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 های راش شرقیتودهدر درختان زیستگاهی  شناسیبوم و ارزش زیستگاهخردتنوع 

 

 2و سید محمدمعین صادقی *1کیومرث سفیدی
 

 کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیلدانشکدة دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل،  0

 شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرجدکتری جنگل 2

 (08/6/0968؛ تاریخ پذیرش: 00/5/0968)تاریخ دریافت: 

 چکیده
. ایان پاهوه    اسات  هاای جنگلای  سازگانبومدر تنوع زیستی ارزیابی برای شاخصی  ،زیستگاهخرد بوم شناسیو ارزش  تنوع ارزیابی سطح

در شرق استان گیالن انجام  عطرح شیرقال 295 پارسلدر های راش در جنگل زیستگاهخرد بوم شناسیسطح تنوع و ارزش ارزیابی  باهدف

 وجود هار منظور بررسی به دار خشک وتمامی درختان زنده  نمونههر قطعه درو  شد انتخاب نمونه یک هکتاریسه قطعه ،این منظورشد. به

لیال  بارای تح شاد.  ثبات   خرد زیساتگاه ، تعداد و نوع درخت ، ارتفاعبرابرسینهها شامل قطر آن هایو مشخصهبررسی  زیستگاهخردیک از 

ون و شاخص سیمپسوینر و -تنوع شانونهای شاخصغنای مارگالف،  شاخص ،تنوع آلفا، بتا و گاما هایشاخص ،زیستگاهخردوضعیت تنوع 

اصاله   صاد هار   یازاباه  خردزیساتگاه  2/22معادل ) درخت زیستگاهی 86روی  خردزیستگاه 026مجموع  دریکنواختی پیلو محاسبه شد. 

بودناد. درختاان دارای حفاره شاامل      خردزیستگاهترین ، کمیابسویلو میکرو ،ترینفراوان ،دارکوب هایحفره. شناسایی شد (درخت سرپا

را باه خاود    زیساتگاه خردهای روی گورچه بی  از نیمی از کل و حفره های اصلیشاخه هایتنه، حفره های روی، حفرهدارکوب هایحفره

میانگین تناوع  شوند. مشاهده می (درصد 9/66) راش شرقیگونۀ از  (درصد 0/08) که اغلب روی درختان زندهدرصد(  59) دادنداختصاص 

آن در  تارین فاراوان و محاسبه شد  2/09 زیستگاه، شناسیبومشاخص ارزش مقدار  دست آمد.به 00و  09/5، 66/0 یبترتبهآلفا، بتا و گاما 

و  خردزیساتگاه  تأمین منظوربهز یک متر ا قطورتردرختان زیستگاهی  حفظ و نگهداری بر این اساس. شدمشاهده متر سانتی 01-21 طبقۀ

 .دشوتوصیه می هاجنگلحفظ تنوع زیستی در 

 .مدیریت زیستگاه، ایتنهشکاف  دارکوب، حفرة، همگام با طبیعت شناسیجنگل، آشیانه کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

تنوع گیااهی و جاانوری از اهاداف مهام      ت ازظاحف

دهد کاه  ها نشان میپهوه سازگان است. مدیریت بوم

جنگلی را  هایسازگانبومتنوع زیستی، پایداری و تولید 

در حقیقات   (. 2et al., 201Larrieuدهاد ) افزای  مای 

و خادما  آن تحات    ساازگان باوم کارکردهای مختلاف  

فون و فلور آن قرار دارد و کااه  درازماد     تنوع تأثیر

در مقابلاه باا   سازگان بومتنوع زیستی به کاه  توانایی 

مادیریت  (. Barlow et al., 2016)انجامد میها آشفتگی

اساسای   تاأثیر جنگل در افزای  یا کاه  تنوع زیستی 

شناسای کاه باا    جنگلجنبۀ اقداما  مدیریتی از دارد و 

 خردزیساتگاه )مانند وجاود  توده  شرایطدیگر و ساختار 

 .است تأثیرگذارتنوع زیستی  بر ،داردارتباط در جنگل( 

ای توسط گوناه مکان کوچکی است که  زیستگاهخرد
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زیساات،  منظااوربااههااا خاااص یااا گروهاای از گونااه  

 اساتفاده ا، تولید مثال و پناهگااه   غذتهیۀ سازی، آشیانه

حفاظ و نگهاداری از   . (Asbeck et al., 2019) دشاو می

مهمی است که در مادیریت  مسئلۀ ، یدرختان زیستگاه

(. Larrieu et al., 2018جنگل باید در نظر گرفته شود )

سااارپا یاااا زنااادة درختاااان  ،درختاااان زیساااتگاهی

هااایی را باارای کااه زیسااتگاه هسااتنددارهااایی خشااک

آورناد  فاراهم مای   در جنگل های جانوری و گیاهیهگون

(Larrieu et al., 2018)  ممکان   هاا زیساتگاه خرد. ایان

ای )الپای(، درختاان   درختاان دارای شاکاف تناه   است 

درختاان  های پوسایده،  یا شاخه دارای پوسیدگی در تنه

هاا یاا   فیات دار، اپای پوست ضخیم، درختان حفرهدارای 

د. درختااان نباشاا درختااان چنگااالی یااا چندشاااخه  

شاوند  میای ساختار ویههگیری شکلموجب زیستگاهی 

را جنگال  ساازگان  ان در بومجانورزیستگاه بخشی از  که

درصاد از   25کام  دسات هاا  جنگال  . درگیارد در بر می

 شکل مساتقیم یاا غیرمساتقیم از درختاان    بهجانداران 

هاای مادیریتی در   برند. تغییر شیوهزیستگاهی بهره می

ماایالدی بااه کاااه  تعااداد درختااان   زدهم نااوقاارن 

هاای تحات مادیریت و در نتیجاه     زیستگاهی در جنگل

اسات.  انجامیاده  ای در ایان منااطق   کاه  تنوع گوناه 

اغلااب درختااان بااا توجااه بااه قطاار هاادف برداشاات در 

کهولت از مرحلۀ های جنگلداری قبل از رسیدن به طرح

در اند تا جایی کاه اماروزه   شده های جنگلی حذفتوده

تعداد درختان زیستگاهی باا   ،تحت مدیریت هایجنگل

متر، نیم تا دو درخات  سانتی 61بی  از برابرسینۀ قطر 

. (Bütler et al., 2013) شده اسات  در هر هکتار گزارش

در افازای  توجاه باه چناین درختاانی کماک بزرگاای       

هاای مختلاف   نگهداری و افزای  ارزش زیستگاهی گونه

خواهاد  شاده  های مادیریت گلگیاهی و جانوری در جن

درختاان  تعاداد  جنگال و   یمادیریت  هایبین شیوه .بود

کاه  طاوری داری وجود دارد، باه ارتباط معنی یزیستگاه

کالسایک مادیریت   شایوة  هایی که باه  در جنگلاغلب 

داری کمتر طور معنیاند، تعداد درختان زیستگاه بهشده

رو تعااداد ایاان از. بااود نخااوردهدسااتهااا از جنگاال

بیشاتر   نخاورده های دسات در جنگل های خردزیستگاه

فراوانی و تناوع درختاان   (. Vuidot et al.,2011است )

اغلب با افزای  قطر درختاان )افازای     نیز زیستگاهی

 یاباد  هاای جنگلای افازای  مای    سن درخت( در تاوده 

(8Larrieu et al., 201Larrieu & Cabanettes, 2012; ) 

درختاان بازر) )قطار و    ل احتماال تبادی   طوری کهبه

بیشاتر اسات   ( باه درختاان زیساتگاهی    بیشاتر  ارتفاع

(Asbeck et al., 2019.) 

