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واکنش گروههای کرمهای خاک سطحی به تغييرپذيری مشخصههای اکولوژيکی يک
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چکيده
کرمهای خاکی بهعنوان مهمترین مهندسین اکوسیستم خاکهای جنگلی قلمداد میشوند .پژوهش حاضر جهت بررسی واکنش
گروههای کرمهای خاکی (اپیژئیک ،آنسئیک و اندوژئیک) در الیه سطحی خاک به تغییرپذیری مشخصههای اکولوژیکی (کربن
الشبرگ ،نیتروژن الشبرگ ،نسبت  C/Nالشبرگ ،کربن خاک ،نیتروژن خاک ،نسبت  C/Nخاک ،محتوی رطوبت و  )pHپارک
جنگلی نور صورت گرفت .جهت انجام تحقیق حاضر ،چهار گونه توسکا قشالقی ،سفیدپلت ،اوجا و انجیلی انتخاب و نمونهبرداری
الشبرگ و خاک در زیر تاج درخت در میکروقطعه نمونه ( 93 × 93و عمق  11سانتیمتری) انجام پذیرفت .همزمان با نمونه-
برداری ،کرمهای خاکی بصورت جداگانه ،کامل و به روش دستچین کردن از خاک جدا شده و زیتوده هر یک در محیط
آزمایشگاه اندازهگیری شد .مطابق با نتایج ،خاک تحتانی گونه توسکا ،بیشترین فراوانی ( 3/9تعداد در متر مربع) و زیتوده (سه
میلیگرم در متر مربع) اپیژئیکها و بیشترین فراوانی ( 1/4تعداد در متر مربع) و زیتوده ( 14میلیگرم در متر مربع)
اندوژئیکها را به خود اختصاص داده بود .در خاک تحتانی گونه انجیلی ،کرمهای خاکی اپیژوئیک و اندوژئیک مشاهده نشد.
همچنین ،کمترین حضور ( 3/1تعداد در متر مربع) و زیتوده ( 3/1میلیگرم در متر مربع) آنسئیکها در خاک تحتانی گونه
انجیلی مشاهده شد .نتایج این تحقیق بیانگر تاٌثیر مثبت گونه درختی توسکا قشالقی ،بواسطه محتوی نیتروژن زیاد الشبرگ ،بر
شاخص بیولوژیکی کیفیت خاک بوده که میتواند جهت احیای مناطق تخریبیافته سطوح شمالی کشور مورد توجه قرار گیرد.
واژههای کليدی :الشبرگ ،خاک ،نسبت کربن به نیتروژن ،رطوبت.pH ،
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گردانند .مواد مزبور یک نوع کمپلکس آلی -معدنی است
که بر حاصلخیزی خاک اثر مثبت داشته و برای تمایز
پروفیلها و نیز تشخیص تیپ خاکهای هوموسدار کلید
مؤثری میباشند ( .)Jafari & Sarmadian, 2011از آن-
جایی که کرمهای خاکی برای فعالیت نیاز به کیفیت خوب
خاک دارند ،به عنوان شاخصهای با ارزش کیفیت خاک
در نظر گرفته میشوند ،بطوری که تراکم و زیتوده آنها
متأثر از شرایط اکولوژیکی رویشگاه میباشد
(.)Sigurdsson & Gudleifsson, 2013
پوششهای درختی با تغییر در ویژگیهای خاک از طریق
تفاوت در کمیت و کیفیت شیمیایی الشبرگ ،مواد آلی،
نسبت کربن به نیتروژن ،رطوبت و اسیدیته خاک ،فراوانی
و ساختار جمعیت کرم خاکی را تحت تاٌثیر قرار میدهند
( .)Schwarz et al., 2015در پژوهشی ،سارلو ( Sarlo,
 )2006مشاهده کرد که زیتوده کرمهای خاکی در بخش
تحتانی گونههای درختی مختل بسیار متغیر است که این
تغییرات ناشی از کیفیت الشبرگها و تغییرپذیری
مشخصههای خاک میباشد .همچنین ،اسمیس و
همکاران( )Smith et al, 2008در بررسی خود ،به تاٌثیر
گونههای درختی بر جمعیت کرمهای خاکی اشاره
داشتهاند .یافتههای صیاد و همکاران ( Sayyad et al.,
 )2010در جنگلکاریهای مختل نشان داد که نیتروژن
خاک میتواند عامل مهمی بر حضور و فعالیت کرمهای
خاکی باشد .مطابق با پژوهش پالم و همکاران ( Palm et
 ،)al., 2013گروه اکولوژیک اپیژئیک کرمهای خاکی
بیشتر متاٌثر از عوامل فیزیوگرافی رویشگاه بوده ،در حالی
که جمعیت و فعالیت اندوژئیکها متاٌثر از ویژگی مختل
خاک میباشند .در یک بررسی ،مقیمیان و کوچ
( )Moghimian & Kooch, 2013اشاره داشتند که
مشخصههای رطوبت و  pHخاک مؤثرترین عوامل بر
تغییرپذیری جمعیت گروههای اکولوژیک اپیژئیک،
آنسئیک و اندوژئیک در رویشگاه جنگلی ممرز میباشند.
اپیژئیکها و آنسئیکها بیشتر در الیه باالیی خاک و
اندوژئیکها در الیههای پایینتر خاک فعالیت داشتهاند.
مطابق با مطالعه کوچ و همکاران )Kooch et al. (2017
حضور گونههای درختی مختل میتواند اثرات متفاوتی بر
جمعیت گروههای اکولوژیک کرمهای خاکی داشته باشد.
نتایج تحقیق آنها نشان داد که استقرار گونه درختی
ممرز در یک اکوسیستم آمیخته جنگلی میتواند بواسطه

