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چکیده
در میان جوامع اکولوژیکی ،حشرات با توجه به حساسیتشان به تغییرات محیطی و نیازهای زیستگاهی بهعنووان شواخز زیسوتی اخوتلل
حاصل از آتشسوزی درنظر گرفته میشوند .در این تحقیق ارتباط بین فراوانی و تنوع زیستی ماکروفون خاک و گذشت زمان از وقوع آتش
سوزی در جنگلهای بلوط شهرستان سردشت استان آذربایجانغربی بررسی شد .به این منظوور سوه منطقوۀ سووختهشوده در سوالهوای
 2992-99و سه منطقۀ کنترل انتخاب شد .از هر یک از تیمارهای مورد بررسی تعداد  22نمونه خاک با ابعاد  26× 26سانتیمتور از عموق
صفر تا  96سانتیمتور برداشوت و از بررسوی آنهوا در مجمووع  126مواکروفون متعلوق بوه  28راسوته و  10خوانواده جموعآوری شود .در
تجزیهوتحلیل آماری برای دادههای پیوسته از تجزیۀ واریانس و مقایسۀ میانگینهای دانکن و برای دادههای گسسته یوا فراوانوی از آزموون
مربع کای استفاده شد .نتایج نشان داد آتشسوزی سبب کاهش غنای گونهای ماکروفون خاک شده ،ولی با گذشت زمان ،دوباره غنا افزایش
یافتهاست .همچنین راستههای  Coleopteraو  Dipluraدر تمامی مناطق مورد بررسی حضوور داشوتند و آتوشسووزی بور راسوتۀ Diplura
تأثیری نداشته است .تأثیر زمانی آتشسوزی بر راستۀ  Coleopteraکاملً مشهود بوده و با گذشت زمان از وقوع آتشسوزی بر فراوانی ایون
راسته افزوده شده است .راستههای  Dipteraو مورچهها (راستۀ  )Hymenopteraنیز با گذشت زمان به مناطق سووختهشوده برگشوتهانود و
فراوانی آنها افزایش یافته است .بنابر نتایج حاضر بازگشت دوبارۀ حشرات به زیستگاهشان به مدت زمانی حدود یک تا دو سوال بوهواسوطۀ
بهبود شرایط میکروکلیمایی محیط و رویش دوبارۀ گیاهان نیاز دارد.
واژههای کلیدی :بلوط ایرانی ،راستۀ حشرات ،سختبالپوشان ،غنای گونهای.

مقدمه
جنگلها یکی از مهومتورین اکوسیسوتمهوای کورۀ
خوواکی هسووتند کووه عملکوورد آنهووا ،تووأثیر مهم وی در
نگهداری تعادل اکولوژیکی دارد .سلمت جنگل در هر
منطقه بیانگر شرایط اکولوژیکی متعادل در آن منطقوه
 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس69212862190 :

