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، هاي حاشیه رودخانه ماروندر جنگلو پدههاي درختی گزماکروفون خاك با گونهارتباط 
استان خوزستان

3و حمید طالشی2، احسان صیاد1رضا عسکرپورمحمد

چکیده 
وفون ماکر.بررسی شدنه مارون هاي طبیعی گز و پده حاشیه رودخاماکروفون خاك در جنگلزیتوده فراوانی و پژوهشاین در

و عمـود بـر رودخانـه    از هـم متـر 100موازي با فاصـله  خط21، روي متر از هم50با فاصله نمونهقطعه175خاك با استفاده از 
متـري  سـانتی 0-10عمـق  ازمتـر  سانتی50×50با ابعاد هایینمونهدر قطعهدستی، روش به ماکروفون خاك .برداري شدندنمونه
هـاي  گونـه ارتفـاع تـاج پوشـش   گز،ودرصد تاج پوشش پده،کلتاج پوششدرصد هاي درختی، تعداد گونه. شدندآوري جمع

ترین درخـت  نزدیکماکروفون، قطر برابر سینه و قطر تاج نمونهقطعه ، ارتفاع چهار درخت نزدیک به درختانارتفاع کل،درختی
قطعـه  ترین درخت بـه  نزدیکماکروفون، فاصله قطعه نمونهترین درخت پده به ، فاصله نزدیکماکروفونقطعه نمونه گز و پده به 

گیري قـرار  مورد اندازهمتر 5×5هایی به ابعاد نمونهقطعه تا قطورترین درخت درقطعه نمونه ماکروفون فاصله ماکروفون ونمونه
.اي اسـتفاده شـد  هاي درختی و درختچـه ارتباط ماکروفون خاك با گونهبررسیبراي CCAنالیز آهمبستگی اسپیرمن و. گرفتند

قطرو سینهبرابرقطرپوشش، ارتفاع کل، ، ارتفاع تاجپوششخاکی با تعداد، درصد تاجتوده کرمنتایج نشان داد که فراوانی و زي
، پوشـش ارتفـاع تـاج  ، پوششتاج، تعدادبا نیزفراوانی بندپایان. دندار دارمعنیوهمبستگی مثبتترین درخت پده نزدیکتاج 

.نـد دار نشـان داد معنـی وهمبسـتگی مثبـت  گز ترین درختنزدیکتاج قطر و ترین درخت نزدیکسینه برابرقطر ، ارتفاع کل
از کل تغییرات % CCA ،9/11آنالیز . خاکی ارتباط دارندگز با حضور بندپایان و پده با حضور کرمتوان نتیجه گرفت که میبنابراین

قطعـه  ترین پده بـه  پوشش پده و قطر نزدیکتعداد پده، تاجعاملکه سه از آنجاییوکندبینی میفون خاك منطقه را پیشماکرو
ثیر درخت پده بـر  أتدر موردبیشتري اهمیتتوان می،این منطقه دارندماکروفون بیشترین نقش را در توزیع ماکروفون در نمونه 

. قایل شدتوزیع ماکروفون خاك

، بندپایانCCA، خاکیکرم، تودهزي،فراوانی:هاي کلیديواژه

مقدمه
عنوان یکهـبانهـرودخاشیهـحايـهلـجنگ

داراي ) 5(حدواسط خشکی و آب سازگانبوم
خصوصیات منحصر به فردي از نظر پوشش گیاهی، 

).7(باشندیــزیکی مــیوفیـهاي بیــوري و ویژگــجان
استان هاي هاي طبیعی در حاشیه رودخانهجنگل

اندخوزستان از جمله مارون با تخریب فراوان مواجه
که احیا و مدیریت پایدار آنها نیازمند آگاهی کافی ) 15(

ر وبدین منظ). 8(استهاسازگانبومعملکرد این از 
ايعمدهنقشکهخاکزيبزرگجاندارانکسب آگاهی از 