 پااااهوه   سااااه فقااااط ی،داخلاااا منااااابع در

  .اناااادپرداختااااه زیسااااتگاهخردبااااه بررساااای  

Eshaghi Rad & Khanalizadeh (2014)  مقایساۀ  با

هاای بخا    در قسامتی از جنگال   زیستگاهخردی کمّ

باه ایان نتیجاه رسایدند کاه      جمند در گلبند نوشاهر  

دار و در حاال پوسایدگی   میانگین تعداد درخت حفاره 

داری بیشتر از پارسال  صور  معنیدر پارسل شاهد به

 Sefidi (2018)دیگار،   یدر پهوهش .استشده مدیریت

ی فراواناای درختااان زیسااتگاهی و  بااه ارزیااابی کمّاا 

سایاهکل  هاای  جنگال هاای راش  دارها در تودهخشکه

نتیجه رسید که در هر هکتاار   به اینخت و گیالن پردا

  وجااااود دارد. درخاااات زیسااااتگاه  26جنگاااال، 

Sefidi (2015)   مادیریتی بار   ساابقۀ   تاأثیر با بررسای

نشان داد که بیشترین  هازیستگاهخردفراوانی برخی از 

فراوانی متعلق به درختان دارای حفره، درختاان دارای  

 .بودای شکاف تنه

ه، افاازای  حرااور  بااا توجااه بااه مااوارد یادشااد   

سابب پیییادگی بیشاتر سااختار جنگال       زیستگاهخرد

(Winter et al., 2015 )   و در نتیجه پایاداری بیشاتر آن

آگاهی از وضعیت بنابراین ؛ شودها میدر مقابل آشفتگی

تواناد  نشاده، مای  هاای مادیریت  در جنگل زیستگاهخرد

شده های مدیریتالگوی مناسبی برای سوق دادن جنگل

تان زیستگاه باشاد. باا   خافزای  نگهداری از دربه سمت 

در  زیساتگاه خرددرباارة  اندک بودن اطالعاا    هتوجه ب

 بررسی فراوانی و ،این پهوه  هدف ،های طبیعیجنگل

شناختی درختان بومها و تعیین ارزش خردزیستگاهتنوع 

 .است های هیرکانیدر جنگلزیستگاهی 
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 هامواد و روش

 پژوهشمنطقۀ 

 بخا   295 پارسال راش  هایتوده درتحقیق این 

ایاان . گرفااتهکتاار انجااام   22ت شایرقالع بااا مساااح 

پارسل تحت مدیریت با روش برداشت گزینشی باود و  

طاارح . گرفااتبرداشاات در آن انجااام  دورة دومااین 

دیلمان سیاهکل و تحات مادیریت   منطقۀ قالع در شیر

ارتفااع  کل منابع طبیعی استان گیالن قرار دارد. ادارة 

و جهات  دریاا  متار از ساطح    825 این پارسل متوسط

 0216آن شمال غربی است. مقدار بارش ساالنه دامنۀ 

گاراد  درجۀ سانتی 6/02متر و متوسط دمای هوا میلی

 روی سان   پارسال های این خاکگزارش شده است. 

بااا  کاای متعلااق بااه دوران دوم )ژوراساایک( بسااتر آه

ط دارای نقابیشتر که در دارد متوسط قرار  نفوذپذیری

و  تیا  اصالی   .ای جنگلی شسته شده استخاک قهوه

توساکا اسات.    گوناۀ پارسل راش، ممرز همراه با  غالب

نیاز  تی  راش، ممرز و نیز راش، توسکا همراه با ممرز 

گونۀ  ،های همراهترین گونهکه از مهمشود مشاهده می

. همیناین گیاهاان خااس،    تاوان ناام بارد   را مای  پلت

شااود و آسااپروال مشاااهده ماای ، متااامتیخاااسکولااه

(GNRA, 2004.)  انباوه و   معمولطور بهپوش  تاجی

هاا ناهمساال و اغلاب چناد     این توده انبوه است ونیمه

از ساهم بیشاتری    زیااد، و طبقا  قطری هستند سنی 

 .گیرنددر بر میرا در این پارسل درختان 

 اجرای پژوهش ۀشیو

ه گردشای، سا  اطالعا  قبلای و جنگال   به با توجه

 بااااه مساااااحت یااااک هکتااااار   نمونااااه قطعااااه

(Sagheb-Talebi & Schütz, 2012 ) شاکل مرباع   باه

متار از   211حاداقل  فاصلۀ و با  متر( 011×011ابعاد )

