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چکیده
پژوهش حاضر ،بهمدت یکسال ( )1394-1395در جنگلهای شهرستان ایالم بهمنظور بررسی تغییرات تراکم جمعیت و تنوع زیستی
موجودات خاکزی شامل صدپایان و هزارپایان ( )Arthropoda: Myriapodaانجام گرفت .بدینمنظور نمونهبرداری از خاک سه منطقه گچان،
مانشت و قالرنگ ،در طی فصول مختلف سال صورت پذیرفت .نمونههای خاک پس از ثبت مشخصات محل ،به آزمایشگاه منتقل شدند و با استفاده
از قیف برلیز نسبت به جداسازی صدپایان و هزارپایان اقدام گردید .در این بررسی در مجموع ،تعداد  730نمونه از صدپایان و هزارپایان از منطقه
حفاظت شده مانشت و قالرنگ جمعآوری و شمارش گردید که نمونههای جمعآوری شده متعلق به سه خانواده ( Dignathodontidaeگونه
( Scolopendridae ،)Henia sp.گونه  )Scolopendra cingulataو ( Julidaeگونههای  Cylindroiulus sp.و  )Amblyiulus sp.بودند.
حداکثر تراکم جمعیت صدپایان و هزارپایان در هر سه منطقه مورد نمونهبرداری در فصل بهار دیده شد و تراکم جمعیت صدپایان و هزارپایان (تعداد
در مترمربع) در کوه گچان ( 147و  )136نسبت به کوههای مانشت ( 111و  )128و قالرنگ ( 92و  )131باالتر بود .در اواخر پاییز ،تراکم
جمعیت بهطور معنی داری در هر سه منطقه کاهش یافت .براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس ،تأثیر فصول مختلف سال بر جمعیت صدپایان و
هزارپایان در هر سه منطقه در سطح یک درصد معنیدار می باشد .با توجه به پوشش گیاهی متنوع در منطقه ،مقدار شاخصهای شانون– وینر و
سیمپسون در هر سه منطقه نمونهبرداری شده ،باال و در حد مطلوب بود .همچنین نتایج مربوط به شاخص یکنواختی شانون نشان داد که مقدار این
شاخص برای هزارپایان در هر سه منطقه نمونهبرداری شده بیشتر از صدپایان میباشد .با توجه به نتایج این تحقیق و نظر به اینکه هزارپایان اهمیت
زیادی در زنجیرههای غذایی خاک و حفظ تعادل طبیعی در جنگلها را دارند توصیه میشود برنامههای حفاظت از تنوع زیستی اکوسیستمهای
جنگلی مورد توجه و نظر بیشتری قرار گیرند.
کلمات کلیدی :تراکم جمعیت ،صدپایان ،هزارپایان ،جنگلهای زاگرس ،ایالم
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تغییرات جمعیت و تنوع زیستی موجودات خاکزی (هزارپایان) در جنگلهای زاگرس....

