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و جورپایان  (Chelicerata: Psuodoscorpions)ها عقربشناسایی شبه

(Crustacea: Isopoda) های خزری(خاک جنگل سمسکنده )جنگل 
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 چکیده

سال در خاک جنگل مدت یکها بهها و جورپایان خاکزی و تغییرات جمعیت آنعقربراستة شبهدر این تحقیق بندپایان 

 مورد مطالعه قرار گرفت.  (2932-2931)های مختلف های خزری شمال ایران طی زمانعنوان بخشی از جنگلسمسکنده به

منظور تعیین حضور این بندپایان در سطح یا عمق انجام گردید. بهها از خاک جنگل و به فاصله هر دو ماه یک بار توسط آگر بردارینمونه

برگ تقسیم گردید و متر زیر خاکسانتی 9-6متر و الیة سانتی 0-9برگ، الیة های جمع آوری شده به سه بخش شامل خاکخاک، نمونه

ها و دو گونه از عقربشان داد که چهار گونه از شبهها نبندپایان این سه الیه با استفاده از گرما در قیف برلیز استخراج گردید. بررسی

بار برای فون استان های یافت شده برای اولینعقربهای شبهجورپایان در خاک جنگل سمسکنده حضور دارند. سه گونه از گونه

برگ )در سطح در الیة خاک ها و جورپایانعقربچنین بررسی تغییرات جمعیت بندپایان نشان داد که شبهشود. هممازندران گزارش می

متری و در دو ماه آذر و فروردین به سانتی 9-6ها در الیة که جمعیت آندر حالی ،ترین جمعیت را دارنددار( و در ماه مهر بیشمعنی 2%

 رسد. ترین حد میکم
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 مقدمه
های جانوری گونه %07اند که ترین جانورانمتنوع بندپایان       

(. راستة 0937سندی و زیبایی، جاللیدر این شاخه قرار دارند )

مانندها عنکبوت ةکلیسرداران و رد ها در زیرشاخةشبه عقرب

ها یکی از عقرب(. شبه0937جالئیان و همکاران، قرار دارد )

(. Novak ،2702) مانندها هستندهای عنکبوتترین گروهمتنوع

متر طول میلی 2-7ای در حدود ها کوچک و اندازهعقربشبه

برگ، هایی از قبیل خاکدارند، این بندپایان عمومأ در زیستگاه

های در حال فساد، ها، زیر درختان قطع شده، چوبزیر سنگ

های زیر پوستة درختان، در غارها، النة پرندگان و محل

، Harveyو  Nassirkhaniشوند )می استراحت پستانداران یافت

اند و ها از سطح پشتی و شکمی پهن و مسطح شده(.  آن2709

ای مایل به سیاه ها اغلب از زرد مایل به قرمز تا قهوهرنگ آن

ها تنوع زیادی در شکل و اندازه عقربچنین شبهمتغیر است، هم

(. پدیدة مسافرت یا همسفری Buddle ،2707دهند )نشان می

ها رفتاری شناخته شده و رایج است که این پدیده عقربدر شبه

 تر برای پیداباشد و معموأل در سنین پایینمی غیرانگلی رفتار یک

و  Christophoryova) دهدمی رخ ترمناسب و جدیدتر محیط کردن

های قدرتمندی دارند که ها انبرک(. شبه عقرب2700همکاران، 

، Belozerov) باشدمی حقیقی هایعقرب با بندپایان این اشتراک وجه

ها در سراسر جهان عقربگونه از شبه 9973(. تاکنون 2709

(. ردیکورژوف Belozerov ،2709) است شده گذارینام و شناسایی

های ایران را نخستین مطالعات فونستیک در زمینة شبه عقرب

(. مطالعات فونستیک بر روی 0971مهاجر، مرویانجام داد )

های ایران توسط محققان ایرانی بسیار کم صورت عقربشبه

( در تحقیقات خود 0930گرفته است. نصیرخانی و تکلوزاده )

