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  چكيده
سري جمند ) شاهد پارسل( 318 پارسلو  )شدهمديريت پارسل( 317 پارسلها در  زيستگاهمنظور بررسي خرد تحقيق حاضر به

آري  10متري و قطعات نمونه  100×200تصادفي با ابعاد شبكه منظم روش آماربرداري . اقع در نوشهر مازندران انجام شدگلبند و
درخت ميزبان  همچنين گونه. هاي تعريف شده ثبت گرديد نوع و تعداد هر يك از خردزيستگاهنمونه قطعه در هر . انتخاب شد

داد كه ميانگين تعداد در هكتار درختاني كه ميزبان نتايج نشان . گرديدگيري  هر خردزيستگاه تعيين شد و قطر برابرسينه آن اندازه
 tو با انجام آزمون  استاصله  7/26شاهد  پارسلاصله و در  1/28شده مديريت پارسلاند در انواع خردزيستگاه قرارگرفته

 پارسلشده و مديريت پارسلميانگين تعداد انواع خردزيستگاه در هكتار در . باشددار نمي مشخص شد كه اين اختالف معني
، 4/5 و 6/5فتاده دار ا، خشكه5/11 و 6/5دار سرپا  ، خشكه3 و 6/0درخت داراي شكاف سطحي  :استشاهد بدين شرح بوده 

و درخت ) شده مديريت پارسلفقط در ( 6/0شده كن، ريشه5/1 و 6/0زده ، قارچ8/0و  5، سرشكسته 4/5 و 4/4داركوب زده 
دار و در حال  گين تعداد درخت حفرهويتني نشان داد كه تنها بين ميان نتايج آزمون من. 8/3و  10 حال پوسيدگي دردار و حفره

ها در طبقات  زبان خردزيستگاهشده تعداد درختان ميمديريت پارسلدر اما  ،وجود دارد يدارتفاوت معني ارسلپپوسيدگي بين دو 
شاهد داراي تعداد درختان  پارسل ،متر سانتي 90شاهد بيشتر است و در طبقه قطري پارسلمتر نسبت به  سانتي 60و  30قطري 

داري از لحاظ تعداد درختان ميزبان در طبقات قطري مختلف تفاوت معني اما ؛شده استمديريت پارسلميزبان بيشتري نسبت به 
هاي  شاهد گونه راش ميزبان خردزيستگاه پارسلشده گونه ممرز و در مديريت پارسلدر . مشاهده نشده است پارسلدر دو 

  .استرفته تري قرارگ  هاي متنوع گونه راش ميزبان خردزيستگاه پارسلدر هر دو البته . اندبيشتري بوده
  
  تصادفي، تراكم، قطر، درخت ميزبانمنظم راش، ممرز،  :كليدي هاي واژه
  

  مقدمه
هاي جهاني  حفاظت از تنوع زيستي يكي از نگراني

عنوان  شود و نياز به مديريت جنگل به مي محسوب
مديريت اكوسيستم پيچيده و نقش حياتي آن در حفظ 

قرار گرفته اي مورد پذيرش  تنوع زيستي به طور گسترده
افزايش پيچيدگي ). Kohm & Franklin, 1997(است 

ساختاري در جنگل باعث افزايش پيچيدگي اكولوژيكي 
اي براي حفاظت از تنوع  تواند پايه شود بنابراين مي مي

. (Rapp, 2003)ها باشد  زيستي باال در اين اكوسيستم

طوركلي تنوع زيستي يك اكوسيستم خاص به وسيله  به
شود  اي مربوط به آن ارزيابي مي هتنوع گون

(Puumalainen, 2001). ها  خردزيستگاه اغلب با افزايش
ي غذا و  عنوان مكاني براي توليد مثل، تهيه در جنگل به

خردزيستگاه . يابداي نيز افزايش مي پناهگاه، تنوع گونه
ي يك گونه خاص و يا  وسيله مكان كوچكي است كه به

