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هچکید
وجود درختان زیستگاهی از هیبه اطالعات پاازینیجنگلهايسازگانبومکپارچهیتیریدر مدیستیحفاظت از تنوع زمنظوربه
تواندیمدرختان زیستگاهی تیوضع،یجنگلهايسازگانبومسطح تنوع جانداران در یابیارزهاي موجود در با توجه به چالشدارد. 

ها در دارخشکو درختان زیستگاهیمختلف هايشکلیفراوانیابیمنظور ارزباشد. این پژوهش بهايگونهسطح تنوع کنندهانیب
Fagus orientalis(شرقیراش يهاجنگل Lipsky(انتخاب و در هیرقالیشسريانجام شد. سه قطعه یک هکتاري در النیدر شرق گ

در هر متر مکعب43،حجم درختان خشکنیانگیشد. ميریگاندازهدرختان زیستگاهیودرختان زنده یتماميهامشخصه،هر قطعه
81،در مجموع. بودندیدگیپوسمراحل پیشرفته در قطور و طبقهافتاده در شکلبههادارخشکاز یمیاز نبیشتر آمد. دستبههکتار 

راش و درختان مربوط بهدرختان زیستگاهییفراواننیشتریشد. بثبت)درصد از کل درختان4/15(خردزیستگاهيدرخت دارا
یفراواننیشتریبترتیببهیماکروسکوپهايقارچو ايتنهشکاف يدرختان دارا،پس از آن.بود) درصدn ،8/35=29حفره (يدارا
نیاجیآمد. بر اساس نتادستبهمترسانتی110و 35ترتیببهدرختان زیستگاهیيبراو محیط برابر سینه قطر کمترین. داشتندرا 

) در متریسانت150درختان قطورتر از ویژهبه(مترسانتی40درصد از کل درختان با قطر حداقل 15حداقل که شودیمهیتوصیبررس
اییمانند درختان قطور توخالدرختان زیستگاهی از انواع ینکته که برخنیشوند. با توجه به ايانتخاب و نگهداري مشابههاجنگل

با اسیدر قهاآنيدر نگهداریالزم است تا توجه کاف،شوندمیجادیابلندمدتیمتورم در دوره زمانهايغدهيدرختان دارا
.عمل آیدبهدارحفرهمانند درختان دیقابل تجدهايشکل

.، شیرقالیهياشکاف تنهگورچه،يحفره، حفره بر رو،تنوع زیستی:کلیديهايواژه

مقدمه
کرهزیستاي در ترین منابع تنوع گونهاز مهمهاجنگل

هاي در معرض حفاظت از گونهدر یمهمنقش وهستند
هايسالطیها جنگلترکیب و ساختار .تهدید دارند

،و ضمن افزایش پیچیدگی در ساختاریابدمیطوالنی تحول 
رسد ممکن میبیشینهدر جنگل به ايگونهتنوع و غناي 

)Scherzinger, ها حفاظت از جنگل،بر این اساس).1996

آمایش جنگل هايبرنامهو تنوع موجود یکی از اهداف 
حفظ براي متعددي هاي تالش،اخیرهايسالاست. در 

و هاسازگانبومیکپارچگی زیستی و یندهايفرآ
،از سوي دیگر.شکل گرفته استي خردهازیستگاه
با اهدافی مانند رویهبیهاي انسانی و دخالتهايفعالیت

تولید چوب منجر به تغییرات اساسی در ساختار و 
. شودمیجنگلی هايسازگانبومحاکم بر یندهايفرآ
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یاساساروپا باعث تغییرهايدر جنگلمدیریتی هايدخالت
هايجنگلامروزه در طوري کهبه،ها شدهدر ساختار جنگل

مرحله انتهایی و ابتدایی توالی در هاي واقع راش اروپا توده
مدیریت جنگل بر تأثیر،براینعالوه.دنشومیکمتر مشاهده 

هايسازگانبومحاکم در یندهايفرآتغییر در ساختار و 
Banaś(استشدهتأییدبارها جنگلی  et al., از). 2014

رویکرد مدیریت یکپارچه،عقیده بسیاريبه ،رواین
)Integrative Forest Managment( در بایددر جنگل

برداري از در این استراتژي ضمن بهره. اولویت قرار گیرد
اي مورد اهداف حفاظتی مانند نگهداشت تنوع گونه،جنگل

در یمدیریتهايچالشترین یکی از مهم. توجه است
در عین حال برداري از جنگل و ره، بهتولیديهايجنگل

است. هازیستگاهو ايگونهمنابع تنوع زمانهمنگهداشت 
تمامی کارکردها تأمینو براي رسیدن به مدیریت یکپارچه

ي تحت هاجنگلدر هاذینفعبر اساس پتانسیل و تقاضاي
هاي جنگلهايمؤلفهضمن نگهداشتبایدمدیریت 

