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 ۲۰۱    ۱۳۸۲، سال ٣ ، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 

در مناطق  ارتباط بين فراواني هزارپا با تركيب عناصر غذايي الشبرگ
 ١) مازندران‐مطالعه موردي دارابكال ( جنگلكاري شده و مخروبه

 

 ٣                  شيرزاد محمدنژاد كياسري٢رامين رحماني

 چكيده

هـاي    جنگلكـاري بـا گونـه     . فزايش يافته است  هاي مخروبه در شمال ايران  به علت دخالت انسان ا           در دو دهه اخير مساحت جنگل     

هاي زيستي مرتبط      افزايش فعاليت   با هاي مخروبه باشد، زيرا    تواند روشي مناسب براي احيا و بازسازي جنگل         اصالح كننده خاك مي   

ا هـدف تعيـين     اين بررسي ب  . نمايد  با تجزيه الشبرگ و چرخه عناصر غذايي، روند بازگشت اكوسيستم به شرايط طبيعي را كوتاه مي               

ساله افرا، بلوط، توسكا و زربين در مقايسه با يك جنگل مخروبه انجيلـي و ممـرز در                  ۱۴هاي    فراواني جمعيت هزارپا در جنگلكاري    

هـاي جمعيـت      نمونه انتخاب و ويژگي    ۵۰هاي مورد بررسي      در عرصه . شد غذايي الشبرگ انجام      عناصر تركيب  دارابكال با توجه به     

 زيوزن هزارپـا، وزن ، درصـد مـاده خشـك، درصـد              وشامل تعداد   ) متر  سانتي ۱۰ تا   ۰(برگ و اليه سطحي خاك      هزارپا، اليه الش  

پروتئين خام ، درصد چربي خام ، درصد الياف خام ، درصد خاكستر ، واكنش شيميايي الشـبرگ، درصـد رطوبـت وزنـي و وزن                          

 از Lohmander, 1928 (Ommatoiulus caspius( گونه هاي هزارپا به كليه نمونه. گيري شدند مخصوص ظاهري خاك اندازه

گرم در متـر مربـع و وزن          ميلي ۱۰۰گين زيوزن هزارپا بيشتر از      هاي افرا و بلوط ميان      كاري  نگلدر ج .  تعلق داشتند  Julidaeخانواده  

روبه انجيلي و ممرز ميانگين     هاي توسكا و زربين و جنگل مخ        كه در جنگلكاري    درحالي ، گرم در متر مربع بود     ۱۰۰۰الشبرگ كمتر از    

ـ   ۱۰۰۰گرم در متر مربع و ميانگين وزن الشبرگ بيشتر از           ميلي ۵۰زيوزن هزارپا كمتر از      ضـريب  . دسـت آمـد   ه گرم در متـر مربـع ب

   ، درصد الياف خـام الشـبرگ        )r=۸۰/۰(، درصد چربي خام الشبرگ     )r =‐۸۸/۰(همبستگي تعداد و زيوزن هزارپا با وزن الشبرگ         

)۵۳/۰= r (  و وزن مخصوص ظاهري خاك)۶۰/۰= r ( غـذايي الشـبرگ،    عناصـر در بين متغيرهاي مرتبط با تركيـب . دار بود معني 

 درختـي   هـاي   گونـه . داشت ) r =‐۶۹/۰(هاي اصلي     ترين همبستگي را با محور اول در تجزيه و تحليل مولفه            درصد چربي خام باال   

 تجمـع مـاده آلـي در اليـه          قـدار الشبرگ بر فراواني جمعيت هزارپـا و م         غذايي رعناصكاشته شده در جنگلكاري از طريق تركيب        

 .اند الشبرگ موثر بوده

 

 . غذايي عناصر تركيب، الشبرگ،جنگل مخروبه,  جنگلكاري،هزارپا :هاي كليدي واژه

                                                 
١
 ٥/١٢/٨١ :، تاريخ تصويب نهايي٢٠/٦/٨١:تاريخ دريافت‐

 لوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  استاديار، دانشگاه ع‐٢
 عضو هيات علمي، مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام مازندران  ‐٣
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 ۲۰۲    ۱۳۸۲، سال ٣ ، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 مقدمه

جنگل دارابكال واقع در جنوب شرقي شهرستان ساري در 
سير . كال قرار دارد روستاهاي اوسا، مرسم و دارابهمسايگي

حدي  هقهقرايي اين جنگل به علت افزايش روند تخريب ب
 راي ب۱۳۶۶ كه سازمان جنگلها و مراتع در سال رسيده بود

پس  را اي گستردههاي مخروبه، سطح  احيا و بازسازي جنگل
هاي افرا، بلوط، توسكا و زربين   گونه يكسره با قطعاز

طق تخريب يافته و  مناگستردگي دليلبه . جنگلكاري كرد
 امكانات و منابع مورد نياز براي اجراي بودنمحدود
در ياد شده هاي جنگلكاري سنواتي، اجراي برنامه  طرح

سرتاسر جنگل داربكال ميسر نگشت و در حال حاضر 
 در كنار  انجيلي و ممرزهاي جنگلي مخروبه عرصه

 .شوند  ديده مي۱۳۶۶هاي سال  جنگلكاري
، عوامل زيستي رويشگاه جنگل تحت پس از جنگلكاري     

از (خواران  الشريزه. يابند تاثير گونه كاشته شده تغيير مي
باشند به اليه مواد  كه جزو عوامل زيستي مي) جمله هزارپا

آلي و هوموس خاك وابسته هستند و انرژي مورد نياز را 
مانند الشبرگ، پوست، (ها  تغذيه الشريزهوسيله  به

) هاي مرده گياهان و ساير اندامهاي خشكيده  سرشاخه
هاي درختي   الشريزه گونه،از طرف ديگر. آورند دست مي هب