ي  سازي، تهيهور زيست، آشيانهها به منظ گروهي از گونه
 & Fenton)گيرد  مورد استفاده قرار مي ... غذا و

Bergeron, 2008) .هايي كه در اثر شكسته  خردزيستگاه
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 شوندميها ايجاد  شدن تاج درخت و توخالي شدن ساقه
ماني درخت همراه هستند كه  به طور عمده با كاهش زنده
باشد  ها و حشرات مي هاي قارچ ناشي از تركيبي از فعاليت

(Franklin et al., 2002) . ،درختان زنده بزرگ
هاي  ها، مواد و شاخه ها، بينه دارهاي سرپا، كنده خشكه

هاي بالغ توسط  خشك افتاده بر كف جنگل در جنگل
ها،  داران مانند دوزيستان، خزنده هاي مهره بسياري از گونه

زيستگاه اوليه و عنوان  ها به مهره پرندگان، پستانداران و بي
هاي  همچنين ساقه .گيرد يا ثانويه مورد استفاده قرار مي

هاي پوسيده در درون  توخالي درختان زنده كه داراي اليه
سازهاي ها و آشيانه مهره خود هستند براي بسياري از بي

در واقع . (Winter & Moller, 2008)د نباش ثانويه مهم مي
 تري طالعات دقيقتواند ا هاي خردزيستگاه مي شاخص

ي  ها براي آشيانه سازي و تهيههايي كه از آن درباره گونه
 & Michel). نمايدكنند، فراهم  استفاده مي...  غذا و

Winter, 2008) اي از تنوع  دارها طيف گسترده خشكه
 ها و ها، پستانداران، حشرات، كنه ها شامل پرنده ارگانيسم

بقاياي چوبي در  .(Siitonen, 2001)كنند  را حمايت مي... 
عنوان يك جزء ساختاري و عملكردي مهم  جنگل به

هاي  هاي مهم جنگل شوند و يكي از ويژگي محسوب مي
ي مواد  اين بقايا نقش اساسي را در چرخه. باشند طبيعي مي

مدت كربن، زادآوري درختان،  ي طوالني غذايي، ذخيره
كنند  يحفاظت از ناهمگني محيط و تنوع بيولوژيكي ايفا م

(Currie & Nadelhoffer, 2002).  حضور انواع
هاي تنوع  عنوان شاخص هاي درختي به خردزيستگاه

هاي جنگلي و  اي به حضور گونه زيستي به طور گسترده
بر اساس . باشند كاركردهاي اكوسيستم وابسته مي

اي گزارش شده است كه بين نوع مديريت جنگل و  مطالعه
داري وجود ا ارتباط معنيه قطر درخت و خردزيستگاه

ها روي  دارد و طبق نتايج اين بررسي حضور خردزيستگاه
هاي  ي نوع مديريت يا مشخصه يك درخت به وسيله

گيرد  كيبي از آن دو تحت تأثير قرار ميدرخت و يا تر
(Winter & Moller, 2008) . به طور عمده مديريت

 شناسي كالسيك هاي جنگل ها با بكارگيري شيوه جنگل
 ،استها شده  درختان ميزبان خردزيستگاهمنجر به كاهش 

هاي  ها در جنگل ردزيستگاهاز اين رو تعداد خ

تر است و اين تراكم بيشتر  نشده فراوان مديريت
نشده  هاي مديريت هاي درختي در جنگل  هخردزيستگا

هاي تحت  ممكن است تفاوت تنوع زيستي با جنگل
  شيوه. (Vuidot et al., 2010)مديريت را توجيه نمايد 

ي در مقياس كوچك گزيني از شرايط تخريبي طبيع تك
اي مناسب براي حفظ  عنوان شيوه است و بهالگو گرفته 
 برداري از جنگل پيشنهاد شده اي در كنار بهره تنوع گونه

هاي  هاي اخير در جنگل در دهه). Falk et al, 2008(است 
شيوه مديريتي  عنوان يك گزيني به طبيعي شمال شيوه تك

