيلو یکنواختی
 دارند حرارتدرجه و آلی کربن نيتروژن، فسفر، با داریمعنی

 به متعلق بيترتبه یهمبستگ یهابیضر نیشتريب (.2 جدول)
 (،r=99/0) خاک تروژنين درصد با یآل کربن درصد
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 یغنا ماکروفون، یفراوان ،نریو -شانون تنوع یهاشاخص
 یهابی)ضر خاک حرارتدرجه با کينيمنه یغنا و مارگالف
 ،(83/0 و 87/0 ،92/0 ،93/0 بيترتبه یهمبستگ
 فراوانی و وینر -شانون تنوع سيمپسون، تنوع هایشاخص

 ،75/0 ترتيببه همبستگی هایضریب) فسفر با ماکروفون
 خاک حرارتدرجه با ماکروفون تودهیز و( 72/0 و 72/0

(72/0=r) (2 جدول) ندبود. 

 
 ماکروفون با خاک شدهیریگاندازه صفات یهمبستگ ضریب -2 جدول

 ريمتغ
یلي)م یکیالکتر تیهدا بیضر

 متر(یموس بر سانت

 فسفر

 (تريگرم در لیلي)م

 تروژنين

 )درصد(

 یآل کربن

 )درصد(

 دما

 (گراديسانت)

 ns 00/0 **72/0 **64/0 **62/0 **92/0 (مربع متر در تعداد) یفراوان

 ns 00/0 **65/0 *54/0 *51/0 **87/0 مارگالف یغنا شاخص

 ns 05/0 *54/0 *53/0 *52/0 **83/0 کينيمنه یغنا شاخص

 ns 7/0- **75/0 **65/0 **64/0 **63/0 مپسونيس تنوع شاخص

 ns 069/0 **72/0 **62/0 **6/0 **93/0 نریو -شانون تنوع شاخص

 ns 19/0 *47/0 *45/0 *45/0 *49/0 لويپ یکنواختی شاخص

 ns 45/0 ns 33/0 ns 33/0 *61/0 ns 11/0 ليه یکنواختی شاخص

 ns 06/0- ns 35/0 **56/0 **56/0 **72/0 در متر مربع( گرمیليم) تودهیز

 ns 25/0 *53/0 **99/0 1 **72/0 )درصد( یآل کربن

 داریرمعنيغ ns درصد؛ 95 نانياطم سطح در داریمعن * درصد؛ 99 نانياطم سطح در داریمعن **

 

 بحث
 و یزيحاصلخ بر تأثيرگذار زیستی عامل یک ،ماکروفون

 زیستی، فعاليت سبببه که است جنگلی هاینسازگابوم توليد
 عنوانبه زیستی، تنوع افزایش و خاک تخریب به حساسيت

 شدت و سازگانبوم سالمت حاصلخيزی، ایهشاخص از یکی
 (.al et Blouin,. 2013) شودیم استفاده خاک زیستی فعاليت

 و یاهيگ پوشش نيب ارتباط ،هاپژوهش از یاريبس رد
 اثرات اما ،است شده تأکيد و دیيتأ خاک یستیز موجودات

 هنوز خاک ماکروفون بر هاگونه بيترک و یاهيگ تودهیز
 .(al et Vazquez,. 2020) است نشده درک یدرستبه

 یگهمبست رو،شيپ پژوهش در آمدهدستبه جینتا براساس
 تراکم نيب درصد 99 نانياطم سطح در یداریمعن و مثبت

 یکنواختی و یستیز تنوع غنا، یهاشاخص و خاک ماکروفون
 جینتا .شتدا وجود خاک تروژنين درصد و فسفر مقدار با پيلو

 شیرو فصل در خاک یآل کربن که داد نشان روشيپ پژوهش
 5/1) استراحت فصل به نسبت یداریمعن طوربه (درصد 7/2)

 را یمشابه جینتا ،(2007) همکاران و Li .بود شتريب درصد(
 خاک ماکروفون یفراوان و تودهیز ،نيهمچن .کردند گزارش

 با هک آمد دستبه استراحت فصل از شتريب شیرو فصل در
 Kooch و Bayranvand و (2201) همکاران و Kheiri جینتا
 رو،شيپ پژوهش گرید جینتا براساس .دارد مطابقت (2016)

