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  چکیده

ي هاي خانوادهبوته(وشش گیاهی مختلف در این مطالعه، فراوانی و تنوع زیستی بندپایان ماکروفون موجود در زیر دو پ
این تحقیق از . مورد بررسی قرار گرفت) استان ایالم(در پارك جنگلی چغاسبز ) برگگلسرخیان و درختان سوزنی

روز  20هر . و پنج تکرار انجام شد) هاي گیاهی مختلفپوشش(با دو تیمار  1394ابتداي فروردین تا آخر شهریور سال 
 4613در مجموع . آوري و سپس شمارش و شناسایی شدندهاي گودالی جمعبه دام افتاده در تله هايیک بار نمونه

آوري ها در طول این دوره جمعخانواده از حشرات، و یک خانواده از عنکبوت 13راسته و  8نمونه ماکروفون متعلق به 
-بیشترین فراوانی در تله دوباالن و پادمانته و دو راس Carabidae و Formicidaeي  خانواده دونتایج نشان داد . گردید

 t( پادماني  در راستهبرگان فقط تعداد حشرات موجود ي گیاهی رزاسه و سوزنی بین دو خانواده. هاي گودالی داشتند

(138)=2.97, P=0.004 ( خانواده ،Carabidae )t (138)=2.93, P=0.004 ( وNoctuidae )t (138)=2.91, P=0.004 (
 ,Formicidae )t (138)=0.83, P=0.406(،  Chrysopidae )t (138)=0.103ي  ها خانوادهداري وجود داشت و عنیتفاوت م

P=0.918(دوباالنهاي   ، راسته )t (138)=1.15, P=0.253( ،باالنراست )t (138)=1.543, P=0.125( ،ناجورباالن )t 

(138)=1.11, P=0.267( ،الرو حشرات تعداد )t (138)=0.816, P=0.416 ( هاعنکبوتو )t (138)=0.420, P=0.675 (
هاي گودالی شکار شدند و در هاي فصل بهار توسط تلهفقط در ماه پادمانبیشتر افراد راسته . داري نداشتندتفاوت معنی

بیشتري  تراکم Noctuidaeي  و خانواده پادماني  راسته. ها به میزان قابل توجهی کاهش یافت هاي بعدي تراکم آنماه
تراکم بیشتري در زیر  Carabidaeي  ي رزاسه داشتند تا سوزنی برگان درحالیکه خانواده زیر پوشش گیاهان خانواده

  .برگان داشتند پوشش گیاهی سوزنی

  
  .ایالمتنوع زیستی،  برگان،سوزنی تله گودالی،ماکروفون خاکزي، بندپایان،  :کلیدي هايواژه

                                                        
  ایالم، دانشگاه ایالم، دانشکده کشاورزي، گروه گیاهپزشکی: نویسنده مسئول، آدرس .1
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  مقدمه
در مطالعات تنوع زیستی و  نمهرگابی استفاده از

هاي گذشته به سرعت طی دههزیستی  محیطهاي ارزیابی
این جانوران از . )1996 ُ             ا لیور و بیتی، ( افزایش یافته است

- بسیار مهم بوده، و نقش ارزنده سانظر تعداد گونه و بیوم
افشانی، تشکیل و یندهایی مانند گردهآاي را در فر

ی، تجزیه مواد در طبیعت حاصلخیزي خاك، تولیدات گیاه
هاي و تنظیم جمعیت دیگر موجودات از طریق پدیده

این  .)1997دیلی و همکاران، ( شکارگري و انگلی دارند
افزون به مهرگان به طور روزخصوصیات باعث شده تا بی

عنوان شاخص تغییرات زیست محیطی مورد بررسی و 
   .)2004وارد و الرویر، ( مطالعه قرار گیرند
ارزیابی تنوع زیستی نیاز به روش جهت 

 )2000ساتهوود و هندرسون، (باشد  آوري صحیح می جمع
براي به دام هاي مناسب  یکی از انواع تله تله گودالیکه 

پیرس و ( است تن حشرات رونده بر روي زمینانداخ
ارزان و این تله از نظر طراحی ساده . )2005همکاران، 

طیف وسیعی از  چنینآسان است، هم نیز نصب آن وبوده 
هاي تله گودالی از انواع تله .زدانداحشرات را به دام می
ها که بوده و در بعضی از زیستگاهغیر فعال و تصادفی 

تله گیر است استفاده از این برداري مشکل و وقتنمونه
این نوع تله داراي انواع . )2013الیس، ( شودپیشنهاد می
هاي یکی از انواع تله تله گودالی خشک باشد،مختلف می

هاي به دام افتاده در نمونه تغذیهگودالی بوده که احتمال 
نوع دیگري از تله  ؛توسط شکارچیان وجود داردآن 

مشکل از دست رفتن گودالی نوع مرطوب آن است که 
ها توسط دیگر جانوران را ندارد و تا زمان بازدید تله نمونه

