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 78/31/8331، تاریخ پذیرش: 33/32/8331تاریخ دریافت: 

 چکیده
هدای   اکوسیسدت   در ی متنوعی را برای جاندااران ها خردزیستگاه  درختان زیستگاهیراش،  یها تودهرست  در فاز تحولی کهن

خدال    یهدا  جنگلفاز تحولی  در درختان زیستگاهیارزیابی کمی و کیفی  با هاف پژوهش حاضر. آورنا جنگلی فراه  می

 های مشخصه ،و در هر قطعه انتخاب هکتاری یک ۀنمونقطعه  برای این منظور سه .گرفت انجام گیالن استان شفاروددر  راش

 )متر( ارتفاع ،متر( )سانتی برابرسینه قطر، فراوانیشامل متر  سانتی 5/7با حااقل قطر  یدارها خشکی درختان زیستگاهی و کمّ

ای  شکاف تنده دارای  درختان زیستگاهیِ، ها ستگاهیخردزقابل انتظار  از اشکالشا. نتایج نشان داد که  ثبتپوسیاگی درجۀ و 

شداخگی  گدالی یدا   نچ رشدا و )سدراانی(   ای غداه   رویش، حفرهدرختان دارای و  نارا داشتفراوانی بیشترین درصا،  7/13با 

بیشترین راش میزبان  ۀی درختی، گونها گونهدر بین را به خود اختصاص دادنا. فراوانی درصا  7/34و  4/94، 1/92ترتیب  به

شدانون و  تندوع  های  شاخ میانگین و مکعب  متر 3/17 فاز تحولیاین در دار  خشکمیانگین حج  . ودزیستگاه بخردتعااد 

و  8/0 بید ترت بهنیز مارگالف و پیلو یکنواختی های  شاخ آما.  دست به 7/9و  2/3 بیترت بهها  زیستگاهخردبرای سون پسیم

را  هدا  سدتگاه یز خدرد بیشترین تعااد و تنوع متر(  سانتی 70)قطر بیش از بسیار قطور  یها راش ،براساس نتایجشا.  برآورد 2/0

حفد    منظدور  بده بایدا  اصلی این فاز است کده  های  ویژگیاز زیاد و تنوع با حج   زیستگاهی درختانحضور دهنا.  مینشان 

 شناسی مانظر قرار گیرد.  های جنگل شیوهحفاظتی و  یها برنامهدر تاوین و اجرای مختلف  یها شکلدر ها  زیستگاهخرد

 .زیستگاهخرد، درختان دارای حفره ،درختان زیستگاهیتنوع زیستی، ، پویایی توده :کلیدیهایواژه
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بیشدینۀ  در  کهنسدال  درختاندر آن که  است ای پیچیاهساختار 

اغلدب  و  شدود  یمد مشاهاه زیاد حج  و دیرزیستی  با ورشا 
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 حضدور  ،تحقیقدا  براسداس  هسدتنا.  چهار و سه  های مرحله

 از تعددااد و نددوع در زیدداد تنددوع بددا 3درختددان زیسددتگاهی 

درختددان  [.3] اسددت رسددت فدداز کهددن اصددلی هددای ویژگددی

کدده دارای  شددونا یمددتعریددف  ای زندداه، درختددان زیسددتگاهی

 پوسدیاگی  یهدا  حفره همچوناکولوژیک  مکانیک ک   دست

عندوان یدک    بهشکستگی شاخه  و کخش یها شاخهروی تنه، 

                                                           
1. Habitat trees 
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جدانورانی  میزبدان  درختدان زیسدتگاهی   . باشنا 3زیستگاه خرد