مقدمه
خاک جنگل بهدلیل داشتن ترکیبات آلی ،زیستگاه موجودات
مختلفی است که این موجودات از لحاظ اندازه متفاوت هستند
(Yahyapoorو  .)2013 ،Shayan-mehrبندپایان متنوعترین گروه
جانوران بوده ،بهطوریکه  78درصد گونههای جانوری در این شاخه
قرار دارند .این گونهها به زندگی در شرایط مختلف سازگارند و تقریباً
در همه جا یافت میشوند و بهخصوص خاک از مهمترین زیستگاههای
آنها محسوب میشود ( Hillelو  .)2005 ،Rosenzweigگروههای
مختلفی از بندپایان در خاک زندگی میکنند که از آن جمله میتوان
به صدپایان ،هزارپایان ،حشرات ،کنهها و غیره اشاره نمود .شاخه
هزارپایان ( )Arthropoda: Myriapodaجانورانی کوچك و کرمی شكل
بوده که دارای پاهای متعدد هستند و به چهار راسته Chilopoda
(صدپایان)( Diplopoda ،هزارپایان) Pauropoda ،و  Symphylaتقسیم
می شوند .هزارپایان معموالً در جاهای مرطوب و تاریك ،زیر سنگها
و داخل خاکهای هوموسی و یا زیر پوست درختها و برگهای پوسیده
و ریخته شده بر روی زمین بهسر میبرند ( Mirab-balouو همكاران،
 .)2013افراد این شاخه دارای رژیم غذایی گیاهخواری ،شكارگری،
پوسیدهخواری و قارچخواری میباشند ( Hopkinو .)1992 ،Read
صدپایان ( )Centipedesعمدتاً بهعنوان بندپایان مفید در طبیعت
بهحساب میآیند و از شكارگرهای بسیار مهم در خاک میباشند .آنها
با داشتن سم قادر به شكار حشرات ،کرمها ،نرمتنان و سایر موجودات
کوچك بوده و عالوه بر این ،صدپایان بهدلیل حساسیت به آلودگیها
بهعنوان شاخص زیستمحیطی بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند
( .)2005 ،Voigtlanderآنها بهعنوان حلقهای از زنجیرههای غذایی
خاک بهطور غیرمستقیم تأثیر فراوانی بر ماده آلی و عناصر غذایی خاک
میگذارند و تجزیه الشریزه نیز به وجود آنها وابسته است ( Sayadو
همكاران .)2012 ،هزارپایان ( )Millipedesگروه دیگری از بندپایان
می باشند که با داشتن دو جفت پا در هر بند از بدن ،از صدپایان
متمایز میشوند .آنها بیشتر در مناطق گرم و مرطوب زندگی میکنند
و معموالً گیاهخوار ،پوسیدهخوار یا گندیدهخوار بوده و در برخی موارد
نیز دارای فعالیت قارچخواری میباشند .گروه بسیار کوچكی از آنها
نیز دارای فعالیت شكارگری هستند .برخی از آنها به ریشههای زنده
گیاهان حمله کرده و خسارت زیادی به گیاهان باغی و گلخانهها وارد
میسازند ( Hopkinو  Mehrafrooz Mayvan .)1992 ،Readو
 )2015 a( Shayanmehrتغییرات تراکم و تنوع زیستی صدپایان در
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الیههای مختلف خاک جنگل سمسكنده ساری (مازندران) را بهمدت
یكسال مورد بررسی قرار دادند .آنها در این مطالعه ،سه گونه از
صدپایان را برای اولینبار از جنگلهای هیرکانی جمعآوری و گزارش
کردند که گونه  Henia bicarinataدارای بیشترین فراوانی در منطقه
بود .همچنین بیشترین مقدار تراکم جمعیت صدپایان را در الیه
خاکبرگ و در فصل پاییز و کمترین مقدار تراکم را در الیه 3-6
سانتیمتری و در فصل پاییز مشاهده کردند .در فصل تابستان نیز
بیشترین مقدار تنوع جمعیت صدپایان در الیه صفر تا  3سانتیمتر
گزارش شد .براساس یافتههای حاصل از آن مطالعه ،تراکم و تنوع
جمعیت صدپایان در الیه خاکبرگ بیشتر از الیههای عمیقتر خاک
مشاهده گردید Mehrafrooz Mayvan .و )2015 b( Shayanmehr
در بررسی فونستیك و تنوع و تراکم جمعیت هزارپایان خاکزی طی
فصول مختلف سال در جنگل سمسكنده مازندران در مجموع  7گونه
را جمعآوری و شناسایی کردند که گونه  Leptoiulus sp.دارای بیشترین
فراوانی و  Cylindroiulus treptoflagellumدارای کمترین فراوانی بودند.
باالترین تراکم جمعیت در الیه خاکبرگ در ماه مرداد و همچنین در
الیه  0-3سانتیمتری و در ماه مرداد مشاهده شد و کمترین تراکم
جمعیت در الیه  3-6سانتیمتری و در خرداد ماه مشاهده گردید.
نتایج کلی حاصل مطالعه آنها نشان داد که تراکم و تنوع جمعیت
هزارپایان در الیه خاکبرگ بیشتر از الیههای عمیقتر خاک بود .نتایج
حاصل از مطالعه  Masseو همكاران ( )2017در رابطه با تنوع و
پراکنش هزارپایان پارک ملی کامپومان در جنوب کشور کامرون،
حاکی از وجود دو جمعیت محلی در این منطقه بوده است .در این
مطالعه  27گونه متعلق به  18جنس محتلف از هزارپایان پارک ملی
کامپومان جمعآوری و شناسایی شد؛ که خانواده Odontopygidae
دارای جمعیت باال و غالب منطقه بوده که حدود  33درصد کل گونهها
را دارا بود .همچنین گونه  Aporodesmus gabonicusبا فراوانی 26/8
درصد بهعنوان گونه غالب منطقه معرفی گردید Chezhian .و Prabakaran
