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ارزیابی تنوع بیمهرگان خاکزی در جنگلکاریهای کاج بروسیا ()Pinus brutia Ten.
و زربین ( )Cupressus sempervirens var. horizontalisمنطقة کردکوی

5

شیرزاد محمدنژاد کیاسری ،*1حامد مصدق ،2علیکیاالشکی ،3فرهنگ اسدالهی 4و هادی کیادلیری
 9استادیار پژوهش بخش منابع طبيعی ،مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی مازندران
 2کارشناس ارشد جنگلداری ،اداره کل منابع طبيعی گرگان
 3دانشيار گروه جنگلداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر
 4استادیار ،گروه جنگلداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر
 5استادیار گروه جنگلداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات
(تاریخ دریافت9312/93/28 :؛ تاریخ پذیرش)9313/4/39 :

چکیده
این تحقيق به ارزیابی تنوع بیمهرگان خاکزی جنگلکاریهای کاج بروسيا و زربين کردکوی در منطقۀ والغووز اسوتان
گلستان میپردازد .در هيچیک از عرصههای جنگلکاری عمليات پرورشی تنککردن صورت نگرفته اسوت .نمونوههوای
بیمهرگان خاکزی در اواسط فصل تابستان با استفاده از  23قطعه نمونۀ استوانهای به سطح مقطع  89سانتیمترمربوع
و تا عمق  93سانتیمتر انجام پذیرفت .جداسازی  94گروه از بیمهرگوان خواکزی در هور یوک از قطعوه نمونوههوا بوا
استفاده از قيفهای برليزی صورت گرفت .در مورد کرمهای خاکی بالغ نيز 23قطعه نمونۀ یوک مترمربعوی در اعموا
 93و  23سانتیمتر حفر و نمونههای بالغ با روش دستچين جمعآوری شد .براساس نتایج تحقيق حاضر ،شاخصهوای
تنوع در بين دو تودۀ کاج بروسيا و زربين اختالف معنیداری نداشته ،ولی مقادیر هور یوک از شواخصهوای شوانون و
سيمپسون ،یکنواختی هيپ و غنای مارگالف بویمهرگوان خواکزی در توودۀ جنگلکواری کواج بروسويا بيشوتر از توودۀ
جنگلکاری زربين بوده است .در مجموع نتيجۀ این تحقيق نشان داد که جنگلکاری بروسيا نسبت به عرصۀ جنگلکاری
زربين ،بستر مناسبتری را برای حضور بیمهرگان خاکزی فراهم کرده است.
واژههای کلیدی :بیمهرگان خاکزی ،تنوع ،جنگلکاری ،زربين ،غنا ،کاج بروسيا.

* نویسندۀ مسئول

شماره تماس39942558903:

ایميلms.mohammadnejad@gmail.com :
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مقدمه و هدف
زربووين ( Cupressus sempervirens L. var.