خانواده را از استان کرمان  3جنس متعلق به  01موفق شدند 

خوار و ها اغلب پوسیدهآوری و شناسایی کند. شبه عقربجمع

تر در ن بیشزی هستند، این بندپایا جاخوارند و همهگوشت

شوند و از الشة برگ و دیگر گیاهان در حال فساد یافت میخاک

 (.0930 همکاران، و رحمانی) کنندمی تغذیه سایربندپایان و حشرات

 جورپایان از دیگر بندپایان هستندکه در زیرشاخه راسته       

(. Johnson ،2773و  Triplehornپوستان قرار دارند )سخت

اند که در همه پوستانترین گروه سختاز متنوعجورپایان یکی 

ها تا عمق خاک را بستر زندگی خود قرار ها از اقیانوسعرصه

های درصد گونه 37از  جورپایان بیش (.Wilson، 2777) دهندمی

اند خود اختصاص دادهپوستان را بهشناخته شدة سخت

(Espinosa-Pérez  وHendrickx ،2770بدن این جانوران .) 

قطعه  7قطعه در سر،  3قطعه درست شده است.  27معموأل از 

قطعه در ناحیة شکم است. قطعات سری به یکدیگر  0در سینه و 

دهند که این قطعه نیز چسبند و تشکیل یک قطعه را میمی

ای بزرگ ای متصل شود و سرسینهممکن است به قطعات سینه

است  راپاسکا تولید نماید. بدن جورپایان معموأل پهن و بدون

کنندگان ترین تجزیه(. جورپایان یکی از مهم0901حبیبی، )

(. این 2700و همکاران،  Vilisicsباشند )ماکروفون خاک می

ها را در تجزیة بقایای گیاهی در جنگل مهمی بسیار نقش بندپایان

( و Vilisics ،2777؛ 2700و همکاران،  Vilisics) بر عهده دارند

طور غیرمستقیم های غذایی خاک بهاز زنجیره ایعنوان حلقهبه

صیاد ) گذارندتاثیر فراوانی بر ماده آلی و عناصر غذایی خاک می

 عنوان شاخص زیستچنین بهجورپایان هم(. 0930و همکاران، 

گیرند ها نیز مورد استفاده قرار میمحیطی در خاک جنگل

(Paoletti  وHassall ،0333 مطالعات بر روی فون .) جورپایان

کشور نیز بسیار کم بوده است و اغلب این مطالعات را محققان 

اند. در معدود مطالعات انجام گرفته بر روی خارجی انجام داده

 فارس فون جورپایان دو گونة جدید برای فون ایران از خلیج

(. در Wagele ،2700و  Khalaji-Pirbalputy) شد معرفی

 1کهکیلویه و بویراحمد نیز مطالعات صورت گرفته در استان 

 (. 2709و همکاران،  Kashani) آوری و شناسایی گردیدجمع گونه

های خزری )هیرکانی( جنگل سمسکنده از جمله جنگل       

است  در شمال ایران و در نزدیکی دریای خزر واقع شده

(Hosseini ،2771جنگل .)ترین عنوان یکی از مهمهای خزری به

ریز در جهان در برگ برگهای معتدل پهنجنگلترین و طبیعی

های ونه(. گ2700و همکاران،  Haghdoostشوند )نظر گرفته می

گیاهی از قبیل انجیلی، بلند مازو، لرگ، سفید پلت و لیلکی در 

های شوند. جنگلهای شمال ایران به فراوانی یافت میجنگل

مالی صورت یک نوار باریک و بلندی روی دامنه شخزری به

 777سلسله جبال البرز ظاهر شده است که طول این نوار حدود 

 مرویباشد )کیلومتر می 07تا  27کیلومتر و عرض آن بین 

در واقع، تنوع توپوگرافی و حضور پوشش (. 0971مهاجر، 

متر به  2777گیاهی از ارتفاع نزدیک به سطح دریا تا حدود 

رویشی، سبب  همراه تنوع اقلیمی در طول گسترة این منطقه

کره با های ژنتیکی زیستگاهترین ذخیرهگیری یکی از مهمشکل

های انحصاری باال گردیده است، که قدمت برخی از تعداد گونه

زاده و یوسفگردد )شناسی برمیها به دوران سوم زمینآن

 (.0973همکاران، 

چون های کهن همویژه خاک جنگلهها بخاک جنگل       

زیستگاه  آلی، داشتن ترکیبات دلیلبه خزری هایجنگل
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ها و غیره عقربموجودات متنوع خاکزی از جمله جورپایان، شبه

ها و پایداری فرایندهای باشد و این موجودات در بقای جنگلمی

های عناصر نقش بسیار مهمی دارند زیستی همانند چرخه

(Brown  ،با توجه به اهمیت بندپایان 2770و همکاران .)