درختان ها و دارخشکمانند ايگونهرست، منابع تنوع کهن
حفظ هاسازگاناین بومنیز در )Habitat trees(زیستگاهی 

Kraus(شوند & Krumm, 2013.(
ضامن تواند ها میدارخشکو درختان زیستگاهی حفظ 

درختان جنگلی باشد. هايسازگانبومبقاي تنوع در 
ییدارهاخشکایدرختان زنده سرپا و شکلبهزیستگاهی 

زنده يهاگونهيرا براییهاستگاهیکه زشوندیمفیتعر
Kraus(دنکنمیفراهم یاهیو گيجانور & Krumm,

شامل درختان توانندیخرد ميهاستگاهیزنیا.)2013
تنهدرختان داراي پوسیدگی در )، ی(الپياشکاف تنهيدارا

دار،ه، درختان حفرضخیمپوست ودهیپوسيهاشاخهیا و
کی. هر باشندچندشاخهاییدرختان چنگالایو هاتیفیاپ

از یبخش مهم،ژهیويساختارجادیدرختان با انیاز ا
تحت ،ستگاهیزجادیاقیجنگل را از طريبخش جانور

شکلبهدرصد از جانداران جنگل 25دارند. حداقل تیحما
ایو درختان زیستگاهی از میرمستقیغایو میمستق

درختان و تنوع یوانا. فربرندیبهره مي جنگلدارهاخشک
ضخامت زیقطر درختان و نشیاغلب با افزازیستگاهی

سن درخت در شیگفت با افزاتوانیمجهینتپوست و در
Larrieu(ابدییمشیافزایجنگليهاتوده et al., 2012 .(

باعث کاهش تعداد 19در قرن یتیریمديهاوهیدر شرییتغ
جهینتو درتیریتحت مديهادر جنگلدرختان زیستگاهی 

مناطق شد. اغلب درختان با نیدر اياکاهش تنوع گونه
پیشداريجنگليهاتوجه به قطر هدف برداشت در طرح

،شدندحذفیجنگليهابه مرحله کهولت از تودهدنیاز رس
تعداد ،تیریتحت مديهاکه امروزه در جنگلطوريبه

،متریسانت70از بیشتر نهیسبا قطر برابردرختان زیستگاهی 
Bütlerشده است (تا دو درخت در هر هکتار گزارش5/0

Sauvain et al., 2011.(

کمتر مورددرختان زیستگاهی ،دارهابرخالف خشک
ازياطالعات کمتر، بنابرایناندگرفتهو مطالعه قراریبررس
در يمختصرهايپژوهشهرچند که ،وجود داردهاآننقش

گذشته تنه درختان دريروبرموجود يهاارتباط با حفره
Vuidot(ه استانجام شد et al., 2011.(Eshaghi Rad و

Khanalizadeh)2014 (در هاخردزیستگاهیکمیبا بررس
طوربهدر قطعه شاهد که گزارش کردندگلبند هاي جنگل

و بودندستگاهیانواع خردززبانیم،ختاصله در26متوسط 
.داشتدر قطعه شاهد وجود دارخشکاصله5/11حدود

سابقه مدیریتی بر تأثیرارزیابیاب) Sefidi)2015،همچنین
بیشترین نشان داد که درختان زیستگاهیفراوانی برخی از 

درختان داراي و فراوانی متعلق به درختان داراي حفره 
خوردهدستکمتر هاي جنگلکه در بودايتنهشکاف 

و Larrieuپژوهشاساسبر. شودمیگرازبن مشاهده 
عامل نیتردرختان مهمنهیقطر برابر س،)2014همکاران (

،اساسنی. بر ابوددرختان زیستگاهی گیريشکلدر مؤثر
درختان زیستگاهی مختلف هايشکلهمه گیريشکليبرا
و همکاران Banaś.استازیهکتار ن20حداقل مساحتبه 

ساختاري و مدیریت هايویژگیتأثیر) با بررسی 2014(
راش کشور هاي جنگلها در دارخشکجنگل بر حجم 

در هادارخشککه بیشترین حجم از دریافتندلهستان 
در مقدارو کمترین داشتحفاظتی وجود هاي جنگل
پژوهشنتایج . بر اساس مشاهده شدصنعتی هاي جنگل
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بر حجم اندکیتأثیرترکیب پوشش گیاهی ،مذکور
گزارش ) 2012همکاران (وLarrieu.داشتها دارخشک
هاي در جنگلرا هاداربیشترین حجم خشکنراد، که کردند

اما بیشترین ،دادتشکیل میراش آمیخته در کشور ایتالیا
شکلبهمتعلق به درختان راش و یزیستگاهاندرخت

.شددرختان داراي حفره بر روي تنه اصلی مشاهده 
که نشان داد) 2015و همکاران (Bhusalهاي پژوهشیافته
زنده با میانگین قطر هايپایه،دارحفرهاز درختان درصد85
.شدندمیاستفاده گزینیالنهکه براي بودندمترسانتی43

