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 .1دانشیار ،گروه علوم جنگل ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .2دانشیار پژوهش ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 .3دانشآموختۀ کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
تاریخ دریافت ،8331/32/33 :تاریخ پذیرش8331/31/78 :

چکیده
در فاز تحولی کهنرست تودههای راش ،درختان زیستگاهی خردزیستگاههای متنوعی را برای جاندااران در اکوسیسدت هدای
جنگلی فراه میآورنا .پژوهش حاضر با هاف ارزیابی کمی و کیفی درختان زیستگاهی در فاز تحولی جنگلهدای خدال
راش در شفارود استان گیالن انجام گرفت .برای این منظور سه قطعه نمونۀ یکهکتاری انتخاب و در هر قطعه ،مشخصههای
کمّی درختان زیستگاهی و خشکدارهای با حااقل قطر  7/5سانتیمتر شامل فراوانی ،قطر برابرسینه (سانتیمتر) ،ارتفاع (متر)
و درجۀ پوسیاگی ثبت شا .نتایج نشان داد که از اشکال قابل انتظار خردزیستگاهها ،درختان زیستگاهیِ دارای شکاف تندهای
با  13/7درصا ،بیشترین فراوانی را داشتنا و درختان دارای حفره ،رویش غداهای (سدراانی) و رشدا چنگدالی یدا شداخگی
بهترتیب  94/4 ،92/1و  34/7درصا فراوانی را به خود اختصاص دادنا .در بین گونههای درختی ،گونۀ راش میزبان بیشترین
تعااد خردزیستگاه بود .میانگین حج خشکدار در این فاز تحولی  17/3متر مکعب و میانگین شاخ
سیمپسون برای خردزیستگاهها بهترتیب  3/2و  9/7بهدست آما .شاخ

های تندوع شدانون و

های یکنواختی مارگالف و پیلو نیز بهترتیدب  0/8و

 0/2برآورد شا .براساس نتایج ،راشهای بسیار قطور (قطر بیش از  70سانتیمتر) بیشترین تعااد و تنوع خدردزیسدتگاههدا را
نشان میدهنا .حضور درختان زیستگاهی با حج و تنوع زیاد از ویژگیهای اصلی این فاز است کده بایدا بدهمنظدور حفد
خردزیستگاهها در شکلهای مختلف در تاوین و اجرای برنامههای حفاظتی و شیوههای جنگلشناسی مانظر قرار گیرد.
واژههایکلیدی :پویایی توده ،تنوع زیستی ،درختان زیستگاهی ،درختان دارای حفره ،خردزیستگاه.



مقدمه

مرحلههای سه و چهار هسدتنا .براسداس تحقیقدا  ،حضدور

در ای رونا تحولی تودههای راش در مرحلۀ انتهدایی تدوالی،

درختددان زیسددتگاهی 3بددا تنددوع زیدداد در نددوع و تعددااد از

فاز کهنرست شناسایی شاه است .در این فداز ،جنگدل دارای

ویژگددیهددای اصددلی فدداز کهددنرسددت اسددت [ .]3درختددان

ساختار پیچیاهای است که در آن درختان کهنسدال در بیشدینۀ

زیسددتگاهی ،درختددان زندداهای تعریددف مدیشددونا کدده دارای

رشا و با حج و دیرزیستی زیاد مشاهاه مدیشدود و اغلدب

دستک یک مکان اکولوژیک همچون حفرههدای پوسدیاگی

خشکدارهدا در ایدن فداز در مراحدل پیشدرفتۀ پوسدیاگی در

روی تنه ،شاخههای خشک و شکستگی شاخه بهعندوان یدک

 نویسندۀ مسئول ،تلفن33872722322 :
Email: Kiomarssefidi@gmail.com

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

حج افزایی به این فاز وارد میشود و با گذشت زمان از این

ماننا دارکوب و گونههای دیگدری از پرنداگان و پسدتانااران

فاز به فازهای حج کاهی یا تشکیل روشنه انتقدال مدییابدا.

کوچک هستنا که آشیانۀ خود را در تنۀ درختان حفر میکننا.

تحقیقا

پرشماری در جنگلهای هیرکانی بده کمّدیسدازی

این درختان از منابع مه تنوع در جنگلها هستنا و به همدین

ویژگددیهددای سدداختاری هددر یددک از فازهددای تحددولی در

دلیل نبود آنها میتوانا حضور گونههای زیادی از جدانوران و

جنگددلهددای شددمال پرداختددهانددا .در تحقیقددا  Moridiو

گیاهان را به مخااره بیناازد .بر اساس تحقیقا  ،دستک 95

همکاران [ ]1و اعتماد و همکاران [ ،]4فاز کاهش پایهها ،در

درصا گوندههدای جدانوری در اکوسیسدت هدای جنگلدی بده

تحقیق نوبهار و همکاران [ ]5فاز کهدنرسدت ،و در تحقیدق

درختان زیستگاهی و خشکدارها وابستهاندا .بدر ایدن اسداس

 Sefidiو همکدداران [ ]6فدداز تشددکیل روشددنه بررسددی و

تعااد زیادی از درختان کهنسال در انتهای مرحلدۀ دیرزیسدتی

ویژگیهای ساختاری توده به شکل کمی بیان شاه است.