( )2016در بررسی تنوع زیستی هزارپایان بخشی از تامیلنادوی کشور
هند ،ده گونه هزارپا جمعآوری و شناسایی نمودند که در بین آنها،
گونه  Arthrosphaeraبهعنوان گونه غالب معرفی گردید .در رابطه با
تأثیر عوامل غیرزنده بر تنوع زیستی هزارپایان)1968( Haacker ،
معتقد است که رطوبت و دما تأثیر مستقیمی بر هزارپایان دارند .با
توجه به اهمیت صدپایان و هزارپایان و نقش آنها در جنگلها ،تاکنون
تحقیقات متنوعی در جنگلهای سایر نقاط دنیا انجام شده است ،اما
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هیچگونه مطالعهای در رابطه با این بندپایان خاکزی در جنگلهای
زاگرس صورت نگرفته است .مطالعه حاضر ،در مدت یكسال در بخشی
از جنگلهای زاگرس شهرستان ایالم بهمنظور بررسی تغییرات جمعیت
و تراکم صدپایان و هزارپایان در فصول مختلف سال انجام گرفت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :منطقه حفاظت شده مانشت و قالرنگ
در استان ایالم در طول شرقی  46درجه و  18دقیقه تا  46درجه و
 37دقیقه و عرض شمالی  33درجه و  36دقیقه تا  33درجه و 45
دقیقه واقع شده است .این منطقه در بین سه شهرستان ایالم ،شیروان
چرداول و ایوان قرار گرفته و پوشش غالب آن نیز درختان بلوط
میباشد .حدود  70درصد منطقه را تیپ اراضی کوهستانی 19 ،درصد
را تیپ تپهای و  11درصد را تیپ اراضی جلگهای مرتفع تشكیل
میدهد .میانگین بارندگی سالیانه محدوده منطقه حفاظت شده
براساس نقشه خطوط همباران سالیانه معادل  632میلیمتر محاسبه
شده است .میانگین دمای روزانه منطقه  9/8درجه سانتیگراد ،میانگین
حداکثر دمای منطقه  18/4درجه سانتیگراد ،میانگین حداقل دمای
منطقه  6درجه سانتیگراد و متوسط ایام یخبندان  42روز در سال
است .حداقل مطلق دما  -15درجه سانتیگراد در بهمن ماه و ماکزیمم
مطلق سالیانه  47درجه سانتیگراد است .از نظر طبقهبندی اقلیمی
آمبرژه ،منطقه حفاظت شده مانشت و قالرنگ دارای  4نوع اقلیم
متمایز است که عبارتند از مناطق مرطوب ،آب و هوای مدیترانهای،
خشك و بیابانی .خاک منطقه نیز دارای  pHحدود  7/6-7میباشد.
در این مطالعه ،سه گرادیان ارتفاعی در مانشت ،قالرنگ و گچان جهت
نمونهبرداری انتخاب گردید ( Heydariو همكاران.)2014 ،
نمونهبرداری :نمونهبرداری از خاک در فصول مختلف سالهای
 ،1394-1395توسط آگر به قطر  20سانتیمتر و سطح مقطع 314
سانتیمتر مربع و تا عمق  10سانتیمتر انجام شد ( Heydariو همكاران،
 .)2017الزم به ذکر است که در فصل بهار نمونهبرداریها در هر سه ماه
انجام گرفت ولی در دیگر فصول سال فقط یك ماه جهت نمونهبرداری
انتخاب گردید ،بدین منظور ،در فصل تابستان بهدلیل خشكی منطقه
فقط نمونه برداری در تیر ماه انجام شد و در فصل پاییز نیز فقط در
آبان ماه (بهدلیل شروع بارش در منطقه) و در زمستان نیز در اسفند
ماه نمونهبرداری انجام شد .نمونهبرداریها بهطور تصادفی و در ارتفاعات
مختلف (پنج طبقه ارتفاعیکمتر از  1600متر،
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 1800-1900 ،1700-1800 ،1600-1700و بیشتر از  1900متر)
منطقه حفاظت شده مانشت و قالرنگ صورت گرفت .قسمتهایی به
صورت تصادفی با فاصله ارتفاعی مختلف در امتداد گرادیان ارتفاعی
انتخاب و در هر گرادیان ارتفاعی پالتهایی به ابعاد  10×10متر ،و در
کل  13نمونه پالت برداشت شدند .پالتها به  4میكروپالت (1×1
متر) بهمنظور برداشت نمونه خاک تقسیم شدند (در چهار گوشه) .در
داخل هر پالت چهار نمونه خاک و در هر ماه مجموعاً  52نمونه خاک
برداشت و به آزمایشگاه گیاهپزشكی دانشگاه ایالم منتقل شد .در
آزمایشگاه ،با استفاده از قیف برلیز نسبت به جداسازی صدپایان و
هزارپایان اقدام گردید .نمونهها در اتیلن گلیكول جمعآوری و بهمنظور
شمارش و شناسایی به اتانول  %70منتقل شدند .در نهایت نمونهها با
استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی شدند ( Johnsonو ،Triplehorn
2004؛  Akkariو همكاران.)2009 ،
آنالیز دادهها :جهت بررسی نرمالیته و همگنی واریانس دادهها،
از آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف و آزمون لون استفاده شد .در
صورت عدم نرمال بودن دادهها ،از تبدیل لگاریتمی برای نرمال کردن
آنها استفاده شد .جهت مقایسه تراکم مزوفون خاک در فصول
مختلف و در مناطق مختلف از آنالیز واریانس دو طرفه و آزمون دانكن
استفاده شد .عالوه بر این ،بهمنظور مقایسه شاخصهای تنوع زیستی
در منطقه مورد مطالعه از آنالیز واریانس یكطرفه و آزمون دانكن استفاده
شد .آنالیزهای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSS 16/0انجام شد.