مقدمه
درختان از طریق تاٌثیر بر ساختار فیزیکی و میززان ورودی
الشبرگ ،مشخصههای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی خزاک
را تحت تاٌثیر قرار میدهند .این گونههای درختی با توجزه
به وسعت تاجپوشش و میزان رویش خود ،مقادیر متفزاوتی
از الشبرگ را با کیفیتهای متنوع تولید میکنند (Burton
 .)et al., 2007ترکیزب شزیمیایی شزا و بزرگ درختزان
بستگی به نوع گونه درختی و رویشگاه داشزته و ترکیبزات
شیمیایی الشبرگهای آنها نیز متفزاوت خواهزد بزود ،در
این میزان نسزبت کزربن بزه نیتزروژن مزیتوانزد شزاخص
مناسبی برای تعیین کیفیت الشبرگ باشد که این نسزبت
در گونززههززای درختززی مختلزز بسززیار متفززاوت مززی-
باشزد( .)Cardelus et al., 2009درختزان از طریزق تولیزد
اسیدهای آلی در برگ مزیتواننزد بزر اسزیدیته خزاک اثزر
زیادی گذاشته و بسته به نوع گونه درختی ،اسیدیته خاک
را تغییزر دهنزد ( .)Bakhshipour et al., 2012همچنزین
گونههای درختی میتوانند با توجه به الگوی ساقاب و تاج-
بارش متفاوتی که دارند در تغییرپزذیری محتزوی رطوبزت
خاک در بخش تحتانی گونههزای درختزی بسزیار اثرگزذار
باشند ( .)Sansoulet et al., 2008درختزان مشخصزههزای
زیستی خاک را نیز تغییر میدهند که در میان آنها ،کرم-
های خاکی به دلیل نقش فعال خود در حاصلخیزز کزردن
خززاکهززای جنگلززی حززائز اهمیززت هسززتند ( Marvie
.)Mohadjer, 2011
گونههای کرمهای خاکی از نظر اکولوژیکی به سه گروه
اپیژئیک ،آنسئیک و اندوژئیک طبقهبندی میشوند .اپی-
ژئیکها در سطح خاک زندگی میکنند و النه دائمی
ندارند ( .)Lubbers et al., 2015کرمهای خاکی آنسئیک
از الشبرگ تازه در سطح خاک تغذیه میکنند ولی النه-
های خود را در الیههای معدنی زیر سطح خاک ایجاد
کرده و تمایل به حرکت در آن مکانها را دارند ،در حالی-
که اندوژئیکها در خاکهای عمقی زندگی میکنند و با
حفظ حرکت خود در الیههای زیرین خاک ،از مواد آلی در
الیههای پایینی استفاده میکنند (.)Laossi et al., 2010
کرمهای خاکی تاٌثیر مستقیم بر سرعت تجزیه الشریزهها
داشته و عالوه بر این با تاٌثیر بر فعالیت میکروبی خاک،
سرعت تجزیه آنها را افزایش میدهند ( Dechaine et al.,
 .)2005کرمهای خاکی اجزای خاک را تغذیه و پس از
گذراندن از لوله گوارشی ،آنها را مجدداً به خاک بر می-
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درختی  13درخت سالم در یک کالسه قطری یکسان
انتخاب گردید .در زیر هر تک درخت جنگلی عمل نمونه-
برداری خاک و الشبرگ در راستای شمالی انجام پذیرفت.
نمونهبرداری زیر تاج درخت در میکروقطعه نمونه (93
× 93و عمق 11سانتیمتری) صورت گرفت ( Kooch et
 .)al., 2017مقدار کربن آلی الشبرگ به روش احتراق،
نیلسون و همکاران ( ،)Nilsson et al., 1999مورد
اندازهگیری قرار گرفت .به منظور سنجش نیتروژن
الشبرگ ابتدا نمونهها را معدنی کرده و سپس با عمل
تقطیر میزان ازت کل به روش برمنر و
مولوانی Bremner & Mulvaney, (1982) ،محاسبه شد.
نمونههای خاک در فضای باز خشک شدند و خاک حاصله
خرد و از الک دو میلیمتری عبور داده شد .رطوبت خاک
به روش توزین ،اسیدیته (واکنش) به روش پتانسیومتری
از طریق دستگاه  pHمتر الکتریکی ،کربن آلی به روش
والکلیبالک و ازت کل به روش کجلدال در محیط
آزمایشگاه اندازهگیری شد (.)Jafari Haghighi, 2003
همزمان با نمونهبرداری خاک ،کرمهای خاکی نیز به
صورت جداگانه ،کامل و به روش دستچین کردن از خاک
جدا و به سه گروه اپیژییک ،آنسییک و اندوژییک دسته-
بندی شدند ( .)Edwards & Bohlen, 1996نمونههای
جمعآوری شده کرمهای خاکی تمیز و شمارش شده ،در
پاکتهای مقوایی قرار گرفتند و به مدت  41ساعت در
دمای  13درجه سلسیوس خشک شدند و سپس وزن آن-
ها به وسیله ترازو تا دقت میلیگرم اندازهگیری شد
(.)Sayyad et al., 2012