این و نیز با دهشگزارشاندك اتمطالعبا توجه به 
سابقه و نظرازهیرکانیهاي جنگلکهفرضپیش

از یمتنوعهايشکلدنتوانمیساختاري هاي ویژگی
با هدف روپژوهش پیش،باشدداشتهرا درختان زیستگاهی

دارهاخشکو درختان زیستگاهی وضعیت کمی انواع ارایه
پژوهش. اینشداجرا خوردهدستکمتر هايجنگلدر 

که در شرایط فعلی و در بودهاپاسخ به این پرسشدنبالبه
منطقه مورد راش درخوردهدستکمتر نسبتبههاي جنگل
بیشترین درختان زیستگاهی از انواع یککدام،مطالعه

،مقداراز درختان و به چه یککدامو هداشتفراوانی را 
هاي جنگلدر درختان زیستگاهیانواع گیريشکلمستعد 

؟مذکور بودند

هاروشومواد
مطالعهموردمنطقه 

سري401قطعه راش يهادر تودهپژوهشنیا
نوعچیهکه هکتار 58با مساحت (قطعه شاهد) هیقالریش

. طرح شیرقالیه شداجرا بود،نشدهدر آن یتیریدخالت مد
اداره کل منابع تیریتحت مدواهکلیسلمانیدر منطقه د

راش را تیپ اصلی قطعه .قرار داردالنیاستان گیعیطب
این منطقه،اقلیم.دهدتشکیل میهمراه با توسکا و ممرز 

، متر1200تا 825بین از سطح دریا ارتفاع ، ايمدیترانهنیمه
ساالنهو متوسط درجه حرارت متریلیم1207ش ساالنهبار
هاي این خاك.ه استگزارش شدرادگیدرجه سانت7/12

بستر آهکی متعلق به دوران دوم سنگيقطعه بر رو
اي قهوهاز نوع نقاط بیشترکه در اندقرار گرفته(ژوراسیک) 

گیاهی پوششعمدههستند.شدهشستهياکالسیک و قهوه
و رداریراش آمیخته با پلت، ششامل تیپ قه مورد مطالعهمنط

,Anonymous(ممرز است-نیز راش 2004(.

پژوهشروش
سه قطعه به ،یگردشجنگلو پیشینبا توجه اطالعات 

ابمتر) انتخ100×100مربع (شکلبههکتارکیمساحت 
با استفاده از متریسانتارتفاع برابر سینه بهقطر درختان در شد.

با استفاده متریدقت دستادرختان ارتفاع و خط کش دو بازو
5/7از بیشتر با قطر هايپایهیتماميبرامتر لیزري الیکااز 

زنده واز درختان کیدر هر شد. يریگاندازهمتریسانت
کامل تنه درخت از بن تا نوك آن و یپس از بررس،خشک

يبر روخردزیستگاهعدم وجود ایبر وجود یمبنهیاولیابیارز
ثبت ارتفاعوخشک)، گونه، قطرایدرخت (زنده تیآن، وضع

بخش فیتعارنیبر اساس آخرزیستگاهی . درختان شد
Kraus(اروپاهیجنگل اتحادقاتیتحق & Krumm, 2013 (

نیز توسط دارکوب و جادشدهیايهاحفرهيشامل درختان دارا
دارها (با قطر مانند خشکدیگردرختان زیستگاهیشامل 
دار، درختان با )، درختان حفرهمتریسانت10از بیشتر 

يدرختان دارا،یدر پوشش تاجیا بخشی در تنهیدگیخشک
درختان با حفره در محل گورچه ،یماکروسکوپيهاقارچ

درختان دوشاخه و ،يا(محل تجمع آب)، درختان با شکاف تنه
موردر د).1(جدول بودنددرختان با تنه متورم و برآمده 

ارتفاع هاطول شکاف و در ارتباط با حفره،يانهتيهاشکاف
ها قارچجزبه،نیشد. همچنيریگمحل حفره و قطر آن اندازه

مشاهده شد، درختان يبر رودیگر که يهاخردزیستگاهانواع 
حداقل نهسیبرابرقطربارهاداخشکهمهدقت شمارش شد. به

مترسانتی10میانهقطروسرپادارهايخشکدرمترسانتی10
زانمیبرحسبوشدند گیرياندازهافتادهدارهايخشکدر

.ثبت شدندچهارگانههاي پوسیدگیطبقهاز یکیدریدگیپوس
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,Kraus & Krumm(برگرفته از یبررسنیدر ادرختان زیستگاهی از کیهرفیو تعریمشخصات کل-1جدول 2013(
تعریفیزیستگاهدرختنوع

ياشکاف تنهيدارادرختان
متریسانت50طول حداقل بهياشکاف تنه،درختتنهازسومیکحداقلرويبر

.شودیمشاهده م

پوسیدگیازناشیحفرهدارايدرختان
عرض حداقل وقطرباطبیعیپوسیدگیازناشیيهادرخت حفرهیتنه اصليروبر