دیگدری از پرنداگان و پسدتانااران    های  گونهدارکوب و  ماننا

 .کننا میدرختان حفر تنۀ خود را در آشیانۀ که هستنا  کوچک

به همدین  هستنا و  ها جنگلدرختان از منابع مه  تنوع در این 

و جدانوران  زیادی از های  گونه حضورتوانا  می آنهانبود دلیل 

 95 ک  دست ،تحقیقا گیاهان را به مخااره بیناازد. بر اساس 

جنگلدی بده   هدای   اکوسیسدت  جدانوری در  هدای   گونده درصا 

ایدن اسداس   بدر  . اندا  وابستهدارها  خشکو  درختان زیستگاهی

دیرزیسدتی   ۀدر انتهای مرحلد  از درختان کهنسال زیادی تعااد

بدا توجده بده     کده  شونا میمحسوب ، درخت زیستگاهی خود

مسدتعا   ،ماننا قطر زیاد و پوسدت ضدخی    ییها یژگیواشتن د

[ 9] همکداران و  Ranius تحقیق. انا خردزیستگاهتشکیل انواع 

 قطدر  شیافدزا  بدا  ،ها خردزیستگاه تنوع و یفراواننشان داد که 

در  رود یمد بر این اسداس انتظدار   . ابای یم شیافزا درختانۀ تن

دار و حضدور   زیداد خشدک  که با انباشت حج   رست کهنفاز 

تدوان   می ،[3] قطر همراه استدارای بیشینۀ و  کهنسالدرختان 

تحقیقدا   مثدال   بدرای . ودشاها حضور درختان زیستگاهی بد 

تشدکیل حفدره روی   امکان  ،نشان داده است که با افزایش سن

ر ایدن اسداس فقد     بد  [.9] ابدا ی یمد درختان بلوط افرایش تنۀ 

 سدال،  300 از کمتدر  سدن  بدا  یهدا  بلدوط  از درصدا  3 حاود

هدای   بلدوط  کده در  ، درحدالی دارنا تر ضیعر یدرون یها حفره

و اسدت   درصدا  50 گیری آن احتمال شکل، هسال 100تا  900

گیدری   شدکل اغلب شداها   ،سال 400از  تر کهنسالدر درختان 

   .هستی حفره 

 هدای  جنگدل یکی از هشت فداز تحدولی    رست کهنفاز 

بلدو  و  مرحلدۀ  تدوده بدا عبدور از     ای آندر راش است که 

شدود و اغلدب بدا حضدور فدراوان       جوانی وارد کهنسالی می

قطور همدراه   دارهای خشکقطری باال و  ابقا درختان در 

پوشدش تداجی انبدوه و حجد  سدرپای       ،است. در ایدن فداز  

ادی تحدول در   در جنگلدی  ۀ تدود  [.3] درختان بیشینه است

اشدکوب و   زیدر فازهدای تشدکیل    ساختار تدوده بدا عبدور از   

                                                           
1. Microhabitats 

و با گذشت زمان از این شود  میافزایی به این فاز وارد  حج 

 یابدا.  مدی کاهی یا تشکیل روشنه انتقدال   فاز به فازهای حج 

سدازی   یبده کمّد   هیرکانیهای  در جنگلتحقیقا  پرشماری 

سدداختاری هددر یددک از فازهددای تحددولی در   هددای ویژگددی

و  Moridiتحقیقددا  در  .انددا پرداختددهشددمال  هددای جنگددل

در  ،ها پایهفاز کاهش  ،[4]و اعتماد و همکاران  [1]همکاران 

 در تحقیدق  و ،رسدت  کهدن فاز  [5]نوبهار و همکاران  تحقیق

Sefidi  بررسددی و  روشددنه لیتشددک فدداز [6]و همکدداران

   .است شاه انیب یکم شکل  بهتوده  یساختار یها یژگیو

درختدان زیسدتگاهی شدتاب    تحقیقدا   های اخیدر   در سال

هدای   پدژوهش راش اروپدا گرفتده و    های جنگلدر  چشمگیری

 Larrieuگزارش شداه اسدت.    هیرکانی های جنگلاناکی نیز در 

عملیدا    ریتدثث بررسدی   بدا هداف   تحقیقدی  در ،[7] و همکاران

و توزیددع و فراوانددی  دارهددا  خشددکپرورشددی جنگددل بددر   

فرانسه نتیجده   9پیرنه نراد در -راشهای  های جنگل خردزیستگاه

هدای   جنگدل  ها در خردزیستگاهو دارها  خشککه حج  گرفتنا 

شاه کمتر اسدت. همچندین درختدان زیسدتگاهی دارای      مایریت

شدکاف  فراواندی را نسدبت بده درختدان دارای     بیشدترین   ،حفره

ندراد دارای  ۀ گوند راش اروپدایی نسدبت بده     ۀداشتنا. گونای  تنه

بدددود و فراواندددی درختدددان دارای   خردزیسدددتگاهبیشدددترین 

 بدرای راش و متدر   سانتی 995خردزیستگاه در قطرهای بیشتر از 

ادور چشدمگیری    بده برای نراد متر  سانتی 935 قطرهای بیشتر از

 ریتدثث دیگری با هاف بررسی  تحقیقدر . همچنین یافتافزایش 

 مدایریت  هدای  شیوه های مایریتی مشخ  شا که اجرای شیوه

 درختدان  تعااد کاهش سبب قطور درختان تعااد کاهش با فعلی

زیسدتگاهی از   در درختدان . شدود  مدی  خردزیستگاه دارای راش

 ،متدر  سدانتی  65 و 50 از کمتدر  قطرهای با نراد و ی راشها گونه

 بدا  نراد درختان مشاهاه نشاه و برداشت  خردزیستگاه انواع همۀ

. دارد هدا  خردزیسدتگاه  فراوانی بر منفی ریتثث متر سانتی 5/69 قطر

 اندواع  همدۀ  حف  برای نشاه مایریت جنگل هکتار 90 ک  دست

 . [7]ضروری اعالم شاه است   خردزیستگاه

                                                           
2. Pyrenee 
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راش و نددراد در  هددای جنگددلدر دیگددری تحقیددق در 

 و قطدر  ،زناه یدا خشدک بدودن    گونه،نوع  ررسیبفرانسه، 

 فراوانددی کددهزیسددتگاهی نشددان داد   درختددان شددادابی

راش  گونددۀ در هدا  گورچده  و هدا  حفدره ی هدا  خردزیسدتگاه 

(Fagus sylvatica )نراد ۀگون از بیشتر (Abies alba )بود .

