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چکیده

در پژوهش پيشرو ،غنا ،تنوع و یکنواختی ماکروفون خاک در یک توده خالص بادامک ( )Amygdalus scoparia Spachو عوامل

مؤثر بر آنها در فصلهای رویش و استراحت مقایسه شدهاند .پس از انتخاب یک توده نيمهکتاری در منطقه حفاظتشده گنو در استان
هرمزگان 10 ،نمونه خاک بهصورت تصادفی تا عمق  15سانتیمتری از زیر تاج درختان در فصلهای رویش و استراحت برداشت شد.
در عرصه ،ماکروفون از نمونهها جدا شد و برای شناسایی به آزمایشگاه انتقال یافتند .برخی ویژگیهای فيزیکی و شيميایی نمونههای
خاک نيز در آزمایشگاه اندازهگيری شدند .مقایسه ویژگیهای اندازهگيریشده بين دو فصل رویش و استراحت با آزمون آماری  Tدر
سطح اطمينان  95درصد و رابطه بين آنها با ماکروفون خاک با استفاده از همبستگی پيرسون در سطح اطمينان  99درصد ارزیابی شد.
نتایج نشان داد که همه ویژگیهای خاک شامل کربن آلی ،نيتروژن ،فسفر و درجهحرارت بهجز هدایت الکتریکی و اسيدیته خاک در
فصل رویش بهطور معنیداری بيشتر از فصل استراحت بودند .فراوانی و زیتوده بيشتری برای ماکروفون خاک در فصل رویش (بهترتيب
 1060عدد در متر مربع و  5/9ميلیگرم در متر مربع) نسبت به فصل استراحت (بهترتيب  90عدد در متر مربع و  0/7ميلیگرم در متر
مربع) بهدست آمد .همچنين ،شاخصهای غنای مارگالف ،غنای منهينيک ،تنوع زیستی سيمپسون ،تنوع زیستی شانون -وینر ،یکنواختی
پيلو و یکنواختی هيل در فصل رویش (بهترتيب  0/89 ،1/77 ،0/79 ،2/15 ،2/55و  )0/93بهطور معنیداری بيشتر از فصل استراحت
(بهترتيب  0/49 ،0/13 ،0/09 ،0/53 ،0/23و  )0/19بودند .تراکم ماکروفون خاک و شاخصهای تنوع زیستی ،غنا و یکنواختی پيلو،
همبستگیهای مثبت و معنیداری با کربن آلی ،فسفر ،نيتروژن و دمای خاک نشان دادند.
واژههای کلیدی :تنوع ،فصل رویش ،ماکروفون خاک.