هاي  نزديك به طبيعت در حال اجراست و جايگزين شيوه
 ,Marvie Mohadjer(است  شناسي كالسيك شدهجنگل
اي در زمينه تأثير مديريت  با اين حال مطالعه. )2005
 ها هاي متفاوت بر تعداد خردزيستگاه ها با شيوه جنگل

)Microhabitate( برداري شده  هاي جنگلي بهرهدر توده
ي حاضر بنابراين مطالعه .استها انجام نشده  با اين شيوه

ها  ها بر خردزيستگاه منظور بررسي تأثير مديريت جنگل به
  .است هاي هيركاني انجام شده در جنگل

  
  ها مواد و روش

اين مطالعه در سري جمند طرح جنگلداري گلبند واقع در 
شده  اداره كل منابع طبيعي نوشهر انجام 45آبخيز  ءحوضه
اين حوضه در جنوب شهرستان نوشهر بين طول . است

و عرض  51ْ و  33'و 28"تا  51و ْ 00'و 30"جغرافيايي 
واقع شده  36و ْ 35'و 27"تا   36و ْ 30'و 00"جغرافيايي 

متر و  ميلي 56/753متوسط ميزان بارندگي در منطقه . است
گراد است  درجه سانتي 4/10متوسط درجه حرارت ساليانه 

)Anonymous, 2004 .( به  317از اين سري، دو پارسل
از سال (شده عنوان پارسل مديريت هكتار به 64مساحت 

گزيني اجرا شده است و در اين پارسل شيوه تك 1370
و ) انجام شده است هاي بهداشتيقبل از آن فقط برداشت

از زمان ملي شدن (عنوان جنگل شاهد  به 318پارسل 
هكتار  47به مساحت ) استي نشده بردار ها بهره جنگل

جهت . ها انتخاب شدند براي بررسي وضعيت خردزيستگاه
متر از  1300تا  1130شرقي، دامنه ارتفاعي  غالب شمال

اي  هاي قهوه سطح دريا، سنگ مادري شيل با تيپ خاك
 -تيپ جنگلي غالب، راش. شده با افق كلسيك استشسته
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ار، ون، بارانك، و هاي همراه پلت، شيرد ممرز با گونه
   .(Anonymous, 2004)باشد  توسكا مي
اي به  تصادفي با شبكهمنظم برداري به روش  نمونه

اي شكل به  متر و قطعات نمونه دايره 100×200ابعاد 
شده و شاهد انجام آر در دو پارسل مديريت 10مساحت 

قطعه نمونه و در پارسل  15شده در پارسل مديريت. شد
منظور بررسي انواع  به. شد نمونه پيادهقطعه  13شاهد 

نوع خردزيستگاه به طور دقيق  8ها، ابتدا  خردزيستگاه
خصوصيات و شكل مربوط به هر نوع  1جدول. تعيين شد

در هر يك از قطعات نمونه . دهدخردزيستگاه را نشان مي
تمامي درختان، نوع  پارامترهاي قطر برابر سينه و گونه

درخت ميزبان  ه و نوع گونهخردزيستگاه مشاهده شد
  .دشخردزيستگاه و قطر برابر سينه مربوط به آن ثبت 

ابتدا  ،ها در هر دو پارسل تجزيه و تحليل داده منظور به
درختان  .بندي شدند ي قطري طبقه درختان در سه طبقه

كم ( 30ي  متر در طبقه سانتي 5/42تا  5/7داراي قطر 
متر در  سانتي 5/82تا  5/42، درختان داراي قطر )قطر
و باالتر  5/82 و درختان داراي قطر) ميان قطر( 60ي  طبقه

 Michel( گرفتندمتري قرار  سانتي) قطور( 90ي جزء طبقه
& Winter, 2008( .تعداد در هكتار در  آماري مشخصه

ي درختان  براي كليه) متر سانتي 90و 30،60(طبقات قطري 
گين تعداد انواع همچنين ميان. در دو پارسل محاسبه شد