 های برداشت گزینشی درختاان جاده و دور از محدوده

برابرساینۀ  قطر  شد.انتخاب  راش شرقیغلبۀ گونۀ و با 

 ن باا دقات  از سطح زمی 91/0 در ارتفاع)درختان همۀ 

 کا  دوباازو و ارتفااع   باا اساتفاده از خاط    (مترسانتی

با اساتفاده از متار لیازری     (متربا دقت دسی) درختان

متار  ساانتی  5/6درختاان باا قطار بای  از     همۀ برای 

از درختااان زنااده و  قطعااهدر هاار گیااری شااد. اناادازه

درخات، وجاود یاا    تنۀ ، پس از بررسی کامل دارخشک

آن، نااوع زیسااتگاه براساااس روی  خردزیسااتگاهنبااود 

، وضعیت درخات )زناده یاا خشاک(،     0تعاریف جدول 

 .شاادآن ثباات  و ارتفاااع برابرسااینه گونااه، قطاارنااوع 

اساااس آخاارین تعاااریف بخاا  تحقیقااا  جنگاال  بر

 اناواع تارین  مهام ( Kraus et al., 2016اروپا )اتحادیۀ 

 .(0)جدول  بررسی شدتحقیق در این  زیستگاهخرد

 (,.Kraus et al 2016) زیستگاهخردهر  فیو تعر یلمشخصا  ک -0 جدول

 تعریف اختصار خردزیستگاهنوع 

 متر(سانتی 01کمتر از حفرة های ایجادشده توسط دارکوب )قطر حفره WPC های دارکوبحفره

 متر(سانتی 01اصلی )حداقل قطر تنۀ های روی حفره TC اصلی ۀهای روی تنحفره

 های اصلیمتر روی شاخهسانتی 5قطر حداقل های با حفره BH درختانشاخۀ روی  یهاحفره

 متر با تجمع آبسانتی 05قطر حداقل های روی گورچه با حفره DE درختگورچۀ حفره روی 

 مترسانتی 25مساحت حداقل درختان با پوسیدگی و شکاف روی پوست با  BL شکاف روی پوست

 مترسانتی 21قطر اضافی نامعمول با حداقل روی  مشاهدة  BU غده یا رشد اضافی روی تنه

 دارانپرندگان یا برخی مهرهآشیانۀ وجود  NE آشیانه

 های قطورهای پوست تنه یا شاخهتجمع خاک روی شکاف MS میکروسویل

 متریسانت 05قطر حداکثر گورچه با  یرو یهاحفره RBC درختگورچۀ روی  های کوچکحفره
 های اصلی درختشده در تاج یا شاخهخشک های پوسیده یا کامالًود شاخهوج DW بخ  خشک یا پوسیده

 مترسانتی 5اندازة حداقل اصلی درخت با تنۀ یافته روی های ماکروسکوپی رشدقارچ FSF ایهای تنهچقار

 مترسانتی 01و عمق  0، عرض 91اصلی با طول حداقل تنۀ وجود شکاف روی  CR ایشکاف تنه
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 روش تحلیل

تناوع اناواع مختلاف    ، مطالعاتی ۀنمون هدر هر قطع

. باه  شاد تحلیال   هقطعهر ( در 0)جدول  زیستگاهخرد

دهندة ارائهکه استفاده شد شاخص ش  این منظور از 

بارای بررسای غناا، از    . بودناد  تناوع یکناواختی و  غنا، 

کاه  ای مارگالف بهاره گرفتاه شاد    شاخص غنای گونه

نهایت اسات و  ت بیمقدار این شاخص بین صفر تا مثب

هاای بیشاتری در هار    گوناه  تعدادهرچه بیشتر شود، 

. بارای بررسای   (Margalef, 1958)حراور دارد   قطعه

تحاات هااای قطعااه هااا دریکنااواختی و همگناای گونااه

 از شاخص یکناواختی پیلاو بهاره گرفتاه شاد     بررسی 

(Pielou, 1966 .)  توزیاع و  دهنادة  نشاان این شااخص

های مختلف است. برای گونه فراوانی افراد اجتماع بین

از پنج شااخص تناوع آلفاا،     زیستگاهخردتنوع بررسی 

وینر و سیمپساون بهاره گرفتاه شاد.     -گاما، بتا، شانون

عبار    Kozák et al. (2018)تنوع آلفا براساس تعریف

شده روی یاک درخات   ثبت زیستگاهخرداست از تعداد 

تعاداد  مجماوع  دهنادة  نشاان تناوع گاماا   و زیستگاهی 

  اساات شااده در هاار قطعااه شاامارشهااای یسااتگاهز

(Kozák et al., 2018).  تنوع بتا که نسبتی از تنوع گاما

باین   زیساتگاه خرددهد که تناوع  نشان می استبه آلفا 

 کناد درختان زیستگاهی به چه شاکل تغییار پیادا مای    

(Whittakar, 1960.) هاای تناوع   بر این از شاخصعالوه

و  (ver, 1949Shannon & Wea) وینااار-شاااانون

باارای تحلیاال تنااوع  (Simpson, 1949) سیمپسااون

ر نااوی-شاااخص شااانون .اسااتفاده شااد زیسااتگاهخرد

عادم اطمیناان   درجۀ تخمینی از میانگین دهندة نشان

در پیشگویی تعلاق یاک فارد اسات. هرچاه شااخص       

ر بیشااتر باشااد، قطعااه دارای شاارایط   نااوی-شااانون

در شااااخص  (.Peet, 1974تاااری اسااات )مناساااب

ای، فراوانای  غنای گوناه گیری اندازه جایبهسون سیمپ

  شاااودمااایهاااا محاسااابه  تااارین گوناااه غالاااب

(Simpson, 1949).    زیساتگاه خردهمینین بارای هار 

منطقاه، ارزش زیسااتگاهی مربااوط   شااده درشناساایی 

 :(Kraus et al., 2016) محاسبه شد 0رابطۀ براساس 

 (0رابطۀ ) 
1

n

i j j j j

j

H N s R D


    

iH:  ارزش زیستگاهی درخات  شاخصi، jN:   تعاداد

انادازة  : مقدار عددی مرباوط باه   j ،sنوع  خردزیستگاه

مقادار عاددی وفاور یاا     : Rفیزیکی درخات زیساتگاه،   

مقادار عاددی    D و (2جادول  ) خردزیساتگاه کمیابی 

 است. (2جدول ) خردزیستگاهبرای تشکیل  الزمزمان 

 (Kraus et al., 2018)ای طبیعی هدر جنگل Dو  Rهای مقادیر عددی شاخص -2جدول 

 وفور یا کمیابی 

 های طبیعیدر جنگل
مقدار  خردزیستگاهتوسعۀ گیری و شتاب )زمان( شکل Rمقدار 

D 

 0 های طبیعیسریع یا در ارتباط با رویدادهای پرتکرار در جنگل 0 پرتکرار

 2 یعیطب هایدر جنگل متداول یهادادیدر ارتباط با رو ای عیسرنسبت به 2 معمول

 9 یعیهای طبدر جنگل نسبت نامتداولبه یهادادیدر ارتباط با رو ای نسبت کندبه 9 نسبت کمیاببه

 2 های طبیعیکند یا در ارتباط با رویدادهای کمیاب در جنگل 2 کمیاب

 5 های طبیعیبسیار کند یا در ارتباط با رویدادهای بسیار کمیاب در جنگل 5 بسیار کمیاب

 

 جینتا

 زیستگاهخردفراوانی 

اصله درخات زناده    010در این بررسی در مجموع 

 نباود منظور بررسی وجود یاا  هب قطعهیا خشک در سه 

 026مطالعااااه شااااد. در مجمااااوع  خردزیسااااتگاه

درخاات زیسااتگاهی در ایاان    86روی  خردزیسااتگاه

در هر هکتاار، نزدیاک    دیگر عبار بهمنطقه ثبت شد. 

وی درختااان زنااده و ر متفاااو  خردزیسااتگاه 51بااه 
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 یازاباه به این معنا که ؛ خشک در منطقه مشاهده شد

در  خردزیساتگاه  2/22 ،اصاله درخات سارپا    صاد هر 

هی میانگین درختان زیستگا طوربهمنطقه وجود دارد. 