ها تاکنون ها در جنگلکننده و شکارگر و نقش آنجزیهت

های سایر نقاط دنیا انجام پذیرفته تحقیقات متنوعی در جنگل

های خزری در کشور است. اما مطالعه بندپایان خاک جنگل

در سال در مدت یک ایران مهجور مانده است. مطالعهی حاضر

)هیرکانی( های خزری جنگل سمسکنده به نمایندگی از جنگل

برای رسیدن به دو هدف ذیل انجام گرفت. نخست شناسایی 

عقرب و جورپایان موجود در خاک جنگل و در های شبهگونه

ها و جورپایان در عقربدوم تغییرات تراکم جمعیت شبه مرحله

 سال در این جنگل بررسی شد.طول یک

 

 هاشمواد و رو
جنگل سمسکنده انجام رو در پیش مطالعه منطقة مطالعه:       

ایستگاه و  07صورت تصادفی و هر بار در برداری بهگرفت. نمونه

  91° 92' 33"شرقی تا  39° 3' 23"در طول جغرافیایی 

شرقی شمالی صورت گرفت. منطقة جنگل سمسکنده در جنوب

نکا( واقع شده است  -ساری شهرستان ساری )در جنوب جاده

تا  77 مورد مطالعه نیز برابر با(. متوسط ارتفاع منطقه 0)شکل 

ها، مراتع و آبخیزداری دریا است. سازمان جنگل سطح از متر 037

تحت حفاظت و در سال  0932کشور این منطقه را از سال 

(. 0973کنعانی، حش تعیین کرد )حیات پناهگاه عنوانبه 0931

های ای بازمانده از جنگلهای جلگهاین پناهگاه از معدود جنگل

ای دورة کواترنر و آید. رسوبات آبرفتی رودخانهشمار میخزری به

 (. 0973کنعانی، پلیستوسن از مشخصات بارز این ناحیه است )