گزینهبهترینکنندمیبازيهاسازگانبومعملکرددر
).9(بود خواهد

10ازبـیش کـه هستندهاییارگانیسم،هاماکروفون
هـم غیرمسـلح چشمبابه راحتیدارند واندازهمترمیلی
وهـا حفـره ایجادطریقازموجوداتاینشوند،میدیده

. ندشـــومـــیخـــاكباعـــث بهبـــود کیفیـــتشـــیارها
بـه  زيترین موجودات خاکمهمجزءخاكهايماکروفون

چرخـه درزیـادي بسـیار اهمیـت ازکهآیندحساب می

پویـایی رويمهمـی اثـرات وبرخوردارنـد غذاییعناصر
ــی ــدومــواد آل ــدخــاكدرتجزیــهرون ــن ).10(دارن ای
وتجزیــههوموسـی شـدن،  هايفرآینـد درهـا ارگانیسـم 

مـواد شـدن رهـا زنـده، موجوداتبقایايکردنمتالشی
دسترسیوتخلخلجملهازفیزیکیهايویژگیومغذي

خـاك هايفوندر واقع .کنندمیایفامهمینقشآببه
خـرد وخـوردن طریـق ازکـه هسـتند خاكمهندسین

درخاكسطحدرآنهاجاییجابهوالشبرگیموادکردن
و )10(کننـد مـی ایفـا مهمـی نقـش غذاییموادچرخه

شـدن آزادویـه کـف جنگـل   التنظـیم درتاثیر بسزایی 
وهـا مورچـه خـاکی، هايکرم. )18(دارندغذاییعناصر
باشند میجنگلسازگانبومدرغالبهايفونها،موریانه

میـزان  ،تـوده زیتغذیه،نحوهاساسبرهاماکروفون). 11(
دربـدن خـود  تجزیـه ازحاصـل معدنیعناصروفراوانی
یـا وصـورت مسـتقیم  بـه خـاك خصوصـیات بهبـود 

نمایند، همچنین ایـن موجـودات  میدخالتغیرمستقیم
وداشـته گیـاهی تـراکم پوشـش  وترکیببرمثبتثیرأت
.)14(ندکنمیرا تقویتتوالیمختلفراحلم

دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان  ،کارشناس ارشد-1
)ehsansayad@gmail.com:نویسنده مسوول(،استادیار، دانشگاه رازي-2

، دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهانمربی-3
31/1/94:تاریخ پذیرش21/7/93: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي ایرانشناسی جنگلبوم
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اندخوزستان از جمله مارون با تخریب فراوان مواجه
که احیا و مدیریت پایدار آنها نیازمند آگاهی کافی ) 15(

ر وبدین منظ). 8(استهاسازگانبومعملکرد این از 
ايعمدهنقشکهخاکزيبزرگجاندارانکسب آگاهی از 

گزینهبهترینکنندمیبازيهاسازگانبومعملکرددر
).9(بود خواهد

10ازبـیش کـه هستندهاییارگانیسم،هاماکروفون
هـم غیرمسـلح چشمبابه راحتیدارند واندازهمترمیلی
وهـا حفـره ایجادطریقازموجوداتاینشوند،میدیده

. ندشـــومـــیخـــاكباعـــث بهبـــود کیفیـــتشـــیارها
بـه  زيترین موجودات خاکمهمجزءخاكهايماکروفون

چرخـه درزیـادي بسـیار اهمیـت ازکهآیندحساب می

پویـایی رويمهمـی اثـرات وبرخوردارنـد غذاییعناصر
ــی ــدومــواد آل ــدخــاكدرتجزیــهرون ــن ).10(دارن ای
وتجزیــههوموسـی شـدن،  هايفرآینـد درهـا ارگانیسـم 

مـواد شـدن رهـا زنـده، موجوداتبقایايکردنمتالشی
دسترسیوتخلخلجملهازفیزیکیهايویژگیومغذي

خـاك هايفوندر واقع .کنندمیایفامهمینقشآببه
خـرد وخـوردن طریـق ازکـه هسـتند خاكمهندسین