 زی چدوب  های قارچ و یا تنههای  شکاف فراوانیهمچنین 

سرپا گزارش شداه   زناۀ درختان از بیشتر افتاده های تنه در

 درصدا  38 تنهدا  گونۀ ندراد  و درصا 70 گونۀ راش. است

 هدا  خردزیستگاه. دادنا اختصاص خود به را ها ستگاهیخردز

بدیش   و راش برای متر یسانت 20 بیش از قطرهای اغلب در

در چنین . هم[8] مشاهاه شانا نراد برای متر یسانت 300 از

در  دارها و خشک یستگاهیدرختان ز یفراوان یکمّ یابیارز

 هددای جنگددلدر ( Fagus orientalis)راش  هددای جنگددل

درختدان   یفراواند  نیشتربیکه شا مشخ   سیاهکل گیالن

  یقطدر و محد   نیکمتراست و مربوط به راش  یستگاهیز

 330و  15 بید ترت بده  یسدتگاه یدرختدان ز  یبرا نهیبرابرس

توصیه شاه پژوهش براساس همین  آما. دست به متر یسانت

درصا از کل درختان با قطر حدااقل   35  ک دستکه است 

( متدر  یسدانت  350درختان قطدورتر از   ژهیو )به متر یسانت 40

 .[2] شونا یمشابه انتخاب و نگهاار یها جنگلدر 

و  هدای ظداهری   ویژگدی  اسداس  بدر  درختان زیستگاهی

هدا   حفره .[8] شونا می بنای دسته ها ستگاهیزپیاایش  منشث

 :اندا  ندوع شامل چهار و ها هستنا  ترین خردزیستگاه از مه 

 یهدا  گونده  کده  3دارکوب توس  ایجادشاه یها حفره الف(

 ایجددادآنهددا را  یگددذار انهیآشد  بددرای  دارکددوب از مختلفدی 

 ثانویده  حفدار  یهدا  گونده  برای مهمی بسیارتثثیر  و ناکن یم

 و کوچدک  پسدتانااران  هدا،  خفداش  ،دیگدر  پرنداگان  ماننا

 (هدا  سوسک )بیشتر حشرا  و عنکبوتیان ماننا یمهرگان یب

 ای در اغلب که9پوسیاگی از ناشی یها حفره ب( ؛دارنا

 هدا  دارکدوب  و شدونا  یمد  ایجداد  درختان پوسیاگی یناافر

                                                           
1. Woodpecker Cavity 

2. Non-Woodpecker Cavity 

 ایجادشاه یها زخ  نتیجۀ در و ناارنا هاآن ایجاد در نقشی

ها  خفاش. انا وجود آماه یا توسعه یافته هدرخت بۀ روی تن

ج( ؛اکنند  یم استفاده ینیگز النه برای ها حفره ایناغلب از 

 روی اگدر  :1درختان یها گورچه روی ایجادشاه یها حفره

 پوسدیاگی  اثدر  در ییهدا  حفدره  کهنسدال  درختدان  گورچدۀ 

 یددا کوچددک پسددتانااران پرندداگان، ،شددود ایجدداد درختددان

. ندا کن یمد  استفاده سرپناه عنوان بهها  حفره این از هزارپایان

 این در افتهی تجمع مواد دیگرجانااران از آب و  مواردی در

هدا، درختدان دارای    بر حفره افزون. کننا می استفاده ها حفره

هدای   ، شدکاف روی پوسدت، رویدش   یا تنده شکاف اولی 

پرندداگان نیددز از  النددۀ  و نیددز درختددان دارای  اضددافی،

 یدا  شدکاف  دارای درختدان ؛ د( خدرد هسدتنا   های زیستگاه

 در درختدان زیسدتگاهی   از نوع این: 4پوست باون درختان

 عملیدا   از ناشدی  صداما   دچار که سرپا و زناه درختان

 یهدا  سدتگاه یز ،شدونا  یمد  غیدره  و رعداوبر   برداری، بهره

 در کده  کننا می ایجاد ها خفاش از بسیاری برای را مشابهی

 ایددن. کنندا  مدی  گدذاری  آشددیان درختدان  ایدن  پوسدت  زیدر 

 گروهی توس  درخت پوست باون های بخش و ها شکاف

 .ناشدو  مدی  اسدتفاده  نیدز  عنکبوتیان و حشرا  پرناگان، از

درختدان  درختان دارای فرم چنگالی یدا دوشداخگی و نیدز    

بدر روی تنده )رویدش سدراانی( از      5رویش اضدافی دارای 

 هستنا.خرد  های زیستگاهانواع متااول 

 یفازهدا  در جنگل ساختار رییتغد با توجه به رو یم انتظار

و  درختدان زیسدتگاهی   تندوع  و یفراواند  مختلدف،  یتحول

 در یتحدول  یفازهدا . باشدا  متفاو  فاز هر در دارها خشک

 بدوده  پژوهشدگران  توجده  مدورد  کمتر یرکانیه های جنگل

 یسدداختار یهددا جنبدده بدده دیگددرمطالعددا   بیشددتر. اسددت

و  زانید م اید  یو عمود یماننا ساختار افق یجنگل یها توده

تالش شدا   یبررس نی. در اانا پرداختهدارها  خشک تیفیک

فداز مطالعده و    نید در ا یدرختان زیستگاهو تنوع  یفراوان

                                                           
3. Dendrothelms 

4. Cracks and Loose bark 

5. Burr  
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 از یشرق راش های جنگل در یتحول یفازها ۀسیمقاامکان 

 ارزیدابی تحقیدق،   نید ا یاصل هاف. شود فراه  ثیح نیا

 دردارهدا   و خشک زیستگاهیدرختان  تنوع و یفراوان یکمّ

 .  است رست کهن یتحول فاز

هاروشموادو

ۀتحقیقمنطق

آبخیدز  حدوزۀ  واقدع در   راش یهدا  جنگدل  در پدژوهش  نیا

 زید آبخ ۀحدوز . گرفدت  انجدام  النیگ استان غرب در شفارود

 بدا  النیگد  اسدتان  غدرب  زید آبخ هدای  حوزه از یکی شفارود