  نگه  محفوظ خودرا در  ها آنها، آوري نمونهو جمع
برداري موجودات نمونه .)1992کالرك و بلوم، ( داردمی
مهره جزء کلیدي طراحی چنین مطالعاتی است و عالوه  بی

بر مدیریت زمان باید از نظر هزینه نیز مقرون به صرفه 
  ). 1998نیو، (باشد 

هاي گودالی بسیار مفید است، برداري با تلهنمونه
هم به دلیل عدم  آن(دار بوده دنبالهبرداري زیرا نوعی نمونه

، و شاید کمترین )استفاده از مایعات جلب کننده است
از . تأثیر را نیز روي محیط زندگی موجودات داشته باشد

ها، سرعت باال و هزینه مزایاي استفاده از این نوع تله
؛ 2000ساتهوود و هندرسون، (باشد ها می بسیار پایین آن

هاي گودالی هاي اخیر استفاده از تلهههدر د). 2002پیکار، 
ي بندپایان بسیار مورد توجه بوده است و  در مطالعه

بسیاري از محققین فاکتورهاي مختلفی در رابطه با این 
توان به طرح اند که میها را مورد بررسی قرار دادهنوع تله

؛ آبریست و 1979؛ آدیس، 1975لوف، (هاي گودالی تله

یا زمان و مکان ) 2002و همکاران، رك ؛ وو1996دوئلی، 
؛ وارد و 1992تاپینگ و ساندرلند، (ها قرارگیري تله

 .اشاره نمود) 2004و شوئلر،  رنر؛ پ2001همکاران، 
 مذکور تله شکار میزان در که عواملی از یکی

   نصب آن در تله که است زیستگاهی گذارد می تأثیر
 موجود میزبان گیاه کیفیت و نوع. )1979آدیس، ( شودمی
 کربن، میزان مانند عواملی اساس بر زیستگاه هر در

 تراکم و باروري در ثانویه هاي متابولیت و نیتروژن
 باالتر غذایی سطوح و خوار گیاه حشرات جمعیت

آوماك و ( دارد کلیدي نقش) پارازیتوئیدها و شکارگرها(
 گیاهی پوشش یک بندپایان در موجود تنوع. )2002لیتر، 
 سطح در موجود اجزاي بین بازخوردي روابط دهنده نشان
؛ 2000اران، و همکهوپر ( است خاك داخل در و خاك

 و نوع در تغییر نوع هر با که )2005دین و همکاران، 
  .)2010ت، یبن( کندمی تغییر گیاهی هاي گونه کیفیت

 در بندپایان هاي گونه مدیریتیراهکارهاي  توسعه
 نسبی فراوانی و موجود هاي نهگو تعیین نیازمند منطقه یک
 مدیریت در. )2006چیلدرز و ناکاهارا، ( است آنها

 دقیق، هاي روش از استفاده با آفت تراکم تعیین بندپایان،
 زیادي اهمیت داراي برداري نمونه ارزان و آسان سریع،
 از یکی گودالی تله. )1993اسماعیلی و همکاران، ( است
 است ها ویژگی این داراي که است برداري نمونه هاي روش

و فارمپتون ( است شده استفاده مختلفی محققین توسط و
؛ بیتزر و همکاران، 2002؛ فارمپتون، 2001همکاران، 

بندپایان  بررسی مطالعه، این از هدف بنابراین. )2005
 پوشش نوع دو زیر آنها فراوانی وخاکزي  فونماکرو
 يدهخانوا هايبوته و برگسوزنی درختان( گیاهی

 با ایالم استان چغاسبز جنگلی پارك در) گلسرخیان
 منطقه این در حال به تا. است گودالی تله از استفاده
  .است نشده انجام زمینه این در اي مطالعه

  هامواد و روش
 2057ا وسعتی حدود اسـبز بـغپـارك جنگلـی چ

، در جنوب شـرقی شـهر ایـالم در مسـیر جنـوبی هکتار
این پارك یکی از . مهران واقع شـده اسـت -جـادة ایالم

. شودهاي جنگلی استان ایالم محسوب میترین پاركمهم
موقعیت مکانی پارك چنگلی چغاسبز ایالم در حاشیه شهر 
در ضلع جنوبی و جنوب شرقی آن از عرض جغرافیایی 

و در طول شرقی جغرافیایی  33° 36' 48''تا  °33 34' 18''
ارتفـاع . واقع شده است 46° 28' 35''تا  46° 25' 30''از 

متر و حـد اکثر  1400منطقـه از سـطح دریـا، حداقل 
درصد  15-5متـر بـوده و داراي شـیب مالیم  1600
جنوبی، متوسط  -جهت عمومی منطقۀ شرقی. است

متـر، میـانگین دمـاي میلـی 590/4بارنـدگی سـالیانه 
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راد و اقلـیم گـدرجـۀ سـانتی 17/12متوسـط سـالیانه 
اي سـرد اساس فرمول آمبـرژه از نـوع مدیترانـه منطقـه بر

