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چکیده
در این تحقیق بندپایان راستة شبهعقربها و جورپایان خاکزی و تغییرات جمعیت آنها بهمدت یکسال در خاک جنگل
سمسکنده بهعنوان بخشی از جنگلهای خزری شمال ایران طی زمانهای مختلف ( )2932-2931مورد مطالعه قرار گرفت.
نمونهبرداری ها از خاک جنگل و به فاصله هر دو ماه یک بار توسط آگر انجام گردید .بهمنظور تعیین حضور این بندپایان در سطح یا عمق
خاک ،نمونههای جمع آوری شده به سه بخش شامل خاکبرگ ،الیة  0-9سانتیمتر و الیة  9-6سانتیمتر زیر خاکبرگ تقسیم گردید و
بندپایان این سه الیه با استفاده از گرما در قیف برلیز استخراج گردید .بررسیها نشان داد که چهار گونه از شبهعقربها و دو گونه از
جورپایان در خاک جنگل سمسکنده حضور دارند .سه گونه از گونههای شبهعقربهای یافت شده برای اولینبار برای فون استان
مازندران گزارش میشود .همچنین بررسی تغییرات جمعیت بندپایان نشان داد که شبهعقربها و جورپایان در الیة خاکبرگ (در سطح
 %2معنیدار) و در ماه مهر بیشترین جمعیت را دارند ،در حالیکه جمعیت آنها در الیة  9-6سانتیمتری و در دو ماه آذر و فروردین به
کمترین حد میرسد.

