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  چکیده
-هاي جنگلی و مرتعی از مزوفوندر اکوسیستم .باشدها و مراتع میسوزي یکی از عوامل بسیار مهم تخریب جنگلآتش

هدف از این  .کنندمی هاي خاك به عنوان یک شاخص زیستی در برابر تغیرات زیست محیطی و مدیریتی استفاده
هاي جنگل و چراگاه بر فراوانی مزوفون بندپایان خاکزي در شهرستان بدره سوزي و کاربريتحقیق، بررسی پیامد آتش

) متريسانتی 5-20(و زیري ) متريسانتی 0-5(هاي خاك از دو الیه رویی برداريبدین منظور، نمونه. از استان ایالم بود
در هر . انجام گرفت 1394در سال ) شاهد(سوزي سوزي و بدون رخداد آتشالت با رخداد آتشدر دو کاربري در دو ح

 60ها تعداد کل نمونه(طور تصادفی از دو عمق سطحی و تحتانی و از هر پالت پنج نقطه به) 50× 50(کاربري سه پالت 
کاربري جنگل و چراگاه  وخاك در هر دپایان نمونه از انواع مختلف از شاخه بند 3360تعداد . برداشته شد) نمونه

درصد و بیشترین فراوانی جانوران خاکزي را  67/30نزدیک ) شاهد(بررسی شد، که در کاربري چراگاه نسوخته 
درصد و کمترین فراوانی مزوفون خاك را داشت و همچنین فراوانی  35/14منطقه سوخته شده همین کاربري . داشت

هاي سوزي و عمق خاك بر فراوانی راستهبر اساس نتایج، آتش. ل بیشتر از چراگاه بودها در برابر حشرات در جنگکنه
هاي شکارگر خانواده و سوسک) Oribatida(   ُ         ، ا ریباتیدا )Mesostigmata(استیگما هاي میان، کنه)Collembola(پادمان 

-هاي میانو مرتع بر فراوانی کنهکاربري جنگل . داشت) α >01/0(داري اثر معنی) Staphylinidae(استافیلینیده 
داري در سطح یک درصد بر فراوانی سایر مزوفون هاي خاك که این عامل تأثیر معنیدار نشد، در حالیاستیگما معنی

  هاي گوناگون بر جمعیت مزوفون خاك تأثیر منفی بر جاي گذاشتسوزي در کاربريکلی پیامد آتشطوربه. نشان داد
  

 سوزي، جنگل، چراگاه، فراوانی مزوفون خاك، ایالمآتش :کلیدي هايواژه
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  مقدمه
براي انجام توانایی خاك عبارت است از کیفیت خاك 

سـطوح  اي کهگونه به ها،در اکوسیستمذاتی خود کارکرد 
اي و عناصـر غذایی، کیفیت محیط زیست، امنیت تغذیه

- کیفیت خاك یکی از مهم .بخشدرا بهبود  بهداشت مردم
ترین عوامل در ارزیابی مدیریت خاك و پایداري قلمرو 

عوامل ). 1994، دوران و پارکین(آید  زیستی به حساب می
ي جهانی که پدیده پیامد دارندبر کیفیت خاك  گوناگونی

آتش یکی از مؤثرترین فاکتورهاي دگرگونی در 
گونزالو و (رود هاي خاکی کره زمین بشمار میاکوسیستم
هایی پدید            ً         سوزي معموال  در اقلیمآتش). 2004، همکاران

آید که رطوبت کافی براي رشد و گسترش پوشش  می
علفی در آن وجود داشته و از طرفی داراي فصل خشک 

خاك  جاندارانسوزي بر خاك و آتشپیامدهاي . هستند
سوزي نیز به به شدت آتش بستگی دارد و شدت آتش

به نوع و مقدار مواد سوختنی، رطوبت مقدار دسترسی 
- هميرو. آن وابسته است پخشمواد سوختنی و سرعت 

هاي پذیر مانند گیاهان و گونهوجود مواد اشتعال رفته
علفی، گرماي کافی و اکسیژن کافی که از آنها به مثلت 

 ثرؤمسوزي جنگل آتش رخدادبرند، براي آتش نام می
  ).2015، میرزایی و میراب بالو(هستند 

هاي مرگ بسیاري از گونهمایه  سوزي جنگلآتش
ها و دارها، الشبرگگیاهی و جانوري و از بین بردن خشکه