مختلف داراي تركيبات شيميايي متفاوت هستند كه نوع 
. آنها روي تحوالت مواد آلي و هوموس تاثير بسزايي دارد

تواند  بنابراين گونه درختي مورد استفاده در جنگلكاري مي
با توجه . خواران تاثير داشته باشد يزه تغيير جمعيت الشربر

خواران در تجزيه مواد آلي و چرخه عناصر  به نقش الشريزه
 شناخت تاثير گونه درختي مورد استفاده در ،غذايي

خواران اهميت بسزايي  جنگلكاري بر جمعيت الشريزه
اين بررسي با هدف مطالعه فراواني جمعيت هزارپا . يابد   مي

طقه دارابكال و مقايسه آن با يك هاي من در جنگلكاري
هاي خاك  جنگل مخروبه انجيلي و ممرز با توجه به ويژگي

 .و الشبرگ انجام پذيرفت
كنند و  هزارپاها در سطح خاك و الشبرگ زندگي مي      

برگ مناطق معتدل و استوايي فراواني  هاي پهن در جنگل
  جنس و۱۷۰۰ خانواده، ۱۱۵اين رده شامل . بيشتري دارند

د كه نباش  گونه شناخته شده مي۱۰۰۰۰به طور تقريبي 

هاي موجود را در بر  احتماال يك پنجم تعداد واقعي گونه
زي و داراي  رده هزارپاها جزو بندپايان خشكي. گيرد مي

شاخك آنها ساده و داراي . ندگذار  تخم وبودهآرواره و تراشه 
ل هاي بدن به استثناي چند بند او قطعه. هشت بند است

قطعات . گيرند داراي دو جفت پا است كه پس از سر قرار مي
گر يتشكيل دهنده بدن نيز به دليل درهم رفتن در يكد

خاصيت ارتجاعي دارند و به استثناي چند گونه معدود در 
صورت  همارپيچ شدن و يا ب, ها براي پيچيدن بيشتر گونه

ل بكرزايي در هزارپاها معمو. اند گوي درآمدن سازگار شده
متر طول   ميلي۱۰نيست ولي در چندين گونه كه كمتر از 

مواد , ها بيشتر هزارپاها از الشبرگ. دارند گزارش شده است
گياهي در حال پوسيدن و مواد دفعي پستانداران تغذيه 

نقش هزارپاها درخاك شامل , طوركلي به. كنند مي
, اختالط آنها با مواد معدني, هاي گياهي خردكردن بازمانده

جزيه نسبي مواد آلي و كمك به هوموسي شدن اين مواد ت
هاي زيرزميني به افزايش  عالوه با حفر داالن و راه هب. است

تهويه و بهبود شرايط فيزيكي خاك كمك , نفوذپذيري
 .كنند مي
 و Akamptogonusي هابررسي جمعيت هزارپا    

Hoplatessaraهاي نهالستان كاج دريايي   كه در الشبرگ
نشان داد كه تغذيه هزارپا در تجزيه , كردند ميزندگي 

 در تخريب مكانيكي هاهزارپا. الشبرگ نقش با اهميتي دارد
اي و  هاي نشاسته مواد آلي و تجزيه پكتين) خرد كردن(

بررسي . نقش با اهميتي دارند) در دستگاه گوارش(سلولز 
) ۱۹۸۶ تا ۱۹۷۷از (جمعيت هزارپا در جنگل راش آلمان 

 ۲۴ونه را نشان داد كه به طور متوسط با تراكم  گ۱۳حضور 
گرم در   ميلي۱۴۰عدد در متر مربع داراي زيوزن خشك 

 ۰۵/۰در نتيجه اين تحقيق مشخص شد كه. متر مربع بودند
 گرم الشبرگ موجود در يك ۵۳۴درصد از مجموع  ۱تا 

 .شود متر مربع توسط هزارپا تجزيه مي
غييرات شيميايي هاي تشريحي نمايانگر ت آزمايش     

 Pachyiulus foetidisimusالشبرگ در روده هزارپاي 
 گرم گلوكز و  ميلي۶/۶,  گرم الشبرگ بلوط۱۰۰در . است
كه پس از   درحالي،گرم سلولز وجود داشت  ميلي۳/۲۸

 ۱۰يادشده گرم مدفوع گونه ۱۰۰مصرف الشبرگ بلوط در 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ۲۰۳    ۱۳۸۲، سال ٣ ، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد

يقي در تحق. گرم سلولز يافت شد  ميلي۴گرم گلوكز و  ميلي
هاي گونه راش  ديگر مشخص گرديد كه تغذيه الشبرگ

 موجب افزايش Glomeris marginataتوسط هزارپاي 
 دسترس براي درقابل توجه فسفر و نيتروژن 

در يك بررسي آزمايشگاهي . ها شده است ميكروارگانيسم
 از الشبرگ راش Glomeris marginataتغذيه هزارپاي 

)Fagus sylvatica (زمستان هاي در فصل )و بهار ) بهمن
ها و در   ميكروارگانيسمموجب افزايش زيوزن) ارديبهشت(

. موجب كاهش آن شد) مهر(و پاييز ) مرداد(فصول تابستان 
هاي بهمن و  اين تحقيق نشان داد كه تغذيه هزارپا در ماه

ها موجب افزايش  رد كردن الشبرگدليل خ هارديبهشت ب
هاي خاك شده  سم ميكروارگاني دسترس برايدركربن 
هاي مرداد و مهر به سبب كاهش  كه در ماه يدرحال, است

منابع , اي هزارپا هاي تغذيه قابل مالحظه الشبرگ و فعاليت
هاي خاك افزايش  دسترس براي ميكروارگانيسمدر كربن 

هاي  در نتيجه تحقيقي ديگر كه در جنگل. نيافته است
در نوع باكتري هفت , برگ مسكو انجام گرفت پهن

