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ها در مراتع خوار در برداشت سرگين گاو و پراكنش ثانويه بذرهاي سرگينهاي عملكردي سوسكاثرات گروه

  محال و بختيارياستپي استان چهار نيمه

  3و پژمان طهماسبي 2، مهديه ابراهيمي1*ايرج رحيمي پردنجابي

  14/09/1393تاريخ تصويب:         30/03/1393تاريخ دريافت: 

  

  

 

  چكيده

كنند به هايي كه در آن زندگي ميقادر هستند مراحل اكولوژيكي گوناگوني را در اكوسيستمخوار هاي سرگينسكسو

ها ثانويه بذر پراكنش دام و سرگين برداشت در خوارسرگين هايسوسك مطالعه تاثير عملكرد تحقيق حاضر براي .انجام رسانند

انجام گرفت. بدين منظور  1392كامال تصادفي در فصل تابستان سال  در قالب طرحمرتع تحقيقاتي دانشگاه شهركرد در 

هاي مطالعه عنوان تيمارهاي بزرگ و كوچك و كود دامي گاو در شش حالت مختلف با شش تكرار بههاي با اندازه سوراخ توري

عنوان يكي در سه اندازه بههاي پالستها از مهرهبراي سنجش كاركرد اكولوژيكي اين حشرات در انتقال بذرانتخاب شدند. 

كه  داد نشان انجام شد. نتايج 18نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرم ها دادههاي تقليدي استفاده شد. تجزيه و تحليل  بذر

گر، هاي اقامتسوسك احتمال حضورگاوي مربوط به حالتي بود كه خوار در برداشت كود هاي سرگينبيشترين عملكرد سوسك

 كوچك بررسي شد. گرهايكوچك و غلتان گرهايتونل و همچنين حضور بزرگ گرهايغلتان و بزرگ گرهايتونل حضورعدم

 هايسوسك جا شده مربوط به حالت شاهد (عدم حضور سوسك) و حالتي كه احتمال حضورحداقل مقدار سرگين جابه

قرار  بررسي مورد هاي كوچكگررگ و حضور غلتانبز گرهايغلتان حضورعدم همچنين كوچك و و بزرگ گرهايتونل گر، اقامت

طوركلي اين به .هاي با اندازه كوچك و بزرگ بودترتيب بذرها بهجا شده توسط سوسكهاي جابهگرفت. بيشترين و كمترين بذر

اي متعدد در هكنند كه باتوجه به تاثير فاكتورنقش مهمي ايفا مي هابذرحشرات در برداشت سرگين دام و پراكنش ثانويه 

 عملكرد اين حشرات، نياز به مطالعات بيشتر طي فصول مختلف سال و همچنين بررسي عملكرد اين حشرات در سرگين

  باشد.كنند، ميهاي مختلف كه از پوشش گياهي مراتع تغذيه مي دام

  

  خوار، تدفين سرگين، مراتع شهركرد.هاي سرگين، سوسكهابذرپراكنش  :هاي كليدي واژه
  

  

  

                                                      
   زابلدانشگاه  كارشناسي ارشد آموخته دانش -1

  Iraj_rahimi86@yahoo.comنويسندة مسئول:  *

  زابلاستاديار دانشگاه  -2

  ركردشه استاديار دانشگاه -3
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  مقدمه