خود ،درخت زیستگاهی محسوب میشونا کده بدا توجده بده

در سالهای اخیدر تحقیقدا درختدان زیسدتگاهی شدتاب

داشتن ویژگیهایی ماننا قطر زیاد و پوسدت ضدخی  ،مسدتعا

چشمگیری در جنگلهای راش اروپدا گرفتده و پدژوهشهدای

تشکیل انواع خردزیستگاهانا .تحقیق  Raniusو همکداران []9

اناکی نیز در جنگلهای هیرکانی گزارش شداه اسدتLarrieu .

نشان داد که فراوانی و تنوع خردزیستگاه ها ،بدا افدزایش قطدر

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

تنۀ درختان افزایش مییابا .بر این اسداس انتظدار مدیرود در

پرورشددی جنگددل بددر خشددکدارهددا و توزیددع و فراوانددی

فاز کهنرست که با انباشت حج زیداد خشدکدار و حضدور

خردزیستگاههای جنگلهای راش -نراد در پیرنه 9فرانسه نتیجده

درختان کهنسال و دارای بیشینۀ قطر همراه است [ ،]3میتدوان

گرفتنا که حج خشکدارها و خردزیستگاهها در جنگدلهدای

شاها حضور درختان زیستگاهی بدود .بدرای مثدال تحقیقدا

مایریتشاه کمتر اسدت .همچندین درختدان زیسدتگاهی دارای

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

حفره ،بیشدترین فراواندی را نسدبت بده درختدان دارای شدکاف

تنۀ درختان بلوط افرایش مدییابدا [ .]9بدر ایدن اسداس فقد

تنهای داشتنا .گونۀ راش اروپدایی نسدبت بده گوندۀ ندراد دارای

حاود  3درصدا از بلدوطهدای بدا سدن کمتدر از  300سدال،

بیشدددترین خردزیسدددتگاه بدددود و فراواندددی درختدددان دارای

حفرههای درونی عریضتر دارنا ،درحدالیکده در بلدوطهدای

خردزیستگاه در قطرهای بیشتر از  995سانتیمتدر بدرای راش و

 900تا  100ساله ،احتمال شکلگیری آن  50درصدا اسدت و

قطرهای بیشتر از  935سانتیمتر برای نراد بدهادور چشدمگیری

در درختان کهنسالتر از  400سال ،اغلب شداها شدکلگیدری

افزایش یافت .همچنین در تحقیق دیگری با هاف بررسی تدثثیر
اجرای شیوههای مایریتی مشخ

حفره هستی .

شا که شیوههدای مدایریت

فاز کهن رست یکی از هشت فداز تحدولی جنگدلهدای

فعلی با کاهش تعااد درختان قطور سبب کاهش تعااد درختدان

راش است که در ای آن تدوده بدا عبدور از مرحلدۀ بلدو و

راش دارای خردزیستگاه مدی شدود .در درختدان زیسدتگاهی از

جوانی وارد کهنسالی میشدود و اغلدب بدا حضدور فدراوان

گونههای راش و نراد با قطرهای کمتدر از  50و  65سدانتیمتدر،

قطری باال و خشکدارهای قطور همدراه

همۀ انواع خردزیستگاه مشاهاه نشاه و برداشت درختان نراد بدا

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

قطر  69/5سانتیمتر تثثیر منفی بر فراوانی خردزیسدتگاه هدا دارد.

درختان بیشینه است [ .]3تدودۀ جنگلدی در ادی تحدول در

دستک  90هکتار جنگل مایریتنشاه برای حف همدۀ اندواع

ساختار تدوده بدا عبدور از فازهدای تشدکیل زیدراشدکوب و

خردزیستگاه ضروری اعالم شاه است [.]7

درختان در ابقا

1. Microhabitats

2. Pyrenee
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در تحقیددق دیگددری در جنگددلهددای راش و نددراد در

نقشی در ایجاد آنها ناارنا و در نتیجۀ زخ های ایجادشاه

فرانسه ،بررسی نوع گونه ،زناه یدا خشدک بدودن ،قطدر و

روی تنۀ درخت به وجود آماه یا توسعه یافتهانا .خفاشها

شددادابی درختددان زیسددتگاهی نشددان داد کدده فراوانددی

اغلب از این حفره ها برای النه گزینی استفاده میکنندا؛ج)

خردزیسدتگاههدای حفدرههدا و گورچدههدا در گونددۀ راش

حفره های ایجادشاه روی گورچه های درختان :1اگدر روی

( )Fagus sylvaticaبیشتر از گونۀ نراد ( )Abies albaبود.

