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  چکیده
هاي مرتعی در قسـمتی از مرتـع تحقیقـاتی    خوار بر میزان نفوذ آب در خاكهاي سرگیند سوسکهدف از این پژوهش بررسی تأثیر عملکر

هـاي بـزرگ وکوچـک و    هایی بـا انـدازه سـوراخ   دانشگاه شهرکرد در قالب طرح کامالً تصادفی در طول یک سال بود. بدین منظور توري
گرهـا،  حضور اقامت -گرهاگرها، عدم حضور غلتانگرها و تونلتهمچنین کود دامی گاو، گوسفند و بز در شش حالت مختلف (حضور اقام

گرهاي کوچک و عـدم حضـور   گرها و تونلگرها، غلتانحضور اقامت -گرهاي بزرگگرهاي کوچک و عدم حضور غلتانگرها و غلتانتونل
گرهـا  گرها، تونلحضور اقامت -گرهانگرهاي بزرگ و غلتاگرهاي کوچک، عدم حضور تونلگرها و تونلحضور اقامت -گرهاي بزرگتونل

عنوان تیمارهاي مطالعه انتخاب عدم حضور سوسک) با چهار تکرار به -گرهاي بزرگگرها و غلتانگرهاي کوچک، عدم حضور تونلو غلتان
خـوار  هاي سـرگین سوسکگیري شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد شدند. نفوذپذیري خاك با استفاده از روش استوانه مضاعف اندازه

هـاي  بر میزان نفوذ آب در خاك در مورد تیمارهاي با کاربرد کود حیوانی گاو و بزي مربوط به حالت دوم بود که احتمال حضـور سوسـک  
گرهـاي کوچـک بررسـی شـد     گرهاي بزرگ و حضـور غلتـان  گرهاي بزرگ و کوچک و همچنین عدم حضور غلتانگر، حضور تونلاقامت

متر سانتی 97/7متر بر ساعت)، و در مورد تیمارهاي با کاربرد کود حیوانی گوسفندي مربوط به حالت سوم (سانتی 97/8و  27/10ترتیب (به
گرهاي کوچک و همچنـین حضـور   گرهاي بزرگ و حضور تونلگر، عدم حضور تونلهاي اقامتبر ساعت) بود، که احتمال حضور سوسک

همچنین نتایج حاصل از مقایسه تأثیر کودهاي دامی بر میزان کـل آب نفـوذ یافتـه در خـاك، از      گرهاي بزرگ و کوچک بررسی شد.غلتان
هـاي  ترتیب مربوط به عملکرد سوسکخوار نشان داد که بیشترین میزان آب نفوذ یافته در خاك بههاي سرگینتمامی تیمارها توسط سوسک

 07/38متر بر ساعت) و کـود گوسـفندي (  سانتی 77/39ر ساعت)، کود گاوي (متر بسانتی 47/40خوار از طریق برداشت کود بزي (سرگین
ها به درون خوار از طریق برداشت و وارد کردن سرگین دامهاي سرگینهاي عملکردي متفاوت سوسکمتر بر ساعت) بوده است. گروهسانتی

  .گذارندخاك بر میزان نفوذ آب در خاك مراتع تأثیر می
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  مقدمه
گر مهـم موجـود در   خوار از حشرات تجزیههاي سرگینسوسک

ــروه  33و  10اکوسیســتم هســتند ( ــن حشــرات در ســه گ )، ای
گرهـا کـه از سـرگین گلولـه     عملکردي متفـاوت شـامل غلتـان   

منظـور  جـا کـرده و بـه   سازند و آنها را به سوي دیگري جابهمی
طـور  هـایی را بـه  گرها که تونـل کنند، تونلسازي دفن میآشیانه

کنند و سـرگین را بـراي   مورب زیر سرگین ایجاد می مستقیم یا
ــر زمینــی جمــعاســتفاده در آشــیانه کننــد و آوري مــیهــاي زی

منظـور آشـیانه و غـذا در درون    کـه بـه   (Dwellers)گرها اقامت
). ایـن گـروه از   18شـوند ( کنند، تقسـیم مـی  سرگین زندگی می

ك حشرات از طریق تجزیه و واردسازي سرگین دام به درون خا
باعث بهبود ساختمان خـاك، کـاهش فرسـایش، کـاهش میـزان      

خاك  یکیدرولوژیبهبود خواص ه)، 20رواناب از سطح خاك (
)، 6( و ظرفیت تبـادل کـاتیونی خـاك    pH)، اثر مثبت برروي 8(

دلیل کاهش هدر رفت مواد غذایی، کاهش افزایش کربن خاك به
یزان نفوذ آب ها، بهـبود کیفـیت و مکشاستفاده از کودها و آفت

)، پراکنـش ثانویه 30( اي)، کاهـش انتشـار گازهاي گلـخانه14(
زنی گیاهـان از طریـق پـراکنش بـذرهاي   بـذور و بهبـود جوانه

)، تـأثیر بـر سـاختار و دینامیـک     4موجود در سرگین حیوانات (
خیزي، افزایش هوادهی و قابلیت )، حاصل11بـانک بذر خاك (

شـوند  خاك مـی  میکروبی هايفعالیت ش) و افزای9نفوذ خاك (
). همچنین این حشرات میزان منافذ سطح خاك را افـزایش  23(

دهنـد کـه ایـن بخـش از خـاك، ناحیـه اصـلی بـراي رشـد          می
شود و با افزایش نفوذپذیري آب هاي گیاهان محسوب میریشه

کننـد  و فراهم کردن مواد غذایی به رشد ریشه گیاهان کمک مـی 
خوار در هاي سرگینکه کاهش جمعیت سوسکطوري )، به27(

