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بررسی تنوع گونهای دوباالن ساپروکسیلیک در
جنگلهای هیرکانی
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چکیده

 همچنين شناخت مراحل تحولي و روند پويايي در جنگلهاي بکر برای بهکارگیری،مطالعه ساختار تودههاي طبيعي
 اهمیت اکولوژیک خشکهدارها موجب شده است تا جمعآوری اطالعات.روشهاي همگام با طبيعت ضروری است
های متعددی ارگانیسم.مربوط به آنها بهطور روزافزون گسترش یابد و در طرحهای مدیریتی مورد توجه قرار گیرند
، در این میان حشرات،ها در حال فعالیت هستند یا مرده (خشکهدار) در جنگل،در چوبهای در حال مرگ
،زیستی الزمه توسعه پایدار است با توجه به اینکه حفظ تنوع.اندبیشترین تعداد گونه را به خود اختصاص داده
هاي دوباالن برای شناسايي گونه.های پیچیده جنگلی در این مسیر بسیار مهم استای اکوسیستمگونهشناخت تنوع
) طي سالهایPan traps( هاي بشقابيبرداري با استفاده از تله نمونه،هاي هیرکانیساپروکسيليک در جنگل
 خانواده22  گونه متعلق به71  تعداد، در کل. گلستان و مازندران انجام شد، در استانهای گیالن1398-1396
 گونه جدید برای2 ،آوری و شناسایی شدند که در بین آنهاهای هیرکانی جمعدوباالن ساپروکسیلیک از جنگلاز
ای دوباالن تنوع گونه،ای نشان داد مطالعات تنوع گونه. گونه برای اولین بار از ایران گزارش شدند20 دنیا و
برداری هستند که لزوم حفاظتهایی با مدیریت بهرهساپروکسیلیک در جنگلهای مدیریت حفاظتی بیشتر از جنگل
.کندها را آشکار میاز این جنگل
. دوباالن، جنگلهای هیرکانی، مدیریت جنگل، ساپروکسیلیک، خشکهدار:های کلیدیواژه
A survey on species diversity of saproxylic Diptera in Hyrcanian forests
F. Kazerani*1, M. E. Farashiani1 and S. M. Zamani1
Abstract
It is necessary to study the structure of natural masses to understand the evolutionary stages and
dynamic process in unmanaged forests to apply methods in sync with nature. The ecological importance
of the deadwood has led to the increasing collection of information about them and their consideration in
management plans. Numerous organisms are active in the deadwoods in forests, among which insects
have the highest number of species. Given that the conservation of biodiversity is essential for sustainable
development, in this direction, recognizing the species diversity of forest complex ecosystems is very
momentous. To identify species diversity of saproxylic Diptera in Hyrcanian forests, sampling was performed
using pan traps during 2017-2018 in Gilan, Golestan, and Mazandaran provinces. In all, 71 species belonging
to 22 families of saproxylic Diptera were collected and identified from Hyrcanian forests, among which two
new species were described, and 20 species were reported for the first time from Iran. The result showed
that the species diversity of saproxilic diptera in unmanaged forests is higher than in managed ones, which
reveals the necessity of protecting these forests.
Keywords: Deadwood, Saproxylic, Forest management, Hyrcanian forests, Diptera.

. ایران، تهران، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، استادیار پژوهش-*1
farzane.kazerani@gmail.com :پست الکترونیک
1*- Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
Corresponding author, Email: farzane.kazerani@gmail.com

