
 دوست و سید محمد واعظ موسوي اکرم حقیقت
 

113 

 
 هاي علوم و فناوري چوب و جنگل نشریه پژوهش

 1399م، چهارجلد بیست و هفتم، شماره 
129-113  

http://jwfst.gau.ac.ir 
DOI: 10.22069/jwfst.2021.18045.1874  

  
  نیا (گرگان) داري دکتر بهرام ممرز طرح جنگل -هاي انجیلی تودههاي درختی در  فراوانی خردزیستگاه

  
  2سید محمد واعظ موسوي*و  1دوست اکرم حقیقت

  ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایراندانشکده علوم جنگل، شناسی و اکولوژي جنگل،  ارشد جنگل یکارشناس آموخته دانش1
  جنگل، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایراناستادیار دانشکده علوم 2

  22/10/1399؛ تاریخ پذیرش: 25/03/1399تاریخ دریافت: 
  1چکیده

ها تبدیل شده است و هدف مهم در مدیریت جنگل به یک تنوع زیستیهاي اخیر حفاظت از در سال سابقه و هدف:
و یا ایجاد مناطقی که هیچ دخالت  شدهحفاظتکارانه مانند ایجاد مناطق باعث ایجاد رویکردهاي مدیریتی محافظه

گیرد شده است. در دهه گذشته درختان داراي خردزیستگاه (درختان زیستگاهی) ها صورت نمیمدیریتی در آن
شامل د شده و یجاا شدهخشکیا ه ندز درختان بر رويکه هستند  ساختارهاییها هیستگادزخراند. قرار گرفته موردتوجه

را هایی و مکان شوندمید یجاا درختان بر رويیستی ي زیندهاآثر فردر اکه ند هایی هستمثل زخم و شکستگیتی اتغییر
کنند. امروزه ضرورت حفظ درختان زیستگاهی در مدیریت و براي زندگی موجودات زنده جنگل فراهم می

هاي درختی نوع و فراوانی خردزیستگاهبا هدف بررسی ت پژوهشهاي جنگل مشخص شده است. این  گذاريسیاست
 نیا گرگان انجام شد.داري دکتر بهرامممرز طرح جنگل -هاي انجیلیدر توده

 

مترمربعی انتخاب و تمام  2500 نمونه قطعههاي درختان، چهار  ارزیابی خردزیستگاه :هامواد و روش منظور برايبدین 
هاي کمی (قطر و ارتفاع) مورد بررسی قرار گرفتند. سپس  ویژگی ازنظرمتر  سانتی 5/7باالي  برابرسینهدرختان با قطر 

هر درخت  بر رويطور جداگانه بهها  راهنماي مصور شناسایی خردزیستگاه با استفاده ازها نوع و فراوانی خردزیستگاه
هاي باالي تنه و تاج از دوربین دوچشمی  در قسمت شده واقعهاي  سی و ثبت شد. براي بررسی خردزیستگاهبرر

محاسبه گردید. ها  پایه تک کتارزش اقتصادي  وارزش زیستگاهی استفاده شد. جهت بررسی ارتباط بین وقوع و  
 استفاده شد. همبستگین ها با خصوصیت کمی درختان از آزموفراوانی خردزیستگاه

 

باشد. درختان ترین گونه در قطعات نمونه گونه انجیلی مینتایج نشان داد که ساختار توده ناهمسال و فراوان ها:یافته
ها را نیز دارا بودند. تنوع و فراوانی خردزیستگاه ترینبیش ،ممرز ضمن دارا بودن باالترین میانگین قطري و ارتفاعی

هاي  (حفره GRها)، گروه فیت(اپی EPگروه  ترتیب شامل در درختان به شدهمشاهدهپرتکرارترین خردزیستگاه 
نتایج آزمون همبستگی در مورد رابطه بین قطر درختان با تعداد . ها) بوده است(حفره CVو گروه  پیرامون ریشه)

                                                
  waezmousavi@gau.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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ها هاي انجیلی، ممرز، افرا و مجموع گونهها در گونهها نشان داد که بین قطر درختان با تعداد خردزیستگاهتگاهخردزیس
شودها افزوده میدار و مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش قطر بر تعداد خردزیستگاهارتباط معنی  .

  

یافت  موردمطالعهممرز -هاي انجیلی هاي مختلفی در توده مطالعه حاضر نشان داد که خردزیستگاه گیري: نتیجه
بنابراین باقی گذاشتن ؛ ها است بر فراوانی خردزیستگاه اثرگذارهاي  چنین افزایش قطر یکی از مؤلفه شوند. هم می

اهمیت باشد. ضمن  دارايتواند  یها م بستري براي ایجاد خردزیستگاه عنوان بهتعدادي از درختان قطور در توده جنگلی 
ها روي درختان استفاده کرد.  بینی فراوانی خردزیستگاه شاخصی براي پیش عنوان بهتوان  که از عامل قطر می آن

 نوع زیستیتدر حفظ  مؤثريتواند کمک  ها می هبر وقوع و فراوانی خردزیستگا مؤثردرمجموع شناخت عوامل 
 هاي جنگلی باشد. اکوسیستم

  
  خردزیستگاهدرختان زیستگاهی،  ممرز، تنوع،-ارزش زیستگاهی، انجیلی هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

اي از کارکردهاي اکوسیستمی ها مجموعهجنگل
که اهمیت حیاتی براي جامعه انسانی دارند را ارائه 

 8هاي جنگلی تنها ). در ایران اکوسیستم21کنند ( می
از آن که  )34پوشانند (درصد از سطح کشور را می