هـاي طــبیعی، اثـرات طـوالنی منفـی و زنجیـروار را       اکوسیستم
  ).19دنبال خواهد داشت (به

خشک، مقدار کم هاي مناطق نیمههاي خاكیکی از ویژگی
). مقدار 29برخی عناصر غذایی اصلی مورد نیاز گیاهان است (

منطقـه خشـک و   عنـوان یـک   هـاي ایـران بـه   ماده آلـی خـاك  
میلیـون   124خشک بسیار کـم اسـت، از طرفـی بـیش از     نیمه

واحد دامی مختلف با پتانسل تولید مقادیر زیـادي سـرگین در   
) و روزانه مقـدار زیـادي سـرگین توسـط     1ایران وجود دارد (

هـا شـامل   با نظر به اینکه مـدفوع دام  ).5شود (ها تولید میدام
ر و پتاسیم) و میکرو (کلسیم، مواد غذایی ماکرو (نیتروژن، فسف

باشـد، اگـر در سـطح    منیزیم، سدیم، آهن، منگنز و مـس) مـی  
خاك رها شود عناصر غذایی آن همچون نیتروژن به آمونیـاك  

شود و بـه داخـل اتمسـفر از    و نیتروژن گازي شکل تبدیل می
خوار سریعاً هاي سرگینرود، ولی اگر توسط سوسکدست می

، نیتـروژن آن بـه نیتـرات تبـدیل     زیر سطح خاك تدفین شـود 
درون خاك ) و موجب برگشت کربن و نیتروژن به23شود (می
خـوار خـدمات   هـاي سـرگین  ). اگر چه سوسـک 31شوند (می

دهنـد امـا اثـرات آنهـا     ها انجام مـی متفاوتی را براي اکوسیستم
برروي نفوذ آب، رواناب، تخلخل، رطوبت و فرسـایش خـاك   

ــه اســت، در صــورتی کــه ایــن  طــور کامــل بررســی نشــدهب
هـا  ها در عملکـرد اکوسیسـتم  هاي هیدرولوژیکی خاكویژگی

تـأثیر   مطالعه حاضر با هدف بررسـی مقایسـه   ).8مهم هستند (
خـوار بـر میـزان آب    هاي سرگینهاي عملکردي سوسکگروه

نفوذ یافته در خاك از سـطح مراتـع نیمـه اسـتپی شـهرکرد در      
اولـین بـار در کشـور ایـران      استان چهارمحال و بختیاري براي

ــا گــروه  ــا مشــخص گــردد آی هــاي عملکــردي انجــام شــد ت
خوار از طریق برداشت سـرگین قـادر بـه    هاي سرگینسوسک

  باشند.تأثیر بر میزان نفوذ آب در خاك مراتع می
  

  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

این پـژوهش در مرتـع تحقیقـاتی حـوزة بـاال دسـت دانشـگاه        
 50◦ 55׳ 54و  50◦ 46׳ 55وقعیـت جغرافیــایی  شـهرکرد بــا م 

 انجام شمالی عرض 32◦ 26׳ 01 و 32◦ 19׳ 35 و شرقی طول
 کیلـومتري  20 در و 39 زون در متریـک  مختصـات  نظر از. شد

. است گردیده واقع بختیاري و چهارمحال استان در سامان جاده
گی متر، میانگین بارنـد  2385فاع متوسط منطقه از سطح دریا ارت

متر و میانگین حداقل و حداکثر دماي سالیانه میلی 8/284سالیانه 
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  خوارهاي سرگینهاي متفاوت سوسک. حاالت و تیمارهاي مورد بررسی براي بررسی عملکرد گونه1جدول 
 1  2  3  4  5  6 

 حاالت
  

هاي گروه
  سوسک

حضور 
گرها، اقامت

حضور 
گرهاي تونل

بزرگ و 
کوچک، عدم 

 حضور
گرهاي غلتان

 بزرگ و کوچک

حضور 
گرها، اقامت

حضور 
گرهاي تونل

بزرگ و کوچک، 
عدم حضور 

گرهاي غلتان
بزرگ و حضور 

گرهاي غلتان
 کوچک

حضور 
گرها، عدم اقامت

حضور 
گرهاي بزرگ تونل

و حضور 
گرهاي تونل

کوچک، حضور 
گرهاي غلتان

 بزرگ و کوچک

حضور 
گرها، عدم اقامت

حضور 
گ گرهاي بزرتونل

و حضور 
گرهاي تونل

عدم  ،کوچک
حضور 

گرهاي غلتان
 بزرگ و کوچک

گرها، حضور اقامت
عدم حضور 

گرهاي بزرگ و تونل
گرهاي حضور تونل

کوچک، عدم 
گرهاي حضور غلتان

بزرگ و حضور 
گرهاي غلتان

 کوچک

عدم حضور 
گرها، عدم اقامت

حضور 
گرهاي بزرگ تونل

و کوچک، عدم 
حضور 

گرهاي غلتان
 کوچک بزرگ و

 D+T+t+R-r- D+T+t+R-r+ D+T-t+R+r+ D+T-t+R-r- D+T-t+R-r+ D-T-t-R-r عالمت
*D =گرها،اقامت T =بزرگ، گرهايتونل t =کوچک، گرهايتونل R =بزرگ، گرهايغلتان r =ترتیببه منفی و مثبت کوچک، عالمت گرهايغلتان 

  است عملکردي هايگروه حضور عدم و حضور نشاندهنده
  
گراد است. طبق روش آمبرژه اقلیم درجه سانتی 20و  2ترتیب به

خشـک سـرد، طبـق روش    حوزه باالدست دانشگاه شهرکرد نیمه
خشک و طبق روش کوپن استپی (سرد و خشـک)  دومارتن نیمه
شود. وضعیت مرتع که شامل شش تیـپ گیـاهی و   محسوب می