دار، ميانگين تعداد  خردزيستگاه، ميانگين تعداد كل خشكه
دار، ميانگين  دار سرپا و افتاده، ميانگين قطر خشكه خشكه

دارها در هكتار و ميانگين تعداد انواع  حجم كل خشكه
در طبقات قطري در پارسل  )در هر هكتار( خردزيستگاه

براي  tز آزمون ا. شده محاسبه شدشاهد و پارسل مديريت
ويتني ي متغيرها با توزيع نرمال و از آزمون منمقايسه

براي مقايسه متغيرها با توزيع غير نرمال در پارسل شاهد 
در نهايت دو پارامتر . شده استفاده شدو پارسل مديريت

هاي دو ها در تودهديگر شامل درصد آميختگي گونه
دزيستگاه در دو پارسل و ميانگين تعداد در هكتار انواع خر

. تعيين شد) راش و ممرز(مورد مطالعه  گونه غالب منطقه
هاي آماري متغيرهاي مختلف  ي شاخصمحاسبه منظور به

و  18ي نسخه SPSSافزار  هاي آماري از نرم و انجام آزمون
  .استفاده شد Excelبراي رسم نمودارها از 
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  )Debeljak, 2006و  Winter & Möller, 2008( اهخصوصيات و شكل مربوط به هر نوع خردزيستگ -1جدول
 شكل هاخصوصيات انواع خرد زيستگاه

درختي كه داراي شكاف: (Burst bark)شكاف سطحي
سطحي بر روي تنه است و اين شكاف ناشي از عوامل 

... زدگي، افتادن طبيعي درختان مجاور و  طبيعي مثل يخ
 .باشدمي

 

 

 
  ختان خشك ايستاده با در:  (Snag)دار سرپا خشكه

  . متر سانتي 5 ≥قطر  
 

 

افتاده بر كفدرختان:(Deadwood)دار افتاده خشكه
    .متر سانتي 5 ≥قطر  با جنگل

 
 

آن درختي كه روي تنه : (Woodpecker)زدهداركوب
   .هاي ناشي از داركوب است حفره

 
درخت سرشكسته كه:(Broken tree top)سرشكسته 

 . تاج ثانويه ايجاد كرده است

 
هادرختي كه بر روي آن انواع قارچ: (Conks)قارچ زده 
 .اندمستقر شده

 
 (Uprooted stumps)كن شده  درخت ريشه

 

 
: (Cavities or scars)و در حال پوسيدگي دار حفره

باشد و درختي كه داراي حفره و شكاف عميق مي
  .شودهاي پوسيدگي در آن مشاهده مي اليه

  
 نتايج

، دو پارسل مورد مطالعه از لحاظ 2با توجه به جدول
ي كم قطر و  ر هكتار در طبقهميانگين تعداد كل درختان د

با داري  درصد اختالف معني 5قطر در سطح احتمال  ميان
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ي قطور پارسل شاهد داراي ميانگين  در طبقه. ندارندهم 
شده داراي ميانگين صله در هكتار و پارسل مديريتا 8/30
درصد دو  95اصله در هكتار است و به احتمال  9/16

پارسل از لحاظ ميانگين تعداد كل درختان در هكتار در 
  .باشند داري مي داراي اختالف معنياين طبقه 

  
  شده و پارسل شاهد ارسل مديريتميانگين و انحراف معيار تعداد درختان در هكتار در طبقات قطري در پ -2جدول

پارسل شاهد دار سطح معني شدهپارسل مديريت  )متر سانتي(طبقات قطري 

2/0 6/32±9/216 2/59±2/296 30 

2/0 6/9±6/74 8/8±9/56 60 

*04/0 9/5±8/30 4/3±9/16 90 

  .باشد دار مي درصد معني 5در سطح احتمال *
  

ونه غالب شود كه دو گ مشخص مي 1 با توجه به شكل
باشد،  در دو پارسل مورد مطالعه راش و ممرز مي

ها  درصد از پايه 80شده كه در پارسل مديريت طوري به
ها مربوط به گونه  درصد پايه 15ي راش و  مربوط به گونه