ها و جورپایان و عقربمنظور بررسی شبهبه برداری:نمونه       

بردای از خاک ها و جورپایان نمونهعقربشبه تغییرات جمعیت

های مرداد، ها در ماهانجام گردید. نمونهبار جنگل هر دو ماه یک

های فروردین و خرداد و در ماه 0930مهر، آذر و بهمن سال 

ترین متوسط حداکثر دما درگرم آوری شدند.جمع 0932سال 

گراد و متوسط حداقل دما درجه سانتی 3/22ماه سال )مرداد( 

وع، در مجم است. گرادسانتی درجه 0/1 )دی( سال ماه در سردترین

متر بارندگی میلی 027سمسکنده با داشتن  وحشاتپناهگاه حی

های بودن بارندگی در تمام مـاه سالیانه و دارا متوسط باران

 شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب برخوردار است. سـال، از

 های آمبـرژه ووضعیت اقلیمی منطقـه براساس روش

معتدل است.  صورت اقلیمی مرطوب تا نیمه مرطوبدمارتن به

 هایخرداد، تیر، مرداد و شهریور، خشک و ماه هایمـاه

مرطوب و  فروردین، اردیبهشت، مهر، آبان، آذر، بهمن و اسـفند،

 مترسانتی 27 برداری توسط آگر به قطرنمونه مرطوب است.نیمه

متر مربع انجام شد. برای برآورد سانتی 901سطح مقطع و 

های خاک مختلف خاک، نمونه هایساختار جمعیتی در الیه

برگ(، آوری شده به سه بخش شامل بستر خاک )خاکجمع

متر تقسیم گردید. در هر سانتی 9-1متر و الیة سانتی 7-9الیة 

متر از  07برداری هشت نمونه تصادفی به فاصلة بار نمونه

برداری به نحوی صورت گرفت که در یکدیگر برداشته شد. نمونه

برداری انجام گرفته باشد. جداسازی بندپایان نهفصل سال نمو هر

های از خاک توسط حرارت در قیف برلیز صورت گرفت و نمونه

از خاک بندپایان قدر در دستگاه باقی ماندند تا همة خاک آن

خشک گردد. بندپایان جدا شده در  خارج شوند و خاک کامالً

ایی به منظور شمارش و شناسآوری شد و بهاتیلن گلیکول جمع

عقرب ذخیره شده در های شبهمنتقل شدند. نمونه %07اتانول 

منظور شناسایی برای دکتر مهراد نصیرخانی از کرمان و الکل به

منظور شناسایی های جورپایان ذخیره شده در الکل بهنمونه

پژوهش  یشورا یمل ةموسسبرای دکتر استفانو تائیتی در 

توسط متخصصین  هاشد و گونه فرستاده ایتالیا بومیستز اتمطالع

ازای سطح ها بهشناسایی و تایید شدند. پس از شمارش نمونه

متر مربع، تراکم مجموع جورپایان و شبه سانتی 901مقطع 

ها مترمربع محاسبه گردید. میانگین تراکم آن ازای هرها بهعقرب

های مختلف توسط برداری و نیز الیههای مختلف نمونهدر زمان

به کمک  ( وANOVA-1طرفه )ه و تحلیل واریانس یکتجزی

 مورد بررسی قرار گرفت.  SPSS(.03verافزار )نرم

 

 
 : نقشه مکانی پناهگاه حیات وحش سمسکنده1شکل 
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     نتایج

 هاعقربشبه راستة بندپایان بررسی در ها:عقربشبه راستة       

در خاک جنگل سمسکنده در مجموع چهار گونة مختلف جمع 

شرح زیر آوری شده بههای جمعگونهآوری و شناسایی گردید. 

 است:

 Arthropodaشاخة بندپایان 

  Chelicerataزیرشاخة کلیسرداران 

 Arachnidaمانندها ردة عنکبوت

 Pseudoscorpions Haeckel, 1866راستة 

 Epiocheirata Harvey, 1992زیر راستة 

 Chthoniidae Daday, 1888خانوادة 

 Chthonius C.L. Koch, 1843جنس 

 Ephipiochthonius Beier, 1930زیرجنس 

 Chthonius (Ephipiochthonius) tetrachelatusگونة 

(Preyssler, 1790) 
 استان ایران، (،♂0 ،♀2) نمونه 9 :شده بررسی مواد       

 39° 3' 23"طول جغرافیایی  سمسکنده، جنگل ساری، مازندران،

 عدد 21. تعداد شمارش شده: شمالی 91° 92' 33" تاشرقی 

بار برای فون استان این گونه برای اولین پراکنش گونه:       

مازندران گزارش می شود. این گونه پیش از این در ایران از 

چنین این گونه از کشورهای استان گیالن گزارش شده است. هم

ژانتین، ارمنستان، استرالیا، اتریش، آذربایجان، بلژیک، آر

بلغارستان، کانادا، کرواسی، کوبا، قبرس، جمهوری چک، 

دانمارک، مصر، استونی، فنالند، فرانسه، گرجستان آلمان، یونان 

مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لبنان، مقدونیه، مولداوی، هلند، نروژ، 

ن، اسلوواکی، اسلوونی، اسپانیا، لهستان، پرتغال، رومانی، صربستا

سوئد، سوئیس، سوریه، ترکیه، ترکمنستان، ایاالت متحده 

 آمریکا، اوکراین و انگلستان نیز گزارش شده است.

ای تیره است )شکل رنگ عمومی بدن قهوه توصیف گونه:       

2-A 9/2ها متر و در مادهمیلی 3/0(. طول بدن در افراد نر 

 تر از افراد ماده هستند.افراد نر کوچکمتر است. میلی

 Chthonius C.L. Koch, 1843زیر جنس 
 ,Chthonius (Chthonius) shelkovnikovi Redikorzev گونة

1930 

(، ایران، استان ♂0، ♀0نمونه ) 2 :مواد بررسی شده       

 39° 3' 23"طول جغرافیایی  سمسکنده، جنگل ساری، مازندران،

 عدد 01. تعداد شمارش شده: شمالی 91° 92' 33" تاشرقی 

بار برای فون استان این گونه برای اولین پراکنش گونه:       

شود. این گونه پیش از این در ایران از مازندران گزارش می

چنین این گونه از های شمال غربی گزارش شده است. هماستان

کشورهای ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، یونان، ترکیه و 

 ترکمنستان نیز گزارش شده است.