مقدمه
تنوع زیستی خاک شامل موجوداتی است که همه یا بخشی

از چرخه زندگی خود را در خاک یا الشبرگ سپری میکنند.
موجودات زنده خاک ،بخش بزرگی از تنوع زیستی خشکی
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را تشکيل میدهند و فرایندهای مهم و حياتی برای
حاصلخيزی خاک را انجام میدهند (.)Asgari, 2013
ماکروفون خاک بهعنوان یک جزء زیستی مهم و تأثيرگذار در
فرایندهای خاک ،اهميت زیادی در چرخه مواد غذایی ،انرژی،
پویایی مواد آلی و روند تجزیه آن در خاک دارد ( Mathieu
 .)et al., 2009دستيابی به اطالعات پایه در این زمينه شامل
بررسی اثرات رویشگاه ،پوشش گياهی و ویژگیهای فيزیکی
و شيميایی خاک بر تنوع زیستی موجودات زنده خاک و تعيين
سهم هریک از آنها بهمنظور برنامهریزیهای مدیریتی صحيح
در راستای حفاظت و حمایت از بومسازگانهای جنگلی
ضروری است.
نتایج پژوهش  Moghimianو  )2013( Koochدرمورد
تأثير برخی از عوامل فيزیوگرافی ،فيزیکی و شيميایی خاک
بر زیتوده کرم خاکی در جنگلهای ممرز نوشهر نشان داد که
نسبت کمتر کربن به نيتروژن سبب افزایش فراوانی و زیتوده
ماکروفون خاک میشود Mehrafrooz Mayvan .و
 )2013( Shayanmehrبا بررسی تنوع و تغييرات جمعيت
بندپایان طی فصلهای مختلف در خاک جنگل سمسکنده در
استان مازندران گزارش کردند که بيشترین تنوع ماکروفون
خاک در فصل تابستان و کمترین تنوع آن در فصلهای
زمستان و بهار وجود دارند .براساس نتایج پژوهش Rasouli-
 Sadaghianiو همکاران ( ،)2015مقدار نيترات خاک در
کشت گلخانهای و در حضور ماکروفون 49 ،درصد افزایش
یافت .بهطور کلی ،استفاده از مواد آلی مختلف با تلقيح
ماکروفون ،نتایج مطلوبتری نسبت به شرایط عدم حضور
آنها بههمراه دارد که سبب بهبود ویژگیهای زیستی خاک
میشود Mohammadi .و همکاران ( )2018با بررسی
ماکروفون خاک در جنگلهای زاگرس در استان کرمانشاه
گزارش کردند که فراوانی و تنوع ماکروفون و نيز برخی ویژگی
های خاک در داخل جستگروههای بلوط ایرانی ( Quercus
 )brantiiبا خارج آن ،اختالف معنیداری دارند .همچنين،
همبستگی مثبت و معنیداری بين فراوانی و تنوع ماکروفون
خاک با عمق الشبرگ و مساحت تاج گونه مذکور بهدست
آمد که دليل آن ،مواد آلی زیاد ،تمرکز عناصر غذایی و
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دسترسی موجودات به منابع غذایی بيشتر در الشبرگ ذکر
شد .از عوامل مؤثر دیگر بر فعاليت ماکروفون میتوان به
درجهحرارت زیاد اشاره کرد که بهعنوان عامل بازدارنده عمل
میکند .چنانچه براساس پژوهشهای انجامشده در ساوانا ،دما
ی بيشتر از  55درجه سانتيگراد سبب کاهش درصد ماده آلی
و تنوع نماتدها در خاک میشود ( Bongers & Bongers,
 .)1998از سوی دیگر ،تراکم پوشش گياهی بهعنوان یک
عامل مثبت تأثيرگذار بر شاخصهای بومشناختی عمل
میکند Mathieu .و همکاران ( )2009با بررسی تنوع زیستی
ماکروفون خاک در جنگلهای آمازون گزارش کردند که
کاهش تراکم پوشش گياهی با کاهش تنوع ماکروفون خاک
ارتباط دارد .براساس نتایج پژوهش  Jeddiو Chaieb
( ،)2010تراکم پوشش گياهی در بومسازگانهای استپی
تونس ،نقش مهمی در مقدار نيتروژن و ماکروفون خاک ایفا
میکند .بهطوریکه در مناطق دارای تراکم زیاد ریشه و پوشش
گياهی ،مقادیر بيشتری نيتروژن و ماکروفون مشاهده شد.
موجودات خاکزی ،نقش مهمی در عملکرد بومسازگان،
روند تجزیه ،چرخه عناصر غذایی ،فرایند نفوذ و تبادل گازها
و آب و درنتيجه ،رشد گياهان ،تنوع و توزیع آنها دارند،
بنابراین در برنامههای حفاظتی ،مدیریت و ارزیابی بومسازگان
ها ،تعيين شاخصهای تنوع ،غنا و فراوانی خاکزیان ضروری
است ( .)Nahmani et al., 2005بهعلت عدم وجود اطالعات
این موجودات در منطقه حفاظتشده گنو ،در پژوهش پيش
رو غنا ،تنوع زیستی و یکنواختی ماکروفون خاک در
فصلهای رویش و استراحت در یک توده خالص بادامک
( )Amygdalus scoparia Spachبررسی شد .ضمن
شناسایی ماکروفون خاک در این منطقه ،تغييرات ویژگیهای
آنها در فصلهای رویش و استراحت و همبستگی بين برخی
صفات خاک و شاخصهای زیستی ماکروفون ارزیابی شد.
باتوجهبه اینکه رویشگاه مذکور جزء مناطق حفاظتشده
است ،بنابراین از نتایج پژوهش پيشرو درمورد شاخصهای
زیستی ماکروفون خاک میتوان بهعنوان اطالعات پایه در
منطقه مورد مطالعه استفاده کرد .مقایسه این شاخصها در سال
های آینده ،امکان پایش تغييرات وضعيت رویشگاه بهمنظور
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مدیریت بهتر را فراهم میکند.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
مرکز منطقه حفاظتشده گنو با عرض جغرافيایی ′ 16″
 27° 29شمالی و طول  56° 4′ 18″شرقی در شمال غربی
بندرعباس قرار دارد (شکل  .)1این منطقه با ميانگين
درجهحرارت ساالنه  26/8درجه سانتيگراد در متوسط ارتفاع
 2000متر از سطح دریا واقع شده است .متوسط بارش ساالنه