 و یستیز یهاشاخص نيب یداریمعن و مثبت یهمبستگ
 یراستا در که داشت وجود یآل ماده با ماکروفون یفراوان

 Shayanmehr (2013) و Mayvan Mehrafrooz جینتا
 ملع اندامگانزیر کربن و انرژی منابع عنوانبه آلی ماده .است

 رد ميکروبی جمعيت تحریک سبب تنهانه کهیطوربه ،کندیم
 گياه ریشه تودهیز بلکه ،شودیم (Rhizosphere) گاهشهیر

 با دو نیا ،بيترتنیبد .دهدیم شیافزا زين را (یآل کربن )منبع
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 خاک ونماکروف تيفعال شیافزا سبب گریکدی بر متقابل اثر
 یهاشاخص و یآل ماده نيب یهمبستگ بهتوجهبا .شوندیم
 یکی که کرد استدالل نيچن توانیم خاک ماکروفون یستیز
 فصل در ماکروفون یفراوان و هاشاخص نیا شیافزا لیدال از
 دوره نیا در اهيگ یشیرو و یکيمتابول تيفعال شیافزا ش،یرو

 یط شتريب یآل مواد کردن فراهم با خاک ییباال یهاهیال .است
 طيمح گنو، گاهرهيذخ یکوهستان طیشرا در شیرو فصل

یم فراهم ماکروفون تنوع و تراکم ت،يفعال یبرا را یمساعدتر
  .(Shayanmehr & Mayvan Mehrafrooz, 2013) کنند

 ساختمان کی جادیا سبب خاک یآل مواد ،یکل طوربه
 آب ینگهدار و جذب یبرا آن به و دنشویم خاک در مطلوب

 یانرژ کردن فراهم با یآل ماده .دنکنیم کمک یمغذ مواد و
 ليتشک ی)برا تروژنين کربن(، یحاو باتيترک قیازطر)

 ليتسه را خاک زنده موجودات رشدونمو فسفر، و (نيپروتئ
یم ماکروفون تيجمع شیافزا سبب قیطر نیا از و کندیم

 (.Shayanmehr, & Mayvan Mehrafrooz 2013) شود
 یآل ادهم توسط که هستند یعناصر ،گوگرد و فسفر تروژن،ين

,Asgari ) شوندیم آزاد هیتجز زمان در و شده جذب خاک از

 فصل در فسفر رو،شيپ پژوهش جینتا براساس (.2013
 استراحت فصل به نسبت یامالحظهقابل شیافزا ،شیرو

 Milleret و Bayon Le یهاافتهی با راستاهم که داشت
 شیافزا ،شیرو فصل در زين خاک کل تروژنين .است (2009)

 و Kooch .داد نشان استراحت فصل به نسبت یدرصد 78
Zoghi (2014) و Sadaghiani-Rasouli همکاران و 

 یاهيگ اییبقا .کردند گزارش را یمشابه جینتا ،(2015)
 در مرده یهاشهیر و خاک روی هاشاخه و هابرگ ازجمله
 در یريقرارگ محضبه ایبقا نیا .مانندیم یباق خاک داخل
 عناصر سپس، .شوندیم هیتجز یستیز تيفعال اثر در خاک

 گردندیبازم خاک به و شوندیم آزاد هاآن در موجود ییغذا
 .شوندیم خاک در موجود ییغذا عناصر شیافزا سبب که

 خاک ماکروفون تيفعال و محرک عوامل از یکی ،تروژنين
 هرچه که است شده گزارش نيشيپ یهاپژوهش در .است

 یفراوان و تودهیز ت،يفعال ،باشد کمتر تروژنين به کربن نسبت
Kooch, & Moghimian ) بود خواهد شتريب ماکروفون

 یهاشاخص و ماکروفون شیافزا گرید ليدل نیبنابرا ،(2013
 تواندیم استراحت فصل به نسبت شیرو فصل در آن یستیز

 ویس از .باشد شیرو فصل در خاک فسفر و تروژنين شیافزا
 .تاس متقابل خاک، روفونکما و فسفر نيب رابطه گر،ید

