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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.
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چکیده
گسترش جنگل های هیرکانی در جنوب دریای خزر و دامنه های شمالی رشته کوه های البرز، همچنین قدمت زیاد آنها و عدم 
تأثیرپذیری از دوران یخچالی، نه تنها باعث تنوع گونه ای زیاد در درختان جنگلی )فلور( شده، بلکه تنوع گونه ای جانوری 
و حشرات )فون( غنی را نیز در خود پناه داده که تاکنون مغفول مانده و ارزش زیاد آنها در تنوع زیستی بیان نشده است. در 
این تحقیق تعداد 301 گونه از سوسک ها و ِسن هاي وابسته به خشک دارهاي چهار گونه راش، بلندمازو، ممرز و توسکای 
ییالقي جمع آوري شدند. بیشترین گونه ها در تله هاي مربوط به درختان راش دیده شدند. بیشترین گونه هاي شاخص که از 
نظر آماري باالترین ارجحیت را براي یکي از چهار گونه درختي مورد بررسي نشان دادند، در راش و سپس در بلندمازو 
مشاهده شدند. یافته های اولیه این پژوهش بیانگر نتایج جالبي است. منحصربه فرد بودن فون خشک دارها نیز اهمیت این 
جنگل های طبیعی را برای حفاظت و نگهداری تنوع زیستی جهانی در حوزه جنگل های معتدله نیم کره شمالي تأیید می کند.

واژه های کلیدی: تنوع زیستی، جنگل های هیرکانی، سوسک، گونه های درختی
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 مقدمه
اقلیم مناسـب به ویـژه فراواني 

جنوبـي  حاشـیه  در  بارندگـي 
دریـاي خـزر و دامنه هـاي شـمالي 

رشـته کوه هاي البـرز موجـب ایجـاد و 
گسـترش جنگل هـاي غنـي از گونه هاي 

درختي پهن برگ شـده اسـت )شـکل 1(. 
در منطقه اي به طـول تقریبي 800 کیلومتر 
و عـرض بیـن 30 تـا 100 کیلومتـر، ابتدا 
دریـا،  هم سـطح  و  جلگـه اي  اراضـي  در 
توده هـاي بلندمازو- شمشـاد و توسـکای 
قشـالقي- لـرگ گسـترش داشـته اند کـه 
امـروزه فقـط آثـار کمـي از آنهـا به جـاي 
مانده  اسـت. در اراضي پایین بند کوهستاني 
تـا ارتفاع حـدود 700 متر باالتر از سـطح 
دریـا توده هایي از بلندمازو، ممرز و انجیلي 
گسـترش دارنـد. باالتـر از آنهـا تـا ارتفاع 
حدود 1800 متر، جنگل هاي راش شـرقي 
به صـورت گونه غالـب بـا تک پایه هایي از 
درختـان افـرا )پلت و شـیردار(، توسـکای 
ییالقـي، نمـدار و بلندمـازو ارزشـمندترین 

جنگل هـاي منطقه را تشـکیل مي دهند. سـپس توده هایي 
از اوري و لـور ارتفاعات فوقاني را پوشـش مي دهند. 
باالتـر از ایـن مناطق تا حـدود 3000 متر باالتر از 
سـطح دریا نیـز با کاهـش بارندگـي، جنگل هاي 
تنـک اُرس مـرز جنـگل را تشـکیل مي دهنـد

 .(Sagheb-Talebi et al., 2014)  
درحالي کـه این جنگل ها از سـال هاي گذشـته 
به دلیـل وجـود فـون و فلـور منحصربه فـرد 
گونه هـاي  و  هسـتند  شـده  شـناخته  خـود 
توجـه  مرکـز  در  پلنـگ  ماننـد  جانـوري 
حفاظت از محیط زیسـت قرار گرفته  اسـت، 
پژوهش هـاي اخیـر بیانگر وجـود تنوع قابل 
مالحظـه ای از قارچ ها، سوسـک ها و سـن ها 
موجـودات  به عنـوان  خشـک دارها  روي 
 .(Müller et al., 2016) چوب زي هسـتند
ــه  ــرقي در مقایس ــاي راش ش جنگل ه
بســیار  اروپایــي  راش  جنگل هــاي  بــا 
ایزولــه  به دلیــل  هســتند.  قدیمي تــر 
ــا از  ــیله دری ــا به وس ــن جنگل ه ــدن ای ش
یک ســو و کوه هــاي بلنــد و بیابان هــاي 
پشــت آن از ســوی دیگــر، گونه هــاي 