اما . هاست ها نيز مربوط به ساير گونه درصد پايه 5ممرز و 
نه ها مربوط به گو در پارسل شاهد بيشترين درصد پايه

  .باشد مي) درصد35(گونه راش  بعدو ) درصد 50(ممرز 
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پارسل مديريت شده

پارسل شاهد

  
  شده و پارسل شاهدهاي مختلف در پارسل مديريت درصد فراواني مربوط به گونه -1شكل
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ميانگين تعداد درختاني كه ميزبان انواع خردزيستگاه 
اصله و در  1/28شده اند در پارسل مديريت قرارگرفته

اين اختالف در سطح . شدبا اصله مي 7/26پارسل شاهد 
  . باشد دار نمي درصد معني 5احتمال 
ميانگين تعداد انواع خردزيستگاه در هكتار را  2شكل

طوركه  همان. دهد هاي مورد نظر نشان مي در پارسل
ها در پارسل  شود بيشترين نوع خردزيستگاه مالحظه مي

در حال  دار و شده مربوط به درخت حفرهمديريت

در . باشد دار افتاده مي سرپا و خشكهدار  پوسيدگي، خشكه
ها مربوط به  پارسل شاهد بيشترين مقدار خردزيستگاه

زده  دار افتاده و درخت داركوب دار سرپا، خشكه خشكه
دار و در حال  بين ميانگين تعداد درخت حفره. است

درصد تفاوت  95پوسيدگي در دو پارسل به احتمال 
انگين تعداد درختان داراي ولي بين مي ،دار وجود دارد معني

داري  ها در دو پارسل اختالف معني ساير خردزيستگاه
  .وجود ندارد
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  شده و پارسل شاهدها در پارسل مديريت ميانگين تعداد در هكتار خردزيستگاه -2شكل

  
ها در طبقات قطري  پراكنش خردزيستگاه 3شكل

دو  شود طور كه مشاهده مي همان. دهد مختلف را نشان مي
طبقات  ها در پارسل از لحاظ پراكنش تعداد خردزيستگاه

شده داراي مديريتپارسل . قطري مختلف متفاوت هستند
ي بيشتري در طبقات كم قطر و ميان قطر  ها خردزيستگاه

ي قطور پارسل  باشد و در طبقه نسبت به پارسل شاهد مي
شاهد داراي ميانگين تعداد خردزيستگاه بيشتري در هكتار 

ها در  اما دو پارسل از لحاظ پراكنش خردزيستگاه. تاس
درصد تفاوت  5طبقات قطري مختلف در سطح احتمال 

  .ندارندبا هم داري  معني
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  شده و پارسل شاهدها در طبقات قطري مختلف در پارسل مديريت ميانگين تعداد خردزيستگاه -3شكل

  
پراكنش انواع كه دهد  نشان مي 4همچنين شكل

راش و (ها در دو گونه غالب اين دو منطقه  گاهخردزيست
-كه در پارسل مديريت طوري به. باشد متفاوت مي) ممرز

ي مانند يها بيشتر ميزبان خردزيستگاه ،شده گونه ممرز
در ،دار و در حال پوسيدگي است دار سرپا و حفره خشكه
هايي مانند  كه در پارسل شاهد ميزبان خردزيستگاهحالي
گونه راش در پارسل . و افتاده است دار سرپا خشكه

هايي از  شده به طور عمده ميزبان خردزيستگاهمديريت

دار افتاده و درخت  قبيل درخت سرشكسته، خشكه
دار و در حال پوسيدگي و در پارسل شاهد ميزبان  حفره

هايي مانند درخت داراي شكاف سطحي،  خردزيستگاه
وسيدگي دار و در حال پ درخت حفره، دار سرپا خشكه
شده گونه ممرز و در طوركلي در پارسل مديريت به. است

هاي  ي راش ميزبان خردزيستگاه پارسل شاهد گونه
ها بر  اما در هر دو پارسل تنوع خردزيستگاه. بيشتري بودند