گورچدۀ درختدان کهنسدال حفدرههدایی در اثدر پوسدیاگی

همچنین فراوانی شکاف های تنه ای و قارچهای چدوب زی

درختددان ایجدداد شددود ،پرندداگان ،پسددتانااران کوچددک یددا

در تنه های افتاده بیشتر از درختان زناۀ سرپا گزارش شداه

هزارپایان از این حفره ها بهعنوان سرپناه استفاده مدیکنندا.

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

در مواردی جانااران از آب و دیگر مواد تجمعیافته در این

خردزیستگاهها را به خود اختصاص دادنا .خردزیستگاههدا

حفره ها استفاده می کننا .افزونبر حفره هدا ،درختدان دارای

اغلب در قطرهای بیش از  20سانتیمتر برای راش و بدیش

شکاف اولی تندهای ،شدکاف روی پوسدت ،رویدشهدای

از  300سانتیمتر برای نراد مشاهاه شانا [ .]8همچنین در

اضددافی ،و نیددز درختددان دارای النددۀ پرندداگان نیددز از

ارزیابی کمّی فراوانی درختان زیستگاهی و خشکدارها در

زیستگاه های خدرد هسدتنا؛ د) درختدان دارای شدکاف یدا

جنگددلهددای راش ( )Fagus orientalisدر جنگددلهددای

درختان باون پوست :4این نوع از درختدان زیسدتگاهی در

سیاهکل گیالن مشخ

شا که بیشترین فراواندی درختدان

درختان زناه و سرپا که دچار صداما

ناشدی از عملیدا

زیستگاهی مربوط به راش است و کمترین قطدر و محدی

بهرهبرداری ،رعداوبر و غیدره مدیشدونا ،زیسدتگاههدای

برابرسینه برای درختدان زیسدتگاهی بده ترتیدب  15و 330

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

سانتیمتر به دست آما .براساس همین پژوهش توصیه شاه

زیدر پوسدت ایدن درختدان آشددیانگدذاری مدیکنندا .ایددن

است که دستک  35درصا از کل درختان با قطر حدااقل

شکاف ها و بخش های باون پوست درخت توس گروهی

 40سانتیمتر (بهویژه درختان قطدورتر از  350سدانتیمتدر)

از پرناگان ،حشرا

و عنکبوتیان نیدز اسدتفاده مدیشدونا.

در جنگلهای مشابه انتخاب و نگهااری شونا [.]2

درختان دارای فرم چنگالی یدا دوشداخگی و نیدز درختدان

درختان زیستگاهی بدراسداس ویژگدیهدای ظداهری و
منشث پیاایش زیستگاه ها دستهبنای می شونا [ .]8حفره هدا

دارای رویش اضدافی 5بدر روی تنده (رویدش سدراانی) از
انواع متااول زیستگاههای خرد هستنا.

از مه ترین خردزیستگاه ها هستنا و شامل چهار ندوعاندا:

انتظار میرود با توجه به تغییر ساختار جنگل در فازهدای

الف) حفرههای ایجادشاه توس دارکوب 3کده گوندههدای

تحولی مختلدف ،فراواندی و تندوع درختدان زیسدتگاهی و

مختلفدی از دارکددوب بددرای آشدیانهگددذاری آنهددا را ایجدداد

خشکدارها در هر فاز متفاو

باشدا .فازهدای تحدولی در

میکننا و تثثیر بسیار مهمی برای گوندههدای حفدار ثانویده

جنگل های هیرکانی کمتر مدورد توجده پژوهشدگران بدوده

ماننا پرنداگان دیگدر ،خفداش هدا ،پسدتانااران کوچدک و

بدده دیگددر جنبددههددای سدداختاری

بیمهرگانی ماننا عنکبوتیان و حشرا

(بیشتر سوسک هدا)
9

اسددت .بیشددتر مطالعددا

تودههای جنگلی ماننا ساختار افقی و عمودی یدا میدزان و

دارنا؛ ب) حفره های ناشی از پوسیاگی که اغلب در ای

کیفیت خشکدارها پرداخته انا .در این بررسی تالش شدا

فراینا پوسیاگی درختان ایجداد مدیشدونا و دارکدوب هدا

فراوانی و تنوع درختان زیستگاهی در ایدن فداز مطالعده و

1. Woodpecker Cavity
2. Non-Woodpecker Cavity

3. Dendrothelms
4. Cracks and Loose bark
5. Burr
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امکان مقایسۀ فازهای تحولی در جنگل های راش شرقی از

روشپژوهش

این حیث فراه شود .هاف اصلی ایدن تحقیدق ،ارزیدابی

پس از بررسیها و جنگلگردشیهای اولیده ،سده قطعده نموندۀ

کمّی فراوانی و تنوع درختان زیستگاهی و خشکدارهدا در

یکهکتاری بهشکل مربع (300×300متر) که بده لحدا داشدتن

فاز تحولی کهنرست است.