جدیــد زیــادي توانســته اند در ایــن منطقــه 
حضــور یافتــه و دوام پیــدا کننــد. مقایســه 
ــا  ــن جنگل ه ــي ای ــاي درخت ــوع گونه ه تن
ــود در  ــوع موج ــابه و تن ــان مش ــا درخت ب
ــري  ــوان نتیجه گی ــا اجــازه مي دهــد بت اروپ
مناســبي دربــاره نحــوه تشــکیل و پیچیدگي 
ــي داشــت.  اکولوژیکــي جنگل هــاي هیرکان
در رابطــه با خشــک دار، چهــار جنس توجه 
بازدیدکننــدگان از جنــگل را جلــب مي کند. 
ــیار  ــاد بس ــا ابع ــه ب ــرقي ک ــدا راش ش ابت
ــد و در بســیاري  ــي مي کن ــزرگ خودنمای ب
ــا  ــان کهنســال ب ــاط به صــورت درخت از نق
ــده  ــزرگ دی ــیدگي هاي ب ــا و پوس حفره ه
مي شــود. در کنــار آن، درختــان ممــرز هــم 
ــک هاي  ــا و سوس ــاد قارچ ه ــوع زی ــا تن ب
مي کننــد.  توجــه  جلــب  آنهــا  روي 
بلندمــازو و توســکای ییالقــي نیــز به دلیــل 
پوســیدگي ایجــاد شــده توســط قارچ هــاي 
مختلــف و فــون و فلــور وابســته بــه آنهــا، 
دو گونــه دیگــر قابــل ذکــر هســتند )شــکل 
ــزي  ــاي مرک ــود در اروپ ــع موج 2(. مناب

شکل 1- جنگل هاي هیرکاني در شمال ایران
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از کاهــش تنــوع گونــه اي روي 
ــوط، راش،  ــب بل ــان به ترتی درخت
قشــالقي  توســکای  و  ممــرز 
 Müller et al.,) ــد گــزارش داده ان
2015)؛ امــا در پژوهشــی دیگــر با 
بررســی تنه هــای درختــان موجــود 
در داخــل تــوده مشــخص شــد کــه 
ــوط و  ــال آن بل ــه دنب ــرز و ب مم
ــان  ــه اي را نش ــوع گون ــترین تن راش بیش
ــکا  ــي توس ــن بررس ــه در ای ــد. البت مي دهن
 Brändle &) مــورد مطالعــه قــرار نگرفــت
.(Brandl, 2001; Gossner et al., 2016

در یـک پـروژه تحقیقاتـي مشـترک بین 
مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتع کشـور 
و   (Würzburg) ورتزبـورگ  دانشـگاه  و 
پـارک ملـي جنگلـي باواریـاي آلمـان، بـا 
نصـب تله هـاي پنجـره اي، فـون سوسـک ها 
و سـن هاي موجـود روي پنـج خشـک دار 
از هـر کـدام از چهـار گونـه راش، بلندمازو، 
ممـرز و توسـکای ییالقـي )درمجمـوع 20 
درخـت( در طـول یک دوره رویـش گیاهي 
بررسـي شـد )شـکل 3(. در این نـوع تله ها، 
سوسـک ها در هنـگام پـرواز با شیشـه هاي 
نامرئـي تله هـا برخـورد کـرده و از طریـق 
یک قیـف به داخـل محفظه مایـع نگهدارنده 