باشـد، طبـق روش   عمدتا از گیاهـان چنـد سـاله و مهـاجم مـی     
هده و تخمین، چهار فاکتوره و مقایسـه بـا کلیمـاکس، یـک     مشا

  ).2مرتع فقیر است (
  

  سازي تیمارهاآماده
خـوار بـر میـزان آب    هاي سـرگین منظور مطالعه نقش سوسکبه

نفوذ یافته در خاك، مساحتی از مرتع تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد 
مدت یک سال حصارکشی شـد تـا از   مترمربع به 200وسعت به

تر عملکـرد  ام جلوگیري شود. سپس براي بررسی راحتورود د
این دسته از حشرات، گیاهان سطح حصارشده کف بر و خـاك  

منظـور بررسـی عملکـرد    ). بـه 7کامالً از گیاهان پاکسازي شـد ( 
هاي گاو، گوسفند و بـز و تـأثیر   ها نسبت به سرگین دامسوسک

 بر میزان نفوذ آب در خاك، شش حالت متفاوت مطابق جـدول 
هاي بندي سوسک) مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به طبقه1(

متـر یـا   هـاي بـزرگ (حـدود یـک سـانتی     خوار به گروهسرگین
متـر)، بـراي تفکیـک    تر) و کوچک (کمتر از یـک سـانتی  بزرگ

تـر و  هـاي کوچـک  تر سوسک از گروههاي بزرگعملکرد گروه
سـرگین  نقش متفاوت هر کدام در برداشت، تجزیه و واردسازي 

جهت تعیین اثـرات تیمارهـاي    5تا  1هاي به درون خاك حالت
خوار نسبت بـه  هاي سرگینمختلف در رابطه با عملکرد سوسک

برداشت سرگین و تأثیر بر میزان نفوذ آب در خاك انجـام شـد،   
ها بـا توجـه بـه حضـور و عـدم      طوري که طراحی این حالتبه

را کـه در آن  هاي مختلف سوسک بهتـرین حـالتی   حضور گونه
ها بیشترین عملکرد را نمایان سازند، انجام شـد. عـالوه   سوسک

هـا در مقایسـه بـا یکـدیگر نقـش      بر موارد مذکور، ایـن حالـت  
خـوار و تـأثیر تنـوع    هـاي سـرگین  هاي مختلـف سوسـک  گروه
هاي عملکردي بر میزان نفوذ آب در خاك را با توجـه بـه   گروه

کنـد  تعیـین مـی  هـاي عملکـردي   حضور و عدم حضـور گـروه  
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  خوار از حاالت مورد بررسی بر میزان نفوذ آب در خاكهاي سرگینهاي عملکردي سوسک. محاسبه اثرات تفکیکی گروه2جدول 
6 5 4 3 2 1   
-  Dtr  Dt  DtRr  DTtr  DTt    

            1 

            DTt  
           2 

          r  DTtr  
          3 

        TR  TRr  DtRr  
         4 

      Rr  Tr  T  Dt  
        5 

    r  R  T  Tr  Dtr  
       6 

  Dtr  Dt  DtRr  DTtr  DTt  -  
خوار در هر حالت در نظـر گرفتـه شـده    هاي عملکردي متفاوت سوسک سرگیندر هر ردیف و ستون از جدول فقط احتمال حضور گروه

نمایـد از همـدیگر   ایفـاي نقـش مـی    رود در حالت مورد نظرهاي عملکردي را که احتمال میاست تا با مقایسه آنها با یکدیگر نقش گروه
  است عملکردي هايگروه حضور عدم نشاندهنده ششم حالت در –تفکیک نمود. عالمت

  
 يهـا نقـش گـروه   یکتوان به تفکمی ینهمچن). 26) (1(جدول 
 ینبـزرگ و کوچـک همچنـ    گرهايتونل ،گرهااقامت يعملکرد
 يهــاگــروه یبــیبــزرگ و کوچــک و نقــش ترک يگرهــاغلتــان
 يمختلـف از تیمارهـا   يهـا حالـت  یسـه را که در مقا يدعملکر

هـا  هسـتند را از نقـش گـروه    یـابی قابل ارز یگرمتفاوت از همد
 داد قـرار  سـنجش  میزان نفوذ آب در خاك مـورد  بر کلی طوربه
  ).2 جدول(

عنوان شاهد در بین شش حالت مورد مطالعه، حالت ششم به
ـ  ا نقـش دیگـر   که هیچ سوسکی وارد نشود، در نظر گرفته شد ت

ها تفکیک عوامل بر میزان نفوذ آب در خاك از عملکرد سوسک
هـاي  گردد و چهار تکرار براي هر تیمار استفاده شد. در حالـت 

 1هاي بـزرگ ( هاي توري در اندازهمختلف مورد بررسی، شبکه
متـري) بـراي بررسـی عملکـرد     میلی 1متري) و کوچک (سانتی
صـورت  گر بـه گر و اقامتانگر، غلتهاي تونلهاي سوسکگروه

 30و طـول و عـرض    15مربعی (هـر کـدام بـه ارتفـاع تقریبـاً      

متــر)، بــه شــکل کــامالً تصــادفی و کــددار در محــدوده ســانتی
  ). 13کشی نصب شدند (حصار

  
خوار بر هاي سرگینهاي عملکردي سوسکبررسی نقش گروه

  میزان نفوذ آب در خاك با روش استوانه مضاعف
ها بر میزان نفوذ آب در خـاك  رسی عملکرد سوسکمنظور بربه