کلمات کلیدی :تغییرات جمعیت ،جنگل خزری ،جورپایان ،شبهعقرب ،فون
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مقدمه
بندپایان متنوعترین جانوراناند که  %07گونههای جانوری
در این شاخه قرار دارند (جاللیسندی و زیبایی .)0937 ،راستة
شبه عقربها در زیرشاخة کلیسرداران و ردة عنکبوتمانندها
قرار دارد (جالئیان و همکاران .)0937 ،شبهعقربها یکی از
متنوعترین گروههای عنکبوتمانندها هستند (.)2702 ،Novak
شبهعقربها کوچک و اندازهای در حدود  2-7میلیمتر طول
دارند ،این بندپایان عمومأ در زیستگاههایی از قبیل خاکبرگ،
زیر سنگها ،زیر درختان قطع شده ،چوبهای در حال فساد،
زیر پوستة درختان ،در غارها ،النة پرندگان و محلهای
استراحت پستانداران یافت میشوند ( Nassirkhaniو ،Harvey
 .)2709آنها از سطح پشتی و شکمی پهن و مسطح شدهاند و
رنگ آنها اغلب از زرد مایل به قرمز تا قهوهای مایل به سیاه
متغیر است ،همچنین شبهعقربها تنوع زیادی در شکل و اندازه
نشان میدهند ( .)2707 ،Buddleپدیدة مسافرت یا همسفری
در شبهعقربها رفتاری شناخته شده و رایج است که این پدیده
یک رفتار غیرانگلی میباشد و معموأل در سنین پایینتر برای پیدا
کردن محیط جدیدتر و مناسبتر رخ میدهد ( Christophoryovaو
همکاران .)2700 ،شبه عقربها انبرکهای قدرتمندی دارند که
وجه اشتراک این بندپایان با عقربهایحقیقی میباشد (،Belozerov
 .)2709تاکنون  9973گونه از شبهعقربها در سراسر جهان
شناسایی و نامگذاری شده است ( .)2709 ،Belozerovردیکورژوف
نخستین مطالعات فونستیک در زمینة شبه عقربهای ایران را
انجام داد (مرویمهاجر .)0971 ،مطالعات فونستیک بر روی
شبهعقربهای ایران توسط محققان ایرانی بسیار کم صورت
گرفته است .نصیرخانی و تکلوزاده ( )0930در تحقیقات خود
موفق شدند  01جنس متعلق به  3خانواده را از استان کرمان
جمعآوری و شناسایی کند .شبه عقربها اغلب پوسیدهخوار و
گوشتخوارند و همهجا زی هستند ،این بندپایان بیشتر در
خاکبرگ و دیگر گیاهان در حال فساد یافت میشوند و از الشة
حشرات و سایربندپایان تغذیه میکنند (رحمانی و همکاران.)0930 ،
راسته جورپایان از دیگر بندپایان هستندکه در زیرشاخه
سختپوستان قرار دارند ( Triplehornو .)2773 ،Johnson
جورپایان یکی از متنوعترین گروه سختپوستاناند که در همه
عرصهها از اقیانوسها تا عمق خاک را بستر زندگی خود قرار
میدهند ( .)2777 ،Wilsonجورپایان بیش از  37درصد گونههای
شناخته شدة سختپوستان را بهخود اختصاص دادهاند
( Espinosa-Pérezو  .)2770 ،Hendrickxبدن این جانوران
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معموأل از  27قطعه درست شده است 3 .قطعه در سر 7 ،قطعه
در سینه و  0قطعه در ناحیة شکم است .قطعات سری به یکدیگر
میچسبند و تشکیل یک قطعه را میدهند که این قطعه نیز
ممکن است به قطعات سینهای متصل شود و سرسینهای بزرگ
تولید نماید .بدن جورپایان معموأل پهن و بدون کاراپاس است
