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 چکیده

 اخوتلل  یسوت ینووان شواخز ز  ع به یستگاهیز یازهایو ن یطیمح راتییبه تغ شانتیحشرات با توجه به حساس ،یکیجوامع اکولوژ انیدر م

وقوع آتش از زمان گذشتماکروفون خاک و  یستیو تنوع ز یفراوان نیارتباط ب تحقیق نی. در اشوندیدرنظر گرفته م سوزیآتش حاصل از

  هوای شوده در سوال   سووخته  ۀمنطقو منظوور سوه     نیا  شد. به بررسی غربیجانیبلوط شهرستان سردشت استان آذربا یاهدر جنگل سوزی

 عموق  از متور  یسانت 26× 26با ابعاد  خاکنمونه  22تعداد  یبررس مورد یمارهایتاز  کی. از هر شدکنترل انتخاب  ۀمنطقو سه  99-2992

شود. در   آوریخوانواده جموع   10راسوته و   28مواکروفون متعلوق بوه     126در مجمووع   و از بررسوی آنهوا  برداشوت   متور  یسانت 96 تا صفر

از آزموون   یفراوانو  ایو گسسته  های داده یدانکن و برا هاینیانگیم ۀسیو مقا انسیوار ۀیاز تجز وستهیپ هایداده یبرا یآمار لیوتحل هیتجز

افزایش دوباره غنا  گذشت زمان،ولی با  ،هشدای ماکروفون خاک  سوزی سبب کاهش غنای گونه آتشنتایج نشان داد  .شد استفاده یکا مربع

 Dipluraراسوتۀ  سووزی بور   و آتوش  ندحضوور داشوت   بررسی مورددر تمامی مناطق  Dipluraو  Coleoptera های راسته. همچنین است هیافت

بر فراوانی ایون   سوزیآتشکاملً مشهود بوده و با گذشت زمان از وقوع  Coleopteraراستۀ بر  سوزیتأثیر زمانی آتش .تأثیری نداشته است

و  انود  شوده برگشوته   نیز با گذشت زمان به مناطق سووخته  (Hymenopteraراستۀ )ا ه و مورچه Dipteraهای ه است. راستهشدراسته افزوده 

 ۀواسوط  بوه دو سوال  تا به مدت زمانی حدود یک  شانحشرات به زیستگاهدوبارۀ بازگشت  نتایج حاضر افزایش یافته است. بنابر آنهافراوانی 

  دارد.نیاز گیاهان دوبارۀ بهبود شرایط میکروکلیمایی محیط و رویش 

  .ایگونه غنای بالپوشان، سختحشرات، راستۀ  بلوط ایرانی، :کلیدی های واژه

 

 مقدمه

کورۀ  هوای   اکوسیسوتم  نیتور  مهوم یکی از  ها جنگل

 در یمهمووتووأثیر ، هوواعملکوورد آنهسووتند کووه خوواکی 

سلمت جنگل در هر  .نگهداری تعادل اکولوژیکی دارد

 منطقوه در آن  متعادلمنطقه بیانگر شرایط اکولوژیکی 

سووزی یکوی از    آتش .(Zhang & Chen, 2007) است

در بسویاری  ( Huebner et al., 2012) آشفتگیعوامل 

 اسوووووت جنگووووول ماننووووود هوووووا از اکوسیسوووووتم

(et al., 2009 Malmström .)سووزی   آتوش  یکل طور به

 مثول ) یمواد آل کاهش سببو دارد  خاک بر منفی هایاثر
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 ایشافوز ظرفیت نگهوداری آب و   کاهشکل(،  کربن و ازت

pHتخلخول خواک و   و سواختار  تخریوب  ،، آبگریزی خاک 

 و آبشوویی  تبخیور،  طریوق  از غذایی مواد چشمگیر کاهش

سوزی  آتش(. Loskova et al., 2013) شود فرسایش می

 ریتحوت توأث  را ها  جریان کربن در اکوسیستم ها جنگل

 بیشوتر ۀ یکبوار تبدیل  موجبهمچنین  و دهد یم قرار

 هوای  این چووب شود که  می چوب های درختان به ریزه

حیواتی بورای تنووع     هوایی  زیسوتگاه  ۀدهند نشانمرده 

هستند  ویژه حشرات هتروتروف به های بسیار زیاد گونه

(Error! Reference source not found..) 

تنهوا   جانوران نوه  برسوزی  غیرمستقیم آتش اثرهای

 در زیسوتگاه  آنسوزی و تغییرات متعاقب  توسط آتش

 از طریوق سووزی، بلکوه    از آتوش  پوس  تووالی از طریق 

دلیل توأثیر   های متعدد به سوزی حاصل از آتش اثرهای

تعیین  ی نیزهای زیستگاه سوزی بر ویژگی آتش ۀفاصل

(. .Error! Reference source not foundشود ) می

زنوده  موجوودات   ،یهوای جنگلو   در بسیاری از سیستم

 بنوابراین، ؛ ندا وابستهسوزی  به آتش اتیح دیتجدبرای 

 در اکوسیسوتم جنگول پیچیوده اسوت    سوزی  آتشاثر 

(Huebner et al., 2012). سوزی پوشش گیاهی،  آتش

 Gandhi et al., 2001; Jamshidiی )تنوووع زیسووت

Bakhtar et al., 2014 )  تغییور را هوا   و ترکیوب گونوه 

 Moretti et al., 2004; Banj- Shafiei et)دهود   موی 

al., 2007). 