نتایج
تراکم موجودات خاکزی :در این تحقیق ،بهطورکلی  730نمونه
از صدپایان و هزارپایان از منطقه حفاظتشده مانشت و قالرنگ جمعآوری
و شمارش گردید و نمونههای جمعآوری شده متعلق به سه خانواده
( Dignathodontidaeگونه  ،)Henia sp.خانواده Scolopendridae
(گونه  )Scolopendra cingulataو ( Julidaeگونههای Cylindroiulus
 sp.و  )Amblyiulus sp.بودند .بهطورکلی ،صدپایان و هزارپایان در
تراکمهای مختلفی در تمامی ارتفاعات هر سه منطقه (مانشت ،گچان
و قالرنگ) در تمامی فصول سال مشاهده و جمعآوری شدند ،هرچند
که ارتفاعات پایینبند (کمتر از  1600متر) بهدلیل چرای دام و کاربری
تفریحی و گردشگری مورد تخریب قرار گرفته و خاک فشرده و الیه
خاکبرگ بسیار کمی در روی آن دیده میشود .حداکثر تراکم
جمعیت صدپایان در هر سه منطقه مورد نمونهبرداری در فروردین ماه
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و در فصل بهار اتفاق افتاد .بدینترتیب ،تراکم جمعیت صدپایان در
هر مترمربع ( 147عدد در مترمربع) در کوه گچان نسبت به مانشت
( 111عدد در مترمربع) و قالرنگ ( 92عدد در مترمربع) باالتر بود.
در اواخر بهار ،تراکم جمعیت بهطور معنیداری در هر سه منطقه
کاهش یافت ،بهطوریکه این کاهش جمعیت در گچان در خرداد ماه
( 11عدد در مترمربع) مشاهده شد ولی در مانشت ،کاهش جمعیت
در آبان ماه ( 8عدد در مترمربع) و در قالرنگ نیز در تیر ماه ( 8عدد
در مترمربع) اتفاق افتاد (شكل  .)1در رابطه با تراکم جمعیت هزارپایان،
حداکثر جمعیت در هر سه منطقه در فصل بهار دیده شد بهطوریکه
در کوه گچان در فروردین ماه 41( ،عدد در مترمربع) در قالرنگ در
اردیبهشت ماه ( 42عدد در مترمربع) و در مانشت نیز در فروردین ماه
( 39عدد در مترمربع) مشاهده گردید .همچنین تراکم جمعیت هزارپایان
در هر مترمربع در کوه گچان ( 136عدد در مترمربع) نسبت به قالرنگ
( 131عدد در مترمربع) و مانشت ( 128عدد در مترمربع) باالتر بود.
در اواخر پاییز ،تراکم جمعیت بهطور معنیداری در هر سه منطقه
کاهش یافت (شكل .)2