.شودیمشاهده ممتریسانتپنج

متورمهايغدهدارايدرختان
از ییهاکه اغلب نشانهشودیمتورم مشاهده مهايغدهدرخت یتنه اصليروبر

.استمتریسانت5×5غدهابعادحداقل.هستند) ی(سرطانبه درختیبآسیایماريب
.داردکاملخشکیدگیدرختتاجازنیمیازبیشترتنهیاتاجازبخشیدرخشکیدگیدارايدرختان

دارد.چندشاخهو یدرخت شکل چنگالیاصلتنه)ی(چنگالچندشاخهدرختان
.شودیبزرگ مشاهده ميهاقارچاصلیتنهرويبرکروسکوپیمايهاقارچيدارادرختان

گورچهرويبرحفرهدارايدرختان
،یوجود دارد که اغلب پس از بارندگییهاحفره،از گورچه درختان زندهییهابخشدر

.شودیجمع مهاآنها آب در مدت

هاتحلیل دادهتجزیه و 
و ها ابتدا درختان دادهلیتحلوهیتجزمنظوربه

يطوربه،شدنديبندطبقهيقطرطبقهچهاردر دارها خشک
،قطرکمدر طبقه مترسانتی30با قطر کمتر از درختان که

، قطرمیانبقه طدرمتریسانت50تا35درختان داراي قطر
طبقه قطور و درختان با قطر در 70تا55قطر بادرختان 

.گرفتندقراردر طبقه خیلی قطور مترسانتی70از بیشتر 
استفاده1رابطهازافتادهي رهاداخشکبراي برآورد حجم 

:شد

)1رابطه (
6

)4( tmb AAAL
V




طول L،متر مکعببهدارخشکحجم V:آندرکه
مقطعسطحهايمساحتترتیببهAbو At ،Am،دارخشک

.استافتادهتنهابتدايومیانهانتها،در
از سرپادارخشکمحاسبه حجم منظوربه،همچنین

استفاده شد:2رابطه 

×)2(رابطه  FV= Am× L

طول به متر و L، متر مکعبحجم کنده به V:در آنکه
Am بر اساس تجارب و دار است.خشکبرابر سینهقطر

ضریب شکل ،براي برآورد حجم سرپاپیشینهايمطالعه
)F ( مختلفهايگونهدر تنهشکلبهبراي درختان با توجه

مربوط Fمقداربیشترین .شددرنظر گرفته9/0تا 6/0بین 
درختان راش با شکستگی در ارتفاع میانی (ایجاد تنه به

.بود) اياستوانه

جینتا
فاقد عالیم زنده سرپا اصله درخت 525،در مجموع

81،برآنعالوه. شدثبتسه قطعه در درختان زیستگاهی 
وخردزیستگاهداراي ) درصد از کل درختان4/15(پایه
درختان از فراوانی درصد 2/18(سرپا دارخشک18

.ندثبت شد)زیستگاهی
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دارهاو خشکدرختان زنده سرپا 
بیشترین حجم در هکتار،یبررسموردهايقطعهدر 

راش گونه ،همچنین.بودقطعه یک مربوط به)سیلو556(
يهاگونهنیترمهمممرز و پلت ه و پس از آن،غالب بود
پراکنش درختان در طبقات قطري نمودار . بودنددرختی 

یی کاهنده نماتابعتوزیع درختان از یک حاکی از آن بود که 

طبقات متعلق به. بیشترین فراوانی )1شکل(کردمیپیروي 
با .بود)متریسانت25کمتر از قطرهاي با (پایهقطري اولیه 

کاهش ي قطري هاطبقهدر هاآنتعداد ،افزایش قطر درختان
با درخت متعلق به راش شرقی نیقطورتر. همچنین یافت
.شدمشاهده یک در قطعه مترسانتی205قطر 

پراکنش درختان در طبقات قطري در منطقه مورد مطالعه-1شکل 

متر 43قطعه حدودسهدر دارهاخشکحجممیانگین 
متر 6/59قطعه یک با وآمددستبهدر هر هکتار مکعب
اختصاص دادخودبهرا داربیشترین حجم خشکمکعب

افتاده شکلبههاداراز خشکدرصد 75حدود .)2جدول(
راش بیشترین حجم ،ي درختی مختلفهاگونهدر بین بودند.