کیفیت مناسب الشبرگ منجربه افزایش وفور و زیتوده
گروههای اکولوژیک اپیژئیک ،آنسئیک و اندوژئیک کرم-
های خاکی گردد .همچنین  pHو نسبت کربن به نیتروژن
تا حد زیادی فراوانی کرمهای خاکی را تحت تاٌثیر قرار
میدهند ( .)Mariappan et al., 2013هدف از پژوهش
حاضر بررسی و مطالعه تغییرپذیری تراکم و زیتوده گروه-
های مختل کرمهای خاکی در بخش تحتانی گونههای
درختی پهنبرگ اکوسیستمهای جنگلی شمال کشور می-
باشد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

تحقیق حاضر در عرصه جلگهای پارک جنگلی نور ،با
مساحت  98/11هکتار ،واقع در  13کیلومتری شرق نوشهر
و  13کیلومتری غرب بابلسر با طول جغرافیایی”15ْ 64
شرقی و عرض جغرافیایی” 64 َ 64شمالی انجام گرفت .این
منطقه در تقسیمبندی حوزههای آبخیز شمال کشور در
حوزه  13قرار دارد .بر اساس آمار حاصل از اطالعات
هواشناسی ایستگاه چمستان ،میانگین دمای روزانه منطقه
مورد مطالعه  11/1درجه سلسیوس و میانگین بارندگی
سالیانه آن  139میلیمتر میباشد .اراضی این منطقه
مربوط به عهد کواترنر بوده و جزء آبرفتهای جلگهای
محسوب میشوند .این منطقه دارای سنگ مادر با رسوبات
آبرفتی و منشا آهکی میباشند .بهطورکلی شیب عرصه
جنگلی مورد مطالعه کمتر از سه درصد میباشد .خاک این
منطقه عمیق بوده و بافت آن سیلتیلومی است .میزان
رس در الیههای پایینی خاک این منطقه افزایش داشته اما
بهطورکلی از بافت متوسط برخوردار است .نسبت کربن به
نیتروژن خاک این اراضی بین  7تا  17است که نشان می-
دهد خاک این منطقه دارای مواد غذایی زیاد ،فعالیت
زیستی و تجزیه الشبرگ باالست .بهطورکلی خاک عرصه
مورد مطالعه عمیق ،خنثی تا قلیایی و غنی از مواد آلی
میباشد که نشانگر کیفیت مطلوب این رویشگاه است.

تجزيه و تحليل دادهها
دادههای جمعآوری شده در نرمافزار اکسل به عنوان بانک
اطالعات ذخیره شد .سپس بهمنظور تجزیه و تحلیل و
همچنین مقایسه دادهها ،ابتدا نرمالیته آنها با آزمون
کولموگروفاسمیرنوف و همگنی واریانس با آزمون لون
تست گردید .به منظور بررسی وجود تفاوتهای آماری
معنیدار ( )p <3/31مشخصههای الشبرگ و خاک مورد
مطالعه در بین گونههای درختی توسکا قشالقی،
سفیدپلت ،اوجا و انجیلی از تجزیه واریانس یکطرفه
استفاده و مقایسه میانگین مشخصهها با آزمون دانکن
مورد بررسی قرار گرفت .به منظور بررسی ارتباط بین
تعداد و زیتوده کرمهای خاکی و مشخصههای الشبرگ و