درخاكسطحدرآنهاجاییجابهوالشبرگیموادکردن
و )10(کننـد مـی ایفـا مهمـی نقـش غذاییموادچرخه

شـدن آزادویـه کـف جنگـل   التنظـیم درتاثیر بسزایی 
وهـا مورچـه خـاکی، هايکرم. )18(دارندغذاییعناصر
باشند میجنگلسازگانبومدرغالبهايفونها،موریانه

میـزان  ،تـوده زیتغذیه،نحوهاساسبرهاماکروفون). 11(
دربـدن خـود  تجزیـه ازحاصـل معدنیعناصروفراوانی
یـا وصـورت مسـتقیم  بـه خـاك خصوصـیات بهبـود 

نمایند، همچنین ایـن موجـودات  میدخالتغیرمستقیم
وداشـته گیـاهی تـراکم پوشـش  وترکیببرمثبتثیرأت
.)14(ندکنمیرا تقویتتوالیمختلفراحلم

دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان  ،کارشناس ارشد-1
)ehsansayad@gmail.com:نویسنده مسوول(،استادیار، دانشگاه رازي-2

، دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهانمربی-3
31/1/94:تاریخ پذیرش21/7/93: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي ایرانشناسی جنگلبوم
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هاي گیاهان از طریق چندین مکانیسم روي ارگانیسم
هـا شـامل   ، ایـن مکانیسـم  )21(گذارنـد ثیر مـی أخاك ت

،ساختار خاكبازگشت الشبرگ به خاك، تغییر و اصالح 
کننده و تولید مواد مغذي هاي نفوذزهکشی توسط ریشه

هـاي درختـی مختلـف از    همچنـین گونـه  ). 6(باشند می
از زنـدگی شـرایط وکوچکهايزیستگاهبرثیرأتطریق

خـاك مـاکروفون برالشبرگعلفی وپوششقبیل ایجاد
درختاناینهايریشهوهاالشبرگ). 1(گذارند میثیرأت

طورکنند و بهمیبازيهاخاكسیستمدرکلیدينقش
خـاك غذاییعناصرچرخهوخاكساختارتوجهیقابل

کــه پژوهشــگران بــه طــوري.)19(کننــد مــیتنظــیمرا
دریافتند که کیفیـت الشـبرگ تولیـد شـده از درختـان      

مهرگان بـزرگ در  مکانیسم مهمی در توسعه جمعیت بی
).13(زیر تاج پوشش است 

درختـان  بـا  مـاکروفون خـاك   میزان و نحوه ارتبـاط  
در . )9(براي بسیاري از محققین مورد سوال بوده اسـت 

ثیر تــراکم أتــ) 20(اسکالســکی و پســپیچ همــین راســتا 
خاکی قابـل توجـه   درختان را روي ساختار جمعیت کرم

بـا بررسـی   ) 12(لـورانگر و همکـاران   همچنین. دانندمی
درختی غالب بر ماکروفون خـاك  ثیر نوع خاك و گونه أت

ثیر أبه این نتیجـه رسـیدند کـه مـاکروفون خـاك بـه تـ       
درحـالی کـه   .بیشـتري دارد هاي درختی وابسـتگی گونه

مـاکروفون  ) 16،8از جملـه  (هاي گذشته بیشتر پژوهش
هاي خاك و الشـبرگ مـورد   خاك را در ارتباط با ویژگی

شناسـی کمتـر   نگـل هاي جویژگیواندمطالعه قرار داده
بررسی رابطـه  بهاین تحقیقلذا . اندمورد توجه قرار داده

ون خاك ـروفـاکـده با مـز و پـاي درختی گـههـبین گون
تـرین عوامـل در   دنبال یافتن مهمچنین به همپردازدمی

.توزیع ماکروفون خاك است

هاشمواد و رو
در حاشیه رودخانه مارون واقـع  منطقه مورد مطالعه
و خوزستاناستانشرقیجنوبدر شهرستان بهبهان در