هاي هیرکانی در سواحل جنوبی و غربی بین جنگل
تنوع ژنتیکی،  دلیل به) 34و  29، 2( دریاي خزر

اي، تولیدات تجاري و بسیاري از زیستی، گونه
 ازنظر). 12خدمات اکوسیستمی دیگر، اهمیت دارند (

هاي بکر دلیل داشتن توده هها بجهانی نیز این جنگل
توان به همین دلیل می) و 1بسیار ارزشمند هستند (

 تنوع زیستی ازنظرهاي هیرکانی گفت که جنگل
هاي ایران هستند که براي نقطه در جنگل ترین مهم

سایر موجودات زنده ازجمله گیاهان، حیوانات، 
کنند ها زیستگاه فراهم میها و میکروارگانیسم قارچ

که  ها عالوه بر این). ترکیب و ساختار جنگل18(
هاي شوند بر اثر فعالیتزمان، دچار تغییر می درگذر

هاي ). طی دهه45و  3کنند (انسانی نیز تغییر می
به یک هدف مهم در  تنوع زیستیگذشته، حفاظت از 

) و باعث 18ها تبدیل شده است (مدیریت جنگل
کارانه مانند ایجاد ایجاد رویکردهاي مدیریتی محافظه

مناطقی که هیچ  ) و یا ایجاد28( شده حفاظتمناطق 
) شده 24گیرد (ها صورت نمیدخالت مدیریتی در آن

هدف همه رویکردهاي مدیریتی در  درنهایتاست. 
و  تنوع زیستی بین رفتنجنگل متوقف کردن از 

ها و افزایش خدمات ترویج حفظ آن در جنگل
و  46در جنگل است ( اکوسیستمی و تولید چوب

بر و اغلب ا زمانهدر جنگل تنوع زیستی). ارزیابی 47
شود. در دهه گذشته ضعیف اجرا می صورت به

درختان داراي خردزیستگاه (درختان زیستگاهی) مورد 
) و مشخص 32و  23، 21، 20اند (توجه قرار گرفته

هاي مدیریتی در جنگل بر تنوع، شده است که سیستم
و  32، 14گذارند ( ها اثر میوقوع و وفور خردزیستگاه

ضرورت حفظ درختان زیستگاهی در ) امروزه 48
هاي جنگل مشخص گذاريمدیریت جنگل و سیاست

  که ایی هستند هرها ساختاهیستگادزخرشده است. 
د شده و یجاا شده خشکیا ه ندز درختان بر روي

که هایی هستند مثل زخم و شکستگیتی اشامل تغییر
د یجاا درختان بر رويیستی ي زیندهاآثر فردر ا

هایی براي زندگی موجودات  مکان ) و21( شوند می
 درواقع). 49و  23( کنندزنده جنگل فراهم می

یا  ها بستري را براي زندگی گونهها  خردزیستگاه
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که این  نحوي کنند به هاي مختلف ایجاد می جمعیت
در یکی از مراحل  کم دستها  ها یا جمعیت گونه

گزینی و یا  تغذیه، النه منظور بهچرخه حیات خود 
ها وابسته هستند. این  تجدید نسل به این خردزیستگاه

بوده و روي هر درختی ایجاد  فرد منحصربهساختارها 
شوند و عامل ایجاد آنها هم عوامل زنده و هم  نمی

هاي درختی  خردزیستگاه). 21تواند باشد ( غیرزنده می
رح شاخصی براي تنوع زیستی مط عنوان بهچنین  هم
هاي درختی و عملکرد اکوسیستم  که به گونه باشند می

ها در اکوسیستم  بنابراین حضور آن )7وابسته هستند (
ضروري  کامالًافزایش تنوع زیستی  منظور بهجنگل 
  در مطالعات صورت گرفته نشان داده . )14است (

شده است که درختان قطورتر داراي تعداد 
هاي تر بوده و گونهتر و متنوع هاي بیش خردزیستگاه

هاي کمیت و کیفیت خردزیستگاه ازنظردرختی 
چنین  ) هم49و  48، 35، 26، 23، 20متفاوت دارند (

ها نشان داده است که در بررسی اثر مدیریت در جنگل
هاي هاي مدیریت نشده نسبت به جنگل جنگل

تري وجود دارند  درختان زیستگاهی بیش شده مدیریت
) در 2019سانتاپوالی و همکاران (). 48و  32، 23(

هاي مدیترانه  ها در جنگلارزیابی تنوع خردزیستگاه
هاي  خردزیستگاه ترین بیشگزارش دادند که 

 اند هاي درختی بودهها و حفرهفیتاپی شده مشاهده
هاي  هاي درختی درواقع حفره . منظور از حفره)35(

روي تنه یا شاخه درختان در اثر فعالیت  ایجادشده
مانده از  جاي بههاي  ها و حشرات، حفره دارکوب

هاي ناشی از شکستگی تاج یا  ها، حفره افتادن شاخه
. )17باشد ( تنه و یا کنده شدن موضعی پوست می

ها در هیستگادزخر) با مطالعه 2012کابانتیس (الریو و 
ند که دکره نسه مشاهدافرس گالراش و دو هاي جنگل

تجمع  هاي حفره خصوص به ها حفرهنی اوافر ترین بیش
تر بر  ین بیشن رزشدري جان راش و ختاآب در در

). در ایران 20شود ( ه دیده میندزنوئل ن ختاروي در

در  دارها نقش خشکه در مورد ها پژوهشتر  بیش
ها بوده است هاي اکولوژیکی آناکوسیستم و ویژگی