روش نمونهبرداری و تجزيه آزمايشگاهی

پس از جنگلگردشی در عرصه مورد نظر ،گروههایی (لکه-
هایی) از گونههای پهنبرگ خزانکننده بومی جنگلهای
خزری شامل توسکا قشالقی ،اوجا ،سفیدپلت و انجیلی
شناسایی شد .جهت انجام پژوهش حاضر ،از هر گونه
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خاکهای عمیقتر را فراهم میکند (
 .)2015به دلیل این که نسبت  C/Nالشبرگ و خاک بطور
معنیدار در بخش تحتانی گونه انجیلی نسبت به گونههای
سفیدپلت ،توسکاقشالقی و اوجا باالتر بوده (شکل  1ج-
و)  ،فعالیت میکروبی و در پی آن تجزیه و فسادپذیری
بقایای گیاهی در خاک تحتانی این گونه پایین بوده و
بنابراین تعداد کمتری کرمهای آنسئیک در خاک تحتانی
انجیلی نسبت به سایر گونههای مورد مطالعه مشاهده شد.
در پژوهشی ،راجاپاکشا و همکاران ( Rajapaksha et al.,
 )2013نشان دادند که کرمهای آنسئیک از میان الشبرگ-
های پهنبرگان مختل  ،الشبرگ گونه شاهبلوط را به دلیل
خوشخوراک نبودن (نسبت  C/Nباال) به میزان کمتری
مورد تغذیه قرار دادهاند.
اندوژئیکها در بخش تحتانی گونههای درختی با نسبت
 C/Nالشبرگ و خاک پایین و  pHباالتر ،حضور بیشتری
نشان دادند .این گروه از کرمهای خاکی ،از الشبرگ تازه
تغذیه میکنند ،اما در بخش عمقی خاک ساکن هستند و
تونلهایی به عمق  8متر به صورت عمودی ایجاد میکنند.
مواد غذایی را از سطح به عمق منتقل کرده و در الیههای
عمقی خاک مورد تغذیه قرار داده و موجب جابهجایی
خاک بخش عمقی به سطح میشوند ( Capelle et al.,
 .)2015در پژوهش حاضر نیز احتماالً تمایل زیاد این گونه
از کرمهای خاکی به الشبرگهای تازه و با کیفیت ،سبب
افزایش حضور آنها در بخش تحتانی گونه درختی توسکا
نسبت به سایر گونههای درختی دیگر شده است (شکل 8
ه -و) .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که فاکتورهای
محیطی ( pHمؤثر بر تعداد و زیتوده اندوژئیکها) ،کربن و
 C/Nالشبرگ و خاک (مؤثر بر تعداد و زیتوده آنسئیکها
و اندوژئیکها) و نیتروژن الشبرگ (تاٌثیرگذار بر جمعیت
اپیژئیکها) رابطه معنیداری با تعداد و زیتوده گروههای
مختل کرمخاکی دارند (جدول  .)9در پژوهش حاضر نیز
مقادیر  pHخاک تغییرات معنیداری را در بخش تحتانی
گونههای درختی مورد مطالعه به نمایش گذاشته ،بطوری
که کمترین مقدار این مشخصه به گونه درختی انجیلی
( )1/31اختصاص داشته و گونههای درختی توسکا
( ،)7/13سفیدپلت ( )7/33و اوجا ( )1/18تفاوت آماری
معنیداری را نشان ندادند .بر همین اساس کمترین میزان
فعالیت اندوژئیکها نیز در بخش تحتانی گونه درختی
انجیلی مشاهده شد .در یک بررسی ،نیرینک و همکاران

خاک همبستگی پیرسون استفاده گردید .کلیه تجزیه و
تحلیلهای آماری در بسته نرمافزاری  SPSSنسخه 83
انجام پذیرفت.