و  داشااتند متاارسااانتی 86در منطقااه قطااری معااادل 

متار؛  ساانتی  219) ثبت شد 0قطعۀ بیشترین قطر در 

قطار درختاان زیساتگاهی    کمینۀ  . همینین(9جدول 

(. 9 ثبت شد )جدول 2 قطعۀدر بود که متر سانتی 99

متر برآورد شد  26متوسط بلندی درختان زیستگاهی 

 خردزیساتگاه یاک  کام  دستو بلندترین درخت دارای 

 9. جااادول داشاااتمتااار  92حااادود در ارتفااااعی 

اندازه درختان زیستگاهی را در منطقه به  هایمشخصه

 دهد.مطالعاتی نشان میقطعۀ تفکیک سه 

 ی راش شرقیهاجنگلای درختان زیستگاهی در های اندازهمشخصه -9جدول 

شماره 

 قطعه

 ارتفاع درختان زیستگاهی )متر( متر(درختان زیستگاهی )سانتیۀ نیبرابرسقطر 

 شینهبی کمینه میانه خطای معیار( ±میانگین ) بیشینه کمینه میانه خطای معیار( ±میانگین )

0 2/5 ± 5/60 88 90 219 6/1 ± 9/91 0/91 6/06 0/20 

2 2/2 ± 5/82 65 99 098 0/1 ± 6/28 5/90 06 0/95 

9 9/9 ± 6/86 86 95 022 6/1 ± 6/26 5/91 9/08 0/90 

 

در  خردزیساتگاه تارین  های دارکاوب فاراوان  حفره

 زیساتگاه خردباود و در مجماوع گاروه    منطقۀ تحقیق 

، بای  از نیمای از کال    ناواع مختلاف  دارای حفره در ا

 درصااد( را بااه خااود اختصاااص داد 59) زیسااتگاهخرد

هااای دارکااوب، . ایاان گااروه شااامل حفااره(0)شااکل 

و  هاای اصالی  هاای شااخه  های روی تنه، حفاره حفره

 پس. استدرختان قطور  ۀگورچمی روی های دائحفره

روی های ساپروکسایلیک  شکاف روی تنه و قارچ آن از

 2/02و  6/02ترتیاب باا   ین فراوانای را باه  تنه بیشاتر 

اس . براسا (0)شاکل   دناد به خاود اختصااص دا  درصد 

سارپا  زنادة  اصله درخت  صد یازابه ،تحقیقنتایج این 

شاود و همیناین   مشاهده می خردزیستگاه 22در کل 

اصاله   2/9روی تناه و  حفارة   2/9دارکوب، حفرة  0/9

 .(0)شکل  درخت دارای شکاف روی تنه وجود دارد

 

 قطعۀ تحت مطالعهبه تفکیک سه  زیستگاهخردفراوانی انواع مقایسۀ  -0شکل 

 

 بیشااتر تشااکیلبراساااس نتااایج ایاان پااهوه ،  

روی ن خشااک و هاام هاام روی درختااا ،زیسااتگاهخرد

. همینااین (2)شاکل  افتااد مای درختاان زناده اتفاااق   

روی  بیشاتری را فراوانای   خرد هایهبسیاری از زیستگا
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قایساه باا درختاان خشاک نشاان      در مدرختان زناده  

 هااایحفااره شااامل زیسااتگاهخرددهنااد. فراواناای ماای

 روی درختاان  و شاکاف روی پوسات   هاقارچدارکوب، 

همینااین  اساات. زنااده بیشااتر از درختااان خشااک 

بزر) روی گورچاه، غاده    هایحفره خرد هایزیستگاه

یااا رشااد اضااافی روی تنااه و میکروسااویل فقااط روی 

در مجماوع   (.2ند )شاکل  شاد تان زنده مشااهده  درخ

روی درختاان   زیستگاهخرددرصد از فراوانی کل  0/08

 در منطقااه خردزیسااتگاهبیشااترین  .شااد ثبااتزنااده 

اسات   های دارکوب روی درختان زناده مربوط به حفره

را بااه خااود  زیسااتگاهخرداز کاال درصااد  6/02کااه 

 (.2تخصیص داد )شکل 

 

 تفکیک وضعیت درخت به زیستگاهخردفراوانی انواع مقایسۀ  -2شکل 

 

روی درختاان راش   زیساتگاه خردبیشترین فراوانی 

از  9/66(. در مجماااوع 9مشااااهده شاااد )شاااکل   

درصد روی  6/22روی درختان راش و  هازیستگاهخرد

(. اغلب 9درختان ممرز، پلت و توسکا دیده شد )شکل 

روی درختاان راش   فراوانای بیشاتری   هاا زیستگاهخرد

(. برخای از  9دارناد )شاکل    ی دیگار هانسبت به گونه

 های ماکروسکوپی اغلبزیستگاه نیز مانند روی  قارچ

روی یک گونه )راش شرقی( و در ماواردی نیاز مانناد    

های درختی )خشاک یاا   ای روی اغلب گونهشکاف تنه

 .(9زنده( مشاهده شدند )شکل 

 

 نمونه به تفکیک سه قطعه زیستگاهخردفراوانی انواع مقایسۀ  -9شکل 
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 زیستگاهخردتنوع 

 ناوع  02باه  متعلاق   خردزیستگاه 026در مجموع 

براسااس تعااریف موجاود     زیساتگاه خرداصلی از انواع 

 0قطعۀ در  خردزیستگاهشناسایی شد. بیشترین تعداد 

. تنوع در سطوح مختلف مقدار (2)جدول  مشاهده شد

(. 2دول نشاان داد )جا   عددی متفاوتی را در سه قطعه

اما تنوع بتا  ،استمقدار بیشترین  0قطعۀ تنوع آلفا در 

 زیاادتر اسات  دیگر قطعۀ ، در دو بیشتر استو گاما که 

هاای تناوع و غناا در    . مقدار عددی شاخص(2)جدول 

یکناواختی و پاراکن     نظار اما از  ،کمتر است 0 قطعۀ

وضاعیت   0قطعۀ  ،تعداد زیستگاه بین انواع مختلف آن

 (.2)جدول  داردبهتری 

 به تفکیک سه قطعه زیستگاهخردهای غنا، تنوع و یکنواختی شاخص -2جدول 

شمارة 

 قطعه

 هاشاخص

تعداد 

 خردزیستگاه

تنوع سطح 

 آلفا

 تنوع سطح

 بتا

تنوع سطح 

 گاما

غنای 

 مارگالف

تنوع 

 سونپسیم

-تنوع شانون

 وینر

یکنواختی 

 پیلو

0 00 00/2 52/5 6 62/0 25/6 16/2 62/1 

2 26 00/0 2/6 02 85/2 22/6 92/2 69/1 

9 22 02/2 0/2 02 62/2 92/8 25/2 60/1 

 