 در جغرافیدایی  مختصدا   نظر از هکتار 67/17467 مساحت

 عدددر  و یشدددرق و   48 49' 53" ییایدددجغراف ادددول

 ایددن. اسددت شدداه واقددع یشددمال 91   17 ' 17"ییایددجغراف

 گدیالن،  اسدتان  غدرب  ۀنشدا  مدایریت  های جنگل در تحقیق

 شددناخت» یملدد اددر  در یبررسدد مددورد شدداها قطعددا 

 اعمدال  یبدرا  کشور شمال یها راشستان مناسب یها یژگیو

 در واقدع  «(ینیگز تک ۀویش) عتیاب به کینزد یشناس جنگل

. [30] گرفدت  انجام تالش شفارود حوزۀ 2 سری 214ۀ قطع

 آن وسدعت  و متدر  3900 حداود  دریا سطح از منطقه ارتفاع

 و درصدا  80 تدا  10 نیب بیشتر منطقه بیش. است هکتار 87

 یمدادر  سدن   ندوع  .است یشرق شمال قطعه یعموم جهت

 و نیددآذر منشددث بددا ناخددال  یآهکدد ،مطالعددهتحددت  ۀقطعدد

 یرسد  بافت با شاه شسته یا قهوه خاک پیت. است یدگرگون

 یدارا یا دانده  سداختمان  بدا  قید عم اریبسد  و یرس -یلوم تا

 منطقده  غالبِ یدرخت ۀگون .[33] است یایاس مول هوموس

 یتوسدکا  و ممدرز  ردار،یش پلت، یها گونه یول است، راش

. کدرد  مشداهاه  آن در پراکنداه  صدور   به توان یم را یالقیی

 متوسد   و گدراد  یسدانت  ۀدرجد  7/35 انهیسدال  یدمدا  متوس 

 گدراد  یسانت ۀدرج 5/30 و 93 بیترت به دما حااقل و حااکثر

 در شفارود ستگاهیا یهواشناس یها داده براساس. [33] است

 منطقده  وبوده  متر یلیم 7/282 انهیسال یبارناگ نیانگیم ،پونل

   .است سال در خشک یها ماه فاقا

پژوهشروش

 نموندۀ  قطعده  سده  اولیده،  یها یگردش جنگل و ها یبررس از پس

 داشدتن  لحدا   بده  که( متر300×300) مربع شکل به هکتاری یک

 نسدبت  ،برابرسدینه  قطدر  متوسد   مانندا  ساختاری یها مشخصه

 بده  خشدک  حجد   نسدبت  جنگدل،  سطح به ها روشنه مساحت

 ادر  در  منطقده  ایدن  در قبلدی  یهدا  یبررسد  نتدایج  نیز و سرپا

 کشدور  شدمال  یهدا  راشسدتان  مناسب یها یژگیو شناخت»یمل

 «(یند یگز تک ۀویش) عتیاب به کینزد یشناس جنگل اعمال یبرا

 در. شدا  بررسدی  و انتخاب ،[30] شتنادا تعلق رست کهن فاز هب

 نظدر  در رویشدگاهی  همگدن  شدرای   وجدود  ،هدا  قطعه انتخاب

 جنگلدی  یهدا  جداده  از متدر  900 فاصدلۀ  حدااقل  و شدا  گرفته

تحقیدق   منظور به. شا رعایتجاده حاشیۀ پذیری از نااثر منظور به

یدا  وجدود   ابتداا  نمونده،  قطعه سه در زیستگاهیدرختان  دربارۀ

و در شددا دقددت بررسددی  بددهروی درختددان  خردزیسددتگاه نبددود

مشخصده  عنوان درخت زیستگاهی انتخداب و  بهصور  وجود 

 ،متدر(  )سانتی برابرسینه قطر و گونه ،خردزیستگاهنوع  ماننا ییها

درختدان،  تنۀ  یها حفرهی ها ستگاهیزخردبر این اساس  ثبت شا.

، شدکاف ادولی تنده و    کنداه  یرو ۀحفر اصلی،ۀ تن یشاخگ دو

عنوان زیستگاه خرد ثبدت   بهی اضاف شیرو ایغاه  یدارادرختان 

 نتدری  عنوان یکی از مهد   به زین دارها خشک ،بر این افزونشانا. 

 و تعدااد شدانا.   یبررسد های سداختاری در ایدن فداز     مشخصه

 5/7 از بدیش  قطدر  بدا  درختدان  همدۀ  بدرای  دارهدا  حج  خشک

 سده . شدا  گیریاناازه صا در صا متر به روش آماربرداری سانتی

تدا   دوبدازو  کدش  خد   اسدتفاده از  با انتهایی و میانی ابتاایی، قطر

 بدرای . شدا  گیدری  انداازه  حجد   بدرآورد  بدرای  متدر  میلی دقت

 متدر لیدزری   دستگاه از سرپا دارهای خشک در ارتفاع گیری اناازه

3الیکا
 افتداده،  دارهدای  خشدک  در واسدتفاده شدا   ( D150)مال 

   .شا گیری اناازه نواری متر با آنها اول

ومحاسباتهادادهبندیطبقه

و زیسددتگاهی  ابتدداا درختددان ،هددا داده لیددوتحل هیددتجز بددرای

                                                           
1. Leica 
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درختان بدا   .شانا یبنا ابقه یقطر ابقۀچهار دارها در  خشک

قطر  یدرختان دارا ،قطر ک  ۀابقمتر در  یسانت 10قطر کمتر از 

تا  55قطر  یقطر، درختان دارا انیم ۀابقدر  متر یسانت 50تا 15

 70از  شیقطدور و درختدان بدا قطدر بد      ۀابقمتر در  سانتی 70

 بدرآورد  برای .[30] گرفتنا قطور قرار یلیخ ۀابقمتر در  یسانت

 استفاده شا: 3رابطۀ  از سرپا دارهای خشک حج 

(3) 
mV A H f   

Am برابرسدینه،   مقطع سطحH  و دار  خشدک  ارتفداعf 

 حجد  از  افتداده  دار خشک است. در شکل درختضریب 

 متدر  بده  دار خشک حج  V که در آنمحاسبه شا  9 رابطۀ

 ترتیددب بدده Ab و At، Am و ،دار خشددک اددول L مکعددب،

 افتداده  تنۀ ابتاای و میانه انتها، در مقطع سطح های مساحت

 .[2]هستنا 

(9)  b m tL A A A
V

 