طبقهدارها در خشکانباشت بیشترین داشت ورا دار خشک
بیشترین حجم ،مشاهده شد. همچنینقطورخیلی 
هار تعلق داشت چهاي پوسیدگی سه و طبقهدارها به خشک

).2(جدول 

پوسیدگیهتفکیک گونه، شکل و طبقه بهمنطقه مورد مطالعدر(متر مکعب) دارهاخشکحجم-2جدول 

قطعه
مجموعپوسیدگیطبقه)مترسانتی(قطريطبقهگونه

)مکعبمتر(حجمتعدادIIIIIIIVقطورخیلیقطورقطرمیانقطرکمپلتممرزراش

5/590057/104/107/86/38057/33/3162/243159/59یک

55/3657/07/1057/07/46/33097/927/267/261591/38دو

7/2401/535/154/218/138/14029/578/681/19229/31سه

0
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درختان زیستگاهی
ا قطر کمینه بخردزیستگاهيدرخت دارا81،مجموعدر

ترین ش. بی)3جدول (ندشدثبتمترسانتی205و بیشینه 35
ممرز. )2(شکل مربوط به راش بوددرختان زیستگاهی

شکلبهوي دیگرهاگونهبیندررافراوانیبیشترین
يقطر براانهیقطر و مکمترین.داشتحفرهدارايدرختان

دستبهمترسانتی88و 9/34ترتیببهدرختان زیستگاهی
یکیگیريشکليدرخت براطیمحکمتریندرنتیجه.آمد

،. همچنینبودمترسانتی110،درختان زیستگاهیاز انواع 
88از بیشتر از نیمی از درختان داراي خردزیستگاه بیشتر 
درختان مه هفت نوع ه.)3جدول(داشتندقطر مترسانتی

. درختانندمشاهده شدمورد مطالعهدر منطقهزیستگاهی
داشتندحفره ناشی از پوسیدگی بیشترین فراوانی را داراي

)29=n ،8/35درختان داراي شکاف ،پس از آن.)درصد
بیشترین فراوانی را ترتیببهماکروسکوپی هايقارچاي و تنه

کمترین شکل درختان زیستگاهی متعلق ).2شکل (داشتند
n،9/4=4(درختان داراي خشکیدگی بخشی در تاج به 

و گورچهرويبرحفرهدارايدرختانشکلبود.) درصد
در شد.مشاهدهراشدرفقطايتنههايقارچرویش 

.وجود داشتايتنهشکاففقط شکلي دیگرهاگونه
درخت سرپا هر یکازايبهتعداد درختان زیستگاهی 

رودشمار میبههاخردزیستگاهشاخصی از وضعیت عنوانبه
این عدد حاکی از آن .آمددستبه15/0که در این بررسی 

د نتواندرخت می15اصله درخت، 100هر ازايبهکه است
،. بر این اساسدنشوتلقی درختان زیستگاهیعنوانبه

که یافتاختصاصبیشترین فراوانی به درختان داراي حفره 
گریدعبارتبهبود.یا پنج درصد 05/0،مقدار عددي آن

داراي حفره پایه5/5، زندهاصله درخت100هر ازايبه
پس).3(شکل بودندناشی از پوسیدگی بر روي تنه درختان 

وايتنهشکافدارايدرختانحفره،دارايدرختاناز
تشکیل بعديهايرتبهدرايتنههايقارچدارايدرختان

کمترین. ازاء هر صد اصله درخت را داشتندزیستگاه به خرد
بخشیپوسیدگیدارايدرختاندرشاخصاینعدديمقدار

تعداد هر یک از انواع درختان ،همچنین.شدمشاهدهتاجدر
دادمقدار عددي متفاوتی را نشان ،در واحد سطحزیستگاهی

باترتیببهي اشکاف تنهوحفره يدارا). درختان 4(شکل 
درصد از فراوانی درختان 9/20و 8/35ندارا بود

را داشتند.خردزیستگاهبیشترین نوع ،زیستگاهی

مورد مطالعهي راش هاجنگلدرختان زیستگاهی دري کمی هایژگیو-3جدول 
شدهمحاسبهمقداریژگیو

مترسانتی9/34درختان زیستگاهیکمینه قطر 
مترسانتی205درختان زیستگاهیبیشینه قطر

مترسانتی88درختان زیستگاهیقطر میانه
درصد4/15فراوانی درختان زیستگاهی

:شاملدرختان زیستگاهیي هاگونهفراوانی 
درصد81راش 
درصد11//9ممرز
درصد7/4پلت

:شاملدرختان زیستگاهیهايشکلیفراوان
درصد8/35داراي حفره بر روي تنهدرختان 

درصد9/20ايدرختان داراي شکاف طولی تنه
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يهاقارچيدارادرختان:FSF،ياشکاف تنهيدرختان دارا:CR،حفرهيدرختان دارا:CV(یستگاهیزدرختانانواع یفراوان-2شکل
ودر تاجیدگیخشکيدرختان دارا: CD،متورمهايغدهيدارادرختان : BU،گورچهيروحفره بريدرختان دارا: DE،یکروسکوپما