هـا بـا توجـه بـه حضـور و عـدم       از طریق برداشت سرگین دام
هاي مختلف مورد بررسی هاي عملکردي در حالتحضور گروه

در ابتدا از دامداري دانشگاه شهرکرد مقدار مسـاوي از کودهـاي   
دامی گاو، گوسفند و بزي براي آزمـایش بـه منطقـه مـورد نظـر      

تقل شد و در مکان هر تیمار قرار گفت. پس از گذشت مـدت  من
یک سال از انجام تحقیق، نفوذپـذیري خـاك بـه روش اسـتوانه     

منظور بررسی میـزان آب نفـوذ   ). به3گیري شد (مضاعف اندازه
یافته براي هر حالت، که هر کدام چهار تکرار داشتند، میزان آب 

ري شـد (بـراي هـر    گیـ دقیقه اندازه 20نفوذ یافته در طی مدت 
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  خوار ازطریق تیمارهاي مختلف از کود گاويهاي سرگینهاي عملکردي سوسک. میزان آب نفوذ یافته توسط گروه1شکل 

  )از معیار انحراف±ها میانگین داده(
D =گرها،اقامت T =بزرگ، گرهايتونل t =کوچک، گرهايتونل R =بزرگ، گرهايغلتان r =ترتیـب به منفی و مثبت متکوچک، عال گرهايغلتان 

  ها استدار میان گروهعدم تفاوت معنی نشاندهندهحروف مشترك روي هر ستون  .است عملکردي هايگروه حضور عدم و حضور نشاندهنده
  

دقیقه). بدین ترتیـب بـراي هـر     80حالت با احتساب تکرارها، 
ساعت بـه   8ترتیب میزان آب نفوذ یافته طی مدت کود دامی، به

  گیري شد. ت جداگانه اندازهصور
  

  هاتجزیه و تحلیل داده
ــس ــول از پ ــان حص ــال از اطمین ــودن نرم ــاداده ب ــون( ه  آزم

Kolmogorov-Smirnov (هـــاواریـــانس همگنـــی و )آزمـــون 
Levene (طـرح  قالب در یک طرفه واریانس تجزیه مورد هاداده 

 18SPSSافـزار  با استفاده از نـرم  تکرار) (با چهار تصادفی کامالً
دانکن اسـتفاده   آزمون از هامیانگین مقایسه منظوربه. گرفتند قرار

  .انجام گرفت Excel افزارنرم در شد و رسم نمودارها
  

  نتایج
خوار بر میزان نفوذ هاي سرگینهاي سوسکعملکردهاي گروه

  آب در خاك
هاي مورد بررسـی بـر میـزان نفـوذ آب در خـاك      مقایسه حالت

خـوار از  هـاي سـرگین  عملکردي سوسکهاي توسط کلیه گروه
)، حـاکی از  1طریق تیمارهاي مختلـف از کـود گـاوي (شـکل     

طوري که حداکثر ). به>P%1ها بود (دار میان حالتتفاوت معنی
 27/10میزان آب نفوذ یافته در خـاك مربـوط بـه حالـت دوم (    

هـاي  حضـور سوسـک   نشـاندهنده متر بر ساعت) بود که سانتی

گرهاي بزرگ و کوچک و همچنین عـدم  ونلگر، حضور تاقامت
گرهـاي کوچـک در   گرهاي بزرگ و حضور غلتانحضور غلتان

هاي مورد بررسی بود و کمترین میزان آب نفوذ یافتـه در  حالت
متر بر سـاعت)  سانتی 37/3خاك مربوط به حالت ششم (شاهد، 

حضور  نشاندهندهمتر بر ساعت) که سانتی 97/5و حالت سوم (
گرهاي بزرگ و حضور گر، عدم حضور تونلاقامتهاي سوسک

گرهـاي بـزرگ و   گرهاي کوچک همچنـین حضـور غلتـان   تونل
  هاي مورد بررسی بود.کوچک در حالت
هاي مورد بررسی بر میزان نفوذ آب در خـاك  مقایسه حالت
خـوار از  هـاي سـرگین  هاي عملکردي سوسکتوسط کلیه گروه

)، حـاکی از  2ي (شکل طریق تیمارهاي مختلف از کود گوسفند
طوري که حداکثر ). به>P%1ها بود (دار میان حالتتفاوت معنی

 97/7میزان آب نفوذ یافته در خـاك مربـوط بـه حالـت سـوم (     
هـاي  حضـور سوسـک   نشـاندهنده متـر بـر سـاعت) کـه     سانتی
گرهاي گرهاي بزرگ و حضور تونلگر، عدم حضور تونلاقامت

ي بـزرگ و کوچـک در   گرهـا کوچک و همچنین حضور غلتـان 
هاي مورد بررسی بود و کمترین میزان آب نفوذ یافتـه در  حالت

متر بر سـاعت)  سانتی 17/3خاك مربوط به حالت ششم (شاهد، 
 نشـاندهنده متـر بـر سـاعت) کـه     سـانتی  25/6و حالت چهارم (
گرهاي بـزرگ و  گر، عدم حضورتونلهاي اقامتحضور سوسک
ــل  ــور تون ــین  حض ــک و همچن ــاي کوچ ــور   گره ــدم حض ع



  ۱۳۹۶سال بيست و يك / شماره چهار/ زمستان /  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

۹۰  

  
  خوار از طریق تیمارهاي مختلف از کود گوسفنديهاي سرگینهاي عملکردي سوسک. میزان آب نفوذ یافته توسط گروه2شکل 

  )از معیار انحراف±ها میانگین داده(
D =گرها،اقامت T =بزرگ، گرهايتونل t =کوچک، گرهايتونل R =بزرگ، گرهايغلتان r =ـ  گرهايغلتان  منفـی  و مثبـت  تکوچک، عالم
دار میـان  تفـاوت معنـی  حروف مشترك روي هر ستون نشاندهنده عدم  .است عملکردي هايگروه حضور عدم و حضور نشاندهنده ترتیببه

