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چکیده

 همچنین قدمت زیاد آنها و عدم،گسترش جنگلهای هیرکانی در جنوب دریای خزر و دامنههای شمالی رشتهکوههای البرز
 بلکه تنوع گونهای جانوری، نهتنها باعث تنوع گونهای زیاد در درختان جنگلی (فلور) شده،تأثیرپذیری از دوران یخچالی
 در.و حشرات (فون) غنی را نیز در خود پناه داده که تاکنون مغفول مانده و ارزش زیاد آنها در تنوع زیستی بیان نشده است
 ممرز و توسکای، بلندمازو، گونه از سوسکها و ِسنهاي وابسته به خشکدارهاي چهار گونه راش301 اين تحقيق تعداد
 بيشترين گونههاي شاخص که از. بيشترين گونهها در تلههاي مربوط به درختان راش ديده شدند.ييالقي جمعآوري شدند
 در راش و سپس در بلندمازو،نظر آماري باالترین ارجحيت را براي يکي از چهار گونه درختي مورد بررسي نشان دادند
 منحصربهفرد بودن فون خشکدارها نیز اهمیت این. یافتههای اولیه این پژوهش بیانگر نتایج جالبي است.مشاهده شدند
.جنگلهای طبیعی را برای حفاظت و نگهداری تنوع زیستی جهانی در حوزه جنگلهای معتدله نيمکره شمالي تأیید میکند
 گونههای درختی، سوسک، جنگلهای هیرکانی، تنوع زیستی:واژههای کلیدی
On the importance of tree species for diversity of deadwood beetles
J. Müller 1, Kh. Sagheb-Talebi 2*, H. Barimani 3, E. Farashiani4 and M. R. Babai5

Abstract
Expansion of ancient Hyrcanian forests on the southern coasts of the Caspian Sea and northern slopes of the
Alborz Mountain chain with no effect of glacial period, causes not only a high diversity on tree species (Flora)
but also has sheltered high diversity of animals and insects (Fauna), which is still neglected and its high value
on biodiversity is not stated yet. In this investigation, 301 species of saproxylic beetles and bugs were collected
from four species including oriental beech, chestnut leaved oak, common hornbeam and Caucasian alder. Most
species were found in the beech traps. Most types of indicators, showing a statistical preference for one of the
four tree species, were found in the oriental beech followed by oak. The early results of this study indicate the
uniqueness of the deadwood fauna which confirms the importance of these natural forests for the preservation
of global diversity, specifically in the temperate forests.
Keywords: Beetle, biodiversity, Hyrcanian forests, tree species
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جنگلهـاي منطقه را تشـکيل ميدهند .سـپس تودههايي
مقدمه
از اوري و لـور ارتفاعات فوقاني را پوشـش ميدهند.
اقليم مناسـب بهويـژه فراواني
باالتـر از ايـن مناطق تا حـدود  3000متر باالتر از
بارندگـي در حاشـيه جنوبـي
سـطح دريا نیـز با کاهـش بارندگـي ،جنگلهاي
دريـاي خـزر و دامنههـاي شـمالي
تنـک ا ُرس مـرز جنـگل را تشـکيل ميدهنـد
رشـتهکوههاي البـرز موجـب ايجـاد و
(.)Sagheb-Talebi et al., 2014
گسـترش جنگلهـاي غنـي از گونههاي
درختي پهنبرگ شـده اسـت (شـکل  .)1درحاليکـه اين جنگلها از سـالهاي گذشـته
در منطقهاي به طـول تقريبي  800کيلومتر بهدلیـل وجـود فـون و فلـور منحصربهفـرد
و عـرض بيـن  30تـا  100کيلومتـر ،ابتدا خـود شـناخته شـده هسـتند و گونههـاي
در اراضـي جلگـهاي و همسـطح دريـا ،جانـوري ماننـد پلنـگ در مرکـز توجـه
تودههـاي بلندمازو -شمشـاد و توسـکای حفاظت از محيط زيسـت قرار گرفتهاسـت،
قشلاقي -لـرگ گسـترش داشـتهاند کـه پژوهشهـاي اخيـر بيانگر وجـود تنوع قابل
امـروزه فقـط آثـار کمـي از آنهـا بهجـاي مالحظـهای از قارچها ،سوسـکها و سـنها
ماندهاسـت .در اراضي پايينبند کوهستاني روي خشـکدارها بهعنـوان موجـودات
چوبزي هسـتند (.)Müller et al., 2016
تـا ارتفاع حـدود  700متر باالتر از سـطح
جنگلهــاي راش شــرقي در مقايســه
دريـا تودههايي از بلندمازو ،ممرز و انجيلي
گسـترش دارنـد .باالتـر از آنهـا تـا ارتفاع بــا جنگلهــاي راش اروپايــي بســيار
حدود  1800متر ،جنگلهاي راش شـرقي قديميتــر هســتند .بهدلیــل ايزولــه
بهصـورت گونه غالـب بـا تکپايههايي از شــدن ايــن جنگلهــا بهوســيله دريــا از
درختـان افـرا (پلت و شـيردار) ،توسـکای يکســو و کوههــاي بلنــد و بيابانهــاي
ييالقـي ،نمـدار و بلندمـازو ارزشـمندترين پشــت آن از ســوی ديگــر ،گونههــاي

