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 چکیده
این تحقیق به منظور بررسی اثر آتش بر جمعیت نماتدهاي انگل و آزادزي گیاهی ریزوسفر گونه درختی سرخدار 

خاک از  نمونه 027پس از تعیین منطقه سوخته و سالم با جمع آوري . در اكوسیستم جنگل ابر شاهرود انجام گرفت
سانتیمتري خاک سایه انداز  با رعایت شرایط یکسان  04و  37، 27، 17ریزوسفر درختان سالم و سوخته از اعماق 

ارتفاع و موقعیت جغرافیایی، سن درخت و زمان نمونه برداري براي هر گونه، در مرز ناحیه سوخته و سالم در طی 
با استفاده . ها با استفاده از روش سانتریفیوژ انجام گرفتشستشوي خاک و استخراج نماتد. انجام گرفت 1337سال 

از استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ معکوس شمارش نماتدها به تفکیک خانواده بر اساس خصوصیات 
ر اساس آزمون مقایسات میانگین نشان داد در اعماق  مختلف، تاثیر آتش روي بنتایج . مرفولوژیک انجام شد

سانتیمتري خاک بیشترین اثر را روي  27و 17آتش در اعماق . عنی داري داشته استجمعیت نماتدها تفاوت م
در اعماق مختلف مناطق سوخته و سالم جمعیت نماتدهاي آزاد در . جمعیت نماتدهاي انگل و آزاد داشته است

 (.  p  ≥75/4)مقایسه با نماتدهاي انگل گیاهی كاهش كمتري را نشان داد 

 .اتد، آتش، خاکجنگل، نم :کلمات کلیدی
 مقدمه

، یکی از منحصر به متنوعهاي گیاهی  ایران است كه با گونه ن جنگل هايترین و زیباتری جنگل ابر از قدیمی
محسوب می  تخریب جنگل و مرتع عواملکی از یآتش سوزي . شود ایران محسوب مین زیست بوم هاي فردتری

وارد می به منابع طبیعی ی همه ساله خسارت سنگینی را بصورت طبیع گاهیكه در اثر بی توجهی انسانها و  شود
جمعیت ارگانیسم هاي موجود در خاک از جمله نماتدها تحت تاثیر گرماي ناشی از آتش دچار تغییر و غالبا  .آورد
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با توجه به اهمیت اقلیمی و توریستی جنگل ابر و بکر بودن آن منطقه از نظر مطالعات (. 0) كاهش شده است
و نیز با توجه به اهمیت پدیده آتش سوزي در منابع طبیعی و جنگل ها، مطالعه و مقایسه جمعیت  بیولوژیکی

در برخی مناطق سوخته ( به عنوان گونه مهم از فلور جنگل ابر) (Taxus baccata)نماتدهاي ریزوسفر سرخدار 
 .تحقیق بوده استو سالم مورد نظر این 
 مواد و روش کار

 .جمع آوري گردید جنگل ابرمختلف نمونه خاک از ریزوسفر درخت سرخدار از مناطق  377بیش از در این تحقیق 
براي هر  بوده كهسانتیمتري خاک سایه انداز درخت  04و  37، 27، 17 اعماقگرم خاک از  177نمونه ها شامل 

م نمونه برداري پنج درخت منطقه سوخته و پنج درخت منطقه سال در مجموع از. عمق سه تکرار در نظر گرفته شد
(. 2) شدروش معمول با استفاده از سري الک ها و دستگاه سانتریفیوژ استفاده  از جداسازي نماتدهابراي . گردید

از ) Rhabditidae ،Cephalobidae ،Mononchidaeخانواده هاي مربوط به براي هر نمونه تعداد نماتدهاي 
از نماتدهاي ) Belonolaimidae ،Criconematidae ،Hoplolaimidaeو خانواده هاي ( نماتدهاي آزاد

 .شمارش گردیدبا استفاده از استریومیکروسکوپ ( انگل گیاهان

 نتایج

ر اساس آزمون مقایسات میانگین نشان داد در اعماق  مختلف، تاثیر آتش روي جمعیت نماتدها تفاوت معنی بنتایج 
یشترین اثر را روي جمعیت نماتدهاي انگل و آزاد سانتیمتري خاک ب 27و 17آتش در اعماق . داري داشته است