6
 

درختدان زیسدتگاهی در    تنوع مقایسۀ منظور بههمچنین 

و  تنددوعرایددج در بددرآورد  هددای شدداخ  ازمقیدداس تددوده 

ایدن  . (3، جداول  6تا  1ای ه رابطه) شا استفادهیکنواختی 

 سیمپسدون،  تندوع  شداخ   عبدار  بودندا از:   هدا  شاخ 

 شداخ   و ویندر  شانون شاخ  مارگالف، غنای شاخ 

         (.3 جاول) پیلو یکنواختی

 شده استفاده تنوع توابع و ها شاخص .1 جدول 

 منبع ۀشمار رابطه رابطه ۀشمار ها شاخص
    غنا شاخص

 3 مارگالف ای گونه غنای

mg

S
D

LnN




1 [88]  

    یکنواختی شاخص

 2 پیلو      /I iJ P Ln P LnS  [87] 

    ای گونه تنوع های شاخص

  2 وینر-شانون )(i iH PLn P ˊ  [83]  

Σ 2 سیمپسون iP   21  [82] 

 

عبدار    ،نگدل ج کید  در (   ) زیسدتگاه  خدرد  یغنا

 هید ناح کید  در هدا  سدتگاه یز یواقع تعااد گزارشاست از 

 یغنددا یریددگ اندداازه یبددرا کدده(  زیسددتگاه)تعددااد انددواع 

 شدا.  اسدتفاده  [33] مارگالف تنوع شاخ  ها خردزیستگاه

اندواع   یفراواند  عید توز یچگدونگ  (  ) یکندواخت ی شاخ 

 (   ) ندر یو-شدانون  شداخ  . دهدا  یم شینما را زیستگاه

 در ندان، یاام عدام  ۀدرجد  نیانگید م از ینیتخم ۀدهنا نشان

 جوامدع  سدالمت  تیوضع و است فرد کی تعلق ییشگویپ

 جامعه باشا، شتریب نوشان شاخ  هرچه. دها یم نشان را

 شداخ  همچندین در   .[39] خواها داشدت  بهتری  یشرا

 یفراواند  ،یا گونده  یغنا یریگ اناازه یجابه (λ) مپسونیس

 .[31] شود یم محاسبه ها گونه نیترغالب

 وبحثنتایج

درختانزیستگاهی

در فدداز  گوندداگون درختددان زیسددتگاهی پددژوهش، نیددا در

 از یکد ی خدرد  یها ستگاهیز. شا یبررس رست کهنتحولی 

 محسدوب  یعد یاب یهدا  تدوده سداختار  های مهد  در   بخش

پژوهشگران توجه چنداانی   ،های اخیر تا سال اما، شونا یم

نشدان  فراوانی و تنوع درختان زیستگاهی  تحقیق دربارۀبه 

 یقطدر  هایکالسه نیبۀ رابطتر پیش حال با این. [34] ناادنا

، 8، 7، 9]گزارش شداه  در برخی مطالعا   یدرختۀ گون ای

 خردزیستگاه نوع کی یبررس به مواردبیشتر  درو  [35، 34

 یدرختدان زیسدتگاه   .[38، 37، 36، 8] اشاره شداه اسدت  

درختان دارای حفدره   املش منطقۀ تحقیقشاه در  شناسایی
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ناشدی از پوسدیاگی(، رویدش     ۀ)اع  از دارکوب یدا حفدر  