(حبیبی .)0901 ،جورپایان یکی از مهمترین تجزیهکنندگان
ماکروفون خاک میباشند ( Vilisicsو همکاران .)2700 ،این
بندپایان نقش بسیار مهمی را در تجزیة بقایای گیاهی در جنگلها
بر عهده دارند ( Vilisicsو همکاران2700 ،؛  )2777 ،Vilisicsو
بهعنوان حلقهای از زنجیرههای غذایی خاک بهطور غیرمستقیم
تاثیر فراوانی بر ماده آلی و عناصر غذایی خاک میگذارند (صیاد
و همکاران .)0930 ،جورپایان همچنین بهعنوان شاخص زیست
محیطی در خاک جنگلها نیز مورد استفاده قرار میگیرند
( Paolettiو  .)0333 ،Hassallمطالعات بر روی فون جورپایان
کشور نیز بسیار کم بوده است و اغلب این مطالعات را محققان
خارجی انجام دادهاند .در معدود مطالعات انجام گرفته بر روی
فون جورپایان دو گونة جدید برای فون ایران از خلیج فارس
معرفی شد ( Khalaji-Pirbalputyو  .)2700 ،Wageleدر
مطالعات صورت گرفته در استان کهکیلویه و بویراحمد نیز 1
گونه جمعآوری و شناسایی گردید ( Kashaniو همکاران.)2709 ،
جنگل سمسکنده از جمله جنگلهای خزری (هیرکانی)
در شمال ایران و در نزدیکی دریای خزر واقع شده است
( .)2771 ،Hosseiniجنگلهای خزری بهعنوان یکی از مهمترین
و طبیعیترین جنگلهای معتدل پهنبرگ برگریز در جهان در
نظر گرفته میشوند ( Haghdoostو همکاران .)2700 ،گونههای
گیاهی از قبیل انجیلی ،بلند مازو ،لرگ ،سفید پلت و لیلکی در
جنگلهای شمال ایران به فراوانی یافت میشوند .جنگلهای
خزری بهصورت یک نوار باریک و بلندی روی دامنه شمالی
سلسله جبال البرز ظاهر شده است که طول این نوار حدود 777
کیلومتر و عرض آن بین  27تا  07کیلومتر میباشد (مروی
مهاجر .)0971 ،در واقع ،تنوع توپوگرافی و حضور پوشش
گیاهی از ارتفاع نزدیک به سطح دریا تا حدود  2777متر به
همراه تنوع اقلیمی در طول گسترة این منطقه رویشی ،سبب
شکلگیری یکی از مهمترین ذخیرهگاههای ژنتیکی زیستکره با
تعداد گونههای انحصاری باال گردیده است ،که قدمت برخی از
آنها به دوران سوم زمینشناسی برمیگردد (یوسفزاده و
همکاران.)0973 ،
خاک جنگلها بهویژه خاک جنگلهای کهن همچون
جنگلهای خزری بهدلیل داشتن ترکیبات آلی ،زیستگاه
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موجودات متنوع خاکزی از جمله جورپایان ،شبهعقربها و غیره
میباشد و این موجودات در بقای جنگلها و پایداری فرایندهای
زیستی همانند چرخههای عناصر نقش بسیار مهمی دارند
( Brownو همکاران .)2770 ،با توجه به اهمیت بندپایان
تجزیهکننده و شکارگر و نقش آنها در جنگلها تاکنون
تحقیقات متنوعی در جنگلهای سایر نقاط دنیا انجام پذیرفته
است .اما مطالعه بندپایان خاک جنگلهای خزری در کشور
ایران مهجور مانده است .مطالعهی حاضر در مدت یکسال در
جنگل سمسکنده به نمایندگی از جنگلهای خزری (هیرکانی)
برای رسیدن به دو هدف ذیل انجام گرفت .نخست شناسایی
گونههای شبهعقرب و جورپایان موجود در خاک جنگل و در
مرحله دوم تغییرات تراکم جمعیت شبهعقربها و جورپایان در
طول یکسال در این جنگل بررسی شد.