هاي عناصر چرخه اختالل در مواد آلی خاك شده و سبب
پیامدهاي  همچنین ،شودموجود در یک اکوسیستم می

از سویی . گذاردخاك میهاي ویژگیبر اي  بسیار پیچیده
ها ممکن است به زادآوري وزي در جنگلسدیگر، آتش

مجدد و احیاي جنگل و همچنین کنترل آفات منجر گردد 
- خاك بر اثر آتشهاي ویژگی دگرگونی ).2005سرتینی، (

مدت و  توان در سه مقطع کوتاه مدت، بلند سوزي را می
خاك، هاي ویژگیبررسی نمود که با توجه به  همیشگی

و همچنین شرایط آب و ) سوزيآتش(شدت و تکرار 
متفاوت آن پیامدهاي هوایی پس از آن، ماندگاري 

هاي جنگلی بیشتر پایش اثر آتش در اکوسیستم. باشد می
درباره پوشش گیاهی بوده و به همین دلیل اثر آتش بر 
مزوفون و ماکروفون خاك ناشناخته مانده است و آگاهی 

آنها بعد از  و کارکردفراوانی چندانی درباره دگرگونی 
  ).2006، سیلشی و مفونگوي(آتش وجود ندارد 

ترین بخش  ها، خاك میزبان متنوعه زیستگا میاندر 
- هاي فراوان جانوران بیگونه.باشد زیستی اکوسیستم می

                                              ً    مهره به زندگی در شرایط مختلف سازگارند و تقریبا  در 
ترین خاك از مهمبه ویژه شوند و همه جا یافت می

، هیلل و روسن ویگ( رودمیشمار ه بها هاي آنزیستگاه

ها انجام که در خاك ها و جابجاییدگرگونیبیشتر ). 2005
 جاندارانفراوانی . گیردمی انجام جاندارانتوسط پذیرد می

گروه مگافون، ماکروفون،  4اندازه به  دیدگاهخاکزي از 
کرچیو و (شود مزوفون یا میوفون، و میکروفون تقسیم می

بیشتر ). 2006، ؛ ادراگو و همکاران2004همکاران،
پسند نمکنند جانورانی که در مزوفون خاك زندگی می

- مهم ، کهپسند هستندها خشکیو شمار اندکی از آن بوده 
) ها و پادمانهاي کنهراسته(بندپایان  يشاخه ها از ترین آن

مانند بال حشرات بی از جانوران دیگر این گروه . باشندمی
اهمیت از که در خاك  هستندچنگاالن شاخکان و دمبی 

- مزوفون .)2001برون و همکاران،( دارندبرخورکمتري 
خرد شدن مواد آلی خاك شده و تجزیه مواد  مایههاي خاک

این جانوران ریز . کنندمی میکروفلور خاك آسان باآلی را 
صورت مستقیم و یا ه خاك ب هايویژگیدر بهبود 

باعث توزیع مواد آلی در خاك  غیرمستقیم دخالت داشته و
در به ویژه و بهبود چرخه عناصر غذایی در طبیعت 

میزان فراوانی . شوندمیچراگاهی  هاي جنگلی واکوسیستم
ثیري مثبت أها تو عناصر معدنی حاصل از تجزیه بدن آن

بر ترکیب و تراکم پوشش گیاهی داشته و مراحل مختلف 
         ً     ریز معموال  بعد  جاندارانکاهش . کنندتقویت میتوالی را 
افتد که باعث کاهش  هاي شدید اتفاق می سوزياز آتش

ها و  ها، سوسک هاي خاکی، عنکبوت شدید جمعیت کرم
 ).2015، میرزایی و میراب بالو(شود  هزارپایان می

پیامد  هاي بسیار کمی در رابطه باتاکنون پژوهش
 انجام شده استمزوفون خاكفراوانی سوزي بر روي آتش

ها و شاید از دالیل آن بتوان به اندازه بسیار کوچک بدن آن
     ً معموال  . گونه بندپایان اشاره کردو دشواري شناسایی این

در رابطه با اثر آتش بر روي بندپایان موجود در خاك، 
هاي خاك با توجه به برخی معتقدند که ماکروفون