در  چشومگیری طور  جوامع فون )جانوران( خاک به

عملکوردی   از نظور ها نقش دارند و  تنوع زیستی جنگل

 نود ا هوای جنگلوی   نیز از موجوودات مهوم اکوسیسوتم   

(Behan-Pelletier & Newton, 1999 .) موواکروفون

است  متر یلیم 1از  تر بزرگهایی  خاک شامل ارگانیسم

(Ayuke et al., 2009) .    با توجه به تنووع بسویار زیواد

و ناشناخته بودن برخوی از   سو  کماکروفون خاک از ی

در چوارچوب   آنهوا ها از سوی دیگور، بیشوتر    این گروه

ها،  ها، مورچه تری مانند عنکبوت هشد ههای شناخت گروه

هوا، صودپایان،    هوا، سوسوک   هوای خواکی، موریانوه    کرم

کوه   شووند  یمو ها بررسوی   ها و لیسه حلزون هزارپایان،

دارنوود بنوودپایان حشوورات  ۀدر شوواخای  هجایگوواه ویووژ

(Brown et al., 2001).   یبور رو  یسووز  آتوش توأثیر 

 عیووتوز رایوواسووت، ز دهیووچیخوواک پ ۀزنوودموجووودات 

 هووای یژگوویو تحووت تووأثیرکوچووک خوواک  انیبنوودپا

وهوا، خاک و انوواع پوشوش    کلن، مثل آب یستگاهیز

ماننود   یطو یخورد مح  هوای  یژگیو نیهمچنو  یاهیگ

در  .(Dindal, 1990) ردگیو  یقرار م یمواد آلرطوبت و 

حشرات با توجه به حساسویت   اکولوژیکی جوامعمیان 

 عنوان بهبه تغییرات محیطی و نیازهای زیستگاهی  آنها

 شووند  یمو سوزی در نظر گرفتوه   شاخز زیستی آتش

(Villa-Castillo & Wagner, 2002 .) بنودپایان  پاسخ

بسته به نوع اکوسیستم و سوزی  آتشکوچک خاک به 

 هووا  گونووه فراوانوویدر غنووا و  شوودیداز کوواهش  طیفووی

(Kim & Jung, 2008)  متفواوت   کوم  نسبت بهثیر أتتا

 .(Collett, 1998) است

 شوتر یب یجنگلو  یهوا  ستمیاثر آتش در اکوس شیپا

و اثر آن بر فوون خواک توا     است یاهیپوشش گ ۀدربار

 یچنودان  یناشناخته مانده اسوت و آگواه   یادیحدود ز

بعد از آتش وجوود   آنهاو عملکرد  تیجمع رییتغ ۀدربار

فرض بور   کلی طور به .(Rousseau et al., 2010ندارد )

در جنگل، حوداقل   یجانوران خاک یایاست که اح نیا

 یآلو  ۀیو ال کیو که به  ای از موجودات زنده یبرخ یبرا

دارنوود،  ازیوورشوود ن یمرطوووب بوورا میاقلزیووو ر میضووخ

کنوود، آهسووته و وابسووته بووه زمووان پووس از   ینوودیفرا

 (.Hylander, 2011) است یسوز آتش

Pourreza et al. (2014)  بوا عنووان   پژوهشوی  در

بور مواکروفون خواک در     یسوز اثر شدت آتش یبررس»

کوه در   نود نشوان داد  «یرانای بلوط زاد شاخه یها جنگل

اک و تعووداد کوول موواکروفون خوو ف،یضووع یسوووز آتووش

 یدار یمعنوو رییووخوواک تغ یبررسوو مووورد یهووا یژگوویو

در  یدار یمعنو کواهش   دیشد یدر سوختگ یول ،هنداشت

 رییو تغ زیخاک ن یها یژگیشد و و دهیخاک د ونماکروف

 Gongalsky and Persson (2013). یافوت  یدار یمعن

پووس از  انوودکی موواکروفون یایوواح یبووا بررسوو زیوون

 یکه فراوانو  تندافیبورآل، در یها در جنگل یسوز آتش
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تا پنج  ونیم یکدر مناطق نسوخته  یا گونه یکل و غنا

پوس از   نیاز مناطق سووخته بوود. همچنو    شتریبرابر ب

خواک   قیو عم یهوا  هیو جانوران در ال یبقا یسوز آتش

 اسووت.  هخوواک بووود  یسووطح یهووا بهتوور از گونووه 

Huebner et al. (2012)  در بررسووی توووالی جوامووع

سووزی در جنگول    از آتوش  بعود ( Collembolaپادُمان )

تغییور ترکیوب   شومالی دریافتنود کوه     ۀمنطقو بورگ   پهن

، شودت  سووزی  زموان آتوش    به چشمگیری طور بهجامعه 

خواک در  آلوی  هوای   و افق سوختن الشبرگسوختگی و 

اصولی تغییورات    و عامول بسوتگی دارد   یسوز آتشطول 

قدرت با  پادُمان را ارتباط کاهش الشبرگ ۀترکیبی جامع

در  .Elia et al( 2012). کردنود سوزی عنووان   آتشزیاد 

 بور سوزی  مکانی و زمانی آتشپراکنش  اثرهایبررسی 

ی ا همدیترانهای جنگلی  اکوسیستمفراوانی حشرات در 

و  (Coleopteraپوشان ) بال سخت ۀبین راست ۀسیمقاو 

کوه   نشان دادنود  (Lepidopteraداران ) کپول بال ۀراست

بوین فراوانوی    یدار یمعنوت تغییرات زمانی، تفا از نظر

داران در دو سال مطالعواتی   کپول بال و پوشان بال سخت

سوخته و نسوخته، همراه با بواالترین   ۀمنطقدر هر دو 

سووزی وجوود    سطح فراوانی در سال دوم بعد از آتوش 

 ۀکن ای گونهغنای با بررسی   .Jung et al(2010) دارد.

 درGamasid (Acari: Mesostigmata ) یخووووواک

اظهوار داشوتند کوه     سوتانی، کوهسوختۀ ی ها رویشگاه

توورین  عمتنووو ،گونووه 22بووا  Parholaspidaeجوونس 

گونووووه و  9بووووا  Ascidae آن پووووس از و خووووانواده

Laelapidae  بعودی از نظور    یهوا  در جایگاهگونه  2با

 یا گونوه ی فراوانی و غنانیز به فقر  تنوع قرار داشتند و

مقایسووه بووا شوودت سوووخته در  ی بووههووا رویشووگاهدر 

 .کردنداشاره  دهید بیآسی کمتر ها رویشگاه

شوروع   ۀنقطو عنووان   بوه  یزاگرس شمال های جنگل

و  یدرختوو هووای و گونووه یزاگرسوو یشوویرو ۀیووناح

کووه در  دارد ای ژهیووو تاهمیوو ،توور متنوووع ای درختچووه

 ریتحووت تووأث  گوورید یهماننوود نووواح  ریوواخ انیسووال

 نافتیو  تیو قرار گرفته است. با وجوود اهم  سوزی آتش

آتش بر  ریتأث ۀدربار تحقیقی تاکنون ،سوزی خطر آتش

ه گرفتو نمنواطق انجوام    نیو ماکروفون خواک ا  تیجمع

 ریتوأث  یبررسو  ،بررسوی حاضور  بنوابراین هودف   ؛ است

تنووع و   از نظرماکروفون خاک  راتییبر تغ سوزی آتش

بعود از وقووع    شوده  یسپر های با توجه به سال یفراوان

 .است سوزی آتش

 

 اه روشمواد و 

 پژوهشمنطقه 

هرچنود   یغرب جانیاستان آذربا یعیطب یها جنگل

و مهابواد   رانشوهر یپ یهوا  از شهرسوتان  ییها در قسمت

بخوش اعظوم آن در شهرسوتان سردشوت      ،وجود دارد

و از هزار هکتار  86تا  26 نیمساحت آن ب و شده واقع

 بلووط غالوب   ۀگونو سوه   .شود بندی می طبقهنوع تنک 

Quercus brantii،Q. infectoria   وQ, libanii در 

مختلوف   یهوا  قسومت در  زیادی پراکنشاز استان  این

. ارتفوواع متوسووط شهرسووتان سردشووت از نوودبرخوردار

 ۀبوارش سواالن   نیانگیو م متر اسوت.  2222 ایسطح در

 West Azerbaijan) اسوت  متور  یلیم 014 نیز منطقه

department of Natural Resources, 2013). 