جديــد زيــادي توانســتهاند در ايــن منطقــه
حضــور یافتــه و دوام پيــدا کننــد .مقايســه
تنــوع گونههــاي درختــي ايــن جنگلهــا
بــا درختــان مشــابه و تنــوع موجــود در
اروپــا اجــازه ميدهــد بتــوان نتيجهگيــري
مناســبي دربــاره نحــوه تشــکيل و پيچيدگي
اکولوژيکــي جنگلهــاي هيرکانــي داشــت.
در رابطــه با خشـکدار ،چهــار جنس توجه
بازديدکننــدگان از جنــگل را جلــب ميکند.
ابتــدا راش شــرقي کــه بــا ابعــاد بســيار
بــزرگ خودنمايــي ميکنــد و در بســياري
از نقــاط بهصــورت درختــان کهنســال بــا
حفرههــا و پوســيدگيهاي بــزرگ ديــده
ميشــود .در کنــار آن ،درختــان ممــرز هــم
بــا تنــوع زیــاد قارچهــا و سوســکهاي
روي آنهــا جلــب توجــه ميکننــد.
بلندمــازو و توســکای ييالقــي نيــز بهدلیــل
پوســيدگي ايجــاد شــده توســط قارچهــاي
مختلــف و فــون و فلــور وابســته بــه آنهــا،
دو گونــه ديگــر قابــل ذکــر هســتند (شــکل
 .)2منابــع موجــود در اروپــاي مرکــزي

شکل  -1جنگلهاي هيرکاني در شمال ايران
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از کاهــش تنــوع گونــهاي روي
درختــان بهترتيــب بلــوط ،راش،
ممــرز و توســکای قشــاقي
گــزارش دادهانــد (Müller et al.,
)2015؛ امــا در پژوهشــی ديگــر با
بررســی تنههــای درختــان موجــود
در داخــل تــوده مشــخص شــد کــه
ممــرز و بــه دنبــال آن بلــوط و
راش بيشــترين تنــوع گونــهاي را نشــان
ميدهنــد .البتــه در ايــن بررســي توســکا
مــورد مطالعــه قــرار نگرفــت (& Brändle
.)Brandl, 2001; Gossner et al., 2016

در يـک پـروژه تحقيقاتـي مشـترک بين
مؤسسـه تحقيقـات جنگلهـا و مراتع کشـور
و دانشـگاه ورتزبـورگ ( )Würzburgو
پـارک ملـي جنگلـي باواريـاي آلمـان ،بـا
نصـب تلههـاي پنجـرهاي ،فـون سوسـکها
و سـنهاي موجـود روي پنـج خشـکدار
از هـر کـدام از چهـار گونـه راش ،بلندمازو،
ممـرز و توسـکای ييالقـي (درمجمـوع 20
درخـت) در طـول يک دوره رويـش گياهي
بررسـي شـد (شـکل  .)3در اين نـوع تلهها،
سوسـکها در هنـگام پـرواز با شيشـههاي
نامرئـي تلههـا برخـورد کـرده و از طريـق
يک قيـف به داخـل محفظه مايـع نگهدارنده
افتادنـد (.)Grove, 2000