هاي زنده موجود از حشرات درصد از گونه 57بيش از 

هاي ) كه نقش بسيار مهمي در اكوسيستم37هستند (

مانند  حشرات از ). گروهي16كنند (طبيعي ايفا مي

و  Coleoptera متعلق به رده خوار كههاي سرگينسوسك

گرهاي مهم موجود هستند، از تجزيه Scarabaeoidea تيره

عنوان باشند كه از مدفوع حيوانات بهها ميتمدر اكوسيس

گذاري)  سازي (تخممنبع غذايي و ماده الزم براي آشيانه

 عملكردي گروه سه در ). اين حشرات15كنند (استفاده مي

 و سازندمي گلوله سرگين از كه 1گرهاشامل غلتان متفاوت

 منظوربه كرده و جاديگري جابه سويبه را هاآن

 را هايي تونل كه 2گرهاتونل كنند،مي دفن يساز آشيانه

 و كنندمي ايجاد سرگين يا مورب زير مستقيم طور به

 زيرزميني هايآشيانه در استفاده براي را سرگين

آشيانه و  منظوربه كه 3گرهااقامت كنند ومي آوري جمع

) تقسيم 23كنند (غذا در درون سرگين زندگي مي

  شوند. مي

ار مراحل اكولوژيكي گوناگوني خوهاي سرگينسوسك

) بهبود چرخه مواد 10( خاك ) همچون حاصلخيزي33(

)، كاهش جمعيت 13( هابذرثانويه  )، پراكنش42غذايي (

) افزايش نيتروژن و فسفر در 38ها بر روي مدفوع (انگل

) را در 30گياهان در نتيجه بهتر شدن بازده خاك (

به انجام  كنندهايي كه در آن زندگي مياكوسيستم

كه شناخت نقش انواعي از حيوانات كه در طوريرسانند. به

عملكردهاي اكوسيستم نقش دارند از جمله فرايندهاي 

خوار با آن هاي سرگيناكولوژيكي مهمي است كه سوسك

  ). 32در ارتباط هستند (

ميليون واحد دامي در كشور وجود دارد  124در حدود 

 6783000 ،1373 سال آمار ) كه از اين ميان طبق9(

)، اما نكته مهم در اين 31دهند (راس را گاو تشكيل مي

تنهايي در سال خصوص اين است كه يك راس گاو به

) و روزانه هر گاو 28تن سرگين توليد كند ( 8تواند  مي

مترمربع از سطح علوفه مراتع را  1تا  8/0طور ميانگين  به

                                                      
Rollers -

1 

Tunnellers- 2 

Dwellers - 3 

گر هر گاو در ) و ا21تواند آلوده كند (توسط سرگين مي

توده سرگين توليد نمايد،  10طور ميانگين هر روز به

مترمربع را آلوده  305 سال هر شود كه درتخمين زده مي

بر اين گله گاوها در نزديكي ). عالوه12نمايد (مي

) و اگر 17توانند چرا كنند (هاي خودشان نمي مدفوع

ناطق تجزيه نشود نه تنها وسعت زيادي از م سرگين سريعاً

هايي كه از رود، بلكه آلودگيها از بين ميچرايي براي دام

  آيند به رشد وجود ميماندن سرگين بهطريق باقي

). البته بايد 7كنند (مناطق كمك مي اين هاي هرز درعلف

در نظر داشت همين توده سرگين كه توسط چنين 

 مواد از خوبي شود منبعاي توليد ميكننده چرا حيوانات

  .)41است ( آلي

 هايخوار از ارگانيسمسرگين هايدر اين بين سوسك

  ) كه 12باشند (هاي طبيعي ميگر در اكوسيستمتجزيه

خوار از جمله گاو طور برجسته به مدفوع جانوران علفبه

). سودمندي اين حشرات در برداشتن 29شوند (جذب مي

و عنوان تركيب اساسي در نگهداري ها را بهمواد آلي آن

ها زندگي هاي زميني در هر جايي كه آنتنظيم اكوسيستم

). اين حشرات از طريق 22كنند مبدل ساخته است (مي

جايي، برداشت و تجزيه سرگين حيوانات موجب جابه

ي موجود در ميان سرگين حيوانات هابذرپراكنش و دفن 

را  هابذرزني موجب آن شرايط جوانه) و به6شوند (مي

) و با تدفين سرگين حيوانات همراه با 4زند (سامساعد مي

درون خاك بر مقدار بانك بذر خاك هاي داخل آن بهبذر

موثر هستند، بذرها در خاك ممكن است در حالت كمون 

) 24باشند و بعد از طي اين دوره با موفقيت جوانه بزنند (

گري بذرها را در مقايسه با مدفون كردن خطر غارت

  ).39دهد (كاهش مي بذرهاي تدفين نشده

اغلب مطالعات بر روي عملكردهاي اكولوژيكي 

هاي استوايي و خوار در محيطهاي سرگينسوسك

كه در استوايي انجام شده است، درحالي نيمه

خشك مطالعات اندكي در هاي مناطق نيمه اكوسيستم

جهان صورت گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسي 

خوار در رابطه با اي سرگينهعملكرد اكولوژيكي سوسك

از طريق آن  هابذربرداشت سرگين گاو و پراكنش ثانويه 

استپي استان چهارمحال و بختياري در سطح مراتع نيمه
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هاي عملكردي انجام شد تا مشخص گردد آيا گروه

برداشت سرگين گاو از خوار قادر بهسرگين هايسوسك

برداشت باشند و چه تاثيري از طريق سطح مراتع مي

  ي گياهان دارند. هابذرسرگين دام در پراكنش 

  

  ها مواد و روش

    منطقه مورد مطالعه

تحقيق مورد نظر در مرتع تحقيقاتي حوزه باال دست 

 55׳تا  50◦ 46׳دانشگاه شهركرد با موقعيت جغرافيايي 
عرض شمالي  32◦ 26׳تا   32◦ 19׳طول شرقي و  50◦

و به  39در زون از نظر مختصات متريك انجام شد. 

كيلومتري جاده  20هكتار در  608354025مساحت 

سامان در استان چهارمحال و بختياري واقع گرديده است. 

ميانگين  ،متر 2385ارتفاع متوسط منطقه از سطح دريا 

و ميانگين حداقل و متر ميلي 8/284بارندگي ساليانه 

د گرادرجه سانتي 20و  2ترتيب بهحداكثر دماي ساليانه 

باشد. طبق روش آمبرژه اقليم حوزه باال دست دانشگاه مي

خشك خشك سرد، طبق روش دومارتن نيمهشهركرد نيمه

باشد. و طبق روش كوپن استپي (سرد و خشك) مي

از گياهان  تيپ گياهي و عمدتاً 6وضعيت مرتع كه شامل 

) طبق روش مشاهده 1باشد (جدول ساله و مهاجم ميچند

اكتوره و مقايسه با كليماكس يك مرتع و تخمين، چهار ف

  ).34، 1فقير است (

  