های سردشت واقع در استان  جنگل در پژوهشاین 

شامل شده  انتخابمناطق  گرفت.انجام غربی  آذربایجان

: 244229؛ 2Y: 4669646مختصوات ) بوا   منطقهسه 

2X ،)(4660222 :1Y 1: 241298؛X ،)(4661024 :

9Y 9: 244422؛Xر سیستم مختصات جغرافیوایی  ( د

UTM 99و  91، 92هوای   ترتیب در سوال  که به بودند 

 اند. ع سطحی شدهدچار حریق نو

 شیوه اجرای پژوهش

شده مسواحتی معوادل    سوختهاز هر یک از مناطق 

سوطح   درصود کول   26هکتار )تقریباً بیش از  ونیم یک

 ابعووادرفتووه بووا گ هوور منطقووه( در مرکووز سووطو  آتووش

رعایوت یکنوواختی سوطو      منظوور  بوه متر  226×266

د. با توجوه بوه موجوود نبوودن     شبررسی انتخاب  مورد

، در سوه یمقامنظوور   سووزی، بوه   پیش از آتشهای  داده

مناسوب   ۀفاصول  تیرعابا شده  یسوز آتشجوار مناطق 
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 ،یا هیحاشو  اثرهوای منظور حوذف   بهمتر(  966-166)

تعداد و مساحت یکسان و بوا هموان    همان  بهمناطقی 

 .شدانتخاب و توپوگرافی  یشگاهیرو طیشرا

 22تعوداد   یبررسو  موورد  یمارهوا یتاز  کیو از هر 

 از  متووور یسوووانت 26× 26بوووا ابعووواد  خووواک نمونوووه

 ;Ruiz et al., 2008) متور  یسوانت  96صوفر توا   عموق  

Pourreza et al., 2014) نمونوه بوه    راسوتای دو خوط   رد

( 22×2) نمونووه خوواک 96مجموووع  در ومتوور  22فواصوول 

 آنهوا متر و جهوت   12ها  نمونه بین خطفاصلۀ  .شدبرداشت 

 ماکروفون .(2شکل ) گرفته شد در نظرجنوبی  -نیز شمالی

 شوده  جودا  یدسوت روش  به خاکهای  موجود در این نمونه

(Ruiz et al., 2008; Pourreza et al., 2014)  و در

قورار داده   درصود  02 الکول  اتیول  یداراۀ ژیو یها لوله

از مواکروفون   یبوردار  نمونه. (Huebner, 2012) شدند

 یهوا  نمونوه صوورت پوذیرفت.    2994ر مهرماه خاک د

 در صوورت راساس راسته تا سطح خوانواده و  حشرات ب

امکووان تووا سووطح جوونس و گونووه توسووط آزمایشووگاه  

دانشووگاه ارومیووه  یپزشووک اهیووگشناسووی گووروه  حشووره

 شدند. ییشناسا

 

مورد بررسیها در مناطق  خط نمونه یخاک رو یها نمونه تیها و موقع نمونه خط تیوضع -2شکل   

 

 شانونتنوع و یکنواختی سیمپسون و  یها شاخز

افوزار   بوا اسوتفاده از نورم   نایف  جکای  غنای گونهو نیز 

Ecological methodology 6.0  محاسووبه شووودند 

(Schowalter, 1996.) 

 ییایمیو شو  یکو یزیمشخصوات ف  یبررسو  منظور به

 یصورت تصادف خاک، در هر منطقه تعداد سه نمونه به

 یخواک  ۀنمون 22 نبی از ،متر یسانت 96از عمق صفر تا 

شوده بودنود،    یآور مواکروفون جموع   یبررسو  یاکه بر

نمونه خاک(.  28مجموع  )در ندشدانتخاب و برداشت 

و  شوده  خشوک  آزاد یهوا در برداشت از پس ها نمونه

 خوار   خواک  از دسوت  با گرید اجسام و برگ ،ها شهیر

 الوک  از و شوده  ابیآسو  ها نمونه بعد ۀمرحل در. شدند

مانند بافت  یمشخصات و شدند داده عبور یمتر یلیمدو

 بوه  یکو یالکتر تیو هدا تهیدیاس ،یدرومتریروش ه  به

 کول بوه   توروژن ی، نیک بوه پونج  روش عصاره با نسبت  

 میسود  کربنوات  یبا بو  جذب  ابلروش کجلدال، فسفر ق 

 مویروش استات آمون  جذب به  قابل میموالر و پتاس نیم

 شووودند  یرگیووو انووودازه شوووگاهیآزمانرموووال در  کیووو

(Kalra & Maynard, 1991). 

 روش تحلیل

 SPSS 21 آمواری  افزارنرم از هاداده لیوتحل هیتجزدر 

 BoxPlot. ابتوودا بووا اسووتفاده از دسووتور شووداسووتفاده 

 بررسوی سپس  .ندشدشناسایی و حذف پرت  های داده

ه از آزمووون اسووتفاد بووا هووابووودن پووراکنش داده   نرمووال
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نرموال   لیو دل نجوام گرفوت. بوه   ا اسمیرنف-کولموگروف

و  یکنوواخت یتنووع،   یهوا  شواخز  بورای  هاداده بودن

 ۀسو یمقاو  انسیو وار ۀیتجز زیخاک از آنال های مشخصه

مواکروفون از   یها راسته یفراوان یدانکن و برا ینانگیم

 شد.استفاده  یآزمون مربع کا

 

 نتایج

 28نمونووه موواکروفون متعلووق بووه  126در مجموووع 

 ۀور( در طوول د Familyخانواده ) 10( و Orderراسته )

بوا   Coleopteraکوه   (2)جودول  شد  آوریجمع بررسی

 هوای نمونوه  نیبو  راسوته در  نیتور  هشت خانواده فراوان

بوا   زین Julidaو  Geophilomorphaشده بود.  آوریجمع

خوانواده   کیو بوا   کیو  هور  هوا راسته دیگردو خانواده و 

خوود اختصواص دادنود. براسواس       را به یفراوان نیکمتر

موورد  شده از مناطق  آوریجمع ایه، ماکروفون2جدول 

(، Insectaحشوورات ) ۀردشووش  یکلوو طووور بووه بررسووی

(، Chilopoda) انیصووودپا(، Arachnida) انیوووعنکبوت

(، Entognathaآروارگان ) (، درونDiplopoda) انیهزارپا

قواب  ۀراست 28 نی(، همچنMalacostraca) انیزره نرم

 االنبو (، پولوک Coleoptera) پوشوان  بوال سخت ای باالن

(Lepidopteraبووووال ،) انغشووووایی (Hymenoptera)، 

)مواهی   موویی دم ایو  دموان  خچهی(، سDipteraدوباالن )

(، Hemiptera) بووواالنمی(، نوووThysanura) ای( نقوووره

 هوواانووهیمور ایوو(، جوربوواالن Orthoptera) بوواالن راسووت

(Isoptera توربافوووان ،)ایووو ( تارتنوووانEmbioptera ،)

(، عقرب Gastropoda) انایپشکم (،Araneaeعنکبوت )

