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1استادیار گروه مرتعداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور
0دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور
(تاریخ دریافت9093/99/13 :؛ تاریخ پذیرش)9091/30/39 :

چکيده
کرمهای خاکی ،مهمترین مشخصه در ارزیابی کیفیت و سالمت خاک اکوسیستمهای جنگلی بهشمار میآیند .وضعیت رویشگگاههگای جنگلگی
(تخریبیافته یا حفاظتشده) و نوع پوشش درختی از جمله عوامل مؤثر بر فراوانی و تنوع کرمهای خاکی معرفی شدهاند .با هگد بررسگی اثگر
رویشگاههای جنگلی تخریبشده و احیاشدۀ ناحیۀ خزری بر فراوانی و تنوع این موجودات خاکزی ،نمونهبرداری از الشبرگ و خاک (سطح 13
× 13سانتیمتر ،عمق  91سانتیمتر) جنگل طبیعی کمتردستخوردۀ ممرز -انجیلی ،جنگل طبیعی تخریبیافتۀ پوشیدهشده با تکدرختانی از
ممرز و انجیلی ،و جنگلکاریهای توسکا ،بلندمازو و زربین در منطقۀ نوشهر انجام گرفت .کرمهای خاکی ،بگا توجگه بگه شگکل و مشخصگههگای
ظاهری ،شناسایی شده و زیتودۀ آنها به تفکیک هر گونه در آزمایشگاه اندازهگیری شد .بهمنظگور مطالعگۀ تنگوع زیسگتی کگرمهگای خگاکی از
شاخصهای تنوع سیمپسون ،غنای مارگالف و یکنواختی کامارگو استفاده شد .در مجموع پنج گونۀ مختلف کرم خاکی در رویشگاههگای تحگت
مطالعه شناسایی شد .براساس نتایج ،همگۀ کگرمهگای خگاکی شناسگاییشگده بگه یگک خگانواده ( ،)Lumbricidaeچهگار جگن( (،Lumbricus
 Aporrectodea ،Dendrobaenaو  )Octolasionو سه گروه اکولوژیک ( Anecic ،Epigeicو  )Endogeicتعلق دارند .کرم خگاکی Dendrobaena
 octaedraاز گروه اکولوژیک  Epigeicدر همۀ رویشگاههای تحت مطالعه در این تحقیق مشاهده شد و دارای بیشترین فراوانی بگود .گونگههگای
کرم خاکی متعلق به گروههای اکولوژیک  Anecicو  Endogeicدر رویشگاههای بلندمازو ،زربین و عرصۀ تخریبشده یافگت نشگدند .در مجمگوع
گروههای اکولوژیک کرمهای خاکی تحت رویشگاههگای جنگگل طبیعگی کمتگردسگتخگورده و توسگکا ،بیشگترین فراوانگی را داشگتند کگه بگا
مشخصههای نیتروژن الشبرگ و خاک و همچنین  pHخاک رابطۀ مثبت معنیدار و با مشخصههای کربن و نسبت کربن به نیتگروژن الشگبرگ
و خاک رابطۀ منفی معنیدار نشان دادند .میتوان نتیجه گرفت که تخریب رویشگاههای جنگلی ،سبب کاهش فراوانی و تنوع کرم خاکی شگده،
درحالی که جنگلکاری عرصههای تخریبیافته ،بهویژه با گونۀ توسکا ،تنوع و فراوانی کرمهای خاکی را افزایش داده است.
واژههاي کليدي :جنگل طبیعی ،جنگلکاری ،کیفیت الشبرگ ،گروههای اکولوژیک کرم خاکی ،منطقۀ نوشهر.
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احیگگای سگگطوگ جنگلگگی تخریگگبیافتگگه ،بگهواسگگطۀ
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تفاوت اساسی وجود دارد و گونههگای مختلگف اثرهگای
متفگگگاوتی بگگگر خصوصگگگیات خگگگاک مگگگیگذارنگگگد
( .)Hoogmoed et al., 2014; Kang et al., 2018در
نتیجه ،ارزیابی جنگلکاریهای انجامگرفته با گونههگای
مختلف جنگلی و چگونگی تاًثیر آنها بر مشخصگههگای
خگگگگاک از اهمیگگگگت زیگگگگادی برخگگگگوردار اسگگگگت
( .)Abdul et al., 2008بهمنظور ارزیابی روند بازسازی
مناطق تخریبشده ،از موجگودات خگاکزی بگهعنگوان
شگگگاخصهگگگای زیسگگگتی اسگگگتفاده مگگگیشگگگود
( )Castillo et al., 2018که در این خصوص ،فراوانی و
تنوع کرمهای خاکی از اهمیت ویژهای برخوردار اسگت
( .)Menta et al., 2018کگرمهگای خگاکی ،گروهگی از
بیمهرگان خاکزی متعلق به راسگتۀ  Annelidaو ردۀ
 Oligochaetaهستند که در حدود  0133گونه از آنها
در جهان شناخته شگده اسگت .ایگن جانگداران از نظگر
فیلوژنتیکی به نه گروه اصلی شامل ،Megascolecidae
،Lumbricoidae ،Ocnerodrilidae ،Acanthodrilidae
،Microchaetidae ،Lumbricidae ،Hormogastridae