 )horizontalisیووک عنصوور گيوواهی شوواخص اقلوويم
مدیترانهای است که بهصورت طبيعی در نواحی شور
مدیترانه و قسمتهایی از ایران بهویژه در بخوشهوایی
از رشتهکوههای مرکوزی البورز کوه دارای خوا هوای
آهکووی اسووت دیووده موویشووود .ایوون گونووه بووهصووورت
تووودههووایی گسسووته و پراکنووده از هووم و در شوورایط
بيوژئوگرافی خاصی تکرار میشووند کوه از ایون ميوان
میتوان مناطق رودبار ،دیلموان ،اشوکور ،حسونآبواد و
علیآباد کتول را نام بورد .بوهطوور کلوی زربوين دارای
ریشهای قوی و عميق است ،خشکی و برودت زمستان
را تا حدودی تحمل میکند و با ایون حوال در خوا -
های مرطوب و با الیههای عميق هوموس ،ریشوههوای
آن سطحی میشود و تاج متراکم آن نيز در اثر ریوزش
برفهای سنگين و آبدار به سرعت خميده مویشوود و
سقوط میکند (زارع .)9383 ،اجرای تحقيقی دوسواله
در شر مازندران نشوان داد کاشوت پوایيزه (پوانزدهم
آبان) گونۀ زربين بر کاشوت بهواره (پوانزدهم اسوفند)
برتری معنیداری داشته است (محمودنژاد کياسوری و
همکاران .)9380 ،همچنين مناسبترین تيموار بورای
کمووک بووه اسووتقرار نهووالهووای زربووين در عرصووۀ
جنگلکاری ،ترکيب خا معمولی (یک نسبت) ،ماسوۀ
خالص (یک نسوبت) و کوود آلوی (دو نسوبت) تعيوين
شده است (طبری کوچکسرایی و همکاران.)9387 ،
در کشت گونۀ زربين در مناطق جلگهای تا ميوان-
بند دامنههوای شومالی در غورب (ایسوتگاه تحقيقوات
جنگوول و مرتوع چمسووتان) و مرکووز اسووتان مازنوودران
(بنوودالی سوووادکوه ،خووورد سوورخکال ،ميووانسووی و
تلوکالی ساری) ،درختان به دليل داشوتن ریشوههوای
سطحی و رشد ارتفواعی سوریع ،تحوت تو ثير شورایط
نامساعد جوی بادهای شدید و ریزش برف قرار گرفتند
و دچار سرخميدگی شده یا ریشهکن شودند (بوینوام،
9374؛ مصووطفینووژاد .)9387 ،البتووه ایوون گونووه در
تعدادی از مناطق تخریبشده بوهویوژه در دامنوههوای
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جنوبی تا ارتفواع ميوانبنود اسوتان مازنودران (منواطق
دودانگووه و چهاردانگووه) بسووترهای موفقيووتآميووزی از
جنگلکاری را شکل داده اسوت (محمودنژاد کياسوری و
همکاران .)9380 ،نتيجۀ اجرای طرح تحقيقاتی ارزیوابی
استقرار درختان مقاوم در مناطق نيمهخشک گورابسور
و پيسوما ،از گونۀ زربوين بوهعنووان یکوی از گونوههوای
موفق تا اميدبخش نوام بورده اسوت (موسووی.)9375 ،
شایان یادآوری است بوا افوزایش ارتفواع در دامنوههوای
جنوبی استان مازندران بهدليل حساسيت این گونوه بوه
سرما از گونۀ سرو نقرهای بهجای گونوۀ زربوين اسوتفاده
میشود .همچنين کاشت گونۀ زربين در برخی منواطق
شر استان مازندران (التپه بهشهر) و مناطق پایينبنود
تا ارتفاع  333متر از سطح دریا استان گلستان (والغووز،
سووعدآباد و آ امووام) بووه بيموواری سرخشووکيدگی دچووار
شوودند (بووینووام .)9374 ،نتيجووۀ تحقيقووی در مووورد
سرخشکيدگی زربين در منطقۀ التپوه نشوان داد عامول
بيماری ،قارچ Psetalotiopsis funerea (Desm) Stey
است که جزو عوامل بيماری ثانویه اسوت کوه پوا از
ضعف گونۀ زربين بهدليل شرایط نامساعد خشکی هووا
در فصل تابستان و رقابت ریشهای با پایههوای حاصول
از زادآوری طبيعووی شووکل گرفتووه اسووت (برهووانی و
همکاران.)9383 ،
کاج بروسيا ( )Pinus brutia Ten.با ارتفاع  23توا
 25متر و قطر برابرسينۀ حداکثر  03سانتیمتر ،یکوی
از گونه های مهم جنگلهوای مدیترانوه ای اسوت .ایون
گونه در نيمکرۀ شمالی بوين  95توا  45درجوۀ طوول
شرقی و  32تا  45درجوۀ عور شومالی قورار دارد و
عموماً گونه ای متعلق به شر مدیترانوه اسوت .دامنوۀ
ارتفاعی این کاج 933 ،توا  9553متور از سوطح دریوا
است .از نظر نيازهای خاکی ،گونهای کمتوقع است کوه
در خا های آهکی و سنگالخی یا در اراضوی شونی و
همچنووين در منوواطقی بووا زمسووتانهووای مالیووم و
تابستانهای گرم و خشک رشد میکنود (دسوتمالچی،
 .)9374نتيجۀ تحقيقی دربارۀ خوا هوای بسوتر ایون
گونه در نهالستان نشان داد استفاده از تيمار کود دامی
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موجب افزایش چشمگير زندهموانی نونهوالهوای کواج
بروسيا است (احمودلو و همکواران .)9381 ،همچنوين
مطالعات دیگر در زمينۀ مناسبترین زمان کاشت بوذر
در نهالستان و صرفهجویی هزینههای کارگری ،برتوری
کاشت پایيزه (پانزدهم آبان ماه) را نسوبت بوه کاشوت
بهاره (پانزدهم اسفند ماه) تایيد کرده است (محمدنژاد
کياسری و همکواران؛  ;9380صووفیزاده و همکواران،
.)9381
کشتوکار گونوۀ کواج بروسويا در غورب مازنودران
(ایستگاه تحقيقات جنگل و مرتع چمسوتان) بوهدليول
شوورایط نامسوواعد بادهووای شوودید و ریووزش بوورف بووه
سرخميدگی و ریشهکن شدن انجاميد (مصوطفینوژاد،
 .)9387از سوی دیگر براسواس گوزارش نهوایی طورح
تحقيقاتی پيشاهنگ دربارۀ مقایسۀ رشد کمی و کيفی
سه گونۀ سوزنی بور سازگارشوده در سوواحل شور
دریای خزر ،کاج بروسيا بهدليل حملوۀ حلوزون سوفيد
( )Xeropicta derbentina Kryn.در مرحلوۀ نونهوالی
( )Harutyunova and Barimani, 2011و شوويوع