FSD : یچنگالدرختان(

: CR، حفرهيدرختان دارا: CV(هاخردزیستگاهتفکیک انواع بهنسبت به تعداد درختان سرپا درختان زیستگاهی فراوانی انواع -3شکل 
يدرختان دارا: BU،گورچهيروحفره بريدرختان دارا: DEی،کروسکوپمايهاقارچيدارادرختان: FSFي،اشکاف تنهيدرختان دارا

)چنگالیدرختان : FSDودر تاجیدگیخشکيدرختان دارا: CD، متورمهايغده
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يدرختان دارا: CR، حفرهيدرختان دارا: CV(هاخردزیستگاهانواع کیتفکبهدرختان زیستگاهیاز انواع کیهر یفراوان-4شکل 
، متورمهايغدهيدرختان دارا: BU،گورچهيروحفره بريدرختان دارا: DEی،کروسکوپمايهاقارچيدارادرختان: FSFي،اشکاف تنه

CD :ودر تاجیدگیخشکيدرختان داراFSD : چنگالی)درختان

در طبقات قطري در هاخردزیستگاهدر مقایسه فراوانی 
بیشترین فراوانی درختان مورد مطالعه،قطعه هر سه

خیلی طبقه(متریسانت70از بیشتر زیستگاهی در قطرهاي 
یفراواننیشتریب،همچنین). 5(شکل مشاهده شدقطور)

در طبقه خیلی بیشترکه بودراش متعلق بههاخردزیستگاه
بیشترین فراوانی درختان ،در پلت.ثبت شدندقطور 

بیشترممرز برايو قطورخیلی درختان طبقهدر زیستگاهی
).5شکل(شدمشاهده قطرمیاندر طبقه 

درختی مختلفيهاگونهدر يقطرهايهدر طبقدرختان زیستگاهی یفراوان-5شکل 

بحث
و درختان زیستگاهیوضعیت اطالعات کمی از هئارا
هايبرنامهتواند راهنماي مناسبی در تدوین ها میدارخشک

در رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه منابع ویژهبهمدیریتی 

43دارخشکحجم متوسط پژوهش،در این جنگلی باشد. 
زیادعلت انباشت .آمددستبهدر هر هکتار متر مکعب

ي انسانی و هادخالتعدم ،مورد مطالعهدر منطقهدارخشک
زیادحجم . بودجنگل دردرختان افتاده ماندنجاي به
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هاسایر پژوهشبا مقایسهدر شگاهیرونیدارها در اخشک
مورد در منطقه یشگاهیمتفاوت روطیشرادلیلبهتواندیم

حجم ،شده در شمال کشوردر مطالعات انجام.باشدمطالعه 
،متفاوتيهایژگیبا ويهاجنگلدار درمتوسط خشک

اختالف در رسدیمنظربه.ه استدادرا نشان یاختالفات
قرار جهینتها درساختار جنگلدربه علت تفاوت جینتا

. مختلف باشدیحولدر مراحل تیجنگليهاگرفتن توده
در که حاکی از آن بود) 2013و همکاران (Sefidiپژوهش

،راشيهادر جنگلختهیراش آميهاتودهیچرخه تحول
در مقابل . شترا دادار خشکانباشت نیشتریرست بفاز کهن

،توالیهیاولمراحلواقع دريهادر جنگلدیگر پژوهشیدر 
Spies(گزارش شدکم اریدار بسحجم خشک et al.,

قرار گرفتن توده در فازهاي تحولی مختلف نیز بر .)1988
افت ،متعددهايپژوهشاثر دارد. در دارخشکانباشت 

هايجنگلدرختان قطور در تعداد حجم و کاهش یناگهان
,Korpel(راش  از آن تحت عنوان ه وشدگزارش) 1982
حجم ،براینعالوه.ه استدشبردهنامیدگیپوسفاز 

درختان هیسرعت تجزآن در توده بهو انباشت دار خشک
گزارش کردند ) 2016و همکاران (Sefidiدارد. یبستگزین

نرخ ریتحت تأثاسالم يهادر جنگلدار انباشت خشککه
يهایژگیبر وعالوهیدگینرخ پوسبود.گونه یدگیپوس

,Fukasawa(شگاهیروکیومورفژئ یطیمحطیشراو ) 2015
Russell(میاقلمانند et al., کیژنتریتحت تأث،)2014
,Dunn & Bailey(قرار داردزیها نگونه 2012(.