 Eudrilidaeو  Glossoscolecidaeتقسگگیم مگگیشگگوند
( .)Bayranvand & Kooch, 2016کرمهای خگاکی از
مهم ترین موجودات خگاکزی هسگتند کگه در بیشگتر
اکوسیسگگتمهگگای زمینگگی یافگگت مگگیشگگوند و تگگیثیر
تعیگگینکننگگدهای در چرخگگۀ مگگواد غگگذایی دارنگگد
( .)Wang et al., 2017این موجودات جگز مگاکروفون
خاک بهشمار میآیند که در تجزیگۀ اولیگۀ مگواد آلگی
خاک دخالت ندارند ،ولی در مخلوط کردن مواد آلی و
ذرات معدنی در خاک از اهمیگت زیگادی برخوردارنگد.
عبور مکرر مواد از بدن این جانداران سبب خرد شگدن
آنها میشود و بدین وسیله تجزیه و تبگدیل آن توسگ
میکروارگانیسمها ،آسانتر انجگام مگیگیگرد و قابلیگت
دسترسی گیاهان به مواد غذایی را افگزایش مگیدهنگد
( .)Kooch et al., 2017در رویشگگگاههگگای جنگلگگی،
الگوی توزیع و تنوع کرمهای خگاکی از مشخصگههگای
کیفگگگی الشگگگبرگ و خگگگاک تگگگیثیر مگگگیپگگگذیرد
()Castillo et al., 2018؛ بگگهطگگوری کگگه تخریگگب
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جنگلهای طبیعی بهشگدت بگر تنگوع ایگن جانگداران
اثرگذار است ( .)Moghimian et al., 2013درختان بگا
تیییر دادن ویژگیهای خاک از طریق تیییر در کمیت
و کیفیت شیمیایی الشبرگ ،مواد آلی ،نسبت کربن به
نیتروژن ،رطوبت و اسیدیتۀ خاک ،فراوانگی و سگاختار
جمعیت کگرم خگاکی را تحگت تگیثیر قگرار مگیدهنگد
( .)Holdsworth et al., 2012در ایگگگن زمینگگگه
) Neirynck et al (2000بیگان داشگتند کگه افگزایش
زیتودۀ کرمهای خاکی در بخگش تحتگانی گونگههگای
نمدار و افرا بهعلگت کوچگک بگودن نسگبت کگربن بگه
نیتروژن خاک ،در مقایسه با گونههای زبگانگنجشگک،
بلوط و راش است .این ارتباط متقابل بگین کگرمهگای
خاکی و پوشش گیگاهی حاصگلخیزی خگاک را تحگت
تیثیر قرار میدهد.
شناسایی کرمهای خاکی و بررسگی تنگوع آنهگا در
خصوص مطالعۀ سالمت خگاک و ارزیگابی رویشگگاه از
اهمیت ویژهای برخوردار است (.)Menta et al., 2018
کرمهای خاکی براساس محل زندگی در خاک ،تیذیه،
حفار بودن و رفتار به سه گروه اکولوژیگک اپگیژئیگک،
آنسئیک و اندوژئیک دستهبندی مگیشگوند .در زمینگۀ
فعالیت و تنوع کگرمهگای خگاکی در منگاطق مختلگف
جهگان پگگژوهشهگگای زیگگادی انجگگام گرفتگه اسگگت .در
پژوهشی ) ،Rombke et al (2005با هد کالسهبندی
اکولوژیکی خاک رویشگاه ،به بررسی اثر پوشگشهگای
مختلف اراضگی (زمگینهگای زراعگی ،اراضگی مرتعگی،
تودههای جنگلکاری و طبیعی پهنبگرگ) بگر فعالیگت
کرمهای خاکی پرداختند و بیان کردند که فعالیتهای
زراعی سبب کاهش تراکم و زیتودۀ کرم هگای خگاکی
شد ،درحگالی کگه کگرمهگای خگاکی در پوشگشهگای
طبیعی اراضگی فعالیگت بیشگتری داشگتند .همچنگین
) Schelfhout et al (2017نشان دادند که گونگههگای
درختی (افرا ،راش ،زبانگنجشک ،کاج نوئگل ،بلگوط و
نمدار) با تیییر ویژگیهای الشبرگ و خگاک ،تگیثیرات
چشمگیری بر حضور و فعالیت کگرمهگای اپگیژئیگک،
آنسئیک و اندوژئیک مگیگذارنگد .در تحقیقگی دیگگر،
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) Jacob et al. (2017به بررسی تنوع کرمهای خگاکی
در منطقۀ پاالکاد کشور هند پرداختند و بیگان کردنگد
که در منطقۀ تحت بررسی فق چهار نوع کرم خگاکی
(،Lampito mauritii ،Eudrilus eugeniae
 Esinea foetidaو )Megascolex konkanensis
فعالیت داشگتند .در ایگران نیگز محققگان مختلفگی بگه
مطالعۀ تراکم و زیتودۀ کرمهای خاکی رویشگگاههگای
جنگلی پرداختهاند ( ;Moghimian & Kooch, 2013
،)Moghimian et al., 2013; Kooch et al., 2017
درحگگگگگگالی کگگگگگگه تنهگگگگگگا یگگگگگگک پگگگگگگژوهش
( )Bayranvand & Kooch, 2016در خصوص بررسی
تنوع جمعیتگی کگرمهگای خگاکی در جنگگل طبیعگی
(تحت پوشش شش گونگۀ درختگی پهگنبگرگ شگامل
بلگگوط بلنگگدمازو ،ممگگرز ،اوجگگا ،سگگفیدپلت ،توسگگکای
قشالقی و لرگ) انجام گرفتگه اسگت کگه براسگاس آن،
کرمهای خاکی شناساییشده متعلق بگه یگک خگانواده
( ،)Lumbricidaeشگگگگش جگگگگن( (،Dendrobaena
 Aporrectodea ،Eisenia ،Lumbricus ،Bimastoو
 )Octolasionو سگگگه گگگگروه اکولوژیگگگک (،Epigeic
 Anecicو  )Endogeicبودند .گونههای درختی توسکا،
بلوط بلندمازو و ممرز بهترتیب دارای بیشترین فراوانی
کرم خاکی  Dendrodrilus rubidusو گونههای لگرگ
و اوجگگگا دارای بیشگگگترین فراوانگگگی کگگگرم خگگگاکی
 Dendrobaena octaedraبودنگگگد .بگگگا توجگگگه بگگگه
پژوهشهای انجامگرفته و اهمیگت شگناخت و مطالعگۀ
جمعیت کرمهای خگاکی در رویشگگاههگای طبیعگی و
دستکاشت جنگلی ،در این تحقیگق ،فراوانگی و تنگوع
گونههای کرم خاکی در زمینگۀ برخگی مشخصگههگای
کیفگگی الشگگبرگ و خگگاک در رویشگگگاههگگای جنگلگگی
تخریگگب و احیاشگگده بررسگگی مگگیشگگود .از نتگگایج ایگگن
تحقیق میتوان در ارزیابی کیفیت رویشگاههگا و تگیثیر
گونههای درختی مختلف بر جمعیت و تنوع کرمهگای
خاکی بهعنوان شاخصهای زیستی ،استفاده کرد.
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مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