هاي ش فرار کرده یا به الیهتوانند از آتشان میجابجایی
زیرین خاك بروند و اثر آتش و دود را به حداقل ممکن 

تواند همچنین آتش می). 2004، دریس و بورنر(برسانند 
فون خاك را مستقیم از راه گرماي پدید آمده یا غیر 
مستقیم با دگرگونی در فاکتورهاي خاکی و شرایط 

خاك به آتش بنابراین پاسخ فون . محیطی، دگرگون سازد
 مدت و یا کند و بلندمدت باشددرنگ و کوتاهتواند بیمی

اما اثر مستقیم فاکتورهاي محیطی  ).2010، آندرد و کوین(
سوزي بر روي ماکروفون خاك ایجاد شده پس از آتش

فراوانی خیلی روشن نبوده که برخی اثر آن را بر روي 
دیگر و برخی ) 2002ویال و وانر،(خاك مثبت دانسته 

و برخی نیز وابسته به زمان )2006پیژن و دالستن،(منفی 
). 2004، بارکر و همکاران(اند سوزي دانستهآتشپس از 
- در بررسی اثر آتش) 2010(هاي آندرد و کوین پژوهش
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هاي ها در زمینها و عنکبوتسوزي ضعیف بر مورچه
- ها بیعنکبوتفراوانی جنگلی بلوط کالیفرنیا نشان داد که 

نگ پس از آتش تا پیش از ماه دوم کاهش چشمگیري در
فراوانی سوزي نشان نداد ولی با گذشت زمان پس از آتش

) 2006(اگرچه فرانبرگ و همکاران . ها کاهش یافتآن
بندپایان فراوانی سوزي ضعیف، گزارش کردند که آتش

  .خاکزي را افزایش داده است
خاك در سوزي بر روي مزوفون در رابطه با تأثیر آتش

کنون صورت نگرفته، هرچند مطالعات اي تاایران مطالعه
با ماکروفون انجام شده  ارتباطدر این زمینه در  اندکی
؛ 2011؛ غالمی و همکاران، 2010صیاد و همکاران، ( است

مهرگان موجود در مزوفون بی. )2014پوررضا و همکاران، 
رت فرار از دخاك فاقد بال و حرکات سریع بوده و ق

 هايماکروفون سوزي را ندارند ولی برخالف آن،آتش
 برابر در توانندمی شانجابجایی توان به نگرش با خاك
 اثر و بروند خاك زیرین هايالیه به یا کرده فرار آتش
دریس و بورنر، ( برسانند اندازه کمترین به را دود و آتش

) استان ایالم(ها و مراتع شهر بدره در جنگل ).2004
شود که از لحاظ هاي گیاهی متنوعی دیده میپوشش

- پوشش جنگلی، درختان بلوط پوشش غالب منطقه می
در اکوسیستم جنگلی منطقه، عالوه بر گیاهانی که . باشند

شوند، بصورت رویشی در زیر درختان جنگلی دیده می
تشکیل  هاي منطقهاي را در روي خاكمواد آلی نیز الیه

زیستگاه  چراگاه،اند که در هر دو کاربري جنگل و داده
 مهرگان بوده و باعث ایجادمناسبی براي بندپایان و بی

. در مزوفون و ماکروفون خاك شده استگوناگونی 
اي در رابطه با بندپایان خاکزي گونه مطالعهتاکنون هیچ

هایی که در سوزيه و با توجه به آتشانجام نشدمنطقه 
نیز در این منطقه اتفاق افتاده است بنظر هاي اخیر سال
 بندپایانسوزي در روي فون آتشپیامد  رسد نتایجمی

خاك قابل توجه باشد که هدف تحقیق این پژوهش را 
  .فراهم کرده است

  هامواد و روش
 1395این تحقیق در سال : موقعیت منطقه مورد مطالعه

دربند شهرستان بدره  هايبلنديدر منطقه تخت هندمینی 
 جنگلی وزمین هاي ). 1شکل ( انجام شد) استان ایالم(

واقع در یک توالی مکانی تخت هندمینی از نظر چراگاهی 
 میانگین اقلیم داراي آب و هواي نیمه خشک سرد که

 45میلی متر و دماي حداکثر ساالنه  370بارندگی ساالنه 
 70باشد و نیز از نظر پوشش گیاهی  گراد میدرجه سانتی