و 30°39´38˝تـا  30°38´53˝جغرافیـایی طـول در
. قرار دارد50°10´25˝تا 50°9′37″عرض جغرافیایی 

دریـا  سـطح ازآنارتفاعهکتار و65این منطقه مساحت
ایسـتگاه آمارهـاي اساسبر. استمتر300تا250بین 

04/350ســاالنه بــارش نمیــانگی،بهبهــانهواشناســی
ــی ــرمیلــ ــانگینمتــ ــايو میــ ــاالنهدمــ 5/24ســ

منطقـه اقلیمـی ایـن  لحاظاز.گراد استي سانتیدرجه
4/10برابـر بـا   خشـکی ضریببادومارتنروشبراساس

ایـن غالـب پوشـش .اسـت خشـک نیمـه اقلیمیداراي
Populus euphratica(پـده هـا، جنگـل  Olivier( گـز ،

)Tamarix arceuthoides Bge.(ــریم و ســـــ
)Roemer & SchultesLycium shawii(باشدمی.

ــندر رويقطعــه نمونــه 175تعــداد تحقیــقای
متر از یکـدیگر و عمـود بـر    100هایی با فاصله ترانسکت

شـد،  آوري ماکروفون خـاك انتخـاب  رودخانه براي جمع
از یکدیگر بر متر 50با فاصله هاي ماکروفون نمونهقطعه 

سپس ماکروفون . ها برداشت شدندروي خطوط ترانسکت
و متـر  سانتی50× 50یی با ابعاد هانمونهخاك در قطعه 

دسـتی  روش خـاك و بـه   يمتـر سـانتی 0-10عمقدر 
بـراي انتقـال   هاي مخصوص و در کیسهآوري شدندجمع

قــرار تــوده زيینتعیـ و آزمایشــگاه جهـت شــمارش بـه 
هـاي  ارتبـاط بـین گونـه   یـافتن منظـور بـه .)8(گرفتند

هـاي  تعداد گونهشاملعواملیدرختی و ماکروفون خاك 
درصد تاج پوشـش پـده،   ،کلتاج پوششدرصد درختی، 

هـاي  گونـه ارتفـاع تـاج پوشـش   درصد تاج پوشش گـز، 
ارتفاع چهار درخت نزدیـک  متوسط، ارتفاع کل،درختی

قطـر برابـر سـینه و قطـر تـاج      ماکروفون، قطعه نمونهبه 
قطعـه  ، قطر چهار درخـت نزدیـک بـه    هاي درختیگونه

قطعـه  ترین درخت پده به ماکروفون، فاصله نزدیکنمونه 
قطعـه  تـرین درخـت بـه    ماکروفون، فاصله نزدیـک نمونه
تا قطورترین درخت، قطعه نمونهماکروفون، فاصله نمونه

ــوع الشــریزه و   ــورد پوشــش علفــیدرصــد عمــق و ن م
،گیري این پارامترهـا براي اندازه. ندگیري قرار گرفتاندازه
بـا مرکزیـت قطعـه    متـر 5×5هایی به ابعاد نمونهقطعه 

کـه هـایی قطعـه نمونـه  در . پیاده گردیدنمونه ماکروفون
دروجود نداشـت فاصـله نزدیـک تـرین درخـت      درختی 

بـراي  . صورت گرفتمتر 10×10هایی با ابعادنمونهقطعه 
16نسـخه  SPSSافـزار  از نـرم هـا  تحلیـل داده تجزیـه و 

هـا همبسـتگی   با توجه به نرمال نبودن داده. استفاده شد
اسـتفاده  مـورد هـا بین دادهارتباطاسپیرمن براي تعیین 

همچنین براي پیدا کردن ارتبـاط مـاکروفون   . قرار گرفت
و هـاي درختـی  گونـه شناسی هاي جنگلویژگیخاك با 

افــزارنــرموCCA1چنــد متغیــره از آنــالیزايدرختچــه
CANOCO استفاده شد5/4نسخه.