تنوع و فراوانی است خص شده ) که مش38 و 31، 15(
 .)43تر است ( دارها بیشها در مجاورت خشکهگونه

دارها درجه چنین مشخص شده است هرچه خشکه هم
ها اي در آنتري داشته باشند تنوع گونه پوسیدگی بیش

تاکنون مطالعات اندکی  حال بااین). 11شود (تر می بیش
گرفته ها در ایران صورت تنوع خردزیستگاه در مورد

شروع مطالعات پیرامون درختان  درواقع است.
هاي جنگلی ایران سابقه  زیستگاهی در اکوسیستم

طوالنی ندارد و مطالعاتی نیز که تاکنون صورت گرفته 
ها تمرکز معموالً بر تعداد معدودي از خردزیستگاه

) 2014راد و خانعلیزاده (اسحاقی ).36و  7اند ( داشته
ها در ی کیفی خردزیستگاهاي در بررسدر مطالعه

مورد  8هاي با سابقه مدیریتی متفاوت تنها جنگل
خردزیستگاه را بررسی کردند و گزارش دادند که 

 ناشی از پوسیدگیهاي هایی مثل حفره خردزیستگاه
منظور . )7آیند (می به وجودتر روي گونه ممرز  بیش

هایی  حفره درواقعهاي ناشی از پوسیدگی  از حفره
در اثر پوسیدگی طبیعی به وجود آمده و قطر  است که

. )36و  18باشد ( متر سانتی و عرض آن حداقل پنج
هاي جانوري  ها براي بسیاري از گونه این پوسیدگی

) فراوانی 2018سفیدي ( .)33حیاتی و مهم هستند (
هاي راش دارها را در تودهدرختان زیستگاهی و خشکه

ها خردزیستگاه بررسی نموده و گزارش داد که وجود
فراوانی  ازنظرتر روي گونه راش بوده و  بیش

فراوانی مربوط به شکاف  ترین بیشخردزیستگاه نیز، 
اي  شکاف تنه .)36ها بوده است (اي و وجود قارچتنه

 تنه از سوم یک روي کم دست به این معناست که
 متر سانتی 50 حداقل طول به اي تنه شکاف درخت،
) 1399سفیدي و صادقی (. )36و  18( شود می مشاهده

درختان  شناسی بومبا مطالعه تنوع خردزیستگاه و ارزش 
که هاي راش گیالن مشاهده کردند  زیستگاهی در توده
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 50در هر هکتار حدود  موردمطالعهدر منطقه 
 خردزیستگاه روي درختان وجود دارد. همچنین

ها  ترین و میکروسویل هاي دارکوب فراوان حفره
هاي  هاي پوست تنه یا شاخه ك روي شکاف(تجمع خا

چنین  هم. )39( ترین خردزیستگاه بود ) کمیابقطور
 منظور بهی پژوهش) در 2020هیور ( سفیدي و کوپن

از  توده تعیین اثر مدیریت بر تنوع زیستی
شاخصی براي تنوع  عنوان بههاي درختی  خردزیستگاه

هاي  زیستی استفاده کردند. نتایج نشان داد که توده
هاي  توده دو برابرنزدیک به  تقریباًمدیریت نشده 

چنین  داراي درختان زیستگاهی بودند. هم شده مدیریت
ها در  ها گزارش کردند که فراوانی خردزیستگاه آن

متر  سانتی 50بیش از  برابرسینهدرختان داراي قطر 
ارزیابی وقوع . )37( تر از درختان کم قطرتر است بیش

 باارزشتواند درختان ها می و فراوانی خردزیستگاه
) و از این طریق 5زیستگاهی را مشخص کند (

اطالعات مفیدي براي مدیریت بهتر جنگل در اختیار 
هاي مدیریتی ترکیب قرار دهد، زیرا در دخالت

ثیر قرار تأ شدت تحت بههاي درختی و جانوري  گونه
درختان داراي خردزیستگاه  .)40و  16گیرند ( می

اکولوژیکی نسبت به درختان فاقد خردزیستگاه  ازنظر
ها  هستند زیرا وجود آنتري برخوردار  از اهمیت بیش

حفظ  خصوص به جنگلخدمات اکوسیستمی در توده 
کند به همین  ش تنوع زیستی را تضمین میو افزای

جهان با  یافته توسعه يهاسبب در بسیاري از کشور
هاي مالی  وضع قوانین و یا در نظر گرفتن مشوق

در مدیران جنگل را به حفظ درختان زیستگاهی 
درختان بنابراین ؛ کنند تشویق و ترغیب میعرصه 

 عامل مهمی در جهت افزایش تنوع عنوان بهزیستگاهی 
مطرح بوده و  شده مدیریتهاي زیستی در جنگل

شاخصی براي بررسی  عنوان بهتوانند  چنین می هم
ایجاد تعادل بین دو خدمت متضاد جنگل (تولید 

) پس از اجراي تنوع زیستیچوب و حفاظت از 

بنابراین ؛ برداري مورد استفاده قرار گیرند عملیات بهره
ها و  تر در زمینه خردزیستگاه انجام مطالعات بیش

. این مطالعه رسدنظر می هدرختان زیستگاهی ضروري ب
، فراوانی و نوع حضورباهدف بررسی ارتباط بین 

ها با خصوصیات کمی درختان در  خردزیستگاه
 هاي هیرکانی انجام گرفته است. جنگل

  
  ها مواد و روش

از  9این مطالعه در قطعه شماره : موردمطالعهمنطقه 
نیا داري دکتر بهرامسري یک طرح جنگل