(. B-2 ای است )شکلعمومی بدن قهوه رنگ گونه: توصیف       

متر میلی 1/9ها متر و در مادهمیلی 3/2طول بدن در افراد نر 

 تر از افراد ماده هستند.است. افراد نر کوچک

 Iocheirata Harvey, 1992زیر راستة 

 Neobisiidae Chamberlin, 1930خانوادة 

 Roncus L. Koch, 1873جنس 

 Roncus corimanus Beier, 1951گونة

(، ایران، استان ♂0، ♀0نمونه ) 2 :مواد بررسی شده       

 39° 3' 23"طول جغرافیایی  سمسکنده، جنگل ساری، مازندران،

 عدد. 00. تعداد شمارش شده: شمالی 91° 92' 33" تاشرقی 

این گونه در ایران از مازندران، چالوس و  پراکنش گونه:       

چنین این گونه به غیر دریای خزر گزارش شده است. هم حاشیه

 از ایران از گرجستان گزارش شده است.

تر، سپر و پدی طول سپر از عرض آن بیش توصیف گونه:       

ای مایل به قرمز، سطح سپر صاف و براق، سپر ها قهوهپالپ

 (.C-2 روی سطح پشتی است )شکل بلند موی 21 مثلثی و دارای

 Roncus viti Mahnert, 1974گونه 

(، ایران، استان ♂2، ♀0نمونه ) 9 :مواد بررسی شده       

 39° 3' 23"طول جغرافیایی  سمسکنده، جنگل ساری، مازندران،

 عدد. 1. تعداد شمارش شده: شمالی 91° 92' 33" تاشرقی 

بار برای فون استان این گونه برای اولین پراکنش گونه:       

شود. این گونه پیش از این از استان گیالن مازندران گزارش می

 گزارش شده بود. این گونه تنها از ایران گزارش شده است.

 .Rو  R. corimanusاین گونه در ظاهر به  توصیف گونه:       

microphthalmus تر انگشت متحرک شبیه است. طول بیش

وجه تمایز آن از دو  R. vitiمانند پدی پالپ گونة اندام انبرک

 (.D-2  گونة دیگر است )شکل
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B  A 

   

 

 

 
D  C 

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

               C : شکل کلی گونةRoncus corimanus،D : شکل کلی گونةRoncus viti )عکس توسط مهرافروز( 

   

در بررسی فونستیک راستة جورپایان دو راستة جورپایان:        

 شناسایی گردید.گونة مختلف به شرح زیر جمع آوری و 

  Arthropodaشاخه بندپایان 

 Crustacea Brünnich, 1772زیرشاخة 

 Malacostraca Latreille, 1802ردة 

 Isopoda Latreille, 1817 راستة

 Porcellionidae Brandt, 1831خانوادة 

 Brevurus Schmalfuss, 1986جنس 

 Brevurus masandaranus Schmalfuss, 1986گونة 

 استان ایران، (،♂2 ،♀1) نمونه 1 :شده بررسی مواد       

 39° 3' 23"طول جغرافیایی  سمسکنده، جنگل ساری، مازندران،

 عدد 91. تعداد شمارش شده: شمالی 91° 92' 33" تاشرقی 

این گونه تنها از ایران و استان مازندران  پراکنش گونه:       

 گزارش شده است.

متر طول دارد. رنگ سانتی 0-2/0کوچک و  توصیف گونه:       

خوار است و در آن سفید تا کرم رنگ است. این گونه پوسیده

 (.9شود )شکل تر خاک یافت میهای بیشعمق
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 نمای پشتی )سمت راست( و نمای شکمی )سمت چپ( )عکس توسط مهرافروز( :Brevurus masandaranusشکل کلی گونه :3شکل 

   

 Trachelipodidae Strouhal, 1953خانوادة 

 Trachelipus Budde-Lund, 1908جنس 

 Trachelipus pieperi Schmalfuss, 1986گونة 

(، ایران، استان ♂2، ♀0نمونه ) 9 :مواد بررسی شده       

 39° 3' 23"طول جغرافیایی  سمسکنده، جنگل ساری، مازندران،

 عدد 37. تعداد شمارش شده: شمالی 91° 92' 33" تاشرقی 

این گونه تنها از ایران و استان مازندران  پراکنش گونه:       

 گزارش شده است.