آن از  290/3تا  348/75ميلیمتر متغير است .خاک منطقه
مورد مطالعه در طبقه خاکهای شنی و لومی قرار دارد .ازنظر
جغرافيای گياهی ،فلور کوه گنو متعلق به دو ناحيه رویشی
صحارا -سندی و ایران -تورانی است .گونههای غالب ایران-
تورانی در ارتفاعات گنو شامل بادام ( Amygdalus
 ،)wendelboi Freitagبنه (،)Pistacia atlantica Desf.
ارس ( )Juniperus polycarpos K. Kochو کيکم ( Acer
 )monspessulanum L.هستند (.)Soltanipoor, 2005

شکل  -1نقشه منطقه مورد مطالعه

روش پژوهش
پس از جنگلگردشی در ذخيرهگاه جنگلی گنو در ارتفاع
 2200متری از سطح دریا ،ابتدا یک توده نيمهکتاری بادامک
خالص مشخص شد .سپس ،دو قطر عمودبرهم تاج برای همه
درختان توده با استفاده از متر اندازهگيری شد .بهمنظور
قرارگيری قاب نمونه ،اندازهگيری ماکروفون و ویژگیهای
فيزیکی و شيميایی خاک 10 ،نقطه از زیر تاج درختان
بهصورت کامالً تصادفی در توده مورد نظر انتخاب شد .در
محل نمونهبرداری ،دمای خاک در اوایل صبح با استفاده از
دماسنج دیجيتال و با قرارگيری الکترود دماسنج در عمق 15
سانتیمتری اندازهگيری شد .سپس ،نمونههای خاک با استفاده

از قاب نمونهبرداری مستطيلیشکل (با ابعاد 10×10×15
سانتیمتر مکعب) از عمق صفر تا  15سانتیمتری در دو فصل
رویش (خرداد) و استراحت (بهمن) برداشت شدند .این
نمونهها از داخل قاب روی پالستيک ریخته شد .بالفاصله در
عرصه ،ماکروفون با دقت و بهصورت دستی از نمونههای خاک
جدا و در الکل  70درصد قرار داده شد .شناسایی ماکروفون
با استفاده از کليد شناسایی )Borror et al., 1989( Borror
و با دوربين  E.E.I. Digital Microscopeانجام شد .سپس،
ماکروفون در آون با دمای  60درجه سانتيگراد قرار داده شد
و پس از  72ساعت ،وزن خشک آنها با دقت 0/0001
اندازهگيری شد ( .)Rahmani & Mayvan, 2004پس از
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تجزیه و تحلیل دادهها
بهمنظور ارزیابی تنوع زیستی ،غنا و یکنواختی
ماکروفونهای شناساییشده از شاخصهای غنای مارگالف،
غنای منهينيک ،تنوع سيمپسون ،تنوع شانون -وینر،
یکنواختی پيلو و یکنواختی هيل با استفاده از نرمافزار Past
 3استفاده شد (جدول .)1

جداسازی ماکروفون ،مقادیری از خاکهای نمونه بهمنظور
آناليز شيميایی به آزمایشگاه انتقال یافت .درصد کربن آلی با
روش والکی -بالک ،هدایت الکتریکی با استفاده از عصاره
اشباع خاک ( ،)Black, 1965نيتروژن با استفاده از دستگاه
کجلدال ،اسيدیته با استفاده از دستگاه  pHمتر و فسفر با روش
اولسون ( )Ribeiro et al., 2002اندازهگيری شد.