است ) .(Zhang & Chen, 2007آتشسووزی یکوی از
عوامل آشفتگی ( )Huebner et al., 2012در بسویاری
از اکوسیسوووووتمهوووووا ماننووووود جنگووووول اسوووووت
( .)Malmström et al., 2009بهطور کلی آتوشسووزی
اثرهای منفی بر خاک دارد و سبب کاهش مواد آلی (مثول
ایمیلmaleknia.r@lu.ac.ir:
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کربن و ازت کل) ،کاهش ظرفیت نگهوداری آب و افوزایش
 ،pHآبگریزی خاک ،تخریوب سواختار و تخلخول خواک و
کاهش چشمگیر مواد غذایی از طریوق تبخیور ،آبشوویی و
فرسایش میشود ( .)Loskova et al., 2013آتشسوزی
جنگلها جریان کربن در اکوسیستمها را تحوت توأثیر
قرار میدهد و همچنین موجب تبدیل یکبوارۀ بیشوتر
درختان به ریزههای چوب میشود که این چووبهوای
مرده نشاندهندۀ زیسوتگاههوایی حیواتی بورای تنووع
بسیار زیاد گونههای هتروتروف بهویژه حشرات هستند
(.)Error! Reference source not found.
اثرهای غیرمستقیم آتشسوزی بر جانوران نوهتنهوا
توسط آتشسوزی و تغییرات متعاقب آن در زیسوتگاه
از طریق تووالی پوس از آتوشسووزی ،بلکوه از طریوق
اثرهای حاصل از آتشسوزیهای متعدد بهدلیل توأثیر
فاصلۀ آتشسوزی بر ویژگیهای زیستگاهی نیز تعیین
میشود (.)Error! Reference source not found.
در بسیاری از سیستمهوای جنگلوی ،موجوودات زنوده
برای تجدید حیات به آتشسوزی وابستهاند؛ بنوابراین،
اثر آتشسوزی در اکوسیسوتم جنگول پیچیوده اسوت
( .)Huebner et al., 2012آتشسوزی پوشش گیاهی،
تنوووع زیسووتی ( Gandhi et al., 2001; Jamshidi
 )Bakhtar et al., 2014و ترکیوب گونوههوا را تغییور
مویدهود ( Moretti et al., 2004; Banj- Shafiei et
.)al., 2007
جوامع فون (جانوران) خاک بهطور چشومگیری در
تنوع زیستی جنگلها نقش دارند و از نظور عملکوردی
نیز از موجوودات مهوم اکوسیسوتمهوای جنگلویانود
( .)Behan-Pelletier & Newton, 1999موواکروفون
خاک شامل ارگانیسمهایی بزرگتر از  1میلیمتر است
( .)Ayuke et al., 2009با توجه به تنووع بسویار زیواد
ماکروفون خاک از یک سو و ناشناخته بودن برخوی از
این گروهها از سوی دیگور ،بیشوتر آنهوا در چوارچوب
گروههای شناختهشدهتری مانند عنکبوتها ،مورچهها،
کرمهوای خواکی ،موریانوههوا ،سوسوکهوا ،صودپایان،
هزارپایان ،حلزونها و لیسهها بررسوی مویشووند کوه
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جایگوواه ویووژهای در شوواخۀ بنوودپایان حشوورات دارنوود
( .)Brown et al., 2001توأثیر آتوشسووزی بور روی
موجووودات زنوودۀ خوواک پیچی وده اسووت ،زی ورا توزی وع
بنوودپایان کوچووک خوواک تحووت تووأثیر ویژگ ویهووای
زیستگاهی کلن ،مثل آب وهوا ،خاک و انوواع پوشوش
گیاهی و همچنین ویژگیهوای خورد محیطوی ماننود
رطوبت و مواد آلی قرار میگیورد ) .(Dindal, 1990در
میان جوامع اکولوژیکی حشرات با توجه به حساسویت
آنها به تغییرات محیطی و نیازهای زیستگاهی بهعنوان
شاخز زیستی آتشسوزی در نظر گرفتوه مویشووند
( .)Villa-Castillo & Wagner, 2002پاسخ بنودپایان
کوچک خاک به آتشسوزی بسته به نوع اکوسیستم و
طیفووی از کوواهش شوودید در غنووا و فراوانووی گونووههووا
) (Kim & Jung, 2008تا تأثیر بهنسبت کوم متفواوت
است ).(Collett, 1998
پایش اثر آتش در اکوسیستمهوای جنگلوی بیشوتر
دربارۀ پوشش گیاهی است و اثر آن بر فوون خواک توا
حدود زیادی ناشناخته مانده اسوت و آگواهی چنودانی
دربارۀ تغییر جمعیت و عملکرد آنها بعد از آتش وجوود
ندارد ( .)Rousseau et al., 2010بهطور کلی فرض بور
این است که احیای جانوران خاکی در جنگل ،حوداقل
برای برخی از موجودات زندهای که به یوک الیوۀ آلوی
ضووخیم و ریوزاقلیم مرطوووب بوورای رشوود نیواز دارنوود،
فراینوودی کنوود ،آهسووته و وابسووته بووه زمووان پووس از
آتشسوزی است (.)Hylander, 2011
) Pourreza et al. (2014در پژوهشوی بوا عنووان
«بررسی اثر شدت آتشسوزی بور مواکروفون خواک در
جنگل های شاخهزاد بلوط ایرانی» نشوان دادنود کوه در
آتووشسوووزی ضووعیف ،تعووداد کوول موواکروفون خ واک و
ویژگ ویهووای مووورد بررس وی خوواک تغیی ور معن ویداری
نداشته ،ولی در سوختگی شدید کواهش معنویداری در
ماکروفون خاک دیده شد و ویژگیهای خاک نیز تغییور
معنیداری یافوتGongalsky and Persson (2013) .
نیووز بووا بررسووی احیووای موواکروفون انوودکی پووس از
آتشسوزی در جنگلهای بورآل ،دریافتند که فراوانوی
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کل و غنای گونهای در مناطق نسوخته یکونیم تا پنج
برابر بیشتر از مناطق سووخته بوود .همچنوین پوس از
آتشسوزی بقای جانوران در الیوههوای عمیوق خواک
بهتوور از گونووههووای سووطحی خوواک بوووده اسووت.
) Huebner et al. (2012در بررسووی توووالی جوامووع
پادُمان ( )Collembolaبعود از آتوشسووزی در جنگول
پهنبورگ منطقوۀ شومالی دریافتنود کوه تغییور ترکیوب
جامعه بهطور چشمگیری به زموان آتوشسووزی ،شودت
سوختگی و سوختن الشبرگ و افقهوای آلوی خواک در
طول آتشسوزی بسوتگی دارد و عامول اصولی تغییورات
ترکیبی جامعۀ پادُمان را ارتباط کاهش الشبرگ با قدرت
زیاد آتشسوزی عنووان کردنود Elia et al. )2012( .در
بررسی اثرهای پراکنش مکانی و زمانی آتشسوزی بور
فراوانی حشرات در اکوسیستمهای جنگلی مدیترانهای
و مقایسۀ بین راستۀ سختبالپوشان ( )Coleopteraو
راستۀ بالپولکداران ( )Lepidopteraنشان دادنود کوه
از نظر تغییرات زمانی ،تفاوت معنیداری بوین فراوانوی
سختبالپوشان و بالپولکداران در دو سال مطالعواتی
در هر دو منطقۀ سوخته و نسوخته ،همراه با بواالترین
سطح فراوانی در سال دوم بعد از آتوشسووزی وجوود
دارد Jung et al. )2010( .با بررسی غنای گونهای کنۀ
خووووواکی  )Acari: Mesostigmata( Gamasidدر
رویشگاههای سوختۀ کوهسوتانی ،اظهوار داشوتند کوه
جوونس  Parholaspidaeبووا  22گونووه ،متنوووعتوورین
خووووانواده و پووووس از آن  Ascidaeبووووا  9گونووووه و
 Laelapidaeبا  2گونه در جایگاههوای بعودی از نظور
تنوع قرار داشتند و نیز به فقر فراوانی و غنای گونوهای
در رویشووگاههووای بووهشوودت سوووخته در مقایسووه بووا
رویشگاههای کمتر آسیبدیده اشاره کردند.
جنگلهای زاگرس شمالی بوهعنووان نقطوۀ شوروع
ناحیووۀ رویشووی زاگرسووی و گونووههووای درختووی و
درختچووهای متنوووعتوور ،اهمی وت وی وژهای دارد کووه در
سووالیان اخیوور هماننوود نووواحی دیگوور تحووت تووأثیر
آتش سوزی قرار گرفته است .با وجوود اهمیوت یوافتن
خطر آتشسوزی ،تاکنون تحقیقی دربارۀ تأثیر آتش بر
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جمعیت ماکروفون خواک ایون منواطق انجوام نگرفتوه
است؛ بنوابراین هودف بررسوی حاضور ،بررسوی توأثیر
آتشسوزی بر تغییرات ماکروفون خاک از نظر تنووع و
فراوانی با توجه به سالهای سپریشوده بعود از وقووع
آتشسوزی است.
مواد و روشها
منطقه پژوهش

جنگلهای طبیعی استان آذربایجان غربی هرچنود
در قسمتهایی از شهرسوتانهوای پیرانشوهر و مهابواد
وجود دارد ،بخوش اعظوم آن در شهرسوتان سردشوت
واقع شده و مساحت آن بین  26تا  86هزار هکتار و از
نوع تنک طبقه بندی میشود .سوه گونوۀ غالوب بلووط
 Q. infectoria ،Quercus brantiiو  Q, libaniiدر
این استان از پراکنش زیادی در قسومتهوای مختلوف
برخوردارنوود .ارتفوواع متوسووط شهرسووتان سردشووت از
سطح دریا  2222متر اسوت .میوانگین بوارش سواالنۀ
منطقه نیز  014میلیمتور اسوت ( West Azerbaijan
.)department of Natural Resources, 2013
این پژوهش در جنگلهای سردشت واقع در استان
آذربایجانغربی انجام گرفت .مناطق انتخابشده شامل
سه منطقه بوا مختصوات (Y2 :4669646؛ :244229
Y1 :4660222( ،)X2؛ :4661024( ،)X1 :241298
Y9؛  )X9 :244422در سیستم مختصات جغرافیوایی
 UTMبودند که بهترتیب در سوالهوای  91 ،92و 99
دچار حریق نوع سطحی شدهاند.
شیوه اجرای پژوهش