هاي این شهرستان را درختان بلوط تشکیل  درصد جنگل
داده ولی انواع دیگري چون بادام، بنه، داغداغان، کیکم و 

این محدوده هرساله  در. زالزالک نیز قابل مشاهده است
تاریخ آخرین  اي کهبه گونه سوزي اتفاق افتاده استآتش

- اکثر آتش. ثبت شده است 29/5/1394آتش سوزي آن 
بی  هاي منطقه عمدي و به دلیل مسایل قومی وسوزي

         َ      نیز اکثرا  تاجی  سوزيآتشباشد و تاکنون نوع  می احتیاطی
  .گزارش شده است

با  چراگاهیمناطق جنگلی و  در آغازدر این تحقیق، 
براي  .گردید سوزي تعیینآتش بدونسوزي و آتش وقوع

 GPSاز دستگاه  استفادهها با  هر کدام از این کاربري
طراحی  )هر منطقه سه پالت( متر 50×50 هايپالت
- نمونهبه صورت تصادفی نقطه  5از هر پالت و  گردید

-5 عمق در دو برداري از خاكنمونه. فتگرانجام برداري 
هاي تعداد کل نمونه( انجام گرفت يمترسانتی 5-20و  0

هاي  نمونه                      ًدر کاربري جنگل، عموما . )نمونه 60خاك 
ها تاج پوشش برداشت گردید، سپس نمونهزیر  ازخاك 

 .به آزمایشگاه دانشگاه ایالم منتقل شدند

  

  
  طالعه در استان ایالم و شهر بدرهموقعیت منطقه مورد م - 1شکل 
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مزوفون خاك، از قیف و جهت جداسازي بندپایان         
هاي خاك به شد، بدین ترتیب که نمونه گیريبهره برلیز

ساعت در داخل قیف قرار داده شدند تا بندپایان  4مدت 
. الکل حرکت کنندداراي  موجود در خاك به داخل ظرف

درصد نگهداري  70کلیه بندپایان پس از شمارش در الکل 
آنها اسالیدهاي میکروسکوپی تهیه  و جهت شناسایی از

و در نهایت پس از ارسال به متخصصان نسبت به  گردید
  . ها در سطح گونه اقدام گردیدشناسایی آن

 طرح آزمایشی تحقیق حاضر از نوع فاکتوریل بر پایه
در هر کاربري و ) پالت(با سه تکرار      ً       کامال  تصادفی بلوك

بوده که شامل سه  در دو عمق پنج تکرار در هر پالت
- سوزي و عدم آتشفاکتور عمق، نوع کاربري و آتش

ها از طریق نرم افزار  تجزیه و تحلیل داده. باشد سوزي می
SAS  از  بهره گیريو همچنین رسم جداول باExcel 

  .صورت گرفت
  نتایج و بحث

 بالغ مونه از انواع جانورانن 3360، پژوهشدر این 
- گردچراگاه مزوفون خاك در هر دو کاربري جنگل و 

هاي شناسایی شده که لیست گونه )3شکل ( گردیدآوري 
؛ همچنین برخی از نشان داده شده است یکدر جدول 

  .نشان داده شده است دوهاي موجود در شکل گونه
هاي موجود در مزوفون نتایج حاصل از شمارش نمونه

با ) نسوخته(خاك نشان داد که کاربري چراگاه شاهد 
درصد بیشترین سهم جانوران خاکزي را داشت و  67/30

این در حالی است که منطقه سوخته شده همین کاربري با 
- درصد کمترین تعداد مزوفون خاك را شامل می 37/14

اربري ها و حشرات در کدر مقایسه بین فراوانی کنه. شود
ها در برابر حشرات ، فراوانی کنه)سوخته و شاهد(جنگل 

ها و در جنگل بیشتر بوده است حال آنکه بیشترین کنه
اما در . همچنین حشرات در منطقه شاهد مشاهده گردید

ها و حشرات در کاربري چراگاه بررسی فراوانی کنه
ها در مقایسه با حشرات ، فراوانی کنه)سوخته و شاهد(

ها و حشرات بوده و عالوه بر این حداکثر تعداد کنهبیشتر 
  .در کاربري شاهد مشاهده گردید

هاي بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس راسته
سوزي بر فراوانی ، عامل آتش)2جدول (مزوفون خاك 