در اين محيط پس از . هاي بلوط شناسايي شدند الشبرگ
خرخاكي و كرمهاي خاكي , كاهش جمعيت هزارپا

 .ها نيز كاهش يافت تنوع باكتري, زي الشبرگ
 

 ها مواد و روش

جنگل داربكال در جنوب شرقي شهرستان ساري بين 

هاي   و عرض۵۲° ۳۱′  و۵۲° ۱۴′هاي جغرافياي  طول

.  شمالي واقع شده است۳۶° ۳۳′ و۳۶° ۲۸′جغرافيايي 
جهت عمومي منطقه شمال و شمال غربي و متوسط شيب 

 ۳۰۰ تا ۱۸۰ارتفاع منطقه بين . باشد  درصد مي۴۰حدود 
هاي جنگلي  تركيب توده. كند متر از سطح دريا تغيير مي

, باشند شامل انجيلي منطقه مورد مطالعه كه مخروبه مي
هاي مورد بررسي  كاريجنگل. توسكا و افرا است, بلوط, ممرز

توسكا و , بلوط,  كاشته شدند شامل افرا۱۳۶۶كه در سال 
 .باشد زربين مي

بكال كه رابر اساس اطالعات حاصل از ايستگاه هواشناسي دا
, گيري شده است اندازه) ۱۳۵۰‐۱۳۷۰( سال ۲۰در طول 

ميانگين , گراد  درجه سانتي۳/۱۶ميانگين دماي ساالنه 
, گراد  درجه سانتي۸/۳۱ين ماه  دما در گرمتربيشترين
, گراد  درجه سانتي۲ دما در سردترين ماه كمترينميانگين 

متر و ميانگين   ميلي۸/۱۲۲۴متوسط تبخير ساليانه 
 .باشد متر مي  ميلي۷۲۴بارندگي ساليانه 

هاي ريز و   و با سنگ استخاك نسبتا عميق تا عميق
و بافت خاك كمي سنگين تا سنگين . استدرشت همراه 

دواني  ريشه. نفوذپذيري آب در خاك متوسط تا ضعيف است
غالبا متوسط تا ضعيف است كه علت آن وجود اليه ضخيم 

بر اساس مطالعات . باشد  خاك ميزيرينرس در عمق 
سنگ مادري غالب در منطقه مارن است كه , شناسي زمين

و )  درصد۵۰بيش از (به دليل دارا بودن رس فراوان 
 .شود اي مي هاي توده جب بروز لغزشنفوذپذيري كم مو

، پس از جنگل گردشي در ۱۳۸۰در نيمه دوم فروردين 
سطح منطقه دارابكال، چهار عرصه جنگلكاري شده با 

 زربين و يك عرصه جنگلي ، بلوط هاي افرا، توسكا، گونه
مخروبه انجيلي و ممرز كه از نظر شرايط رويشگاهي مشابه 

برداري از   نمونهرايب. ها بود، انتخاب شدند جنگلكاري
هاي  جمعيت هزارپا، الشبرگ و خاك در هر يك از عرصه

صورت تصادفي سيستماتيك  ه نقطه ب۱۰انتخاب شده 
برداري از جمعيت هزارپا با  نمونه. مشخص گرديدند

آوري الشبرگ در قطعات نمونه يك متر مربعي صورت  جمع
 .گرفت

رش آنها با هاي هزارپا از الشبرگ و شما جداسازي نمونه
هاي   تعيين زيوزن، نمونهرايب. چين انجام شد روش دست
گراد   درجه سانتي۷۰ با استفاده از آون در حرارت تهيه شده

 ساعت خشك و ۲۴براي رسيدن به وزن ثابت به مدت 
. سپس توسط ترازو با دقت يك صدم گرم توزين شدند

 پروفسور آزمايشگاه شناسايي به برايهاي هزارپا  نمونه
هنريك انگهاف در كشور دانمارك ارسال شدند و در نتيجه 

ها به گونه   مشخص گرديد كه كليه نمونه
Ommatoiulus caspius )١٩٢٨ ،Lohmander ( از

 . تعلق داشتندJulidaeخانواده 
هاي الشبرگ پس از خشك كردن در هواي آزاد  وزن نمونه

اي ه به منظور بررسي ويژگي. گيري شد با دقت گرم اندازه
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, وزن ماده خشك, واكنش شيميايي, ها اي الشبرگ تغذيه
چربي خام و الياف خام , پروتئين خام, وزن خاكستر

هاي الشبرگ با  واكنش شيميايي نمونه. گيري شدند اندازه
 و ۵ به ۱استفاده از محلول الشبرگ و آب مقطر به نسبت 

گيري واكنش شيميايي مشخص  دستگاه الكتريكي اندازه
گيري وزن ماده خشك پس از خشك كردن  زهاندا. شد
گراد تا   درجه سانتي۸۰هاي الشبرگ در دماي  نمونه

براي تعيين وزن . رسيدن به وزن ثابت انجام گرفت
 ساعت ۴يك گرم از هر نمونه الشبرگ به مدت , خاكستر

محاسبه . گراد سوزانده شد  درجه سانتي۵۵۰در دماي 
كل با روش كجلدال پروتئين خام پس از تعيين درصد ازت 

اتر به عنوان  اتيل چربي خام با استفاده از دي. صورت گرفت
مواد , گيري الياف خام براي اندازه. گيري شد حالل اندازه

  باقيمانده از استخراج چربي خام ابتدا در اسيد سولفوريك 
به مدت ) ۲۵/۱%(و سپس در هيدروكسيد پتاسيم ) %۲۵/۱(

نجام پس از محاسبه و كسر سرا.  دقيقه جوشانده شدند۳۰
 .دست آمد هوزن الياف خام ب, كردن خاكستر مواد باقيمانده

 يك نمونه ،در هر قطعه نمونه با استفاده از استوانه فلزي
متر برداشت و  سانتي شش  و ارتفاع ۱۰خاك به قطر 