از هر یک از مناطق سوختهشده مسواحتی معوادل
یکونیم هکتار (تقریباً بیش از  26درصود کول سوطح
هوور منطقووه) در مرکووز سووطو آتووشگرفتووه بووا ابعوواد
 226×266متر بوهمنظوور رعایوت یکنوواختی سوطو
مورد بررسی انتخاب شد .با توجوه بوه موجوود نبوودن
دادههای پیش از آتشسووزی ،بوهمنظوور مقایسوه ،در
جوار مناطق آتشسوزیشده با رعایت فاصولۀ مناسوب
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( 166-966متر) بهمنظور حوذف اثرهوای حاشویه ای،
مناطقی به همان تعداد و مساحت یکسان و بوا هموان
شرایط رویشگاهی و توپوگرافی انتخاب شد.
از هر یوک از تیمارهوای موورد بررسوی تعوداد 22
نمونوووه خووواک بوووا ابعووواد  26× 26سوووانتیمتووور از
عموق صوفر توا  96سوانتیمتور ( ;Ruiz et al., 2008
 )Pourreza et al., 2014در راسوتای دو خوطنمونوه بوه
فواصوول  22متوور و در مجموووع  96نمونووه خوواک ()22×2
برداشت شد .فاصلۀ بین خطنمونهها  12متر و جهوت آنهوا
نیز شمالی -جنوبی در نظر گرفته شد (شکل  .)2ماکروفون

موجود در این نمونههای خاک بهروش دسوتی جودا شوده
( )Ruiz et al., 2008; Pourreza et al., 2014و در
لولههای ویژۀ دارای اتیول الکول  02درصود قورار داده
شدند ( .)Huebner, 2012نمونهبورداری از مواکروفون
خاک در مهرماه  2994صوورت پوذیرفت .نمونوههوای
حشرات براساس راسته تا سطح خوانواده و در صوورت
امکووان تووا سووطح جوونس و گونووه توسووط آزمایشووگاه
حشوورهشناسووی گووروه گی واهپزشووکی دانشووگاه ارومیووه
شناسایی شدند.

شکل  -2وضعیت خطنمونهها و موقعیت نمونههای خاک روی خط نمونهها در مناطق مورد بررسی

شاخز های تنوع و یکنواختی سیمپسون و شانون
و نیز غنای گونهای جکنایف بوا اسوتفاده از نورمافوزار
 Ecological methodology 6.0محاسووبه شووودند
(.)Schowalter, 1996
بهمنظور بررسوی مشخصوات فیزیکوی و شویمیایی
خاک ،در هر منطقه تعداد سه نمونه بهصورت تصادفی
از عمق صفر تا  96سانتیمتر ،از بین  22نمونۀ خواکی
که برای بررسوی مواکروفون جموعآوری شوده بودنود،
انتخاب و برداشت شدند (در مجموع  28نمونه خاک).
نمونه ها پس از برداشت در هوای آزاد خشوک شوده و
ریشه ها ،برگ و اجسام دیگر با دسوت از خواک خوار
شدند .در مرحلۀ بعد نمونهها آسویاب شوده و از الوک

دومیلیمتری عبور داده شدند و مشخصاتی مانند بافت
به روش هیدرومتری ،اسیدیته و هدایت الکتریکوی بوه
روش عصاره با نسبت یک بوه پونج ،نیتوروژن کول بوه
روش کجلدال ،فسفر قابل جذب با بویکربنوات سودیم
نیمموالر و پتاسیم قابل جذب به روش استات آمونیوم
یووک نرموووال در آزمایشوووگاه انووودازهگیووری شووودند
(.)Kalra & Maynard, 1991
روش تحلیل
در تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار آمواری SPSS 21
اسووتفاده شوود .ابتوودا بووا اسووتفاده از دسووتور BoxPlot