  هاي موجود در زير حوزه: ليست فلورستيك گونه1جدول 

  اسم علمي  خانواده  فرم رويشي  فرم زيستي  نوع گونه

  Papilonaceae Astragalus. Verus  بوته  چند ساله  مهاجم

 Papilonaceae  Astragalus. compihencus  بوته  چند ساله  مهاجم

 Papilonaceae  Astragalus. Coecnemum  بوته  چند ساله  مهاجم

 Astreaceae Cichorium  فورب چند ساله  كم شونده

 Astreaceae  Hertia angustifolia  فورب  چند ساله  زياد شونده

  Astreaceae  Scariola orientalis  فورب  چند ساله  زياد شونده

 Astreaceae  Cousinia bakhtiarica  بوته  چند ساله  مهاجم

 Astreaceae  Echinops retroides  فورب  چند ساله  مهاجم

 Astreaceae  Cirsium sp  بوته  چند ساله  مهاجم

 Astreaceae  Ceratocarpus  نيمه بوته اي يك ساله  مهاجم

 Plumbaginaceae Acontolimon sp  بوته  چند ساله  مهاجم

 Astreaceae  Cousinia bakhtiarica  بوته  چند ساله  مهاجم

 Poaceae Poa bulbusa  گراس  چند ساله  زياد شونده

 Poaceae  Bromus tecterum  گراس  يك ساله  زياد شونده

 Poaceae  Boisiera sqzuartee  گراس  يك ساله  زياد شونده

 Poaceae  Taeniatherum crinitum  گراس  يك ساله  زياد شونده

 Poaceae  Lolium preane  گراس  يك ساله  مهاجم

 Poaceae  Stipa hohenickeraua  گراس  چند ساله  زياد شونده

  Poaceae  Bromus tomentelus  گراس  چند ساله  كم شونده

 Labiateae Phlomis persica  فورب  چند ساله  زياد شونده

 Labiateae  Marubium vulgare  اينيمه بوته  چند ساله  زياد شونده

 Labiateae  Ajuga chamaecistus  بوته  چند ساله  زياد شونده

 Labiateae  Stachys infelata  بوته  چند ساله  زياد شونده

 Labiateae  Teucrium polium  بوته  چند ساله  زياد شونده

 Caryophyllaceae Gypsophella bicolor  بوته  چند ساله  زياد شونده

 Rubiaceae Asperulla sp  اينيمه بوته  چند ساله  مهاجم

 Umbellifereae Echinophora platyloba  هبوت  چند ساله  كم شونده

  Carcifereae Alyssum marginatum  گراس  يك ساله  كم شونده

        

  

  سازي تيمارهاآماده

هاي هاي عملكردي سوسكمنظور مطالعه نقش گروهبه

خوار در برداشت سرگين گاو و پراكنش ثانويه سرگين
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انشگاه ها از طريق آن مساحتي از مرتع تحقيقاتي د بذر

مدت مترمربع در فصل تابستان به 100وسعت شهركرد به

روز حصاركشي شد تا از ورود دام جلوگيري  60 تقريباً

تر عملكرد اين دسته از شود. سپس براي بررسي راحت

از  بر و خاك كامالًحشرات، گياهان سطح حصارشده كف

. براي بررسي عملكرد )13(گياهان پاكسازي شد 

از طريق  هابذره سرگين دام و برداشت ها نسبت ب سوسك

مورد بررسي قرار  2آن شش حالت متفاوت مطابق جدول 

  گرفت. 

 سوسك نوع شناسايي منظوربه اول حالتدر 

 5تا  2هاي هيچ تيماري اعمال نشد. حالت خوار سرگين

براي تعيين اثرات تيمارهاي مختلف در رابطه با عملكرد 

برداشت سرگين و خوار نسبت به هاي سرگينسوسك

كه طراحي اين طوريپراكنش بذرها طراحي شد، به

هاي مختلف حضور گونهحضور و عدمها با توجه به حالت

هاي مختلف، بهترين بر تعيين نقش گونهسوسك عالوه

ها بيشترين عملكرد را نمايان حالتي را كه در آن سوسك

سازد، انجام شد. در بين شش حالت مورد مطالعه، حالت 

عنوان شاهد كه هيچ سوسكي وارد نشود در نظر ششم به

گر سرگين از عملكرد گرفته شد تا نقش ديگر عوامل تجزيه

ها تفكيك گردد. در هر حالت مورد بررسي، شش سوسك

هاي مختلف سوسك و علت ارزيابي عملكرد گروهتكرار به

  افزايش دقت آماري كار گذاشته شد. 

هاي توري در ي، شبكههاي مختلف مورد بررسدر حالت

متري) ميلي 1متري) و كوچك (سانتي 1هاي بزرگ (اندازه

گر، هاي تونلهاي سوسكبراي بررسي عملكرد گروه

صورت مربعي (هر كدام به ارتفاع گر بهگر و اقامتغلتان

 شكل كامالًمتر)، بهسانتي 30و طول و عرض  15تقريبا 

 صب شدند.كشي نتصادفي و كددار در محدوده حصار
هاي عملكردي توان به تفكيك نقش گروههمچنين مي

گرهاي بزرگ و كوچك همچنين ها، تونلگراقامت

هاي هاي بزرگ و كوچك و نقش تركيبي گروهگر غلتان

هاي هاي مختلف از تيمارعملكردي را كه در مقايسه حالت

ها متفاوت از همديگر قابل ارزيابي هستند را از نقش گروه

ها ها و پراكنش بذركلي در برداشت سرگين دام طوربه

  ).3مورد سنجش قرار داد (جدول 

 نقش و خوارسرگين هايسوسك عملكرد مطالعه

  هابذر پراكنش در ها آن

جايي سرگين ها در جابهبراي بررسي عملكرد سوسك

داري بررسي در ابتدا از دام مورد مختلف هايگاو در حالت

د كود گاو براي آزمايش به منطقه دانشكده دانشگاه شهركر

هاي پالستيكي كه از نظر مورد نظر منتقل شد و از ظرف

منظور قرار دادن حجم و اندازه مشابه يكديگر بودند به

هاي مورد بررسي مقدار مساوي از هر كود دامي در حالت

هاي كود دامي گاو استفاده گرديد. وزن خشك اوليه نمونه

گرم بود كه براي هر نوع  2/334مورد استفاده برابر با 

هاي مورد بررسي جداسازي شدند و تيمار در حالت

همزمان با انجام اين عمليات براي بررسي ميزان پراكنش 

عنوان هاي پالستيكي رنگي در سه اندازه بهاز مهره هابذر

كه داخل هر تيمار  طوريي تقليدي استفاده شد، بههابذر

متري ميلي 3مهره  50متري، ميلي 6مهره  50مهره ( 150

متري) كار گذاشته شد. مزيت كاربرد  ميلي 1مهره  50و 

ها تر و عدم تمايل غارت بذربذرهاي تقليدي تخمين راحت

كار بردن اين اندازه ) هدف از به36توسط بذرخواران بود (

هاي عملكردي تقليدي ارزيابي توانايي گروه هابذراز 

د در منطقه جهت سنجش خوار موجوهاي سرگينسوسك

ي مرتعي هابذركاركرد اكولوژيكي اين حشرات در انتقال 

  هاي متفاوت بود.با اندازه

 تحقيق، انجام روز از 60مدت  گذشت از پس

 شدهمحصور منطقه كل از حيواني كود هايباقيمانده

 مدل( آون در هانمونه كردن خشك با و برداشت
Memmertدرجه 70 دماي و ساعت 24 مدت) به 

 مقدار خشك ثانويه موجود و وزن بين تفاوت گراد، سانتي

 شده داده قرار دامي كودهاي اوليه هاينمونه خشك وزن

 برداشت سرگين كشي مشخص و مقدارمحدوده حصار در

 پراكنش بررسي براي. شد محاسبه هاسوسك توسط شده

 در مانده باقي پالستيكي هايمهره كل تعداد هابذر

 برعالوه تا گرديد محاسبه هاآن وزن و خشك هاي نمونه

نيز  هاآن وزن تفاوت شده، پراكنده تقليدي يهابذر تعداد

  .آيد دستبه شده جاجابه سرگين مقدار محاسبه براي
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  هاداده تحليل و تجزيه