  . تر بوده است روي گونه راش فراوان
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  شده و پارسل شاهدر هكتار در دو گونه راش و ممرز در پارسل مديريتميانگين تعداد خردزيستگاه د -4شكل

  
تعداد در هكتار درختان زنده و وضعيت  3جدول

دارها،  دار از جهت تعداد در هكتار كل خشكه خشكه
دار افتاده، حجم در هكتار و  دار سرپا، خشكه خشكه

دارها را در دو پارسل مديريت شده و  ميانگين قطر خشكه
بين دو پارسل از لحاظ تعداد . دهد شاهد نشان ميپارسل 

دار افتاده  دارها، خشكه در هكتار درختان زنده، كل خشكه

درصد تفاوت  5دار سرپا در سطح احتمال  و خشكه
دار در هكتار و  حجم خشكهاما . داري وجود ندارد معني

باشد كه  دار در پارسل شاهد بيشتر مي ميانگين قطر خشكه
درصد  95ها به احتمال  اين تفاوت مشخص گرديد كه

  ). 3جدول(باشند  دار نمي معني

  
دار افتاده، حجم كل  دار سرپا، خشكه دارها، خشكه ميانگين و انحراف معيار تعداد درختان زنده، كل خشكه -3جدول

  دار در پارسل مديريت شده و پارسل شاهد دار در هكتار و ميانگين قطر خشكه خشكه
 مشخصه شدهپارسل مديريت پارسل شاهد دار سطح معني

 تعداد در هكتار درختان زنده 1/57±370 31±321 5/0

 دارها در هكتار تعداد كل خشكه 1/3±2/11 1/4±9/16 3/0

 دار افتاده در هكتار تعداد خشكه 9/1±6/5 7/2±4/5 1/0

 دار سرپا در هكتار تعداد خشكه 2/2±6/5 5/2±5/11 1/0

 )متر سانتي(دار  ميانگين قطر خشكه 8/5±72/34 52/7±36/42 4/0

 )مترمكعب در هكتار(دار  حجم كل خشكه 13/10±2/23 5/27±7/59 2/0

  
  بحث

هاي طبيعي ها يكي از عناصر كليدي توده خردزيستگاه
اما تحقيقات كمي در رابطه با فراواني  ،شوندمحسوب مي

 ,Winter & Möller)است و تركيب آنها انجام شده 

دست آمده در اين پژوهش،  با توجه به نتايج به. (2008
شده و پارسل شاهد از نظر ميانگين تعداد  پارسل مديريت

دار و در حال پوسيدگي در  خردزيستگاه درخت حفره
كه اين نوع  طوري داري دارند، بههكتار تفاوت معني
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شده بيشتر مشاهده شده خردزيستگاه در پارسل مديريت
كه حاليدر. برداري باشد از عمليات بهرهتواند ناشي  كه مي

در پارسل شاهد بيشترين نوع خردزيستگاه مربوط به 
. زده است دار افتاده و داركوب دار سرپا، خشكه خشكه
هاي ناشي از داركوب در پارسل شاهد بيشتر است  حفره

هاي داركوب به دليل  دهنده حضور بيشتر گونه كه نشان
 ,Pasinelli)باشد  اهد ميفراوان شدن طعمه در جنگل ش

ها مانند درخت داراي  بعضي از خردزيستگاه. (2000
شكاف سطحي وابسته به درختان با قطر باال هستند 

(Michel & Winter, 2008) به اين ترتيب چون تعداد در ،
هكتار درختان قطور در پارسل شاهد بيشتر است اين نوع 

. است خردزيستگاه در اين پارسل بيشتر مشاهده شده
 90ي قطري  ها در طبقه ميانگين فراواني خردزيستگاه

كه در پارسل حاليدر ،بوده 1/6متر در پارسل شاهد  سانتي
 نيز است كه اين موضوع 4/4تحت مديريت اين مقدار 