ی شوووتر هوووای(، عنکبووووتScorpionکوووژدم ) ایووو

(Solifugae) ،Geophilomorpha ،Julidaانچنگالی، دم 

(Dipluraجورپا ،)انیوو (Isopoda) ،Neuroptera 10، و 

نی(، سوسک سرگCarabidae) یسوسک خاکز ۀخانواد

 دراز شوووواخک(، سوسووووک Scarabaeidae) غلتووووان

(Cerambycidae ،)جغووودی رکانشووواپ (Noctuidae ،)

 خوووووار بوووورگ(، سوسووووک Formicidaeمورچووووه )

(Chrysomelidae عنکبووووووووت ،)سیدرازتوووووووارر 

(Prodidomidae) ،Sciomyzidae ،Elateridae ،

Maindroniidae ،Cydnidae ،Gryllidaeانووووووهی، مور 

(Rhinotermitidae) ،Staphylinidae ،Scorpionidae ،

، Linotaeniidae ،Geophilidea، (Solpugidae) لیوورت

Blaniulidae،Julidae ،Japygidae ،Oniscidae، 

Tenabrionidae ،Curculionidae حلوووووووووووووزون ،

(Helicidaeمورچوووه ،)خووووار (Myrmeleontidae را )

 .دشونیشامل م

شوده دو   آوریجموع  هوای نمونوه  نیاز بو همچنین 

مورد مناطق  یدر تمام Dipluraو  Coleoptera ۀراست

در  Hymenoptera ۀد. راسووتحضووور داشووتن  بررسووی

، 99شوده در سوال    سوخته ۀمنطقجز  مناطق به یتمام

 موورد بررسوی  مناطق  همۀدر  زین Gastropoda ۀراست

 Diptera ۀ، راست91شده در سال  سوخته ۀمنطقجز  به

و  91و  92 هوای  سوال  مورد بررسوی مناطق  یدر تمام

 موورد بررسوی  فقط در منواطق   زین Thysanura ۀراست

 .(2 )جدولحضور داشتند  99سال 

 ۀکه خوانواد  گفت توانیپراکنش خانواده م براساس

Japygidae شووووده، یمنوووواطق بررسوووو یدر تمووووام 

Scarabaeidae  وFormicidae مناطق موورد  یدر تمام 

 یدر تموام  Helicidae، 99 ۀسوخت ۀمنطقجز  به یبررس

، 91 ۀسوووخت ۀمنطقووجووز  بووه یبررسوو منوواطق مووورد

Sciomyzidae 91 السو  مورد بررسوی اطق فقط در من ،

Maindroniidae  وJulidae  موووورد فقوووط در منووواطق

، Blaniulidae یهووواو خوووانواده 99سوووال  بررسوووی

Cydnidae ،Solpugidae ،Rhinotermitidae ،

Gryllidae  وCurculionidae   فقط در مناطق کنتورل و

 ،Staphylinidae ،Scorpionidae هوووووایخوووووانواده

Chrysomelidae  وMyrmeleontidae طقفقط در منا 

 .(2)جدول  داشتندسوخته وجود 

، Aderelusهای  جنس زینجنس پراکنش  براساس

Helicovera، Pachymerium، Poecilus  وGryllus  

 ،Chrysolina،Tenebrio ،شووواهدطق افقوووط در منووو

Eodorcadion وQuedius    طق سووخته  افقوط در منو

 .(2)جدول  ندشدمشاهده 

 نیانگیوومقوودار م نیشووتریب، 2براسوواس جوودول  
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و شوانون   مپسوون یس یکنوواخت یتنووع و   های شاخز

 نیاست. کمتور  92کنترل سال  ۀمنطقفقط مربوط به 

و شووانون  مپسووونیشوواخز تنوووع س نیانگیوومقوودار م

مقودار   نیو کمتور  99سوال   ۀسوخت ۀمنطقمربوط به 

مربووط بوه دو    مپسوون یس یکنواختیشاخز  نیانگیم

مقوودار  نیمتوورو ک 99و کنتوورل  92 ۀسوووخت ۀمنطقوو

 ۀمنطقوومربوووط بووه  زیووشووانون ن یکنووواختی نیانگیووم

 .است 92سال  ۀسوخت

 بندی علمی طبقه براساس مورد بررسیهای موجود در مناطق  ماکروفونست فهر -2جدول 

 مناطق  Class)رده(  Order)راسته(  Family)خانواده(  Genus)جنس( Species)گونه(

 
Poecilus  Carabidae  Coleoptera  Insecta   

 
Aderelus  Carabidae  Coleoptera  Insecta   

 
  Scarabaeidae  Coleoptera  Insecta   

 
  Cerambycidae  Coleoptera  Insecta   

 
Helicovera  Noctuidae  Lepidoptera  Insecta   

 
Formica  Formicidae  Hymenoptera  Insecta   

 
    Diptera  Insecta  92نترل ک 

 
Pachymerium  Geophilidae  Geophilomorpha  Chilopoda   

 
Oniscus  Oniscidae  Isopoda  Malacostraca   

 
Eojapyx  Japygidae  Diplura  Entognatha   

 
  Prodidomidae  Araneae  Arachnida   

 Helicella  Helicidae  Gastropoda  Insecta   

 
Amara  Carabidae  Coleoptera  Insecta   

 
Tenebrio  Tenabrionidae  Coleoptera  Insecta   

 
  Scarabaeidae  Coleoptera  Insecta   

Chrysolina rossia Chrysolina  Chrysomelidae  Coleoptera  Insecta   92سوختۀ  

 
Formica  Formicidae  Hymenoptera  Insecta   

 
    Diptera  Insecta   

 
  Myrmeleontidae  Neuroptera  Insecta   

 
Eojapyx  Japygidae  Diplura  Entognatha   

 Helicella  Helicidae  Gastropoda  Insecta   

 
  Tenabrionidae  Coleoptera  Insecta   

 
Maladera  Scarabaeidae  Coleoptera  Insecta   

 
  Curculionidae  Coleoptera  Insecta   

 
  Elateridae  Coleoptera  Insecta   

 
Formica  Formicidae  Hymenoptera  Insecta   

 
    Diptera  Insecta   91کنترل  

 
  Sciomyzidae  Diptera  Insecta   

 
  Linotaeniidae  Geophilomorpha  Chilopoda   

 
  Blaniulidae  Julida  Diplopoda   

 
Eojapyx  Japygidae  Diplura  Entognatha   

 Helicella  Helicidae  Gastropoda  Insecta   

 
  Scarabaeidae  Coleoptera  Insecta   

 
Maladera  Scarabaeidae  Coleoptera  Insecta   

 
  Cerambycidae  Coleoptera  Insecta   

 
Eodorcadion  Cerambycidae  Coleoptera  Insecta   

 
  Elateridae  Coleoptera  Insecta   91سوختۀ  

 
Formica  Formicidae  Hymenoptera  Insecta   

 
    Diptera  Insecta   

 
  Sciomyzidae  Diptera  Insecta   

 
Oniscus  Oniscidae  Isopoda  Malacostraca   

 
  Japygidae  Diplura  Entognatha   
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 2جدول ادامه 