و بحثنتایج
ازجانــدارانیدر خــاك منطقــه مــورد مطالعــه    

پادمـان، ،هـا عنکبوت،هامورچه،هاخرخاکیهايخانواده
بـودن کـم علتبهکهشدندمشاهدههاسوسکوصدپاها
وتجزیـه مـورد بنـدپایان عنوانبهدسته،یکدر،فراوانی
عـالوه بـر ایـن کـرم خـاکی نیـز در       . گرفتندقرارتحلیل

نتـایج بـه دسـت    ).1جـدول (نطقه مشاهده شده استم
مـاکروفون  و زیتـوده  ستگی فراوانـی همبآمده از بررسی 

نتـایج  . آمده است2در جدول هاي درختیگونهباخاك 
کـرم خـاکی بـا تعـداد    تـوده  زینشان داد کـه فراوانـی و   

، ارتفاع تـاج پوشـش  پدهتاج پوششدرصد ، پدهدرختان
تـرین درخـت   قطـر نزدیـک  ، پدهمتوسط ارتفاع کل،پده

1- Canonical Correspondence Analysis

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
37

14
0.

13
93

.2
.4

.2
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 if

ej
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               2 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24237140.1393.2.4.2.1
http://ifej.sanru.ac.ir/article-1-149-en.html


14................. ........................................................................هاي حاشیه رودخانه ماروندر جنگلو پدههاي درختی گزارتباط ماکروفون خاك با گونه

تـرین  تـاج نزدیـک  قطـر و مـاکروفون قطعه نمونهتاپده
ومثبـت همبستگیماکروفونقطعه نمونهدرخت پده تا 

هـیچ  آن بـا  تـوده  فراوانی و زيکه درحالی. دار داردمعنی
پوشـش گـز همبسـتگی    هاي مربوط بـه  یک از مشخصه

درختـان تعـداد فراوانی بندپایان بـا  .دادننشان دارمعنی
متوسط ارتفاع ، ارتفاع تاج پوشش گزگز، تاج پوشش گز، 

قطعـه نمونـه  تـرین درخـت گـز تـا     قطر نزدیک، کل گز
قطعـه  نزدیکتـرین درخـت گـز تـا     تـاج  قطر و ماکروفون

دار داشـت و  معنـی وهمبستگی مثبـت ماکروفوننمونه
اي هـ گونه همبستگی با گونه درختی پده و مشخصههیچ

تمـامی زیتـوده بنـدپایان بـا    .وابسته بـه آن نشـان نـداد   
هـاي درختـی گـز و پـده    هاي مربوط بـه گونـه  هصمشخ

ــی  ــتگی معن ــان دادهمبس ــین . دار نش ــلاز ب ــاي عام ه
به ترتیب (گیري شده، فراوانی و زیتوده کرم خاکی اندازه
بیشترین همبستگی را با تاج پوشـش ) 457/0و 444/0

.پده داشتدرخت

هـاي درختـی   این نتایج نشان داد که نه تنهـا گونـه  
شناسـی آنهـا هـم هـر کـدام اثـر       هاي جنگلبلکه ویژگی

چنـین مشـاهده   دار بر ماکروفون خاك دارنـد، هـم  معنی
شده که گونه درختی پده با کرم خاکی و گونـه درختـی   

در همـین راسـتا   . گز با بندپایان ارتباط بیشـتري دارنـد  
هـاي درختـی اثـر    کـه گونـه  نتیجـه گرفـت   ) 17(سارلو 
ــوده دار روي معنــی ــد و برخــی از  زیت کــرم خــاکی دارن

ي نسبت به درختان دیگـر  ثیر بیشترأهاي درختی تگونه
نیـز  ) 4(و همکاران فراگوسو.رندکرم خاکی دازیتودهبر 

هاي درختی در مقایسـه  نتیجه گرفتند که برخی از گونه
هاي درختی جوامع کرم خاکی بیشـتر را در  با سایر گونه