عاموول قووارچی ( )Sphearopsis ellisii Sacc.کووه
خشکيدگی ميوه و سرشاخههای درختان این گونوه را
در طول تابستانهای خشک سبب شد ،در مرتبوۀ دوم
و پا از گونۀ موفق کاج بادامی جای گرفت (خورنکه،
 .)9381البتوووه نتيجوووۀ گوووزارش نهوووایی سوووازگاری
سوزنیبرگان در منطقۀ ارتفاعی پایين بند جنگولهوای
نکا (کوهسارکنده) نشان داد که گونۀ کواج بروسويا بوه
همراه گونۀ تدا ،از مناسبترین گونهها است .براسواس
این گزارش،کشت این گونه بهجای گونۀ سرو زربين را
در دامنههای شمالی مناطق پایينبند شر مازندران و
استان گلستان موورد ت کيود قورار گرفوت (محمودنژاد
کياسری .)9381 ،شایان ذکر است که نتيجوۀ بررسوی
جنگلکاریهای گونۀ کاج بروسويا در بسوياری از نقواط
کاشووتهشوودۀ اسووتان گلسووتان در والغوووز (ادارۀ منووابع
طبيعی بندرگز) ،سعدآباد (ادارۀ منابع طبيعی گرگان)،
راميان (ادارۀ منوابع طبيعوی آزادشوهر) ،آ اموام (ادارۀ
منابع طبيعی آزادشهر) ،عربداغ (اداره منوابع طبيعوی
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کالله) و آ قميش (اداره منابع طبيعیگاليکش) نشوان
داد ساقۀ تعدادی از پایههای این درخت بهدليل تغذیۀ
جوجهتيغی یا گراز وحشی دچار خسوارت شود کوه در
صورت ضعف شدید پایههای خسارتدیده حضور انواع
پوستخوارها را نيز فراهم میآورند .البتوه در مجمووع
به جز منطقۀ آ امام ،خسارت اند بوود و توودههوای
موجود به عمليات پرورشی در راستای کاهش فراوانوی
و حمایت از گونههای پهنبر در افوزایش آميختگوی
نياز مبرم دارند (بوی نوام ;9374 ،صواد زاده حوالج و
رستاقی.)9313 ،
دانستن مفاهيم تنوع زیستی برای مدیران منابع طبيعی
اهميوت بسوزایی دارد (،)Jenkins and Parker, 1998
چرا کوه اموروزه بررسویهوای تنووع زیسوتی یکوی از
روشهووووای موووورثر در ارزیووووابی حوووود موفقيووووت
فعاليوووتهوووای جنگلوووداری و جنگلکووواری اسوووت
( .)Oatenand and Larsen, 2008شایان ذکر است بوا
اهميتترین نقش بیمهرگان خاکزی در چرخۀ عناصر
غووذایی اسووت ( .)Bradford et al., 2002در خووا
جنگووولهوووای خوووزانکننووودۀ منووواطق معتدلوووه،
ماکروارگانيسمهای (بیمهرگان) بیشماری وجود دارنود
کووه از مووواد آلووی کووف جنگوول تغذیووه موویکننود .ایوون
موجودات الشبر ها را به ابعاد کوچکتوری کوه موورد
استفادۀ ميکروارگانيسمها است تبدیل میکنند .افزایش
تنوووع زیسووتی در جنگوول بووه حفووت تعووادل گازهووای
اتمسفری ،چرخۀ مواد غوذایی ،چرخوۀ هيودرولوژیکی و
تحول و پایداری خا کمک میکند کوه از ایون منظور
ظرفيت باروری اکوسيستم افزایش مییابود کوه تقویوت
رویش کمی و کيفی تودههای موجود را نيز در پوی دارد
(پوربابایی و همکاران9378 ،؛.)Callaham et al., 2006
شایان یادآوری اسوت کوه براسواس تحقيقوات متعودد
ارتباط مثبتی در فزونی تنووع بویمهرگوان خواکزی و
بهبود ویژگیهای کمی و کيفی عرصههای جنگلکواری
(محمدنژاد کياسری ،)9387 ،اجرای عمليات مناسوب
پرورشی و استفاده از گونههای بومی و سوازگار وجوود
دارد (شهيدیفر .)9319 ،البته تخریب محيط زیسوت
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بیمهرگوان خواکزی ،کواهش تنووع و تغييور سواختار
اجتماع آنها را موجب میشود و ت ثير ناشوی از آن نيوز
کاهش چرخوۀ عناصور غوذایی در عرصوههوای منوابع
طبيعووی اسووت ( .)Marra and Edmonds, 2005در
مجموع از تنوع و ساختار بیمهرگان خاکزی مویتووان
بهعنوان معيواری بورای ارزیوابی عمليوات اجرایوی یوا
مدیریت بر اکوسيستمهوای منوابع طبيعوی سوود بورد
(رحمانی و زارع مایوان9382 ،؛ محمدنژاد کياسوری و
همکاران9313 ،؛ شهيدیفر.)9319 ،
در طوورحهووای جنگلووداری و فضوواهای شووهری و
برونشهری شمال کشور بهویژه مناطق شورقی اسوتان
مازندران و استان گلستان از گونههوای زربوين و کواج
بروسوويا اسووتفادۀ گسووتردهای شووده اسووت .وجووود
جنگلکاریهای زربين و کاج بروسيا در منطقۀ والغووز
استان گلستان که در فاصولۀ انودکی از یکودیگر جوای
گرفتهاند و از نظر ادافيکوی شورایط یکسوانی بور آنهوا
حاکم است ،بستر مناسبی را در زمينۀ ارزیابی ایون دو
جنگلکاری از منظر تنوع بویمهرگوان خواکزی فوراهم
آورده است .بدیهی است نتایج این تحقيوق مودیران و
کارشناسان منابعطبيعی را در انتخاب گونۀ پيشواهنگ
سوزنیبور مناسوب در دامنوههوای شومالی منواطق
پایينبند تخریبیافتۀ شر استان مازنودران و اسوتان
گلستان یاری خواهد داد.
مواد و روشها
منطقووۀ تحقيووق در محوودودۀ طوورح جنگلووداری
کردکوی از حوزۀ قرهسو در استان گلستان و در دامنوۀ
شمالی البرز به فاصلۀ  7کيلومتری شهرستان کردکوی
در منطقۀ والغوز با مختصات طول جغرافيایی " 33׳4
˚ 54و " 38׳ 54˚ 7شوورقی و عوور جغرافيووایی "93
׳ 30˚ 31و " 33׳ 30˚ 49شوومالی واقووع شووده اسووت.
متوسط ارتفاع از سطح دریا  53متر و متوسوط شويب
در هر قطعه  93درصد است .در حال حاضر مهمتورین
گونههای درختی شامل زربين ،کاج بروسيا ،بلنودمازو،
انجيلووی ،داغووداغان ،توووت ،مهوومتوورین گونووههووای