کالته)، جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه  (شصت
گرگان انجام شد. قطعه  منابع طبیعیعلوم کشاورزي و 

و حداکثر  320در دامنه ارتفاعی حداقل  موردمطالعه
متر از سطح دریا قرار گرفته و جهت کلی دامنه  470

بندي سطح قطعه  طبقه ازنظرباشد. شرقی می آن شمال
تر سطح قطعه در طبقه  شیب زمین نیز بیشبر حسب 

هکتار  7/41مساحت قطعه % قرار دارد. 30تا  0شیب 
 Parrotia( هاي انجیلیو تیپ اصلی آن شامل گونه

persica(  و ممرز)Carpinus betulus ( همراه با
و ) Acer velutinum(گونه افرا  پراکنده هاي پایه تک

تشکیل شده است.  )Diospyros lotus( خرمندي
اي جنگلی و متوسط مدتاً قهوهنوع خاك آن ع

ترین ایستگاه کلیماتولوژي بارندگی سالیانه در نزدیک
). این قطعه در 10متر در سال است (میلی 650حدود 

گزینی مورد  شناسی تک گذشته به شیوه جنگل
هاي  ار گرفته بود و آخرین برشبرداري قر بهره
 ).13اجرا شده است ( 1396گزینی در آن در سال  تک

 منظور بهدر این پژوهش : داده آوري جمعروش 
هاي درختان در  خردزیستگاهنوع و فراوانی ارزیابی 

مترمربعی  2500 نمونه قطعه، چهار موردمطالعهمنطقه 
در مجاورت هم انتخاب و تمام درختان با قطر 

 ازنظرها متر در آن سانتی 5/7باالي  برابرسینه
نوع  هاي کمی (قطر و ارتفاع) و نیز ویژگی
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قرار  بررسیها مورد هاي موجود در آن خردزیستگاه
ه درختان به روش همچنین موقعیت مکانی  گرفتند. هم

 فاصله و آزیموت ثبت گردید.

عموماً در بررسی فراوانی : بررسی خردزیستگاه
هایی که براي  ها در گذشته، دستورالعمل خردزیستگاه

گوناگون شد بسیار  ها استفاده می شناسایی خردزیستگاه

شد که نتایج مطالعات له باعث میأبود و همین مس
دلیل اتحادیه  به همین) 25نباشند ( مقایسه قابلمختلف 

ها براي ارزیابی و شناسایی دقیق خردزیستگاه اروپا
 راهنماي مصورارائه کرد. این  یک راهنماي مصور

تر  جزئی صورت به هرکدامفرم کلی بوده که  7داراي 
  ).1) (جدول 17 و 9( اند بررسی شده

 
  . )17( ها انواع خردزیستگاه -1جدول 

Table 1. Microhabitats types (17).  

 نوع خردزیستگاه
Microhabitats type 

  کد 
Code  

 Cavities CVها/ حفره
 Injuries and wounds INها/  و زخم ها آسیب

 Bark BAپوست / 
 Deadwood DEدار/ خشکه

 Deformation GRتغییر شکل/ 
 Epiphytes EPاپی فیت/ 

 Nests NEها/ النه
 Other OTسایر/ 

 
بر طبق  هانوع و فراوانی خردزیستگاه پژوهشدر این 
طور جداگانه بر روي هر درخت مذکور بهراهنماي 

 ،تشخیص نوع خردزیستگاه منظور بهبررسی و ثبت شد. 
از بن تا نوك  هاي مختلف از جهت سراسر درخت

و بعد از یافتن  چشمی مورد بررسی قرار گرفت صورت به
تشخیص دقیق نوع آن از راهنماي  منظور بهها  خردزیستگاه

هاي  براي بررسی خردزیستگاه مصور استفاده شد.
هاي باالي تنه و تاج از دوربین  در قسمت شده واقع

تعیین ارزش زیستگاهی  منظور بهوچشمی استفاده شد. د
  : )39 و 17( استفاده شد 1از رابطه  براي هر درخت

)1(               퐻 = ∑ 푁 × 푆 × (푅 + 퐷 )  
  

  ، iشاخص ارزش زیستگاهی درخت  Hi ،که در آن
Nj  تعداد خردزیستگاه نوعj ،s  مقدار عددي مربوط
مقدار عددي  R، یفیزیکی درخت زیستگاه اندازه به

مقدار  D) و 2یا کمیابی خردزیستگاه (جدول  فراوانی
الزم براي تشکیل خردزیستگاه زمان  مدت عددي

  .باشد می) 2(جدول 
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 . )19ها طبیعی ( ها در جنگل براي خردزیستگاه D و Rهاي  مقدار شاخص -2جدول 
Table 2. R and D values for microhabitats in natural forests (19). 