استیگما هاي میان، کنه)Collembola(هاي پادمان راسته
)Mesostigmata( نواده هاي شکارگر خاو سوسک

داري در سطح تفاوت معنی) Staphylinidae(استافیلینیده 
سوزي دهنده پیامد قوي آتشیک درصد نشان داد که نشان

هاي نوع کاربري نیز در راسته. باشدبر مزوفون خاك می
هاي استافیلینیده      ُ               هاي ا ریباتیدا و سوسکپادمان، کنه

در  دار در سطح یک درصد ایجاد کرده، ولیاختالف معنی
استیگما تأثیري از نوع کاربري و عمق بر آن هاي میانکنه

سوزي در سطح یک شود و تنها از نظر آتش دیده نمی
هاي استافیلینیده همچنین سوسک. دار گردیددرصد معنی

دار ها در سطح یک درصد معنیدر برابر تمامی فاکتور
 .شدند

 
 
  

  1395بدره در سال هاي شناسایی شده مزوفون خاك منطقه تخت هندمینی شهرستان گونه - 1جدول 
 جنس و گونه خانواده  راسته

Collembola Entomobryidae Pseudosinella octopunctata Börner 
  Hypogastruridae Ceratophysella denticulata (Bagnall) 

 Isotomidae Folsomides marchicus (Frenzel) 
 Onychiuridae Protaphorura levantina (Christiansen) 
   
Coleoptera Staphylinidae Aleochara sp. 
   
Mesostigmata Ameroseiidae Ameroseius plumosus (Oudemans) 

 Ascidae Arctoseiuscetratus (Sellnick) 
 Laelapidae Gaeolaelaps aculeifer (Canestrini)،Haemolaelaps casalis Berlese 
 Macrochelidae Macrocheles glaber (Müller) 
   
Oribatida Oppiidae Ramusella sp. 
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 Folsomidesپادمان ) ب(، Pseudosinella octopunctataپادمان ) الف: (آوري شده از  مزوفون خاكبرخی بندپایان جمع - 2شکل 

marchicus ،)پ ( پادمانCeratophyselladenticulata ،)ت ( سوسک استافیلینیدهAleochara sp. ،)ي کنه) ثAmeroseius 
plumosus ،)ي کنه) جArctoseius cetratus . 

 

  
  هاتعداد مزوفون شمارش شده به تفکیک کاربري - 3شکل 
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  مزوفون خاكهاي راسته فراوانیسوزي بر کاربري، عمق و آتشپیامد  تجزیه واریانس - 2جدول 

درجه  منابع تغییرات
 آزادي

 میانگین مربعات
هاي اریباتیدا کنه  پادمان هاي میان استیگما کنه  هاي استافیلینیده سوسک   

02/1010 1 کاربري ** 60/547 ** 40/84 ns 22/81 ** 

22/1863 1 آتش سوزي ** 810** 10/476 ** 22/148 ** 
22/837 1 عمق ** 40/1742 ** 50/562 ** 22/81 ** 

عمق× کاربري  1 02/308 ns 50/122 ns 90/0 ns 02/11 ns 
025/1113 1 کاربري×آتش سوزي ** 10/84 ns 10/372 ** 22/34 ** 

625/5 1 کاربري×آتش سوزي×عمق ns 160ns 40/0 ns 22/27 ** 
98/96 32 خطاي آزمایش  55/88  08/62  25/3  

ns  01/0داري در سطح احتمال معنی **و  05/0داري در سطح احتمال معنی* داري، غیر معنی.  
 

 حشرات راسته پادمان
و در  نسوختهپادمان در جنگل فراوانی بیشترین 

به ترتیب  پس از آنشد و  دیده يمترسانتی 0-5 هالی
سوخته چراگاه شاهد و چراگاه جنگل سوخته شده، 

 اما از نظر الیه. به خود اختصاص دادند اتعداد ربیشترین 
پادمان به فراوانی حداکثر ) يمترسانتی 5-20(زیرین 

و شاهد، جنگل شاهد، جنگل چراگاه ترتیب شامل 

همچنین در ). 4شکل (باشد سوخته میچراگاه 
یک زیرین  جنگل سوخته بین اعماق سطحی وکاربري

داري ایجاد شده که همین حالت نیز اختالف معنی
حال آنکه در شود براي کاربري جنگل شاهد دیده می