مشخصههای ساختاری مانندا متوسد قطدر برابرسدینه ،نسدبت
مساحت روشنه ها به سطح جنگدل ،نسدبت حجد خشدک بده

روشها
موادو 

سرپا و نیز نتدایج بررسدیهدای قبلدی در ایدن منطقده در ادر

منطقۀتحقیق
این پدژوهش در جنگدل هدای راش واقدع در حدوزۀ آبخیدز
شفارود در غرب استان گیالن انجدام گرفدت .حدوزۀ آبخیدز
شفارود یکی از حوزه هدای آبخیدز غدرب اسدتان گدیالن بدا
مساحت  17467/67هکتار از نظر مختصدا جغرافیدایی در
ادددول جغرافیدددایی " 48 49' 53و شدددرقی و عدددر

ملی«شناخت ویژگیهای مناسب راشسدتان هدای شدمال کشدور
برای اعمال جنگلشناسی نزدیک به ابیعت (شیوۀ تکگزیندی)»
به فاز کهن رست تعلق داشتنا [ ،]30انتخاب و بررسدی شدا .در
انتخاب قطعه هدا ،وجدود شدرای همگدن رویشدگاهی در نظدر
گرفته شدا و حدااقل فاصدلۀ  900متدر از جداده هدای جنگلدی
بهمنظور اثرناپذیری از حاشیۀ جاده رعایت شا .بهمنظور تحقیدق

جغرافی دایی" 17 91 ' 17شددمالی واقددع شدداه اسددت .ایددن

دربارۀ درختان زیستگاهی در سه قطعه نمونده ،ابتداا وجدود یدا

تحقیق در جنگل های مدایریتنشداۀ غدرب اسدتان گدیالن،

نبددود خردزیسددتگاه روی درختددان بددهدقددت بررسددی شددا و در

قطعددا شدداها مددورد بررسددی در اددر ملددی «شددناخت

صور وجود بهعنوان درخت زیستگاهی انتخداب و مشخصده

ویژگیهای مناسب راشستان های شمال کشور بدرای اعمدال

هایی ماننا نوع خردزیستگاه ،گونه و قطر برابرسینه (سانتیمتدر)،

جنگل شناسی نزدیک به ابیعت (شیوۀ تک گزینی)» واقدع در

ثبت شا .بر این اساس خردزیستگاههای حفرههای تنۀ درختدان،

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

دوشاخگی تنۀ اصلی ،حفرۀ روی کنداه ،شدکاف ادولی تنده و

ارتفاع منطقه از سطح دریا حداود  3900متدر و وسدعت آن

درختان دارای غاه یا رویش اضافی بهعنوان زیستگاه خرد ثبدت

 87هکتار است .شیب منطقه بیشتر بین  10تدا  80درصدا و

شانا .افزونبر این ،خشکدارها نیز بهعنوان یکی از مهد تدرین

مدادری

مشخصههای سداختاری در ایدن فداز بررسدی شدانا .تعدااد و

بددا منشددث آذریدن و

حج خشکدارهدا بدرای همدۀ درختدان بدا قطدر بدیش از 7/5

دگرگونی است .تیپ خاک قهوه ای شستهشاه با بافت رسدی

سانتی متر به روش آماربرداری صادرصا اناازهگیری شدا .سده

تا لومی -رسی و بسدیار عمیدق بدا سداختمان دانده ای دارای

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

هوموس مول اسیای است [ .]33گونۀ درختی غالبِ منطقده

دقت میلی متدر بدرای بدرآورد حجد انداازه گیدری شدا .بدرای

راش است ،ولی گونه های پلت ،شیردار ،ممدرز و توسدکای

اناازهگیری ارتفاع در خشک دارهایسرپا از دستگاه متدر لیدزری

پراکنداه در آن مشداهاه کدرد.

الیکا( 3مال )D150اسدتفاده شدا و در خشدکدارهدای افتداده،

جهت عمومی قطعه شمال شرقی است .ندوع سدن
قطعدۀ تحددت مطالعدده ،آهکدی ناخددال

ییالقی را میتوان بهصدور

متوس دمدای سدالیانه  35/7درجدۀ سدانتیگدراد و متوسد
حااکثر و حااقل دما بهترتیب  93و  30/5درجۀ سانتیگدراد
است [ .]33براساس داده های هواشناسی ایستگاه شفارود در
پونل ،میانگین بارناگی سالیانه  282/7میلیمتر بوده و منطقده

اول آنها با متر نواری اناازهگیری شا.
دادههاومحاسبات
طبقهبندی 

بددرای تجزی دهوتحلی دل دادههددا ،ابتدداا درختددان زیسددتگاهی و

فاقا ماههای خشک در سال است.
1. Leica

ارزیابی فراوانی و تنوع درختان زیستگاهی و خشکدارها در فاز تحولی کهنرست :مطالعۀ موردی در جنگلهای راش غرب گیالن