فصـل خشک منطقه از اوایل اردیبهشت شروع . اسـت
پوشش گیاهی  .یابدادامه می ماه شود و تا اوایل مهـرمی

طور عمده از درختان بلوط تشکیل شده است که پارك به
ولیک، بادام هاي بومی مانند بنه، گالبی وحشی، سایر گونه

بخورك، بادام ارژن، دافنه، ارژن، گون، گوجه جنگلی، 
- برخی گونه. کنندزبان گنجشک و گون آن را همراهی می

اي و کاج نیز به طور برگ مانند سرو نقرههاي سوزنی
اند هاي مختلف پارك جنگلکاري شدهپراکنده در بخش

  ).2012کریمی، (
با  ه گودالیبرداري از تلنمونه جهتدر این تحقیق 

 سانتی متر استفاده شد 20سانتی متر و ارتفاع  10قطر 
پوشش  هرزیر تله در تعداد پنج . )2010شیجو، سابو و (

با           هاي ر زاسه برگ و بوتهگیاهی شامل درختان سوزنی
ها جهت نصب تله .دیگر نصب شدندیکمتر از  5فاصله 

 دازه تلهاي به انابتدا با استفاده از بیلچه داخل خاك حفره
ایجاد نموده و سپس تله را داخل  )مترسانتی 20عمق (

اي که سطح خاك باالتر از تله به گونه دادهحفره قرار 
آب و  50:50ها با محلول سوم حجم تلهیک. باشد

ر شده و در هر  پ آب جهت جلوگیري از تبخیر  گلیسیرین
  محلول مورد نظر تعویض مزبور هاي بار بازدید از تله

انجام شد و  اول فروردین ماه نیمهگذاري در تله. ردیدگمی
هاي به دام بار نمونه روز یک 20هر هفته اول مهرماه تا 

 در. شدآوري و به آزمایشگاه منتقل جمعها افتاده در تله
 شمارش و جداسازي افتاده دام به بندپایان آزمایشگاه

 اندازه که پادمان مثل بندپایانی شمارش جهت. گردید
 استریومیکروسکوپ دستگاه یک از داشتند وچکیک

 مختلف هاي خانواده و ها راسته حشرات تعداد. شد استفاده
 بردارينمونه تاریخ هر در گودالی تله هر در ها عنکبوت و
جهت شناسایی  .شد انتخاب بردارينمونه واحد عنوان به

موجود در معتبر آوري شده از کلیدهاي بندپایان جمع
شناسی هاي حشرهرج از ایران و همچنین اطلسایران و خا

ها فقط در سطح خانواده شناسایی که نمونهاستفاده گردید 
جهت مقایسه آماري  ).2004جانسون و تریپلورن، (شدند 

افزار  هاي مستقل و نرم گروه Tبین تیمارها از آزمون 
SPSS افزار اکسل استفاده  و جهت رسم نمودارها از نرم

سه تنوع زیستی تیمارها از شاخص تنوع براي مقای .شد
  :اي شانون استفاده شد گونه

 
s
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ln  
 Pi، مقدار شاخص شانون، 'Hدر این رابطه، 

ام بر  iتقسیم تعداد افراد گونه (ام  iفراوانی نسبی گونه 
  . باشدتعداد گونه ها می sو ) تعداد کل افراد در نمونه

ایی از شاخص  براي مقایسه یکنواختی گونه
  :یکنواختی پیلو استفاده شد

S
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مقدار  'Hشاخص یکنواختی پیلو،  Jدر این رابطه، 
  .تعداد گونه ها می باشد Sشاخص شانون و 

ایی از شاخص غناي  براي مقایسه غناي گونه
  :مارگالف استفاده شد

N
SDmg ln

)1( 
  

 Sارگالف، شاخص غناي م Dmgدر این رابطه، 
  .تعداد کل افراد در نمونه است Nتعداد گونه ها و 

جهت تعیین اینکه آیا داده ها نرمال هستند یا خیر 
–Shapiroو آزمون  Kolmogorov–Smirnovاز آزمون 

Wilk ها نرمال  داده همچنین به دلیل اینکه. استفاده شد
  .دگردیها استفاده ن بودند از تبدیل داده

  ایجنت
عه از بندپایان رونده در سطح خاك، در این مطال

ها به شرح زیر هاي مختلفی از حشرات و عنکبوتنمونه
راسته پادمان ) 1(: آوري و شمارش گردیدجمع

)Collembola ( ي افراد دو خانوادهشاملIsotomidae  و
Hypogastruridaeي ها از خانوادهمورچه) 2( ؛

Formicidae(راسته دوباالن ) 3( ؛Diptera( شامل مگس -
- سوسک) 4(؛ Culicidae و Syrphidae ،Muscidaeهاي 

ي خانوادههاي بالتوري) 5(؛ Carabidaeي هاي خانواده
Chrysopidae ي خانوادههاي پرهشب) 6(؛Noctuidae ؛

هاي شامل ملخ) Orthoptera(باالن راسته راست) 7(
Acrididae ي هاي خانوادهو سیرسیركGryllidae 8(؛ (