 زیستگاهخرد شناسیبومارزش 

شاااخص ارزش متوسااط  مقاادار ،اساااس نتااایجبر

در  0 و قطعۀدست آمد به 2/09 در سه قطعه زیستگاه

 شناسااایباااومبیشاااترین ارزش باااین ساااه قطعاااه، 

ار کمینااه و (. مقااد2)شااکل  را دارا بااود زیسااتگاهخرد

در  9ترتیاب  باه این شااخص در کال منطقاه     ۀبیشین

 دست آمد.به 0قطعۀ در  28و  2قطعۀ 

 

  سه قطعهبه تفکیک  یستگاهیدرختان زمقادیر عددی ارزش مقایسۀ  -2شکل 
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درخت زیساتگاهی باا مقادار عاددی      ترینباارزش

 یافت شاد. ایان درخات    یکنمونۀ  در قطعه 28ارزش 

که چهاار   بود مترسانتی 025ا قطر راش شرقی بگونۀ 

روی آن وجود داشات.  از سه نوع مختلف  خردزیستگاه

روی گورچاه، آشایانه و رویا      دائمای حفارة  داشتن 

ترین کروسکوپی این درخت را به ارزشامند های ماقارچ

ی هاا بدل کرده است. در بین گوناه درخت زیستگاهی 

ارزشاامندترین درخاات زیسااتگاهی متعلااق بااه  ،دیگاار

کاه   متار سانتی 029پلت با قطر گونۀ ست از ا درختی

روی آن ثباات شااد.  از دو نااوع  خردزیسااتگاهسااه 

است  21تا  01بین  در هر سه قطعه طبقه ترینفراوان

هاای باا   طبقاه داد و در  که وضعیت متوسطی را نشان

وضاعیت   2و  0هاای  ، قطعه91 مقادیر عددی بی  از

 ین سه قطعهدر ب ،متوسططور بهتری را دارند. مطلوب

از درختاااان زیساااتگاهی، ارزش   درصاااد 00تنهاااا 

 0/1حادود   باین  این ازو دارند  21بی  از  شناسیبوم

تا  2 طبقۀدرصد از فراوانی کل درختان زیستگاهی در 

ارزشمندترین درختان زیستگاهی حراور   عنوانبه 51

 .(5)شکل  دارند

 

 بررسیتحت های قطعهارزش زیستگاهی به تفکیک  یهاطبقهن زیستگاهی در پراکن  درختا -5 شکل

 

 بحث

اولیااۀ افاازای  سااطح تنااوع زیسااتی از اهااداف   

هاای  در اجارای طارح  های مدیریت جنگل است. طرح

-باه توقاف بهاره   جنگلداری در شمال ایران، با توجاه  

-باوم ی وضاعیت  برداری، فرصت مناسبی بارای ارزیااب  

از سوی دیگار   فراهم شده است. هااین جنگل شناختی

-تنوع جاناداران باه  تحقیق و های با توجه به دشواری

هاای  نسابت بازر) در واحاد   هاای باه  ویهه در مقیاس

اطالعا  کمی از وضعیت تنوع و ارائۀ  مدیریتی جنگل،

گر وضعیت تنوع زیساتی  بیان ،خردهایزیستگاهفراوانی 

یاان ارزش  ب ،بر ایان عالوه. خواهد بودها در این جنگل

ی راهنماا  تواناد درختاان زیساتگاهی مای    شناسای بوم

مادیریت و پاای    بارای   تعیین راهبردهاای مشاخص  

 026 ،در ایان بررسای  . باشدها جنگل در زیستگاهخرد

 درخات زیساتگاهی ثبات شاد.     86روی  خردزیستگاه

ای بیشاترین تعاداد   درختان دارای حفره و شکاف تناه 

بااه خااود   2/02و  6/02 ترتیااب بااا بااهدر هکتااار را 

هاای  دیگاری در جنگال  پاهوه    در اختصاص دادند.

در  Khanalizadeh (2014) Eshaghi Rad &شامال،  

را )خشاک سارپا(    خردزیستگاه 02بیشترین مشاهده 

 اخاتالف،  ایان  . یکای از دالیال اصالی   گزارش کردناد 

  .خااارد اسااات هاااایزیساااتگاهتعااااریف متفااااو  
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Sefidi (2018)  اسات ده کار گازارش  نتایج مشابهی را .