دادههای پرت شناسایی و حذف شدند .سپس بررسوی
نرمووالبووودن پووراکنش دادههووا بووا اسووتفاده از آزمووون
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کولموگروف-اسمیرنف انجوام گرفوت .بوهدلیول نرموال
بودن دادهها بورای شواخز هوای تنووع ،یکنوواختی و
مشخصههای خاک از آنالیز تجزیۀ واریوانس و مقایسوۀ
میانگین دانکن و برای فراوانی راستههای مواکروفون از
آزمون مربع کای استفاده شد.
نتایج
در مجموووع  126نمونووه موواکروفون متعلووق بووه 28
راسته ( )Orderو  10خانواده ( )Familyدر طوول دورۀ
بررسی جمعآوری شد (جودول  )2کوه  Coleopteraبوا
هشت خانواده فراوانتورین راسوته در بوین نمونوههوای
جمعآوریشده بود Geophilomorpha .و  Julidaنیز بوا
دو خانواده و دیگر راستههوا هور یوک بوا یوک خوانواده
کمترین فراوانی را به خوود اختصواص دادنود .براسواس
جدول  ،2ماکروفونهای جمعآوریشده از مناطق موورد
بررسووی بووهطووور کل وی شووش ردۀ حشوورات (،)Insecta
عنکبوتیوووان ( ،)Arachnidaصووودپایان (،)Chilopoda
هزارپایان ( ،)Diplopodaدرون آروارگان (،)Entognatha
نرم زرهیان ( ،)Malacostracaهمچنین  28راستۀ قواب
باالن یا سختبوالپوشوان ( ،)Coleopteraپولوکبواالن
( ،)Lepidopteraبووووالغشوووواییان (،)Hymenoptera
دوباالن ( ،)Dipteraسیخچه دموان یوا دمموویی (مواهی
نقووورهای) ( ،)Thysanuraنووویمبووواالن (،)Hemiptera
راسووتبوواالن ( ،)Orthopteraجوربوواالن ی وا موریانووههووا
( ،)Isopteraتوربافوووان یوووا تارتنوووان (،)Embioptera
عنکبوت ( ،)Araneaeشکمپایان ( ،)Gastropodaعقرب
یوووا کوووژدم ( ،)Scorpionعنکبووووتهوووای شوووتری
( ،Julida ،Geophilomorpha ،)Solifugaeدمچنگالیان
( ،)Dipluraجورپایووان ( ،Neuroptera ،)Isopodaو 10
خانوادۀ سوسک خاکزی ( ،)Carabidaeسوسک سرگین
غلتووووان ( ،)Scarabaeidaeسوسووووک شوووواخکدراز
( ،)Cerambycidaeشووواپرکان جغووودی (،)Noctuidae
مورچووووه ( ،)Formicidaeسوسووووک بوووورگخوووووار
( ،)Chrysomelidaeعنکبووووووووت درازتوووووووارریس
(،Elateridae ،Sciomyzidae ،)Prodidomidae
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 ،Gryllidae ،Cydnidae ،Maindroniidaeموریانووووووه
(،Scorpionidae ،Staphylinidae ،)Rhinotermitidae
رتیوول (،Geophilidea ،Linotaeniidae ،)Solpugidae
،Oniscidae ،Japygidae ،Julidae،Blaniulidae
 ،Curculionidae ،Tenabrionidaeحلوووووووووووووزون
( ،)Helicidaeمورچوووهخووووار ( )Myrmeleontidaeرا
شامل میشوند.
همچنین از بوین نمونوههوای جموعآوریشوده دو
راستۀ  Coleopteraو  Dipluraدر تمامی مناطق مورد
بررسووی حضووور داشووتند .راسووتۀ  Hymenopteraدر
تمامی مناطق بهجز منطقۀ سوختهشوده در سوال ،99
راستۀ  Gastropodaنیز در همۀ مناطق موورد بررسوی
به جز منطقۀ سوختهشده در سال  ،91راستۀ Diptera
در تمامی مناطق مورد بررسوی سوالهوای  92و  91و
راستۀ  Thysanuraنیز فقط در منواطق موورد بررسوی
سال  99حضور داشتند (جدول .)2
براساس پراکنش خانواده میتوان گفت که خوانوادۀ
 Japygidaeدر تمووووامی منوووواطق بررسوووویشووووده،
 Scarabaeidaeو  Formicidaeدر تمامی مناطق موورد
بررسی بهجز منطقۀ سوختۀ  Helicidae ،99در تموامی
منوواطق مووورد بررسووی بووهجووز منطقووۀ سوووختۀ ،91
 Sciomyzidaeفقط در مناطق مورد بررسوی سوال ،91
 Maindroniidaeو  Julidaeفقوووط در منووواطق موووورد
بررسوووی سوووال  99و خوووانوادههوووای ،Blaniulidae
،Rhinotermitidae
،Solpugidae
،Cydnidae
 Gryllidaeو  Curculionidaeفقط در مناطق کنتورل و
خوووووانوادههوووووای ،Scorpionidae ،Staphylinidae
 Chrysomelidaeو  Myrmeleontidaeفقط در مناطق
سوخته وجود داشتند (جدول .)2
براساس پراکنش جنس نیز جنسهای ،Aderelus
 Poecilus ،Pachymerium ،Helicoveraو Gryllus
فقوووط در منووواطق شووواهد،Tenebrio،Chrysolina ،
 Eodorcadionو  Quediusفقوط در منواطق سووخته
مشاهده شدند (جدول .)2
براسوواس جوودول  ،2بیشووترین مقوودار میووانگین

تأثیر آتشسوزی بر تنوع گونهای ماکروفون خاک

میانگین شاخز یکنواختی سیمپسوون مربووط بوه دو
 و کمتوورین مقوودار99  و کنتوورل92 منطق وۀ سوووختۀ
میوانگین یکنووواختی شووانون نیوز مربوووط بووه منطق وۀ
. است92 سوختۀ سال
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شاخزهای تنووع و یکنوواختی سیمپسوون و شوانون
 کمتورین. است92 فقط مربوط به منطقۀ کنترل سال
مقوودار میوانگین شوواخز تنوووع سیمپسووون و شووانون
 و کمتورین مقودار99 مربوط به منطقۀ سوختۀ سوال

 فهرست ماکروفونهای موجود در مناطق مورد بررسی براساس طبقهبندی علمی-2 جدول
)(گونهSpecies

)(جنسGenus

)(خانوادهFamily

)(راستهOrder

)(ردهClass

Poecilus
Aderelus

Carabidae
Carabidae
Scarabaeidae
Cerambycidae
Noctuidae
Formicidae

Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Diptera
Geophilomorpha
Isopoda
Diplura
Araneae
Gastropoda
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Hymenoptera
Diptera
Neuroptera
Diplura
Gastropoda
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Hymenoptera
Diptera
Diptera
Geophilomorpha
Julida
Diplura
Gastropoda
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Hymenoptera
Diptera
Diptera
Isopoda
Diplura

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Chilopoda
Malacostraca
Entognatha
Arachnida
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Entognatha
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Chilopoda
Diplopoda
Entognatha
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Malacostraca
Entognatha

Helicovera
Formica
Pachymerium
Oniscus
Eojapyx
Helicella
Amara
Tenebrio
Chrysolina rossia

Chrysolina
Formica

Eojapyx
Helicella
Maladera

Formica

Eojapyx
Helicella
Maladera
Eodorcadion
Formica

Oniscus

Geophilidae
Oniscidae
Japygidae
Prodidomidae
Helicidae
Carabidae
Tenabrionidae
Scarabaeidae
Chrysomelidae
Formicidae
Myrmeleontidae
Japygidae
Helicidae
Tenabrionidae
Scarabaeidae
Curculionidae
Elateridae
Formicidae
Sciomyzidae
Linotaeniidae
Blaniulidae
Japygidae
Helicidae
Scarabaeidae
Scarabaeidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Elateridae
Formicidae
Sciomyzidae
Oniscidae
Japygidae

مناطق

92 کنترل

92 سوختۀ

91 کنترل

91 سوختۀ
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192  تا122  صفحۀ،2992  تابستان،1  شمارۀ، سال نهم، انجمن جنگلبانی ایران،مجلۀ جنگل ایران
2 ادامه جدول

)(گونهSpecies

)(جنسGenus
Amara
Calathus

Formica
Maindronia
Gryllus

Dachymerium
Julus
Eojapyx

Helicella
Calathus
Quedius
Maindronia

Dachymerium
Julus
Oniscus
Eojapyx

Helicella

)(خانوادهFamily

)(راستهOrder

)(ردهClass

Carabidae
Carabidae
Carabidae
(Harpalinae)
Scarabaeidae
Cerambycidae
Elateridae

Coleoptera
Coleoptera

Insecta
Insecta

Coleoptera

Insecta

Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Thysanura
Hemiptera
Orthoptera
Isoptera
Geophilomorpha
Geophilomorpha
Geophilomorpha
Julida
Julida
Julida
Diplura
Araneae
Solifugae
Gastropoda