 فيزيكي آن شامل درصد رطوبت وزني و وزن هاي ويژگي
 .دشمخصوص ظاهري تعيين 

 هاي ويژگيهاي تعداد و زيوزن هزارپا و  انگينمقايسه مي
هاي مورد بررسي با استفاده از  الشبرگ و خاك در عرصه

تجزيه و تحليل واريانس و آزمون دانكن در سطح پنج 
هاي درختي با   شناخت ارتباط گونهرايب .درصد انجام شد

هاي فيزيكي خاك و تركيب   ويژگي فراواني جمعيت هزارپا،
شبرگ، ابتدا ضريب همبستگي محاسبه و عناصر غذايي ال

 هاي اصلي سپس از تجزيه و تحليل مولفه
)PCA (ها  استفاده شد و بر اين اساس موقعيت جنگلكاري

و جنگل مخروبه مورد بررسي در ارتباط با محورهاي اصلي 
 .اي نمايش داده شدند طور مقايسه هب

 

 نتايج

يوزن هزارپا، هاي تعداد و ز در نتيجه مقايسه آماري ميانگين
در سطح پنج (دار  هاي مورد بررسي به دو گروه معني عرصه

هاي افرا و  بر اين اساس جنگلكاري. تقسيم شدند) درصد
  جنگل ، زربين،هاي توسكا بلوط در گروه اول و جنگلكاري

. مخروبه انجيلي و ممرز در گروه دوم قرار گرفتند
ترتيب  هل بهاي تعداد و زيوزن هزارپا در گروه او ميانگين

 ،گرم در متر مربع بودند  ميلي١٠٠ عدد و ١٠بيشتر از 
در . الي كه در گروه دوم كمتر از اين مقادير يافت شدحدر

 هزارپا وجود داشت ولي در برخي ،هاي گروه اول تمام نمونه
 ).٢و١هاي  جدول(هاي گروه دوم هزارپا يافت نشد  از نمونه

 نشان داد كه مقايسه فراواني هزارپا و وزن الشبرگ
هاي افرا و بلوط داراي بيشترين جمعيت هزارپا و  جنگلكاري
 ولي در ،گرم الشبرگ در متر مربع بودند١٠٠٠كمتر از 
 جنگل مخروبه انجيلي و ، زربين،هاي توسكا جنگلكاري

گرم ١٠٠٠ممرز كمترين جمعيت هزارپا و بيشتر از 
ن با مرتب كرد). ٣جدول (الشبرگ در متر مربع يافت شد 

هاي مورد بررسي بر اساس زيوزن هزارپا از بزرگ به  عرصه
براي مقايسه توام يادشده كوچك و استفاده از ترتيب 

تغييرات زيوزن هزارپا و وزن الشبرگ مشخص گرديد كه 
زيوزن هزارپا روند كاهشي داشت ولي وزن الشبرگ داراي 

 ).١شكل ( روند افزايشي بود 
ي درصد رطوبت وزني و ها نتيجه مقايسه آماري ميانگين

وزن مخصوص ظاهري خاك سطحي با نتيجه حاصل از 
هاي تعداد و زيوزن هزارپا انطباق  مقايسه آماري ميانگين

هاي  رسد كه خاك جنگلكاري نظر مي هبا وجود اين ب. نداشت
نتايج حاصل ). ٤جدول (تر باشند  افرا و بلوط از بقيه سنگين

هاي  نيز همانند ويژگيهاي غذايي الشبرگ  از بررسي ويژگي
جدول (فيزيكي خاك روند واضح و مشخصي را نشان ندادند 

با محاسبه ضرايب همبستگي، ارتباط فراواني هزارپا با ). ٥
 ).٦جدول (د شمتغيرهاي مورد بررسي مشخص 

 يافتن يك نگرش كلي از ارتباط فراواني هزارپا با براي
بررسي از هاي مورد   غذايي الشبرگ در عرصه عناصرتركيب

متغيرهايي كه با فراواني هزارپا داراي ضريب همبستگي 
 محاسبه تجزيه برايبودند، ) در سطح پنج درصد(دار  معني

). ٣و٢هاي  شكل( اصلي استفاده شدهاي و تحليل مولفه
 درصد از ٧٣ اصلي هاي مولفه تجزيه و تحليلمحور اول در 

ايانگر اين محور نم). ٣شكل (شود كل تغييرات را شامل مي
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 ۲۰۵    ۱۳۸۲، سال ٣ ، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد

محور اول . است زيستي هزارپا تمتغيرهاي مرتبط با فعالي
و در  ) r =٨٢/٠(وسيله وزن الشبرگ  هدر سمت مثبت ب
، تعداد  )r =‐٩٥/٠(وسيله زيوزن هزارپا  هسمت منفي ب

 ) r =‐٩١/٠(، درصد چربي خام الشبرگ )r =‐٩٥/٠(هزارپا
. گيرد شكل مي ) r =‐٨٠/٠(و وزن مخصوص ظاهري خاك 

 غذايي الشبرگ،  عناصرر بين متغيرهاي مرتبط با تركيبد
درصد چربي خام الشبرگ بيشترين همبستگي را با محور 

هاي مورد بررسي را به دو گروه  محور اول عرصه. اول دارد
 جنگل ، زربين،هاي توسكا جنگلكاري. كند تقسيم مي

مخروبه انجيلي و ممرز در سمت مثبت محور اول و 
را و بلوط در سمت منفي آن قرار هاي اف جنگلكاري

هاي واقع در  مهمترين ويژگي عرصه). ٢شكل (گيرند مي
سمت مثبت محور اول تجمع الشبرگ است كه نمايانگر 

هاي زيستي مرتبط با تجزيه الشبرگ  كاهش فعاليت
هاي واقع در سمت منفي محور اول  ويژگي عرصه. باشد مي