اصله  80 زیستگاهخردتعداد درختان زیستگاهی میزبان 

 بیشاترین  ،درختاان دارای حفاره   وذکار شاد   در هکتار 

، تحقیاق در قیاس با این . بودندمورد  26با  خردزیستگاه

 ،اگرچه مقدار عددی درختان زیساتگاهی مشاابه اسات   

 زیساتگاه خردتعریف و بررسی تعداد محادودی از اناواع   

 موجاب و میکروساویل در بررسای اخیار    مانند آشایانه  

 شاده اسات.   زیساتگاه خرداناواع  هایی در تعاداد  تفاو 

 یهااا ناااوع همینااین در مطالعااا  گذشاااته حفااره   

کاه در   درحاالی  ،شادند زیستگاه در نظر گرفته مای خرد

براساس انادازه  )ها از حفرهمتفاو  این بررسی چند نوع 

راش  هاای جنگال در شمارش و ثبات شادند.   ، (و محل

 زیساتگاه خردبرای فراوانای اناواع   مقادیر متفاوتی  ،وپاار

 درGrossmann et al. (2018)  .گازارش شاده اسات   

 مطالعااه ای در جنااوب غرباای کشااور آلمااان و در    

 و ناراد  (Fagus sylvaticaاروپاایی )  هاای راش جنگل

(Abies alba)،  را خشااکیدگی تاااج   فراواناای شااکل

 آن از پاس و اصاله   5/2ترین زیساتگاه  عنوان فراوانبه

گازارش  اصاله   2را نزدیک باه  ها فیتبرای حرور اپی

جناوب غارب آلماان،    آمیختۀ های در جنگلاند. کرده

 0/2و تناااوع  خردزیساااتگاه 0/9 روی راش اروپاااایی

 سافید  ناراد گوناۀ  این مقدار بارای  . گزارش شده است

  گاااازارش شااااده اساااات 0/0و  0/2 ترتیااااببااااه

(Asbeck et al., 2019 .) گذشاته قیقاا   تحبراساس، 

هاای  مادیریتی، رژیام  ساابقۀ  مانناد  عوامل متعاددی  

تحولی تاوده در کناار   مرحلۀ آشفتگی در منطقه و نیز 

هاا را  فراوانی زیستگاه توانندمیترکیب و ساختار توده 

 تحقیقاااا  قااارار دهناااد. براسااااس   تاااأثیرتحااات 

Asbeck et al. (2019)،  و حرااور  تااودهترکیااب

ار ذگا اثرهاا  زیساتگاه اوانای  بر فر بر)سوزنیهای گونه

اغلااب  ،درختاایمختلااف  هااایگونااههمینااین  .اسات 

 هساااتند  زیساااتگاهخردمیزباااان اناااواع متفااااوتی از 

(1et al., 201 Vuidot .) مدیریتی جنگل و نیاز  سابقۀ

بر فراوانای   مؤثرعوامل دیگر طبیعی بودن آن از درجۀ 

 (.Larrieu et al., 2012سات ) هازیستگاهخردهریک از 

 در انادکی تحقیقا  شمال ایران،  هایجنگلدر  اگرچه

و  رسد طبیعی باودن نظر می بهگرفته انجام زمینه  این

 شارقی  راش هاای جنگال در تاوده  سااختار   ناهمگنی

 شاده اسات   زیستگاهخردافزای  فراوانی و تنوع سبب 

همیناین باه نظار    . درخات(  صد یازابهزیستگاه  22)

ه باه تناوع   شامال ایاران باا توجا    های جنگلرسد می

نسابت  باه  یسااختار ، درختاان زیساتگاهی  هاای  گونه

دارناد.   راش در اروپاا هاای  جنگال پیییده در قیاس با 

تری از تحاول  در مراحل پیشرفته شدن واقعهمینین، 

 هاای زیساتگاه  سبب شده است کاه  ،یجنگلهای توده

 .(Sefidi et al., 2014) دنشاااتااری داشااته بمتنااوع

 هاای جنگال  et al., (2017) Nagel تحقیاق براسااس  

 قطاور درختاان   بیشتر بودن فراوانی دلیلرست بهکهن

بیشتر و متنوعی را برای  هایزیستگاه )زنده و خشک(،

شمال ایاران نیاز   های جنگلکنند. ن فراهم میاجاندار

زنااده  قطاور  درختااان زیااد داشااتن تعاداد   ۀواساط باه 

(Azaryan et al., 2015 ) و خشااااک در فاااااز 

هااای راش مراحاال تحااولی جنگاال  رساات از کهاان

(Nobahar et al., 2018)  پیییاادگی زیااادی در ،

گیاری  شاکل سابب  شود که ساختار توده مشاهده می

 .شودمی زیستگاهخردانواع متنوعی از 

روی درختاان   زیساتگاه خردتعاداد   ،براساس نتایج

در  درصااد 56) اساات دارخشااکرپا باای  از ساازنااده 

ق پااهوه  در ایاان نتیجااه مطاااب .(درصااد 29 مقاباال

اسات کاه فراوانای     آمریکاا بر) شرق های پهنجنگل

سارپا دوبرابار درختاان    زنادة  هاا روی درختاان   حفره

 در حالاین با(، Fan et al., 2003خشک گزارش شد )

در تحقیقااا  هااای باارخالف یافتااه نتااایج  مااواردی

  اروپااااا اساااات در شاااارق راش هااااای جنگاااال

(Vuido et al., 2011; Larrieu et al., 2012).   ایان

 . درشاود مای تفسایر   زیساتگاه خردبراساس نوع  هاتفاو 

هاای  شاامل حفاره   زیساتگاه خردفراوانای   حاضرتحقیق 

هااا و شااکاف روی پوساات روی درختااان دارکااوب، قااارچ

 کااه درحااالی ،خشااک بیشااتر از درختااان زنااده اساات 

هاای  های اضاافی )سارطانی(، حفاره   روی های زیستگاه
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روی درختان زنده ثبت شاده  روی گورچه و آشیانه اغلب 

پوسیدگی و وجاود  فرایند آغاز  دلیلبه دارخشکاست. در 

هاای  حفاره تشاکیل  هاا و  فیات حرور اپی ،الرو حشرا 

در (. Regnery et al., 2013) اسات  انتظار قابلکوچک 

در فرانسااه  ساافید و نااراداروپااایی راش هااای جنگاال

 شاکاف روی تناه   سایلیک و کهاای ساپرو قارچ فراوانی

کاه   ، درحاالی گزارش شده است دارخشکبیشتر روی 

هاای روی گورچاه در   حفاره فراوانای  در همین منطقه 

  ساااارپا بیشااااتر اساااات زناااادة درختااااان راش 

(Cabanettes, 2012 &Larrieu  .)ایاان باارافاازون ،

درختااان نیااز باار احتمااال مورفولوژیااک هااای ویهگاای

 نموناه،  عنواناثر دارد. به خردهایزیستگاه گیریشکل

گنین، فراوانای  یلتجزیۀ یند ابا فر همزمان داردر خشک

های مسائول پوسایدگی و نیاز تجماع برخای از      قارچ

یاباد. همیناین ناوع    زیر پوست افزای  میحشرا  بر 

ای و حفرا ، شکاف تناه گیری شکلپوست درخت در 

، حراور  براسااس مشااهدا   . است مؤثرشکاف پوست 

 روی  Fomes fomentariusهاااایی مانناااد  قاااارچ

مراحاال ابتاادایی و در شاارقی راش شکسااتۀ درختااان 

  اساااات گاااازارش شااااده پوساااایدگی  فراینااااد

(Sefidi & Etemad, 2015 .) دالیاال تاارینمهااماز 

هاای دارکاوب و نیاز    حفاره هاای  زیستگاهزیاد فراوانی 

عاماال  یهاااقااارچ، نقاا  هااای ماکروسااکوپیقااارچ

تحقیااق در . اساات دارخشااکتجزیااه پوساایدگی در 

بارای   هاا دارکاوب توسط  دارخشکخاب انت بر دیگری

باا  (. Zahner et al., 2012اسات )  شاده  تأکیاد تغذیه 

پیشارفت  پیشرفت پوسیدگی در چنین درختانی شااهد  

 هاا حفاره اندازة و  راوانیفو افزای  پوست در پوسیدگی 

افازای   سابب  در نتیجه فعالیت پرندگان هساتیم کاه   

ر شاد  متاذک همینین بایاد  . شودمی زیستگاهخردتعداد 

دیگار  باه   در تاوده نسابت   تعاداد درختاان خشاک   که 

 درصاد  5/8. تنهاا  سرپا همواره کمتر استزندة درختان 

سبب خشک سرپا بودند که تودة درختان  از فراوانی کل

روی درختان خشک در  هازیستگاهکاه  احتمال ثبت 

برای  حالاین باسرپا شده است. زندة مقایسه با درختان 

نراد در فرانسه احتمال وقوع زیستگاه راش، بلوط و گونۀ 

 در کاال بیشااتر گاازارش شااده اساات  دارخشااکروی 

(Paillet et al., 2019) .زیسااتگاهخردگیااری شااکل 

 بیشاتر در  .دهاد هاا نشاان مای   هایی را بین گونهتفاو 

راش اروپا نیاز نتاایج مشاابهی    های جنگل هایپهوه 

 Cabanettes, 2012 &Larrieu; ) گزارش شده اسات 

illet et al., 2019Pa   در ایاان بررسای نیاز مطااابق .)