ناشي از بيشتر بودن تعداد درخت در هكتار در طبقات 
مديريت قطري باال در پارسل شاهد نسبت به پارسل تحت 

-تان قطور در پارسل مديريتدر نتيجه برداشت درخ يا و
ها در جنگل  با مطالعه خردزيستگاهن امحقق. باشد شده مي

بين قطر درخت و تعداد كه راش آلمان نشان دادند 
كه با  طوري به ،خردزيستگاه همبستگي مثبت وجود دارد

يابد و  افزايش قطر درخت تعداد خردزيستگاه افزايش مي
هاي  شده نسبت به توده هاي مديريت هگونه راش در تود

هاي كمتري بوده است  نشده ميزبان خردزيستگاهمديريت
(Winter & Möller, 2008) . در اين مطالعه نيز در پارسل

ي ممرز و در پارسل شاهد گونه راش  شده گونهمديريت
اند اما تنوع  هاي بيشتري بوده ميزبان خردزيستگاه

سل در گونه راش بيشتر بوده ها در هر دو پار خردزيستگاه
هاي فرانسه، مشخص  اساس پژوهشي در جنگلبر. است

ها با نوع گونه  فراواني خردزيستگاه شد كه حضور و
راش ميزبان  كه گونه بلوط و طوري به ،كند درختي تغيير مي

اند ولي حضور و فراواني  هاي بيشتري بوده خردزيستگاه
هاي نوئل و  يك نوع خردزيستگاه خاص بر روي گونه

دارها  خشكه. (Vuidot et al., 2010)نراد بيشتر بوده است 
شوند محسوب ميهاي طبيعي يك خردزيستگاه  در سيستم

كه بسياري از جانداران و گياهان بر روي آن مستقر 

عنوان مهمترين  و به) Sefidi et al., 2007(شوند  مي
 منظور حفاظت از تنوع زيستي زيستگاه قابل مديريت به

ميانگين قطر . (Huston, 1996)روند  بشمار مي
متر و در پارسل  سانتي 36/42دارها در پارسل شاهد  خشكه

ي  دهنده باشد كه نشان متر مي سانتي 72/34شده مديريت
دارها در پارسل شاهد نسبت به  قطورتر بودن خشكه

اساس بردار  حجم خشكه. شده استپارسل مديريت
رودكنار مخانه و پاتم جنگل خيهاي ن اي در بخش مطالعه

 ,.Sefidi et al)است دست آمده مترمكعب در هكتار ب 1/5
نمخانه و (ها  و طبق تحقيق ديگري در همان بخش (2007
مترمكعب در هكتار بوده  5/3دار  ميزان حجم خشكه) پاتم

همچنين بر طبق . (Marvi Mohadjer et al., 2009)است 
خورده بخش چلير در  هاي كمتر دست بررسي در جنگل

دارها  جنگل آموزشي خيرودكنار ميزان حجم خشكه
 ,.Zolfaghari et al)مترمكعب برآورد شده است  52/16

نشده اروپا حجم  هاي راش مديريت در جنگل. (2007
گيري شده  اندازهنيز مترمكعب  200 تا 40دارها از  خشكه
در اين تحقيق ميانگين حجم . (Mort, 2004)است 
باشد كه  مي مترمكعب 7/59ارها در پارسل شاهد د خشكه

هاي راش طبيعي  مشابه با نتايج مطالعات در توده
 2/23شده  كه در پارسل مديريت درحالي ؛استاروپ

مترمكعب است و اين اختالف با پارسل شاهد به علت 
گرفته در پارسل هاي صورت برداري و دخالت بهره

دار  ي ميزان خشكه اي در زمينه مطالعه. شده استمديريت
هاي راش طبيعي شمال  در مراحل مختلف توالي در جنگل

كشور انجام شده است و بر اساس آن حجم اين بقايا در 
مترمكعب در  05/37اواخر توالي بيشترين مقدار و برابر با 

همچنين نتايج نشان داد كه . هكتار گزارش شده است
ي هاي طبيعي و انساني در درازمدت بر رو تخريب