 مناطق  Class)رده(  Order)راسته(  Family)خانواده(  Genus)جنس( Species)گونه(

 
  Carabidae  Coleoptera  Insecta   

 
Amara  Carabidae  Coleoptera  Insecta   

 
Calathus  

Carabidae 

(Harpalinae) 
 Coleoptera  Insecta   99کنترل  

 
  Scarabaeidae  Coleoptera  Insecta   

 
  Cerambycidae  Coleoptera  Insecta   

 
  Elateridae  Coleoptera  Insecta   

 
    Lepidoptera  Insecta   

 
Formica  Formicidae  Hymenoptera  Insecta   

 
Maindronia  Maindroniidae  Thysanura  Insecta   

 
  Cydnidae  Hemiptera  Insecta   

 
Gryllus  Gryllidae  Orthoptera  Insecta   

 
  Rhinotermitidae  Isoptera  Insecta   

 
  Geophilidea  Geophilomorpha  Chilopoda   

 
  Linotaeniidae  Geophilomorpha  Chilopoda   

 
Dachymerium  Geophilidea  Geophilomorpha  Chilopoda   

 
  Julidae  Julida  Diplopoda   

 
Julus  Julidae  Julida  Diplopoda   

 
  Blaniulidae  Julida  Diplopoda   

 
Eojapyx  Japygidae  Diplura  Entognatha   

 
  Prodidomidae  Araneae  Arachnida   

 
  Solpugidae  Solifugae  Arachnida   

 Helicella  Helicidae  Gastropoda  Insecta   

 
Calathus  

Carabidae 

(Harpalinae) 
 Coleoptera  Insecta   

 
Quedius  Staphylinidae  Coleoptera  Insecta   

 
  Noctuidae  Lepidoptera  Insecta   

 
Maindronia  Maindroniidae  Thysanura  Insecta   

 
    Embioptera  Insecta   

 
    Geophilomorpha  Chilopoda   

 
  Geophilidea  Geophilomorpha  Chilopoda   

 
  Linotaeniidae  Geophilomorpha  Chilopoda   99سوختۀ  

 
Dachymerium  Geophilidea  Geophilomorpha  Chilopoda   

 
Julus  Julidae  Julida  Diplopoda   

 
Oniscus  Oniscidae  Isopoda  Malacostraca   

 
Eojapyx  Japygidae  Diplura  Entognatha   

 
  Prodidomidae  Araneae  Arachnida   

 
  Scorpionidae  Scorpion  Arachnida   

 Helicella  Helicidae  Gastropoda  Insecta   

 

 ۀمنطقو )بدون درنظر گرفتن  انسیوار هیتجز جینتا

 نیانگیووم نی( نشووان داد کووه بوو  99سوووخته سووال  

، مووورد بررسوویالووذکر در منوواطق  فووو  هووای شوواخز

 داری وجوود نودارد   اختلف معنیدرصد  92احتمال  به

 .(1 )جدول



 ماکروفون خاک یا بر تنوع گونه یسوز آتش ریتأث  111

 

 مورد بررسیماکروفون خاک در مناطق های  راستههای تنوع و یکنواختی  همراه اشتباه معیار شاخز نگین بهمیا -1جدول 

میانگین شاخز یکنواختی 

 شانون

میانگین شاخز تنوع 

 شانون

میانگین شاخز یکنواختی 

 سیمپسون

میانگین شاخز تنوع 

 سیمپسون
 مورد بررسیمناطق 

206/6±02/6  a 600/6±68/2  a
 920/6±02/6  a

 200/6±24/6  a 92 ۀسوخت  

646/6±92/6  a
 622/6±44/2  a

 620/6±89/6  a
 622/6±00/6  a  92کنتورل  

694/6±88/6  a
 644/6±20/2  a

 926/6±81/6  a
 6829/6±22/6  a

91 ۀسوخت   

622/6±89/6  a
 662/6±19/2  a

 922/6±02/6  a
 216/6±29/6  a

91کنتورل    

82/6  82/6  86/6  26/6 *99 ۀسوخت   

688/6±86/6  a
 691/6±24/2  a

 208/6±02/6  262/6±29/6  a
99کنتورل    

 فقط در یکی از تکرارها ماکروفون مشاهده شد. 99 ۀسوخت ۀمنطقدر * 

 است. α=62/6دار در  عدم اختلف معنی ۀدهند نشانحروف مشابه -

 

  یخواک بوا مقودار عودد     ۀتیدیمقدار اسو بیشترین 

(-log H
+
 نیو کمتوور 99 ۀسوووخت ۀمنطقوو بووه 49/8 (

 یخاک با مقودار عودد   ییایمیش تیخصوص نیمقدار ا

اختصاص  99و کنترل  91سوخته  ۀمنطقبه دو  01/0

 نیانگیو م نینشان داد که ب انسیوار ۀیتجز جیدارد. نتا

 ،pHجوز   به مورد بررسیخاک در مناطق  های مشخصه

نودارد  وجوود   داری یاختلف معندرصد  92احتمال  به

 (.9)جدول 

 مورد بررسیخاک در مناطق  های مشخصه همراه اشتباه معیار همیانگین ب -9جدول 

pH (-log H
+
) EC(µS/cm) K(mg/kg) P(mg/kg) N%  مورد بررسیمناطق 

28/8 ± 226/6 ab 80/6 ± 618/6  a
 01/029 ± 199/24  a

 64/24 ± 221/2  a
 611/6± 21/6  a 92 ۀسوخت 

16/8 ± 269/6  
ab 01/6 ± 222/6  a

 82/820 ± 698/24  a
 19/44 ± 222/29  a

 692/6± 22/6  a
 92کنتورل  

01/0 ± 624/6 c 80/6 ± 692/6  a
 29/819 ± 094/229  a

 42/42 ± 912/4  a
 22/6 ± 644/6  a

 91 ۀسوخت 

81/0 ± 269/6 bc 28/6 ± 681/6  a
 19/292 ± 262/202  a

 26/48 ± 060/24  a
 29/6 ± 649/6  a

 91کنتورل  

49/8 ± 682/6 a 09/6 ± 682/6  a
 06/846 ± 894/262  a

 60/98 ± 929/24  a
 26/6 ± 692/6  a

 99 ۀسوخت 

01/0 ± 106/6 c 29/6 ± 692/6  a
 09/282 ± 921/16  a

 22/22 ± 912/6  a
 22/6 ± 692/6  a

 99کنتورل  

 .است α=62/6در سطح  دار عدم اختلف معنی ۀدهند نشانو حروف مشابه  دار اختلف معنی ۀدهند نشانحروف متفاوت -

 

، بیشترین فراوانی ماکروفون خاک 1شکل براساس 

 Hymenopteraراستۀ  ربوط بهم 92کنترل  ۀمنطقدر 

  Coleoptera ۀو پووووس از آن راسووووت( درصوووود 96)

هوای موجوود در ایون     راسوته  ۀ. بقیو است( درصد 19)