  ها استگروه
  

  
  خوار ازطریق تیمارهاي مختلف از کود بزيهاي سرگینهاي عملکردي سوسک. میزان آب نفوذ یافته توسط گروه3شکل 

  )معیار از انحراف±انگین ها میداده(
D =گرها،اقامت T =بزرگ، گرهايتونل t =کوچک، گرهايتونل R =بزرگ، گرهايغلتان r =منفـی  و مثبـت  کوچک، عالمـت  گرهايغلتان 
دار میـان  تفـاوت معنـی  عدم  نشاندهندهحروف مشترك روي هر ستون  .است عملکردي هايگروه حضور عدم و حضور نشاندهنده ترتیببه

  ها استهگرو
  

  هاي مورد بررسی بود.گرهاي بزرگ و کوچک در حالتغلتان
هاي مورد بررسی بر میزان نفوذ آب در خـاك  مقایسه حالت
خـوار از  هـاي سـرگین  هاي عملکردي سوسکتوسط کلیه گروه

)، حاکی از تفاوت 3طریق تیمارهاي مختلف از کود بزي (شکل 
وري که حـداکثر میـزان   ط). به>p%1ها بود (دار میان حالتمعنی

آب نفوذ یافته در خاك مشابه کود گاوي، مربوط به حالـت دوم  
متر بر ساعت) بود و کمترین میزان آب نفوذ یافتـه  سانتی 97/8(

در خاك مشابه کود گوسفندي مربوط به حالت ششـم (شـاهد،   

متر بـر  سانتی 07/6متر بر ساعت) و حالت چهارم (سانتی 20/3
  مورد بررسی بود. هايساعت) در حالت

نتایج حاصل از مقایسه تأثیر کودهاي دامی بر میزان کل آب 
هـاي  هـا توسـط سوسـک   نفوذ یافته در خاك، از تمـامی حالـت  

دار میان کودهـاي دامـی   خوار حاکی از عدم تفاوت معنیسرگین
دست آمده نشان داد که بیشـترین میـزان   )، نتایج به4بود (شکل 

هاي ترتیب مربوط به عملکرد سوسکآب نفوذ یافته در خاك به
متـر بـر   سـانتی  47/40خوار از طریق برداشت کود بزي (سرگین
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  خوار ازطریق تیمارهاي مختلف از کودهاي دامیهاي سرگینهاي عملکردي سوسک. میزان کل آب نفوذ یافته توسط گروه4شکل 

  )معیار از انحراف±ها میانگین داده(
D =گرها،اقامت T =بزرگ، گرهايتونل t =کوچک، گرهايتونل R =بزرگ، گرهايغلتان r =منفـی  و مثبـت  کوچک، عالمـت  گرهايغلتان 
دار میـان  تفاوت معنـی حروف مشترك روي هر ستون نشان دهنده عدم  .است عملکردي هايگروه حضور عدم و حضور نشاندهنده ترتیببه

 ها استگروه

  
  خوار بر میزان نفوذ آب در خاكعملکردي سوسک سرگین هايگروه. نتایج تجزیه واریانس 3جدول 

 sig F  گروه عملکردي
  میانگین

  کود گاوي  کود بزي  کود گوسفندي
D+T+t+R-r- n.s98/0 01/0  a21/0±35/0  a07/0±37/0  a06/0±36/0  
D+T+t+R-r+  n.s09/0  07/3  b06/0±36/0  ab01/0±44/0  a13/0±51/0  
D+T-t+R+r+ n.s21/0  84/1  a11/0±39/0  a04/0±34/0  a02/0±29/0  
D+T-t+R-r-  n.s93/0  06/0  a04/0±31/0  a03/0±30/0  a02/0±30/0  
D+T-t+R-r+ n.s14/0  46/2  a03/0±31/0  a07/0±39/0  a03/0±34/0  
D-T-t-R-r-  n.s96/0  03/0  a03/0±15/0  a05/0±16/0  a07/0±16/0  

n.s درصد انجام گرفتـه اسـت    5در سطح احتمال  ها توسط آزمون دانکن ودار. مقایسه میانگینغیرمعنی
تند از لحـاظ  که داراي حروف مشترك هسـ  میانگینانحراف از معیار). در هر ردیف تفاوت دو ±ها(داده

  دار نیستآماري معنی
  

متـر بـر سـاعت) و کـود     سـانتی  77/39ساعت)، کـود گـاوي (  
  متر بر ساعت) بوده است.سانتی 07/38گوسفندي (

نتایج حاصل از تجزیـه واریـانس عملکـرد    مقایسه همچنین 
ي مورد بررسـی  هاتحالخوار در هاي سرگینهاي سوسکگروه

)، نشان داد که بـین میـزان   3بر میزان نفوذ آب در خاك (جدول 
هاي مختلف از هـر سـه کـود    آب نفوذ یافته در خاك در حالت

دامی (گوسفند، بـز و گـاوي) بـه غیـر از حالـت دوم اخـتالف       
  ). >P%1وجود نداشت (داري معنی

منظور تفکیک نقش کلیـه  هاي مورد بررسی بهمقایسه حالت

خوار بر میزان نفوذ آب سرگین هايهاي عملکردي سوسکگروه
) نشـان داد در  4در خاك از طریق هر سه کـود دامـی (جـدول    

مورد کود گاوي بیشترین میزان آب نفوذ یافته در خاك مربـوط  
گرهـاي  گر، تونـل ملکردي اقامتهاي عبه احتمال حضور گروه