 آزمون( ها داده بودن نرمال از اطمينان حصول از پس

Kolmogorov-Smirnov( ها واريانس همگني و )آزمون 

Levene (قالب در طرفهيك واريانس تجزيه مورد ها داده 

افزار با استفاده از نرم تكرار) (شش تصادفي كامالً طرح

SPSS  ها ميانگين مقايسه منظور به. گرفتند قرار 18نسخه 

 افزار نرم در دانكن استفاده شد و رسم نمودارها آزمون از

Excel انجام گرفت.  

  
خوارهاي متفاوت سوسك سرگينو تيمارهاي مورد بررسي براي بررسي  عملكرد گونه: همه حاالت 2جدول 

 1  2  3  4  5  6 

   حاالت

    
 

  
- گروه
هاي 
سوس
  ك

- حضور اقامت
گرها، حضور 

گرهاي بزرگ تونل
و كوچك، حضور 

گرهاي غلتان
 بزرگ و كوچك

گرها، حضور اقامت
گرهاي حضور تونل

بزرگ و كوچك، عدم 
گرهاي انحضور غلت

بزرگ و حضور غلتان 
 گرهاي كوچك

گرها، عدم حضور اقامت
  حضور 

گرهاي بزرگ و تونل
كوچك، عدم حضور 

گرهاي بزرگ و غلتان
  كوچك

 

گرها، عدم حضور اقامت
گرهاي حضور تونل

- بزرگ و حضور تونل
عدم ،گرهاي كوچك
گرهاي حضور غلتان

- بزرگ و حضور غلتان
 گرهاي كوچك

دم گرها، عحضور اقامت
گرهاي بزرگ و حضور تونل

كوچك، عدم حضور 
گرهاي بزرگ و غلتان

گرهاي حضور غلتان
 كوچك

- عدم حضور اقامت
گرها، عدم حضور 

گرهاي بزرگ و تونل
كوچك، عدم حضور 

گرهاي بزرگ و غلتان
 كوچك

D+T+t+R+r عالمت

+ 

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= گرهااقامت، T= بزرگ، گرهايتونل t= كوچك، گرهايتونل R= بزرگ، گرهايغلتان r= كوچك گرهايغلتان  

  .است عملكردي هايگروه حضور عدم و حضور دهندهنشان ترتيببه منفي و مثبت عالمت

  

  خوار از كليه حاالت مورد بررسيهاي سرگينهاي عملكردي سوسك: اثرات گروه3جدول 

6 5 4 3 2 1   
-  Dr  Dtr  D  DTtr  DTtRr    

            1 

            DTtRr  

           2 

          R  DTtr  

          3 

        Ttr  TtRr  D  

         4 

      tr  T  TR  Dtr  

        5 

    t  r  Tt  TtR  Dr  

       6 

  Dr  Dtr  D  DTtr  DTtRr  -  

با مقايسه  هر حالت در نظر گرفته شده است تا خوار درهاي عملكردي متفاوت سوسك سرگيندر هر رديف و ستون از جدول فقط احتمال حضور گروه

در حالت  – نمايد از همديگر تفكيك نمود. عالمترود در حالت مورد نظر ايفاي نقش ميهاي عملكردي را كه احتمال ميها با يكديگر نقش گروهآن

  .است عملكردي هايگروه حضور عدم دهندهنشان ششم

  

  نتايج

خوار در ينسرگ هاي سوسكعملكردهاي گروه

  برداشت سرگين دام

هاي مورد بررسي در نتايج حاصل از تاثير حالت

هاي داري ميان گروهبرداشت سرگين گاوي تفاوت معني

) نشان داد 1خوار (شكل سرگين هايعملكردي سوسك

)1%p< حداكثر مقدار سرگين برداشت شده مربوط به .(

 دهنده احتمال حضورحالت چهارم بود كه نشان

 و بزرگ گرهايتونل حضور گر، عدمهاي اقامت سوسك

كوچك  گرهايتونل چنين حضورو هم بزرگ گرهايغلتان

كوچك در مرتع مورد بررسي بود. سهم  گرهايو غلتان

  درصد كل كود  50/42جا شده در اين حالت كود جابه
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جا شده كار رفته بود. حداقل مقدار سرگين جابهبه

درصد) و  063/0م (شاهد، ترتيب مربوط به حالت شش به

درصد) بود كه در حالت دوم احتمال  25/27حالت دوم (

كوچك  و بزرگ گرهايتونل گر،اقامت هايسوسك حضور

بزرگ و حضور  گرهايغلتان حضور عدم همچنين و

قرار گرفت.  بررسي مورد مرتع، در هاي كوچكگرغلتان

منظور تفكيك نقش هاي مورد بررسي بهمقايسه حالت

خوار در سرگين هايهاي عملكردي سوسكمه گروهه

برداشت سرگين گاو نشان داد كه گروه عملكردي 

ها و گرگر، تونلخوار اقامتهاي سرگينسوسك

هاي كوچك در صورت احتمال حضور با يكديگر  گر غلتان

(Dtr) ) هاي عملكردي درصد) و گروه 36/0بيشترين نقش

حضور كمترين نقش  در صورت احتمال (T)گر بزرگ تونل

درصد) را در برداشت سرگين گاو در مرتع مورد  - 15/0(

هاي عملكردي دارند (جدول بررسي نسبت به ساير گروه

4 .(  
  

  
  خطاي معيار)±خوار (ميانگينسرگين هايهاي عملكردي سوسك: نسبت برداشت سرگين گاو در حاالت مختلف توسط گروه1شكل 