محدودۀ تحقیق ،طرگ جنگلداری نیرنگ ،با عگر
جیرافیگگگایی " 03°،03' ،23و " 03°،01'،03و طگگگول
جیرافیایی " 19°،12'،11و " 19°،13'،03به مساحت
 1122هکتار با حداقل ارتفاع  13متر و حداکثر ارتفاع
 9213متر از سطح دریا ،در  1کیلگومتری شهرسگتان
نوشهر واقع شده است .تیپ جنگلگی غالگب عرصگه در
بخش پایینبنگد ،ممگرز -انجیلگی اسگت کگه در سگطوگ
گستردهای تخریب شده است .بخشی از سطوگ تخریگب-
یافته در قالب برنامههگای جنگلکگاری احیگا شگد .عرصگۀ
جنگلکاری تحگت مطالعگه در منطقگۀ پگایینبنگد ناحیگۀ
خزری و در ارتفاع  13متر از سگطح دریگا قگرار گرفتگه و
جنگلکاری در سال  9031با گونههگای زربگین (حگدود 3
هکتگگار) ،بلنگگدمازو (حگگدود  2هکتگگار) ،توسگگکا (حگگدود 1
هکتار) نهالکاری (فاصلۀ کاشت  1×1متگر) انجگام گرفتگه
اسگت .براسگاس گگزارش ایسگتگاه کلیمگاتولوژی نوشگهر،
مقدار بارندگی سالیانه در این محگدوده  9033میلگیمتگر
است که حداقل آن در تیگر و حگداکثر آن در مهگر اسگت.
گرمترین ماههای سال ،تیگر و مگرداد بگا میگانگین دمگای
 19/1درجۀ سانتیگراد و سردترین مگاه سگال ،بهمگن بگا
میانگین دمای  1/3درجۀ سگانتیگگراد اسگت .همچنگین
میانگین دمای ساالنه  91/9درجۀ سانتیگراد ثبگت شگده
است ( .)Anonymous, 2009در تحقیق حاضر 2 ،هکتار
( 133× 133متر) از تودههای 09سگالۀ جنگلکگاریشگدۀ
زربین (،)Cupressus sempervirens var. horizontalis
بلندمازو ( ،)Quercus castaneifolia C.A. M.توسکا
( )Alnus subcordata C. A. M.و جنگگل طبیعگی
کمتردسگتخگوردۀ ممگرز (– )Carpinus betulus L.
انجیلگی ( )Parrotia persica C. A. M.و همچنگین
جنگگگل طبیعگگی تخریگگبیافتگگه پوشگگیدهشگگده بگگا
تکدرختانی از ممرز و انجیلی که بهصورت پیوسته با
هم بودند و حگداقل اخگتال ارتفگاع از سگطح دریگا،
حداقل تیییر درصد و جهت شیب را داشگتند بررسگی
شگگگد .مطگگگابق گگگگزارش )،Sheikholeslami (2016
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تیییرات اجزای بافگت :درصگد شگن (،)13/23-11/13
درصد سیلت ( )02/33-22/13و درصد رس (-03/23
 )19/13در خاک رویشگاههای تحگت مطالعگه تفگاوت
آماری معنیداری نداشت.

آن به روش معدنیسازی نمونگههگا و سگپ( بگا عمگل
تقطیگر ( )Ghazanshahi, 2006در محگی آزمایشگگاه
اندازهگیری شد .رطوبت خاک به روش توزین ،اسگیدیته
بگگه روش پتانسگگیومتری از طریگگق دسگگتگاه  pHمتگگر
الکتریکی ،کربن آلی به روش والکلگیبگالک و نیتگروژن
کل به روش کجلدال انگدازهگیگری و نسگبت کگربن بگه
نیتروژن نیز محاسبه شد (.)Ghazanshahi, 2006

در اردیبهشگت  ،9093در هگگر یگک از عرصگگههگگای
تحت بررسی ،چهار ترانسکت به طول  133متر پیگاده
و روی هر ترانسکت چهار نمونه خاک (سطح 13× 13
سانتیمتگر تگا عمگق  91سگانتیمتگری) انتخگا و در
مجموع  93نمونه (با فاصلۀ  33متر از یکگدیگر) از هگر
رویشگگگاه جمگگعآوری شگگد .همزمگگان و در محگگلهگگای
نمونهبرداری خاک از رویشگاهها ،نمونههگای الشگبرگ
(سطح  13× 13سانتیمتری) نیز جمگعآوری و همگراه
با نمونههای خگاک بگه آزمایشگگاه انتقگال داده شگدند
( .)Sanji, 2017همزمان بگا نمونگهبگرداری در عرصگه،
برای شناسایی کرمهای خاکی از روی شگکل ظگاهری،
هر یک از آنها ابتدا بهصگورت دسگتی از خگاک جگدا و
پ( از شستوشگو در آ  ،در ظگرو حگاوی محلگول
فرمگگالین  2درصگگد ( )Jacob et al., 2017نگهگگداری
شدند .کرمهای خاکی ،با توجه به شکل ظاهری (رنگ،
قطر و طول بگدن) و همچنگین مشخصگههگایی نظیگر
شکل و محل قگرارگیگری گلیتیلگوم ،محگل قرارگیگری
اندامهای جنسی روی سگمنتها و گلیتیلوم ،شگکل و
نگگوع انگگدامهگگای جنسگگی و سگگایر مشخصگگات ظگگاهری
شناسایی شدند .بگرای شناسگایی کگرمهگای خگاکی از
منابع مختلف ( & Plisko & Nxele, 2015; Saxena
)Rao, 2015; Bayranvand & Kooch, 2016
استفاده شد .زیتودۀ کرمهای خاکی بگه تفکیگک هگر
گونه با توجه به وزنشان بعد از  22ساعت خشک شدن
روی کاغگگذهای فیلتگگر در آزمایشگگگاه مشگگخص شگگد
( .)Kooch et al., 2017مقدار کربن آلی الشگبرگ بگه
روش احتراق ( )Ghazanshahi, 2006و مقدار نیتروژن