درخت 27طور متوسط بهروپژوهش پیشدر 
شناسایی در هر هکتارسرپا دارخشکششو یزیستگاه

درختان تعداد ي راش و نراد اروپا هاجنگل. در شد
Larrieu(شدگزارشدر هکتار نیز پایه 40تازیستگاهی 

et al., فراوانیرو،بر اساس نتایج پزوهش پیش.)2012
آمد که دستبهدرخت در هکتار6/9،درختان داراي حفره

با نتایج است، اماکمتر هاسایر پژوهشدر مقایسه با 
) Khanalizadeh)2014و Eshaghi Radپژوهش

در اروپا مشابهاتمطالعدر پژوهشگران. خوانی داشتهم
) بر این باورند که تعداد 2002و همکاران (Vallauriهمانند 

تواندیمدر هر هکتار درخت داراي حفره 20تا 10حداقل 
بر .کندفراهم هاجنگلزیستگاه مناسبی را براي پرندگان در 

براي نگهداشت پرندگان ،)Blondel)2005پژوهشاساس 
جنگلی بههايسازگانبومدر درختان زیستگاهیساکن در 

. با نیاز استدرخت داراي حفره در هر هکتار 40حداقل
گزارش شده در منابع موجود اعداد متفاوتی نیز ،این حال

صنوبر و توس در کشور هايجنگلدر ،مثالعنوانبهاست.
ه درخت زیستگاه در هر هکتار توصیه شدچهارفقطاستونی 

Remm(است & Lõhmus, 2011( .
درختان زیستگاهیفراوانی توانندیممختلفی هايعامل

قرار دهند. تعداد ریتأثجنگلی تحت هايسازگانبومرا در 
آشفتگی هايرژیمریتأثتحت شدتبهدرختان زیستگاهی

نوع و ) و سابقه مدیریتی (غیرهويسوزآتشها، (بیماري
,Sefidi & Etemad(هستند)شیوه برداشت 2014; Larrieu

et al., درختان فراوانی هاي پیشین،مطالعهبر اساس .)2018
سن و قدمت توده قرار دارد و براي تأثیرتحت زیستگاهی
از تعداد توانیمرست از جوان کهنهايتودهتفکیک 

Bingham(استفاده کرددرختان زیستگاهی  & Sawyer,

مانند حفرات هاخردزیستگاههر چند که برخی از .)1992
دنتوانمیهرساله هاآندر قلمرو هادارکوبناشی از فعالیت 

مدیریتی قدمت و سابقهتأثیرو کمتر تحت شوندتجدید 
بر روي ايتنهشکاف گیريشکلبراي اما ،هستندجنگل 

هايطوفاندر نتیجه آذرخش و یا تواندمیکه درختان زنده 
Larrieu(، زمان بیشتري مورد نیاز استسهمگین ایجاد شود

et al., روي درختان براي بسیاري از يهاحفره). 2018
وهوایی براي پرندگان در شرایط آبژهیوبهدارانمهره

.دنداردر امان ماندن از شکار اهمیت برايو نیز نامطلوب
ي هاگونهاز درصد 25،منتشرشدهي هاگزارشبر اساس 

Healy(آمریکاشمال شرق درران ادمهره et al., و ) 1989
ي فرانسه هاجنگلي پرندگان در هاگونهدرصد 41از بیشتر 

)Blondel, استفاده درختان زیستگاهی ي هاحفرهاز )2005
ي هاگونهنیز وابستگی هیرکانیهاي. در جنگلکنندیم

ه شدتأییدي روي درختان هاحفرهمتعددي از پرندگان به 
Bani Assadi(است et al., ،رودر پژوهش پیش).2015
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یشاهد برداشتهايقطعهدر کهاینمطابق انتظار با توجه به 
بر .بودقابل توجهدرختان زیستگاهیتعداد بود،انجام نشده

از جانداران درصد 25،شدهانجامهايپژوهشاساس 
طور کاملبهجنگلی هايسازگانبومساپروکسیلیک در 

ندستهدرختان زیستگاهیو دارهاخشکوابسته به 
)Stokland et al., پوشانبالختسحتی برخی از .)2004

Osmodermaمانند  eremitaدرختان هايحفرهدر فقط
حضور ها دارخشکهرگز بر رويوشوندمیزنده مشاهده 

Gouix(ندارند et al., بیشترین رو،پیشپژوهشدر .)2012
که بوددار حفرهزیستگاه متعلق به راش و درختان اندرخت

هايتودهمربوط به) 2012و همکاران (Larrieuمطالعهبا
خوانی همکوهستانی فرانسه هايجنگلدر راش و نراد 

راش بیشتر از ممرز ،هاگونهدر مقایسه بین ،. همچنینداشت
داده شد خیصتشدرختان زیستگاهی و پلت مستعد تشکیل 

وجود ها گونهبین یی هاتفاوت،نظراز ایندهدکه نشان می
در راش و پلتهاخردزیستگاه. بیشترین شکل از داشت

در کهیحالدر،مشاهده شددرختان داراي حفره صورتبه
درختان داراي بههاستگاهیزخردیشترین فراوانی بز ممرگونه

علت این موضوع ممکن است تعلق داشت. خشکیدگی تاجی
امکان رشد ، مورد مطالعهدر منطقهراشبر غالبیت عالو

.باشدهاآنزیادو دیرزیستی درختاناین طولی و قطري 
ي هاجنگلدر )2012و همکاران (Moradiپژوهشنتایج 
درختان تراکمکه بیشترین گیالن حاکی از آن بودراش 
از سوي .داشتبه راش تعلق مترسانتی100تر از قطور
که بیشترین فراوانی و دادندمتعددي نشان هايمطالعه،دیگر