 ییایوپ بر ميرمستقيغ و ميمستق طوربه زين خاک ماکروفون
 .گذاردیم ريتأث (آن به اهانيگ یدسترس و تحرک نظر از) فسفر
 یط آن ییایپو که است یمهم ییغذا عناصر از یکی ،فسفر

 لیدال از یکی نیبنابرا ،ابدییم شیافزا نماکروفو تيفعال
 شتريب تيفعال به توانیم را شیرو دوره در فسفر شیافزا

Bayon Le & ) داد نسبت لفص نیا یط خاک ماکروفون

2009 ,Milleret.) 
 لیدال از خاک، ییو عناصر غذا یآل ماده نقش از ريغبه

 فصل در خاک ماکروفون تودهیز و تراکم شیافزا گرید
 اشارهفصل  نیو رطوبت مناسب در ا دما به توانیم شیرو

 در حرارتدرجه(. Kooch & Bayranvand, 2016) کرد
 از شتريب یداریمعن طوربه (گراديسانت 5/21) شیرو فصل
 شیافزا .آمد دستبه (گراديسانت 4/6) استراحت فصل
 و یکاف رطوبت با همراه (نهيبه حرارتدرجه) حرارتدرجه

 یزخاک موجودات انواع تيفعال شیافزا سبب ادیز تروژنين
 براساس .(USDA, 1994) دنشویم زهیرالش عیسر هیتجز و

 همه با یداریمعن ميمستق رابطه ،حرارتدرجه ،2 جدول جینتا
 .داد نشان( هيل یکنواختی شاخص جزبه) یستیز یهاشاخص

 ،خاک یرطوبت و ییدما شرایط شدن مساعد با شیرو فصل در
 هاآن تيجمع ،جهيدرنت .شودیم فعال زیستی ازنظر ماکروفون

al et Kalu,. ) کنندیم تجمع خاک سطح در و ابدییم شیافزا

 مهم یهاعلت از گرید یکی تواندیم موضوع نیا (.2015
 از .باشد شیرو فصل در ماکروفون تراکم و تيفعال شیافزا
 در .کرد اشاره درختان پوششتاج به توانیم گرید لیدال
 ایه،س ایجاد با پوششتاج گنو، گاهرهيذخ یکوهستان طیشرا

 را یبمناس بستر ،برگالش توليد و خاک دمای رطوبت، تنظيم
 کندیم فراهم خاک ماکروفون تودهیز و تراکم شیافزا یبرا
(2010 .,al et Sayad.) 

 یستیز تنوع مارگالف، و کينيمنه یغنا یهاشاخص
 فصل در ليه و لويپ یکنواختی و مپسونيس و نریو -شانون

https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Rasouli-Sadaghiani
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 با هک ندبود استراحت فصل از شتريب یداریمعن طوربه شیرو
 مطابقت (2018) همکاران و Ghorbanzadeh پژوهش جینتا

 ،تنوع و (Stability) ثبات عامل دو ،بومستیز کی در .دارد
al et Ghorbanzadeh,. ) هستند گریکدی ملزوم و الزم

یم (دارییپا) ثبات تداوم و حفظ سبب تنوع شیافزا (.8201
 در نریو -شانون مانند ییهاشاخص ادیز مقدار نیبنابرا شود،

 است منطقه آن ثبات دهندهنشان منطقه کی
(2018 .,al et Ghorbanzadeh). تنوع درجه که است یگفتن 
 هاگونه تجمعي غلبه مقدار تعيين برای اغلب سيمپسون یستیز
 مپسونيس یستیز تنوعمعمول، هرچه  طوربه .رودیم کاربه
 شاخص نیا مقدار باشد، بيشتر اجتماع در گونه یک یبرا
 افراد فراوانی توزیع هرچه ،برعکس. کندیم ميل کی سمتبه

یم کینزد صفر به شاخص این باشد، تریکنواخت هاگونه بين
 نکهیا بهباتوجه .( 2018et alGhorbanzadeh ,.) شود

 مطالعه مورد منطقه در شیفصل رو یط سيمپسون شاخص
 کهگرفت  جهينت توانیم نیبنابرا ،کندمی ميل کی سمتبه