ايش درصد چربي شامل افزايش فراواني جمعيت هزارپا و افز
هاي  خام است كه نمايانگر مناسب بودن شرايط براي فعاليت

 .باشد زيستي مرتبط با تجزيه الشبرگ مي
). ٣شكل (است  تغييرات  كل درصد از١٧محور دوم سهم 

اين محور در سمت منفي تحت تاثير درصد الياف خام 
 ولي همبستگي آن در مقايسه با متغيرهاي است،الشبرگ 
  ).r =‐٦٩/٠(تر است  محور اول ضعيفوابسته به

هاي مورد بررسي بر اساس فراواني هزارپا  بندي عرصه طبقه
بايد . )٢ و ١هاي  جدول(شد نيز به نتيجه مشابهي منجر 

توجه داشت كه تعداد و زيوزن هزارپا بيشترين تاثير را در 
  ).r =‐٩٥/٠(گيري محور اول دارند شكل

هاي زيادي  د بررسي تفاوتهاي مور طور خالصه در عرصه هب
هاي غذايي الشبرگ  در فراواني جمعيت هزارپا و ويژگي

 غذايي  عناصرگونه درختي از طريق تركيب. يافت شد
كنندگان   كاهش فعاليت زيستي تجزيهوالشبرگ در افزايش 

تجمع الشبرگ . ريزخواران نقشي تعيين كننده دارد و خرده
گل مخروبه انجيلي و هاي زربين و توسكا و جن در جنگلكاري

هاي زيستي  ممرز نشانگر مساعد نبودن شرايط براي فعاليت
 .باشد مرتبط با تجزيه الشبرگ مي

 
 )مازندران ‐دارابكال(ها و يك جنگلكاري مخروبه   ميانگين تعداد هزارپا در جنگلكاري‐١جدول 

 تعداد هزارپا در متر مربع
 گونه درختي تيپ

 كمترين بيشترين ميانگين

 ٢ ٢٩ A ٥/١٣ افرا جنگلكاري

 ٢ ٢٤ A ٣/١٠ بلوط جنگلكاري

 ٠ ٧ B ٦/٢ توسكا جنگلكاري

 ٠ ٣ B ٢/١ انجيلي و ممرز جنگل مخروبه

 ٠ ١ B ٣/٠ زربين جنگلكاري

است اختالف هايي كه حرف سمت چپ آنها مشترك  در هر ستون بين ميانگين. ها با آزمون دانكن در سطح پنج درصد انجام شد مقايسه ميانگين
 .دار وجود ندارد معني
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 ۲۰۶    ۱۳۸۲، سال ٣ ، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 

 

 

 )مازندران‐دارابكال(ها و يك جنگلكاري مخروبه   ميانگين زيوزن هزارپا در جنگلكاري‐٢جدول 

 )گرم در متر مربع ميلي(وزن خشك هزارپا 
 گونه درختي تيپ

 كمترين بيشترين ميانگين
 ٢٧ ٣٩٢ A ١٨٢ افرا جنگلكاري

 ٢٧ ٣٢٤ A ١٣٩ بلوط اريجنگلك
 ٠ ٩٥ B ٣٥ توسكا جنگلكاري

 ٠ ٤١ B ١٦ انجيلي و ممرز جنگل مخروبه
 ٠ ١٤ B ٤ زربين جنگلكاري

هايي كه حرف سمت چپ آنها مشترك است اختالف  در هر ستون بين ميانگين. ها با آزمون دانكن در سطح پنج درصد انجام شد مقايسه ميانگين
 .دار وجود ندارد معني

 

 

 ) مازندران‐دارابكال(ها و يك جنگلكاري مخروبه  زن الشبرگ در جنگلكاري ميانگين و‐٣جدول 

 )گرم در متر مربع(وزن خشك الشبرگ 
 گونه درختي تيپ

 كمترين بيشترين ميانگين
 ٦٨٠ ١٦٠٠ C ٧٦١ افرا جنگلكاري
 ٦٠٠ ١١٥٠ B ٩٩٥ بلوط جنگلكاري
 ٦٧٠ ٢٥٠٠ B ١٤١٢ توسكا جنگلكاري

 ٥٠٠ ٢٢٠٠ A ١١٦٠  و ممرزانجيلي جنگل مخروبه
 ١٠٥٠ ٢٣٠٠ A ١٦١١ زربين جنگلكاري

 .دار وجود ندارد هايي كه حرف سمت چپ آنها مشترك است اختالف معني در هر ستون بين ميانگين. ها با آزمون دانكن در سطح پنج درصد انجام شد مقايسه ميانگين

 

 

 )مازندران‐دارابكال(ك جنگل مخروبه ها و ي ميانگين زيوزن هزارپا و وزن الشبرگ در جنگلكاري‐۱كلش
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 ۲۰۷    ۱۳۸۲، سال ٣ ، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 

 

 

 ) مازندران‐دارابكال (ها و يك جنگلكاري مخروبه   جنگلكاري در ظاهري خاك ميانگين رطوبت وزني و وزن مخصوص‐٤جدول 

 وزن مخصوص ظاهري )درصد(رطوبت وزني  گونه درختي تيپ

 B ٨٩/٠ AB ٣٦ افرا جنگلكاري

 A ٠١/١ BC ٢٨ بلوط جنگلكاري

 C ٧٣/٠  A ٥١ توسكا جنگلكاري

 B ٨٥/٠  C ٢٥ انجيلي و ممرز جنگل مخروبه

 B ٨٥/٠ AB ٤٠ زربين ريجنگلكا

 .دار وجود ندارد هايي كه حرف سمت چپ آنها مشترك است اختالف معني در هر ستون بين ميانگين. ها با آزمون دانكن در سطح پنج درصد انجام شد مقايسه ميانگين

 

 

 ) مازندران‐دارابكال(ها و يك جنگلكاري مخروبه  هاي غذايي الشبرگ در جنگلكاري  ويژگي‐٥جدول 