خاک اختالف معنیداری را نشان نداد .جدول تجزیه واریانس نشان
داد که اثر تیمار فصول مختلف بر تراکم جمعیت صدپایان در کوه
مانشت معنیدار میباشد ،اما اثر متقابل فصول بر تراکم جمعیت
صدپایان خاک اختالف معنیداری را نشان نداد .اثر فصول مختلف بر
تراکم جمعیت هزارپایان در مانشت معنیدار میباشد ،اما اثر ارتفاع بر
تراکم جمعیت هزارپایان خاک اختالف معنیداری را نشان نداد (جدول.)2
جدول  :1آنالیز واریانس ( )ANOVAتراکم جمعیت در ماههای
مختلف در مناطق مختلف مطالعه شده
مناطق
مطالعه شده
قالرنگ
گچان
مانشت

درجه
آزادی
5
5
5

f

613/4
7/80
30/97

میانگین
مربعات
11/86
0/417
59/58

سطح
معنیداری
0/001
0/012
0/000

شکل  :2تغییرات فصلی تراکم جمعیت هزارپایان در قالرنگ ،گچان
و مانشت (میانگین جمعیت)
شکل  :1تغییرات فصلی تراکم جمعیت صدپایان در قالرنگ ،گچان و
مانشت (میانگین جمعیت)

براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس ،تأثیر فصول مختلف
سال بر جمعیت صدپایان و هزارپایان در کوه قالرنگ معنیدار میباشد،
اما تأثیر ارتفاع و همچنین اثر متقابل فصول و ارتفاع بر تراکم جمعیت
آنها دارای اختالف معنیداری نمیباشد .همچنین اثر تیمار فصول
مختلف و ارتفاع بر تراکم جمعیت صدپایان در کوه گچان معنیدار
می باشد ،اما اثر متقابل فصول و ارتفاع ،بر تراکم جمعیت صدپایان
خاک اختالف معنیداری را نشان نداد .براساس نتایج بهدست آمده،
مشخص شده که اثر تیمار ،فصول مختلف بر تراکم جمعیت هزارپایان
در کوه گچان معنیدار میباشد ،اما اثر ارتفاع بر تراکم جمعیت هزارپایان
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براساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین ،بیشترین مقدار تراکم
جمعیت صدپایان و هزارپایان در خاک کوههای قالرنگ ،مانشت و
گچان مربوط به فصل بهار میباشد (جدول .)2
تنوع زیستی موجودات خاکزی :نتایج حاصل از شاخصهای
تنوع شانون -وینر و سیمپسون به تفكیك مناطق نمونهبرداری شده
نشان داد که در هر سه منطقه نمونهبرداری شده ،مقدار این شاخصها
باال و در حد مطلوب قرار دارند (جدول  .)3همچنین نتایج مربوط به
شاخص یكنواختی نشان داد که مقدار این شاخص برای هزارپایان در
هر سه منطقه نمونهبرداری شده بیشتر از صدپایان میباشد (جدول
 .)3غنای گونهای مارگالف مناطق نمونهبرداری نشان داد که مقدار
این شاخص در مناطق نمونهبرداری شده برای صدپایان و هزارپایان
تقریباً یكسان میباشد.