 هاي طبیعی کمیابی در جنگل وفور یا میزان
Rarity gradient in near-natural forests  

 Rمقدار 
R value 

 خردزیستگاه گیري شکلالزم براي  زمان مدت
Development time  

  Dمقدار 
D value 

  سریع یا مرتبط با رویدادهاي پرتکرار  Very common  1 وفور زیاد
Fast or linked to very common event  

1  

  پرتکرار نسبتاًسریع یا مرتبط با رویدادهاي  نسبتاً  Common  2 معمول
Fairly fast or linked to fairly common event  

2  

  Fairly rare  3 کمیاب نسبتاً
  کند تا کند یا مرتبط با رویدادهاي غیرمعمول نسبتاً

From fairly slow to slow or linked to 
uncommon event  

3  

  کند یا مرتبط با رویدادهاي نادر  Rare  4 کمیاب
Slow or linked to rare event  

4  

  بسیار کند یا مرتبط با رویدادهاي بسیار نادر  Very rare  5 بسیار کمیاب
Very slow or linked to very rare event  

5  

  
چنین با استفاده از خصوصیات آلومتریک هر  هم

سپس ارزش درخت، حجم درختان نیز محاسبه و 
اقتصادي هر درخت بر اساس قیمت روز چوب در 

مذکور وارد شد تا  افزار نرمدر بازار تعیین شده و 
ها (دو نقشه  ضمن ترسیم نقشه پراکنش مکانی پایه
دیگري براي  جداگانه، یکی براي ارزش اقتصادي و

توصیفی بین ارزش  اي مقایسهارزش زیستگاهی)، 
ها مقدور صادي آناقت باارزشزیستگاهی درختان توده 

مربوط به ارزش زیستگاهی، هر   گردد. در نقشه
یک دایره نمایش داده  صورت بهدرخت روي نقشه 

یستگاهی درختی بیشتر شود که هرچه ارزش ز می
 تر بزرگمربوط به آن درخت روي نقشه   باشد دایره

شود. همین موضوع در مورد نقشه  نشان داده می
  کند. مربوط به ارزش اقتصادي درختان نیز صدق می

تعیین نوع  جهت: ها داده وتحلیل تجزیهروش 
مصور شناسایی  راهنمايها از  خردزیستگاه
منتشر  +Integrateقالب پروژه در  کهها  خردزیستگاه

بررسی  منظور بهچنین  هم .)17استفاده شد (گردید 

ها از  رابطه بین قطر و ارتفاع درختان با خردزیستگاه
انجام مقایسه  براي استفاده شد. همبستگیآزمون 
فراوانی  ازنظردرختی هاي  بین گونه میانگین

استفاده  طرفه یکاز آنالیز واریانس ها  خردزیستگاه
از  گفته پیشآماري  هاي آزمونانجام براي  .گردید

ترسیم  منظور به) و 26(نسخه  SPSS افزار نرم
  .شداستفاده  Excel افزار نرماز نیز  نمودارها

  
  نتایج

در این بررسی : نمونه قطعه 4مشخصات درختان 
درخت مورد  293 نمونه قطعهمجموعاً در چهار 

بررسی قرار گرفت که عمدتاً از سه گونه انجیلی 
شکل %) بودند (11%) و افرا پلت (26%)، ممرز (57(
ر ها دچنین میانگین قطري و ارتفاعی گونه هم .)1

نشان داده شده است. بررسی پراکنش تعداد  3 جدول
 موردبررسی نمونه قطعهدر طبقات قطري در چهار 

ها است  وجود ساختار ناهمسال در آن ندهده نشان
  ).2(شکل 
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  . نمونه قطعه در مجموع چهار درصد فراوانی درختان -1شکل 
Figure 1. Species composition of trees in the 4 sample plots (%). 

  

 
  

  . نمونه قطعهقطري در چهار  اتپراکنش تعداد در طبق -2شکل 
Figure 2. Diameter distribution in the four sample plots. 

  
  . کمینه، بیشینه و میانگین ارتفاع و قطر درختان قطعه -3جدول 

Table 3. Min, max, and mean of height and diameter of trees in the compartment.  
  میانگین
Mean 

  بیشینه
Max 

 کمینه
Min گونه 

Species 
  متر) قطر (سانتی 

Diameter 
(cm) 

  ارتفاع (متر)
Height 

(m) 

  متر) قطر (سانتی
Diameter 

(cm) 

  ارتفاع (متر)
Height 

(m) 

  متر) قطر (سانتی
Diameter 

(cm) 

  ارتفاع (متر)
Height 

(m) 
 Parrotia persica  انجیلی 8 7.5 20.7 65 15.33 20.68

  درختان قطعه
Trees of 

compartment 

 Carpinus betulus  ممرز 13.7 10 25.5 100 25.99 36
  Acer velutinum  پلت افرا 9 7 29.9 49 17.3 20.47
  Other  *سایر 7 7.5 38 59 15.79 16.63
  All species  ها همه گونه 7 7 38 100 18.30 24.24

  افرا شیردار و خرمندي *
* Acer cappadocicum and Diospyros lotus 
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هاي موجود درصد فراوانی خردزیستگاه: خردزیستگاه
مقایسه  نشان داده شده است. 3در درختان در شکل 

 ازنظر موردبررسیآماري بین سه گونه درختی اصلی 
وجود اختالف  دهنده نشان فراوانی خردزیستگاه

چنین بررسی  هم). 4دار بین آنها است (جدول  معنی
این نکته است که  دهندهها نشانتعداد خردزیستگاه

ر درختان انجیلی، ممرز و افرا د طور متوسط به
خردزیستگاه  5/0تر از  و کم 5/2، 5/1 ترتیب حدود به
ازاي هر درخت وجود دارد. در بررسی فراوانی  به

نوع  ترین بیشها مشاهده شد که خردزیستگاه

درختان و  همهدر درختان ( ودخردزیستگاه موج
ها) و فیت(اپی EPگروه مربوط به  ها)تفکیک گونه

 CVو گروه  هاي پیرامون ریشه)(حفره GRگروه 
ها و  (شاخه DEچنین  ها) بوده است. هم(حفره

(آسیب و زخم) و  INگروه ) و شده خشکهاي  اندام
مکرر در درختان  صورت بههاي تجمع آب  حفره

ها  انجیلی مشاهده شدند. نمودار فراوانی خردزیستگاه
تا  4 هاي شکلکلی در  صورت بهبه تفکیک گونه و نیز 

  نشان داده شده است. 7

  

  
  

  . نمونه قطعههاي درختان چهار  درصد فراوانی خردزیستگاه -3شکل 
Figure 3. Miro-habitats abundance of trees in four sample plots (%).  