، Lepidoptera ،diptera ،Isopodaمنطقوووه شوووامل  

Diplura ،Araneae ،Geophilomorpha  و اسووووووت

  از فراوانووی یکسووانی برخوردارنوود Gastropoda ۀراسووت

نیوز هماننود    92 ۀشود  وختهسو  ۀمنطقو . در (درصد 9)

موواکروفون خوواک  یفراوانوو نیشووتریبکنتوورل  ۀمنطقوو

و پوس  ( درصد 266) Hymenoptera ۀراست مربوط به

و پوس از   اسوت ( درصد 20) Coleoptera ۀاز آن راست

  diptera، (درصود  96) Gastropodaهوای   راسوته  آنها

 Dipluraو نیوز  ( درصود  0) Neuropteraو ( درصد 0)

شوایان  انود.   های بعدی جای گرفتوه  تبهدر ر( درصد 9)

، Lepidoptera ،Isopodaهوای   ذکر اسوت کوه راسوته   

Araneae  وGeophilomorpha  ۀمنطقووووفقووووط در 
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 ۀمنطقوووفقوووط در  Neuropteraراسوووتۀ کنتووورل و 

 1شده وجود داشته است. بوا توجوه بوه شوکل      سوخته

توان دریافت که بیشترین فراوانی ماکروفون خواک   می

نتایج آزمون مربع کوای   ه وجود دارد.سوخت ۀمنطقدر 

ی هوا  راسوته مجمووع  نیز نشان داد کوه بوین فراوانوی    

 92 احتموال  بوه  92سوختۀ مناطق کنترل و ماکروفون 

 .(4)جدول  دار وجود دارد درصد اختلف معنی
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مورد بررسی طقدر منا یسوز سال پس از آتش سه ماکروفون یها راسته یفراوان -1شکل   

 

ه و کنترلشد سوختهبین مناطق  ماکروفونهای  ایج آزمون مربع کای فراوانی مجموع راستهتن -4جدول   

 .Sig مربع کای آزادی ۀدرج فراوانی مناطق

 666/6 22/48 2 88 92کنترل 

    168 92 ۀسوخت

 2 666/6 2 266 91کنترل 

    266 91 ۀسوخت

 666/6 12/41 2 286 99کنترل 

    02 99 ۀسوخت

 

فراوانی ماکروفون خاک بیشترین ، 9شکل براساس 

هوووای  راسوووته مربووووط بوووه 91کنتووورل  ۀمنطقووودر 

Hymenoptera  وColeoptera و ( درصوود 96) اسووت

 dipteraهوای   ترتیوب راسوته   پس از این دو راسته، بوه 

قورار  ( درصد هفت) Geophilomorphaو ( درصد 26)

 Gastropodaو  Diplura ،Julidaهوای   و راسوته  دارند

 9) نیووز از فراوانووی یکسووانی در منطقووه برخوردارنوود  

، (درصووود 90) Coleopteraهوووای  . راسوووته(درصووود

Hymenoptera (99 درصوود )و diptera (26 درصوود )

 ۀمنطقووهووا را در  فراوانوویبیشووترین ترتیووب  نیووز بووه

راسوتۀ  انود و دو   خود اختصاص داده به 91 ۀشد سوخته

Diplura  وIsopoda  یکسوان   طور بهنظر فراوانی نیز از

، Julida. (درصود  9) تورین رتبوه قورار دارنود     در پایین

Geophilomorpha  وGastropoda  یهووا راسووتهتنهووا 

 ۀمنطقووکنتوورل هسووتند کووه در   ۀمنطقووموجووود در 

نیوز تنهووا   Isopodaدیوده نشودند و    91 ۀشود  سووخته 

کنتورل   ۀمنطقو شده بود کوه در   سوخته ۀمنطقراستۀ 

د نداشت. نتایج آزمون مربع کوای نیوز نشوان    وجو 91
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ی مواکروفون در  هوا  راسوته مجموع داد که بین فراوانی 

درصود   92 احتموال  بوه  91سووختۀ  کنتورل و  مناطق 

 .(4)جدول  داردندار وجود  اختلف معنی

 

 مورد بررسیطق در منا یسوز سال پس از آتش دوماکروفون  یها راسته یفراوان -9شکل 
 

دهد که بیشترین فراوانی در بین  نشان می 4شکل 

مربووط  ترتیوب   کنترل به ۀمنطقهای موجود در  راسته

، (درصووود 96) Isoptera ،(درصووود 49) Julida بوووه

Coleoptera (19 درصوووود) ،Geophilomorpha (20 

نهایووووت  و در( درصوووود 26) Thysanura، (درصوووود

Araneae (0 درصد ) هوای موجوود    راسته دیگراست و

، Lepidoptera ،Hymenoptera ،Hemiptera ماننوووود

Orthoptera ،Diplura ،Solifugae  وGastropoda  با

تورین   در منطقوه از پوایین  درصود(   9)فراوانی یکسوان  

 .رتبه در فراوانی برخوردارند

ترتیوب   شده نیز بیشترین فراوانی به سوخته ۀمنطقدر 

و  Thysanura ،Coleopteraهووای  راسووته مربوووط بووه 

Geophilomorpha مانندهای موجود  راسته دیگرو  است 

Lepidoptera، Embioptera، Isopoda، Diplura ،

Julida ،Scorpiones و Gastropoda   با فراوانی یکسوان

 .ترین رتبه در فراوانی برخوردارند در منطقه از پایین

، Hymenopteraهوای   ذکر است کوه راسوته  شایان 

Hemiptera ،Orthoptera  وSolifugae  تنهوووووووا در

، Embiopteraهووووای  کنتوووورل و راسووووته ۀمنطقوووو

Scorpiones و Isopoda  شوده   سووخته  ۀمنطقتنها در

 ۀمنطقو در  فراوانوی  4به شکل  با توجهحضور داشتند. 

شده بیشتر است. نتایج  سوخته ۀمنطقکنترل نسبت به 

 مجموعآزمون مربع کای نیز نشان داد که بین فراوانی 

 99سووختۀ  کنتورل و  ی ماکروفون در مناطق ها راسته

 دار وجوود دارد  درصود اخوتلف معنوی    92 احتموال  به

 .(4)جدول 

ای مواکروفون خواک نشوان داد     مقایسۀ غنای گونه

ای مواکروفون خواک در منواطق     که مقدار غنای گونوه 

نمونه  22مختلف متفاوت بود. با توجه به تعداد نمونه )

نوایف در   تفاده از روش جوک خاک در هر منطقوه( اسو  

شود. نتایج نشان داد که  ای تأیید می تعیین غنای گونه

ترتیوب بوا    ای بوه  بیشترین و کمترین مقدار غنای گونه

و  1624منوواطق کنتوورل   مربوووط بووه گونووه  2و  24

دلیول اینکوه    بوده است. به 1629شده در سال  سوخته

هوای نوادر )کمیواب(     گونوه  ریتحت تأثاین روش کاملً 

ۀ گونو عنووان   بوده و در انجام محاسبه نیز یک گونه بوه 
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رو بوا کوم    (، از این2شود )جدول  نادر درنظر گرفته می