ارزیابی تنوع بیمهرگان خاکزی در جنگلکاریهای کاج بروسيا و...

درختچووهای شووامل ازگيوول ،سووياه وليووک ،آلوچووه و
مهمترین گونههای علفی شامل غوازواش ،سولمه توره،
شيرتيغک ،کارکا و ملف است.
تيپ خا منطقۀ تحقيق قهوهای شسوتهشوده یوا
پسدوگلی است .بافت خا لومی رسی سيلتی تا رسی
سيلتی و دارای خاکی عميق و بدون سنگریزه تا عموق
یک متری است .ساختمان خا در افوق بواال دانوهای
درشووت و در عمووق زیوورین ،منشوووری اسووت .مقوودار
نفوذپذیری خا  ،خوب تا ضعيف و عمق ریشوهدوانوی
مناسب و تا حدود  13سانتیمتری است .خا منطقه
به فرسایش حساسيت دارد .براساس آموار و اطالعوات
هواشناسی ایستگاه هاشمآباد گرگان در یوک دوره 93
ساله (80و )9370متوسط حداکثر دموا در گورمتورین
ماه سال (مورداد)  27/9درجوۀ سوانتیگوراد ،متوسوط
حداقل دما در سوردترین مواه سوال (دی)  0/4درجوۀ
سووانتیگووراد ،حووداکثر دمووای مطلووق در موورداد 39/5
سوووانتیگوووراد ،حوووداقل دموووای مطلوووق در دی 2/7
سانتیگراد و متوسط بواران سواليانه  092/1اسوت .بوا
توجه به اقليمنمای آمبرژه ،اقليم منطقه از نووع اقلويم
معتدل نيمهمرطوب و براساس منحنوی آمبروترميوک،
ماههای خشک از اواسط اردیبهشت توا پایوان شوهریور
است (بینام.)9380 ،
در اجرای این تحقيق با استفاده از جنگلگردشوی،
ابتدا دو قطعۀ یک هکتاری جنگلکاری کواج بروسويا و
زربين در  20سالگی و با داشوتن شورایط رویشوگاهی
یکسان از لحاظ متوسوط متغيرهوای ارتفواع از سوطح
دریا ،شيب و جهت انتخاب شد .فاصله این دو قطعه از
یکدیگر حدود  53متور بوود کوه درختوان حاشويۀ آن
محدودهها در ارتفاع برابرسوينه رنوگآميوزی شود .در
مرحلۀ بعد در هر یک از این عرصوههوا بوا اسوتفاده از
روش منظم تصادفی نسبت به انتخاب  93قطعه نمونه
به وسعت  4مترمربع ( 2 × 2متر) اقدام شد .موقعيوت
اولين قطعه نمونه بهصورت تصادفی مشخص شد و بوا
توجه به شکل محوطههای یک هکتاری ،فاصله قطعوه
نمونووههووا در ایوون تيمارهووا  93 × 93متوور از یکوودیگر
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تعيين شد.
در اجرای این تحقيق در اواسط تابستان در سوطح
هر عرصه ،ده نمونه خا در مرکز قطعوه نمونوههوای
کوچوووک بوووا اسوووتوانهای بوووه سوووطح مقطوووع 89
سانتیمترمربع ،تا عمق  93سانتیمتر برداشت شد که
براساس قطعه نمونههای موجود در  2تيمار 23 ،نمونه
به آزمایشگاه منتقل شد .همچنين کرمهای خاکی بالغ
نيز با حفر  23گودال به ابعاد یک مترمربوع در اعموا
 93و  23سانتیمتر در هر یوک از قطعوه نمونوههوای
کوچک ،جداسازی و شمارش شد (شکل.)9
در این تحقيوق گوروههوای خوردهریزخووار شوامل
کرمهای خاکی ،پادمان ،هزارپایان ،کنهها ،خرخاکیها،
پروتورها ،سيمفيال ،دیپلورا ،پوروپدا ،حشورات بالودار و
شکارچيانی که از خوردهریزخوواران تغذیوه مویکننود
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شامل صدپایان ،شبهعقربها ،عنکبوتها و پادرازان بوا
عنوان بیمهرگان خاکزی مورد تحقيق قرار گرفتهانود.
نمونهها بهمدت یک هفته در درون قيفهوای برليوزی
جای داده شدند و پا از آن با اسوتفاده از بينوکووالر،
گروههای مختلوف بویمهرگوان خواکزی جداسوازی و
فراوانی آنهوا نيوز تعيوين شود .ميوانگين تنووع ،غنوا و
یکنواختی بویمهرگوان خواکزی نيوز براسواس زیووزن
خشک محاسبه شد .عرصههای جنگلکاری کاج بروسيا
و زربين منطقه والغوز براساس ميانگينهای حاصول از
مقادیر تنوع ،یکنواختی و غنوای بویمهرگوان خواکزی
مقایسه شدند .شایان ذکر است که ابتودا برابوری و یوا
نابرابری واریانا دادهها با آزمون لون مشوخص شود و
در مرحلۀ بعود تجزیوهوتحليول دادههوا بوا اسوتفاده از
آزمون  tغيرجفتی صورت پذیرفت.