ی اهاای راش بار  انتظار و باا توجاه باه انتخااب تاوده     

روی درختان زیساتگاهی   زیستگاهخردفراوانی  ،مطالعه

 است. ی دیگرهامراتب بیشتر از گونهبهراش 

وضاعیت   ،های تناوع و یکناواختی  اساس شاخصبر

 دوجاو در منطقاه  خارد  هاای در تنوع زیستگاهمطلوبی 

تنوع آلفا، بتاا و گاماا    هایمقدار متوسط شاخصدارد. 

دست آمد. به 00و  0/5، 66/0ترتیب، بهدر این منطقه 

روی یک  متوسط تعداد زیستگاه دهندةنتنوع آلفا نشا

بیشاتر  درخت است و هرچاه مقادار عاددی شااخص     

شاکل مناسابی   باه  هازیستگاه که دهدمینشان  ،باشد

قر تمسا  یاز درختاان زیساتگاه  هاای منفارد   روی پایه

در  Kozák et al. (2018)تحقیاق  اسااس  اناد. بر شاده 

پاانج کشااور  در راش ةخااوردکمتردساات هااایجنگاال

 هاا شااخص ط هار یاک از ایان    ، مقادیر متوسا اروپایی

شاده اسات. بار ایان      گازارش  8و  6/2، 6/1 ترتیببه

مطالعاه در گایالن   تحت  جنگل ،رسدنظر میاساس به

 گاماا . تناوع  قرار گرفتاه اسات  تری در وضعیت مناسب

و باا   شاود مای براساس تعداد درخت در منطقه تعیین 

توجه به تفاو  تعداد در هکتار درختان سرپا شااخص  

رود. مای  به شمارتحلیل وضعیت موجود برای مناسبی 

توزیع اناواع  نحوة گر بیان است که تنوع بتا نیز شاخصی

عاا   بین درختان مختلاف در قط  زیستگاهخردمختلف 

 درختای  هاای گونهرود با افزای  تنوع انتظار می است.

درختاان خشاک مقادار    حراور  و نیاز  در سطح تاوده  

تاوان تشاکیل    چراکه ؛افزای  یابدشاخص آلفا  عددی

دیرزیستی  ویههبهانواع زیستگاه به توان فیزیولوژیک و 

متعاددی   هاای پهوه مختلف بستگی دارد.  هایگونه

 ;Vuidot et al., 2011)راش اروپاا  هاای  جنگال در 
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Larrieu et al., 2014 شامال  هاای  جنگال  ( و نیاز در

درختای   هاای گونهنوع  تأثیر( به Sefidi, 2018ایران )

بار  عاالوه . اناد اشاره کارده  زیستگاهخردگیری بر شکل

 هاای راش جنگال اقلیمای در  در شرایط تفاو  نسبی 

 ایهگونهبرخی از با  اروپاییراش گونۀ  یختگیمآ ،اروپا

هاا  در ایان جنگال   (آ)مانند ناراد و پیساه  بر) سوزنی

هاای  در قیااس باا جنگال    متفااوتی را  ایگونهترکیب 

هاای  تفااو  کند. ایجاد میراش شرقی در شمال ایران 

مورفولوژیک در شکل تااج، پوسات و چاوب درختاان     

برگاان شارایط متفااوتی را بارای     بار) و پهان  سوزنی

 بارای نموناه،  . کندیمخرد فراهم هایزیستگاه تشکیل

 بار) هاای ساوزنی  رو در گوناه داشتن فرم تااج میاان  

مرتبط  هایزیستگاهگیری شرایط خاصی را برای شکل

مقایساه باا   ساازی پرنادگان در   با فرم تاج و نیز آشیانه

وجااود  ،حااالعااین درکنااد. برگااان ایجاااد ماایپهاان

، داشاتن پوسات ضاخیم و    خشکیدگی در تاج درختان

بای  از   تشاکیل شارایط   تواندمیگیری گورچه شکل

 سابب و کناد  را روی درختان فراهم  خردزیستگاهیک 

 .شودها افزای  مقدار عددی شاخص

برآورد ارزش زیستی برای هار درخات زیساتگاهی    

 شاناختی باوم هاای  تفاو کردن تواند ضمن نمایان می

نگهداشات   بارای هاا، راهنماایی مناساب    بین زیستگاه

، متوساط  ۀ تحقیاق منطق رددرختان زیستگاهی باشد. 

درختااان  شناساایبااومارزش  عااددی شاااخص مقاادار

زیااد  مقادار عاددی   آماد.   دسات باه  2/09 یزیستگاه

فراوانی کم کمیاب با  هایزیستگاهوجود  ۀشاخص نشان

بارای  زمان طاوالنی   مند سپری شدنو نیازدر منطقه 

تارین  ارزشبادر این مطالعه است.  تشکیل آن زیستگاه

راش شرقی با قطار  گونۀ درختی از  درخت زیستگاهی،

زیستگاه از سه  چهارو داشتن متر سانتی 25 ۀبرابرسین

درخت راش با توجاه باه تاوان رشاد      بود. نوع مختلف

قطااری و ارتفاااعی مناسااب و نیااز دارا بااودن عماار    

 ی رافیزیولوژیک و دیرزیستی طاوالنی شارایط مناساب   

ورد. آفااراهم ماای خردزیسااتگاهباارای تشااکیل انااواع  

، خردزیساتگاه  شناسای باوم ینین در تعیین ارزش هم

یی ماننااد رشااد اضااافی )ساارطانی( یااا   هااازیسااتگاه

طاوالنی  زماانی  دورة هاای روی گورچاه کاه در    حفره

، اغلااب روی درختااان قطااور بااا  شااوندماایتشااکیل 

درختاان   روایان  از ؛شاوند مشاهده میزیاد دیرزیستی 

 ی دیگار هاگونهدر قیاس با بیشتری قطور راش ارزش 

خواهند داشت. اهمیت درختان قطاور زناده سارپا در    

  اساات  تأییااد شااده بارهااا   زیسااتگاهخردتشااکیل 

(Paillet et al., 2019 ;Cabanettes, 2012 &Larrieu .) 