ي هاي خانوادهشامل سن) Hemiptera(ناجورباالن  راسته
Pyrrhocoridae ي هاي خانوادهو تعداد از سن
Pentatomidae هاي الروهاي حشرات از راسته) 9(؛

) 10(؛ و بالپوشانغشائیان و سختبالپولکداران، بال
 Gnaphosidae يمتعلق به خانواده) Spiders(ها عنکبوت

هاي به دام افتاده در عنکبوت تعداد کل حشرات و .بودند
  .نشان داده شده است) 1(این مطالعه در جدول 
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 1394، )چغاسبز، ایالم(برگان                  هاي ر زاسه و سوزنیهاي گودالی در زیر بوتهتعداد بندپایان به دام افتاده در تله - 1جدول 

  جمع کل  برگانسوزنی       ر زاسه  خانواده  راسته
 پادمان

(Collembola)  
Isotomidae  244  122  366  

  Hypogastruridae  215  72  287  
 غشائیانبال

(Hymenoptera)  
Formicidae  931  752  1683  

 دوباالن
(Diptera)  

Syrphidae 15  65  80  

  Muscidae 85  150  235  
   Culicidae 108  160  268  

 بالپوشانسخت
(Coleoptera)  

Carabidae 291  736  1027  

 هابالتوري
(Neuroptera)  

Chrysopidae 33  32  65  

 بالپولکداران
(Lepidoptera)  

Noctuidae 54  26  80  

 باالنراست
(Orthoptera)  

Acrididae 40  23  63  

  Gryllidae 5  7  12  
 ناجورباالن

(Hemiptera)  
Pyrrhocoridae 46  29  75  

  Pentatomidae 6  11  17  
 الروهاي حشرات

(Insects larvae)  
- 55  45  100  

  هاعنکبوت
(Araneae)  

 Gnaphosidae 132  123  255  

  4613  2353  2260 جمع کل
  -  14/1  26/1  شاخص تنوع شانون

  -  69/0  75/0  شاخص یکنواختی پیلو
  -  34/1  55/1  شاخص غناي مارگالف

  
  

 و Formicidaeي  خانواده دو داد نشان نتایج
Carabidae  فراوانی بیشترین دوباالن و پادمانو دو راسته 

ها داده تحلیل و تجزیه .را دارا بودند گودالی هايتله در
و پیناسه زاسه  ر  گیاهی ي خانواده دو بین داد نشان

ي  ، فقط تعداد حشرات موجود در راسته)برگانسوزنی(
 Carabidaeخانواده ، ) t (138)=2.97, P=0.004( پادمان

)t (138)=2.93, P=0.004 ( وNoctuidae )t (138)=2.91, 
P=0.004 (ي  ها خانوادهداري وجود داشت و تفاوت معنی

Formicidae )t (138)=0.83, P=0.406(،  Chrysopidae 
)t (138)=0.103, P=0.918(، دوباالني ها  راسته   

)t (138)=1.15, P=0.253( ،باالنراست )t (138)=1.543, 
P=0.125( ،ناجورباالن )t (138)=1.11, P=0.267( الرو ،
 t( هاعنکبوتو ) t (138)=0.816, P=0.416(حشرات 

(138)=0.420, P=0.675 (داري نداشتند تفاوت معنی
- الزم به ذکر است که باال بودن جمعیت مورچه). 1شکل (

- هاي موجود در این مطالعه، به دلیل آلودگی باالي بوته
ها بوده است که مربوط برگان به شتهزاسه و سوزنی     هاي ر 

  .باشدمی ها آنهمزیستی  ي به رابطه
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هاي گودالی آوري شده توسط تلهجمع) در هر تله گودالی(هاي مختلف و عنکبوت ها  ها و خانواده میانگین تعداد حشرات راسته - 1شکل 

ا هبراي هر راسته یا خانواده از حشرات یا عنکبوت(ي پیناسه  برگان خانواده               ي ر زاسه و سوزنی هاي گیاهی خانوادهایجاد شده در پوشش
 )t، آزمون P < 0.05دار هستند، ها با حروف مشابه فاقد تفاوت معنی میانگین

  
 هاي خانوده و هانوسانات تراکم جمعیت راسته

ها در دو پوشش گیاهی تمختلف حشرات و عنکبو
 .نشان داده شده است 2برگان در شکل زاسه و سوزنی ر 

ر هاي فصل بهافقط در ماه پادمانین افراد راسته بیشتر
هاي بعدي هاي گودالی شکار شدند و در ماهتوسط تله

عالوه بر . به میزان قابل توجهی کاهش یافت ها آنتراکم 
 نیز در فصل بهار فعالیت دوباالن ، راستهپادمانافراد راسته 

عالوه بر فصل بهار  Carabidaeي  خانواده .داشتند بیشتري
راسته . دي نشان دااعالیت قابل مالحظهدر ماه تیر نیز ف