مواد و روشها
منطقة مطالعه :مطالعه پیشرو در جنگل سمسکنده انجام
گرفت .نمونهبرداری بهصورت تصادفی و هر بار در  07ایستگاه و
در طول جغرافیایی " 39° 3' 23شرقی تا "91° 92' 33
شمالی صورت گرفت .منطقة جنگل سمسکنده در جنوبشرقی
شهرستان ساری (در جنوب جاده ساری -نکا) واقع شده است
(شکل  .)0متوسط ارتفاع منطقه مورد مطالعه نیز برابر با  77تا
 037متر از سطح دریا است .سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور این منطقه را از سال  0932تحت حفاظت و در سال
 0931بهعنوان پناهگاه حیاتحش تعیین کرد (کنعانی.)0973 ،
این پناهگاه از معدود جنگلهای جلگهای بازمانده از جنگلهای
خزری بهشمار میآید .رسوبات آبرفتی رودخانهای دورة کواترنر و
پلیستوسن از مشخصات بارز این ناحیه است (کنعانی.)0973 ،
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دمارتن بهصورت اقلیمی مرطوب تا نیمه مرطوب معتدل است.
مـاههای خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور ،خشک و ماههای
فروردین ،اردیبهشت ،مهر ،آبان ،آذر ،بهمن و اسـفند ،مرطوب و
نیمهمرطوب است .نمونهبرداری توسط آگر به قطر  27سانتیمتر
و سطح مقطع  901سانتیمتر مربع انجام شد .برای برآورد
ساختار جمعیتی در الیههای مختلف خاک ،نمونههای خاک
جمعآوری شده به سه بخش شامل بستر خاک (خاکبرگ)،
الیة  7-9سانتیمتر و الیة  9-1سانتیمتر تقسیم گردید .در هر
بار نمونهبرداری هشت نمونه تصادفی به فاصلة  07متر از
یکدیگر برداشته شد .نمونهبرداری به نحوی صورت گرفت که در
هر فصل سال نمونهبرداری انجام گرفته باشد .جداسازی بندپایان
از خاک توسط حرارت در قیف برلیز صورت گرفت و نمونههای
خاک آنقدر در دستگاه باقی ماندند تا همة بندپایان از خاک
خارج شوند و خاک کامالً خشک گردد .بندپایان جدا شده در
اتیلن گلیکول جمعآوری شد و بهمنظور شمارش و شناسایی به
اتانول  %07منتقل شدند .نمونههای شبهعقرب ذخیره شده در
الکل به منظور شناسایی برای دکتر مهراد نصیرخانی از کرمان و
نمونههای جورپایان ذخیره شده در الکل بهمنظور شناسایی
برای دکتر استفانو تائیتی در موسسة ملی شورای پژوهش
مطالعات زیستبوم ایتالیا فرستاده شد و گونهها توسط متخصصین
شناسایی و تایید شدند .پس از شمارش نمونهها بهازای سطح
مقطع  901سانتیمتر مربع ،تراکم مجموع جورپایان و شبه
عقربها بهازای هر مترمربع محاسبه گردید .میانگین تراکم آنها
در زمانهای مختلف نمونهبرداری و نیز الیههای مختلف توسط
تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVA-1و به کمک
نرمافزار ( SPSS )ver.03مورد بررسی قرار گرفت.