  
 . ها فراوانی خردزیستگاه ازنظرهاي درختی  جهت مقایسه بین گونه طرفه یک آنالیز واریانس ایجنت -4 جدول

Table 4. Results of one-way ANOVA for micro-habitat abundance among different tree species.  

 داري معنیسطح 
Sig. 

F  میانگین مربعات  
Mean Square  

  درجه آزادي
df  

  مجموع مربعات
Sum of Squares    

 ها بین گروه  124.435  2  62.218  55.459  **0.000
Between Groups  

 ها درون گروه  288.319  257 1.122   
Within Groups 

 مجموع  412.754 259    
Total  

  درصد 99احتمال داري در سطح  وجود رابطه معنی **
** Significant difference (P<0.01)  
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  . ها در درختان انجیلی فراوانی خردزیستگاه -4شکل 

Figure 4. Frequency of micro-habitats in Parrotia persica trees.  
  

)CV :ها انواع حفره ،IN :ها ها و زخم آسیب ،BA :پوست ،DE :دارها خشکه ،GR :انواع تغییر شکل ،EP :ها فیت اپی ،NE :ها انواع النه ،OT :سایر(  
  

  
  . فراوانی خردزیستگاه در درختان ممرز -5شکل 

Figure 5. Frequency of micro-habitats in Carpinus betulus trees.  
  

)CV :ها انواع حفره ،IN :ها ها و زخم آسیب ،BA :پوست ،DE :دارها خشکه ،GR :انواع تغییر شکل ،EP :ها فیت اپی ،NE :ها انواع النه ،OT :سایر(  
  

  
  .فراوانی خردزیستگاه در درختان افراپلت -6شکل 

Figure 6. Frequency of micro-habitats in Acer velutinum trees.  
  

)CV :ها انواع حفره ،IN :ها ها و زخم آسیب ،BA :پوست ،DE :دارها خشکه ،GR :انواع تغییر شکل ،EP :ها فیت اپی ،NE :ها انواع النه ،OT :سایر(  
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  . ها ها در مجموع گونه فراوانی کل خردزیستگاه -7شکل 

Figure 7. Total frequency of micro-habitats in all species.  
  

)CV :ها انواع حفره ،IN :ها ها و زخم آسیب ،BA :پوست ،DE :دارها خشکه ،GR :انواع تغییر شکل ،EP :ها فیت اپی ،NE :ها انواع النه ،OT :سایر(  

  
در مورد رابطه بین قطر  همبستگینتایج آزمون 

ها نشان داد که بین قطر درختان با تعداد خردزیستگاه
هاي انجیلی، ها در گونهدرختان با تعداد خردزیستگاه

دار (در سطح ها ارتباط معنیو مجموع گونه ، افراممرز
درصد) و مستقیم وجود دارد یعنی با  99احتمال 

د شو ها افزوده میافزایش قطر بر تعداد خردزیستگاه
درختان  برابرسینهقطر چنین رابطه بین  هم ).5جدول (

ها در شکل  هاي مختلف با فراوانی خردزیستگاه گونه
  نشان داده شده است. 8

  
  . رابطه بین قطر درختان با تعداد خردزیستگاه همبستگینتایج آزمون  -5جدول 

Table 5. Results of correlation test for a relationship between the diameter of trees with the number of micro-
habitats.  

داريسطح معنی  

Sig. 

 ضریب همبستگی
R 

 تعداد
N 

 گونه

Species 

 Parrotia persica انجیلی 166 0.560 **0.000

  Carpinus betulus ممرز 77 0.429 **0.000

 Acer velutinum افراپلت 17 0.315 **0.000

 All species هاهمه گونه 260 0.594 **0.000
  درصد 99داري در سطح احتمال  وجود رابطه معنی **

** Significant difference (P<0.01)  
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  . با تعداد خردزیستگاه روي درختان موردمطالعه به تفکیک گونه برابرسینهرابطه بین قطر  -8شکل 

Figure 8. Relationship between DBH with microhabitat abundance of the studied trees. 

 
 +Integrate افزار نرمتصاویر خروجی  9شکل 

که موقعیت مکانی هر درخت را بر اساس باشد  می
ارزش اقتصادي (شکل الف) و ارزش زیستگاهی 

دهد به این نحو که درختان  ها نشان می (شکل ب) آن
نمایش داده  تر بزرگتر با دایره  داراي ارزش بیش

  اند. شده
  

  
  . بر اساس ارزش اقتصادي (الف) و ارزش زیستگاهی (ب)پراکنش مکانی درختان در قطعات نمونه  -9شکل 

Figure 9. Distribution pattern in four sample plots based on their economic value (A) and habitat value (B). 
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  بحث
که در مطالعه حاضر مشخص شد با وجود آن

بود اما درختان  موردبررسیانجیلی گونه غالب توده 
ممرز با دارا بودن میانگین قطري باالتر، میزبان اکثریت 

ها).  % خردزیستگاه55هاي توده بودند ( خردزیستگاه
بنابراین نوع گونه درختی عامل مهمی در تعیین نوع و 

هاي جنگلی  ها در اکوسیستم فراوانی خردزیستگاه
 ازنظر لفهاي مخت گونه طورکلی بهاست.  موردمطالعه

ها با یکدیگر متفاوت  میزبانی براي خردزیستگاه
نسبت به  برگ پهنهاي  گونه مثال عنوان بههستند. 