روش مطالعۀ تنوع زيستی کرمهاي خاکی

روش پژوهش
روش نمونهبرداري ،شناسايی کرمهاي خااکی و
تجزيۀ آزمايشگاهی

از شاخصهای تنوع سیمپسگون و غنگای مارگگالف
(در قالب برنامۀ نرمافزاری  )Pastو یکنواختی کامارگو
(در قالگگگگگگگب برنامگگگگگگگۀ نگگگگگگگرمافگگگگگگگزاری
 )Ecological methodologyبراساس رابطههای  9تگا
 0استفاده شد (.)Bayranvand & Kooch, 2016

رابطۀ 9
 ،Sشاخص تنوع سیمپسگون؛  ،sتعگداد گونگه؛ ،ni
تعداد افراد مربوط به  iامگین گونگه؛ و  ،Nتعگداد کگل
افراد جامعه است.
رابطۀ 1
 ،Rشاخص غنگای مارگگالف؛  ،sتعگداد گونگه؛ و ،N
تعداد افراد است.

رابطۀ 0
که  ،Eشاخص یکنواختی کامارگو؛  ،Piنسبت گونگۀ
 iام به کل نمونه؛  ،Pjنسبت گونۀ  jام به کل نمونگه؛ و
 ،sتعداد گونه در نمونه است.
روش تحليل

دادههای جمعآوریشده در نرمافزار اکسل بهعنوان
بانگگک اطالعگگات ذخیگگره شگگد .سگگپ( بگگهمنظگگور
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تجزیهوتحلیل و مقایسۀ داده ها ابتدا نرمال بگودن آنهگا
با استفاده از آزمون شاپیرو -ویلک و همگنی واریگان(
داده ها با آزمون لون بررسی شد .برای بررسی وجود یا
نبود اختال مقادیر مشخصههای الشبرگ و خگاک در
ارتبگگاط بگگا رویشگگگاههگگای مختلگگف جنگلگگی از آنگگالیز
واریان( یکطرفه و برای مقایسۀ چندگانۀ میانگینها از
آزمون دانکن ( )P >3/31اسگتفاده شگد .بگا توجگه بگه
نرمال نبودن دادههگای مربگوط بگه کگرمهگای خگاکی،
مقادیر تراکم و زیتودۀ کرمها آزمون کروسکالوالگی(
و مقادیر شاخص هگای تنگوع زیسگتی آنهگا بگا آزمگون
مگگگنویتنگگگییگگگو بررسگگگی آمگگگاری شگگگدند .همگگگۀ
تجزیهوتحلیل های آماری در بسگتۀ نگرمافگزاری SPSS
نسخۀ  10انجگام گرفگت .همچنگین بگهمنظگور آنگالیز
چندمتییره و تعیین ارتباط مقادیر وفور و شاخصهای
تنوع زیستی کرمهای خاکی بگا مشخصگههگای کیفگی
الشبرگ در رویشگاههای جنگلی تحت مطالعه ،تحلیل
مؤلفههای اصلی ( )PCAبا ایجگاد مگاتری( حاصگل در
برنامۀ  PC - ORDتحت  Windowsبررسی شد.
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نتايج
شناسايی کرمهاي خاکی

در مجموع پنج گونۀ مختلف کرم خاکی در خگاک
تحتانی رویشگاههای مختلف تحت مطالعگه شناسگایی
شد .مطابق با نتایج بهدستآمده ،همۀ کرمهای خگاکی
شناساییشده به یک خگانواده ( ،)Lumbricidaeچهگار
جن( (Aporrectodea ،Dendrobaena ،Lumbricus
و  )Octolasionو سگگگگگگه گگگگگگگروه اکولوژیگگگگگگک
( Anecic ،Epigeicو  )Endogeicتعلگگق دارنگگد .گون گۀ
کگگگرم خگگگاکی  Dendrobaena octaedraاز گگگگروه
اکولوژیک  Epigeicدر همۀ رویشگاههای تحت مطالعه
در این تحقیق مشاهده شد .همچنین این گونگه دارای
بیشترین تگراکم و فراوانگی در رویشگگاههگای جنگلگی
تحت مطالعه است .گونههای کگرم خگاکی متعلگق بگه
گگگگگروههگگگگای اکولوژیگگگگک  Anecicو  Endogeicدر
رویشگاههای بلندمازو ،زربگین و عرصگۀ تخریگبشگده
یافت نشدند (جدول .)9

جدول  -9میانگین تراکم (در متر مربع) و فراوانی (درصد) کرمهای خاکی در ارتباط با رویشگاههای جنگلی تحت مطالعه

ردیف

نام گونه

نام جن(

نام خانواده

گروه اکولوژیک

جنگل طبیعی

1

Aporrectodea rosea

توسکا

2

Octolasion cyaneum

اعداد داخل پرانتز بیانگر درصد فراوانی کرمهای خاکی است.