جدول  -1فرمول شاخصهای غنا ،تنوع زیستی و یکنواختی
متغير
غنا

شاخص

رابطه

مرجع

مارگالف

)Rs1 = (S-1) / Ln(n

)1957( Margalef

منهينيک

Rs2 = S / √n

)1964( Menhinick

سيمپسون

∑ ϭ = 1 − ∑(p𝑖 )2 = 1 −
𝑖=1

𝑖=1

تنوع

𝑠

شانون -وینر
یکنواختی

)𝑛𝑖 (𝑛𝑖 − 1
)𝑁(𝑁 − 1

𝑠

𝑠

)1949( Simpson

)) 𝑖𝐻 = − ∑(p𝑖 (Ln p

 Shannonو )1949( Weaver

پيلو

)E1 = H/ Ln(S

)1975( Pielou

هيل

E2 =1 / ϭ / H

𝑖=1

)1973( Hill

 = nتعداد افراد یک گونه؛  = Nتعداد کل افراد؛  = pنسبت تعداد یک گونه به کل گونهها؛  = Sتعداد گونه

دادهها با کاربرد نرمافزار  SPSS 26آناليز شد .نرمال بودن
توزیع همه دادهها با آزمون کولموگروف -سميرنوف تأیيد شد.
مقایسه شاخصهای محاسبهشده و نيز ویژگیهای فيزیکی و
شيميایی خاک بين دو فصل رویش و استراحت با استفاده از
آزمون آماری  tجفتی در سطح اطمينان  95درصد انجام
گرفت .همچنين ،بهمنظور بررسی ارتباط بين متغيرهای
اندازهگيریشده از ضریب همبستگی پيرسون در سطح اطمينان
 99درصد استفاده شد.

نتایج
مقایسه شاخصهای زیستی بین دو فصل رویش و استراحت
درمجموع ،برای ماههای خرداد و بهمن 25 ،خانواده

ماکروفون (،Clubionidae ،Carabidae ،Anthocoridae
،Formicidae ،Embiidae ،Cydnidae ،Coccinellidae
،Lepismatidae ،Ixodidae ،Hydrometridae ،Gryllidae
،Nymphalidae ،Miridae ،Lygaeidae ،Linyphiidae
،Pompilidae
،Pentatomidae
،Olpiidae
،Staphylinidae ،Scutelleridae ،Scolopocryptopidae
 Thomisidae ،Tenebrionidae ،Syrphidaeو )Tingidae
شناسایی و ثبت شد (شکل  .)2بيشترین و کمترین فراوانی
بهترتيب متعلق به خانوادههای  Thomisidaeو Formicidae
بودند .درصد تاجپوشش برای بادامک و بنه بهترتيب 17/54
و  1/16درصد بهدست آمد .تراکم درختان در توده مورد نظر
 148اصله در هکتار بود.
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(ب)

(الف)

شکل  -2نمونههایی از ماکروفونهای شناساییشده متعلق به خانوادههای ( Thomisidaeالف) و ( Lygaidaeب)

داری بيشتر از فصل استراحت ( 90عدد در متر مربع) بود
(شکل .)3

براساس نتایج بهدستآمده ،تعداد ماکروفون در واحد
سطح در فصل رویش ( 1060عدد در متر مربع) بهطور معنی
a

1200
800
600
400
200

b

فصل استراحت

فصل رویش

0

فراوانی (تعداد در متر مربع)

1000

شکل  -3مقایسه میانگین تراکم ماکروفون خاک بین فصلهای استراحت و رویش
(حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح اطمینان  95درصد هستند).
a
a

فصل استراحت

3

فصل رویش
a

غنای مارگالف

غنای منهينيک

b
b

تنوع سيمپسون تنوع شانون -وینر یکنواختی پيلو

شاخص

b
b

a

a

a

b

2
1

b

یکنواختی هيل

0

شکل  -4مقایسه میانگین شاخصهای تنوع زیستی ،غنا و یکنواختی ماکروفون خاک بین فصلهای استراحت و رویش
(حروف متفاوت در هر شاخص نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح اطمینان  95درصد هستند).
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مقایسه ميانگين شاخصهای غنا (مارگالف و منهينيک) ،تنوع
زیستی (سيمپسون و شانون -وینر) و یکنواختی (پيلو و هيل)
نشان داد که مقدار همه این شاخصها در فصل رویش (بهترتيب
 0/89 ،1/77 ،0/79 ،2/15 ،2/55و  )0/93بهطور معنیداری
نسبت به فصل استراحت (بهترتيب ،0/13 ،0/09 ،0/53 ،0/23
 0/49و  )0/19بيشتر بودند (شکل .)4

مقایسه زیتوده ماکروفون و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
خاک بین دو فصل رویش و استراحت
براساس نتایج بهدستآمده ،زیتوده ماکروفون خاک در
فصل رویش ( 5/9ميلیگرم در متر مربع) بهطور معنیداری
بيشتر از فصل استراحت ( 0/7ميلیگرم در متر مربع) بود
(شکل .)5
۸
۶
۵
۴
۳
۲

b

زیتوده (ميلیگرم در متر مربع)

a

۷

۱
۰
فصل رویش

فصل استراحت

شکل  -5مقایسه میانگین زیتوده ماکروفون خاک بین فصلهای رویش و استراحت
(حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح اطمینان  95درصد هستند).