تري  تعداد خردزیستگاه بیش برگ سوزنیهاي  گونه
از طریق عواملی مانند میزان   نوع گونه ).26دارند (

سختی چوب و مقاومت آن در برابر پوسیدگی، 
تواند در  می گونه دیرزیستیضخامت پوست تنه و 

هایی که روي  رابطه با نوع و تعداد خردزیستگاه
در ارزیابی باشد.  کننده تعیینشوند  درخت ایجاد می
هاي هاي راش جنگلها در تودهکمی خردزیستگاه

ها در دو پارسل ) و نیز مقایسه خردزیستگاه36گیالن (
هاي مازندران و مدیریت نشده در جنگل شده مدیریت

 تعداد خردزیستگاه ترین بیشص شد که ) مشخ7(
له وجود أ. دلیل این مسروي درختان راش بوده است

به نسبت سایر تر روي گونه راش  هاي بیش حفره
یو و کابانتیس چنین الر هم .)36ها بیان شد ( گونه

ها در فراوانی خردزیستگاه  ) در مطالعه2012(
نراد گزارش نمودند که درختان  هاي راش و جنگل

تري  تر و متنوع هاي بیش راش داراي خردزیستگاه
ها براي فعالیت  علت ترجیح دارکوب زیرا به هستند

هاي موجود  روي درختان راش، به نسبت سایر گونه
تري روي درختان راش  هاي تنه بیش در منطقه حفره

از این نظر که نوع  ذکرشده). نتایج 20( وجود دارد
خردزیستگاه  ي درختی بر فراوانی و تنوع گونه

حاضر مطابقت دارند. هر  پژوهشاست، با  تأثیرگذار
). در این 8اي است (خردزیستگاه گویاي شرایط ویژه

ترتیب مربوط  فراوانی خردزیستگاه به ترین بیشمطالعه 
هاي پیرامون (حفره GRها)، فیت(اپی EP به گروه

اي که در مطالعه .بوده است ها)(حفره CVریشه) و 
نیز فراوانی  هاي مدیترانه صورت گرفتدر جنگل

در ). 35ها گزارش شده است (فیتحداکثري اپی
 هاي ) در جنگل1399پژوهش سفیدي و صادقی (

گیالن درختان داراي حفره بیش از نیمی از  راش
. )39ها را به خود اختصاص دادند ( خردزیستگاه

اي در توده جنگلی هاي گورچهفراوانی حفره
 موردمطالعهدار بودن منطقه  علت شیب به موردمطالعه

هایی که توسط ریشه و در قسمت است زیرا حفره
تر در مناطق  گیرند بیشگورچه درخت شکل می

هاي حفره .)20آیند (می به وجوددار  شیب
توسط  ایجادشدههاي تر حفره نیز بیش شده مشاهده

نتایج از این نظر اي بودند که هاي تنهدارکوب یا حفره
 مطابقت دارد) 1980حاصل با نتایج مطالعه کرامپ (

تر در گونه  بیش )CV4( هاي تجمع آب). حفره6(
دلیل خاصیت  تواند به انجیلی مشاهده شد که این می

هاي تجمع پذیري درخت انجیلی باشد البته حفره شکل
بلوط، توسکا نیز ، شاههاي راش، ممرزآب در گونه
). طی مطالعاتی که 44 و 42( است گزارش شده

هاي  صورت گرفته عنوان شده است که شاخه
شوند  تر در درختان بزرگ ظاهر می بیش شده خشک

این رابطه در نتایج حاضر مشاهده نشد.  حال بااین)، 4(
در این پژوهش تکرار وقوع  شده انجامهاي  در بررسی

در درختان انجیلی به  )DE( هاي خشکیده شاخه
 ازنظردرختان ممرز  که درحالیبود،  توجه قابلنسبت 

تر بودن  . بیشهستند تر بزرگقطر و ارتفاع در توده 
تواند  هاي خشکیده در درخت انجیلی می تعداد شاخه

که  ناشی از پرشاخه بودن گونه انجیلی باشد. ضمن این
قرار  زیرآشکوب در موردبررسیهاي  توده انجیلی در

تر در معرض  بیشهاي آن را  شاخه لهأدارد که این مس
. دهد خشک شدن ناشی از نرسیدن نور کافی قرار می
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هاي راش اروپاي ) در بررسی جنگل2001( شیگ
میزبان  شده خشکهاي مرکزي گزارش داد که شاخه

اي تري از حشرات هستند و تنوع گونه هاي بیشگونه
هاي  تري دارند و پیشنهاد کرد که بهتر است شاخه بیش

در جنگل باقی بمانند تا زیستگاه مناسبی  شده خشک
اي را افزایش براي حشرات ایجاد کنند و تنوع گونه

چنین جاري شدن  در مطالعه حاضر هم ).45دهند (
شیرابه فقط یک مورد مشاهده شد زیرا توده 

برگ تشکیل شده و جاري  از درختان پهن موردبررسی
زین) ر صورت بهبرگان (تر در سوزنی شدن شیرابه بیش

 از شده ارائهشود. این نتیجه با گزارش دیده می
) مطابقت دارد. 20هاي راش شمال فرانسه ( جنگل

نشان داد که  همبستگیچنین نتایج آزمون  هم
درختان با وقوع  قطرهمبستگی مثبتی بین افزایش 