گونه اختالف شاهد و سوخته هیچچراگاه هاي کاربري
 .داري دیده نشدمعنی

  

 
  پادمان خاكفراوانی بر خاك عمقآتش سوزي و  ،کاربري برهمکنشپیامدهاي  - 4شکل 

  
      ُ        هاي ا ریباتیداکنه

چراگاه ها در کاربري این کنهفراوانی بیشترین 
حال  مشاهده شد يمترسانتی 0-5نسوخته و در عمق 

- سانتی 5-20(زیرین  الیهجنگل نسوخته و در آنکه در
روند ). 5شکل (شد  دیدهفراوانی حداکثر این ) يمتر

بعد از  يمترسانتی 0-5ها در عمق این کنهفراوانی افزایش 
چراگاه                                     َ نسوخته در جنگل شاهد و سوخته و نهایتا  چراگاه 

؛ همین روند افزایشی نیز به ترتیب در رخ دادسوخته 
مشاهده شد، با اینکه بیشترین تعداد این چراگاه جنگل و 

بدست آمد اما باید بیان داشت که چراگاه راسته در 
. باشد بیشترین درصد جمعیتی مربوط به کاربري جنگل می

هاي اریباتیدا باید کنهفراوانی ه میانگین در بررسی مقایس
ذکر کرد که تنها در کاربري جنگل شاهد بین اعماق 

داري ایجاد نشد هیچ گونه اختالف معنیزیرین  سطحی و
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سطحی و تحتانی، ها و اعماق در حالی در سایر کاربري
سوزي عالوه بر داري ایجاد شده و آتشاختالف معنی

- داده باعث ایجاد اختالف معنیرا کاهش فراوانی اینکه 
 .نیز شده است) (p<0.01داري 

  

 
 

  هاي اریباتیداکنهپیامدهاي برهمکنش کاربري، آتش سوزي و عمق خاك برفراوانی  - 5شکل 
  

 استیگماهاي میانکنه
چراگاه ها به کاربري این کنهفراوانی بیشترین 

شود و این در مربوط می يمترسانتی 0-5شاهد در عمق 
در  يمترسانتی 5-20زیرین  حالی است که حتی در الیه

اما  .شداین راسته دیده فراوانی حداکثر  ،همین کاربري
کمترین تعداد این راسته مزوفونی خاك در هر دو الیه 

سوخته شده مربوط چراگاه به کاربري زیرین  سطحی و
ها در این کنهفراوانی در بررسی ). 6 شکل(باشد می

کاربري جنگل باید بیان کرد که بیشترین و کمترین تعداد 

 5-20و  0-5هاي در جنگل شاهد و به ترتیب در عمق
دهد که با متري ایجاد شده است و این نشان می سانتی

جنگل تعداد بیشتري از زیرین  هايوجود آتش سوزي الیه
تنها . شاهد در خود جاي داده استدر برابر ها را این کنه
باعث ایجاد اختالف  نسوختهچراگاه هاي جنگل و کاربري

براي این راسته از زیرین  و سطحیالیه داري در دو معنی
ها ها این تفاوتشدند ولی در سایر کاربريمزوفون خاك 
  .مشاهده نگردید

  
  میان استیگمات هايکنهپیامدهاي برهمکنش کاربري، آتش سوزي و عمق خاك بر فراوانی  - 6شکل 
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 )Staphylinidae( هاي شکارگر استافیلینیدهسوسک
در بین جانوران موجود در مزوفون خاك، 

فراوانی هاي شکارگر استافیلینیده داراي کمترین سوسک
نسوخته چراگاه آنها در کاربري فراوانی که بیشترین بودند 

و کمترین آن در کاربري  يمترسانتی 0-5با عمق  )شاهد(
گزارش یمترسانتی 5-20زیرین  جنگل سوخته در الیه

با وجود بیشتر بودن آنها در خاك مراتع ). 7شکل ( گردید

زیستگاه  ،جنگلدر برابر توان نتیجه گرفت که مراتع می
در . باشندهاي شکارگر میسوسک بهتري براي حیات این

چراگاه سوزي در هر دو کاربري جنگل و این مطالعه، آتش
 نشان نداد هاداري بر روي این سوسکهیچ اختالف معنی