بلندمازو

0

Aporrectodea longa

زربین

1

Dendrobaena octaedra

تخریب شده

9

Lumbricus rubellus

3/01
3/09
Epigeic
Lumbricidae
Lumbricus
()13/33( )29/29
9/11
9/11
Epigeic
Lumbricidae Dendrobaena
()20/13( )20/13
3/01
3/13
Anecic
Lumbricidae Aporrectdoea
()09/12( )33/19
3/91
3/92
Endogeic Lumbricidae
Octolasion
()23/33( )3/33
3/33
3/91
Endogeic Lumbricidae Aporrectdoea
()3/33( )933/33

3/33
()2/99
3/91
()2/99
3/33
()3/33
3/33
()3/33
3/33
()3/33

3/33
()3/33
3/92
()3/19
3/33
()3/33
3/33
()3/33
3/33
()3/33

3/33
()3/33
3/33
()1/39
3/33
()3/33
3/33
()3/33
3/33
()3/33

فراوانی و تنوع کرمها در خاک سطحی...
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گروههاي اکولوژيک کرمهاي خاکی

براساس نتگایج آزمگون کروسگکالوالگی( ،مقگادیر
تراکم و زیتودۀ گروههای اکولوژیگک کگرم خگاکی در
رویشگاههای تحت مطالعه ،تفگاوت معنگیداری نشگان
دادند (جدول  .)1بیشترین میانگین رتبهبندی تعداد و
زیتودۀ (کل) کرمهگای خگاکی بگه جنگگل طبیعگی و
کمترین آن به مناطق تخریبشگده اختصگاص داشگت.
خاک تحتانی جنگل طبیعی و جنگلکاری توسکا دارای
بیشگگترین میگگانگین رتبگگهبنگگدی فراوانگگی و زیتگگودۀ

گروههای اکولوژیک اپگیژئیگک ،آنسگیک و انگدوژئیک
بود ،درحالی که کمترین میانگین رتبهبندی فراوانگی و
زیتودۀ کرمهای اپیژئیک در رویشگگاه تخریگبشگده
مشاهده شد .گروههای اکولوژیک آنسیک و انگدوژئیک
در رویشگاههای بلندمازو ،زربین و تخریبشگده یافگت
نشدند و از نظر میانگین رتبهبندی با هگم برابگر بودنگد
(شکلهای  9و .)1

جدول  -1نتایج آزمون کروسکالوالی( مشخصههای تراکم (در متر مربع) و زیتودۀ (میلیگرم در متر مربع)
گروههای اکولوژیک کرمهای خاکی
گروههای اکولوژیک کرم خاکی
اپیژئیک
آنسیک
اندوژئیک
مجموع کرمهای خاکی

مشخصه

مربع کای

درجۀ آزادی

تراکم
زیتوده
تراکم
زیتوده
تراکم
زیتوده
تراکم
زیتوده

01/12
01/32
99/92
99/91
99/23
99/39
22/12
20/12

2
2
2
2
2
2
2
2

معنیداری
**

3/333
**3/333
**3/339
**3/339
*3/311
*3/313
**3/333
**3/333

** و *  :معنیداری در سطح  9و  1درصد آماری

شکل  -9میانگین رتبهبندی تراکم گروههای اکولوژیک کرم خاکی در ارتباط با رویشگاههای جنگلی تحت مطالعه
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شکل  -1میانگین رتبهبندی زیتوده گروههای اکولوژیک کرم خاکی در رویشگاههای جنگلی تحت مطالعه

تنوع زيستی کرمهاي خاکی

نتایج حاکی از آن است کگه مقگادیر شگاخصهگای
تنوع سیمپسون ،غنای مارگالف و یکنگواختی کامگارگو
در رویشگگاه جنگلگی طبیعگی و جنگلکگاری توسگگکا از
لحگا آمگگاری تفگاوت معنگگیداری بگا یکگگدیگر ندارنگگد
(جدول )0؛ درحالی که رویشگاه جنگل طبیعگی دارای
بیشترین میانگین رتبهبندی مقادیر شاخصهای تنگوع
زیستی کگرمهگای خگاکی اسگت و در بگین تگودههگای
جنگلکگگاریشگگده ،حگگداکثر میگگانگین رتبگگهبنگگدی
شاخصهای تنوع زیستی در رویشگاه توسگکا مشگاهده
شد (شگکل  .)0در رویشگگاههگای بلنگدمازو ،زربگین و
رویشگاه تخریبشده مقادیر شاخصهای تنوع زیسگتی
صفر محاسبه شد.
اليۀ آلی و معدنی خاک

براساس نتایج ،بیشگترین مقگادیر کگربن و نسگبت
کربن به نیتروژن الشبرگ در تودۀ جنگلکاری بلندمازو
مشاهده شد ،درحالی که بیشترین مقگدار نیتگروژن در
جنگلکاری توسکا ثبت شد .همچنین کمتگرین نسگبت
کربن به نیتروژن به ایگن رویشگگاه تعلگق داشگت کگه
تفاوت معنیداری بگا رویشگگاه جنگگل طبیعگی نشگان
نداد .در بین مشخصههای الیۀ معدنی خگاک ،حگداقل

نیتگگروژن و رطوبگگت خگگاک بگگه منگگاطق تخریگگبشگگده
اختصاص داشت .بیشترین مقادیر نیتروژن و  pHخاک
در خاک تحتانی رویشگاههای جنگل طبیعی و توسگکا
به ثبگت رسگید .همچنگین رویشگگاه جنگگل طبیعگی،
بیشترین مقدار کربن آلی خاک را به خگود اختصگاص
داد .حداکثر رطوبت خگاک نیگز در رویشگگاه بلنگدمازو
ثبت شد که با رویشگاههای جنگل طبیعگی ،توسگکا و
زربین اختال معنگیداری را نشگان نگداد (جگدول .)2
نتایج تجزیه به مؤلفههای اصگلی ( )PCAحگاکی از آن
است که بیشترین مقادیر شاخصهای تنوع زیسگتی و
فعالیت کرمهای خاکی در رویشگاههای جنگل طبیعی
و جنگلکگگاری توسگگکا اسگگت کگگه بگگا مقگگادیر نیتگگروژن
الشگگبرگ و خگگاک و همچنگگین  pHخگگاک ارتبگگاط
مستقیمی دارد و همچنین با مقادیر زیاد نسبت کگربن
بگگه نیتگگروژن الشگگبرگ و خگگاک رابطگگه منفگگی نشگگان
میدهد .رویشگاههای بلندمازو ،زربین و تخریگبشگده،
بیشترین مقگادیر کگربن و نسگبت کگربن بگه نیتگروژن
الشبرگ و خگاک را داشگته و بگا شگاخصهگای تنگوع
زیستی و فعالیت کرمهای خاکی رابطگۀ عکگ( دارنگد
(شکل .)2

