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  چکیده

 هنگامه ب روان يهاهماس هجوم معرض در دديتعم هاينتااسر نظاز این  ؛دارد قرار خشک نیمهو  خشک هیناح در کشور ایرانز ای عیوس خشب

مالچ نفتی بر  تأثیر این پژوهش،در . استهاي روان استفاده از مالچ نفتی هاي تثبیت ماسهیکی از روش. هستندلی فص وی دائم بادهاي وزش

تحقیق شامل  هاي داده .مطالعه شد استان هرمزگانجاسک  شهرستانتنوع، غنا و یکنواختی ماکروفون خاك و پوشش گیاهی در هاي  شاخص

ماکروفون خاك و مترمربعی  5×5پالت  60پوشش گیاهی با استفاده از . پوشش و غناي پوشش گیاهی و غنا و تنوع ماکروفون خاك استتراکم، تاج 

 Pastافزار با استفاده از نرمنیز هاي غنا و تنوع زیستی شاخص. برداري شدنمونه %)50اتیلن گالیکول  هاي حاوي پلیشیشه( تله گودالی 80نیز 

و  9/2شده در دو فصل پاییز و بهار به ترتیب  مالچ پاشیکه غناي منطقه هاي تنوع ماکروفون خاك نشان داد نتایج مقایسه شاخص. محاسبه شد

برابر منطقه  1/3و  6/3یز، به ترتیب در فصل پایشده نیز  مالچ پاشیمنطقه در شاخص تنوع شانون و سیمپسون  .است برابر منطقه شاهد 5/16

هاي نادر ماکروفون خاك که بیانگر بیشتر بودن گونه بودشاهد  برابر منطقه 15شده در فصل بهار  مالچ پاشیهاي تنوع منطقه شاخص .بودشاهد 

ی پاشمالچدو منطقه در پوشش گیاهی ی زیستهاي غنا و تنوع مالچ نفتی بر شاخص تأثیرنتایج . شده نسبت به منطقه شاهد است مالچ پاشیمنطقه 

  .است مناطق مورد مطالعهدر سال از زمان مالچ پاشی  14تا  10پس از گذشت پوشش گیاهی تنوع شده و شاهد نیز بیانگر یکسان بودن 

  

 .نفتی مالچ؛ شاخص یکنواختی؛ ماکروفون خاك؛ تنوعتعداد گونه؛ : کلیدي گانواژ

 
 

  مقدمه

 طبیعـی،  منـابع بخـش   ترین مهم از یکی عنوان به خاك

فرسـایش  ]. 27[دارد  انسان زندگی در ايعمده بسیار نقش

ع تخریب سرزمین در منـاطق  انوا ترین عمده، یکی از خاك

 یـافتن  بنـابراین،  ].13[ شـود مختلف جهـان شـناخته مـی   

 کـاهش  ممکـن  حـداقل  به را فرآیند این بتواند که هایی راه

ز ای عیوسـ  خـش ب ].23[ آید به شمار می جدي امري دهد،

ــران کشــور ــناح در ای ــرار خشــک هی ــن زادارد،  ق ــ ای ر نظ

ـ  روان يهـا هماسـ  هجـوم  معرض در دديتعم هاي نتااس ه ب

 ].19[ قــرار دارنــدلی فصــ وی دائمــ بادهــاي وزش هنگــام

 پوشـش  هرمزگان استاندر  اخیر سال چند هايخشکسالی

ــر گیــاهی ــان در موجــود فقی ــین از را بیاب ــرده ب ــد و ب  رون

 شــدت عامــل ایــن اســت کــه داده افــزایش را زایــی بیابـان 

 اسـت  داشته پی در را بحرانی هايکانون در بادي فرسایش

 تـأثیر  تحـت  منـاطق  و هـا  کـانون  ایـن  بخش عمـده  ].27[

 بـه ویـژه  اسـتان،   شـرقی  هـاي جلگـه  در بـادي  فرسـایش 

 ].1[است  یافتهتمرکز جاسک شهرستان

هـاي روان اسـتفاده از   هـاي تثبیـت ماسـه   یکی از روش

هـاي سـنگین   مالچ نفتی از فـرآورده  .]18[ استمالچ نفتی 

صـورت امولسـیون بـا وسـایل      نفت است که پس از ذوب به

در  ].19[شـود  مخصوص روي زمین موردنظر پاشـیده مـی  

هاي نفتـی بـراي تثبیـت    استفاده از مالچ 1348ایران سال 

 نفتـی  مـالچ عالوه بر این  ].12[هاي روان آغاز گردید ماسه
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 مقابـل  در خـاك  از حفاظـت افزايش جـذب آب،   اهداف با
 تقويـت  بـراي  شـرايط  بهبـود  ،گردوغبـار  كاهش فرسايش،
ــاهي، پوشــش ــان ريشــه از محافظــت گي ــل در گياه  مقاب
  ].18[ شده است استفاده خاك جابجايي