الیه شاهد در دو چراگاه و تنها در دو کاربري جنگل و 
  . شد مشاهدهداري اختالف معنی عمقی و سطحی

  

  
  

 هاي استافیلینیدهسوسکپیامدهاي برهمکنش کاربري، آتش سوزي و عمق خاك بر فراوانی  - 7شکل 

  
شانون مزوفون  مقدارعددیشاخصاساس نتایج،  بر

 ؛ شاخص سیمپسون)89/2(و چراگاه ) 97/2(خاك جنگل 
؛ شاخص )94/0(و چراگاه ) 95/0(مزوفون خاك جنگل 

و چراگاه ) 97/0(مزوفون خاك جنگل یکنواختی شانون 
و ) 53/2(شاخص مارگالف مزوفون خاك جنگل  ؛)90/0(

  .برآورد گردیدند )60/2(چراگاه 
که در نتایج حاصل از بررسی مزوفون  گونه همان

) شاهد و سوخته(چراگاه هاي جنگل و خاك در کاربري
ی کمتري فراوانی مزوفون وگوناگونی  بدست آمد مراتع از

) 2011(ها برخوردارند و رسام و همکاران جنگلدر برابر 
کنند که به علت پایین بودن پوشش این نتیجه را تأکید می

- و فراوانی گروهگوناگونی  گیاهی و فشار چرا، مراتع از
بر اساس نتایج . باشندبهره میهاي مهم ماکروفون خاك بی
- توان بیان داشت که الیهحاصل از این تحقیق، می

و تراکم جانوري بیشتري گوناگونی  از خاك سطحییها
بودند که دلیل این برخوردار  عمقیهاي الیهنسبت به 

توان به بیشتر بودن مقدار ماده آلی در خاك تفاوت را می
همچنین در این . سطحی نسبت به خاك تحتانی نسبت داد

) 2004(ي رحمانی و زارع مایوان توان به مطالعهمی رابطه
هاي خاك متفاوت و مهرگان در الیهحضور بی. داشاره کر

هاي نمایانگر تغییرپذیري آنها در ارتباط با تغییر عمق الیه
 برداري از خاكنمونه عمقخاك است، همچنین با افزایش 

مهرگان خاکزي و یکنواختی بیگوناگونی  هايشاخص
و تغییرپذیري اجتماع گوناگونی  کلیطوربه. یابدکاهش می

هاي هاي آلی خاك از الیهمهرگان خاکزي در الیهبی
- نمونه عمقمجموعه عوامل پیامد  .معدنی بیشتر است

، پوشش گیاهی، شرایط محیطی و کیفیت برداري از خاك
- اي الشبرگ و خاك همگی بر ترکیب و تراکم بیتغذیه

 .مهرگان خاکزي اثبات شده است
هاي استافیلینیده سوسکفراوانی ) 7(با توجه به شکل 

- ها از فراوانی کمتري برخوردار میسایر راستهدر برابر 
جنگل در برابر آن در مراتع فراوانی باشد که حداکثر 

محاسبه گردیده و نشان از مناسب بودن مراتع براي 
اکوسیستم در برابر زیستگاه این نوع حشره در خاك 

این باشد و همانطور که نشان داده شده تراکم جنگل می
باشد در حالی هاي جنگلی بسیار پایین میحشره در الیه
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زیستی این گوناگونی  )2009(که قهاري و همکاران 
هاي هاي ارس شمالی در الیهها را در جنگلسوسک

  .برگ مشاهده کردندخاك
مزوفون فراوانی در کاربري جنگل تراکم طبق نتایج، 

خاك در دو منطقه شاهد و آتش گرفته از تغییرات کمتري 
باشد که دلیل آن برخوردار میچراگاه کاربري در برابر 

 هبر اینکمبنی ) 1995(تواند با نتایج باال و همکاران می
هاي غنی مهرگان خاکزي در خاكبیگوناگونی  تراکم و

شند با هاي ضعیف میخاكدر برابر داراي اختالف کمتري 
توان به تأثیرپذیري تراکم توجیه کرد؛ عالوه براین می

پوشش درختی نیز اشاره در برابر گوناگونی جانوران خاك 
 داشت که مناطق با پوشش درختی متفاوت داراي

مناطق با پوشش کم در برابر و تراکم بیشتري گوناگونی 
  ).2010دونوس و همکاران،(باشد می