ای و رویدش   تنهدرختان، شکاف  ۀچنگالی یا دوشاخگی تن

برخی از این تشکیل  .(3)شکل  بودنااضافی روی درختان 

 شداه گدزارش  نیز های راش در اروپا  در جنگل، ها ستگاهیز

گیری حفره  شکل حاضرتحقیق با این تفاو  که در  است؛

در بررسدی مطالعدا     ا.شد مشداهاه ن  درختدان  ۀروی کنا

در همکدداران  وLarrieu راش در اروپددا،  هددای جنگددل

 ،دار حفددره انددواع فرانسدده درنددراد  -راش یهددا جنگددل

یددزش و ر ،هددا چددکیپ اه،یخشددک یهددا شدداخه ،دار شددکاف

. [7] انا دهکر گزارشرا  ها خزهاستقرار  و پوست های حفره

بدده خددود  رادرختددان زیسددتگاهی  یفراواندد نیشددتریب راش

 ۀگوند درختان سرپای  یفراوانبا توجه به  کهاختصاص داد 

دور  جده ینت نیا سرپاتودۀ در  دیگر درختان به نسبت راش

هایی مانندا رشدا قطدری و     ویژگی، اگرچه ستیاز انتظار ن

روی زیداد  ارتفاعی مناسب و نیز تشکیل گورچه در سدنین  

. اسدت  مدثثر هدا   خردزیسدتگاه درختی در تشکیل گونۀ این 

 درختدان  نسبتنراد فرانسه  -راش یها جنگل در همچنین

در  برگدان  پهدن  دیگدر  و راش ۀگون در خردزیستگاه یدارا

 ۀدهنا که نشان [8]ست ا مقایسه با نراد بیشتر گزارش شاه

در تشدکیل   ی دیگدر هدا  گونده مزیت نسبی راش نسبت بده  

 درخددت پایدده 16 مجمددوع در هددای خددرد اسددت. زیسددتگاه

اصددله درخدت زیسددتگاهی در هددر   39ل معدداد یزیسدتگاه 

 راش ۀگوندد کدده شددا شناسددایی تحقیددق ۀمنطقدد در هکتددار

بده   درصا 43/72با  را درختان زیستگاهی فراوانی نیشتریب

 پلدت،  شدامل  دیگر درختی یها گونه خود اختصاص داد و

بده  را  درصدا  24/9 و 2/5 ،8/33 بیترت به ممرز و توسکا،

، رسددت کهددندر فدداز (. 3 شددکل) خددود اختصدداص دادنددا

 نتریشد یب ای شکاف تنده  دارای درختان و داردرختان حفره

 یدرختدان دارا  هدا  سدتگاه یخردز نیرا داشتنا. در ب یفراوان

کدده مطددابق  دهنددا یرا نشددان مدد یفراواندد نیشددتریحفددره ب

[ 3] النیراش در گ یها مطالعا  در جنگل دیگر یها افتهی

ست. در هر هکتدار  ا [ در اروپا8نراد ] -راش یها و جنگل

تواندا ضدامن    یحفدره مد   یدرخت دارا 90تا  30  ک دست

هدا در منطقده    پرنداگان و خفداش   یبدرا  ژهیو حف  تنوع به

مشدداهاه بدده درختددان بددا رشددا  نیکمتددر نیباشددا. همچندد

نددوع  نیدداتشددکیل تعلددق داشددت.  یا غدداهو  یعددادریغ

 ۀدور وقطدور   اریدرختدان بسد   مسدتلزم وجدود  ها  ستگاهیز

 را[ کده احتمدال وقدوع آن    3] اسدت  ادوالنی  اریبس یزمان

از  یذکر اسدت کده تعدااد محداود     شایاندها.  یکاهش م

و  اندا  بدوده مورد توجده   یبررس نیدر ا خردزیستگاهانواع 

 اندا  شداه  یخرد معرف یاه ستگاهیاز زامروزه انواع دیگری 

 هیرکدانی  یهدا  در جنگدل  ینداه آ تحقیقدا  در  بایا[ که 7]

درختدان   ۀبرابرسدین  قطر میانهمتوس  و  .رنایگ مانظر قرار

سانتی متدر   67و  2/71 بیترت بهزیستگاهی در این بررسی 

نیمدی از درختدان    کد   دسدت دها  محاسبه شا که نشان می

 ،بر این افزونمتر دارنا.  سانتی 67زیستگاهی قطری بیش از 

قطدر درختدان زیسدتگاهی در ایدن مطالعده       ۀکمینه و بیشین

عبدار  دیگدر    متر ثبت شدا. بده   سانتی 903و  95ترتیب  به

 95گیدری درختدان زیسدتگاهی     حااقل قطدر بدرای شدکل   

درختدان زیسدتگاهی در    یفراواند  یبررسد متر است.  سانتی

ی قطدور و بسدیار   نشان داد که ابقا  قطدر  یابقا  قطر

 بده  درختدان زیسدتگاهی   انیم در را یفراوان نیشتریبقطور 

فراواندی   نیشدتر یببر ایدن اسداس   . انا داده اختصاص خود

و  75تدا   50یقطدر  ابقا  ۀمحاود در درختان زیستگاهی

براسداس   (.9)شدکل   امشاهاه شد  یمتر یسانت 75بیش از 

 هدا  سدتگاه یخردز تنوع و فراوانی اشکال مختلفمطالعا ، 

و ارتباط  [2]است مرتب  درختان  ۀقطر برابرسین با اناازه و

روی یدک   هدا  سدتگاه یخردز تعدااد  نیب داری مثبت و معنی

 .( وجود داردزبانیمزیستگاهی )و قطر درختان  درخت

( و هکتدار  در تعدااد حضدور )  بده  توجه با اساس نیا بر

 تندوع تحدولی،   فداز  نیا در قطور درختانزیاد  نی نسبیافراو

عندوان   بده  گوندۀ راش  .ها قابل انتظار است خردزیستگاهزیاد 

 900توان رشا تا قطر بدیش از   ،ها غالب در این جنگل ۀگون

احتمال تشدکیل   افزایش سببکه  [32] متر را نیز دارد سانتی
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 ودشد  تحقیقا  دیگدر مدی  زیستگاه در این گونه در قیاس با 

[90].Vuidot  درختدان  نشان دادنا که قطر  [36] و همکاران

 ،هددا حفددره گیددری شددکلدر  اثرگددذار ۀتددرین مشخصدد مهدد 

 ۀابقد  درپوسدت اسدت.    شدکاف روی  و یا تنه یها شکاف

گوندۀ  بیشترین فراوانی درختان زیسدتگاهی بده    ،بسیار قطور

 ۀدرختی پلت دومدین گوند   ۀتعلق دارد. پس از آن گون راش

و بیشترین فراوانی را  غالب در بین درختان زیستگاهی است

 )شدکل  دها درختان قطور و بسیار قطور نشان میابقا  در 

تحقیقا  ها در  قطر بر افزایش فراوانی خردزیستگاه ریتثث. (9

 و هدا  حفدره  یفراواند  .[30،7] متعادی گزارش شداه اسدت  

اسدت.   ی دیگدر ها گونهاز  شتریب گونۀ راش در یا تنه شکاف

 ،بدرگ در فرانسده   سدوزنی  برگ و پهن ۀهای آمیخت در جنگل

 را بدرگ  پهن یها گونه دارکوب کهنشان داده است تحقیقا  

کده اغلدب روی    [7] دهدا  یم یحترج خود ۀالن ساخت یبرا

 دارکدوب  یحفار حاصل کهدرختی راش شکل گرفته گونۀ 

 نید ا. سدت ها قدارچ پیشدرفت پوسدیاگی توسد  فعالیدت      ای

علدت   بده دارکدوب   چشدمگیر حضدور   ۀدهندا  نشان موضوع

 تعااددر منحنی پراکنش  فراوان شان اعمه در جنگل است.