57 1401  شهریور-  مرداد،34  پیاپی،3  شماره،7  جلد/طبیعت ایران

مقدمه

جنگل هیرکانی حدود
 5 5 0 0 0کیلو متر مر بع ا ز
دامنههای شمالی کوههای البرز را
در بر میگیرد و جنگلهای معتدل
برگریز ،تحت سلطه آن قرار دارند
(Sagheb Talebi et al., 2015؛
 3234 .)Tohidifar et al., 2016گونه
متعلق به  856جنس و  148خانواده گیاهان
سوزنیبرگ و گیاهان گلدار از جنگلهای
هیرکانی در ایران و تالش (جمهوری آذربایجان)
ثبتشده است ( .)Akhani et al., 2010حدود
33درصد از جنگلهای هیرکانی توسط راش
شرقی ( )Fagus orientalisپوشیده شده و
به دنبال آن درختان بلوط ،توسکا ،ممرز ،افرا،
نارون ،گیالس وحشی ،سرخدار و نمدار قرار دارند
( .)Marvie Mohadjer, 2005در دهههای اخیر،
جنگلهای هیرکانی ب هدلیل خصوصیات ویژهای
که دارند ،مانند درختان کهنسال فراوان ،تعداد
گونههای بومی فراوان و پوشش گسترده و وسیع
جنگلی ،در دنیا مورد توجه طرفداران محیطزیست
قرار گرفتهاند (;Jalili & Jamzad, 1999
Nosrati et al., 2005; Sagheb-Talebi

.)et al., 2014
خشک هدارهادرختانخشكپوسیدهایهستند
كه با توجه به درجه پوسيدگي و كيفيت چوب
درختان در گونههای مختلف تشكيل میشوند
و درون نظامهای طبيعی يك خردزيستگاه
مهم بهشمار میروند که به شکلهای مختلف
زیستگاههایی را براي جانداران مختلف در جنگل
فراهم میکنند ( .)Hunter, 1990يکي از مهمترين
منابع تنو ع زيستي ،تودههاي طبيعي چوبهاي مرده
يا در حال مرگ هستند .آگاهي از تنو ع زيستي
در اين اکوسيستمها ما را در شناخت هر چه بهتر
ساختار ترکیب گونهای و گونههاي فعال در منطقه
ياري ميدهد .با توجه به فون خاص و نیازهای
محیطی خاص در موجودات ساپروکسیلیک ،این
موجودات میتوانند بهعنوان شاخصهای زیستی
ارزیابی محیط عمل کنند و درنتیجه همسو با اهداف
حفاظتی اکوسیستمها استفاده شوند (Speight,
 .)1989به دنبال کاهش چشمگیر در جنگلهایی با
مدیریتحفاظتیوکاهشدسترسیبهخشک هدارها
در دنیا ،بیشتر جوامع موجودات ساپروکسیلیک
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ش یافته است و در بعضی موارد گونههایی
کاه 
از قلمروی سابق خود ناپدید و منقرض شدهاند
(.)Geiser, 1998
مهمترین نقش خشکهدارها ،حفظ و تنوع
گونهاي در حشرات است .حفاظت از ارگانیسمهای
ساپروکسيليک (چوبزی) در رابطه با حفظ تنوع
زيستي بهتازگی ،به موضوع مهمي در دنيا تبديل
شده است که در اين ارتباط حشرات ساپروکسيليک
از لحاظ غنايگونهاي بيشترين رقم را به خود
اختصاص دادهاند (.)Mason et al., 2003
درختان پوسیده در جنگلها منبعی غنی از حشرات
ساپروکسیلیک بهویژه سختبالپوشان و دوباالن
هستند ،این گروه از حشرات بخش مهمی از تنوع
زیستی در جنگلها را تشکیل میدهند ،همچنین
نقش مهمی را در چرخه کربن در جنگلها بر عهده
دارند ( .)Alexander, 2019دوباالن با تقریب ًا
 120000گونه توصیفشده سومين راسته از لحاظ
تنوع و تعداد در رده هستند که در بین حشرات
چوبزی اهمیت ویژهای دارند (& Rotheray
 .)Gilbert, 2011دوباالن ساپروکسيليک مانند
سایر حشرات پوسیدهخوار در چرخه کربن در
اين جنگلها نقش مهمي بر عهده دارند .دوباالن
ساپروکسيليک گروهي متنوع هستند که بخشي
از زندگي خود را در چوبهای مرده يا در حال
مرگ ،درختان مرده ،يا چوبهایی که توسط
قارچها موردحمله قرار گرفتهاند ،ميگذرانند و
بیشتر در حفرههای درختان پوسیده در حال تغذیه
از شیره گیاهی و نیز روی اندامهای بارده قارچها
مشاهده میشوند (Feldhaar & Schauer,
 .)2018تعدادي از اين دوباالن (مانند خانواده
 )Mycetophilidaeبراي بقا ،وابسته به قارچهاي
در حال رشد روي چوبهاي پوسيده هستند
(.)Hövemeyer & Schauermann, 2003
متأسفانه با توجه به تخريب زيستگاههاي جنگلي،
تنوع اين ارگانيسمها ،در دنيا در حال کاهش است.
مطالعات زيادي در رابطه با شناخت و بررسي
تنوع گونهاي دوباالن ساپروکسيليک در دنيا انجام
شده است ،درحالیکه مطالعات درمورد اين گروه از
حشرات در ايران بسيار محدود است .پژوهشهای
اخير بيانگر وجود تنوع قابلمالحظهای از قارچها،
سوسکها ،سنها و دوباالن روي خشکهدارها در
جنگلهای هیرکانی بهعنوان موجودات چوبزي
است (Müller et al., 2016؛ مولر و همکاران،
1396؛ کازرانی و همکاران.)1399 ،