) 3(دهاروانـگ عالوه بر اینهـا . کنندزیر خود متمرکز می
مختلـف بـر روي   هـاي درختـی   نیز بیان کـرد کـه گونـه   

ترکیب و فراوانی فون خاك به خصـوص فـون الشـبرگ    
.گذارندثیرات متفاوتی میأت

هاي منطقه مورد مطالعهقطعه نمونهن خاکزي در امیانگین تعداد جاندار- 1جدول 
خاکیکرمجانداران

Earthworm
هاسوسک

Coleoptera
هاعنکبوت

Araneae
هزارپاها

Chilopoda
پادمان

Coleoptera
هاخرخاکی

Isopoda
هامورچه

Formicidae
تعداد در میانگین

1/42/13/14/124/26/6قطعه نمونههر 

هاي درختیو گونهماکروفون خاكتوده و زيفراوانیهمبستگی بین -2جدول 
توده زيفراوانی

بندپایانخاکیکرمبندپایانخاکیکرم
405/0ns059/0**427/0**184/0**پدهدرختانتعداد
ns052/0-**386/0ns073/0-**286/0گزدرختان تعداد

444/0ns052/0**457/0**240/0**پدهدرختان تاج پوششدرصد 
ns035/0-**369/0ns057/0**262/0گزدرختان تاج پوششدرصد 

427/0ns117/0**430/0**238/0**پدهدرختان ارتفاع تاج پوشش 
ns055/0**360/0ns075/0-**315/0گزدرختان ارتفاع تاج پوشش 
417/0ns066/0**427/0**214/0**پدهدرختان متوسط ارتفاع کل 
ns039/0**355/0ns060/0-**305/0گزدرختان متوسط ارتفاع کل 

420/0ns076/0**418/0**245/0**ماکروفونقطعه نمونهنزدیکترین درخت پده تابرابر سینه قطر 
415/0ns116/0**414/0**239/0**ماکروفونقطعه نمونهقطرتاج نزدیکترین درخت پده تا 

ns069/0-**299/0ns082/0-**305/0ماکروفونقطعه نمونهنزدیکترین درخت گز تا برابر سینه قطر 
ns074/0-**377/0ns090/0-**313/0ماکروفونقطعه نمونه نزدیکترین درخت گز تا تاج قطر 

دارغیرمعنیns:درصد و 1سطحدرداريمعنی: **
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دهد این نتایج نشان می. از سایر ماکروفون نیز نقش دارد
تـاج پوشـش   خاکی بیشترین ارتباط را با درصـد  که کرم

).2شکل (پده دارد 
شناسی مورد مطالعه سه هاي جنگلاز بین ویژگی

عامل تعداد پده، تاج پوشش پده و قطر نزدیکترین پده 
به قطعه نمونه ماکروفون بیشترین نقش را در توزیع 

درصد تغیرات 9/11ماکروفون منطقه داشتند و مجموعا 
اهمیت . دهندموجود در فون خاك منطقه را نشان می

هاي دیگر مانند این نتیجه در مقایسه با پژوهش
که طوريبه. شودمشخص می) 16(و همکاران ساالمون
CCAهم با استفاده از آنالیز ) 16(و همکاران ساالمون

دریافتند که سه عامل ماده آلی خاك، بایومس میکروبی 

درصد از تغییرات موجود 4/12فقط محتواي آب خاكو
مقایسه این دو . فون منطقه را نشان دادنددر توزیع 

بینی شده دهد که میزان تغییرات پیشنتیجه نشان می
و ساالموندر تحقیق 4/12در تحقیق حاضر با 9/11(

که عوامل چنان تفاوتی ندارد درحالیآن)) 16(همکاران 
و همکاران ساالمونکننده تغییرات توسط بینیپیش

گیري آنها که اندازههاي خاك هستند ویژگی) 16(
شناسی مورد هاي جنگلتر از ویژگیدشوارتر و پرهزینه

توان از لذا به سادگی می. بررسی در تحقیق حاضر است
بینی تغییرات شناسی براي پیشهاي جنگلاین ویژگی