نمونهبرداری :بهمنظور بررسی شبهعقربها و جورپایان و
تغییرات جمعیت شبهعقربها و جورپایان نمونهبردای از خاک
جنگل هر دو ماه یکبار انجام گردید .نمونهها در ماههای مرداد،
مهر ،آذر و بهمن سال  0930و در ماههای فروردین و خرداد
سال  0932جمعآوری شدند .متوسط حداکثر دما درگرمترین
ماه سال (مرداد)  22/3درجه سانتیگراد و متوسط حداقل دما
در سردترین ماه سال (دی)  1/0درجه سانتیگراد است .در مجموع،
پناهگاه حیاتوحش سمسکنده با داشتن  027میلیمتر بارندگی
متوسط باران سالیانه و دارا بودن بارندگی در تمام مـاههای
سـال ،از شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب برخوردار است.
وضعیت اقلیمی منطقـه براساس روشهای آمبـرژه و

شکل  : 1نقشه مکانی پناهگاه حیات وحش سمسکنده
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پراکنش گونه :این گونه برای اولینبار برای فون استان

نتایج
راستة شبهعقربها :در بررسی بندپایان راستة شبهعقربها

در خاک جنگل سمسکنده در مجموع چهار گونة مختلف جمع
آوری و شناسایی گردید .گونههای جمعآوری شده بهشرح زیر
است:
شاخة بندپایان Arthropoda
زیرشاخة کلیسرداران Chelicerata
ردة عنکبوتمانندها Arachnida
راستة Pseudoscorpions Haeckel, 1866
زیر راستة Epiocheirata Harvey, 1992
خانوادة Chthoniidae Daday, 1888
جنس Chthonius C.L. Koch, 1843
زیرجنس Ephipiochthonius Beier, 1930

گونة

Chthonius (Ephipiochthonius) tetrachelatus

)(Preyssler, 1790

مواد بررسی شده 9 :نمونه ( ،)♂0 ،♀2ایران ،استان
مازندران ،ساری ،جنگل سمسکنده ،طول جغرافیایی "39° 3' 23
شرقی تا " 91° 92' 33شمالی .تعداد شمارش شده 21 :عدد
پراکنش گونه :این گونه برای اولینبار برای فون استان
مازندران گزارش می شود .این گونه پیش از این در ایران از
استان گیالن گزارش شده است .همچنین این گونه از کشورهای
آرژانتین ،ارمنستان ،استرالیا ،اتریش ،آذربایجان ،بلژیک،
بلغارستان ،کانادا ،کرواسی ،کوبا ،قبرس ،جمهوری چک،
دانمارک ،مصر ،استونی ،فنالند ،فرانسه ،گرجستان آلمان ،یونان
مجارستان ،ایرلند ،ایتالیا ،لبنان ،مقدونیه ،مولداوی ،هلند ،نروژ،
لهستان ،پرتغال ،رومانی ،صربستان ،اسلوواکی ،اسلوونی ،اسپانیا،
سوئد ،سوئیس ،سوریه ،ترکیه ،ترکمنستان ،ایاالت متحده
آمریکا ،اوکراین و انگلستان نیز گزارش شده است.
توصیف گونه :رنگ عمومی بدن قهوهای تیره است (شکل
 .)A-2طول بدن در افراد نر  0/3میلیمتر و در مادهها 2/9
میلیمتر است .افراد نر کوچکتر از افراد ماده هستند.
زیر جنس Chthonius C.L. Koch, 1843