 نیشددتریب هکتددار، 1 سددطح در یقطددر ابقددا  دردرختددان 

 بدود کده   یمتر یسانت 65 و 60 یقطر ۀابق به مربوط یفراوان

 ۀرابطدها.  میاحتمال تشکیل درختان زیستگاهی را افزایش 

 و درختدان  قطدر ها با  خردزیستگاهو فراوانی با تنوع   یمستق

دیگدر نشدان داده   تحقیقا  در  ها حفره عر  و تعااد حتی

   [.9] شاه است

 
  یدرخت ۀگون کیتفک به درختان زیستگاهی یدرصد فراوان .1 شکل

 
 های مختلف به تفکیک گونه یقطر طبقات در. پراکنش درختان زیستگاهی 6 شکل
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سطح  در یستگاهیزدرختان  یحجم یموجودمجموع 

 ادور  بده  و شدا  محاسبه مکعب متر 4/162سه قطعه نمونه 

که  آما دست به هکتار در مکعبمتر  3/391معادل  متوس 

حج  سرپای توده در این منطقده  درصا  90برابر با حاود 

متدر   550سدرپا  تدودۀ  اور متوس  در این منطقده   به .است

 نیشددتریب راش مکعددب حجدد  سددرپا دارد. در ایددن بددین 

ی هدا  گونده  به نسبت را( مترمکعب 900)ی حجم یموجود

 .ه اسدت داد اختصداص  خدود  بده ( مکعدب  متر 358) دیگر

براساس مشداهاا ، اغلدب درختدان زیسدتگاهی بدا قدرار       

و بخدش  زیادی دارندا  قطری باال، حج   ابقا گرفتن در 

. دهندا  یمد نسبت زیادی از حج  سرپای توده را تشکیل  به

 ،زیسدتگاه خدرد   نوع لحا  از درختان زیستگاهی یبررس با

از  گدر یبدود و اندواع د   جید راش را ۀگوند  در یا تنه شکاف

 یدوشاخگ ،ناشی از پوسیاگی یا دارکوبی ها حفرهجمله 

 بید ترت بده روی تنده   یاضداف  شید رو اید  غداه وجود  وتنه 

و  هدا  حفدره  زید ن ی دیگرها گونه در. داشتنا یکمتر یفراوان

 را یفراواند  نیکمتدر و  نیشدتر یبترتیدب   بده  یا تنده شکاف 

. بدرای بررسدی سدطح تندوع درختدان      (9 )جداول  داشتنا

خدددرد موجدددود، هدددای  زیسدددتگاهزیسدددتگاهی براسددداس 

 محاسدبه شدا   قطعه سه سطح در یستیز تنوع یها شاخ 

سدطح تندوع در   مقایسدۀ  امکان  ها شاخ این (. 1 )جاول

 Laurent. کندا  هدای مختلدف را فدراه  مدی     بین رویشدگاه 

 کده  دناکر انیب ، فرانسه رنهیپ درنراد  -راش یها درجنگل

 وندا یپ یدارا یسدت یز  تنوع سطع یجنگل یها ست یاکوس در

 .  [7] ستها ستگاهیخردز و دارها خشک با یقو

 و حجم درختان زیستگاهی در مجموع سه قطعه نمونه  یفراوان .6 جدول

 (مکعب متر) حجم (درصد) یفراوان 

 بقیه راش بقیه راش ستگاهیز درخت نوع

 3/12 23 1/3 2/83 روی تنهۀ حفر

 3 83 3 2/82 تنه یدوشاخگ

 3 3 3 3 روی کندهحفرۀ 

 2/33 2/32 3/2 32/82 یاضاف شیرو ای غده یدارا

 2/3 2/22 2/7 3/73 تنهروی  شکاف

 

 آمدا  دسدت  هب 2/3 وینر -شانون تنوع شاخ  نیانگیم

 عداد  ،شداخ   نید ا 5/3-5/1 یعداد  دامنۀ به توجه با که

. اسدت  تندوع  نظر از خوب  یشرا ۀدهنا نشان آماه دست هب

سون نیز نزدیک به حااکثر مقداار  پشاخ  تنوع سیم ۀدامن

نسدبت زیداد و    بده تنوع ۀ دهنا نشان 7/9یک است که عاد 

 لدو یپ یکندواخت ی شاخ حتی بیشتر از حا متوس  است. 

 عید توزۀ دهندا  نشدان  ،شدود  کید نزد 3 عداد  به چه هر زین

ۀ جامعد  جده ینت در کده  اسدت  درختان زیستگاهی کنواختی

ایدن  بیدانگر   2/0کده عداد   دارد  بیشتریتنوع  تر کنواختی

نسبت مشدابه   توزیع بهزیاد بیانگر یکنواختی  موضوع است.

 .[39] استخرد در بین انواع آن  های زیستگاهتعااد کل 

دارهاخشک

 و پلددت راش، یهددا گوندده از دار خشددک 42 مجمددوع، در

 1/24) راشۀ گوند . شا ییشناسادر این فاز تحولی  رداریش

 6/5) های دیگدر  گونه به نسبت را یفراوان نیشتریب( درصا

 دارهدا  خشک حج  متوس درصا( به خود اختصاص داد. 

در این ساختاری توده  یها مثلفه نیتر مه عنوان یکی از  به

در قیداس بدا   . شدا  محاسبه هکتار در مکعب متر 3/17 فاز

دار در این فاز مقاار عدادی  خشک حج  تحقیقا ،  دیگر

علدت  ممکن اسدت  که  دها یمرا نیز نشان  زیادینسبت  به

اصلی وجود درختان کهنسدال فدراوان در ایدن فداز باشدا.      