در اعماق مختلف مناطق سوخته و سالم جمعیت نماتدهاي آزاد در مقایسه با نماتدهاي انگل گیاهی . داشته است
 (. p  ≥75/7)كاهش كمتري را نشان داد 

 

و سالم  (burnt)ر سرخدار در مناطق سوخته سانتیمتري ریزوسف 04و  37، 27، 17جمعیت نماتدهاي انگل و آزاد در اعماق ( 1 شکل
(unburnt) 
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سانتیمتری ریزوسفر سرخدار در مناطق  04و  31، 01، 11جمعیت نماتدهای انگل و آزاد به تفکیک خانواده در اعماق ( 1 جدول
 (unburnt) و سالم (burnt) سوخته

 عمق نام نماتد
منطقه 
 سالم

منطقه 
 سوخته

Sig سطح معني داري 

Belonolaimidae 

10 1b 2/7a 0/03  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

20 7/2a 1/5b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

 فاقد نمونه کافی - 0 0 30

40 4/6a 4/8a 0/894 اختالف ندارد 

Cephalobidae 

10 5/3a 1/8b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

20 6/6a 2/5b 0/016  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

30 7/9b 12/4a 0/03  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

40 7/8a 4/2b 0/005  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

Criconematidae 

10 0/33a /62a0 0/416 اختالف ندارد 

20 3/81a /90b0 0/003  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

 فاقد نمونه کافی - 0 0 30

40 5/2a 7a 0/115 اختالف ندارد 

Mononchidae 

10 15/5a 8/6b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

20 8/03a 2/5b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

30 8/1b 11/09a 0/003  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

40 4/6a 5/04a 0/602 اختالف ندارد 

Rhabditidae 

10 5/9a 3/1b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

20 8/09a 1/15b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 
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30 11/7a 12/6a 0/778 اختالف ندارد 

40 4/9a 4/2a 0/268 اختالف ندارد 

Hoplolaimidae 

10 7/6a 1/2b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

20 10/7a 2b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

30 13/4a 4/09b 0/002  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

40 13/02a 8a 0/056 اختالف ندارد 

 
 

 بحث و نتیجه گیری 

ژیکی و زیست محیطی را بدنبال ، اكولوفیزیکینامطلوب لقوه كه پیامدهاي با یک عاملجنگل بعنوان  آتش سوزي
نماتدها بعنوان گروهی از میکروارگانیسم هاي خاک می توانند براي ارزیابی اثر (. 3) د شناخته شده استدار

جمعیت كلی نماتدهاي موجود در بررسی انجام شده . رار گیرندحرارت در جمعیت میکروبی خاک مورد مطالعه ق
مطالعات نشان داده است كه بروز آتش  .در خاک در منطقه آتش گرفته تفاوت معنی داري با منطقه سالم داشته است

سوزي و عدم اضافه كردن مواد آلی به خاک سوخته موجب كاهش جمعیت میکروارگانیسم هاي خاک به ویژه 
 كه گرماي مستقیم آتش بر روي خاک باعث از بین رفتن ریشه و بذر ه استكرد تحقیقات ثابت. اهد شدنماتدها خو

 (.1)می گردد الیه هاي معدنی خاک و اكسید شدن مواد آلی و مواد مغذي خاک  آسیبگیاهان و 
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Abstract 
This study for fire effect assessment on population of parasitic and free-living nematodes on 

yew (Taxus baccate) rhizosphere in Abr forest in Shahrood. After ascertainment burnt and 

non-burnt areas, sampling were done in summer of 1390 from 10, 20, 30, and 40 depths from 
rhizosphere, to take into consideration of height, geographical position, age of tree, and time 

of sampling.  The samples were washed and the nematodes were extracted by centrifugal 

flotation technique. Isolated nematodes were counting on the basis of family to use of 
stereomicroscope and reversed microscope. The results showed that fire were significantly 

effect on reducing of population of nematodes in different depths. Maximum fire effect on 

reducing of number of nematode were obtained on 10 and 20 depths of soil. The population of 

parasitic nematodes were reduced more than free-living nematodes on 10, 20, and 30 depths 
of soil (P≤0.05).   

Key words: forest, nematode, fire, soil. 

 