با توجه به اينکه مطالعات درمورد اين گروه از
حشرات در ايران بسيار محدود است ،همچنین با
عنايت به اينکه بررسي تنو ع گونهاي در جنگلها
منجر به شناخت روشهاي مناسب حفاظت از
تنوع زيستي و ذخاير ژنتيکي در رابطه با توسعه
پایدار ميشود ،بنابراين ،لزوم شناخت این گروه
از حشرات چوبزی در جنگلهاي شمال ايران
بسيار حائز اهميت است.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه و نمونهبرداری

نمونهبرداری دوباالن طی سالهای -1396
 1398در جنگلهای هیرکانی (استانهای
گلستان ،مازندران و گیالن) انجام شد (شکل
 .)1نمونهبرداریها در  3منطقه در جنگلهای
مدیریت بهرهبرداری و  3منطقه در جنگلهای
مدیریت حفاظتی (شصتکال ،نکا و شفارود) هر
ماه از اردیبهشت -آذرماه انجام شد .درمجموع،
تعداد  12تله بشقابی در هر استان قرار گرفت
(شکل  .)2در داخل قسمتهای پوسیده درخت
از تلههای گودالی نیز استفاده شد .همچنین از تله
مالیز و تور حشرهگیری برای تکمیل نمونهبرداریها
استفاده شد.

شناسایی و تهیه کلکسیون دوباالن

بعد از جمعآوری دوباالن ساپروكسيليك
و شناسایی آنها ،مجموعه مرجع دوباالن
خشکهدارها آماد هسازی ،ساماندهي و در
موزه بندپايان جنگلها و مراتع مؤسسه
نگهداري میشوند .به موازات اين اقدامات
وضعيت فراواني و پراكنش گونهها مطالعه
شد.

آنالیز دادهها

برای بررسی تنوع گونهای ،ابتدا تمامی
گونهها شناسایی و تعداد هر گونه در مناطق
مختلف شمارش شدند .سپس با استفاده از
نرمافزار SDR(Species diversity and
 )richnessشاخصهای مربوط به تنوع،
یکنواختی و غنای گونهای اندازهگیری شدند.

نتایج

این تحقیق ،اولین گام در رابطه با بررسی
جامع فون دوباالن ساپروکسیلیک در شمال

شکل  -1نمایی از جنگلهای شفارود -استان گیالن ،منطقهای که نمونهبرداری دوباالن ساپروکسیلیک انجام شد( .اصلی)