شکل  -9حفر پروفيل یک مترمربعی برای جمعآوری کرمهای خاکی

نتایج
فراوانی و زیوزن بی مهرگان خاکزی از سطط تطا
عمق  11سانتیمتری

در این بررسی مشخص شد که بهطور متوسوط در
هر مترمربع تودههای جنگلکاریهوای کواج بروسويا و
زربووين بووهترتيووب  0039/15و  4924/13بوویمهوورۀ

خاکزی وجود داشته است .در این تحقيوق گوروههوای
حشرات بالدار ( 42/5درصد) ،پادمان ( 39/3درصود) و
کنهها ( 99/5درصد) بيشترین درصود فراوانوی عرصوۀ
جنگلکاری کاج بروسيا را به خود اختصوا دادنود در
مجموع بيش از  85/9درصد فراوانی کل بیمهرگان به
آنهووا تعلووق داشووت .از سوووی دیگوور ،در زمينووۀ توووده
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جنگلکاری زربين گوروههوای پادموان ( 33/8درصود)،
کنهها ( 23/7درصد) و حشرات بالودار ( 23/9درصود)،
بيشترین درصد فراوانی را به خود اختصا دادند کوه
در مجموووع بوويش از  74/0درصوود از فراوانووی کوول
بوویمهرگووان خوواکزی را شووامل موویشوووند .همچنووين
متوسط زیوزن بیمهرگان خاکزی در جنگلکواریهوای
کاج بروسيا و زربين بهترتيب  3/59گرم و  3/44گورم
در هر متر مربع بوده است (جدول .)9
فراوانی و زیوزن کرمهای خاکی از سط تا عمطق
 21سانتیمتری

متوسط زیوزن بیمهرگان خاکزی در هر متر مربوع
عرصۀ جنگلداری کاج بروسيا  3/59گرم بود که زیوزن
کرمهای خاکی در این ميان برابر با  3/33گرم در هور
متر مربع تعيين شد .در مورد عرصۀ جنگلکاری زربين
نيز متوسط زیوزن گروههای بیمهرگان خواکزی 3/44

گرم در هر متر مربع بوود کوه در ایون ميوان متوسوط
زیوزن کرم خاکی  3/24گرم در هر متر مربوع بورآورد
شد .از آنجا که متوسط درصد زیوزن کرمهوای خواکی
در تووودههووای جنگلکوواری کوواج بروسوويا و زربووين
بووهترتيووب 58/73درصوود و  53/00درصوود از زیوووزن
گروههوای مختلوف بویمهرگوان خواکزی را بوه خوود
اختصا داده است ،این گروه از بیمهرگوان خواکزی
جداگانه نيز بررسوی شود .نتوایج بررسوی ایون آزموون
مشخص کرد اگرچه هيچیک از اختالفات محاسبهشده
از نظر آماری معنیدار نبود ،متوسط مقادیر هر یوک از
متغيرهووای فراوان وی کوورمهووای خوواکی بووالغ ،فراوان وی
کرمهای خاکی بالغ و نوزاد و همچنين زیوزن کرمهای
خاکی بوالغ و نووزاد عرصوۀ جنگلکواری کواج بروسويا
بيشووتر از عرصووۀ جنگلکوواری زربووين بوووده اسووت
(جدول .)2

جدول  -9متوسط درصد فراوانی و زیوزن گروههای مختلف بیمهرگان خاکزی در هر متر مربع
جنگلکاری کاج بروسيا

جنگلکاری زربين

گروههای
بیمهرگان خاکزی

فراوانی

زیوزن

فراوانی

زیوزن

کرمهای خاکی
کنهها
شبه عقربها
عنکبوتها
پادرازها
پادمان
بیشاخکان (پروتورا)
دمچنگاالن (دیپلورا)
هزارپاها
صدپاها
سيميفيالها
پروپدا
خرخاکیها
حشرات بالدار

797/43
705/7
37/35
92/35
3
2374/8
3
24/7
3
24/7
948/2
92/35
3
2895/95

3/21133
3/32173
3/39210
3/33373
3
3/32805
3
3/33329
3
3/33973
3/33318
3/33332
3
3/37121

589/33
175/05
41/4
3
3
9272/35
09/75
92/35
3
09/75
948/2
41/4
92/35
827/45

3/23033
3/33093
3/33247
3
3
3/39054
3/33999
3/33903
3
3/34322
3/33349
3/33338
3/33208
3/37928
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جدول  -2مقایسه ميانگينهای فراوانی و زیوزن کرم خاکی در جنگلکاریهای منطقۀ کردکوی
مشخصههای مورد اندازهگيری

جنگلکاری
کاج بروسيا

جنگلکاری
سرو زربين

T

)P (sig

فراوانی کرمهای خاکی بالغ
(تعداد بر مترمربع)

9/93

3/83

9/990

ns

فراوانی کرمهای خاکی نوزاد و بالغ
(تعداد بر مترمربع)

797/43

589/33

3/833

ns

زیوزن کرمهای خاکی نوزاد و بالغ
(گرم بر مترمربع)

3/211

3/230

9/289

ns

* اختالف معنیدار در سطح  3/35و  nsبهمعنای عدم اختالف معنیدار است.

تغییرات شاخصهای تنوع ،یکنواختی و غنا

تجزیهوتحليل ميانگين تنووع ،یکنوواختی و غنوای
بیمهرگان خاکزی در بين جنگلکاریهای کاج بروسويا
و زربين در منطقۀ والغوز کردکوی با اسوتفاده از روش
تیتست غيرجفتی انجام گرفت .برابری واریاناها نيوز
با استفاده از آزمون لون مقایسه شد .مقوادیر  tجودول
با درجۀ آزادی  98و برای دو سطح احتمال  5درصد و
 9درصوود بووهترتيووب برابوور بووا  2/939و  2/878اسووت
(جوودول  .)3نتووایج ایوون تحقيووق نشووان داد براسوواس
شاخصهای تنوع شانون و سيمپسون ،مقدار ميوانگين
تنوع بیمهرگوان خواکزی در سوطح جنگلکواری کواج
بروسيا بيشتر از جنگلکاریهای زربين بوده کوه البتوه