612

خشکدارها در چهار ابقۀ قطری ابقهبنای شانا .درختان بدا

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

قطر کمتر از  10سانتیمتر در ابقۀ ک قطر ،درختان دارای قطر

هستنا [.]2

 15تا 50سانتیمتر در ابقۀ میانقطر ،درختان دارای قطر  55تا
 70سانتیمتر در ابقۀ قطدور و درختدان بدا قطدر بدیش از 70
سانتیمتر در ابقۀ خیلی قطور قرار گرفتنا [ .]30برای بدرآورد
حج خشکدارهای سرپا از رابطۀ  3استفاده شا:
()3

L  Ab  Am  At 
6

()9

V

همچنین بهمنظور مقایسۀ تنوع درختدان زیسدتگاهی در
مقیدداس تددوده از شدداخ

هددای رایددج در بددرآورد تنددوع و

V  Am  H  f

یکنواختی استفاده شا (رابطه های  1تا  ،6جداول  .)3ایدن

f

تندوع سیمپسدون،

 Amسطح مقطع برابرسدینه H ،ارتفداع خشدک دار و

ضریب شکل درخت است .در خشک دار افتداده حجد از
رابطۀ  9محاسبه شا که در آن  Vحج خشکدار بده متدر

بودندا از :شداخ

شاخ

هدا عبدار

شاخ

غنای مارگالف ،شاخ

شانون ویندر و شداخ

یکنواختی پیلو (جاول .)3

مکعددب L ،اددول خشددکدار ،و  Am ،Atو  Abبددهترتیددب
جدول  .1شاخصها و توابع تنوع استفادهشده
شاخصها
شاخص غنا

شمارۀ رابطه

غنای گونهای مارگالف

3

شاخص یکنواختی
پیلو

2

شاخصهای تنوع گونهای
شانون-وینر

2

سیمپسون

2

غنای خدردزیسدتگاه (

) در یدک جنگدل ،عبدار

رابطه

S 1
LnN

شمارۀ منبع

Dmg 

[]88

J   PI Ln  Pi  / LnS

H  PLn
) ( Pi
i
  1 ΣPi 2
ˊ

[]87
[]83
[]82

نتایجوبحث

است از گزارش تعااد واقعی زیسدتگاه هدا در یدک ناحیده

درختانزیستگاهی

(تعددااد انددواع زیسددتگاه) کدده بددرای اندداازهگی دری غنددای

در ایدن پددژوهش ،درختددان زیسددتگاهی گوندداگون در فدداز

تنوع مارگالف [ ]33اسدتفاده شدا.

تحولی کهنرست بررسی شا .زیستگاه های خدرد یکدی از

یکندواختی ( ) چگدونگی توزیدع فراواندی اندواع

بخشهای مهد در سداختار تدودههدای ابیعدی محسدوب

شدانون-ویندر ( )

میشونا ،اما تا سال های اخیر ،پژوهشگران توجه چنداانی

نشان دهناۀ تخمینی از میدانگین درجدۀ عدام اامیندان ،در

به تحقیق دربارۀ فراوانی و تنوع درختان زیستگاهی نشدان

پیشگویی تعلق یک فرد است و وضعیت سدالمت جوامدع

ناادنا [ .]34با اینحال پیشتر رابطۀ بین کالسههای قطدری

شانون بیشتر باشا ،جامعه

گزارش شداه [،8 ،7 ،9

خردزیستگاهها شاخ
شاخ

زیستگاه را نمایش میدهدا .شداخ

را نشان میدها .هرچه شاخ

شرای بهتری خواها داشدت [ .]39همچندین در شداخ

یا گونۀ درختی در برخی مطالعا

 ]35 ،34و در بیشتر موارد به بررسی یک نوع خردزیستگاه

سیمپسون ( )λبهجای اناازه گیری غنای گونده ای ،فراواندی

اشاره شداه اسدت [ .]38 ،37 ،36 ،8درختدان زیسدتگاهی

غالبترین گونهها محاسبه میشود [.]31

شناساییشاه در منطقۀ تحقیق شامل درختان دارای حفدره
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(اع از دارکوب یدا حفدرۀ ناشدی از پوسدیاگی) ،رویدش