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Chilopoda
Chilopoda
Chilopoda
Diplopoda
Diplopoda
Diplopoda
Entognatha
Arachnida
Arachnida
Insecta

Coleoptera

Insecta

Coleoptera
Lepidoptera
Thysanura
Embioptera
Geophilomorpha
Geophilomorpha
Geophilomorpha
Geophilomorpha
Julida
Isopoda
Diplura
Araneae
Scorpion
Gastropoda

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Chilopoda
Chilopoda
Chilopoda
Chilopoda
Diplopoda
Malacostraca
Entognatha
Arachnida
Arachnida
Insecta

Formicidae
Maindroniidae
Cydnidae
Gryllidae
Rhinotermitidae
Geophilidea
Linotaeniidae
Geophilidea
Julidae
Julidae
Blaniulidae
Japygidae
Prodidomidae
Solpugidae
Helicidae
Carabidae
(Harpalinae)
Staphylinidae
Noctuidae
Maindroniidae

Geophilidea
Linotaeniidae
Geophilidea
Julidae
Oniscidae
Japygidae
Prodidomidae
Scorpionidae
Helicidae

 درصد اختلف معنیداری وجوود نودارد92 بهاحتمال
.)1 (جدول

مناطق

99 کنترل

99 سوختۀ

نتایج تجزیه واریانس (بدون درنظر گرفتن منطقوۀ
) نشووان داد کووه بووین میووانگین99 سوووخته سووال
،شوواخزهووای فووو الووذکر در منوواطق مووورد بررسووی

تأثیر آتشسوزی بر تنوع گونهای ماکروفون خاک
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جدول  -1میانگین بههمراه اشتباه معیار شاخزهای تنوع و یکنواختی راستههای ماکروفون خاک در مناطق مورد بررسی
مناطق مورد بررسی

میانگین شاخز تنوع
سیمپسون

میانگین شاخز یکنواختی
سیمپسون

میانگین شاخز تنوع
شانون

میانگین شاخز یکنواختی
شانون

سوختۀ 92
کنتورل 92
سوختۀ 91
کنتورل 91
*
سوختۀ 99
کنتورل 99

6/24±6/200 a
6/00±6/622 a
6/22±6/6829 a
6/29±6/216 a
6/26
6/29±6/262 a

6/02±6/920 a
6/89±6/620 a
6/81±6/926 a
6/02±6/922 a
6/86
6/02±6/208

2/68±6/600 a
2/44±6/622 a
2/20±6/644 a
2/19±6/662 a
6/82
2/24±6/691 a

6/02±6/206 a
6/92±6/646 a
6/88±6/694 a
6/89±6/622 a
6/82
6/86±6/688 a

* در منطقۀ سوختۀ  99فقط در یکی از تکرارها ماکروفون مشاهده شد.
-حروف مشابه نشاندهندۀ عدم اختلف معنیدار در  α=6/62است.

بیشترین مقدار اسویدیتۀ خواک بوا مقودار عوددی
) 8/49 (-log H+بووه منطقوۀ سوووختۀ  99و کمتوورین
مقدار این خصوصیت شیمیایی خاک با مقودار عوددی
 0/01به دو منطقۀ سوخته  91و کنترل  99اختصاص

دارد .نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد که بین میوانگین
مشخصههای خاک در مناطق مورد بررسی بهجوز ،pH
به احتمال  92درصد اختلف معنیداری وجوود نودارد
(جدول .)9

جدول  -9میانگین بههمراه اشتباه معیار مشخصههای خاک در مناطق مورد بررسی
مناطق مورد بررسی

N%

)P(mg/kg

)K(mg/kg

)EC(µS/cm

)pH (-log H+

سوختۀ 92
کنتورل 92
سوختۀ 91
کنتورل 91
سوختۀ 99
کنتورل 99

6/21 ±6/611 a
6/22 ±6/692 a
6/22±6/644 a
6/29±6/649 a
6/26±6/692 a
6/22±6/692 a

24/64±2/221 a
44/19±29/222 a
42/42±4/912 a
48/26±24/060 a
98/60±24/929 a
22/22±6/912 a

029/01±24/199 a
820/82±24/698 a
819/29±229/094 a
292/19±202/262 a
846/06±262/894 a
282/09±16/921 a

6/80±6/618 a
6/01±6/222 a
6/80±6/692 a
6/28±6/681 a
6/09±6/682 a
6/29±6/692 a

8/28±6/226ab
8/16±6/269 ab
0/01±6/624c
0/81±6/269bc
8/49±6/682a
0/01±6/106c

-حروف متفاوت نشاندهندۀ اختلف معنیدار و حروف مشابه نشاندهندۀ عدم اختلف معنیدار در سطح  α=6/62است.

براساس شکل  ،1بیشترین فراوانی ماکروفون خاک
در منطقۀ کنترل  92مربوط به راستۀ Hymenoptera
( 96درصوووود) و پووووس از آن راسووووتۀ Coleoptera
( 19درصد) است .بقیوۀ راسوتههوای موجوود در ایون
منطقوووه شوووامل ،Isopoda ،diptera ،Lepidoptera
 Geophilomorpha ،Araneae ،Dipluraاسووووووت و
راسووتۀ  Gastropodaاز فراوانووی یکسووانی برخوردارنوود
( 9درصد) .در منطقوۀ سووختهشودۀ  92نیوز هماننود

منطق وۀ کنتوورل بیشووترین فراوان وی موواکروفون خوواک
مربوط به راستۀ  266( Hymenopteraدرصد) و پوس
از آن راستۀ  20( Coleopteraدرصد) اسوت و پوس از
آنها راسوتههوای  96( Gastropodaدرصود)diptera ،
( 0درصد) و  0( Neuropteraدرصود) و نیوز Diplura
( 9درصد) در رتبههای بعدی جای گرفتوهانود .شوایان
ذکر اسوت کوه راسوتههوای ،Isopoda ،Lepidoptera
 Araneaeو  Geophilomorphaفقووووط در منطقووووۀ

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال نهم ،شمارۀ  ،1تابستان  ،2992صفحۀ  122تا 192

کنتووورل و راسوووتۀ  Neuropteraفقوووط در منطقوووۀ
سوختهشده وجود داشته است .بوا توجوه بوه شوکل 1
میتوان دریافت که بیشترین فراوانی ماکروفون خواک
در منطقۀ سوخته وجود دارد .نتایج آزمون مربع کوای