شکل  -2تله بشقابی نصبشده در جنگلهای شصتکال( .اصلی)
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Beris schaposchnikowi  گونه-5  شکل،Pachygaster atra (Panzer, 1798(  گونه-4  شکل،1824 ,Pachygaster leachii Stephens  گونه-3 شکل
) (اصلی.Dolichocephala sp. گونه-7  شکل،Pherbellia jalili Mortelmans and Kazerani, 2020  گونه-6  شکل،Pleske, 1926
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ایران است .با توجه به نتایج این تحقیق،
 71گونه متعلق به  22خانواده از دوباالن
سا پر و کسیلیک ا ز جنگلها ی هیر کا نی
جمعآوری و شناسایی شدند که در بین آنها
 2گونه جدید برای دنیا (Pherbellia jalili
 Mortelmans and Kazerani, 2020و
( )Dolichocephala sp.شکل  )7-6و 20
گونه برای اولین بار از ایران گزارش شدند.
در میان خانوادهها ،خانواده Drosophilidae
( 12گونه) Lauxaniidae ،Syrphidae ،و
( Stratiomyidaeهر کدام با  9گونه) و به
دنبال آن  Heleomyzidaeو ( Clusiidaeهر
یک با  4گونه) بیشترین غنای گونهای را به
خود اختصاص دادند .در میان گونهها ،گونه
Beris schaposchnikowi Pleske, 1926
و )،Pachygaster atra (Panzer, 1798
Pachygaster leachii Stephens, 1824

بهترتیب با فراوانی نسبی  6/91 ،7/5و 6/43
درصد بیشترین فراوانی را در بین سایر گونهها
داشتند (شکل .)7-3

مطالعات تنوع گونهای

برای بررسی تنوعزیستی بین جنگلهایی
با مدیریت حفاظتی و مدیریت بهرهبرداری در

جنگلهای هیرکانی از شاخصهای تنوع آلفا
استفاده شد .براساس نتایج بهدستآمده (جدول
 )1در تمامی شاخصهای اندازهگیریشده
(توسط نر مافزار  ،)SDRبین جنگلهای
مدیریت حفاظتی و مدیریت بهرهبرداری در
سطح  5درصد تفاوت معنیدار وجود داشت
(  .)P<0.05بهعبار تدیگر ،جنگلهایی با
مدیریت حفاظتی از تنوع گونهای بیشتری
نسبت به جنگلهایی با مدیریت بهرهبرداری
برخوردارند.
یکنواختی گونهها نشا ندهنده توزيع
فراوانی گونههای مختلف در هر منطقه است.
هرچه میزان یکنواختی بیشتر باشد ،جامعه
از تنوع بیشتری برخوردار است .همان طور
که در جدول  2مشاهده میشود ،تمامی
شاخصها بیانگر این هستند که یکنواختی
گونهها در جنگلهایی با مدیریت حفاظتی
بیشتر از جنگلهایی با مدیریت بهرهبرداری
است ( .)P<0.05بهعبارتدیگر ،توزیع فراوانی
گونهها در جنگلهایی با مدیریت حفاظتی
نسبت به جنگلهایی با مدیریت بهرهبرداری
یکسا نتر است و درنتیجه جنگلهایی با
مدیریت حفاظتی از تنوع گونهای بیشتری
برخوردار هستند.

همانطور که از نتایج این تحقیق مشخص
است ،تنوع گونهای دوباالن در جنگلهایی با
مدیریت حفاظتی و مدیریت بهرهبرداری تفاوت
بارزی دارد ،بهطوریکه جنگلهایی با مدیریت
حفاظتی از تنوع و غنای گونهای باالتری
برخوردارند .نتایج این تحقیق درمورد تنوع
گونهای دوباالن ساپروکسیلیک با یافتههای
مطالعات قبلی مطابقت دارد .بهعنوانمثال،
 Valente-Netoو همکاران ( )2015
اظهار کردند که جنگلزدایی باعث کاهش
فراوانی و غنای مگسهای ساپروکسیلیک
( )Chironomidaeمیشود Van Hoesel .و
همکاران ( )2019دریافتند ،تغییر در متغیرهای
ساختاری زیستگاه یا عوامل مدیریت جنگل
باعث کاهش فراوانی دوباالن میشودByriel .
 و  )2017( Kepferتنوع پشههای �Tipul
 idaeرا در جنگلهای مدیریت حفاظتی و
مدیریت بهرهبرداری دانمارک بررسی کردند
و نتایج آنها غنای گونهای باالتری را در
جنگلهای مدیریت حفاظتی نشان داد.
عالوهبراین Byriel ،و ،)2017( Kepfer
جوامع گونهای مختلف و قابلتوجهی از
دوباالن را در جنگلهای مدیریت بهرهبرداری
و مدیریت حفاظتی پیدا کردند .این اختالفها