.ماکروفون خاك استفاده کرد

هاي درختیبراي ارتباط ماکروفون خاك با گونه) CCA(خالصه نتایج آنالیز تطبیق متعارفی -3جدول 
1234محورها

212/0164/0015/0492/0مقدار ویژه
570/0548/0197/0000/0هاگونه-همبستگی عوامل محیطی

5/65/119/119/26هادرصد تغیرات تجمعی گونه
2/543/961000/0هاگونه-ارتباط عوامل محیطیدرصد تغیرات تجمعی 

پده خالص، )1شماره ( گز خالص . CCAاساس هاي درختی برارتباط ماکروفون خاك با گونهنمودار- 1شکل
قطر نزدیکترین درخت پده ،)P.Cr(، تاج پوشش پده )5و 4، 3شماره (گز سریمو ،گز و پدهپده گز، ،)2شماره (

.)P.N(تعداد پده ، )Diam.Nearest p(ماکروفون قطعه نمونهبه 

محور 
2

1محور 
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16................. ........................................................................هاي حاشیه رودخانه ماروندر جنگلو پدههاي درختی گزارتباط ماکروفون خاك با گونه

پده تاج پوشش. CCAبراساس شناسیجنگلهايعاملارتباط ماکروفون خاك با نمودار -2شکل
)P.Cr(، ماکروفون قطعه نمونهقطر نزدیکترین درخت پده به)Diam.Nearest p(، تعداد پده)P.N.(

ترین درخت پده پده و قطر نزدیکتاج پوشش درصد
ثر ؤاي مـهعامله ـروفون از جملـماکهـقطعه نمونه ـب

ا ـد امـاشنـبه میـون منطقـروفـماکع ـوزیـروي ت
وفون توزیع ماکرروي عاملترین ثیرگذارترین و مهمأت

دلیل به(اشدـبده میـپونه درختی ـتعداد گمنطقه 
کهحالیدر،%)5/5بینی یعنی بیشترین میزان پیش

ا باخاکی بیشترین همبستگی رتوده کرمزیفراوانی و 
هم نتایج همبستگی و هم (تاج پوشش پده داشتدرصد
CCAغالمی و در همین راستا). دهدآنرا نشان می

هاي حاشیه رودخانه کرخه به در جنگل) 9(همکاران 
NDVIاین نتیجه رسیدند که ماکروفون خاك با شاخص 

تاجارتباط با هدهندهمبستگی مثبت دارد که نشان
مشخص ) 17(سارلوچنین هم. باشددرختان میپوشش
داري با خاکی ارتباط معنیتوده کرمکه زیکرد 

ثیرأتدهنده نشانه احتماالًـکپوشش داردتاج
نیز) 2(و همکاران دیباکر .باشدمیپوشش درختانتاج

نتیجه گرفتند که ترکیب جوامع عنکبوت به وسیله 
ثیر قرار أپوشش درختان تحت تتراکم تاج

الشبرگی که به خاك پوشش درختان با تاج. گیردمی
ثیرـأاك تـطور مستقیم روي خهـگردانند بمیرـب

ریزش الشبرگ و تجزیه آنها از چنینهمگذارند،می
ثیرگذار روي مواد مغذي خاك در أهاي مهم تعاملجمله 

رسد که تاج پوشش نظر میلذا به.)19(باشدزیر تاج می
طور مستقیم و غیرمستقیم هـده ممکن است بـپ

خاکی ایجاد میکروکلیماي مناسبی را براي حضور کرم
متعلق عاملبا توجه به اینکه هر سه از سوي دیگر . کند

دهنده این نشانتواندمیباشد، به گونه درختی پده می
سزایی روي توزیع که گونه درختی پده نقش بهباشد

.ماکروفون منطقه دارد
گز درختانتوان نتیجه گرفت که بین در نهایت می

که طوريبهو ماکروفون خاك ارتباط وجود دارد و پده
خاکی ارتباط گز با حضور بندپایان و پده با حضور کرم