هـاي روان،  مالچ نفتي در تثبيت ماسـه  تأثيرطوركلي  به
سـطحي و پيوسـته نمـودن    افزايش پايداري خاك به دليل 

ذرات ماسه و در نتيجـه افـزايش مقاومـت سـطوح فوقـاني      
ايجـاد   هـدف . اسـت  در مقابـل فرسـايش بـادي   زارها ماسه

اســت كــه اســتقرار پوشــش گيــاهي، از طريــق  شــرايطي 
كاري، بذرپاشي، قلمه كاري و به خصـوص بـه صـورت     نهال

در  و طبيعي فراهم شده و گياهـان بتواننـد مسـتقر شـوند    
به خوبي انجام  هاي روانتثبيت ماسه جه اين عملكردها،نتي

 ].12[ گردد

و  خـاك  ساكن زمين زنده موجودات چهارم يك از بيش
 ].9[ هسـتند  بقاياي مواد آلي موجـودات در سـطح خـاك   

 كـه  اسـت  اكوسيسـتمي  از خـدمات  ي،ايغـذ  عناصر چرخه
 شود مي ارائه زي و الشبرگ يززنده خاك موجودات يلهوس به
آلـي  مـواد   تجزيهنقش مهمي را در  زي جانوران خاك ].5[

ايفـا  چرخـه عناصـر معـدني     سازي آسانو در نتيجه  خاك
انـدازه و نـوع    زي با توجه به موجودات خاك ].24[ كنندمي

ها يكـي از ايـن   كه ماكروفون  اندبه چند گروه تقسيم شده
 تعريـف،  بر اساس هاي خاكماكروفون ].7[ ها هستندگروه

] 4و  17[ مترميلي 2بيش از طول بدن با اندازه  موجوداتي
سـازي  ، آزاد]26[ هومـوس شوند كه در ايجـاد  را شامل مي

 1معدني كردنيند آفرعناصر غذايي مهم براي گياهان طي 
 درنقش دارند و موجودات كليدي مؤثر  ]26و  8[ مواد آلي

سـازي،  برگ تجزيه و تخريب زيستي بقاياي مواد آلي، خاك
بهبــود و در پيكــره خــاك مــواد مغــذي و توزيــع انتشــار 
ايـن   زيسـتي  تنوع .]30[هاي فيزيكي خاك هستند  ويژگي

 حفـظ  در تـوجهي  قابـل  خـدمات  منشـأ  زيخاك موجودات
هـاي گيـاهي و    اكوسيستم و زيسـتگاه سـاير گونـه    سالمت

 خـاك  مهرگـان  بي كاهش كه جا آن از ].21[است جانوري 
 تجزيـه،  رونـد  خـاك،  ساختار رويبر منفي  اثرات تواند مي

در  باشـد،  داشته گياهان و رشدگازها  تبادل و نفوذ فرآيند
ارزيـابي   و زيستگاه مديريت حفاظت، هاي برنامه و اكولوژي

                                                      
1- Mineralization  

ايـن   فراوانـي  و غنا تنوع، هاي شاخص تعيين به اكوسيستم
  ].20[است  نياز جانداران

به  پژوهشگرانبرخي از با توجه به مطالعات انجام شده، 
ي هـا  مـالچ اثرات منفي و برخي ديگر نيز به اثـرات مثبـت   

 ]18[مثـال كرمـي خـانيكي     عنوان به. اند نمودهنفتي اشاره 
اظهار نمود كه مالچ نفتي باعث كاهش تنوع پوشش گياهي 

 ]12[از طرف ديگر، غالمـي طبسـي و همكـاران     شود؛مي
سـوء بـر   كنند كه مالچ نفتي ضـمن نداشـتن اثـر    بيان مي
هـاي بـومي و بهبـود    موجب بازگشت طبيعي گونه ،گياهان

همچنـين نتـايج   . شـود  يموضعيت پوشش گياهي و خاك 
مالچ نفتي بـه دليـل فـراهم كـردن     كه  نشان داد پژوهشي