دستک  30تا  90درخت دارای حفدره مدیتواندا ضدامن

چنگالی یا دوشاخگی تنۀ درختان ،شکاف تنهای و رویدش

حف تنوع بهویژه بدرای پرنداگان و خفداشهدا در منطقده

اضافی روی درختان بودنا (شکل  .)3تشکیل برخی از این

باشددا .همچندین کمتددرین مشدداهاه بدده درختددان بددا رشددا

زیستگاهها ،در جنگلهای راش در اروپا نیز گدزارش شداه

غیرعددادی و غدداهای تعلددق داشددت .تشددکیل ایددن نددوع

که در تحقیق حاضر شکلگیری حفره

زیستگاهها مسدتلزم وجدود درختدان بسدیار قطدور و دورۀ

است؛ با این تفاو

روی کناۀ درختدان مشداهاه نشدا .در بررسدی مطالعدا

زمانی بسیار ادوالنی اسدت [ ]3کده احتمدال وقدوع آن را

جنگددلهددای راش در اروپددا Larrieu ،و همکدداران در

کاهش میدها .شایان ذکر اسدت کده تعدااد محداودی از

جنگددلهددای راش -نددراد در فرانسدده انددواع حفددرهدار،

انواع خردزیستگاه در این بررسی مورد توجده بدوده اندا و

شددکافدار ،شدداخههددای خشددکیاه ،پیچددکهددا ،ریددزش و

امروزه انواع دیگری از زیستگاه های خرد معرفی شداه اندا

حفره های پوست و استقرار خزهها را گزارش کردهانا [.]7

[ ]7که بایا در تحقیقدا

آینداه در جنگدلهدای هیرکدانی

راش بیشددترین فراوان دی درختددان زیسددتگاهی را بدده خددود

مانظر قرار گیرنا .متوس و میانه قطر برابرسدینۀ درختدان

اختصاص داد که با توجه به فراوانی درختان سرپای گوندۀ

زیستگاهی در این بررسی بهترتیب  71/2و  67سانتی متدر

راش نسبت به درختان دیگر در تودۀ سرپا این نتیجده دور

محاسبه شا که نشان میدها دسدتکد نیمدی از درختدان

از انتظار نیست ،اگرچه ویژگیهایی مانندا رشدا قطدری و

زیستگاهی قطری بیش از  67سانتیمتر دارنا .افزونبر این،

ارتفاعی مناسب و نیز تشکیل گورچه در سدنین زیداد روی

کمینه و بیشینۀ قطدر درختدان زیسدتگاهی در ایدن مطالعده

این گونۀ درختی در تشکیل خردزیسدتگاههدا مدثثر اسدت.

بهترتیب  95و  903سانتی متر ثبت شدا .بدهعبدار

دیگدر

همچنین در جنگل های راش -نراد فرانسه نسبت درختدان

حااقل قطدر بدرای شدکل گیدری درختدان زیسدتگاهی 95

دارای خردزیستگاه در گونۀ راش و دیگدر پهدن برگدان در

سانتی متر است .بررسدی فراواندی درختدان زیسدتگاهی در

مقایسه با نراد بیشتر گزارش شاه است [ ]8که نشاندهناۀ

ابقا

قطدری قطدور و بسدیار

مزیت نسبی راش نسبت بده گوندههدای دیگدر در تشدکیل

قطور بیشترین فراوانی را در میان درختدان زیسدتگاهی بده

زیسددتگاههددای خددرد اسددت .در مجمددوع  16پایدده درخددت

خود اختصاص داده انا .بر ایدن اسداس بیشدترین فراواندی

زیسدتگاهی معددادل  39اصددله درخدت زیسددتگاهی در هددر

درختان زیستگاهی در محاودۀ ابقا

قطدری 50تدا  75و

هکتددار در منطقدۀ تحقیددق شناسددایی شددا کدده گوندۀ راش

بیش از  75سانتیمتری مشاهاه شدا (شدکل  .)9براسداس

بیشترین فراوانی درختان زیستگاهی را با  72/43درصا بده

مطالعا  ،تنوع و فراوانی اشکال مختلف خردزیسدتگاه هدا

خود اختصاص داد و گونههای درختی دیگر شدامل پلدت،

با اناازه و قطر برابرسینۀ درختان مرتب است [ ]2و ارتباط

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

مثبت و معنیداری بین تعدااد خردزیسدتگاه هدا روی یدک

خددود اختصدداص دادنددا (شددکل  .)3در فدداز کهددنرسددت،

درخت و قطر درختان زیستگاهی (میزبان) وجود دارد.

قطری نشان داد که ابقا

درختان حفرهدار و درختان دارای شکاف تندهای بیشدترین

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

فراوانی را داشتنا .در بین خردزیسدتگاههدا درختدان دارای

فراوانی نسبی زیاد درختان قطور در این فداز تحدولی ،تندوع

حفددره بیشددترین فراوان دی را نشددان م دیدهنددا کدده مطددابق

زیاد خردزیستگاهها قابل انتظار است .گوندۀ راش بدهعندوان

در جنگل های راش در گیالن []3

گونۀ غالب در این جنگلها ،توان رشا تا قطر بدیش از 900

و جنگل های راش -نراد [ ]8در اروپا است .در هر هکتدار

سانتیمتر را نیز دارد [ ]32که سبب افزایش احتمال تشدکیل

یافتههای دیگر مطالعا

ارزیابی فراوانی و تنوع درختان زیستگاهی و خشکدارها در فاز تحولی کهنرست :مطالعۀ موردی در جنگلهای راش غرب گیالن
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نشان داده است که دارکوب گونههای پهنبدرگ را