 هاي گزارشکه با نتایج سایر  داردخردزیستگاه وجود 
 ).48و  32، 26(هاي مشابه مطابقت دارد  در پژوهش

) نیز در پژوهش خود که 2020هیور ( سفیدي و کوپن
راش هیرکانی واقع در گیالن انجام شده  هاي تودهدر 

را به همراه وضعیت شادابی درختان  برابرسینهبود قطر 
ها  کننده فراوانی خردزیستگاه بینی پیشعامل  ترین مهم

پایلت  ).37کردند ( شگزار موردمطالعهروي درختان 
و وضعیت ) نیز قطر برابرسینه 2019و همکاران (

بر فراوانی  مؤثرعوامل  ترین مهمدرختان را  مانی زنده
). 27کردند ( بیانهاي فرانسه  ها در جنگل خردزیستگاه

هاي طبیعی توان گفت در تودهبا توجه به این نکته می
برداشت درختان زیستگاهی قطورتر اثرات منفی 

تري برجاي خواهد گذاشت. درختان  اکولوژیکی بیش
تر هستند و این موضوع احتمال مسن معموالًقطورتر 

که این درختان در طول دوره زندگی خود در  این
معرض تغییرات جوي، حوادث طبیعی و یا مورد 

هاي وابسته (مانند دارکوب، قارچ، استفاده گونه

زي) قرار گرفته و در پوست یا تنه هاي چوبسوسک
تبدیل به درختان  درنتیجهار آسیب شده و خود دچ

سفیدي و صادقی تر است.  زیستگاهی شوند بیش
) نیز حفظ درختان با قطر حداقل یک متر را در 1399(

  داخل توده توصیه نموده و این امر را موجب 
ها و درختان زیستگاهی داراي ارزش  حفظ زیستگاه

 رافزا نرمخروجی ). 39تر عنوان کردند ( زیستی بیش
Integrate+  باارزشنشان داد که بسیاري از درختان 

اقتصادي اندك ممکن است داراي ارزش زیستگاهی 
گذاري درختان توده صرفاً  بنابراین ارزش؛ باالیی باشند

تواند منجر به از  ها میبر مبناي ارزش اقتصادي آن
 یاز ارزش اکولوژیک توجهی قابلدست دادن بخش 

نکته ضروري است که عالوه  . البته ذکر اینتوده شود
بر نوع گونه و قطر درخت، عوامل محیطی نیز در 

سزایی  هها نقش ب تعیین نوع و فراوانی خردزیستگاه
 .)30دارند (

  
  کلی گیري نتیجه

هاي  خردزیستگاه مطالعه حاضر نشان داد که
یافت  موردمطالعهممرز -هاي انجیلی مختلفی در توده

هاي  چنین افزایش قطر یکی از مؤلفه هم د.نشو می
  بنابراین ؛ ها است بر فراوانی خردزیستگاه اثرگذار

  باقی گذاشتن تعدادي از درختان قطور در توده 
ها  بستري براي ایجاد خردزیستگاه عنوان بهجنگلی 

که از عامل قطر  ضمن این .اهمیت باشد دارايتواند  می
بینی فراوانی  شاخصی براي پیش عنوان بهتوان  می

 روي درختان استفاده کرد. درمجموع ها خردزیستگاه
ها  هبر وقوع و فراوانی خردزیستگا مؤثرشناخت عوامل 

هاي  اکوسیستم تنوعدر حفظ  مؤثريتواند کمک  می
  جنگلی باشد.
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Abstract1 
Background and Objectives: In recent years the protection of biodiversity became an important 
goal in forest management and caused some conservative management approaches such as creating 
protected areas or areas in which no management has been implemented. In the last decade, habitat 
trees came under focus. Micro-habitats are structures on dead or alive trees in the forest including 
changes such as wounds and fractures caused by biological processes and provide places for forest 
living organisms. Nowadays the necessity of habitat tree protection has been emphasized in forest 
management and policies. This study aimed to assess the diversity and frequency of tree micro-
habitats in Persian ironwood- hornbeam forest stands at Bahramnia Forestry Plan (Gorgan). 
 
Materials and Methods: Therefore for assessing the trees’ micro-habitats 4 square sample plots 
each one with an area of 2500 m2 were selected and allometric characteristics (diameter and height) 
of all trees with a diameter more than 7.5 cm were recorded. Then according to an instruction the 
type and abundance of micro-habitats were assessed and recorded for all trees. A binocular was used 
for assessing the micro-habitats located on top of the tree crown and their upper trunk. The habitat 
value, as well as the economic value of all trees, have been calculated. A correlation test was used to 
assess the relationship between occurrence and frequency of micro-habitat with quantitative 
characteristics of all trees. 
 
Results: The result showed that the studied stand is an uneven-aged stand and the Persian-ironwood 
tree species is the most abundant tree species within it. The hornbeam trees have the highest average 
diameter and height, as well as the highest diversity and frequency of micro-habitats. The most 
frequent micro-habitats observed on the trees were EP, GR, and CV. The result of the correlation test 
showed a significant relationship between tree diameter and micro-habitat abundance. By increasing 
the tree diameter the number of micro-habitats significantly increased. 
 
Conclusion: Totally the results of this study show that there are different kinds of micro-habitats in 
the studied forest stands. Also, the tree diameter is one of the factors that affect micro-habitat 
abundance. Therefore it is of importance to maintain some of the high diameter trees in the forest 
stand. Understanding the effective factors on occurrence and abundance of the micro-habitats can be 
an important help in protecting forest biodiversity. 
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