.(Grove, 2000) افتادنـد

 نتایج
سوســک ها  از  گونــه   301 درمجمــوع، 
خشــک دارها  بــه  وابســته  ِســن هاي  و 
ــا  ــترین گونه ه ــه بیش ــدند ک ــع آوري ش جم
نیــز در تله هــاي مربــوط بــه درختــان راش 
ــاي  ــترین گونه ه ــدول 1(. بیش ــد )ج بودن
ــترین  ــاري بیش ــر آم ــه از نظ ــاخص ک ش
ــه  ــار گون ــي از چه ــراي یک ــت را ب ارجحی
ــد، در  ــان دادن ــي نش ــورد بررس ــي م درخت
راش و ســپس در بلندمــازو مشــاهده شــدند 

ــکل 4(. ــدول 1 و ش )ج
تعـداد زیـادی از گونه هـای سوسـک از 
نظـر حفاظـت طبیعـت دارای ارزش بسـیار 
باالیـی هسـتند. ازجمله می توان از سوسـک 
 Limoniscus wittmeri کمیـاب  و  نـادر 
)شـکل 5( کـه مشـابه و هم نـوع اروپایـی 
درخـت  تنـه  روی  حفره هـای  در  خـود 
 Paraclytus raddei سوسـک  و  اسـت 
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شکل 2- چهار گونه قابل توجه در جنگل هاي هیرکاني؛ بلندمازو )باال راست(، راش )باال چپ(، ممرز )پایین 
راست( و توسکای ییالقي )پایین چپ(

شکل 3- تله هاي پنجره اي نصب شده روي درختان راش، بلند مازو، ممرز و توسکای ییالقي )عکس ها از 
حسن بریماني(

بلندمازو راش

توسکای ییالقیممرز

30
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جدول 1- سوسک ها و سن هاي مشاهده شده در چهار گونه درختي مورد بررسي در جنگل هاي هیرکاني

تعداد گونه هاي شاخص )سوسک و سن(تعداد گونه )سوسک و سن(تعداد تلهگونه درختی

-5101توسکای ییالقي

51514ممرز

516622راش

5959بلندمازو

35*20301مجموع

شکل 4- فراواني سوسک هاي ساپروکسیلیک روي گونه هاي مختلف و گروه بندي آنها

 Prostomis elburica 1999 وسط( و( Synaptus گونه دوم شناسایي شده از جنس  Synaptus iranicus ،)راست(  Limoniscus wittmeri شکل 5- گونه
Fleischer )چپ(

*جمع کل، لزومًا جمع جبری اعداد باال نیست، زیرا تعدادی از سوسک ها در گونه های درختی گوناگون تکرار شده اند.
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کـه در سـوراخ های درختـان پهن برگ 
سوسـک همچنیـن  و  می کنـد  زندگـی 

Necydalis sirexoides که شبیه گونه 
)Necydalis ulmi( خود   اروپایی 

ــور  ــوط حض ــن بل ــای که  در جنگل ه
دارد، نــام برد. با احتســاب شــاخص ها 
ــوز  ــا، هن ــه ای اروپ ــوع گون ــای تن و تراز ه
نمونه هــای  آیــا  کــه  نیســت  روشــن 
جمــع آوری شــده گونه هــای جدیــد هســتند 
یــا نــه؟ به عنــوان مثــال، آزمایش هــای

جدیـد  گونـه  یـک  توانسـتند  ژنتیکـی 
کننـد  تأییـد  را   Synaptus جنـس  از 
(Müller et al., 2017) کـه تاکنـون به عنوان 
یک جنس مونوتیپیک شـناخته می شد )شکل 
5(. برعکس، بررسـی دقیق زیرگونه هــــای
Ptinomorphus magnificus elegans 

کــه هــر دو از   P. m. magnificus و 
تله هــای روی راش شــرقی جمع آوری شــده 
 Barcoding)بودنــد، فاصلــه بارکدینــگ
Distance) کمتــر از یــک درصــد را نشــان 
بنابرایــن، می تــوان نتیجه گیــری  دادنــد. 
ــط  ــا فق ــن آنه ــگ بی ــوع رن ــه تن ــرد ک ک
ــت  ــا اس ــگ آنه ــف رن ــوع طی ــل تن به دلی
ــر،  ــوی دیگ ــه ای. از س ــاوت گون ــه تف و ن
 Prostomis بارکدینگ نشــان داد سوســک
elburica کــه توســط Fleischer در ســال 
1999 شناســایی شــده بــود )شــکل 5(، در 
ــر اســت. ــه مســتقل و معتب ــع یــک گون واق