ۀ مناطق همای برای  کردن عدد یک، مقدار غنای گونه

 .استشده  مطابق با مقدار مشاهده
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 مورد بررسیدر مناطق  یسوز آتشسال پس از  یکماکروفون  یها راسته یفراوان -4شکل 

 

 نایف روش جک  به مورد بررسیای ماکروفون خاک مناطق  غنای گونه -2 جدول

 نادر ۀگون ای غنای گونه مورد بررسیمناطق 
 درصد 92اطمینان  ۀمحدود

 خطای استاندارد
 حد پایین حد باال

 90/6 66/8 9/22 2 66/26 2992کنترل  ۀمنطق

 90/6 66/2 9/8 2 66/0 2992 ۀسوخت ۀمنطق

 90/6 66/2 9/9 2 66/8 2991کنترل  ۀمنطق

 90/6 66/9 9/2 2 66/2 2991 ۀسوخت ۀمنطق

 90/6 66/21 9/22 2 66/24 2999کنترل  ۀمنطق

 90/6 66/4 9/0 2 66/21 2999 ۀسوخت ۀمنطق

 

 بحث 

منواطق   ی،ا گونوه  یغنوا  حاصول از  جینتوا براساس 

ای کمتوری   غنوای گونوه  موورد بررسوی از    ۀشد سوخته

 کوه  یطور به ،ندا بودهبرخوردار مناطق کنترل  به  نسبت

 هوای خواک   ماکروفون یسبب کاهش غنا قیوقوع حر

 هشود به مناطق کنتورل    شده نسبت سوختهدر مناطق 

موجوودات   نیا یرو یسوز آتش یزمان ریتأث یاست، ول

از زموان   ییها سالشدن  یتا با سپر شد سبب خاکزی

 اضافه شود.آنها  یبر غنا بار دیگر یوزس وقوع آتش

نمونووه هووایاز موواکروفون آمووده دسووت بووه جینتووا

و  Coleoptera ۀشوده نشوان داد کوه دو راسوت     برداری

Diplura حضووور مووورد تحقیووق منوواطق  یدر تمووام 

 یریتوأث  Diplura ۀراستبر  سوزیو عامل آتش ندداشت

 یبررسو  در هر سه سال مورد که یطور به ،نداشته است

در هور دو   هراسوت  نیو ا ینظور، فراوانو   ز مناطق موورد ا

بوده اسوت.   کسانیشده کاملً  سوختهکنترل و  ۀمنطق
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( Coleoptera) نپوشوا  بوال سوخت  ۀراسوت  در مورداما 

 ،کوواملً مشووهود اسووت  سوووزیآتووش یزمووان ریتووأث

 یفراوانو  سووزی  سال پس از آتش نیدر اول که یطور به

دو سوال   یولو  ،هکنترل بوود  ۀمنطقراسته کمتر از  نیا

 ۀمنطقو از  شوتر یسووخته ب  ۀمنطقو در  یفراوان نیبعد ا

کاملً واضح اسوت کوه    1 شکل توجه بهبا  .شدکنترل 

در  ،سوزیراسته در سال سوم پس از آتش نیا یفراوان

 یکنتورل و حتو   ۀمنطقو به   شده نسبت سوخته ۀمنطق

است.  افتهی شیشدت افزا گذشته به هاینسبت به سال

سوخت  هوای در سوسوک  یکواهش فراوانو   نیاحتماالً ا

 یدموا  شیعلوت افوزا   بوه  هیو اول هوای سال در پوش بال

رفوتن شوکار و بسوتر     نیاز بو و  سووزی حاصل از آتش

؛ York( 1999)بوووا نتوووایج   جوووهینت نیوووا .اسوووت

(2000)Nunes et al.  (2011)وElia et al. همسوست؛ 

سووزی بور    به اثر منفوی آتوش   نیزکه این پژوهشگران 

ضومن  در انود.   اشاره کورده  Coleopteraستۀ رافراوانی 

 را هوای بعود   هوا در سوال   افزایش فراوانی این سوسوک 

تغییرات اکوسیستم و بازگشت گیاهان  علت بهتوان  می

 ;Ewers et al., 2009) سووخته دانسوت   ۀمنطقو در 

Lafortezza et al., 2010; Tanentzap et al., 2010 .)

پوروازی  هوای حشورات    ذکور اسوت کوه راسوته     شایان

(Diptera )راسووتۀ هووا از  و مورچووهHymenoptera  بووا

شده برگشته و فراوانوی   سوختهگذشت زمان به مناطق 

 پوژوهش  ۀجو ینتدر تأییود  افوزایش یافتوه اسوت.     آنهوا 

اسوت کوه   کورده    نیز بیوان  Michaels (2007) حاضر،

سووزی سورعت اسوتقرار حشورات پوروازی را در       آتوش 

 زین .Beaumont et al (2012)دهد.  منطقه افزایش می

 شوده  سووخته  مناطق در هامورچه یکه فراوان افتندیدر

 زیوونشووده اسووت و ن سوووختهاز منوواطق  شووتریب اربسووی

 یفراوانو  شیافزا نیا یکه مدت زمان ماندگار افتندیدر

 منواطق  بوه  نسوبت  شوده  سووخته  مناطق در هامورچه

دو توا چهوار سوال(     باًتقری) ماه 26 تا 12 نشده سوخته

 تیووجمع یفراوانوو شیفووزاا لیووود. آنهووا دالخواهوود بوو

چراکننوده و   هوای تیجمع ۀاندازدر  رییتغ را ها مورچه

 کواهش  سبب به هابه دام انداختن مورچه بازده شیافزا

 عنووان کردنود،   هاو الشبرگ نیکف زم یاهگی پوشش

شوده ممکون اسوت     سووخته پوشوش   تا  زشری اگرچه

 هوا تن مورچهانداخ دام بهو  هشرا کا یگذار تله هایاثر

 نتوری یاصول  آنهوا حوال   نیقرار دهد. با ا ریتحت تأث را

در  عیوسو  راتتغییو  را هوا مورچوه  یدر فراوانو  راتیتأث

 طیمحو  ۀرزنود یغ طیشورا  رییو و تغ یستگاهیساختار ز

 .دانداشته انیب سوزیاز آتش یناش

نشوان   زین یشناس خاک های هحاصل از مطالع جینتا

وت غلظوت عناصور   نشودن تفوا   داریداد که علت معنو 

و  سوزیشدت کم آتش مکن استم شده یبررس یخاک

 ۀعموود ریتوأث  کووه یطوور  بوه  ،بوودن آن باشوود  یسوطح 

 اهوان یگ ینییپوا  هوای  قسومت  یرو شتریب سوزی آتش

بوواالتر و تووا  درختووان   هووایبوووده اسووت و قسوومت 

را دربوور  مووورد بررسووی( منوواطق یدانیووم شوواهدات)م

 جیدر نتوا  زیو ن .Pourreza et al (2014)نگرفتوه بوود.   