گرماي بيشتر در اليه رويـي خـاك، تنهـا تـأثير مثبـت در      
تر جوانه زدن بذرها دارد ولي به دليـل اينكـه اصـوالً    سريع

كنـد  فيزيكي براي خروج جوانه از خـاك ايجـاد مـي   مانعي 
 ].29[شـود  موجب كاهش درصـد سـبز شـدن بـذرها مـي     

هاي نفتي، اظهار داشت با مقايسه اثرهاي مالچ] 14[هاوارد 
كه مالچ نفتـي موجـب حفاظـت بسـتر كاشـت در مقابـل       

طور بررسي اثرات مالچ نفتـي و   ينهم. فرسايش شده است
كـه بـه    دهـد  نشان ميها  و نهال ها بر روي قلمه التيس پلي

، سـبز   ها توسط مالچ نفتـي  اندود شدن سطح قلمه علت قير
بـا   ،بنـابراين  ].2[گـردد   با مشكل مواجه مـي  ها آنشدگي 

بـر   ي نفتيها مالچ تأثيرينه درزم ضدونقيضتوجه به نتايج 
ايـن تحقيـق،   ، هـدف از انجـام   اكوسيستم موجودات زنـده 

خـاك در چهـار    جانورانارزيابي تغييرات پوشش گياهي و 
روستا در اطراف منطقه جاسك پـس از مـالچ پاشـي بـوده     

مالچ نفتي بـر تنـوع، غنـا و يكنـواختي      تأثيردرواقع . است
طق بررسـي  امنـ ايـن  ماكروفون خاك و پوشش گياهي در 

  .گرديده است
 

  ها روشمواد و 
  محدوده مطالعاتي

ي روي مالچ نفتـ  تأثيرمطالعه براي بررسي  منطقه مورد
بشـك، ونـك،   پوشش گياهي و ماكروفون خاك بياهي، پـي 

اسـتان   ،شهرسـتان جاسـك  سديج از روسـتاهاي اطـراف   
اهاي روســت. )1، جــدول 1شــكل (اســت  ايــران هرمزگــان

 بخـش ليـردف  از توابـع  بشـك و ونَـك   بياهي، سديچ، پـي 

. هسـتند  ايـران  اسـتان هرمزگـان  در  شهرسـتان جاسـك  



 29 و همكاران  فرزانه جعفري                            ....ياهيماكروفون خاك و پوشش گ يستيتنوع ز يها بر شاخص يدرازمدت مالچ نفت يرتأث

 

 سـواحل  در هكتـار،  10852 بـر   بـالغ  مساحتي با بشك پي

 و مسـطح  ايمنطقـه . در شرق جاسك اسـت  عمان درياي
 شهرسـتان  هرمزگـان،  استان جزو كشوري تقسيمات ازنظر

ونَـك، روسـتايي از توابـع    ]. 1[اسـت   ليردف بخش جاسك
 ايـران  استان هرمزگـان در  شهرستان جاسك بخش ليردف

  . است
 

  
  موردمطالعهموقعيت جغرافيايي مناطق  - 1شكل 

  
  موردمطالعهپاشي  مالچطق امشخصات جغرافيايي من -1 جدول

 

 
در هـر يـك از چهـار    تحقيق ابتدا دو محـدوده  اين در 
 بـرداري در منطقـه مـورد    جهـت نمونـه   ،)1جدول ( روستا

 عرصه مالچ پاشي نشـده بـه   كه شامل مطالعه مشخص شد

سـپس  . بـود  عنوان شاهد و ديگري عرصه مالچ پاشي شده 
برده  اي پوشش گياهي در دو محدوده نامتنوع و غناي گونه

  .دگرديگيري  اندازه

عرض جغرافيايي  طول جغرافيايي  منطقه
 ارتفاع از سطح دريا متوسط

  )متر(
  مالچ پاشيسال 

شده پاشيمالچ وسعت 
  )هكتار(

   700  1381  9 59˚ 00ʹ 26 25˚ 27ʹ 63ʺ  بياهي
   300  1382  7 58˚ 52ʹ 29 25˚ 32ʹ 15ʺ  ونك

   900  1383  18  58˚ 55ʹ 29  25˚ 32ʹ 75ʺ  بشكپي
   900  1385  16 58˚ 41ʹ 82 25˚ 42ʹ 33ʺ  سديج
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  گياهي برداري از پوششروش نمونه
 مـالچ پاشـي  براي بررسي پوشش گياهي در دو منطقه 