بالغ این جورپا تقریبأ بزرگ و در  اندازه توصیف گونه:       

ای رسد. رنگ آن تیره و قهوهمتر میسانتی 0/2تا  3/2حدود 

 (.1های زرد رنگ وجود دارد )شکل رنگ است. روی بدن لکه

 

 
 )عکس توسط مهرافروز( Trachelipus pieperiی شکل کلی گونه :4شکل 

 

ها و جورپایان در خاک عقربتغییرات جمعیت شبه       

ها و جورپایان جنگل سمسکنده عقربشبه جمعیت تراکم جنگل:

ازای سانتی متر( به 1-9و  9-7برگ، های مختلف )خاکدر الیه

دهد که (. نتایج نشان می0هر متر مربع تخمین زده شد )جدول 

ترین فراوانی ها و جورپایان، ماه مهر )فصل پاییز( بیشعقربشبه

 متر فرد در هر 399±173باشند )را در خاک جنگل دارا می

ترین حضور را در چنین این بندپایان در مجموع بیشهم مربع(.

(. 0 باشند )جدولبرگ کف جنگل سمسکنده دارا میالیه خاک

ها و عقربجمعیت شبههای گرم سال با فرا رسیدن ماه

 (.3یابد )شکل جورپایان در خاک جنگل سمسکنده کاهش می

های الیه بین ها و جورپایانعقربمیانگین فراوانی شبه مقایسة

ها را برداری این تفاوتهای نمونهچنین زمانبرداری و همنمونه
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 .(2)جدول  دهددار نشان مییمعن

 

 

 

 انحراف معیار( ±های مختلف در خاک جنگل سمسکنده )میانگین ها و جورپایان در زمانتغییرات جمعیت شبه عقرب :1 جدول

 میانگین بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین 

      مربع(متر تراکم جمعیت )در 

 007 33 003 237 30 30 10 برگخاک

 32 019 03 033 03 93 93 مترسانتی 9-7

 30 19 90 003 93 10 90 مترسانتی 1-9

 233 972 297 399 270 093 003 جمع کل

 

 

 

       

 
 خاک جنگل سمسکنده )مازندران(های مختلف در الیهها و جورپایان عقربشبهتغییرات تراکم  :5 شکل

 

 

 

جنگل سمسکنده ها و جورپایان در خاکعقربتراکم شبه واریانس جدول تجزیه :2جدول   

 F درجه آزادی منابع تغییر
 میانگین مربعات

 تراکم پادمان خاکزی

های خاکالیه  2 11/3  19/972** 

73/0 3 زمان نمونه برداری  17/001* 

های مختلفاثر متقابل فصول و الیه  07 27/0  ns3/03 

117/0  021 خطا  
 (p<73/7دار است )دهنده وجود اختالف معنینشان *

 (p<70/7دار است )دهنده وجود اختالف معنینشان **
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   بحث

خاک جنگل سمسکنده  ها درعقربدر بررسی راستة شبه       

در مجموع چهار گونه متعق به دو زیر راسته، دو خانواده و دو 

آوری و شناسایی گردید. مطالعات بسیار کمی بر جنس جمع

های ایران انجام شده است. ردیکورژف نخستین  عقربروی شبه

های ایران را انجام داد مطالعات فونستیک در زمینة شبه عقرب

و  Christophoryováچنین (. هم0930، دهتکلوزانصیرخانی و )