کلی حضور گونه درختی پده در منطقهطوربه.دارند
در خاك ی دهنده حضور کرم خاکنشانتواندمی
تعداد پده، تاجعاملکه سه از آنجاییچنین هم.باشدمی

قطعه نمونهپوشش پده و قطر نزدیکترین پده به 
ماکروفون بیشترین نقش را در توزیع ماکروفون در این 

ثیر أبیشتري را براي تاهمیتتوان میمنطقه دارند
با توجه . درخت پده بر توزیع ماکروفون خاك قایل شد

ار بر توزیع ماکروفون در ثیرگذأل تپیچیدگی زیاد عوام
تغییرات ماکروفون خاك بخش زیادي از این منطقه

هاي آینده باید چنان ناشناخته است که در پژوهشهم
.جستجو شوند
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خاکی ایجاد میکروکلیماي مناسبی را براي حضور کرم
متعلق عاملبا توجه به اینکه هر سه از سوي دیگر . کند

دهنده این نشانتواندمیباشد، به گونه درختی پده می
سزایی روي توزیع که گونه درختی پده نقش بهباشد

.ماکروفون منطقه دارد
گز درختانتوان نتیجه گرفت که بین در نهایت می

که طوريبهو ماکروفون خاك ارتباط وجود دارد و پده
خاکی ارتباط گز با حضور بندپایان و پده با حضور کرم

کلی حضور گونه درختی پده در منطقهطوربه.دارند
در خاك ی دهنده حضور کرم خاکنشانتواندمی
تعداد پده، تاجعاملکه سه از آنجاییچنین هم.باشدمی

قطعه نمونهپوشش پده و قطر نزدیکترین پده به 
ماکروفون بیشترین نقش را در توزیع ماکروفون در این 

ثیر أبیشتري را براي تاهمیتتوان میمنطقه دارند
با توجه . درخت پده بر توزیع ماکروفون خاك قایل شد

ار بر توزیع ماکروفون در ثیرگذأل تپیچیدگی زیاد عوام
تغییرات ماکروفون خاك بخش زیادي از این منطقه

هاي آینده باید چنان ناشناخته است که در پژوهشهم
.جستجو شوند
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Relationship between Soil Macrofauna Tamarisk and Euphrates Poplar in
Riparian Forest of Maroon River, Khuzestan Province

Mohammad Reza Askarpur1, Ehsan Sayad2 and Hamid Taleshi3

Abstract
In this study, the abundance and biomass of soil macrofauna were investigated in natural

forests of tamarisk and Euphrates poplar in riparian forests of Maroon River in Khuzestan
province. Soil macrofauna were collected using 175 sampling plots 50 meter distance from each
other on 21 parallel lines with 100 meters distance from each other and perpendicular to the
river. Soil macrofauna sampling were taken using hand-sorting procedure in the 50 × 50 cm
plots from of 0-10 cm depth. Number of trees, percent of total crown cover, percent of
Euphrates poplar and Tamarisk crown cover, height of tree crown cover, total height, Diameter
at breast height and Crown diameter of nearest Euphrates poplar and Tamarisk to macrofauna
plot, distance of nearest Euphrates poplar to macrofauna plot, distance of nearest tree to
macrofauna plot and distance of plot to the tree with the highest diameter in the plot. Results
showed that earthworm abundance and biomass have significant correlation with number,
percent of crown cover, crown height, total height, diameter and crown diameter of nearest
Euphrates poplar tree. Arthropod abundance had significant correlation with number, percent of
crown cover, crown height, total height, diameter and crown diameter of nearest tamarisk tree.
Therefore it could be concluded that tamarisk and Euphrates poplar were respectively correlated
with arthropod and earthworm. The CCA predicted 11.9 percent of total changes of macrofauna.
As the three factors of number, crown cover and diameter of nearest Euphrates poplar had the
most significant influence on the soil macrofauna distribution in this area, it could be approved
that Euphrates poplar have more influence on soil macrofauna distribution.
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