Capelle et al.,

نتايج و بحث
مطابق با نتایج این تحقیق مشخصههای مختل الشبرگ
تفاوتهای آماری معنیداری را در بین گونههای درختی
مورد مطالعه نشان دادهاند (جدول  .)1در همین ارتباط
الشبرگ گونه درختی توسکا مقادیر نیتروژن باالتری را
نسبت به سایر گونههای درختی دارا بوده است (شکل
1ال ) .همچنین حضور گونههای درختی مختل در عرصه
مورد مطالعه اثرات معنیداری بر فعالیت گروه اکولوژیک
اپیژئیک کرمهای خاکی داشتهاند (جدول  .)8جمعیت
بیشتر و معنیدار گروه اکولوژیک اپیژئیک در بخش
تحتانی درختان توسکا (شکل  8ال ) میتواند در ارتباط
مستقیم با مشخصه نیتروژن الشبرگ این گونه درختی
توجیه گردد .مرور منابع( )Chaudhuri et al, 2013حاکی
از آنست که اپیژئیکها از الیه آلی خاک تغدیه میکنند و
الشبرگهای با میزان باالی نیتروژن را ترجیح میدهند.
در همین راستا ،نتایج پژوهش حاضر بیانگر همبستگی
مثبت و معنیدار بین مشخصه نیتروژن الشبرگ و تراکم
اپیژئیکها (جدول  )9در سطح عرصه مورد بررسی می-
باشد.
جمعیت و زیتوده کرمهای خاکی آنسئیک تحت تاٌثیر
گونههای درختی مختل تفاوتهای آماری معنیداری را
نشان دادهاند .حضور گونه درختی انجیلی باعث کاهش
معنیدار فعالیت این گروه از کرمهای خاکی در عرصه
مورد مطالعه شده است .بر اساس نتایج این تحقیق،
آنسئیکها مقاومت بیشتری نسبت به اپیژئیکها در برابر
شرایط نامساعد کیفیت الشبرگ و خاک نشان داده و حتی
در بخش تحتانی گونه درختی انجیلی ،تعداد کمی از این
گونه کرم خاکی مشاهده شد (شکل  8ج -د) .آنسئیکها،
در بخش سطحی الیه معدنی خاک حضور داشته و
محیطهایی را با مواد غذایی غنی ترجیح میدهند و بیشتر
الشبرگهایی را مورد تغذیه قرار میدهند که نسبت کربن
به نیتروژن در آنها نسبتاً پایین است ( Yavitt et al.,
 .)2015این گونه کرمخاکی از بقایای گیاهی فساد یافته در
خاک سطحی تغذیه ،سورا های عمودی عمیق به سمت
الیههای پایینتر ایجاد و امکان ترکیب خاک سطحی با
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( )Neirynck et al., 2000در پژوهش خود مشاهده کردند
که تعداد و زیتوده کرمهای خاکی در خاکهای با
نسبت  C/Nپایین باالتر است و با یکدیگر رابطه معکوس
دارند .از آنجایی که کرمهای خاکی تجزیهکنندگان مهم