های عقربجدید از شبه جنس یک باراولین برای (2709) همکاران

ایران را شناسایی و گزارش کردند. در بررسی فونستیک راستة 

گونه از جنگل  2جنس و  2خانواده،  2جورپایان در مجموع، 

 زمینه گردید. مطالعات کمی در و شناسایی آوریسمسکنده جمع

فونستیک جورپایان در ایران انجام گرفته است. از مطالعات 

( در 0371) Schmalfussتوان به مطالعات ابتدایی در ایران می

گونه از این بندپایان  09شمال ایران اشاره کرد. وی موفق شد 

های آوری و شناسایی کند. در مطالعاتی که در جنگلرا جمع

ر ژاپن صورت گرفت، نتایج های مصنوعی کشوطبیعی و جنگل

ها در عقربنشان داد که تعداد جمعیت بندپایان خصوصأ شبه

تر تر است بسیار بیشبرد انسان در آن کمهایی که دستجنگل

(. 2770و همکاران،  Yamamotoهای مصنوعی است )از جنگل

خاطر طبیعی بودن و عدم دخالت جنگل سمسکنده نیز به

ها توانایی عقربزیاد بندپایان را دارد. شبهها تنوع و تراکم انسان

چسبیدن به بدن جانوران و بندپایان دیگر را برای رفتن به 

 (. شبه2773و همکاران،  Santosهای جدیدتر را دارند )محیط

ها، در بستر برگ و ها در زیر پوستة درختان و زیر سنگعقرب

یان نیز در شوند. جورپاچنین در بین الوارها یافت میخزه و هم

کنند های مرطوب زندگی میها و الوارها در مکانزیر سنگ

(Triplehorn  وJohnson ،2773.) مسافرت  رفتارهای این از بعضی

ها و جورپایان را عقربآوری شبههای زندگی، جمعو مکان

 که در این تحقیق تنها کند. با توجه به اینتر میمشکل

 نظر برگ صورت گرفته است بهبرداری از خاک و خاکنمونه

ها و جورپایان در زیر های دیگری از شبه عقربرسد که گونهمی

ها وجود داشته باشند که ها، پوستة درختان و زیر سنگکنده

ها بندپایانی شکارگرند. شکارگری عقرباند. شبهآوری نشدهجمع

غ و جمعی و با تعاون بین افراد بالصورت دستهها بهعقربدر شبه

، تکلوزادهنصیرخانی و ) گرددهای سن سوم حادث میپوره

ها در مهر ماه عقرب(. در این تحقیق تراکم جمعیت شبه0930

ترین مقدار خود را داشت. اکثر بندپایان ماکروفون و بیش

دهند و در ماه مهر در ها را تشکیل میعقربمزوفون غذای شبه

دلیل مساعد ها نیز بهعقرباوج جمعیت خود قرار دارند. شبه

بودن دما و نیز افزایش منابع غذایی در مهر ماه توانسته بودند 

جمعیت خود را به باالترین مقدار برسانند. اما بعد از مهر ماه 

 ها پدیدة عقربتراکم جمعیت کاهش یافته بود. در شبه

خواری در حقیقت نوعی شود. رفتار همخواری دیده میهم

ای است که با افزایش جمعیت و تقلیل منابع رقابت درون گونه

(. وقتی جمعیت در مهر ماه Gillot ،2773دهد )غذایی رخ می

 رسد در نتیجة آن منابع غذایی کاهشبه حداکثر خود می

ای و گونهخواری، رقابت درونیابد. عواملی از جملة هممی

های ضعیف و متوسط از بین شود گونهانتخاب طبیعی باعث می

گذرانی های قوی بتوانند زنده مانده زمستانته و فقط گونهرف

برگ ها و جورپایان در الیة خاکعقربکنند. عالوه بر این شبه

تر دارا بودند. در های پایینتری را به نسبت الیهجمعیت بیش

هایی  که بر روی تراکم جمعیت بندپایان خاک انجام شد بررسی

مهرگان خاکزی تحت تأثیر فراوانی بینشان داده شد که تنوع و 

باشد ها و غذای موجود در این الیه مینحوة تغذیه، الشبرگ

(Bartlett-Healy  ،هم2702و همکاران .) چنین در بررسی

ممرز جمهوری چک صورت  -های بلوطدیگری که در جنگل

های برگ نسبت به تلهاز خاک برداریدر نمونه شد مشخص گرفت

آید و دست میهها بعقربتری از شبههای بیشنهدیگر تعداد گو

 Krajcovicovaرسید )خود می اوج به شهریور اواخر در نیز جمعیت