این اختالف از نظور آمواری معنویدار نبووده اسوت .از
سوی دیگر ،دو عامول یکنوواختی و غنوای گونوهای در
تعيين مقدار شاخصهای تنوع زیسوتی نقوش اساسوی
دارنود .عرصوۀ توودۀ جنگلکواری کواج بروسويا از نظوور
شاخص یکنواختی هيپ نسبت به عرصۀ تووده زربوين
مقدار بيشتری را بوه خوود اختصوا داده و از سووی
دیگوور عرصووۀ زربووين از نظوور غنووای مارگ والف مقوودار
بيشتری را نسبت به عرصۀ کاج بروسويا داشوته اسوت.
البته اختالف موجود از لحاظ غنای و یکنواختی گونه-
ای بیمهرگان خاکزی نيز از نظر آماری معنیدار نبوده
است (جدول .)3

جدول  -3مقایسۀ آماری تنوع بیمهرگان خاکزی در تودههای جنگلکاری کاج بروسيا و زربين
مشخصههای
مورد اندازهگيری

جنگلکاری
کاج بروسيا

جنگلکاری
زربين

T

)P (sig

تنوع شانون

9/5343

9/244

9/422

ns

تنوع سيمپسون

3/0134

3/5143

3/740

ns

یکنواختی هيپ

3/7988

3/5112

3/599

ns

غنای مارگالف

9/3777

9/5438

9/032

ns

* اختالف معنیدار در سطح  3/35و  nsبهمعنای عدم اختالف معنیدار است.
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بحث

 .)9313همچنوووين تحقيوووق در خصوووو جمعيوووت
بیمهرگوان خواکزی در هور مترمربوع و توا عموق 33
سانتیمتری خوا در توودههوای بلووط -ممرزسوتان،
ممرزستان و راشستانهای جنگلهای نکوا نيوز نشوان
داد که گروههوای پادموان ،کنوههوا و حشورات بالودار
بيشترین درصد فراوانی هر یوک از تيمارهوای بررسوی
شده را بوه خوود اختصوا دادهانود (رحموانی و زارع
مایوان.)9382 ،
متوسط درصد زیوزن خشک کرمهای خاکی نووزاد
و بالغ در این تحقيق بيشترین مقودار را در ارتبواط بوا
زیوووزن گووروههووای مختلووف بوویمهرگووان خوواکزی
جنگلکوواریهووای زربووين و کوواج بروسوويا در منطقووۀ
کردکوی به خود اختصا داده که بهترتيوب بويش از
 53درصد ( 53/7درصد) و بويش از  58درصود (58/7
درصد) زیووزن کول گوروههوای مختلوف بویمهرگوان
خاکزی را شامل شده است .شایان یادآوری اسوت کوه
دیگر تحقيقات در شمال کشور نشان داد که بيشوترین
زیوزن گروههای مختلف بیمهرگان خاکزی مربوط بوه
کرمهوای خواکی اسوت .در تحقيقوی ،زیووزن خشوک
کوورمهووای خوواکی نوووزاد و بووالغ فصوول تابسووتان در
عرصههای خالص و آميختۀ آزاد جنگلهوای قرمور
نکووا بووهترتيووب  53/0درصوود و  73/0درصوود زیوووزن
گروههای مختلف بویمهرگوان خواکزی را شوامل شود
(زایراومالی .)9313 ،زیوزن خشوک کورمهوای خواکی
نوزاد و بالغ فصل تابسوتان در جنگلکواریهوای افورای
مدیریتنشده و مدیریتشدۀ جنگلهای ساماندره نيز
بهترتيب بيش از  24درصد ( 24/4درصد) و  94درصد
( 94/2درصد) زیوزن خشک کول گوروههوای مختلوف
بوویمهرگووان خوواکزی را بووه خووود اختصووا داد
(شهيدیفر .)9319 ،نتيجوۀ بررسوی متوسوط زیووزن
ساليانه و در طول چهار فصل بویمهرگوان خواکزی در
هر متر مربع جنگلکاریهای پهنبر و سووزنیبور
(افرا ،توسکا ،بلووط و زربوين) و جنگولهوای طبيعوی
اطراف آن در منطقۀ دارابکال نشان داد کوه گوروههوای
متوسط زیوزن خشک کرمهای خواکی نووزاد و بوزر