مقدار نيتروژن کل خاک در فصل رویش ( 0/25درصد)
بهطور معنیداری بيشتر از فصل استراحت ( 0/14درصد)
بهدست آمد .همچنين ،خاک در فصل رویش ،کربن آلی
a

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

فصل رویش

فصل استراحت

3

2

درصد

b

1
b

کربن آلی

a

نيتروژن کل

0

شکل  -6مقایسه میانگین کربن آلی و نیتروژن کل خاک بین فصلهای رویش و استراحت
(حروف متفاوت برای هر ماده نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح اطمینان  95درصد هستند).

مقایسه غنا ،تنوع زیستی ...
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نتایج دیگر نشان داد که اختالف مقدار فسفر کل خاک بين
فصلهای رویش و استراحت (بهترتيب  6/6و  4/7ميلیگرم
در ليتر) در سطح اطمينان  95درصد ،معنیدار بود (شکل -7
الف) .درجهحرارت خاک نيز در فصل رویش (21/5
سانتيگراد) بهطور معنیداری نسبت به فصل استراحت (6/4
سانتيگراد) بيشتر بود (شکل  -7ب) .مقدار اسيدیته خاک در
(ب)

a

۲۵

فصلهای رویش و استراحت  7/5بهدست آمد که اختالف
معنیداری باهم نداشتند (شکل  -7ج) .همچنين ،بين
فصلهای رویش و استراحت ازنظر هدایت الکتریکی خاک
(بهترتيب  0/88و یک ميلیموس بر سانتیمتر) اختالف معنی
داری مشاهده نشد (شکل  -7د)

۸

(الف)

a

درجهحرارت (سانتیگراد)

b

۱۵

۴

۱۰

b

۲

۵

۰

۰
فصل استراحت

فصل رویش

a
a

هدایت الکتریکی (ميلیموس بر سانتیمتر)

۱.۵

(د)

فسفر (ميلیگرم در ليتر)

۲۰

۶

فصل استراحت

فصل رویش

a

a

(ج)

8
6

۱.۰

اسيدیته

4

۰.۵

2

۰.۰

فصل استراحت

فصل رویش

استراحت
فصلاستراحت

رویش
فصلرویش

0

شکل  -7مقایسه میانگین فسفر کل (الف) ،درجهحرارت (ب) ،اسیدیته (ج) و هدایت الکتریکی خاک (د) بین فصلهای رویش و استراحت
(حروف متفاوت در هر نمودار نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح اطمینان  95درصد هستند).

همبستگی بین شاخصهای زیستی ماکروفون با ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاک
در همبستگی بين متغيرهای اندازهگيریشده خاک با
ماکروفون مشخص شد که شاخصهای تنوع زیستی ،غنا و

یکنواختی پيلو و فراوانی ماکروفون ،همبستگی مثبت و
معنیداری با فسفر ،نيتروژن ،کربن آلی و درجهحرارت دارند
(جدول  .)2بيشترین ضریبهای همبستگی بهترتيب متعلق به
درصد کربن آلی با درصد نيتروژن خاک (،)r=0/99
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ماکروفون با فسفر (ضریبهای همبستگی بهترتيب ،0/75
 0/72و  )0/72و زیتوده ماکروفون با درجهحرارت خاک
( )r=0/72بودند (جدول .)2

شاخصهای تنوع شانون -وینر ،فراوانی ماکروفون ،غنای
مارگالف و غنای منهينيک با درجهحرارت خاک (ضریبهای
همبستگی بهترتيب  0/87 ،0/92 ،0/93و ،)0/83
شاخصهای تنوع سيمپسون ،تنوع شانون -وینر و فراوانی

جدول  -2ضریب همبستگی صفات اندازهگیریشده خاک با ماکروفون
ضریب هدایت الکتریکی (ميلی

فسفر

نيتروژن

کربن آلی

دما

موس بر سانتیمتر)

(ميلیگرم در ليتر)

(درصد)

(درصد)