119

نیز نشان داد کوه بوین فراوانوی مجمووع راسوتههوای
ماکروفون مناطق کنترل و سوختۀ  92بوهاحتموال 92
درصد اختلف معنیدار وجود دارد (جدول .)4

120
100
80
60
40
20
0

تعداد در متر مربع

کنترل 92
سوخته 92

راسته های ماکروفون

شکل  -1فراوانی راستههای ماکروفون سه سال پس از آتشسوزی در مناطق مورد بررسی

جدول  -4نتایج آزمون مربع کای فراوانی مجموع راستههای ماکروفون بین مناطق سوختهشده و کنترل
مناطق

فراوانی

درجۀ آزادی

مربع کای

کنترل 92
سوختۀ 92
کنترل 91
سوختۀ 91
کنترل 99
سوختۀ 99

88
168
266
266
286
02

2

48/22

Sig.
6/666

2

6/666

2

2

41/12

6/666

براساس شکل  ،9بیشترین فراوانی ماکروفون خاک
در منطقووۀ کنتووورل  91مربووووط بوووه راسوووتههوووای
 Hymenopteraو  Coleopteraاسووت ( 96درصوود) و
پس از این دو راسته ،بوهترتیوب راسوتههوای diptera
( 26درصد) و ( Geophilomorphaهفت درصد) قورار
دارند و راسوتههوای  Julida ،Dipluraو Gastropoda
نیووز از فراوانووی یکسووانی در منطقووه برخوردارنوود (9
درصووود) .راسوووتههوووای  90( Coleopteraدرصووود)،
 99( Hymenopteraدرصوود) و  26( dipteraدرصوود)

نیووز بووهترتیووب بیشووترین فراوانوویهووا را در منطقووۀ
سوختهشدۀ  91بهخود اختصاص دادهانود و دو راسوتۀ
 Dipluraو  Isopodaنیز از نظر فراوانی بهطور یکسوان
در پایینتورین رتبوه قورار دارنود ( 9درصود)،Julida .
 Geophilomorphaو  Gastropodaتنهووا راسووتههووای
موجووود در منطقووۀ کنتوورل هسووتند کووه در منطقووۀ
سووختهشودۀ  91دیوده نشودند و  Isopodaنیوز تنهووا
راستۀ منطقۀ سوختهشده بود کوه در منطقوۀ کنتورل
 91وجود نداشت .نتایج آزمون مربع کوای نیوز نشوان

تأثیر آتشسوزی بر تنوع گونهای ماکروفون خاک
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داد که بین فراوانی مجموع راسوتههوای مواکروفون در
مناطق کنتورل و سووختۀ  91بوهاحتموال  92درصود

اختلف معنیدار وجود ندارد (جدول .)4

شکل  -9فراوانی راستههای ماکروفون دو سال پس از آتشسوزی در مناطق مورد بررسی

شکل  4نشان میدهد که بیشترین فراوانی در بین
راستههای موجود در منطقۀ کنترل بهترتیوب مربووط
بوووه  49( Julidaدرصووود) 96( Isoptera ،درصووود)،
 19( Coleopteraدرصوووود)20( Geophilomorpha ،
درصوووود) 26( Thysanura ،درصوووود) و در نهایووووت
 0( Araneaeدرصد) است و دیگر راستههوای موجوود
ماننوووود ،Hemiptera ،Hymenoptera ،Lepidoptera
 Solifugae ،Diplura ،Orthopteraو  Gastropodaبا
فراوانی یکسوان ( 9درصود) در منطقوه از پوایینتورین
رتبه در فراوانی برخوردارند.
در منطقۀ سوختهشده نیز بیشترین فراوانی بهترتیوب
مربوووط بووه راسووتههووای  Coleoptera ،Thysanuraو
 Geophilomorphaاست و دیگر راستههای موجود مانند
،Diplura ،Isopoda ،Embioptera ،Lepidoptera
 Scorpiones ،Julidaو  Gastropodaبا فراوانی یکسوان
در منطقه از پایینترین رتبه در فراوانی برخوردارند.
شایان ذکر است کوه راسوتههوای ،Hymenoptera
 Orthoptera ،Hemipteraو  Solifugaeتنهوووووووا در

منطقوو وۀ کنتوووورل و راسووووتههووووای ،Embioptera
 Scorpionesو  Isopodaتنها در منطقۀ سووختهشوده
حضور داشتند .با توجه به شکل  4فراوانوی در منطقوۀ
کنترل نسبت به منطقۀ سوختهشده بیشتر است .نتایج
آزمون مربع کای نیز نشان داد که بین فراوانی مجموع
راستههای ماکروفون در مناطق کنتورل و سووختۀ 99
بهاحتموال  92درصود اخوتلف معنویدار وجوود دارد
(جدول .)4
مقایسۀ غنای گونهای مواکروفون خواک نشوان داد
که مقدار غنای گونوهای مواکروفون خواک در منواطق
مختلف متفاوت بود .با توجه به تعداد نمونه ( 22نمونه
خاک در هر منطقوه) اسوتفاده از روش جوکنوایف در
تعیین غنای گونهای تأیید میشود .نتایج نشان داد که
بیشترین و کمترین مقدار غنای گونهای بوهترتیوب بوا
 24و  2گونووه مربوووط بووه منوواطق کنتوورل  1624و
سوختهشده در سال  1629بوده است .بهدلیول اینکوه
این روش کاملً تحت تأثیر گونوههوای نوادر (کمیواب)
بوده و در انجام محاسبه نیز یک گونه بوهعنووان گونوۀ
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نادر درنظر گرفته میشود (جدول  ،)2از اینرو بوا کوم
کردن عدد یک ،مقدار غنای گونهای برای همۀ مناطق
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مطابق با مقدار مشاهدهشده است.
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راسته های ماکروفون
شکل  -4فراوانی راستههای ماکروفون یک سال پس از آتشسوزی در مناطق مورد بررسی

جدول  -2غنای گونهای ماکروفون خاک مناطق مورد بررسی به روش جکنایف
مناطق مورد بررسی

غنای گونهای

گونۀ نادر

منطقۀ کنترل 2992
منطقۀ سوختۀ 2992
منطقۀ کنترل 2991
منطقۀ سوختۀ 2991
منطقۀ کنترل 2999
منطقۀ سوختۀ 2999