نسوبت بوه    فیضوع  سووختگی  کوه  کردندخود عنوان 

در  دارییمعنوو رییووتنهووا تغ نووه نشووده سوووخته گوواهیجا

خاک نداشته، بلکه بر حضور نوع ماکروفون  های یژگیو

 یحوال  در نی. اه استنداشت دارییمعن ریتأث زیخاک ن

 یآلو  ۀمواد کوه   افتنود یدر .Lin et al( 2003) که است

 و هوا بر نماتدها، کنوه  یادیز ریتأثکل  تروژنیخاک و ن

 انیو ب زیو ن .Li Wei et al( 2013) .دارنود  هوا  سوسوک 

بر الرو سوخت  یقو نسبت  بهداشتند که فسفر کل اثر 

 جوه ینت نیو به ا زین .Yin et al( 2015. )ددار پوشان بال

 Scarabaeidae ،Curculionidaeکه الرو  افتندیدست 

، pHکل،  روژنتیبا ن یمثبت یهمبستگ Formicidae و

 که یدر دسترس دارند. درحال تروژنیو ن میفسفر، پتاس

Staphylinidae بوا رطوبوت خواک     یمثبتو  یهمبستگ

 یکواهش فراوانو   لیو از دال یکو ی دیشوا  نیدارد. همچن

 هوای نسوبت بوه سوال    2999سال  درماکروفون خاک 

ممکن است  که یطور به ،باشد ادیشدن ز ییایقل گر،ید

خواک داشوته    ۀزندر موجودات ب یاثر سم شیافزا نیا

 هایبودن خاک در سال ییایقل مقدارباشد و با کاهش 

 ستگاهیماکروفون خاک به ز دوبارۀبعد، شاهد بازگشت 

که  افتندیدر زین .Yin et al( 2015. )دبو میخود خواه
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بور   رگوذار یتأث یاساسو  یخاک فاکتورها pHرطوبت و 

 .ماکروفون خاک هستند

که تنووع   افتیدر توانیم 2 جدولنتایج  توجه بهبا 

 با وجوود شده  سوختهبه مناطق   نسبت شاهددر مناطق 

 لیو بوده اسوت کوه دل   شتری، بها نبودن اختلف داریمعن

نقز  ،سوزیعلوه بر شدت کم آتش توانیامر را م نیا

 ینو بوا فراوا  هاییتنوع گونه ۀمحاسبتنوع در  های فرمول

نیوز   .Garcia-Dominguez et al( 2010) .کم دانسوت 

بور مواکروفون خواک و     فیضوع  سوزی آتش یدر بررس

 سوزیکردند که آتش انیب یطیآن با عوامل مح ۀرابط

 ندارد.بر تنوع ماکروفون خاک  یدار یمعن ریتأث فیضع

حشوورات  رفووت،یطووور کووه انتظووار موو    همووان

(، نشان 2999)  سوخته تازه شگاهیشده در رو آوری جمع

 ریکواهش چشومگ   سوبب بلفاصله  ،سوزی داد که آتش

 انیبندپا هایاز گروه یادیتعداد حشرات کل و تعداد ز

رفوتن   نیعلوت از بو   کاهش احتماالً به نیکه ا شود یم

بوه   مهواجرت  ایو در آتوش   زییسوطح  هایماکروفون

 ابو بوق  نطممشواهدات   نیکه ا استاطراف  هایطیمح

 ;Louppe et al., 1998)اسووت برخووی تحقیقووات 

Malmström et al., 2009; Doamba-Sabine et al., 

موواکروفون خوواک ممکوون اسووت   هووایگونووه (.2014

از خوود نشوان دهنود،     قیو به حر یمختلف های واکنش

مثوول  انیاز حشوورات و بنوودپا یطووور مثووال بعضوو بووه

 هایمهاجرت به عمق ن،یبا حفر زم توانند می ها  مورچه

 قیبا پرواز کردن از حر یمثل حشرات پرواز ای ترنییپا

ثابوت )الرو و   ینودگ با مراحل ز هاییاما گونه ،دزنیبگر

 هوای در عموق  ایو  یسطح های( که در الشبرگرهیشف

 اریبه وقوع آتوش بسو    نسبت ،خاک قرار دارند یسطح

 ;Malmström et al., 2009نووود )رپذیبیآسووو

Gongalskya et al., 2012 .)سوزی آتش نکهیا  نظر به 

و  یید غوذا مووا  نیتوأم  ،یسوتگاه یرقابت ز بر تواندیم

 یمووایکروکلیدر م ارینامحسوووس بسوو راتییووتغ گوورید

( pHخواک، دموا،    یمواد آلو محیطی )تخریب وضعیت 

اسوتقرار مجودد و    یرو تواندیم نیبنابرا، تأثیر بگذارد

باشوود و موجووودات زنووده اثرگووذار    اهووانیگ یتوووال

(Debouzie et al., 2002 .) نشوان   قیتحق نیا رو نیااز

 ازیو خوود ن  ستگاهیشرات به زداد که بازگشت مجدد ح

دو سوال   توا  کیو حودود   یشدن مدت زموان  یبه سپر

 طشورای  بهبود ۀواسط به( 4و جدول  4تا  1 های)شکل

 دارد. اهانیمجدد گ شیو رو طیمح ییمایکروکلیم

( خاک وتایب ایذکر است که موجودات زنده ) شایان

 آنهوا  هوای خاک هسوتند و اثر  لیدر تشک یعامل مهم

و  کنود یم جادای هاخاک نیرا در ب یاریبس هایتفاوت

 یمختلفو  هایمختلف خاک به روش هایسمیارگان زین

. دهنود یقورار مو   ریتحت تأثخاص خاک را  یندهایفرا

در انجوام   یخاک نقوش مهمو   هایماکروفون نیهمچن

 ،افشوانی  خاک، کنترل آفوات، گورده   ییمواد غذا ۀچرخ

 تجمووع و(، Frost & Robertson,1987زبالووه )دفووع 

و رو  ریو ز یبیترک هایتیفعال ۀجینتتخلخل خاک در 

  طیخود محو  نیکه ا کنندیم یکردن و حفر خاک باز

 گور ید ی( را بورا رهیرطوبت خاک و غ ،ی)هواده ستیز

  ددهوویقوورار موو ریتحووت تووأثموجووودات زنووده خوواک 

(Ruiz et al, 2008 .)نقوش   تیاهم توجه بهبا  نیبنابرا

حشورات بعود از    ماکروفون خواک و کواهش   یعملکرد

 حضووور یمنفوو ریتووأثنتیجووه  و در سوووزیوقوووع آتووش

ضورورت   ،خاک ییایمیشکویزیبر خواص ف آنهانداشتن 

از وقوووووع  یریشووووگیمبووووارزه و پ در زمینووووۀدارد 

 هوای  اقدام یخصوص در مناطق جنگل به ها سوزی آتش

 یو حفواظت  یتیریمود  هوای و برناموه پذیرد الزم انجام 

 .ردیقرار گ مدنظرخصوص  نیدر ا ایژهیو
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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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