 گنو شدهحفاظت منطقه در ماکروفون غالب هایگونه یفراوان
 .است ادیز

 از یاشن یمياقل راتييتغ رو،شيپ پژوهش جینتا براساس
 و حرارت(درجه خصوصبه) خاک ميخرداقل ،یفصل راتييتغ
 ت،يفعال در یاکنندهنييتع نقش ،آن ییايميش یهایژگیو زين

یژگیو .دارند جنگل خاک ماکروفون یستیز تنوع و تراکم
 کم درصد مانند گنو شدهحفاظت منطقه خاص یها

 آن کم یزيحاصلخ و عمقکم و یسنگالخ خاک پوشش،تاج
 است دهش سبب کشور گرید نقاط در مشابه طیشرا به نسبت

 نینابراب باشد، شکننده و حساس اريبس منطقه، نیا طیشرا که
 عنوانبه هاآن تيفعال و ادیز تنوع خاک، در ماکروفون حضور

 و ییغذا عناصر بازگشت در یديکل عوامل از یکی
 سالمت در یاسازنده نقش تواندیم خاک یزيحاصلخ

 ینندگشک بهتوجهبا .دنباش داشته آن تعادل حفظ و سازگانبوم
 دخالت نیکمتر عرصه، یهاگونه یکندرشد و گنو سازگانبوم
 بخش تواندیم یحت شیرو فصل در ژهیوبه منطقه نیا در
 ذفح با .دهد رييتغ شدتبه را خاک ینيروزم زين و ینيرزمیز

 ،یستیز یهاشاخص کاهش ای ماکروفون مختلف یهاگونه

جبران یهاخسارت و شود خارج تعادل از گنو سازگانبوم
 اظتحف لزوم برعالوه نیبنابرا شود، جادیا عرصه در یریناپذ

 در شدهییشناسا ماکروفون یهاخانواده تنوع حفظ و منطقه از
 ،ایگونه تنوع هایشاخص که گفت توانیم روشيپ پژوهش

 در یتیریمد یهااقدام یابیارز منظوربه یخوب مفسر
 دیبا هاشاخص نیا .شوندیم محسوب یعيطب یهاسازگانبوم
 و هاسازگانبوم دارییپا سنجش عوامل از یکی عنوانبه

 قرار یعيطب منابع رانیمد توجه مورد هاآن کاهش ای نوسان
 و راتييتغ روند به یدسترس با .شوند شیپا ساالنه و دنريگ

 یهاشاخص کاهش ای رييتغ صورت در و سازگانبوم سالمت
 و ميترم یبرا حيصح یتیریمد هایتصميم توانیم یستیز

 .کرد اتخاذ آن حفاظت
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Abstract 

   The aim of this study was to compare the richness, diversity, and evenness of soil macrofauna 

and the factors affecting it during the growing and dormant seasons in Amygdlus scoparia Spach 

stand in the protected area of Geno located in Hormozgan province, Iran. After the selection of a 

half-hectare stand of Amygdalus scoparia in the Geno protected area, 10 soil samples were 

randomly collected in the depth of 15 cm, under the crown of trees in growing and dormant 

seasons in order to measure physiochemical characteristics and identify soil macrofauna and their 

relations. After macrofauna separation, samples were transferred to the laboratory for 

physiochemical analysis. All variables were compared across two seasons using T-Test analysis 

(p <0.05) and the correlation of variables was analyzed using Pearson correlation (p <0.01). The 

results showed that all soil properties (nitrogen, carbon, phosphorus, and temperature) except 

electrical conduction and soil acidity in the growing season were significantly higher than those 

in dormant season. The frequency and biomass of macrofauna in the growing season were 1060 

in m2 and 5.9 mg.m-2, respectively, comapred to 90 in m2 and 0.7 mg.m-2 obtained for dormant 

seasons. Further, the indices of Margalef, Menhinick, Simpson, Shannon and Waever, and 

evenness Pielou and Hill in growing season (2.55, 2.15, 0.79, 1.77, 0.89, and 0.93) were 

significantly higher than those in dormant season (0.23, 0.53, 0.09, 0.13, 0.49, and 0.19, 

respectively). Soil macrofauna frequency along with biodiversity, richness, and Pielou evenness 

indices showed positive and significant correlations with organic carbon, phosphorus, nitrogen 

and soil temperature. 
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