مواد آلی هستند ( ،)Capelle et al., 2015احتماال نسبت
باالی  C/Nبه دلیل کاهش روند تجزیه ،موجب کاهش
جمعیت کرم خاکی میشود ( .)Singh et al., 2012نتایج
این تحقیق نیز نشان داد که گونه توسکا ،به عنوان یک
گونه درختی تثبیتکننده نیتروژن ،با آزاد سازی بیشتر
نیتروژن نسبت به گونههای دیگر و کاهش نسبت ،C/N
بیشترین تعداد و زیتوده کرمخاکی را نسبت به سایر گونه-
های مورد مطالعه داشته و تفاوتهای آماری معنیداری
مشاهده شد .این نتیجه نشاندهنده نقش محدودکنندگی
نیتروژن در تغییرپذیری جمعیت کرمهای خاکی می-
باشد) .)Sigurdsson & Gudleifsson, 2013برگهای

Soil pH

دارای نیتروژن باال خوشخوراکتر هستند و بیشتر از
برگهایی که دارای  C/Nباال میباشند ،مورد استفاده
کرمهای خاکی قرار میگیرند ( .)Ma et al., 2003درحالی
که صیاد و همکاران ) )Sayyad et al. 2012در مطالعهای
که روی جنگلکاریها با گونههای تثبیتکننده و
غیرتثبیتکننده نیتروژن و اثر آنها بر جانوران خاک انجام
دادند ،مشاهده کردند که تفاوتهای مشاهده شده در
فراوانی و زیتوده جانوران خاک در زیر گونههای درختی
مختل به خصوصیت تثبیتکنندگی نیتروژن آنها
ارتباطی ندارد و بیشتر به سرعت تجزیه الشریزهها
بستگی دارد .همچنین کرمهای خاکی به اسیدیته خاک
حساس میباشند در نتیجه تعداد و زیتوده آنها در خاک-
های اسیدی کاهش می یابد .بر اساس پژوهشهای انجام
شده ،با افزایش  pHخاک ،زیتوده کرمهای خاکی افزایش
مییابد (.)Rashid et al., 2014

جدول  -1تجزيه واريانس مشخصههای الشبرگ و خاک در ارتباط با گونههای درختی
Table 1. ANOVA for litter and soil properties in relation to different tree species.
Mean of square
DF
Litter
Litter
Soil
Litter N
Soil C
Soil N
moisture
C
C/N
C/N

**2.34

60.8ns

**935

**0.1

1.14ns

**3709

**1.13

**1638

3

0.34

41.7

141

0.01

0.5

74.5

0.04

41.7

36

14.4

14.2

13

2.64

4.18

4.72

5.76

13.4

-

 nsو

**

Variables
sources
Tree
species
Error
Coefficient
of variation

به ترتیب نشان دهنده عدم معنیداری و معنیداری در سطح یک درصد آماری بر اساس آزمون دانکن.

ns and ** are showing non-significant and significant at level of one percent based Duncan test.