 30و  مالچ پاشـي پالت در منطقه  30شده و شاهد، تعداد 
بـر روي   هـا  پـالت . پالت ديگر در منطقه شاهد پيـاده شـد  

پـالت   5طول هر ترانسكت متري و در  100هاي ترانسكت
متـري   100و  75، 50، 25، 0در فواصل ) مترمربعي 5×5(

شناسـايي و تعـداد    ها پالتدرون  پوشش گياهي. پياده شد
بـرداري از منطقـه   نمونه. ها در هر پالت شمارش گرديد آن

  .انجام شد 1394موردمطالعه در آبان 
  

  خاك ماكروفون از برداري نمونه روش
مالچ نفتي بر ماكروفون خـاك منطقـه   براي بررسي اثر 

ظـروف  . هاي گودالي استفاده شـد موردمطالعه از روش تله
سـانتيمتر قـرار داده    15هايي به عمـق  اي در گودالشيشه

هـا   سطح با خاك بـوده و درون آن  ها همشد و سطح شيشه
علـت ريخـتن   . ريخته شـد % 50 گاليكولاتيلن  محلول پلي

هـاي واردشـده بـه آن    روفونمـاك  محلول فوق اين بود كـه 
ديگر جهت شناسايي، سـالم   ينتوانند خارج شوند و از طرف

تله گـودالي در منطقـه مـالچ پاشـي      20تعداد. باقي بمانند
. تله گودالي در منطقه بدون مالچ قرار داده شـد  20شده و 
) ارديبهشـت (و بهـار  ) آبان(برداري در دو فصل پاييز نمونه

هــا، اقــدام بــه قــرار دادن تلــهروز پــس از  7انجــام شــد و 
آوري، هـا پـس از جمـع   مـاكروفون . ها گرديد آوري آن جمع

هــاي غنــا، تنــوع و شــاخص شناســايي و جهــت محاســبه
 اثـر  ها در تله از برخي ازآنجاكه. يكنواختي، شمارش شدند

تله  4و  6د، به ترتيب شده بو هاي روان مدفونهجوم ماسه
  .يز و بهار يافت نشددر فصل پاي

تعيين شاخص تنوع از  جهتها، آوري دادهپس از جمع
 از شاخص اي گونه غناي ،1و سيمپسونهاي شانون شاخص
 3يكنواختي اكوئيت ابيليتي ، يكنواختي از شاخص2مارگالف
هـاي  تعـداد تاكسـون  ( 4همچنين تعداد گونـه . شد استفاده

تعـداد كـل مـاكروفون    ( 5فراوانـي ، )فرد در هكتارمنحصربه
 هـا  گونـه  جمعيـت  فراوانـي ( 6غالبيتو ) خاك در هر پالت

                                                      
1- Shannon and Simpson 
2- Margalef 
3- Equitability 
4- Taxa 
5- Abundance 
6- Dominance 

ها با تمامي شاخص). 10(نيز برآورد شد ) يكديگر به نسبت
بـراي بررسـي    .محاسـبه گرديـد   Pastافـزار   استفاده از نـرم 

اسـميرونوف،  -هـا از آزمـون كولمـوگروف   نرمال بـودن داده 
ــانس ــون، مقايســ همگنــي واري ــه هــا از آزمــون ل ه چندگان

  . هاي مستقل استفاده گرديدبا نمونه tها از آزمون ميانگين
  
  نتايج

  تنوع زيستي ماكروفون خاك در دو فصل پاييز و بهار
ي غنا، تنوع، يكنواختي،  وفور و تعداد ها شاخصبررسي 

هاي ماكروفون خاك در منطقه مـورد مطالعـه بيـانگر    گونه
 مـورد در ميـان تيمارهـاي    دار يمعنـ وجود اختالف آماري 

قابل ذكر اسـت كـه وفـور تنهـا در     ). 3جدول (ي بود بررس
  .دار بوده است فصل بهار معني

دهـد كـه مقـدار    اي نشان مـي نتايج بررسي غناي گونه
هاي ماكروفون خاك در منطقه شاخص غناي مارگالف گونه

همچنـين  . اسـت مالچ پاشي شده بيشتر از منطقـه شـاهد   
تنوع زيستي ماكروفون خـاك بـا اسـتفاده از    نتايج مقايسه 

هاي شانون و سيمپسون، در دو فصل پـاييز و بهـار   شاخص
دهد كـه هـر دو   شده است، نتايج اين بررسي نشان مي ارائه