  

  بررسي در برداشت سرگين گاو مورد حاالت كليه از خوارسرگين هايسوسك عملكردي هايگروه اثرات :4 جدول

۶ ۵ ۴ ١ ٢ ٣   

-  Dr  Dtr  D  DTtr  DTtRr    

            DTtRr ١ 

            

          ٠٢/٠ DTtr ٢ 

          R   

        ٠٩/٠ - ١١/٠ - D ٣ 

        Ttr  TtRr   

      ١ ٠٣/٠۵/١٢/٠ - ٠ - Dtr ۴ 

      tr  T  TR   

    ٠۵/٠٧/٠ - ٠٩/٠ - ٠١/٠ ٠ - Dr ۵ 

    t  r  Tt  TtR   

  ٣ ٣٠/٠۶/٢٣/٠ ٢٠/٠ ٣٢/٠ ٠ - ۶ 

  Dr  Dtr  D  DTtr  DTtRr   

هاي مختلف خوار با ساير گروههاي سرگينهاي عملكردي متفاوت سوسكگر وجود رقابت بين گروهعالمت منفي در كاركرد هر گروه عملكردي بيان

  باشد.ها ميسوسك در پراكنش بذر

  

خوار در هاي سرگينهاي سوسكگروه عملكردهاي

  هاپراكنش بذر

تعداد بذرهاي تقليدي برداشت شده از طريق 

هاي تيمارهاي مختلف از كود گاوي توسط همه گروه

 4، 3، 2هاي خوار در شكلسرگين هايعملكردي سوسك

نشان داده شده است. نتايج نشان داد كه بين  5و 

ر در برداشت كل داهاي مورد بررسي تفاوت معني حالت

مقدار كل  ). حداكثر>p%1ي تقليدي وجود داشت (هابذر

 بود چهارم حالت به مربوط ي تقليدي پراكنده شدههابذر

 گر، عدمهاي اقامتسوسك احتمال حضور دهندهنشان كه

و همچنين  بزرگ گرهايغلتان و بزرگ گرهايتونل حضور

مرتع كوچك در  گرهايكوچك و غلتان گرهايتونل حضور

  .باشدمي مورد بررسي

 مربوط ي تقليدي پراكنده شدههابذركمترين مقدار 

 دهنده احتمال حضوراول بود كه نشان حالتبه
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 گرهايتونل هاي بزرگ و كوچك،گراقامت هاي سوسك

بزرگ و  گرهايغلتان حضور همچنين كوچك و و بزرگ

ي هابذربود. اين نتيجه براي  بررسي مورد مرتع در كوچك

  ).2هاي مختلف متفاوت بود (شكل تقليدي با اندازه

بين  در مورد بذرهاي تقليدي با اندازه كوچك

 دار وجود داشتهاي مورد بررسي تفاوت معني حالت
)1%p<.( حالت چهارم بيشترين مقدار پراكنش مربوط به

درصد از بذرها پراكنده  66/36بود كه چيزي در حدود 

كنش اين اندازه از بذرها شده بود و كمترين مقدار پرا

 درصد 16/26 حدود در چيزي حالت اول بود كهبه مربوط

  ). 3بودند (شكل  شده پراكنده بذرها از

 اندازه كهدر حالتي شده پراكنده تقليدي يهابذر براي

هاي بين حالت گرديد، انتخاب متوسط تقليدي بذرهاي

). >p%1دار وجود نداشت (مورد بررسي تفاوت معني

هاي چهارم و حالتبه پراكنش مربوط مقدار ترينبيش

درصد محاسبه گرديد و  6پنجم بود كه براي هر كدام 

 66/4حالت اول با مقدار به كمترين مقدار پراكنش مربوط

 ). نتايج حاصل از بررسي پراكنش4درصد بود (شكل 

دار حاكي از عدم تفاوت معني اندازه بزرگ تقليدي يها بذر

كه طوري).، به>p%1ورد بررسي بود (هاي مبين حالت

 3 (حدود دوم حالتبه مربوط پراكنش مقدار بيشترين

 اول حالت به مربوط مقدار كمترين و بذرها) از درصد

  ).5بود (شكل  بذرها) از درصد 66/1 حدود (چيزي

ها در برداشت آن هابذرنتايج حاصل از مقايسه تاثير اندازه 

آورده شده  6ر شكل خوار دهاي سرگينتوسط سوسك

ي ها بذردست آمده نشان داد كه بيشترين است. نتايج به

ي تقليدي با اندازه كوچك هابذرجا شده مربوط به جابه

جا شده مربوط به ي جابههابذردرصد) و كمترين  13/31(

همچنين درصد) بود.  6/2ي تقليدي با اندازه بزرگ (هابذر

هاي رد گروهعملكنتايج حاصل از تجزيه واريانس 

نشان داد  هاجايي بذرخوار در جابههاي سرگين سوسك

ي متوسط و هابذري كوچك با هابذربين پنج حالت براي 

ي هابذرداري وجود دارد اما بين بزرگ اختالف معني

داري وجود ندارد متوسط و بزرگ با يكديگر اختالف معني

ا از ميزان هو در هر حالت مورد بررسي با افزايش اندازه بذر

طوري كه در هر حالت ها كاسته شده است بهپراكنش آن

ها بيشترين ميزان پراكنش مربوط به اندازه كوچك از بذر

هاي با اندازه بزرگ و كمترين ميزان پراكنش براي بذر

عبارت ديگر با افزايش اندازه بذرها ميزان بوده است به

  )5ها كاهش داشته است (جدول برداشت آن
 

 

  
  خطاي معيار)±خوار(ميانگينسرگين هاي: تعداد كل بذرهاي تقليدي برداشت شده در حاالت مختلف توسط سوسك2شكل 