جدول  -2تجزيه واريانس تعداد و زيتوده گروههای اکولوژيک کرمهای خاکی در ارتباط با گونههای درختی
Table 1. ANOVA for density and biomass of earthworm's ecological groups under different tree species.
Mean of square
Variables sources
DF
Epigeic
Epigeic
Anecic
Anecic
Endogeic
Endogeic
density
biomass
density
biomass
density
biomass
**
**
*
ns
**
Tree species
3
1917
3.63
**312
0.20
21.8
10.1
Error
36
0.08
8.08
1.17
196
0.36
36.53
Coefficient of variation
11.1
12.7
11.5
7.46
12.2
10.42
 ** ،nsو * به ترتیب نشان دهنده عدم معنیداری ،معنیداری در سطح یک و پنج درصد آماری بر اساس آزمون دانکن.
ns, * and ** are showing non-significant, significant at level of one and five percent based Duncan test .
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Elm

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Iron tree

a
b
c

c

Alnus

Maple

a

20

Organic C(%)

Litter C/N ratio

80

40

b
c

c

0
Alnus

Maple

Elm

Iron tree

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

a

Soil C/N ratio

Total N(%)

a

0.3

b

0.2

c

0.1
0
Alnus

Maple

Elm

a
a
a

Alnus

Tree species
0.4

35
30
25
20
15
10
5
0

Iron tree

a

a

8

a

Maple
Elm
Tree species

b
Maple
Elm
Tree species

a

a

a

Alnus

Maple

Elm

6

30

20
10

Iron tree

b
b
Alnus

Soil pH

Soil water content(%)

40

a

a

a

Tree species
50

Iron tree

Tree species

Tree species

60

Elm

Iron tree

b

4
2
0

0
Alnus

Maple
Elm
Tree species

Iron tree

Iron tree

Tree species

 نارون و انجيلی) درخت آهن) بر مشخصههای الشبرگ و خاک، افرا، مقايسه ميانگين اثر گونههای درختی (توسکا-1 شکل
Figure 1. Compare mean the effect of tree species (Alnus, Maple, Elm and Iron tree) on litter and soil properties
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0.4
0.3
0.2

ab

0.1

b

b

0
Alnus

Maple

Elm

a

4
3
2

ab

1

b

0

Iron tree

Alnus

a

2
1

b

Anecic biomass
(mg m-2)

a

a

3

Iron tree

a

a

40

a

30
20

b

10

0

0
Alnus

2

Endogeic density
(nm-2)

Maple
Elm
Tree species

50

4

Maple
Elm
Tree species

Iron tree

1.5

a

0.5

a
b

0
Alnus

Maple
Elm
Tree species

Iron tree

20

a

1

Alnus

Maple
Elm
Tree species

Endogeic biomass
(mg m-2)

Anecic density (nm-2)

Tree species

b

a
15
10

b

5

b
b

0

Iron tree

Alnus

Maple
Elm
Tree species

Iron tree

 مقايسه ميانگين اثر گونههای درختی بر تعداد و زيتوده گروههای اکولوژيک کرمهای خاکی-2 شکل
Figure 2. Compare mean the effect of tree species on earthworm ecological groups density/biomass
 همبستگی پيرسون (ميزان معنیداری) بين گروههای کرمهای خاکی با مشخصههای الشبرگ و خاک-3 جدول
Table 1. Pearson correlation (significant value) between earthworm groups with litter and soil features
Earthworms/features
Litter C
Litter N
Litter C/N ratio
Soil organic C
Epigeic density
-0.040(0.784) ns
0.249(0.048) *
-0.249(0.133) ns
-0.249(0.122) ns
Epigeic biomass
-0.259(0.107) ns
-0.049(0.764)
-0.245(0.107) ns
0.271(0.050) *
Anecic density
Anecic biomass
Endogeic density
Endogeic biomass