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول  : 2مقایسه میانگین سالیانه تراکم جمعیت صدپایان و هزارپایان در محلهای نمونهبرداری
فصل
تابستان
پاییز
زمستان
بهار

قالرنگ
هزارپا
صدپا
0/5±0/516 a
0/5±0/632 a
0/81±0/75 a
0/56±0/513 a
0/88±0/80 a
1±0/632 a
6/31±2/60 b
3/69±3/04 b

گچان
صدپا
1/04±0/81 a
0/69±0/602 a
1±0/89 a
4/69±2/67 b

هزارپا
1/06±0/85 a
0/44±0/512 a
0/88±0/806 a
3/88±1/5 b

مانشت
هزارپا
صدپا
0/69±0/602 a
0/63±0/61 a
0/56±0/512 a
0/5±0/51 a
0/94±0/85 a
1/06±1/48 a
5/81±3/27 b
4/75±3/25 b

(حروف کوچك نامشابه در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد میباشد)

جدول  :3شاخصهای تنوع زیستی مربوط به هزارپایان و صدپایان
شاخصهای تنوع زیستی
Shannon H
Simpson 1-D
Margalef
Evenness e^H/S

مانشت
هزارپا
2/669±0/09
0/924±0/02
3/091±0/29
0/901±0/11

قالرنگ

گچان
صدپا

هزارپا

صدپا

هزارپا

صدپا

2/613±0/21
0/914±0/11
3/185±0/89
0/852±0/05

2/739±0/81
0/933±0/02
3/257±0/81
0/966±0/22

2/645±0/31
0/922±0/12
3/161±0/81
0/880±0/11

2/729±0/42
0/931±0/07
3/053±0/98
0/957±0/15

2/642±0/44
0/920±0/36
3/317±0/87
0/877±0/32

بحث
با توجه به اینکه در این تحقیق ،تنها نمونهبرداری از خاک انجام
شد ،احتمال میرود که گونههای بیشتری از صدپایان در منطقه وجود
داشته باشند .زیرا بیشتر گونههای صدپایان در مكانهای مرطوب و
تاریك نظیر زیر تنه درختان و زیر تخته سنگها زندگی میکنند که
این شیوه زندگی ،جمعآوری آنها را مشكل میکند .برخالف صدپایان،
هزارپایان دارای فعالیت گیاهخواری و پوسیدهخواری میباشند و با توجه
به پوشش متنوع گیاهی منطقه ،در فصل بهار دارای جمعیت باالیی
میباشند ولی پس از خشك شدن پوشش گیاهی و حتی آتشسوزیهای
موجود در منطقه ،باعث حرکت آنها به سمت الیههای پایینی خاک
و حتی زیر تخته سنگها شده است ( Pakniaو همكاران.)2005 ،
صدپایان و هزارپایان در فصل بهار نسبت به فصول خشك دارای
جمعیت باالتری هستند که میتواند ناشی از تفاوت در میزان بارندگی
طی فصول مختلف سال باشد ( Staleyو همكاران .)2007 ،چرا که در
فصول گرم و خشك سال بهدلیل کاهش جمعیت طعمههای صدپایان،
جمعیت آنها کاهش مییابد و همچنین بهدلیل خشك شدن پوشش
گیاهی ،جمعیت هزارپایان نیز بهمراتب کمتر میشود ( Wytwerو
همكاران .)2009 ،برخالف نتایج مطالعات  Mehrafrooz Mayvanو
 )2015 a( Shayanmehrدر رابطه با صدپایان خاک جنگل سمسكنده
ساری که نشان دادند بیشترین جمعیت گونههای صدپایان در ماههای
سرد و مرطوب و کمترین جمعیت در فصول گرم و خشك بوده است،