و نیز ي مختلف از جانداران ساپروکسیلیک هاگونهاستقرار 
بودنددرختان قطور مربوط بهحفرات گیريشکلامکان 

)Sefidi & Etemad, و قطرکمترین،این بررسیدر). 2015
88و 35ترتیببهدرختان زیستگاهیبراي میانه قطر 

محیط درخت کمترینکه بر این اساس آمد دستبهمترسانتی
110درختان زیستگاهییکی از انواع گیريشکلبراي 
هاي جنگلدر این درختان محیط کمترین.بودمترسانتی
135براي راش و مترسانتی225،نراد در اروپا-راش

Larrieuبراي نراد گزارش شد (مترسانتی et al., 2012.(

Quercus(سفیدبلوطهايجنگلدر که حالی است این در

petreae (با قطر برابر درختان زیستگاهی،در کشور فرانسه
,Tillon(حضور نداشتند38سینه کمتر از  نظربه).2006

درختان گیريشکلتواند در نوع گونه درختی میکهرسدمی
حفره گیريشکلپژوهش،باشد. در این اثرگذارزیستگاهی

بر روي راش و درختان زیستگاهیشکلترینرایجعنوانبه
حفره بر روي لیتشک. در ممرز و پلت شدمشاهدهپلت
در راش شرقی کهیحالدر ،درختان مشاهده نشدچهرگو

. بر اساس از درختان زیستگاهی وجود داشتنداین شکل 
جانوري وابسته به این يهاگونههر چند هاي پیشین،مطالعه

بسیار اختصاصی اما،ندارندزیاديتراکم شکل از زیستگاه 
هايجنگلدر که) Kitching)1971پژوهشدر هستند.

درختان داراي گونه وابسته به 14تنها ، انجام شدراش اروپا 
شکلبهگونه شش،شناسایی شد که از این تعدادحفره

.ردندکمیزیستگاه استفاده خرداین اختصاصی فقط از
بر داريجنگليهاطرحهیاز اهداف اولیکیامروزه 

هايسازگانبوماساس اصول مدیریت جامع و یکپارچه 
هايسازگانبومدر سطح یستیحفاظت از تنوع زوجنگلی

عتیهمگام با طبیتیریمديهاروش،رونیااست. ازیجنگل
مانند(یعیطبيهاتودهتیریمدبرايانتخاب نیبهترتواندیم

مدیریت همگام با طبیعت براي ) باشد. هیرکانیيهاجنگل
اولیه هايدادهو انتخاب اقدامات مناسب نیاز به يزیربرنامه

در شرایط طبیعی دارد. بر درختان زیستگاهی وضعیت از
15حداقل کهشودیمهیتوصپژوهشاساس نتایج این 

ویژهبه(مترسانتی40درصد از کل درختان با قطر حداقل 
و شدهانتخاب ها تودهدر )متریسانت150درختان قطورتر از 

با توجه به این . شوندينگهداریدرخت زیستگاهعنوانبه
مانند درختان زیستگاهیهايشکلنکته که برخی از 

ایجاد بلندمدتدرختان قطور توخالی در دوره زمانی 
در هاآنالزم است تا توجه کافی در نگهداري ،شوندمی

دارحفرهقابل تجدید مانند درختان هايشکلبا مقایسه
.شودانجام 
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Abstract
In order to maintain biodiversity in the integrated management of forest ecosystems, there is

a need for basic information on habitat trees. Regarding the challenges in assessing the level of
animal diversity in forest ecosystems, the status of habitat trees can indicate the level of species
diversity. This research was conducted to evaluate the abundance of different forms of habitat
and dead trees within oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stands in eastern Gilan. Three
one-hectare study area were selected in the Shirgalayeh forest management plan area and in
each area the characteristics of all living, dead and habitat trees were measured. The mean of
dead volume was 43 cubic meters per hectare. More than half of the dead volume were recorded
log form and advanced stages of decay. A total of 81 trees with a sign of microhabitat equal to
15.4 percent of the total trees were recorded. Beech trees with cavities (n = 29, 35.8%) was the
most frequent habitat trees after that Cracks and Fruitbodies of saproxylic fungi were the most
frequent habitat tree, respectively. The minimum diameter and perimeter for habitat trees were
35 and 110 cm, respectively. Based on the results of this research, it is recommended that at
least 15% of the total trees with a diameter of at least 40 cm (especially trees larger than 150
cm) should be selected and maintained in the forests stands. According to this fact that some
types of habitat trees, such as hollow trees or trees with outgrowth (Burr) created in the long
term, need to be given sufficient attention to keep them in compare with renewable habitats such
as cavities.

Keywords: Biodiversity, cavity, crack, root-buttress cavity, Shirghalayeh.