  

  
  خطاي معيار)±خوار(ميانگينسرگين هاي: تعداد كل بذرهاي كوچك تقليدي برداشت شده در حاالت مختلف توسط سوسك3شكل 
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  خطاي معيار)±خوار(ميانگينسرگين هايده در حاالت مختلف توسط سوسك: تعداد كل بذرهاي متوسط تقليدي برداشت ش4شكل 

  

  
  خطاي معيار).±خوار(ميانگينسرگين هاي: تعداد كل بذرهاي بزرگ تقليدي برداشت شده در حاالت مختلف توسط سوسك5شكل 

 

  
   طاي معيار).خ±هاي سرگين خوار (ميانگينها با اندازه متفاوت توسط سوسك: مقايسه برداشت بذر6شكل 

 

  

  ها جايي بذرخوار در جابههاي سرگينهاي سوسك: نتايج تجزيه واريانس عملكرد گروه5جدول 

  دار در سطح يك درصد.** معني انحراف معيار).±درصد انجام گرفته است (ميانگين 5ها توسط آزمون دانكن و در سطح احتمال مقايسه ميانگين

  دار نيستدر هر رديف تفاوت دو ميانگين كه داراي حروف مشترك هستند از لحاظ آماري معني

  

  ميانگين    ميانگين مربعات sig F  گروه عملكردي

  هاي كوچكبذر  هاي متوسطبذر  هاي بزرگبذر  هاميان گروه  هابين گروه

D+T+t+R+r+  **00/0  05/126  2143  50/127  b03/1±66/1  b50/1±66/4  a70/4±16/26  
D+T+t+R-r+  **00/0  92/43  33/2270  387  b60/2±00/3  b78/2±16/5  a93/7±83/27  
D+T-t+R-r+  **00/0  25/257  33/4190  16/122  b75/0±83/2  b78/1±00/6  a54/4±66/36  
D+T-t-R-r+  **00/0  86/241  33/3633  66/112  b21/1±66/2  b09/1±00/6  a45/4±33/34  
D+T-t-R-r-  **00/0  93/235  44/2815  50/89  b98/0±83/2  b75/1±66/5  a72/3±66/30  
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منظور تفكيك نقش هاي مورد بررسي بهمقايسه حالت

خوار در سرگين هايهاي عملكردي سوسككليه گروه

) نشان داد كه در 6از كود گاوي (جدول  هابذرپراكنش 

ي تقليدي هابذري با اندازه كوچك و كل تعداد هابذرمورد 

 هايهاي عملكردي سوسكپراكنده شده، گروه

گر كوچك در صورت احتمال لتانگر و غخوار تونل سرگين

ترتيب براي بيشترين نقش (به )tr( حضور با يكديگر

درصد) و در مورد  33/6و  6ها هاي كوچك و كل بذر بذر

هاي عملكردي ي تقليدي با اندازه متوسط گروههابذر

با  )tr(گر كوچكگر و غلتانخوار تونلهاي سرگينسوسك

ميزان ر كدام بهه )r(هاي كوچك گريكديگر و غلتان

ي با اندازه بزرگ هابذردرصد، و براي  33/0مساوي 

گر خوار تونلهاي سرگينهاي عملكردي سوسك گروه

درصد)، بيشترين  33/0با يكديگر ()Tr(بزرگ و كوچك 

داشتند و كمترين نقش در  هابذرنقش را در پراكنش 

ي هابذربا اندازه كوچك و كل تعداد  هابذرپراكنش 

هاي عملكردي پراكنده شده، مربوط به گروه تقليدي

گر بزرگ در گر و غلتانخوار تونلسرگين هايسوسك

ترتيب براي (به )TR(صورت احتمال حضور با يكديگر 

درصد) و در  - 13و  -50/10ها هاي كوچك و كل بذربذر

هاي عملكردي ي تقليدي با اندازه متوسط گروههابذرمورد 

گر بزرگ در گر و غلتانتونلخوار هاي سرگينسوسك

هاي و گروه )TR(صورت احتمال حضور با يكديگر 

هاي گرگر بزرگ و كوچك همراه با غلتانعملكردي تونل

هاي عملكردي (براي هر كدام از گروه (TtR)بزرگ 

ي با اندازه هابذردرصد) و براي  - 33/1ميزان مساوي  به

ار خوهاي سرگينهاي عملكردي سوسكبزرگ گروه

درصد)، كمترين نقش را در -33/1( (R)گر بزرگ غلتان

  ها داشتند.پراكنش بذر

  

  ها از كود گاويخوار در پراكنش بذرهاي سرگينهاي عملكردي سوسك: اثرات تفكيكي گروه6جدول 

۶ ۵ ۴ ١ ٢ ٣   

-  Dr  Dtr  D  DTtr  DTtRr    

            S   ١ 

           M 

L DTtRr 

T 

F  

          ۶۶/١ -  S   

        ۵٠/٠ -  M  ٢ 

٣٣/١ - L DTtr   

۵/٣ - T   

R F   

        ٨٣/٢ - ۵٠/۴ - S   

۵١  - ٠/٠ -  M  ٣  

١۶/١  ٠۶/١ -  L D   

      ١۶/٣ -  ۶۶/۶ -  T   

Ttr TtRr F   

      ۶ ٨٣/٨ - ۵٠/١٠ - S   

٣٣/١  - ٨٣/٠  ٣٣/٠ -  M  ۴  

١  ٠۶/١  ٠۶/١ -  L Dtr   

    ٣٣/۶  ۵١٣  - ٠/٩ -  T   

tr T TR F   

    ٣٣/٢ ۶۶/٣ ۵٠/۶ - ١۶/٨ - S   

٣٣/١  - ٨٣/٠  ٣٣/٠  ٠ -  M  ۵  

١۶/١  ٠۶/١  ٣٣/٠  - ٠ -  L Dr   

  ۵٧  ٨٣/٣ ٠/٢ -  ۵٠/١٠ -  T   

  t r Tt TtR F   

گروه عملكردي سوسك  F باشد و منظور ازتقليدي مي هايبذر هاي با اندازه كوچك، متوسط، بزرگ و كلگر بذرترتيب بيانبه T و S ،M ،L عالمت