درصد)  34/0گرهاي کوچک (بزرگ و کوچک و همچنین غلتان
(DTtr)      با همدیگر و کمترین میـزان آب نفـوذ یافتـه در خـاك

گرهـاي  هـاي عملکـردي تونـل   مربوط به احتمال حضور گـروه 
  گرهـــاي بــزرگ و کوچـــک بـــا همـــدیگر بــزرگ و غلتـــان 

کــود گوســفندي  باشــد. در مــوردمــی (TRr)درصــد)  -06/0(



  ۱۳۹۶سال بيست و يك / شماره چهار/ زمستان /  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

۹۲  

  خوار بر میزان نفوذ آب در خاكهاي عملکردي سوسک سرگینگروه. محاسبه اثرات تفکیکی 4جدول 
  حیوان 1 2 3 4 5 6
-  Dtr  Dt  DtRr  DTtr  DTt  گروه عملکردي  

  گاو            
  گوسفند            
  بز            
            DTt  
  گاو 15/0          
  گوسفند  - 03/0          
  بز  07/0          
          r  DTtr  
  گاو - 06/0 21/0        
  گوسفند  08/0  04/0        
  بز  - 03/0  10/0        
        TR  TRr  DtRr 

  گاو 05/0 21/0 -00/0      
  گوسفند  03/0  04/0  08/0      
  بز  06/0  14/0  03/0      
      Rr  Tr  T  Dt 

  گاو 01/0 17/0 - 04/0 03/0    
  گوسفند  19/0  20/0  24/0  15/0    
  بز  - 02/0  05/0  - 05/0  09/0    
    r  R  T  Tr  Dtr 

  گاو 19/0 34/0 13/0 13/0 17/0  
  گوسفند  04/0  00/0  08/0  31/0  15/0  
  بز  21/0  28/0  18/0  14/0  23/0  
  Dtr  Dt  DtRr  DTtr  DTt  - 

  
بیشترین میزان نفوذ آب در خاك مربوط به احتمـال حضـور   

 31/0گرهاي کوچـک ( گر و تونلهاي عملکردي اقامتگروه
یگر و کمترین میزان نفـوذ آب در خـاك   با همد (Dt)درصد) 

گرهـاي  هاي عملکردي غلتـان مربوط به احتمال حضور گروه
باشد همچنین در مـورد کـود   می (r)درصد)  -03/0کوچک (

بزي نتایج نشان داد بیشترین میزان نفوذ آب در خاك مشـابه  

هـاي عملکـردي   کود گاوي مربوط به احتمال حضـور گـروه  
ــت ــل اقام ــر، تون ــ گ ــاي ب ــین  گره ــک و همچن زرگ و کوچ
بـا همـدیگر و    (DTtr)درصـد)   28/0گرهاي کوچک (غلتان

کمترین میزان نفوذ آب در خاك مربوط بـه احتمـال حضـور    
 (R)درصد)  -05/0گرهاي بزرگ (هاي عملکردي غلتانگروه
  باشد.می
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 نتایج و بحث

دست آمده از تحقیق حاضر نشـان داد، بیشـترین میـزان    نتایج به
خاك در مورد کود گاو و بزي مربوط به حالت دوم نفوذ آب در 

و در مورد کود گوسفندي مربوط به حالت سوم بـود. از طرفـی   
اي، فشـرده و  مرتع مورد بررسی از لحاظ خاك سـاختمان تـوده  

بندي ریـز دارد همچنـین از لحـاظ پوشـش گیـاهی فقیـر و       دانه
شـد. مطالعـات   هایی از آن مشاهده میعوامل تخریب در قسمت

هـاي  نجام شده در ایـن زمینـه نشـان داده اسـت کـه سوسـک      ا
عنوان مثال ساختمان خوار به ساختار فیزیکی زیستگاه بهسرگین

). 32خاك، پوشـش گیـاهی و نـوع سـرگین حسـاس هسـتند (      
خوار هاي سرگینهاي خاك بر رفتار سوسکطوري که ویژگیبه

) و حتـی ترکیـب و فراوانـی ایـن حشـرات در      15موثر اسـت ( 
). در کنـار تـأثیر خـاك بـر     12کنـد ( هاي متفاوت فرق میكخا

هـاي  عملکرد این حشره باید خاطر نشان سـاخت کـه سوسـک   
هـاي  خـوار اثـرات شـگرفی بـر خـاك دارنـد. سوسـک       سرگین
هاي زیرزمینی و سـاخت سـرپناه   خوار با حفاري سوراخسرگین

ــبرگ   ــاربرد الش ــا ک ــود ب ــراي خ ــان، در  ب ــیده گیاه ــاي پوس ه
ــأثیر   خیــزي،حاصــل ــه و قابلیــت نفــوذ خــاك ت ــزایش تهوی اف

). مطالعه حاضر نشان داد کـه در صـورت حضـور    9گذارند (می
گرهاي بزرگ و کوچک همچنین عـدم  گرها، حضور تونلاقامت

گرهـاي کوچـک   گرهـاي بـزرگ و حضـور غلتـان    حضور غلتان
ــزان نفــوذ آب در خــاك از طریــق تیمارهــاي   (حالــت دوم) می

گاو و بزي بیشترین میزان بـوده اسـت    مختلف از کودهاي دامی
هـاي بـزرگ و   تواند به خاطر احتمال وجود گونهکه دلیل آن می
گر باشد و همچنـین بـه   خوار تونلهاي سرگینکوچک سوسک

باشد کـه  گر بزرگ میهاي غلتانعلت عدم احتمال حضور گونه
گـر بـزرگ   هـاي تونـل  هاي اصلی رقابت کننده با گونـه از گونه