فراوانی و تنوع کرمها در خاک سطحی...
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جدول  -0نتایج آزمون منویتنییو برای شاخصهای تنوع زیستی کرمهای خاکی در رویشگاههای جنگل طبیعی و توسکا
شاخص

منویتنییو

مقدار Z

معنیداری

تنوع سیمپسون
غنای مارگالف
یکنواختی کامارگو

991
993
91

-3/129
-3/101
-9/023

3/122ns
3/239ns
3/933 ns

 :nsنبود معنیداری آماری .بهدلیل صفر بودن همۀ مقادیر مشخصههای تنوع زیستی تحت مطالعه در رویشگاههای بلندمازو ،زربین و
تخریبشده ،این سه رویشگاه اصالً در آنالیز آماری وارد نشدند و آنالیز فق برای رویشگاههایی انجام گرفت که برای تنوع زیستی دارای
مقادیر عددی بودند.

شکل  -0میانگین رتبهبندی شاخصهای تنوع زیستی کرمهای خاکی در رویشگاههای جنگلی تحت مطالعه
جدول  -2نتایج آنالیز واریان( یکطرفه و میانگین ( ±اشتباه معیار) مشخصههای کیفی الشبرگ و خاک
در ارتباط با رویشگاههای جنگلی تحت مطالعه
جنگل طبیعی

بلندمازو

توسکا

تخریبیافته

زربین

کربن آلی خاک (درصد)

2/09a

3/12

2/33a

3/13

2/19a

3/11

2/91a

3/11

1/13b

3/90

2/311

**3/331

نیتروژن کل خاک (درصد)

3/21a

3/31

3/09b

3/30

3/12c

3/31

3/12c

3/30

3/10c

3/39

92/212

**3/333

نسبت کربن به نیتروژن خاک

9/13c

3/92

93/12c

3/20

92/19a

3/11

93/03ab

3/23

92/22b

9/39

12/113

**

3/333

pH

1/11a

3/31

1/31a

3/31

3/93b

3/93

3/22b

3/13

3/21b

3/91

93/213

**3/333

رطوبت خاک (درصد)

02/00a

9/23

03/01a

9/91

21/13a

1/32

29/23a

1/19

19/23b

9/12

3/923

**3/333

میانگین

نسبت کربن به نیتروژن الشبرگ

13/19b

9/30

91/33b

9/29

10/92a

1/01

32/12a

2/11

39/31a

2/91

19/012

3/333

میانگین

نیتروژن الشبرگ (درصد)

1/13b

3/32

1/10a

3/12

3/12c

3/30

3/19c

3/31

3/19c

3/30

31/939

3/333

میانگین

کربن الشبرگ (درصد)

21/12bc

9/10

21/93c

9/21

10/32a

9/03

22/90b

1/31

21/10bc

9/11

1/390

**3/339

میانگین

میانگین

اشتباه معیار

اشتباه معیار

اشتباه معیار

اشتباه معیار

اشتباه معیار

مشخصه  /رویشگاه

مقدار

معنیداری

F

** :معنیداری در سطح  9درصد آماری .حرو انگلیسی متفاوت بیانگر تفاوت آماری معنیدار در رویشگاههای جنگلی تحت مطالعه است.

**

**
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شکل  -2ارتباط رویشگاههای جنگلی ،مشخصههای کیفی الشبرگ و خاک ،شاخصهای تنوع زیستی و فراوانی و زیتودۀ
گروههای اکولوژیک کرمهای خاکی در آنالیز ( PCAفاکتور اول؛ مقدار ویژه=  ،0/21درصد واریان(=  ،21/20درصد واریان(
تجمعی=  21/20و فاکتور دوم :مقدار ویژه=  ،9/12درصد واریان(=  ،99/21درصد واریان( تجمعی= .)31/39

بحث
در پگگژوهش حاضگگر ،تفگگاوت کیفیگگت الشگگبرگ
رویشگگگاههگگای جنگلگگی مختلگگف (طبیعگگی ،توسگگکا،
بلنگگدمازو ،زربگگین و تخریگگبشگگده) بگگا ایجگگاد شگگرای
متفگگاوت ،تیییگگرات معنگگیداری را در شگگدت فعالیگگت
(تراکم و زیتوده) کرمهای خاکی بهوجود آورده است.
بنابر نتگایج ایگن تحقیگق ،کمتگرین تگراکم و زیتگودۀ
گروههگای اکولوژیگک کگرمهگای خگاکی بگهترتیگب در
رویشگاه های تخریبشده ،زربین و بلنگدمازو مشگاهده
شد که ممکن است بهدلیگل تولیگد الشگبرگهگای بگا
کیفیت کمتر (مقگدار کمتگر نیتگروژن ،سگطوگ بگاالی
کربن آلی و نسبت  )C/Nباشد ،درحالی کگه رویشگگاه
جنگل طبیعی و توسکا بهدلیل داشتن الشبرگهایی با
کیفیت بهتر (مقدار زیاد نیتروژن ،سطوگ پایین کگربن
آلی و نسبت  ،)C/Nشرای ایدهآلگی را بگرای فعالیگت
انگگواع مختلگگف کگگرمهگگای خگگاکی فگگراهم آورده اسگگت