گونة

Chthonius (Chthonius) shelkovnikovi Redikorzev,

1930

مواد بررسی شده 2 :نمونه ( ،)♂0 ،♀0ایران ،استان
مازندران ،ساری ،جنگل سمسکنده ،طول جغرافیایی "39° 3' 23
شرقی تا " 91° 92' 33شمالی .تعداد شمارش شده 01 :عدد
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مازندران گزارش میشود .این گونه پیش از این در ایران از
استانهای شمال غربی گزارش شده است .همچنین این گونه از
کشورهای ارمنستان ،آذربایجان ،گرجستان ،یونان ،ترکیه و
ترکمنستان نیز گزارش شده است.
توصیف گونه :رنگ عمومی بدن قهوهای است (شکل .)B-2
طول بدن در افراد نر  2/3میلیمتر و در مادهها  9/1میلیمتر
است .افراد نر کوچکتر از افراد ماده هستند.
زیر راستة Iocheirata Harvey, 1992
خانوادة Neobisiidae Chamberlin, 1930
جنس Roncus L. Koch, 1873
گونةRoncus corimanus Beier, 1951

مواد بررسی شده 2 :نمونه ( ،)♂0 ،♀0ایران ،استان
مازندران ،ساری ،جنگل سمسکنده ،طول جغرافیایی "39° 3' 23
شرقی تا " 91° 92' 33شمالی .تعداد شمارش شده 00 :عدد.
پراکنش گونه :این گونه در ایران از مازندران ،چالوس و
حاشیه دریای خزر گزارش شده است .همچنین این گونه به غیر
از ایران از گرجستان گزارش شده است.
توصیف گونه :طول سپر از عرض آن بیشتر ،سپر و پدی
پالپها قهوهای مایل به قرمز ،سطح سپر صاف و براق ،سپر
مثلثی و دارای  21موی بلند روی سطح پشتی است (شکل .)C-2
گونه Roncus viti Mahnert, 1974

مواد بررسی شده 9 :نمونه ( ،)♂2 ،♀0ایران ،استان
مازندران ،ساری ،جنگل سمسکنده ،طول جغرافیایی "39° 3' 23
شرقی تا " 91° 92' 33شمالی .تعداد شمارش شده 1 :عدد.
پراکنش گونه :این گونه برای اولینبار برای فون استان
مازندران گزارش میشود .این گونه پیش از این از استان گیالن
گزارش شده بود .این گونه تنها از ایران گزارش شده است.
توصیف گونه :این گونه در ظاهر به  R. corimanusو

R.

 microphthalmusشبیه است .طول بیشتر انگشت متحرک
اندام انبرکمانند پدی پالپ گونة  R. vitiوجه تمایز آن از دو
گونة دیگر است (شکل .)D-2
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B
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D

C

شکل  :A :2شکل کلی گونة  :B ،Chthonius (Ephipiochthonius) tetrachelatusشکل کلی گونة

Chthonius (Chthonius) shelkovnikovi

 :Cشکل کلی گونة  :D،Roncus corimanusشکل کلی گونة ( Roncus vitiعکس توسط مهرافروز)