در صــورت احتمــال وجــود بــا یکــدیگر بــه رقابــت هســتند و 
ــدین در بررســی مــی ــد. شــهاب ال  يهــانقــش سوســکپردازن

در  خـاك  يخیزحاصل شیو افزا سرگین هیخوار بر تجزسرگین
هـاي دفـن سـرگین    یک آزمایش تجربی نشـان داد کـه فعالیـت   

خیـزي خـاك   هـا باعـث افـزایش حاصـل    وسیله این سوسـک به

خاك (نیتروژن، فسفر، پتاسـیم) بـا   شود و حجم مواد غذایی می
درصد برداشت سرگین همبستگی مثبت داشته و اهمیت بـاالیی  

خــوار جهــت هــاي ســرگیناز دفــن ســرگین توســط سوســک
. وردو و همکـاران در  )24( شودخیزي خاك را شامل میحاصل

هاي گونۀ سوسک بررسی مطالعات آزمایشگاهی برروي فعالیت
در تجزیــه و برداشــت  Thorectes valencianusخــوار سـرگین 

سرگین خرگوش بیان کردند که حفاري و دفن سرگین در سطح 
نظمی سـطحی، نفـوذ آب، کـاهش    خاك لخت باعث افزایش بی

 شـود فشردگی سطحی خاك و تغییرات شیمیایی در خـاك مـی  
خوار هاي سرگین. براون و همکاران در مطالعه اثر سوسک)29(

در  (Drakensberg mountains) هاي دریکنزبرگگر در کوهتونل
هـا  خاور افریقاى جنوبی روي خصوصیات هیدرولوژیکی خاك

هـاي  از طریق سرگین خوك و گاو دریافتند که فعالیت سوسـک 
هـاي  خوار با برداشت و تدفین سرگین و حفاري سوراخسرگین

زیرزمینی باعث ورود مواد آلی (سرگین) به درون خاك، افزایش 
، افزایش نفوذ خاك نسـبت  Aر افق سطحی رشد ریشه گیاهان د

به آب، هوادهی مناسب خاك، بهبود ساختمان خـاك و کـاهش   
  .)8( شوندفرسایش و رواناب از سطح خاك می

اگر چه در مورد تیمارهاي مختلف از کود دامی گوسـفندي  
گرهـاي  گرها، عدم حضـور تونـل  در حالت سوم (حضور اقامت

ــل  ــور تون ــزرگ و حض ــک همچ ب ــاي کوچ ــور  گره ــین حض ن
گرهاي بـزرگ و کوچـک)، بیشـترین نفـوذ آب در خـاك      غلتان

توانـد بـه علـت ترکیبـات     صورت گرفته است، که دلیل آن مـی 
هـاي  حاصـل از سـرگین گوسـفندي، نـوع گونـه     ) 21(متفاوت 

گـر کوچـک و غالـب    خوار تونلهاي سرگینمتفاوت از سوسک
گرهـاي بـزرگ نسـبت بـه سـایر      بودن گروه عملکـردي غلتـان  

. )20( گرهـاي بـزرگ باشـد   ویـژه تونـل  هاي عملکردي بهروهگ
کمترین میزان نفوذ آب در خاك از طریق تیمارهاي مختلـف از  
کودهــاي دامــی گوســفند و بــزي در حالــت چهــارم (حضــور  

ــت ــل اقام ــور تون ــدم حض ــور  گرها،ع ــزرگ و حض ــاي ب گره
گرهاي بزرگ گرهاي کوچک و همچنین عدم حضور غلتانتونل

خـاطر عـدم احتمـال    تواند بهاشد که دلیل آن میبو کوچک) می



  ۱۳۹۶سال بيست و يك / شماره چهار/ زمستان /  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

۹۴  

گـر و  خـوار تونـل  هـاي سـرگین  هاي بزرگ سوسکوجود گونه
هـاي  علـت عـدم احتمـال حضـور گونـه     گر و همچنین بهغلتان
باشـد، زیـرا   گرهاي کوچک مـی گر کوچک و حضور تونلغلتان
هـاي  تـر سوسـک  هاي کوچکتر نسبت به گونههاي بزرگگونه

وانایی بیشتري در عملکرد اکوسیستم و در نتیجـه  خوار تسرگین
خاك دارند. اگر چه در مورد تیمارهـاي مختلـف از کـود دامـی     

گرهاي گرها، عدم حضور تونلگاوي حالت سوم (حضور اقامت
ــل  ــور تون ــزرگ و حض ــور   ب ــین حض ــک همچن ــاي کوچ گره

گرهاي بزرگ و کوچک) کمترین میزان نفوذ آب در خاك غلتان
توانـد بـه علـت ترکیبـات     که دلیـل آن مـی   صورت گرفته است

هـاي متفـاوت از   متفاوت حاصل از سرگین گـاوي، نـوع گونـه   
گر کوچک و غالب بـودن گـروه   خوار تونلهاي سرگینسوسک

هـاي  گرهـاي بـزرگ نسـبت بـه سـایر گـروه      عملکردي غلتـان 
گرهاي بزرگ باشد. نتایج مطالعه تحقیـق  ویژه تونلعملکردي به

ج مطالعات اسـلید و همکـاران در مطالعـه روي    مورد نظر با نتای
خــوار در هـاي سـرگین  هـاي عملکــردي سوسـک  اثـرات گـروه  
 هاي گرمسیري در منطقه حفاظت شده دره دانیم عملکرد جنگل

(Danum)هــاي مــالزي اظهــار داشــتند کــه در صــباح از ایالــت
گـر کوچـک بـه نسـبتی     گـر و غلتـان  هاي عملکردي تونلگروه