( .)Kooch et al., 2017بررسیها نشان مگیدهگد کگه
تفاوتهای ذاتی کیفیت الشگبرگ در بگین گونگههگای
درختی بهطور مستقیم از طریگق ترکیبگات شگیمیایی
الشبرگ و بهطور غیرمستقیم از طریگق اثرگگذاری بگر
اندازه و ترکیگب جوامگع کگرم خگاکی ،اساسگاً شگرای
متفاوتی را در خاک و چرخۀ مواد غذایی ایجاد میکند
( .)Schelfhout et al., 2017; Castillo et al., 2018با
این تفاسیر ،در منگاطقی کگه کیفیگت الشگبرگ بهتگر
است ،تراکم و زیتودۀ کرمهای خاکی نیز بیشتر است
و با حاصلخیزی خگاک رابطگۀ مسگتقیم دارد .بگهطگور
کلی ،بیشتر کرمهای خاکی محی هایی با مواد غگذایی
غنی و الشبرگهایی را ترجیح مگیدهنگد کگه نسگبت
کگگگگربن بگگگگه نیتگگگگروژن کوچگگگگکتگگگگری دارنگگگگد
( .)Kooch et al., 2017همچنگین بگهدلیگل حرکگت
آهستۀ کرمهای خاکی (بهطگور معمگول حگدود 1-93
متر در سال جابهجا میشوند) ،حضگور آنهگا بگهشگدت
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تحت تیثیر ویژگیهای خاک نظیگر رطوبگت ،حگرارت،
 ،pHمواد آلی و نسگبت کگربن بگه نیتگروژن قگرار دارد
( .)Sigurdsson & Gudleifsson, 2014بگگر همگگین
اساس ،مطابق با نتایج بررسی حاضر ،مشاهده شد کگه
محتواهای کربن و نیتروژن خاک بگا شگدت فعالیگت و
تنوع کرمهای خاکی در ارتبگاط اسگت ،بگهطگوری کگه
مقدار کم کربن ( )Sackett et al., 2013و مقدار زیگاد
نیتگروژن ( )Sigurdsson & Gudleifsson, 2014در
خاک تحتانی جنگل طبیعی و توسگکا ،سگبب افگزایش
فراوانی و تنوع کرمهای خاکی در این رویشگاهها شگده
است .از طرفی ،کاهش نیتروژن و  pHخاک ،در بخش
تحتانی رویشگاههای بلندمازو ،زربگین و تخریگبشگده،
سبب کاهش تراکم و تنگوع کگرمهگای خگاکی در ایگن
رویشگاهها شده است ( .)Moghimian et al., 2013در
همین زمینگه Singh et al (2016) ،بیگان کردنگد کگه
برخگگی مشخصگگههگگای خگگاک از جملگگه رطوبگگت،pH ،
محتوای کربن و همچنگین تنگوع پوشگش گیگاهی بگر
پراکنش و حضور کرمهای خاکی اثرگذارند .با توجه به
نتگگایج تحقیگگق حاضگگر ،اخگگتال کیفیگگت مگگواد آلگگی
تولیدشده توس گونههای مختلف و تفاوت در سگرعت
تجزیه ،سبب تیییر  pHتحگت رویشگگاههگای مختلگف
شده اسگت ( ،)Hagen-Thorn et al., 2004همچنگین
در رویشگاه تخریبشده ،باز شدن سطح تاجی آشکو
باال و افزایش آبشویی ،موجب اسیدی شدن خاک ایگن
رویشگاه شده است که ممکن است فعالیت کگرمهگای
خاکی را تحگت تگیثیر قگرار دهگد .در پگژوهش حاضگر
کمترین مقدار رطوبت ،به خاک رویشگاه تخریبشگده
اختصاص داشت که سگبب کگاهش حضگور و فعالیگت
کرمهای خاکی در این منطقه شده است ،درحالی کگه
احیای مناطق تخریبیافته ،شگرای ایگدهآلتگری را از
نظر مشخصۀ محتوای رطوبت برای حضگور کگرمهگای
خاکی فراهم آورده است .در همین زمینهKooch et ،
) al. (2017رطوبت بیشتر خاک را دلیل اصلی افزایش
فراوانی کرمها در خاک گونۀ ممرز (در مقایسه با خاک
گونههای افراپلت ،لرگ و بلندمازو) ،در عرصۀ جنگلگی

فراوانی و تنوع کرمها در خاک سطحی...

جلگهای واقع در شهرستان نور معرفی کردهاند.
گروههای اکولوژیک کگرمهگای خگاکی ،نسگبت بگه
کیفیت مواد آلی (الشگبرگ) و خگاک حساسگیتهگای
مختلفگی را نشگان مگیدهنگد (.)Menta et al., 2018
ازآنجا که گونههای کرم خاکی میتوانند شگاخصهگای
زیستی اکوسیستمهای جنگلی باشند ،مطالعۀ جمعیت
آنها در سطح گونه مگیتوانگد جزئیگات بیشگتری را در
پاسگگگگخ بگگگگه شگگگگرای محیطگگگگی نشگگگگان دهگگگگد
( .)Schelfhout et al., 2017نتگایج ایگن تحقیگق نیگز
نشان داد که کرمهای آنسیک ( )A. longaو کرمهگای
انگدوژئیک ( A. roseaو  )O. cyaneumدر مقایسگه بگا
کگرمهگای اپگیژئیگک ( L. rubellusو ،)D. octaedra
نسگبت بگه خصوصگگیات الشگبرگ و خگاک حساسگگیت
بیشگگگتری را نشگگگان دادنگگگد .در همگگگین زمینگگگه،
) Römbke et al. (2005اشاره داشتند کگه کگرمهگای
خاکی  A. longaو  A. roseaدر خاکهای رسی ،لومی
و شنی با مقادیر  pHباالتر ،بیشگتر حضگور مگییابنگد،
درحگالی کگه گونگههگای  D. octaedraو L. rubellu
نسبت به گونههای دیگر در  pHکمتر حضور بیشگتری
داشگگتند .مطگگابق بگگا نتگگایج بررسگگی حاضگگر ،گونگگۀ
 D. octaedraاز گگگروه اکولوژیگگک اپگگیژئیگگک در تمگگام
رویشگاههای تحگت مطالعگه حضگور داشگت ،درحگالی کگه
گونههای متعلق به گروههای اکولوژیک آنسیک و اندوژئیک
بهدلیل حساسیت زیگاد ( ،)Schelfhout et al., 2017در
رویشگاههای بلنگدمازو ،زربگین و تخریگبشگده یافگت
نشدند .در یک بررسگی Tiunov et al. (2006) ،بیگان
کردند که گونگۀ  D. octaedraبگهدلیگل قابلیگتهگای
چشمگیری ماننگد نگر زیگاد بگاروری ،مهگاجرت بگین
طبقات مختلگف خگاک جنگگل ،مقاومگت بگه سگرما و
حضگگور در  pHکگگم و بسگگتر بگگا کیفیگگت نگگامطلو در
منگگاطق مختلفگگی گسگگترش پیگگدا کگگرده اسگگت .ایگگن
قابلیتها میتوانگد دلیگل حضگور ایگن گونگه در همگۀ
رویشگاههگای تحگت مطالعگه باشگد .همسگو بگا نتگایج
پژوهش حاضر Bayranvand & Kooch (2016) ،نیگز
در بررسی خود گزارش کردند که گونگۀ D. octaedra
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تحت گونههای لگرگ ،توسگکا قشگالقی و اوجگا بگا pH