راستة جورپایان :در بررسی فونستیک راستة جورپایان دو
گونة مختلف به شرح زیر جمع آوری و شناسایی گردید.
شاخه بندپایان Arthropoda
زیرشاخة Crustacea Brünnich, 1772
ردة Malacostraca Latreille, 1802
راستةIsopoda Latreille, 1817
خانوادة Porcellionidae Brandt, 1831
جنس Brevurus Schmalfuss, 1986

مواد بررسی شده 1 :نمونه ( ،)♂2 ،♀1ایران ،استان
مازندران ،ساری ،جنگل سمسکنده ،طول جغرافیایی "39° 3' 23
شرقی تا " 91° 92' 33شمالی .تعداد شمارش شده 91 :عدد
پراکنش گونه :این گونه تنها از ایران و استان مازندران
گزارش شده است.
توصیف گونه :کوچک و  0-0/2سانتیمتر طول دارد .رنگ
آن سفید تا کرم رنگ است .این گونه پوسیدهخوار است و در
عمقهای بیشتر خاک یافت میشود (شکل .)9

گونة Brevurus masandaranus Schmalfuss, 1986
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شکل  :3شکل کلی گونه :Brevurus masandaranusنمای پشتی (سمت راست) و نمای شکمی (سمت چپ) (عکس توسط مهرافروز)
خانوادة Trachelipodidae Strouhal, 1953
جنس Trachelipus Budde-Lund, 1908
گونة Trachelipus pieperi Schmalfuss, 1986

مواد بررسی شده 9 :نمونه ( ،)♂2 ،♀0ایران ،استان
مازندران ،ساری ،جنگل سمسکنده ،طول جغرافیایی "39° 3' 23
شرقی تا " 91° 92' 33شمالی .تعداد شمارش شده 37 :عدد

پراکنش گونه :این گونه تنها از ایران و استان مازندران
گزارش شده است.
توصیف گونه :اندازه بالغ این جورپا تقریبأ بزرگ و در
حدود  2/3تا  2/0سانتیمتر میرسد .رنگ آن تیره و قهوهای
رنگ است .روی بدن لکههای زرد رنگ وجود دارد (شکل .)1

شکل  :4شکل کلی گونهی ( Trachelipus pieperiعکس توسط مهرافروز)

تغییرات جمعیت شبهعقربها و جورپایان در خاک
جنگل :تراکم جمعیت شبهعقربها و جورپایان جنگل سمسکنده
در الیههای مختلف (خاکبرگ 9-7 ،و  1-9سانتی متر) بهازای
هر متر مربع تخمین زده شد (جدول  .)0نتایج نشان میدهد که
شبهعقربها و جورپایان ،ماه مهر (فصل پاییز) بیشترین فراوانی
را در خاک جنگل دارا میباشند ( 399±173فرد در هر متر
80

مربع) .همچنین این بندپایان در مجموع بیشترین حضور را در
الیه خاکبرگ کف جنگل سمسکنده دارا میباشند (جدول .)0
با فرا رسیدن ماههای گرم سال جمعیت شبهعقربها و
جورپایان در خاک جنگل سمسکنده کاهش مییابد (شکل .)3
مقایسة میانگین فراوانی شبهعقربها و جورپایان بین الیههای
نمونهبرداری و همچنین زمانهای نمونهبرداری این تفاوتها را

سال هشتم ،شماره  ،1بهار 1315
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معنیدار نشان میدهد (جدول .)2

جدول  :1تغییرات جمعیت شبه عقربها و جورپایان در زمانهای مختلف در خاک جنگل سمسکنده (میانگین  ±انحراف معیار)
فروردین

خرداد

مرداد

مهر

آذر

بهمن

میانگین

تراکم جمعیت (در متر مربع)
خاکبرگ
 7-9سانتیمتر

10
93

30
93

30
03

237
033

003
03

33
019

007
32

 9-1سانتیمتر
جمع کل

90
003

10
093

93
270

003
399

90
297

19
972

30
233

شکل  :5تغییرات تراکم شبهعقربها و جورپایان در الیههای مختلف خاک جنگل سمسکنده (مازندران)