(سانتيگراد)

فراوانی (تعداد در متر مربع)

0/00 ns

**0/72

**0/64

**0/62

**0/92

شاخص غنای مارگالف

0/00 ns

**0/65

*0/54

*0/51

**0/87

شاخص غنای منهينيک

0/05 ns

*0/54

*0/53

*0/52

**0/83

شاخص تنوع سيمپسون

-0/7 ns

**0/75

**0/65

**0/64

**0/63

شاخص تنوع شانون -وینر

0/069 ns

**

**

شاخص یکنواختی پيلو

0/19 ns

*

متغير

0/72

0/6

0/45

*

0/45

شاخص یکنواختی هيل

0/45 ns

0/33 ns

0/33 ns

*

0/61

زیتوده (ميلیگرم در متر مربع)

-0/06 ns

0/35 ns

**

کربن آلی (درصد)

0/25 ns

*0/53

**0/99

0/47

*

0/62

**

0/56

**

0/56
1

**
*

0/93

0/49

0/11 ns
**

0/72

**0/72

** معنیدار در سطح اطمينان  99درصد؛ * معنیدار در سطح اطمينان  95درصد؛  nsغيرمعنیدار

بحث
ماکروفون ،یک عامل زیستی تأثيرگذار بر حاصلخيزی و
توليد بومسازگانهای جنگلی است که بهسبب فعاليت زیستی،
حساسيت به تخریب خاک و افزایش تنوع زیستی ،بهعنوان
یکی از شاخصهای حاصلخيزی ،سالمت بومسازگان و شدت
فعاليت زیستی خاک استفاده میشود (.)Blouin et al., 2013
در بسياری از پژوهشها ،ارتباط بين پوشش گياهی و
موجودات زیستی خاک تأیيد و تأکيد شده است ،اما اثرات
زیتوده گياهی و ترکيب گونهها بر ماکروفون خاک هنوز
بهدرستی درک نشده است (.)Vazquez et al., 2020
براساس نتایج بهدستآمده در پژوهش پيشرو ،همبستگی
مثبت و معنیداری در سطح اطمينان  99درصد بين تراکم
ماکروفون خاک و شاخصهای غنا ،تنوع زیستی و یکنواختی
پيلو با مقدار فسفر و درصد نيتروژن خاک وجود داشت .نتایج

پژوهش پيشرو نشان داد که کربن آلی خاک در فصل رویش
( 2/7درصد) بهطور معنیداری نسبت به فصل استراحت (1/5
درصد) بيشتر بود Li .و همکاران ( ،)2007نتایج مشابهی را
گزارش کردند .همچنين ،زیتوده و فراوانی ماکروفون خاک
در فصل رویش بيشتر از فصل استراحت بهدست آمد که با
نتایج  Kheiriو همکاران ( )2012و  Bayranvandو Kooch
( )2016مطابقت دارد .براساس نتایج دیگر پژوهش پيشرو،
همبستگی مثبت و معنیداری بين شاخصهای زیستی و
فراوانی ماکروفون با ماده آلی وجود داشت که در راستای
نتایج  Mehrafrooz Mayvanو )2013( Shayanmehr
است .ماده آلی بهعنوان منابع انرژی و کربن ریزاندامگان عمل
میکند ،بهطوریکه نهتنها سبب تحریک جمعيت ميکروبی در
ریشهگاه ( )Rhizosphereمیشود ،بلکه زیتوده ریشه گياه
(منبع کربن آلی) را نيز افزایش میدهد .بدینترتيب ،این دو با
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اثر متقابل بر یکدیگر سبب افزایش فعاليت ماکروفون خاک
میشوند .باتوجهبه همبستگی بين ماده آلی و شاخصهای
زیستی ماکروفون خاک میتوان چنين استدالل کرد که یکی
از دالیل افزایش این شاخصها و فراوانی ماکروفون در فصل
رویش ،افزایش فعاليت متابوليکی و رویشی گياه در این دوره
است .الیههای باالیی خاک با فراهم کردن مواد آلی بيشتر طی
فصل رویش در شرایط کوهستانی ذخيرهگاه گنو ،محيط
مساعدتری را برای فعاليت ،تراکم و تنوع ماکروفون فراهم می
کنند (.)Mehrafrooz Mayvan & Shayanmehr, 2013
بهطور کلی ،مواد آلی خاک سبب ایجاد یک ساختمان
مطلوب در خاک میشوند و به آن برای جذب و نگهداری آب
و مواد مغذی کمک میکنند .ماده آلی با فراهم کردن انرژی
(ازطریق ترکيبات حاوی کربن) ،نيتروژن (برای تشکيل
پروتئين) و فسفر ،رشدونمو موجودات زنده خاک را تسهيل
میکند و از این طریق سبب افزایش جمعيت ماکروفون می
شود (.)Mehrafrooz Mayvan & Shayanmehr, 2013
نيتروژن ،فسفر و گوگرد ،عناصری هستند که توسط ماده آلی
از خاک جذب شده و در زمان تجزیه آزاد میشوند ( Asgari,
 .)2013براساس نتایج پژوهش پيشرو ،فسفر در فصل
رویش ،افزایش قابلمالحظهای نسبت به فصل استراحت
داشت که همراستا با یافتههای  Le Bayonو Milleret
( )2009است .نيتروژن کل خاک نيز در فصل رویش ،افزایش
 78درصدی نسبت به فصل استراحت نشان داد Kooch .و
 )2014( Zoghiو  Rasouli-Sadaghianiو همکاران
( ،)2015نتایج مشابهی را گزارش کردند .بقایای گياهی
ازجمله برگها و شاخهها روی خاک و ریشههای مرده در
داخل خاک باقی میمانند .این بقایا بهمحض قرارگيری در
خاک در اثر فعاليت زیستی تجزیه میشوند .سپس ،عناصر
غذایی موجود در آنها آزاد میشوند و به خاک بازمیگردند
که سبب افزایش عناصر غذایی موجود در خاک میشوند.
نيتروژن ،یکی از عوامل محرک و فعاليت ماکروفون خاک
است .در پژوهشهای پيشين گزارش شده است که هرچه
نسبت کربن به نيتروژن کمتر باشد ،فعاليت ،زیتوده و فراوانی
ماکروفون بيشتر خواهد بود ( Moghimian & Kooch,