26/66
0/66
8/66
2/66
24/66
21/66

2
2
2
2
2
2

بحث
براساس نتوایج حاصول از غنوای گونوهای ،منواطق
سوختهشدۀ موورد بررسوی از غنوای گونوهای کمتوری
نسبت به مناطق کنترل برخوردار بودهاند ،بهطوریکوه
وقوع حریق سبب کاهش غنای ماکروفون هوای خواک
در مناطق سوختهشده نسبت به مناطق کنتورل شوده
است ،ولی تأثیر زمانی آتشسوزی روی این موجوودات
خاکزی سبب شد تا با سپری شدن سالهایی از زموان

محدودۀ اطمینان  92درصد
حد باال

حد پایین

22/9
8/9
9/9
2/9
22/9
0/9

8/66
2/66
2/66
9/66
21/66
4/66

خطای استاندارد
6/90
6/90
6/90
6/90
6/90
6/90

وقوع آتشسوزی بار دیگر بر غنای آنها اضافه شود.
نتووایج بووهدسووتآمووده از موواکروفونهووای نمونووه
برداریشوده نشوان داد کوه دو راسوتۀ  Coleopteraو
 Dipluraدر تمووامی منوواطق مووورد تحقیووق حضووور
داشتند و عامل آتشسوزی بر راستۀ  Dipluraتوأثیری
نداشته است ،بهطوریکه در هر سه سال مورد بررسوی
از مناطق موورد نظور ،فراوانوی ایون راسوته در هور دو
منطقۀ کنترل و سوختهشده کاملً یکسان بوده اسوت.
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اما در مورد راسوتۀ سوختبوالپوشوان ()Coleoptera
تووأثیر زمووانی آتووشسوووزی کوواملً مشووهود اسووت،
به طوریکه در اولین سال پس از آتشسووزی فراوانوی
این راسته کمتر از منطقۀ کنترل بووده ،ولوی دو سوال
بعد این فراوانی در منطقوۀ سووخته بیشوتر از منطقوۀ
کنترل شد .با توجه به شکل  1کاملً واضح اسوت کوه
فراوانی این راسته در سال سوم پس از آتشسوزی ،در
منطقۀ سوختهشده نسبت به منطقوۀ کنتورل و حتوی
نسبت به سالهای گذشته بهشدت افزایش یافته است.
احتماالً این کواهش فراوانوی در سوسوکهوای سوخت
بالپوش در سالهوای اولیوه بوهعلوت افوزایش دموای
حاصل از آتشسووزی و از بوین رفوتن شوکار و بسوتر
اسوووت .ایووون نتیجوووه بوووا نتوووایج (York )1999؛
( Nunes et al.)2000و ( Elia et al.)2011همسوست؛
که این پژوهشگران نیز به اثر منفوی آتوشسووزی بور
فراوانی راستۀ  Coleopteraاشاره کوردهانود .در ضومن
افزایش فراوانی این سوسوکهوا در سوالهوای بعود را
میتوان به علت تغییرات اکوسیستم و بازگشت گیاهان
در منطقوۀ سووخته دانسوت ( ;Ewers et al., 2009
.)Lafortezza et al., 2010; Tanentzap et al., 2010
شایان ذکور اسوت کوه راسوتههوای حشورات پوروازی
( )Dipteraو مورچووههووا از راسووتۀ  Hymenopteraبووا
گذشت زمان به مناطق سوختهشده برگشته و فراوانوی
آنهوا افوزایش یافتوه اسوت .در تأییود نتیجوۀ پوژوهش
حاضر Michaels )2007( ،نیز بیوان کورده اسوت کوه
آتوشسووزی سورعت اسوتقرار حشورات پوروازی را در
منطقه افزایش میدهد Beaumont et al. )2012( .نیز
دریافتند که فراوانی مورچهها در مناطق سووختهشوده
بسوویار بیشووتر از منوواطق سوووختهنشووده اسووت و نی وز
دریافتند که مدت زمان ماندگاری این افزایش فراوانوی
مورچهها در مناطق سووختهشوده نسوبت بوه منواطق
سوختهنشده  12تا  26ماه (تقریباً دو توا چهوار سوال)
خواهوود ب وود .آنهووا دالی ول افووزایش فراوان وی جمعی وت
مورچهها را تغییر در اندازۀ جمعیتهوای چراکننوده و
افزایش بازده به دام انداختن مورچهها بهسبب کواهش

تأثیر آتشسوزی بر تنوع گونهای ماکروفون خاک

پوشش گیاهی کف زمین و الشبرگها عنووان کردنود،
اگرچه ریزش تا پوشوش سووختهشوده ممکون اسوت
اثرهای تلهگذاری را کاهش و بهدام انداختن مورچههوا
را تحت تأثیر قرار دهد .با این حوال آنهوا اصولیتورین
تأثیرات در فراوانوی مورچوههوا را تغییورات وسویع در
ساختار زیستگاهی و تغییور شورایط غیرزنودۀ محویط
ناشی از آتشسوزی بیان داشتهاند.
نتایج حاصل از مطالعههای خاکشناسی نیز نشوان
داد که علت معنویدار نشودن تفواوت غلظوت عناصور
خاکی بررسیشده ممکن است شدت کم آتشسوزی و
سوطحی بوودن آن باشوود ،بوهطووریکووه توأثیر عموودۀ
آتشسوزی بیشتر روی قسومتهوای پوایینی گیاهوان
بوووده اسووت و قسوومتهووای بوواالتر و تووا درختووان
(مشوواهدات می ودانی) منوواطق مووورد بررسووی را دربوور
نگرفتوه بوود Pourreza et al. )2014( .نیوز در نتوایج
خود عنوان کردند کوه سووختگی ضوعیف نسوبت بوه
جایگوواه سوووختهنشووده نووهتنهووا تغییور معن ویداری در
ویژگیهای خاک نداشته ،بلکه بر حضور نوع ماکروفون
خاک نیز تأثیر معنیداری نداشته است .این در حوالی
است که ( Lin et al. )2003دریافتنود کوه موادۀ آلوی
خاک و نیتروژن کل تأثیر زیادی بر نماتدها ،کنوههوا و
سوسوکهوا دارنود Li Wei et al. )2013( .نیوز بیوان
داشتند که فسفر کل اثر به نسبت قوی بر الرو سوخت
بالپوشان دارد Yin et al. )2015( .نیز به ایون نتیجوه
دست یافتند که الرو Curculionidae ،Scarabaeidae
و  Formicidaeهمبستگی مثبتی با نیتروژن کل،pH ،
فسفر ،پتاسیم و نیتروژن در دسترس دارند .درحالیکه
 Staphylinidaeهمبستگی مثبتوی بوا رطوبوت خواک
دارد .همچنین شواید یکوی از دالیول کواهش فراوانوی
ماکروفون خاک در سال  2999نسوبت بوه سوالهوای
دیگر ،قلیایی شدن زیاد باشد ،به طوریکه ممکن است
این افزایش اثر سمی بر موجودات زندۀ خواک داشوته
باشد و با کاهش مقدار قلیایی بودن خاک در سالهای
بعد ،شاهد بازگشت دوبارۀ ماکروفون خاک به زیستگاه
خود خواهیم بود Yin et al. )2015( .نیز دریافتند که
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رطوبت و  pHخاک فاکتورهای اساسوی تأثیرگوذار بور
ماکروفون خاک هستند.
با توجه به نتایج جدول  2میتوان دریافت که تنووع
در مناطق شاهد نسبت به مناطق سوختهشده با وجوود
معنیدار نبودن اختلفها ،بیشتر بوده اسوت کوه دلیول
این امر را میتوان علوه بر شدت کم آتشسوزی ،نقز
فرمولهای تنوع در محاسبۀ تنوع گونههایی بوا فراوانوی
کم دانسوت Garcia-Dominguez et al. )2010( .نیوز
در بررسی آتشسوزی ضوعیف بور مواکروفون خواک و
رابطۀ آن با عوامل محیطی بیان کردند که آتشسوزی
ضعیف تأثیر معنیداری بر تنوع ماکروفون خاک ندارد.
همووانطووور کووه انتظووار موویرفووت ،حشوورات
جمعآوریشده در رویشگاه تازهسوخته ( ،)2999نشان
داد که آتشسوزی ،بلفاصله سوبب کواهش چشومگیر
تعداد حشرات کل و تعداد زیادی از گروههای بندپایان
میشود که این کاهش احتماالً بهعلوت از بوین رفوتن
ماکروفونهای سوطحیزی در آتوش یوا مهواجرت بوه
محیطهای اطراف است که این مشواهدات منطبوق بوا
برخووی تحقیقووات اسووت ( ;Louppe et al., 1998
Malmström et al., 2009; Doamba-Sabine et al.,
 .)2014گونووههووای موواکروفون خوواک ممکوون اسووت