شاخص تنوع شانون و سيمپسـون در منطقـه مـالچ پاشـي     
مطالعــه يكنــواختي . شــده بيشــتر از منطقــه شــاهد اســت

شـاخص يكنـواختي اكوئيـت    ماكروفون خاك با استفاده از 
ابيليتي در دو منطقه مالچ پاشي و شاهد در دو فصل بهار و 
پاييز بيانگر يكنواختي بيشـتر منطقـه مـالچ پاشـي شـده،      

شـاخص غالبيـت نيـز در منطقـه     . اسـت نسبت بـه شـاهد   
 نبـود دهنـده  در دو فصل پـاييز و بهـار نشـان    موردمطالعه

نتـايج بررسـي   . استدار بين دو منطقه تفاوت آماري معني
وفور ماكروفون خاك در فصل پـاييز و بهـار در دو منطقـه    

شده و شاهد، بيانگر بيشتر بودن وفـور منطقـه    مالچ پاشي
مالچ پاشي در فصل بهار و پاييز نسـبت بـه منطقـه شـاهد     

ها، است كه البته در مورد پاييز به دليل واريانس زياد نمونه
ـ بررسي تعداد . نشد دار يمعناختالف  ي مـاكروفون  هـا  هگون

ــه،   ــاييز و بهــار در دو منطق خــاك موجــود در دو فصــل پ
هاي موجود در منطقه اين است كه تعداد گونه دهندة نشان

  ).2شكل (مالچ پاشي شده بيشتر از منطقه شاهد است 
شـده در   ييشناسـا هـاي خـاك   نيز ماكروفون 4جدول 

  .دهدهاي مورد بررسي را نشان مي عرصه
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  هاي تنوع زيستيبراي محاسبه شاخصكاربرده شده در به هايفرمول -2 جدول
  

  
  در مناطق  و بهار پاييز دو فصلخاك در  هاي غنا و تنوع زيستي ماكروفونشاخص نتايج آماري مقايسه -3جدول 

 tمالچ پاشي شده و شاهد با استفاده از آزمون 

Sig. T درجه آزادي  فصل شاخص
*012/0  67/2  شاخص غنا مارگالف 32 

ييز
  پا

**003/0  26/3  شاخص تنوع شانون 32 
**006/0  91/2  شاخص تنوع سيمپسون 32 
**006/0  95/2  32  شاخص يكنواختي اكوئيت ابيليتي

285/0 ns 10/1  30/18  شاخص غالبيت
086/0  ns 82/1  02/18  وفور

**000/0 50/4  32  تعداد گونه
**000/0  60/4  62/19  شاخص غنا مارگالف 

هار
 ب

**000/0  53/4  46/22 تنوع شانونشاخص   
**000/0  51/4  27/23  شاخص تنوع سيمپسون 
**000/0  57/4  55/25  شاخص يكنواختي اكوئيت ابيليتي

722/0 ns 36/0  77/28  شاخص غالبيت
**004/0  28/3  23/20  وفور
**001/0  80/3  38/27  تعداد گونه

 داريمعنيعدمnsدرصد،5داري در سطحمعني*درصد،1داري در سطحمعني**

 
  تنوع زيستي پوشش گياهي در منطقه مورد مطالعه

هاي پوشش گياهي در دو منطقه نتايج مقايسه ميانگين
 ازپاشي شده و شاهد بيانگر اين اسـت كـه دو منطقـه    مالچ
هاي غنـا، تنـوع، يكنـواختي، غالبيـت، وفـور و      شاخص نظر

هاي پوشـش گيـاهي موجـود در منطقـه مـالچ      تعداد گونه

داري بـا يكـديگر ندارنـد    پاشي شده و شاهد اختالف معني
  ).5جدول (

 در شـده شناسـايي  گيـاهي  هايگونه ، فهرست6 جدول
  .دهدعرصه مورد مطالعه را نشان مي

  