خوار با ساير هاي سرگينهاي عملكردي متفاوت سوسكگر وجود رقابت بين گروهخوار است. عالمت منفي در كاركرد هر گروه عملكردي بيانسرگين

  باشد.ها ميهاي مختلف سوسك در پراكنش بذرگروه

  گيريبحث و نتيجه

از تحقيق حاضر نشان داد كه  دست آمدهنتايج به

خوار در كود گاوي هاي سرگينبيشترين عملكرد سوسك

) كه 1مورد بررسي مربوط به حالت چهارم بود (شكل 

كوچك  گرهايگر، تونلهاي اقامتسوسك احتمال حضور
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 و بزرگ گرهايتونل حضور كوچك و عدم گرهايو غلتان

  درنظر گرفته شده بود. بزرگ گرهايغلتان

طرفي مرتع مورد بررسي از لحاظ پوشش گياهي از 

هايي از آن مشاهده فقير و عوامل تخريب در قسمت

شد. مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان داده است  مي

خوار به فروپاشي و تغيير شكل هاي سرگينكه سوسك

) و 14دهند (هاي طبيعي پاسخ منفي نشان ميزيستگاه

هاي بزرگ سوسك حضور گونهشرايط نامساعد مرتع امكان 

علت احتمال حضور همين دليل بهسازد، بهرا فراهم نمي

هاي كوچك سوسك مقدار سرگين برداشت بيشتر گونه

هاي كوچك بيشتر قادر شده زياد نبود. چون سوسك

  هاي كوچك سرگين هستند. برداشت تكه به

مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان داده است كه 

خوار هاي سرگينهاي بزرگ سوسكضور گونهدرصورت ح

ي موجود در آن توسط هابذرمقدار بيشتري از سرگين و 

هاي كوچك شوند و گونهجا ميها برداشت و جابهاين گونه

هاي هاي كوچك سرگين را كه شامل بذرسوسك تكه

  ).5و  4، 3سازند (كوچك هستند را بيشتر پراكنده مي

 نقش و ) در مطالعه تنوع1995( 1يرا و لوبومارتين پي

 تودهزيست در خوارسرگين هايسوسك اكولوژيكي

نتيجه گرفتند كه اين  2ايبريا جزيره شبه گراسلندها در

حشرات از طريق تجزيه كردن سرگين احشام در كيفيت و 

توليدات مراتع نقش مهمي دارند. همچنين اين محققان 

تواند ت مينشان دادند كه يك جمعيت متنوع از اين حشرا

ها را از مراتع برداشت كرده و درصد از سرگين دام 80تا 

بدين طريق چرخه مواد غذايي و جريان انرژي را در ديگر 

  هاي گراسلندي تشديد كنند.سطوح غذايي از اكوسيستم

 3اي در كوه آساما) در مطالعه2007يامادا و همكاران (

ر خواسرگين هايدر كشور ژاپن بر روي نقش سوسك

گر در تجزيه سرگين، چرخه مواد غذايي و رشد علوفه تونل

هاي اين حشرات، انتقال در مراتع نتيجه گرفتند كه فعاليت

درون خاك را تشديد كرده و رشد نيتروژن از سرگين به

  علوفه مراتع و تجزيه فيزيكي سرگين را افزايش 

دهند و همچنين سبب بهبود چرخه مواد غذايي در مي

  شوند.مياكوسيستم 

                                                      
Lobo Martin-Piera & 

1
 

Iberian Peninsula  ٢  
Mount Asama  ٣  

ي هابذرنتايج مطالعه حاضر نشان داد كه بيشترين 

) كه 6جا شده از نوع اندازه كوچك بود (شكل تقليدي جابه

هاي سرگيني ها و مقدار تكهاين موضوع با اندازه سوسك

اي كه بر باشد. در مطالعهكه برداشت شده بود مربوط مي

 بانك ساختار بر خوارسرگين هايسوسك روي اثر فعاليت

هاي خاك از طريق سرگين ميمون با استفاده از مهره بذر

متري) انجام شد گزارش شده ميلي 3/1-8/5پالستيكي (

 هاي بزرگ بيشترمهرهبه  نسبت كوچك هاياست كه مهره

 بزرگ هايمهرهبه نسبت اغلب و شوندمي دفن و جاجابه

  ).20گيرند ( مي قرار بيشتري عمق در

ي تقليدي هابذرن داد كه كمترين همچنين نتايج نشا

ها (مربوط به حالت اول جا شده در بين تمامي تيمارجابه

 گرهايتونل حضور گر،هاي اقامتسوسك (احتمال حضور

بزرگ و  گرهايغلتان و همچنين حضور كوچك و بزرگ

) در مطالعه 2003( اندرسون كوچك) بود. در اين زمينه

خوار سرگين هايهاي عملكردي سوسكروي نقش گروه

، استقرار بذرها) از طريق هابذر(برداشت سرگين، دفن 

 Pouroumaسرگين ميمون و بذور سه گونه درختي

guianensis Aubl.   11تا  8/0(طول بذرها بين   

(طول بذرها بين   Micropholis guyanensis،متر)ميلي

طول بذرها ( Pouteria durlandiiو  متر)ميلي 18تا  3/0

هاي مركز آمازون در متر) در جنگلميلي 27تا  7/0بين 

خوار سرگين هايكشور برزيل نتيجه گرفت كه سوسك

ي داخل آن همراه با هابذربرداشت سرگين و تدفين قادر به

سرگين هستند و در نتيجه به استقرار بذرها كمك 

تر توانايي بيشتري هاي بزرگنمايند. همچنين سوسك مي

ي موجود هابذرتر در تدفين كوچكهاي نسبت به سوسك

تر مهم ي بزرگها بذردر سرگين دارند و در پراكنش ثانويه 

  هستند.