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

برای ساخت النۀ خود ترجیح میدهدا [ ]7کده اغلدب روی

مه د تددرین مشخص دۀ اثرگددذار در شددکلگیددری حفددرههددا،

گونۀ درختی راش شکل گرفته که حاصل حفاری دارکدوب

شکافهای تنهای و شدکاف روی پوسدت اسدت .در ابقدۀ

یا پیشدرفت پوسدیاگی توسد فعالیدت قدارچهاسدت .ایدن

بسیار قطور ،بیشترین فراوانی درختان زیسدتگاهی بده گوندۀ

موضوع نشاندهنداۀ حضدور چشدمگیر دارکدوب بدهعلدت

راش تعلق دارد .پس از آن گونۀ درختی پلت دومدین گوندۀ

فراوان شان اعمه در جنگل است .در منحنی پراکنش تعااد

غالب در بین درختان زیستگاهی است و بیشترین فراوانی را

درختددان در ابقددا قطددری در سددطح  1هکتددار ،بیشددترین

درختان قطور و بسیار قطور نشان میدها (شدکل

فراوانی مربوط به ابقۀ قطری  60و  65سانتیمتری بدود کده

در ابقا

 .)9تثثیر قطر بر افزایش فراوانی خردزیستگاهها در تحقیقا

احتمال تشکیل درختان زیستگاهی را افزایش میدها .رابطۀ

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

مستقی با تنوع و فراوانی خردزیستگاهها با قطدر درختدان و

شکاف تنهای در گونۀ راش بیشتر از گونههای دیگدر اسدت.

حتی تعااد و عر

دیگدر نشدان داده

در جنگل های آمیختۀ پهنبرگ و سدوزنیبدرگ در فرانسده،

شاه است [.]9

حفره ها در تحقیقا

شکل  .1درصد فراوانی درختان زیستگاهی به تفکیک گونۀ درختی

شکل  .6پراکنش درختان زیستگاهی در طبقات قطری به تفکیک گونههای مختلف
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مجموع موجودی حجمی درختان زیستگاهی در سطح

جمله حفره های ناشی از پوسیاگی یا دارکوب ،دوشاخگی

سه قطعه نمونه  162/4متر مکعب محاسبه شدا و بدهادور

تنه و وجود غداه یدا رویدش اضدافی روی تنده بدهترتیدب

متوس معادل  391/3متر مکعب در هکتار بهدست آما که

فراوانی کمتری داشتنا .در گونههای دیگر نیدز حفدرههدا و

برابر با حاود  90درصا حج سرپای توده در این منطقده

شکاف تنده ای بدهترتیدب بیشدترین و کمتدرین فراواندی را

است .بهاور متوس در این منطقده تدودۀ سدرپا  550متدر

داشتنا (جداول  .)9بدرای بررسدی سدطح تندوع درختدان

مکعددب حج د سددرپا دارد .در ایددن بددین راش بیشددترین

زیسدددتگاهی براسددداس زیسدددتگاههدددای خدددرد موجدددود،

موجودی حجمی ( 900مترمکعب) را نسبت به گوندههدای

شاخ

های تنوع زیستی در سطح سه قطعه محاسدبه شدا

دیگر ( 358متر مکعدب) بده خدود اختصداص داده اسدت.

(جاول  .)1این شاخ

براساس مشداهاا  ،اغلدب درختدان زیسدتگاهی بدا قدرار

بین رویشدگاههدای مختلدف را فدراه مدیکندا.

گرفتن در ابقا

ها امکان مقایسدۀ سدطح تندوع در
Laurent

قطری باال ،حج زیادی دارندا و بخدش

درجنگل های راش -نراد در پیرنه فرانسه  ،بیان کردنا کده

بهنسبت زیادی از حج سرپای توده را تشکیل مدیدهندا.

در اکوسیست های جنگلی سطع تنوع زیسدتی دارای پیوندا

با بررسی درختان زیستگاهی از لحا نوع زیسدتگاه خدرد،

قوی با خشکدارها و خردزیستگاههاست [.]7

شکاف تنهای در گوندۀ راش رایدج بدود و اندواع دیگدر از
جدول  .6فراوانی و حجم درختان زیستگاهی در مجموع سه قطعه نمونه
حجم (متر مکعب)

فراوانی (درصد)
نوع درخت زیستگاه

راش

بقیه

راش

بقیه

حفرۀ روی تنه
دوشاخگی تنه

83/2
82/2

3/1
3

23
83

12/3
3

حفرۀ روی کنده
دارای غده یا رویش اضافی

3
82/32

3
2/3

3
32/2

3
33/2

شکاف روی تنه

73/3

7/2

22/2

3/2

میانگین شاخ

تنوع شانون -وینر  3/2بهدسدت آمدا

که با توجه به دامنۀ عدادی  3/5-1/5ایدن شداخ

خشکدارها


 ،عداد

در مجمددوع 42 ،خشددکدار از گونددههددای راش ،پلددت و

بهدستآماه نشان دهناۀ شرای خوب از نظر تندوع اسدت.