  شاخص رابطه شماره رابطه

)1(  
آمد به دست ) 1(شاخص غناي مارگالف رابطه 

 nها و تعداد تاكسون Sكه در آن  )2جدول (
 .تعداد افراد است

Margalef  

)2(  

H = − nn ln nn 
 niشاخص تنوع شانون كه نيز بيانگر ) 2(رابطه 

نيز تعداد كل  iهاي تاكسون و بيانگر تعداد پايه
 .افراد است

Shannon  

)3(  

Simpson index 1-D 
همچنين شاخص غلبه سيمپسون از طريق 

آمد كه اين شاخص عبارت به دست ) 3(رابطه 
غالبيت = 1-شاخص تنوع سيمپسون: است از

 ).Dيا(

Simpson  

)4( 

D = nn  
1- Simpson index 

نيز برابر با يك ) 4رابطه (شاخص غالبيت 
 niمنهاي شاخص سيمپسون است كه در آن 

 استiتعداد افراد تاكسون

Dominance  
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فصل دو  شده و شاهد در مالچ پاشي هطقمندو ماكروفون خاك هاي غالبيت، وفور و تعداد گونههاي غنا، تنوع، يكنواختي، اخصبررسي ش - 2 شكل
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  در عرصه شده ييشناساهاي خاك فهرست ماكروفون -4جدول 

  رديف  شاخه  رده  راسته  خانواده  گونه  توضيحات

سخت  هاي سوسك
 Scarabaidae Coleoptera Insecta Arthropoda 1 گونه 2 بالپوش

سخت  هاي سوسك
 Tenebrionidae Coleoptera Insecta Arthropoda 2 گونه 2 بالپوش

 Curcurionidae  Coleoptera  Insecta  Arthropoda 3 گونه 1 سرخرطومي ها

ها مورچه گونه 3   Formicidae Hymenoptera Insecta Arthropoda 4 

ها مگس  Sarcophagidae Diptera Insecta Arthropoda 5 گونه 1 

 Unknown Araneae Arachnida Arthropoda 6 گونه 1 عنكبوتيان

ها خرخاكي گونه 1   Unknown Isopoda Malacostrata Arthropoda 7 

      
هاي غنا و تنوع زيستي پوشش گياهي در نتايج آماري مقايسه شاخص -5جدول 

  tمناطق مالچ پاشي شده و شاهد با استفاده از آزمون 
Sig. t  df شاخص 

813/0 ns 24/0  شاخص غنا مارگالف 57 

939/0 ns 08/0  شاخص تنوع شانون 57 

939/0 ns 08/0  شاخص يكنواختي اكوئيت ابيليتي 57 

536/0 ns 62/0  شاخص غالبيت 57 
396/0 ns 86/0  شاخص وفور 57 
666/0 ns 43/0  تعداد گونه 57 

ns درصد است 95در سطح احتمال آماري دار به معني عدم وجود اختالف معني.
  

  عرصه سطح در شدهشناسايي گياهي هايگونه فهرست - 6 جدول
  نام علمي  نام فارسي

 Hammada salicornica  ترات
 Salsola rigida  علف شور
 Calligonum comosum  اسكنبيل

 Heliotropium bacciferum  رستپ آفتاب
 Cyperus conglomeratus  تُزك

  
  گيري يجهنتبحث و 

   تنوع زيستي ماكروفون خاك در فصل پاييز و بهار
در خص غناي مارگالف ماكروفون خاك منطقه شا نتايج

داري را بين دو منطقه بهار تفاوت معنييز و پاي هاي فصل

مارگالف  غناي .دهدنشان ميشده و شاهد  مالچ پاشي
، شده مالچ پاشييز در منطقه ماكروفون خاك در فصل پاي

در فصل بهار اين شاخص در . است شاهدبرابر منطقه  9/2
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 مالچ پاشيغناي منطقه  منطقه شاهد بسيار كمتر شده و
  ).3و جدول  1شكل (برابر اين مقدار شده است  5/16شده 

تنوع زيستي ماكروفون خاك با استفاده از  نتايج
آن است  دهندة نشانهاي تنوع شانون و سيمپسون شاخص

در  دارتفاوت معنيداراي كه هر دو شاخص در دو منطقه 
شاخص تنوع شانون و . هستنديز و بهار پاي هايلفص

، به يزشده در فصل پاي مالچ پاشيسيمپسون منطقه 
 مقدار اين دو. است برابر منطقه شاهد 1/3و  6/3 ترتيب

گيري ، كاهش چشمشاخص در فصل بهار در منطقه شاهد
برابر  15 شده مالچ پاشيهاي تنوع منطقه داشته و شاخص

شده شاخص  مالچ پاشيدر منطقه . استاين منطقه شاهد 
تنوع شانون داراي اختالف بيشتري نسبت به شاخص تنوع 

با توجه به اينكه ). 3 جدول و 1 شكل(باشد سيمپسون مي
و شاخص سيمپسون به هاي نادر شاخص شانون به گونه

 از ،]31[ دندههايي با وفور بيشتر وزن بيشتري ميگونه
توان هاي تنوع ماكروفون خاك ميمقايسه شاخص با رو اين