مقایسه غنا ،تنوع زیستی ...

 ،)2013بنابراین دليل دیگر افزایش ماکروفون و شاخصهای
زیستی آن در فصل رویش نسبت به فصل استراحت میتواند
افزایش نيتروژن و فسفر خاک در فصل رویش باشد .از سوی
دیگر ،رابطه بين فسفر و ماکروفون خاک ،متقابل است.
ماکروفون خاک نيز بهطور مستقيم و غيرمستقيم بر پویایی
فسفر (از نظر تحرک و دسترسی گياهان به آن) تأثير میگذارد.
فسفر ،یکی از عناصر غذایی مهمی است که پویایی آن طی
فعاليت ماکروفون افزایش مییابد ،بنابراین یکی از دالیل
افزایش فسفر در دوره رویش را میتوان به فعاليت بيشتر
ماکروفون خاک طی این فصل نسبت داد ( & Le Bayon
.)Milleret, 2009
بهغير از نقش ماده آلی و عناصر غذایی خاک ،از دالیل
دیگر افزایش تراکم و زیتوده ماکروفون خاک در فصل
رویش میتوان به دما و رطوبت مناسب در این فصل اشاره
کرد ( .)Kooch & Bayranvand, 2016درجهحرارت در
فصل رویش ( 21/5سانتيگراد) بهطور معنیداری بيشتر از
فصل استراحت ( 6/4سانتيگراد) بهدست آمد .افزایش
درجهحرارت (درجهحرارت بهينه) همراه با رطوبت کافی و
نيتروژن زیاد سبب افزایش فعاليت انواع موجودات خاکزی
و تجزیه سریع الشریزه میشوند ( .)USDA, 1994براساس
نتایج جدول  ،2درجهحرارت ،رابطه مستقيم معنیداری با همه
شاخصهای زیستی (بهجز شاخص یکنواختی هيل) نشان داد.
در فصل رویش با مساعد شدن شرایط دمایی و رطوبتی خاک،
ماکروفون ازنظر زیستی فعال میشود .درنتيجه ،جمعيت آنها
افزایش مییابد و در سطح خاک تجمع میکنند ( Kalu et al.,
 .)2015این موضوع میتواند یکی دیگر از علتهای مهم
افزایش فعاليت و تراکم ماکروفون در فصل رویش باشد .از
دالیل دیگر میتوان به تاجپوشش درختان اشاره کرد .در
شرایط کوهستانی ذخيرهگاه گنو ،تاجپوشش با ایجاد سایه،
تنظيم رطوبت ،دمای خاک و توليد الشبرگ ،بستر مناسبی را
برای افزایش تراکم و زیتوده ماکروفون خاک فراهم میکند
(.)Sayad et al., 2010
شاخصهای غنای منهينيک و مارگالف ،تنوع زیستی
شانون -وینر و سيمپسون و یکنواختی پيلو و هيل در فصل
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رویش بهطور معنیداری بيشتر از فصل استراحت بودند که با
نتایج پژوهش  Ghorbanzadehو همکاران ( )2018مطابقت
دارد .در یک زیستبوم ،دو عامل ثبات ( )Stabilityو تنوع،
الزم و ملزوم یکدیگر هستند ( Ghorbanzadeh et al.,
 .)2018افزایش تنوع سبب حفظ و تداوم ثبات (پایداری) می
شود ،بنابراین مقدار زیاد شاخصهایی مانند شانون -وینر در
یک منطقه نشاندهنده ثبات آن منطقه است