نتيجهگيري

بیشتر ،فراوانی به نسبت زیادی داشت .یافتههگای ایگن
تحقیق حاکی از آن است که بیشگترین شگاخصهگای
تنوع زیستی کگرمهگای خگاکی بگه رویشگگاه جنگلگی
طبیعگگی اختصگگاص داشگگت و در بگگین عرصگگههگگای
جنگلکگگاریشگگده ،رویشگگگاه توسگگکا بیشگگترین مقگگادیر
شاخص تنوع سیمپسون ،غنای مارگگالف و یکنگواختی
کامارگو را داشت .بهتگرین کیفیگت الشگبرگ و مقگدار
 pHنیز در رویشگاههای جنگلی طبیعی و جنگلکگاری
توسگگگگگکا ثبگگگگگت شگگگگگد .در همگگگگگین زمینگگگگگه
) Mommad-Nejad Kiasari et al. (2011اذعگگان
داشتند که تنوع ،غنا و یکنواختی موجودات خگاکزی در
عرصگگههگگای طبیعگگی بگگهمراتگگب بیشگگتر از عرصگگههگگای
جنگلکاریشده است .همچنین آنها اذعان داشتند کگه در
بین عرصههای جنگلکاریشده ،جنگلکاری توسکا از نظگر
شاخص تنوع و غنا مقادیر بیشتری را به خگود اختصگاص
داده است .نتایج بررسی ) Schelfhout et al. (2017نیز
نشان داد که بین کیفیت الشبرگ pH ،خگاک و تنگوع
کرمهای خگاکی همبسگتگی قگوی وجگود دارد کگه بگا
یافتههای این تحقیق همسوست.

رویشگاههای جنگلی مختلگف از طریگق تفگاوت در
ویژگیهای الشبرگ و تیییر خصوصیات خاک تراکم و
تنوع کرم خاکی را تحت تیثیر قرار مگیدهنگد .در ایگن
بررسی ،پگنج گونگه کگرم خگاکی متعلگق بگه خگانوادۀ
 Lumbricidaeیافگگگت شگگگدند کگگگه بگگگه تیییگگگرات
مشخصههگای الشگبرگ و خگاک ،بگهویگژه کگرمهگای
آنسیک و اندوژئیک ،واکنشهای متفگاوتی داشگتهانگد.
گونۀ  Denderobaena octaedraاز گگروه اکولوژیگک
اپیژئیک در همۀ رویشگاههگای تحگت مطالعگه یافگت
شد ،درحالی که درصد حضگور دیگگر گونگههگای کگرم
خاکی شناساییشگده بسگیار متییگر بگود .در مجمگوع،
نتایج حاکی از آن است کگه تخریگب جنگگل بگا افگت
شاخصهای کیفیت مواد آلگی و خگاک سگبب کگاهش
فعالیت و تنوع کرم خاکی میشود ،درحالی که احیگای
منگگاطق تخریگگبشگگده بگگا اسگگتفاده از جنگلکگگاری بگگا
گونههای مختلف جنگلگی بگا ایجگاد شگرای مناسگب،
فراوانی و تنگوع ایگن جانگداران را افگزایش داده اسگت.
براساس نتگایج ایگن پگژوهش ،در بگین رویشگگاههگای
احیاشده ،بیشترین فراوانی و تنوع کرمهای خگاکی در
خاک تحتانی رویشگاه توسکا مشاهده شد.
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Abstract
Earthworms are considered as the most important characteristics in assessing the quality and soil
health of forest ecosystems. The status of forest habitats (degraded or protected) and the type of tree
cover are some of the factors affecting the frequency and diversity of earthworms. With the aim of
investigating the effect of degraded and reclaimed forest habitats of the Caspian region on the
earthworm abundance and diversity, sampling of litter and soil (20 × 20 cm, 15 cm depth) were
performed under the less degraded of hornbeam-iron tree natural forest, degraded natural forests
covered by individuals of hornbeam-iron tree, plantations of alder, oak and cypresses in Nowshahr
area. Earthworms were identified according to their shape and appearance, and their biomass was
measured at the laboratory. In order to study the earthworm's biodiversity, Simpson diversity and
Margalef richness indices and Camargo evenness were employed. A total of 5 different types of
earthworms were identified in the studied habitats. According to the results, all of the earthworms
identified were belonged to a family (Lumbricidae), four genera (Lumbricus, Dendrobaena,
Aporrectodea and Octolasion) and three ecological groups (Epigeic, Anecic and Endogeic). The
Dredrobaena octaedra earthworms from the Epigeic ecological group in all studied habitats were
observed in this study and have the highest frequency. The earthworm species belonging to the Anecic
and Endogeic ecological groups were not found in the oak, cypresses and degraded areas. In general,
ecological groups of earthworms under less degraded natural forest and alder habitats were the most
frequent and they had positively significant relation with litter and soil nitrogen and also soil pH,
whereas they were negatively related to litter and soil carbon and carbon to nitrogen ratio. As a
conclusion, the degradation of forest habitats has reduced the frequency and diversity of earthworms,
while the reforestation of degraded forests, especially alder plantation, has increased diversity and
abundance of earthworms.
Keywords: Natural forest, plantation, litter quality, earthworm ecological groups, Nowshahr region.
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