واکنشهای مختلفی به حریوق از خوود نشوان دهنود،
بووهطووور مثووال بعض وی از حشوورات و بنوودپایان مثوول
مورچهها میتوانند با حفر زمین ،مهاجرت به عمقهای
پایینتر یا مثل حشرات پروازی با پرواز کردن از حریق
بگریزند ،اما گونههایی با مراحل زنودگی ثابوت (الرو و
شفیره) که در الشبرگهای سطحی یوا در عموقهوای
سطحی خاک قرار دارند ،نسبت به وقوع آتوش بسویار
آسووویبپذیرنووود ( ;Malmström et al., 2009
 .)Gongalskya et al., 2012نظر به اینکه آتشسوزی
میتواند بر رقابت زیسوتگاهی ،توأمین موواد غوذایی و
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دیگوور تغیی ورات نامحسوووس بس ویار در میکروکلیمووای
محیطی (تخریب وضعیت مواد آلوی خواک ،دموا)pH ،
تأثیر بگذارد ،بنابراین میتواند روی اسوتقرار مجودد و
توووالی گیاهووان و موجووودات زنووده اثرگووذار باشوود
( .)Debouzie et al., 2002از اینرو این تحقیق نشوان
داد که بازگشت مجدد حشرات به زیستگاه خوود نیواز
به سپری شدن مدت زموانی حودود یوک توا دو سوال
(شکلهای  1تا  4و جدول  )4به واسطۀ بهبود شورایط
میکروکلیمایی محیط و رویش مجدد گیاهان دارد.
شایان ذکر است که موجودات زنده (یا بیوتا) خاک
عامل مهمی در تشکیل خاک هسوتند و اثرهوای آنهوا
تفاوتهای بسیاری را در بین خاکها ایجاد میکنود و
نیز ارگانیسمهای مختلف خاک به روشهای مختلفوی
فرایندهای خاص خاک را تحت تأثیر قورار مویدهنود.
همچنین ماکروفونهای خاک نقوش مهموی در انجوام
چرخۀ مواد غذایی خاک ،کنترل آفوات ،گوردهافشوانی،
دفووع زبالووه ( ،)Frost & Robertson,1987تجمووع و
تخلخل خاک در نتیجۀ فعالیتهای ترکیبی و زیر و رو
کردن و حفر خاک بازی میکنند که این خود محویط
زیست (هوادهی ،رطوبت خاک و غیره) را بورای دیگور
موجووودات زنووده خوواک تحووت تووأثیر قوورار م ویده ود
( .)Ruiz et al, 2008بنابراین با توجه به اهمیت نقوش
عملکردی ماکروفون خواک و کواهش حشورات بعود از
وقوووع آتووشسوووزی و در نتیجووه تووأثیر منفوی حضووور
نداشتن آنها بر خواص فیزیکوشیمیایی خاک ،ضورورت
دارد در زمینووووۀ مبووووارزه و پیشووووگیری از وقوووووع
آتشسوزیها بهخصوص در مناطق جنگلی اقدام هوای
الزم انجام پذیرد و برناموههوای مودیریتی و حفواظتی
ویژهای در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
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Abstract
Among ecological communities, insects are important bio-indicators of wildfire disturbance
due to their sensitivity to environmental changes and habitat requirements. In this research,
we studied the relationship between the temporal effect of wildfire and macro-fauna
abundance and biodiversity in an oak forest located in Sardasht, West Azerbaijan. We
compared three sites differing in fire history as well as three control sites. Fifteen samples
(0.5× 0.5× 0.3 m) were selected for each above-mentioned treatment along transects in both
burned and control plots. Totally, 210 insect specimens belonging to 18 orders and 27
families were collected. We applied analysis of variance and Duncan test for the analysis of
normal continuous data and chi-square test for the analysis of discrete data or abundance.
Results indicated that the occurrence of fire reduced the richness of macro-fauna in the burned
areas compared to the control areas, but the temporal effect of fire on the macro-fauna
resulted in increasing of the richness of the macro-fauna in years after fire occurrence. Both
Coleoptera and Diplura were also present in all study area and wildfire had no effect on
Diplura. But the temporal effect of fire on Coleoptera was evident and the abundance of this
order was added by passing the time of the fire. Diptera and Ants (Hymenoptera) also, over
time, had been returned to the burned areas and their frequency has been increased. So the
return of insects to their habitat needs over a period of time about 1 to 2 years by improving
the microclimatic environment and the regrowth of plants.
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