جدول  -1شاخصهای تنوع گ ونهای دوباالن جمعآوریشده از جنگلهای مدی ریت حفاظتی و مدی ریت بهرهبرداری در جنگلهای هیرکانی
شاخصهای تنوع گ ونهای در جنگلهای هیرکانی

شاخصهای تنوع گ ونهای

مدی ریت حفاظتی

مدی ریت بهرهبرداری

Shannon- Wiener

3/21a

1/78b

Simpson΄s D

7/82a

5/61b

McIntosh D

0/85a

0/48b

جدول  -2شاخصهای یکن واختی گ ونههای دوباالن جمعآوریشده از جنگلهای مدی ریت حفاظتی و مدی ریت بهرهبرداری در جنگلهای هیرکانی
شاخصهای یکن واختی در جنگلهای هیرکانی

شاخصهای یکن واختی گ ونهها

مدی ریت حفاظتی

مدی ریت بهرهبرداری

Pielo J

0/85a

0/53b

Simpson E

0/51a

0/21b
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های مرده توسطمیتواند به کاهش چوب
های مدیریتی جنگل مربوط باشدروش
که بر جمعیت حشرات مرتبط با چوب
Grodsky et ( تأثیر منفی میگذارد
.)al., 2017
وجود بسیاری از گونههای دوباالن
ساپروکسیلیک در معرض خطر یا نادر
Clusiidae، Perisceli� (به عنوان مثا ل
didae، Odiniidae، Aulacigastridae
) ارزش حفاظت از جنگلAsteiidae و

های ما نشان یافته.کندتر میهیرکانی را برجسته
 تنوع زیستی دوباالن ساپروکسیلیک،دهندمی
 ناشی از،از طریق تغییر در ویژگیهای جنگل
، بهعبارتدیگر. تغییر کرده است،شیوه مدیریت
وجود مقادیر بیشتری از چوب مرده و وجود
 از،اجزای بارده قارچهای رشدیافته در چوب
تنوع باالی دوباالن ساپروکسیلیک پشتیبانی
 بر لزوم، نتایج این مطالعه، ازاینرو.میکند
نگهداشتن خشکهدارها بهعنوان منبع حفظ
.ها تأکید میکندتنوع زیستی در جنگل
مطالعات روی حشرات ساپروکسیلیک
،های ساپروکسیلیکبیشتر روی سوسک
،زی متمرکز بودها و قارچهای چوبگلسنگ
 ارزش دوباالن ساپروکسیلیک،در این مطالعه
بهعنو ا ن نشا نگر ها ی ز یستی بر ا ی
.های مدیریت حفاظتی نشان داده شدجنگل

  تشکر و قدردانی

ا ین مطا لعه بخشی ا ز طر ح جا مع
،"بررسي تنوع موجودات زنده ( حشرات
ها) مرتبط با خشکهدارهاها و خز هقار چ
 نویسندگان.در جنگلهای هيرکاني" است
مراتب تشکر صمیمانه خود را از جناب آقای
دکتر خسرو ثاقب طالبی جهت حمایتها
و راهنماییهای ارزشمند ایشان اعالم
 همچنین انجام این پروژه با کمک.کنندمی
 دکتر،و همکاری همکاران محترم استانی
 مهندس اسداهلل،شیرزاد محمدنژاد کیاسری
 مهندس کریم مقصودلو و،کریمیدوست
مهندس باباخانجانی شیراز انجام شده است
که بدینوسیله از تمامی همکاران محترم
 نگارندگان.کمال تشکر و قدردانی را داریم
بر خود الزم میدانند از آقای مهندس
یارمند جهت بازخوانی مقاله و نظرات
irannature.areeo.ac.ir
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