نمایند و در حالتی کـه هـر دوي   رداشت میمساوي از سرگین ب
گر بـزرگ بـا هـم حضـور     گر و غلتانهاي عملکردي تونلگروه

گرهـا و  گرها، تونـل ها (اقامتداشته باشند، نسبت به سایر گروه
. )26( نماینـد گرهاي کوچک) سرگین بیشتري برداشت میغلتان

گـر  گـر و غلتـان  هاي عملکردي تونـل همچنین در مقایسه گروه
تـري  گرهـاي بـزرگ نقـش مهـم    زرگ نسبت به همدیگر تونلب

ــی   ــین حنف ــد. همچن ــرات   و ال دارن ــه روي اث ــید در مطالع س
خـوار بـر مـواد غـذایی خـاك      هاي سرگینهاي سوسکفعالیت

ــکده     ــزیم) در دانش ــیم و منی ــیم، کلس ــفر، پتاس ــروژن، فس (نیت
هـاي  کشاورزي آین شمس قاهره مصـر دریافتنـد کـه سوسـک    

هـاي کوچـک   مواد غـذایی خـاك از سوسـک    بزرگ در افزایش
  .)17( اثرات بیشتري دارند

اي کـه در زمینـه عملکردهـاي    با توجه به تحقیقات گسترده
خـوار صـورت   هاي سرگینگوناگون اکولوژیکی جوامع سوسک

توان گفت سودمندي این حشرات در برداشـتن  گرفته است، می
ري و تنظـیم  عنوان ترکیب اساسـی در نگهـدا  مواد آلی آنها را به

کنند مبـدل  هاي زمینی در هر جایی که آنها زندگی میاکوسیستم
داران ) و از آنجایی که این حشرات به مدفوع مهـره 25سازد (می
) بـا  16ویژه پستانداران براي غذا و تولید مثل وابسته هستند (به

برداشت و تجزیه سرگین قادر به بازگرداندن مواد آلی بـه درون  
تـوان  ). پـس مـی  22وباره مواد غذایی هستند (خاك و گردش د

اظهار داشت پتانسیل بهبـود سـالمتی خـاك و در نتیجـه بهبـود      
اي )، اما در این زمینه تا کنون مطالعـه 28کارایی مراتع را دارند (

در داخل کشور ایران صورت نگرفته است و در این تحقیق کـه  
ل و اســتپی اســتان چهارمحــا در قســمتی از خــاك مراتــع نیمــه

بختیاري در طول مدت یک سال انجام شـد، سـعی بـر مطالعـه     
خـوار بـر میـزان    هاي سرگیننقش اکولوژیکی مجموعه سوسک

نفوذ آب در خاك مراتع شد، که با توجـه بـه نقشـی کـه دیگـر      
هاي هاي خاکی در ایجاد تونلها و کرمها مانند موریانهارگانیسم

ـ      داران دیگـري  زیرزمینی و پـراکنش خـاك دارنـد فعالیـت جان
خـوار از طریـق   هـاي سـرگین  ویژه سوسـک همچون حشرات به

سـازي کـه   جایی میزان زیادي از سطح خاك در طی آشیانهجابه
توانند تا حدود چنـدین متـر   ها میحتی طول برخی از این تونل

جایی و مخلوط کردن عمق داشته باشند. همچنین از طریق جابه
ی خـاك، میـزان جانـداران    مواد آلی در خاك در افزایش هـواده 

هـاي رویـی خـاك و در نتیجـه     خاك، خلل و فرج آب در الیـه 
). اما براي 22کنند (افزایش نفوذپذیري خاك نقش مهمی ایفا می

بررسی عملکرد این حشرات در میزان نفوذ آب در خاك نیاز به 
هاي متفاوت همچنین استفاده از مطالعات بیشتر در نقاط و خاك

ي که عملکرد اکولوژیکی ایـن حشـرات را در   هاي بیشترحالت
مقایسه با یکدیگر بر میـزان آب نفـوذ یافتـه در خـاك را مـورد      

هاي طبیعـی  باشد، تا مدیریت عرصهدهد میارزیابی بیشتري می
  تري صورت گیرد.به صورت دقیق
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Abstract 
The present study was conducted to assess effect of dung beetles function in the soil water infiltration performance on 
the part of rangeland of university of Sharekord in the form of a completely randomized design within one year. 
Therefore, the meshes consisted of both large and small size were used and filled with cattle, sheep and goat dung in six 
treatments (presence of dwellers, tunellers and absence of roller beetles- presence of dwellers, tunellers and small 
rollers and absence of large rollers- present of dwellers, rollers and small tunellers and presence of large tunellers- 
presence of dwellers and small tunellers, absence of large tunellers and rollers- presence of dwellers, tunellers and small 
rollers, absence of tunellers and large rollers- absence of beetle) with four replications. The soil water infiltration was 
measured using double ring. The results illustrated that the maximum function of the dung beetles in the soil water 
infiltration of states with cattle and goat dung application was calculated at the investigated possible treatment of 
presence of dwellers, presence of large and small tunneler and absence of large roller beetles and, presence of small 
roller beetles (10.27 and 8.97 cm/hr respectively) and the state with sheep dung application was calculated at the 
investigated possible treatment of presence of dwellers, absence of large tunellers and presence of small tunellers and 
also presence of large and small rollers, respectively (7.97 cm/hr). The results of the effect of manure on the total 
amount of water infiltration in the soil by dung beetles from all treatments showed the greatest amount of water 
infiltration in the soil, dung beetles were related to performance of dung beetles by removing goat (40.47 cm/hr), cattle 
(39.77 cm/hr) and sheep (38.07 cm/hr) dung. Functional groups of dung beetles by removing and importing livestock 
dung to the soil influence the infiltration rates in pastures soils. 
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