بوده ثر ؤمهاي مورد مطالعه  پراكنش اين بقايا در جنگل
ميانگين . )Sefidi & Marvie Mohadjer, 2010( است

اصله و  9/16دار در پارسل شاهد تعداد در هكتار خشكه
اي در مطالعه. اصله است 2/11شده  در پارسل مديريت

ي مديريتي مختلف  هاي خيرودكنار شمال با سابقه جنگل
اصله در هكتار  5/2و  1/2دار را  هكتار خشكهتعداد در 

 ,Sefidi & Marvie Mohadjer)گزارش كرده است 
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طوركلي اختالفات موجود در وضعيت كمي  به. (2009
دارها در مطالعات متفاوت، ناشي از اين مسئله  خشكه

هاي طبيعي با توجه به شرايط  است كه در جنگل
اي و ساختار  هجغرافيايي، نوع مديريت جنگل، تركيب گون

ي توالي، شرايط آب و هوايي و خاك، مقدار  توده، مرحله
 ,.Christensen et al)دارها متغير است  كمي خشكه

2003) . 
شناسي  با توجه به اينكه هدف كلي جنگلبنابراين 

هاي پايدار با  نزديك به طبيعت ايجاد و پرورش جنگل
يط حفظ سالمت كامل و حفظ توان مقابله جنگل با شرا

گيري از توالي طبيعي و حفظ  نامساعد محيطي است، بهره
عنوان زيستگاه جانوران در  ها به شماري از خردزيستگاه

هاي شديد  چارچوب توسعه پايدار جنگل به جاي دخالت
بنابراين با توجه به اينكه در . در آن امري ضروريست

درصد تعداد درختان زنده در  10پارسل شاهد تقريباً 
هاي مختلف مشاهده شده صورت خردزيستگاه هكتار به

درصد مربوط به  50كه از اين مقدار بيش از  ،است
شود  پيشنهاد مي بنابراين .باشد دار سرپا و افتاده ميخشكه
ها و به تبع آن حفاظت از  حفظ تنوع خردزيستگاه براي

هاي راش، به  هاي جانوري و گياهي جنگل تنوع گونه
دار عنوان درختان خشكه سرپا به درصد از درختان 5ميزان 
ها اختصاص زيستگاهدرصد به ساير خرد 5ا و افتاده و سرپ
  .يابد
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Abstract 
This study was performed in order to investigate microhabitats in compartments 317 (managed) and 318 
(control) at Jamand district of Golband forest, located in Noshahr (Mazandaran province). Random 
systematic sampling method was selected with regular gird of 100 × 200 m and 1000 m² area sampling 
plots. Type and number of defined microhabitats were recorded in each sampling compartment. Species 
of host trees at each microhabitat were determined and its diameter at breast height (dbh) was measured 
as well. Results showed that average density of the host trees of different microhabitat types at managed 
and control compartments were 28.12 and 26.66 per hectare, respectively and the difference was not 
significant, based on t-student test. Average number per hectare of different microhabitat types at the 
managed and the control compartments were as follows, respectively: burst bark: 0.6 and 3, snag: 5.6 and 
11.5, deadwood: 5.6 and 5.4, woodpecker: 4.4 and 5.4, broken tree top: 5 and 0.8, conks: 0.6 and 1.5, 
uprooted Stumps: 0.6 (only in the managed compartment), cavities or scars 10 and 3.8. Results of Mann-
Whitney test showed that there was only significant difference between the compartments in respect to 
their average number of cavity or scar trees. Although there were not significant differences between the 
two compartments in respect to their host trees number at different diameter classes, but the number at the 
managed compartment at diameter classes of 30 and 60 cm was greater than that one at the control 
compartment, whereas the number at 90 cm. diameter class at the control compartment was greater than 
that one at the managed compartment. Furthermore, Carpinus betulus in the managed compartment and 
Fagus orientalis in the control compartment were host of more microhabitats. Fagus orientalis was host 
of more diverse microhabitats in both compartments.  
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