هاي نادر شده گونه مالچ پاشيدر منطقه كه اذعان نمود 
همچنين  .بيشتري نسبت به منطقه شاهد وجود دارد

 ازنظرشده را  مالچ پاشيشاخص تنوع سيمپسون، منطقه 
دهد، هرچه شاخص تر نشان ميماكروفون خاك متنوع

نزديك شود تنوع منطقه بيشتر  1سيمپسون به عدد 
 مالچ پاشيوان نتيجه گرفت منطقه تكه مي ]25[شود  مي

نسبت به منطقه شاهد اي بيشتري شده، از تنوع گونه
  .برخوردار است

تي حاكي از اين است كه در فصل شاخص اكوئيت ابيلي
برابر منطقه  94/2، شده مالچ پاشييز يكنواختي منطقه پاي

همچنين در فصل بهار شاخص يكنواختي  .ستاشاهد 
شكل ( استمنطقه شاهد برابر  11شده  مالچ پاشيمنطقه 

است يكنواختي عبارت  شاخص كه جا آن از). 3 جدولو  1
 چه هر ،]22[هاي موجود از توزيع افراد در ميان گونه

 ثبات و پايداري ميزان باشد تر يكنواخت ها گونه توزيع
شده  مالچ پاشيمنطقه  زيستي تنوع يجهنت دربوده،  بيشتر
   .]10[  است بيشتر

مالچ بررسي شاخص غالبيت ماكروفون خاك در منطقه 
 كند ثابت مييز و بهار شده و شاهد در دو فصل پاي پاشي

 جا آن از .داري ندارندكه دو منطقه با يكديگر تفاوت معني
با يكديگر نسبت عكس  سيمپسون غالبيت و تنوع كه

در هاي خاك ، با كاهش غالبيت تنوع ماكروفوندارند
يز در فصل پاي. يابدشده افزايش مي پاشيمالچ منطقه 

شده از خانواده مورچه و  مالچ پاشيهاي غالب منطقه گونه
اند و باعث افزايش غالبيت اين منطقه بوده ها سوسك

در فصل بهار سوسك سياه در منطقه شاهد گونه  .اند شده
غالب بوده و شاخص غالبيت اين منطقه را نسبت به منطقه 

  ).4 و 3 هاي ، جدول1شكل (افزايش داده است  مالچ پاشي
نتايج بررسي شاخص وفور ماكروفون خاك در دو 

دهد كه بر اساس شده و شاهد نشان مي مالچ پاشيمنطقه 
اختالف  باهميز دو منطقه اين شاخص، در فصل پاي

مالچ در فصل بهار شاخص وفور منطقه  .داري ندارند معني
د است و دو منطقه با برابر منطقه شاه شش، شده پاشي

تعداد ). 3و جدول  1شكل (دار دارند يكديگر تفاوت معني
هاي شده در فصل مالچ پاشيهاي موجود در منطقه گونه
است و نشانگر غناي  بيشتر از منطقه شاهد يز و بهارپاي

 ).3 جدولو  1شكل (شده است  مالچ پاشيبيشتر منطقه 

آن است كه مالچ  دهندة نشاني نتايج تحقيق كل طور به
نفتي باعث افزايش غنا، تنوع و يكنواختي ماكروفون خاك 

تنوع ماكروفون خاك در . نسبت به منطقه شاهد شده است
منطقه شاهد در دو فصل بيانگر اين نكته است كه تنوع 

تواند اين باشد كه در يافته كه علت آن مي بسيار كاهش
چ پاشي درجه حرارت خاك منطقه مال بيشينهفصل بهار 

نشده بيشتر از مالچ پاشي شده است و قابليت نگهداري 
بر اساس نتايج . آب در منطقه مالچ پاشي شده بيشتر است

مهرگان بزرگ  ، كاهش تنوع زيستي بيپژوهشگرانساير 
ها در حفظ ساختار خاك، نقش خاك، به دليل اهميت آن

  ].3[ مهمي در سير قهقرايي خاك دارد
بت خاك، بازده احيا، ايجاد و مالچ نفتي با حفظ رطو

توسعه پوشش گياهي را افزايش داده و باعث افزايش فون 
مطالعه  ها در مناطق موردخصوص موريانه خاك به

 تأثيربررسي . ]28[ شده است) نرماشير بم، زابل و اهواز(
ي ساز رهيذخبر  سيستم بذرپاشي مستقيم بر پايه مالچ

