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 چکیده

 زبان گنجشک                        این تحقیق به منظور بررسی اثر آتش بر جمعیت نماتدهاي انگل و آزادزي گیاهی ریزوسفر 
(Fraxinus   exselsior) طقه سوخته و سالم با جمع آوري پس از تعیین من. در اكوسیستم جنگل ابر شاهرود انجام گرفت

سانتیمتري خاک سایه انداز  با رعایت  04و  37، 27، 17نمونه خاک از ریزوسفر درختان سالم و سوخته از اعماق  027
شرایط یکسان ارتفاع و موقعیت جغرافیایی، سن درخت و زمان نمونه برداري براي هر گونه، در مرز ناحیه سوخته و سالم در 

با استفاده از . شستشوي خاک و استخراج نماتدها با استفاده از روش سانتریفیوژ انجام گرفت. انجام گرفت 1337طی سال 
استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ معکوس شمارش نماتدها به تفکیک خانواده بر اساس خصوصیات مرفولوژیک انجام 

ف، تاثیر آتش روي جمعیت نماتدها تفاوت معنی داري نتایج بر اساس آزمون مقایسات میانگین نشان داد در اعماق  مختل. شد
در . سانتیمتري خاک بیشترین اثر را روي جمعیت نماتدهاي انگل و آزاد داشته است 27و 17آتش در اعماق . داشته است

اد اعماق مختلف مناطق سوخته و سالم جمعیت نماتدهاي آزاد در مقایسه با نماتدهاي انگل گیاهی كاهش كمتري را نشان د
(75/7≤  p  .) 

 .زبان گنجشک، خاک، آتش، نماتد، جنگل :کلمات کلیدی

 مقدمه

ایجاد  بین دو كالن اقلیم خشک و نیمه خشک و مرطوب و نیمه مرطوب واقع شده كه این امر باعث جنگل ابر در حد فاصل
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شود و ابرهاي  ز كاسته میهاي البر این جنگل در محلی واقع است كه از ضخامت كوه.  تنوع گیاهی و جانوري شده است
اكوسیستم هاي جنگلی از پیچیده ترین و با  . شوند ها به سمت جنوب سرازیر می الي دره گرفتار در پشت این دیواره از البه

ارزش ترین اكوسیستم هاي طبیعی به شمار می آیند، اما با وجود این اهمیت آتش سوزي همواره شرایط بیولوژیک جنگل را 
آتش سوزي جنگل یکی از مخرب ترین عوامل ایجاد تغییرات نامطلوب در اكوسیستم هاي جنگلی . ر داده استتحت تاثیر قرا

با توجه به اهمیت اقلیمی جنگل ابر و بکر بودن آن از نظر مطالعات بیولوژیکی و نیز با  (.3) در كوتاه مدت شناخته شده است
ل ها، مقایسه جمعیت نماتدهاي ریزوسفر زبان گنجشک توجه به اهمیت پدیده آتش سوزي در منابع طبیعی و جنگ

(Fraxinus   exselsior( )به عنوان گونه مهم از فلور جنگل ابر ) در برخی مناطق سوخته و سالم مد نظر این تحقیق بوده
 .است

 مواد و روش کار

. ابر جمع آوري گردید نمونه خاک از ریزوسفر درخت زبان گنجشک از مناطق مختلف جنگل 377در این تحقیق بیش از 
سانتیمتري خاک سایه انداز درخت بوده كه براي هر عمق سه  07و  37، 27، 17گرم خاک از اعماق  177نمونه ها شامل 

براي . در مجموع از پنج درخت منطقه سوخته و پنج درخت منطقه سالم نمونه برداري گردید. تکرار در نظر گرفته شد
براي هر نمونه تعداد (. 2) با استفاده از سري الک ها و دستگاه سانتریفیوژ استفاده شد جداسازي نماتدها از روش معمول

و خانواده هاي ( از نماتدهاي آزاد) Rhabditidae ،Cephalobidae ،Mononchidaeنماتدهاي مربوط به خانواده هاي 
Tylenchidae ،Criconematidae ،Longidoridae (از نماتدهاي انگل گیاهان )ستفاده از استریومیکروسکوپ با ا
 .شمارش گردید

 نتایج

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

اعماق مختلف مناطق سوخته و سالم جمعیت نماتدهاي آزاد در مقایسه با نماتدهاي انگل گیاهی كاهش كمتري را نشان داد 
(45/7≤  p  .) 
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 (unburnt)و سالم  (burnt)سانتیمتری ریزوسفر زبان گنجشک در مناطق سوخته  41و  31، 21، 11جمعیت نماتدهای انگل و آزاد در اعماق ( 1شکل 

سانتیمتری ریزوسفر زبان گنجشک در  44و  31، 21، 11جمعیت نماتدهای انگل و آزاد به تفکیک خانواده در اعماق ( 1 جدول
 مناطق سوخته و سالم

 سطح معنی داری Sig منطقه سوخته منطقه سالم عمق نام نماتد

Cephalobidae  

10 8a 2.1b 0.001  اختالف آماری معنی داری دارد% 95به احتمال 

20 7.1a 4.8a 0.06 اختالف ندارند 

30 11.8a 2.1b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 95به احتمال 

40 5.1a 4.4a 0.121 اختالف ندارند 

Criconematidae 

10 20a 1.9b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

20 6.2a 4.1a 0.21 اختالف ندارند 

30 8.7a 1.6b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

40 6.7a 2.7b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

Longidoridae  

10 5.5a 0.8b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

20 4.5a 2.8a 0.062 اختالف ندارند 

30 6.9a 1.8b 0  داری دارد اختالف آماری معنی% 55به احتمال 

40 3.6a 2.6a 0.36 اختالف ندارند 

Mononchidae  10 11.1a 2.4b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 
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20 11.8a 4.6b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

30 10.3a 3.1b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

40 6.9a 2.4b 0.003  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

Rhabditidae  

10 13.5a 2.4b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

20 7.1a 5.6a 0.3 اختالف ندارند 

30 12.06a 1.6b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

40 9.1a 6.2a 0.076 اختالف ندارند 

Tylenchidae  

10 12a 1.6b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

20 11.6a 6.3b 0.004  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

30 11.6a 4.3b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

40 10.4a 4.2b 0  اختالف آماری معنی داری دارد% 55به احتمال 

 یجه گیریبحث و نت

خاک بسیار اهمیت دارد، به طوري كه در پایداري و تعدیل عملکرد  يمیکرواگانیسم ها جمعیتدرک تاثیر آتش سوزي بر 
آتش سوزي یکی از مؤثرترین عوامل در محدود كردن پایداري اكوسیستم هاي . وسیستم هاي جنگلی نیز اهمیت داردتمامی اك

نقش مهمی در بقاي ساختار خاک و تداوم چرخه تركیبات و عناصر موجود در ها از جمله نماتدفون خاک  (.0) طبیعی است
سانتیمتري خاک كمتر تحت تأثیر حرارت  04و  37در این مطالعه مشخص شد كه جمعیت نماتدي در اعماق (. 1) خاک دارد

 .ناشی از آتش بوده است
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Abstract 
This study for fire effect assessment on population of parasitic and free-living nematodes on ash-tree 

(Fraxinus   exselsior) 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, ash-tree, soil. 

 