(. در مطالعاتی که بر روی تغیییرات مکانی 2702و همکاران، 

های اطراف رودخانه کرخه صورت ماکروفون خاک در جنگل

تاثیر عوامل مهرگان خاکزی تحت بیگرفت نتایج نشان داد که 

 ها توسط این عوامل تعیین محیطی بوده و الگوی توزیع آن

ترین های خاک از مهمتغییرپذیری ویژگیچنین هم ،شودمی

غالمی و ) رودشمار میدالیل تغییرپذیری ماکروفون خاک به

 افزایش مقدار الشبرگ از جهات مختلف  .(0937همکاران، 

ها و جورپایان شود. بعقرتواند سبب افزایش جمعیت شبهمی

ایجاد پناهگاه جهت حفاظت از خود، جذب و حفظ رطوبت و 

ماندة چنین مساعد شدن دمای محیط با افزایش تجزیه باقیهم

کنندگان از جمله دالیل افزایش جمعیت گیاهان توسط تجزیه

چون عمق خاک، پوشش است. عالوه بر این مجموعه عواملی هم

ای الشبرگ و خاک بر یت تغذیهگیاهی، شرایط محیطی و کیف

نژاد محمدمهرگان خاکزی اثبات شده است )ترکیب و تراکم بی

 (.2777و همکاران،  Gongalsky، 0937، همکارانکیاسری و 

کننده ترین بندپایان تجزیهها و جورپایان از مهمعقربشبه       

 آیند. حساب میو شکارگر خاک به
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های شکارگر گونه دهنده حضور ایننتایج این بررسی نشان       

باشد. با توجه به پوشش گیاهی شمال کشور می هایجنگل در

های رسد که تعداد گونهنظر میهای هیرکانی بهمتنوع جنگل

ها به گزارش شده در آینده افزایش یابد. عالوه بر این حضور آن

ها و پوشش های آناحتمال قوی بستگی به جمعیت طعمه

ها و پوشش گیاهی باید بررسی و دارد که این طعمهگیاهی 

 .معرفی گردند

 

 تشکر و قدردانی
نگارندگان از دکترمهراد نصیر خانی از کرمان و دکتر        

 یستز اتپژوهش مطالع یشورا یموسسه ملاستفانو تائیتی از 

ی مهندس سهراب ها، از آقاایتالیا جهت شناسایی گونه بوم

چنین، گیری و همایشان در عملیات نمونه همکاری جهت رادنیا

از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای فراهم 

 کنند.کردن شرایط انجام این تحقیق قدردانی می

 

 منابع

جانورشناسی  .1331سندی، ج. و زیبایی، ا.، جاللی .1

 صفحه. 207کشاورزی. ادارة چاپ و انتشارات دانشگاه گیالن. 

 .1331، .مالتاای، احسااامی،  . و کریماای جالئیااان، ؛.  .2

شناسی. انتشـارات دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد شـیراز.      حشره

 صفحه. 123

جانورشناسی عمومی. انتشارات دانشـگاه   .1331حبیبی، ط.،  .3

 صفحه. 370تهران. 

 .1331قنبار، ح. ر.،  رحمانی، ح،  صابوری، .. و حااجی   .4

بنــدی(. شناســی و رده شناســی، زیسـت شناســی )ریخـت کنـه 

 صفحه. 313انتشارات دانشگاه زنجان. 

شوشاتری،    حسینی، ؛.  حسینی، و. و صاالحه .صیاد، ا .5

های حاشیة رودخانة دز اثر متفـاوتی  کاریجنگل .1331؛.ح.، 

بر جانوران خاک دارنـد. نشـریة آب و خـاک ) علـوم و صـنایع      

 .070تا  077 ات، صفح9، شماره 21جلد  .کشاورزی(

 حسااینی، م.؛.  محماادی، ج. و ساالمان  غالماای،  . .1

تغییــرات مکـانی بــایومس مــاکروفون و  . 1331مااهینی، ..،  

. نشـریة  کرخه ةرودخان ةهای حاشیهای خاک در جنگلویژگی

 .230تا  217 ات، صفح2، شماره 23آب و خاک. جلد 

ــات وحــش    . 1335کنعااانی، ؛. ر.،  .3 ــاه حی ــه پناهگ کتابچ

کل حفاظت محیط زیست اسـتان مازنـدران،    ةسمسکنده. ادار

 صفحه. 020 .ساری

طاالبی، ..  رحماانی، ر. و   نژادکیاسری،  .  ثاقبمحمد .3
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