 یهدا  گونده و نیدز از   هدا  انداازه وجود درختان زیستگاه در 
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 با راشباشا. داشته بسیار اهمیت  توانا یممختلف درختی 

در  را یحجمد  یموجود نیشتریب مکعب متر 2/330 حج 

 مکعب متر 44/9 حج  بادرختی  یها گونه دیگرمقایسه با 

از  زیددادیدر ایددن فدداز حجدد  . داد اختصدداص خددود بدده

به خدود اختصداص داده اسدت،     گونۀ راشرا  دارها خشک

در این فداز تحدولی راش چیرگدی و     منطقۀ تحقیقدر  زیرا

ورودی بخدش   عمدالا های دیگدر دارد و   گونه کامل برغلبۀ 

ی درختی متعلق به این گونه اسدت.  ها پایهخشک اغلب از 

بده  ای درختان )قطر و ارتفداع(   اناازه های ویژگیهمچنین 

نحوی است که پس از پوسیاگی اغلب درختان بده شدکل   

شونا و درصا کمتدری از آنهدا درختدان     افتاده مشاهاه می

 (تعدداادفراوانددی ) نیشددتریب نیهمچنددسددرپا هسددتنا.  

 چهدار  و سده  یاگیپوسد  درجدا   بده  متعلدق  دارها خشک

 .بدود  (درصدا  25افتداده ) دار  خشدک و نوع  (درصا 8/87)

از فراوانی  درصا 60حاود در  ،آماه دست بهاساس نتایج رب

 55قطور و خیلی قطدور )بدیش از    ابقا در  دارها خشک

همچنین قرار گدرفتن   .(1)شکل  انا سانتی متر( قرار گرفته

بور ع هناۀد پوسیاگی نشان ۀدر مراحل پیشرفت دارها خشک

توده از مراحل میانی تحول و ورود آن به مراحدل انتهدایی   

از  زیدادی کده اغلدب بدا انباشدت حجد        استتحول توده 

پوسدیاگی همدراه اسدت.     ۀپیشدرفت  ابقا در  دارها خشک

دارها در کنار درختدان زیسدتگاهی در یدک     حضور خشک

 هدای  زیسدتگاه گیری  برای شکلرا   مساعای یجنگل شرا

.کنا خرد فراه  می

 
 (شامل پلت و ممرز) های دیگر گونهو  گونۀ راشبه تفکیک  یقطر طبقات در دارها خشکپراکنش  .2 شکل

گیرینتیجه

حف  تنوع زیسدتی در   یراهکارهاترین  مه امروزه یکی از 

نزدیدک  ابیعی در شرای  های  تودهحف  ساختار  ،ها جنگل

درختدان  فدراوان   حضدور زیدرا   ،اسدت رسدت   کهدن به فاز 

 از ،مختلددف یهددا شددکلدر  زیدداد تنددوع بددا زیسددتگاهی

کده ارزش اکولوژیدک    ستها جنگل این اصلی های ویژگی

 یهدا  راشسدتان در . کندا  مدی این فاز از جنگل را دوچناان 

تحددولی  ۀشددمال ایددران، هشددت فدداز تحددولی بددرای چرخدد

ایدن  که در  راش آمیخته تشخی  داده شاه است یها توده

هدای سداختاری    با داشتن ویژگی رست کهنبین فاز تحولی 

دیرزیستی خدود، مقداار و    ۀماننا حضور درختان در بیشین

. دارددرختدان زیسدتگاهی را    دارها و از خشک زیادیتنوع 

 از کاسدتن  و عدت یاب بدا  همگام تیریما یبرابنابراین بایا 

 یها توده یعیاب ییایپو رونا در یانسان یها دخالتشا  

 زمان و نوع ،ینیگز تکشناسی  جنگل ۀویشدر اجرای  راش

 و فازها نییتع و با شناخت یگذار نشانه و یپرورش ا یعمل

با توجه به ارتباط عمیق قطر درختان نیز و  یتوال یرهایمس

 دردارهددا  خشددکو نگهااشددت هددا  و تنددوع خردزیسددتگاه

 انتخاب های هیرکانی های خال  و آمیخته جنگل راشستان

   .شود
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ABSTRACT 
Habitat trees provide diverse microhabitat for various organisms in forest ecosystems. Old-growth 

phase is one of the determined developmental phases of beech stand dynamics in the north of 

Iran. This research was carried out in Shafaroud forest in the west of Guilan province to assess the 

habitat and dead trees in this developmental phase, qualitatively and quantitatively. For this purpose, 

three one-hectare areas were selected and in each area, quantitative characteristics of habitat and 

dead trees including abundance, tree diameter, and height were recorded. Results revealed that from 

the different types of habitat trees, crack trees were the most frequent in the study area (31.7%) while 

other frequent types were cavities, burr and fork-spilled tress (29.3, 24.4 and 14.7%, respectively). The 

most frequent tree-related microhabitats were observed on the beech trees. The mean of dead volume 

in this phase was 37.1 m
3
 and Shanon and Simpson diversity indices were calculated as 1.9 and 1.7, 

respectively. Meanwhile, the Margalef and Pielou evenness indices were 0.8 and 0.9, respectively. The 

findings demonstrate that very thick beech trees (with the diameter of 70 cm and more) show the 

highest number of microhabitats as well as the most diversity. The presence of tree-related habitat 

trees in different forms should be considered in the planning and implementation of silviculture. 

 
Keywords: Biodiversity, Cavities, Habitat tree, Forest stand dynamics, tree-related microhabitat. 
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