 گونه درختي تيپ
ماده 

 (%)خشك 

پروتئين خام 

(%) 

چربي خام 

(%) 

الياف خام 

(%) 

 خاكستر

(%)  

 واكنش

)pH( 

 ٥/٦ ٢٧ ٢١ ٨ ٩/١١ ٧٥ افرا جنگلكاري

 ٥/٥ ٢٢ ٢٦ ٣/٧ ٢/١٠ ٩٣ بلوط جنگلكاري

 ٤/٦ ١٦ ١٩ ٥/٤ ٣/١٤ ٩٢ توسكا جنگلكاري

 ٤/٦ ٢٩ ٥/١٤ ٥ ٧/٩ ٧٨ انجيلي و ممرز جنگل مخروبه

 ٤/٦ ٢١ ٢٢ ٥/٦ ٩ ٩٣ بينزر جنگلكاري
 .دار وجود ندارد هايي كه حرف سمت چپ آنها مشترك است اختالف معني در هر ستون بين ميانگين. ها با آزمون دانكن در سطح پنج درصد انجام شد مقايسه ميانگين

 

 

 

 

 ) مازندران–بكال ادار( زيوزن هزارپا با متغيرهاي الشبرگ و خاك  و ضرايب همبستگي تعداد‐۶جدول 

 خاك  الشبرگ 

 واكنش خاكستر ماده خشك وزن 
پروتئين 
 خام

 رطوبت وزني  الياف خام چربي خام
وزن مخصوص 

 ظاهري
 ns ۳۶/۰‐ ns ۲۸/۰ ns ۳۵/۰‐ ns ۱۹/۰ *۸۰/۰ *۵۳/۰  ns۲۳/۰‐ *۶۰/۰ ‐۸۸/۰* تعداد هزارپا

 ns ۳۵/۰‐ ns ۲۸/۰ ns ۳۵/۰‐ ns ۱۹/۰ *۸۰/۰ *۵۳/۰  ns۲۳/۰‐ *۶۰/۰ ‐۸۸/۰* رپازيوزن هزا
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 ۲۰۸    ۱۳۸۲، سال ٣ ، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 .دار نيست  همبستگي در سطح پنج درصد معنيns .دار است همبستگي در سطح پنج درصد معني*
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 ۲۰۹    ۱۳۸۲، سال ٣ ، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 

 جنگلكاري زربين

 جنگلكاري توسكا

جنگل 

انجيلي و ممرز  مخروبه

 جنگلكاري بلوط

 جنگلكاري افرا

-2 

-1 

0 

1 

2 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

 محور دوم

محور اول

 هاي اصلي ها و يك جنگل مخروبه نسبت به محورهاي اول و دوم در تجزيه و تحليل مولفه موقعيت مكاني جنگلكاري‐۲شكل 

۳          ۲         ۱         ۰         ۱‐         ۲‐        ۳‐  

 محور دوم

لمحور او

۴/۰  

۲/۰  

۰ 

۲/۰‐  

۴/۰‐  

۶/۰‐  

۸/۰‐  

۶/۰     ۴/۰      ۲/۰        ۰       ۲/۰‐      ۴/۰‐      ۶/۰‐  

تعداد و زيوزن 

 هزارپا

الشبرگ خام چربي درصد  

 وزن مخصوص 
 ظاهري خاك

الشبرگ خامدرصدالياف

 وزن الشبرگ

۲ 

۱ 

۰ 

۱‐  

۲‐  

 اول و دومها و يك جنگل مخروبه نسبت به محورهاي  موقعيت مكاني متغيرهاي مورد بررسي در جنگلكاري‐۳شكل 

 هاي اصلي در تجزيه و تحليل مولفه
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 ۲۱۰    ۱۳۸۲، سال ٣ ، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 گيري بحث و نتيجه

هاي شمال،  با توجه به افزايش روند تخريب در جنگل
هاي بومي روشي مناسب براي احيا و  گونهجنگلكاري با 
در انتخاب گونه عالوه بر . استهاي مخروبه  بازسازي جنگل

مالحظات مربوط به كميت و كيفيت رويش بايد به تاثير 
نامناسب . گونه در روند احيا اكوسيستم نيز توجه گردد

تواند موجب كاهش   غذايي الشبرگ مي عناصربودن تركيب
ريزخواران و تجمع مواد  كنندگان و خرده هاي  تجزيه فعاليت

آلي در سطح خاك گردد و به اين ترتيب با كاهش سرعت 
تجزيه الشبرگ و بازگشت عناصر غذايي به خاك موجب 

 .كاهش رويش و حاصلخيزي شود
دهنده وجود   نشان،هاي مورد بررسي مقايسه عرصه

كمترين  كه استتغييرات قابل مالحظه در فراواني هزارپا 
 هزارپا در متر مربع و زيوزن ۳/۰در جنگلكاري زربين با آن 
 آن در جنگلكاري افرا با بيشترينگرم در متر مربع و   ميلي۴
گرم در متر مربع   ميلي۱۸۲ هزارپا در متر مربع و ۵/۱۳

هاي انجام شده   در مقايسه با نتايج حاصل از پژوهش.است
 ،لوطد كه ميانگين زيوزن هزارپا در جنگلكاري بشمشخص 

 ولي ميانگين زيوزن ؛مشابه جنگل راش در آلمان است
هاي مورد   بيشتر و در ساير عرصه،هزارپا در جنگلكاري افرا
با توجه به اينكه تعداد هزارپا . باشد بررسي كمتر از آن مي

در جنگلكاري افرا و بلوط كمتر از جنگل راش آلمان بود 
هاي مورد  هتوان نتيجه گرفت كه اندازه هزارپا در عرص مي

 .استبررسي از هزارپاهاي جنگل راش آلمان بزرگتر 
 ، زربين،هاي توسكا در منطقه دارابكال جنگلكاري