شیردار در این فاز تحولی شناسایی شا .گوندۀ راش (24/1

تنوع سیمپسون نیز نزدیک به حااکثر مقداار

درصا) بیشترین فراوانی را نسبت به گونه های دیگدر (5/6

یک است که عاد  9/7نشان دهناۀ تنوع بدهنسدبت زیداد و

درصا) به خود اختصاص داد .متوس حج خشکدارهدا

یکندواختی پیلدو

بهعنوان یکی از مه ترین مثلفه های ساختاری توده در این

نیز هر چه به عداد  3نزدیدک شدود ،نشداندهنداۀ توزیدع

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

یکنواخت درختان زیستگاهی اسدت کده در نتیجده جامعدۀ

دیگر تحقیقا  ،حج خشک دار در این فاز مقاار عدادی

یکنواختتر تنوع بیشتری دارد کده عداد  0/2بیدانگر ایدن

بهنسبت زیادی را نیز نشان میدها که ممکن اسدت علدت

موضوع است .یکنواختی زیاد بیانگر توزیع بهنسبت مشدابه

اصلی وجود درختان کهنسدال فدراوان در ایدن فداز باشدا.

تعااد کل زیستگاههای خرد در بین انواع آن است [.]39

وجود درختان زیستگاه در انداازه هدا و نیدز از گوندههدای

دامنۀ شاخ

حتی بیشتر از حا متوس است .شاخ
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پوسدیاگی سده و چهدار

مختلف درختی میتوانا بسیار اهمیت داشته باشا .راش با

خشکدارها متعلدق بده درجدا

حج  330/2متر مکعب بیشترین موجودی حجمدی را در

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

مقایسه با دیگر گونه های درختی با حج  9/44متر مکعب

براساس نتایج بهدستآماه ،در حاود  60درصا از فراوانی

بدده خددود اختصدداص داد .در ایددن فدداز حج د زیددادی از

خشک دارها در ابقا

قطور و خیلی قطدور (بدیش از 55

خشکدارها را گونۀ راش به خدود اختصداص داده اسدت،

سانتی متر) قرار گرفتهانا (شکل  .)1همچنین قرار گدرفتن

زیرا در منطقۀ تحقیق در این فداز تحدولی راش چیرگدی و

خشکدارها در مراحل پیشرفتۀ پوسیاگی نشاندهناۀ عبور

غلبۀ کامل بر گونههای دیگدر دارد و عمدالا ورودی بخدش

توده از مراحل میانی تحول و ورود آن به مراحدل انتهدایی

خشک اغلب از پایههای درختی متعلق به این گونه اسدت.

تحول توده است کده اغلدب بدا انباشدت حجد زیدادی از

همچنین ویژگی های اناازه ای درختان (قطر و ارتفداع) بده

خشکدارها در ابقا

پیشدرفتۀ پوسدیاگی همدراه اسدت.

نحوی است که پس از پوسیاگی اغلب درختان بده شدکل

حضور خشک دارها در کنار درختدان زیسدتگاهی در یدک

افتاده مشاهاه می شونا و درصا کمتدری از آنهدا درختدان

جنگل شرای مساعای را برای شکلگیری زیسدتگاه هدای

سددرپا هسددتنا .همچنددین بیشددترین فراوانددی (تعددااد)

خرد فراه میکنا.

شکل  .2پراکنش خشکدارها در طبقات قطری به تفکیک گونۀ راش و گونههای دیگر (شامل پلت و ممرز)

نتیجهگیری


ماننا حضور درختان در بیشینۀ دیرزیستی خدود ،مقداار و

امروزه یکی از مه ترین راهکارهای حف تنوع زیسدتی در

تنوع زیادی از خشکدارها و درختدان زیسدتگاهی را دارد.

جنگلها ،حف ساختار تودههای ابیعی در شرای نزدیدک

بنابراین بایا برای مایریت همگام بدا ابیعدت و کاسدتن از

به فاز کهدن رسدت اسدت ،زیدرا حضدور فدراوان درختدان

شا

دخالتهای انسانی در رونا پویایی ابیعی تودههای

زیسددتگاهی بددا تنددوع زیدداد در شددکلهددای مختلددف ،از

راش در اجرای شیوۀ جنگلشناسی تکگزینی ،نوع و زمان

ویژگی های اصلی این جنگل هاست کده ارزش اکولوژیدک

عملیا

پرورشی و نشانهگذاری با شناخت و تعیین فازها و

این فاز از جنگل را دوچناان مدیکندا .در راشسدتانهدای

مسیرهای توالی و نیز با توجه به ارتباط عمیق قطر درختان

شددمال ایددران ،هشددت فدداز تحددولی بددرای چرخدۀ تحددولی

و تنددوع خردزیسددتگاههددا و نگهااشددت خشددکدارهددا در

داده شاه است که در ایدن

و آمیخته جنگلهای هیرکانی انتخاب

تودههای راش آمیخته تشخی

بین فاز تحولی کهنرست با داشتن ویژگیهدای سداختاری

راشستانهای خال
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 m3 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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