هاي ماه در طول همه هاعنکبوتو ) هاسن( باالنناجور
 و راسته مربوط به فصل بهار و تابستان فعالیت داشتند

در  الرو حشراتو  Chrysopidae، خانواده باالن راست
  . نشان دادند کاهش قابل توجهی) تیر و مرداد(رم هاي گماه

 در اوایل Formicidaeخانواده  و پادماني  راسته
 ي گیاهان خانوادهدر زیر پوشش فصل بهار تراکم بیشتري 
                              ً برگان، اما در ادامه فصل تقریبا                       ر زاسه داشتند تا سوزنی

گیاهی  ي تراکم و نوسانات یکسانی روي هر دو خانواده
و ، دوباالنبرعکس این دو راسته، راسته . نشان دادند

پوشش  زیر تراکم بیشتري در Carabidaeي  خانواده
راسته  ).2شکل (برگان دارا بودند خانوده سوزنیگیاهی 

) فروردین ماه تا تیرماه(برداري در اوایل نمونه ناجورباالن
برگان و سوزنی ي تراکم بیشتري در پوشش گیاهی خانواده

تراکم ) مرداد ماه و شهریور ماه(برداري در اواخر نمونه
.                 ر زاسه نشان دادند ي بیشتري در پوشش گیاهی خانواده

نیز از لحاظ ترجیح پوشش  ها و خانواده هاراسته ي بقیه
  ).2شکل (مشخصی نشان ندادند  وابستگیگیاهی 

در پوشش گیاهی رزاسه به مراتب  پادمانتعداد 
 پادمان). 1جدول (دست آمد  برگان به بیشتر از سوزنی

وان ( کنندمیاغلب از مواد هوموسی پوسیده شده تغذیه 
هرچند در مطالعه حاضر . )1988و همکاران، آملسوورت 

 است نشده بررسی هوموس میزانشرایط خاك از لحاظ 
 پوشش رسد می نظر به حاصل نتایج به توجه با ولی

 نحو به را شرایط این برگان سوزنی به نسبت رزاسه گیاهی
 یکی این، بر عالوه. است کرده تأمین پادمان براي بهتري

 کارابیده ادهخانو هاي سوسک پادمان طبیعی دشمنان از
 تراکم تحقیق این در). 2005 همکاران، و بیتزر( هستند

 گیاهی پوشش در کارابیده هاي سوسک جمعیت
 بدست رزاسه گیاهی پوشش برابر دو از بیش برگان سوزنی

 تراکم بودن پایین دالیل از یکی شاید). 1 جدول( آمد
 مربوط برگان-سوزنی گیاهی پوشش در پادمان جمعیت

 این تأیید جهت. باشد آنها طبیعی دشمن لفعا حضور به
  .است بیشتري مطالعات به نیاز نتیجه

با  دوباالناز راسته  سیرفیدها، پادمانبرعکس 
برگان در  تراکمی بیش از چهار برابر در زیستگاه سوزنی

حشرات بالغ ). 1جدول (هاي گودالی شکار شدند  تله
دامنه ها و الرو آنها از  از شهد و گرده گل سیرفیدها

ها  الرو بعضی گونه. کنند وسیعی از مواد غذایی تغذیه می
زي و بعضی دیگر شکارگر حشرات دیگري مثل  پوده
توان چنین استناط کرد که  می. ها هستند ها و تریپس شته

گذار بر تراکم جمعیت  هاي تأثیر براي درك مکانیسم
بندپایان بررسی شده در این مطالعه باید عوامل دیگري را 

ها به عنوان  توان به اثر شتهبراي مثال می. ز بررسی کردنی
براي تعیین این اثرات . میزبان احتمالی سیرفیدها اشاره کرد

   .نیاز به مطالعات بیشتري است
  



 .............. پارك: مطالعه موردي( گیاهی پوشش نوع دو در بندپایان ماکروفون خاك بررسی فراوانی و تنوع زیستی/  162

  

الی
گود

له 
ر ت

ن د
پایا

بند
داد 

ن تع
نگی

 میا
Collembola

0
5

10
15
20
25
30

25
/1/

94
7/2

/94

23
/2/

94

10
/3/

94

19
/3/

94

30
/3/

94

10
/4/

94

20
/4/

94

30
/4/

94

10
/5/

94

30
/5/

94

10
/6/

94

25
/6/

94
5/7

/94

Rosaceae
Pinaceae

 

Formicidae

0
10
20
30
40
50
60

25
/1/

94
7/2

/94

23
/2/

94

10
/3/

94

19
/3/

94

30
/3/

94

10
/4/

94

20
/4/

94

30
/4/

94

10
/5/

94

30
/5/

94

10
/6/

94

25
/6/

94
5/7

/94

Rosaceae
Pinaceae

Diptera

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

25
/1/

94
7/2

/94

23
/2/

94

10
/3/

94

19
/3/

94

30
/3/

94

10
/4/

94

20
/4/

94

30
/4/

94

10
/5/

94

30
/5/

94

10
/6/

94

25
/6/

94
5/7

/94

Rosaceae
Pinaceae

 