  گیري کلینتیجه
هندیمنی در استان ایالم از مناطق منطقه تخت 

گردد که داراي جنگل و دست نخورده محسوب می       ًتقریبا 
شاید یکی از دالیل این ویژگی  ،باشدمرتع غنی می

فراوانی و تنوع مزوفون خاك در منطقه باشد که در تجزیه 
مواد آلی و بهبود چرخه عناصر غذایی نقش خود را ایفا 

سوزي در هر دو نوع آتش اما براساس نتایج،. کنندمی
 مزوفون خاكفراوانی براثر منفی چراگاه کاربري جنگل و 

هاي استیگما، سوسکهاي میانهاي پادمان، کنهشامل راسته
     ُ                  هاي ا ریباتیدا در منطقه شکارگر خانواده استافیلینیده و کنه

فراوانی  واي که گوناگونی به گونهمورد مطالعه داشته 

سوزي قرار نوع کاربري و آتشپیامد  خاك تحت مزوفون
هاي میان استیگما در بررسی نوع کاربري کنه. گرفته بود

. داري از لحاظ جمعیتی از خود نشان ندادنداختالف معنی
 ها و حشرات را تحتهمچنین تغییرات عمق، فراوانی کنه

مربوط گوناگونی  خود قرار داده و بیشترین تراکم و ثیرأت
ها در خرد کردن مواد کنه هکاز آنجایی. استها بوده به کنه

           ً           دارند معموال  جمعیت این  آن در خاك نقشرآلی و انتشا
به نظر . باشدمیاز تحتانی  رجانوران در خاك سطحی بیشت

با آگاهی بخشی مردم و کارشناسان منابع طبیعی رسد می
و اهمیت این موجودات  استان در شناخت مزوفون خاك

مردم را در  ،هاي طبیعیاکوسیستمپایداري  حفظ در
از        ًمخصوصا  و اطفاء حریق سوزيجلوگیري از وقوع آتش

  .نمودتشویق نوع انسانی 
  سپاسگزاري

اطالعات موجود در این مقاله، بخشی از پایان نامه 
باشد که توسط دانشگاه کارشناسی ارشد نویسنده اول می

اینجا بر ایالم مورد حمایت مالی قرار گرفته است، که در 
دانیم از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه خود الزم می

از سرکار خانم دکتر معصومه شایان . ایالم تشکر نماییم
هاي پادمان و جناب آقاي دکتر مهر بخاطر شناسایی نمونه
ها را شناسایی نمودند هاي کنهامید جوهرچی که نمونه

 دکترآقاي جناب همچنین از . گرددمیتقدیر و تشکر 
ها و خاطر کمک در آنالیز دادهه حمید حسینیان خوشرو ب

مهندس ابوذر ایزدپناه که در کارهاي آزمایشگاهی ما آقاي 
  .نماییمرا همراهی نمودند سپاسگزاري می
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Abstract 

Wildfire is one of the most important destruction factors in forest and pastures. 
In forest and pasture ecosystems, soil mesofauna used as a bioindicator for 
environmental changes and management. The aim of this project was to address 
wildfire and land uses (forest and pasture) effects on soil mesofauna arthropods 
community in Badreh in Ilam province. For this purpose, soil sampling 
performed in two depths of soil surface (0-5 cm) and subsurface (5-20 cm) 
layers in wildfire occurrence and no occurrence of wildfire (control) conditions 
in 2015. In each land use, three plots (50 × 50 m) and five points from each plot 
was randomly taken from topsoil and subsoil depths (the total number of 
samples 60). Both forest and pasture land use found 3360 samples of different 
kinds of Phylum Arthropoda. The maximum soil mesofauna community 
belonged to pasture land use (control) by 30.67% while the minimum soil 
mesofauna community belonged to this land use (wildfire occurrence) by 
14.35% as well as soil mites community abundance compared to insects 
community in forest was more than in pasture. According to results, Wildfire 
and soil depth affected significantly (α = 0.01) on Mesostigmata, Collembola, 
Oribatida and Staphylinidae abundance. Forest and pasture land use had no 
effect on Mesostigmata significantly, while this factor showed significantly (p < 
0.01) on all mesofauna community. Generally, wildfire had negative effect on 
soil mesofauna abundance in different land uses. 
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