جدول  :2جدول تجزیه واریانس تراکم شبهعقربها و جورپایان در خاک جنگل سمسکنده
منابع تغییر

درجه آزادی

F

الیههای خاک
زمان نمونه برداری
اثر متقابل فصول و الیههای مختلف
خطا

2
3
07
021

3/11
0/73
0/27

میانگین مربعات
تراکم پادمان خاکزی
**19/972
*17/001
ns
3/03
0/117

* نشاندهنده وجود اختالف معنیدار است ()p>7/73
** نشاندهنده وجود اختالف معنیدار است ()p>7/70
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بحث
در بررسی راستة شبهعقربها در خاک جنگل سمسکنده
در مجموع چهار گونه متعق به دو زیر راسته ،دو خانواده و دو
جنس جمع آوری و شناسایی گردید .مطالعات بسیار کمی بر
روی شبهعقربهای ایران انجام شده است .ردیکورژف نخستین
مطالعات فونستیک در زمینة شبه عقربهای ایران را انجام داد
(نصیرخانی و تکلوزاده .)0930 ،همچنین  Christophoryováو
همکاران ( )2709برای اولینبار یک جنس جدید از شبهعقربهای
ایران را شناسایی و گزارش کردند .در بررسی فونستیک راستة
جورپایان در مجموع 2 ،خانواده 2 ،جنس و  2گونه از جنگل
سمسکنده جمعآوری و شناسایی گردید .مطالعات کمی در زمینه
فونستیک جورپایان در ایران انجام گرفته است .از مطالعات
ابتدایی در ایران میتوان به مطالعات  )0371( Schmalfussدر
شمال ایران اشاره کرد .وی موفق شد  09گونه از این بندپایان
را جمعآوری و شناسایی کند .در مطالعاتی که در جنگلهای
طبیعی و جنگلهای مصنوعی کشور ژاپن صورت گرفت ،نتایج
نشان داد که تعداد جمعیت بندپایان خصوصأ شبهعقربها در
جنگلهایی که دستبرد انسان در آن کمتر است بسیار بیشتر
از جنگلهای مصنوعی است ( Yamamotoو همکاران.)2770 ،
جنگل سمسکنده نیز بهخاطر طبیعی بودن و عدم دخالت
انسانها تنوع و تراکم زیاد بندپایان را دارد .شبهعقربها توانایی
چسبیدن به بدن جانوران و بندپایان دیگر را برای رفتن به
محیطهای جدیدتر را دارند ( Santosو همکاران .)2773 ،شبه
عقربها در زیر پوستة درختان و زیر سنگها ،در بستر برگ و
خزه و همچنین در بین الوارها یافت میشوند .جورپایان نیز در
زیر سنگها و الوارها در مکانهای مرطوب زندگی میکنند
( Triplehornو  .)2773 ،Johnsonبعضی از این رفتارهای مسافرت
و مکانهای زندگی ،جمعآوری شبهعقربها و جورپایان را
مشکلتر میکند .با توجه به اینکه در این تحقیق تنها
نمونهبرداری از خاک و خاکبرگ صورت گرفته است بهنظر
میرسد که گونههای دیگری از شبه عقربها و جورپایان در زیر
کندهها ،پوستة درختان و زیر سنگها وجود داشته باشند که
جمعآوری نشدهاند .شبهعقربها بندپایانی شکارگرند .شکارگری
در شبهعقربها بهصورت دستهجمعی و با تعاون بین افراد بالغ و
پورههای سن سوم حادث میگردد (نصیرخانی و تکلوزاده،
 .)0930در این تحقیق تراکم جمعیت شبهعقربها در مهر ماه
بیشترین مقدار خود را داشت .اکثر بندپایان ماکروفون و
مزوفون غذای شبهعقربها را تشکیل میدهند و در ماه مهر در
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اوج جمعیت خود قرار دارند .شبهعقربها نیز بهدلیل مساعد
بودن دما و نیز افزایش منابع غذایی در مهر ماه توانسته بودند
جمعیت خود را به باالترین مقدار برسانند .اما بعد از مهر ماه
تراکم جمعیت کاهش یافته بود .در شبهعقربها پدیدة
همخواری دیده میشود .رفتار همخواری در حقیقت نوعی
رقابت درون گونه ای است که با افزایش جمعیت و تقلیل منابع
غذایی رخ میدهد ( .)2773 ،Gillotوقتی جمعیت در مهر ماه
به حداکثر خود میرسد در نتیجة آن منابع غذایی کاهش
مییابد .عواملی از جملة همخواری ،رقابت درونگونهای و
انتخاب طبیعی باعث میشود گونههای ضعیف و متوسط از بین
رفته و فقط گونههای قوی بتوانند زنده مانده زمستانگذرانی
کنند .عالوه بر این شبهعقربها و جورپایان در الیة خاکبرگ
جمعیت بیشتری را به نسبت الیههای پایینتر دارا بودند .در
بررسیهایی که بر روی تراکم جمعیت بندپایان خاک انجام شد
نشان داده شد که تنوع و فراوانی بیمهرگان خاکزی تحت تأثیر
نحوة تغذیه ،الشبرگها و غذای موجود در این الیه میباشد
( Bartlett-Healyو همکاران .)2702 ،همچنین در بررسی
دیگری که در جنگلهای بلوط -ممرز جمهوری چک صورت
گرفت مشخص شد در نمونهبرداری از خاکبرگ نسبت به تلههای
دیگر تعداد گونههای بیشتری از شبهعقربها بهدست میآید و
جمعیت نیز در اواخر شهریور به اوج خود میرسید (Krajcovicova
و همکاران .)2702 ،در مطالعاتی که بر روی تغیییرات مکانی
ماکروفون خاک در جنگلهای اطراف رودخانه کرخه صورت
گرفت نتایج نشان داد که بیمهرگان خاکزی تحت تاثیر عوامل
محیطی بوده و الگوی توزیع آنها توسط این عوامل تعیین
میشود ،همچنین تغییرپذیری ویژگیهای خاک از مهمترین
دالیل تغییرپذیری ماکروفون خاک بهشمار میرود (غالمی و
همکاران .)0937 ،افزایش مقدار الشبرگ از جهات مختلف
میتواند سبب افزایش جمعیت شبهعقربها و جورپایان شود.
ایجاد پناهگاه جهت حفاظت از خود ،جذب و حفظ رطوبت و
هم چنین مساعد شدن دمای محیط با افزایش تجزیه باقیماندة
گیاهان توسط تجزیهکنندگان از جمله دالیل افزایش جمعیت
است .عالوه بر این مجموعه عواملی همچون عمق خاک ،پوشش
گیاهی ،شرایط محیطی و کیفیت تغذیهای الشبرگ و خاک بر
ترکیب و تراکم بیمهرگان خاکزی اثبات شده است (محمدنژاد
کیاسری و همکاران Gongalsky ،0937 ،و همکاران.)2777 ،
شبهعقربها و جورپایان از مهمترین بندپایان تجزیهکننده
و شکارگر خاک بهحساب میآیند.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

نتایج این بررسی نشاندهنده حضور این گونههای شکارگر
در جنگلهای شمال کشور میباشد .با توجه به پوشش گیاهی
متنوع جنگلهای هیرکانی بهنظر میرسد که تعداد گونههای
گزارش شده در آینده افزایش یابد .عالوه بر این حضور آنها به
احتمال قوی بستگی به جمعیت طعمههای آنها و پوشش
گیاهی دارد که این طعمهها و پوشش گیاهی باید بررسی و
معرفی گردند.
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