Carabidae

0
5

10
15
20
25
30
35

25
/1/

94
7/2/

94

23/2
/94

10
/3/

94

19/3
/94

30
/3/

94

10
/4/

94

20/4
/94

30
/4/

94

10/5
/94

30
/5/

94

10
/6/

94

25/6
/94

5/7/
94

Rosaceae
Pinaceae

 
Chrysopidae

0

0.5

1

1.5

2

2.5

25
/1/

94
7/2

/94

23
/2/

94

10
/3/

94

19
/3/

94

30
/3/

94

10
/4/

94

20
/4/

94

30
/4/

94

10
/5/

94

30
/5/

94

10
/6/

94

25
/6/

94
5/7

/94

Rosaceae
Pinaceae

 

Noctuidae

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

25
/1/

94
7/2/94

23
/2/

94

10
/3/

94

19
/3/

94

30
/3/

94

10
/4/

94

20
/4/

94

30
/4/

94

10
/5/

94

30
/5/

94

10
/6/

94

25
/6/

94
5/7/94

Rosaceae
Pinaceae

 
Orthoptera

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

25
/1/

94
7/2

/94

23
/2/

94

10
/3/

94

19
/3/

94

30
/3/

94

10
/4/

94

20
/4/

94

30
/4/

94

10
/5/

94

30
/5/

94

10
/6/

94

25
/6/

94
5/7

/94

Rosaceae
Pinaceae

 

Heteroptera

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

25
/1/

94
7/2

/94

23
/2/

94

10
/3/

94

19
/3/

94

30
/3/

94

10
/4/

94

20
/4/

94

30
/4/

94

10
/5/

94

30
/5/

94

10
/6/

94

25
/6/

94
5/7

/94

Rosaceae
Pinaceae

 
 Insect Larvae

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3

25
/1/

94
7/2

/94

23
/2/

94

10
/3/

94

19
/3/

94

30
/3/

94

10
/4/

94

20
/4/

94

30
/4/

94

10
/5/

94

30
/5/

94

10
/6/

94

25
/6/

94
5/7

/94

Rosaceae
Pinaceae

 

 Spiders

0

1

2

3

4

5

25
/1/

94
7/2

/94
23

/2/
94

10
/3/

94
19

/3/
94

30
/3/

94
10

/4/
94

20
/4/

94
30

/4/
94

10
/5/

94
30

/5/
94

10
/6/

94
25

/6/
94

5/7
/94

Rosaceae
Pinaceae

 
 الرو حشرات، ناجورباالن، باالن راست، داران پولک  بال، ها توري بال، پوشانسخت بال، ندوباال، غشائیان بال، پادمانمیانگین تعداد  - 2شکل 

 برداري با تله گودالیهاي مختلف نمونهدر تاریخ برگانو سوزنی                       در دو پوشش گیاهی ر زاسه هاعنکبوتو 

  
ایی بندپایان دو  نتایج تنوع، یکنواختی و غناي گونه

ارائه  1رگان در جدول ب پوشش گیاهی رزاسه و سوزنی
ایی بندپایان پوشش  نتایج نشان داد غناي گونه. شده است

برگان بود  داري بیشتر از سوزنیگیاهی رزاسه به طور معنی
)t(138)=2.02, P=0.04 .(و شاخص  شاخص تنوع شانون

یکنواختی نیز در پوشش گیاهی رزاسه بیشتر از پوشش 
اظ آماري برگان بدست آمد ولی از لح گیاهی سوزنی

 ,t(138)=1.44به ترتیب ( داري نداشتند  تفاوت معنی
P=0.15  وt(138)=1.46, P=0.14) ( 1جدول .(  

  
  

  بحث
هاي زیستگاه گیاهی با  در زمینه ارتباط ویژگی

ترین راه براي درك  خوار روشن تنوع حشرات گیاه
تفاوت بین گیاهان غنی از گونه و گیاهان فقیر از گونه 

تنوع منابع غذایی است که توسط  مربوط به میزان
شود  خوار تأمین می گیاهان براي حشرات گیاه

برگ که  براي مثال، درختان پهن). 1983الوتون، (
خوار  تري براي حشرات گیاه هاي غذایی متنوع بخش

برگان داراي فون  کنند نسبت به سوزنی تأمین می
؛ 1983الوتون، (خوار هستند  باالتري از حشرات گیاه

  ).1981هارم و اسلوبودچیکوف، ویت
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نتایج این تحقیق نشان داد بین دو پوشش گیاهی 
رزاسه و سوزنی برگان از لحاظ تعداد و نوسانات بندپایان 

هرچند مطالعات مشابهی که این دو . تفاوت وجود دارد
پوشش گیاهی را بررسی کرده اند یافت نشد ولی نتایج 

ا در بین پوشش محققان دیگري که فون بندپایان خاکزي ر
ویکایکام و ( هاي گیاهی مختلف مقایسه کرده اند