نتوایج ایوون تحقيووق نشوان داد متوسووط فراوانووی و
زیوزن بیمهرگان خاکزی در هر مترمربوع و توا عموق
 93سانتیمتری خا جنگلکاریهوای کواج بروسويا و
زربين در منطقۀ والغوز کردکوی بهترتيوب 0039/15
عدد تا  4924/13عدد و از  3/59گورم توا  3/44گورم
بوده است .در این تحقيق گروههای پادموان ،حشورات
بالدار و کنههوا بيشوترین درصود فراوانوی هور یوک از
عرصههای جنگلکاریهای کاج بروسويا و زربوين را بوه
خود اختصا دادهاند .دیگر تحقيقات در شمال کشور
نتایج بهنسبت مشابهی را نشان میدهد ،بهشوکلی کوه
متوسط فراوانی و زیوزن بیمهرگان خاکزی در هر متر
مربع و تا عمق  93سانتیمتری خا تودههای خالص
و آميختووه آزاد در منطقووۀ قرموور نکووا بووهترتيووب از
 7274/95عدد تا  0241/93عودد و از  3/37گورم توا
 3/08گرم بوده است .در این تحقيوق نيوز گوروههوای
پادمان ،حشرات بالدار و کنهها بيشترین درصد فراوانی
هر یک از عرصههای مورد تحقيق را به خود اختصا
دادهاند (زایر اومالی .)9313 ،در تحقيقی دیگر متوسط
فراوانی و زیوزن بیمهرگان خاکزی در هور مترمربوع و
تووا عمووق  93سووانتیمتووری خووا جنگلکوواریهووای
مدیریتشده و دستنخوردۀ افورا در منطقوه نکوا نيوز
بهترتيب از  2550/15عودد توا  3133عودد و از 3/23
گرم تا  3/39گرم بوده است .در این تحقيق گروههوای
پادمان ،کنهها ،سيميفيال و حشورات بالودار بيشوترین
درصد فراوانی هر یک از جنگلکاریهای مدیریتشوده
و موودیریتنشوودۀ افوورا را بووه خووود اختصووا دادهانوود
(شهيدیفر .)9319 ،نتيجۀ بررسوی متوسوط فراوانوی
بیمهرگان خاکزی در هور متور مربوع و توا عموق 23
سووانتیمتووری خووا جنگلکوواریهووای پهوونبوور و
سوزنیبر (افرا ،توسکا ،بلوط و زربين) و جنگلهوای
طبيعی اطراف آن در منطقوۀ دارابکوال نشوان داد کوه
گروههای پادمان ،کنههوا ،و حشورات بالودار بيشوترین
درصد فراوانوی هور یوک از تيمارهوای بررسویشوده را
شووامل شوودهانوود (محموودنژاد کياسووری و همکوواران،
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بووهترتيووب  13/5درصوود 13/7 ،درصوود 15/5 ،درصوود،
 85/3درصوود و  12/1درصوود زیوووزن خشووک کوول
بووویمهرگوووان خووواکزی را در بووور گرفتوووه اسوووت
(.)Mohammadnezhad Kiasari et al., 2009
همچنين بررسی زیووزن سواليانه و براسواس برداشوت
ماهيانه بیمهرگان خاکزی در هر متر مربع توودههوای
بلوووط -ممرزسووتان ،ممرزسووتان و راشسووتانهووای
جنگوولهووای نکووا نشووان داد متوسووط زیوووزن خشووک
کرمهای خاکی نوزاد و بوالغ بوهترتيوب  79/7درصود،
 74/3درصد و  07/5درصد زیوزن گروههوای مختلوف
بیمهرگان خاکزی را شامل شده است (رحمانی و زارع
مایوان.)9382 ،
نتایج این تحقيق با وجود عودم اخوتالف معنویدار
در سووطح  15درصوود نشووان داد متوسووط هوور یووک از
شاخصهای تنوع شانون و سيمپسون به همراه عامول
یکنووواختی هيووپ بوویمهرگووان خوواکزی تووودههووای
جنگلکاری کاج بروسيا بيشتر از جنگلکاریهای زربين
بوووده اسووت .البتووه در تحقيقووات متعوودد از مقووادیر
بیمهرگان خاکزی بهمنظور مقایسۀ عرصههای مختلف
یا نحوۀ اعمال مدیریتهای متفاوت استفاده شده است
(رحمانی و زارع مایوان9382 ،؛ محمدنژاد کياسوری و
همکوووواران9313 ،؛ ;Addison et al., 2003
 .)Yoshimura, 2007شووایان ذکوور اسووت در سووطح
پالتهای بررسیشده ،ارزیابی کمی و کيفی و همچنين
ارزیابی تنوع پوشش گياهی نيز انجام پذیرفته است کوه
بهدليل گستردگی مطلب ،در این مقاله تنهوا بوه بخوش
ارزیابی تنوع بی مهرگان خاکزی پرداخته شوده اسوت.،
شایان ذکر است که آماربرداری کمی و کيفوی درختوان
کاج بروسيا و زربين در هر یوک از ایون قطعوات نمونوه،
حاکی از برتری کيفی درختوان کواج بروسويا بور گونوۀ
زربين است .خميودگی ،بادافتوادگی و بيمواری قوارچی
سرخشکيدگی زربين از عوامول اصولی کواهش کيفيوت
عرصۀ جنگلکاری زربين تعيوين شوده اسوت .همچنوين
بررسووی تنوووع پوشووش گيوواهی در ایوون دو عرصووۀ
جنگلکاری نمایانگر برتری تودۀ کاج بروسويا بور عرصوۀ
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زربين بوده است (مصد  .)9313 ،شایان یادآوری است
در هيچیوک از توودههوای یادشوده ،عمليوات پرورشوی
صووورت نگرفتووه اسووت .بوودیهی اسووت اجوورای عمليووات
پرورشی و کاشت گونۀ زربين در دامنوههوای شومالی و
ارتفاعات ميانبند استان گلستان که کاهش تونشهوای
حاصل از گرمای تابسوتان را در پویخواهود داشوت ،بوه
کاهش خسارت سرخشکيدگی و افوزایش کيفيوت ایون
توده منجر خواهد شد .در مجموع این تحقيق نشان داد
که جنگلکاری کاج بروسيا نسبت به عرصوۀ جنگلکواری
زربين بستر مناسوبتوری را بورای حضوور بویمهرگوان
خاکزی فراهم ساخته است و با توجه بوه برتوری کيفوی
این گونه و همچنين برتوری تنووع پوشوش گيواهی در
عرصووۀ جنگلکوواری کوواج بروسوويا نسووبت بووه عرصووۀ
جنگلکاری گونۀ زربين (مصد  ،)9313 ،میتوان اذعان
کرد که در مناطق پایينبند دامنههوای شومالی اسوتان
گلستان کوه بوه دليول فرسوایش یوا تخریوب ،مناسوب
جنگلکاری با گونههای پهنبر نيست ،اجرای عمليوات
جنگلکاری با استفاده از گونوۀ پيشواهنگ کواج بروسويا
نسبت به گونه سوزنیبر زربين توصيه میشود.
منابع
احمدلو ،فاطمه ،مسوعود طبوری ،احمود رحموانی و حامود
یوسفزاده .9381 ،اثر تيمارهای کود دامی و خا بر بور
بهبود جوانوهزنوی و زنودهموانی سورو نقورهای و زربوين در
نهالستان ،جنگل و فرآوردههای چوب.333-397 :)4( 03 ،
بینام .9374 ،بررسوی سووزنیبرگوان در جنگلکواریهوای
شمال کشور ،دفتر جنگلکاری و پار ها ،سازمان جنگلهوا
و مراتع. 18 ،
بووینووام .9380 ،کتابچووۀ تجدیوودنظر طوورح جنگلووداری
کردکوی ،سازمان جنگولهوا ،مراتوع و آبخيوزداری کشوور،
ادارۀ کل منابعطبيعی گلستان. 939 ،
برهانی ،علی ،حسن بریموانیورنودی و شويرزاد محمودنژاد
کياسووری .9383 ،تحليلووی بوور سرخشووکيدگی زربووين در
جنگلکاریهای التپوه (بهشوهر) ،پوژوهش و سوازندگی03 ،
(.22-90 :)9
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خورنکه ،سيفاهلل .9381 ،گزارش نهوایی طورح تحقيقواتی
بررسی مقایسۀ مقدار رشد و توليد سه گونوۀ سووزنیبور
سازگارشووده در سووواحل شوور دریووای خووزر (آزمووایش
پيشوواهنگ) ،مرکووز تحقيقووات کشوواورزی و منووابعطبيعووی
مازندران. 45 ،