-0.590(0.000) **
-0.631(0.000) **
-0.546(0.000) **
-0.536(0.000) **
Soil N

0.291(0.044) *
0.360(0.023) *
0.570(0.000) **
0.554(0.000) **
Soil C/N ratio

-0.510(0.001) **
-0.561(0.000) **
-0.528(0.000) **
-0.511(0.001) **
Water content

-0.283(0.049) *
-0.310(0.048) *
-0.317(0.046) *
-0.312(0.050) *
Soil pH

Epigeic density
Epigeic biomass

0.283(0.042) *
0.295(0.047) *

-0.137(0.400) *

0.191(0.238) ns
0.201(0.214) ns

Anecic density
Anecic biomass

0.499(0.001) **
0.578(0.000) **

-0.136(0.404)ns
-0.365(0.020) *
-0.406(0.009) *

0.105(0.519) ns
0.014(0.524) ns
0.252(0.117) ns
0.268(0.094) ns

Endogeic density

0.596(0.000) **

-0.324(0.041) *

0.196(0.298) ns

0.219(0.174) ns
0.274(0.087) ns
0.529(0.000) **

Endogeic biomass

0.576(0.000) **

-0.318(0.046) *

0.177(0.274) ns

0.535(0.000) **

. معنیداری در سطح یک و پنج درصد آماری، ** و * به ترتیب نشان دهنده عدم معنیداری،ns . میزان معنیداری را نشان میدهند،اعداد داخل پرانتز
The values in parenthesis are showing the significant level. ns, * and ** are showing non-significant, significant at level of one and five percent.
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گونه درختی توسکا قشالقی شرایط مناسبی را برای فعالیت
 نتایج، بر همین اساس.انواع کرمهای خاکی فراهم آورده است
 در،این تحقیق بیانگر تاٌثیر مثبت گونه درختی توسکا قشالقی
 بر شاخص، اوجا و انجیلی،مقایسه با گونههای سفیدپلت
بیولوژیکی کیفیت خاک بوده که میتواند جهت احیای مناطق
.تخریبیافته سطوح شمالی کشور مورد توجه قرار گیرد

نتيجهگيری کلی
-یافتههای این پژوهش بیانگر آن است که فعالیت گروه
 آنسئیک و،های اکولوژیک کرمهای خاکی (اپیژئیک
اندوژیک) در اکوسیستمهای جنگلی متاٌثر از مشخصههای
 محتوی نیتروژن زیاد.کیفی الشبرگ و خاک میباشند
الشبرگ زیر تاج پوشش
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Abstract
Earthworms are as the most important soil forest ecosystem engineers. The objective of this study was
to evaluate the response of topsoil earthworm groups (epigeic, anecic and endogeic) to variability of
ecological characters (litter C, litter N, litter C/N, soil C, soil N, soil C/N, pH and moisture content) in
Noor Forest Park. Litter and soil samples were taken, with microplots of 30×30×15 cm, from under
tree canopy of Alnus glotinusa, Ulmus glabra, Popolus caspica and Parrotia persica species.
Earthworms were collected during soil sampling, water-washed and weighed. Biomass was defined as
the weight of the worms after drying at the laboratory. Results showed that the soil under Alnus
glotinusa has higher abundance and biomass of epigeic (0.3 n/m2 amd 3 g/m2 respectively) and
endogeic (1.4 n/m2 and 14 mg/m2 respectively). Whereas no epigeic and endogeic was found under
Parrotia persica. The least density and biomass (0.5 n/m2 and 0.5 mg/m2 respectively) of anecic
earthworms was recorded under Parrotia persica. The results of this research indicate positive role of
Alnus glotinusa species, related to high litter N, on biological index of soil quality that can be
considered to restore degraded forests in northern Iran.
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