نشان می دهد  )1998؛ فاهی و گرمالی، 2010همکاران، 
هاي هاي مختلف حشرات خاکزي در پوششفراوانی گونه

ر تنوع بندپایان همگام با تغییر د. گیاهی مختلف فرق دارد
جرن و الوس، ( کندهاي پوشش گیاهی تغییر میویژگی
 )1979( و التون و پرایس )1982( فولر و التون. )2013

تفاوت در اندازه و شکل برگ هر گونه از نشان دادند 
 هاي خانوادهایی مگس گیاهان بر غنا و تنوع گونه

  .اثر دارد اگرومایزیده
نتایج نشان داد بیشترین فراوانی در پوشش گیاهی 

- سختو سپس  غشایانبالسوزنی برگان مربوط به راسته 
زاسه                  و در پوشش گیاهی ر  پادمانو  دوباالن، بالپوشان

 بالپوشانسخت، پادمانو سپس  غشایانبالمربوط به راسته 
) 2010( ویکایکام و همکاران در تحقیق .است دوباالنو 

هاي گیاهی گونه غالب بود و در همه پوشش پادمانراسته 
در سه پوشش گیاهی درختان گالبی،  غشایانبالراسته 

در  .ختان همیشه سبز و مزرعه چاي گونه غالب بوددر
تحقیقی جهت مقایسه کارآیی تله گودالی در ارتفاعات 

گذاري انجام شده و نتایج متفاوت در جنگل گرسول تله
حاکی از آن بود که در تله گودالی میزان بیشتري از راسته 

بالپوشان غشائیان به دام افتاده و پس از آن سختبال
  .)2001و همکاران، وارد (راوانی را داشتند باالترین ف

در پوشش گیاهی رزاسه به مراتب  پادمانتعداد 
اغلب از مواد  پادمان .دست آمد برگان به بیشتر از سوزنی

و وان آملسوورت (هوموسی پوسیده شده تغذیه می کنند 
هرچند در مطالعه حاضر شرایط خاك . )1988همکاران، 

نشده است ولی با توجه به  از لحاظ میزان هوموس بررسی
زاسه نسبت                 رسد پوشش گیاهی ر  نتایج حاصل به نظر می

برگان این شرایط را به نحو بهتري براي  به سوزنی
عالوه بر این، یکی از . تأمین کرده است پادمان

 کارابیدههاي خانواده  دشمنان طبیعی پادمان سوسک
کم در این تحقیق ترا. )2005و همکاران، بیتزر (هستند 

در پوشش گیاهی  کارابیدههاي  جمعیت سوسک
برگان بیش از دو برابر پوشش گیاهی رزاسه  سوزنی

شاید یکی از دالیل پایین بودن تراکم . بدست آمد
برگان مربوط در پوشش گیاهی سوزنی پادمانجمعیت 

جهت تأیید . به حضور فعال دشمن طبیعی آنها باشد
  .تاین نتیجه نیاز به مطالعات بیشتري اس

مطالعه حاضر در پوشش گیاهی سوزنی برگان  در
به  کارابیدهاو  سیرفیدهاتعداد حشرات شکارگر مثل 

در . زاسه به دست آمد                           مراتب بیشتر از پوشش گیاهی ر 
 ماگورا و همکاراننتایج این مطالعه با نتایج  کارابیدهامورد 

تنوع که بیان کردند ) 2003( و ماگورا و همکاران )2002(
هاي گیاهی درختان پهن  در پوشش کارابیدي هاسوسک

برگ بیشتر است کننده نسبت به درختان سوزنی برگ خزان
) 2001(از طرف دیگر الیک و همکاران . مخالف است

هاي در پوشش کارابیدهاي نشان دادند تنوع سوسک
توان چنین استناط کرد  می .برگان پایین استگیاهی سوزنی

گذار بر تراکم جمعیت  تأثیرهاي  که براي درك مکانیسم
بندپایان بررسی شده در این مطالعه باید عوامل دیگري را 

ها به عنوان  توان به اثر شتهبراي مثال می. نیز بررسی کرد
حشره بالغ سیرفیدها . اشاره کرد سیرفیدهامیزبان احتمالی 

ها و الرو آنها از دامنه وسیعی از مواد  از شهد و گرده گل
زي و  ها پوده الرو بعضی گونه. کنند میغذایی تغذیه 

ها و  بعضی دیگر شکارگر حشرات دیگري مثل شته
براي تعیین این اثرات نیاز به مطالعات . ها هستند تریپس

  . بیشتري است
گان خاکزي نسبت به تغییرات پوشش بی مهره

 و نظام هاي مدیریتی )2003باروس و همکاران، ( گیاهی
 )2012؛ سیلوا و همکاران، 2008آکوینو و همکاران، (

حساس هستند و به عنوان یکی از ابزارهاي مهم پایش 
 آیند تنوع زیستی و مدیریت محیط زیست به حساب می