كربن و ماكروفون خاك در برزيل مركزي نشان داد 
ماكروفون خاك در مقايسه با پوشش گياهي طبيعي، در 

 با افزايش و افتهيرييتغ شدت به خورده دستهاي  نظام
فون كل افزايش و رو، تراكم ماكيپاش مالچزمان  مدت
  ].6[يافته است  كاهشازآن  پس
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-ي گونهزن نهجوابررسي اثرات كاربرد مالچ نفتي بر روي 

هاي دست كاشت مناطق بياباني در جاسك و جازموريان 
نشان داد كه مالچ نفتي در افزايش بذرهاي سبزشده تأثير 

پاشي موجب داري داشته و افزايش دما زير اليه مالچمعني
  ].16[زني بذرها شده است تسريه جوانه

هاي نفتي در كنار اثرات سودمند از نظر تثبيت مالچ
باري مانند ضريب جذب روان، داراي اثرات زيان هايماسه

حرارتي باال، آلودگي محيط زيست، مشكالت در رشد و نمو 
هاي آب زيرزميني و براي گياهان و تهديد براي سفره

جعفري  ].32[سالمتي انسان و جانوران را خواهند داشت 
ير تأثبررسي  موضوعنيز تحقيقي با  ،]15[و همكاران 

تاغ و اسكنبيل بر خصوصيات فيزيكي و هاي گياهي گونه
اي در منطقه ريگ بلند كاشان هاي ماسهشيميايي تپه

دريافتند كه به لحاظ  ها آنانجام دادند، بر اساس نتايج 
هاي دست كاشت تاغ و اسكنبيل بر يرگذاري گونهتأث

پوشش گياهي بومي منطقه، درصد پوشش بومي در ناحيه 
بدون (از منطقه شاهد  بيشتر) پاشيمالچ(مورد تثبيت 

  . بوده است) مالچ

هاي غنا، تنوع، مالچ نفتي بر شاخص تأثيرنتايج بررسي 
يكنواختي، غالبيت، وفور و تعداد گونه پوشش گياهي دو 

تفاوت وجود ي شده و شاهد بيانگر عدم پاشمالچمنطقه 
در پژوهشي با ) 5جدول ( استدار در دو منطقه معني

مالچ نفتي و برخي مواد  تأثيرزني تحت بررسي مقدار جوانه
رطوبت به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از  كننده جذب

زني گياهان ي بهترين روش براي بسترسازي جوانهمالچ نفت
در حالي كه اين موضوع مغاير با نتايج بدست  ]11[است 

اين پژوهش با توجه به اينكه  .است اين تحقيقآمده در 
از مالچ پاشي در مناطق اطراف  سسال پ14تا  10حدود 

چهار روستاي نام برده انجام شده است مي توان دليل اين 
گذشت بيش (مالچ پاشي تأثير دراز مدت  كم بودنامر را 

بر استقرار پوشش گياهي در عرصه هاي مزبور  )سال 10از 
مي بايست در مناطق ديگري نيز چنين  هرچند .نسبت داد

طرف ديگر قابل ذكر است كه از . مطالعاتي انجام گيرد
اي در كوتاه مدت نيز انجام نشده تا نتايج مطالعهچنين 

 .حاصل از تأثير آن مورد مقايسه قرار گيرد
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Abstract 

Several provinces in Iran are subjected to the invasion of moving sands during permanent and 
seasonal wind blowing. In this research, effect of oil mulch on biodiversity, richness and evenness 
indices of soil macrofauna and vegetation has been investigated in Jask region. The research data 
were including density, canopy and richness of vegetation and the richness and biodiversity of soil 
macrofauna. Vegetation was sampled using 60 plots with the area of 55 m2 and soil macrofuana 
investigated using 80 pit traps (glasses containing poly ethylene glycol 50%). Richness and 
biodiversity indices were calculated using Past software. Results of compared biodiversity indices 
for macrofauna showed that richness of soil macrofauna of mulched areas in autumn and spring, 
were 2.9 and 16.5 times than the control area, respectively. Shannon’s and Simpson’s biodiversity 
indices related to autumn were 3.6 and 3.1 times than the control area in mulched areas, 
respectively. Results of oil mulch effect on richness and biodiversity of vegetation in mulched and 
control areas indicating similar plant diversity after 10 to 14 years than the mulching process in the 
studied areas. 
 
Keywords: Number of taxa; Diversity; Evenness index; Soil macrofauna; Oil mulch. 
 