مصد  ،حامد .9313 ،مقایسه تنوع زیستی (پوششگياهی
و ماکروارگانيسمهای خا ) در دو توودۀ جنگلکواری کواج
بروسيا و زربين در جنگلهای کردکوی (پوژوهش مووردی:
منطقۀ والغوز) ،مرکز تحقيقات کشاورزی و منوابع طبيعوی
مازندران. 83 ،

دستمالچی ،محمود .9374 ،کاج بروسيا ،انتشارات مرسسه
تحقيقات جنگلها و مراتع. 931 ،

مصووطفینووژاد ،سوويد رضووا .9387 ،گووزارش نهووایی طوورح
تحقيقاتی کشت گروهی از مهومتورین و سوریعالرشودترین
درختووان صوونعتی جهووان در چمسووتان ،مرکووز تحقيقووات
کشاورزی و منابع طبيعی مازندران. 38 ،

رحمانی ،رامين و حسن زارع مایوان .9382 ،بررسی تنوع و
ساختار اجتماع بیمهرگان خاکزی در تيوپ هوای جنگلوی
راش ،ممرز و بلوط -ممرز ،مجلۀ منابع طبيعوی ایوران50 ،
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زارع ،حبيوووب .9383 ،گونوووههوووای بوووومی و غيربوووومی
سوزنیبر در ایران ،مرسسه تحقيقات جنگلهوا و مراتوع،
. 418

محمدنژاد کياسری ،شيرزاد ،حسين سردابی ،سيد عليرضوا
موسوی و موسی کارنده .9380 ،تاثير زمان کاشت در رشد
و زندهموانی نونهوالهوای کواج بروسويا و زربوين در شور
مازنوودران (ایسووتگاه تحقيقووات جنگوول و مرتووع پاسووند)،
تحقيقات جنگل و صنوبر ایران.209-259 :)2( 90 ،

زایراومالی ،رحويم .9313 ،بررسوی تنووع زیسوتی (پوشوش
گياهی و ماکروارگانيسومهوای خوا ) در دو توودۀ خوالص و
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مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی مازندران. 03 ،

محمدنژاد کياسوری ،شويرزاد .9381 ،گوزارش نهوایی طورح
تحقيقاتی بررسی سازگاری سووزنی برگوان مهوم جهوان در
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شهيدیفر ،حسن .9319 .مقایسۀ تنووع زیسوتی (پوشوش
گيوواهی و ماکروارگانيسوومهووای خووا ) در دو جنگلکوواری
مدیریتشده و مدیریتنشده در جنگلهوای نکوا (پوژوهش
موردی :منطقۀ سواماندره) ،مرکوز تحقيقوات کشواورزی و
منابع طبيعی مازندران. 75 ،
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Abstract
The objective of this study was to evaluate the diversity of soil invertebrates at Brutain pine
(Pinus brutia Ten.) and Cypress (Cupressus sempervirens var. horizontalis) afforestations in
Kordkoy region (Mazandaran-Iran). Tending operations have not been performed in these
afforestations. For this purpose, invertebrates were sampled in mid-summer, using 20 core
soil samples (81 cm2 cross section) to a depth of 10 cm. The fourteen groups of soil
invertebrates in each sample were extracted by Berlese funnel and counted by Binocular. Also
20 soil pits of 100×100 cm2 with 10 cm and 20 cm depth were taken and adult earthworms
were collected by hand counting. The results of this research showed that the diversity of soil
invertebrates (Shanon and Simpson index) with species richness (Margalef index) and species
equitability (Heip index) in the Brutain Pine afforestation was greater than Cypress
afforestation. Of course it must be mentioned that these differences were not statistically
significant. Overall, this study showed Brutain pine has provided a more favorable
environment for the presence of soil invertebrates than cypress plantation.
Key words: Brutain pine, Cypress, Diversity, Forestation, Richness, Soil invertebrates.
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