 بحث و نتیجه گیری )چشم انداز(
بیانگـر  پژوهـش  ایـن  اولیـه  یافته هـای 
نتایـج جالـب و هیجان انگیـزی اسـت: اول، 
منحصربه فرد بودن فون خشـک دارها، اهمیت 
ایـن جنگل هـای طبیعـی را بـرای حفاظت و 
نگهـداری تنـوع زیسـتی جهانـی به ویـژه در 
حـوزه جنگل های معتدله تأییـد می کند. دوم، 
حشره شناسـان اغلـب توجه زیـادی به راش 
ندارنـد، درحالـی  کـه در ایـن پژوهـش راش 
تنـوع گونـه ای سوسـک ها  بیشـترین  دارای 
و سـن ها بـود. ایـن مسـئله می توانـد دالیـل 
مختلفـی داشـته باشـد؛ از جملـه اینکه راش 
فراوان تریـن گونـه درختـی در منطقـه مـورد 
بررسـی بود و در نتیجه بیشـترین و غنی ترین 
تنوع گونه ای را نشان داد. مشابه همین نتیجه، 

بیشـترین سوسـک ها از فراوان تریـن گونه هـا 
شـده اند  جمـع آوری  مرکـزی  اروپـای  در 
(Bussler et al., 2011). یــک دلیــل دیگر 
می توانــد در کهنســال بــودن جنگل هــای 
از  عــاری  تاریخچــه  و  شــرقی  راش 
ــد.  ــه باش ــی آن نهفت ــرات دوران یخچال تأثی
ــک ها و  ــادی از سوس ــداد زی ــه، تع در نتیج
قارچ هــا توانســته اند خــود را بــا راش و 
ــوان  ــد. به عن ــازگار کنن ــود س ــرایط موج ش
سوســک حضــور  از  می تــوان  مثــال، 

 Aesalus ulanowski روی راش شرقی نام 
بـرد، در حالی کـه گونـه مشـابه آن در اروپـا 
راش  روی  هرگـز   )A. scarabaeoides(
گـزارش نشـده و بیشـتر روی بلـوط دیـده 
می شـود. ایـن گونـه به وفور در خشـک دارها 
و قطعـات چوبی پوسـیده راش در جنگل های 
ایـن پژوهـش،  هیرکانـی مشـاهده شـد. در 
بلـوط تنـوع گونـه ای کمتـری از سوسـک ها 
داد. نشـان  ممـرز  و  راش  بـه  نسـبت  را 

ــام  ــای انج ــای پژوهش ه ــه یافته ه ــن نکت ای
شــده در اروپــای مرکــزی را تأییــد می کنــد 
ــه کمتــر امــا در  کــه روی بلــوط تعــداد گون
عــوض گونه هــای اختصاصــی بیشــتری 
 .(Gossner et al., 2016) حضــور داشــتند
ــی،  ــای هیرکان ــه در جنگل ه ــای اولی یافته ه
ــات  ــرای مطالع ــیع تری را ب ــم انداز وس چش
ــم  ــن رو تصمی ــد. از ای ــد می دهن ــده نوی آین
گرفتــه شــده که توســعه ایــن مطالعــات براي 
ســایر موجــودات زنــده )قارچ هــا و خزه هــا( 
خشــک دارهای  روی  قارچ هــای  بــرای 

ــود.  ــام ش ــی انج ــای هیرکان جنگل ه
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یافته های 
اولیــه در جنگل هــای 

هیرکانی، چشم انداز وسیع تری را 
برای مطالعات آینده نوید می دهند. 

از این رو تصمیم گرفته شده که توسعه 
این مطالعات براي سایر موجودات زنده 
)قارچ ها و خزه ها( برای قارچ های روی 
خشک دارهای جنگل های هیرکانی 

انجام شود. 
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