جنگل مخروبه انجيلي و ممرز داراي بيش از يك كيلوگرم 
تجمع الشبرگ در سطح . باشند الشبرگ در متر مربع مي

در اين . باشد اي مي هاي تجزيه  كاهش فعاليتبيانگرخاك 
 ۵۰ه كاهش ميانگين زيوزن هزارپا به كمتر از منطق
هاي  گرم در متر مربع نشانه نامناسب بودن فعاليت ميلي

در حقيقت در اين تحقيق يك . باشد تجزيه الشبرگ مي
دار بين فراواني هزارپا با وزن  همبستگي منفي و معني

تجزيه الشبرگ به . دست آمد هب)  r =‐۸۸/۰(الشبرگ 
كنندگان و  و فعاليت كافي تجزيهمقدار زياد به حضور 

اين تحقيق نشان داده است . ريزخواران وابسته است خرده

هاي دارابكال موجب تجمع  كه كاشت زربين در جنگل
شده است كه در درجه )  گرم در متر مربع۱۶۱۱(الشبرگ 

 موجود در عناصر غذايياول تحت تاثير نوع تركيب 
براي خاكزيان  مصرف آن تواناييالشبرگ و پايين بودن 

اي هزارپا  هاي تغذيه بررسي عوامل موثر بر فعاليت. باشد مي
 الشبرگ بر مصرف شدن برگ بودن اي صفحهنشان داد كه 

 هاي برگ نبودن اي صفحهتوان  بر اين اساس مي. تاثير دارد
. زربين را جزو عوامل موثر بر كاهش فراواني هزارپا برشمرد

ي توسكا نيز تجمع بايد توجه شود كه در كف جنگلكار
 الشبرگ وجود دارد كه علت آن افزايش رطوبت خاك

كنندگان و  هاي تجزيه  و در نتيجه كاهش فعاليت)۴جدول (
مشخص شده است كه . باشد ريزخواران مي خرده

براي ) مانند توسكا(هاي داراي خاك مرطوب  رويشگاه
فعاليت هزارپا مناسب نيستند در نتيجه احتماال هزارپاها در 

به احتمال زياد در . تجزيه الشبرگ توسكا نقش اندكي دارند
رويشگاه توسكا، كرم خاكي نقش اصلي را در تجزيه 

در . نمايد الشبرگ و بازگشت عناصر غذايي به خاك ايفا مي
هاي  هاي مخروبه انجيلي و ممرز انجام فعاليت جنگل

تخريبي موجب افزايش بيش از حد نور و گرما در 
و خشك شدن اليه سطحي خاك گرديده زيراشكوب جنگل 

ريزخواران  كنندگان و خرده است، در نتيجه جمعيت تجزيه
كاهش يافته و موجب تجمع الشبرگ در سطح خاك شده 

رسد كاهش بيش از حد رطوبت خاك و  نظر مي هب. است
طور افزايش بيش از حد آن موجب ايجاد محدوديت  همين

 .شود در فراواني هزارپا مي
اين تحقيق مشخص گرديد كه افزايش در نتيجه 

متر گرم در   ميلي۱۰۰ميانگين زيوزن هزارپا به بيش از 
هاي تجزيه   شاخصي است كه نمايانگر افزايش فعاليتمربع

اين . استالشبرگ و كاهش تجمع مواد آلي در سطح خاك 
دهد كه در منطقه دارابكال، گونه درختي  تحقيق نشان مي

مهمترين عامل ) غذايي الشبرگ  عناصرواسطه تركيبات هب(
ها   رويشگاه از ولي در برخي؛در افزايش جمعيت هزارپا است

مرطوب بودن براي كاشت  دليل  ههايي كه ب مانند رويشگاه
 غذايي ذخايررغم مناسب بودن   علياستتوسكا مناسب 

 .يابد  فراواني جمعيت هزارپا كاهش مي،الشبرگ
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 سياست ،انتخاب تركيب و آميختگي گونه درختي
در . استهاي مخروبه  مناسبي براي احيا و بازسازي جنگل

هاي خالص، در صورت اتخاذ سياست  مقايسه با جنگلكاري
هاي آميخته، روند احيا و بازسازي  مبني بر استفاده از جنگل

بخصوص . هاي مخروبه سرعت بيشتري خواهد گرفت جنگل
ده خاك كنن هاي اصالح هاي انتخاب شده جزو گونه اگر گونه
كننده  هاي بومي اصالح جنگلكاري آميخته با گونه. باشند

 عناصر غذايي و چرخه مثبتي كه روي آثارخاك، به سبب 
حاصلخيزي خاك دارد، ابزار مناسبي براي احيا و بازسازي 

بررسي جمعيت هزارپا در . استهاي مخروبه  جنگل
برگ روسيه نشان داد در جنگل ممرز كه  هاي پهن جنگل
 عدد هزارپا ٨٧چندين گونه چوبي در زيراشكوب بود، داري 

 ولي در جنگل راش خالص، تراكم ،در متر مربع يافت شد
اين نتيجه .  عدد در متر مربع كاهش يافت٣٠هزارپا به 

همانطور كه در . دهد تاثير مثبت آميختگي را نشان مي
 با هدف ١٣٦٦مقدمه گفته شد، انجام جنگلكاري در سال 

هاي مخروبه دارابكال صورت گرفته  زي جنگلاحيا و بازسا
نتيجه بررسي فراواني هزارپا و وزن الشبرگ نشان . است
دهد كه كشت خالص گونه زربين براي دستيابي به  مي

با توجه به نتيجه اين . هدف فوق روش مناسبي نبوده است
هاي  ها را در احيا جنگل توان نقش ساير گونه بررسي مي

بديهي است در صورت استفاده .  كردمخروبه مثبت ارزيابي
، كننده خاك هاي اصالح هاي آميخته با گونه از جنگلكاري