. )2007؛ روهر و همکاران، 2004وارنافی و لبرون، (
جهت تشخیص اینکه آیا تنوع درحال کم یا زیاد شدن 

طقه و است نیاز به پایش گونه ها و فراوانی آنها در من
باید بین تنوع . ارتباط آنها با نوسانات محیطی است

ایی و مدیریت اکوسیستم ها ارتباط قوي وجود  گونه
تغییرات . )2005؛ پریسی، 2005کریمن، ( داشته باشد

ایی باید به عموم مردم اطالع رسانی  در تنوع گونه
شود و عملیات مدیریتی با تأکید بر پیش بینی و 

بود یابد که سنگ بناي مدیریت هاي مناسب به توصیه
  .)1978هولینگ، ( ها هستند اکوسیستم

جهت جلوگیري از کاهش تنوع زیستی و درك 
بهتر عملکرد اکوسیستم ها،بایدبی مهره گان و خدماتی که 

و سپس شود پایش  به طور کارآمدي آنها ارائه می دهند
بالمفورد (شود این پایش با مدیریت فعال اکوسیستم تلفیق 

پیشنهاد ) 2004(سون و مجر رآند). 2005مکاران، و ه
هاي ارزیابی تنوع زیستی در دادند یکی از بهترین روش

محیط زیست اضافه کردن برنامه پایش بی مهره گان به 
پایش فون مهره داران و فلور (هاي متداول موجود برنامه

  .است) گیاهان
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توان بیان نمود گیري کلی میبه عنوان نتیجه
ها و در زمان ستی، حضور و فراوانی بندپایانتنوع زی
توانند مثل یک شاخص براي هاي متفاوت میموقعیت

تا به حال در این . پایش محیط زیست عمل کنند
 در این زمینه ایی مطالعهیا مناطق مشابه منطقه جنگلی 

انجام نشده که بتوان نتایج این مطالعه را با آن مقایسه 
 خانواده از بندپایان 14انی در این مطالعه فراو. کرد

 کارابیدهاو  پادمانمعرفی شد که بعضی از آنها مثل 
. دهستنها هاي زیستی در اکوسیستم به عنوان شاخص

نتایج این تحقیق نشان داد بین دو پوشش گیاهی 
رزاسه و سوزنی برگان از لحاظ تعداد و نوسانات 

راسته هاي غالب در هر . بندپایان تفاوت وجود دارد
- سخت، غشایانبالو پوشش گیاهی مربوط به راسته د

در پوشش  پادمانافراد راسته  .است پادمانو  بالپوشان
برگان ثبت شد  به مراتب بیشتر از سوزنی گیاهی رزاسه

در پوشش گیاهی سوزنی برگان تعداد حشرات  و
به مراتب بیشتر از  کارابیدهاو  سیرفیدهاشکارگر مثل 

در این مطالعه، به  .آمد پوشش گیاهی رزاسه به دست
هاي فوق، برخی دیگر از حشرات به غیر از راسته

مانند (آوري شدند تعداد خیلی کم نیز جمع
هاي و سوسک Dermaptera هاگوشخیزك

Staphylinidae ( ولی به علت پایین بودن فراوانی
حشرات به دام افتاده، در اینجا مورد شمارش قرار 
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Abstract 
In this study, the abundance and biodiversity of the soil macrofauna under two 
different plants coverages (Rosaceae shrubs and conifers) were investigated 
using pitfall trap in Choqasabz Forest Park (Ilam province). This research was 
carried out from April to September 2015 with two treatments (different plants 
coverages) and five replications. Every 20 days, trapped specimens were 
collected in pitfall traps and then counted and identified. During this study, a 
total of 4,613 specimens were collected belonging to eight orders and 13 
families of insects, and a single family of spiders. Results showed that the 
families Formicidae and Carabidae and orders Collembola and Diptera were the 
most abundant arthropods in pitfall trapps. Between Rosaceae and conifer 
plants, there was a significant difference in the number of insects belongs to 
Collembola (t(138)=2.97, P=0.004), Carabidae (t(138)=2.93, P=0.004), and 
Noctuidae (t(138)=2.91, P=0.004), while there was not a significant difference 
in the number of arthropods belongs to Formicidae (t (138)=0.83, P=0.406), 
Chrysopidae (t (138)=0.103, P=0.918), Diptera (t (138)=1.15, P=0.253), 
Orthoptera (t (138)=1.543, P=0.125), Heteroptera (t (138)=1.11, P=0.267), 
insect larva (t (138)=0.816, P=0.416) and spiders (t (138)=0.420, P=0.675). The 
most number of Collebmbola individuals were collected only in spring months 
and after that their density reduced considerably. Collembola and Noctuidae 
had significantly more density under Rosaceae than conifers while Carabidae 
had more densities under conifers. Arthropods have a valueble role in soil 
fertilization, nutrient cycling, plant production, decomposing matters in nature 
and regulation of other animal population. The results of this study could be 
useful in conservation and sustainable management of biodiversity in 
Choqasabz Forest Park. 
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