هاي هاي عملكردي سوسكدر بررسي گروه

خوار، حالت شاهد (حالت ششم) در برداشت  سرگين

چون هدف  داد.سرگين كمترين سهم را به خود اختصاص 

هاي اليت گروهاز اعمال اين حالت جلوگيري از ورود و فع

هاي مختلف جهت برداشت ها با اندازهعملكردي سوسك

رود مقدار اندك سرگين برداشت سرگين بود، احتمال مي

 ساير و محيطي عوامل نقشبه شده از اين حالت مربوط

  باشد. ينسرگ گرتجزيه هايارگانيسم
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 حضورارزيابي نتايج نشان داد درصورت عدم

هاي بزرگ ساير گروه رهايگغلتان و بزرگ گرهاي تونل

خوار رقابت بيشتري بر سر هاي سرگينعملكردي سوسك

عبارت ديگر منابع غذايي موجود با همديگر دارند. به

هاي هاي بزرگ سوسكتوان گفت وجود گونه مي

تر هاي كوچكگونهخوار اجازه فعاليت زياد را به سرگين

 نمايد، يها را محدود مدهند و رقابت بين ساير گروهنمي

 كنندمي عمل غالب هايگونه صورتبه حضور درصورت اما

كمتر  هاياندازه با هاسوسك سايربه زيادي فعاليت اجازه و

 از تردرست قضاوتي دهند. براينمي را مترميلي 10از 

خوار هاي سرگينهاي مختلف سوسكعملكردهاي گروه

اده از نسبت به برداشت سرگين گاو از سطح مراتع و استف

 فصول طي در تحقيق تكراربه عنوان منبع غذايي نيازآن به

هاي كاركردي جوامع باشد، زيرا ويژگيمي سال از بعدي

هاي زنده و خوار تحت تاثير فاكتورهاي سرگينسوسك

هاي پوشش)، 23غيرزنده زيادي همانند تغييرات فصلي (

)، 8(درجه حرارت )، 35(نور و شدت آن )، 18( گياهي

  گيرد.) قرار مي15) و ساختار زيستگاه (33رايط (ش

فصل  يك يدر بررساز مطالعه حاضر حاصل  يجنتا

 پوشش با فقير وضعيت با مرتع(تابستان) از سال و در 

و  آمد دستبه) 1(جدول  سالهچندمهاجم و  غالب گياهان

فصول مختلف سال  يعمل در ط ينتكرار ا يشبا پا

 مقايسه برعالوه ترمحكم داليل و بيشتر قطعيت با توان يم

در  خوارسرگين هايسوسك مختلف هايگروه عملكرد

 تريدرست ارزيابي نيز هاآن هايفعاليت اثر نحوه مورد

  .آورد عمل به

اي با توجه به مطالب اشاره شده و تحقيقات گسترده

هاي گوناگون كه در خارج از كشور در زمينه عملكرد

خوار صورت گرفته اي سرگينهاكولوژيكي جوامع سوسك

توان گفت اين حشرات در برداشت سرگين است مي

 مجدد توليد چرخه و در )4( هابذراحشام، پراكنش ثانويه 

و ارتباط بين  )40( كنندنقش مهمي ايفا مي گياهان

مقداري از سرگين و نسبتي از بذرهايي كه مدفون 

ش ثانويه شوند از لحاظ اكولوژيكي مهم است، زيرا پراكن مي

خوار) را هاي سرگينجايي بذرها توسط سوسكها (جابهبذر

ها از طريق سرگين ها (تخليه بذربا پراكنش اوليه بذر

 در بذرها ثانويه ). پراكنش2( دهدجانوران) پيوند مي

 چهاگر و افتدمي اتفاق پراكندگي هايسيستم از بسياري

 اما آشكار شده است، مطالعه كمتر اوليه پراكنش به نسبت

بسيار  هايپيچيدگي به تواندمي مرحله اين كه است

منجر  گياهان از هابذر پراكنش شناسيبوم مورد در زيادي

اي كه بايد مدنظر قرار داد اين است كه با مسئله). 3شود (

ها توسط اين گروه از حشرات ممكن پراكنش ثانويه بذر

د كه هايي ريخته شونهاي گياهان در مكاناست بذر

و  )26( تر باشدها براي بقا و يا استقرار مناسبشرايط آن

ها را مـسـاعـد زنـي بذرمـوجـب آن شـرايـط جـوانـهبـه

خوار سرگين هاي. اين عملكرد سوسك)39(سـازنـد مـي

، )11( ال كمونحهاي دردر نگهداري قابليت زيست بذر

ت بين ها و رقابكاهش اثرات منفي ناشي از فشردگي بذر

زني و پتانسيل جوانهبه گردش در آوردن  )25(ها جوانه

و  )19نقش مهمي دارند ( هابذربقاي اثرات مثبت روي 

همچنين عملكردهايي جهت تميز كردن مراتع دارند 

اي در داخل كشور )، اما در اين زمينه تاكنون مطالعه27(

صورت نگرفته است و در اين تحقيق كه در قسمتي از 

استپي استان چهارمحال و بختياري انجام شد يمهمراتع ن

هاي سعي بر مطالعه نقش اكولوژيكي مجموعه سوسك

عنوان يك منبع خوار در برداشت سرگين گاو بهسرگين

از طريق  هابذرغذايي براي اين حشرات و پراكنش ثانويه 

هاي متعدد حياتي و آن شد كه با توجه به تاثير فاكتور

سرگين رد اين حشرات نسبت بهحياتي در عملكغير

مند طي فصول هاي مختلف نياز به مطالعات پايش دام

مختلف سال و در نقاط متفاوت از كشور و همچنين 

هاي بررسي عملكرد اين گروه از حشرات در سرگين

هاي مختلف كه از پوشش گياهي سطح مراتع تغذيه  دام

  باشد.كنند، مي مي
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