در این مطالعه بیشترین جمعیت در فصل بهار مشاهده گردید که
بهدلیل بارندگیهای این فصل و پوشش گیاهی علفی بوده است .در
بررسیهای  Bartlett-Healyو همكاران ( )2012نشان داده شد که
فراوانی و تنوع بیمهرگان خاکزی تحت تأثیر الشبرگها ،نحوه تغذیه
و غذای موجود در این الیه میباشد .افزایش مقدار الشبرگ سبب باال
رفتن جمعیت سایر بندپایان ،ایجاد پناهگاه برای سهولت شكار و هم
جهت حفاظت از خود ،جذب و حفظ رطوبت و مساعد شدن دمای
محیط با افزایش تجزیه باقیمانده گیاهان توسط تجزیهکنندگان است
که باعث افزایش جمعیت صدپایان و هزارپایان در این الیه میگردد.
در فصل تابستان مقدار الشبرگ در مناطق مورد نمونهبرداری مانشت
و قالرنگ بسیار پایین است و با آغاز فصل پاییز و ریزش برگها ،مقدار
الشبرگ افزایش مییابد .با افزایش مقدار الشبرگ ،جمعیت بیمهرگان
تجزیهکننده افزایش مییابد .در مطالعه حاضر ،گونههایی که بدن
بزرگتری داشتند از خاکبرگ و مواد ریخته شده در سطح خاک جمعآوری
شدند ولی نمونههای عمقی خاک دارای گونههایی با بدن ریزتر بودند
و این نشاندهنده فعالیت گونههای کوچكتر در عمق خاک میباشد
که همسو با یافتههای  Grgičو  )2009( Kosمیباشد .باال بودن
مقادیر شاخصهای شانون -وینر و سیمپسون در این مطالعه را میتوان
به باال بودن تعداد درختان و پوشش گیاهی زیاد منطقه نسبت داد که
زیستگاه مناسبی برای بندپایان خاک فراهم میآود .همچنین باال
بودن مقدار شاخص یكنواختی شانون برای هزارپایان در هر سه منطقه
نمونه برداری شده نسبت به صدپایان به نوع تغذیه هزارپایان مرتبط
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عباسی و همکاران

است که آنها گیاه خوار هستند و ارتباط مستقیم با پوشش گیاهی
.مناسب منطقه دارد که از این حیث غذای الزم برای آنها فراهم است
 سپس،هزارپایان خاک را بر هم میزنند و با خاکبرگ مخلوط میکنند
این مواد را بهداخل خاک در النههای خود میبرند و مواد آلی را از زیر
به باالی خاک میآورند و آن را تبدیل به هوموس مناسبی برای گیاهان
 با درنظر گرفتن نوع تغذیة هزارپایان.)2012 ،Klapec  وKania( میکنند
و با توجه به اینکه در جنگلهای زاگرس الیة علفی فقیری در سطح
 میتوان یكی از دالیل کم بودن تنوع این بندپایان را،خاک وجود دارد
 نتایج این تحقیق نشان داد.کم بودن تنوع غذایی آنها درنظر گرفت
که جمعیت هزارپایان معموأل در ماههای گرم بیشتر از ماههای سرد
 با توجه به نتایج بهدست آمده هزارپایان فصول گرمتر را برای.است
 یكی از دالیل این.افزایش جمعیت بیشتر از فصول سرد میپسندند
 با کاهش،موضوع میتواند کاهش جمعیت شكارگران در فصول گرم باشد
. هزارپایان بهراحتی میتوانند جمعیت خود را افزایش دهند،شكارگران
از دالیل محتمل دیگر میتوان کاهش رقابت با گونههای دیگر بندپایان
 وMehrafrooz Mayvan ( برای دسترسی به غذای مصرفی را نام برد
 خاکpH  همبستگی مثبت و معنیداری بین.)2015b ،Shayanmehr
 بهطورکلی هزارپایان در خاکهایی که.و تنوع هزارپایان وجود دارد
،Tufova  وTuf( کمتر اسیدی هستند تراکم جمعیت بیشتری دارند
 خاک سه منطقه مورد مطالعه درpH  پس با توجه به اینکه.)2008
 میباشد پس خاک جنگلهای زاگرس7/6-7 جنگلهای زاگرس بین
 همچنین.بستر مناسبی برای افزایش تراکم جمعیت این بندپایان میباشد
با توجه به پوشش درختان بلوط مقدار زیادی میوه در پای درختان
.ریخته شده و بستر مناسبتری برای هزارپایان وجود دارد

تشکر و قدردانی
 بخشی از پایاننامه کارشناسیارشد،اطالعات موجود در این مقاله
نویسنده اول میباشد که توسط دانشگاه ایالم مورد حمایت مالی قرار
گرفته است که در اینجا الزم است تا از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
 هم چنین از آقای مهندس ابوذر ایزدپناه که در.ایالم تشكر نمود
.کارهای آزمایشگاهی همراهی نمودند سپاسگزاری میگردد
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