شکل  -2چهار گونه قابل توجه در جنگلهاي هيرکاني؛ بلندمازو (باال راست) ،راش (باال چپ) ،ممرز (پايين
راست) و توسکای ييالقي (پايين چپ)

نتایج

درمجمــوع 301 ،گونــه از سوســکها
و سِ ــنهاي وابســته بــه خشــکدارها
جمــعآوري شــدند کــه بيشــترين گونههــا
نیــز در تلههــاي مربــوط بــه درختــان راش
بودنــد (جــدول  .)1بيشــترين گونههــاي
شــاخص کــه از نظــر آمــاري بيشــترين
ارجحيــت را بــراي يکــي از چهــار گونــه
درختــي مــورد بررســي نشــان دادنــد ،در
راش و ســپس در بلندمــازو مشــاهده شــدند
(جــدول  1و شــکل .)4
تعـداد زیـادی از گونههـای سوسـک از
نظـر حفاظـت طبیعـت دارای ارزش بسـیار
باالیـی هسـتند .ازجمله میتوان از سوسـک
نـادر و کمیـاب Limoniscus wittmeri
(شـکل  )5کـه مشـابه و همنـوع اروپایـی
خـود در حفرههـای روی تنـه درخـت
اسـت و سوسـک Paraclytus raddei
30
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راش

بلندمازو

ممرز

توسکای ییالقی

شکل  -3تلههاي پنجرهاي نصب شده روي درختان راش ،بلندمازو ،ممرز و توسکای ييالقي (عکسها از
حسن بريماني)

جدول  -1سوسکها و سنهاي مشاهده شده در چهار گونه درختي مورد بررسي در جنگلهاي هيرکاني

گونه درختی

تعداد تله

تعداد گونه (سوسک و سن)

تعداد گونههاي شاخص (سوسک و سن)

توسکای ييالقي

5

101

-

ممرز

5

151

4

راش

5

166

22

بلندمازو

5

95

9

مجموع

20

*301

35

*جمع کل ،لزوم ًا جمع جبری اعداد باال نیست ،زیرا تعدادی از سوسکها در گونههای درختی گوناگون تکرار شدهاند.

شکل  -4فراواني سوسکهاي ساپروکسيليک روي گونههاي مختلف و گروهبندي آنها

شکل  -5گونه ( Limoniscus wittmeriراست) Synaptus iranicus ،گونه دوم شناسايي شده از جنس ( Synaptusوسط) و Prostomis elburica 1999
( Fleischerچپ)
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کـه در سـوراخهای درختـان پهنبرگ
زندگـی میکنـد و همچنیـن سوسـک
 Necydalis sirexoidesکه شبیه گونه
اروپایی خود ()Necydalis ulmi
در جنگلهــای کهــن بلــوط حضــور
دارد ،نــام برد .با احتســاب شــاخصها
و ترازهــای تنــوع گونــهای اروپــا ،هنــوز
روشــن نیســت کــه آیــا نمونههــای
جمـعآوری شــده گونههــای جدیــد هســتند
یــا نــه؟ بهعنــوان مثــال ،آزمایشهــای
ژنتیکـی توانسـتند یـک گونـه جدیـد
از جنـس  Synaptusرا تأییـد کننـد
( )Müller et al., 2017کـه تاکنـون بهعنوان
یک جنس مونوتیپیک شـناخته میشد (شکل
 .)5برعکس ،بررسـی دقیق زیرگونههــــای

Ptinomorphus magnificus elegans
و  P. m. magnificusکــه هــر دو از

تلههــای روی راش شــرقی جمعآوری شــده
بودنــد ،فاصلــه بارکدینــگ(Barcoding
 )Distanceکمتــر از یــک درصــد را نشــان
دادنــد .بنابرایــن ،میتــوان نتیجهگیــری
کــرد کــه تنــوع رنــگ بیــن آنهــا فقــط
بهدلیــل تنــوع طیــف رنــگ آنهــا اســت
و نــه تفــاوت گونــهای .از ســوی دیگــر،
بارکدینگ نشــان داد سوســک Prostomis
 elburicaکــه توســط  Fleischerدر ســال
 1999شناســایی شــده بــود (شــکل  ،)5در
واقــع یــک گونــه مســتقل و معتبــر اســت.