با توجه به . توان به روند احيا سرعت بيشتري بخشيد مي
 اصالح ويژگياينكه ممرز، افرا و توسكا در مقايسه با بلوط از 

كنندگي بيشتري برخوردار هستند، استفاده از آنها در 
تواند روند بهبود وضعيت  ري آميخته ميهاي جنگلكا طرح

. چرخه عناصر غذايي و حاصلخيزي رويشگاه را تسريع نمايد
در گذشته درختان بلوط و ممرز همراه با انجيلي، افرا و 

. دادند هاي دارابكال را تشكيل مي توسكا تركيب اصلي جنگل
بر اين اساس بايستي براي احيا جنگلهاي دارابكال از 

 اقدام يادشدههاي  ته با استفاده از گونهجنگلكاري آميخ
در هنگام اجراي جنگلكاري آميخته، گونه غالب با . شود

رويشگاه انتخاب  هاي خاك و فيزيوگرافي توجه به ويژگي
هاي جنوبي و با خاك  براي مثال در دامنه. خواهد شد

هاي شمالي كه داراي   بلوط و در دامنه سنگين و عميق،
تند، ممرز به عنوان گونه غالب تر هس خاك نسبتا سبك

هاي مرطوب  ها و در رويشگاه در حاشيه آبراهه. خواهد بود
داراي خاك سبك از توسكا به عنوان گونه غالب استفاده 

 .خواهد شد
رسد نوع گونه درختي انتخاب شده در  نظر مي هب
هاي مخروبه دارابكال، از طريق تركيب غذايي  جنگل

  رويشگاهر روند احيا و بازسازيالشبرگ بيشترين تاثير را د
در . باشد اين نتيجه براي مديريت جنگل مهم مي. اند داشته

انجام عمليات توان با  هاي خالص موجود مي مورد جنگلكاري
هاي بومي  تدريج شرايط را براي استقرار گونه پرورشي به

 افزايش آميختگي، روند بهبود مساعد نمود و از طريق
در مورد جنگلكاري زربين . شيداكوسيستم را سرعت بخ

برگ مانند  هاي پهن شود كه با كاشت گونه پيشنهاد مي
 جنگلكاري را به سمت آميختگي تدريج  بهبلوط، افرا و ممرز

 هاي مولفه  و تحليل تجزيه در نتايجهمانطور كه. سوق داد
هاي درختي مختلف  اصلي و مقايسه تاثير جنگلكاري با گونه

كننده  هاي اصالح ن داده شد، گونهبر جمعيت هزارپا نشا
خاك به سبب داشتن تركيب غذايي مناسب در الشبرگ 

توانند موجب  مي) چربي خام و احتماال پروتئين خام(
البته بايستي توجه داشت كه . افزايش جمعيت هزارپا شوند

در صورت نامناسب بودن ساير عوامل رويشگاهي مانند 
 مثبت آثارد خشكي، افزايش بيش از حد رطوبت و يا تشدي

 .يابد كننده كاهش مي هاي درختي اصالح جنگلكاري با گونه
در اين تحقيق مشخص شد كه فراواني هزارپا در 

هاي افرا و بلوط به دليل باال بودن درصد چربي  جنگلكاري
خام الشبرگ بيشتر از جنگلكاري زربين و جنگل مخروبه 

جنگلكاري توسكا فراواني هزارپا در . باشد انجيلي و ممرز مي
تاثير جنگلكاري با . يابد به دليل باال بودن رطوبت كاهش مي

گونه زربين در اصالح و بازسازي جنگلهاي مخروبه بسيار 
 .باشد هاي توسكا، افرا و بلوط مي كمتر از گونه
اصالح ) توان (ويژگي  درختان جنگلي از نظربررسي
دي بن  در شرايط رويشگاهي مختلف و طبقه خاككنندگي
 .استهاي درختي بر اساس نتايج حاصل از آن ضروري  گونه
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Relation Between Millipedes Abundance and Litter 
Nutritional Elements Composition in Afforested and Disturbed 

Sites (Case Study: Darabkola-Mazandaran) 
 

 
R.Rahmani1              Sh. Mohammadnejad Kiasari2 

 
Abstract 
During last two decades, deforested areas have been increasing in Caspian region in north of Iran due 
to human destruction. Litter decomposition, nutrient cycling and shortening of ecosystem recovery 
could be a suitable approach in addition to afforestation with ameliorating species for rehabilitation of 
disturbed Caspian forests. This study was conducted to determine the abundance of millipedes within 
14 years old afforestation stands of maple, oak, alder and cypress in comparison with a nearby 
disturbed stand of ironwood-hornbeam in Darabkola (Mazandaran, Iran), with particular attention to 
nutritional elements composition of litter. A total of 50 samples of litter layer were taken for 
abundance and biomass of millipedes. Such chemical properties of litter and soil as dry weight, 
organic matter, crude protein, crude lipid, crude fiber, ash content and pH were analyzed. 
Simultaneously, equal samples were chosen from topsoil layer (0-10cm) to measure moisture content 
and bulk density.  
Mean biomass of millipedes was over 100 mg/m2 and mean dry weight of litter was less than 1000 
g/m2 in afforestation stands of maple and oak. In contrast to the above mentioned afforestations, these 
parameters were under 50 mg/m2 and over 1000 g/m2 in other study area. Number and biomass of 
millipedes had significant correlations with dry weight (r = -0.88), crude lipid (r = 0.80), crude fiber 
(r= 0.53) and bulk density (r = 0.60). However, crude fiber had by far the highest correlation with the 
first axis of the PCA (r = -0.69). Abundance of millipedes and litter accumulation was significantly 
influenced by the tree species planted in afforestations through nutritional composition of litter. 
 
Keywords: Millipede, Afforestation, Disturbed forest, Litter, Nutritional composition. 
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