( .)Ghorbanzadeh et al., 2018گفتنی است که درجه تنوع
زیستی سيمپسون اغلب برای تعيين مقدار غلبه جمعيت گونهها
بهکار میرود .بهطور معمول ،هرچه تنوع زیستی سيمپسون
برای یک گونه در اجتماع بيشتر باشد ،مقدار این شاخص
بهسمت یک ميل میکند .برعکس ،هرچه توزیع فراوانی افراد
بين گونهها یکنواختتر باشد ،این شاخص به صفر نزدیک می
شود ( .)Ghorbanzadeh et al., 2018باتوجهبه اینکه
شاخص سيمپسون طی فصل رویش در منطقه مورد مطالعه
بهسمت یک ميل میکند ،بنابراین میتوان نتيجه گرفت که
فراوانی گونههای غالب ماکروفون در منطقه حفاظتشده گنو
زیاد است.
براساس نتایج پژوهش پيشرو ،تغييرات اقليمی ناشی از
تغييرات فصلی ،خرداقليم خاک (بهخصوص درجهحرارت) و
نيز ویژگیهای شيميایی آن ،نقش تعيينکنندهای در فعاليت،
تراکم و تنوع زیستی ماکروفون خاک جنگل دارند .ویژگی
های خاص منطقه حفاظتشده گنو مانند درصد کم
تاجپوشش ،خاک سنگالخی و کمعمق و حاصلخيزی کم آن
نسبت به شرایط مشابه در نقاط دیگر کشور سبب شده است
که شرایط این منطقه ،بسيار حساس و شکننده باشد ،بنابراین
حضور ماکروفون در خاک ،تنوع زیاد و فعاليت آنها بهعنوان
یکی از عوامل کليدی در بازگشت عناصر غذایی و
حاصلخيزی خاک میتواند نقش سازندهای در سالمت
بومسازگان و حفظ تعادل آن داشته باشند .باتوجهبه شکنندگی
بومسازگان گنو و کندرشدی گونههای عرصه ،کمترین دخالت
در این منطقه بهویژه در فصل رویش حتی میتواند بخش
زیرزمينی و نيز روزمينی خاک را بهشدت تغيير دهد .با حذف
گونههای مختلف ماکروفون یا کاهش شاخصهای زیستی،
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بومسازگان گنو از تعادل خارج شود و خسارتهای جبران
ناپذیری در عرصه ایجاد شود ،بنابراین عالوهبر لزوم حفاظت
از منطقه و حفظ تنوع خانوادههای ماکروفون شناساییشده در
پژوهش پيشرو میتوان گفت که شاخصهای تنوع گونهای،
مفسر خوبی بهمنظور ارزیابی اقدامهای مدیریتی در
بومسازگانهای طبيعی محسوب میشوند .این شاخصها باید
بهعنوان یکی از عوامل سنجش پایداری بومسازگانها و
نوسان یا کاهش آنها مورد توجه مدیران منابع طبيعی قرار
گيرند و ساالنه پایش شوند .با دسترسی به روند تغييرات و
سالمت بومسازگان و در صورت تغيير یا کاهش شاخصهای
زیستی میتوان تصميمهای مدیریتی صحيح برای ترميم و
حفاظت آن اتخاذ کرد.
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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.
Keywords: Diversity, growth season, soil macrofauna.