بحث و نتیجهگیری (چشمانداز)

یافتههـای اولیـه ایـن پژوهـش بیانگـر
نتایـج جالـب و هیجانانگیـزی اسـت :اول،
منحصربهفرد بودن فون خشـکدارها ،اهمیت
ایـن جنگلهـای طبیعـی را بـرای حفاظت و
نگهـداری تنـوع زیسـتی جهانـی بهویـژه در
حـوزه جنگلهای معتدله تأییـد میکند .دوم،
حشرهشناسـان اغلـب توجه زیـادی به راش
ی کـه در ایـن پژوهـش راش
ندارنـد ،درحالـ 
دارای بیشـترین تنـوع گونـهای سوسـکها
و سـنها بـود .ایـن مسـئله میتوانـد دالیـل
مختلفـی داشـته باشـد؛ از جملـه اینکه راش
فراوانتریـن گونـه درختـی در منطقـه مـورد
بررسـی بود و در نتیجه بیشـترین و غنیترین
تنوع گونهای را نشان داد .مشابه همین نتیجه،
32
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بیشـترین سوسـکها از فراوانتریـن گونههـا
در اروپـای مرکـزی جمـعآوری شـدهاند
( .)Bussler et al., 2011یــک دلیــل دیگر
میتوانــد در کهنســال بــودن جنگلهــای
راش شــرقی و تاریخچــه عــاری از
تأثیــرات دوران یخچالــی آن نهفتــه باشــد.
در نتیجــه ،تعــداد زیــادی از سوســکها و
قارچهــا توانســتهاند خــود را بــا راش و
شــرایط موجــود ســازگار کننــد .بهعنــوان
مثــال ،میتــوان از حضــور سوســک
 Aesalus ulanowskiروی راش شرقی نام
بـرد ،در حالیکـه گونـه مشـابه آن در اروپـا
( )A. scarabaeoidesهرگـز روی راش
گـزارش نشـده و بیشـتر روی بلـوط دیـده
میشـود .ایـن گونـه بهوفور در خشـکدارها
و قطعـات چوبی پوسـیده راش در جنگلهای
هیرکانـی مشـاهده شـد .در ایـن پژوهـش،
بلـوط تنـوع گونـهای کمتـری از سوسـکها
را نسـبت بـه راش و ممـرز نشـان داد.

یافتههای
اولیــه در جنگلهــای
هیرکانی ،چشمانداز وسیعتری را
برای مطالعات آینده نوید میدهند.
از اینرو تصمیم گرفته شده که توسعه
این مطالعات براي ساير موجودات زنده
(قارچها و خزهها) برای قارچهای روی
خشکدارهای جنگلهای هیرکانی
انجام شود.
ایــن نکتــه یافتههــای پژوهشهــای انجــام
شــده در اروپــای مرکــزی را تأییــد میکنــد
کــه روی بلــوط تعــداد گونــه کمتــر امــا در
عــوض گونههــای اختصاصــی بیشــتری
حضــور داشــتند (.)Gossner et al., 2016
یافتههــای اولیــه در جنگلهــای هیرکانــی،
چشــمانداز وســیعتری را بــرای مطالعــات
آینــده نویــد میدهنــد .از ایــنرو تصمیــم
گرفتــه شــده که توســعه ایــن مطالعــات براي
ســاير موجــودات زنــده (قارچهــا و خزههــا)
بــرای قارچهــای روی خشــکدارهای
جنگلهــای هیرکانــی انجــام شــود.
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