هااای طبقااهدر  زیسااتگاهخردارزش  شاااخصۀ مقایساا

تاا   01 طبقۀبیشترین فراوانی در  که مختلف نشان داد

متوساطی را   نسبتبهکه وضعیت  شودمیمشاهده  21

نشااان از لحاااا ارزش زیسااتی درختااان زیسااتگاهی  

ایان  هاای طبیعای   رود در رویشگاهانتظار می دهد.می

قطعاۀ  را نشان دهد. در بیشتری مقدار عددی  ،شاخص

ایاان  ،را داردتعااداد درختااان قطااور بیشااترین کااه  0

بار ایان اسااس    . بیشتر استدیگر قطعۀ دو  ازشاخص 

هاای  تاوده  شناسای باوم  رود روناد مادیریت  انتظار می

 باا درختاان زیساتگاهی   تعاداد  افازای    سبب جنگلی

ساامت بااهمنحناای جااایی هجابااو زیاااد زیسااتی  ارزش

 .شودتر زیستی بیش ارزش باهای طبقه

زیااد  زیساتی   ارزش باا تشکیل درخت زیستگاهی 

نیازمند سپری شدن زمان و روی  قطاری مناساب از   

کااه ایاان موضااوع  درختاای خاااص اساات هااایگونااه

اهمیت حرور و نگهداری درختاان قطاور   دهندة شانن

 0 کام )با قطر دستحفظ درختان قطور  در توده است.

و درختاان   هاا زیساتگاه حفاظ   سابب تواناد  مای  (متر

. باا توجاه باه    شاود زیستی بیشتر زیستگاهی با ارزش 

رود نگهداشات درختاان   نتایج این بررسی انتظاار مای  

نیاز پاای    هاای جنگلای و   زیستگاهی موجود در توده

تی یاا حفااظتی   ریهای مادی تغییرا  آتی آنها در طرح

رداری چاوب از  بویهه با توقف بهره؛ بهنظر قرار گیردمد

اجارای طارح تانفس انتظاار      در پیهای شمال جنگل

 زیساتگاه خردو نیاز   هاجنگلبه حفاظت از که رود می

هااای . تاادوین برنامااه شااودمعطااوف توجااه کااافی  

باا  باید ها حفاظتی جنگل مدیریت برایشناسی جنگل
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هاای تناوع   کاانون عناوان  خرد باه  هایحفظ زیستگاه

 هادف  بازیستی و نگهداشت درختان زیستگاهی قطور 

 جانداران در جنگل همراه باشد. زیستگاهخرد تأمین

 

References 

Guilan Natural Resources Administratio (2004). Forestry Plan, 7th District, Shenroud. Guilan 

Natural Resources Administration: Rasht. 

Asbeck, T., Pyttel, P., Frey, J., & Bauhus, J. (2019). Predicting abundance and diversity of tree-related 

microhabitats in Central European montane forests from common forest attributes. Forest Ecology and 

Management, 432, 400-408. 

Azaryan, M., Marvi Mohadjer, M. R., Etemaad, V., Shirvany, A., & Sadeghi, S. M. M. (2015). 

Morphological characteristics of old trees in hyrcanian forest (Case study: Pattom and Namkhaneh 

districts, Kheyrud). Journal of Forest and Wood Products, 68(1), 47-59. 
Barlow, J., Lennox, G. D., Ferreira, J., Berenguer, E., Lees, A. C., Mac Nally, R., Thomson, J. R., de 

Barros Ferraz, S. F., Louzada, J., Oliveira, V. H. F., & Parry, L. (2016). Anthropogenic disturbance in 

tropical forests can double biodiversity loss from deforestation. Nature, 535(7610), 144. 

Bütler, R., Lachat, T., Larrieu, L., & Paillet, Y. (2013). 2.1 Habitat trees: key elements for forest 

biodiversity. Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity, 84. 

Eshaghi Rad, J., & Khanalizadeh, A. (2014). Quantitative comparison of microhabitats in deciduous 

forests with different management histories (case study: Golband forest- Noshahr). Iranian Journal of 

Forest and Poplar Research, 21(4), 594-605. 

Fan, Z. F., Shifley, S. R., Spetich, M. A., Thompson, F. R., & Larsen, D. R. (2003). Distribution of 

cavity trees in midwesternold-growth and second-growth forests. Canadian Journal of Forest 

Research, 3(8), 1481-1494. 

Grossmann, J., Schultze, J., Bauhus, J., & Pyttel, P. (2018). Predictors of microhabitat frequency and 

diversity in mixed mountain forests in South-Western Germany. Forests, 9(3), 104. 

Kozák, D., Mikoláš, M., Svitok, M., Bače, R., Paillet, Y., Larrieu, L., Nagel, T.A., Begovič, K., Čada, 

V., Diku, A. & Frankovič, M., (2018). Profile of tree-related microhabitats in European primary 

beech-dominated forests. Forest Ecology and Management, 429, 363-374. 

Kraus, D., Bütler, R., Krumm, F., Lachat, T., Larrieu, L., Mergner, U., Paillet, Y., Schuck, A., & 

Winter, S. (2016). Catalogue of Tree Microhabitats: Reference Field List. Integrate+ Technical Paper. 
Larrieu, L., & Cabanettes, A. (2012). Species, live status, and diameter are important tree features for 

diversity and abundance of tree microhabitats in subnatural montane beech–fir forests. Canadian 

Journal of Forest Research, 42(8), 1433-1445. 

Larrieu, L., Cabanettes, A., & Delarue, A. (2012). Impact of silviculture on dead wood and on the 

distribution and frequency of tree microhabitats in montane beech-fir forests of the Pyrenees. 

European Journal of Forest Research, 131(3), 773-786. 

Larrieu, L., Cabanettes, A., Brin, A., Bouget, C., & Deconchat, M. (2014). Tree microhabitats at the 

stand scale in montane beech-fir forests: practical information for taxa conservation in forestry. 

European Journal of Forest Research, 133(2), 355-367. 

Larrieu, L., Paillet, Y., Winter, S., Bütler, R., Kraus, D., Krumm, F., Lachat, T., Michel, A. K., 

Regnery, B., & Vandekerkhove, K. (2018). Tree related microhabitats in temperate and Mediterranean 

European forests: A hierarchical typology for inventory standardization. Ecological Indicators, 84, 

194-207. 



 ...در زیستگاهی درختان شناسیبوم ارزش و خردزیستگاه تنوع  056

 

Margalef, R. (1958). Information theory in ecology. General Systematic, 3, 36-71. 

Nobahar, S., Sefidi, K., & Sagheb-Talebi, Kh. (2018). Quantifying the structure of beech stands at old 

growth phase (Case study: Asalem forests, northern Iran). Journal of Forest Research and 

Development, 4(1), 85-96. 

Paillet, Y., Debaive, N., Archaux, F., Cateau, E., Gilg, O., & Guilbert, E. (2019). Nothing else 

matters? Tree diameter and living status have more effects than biogeoclimatic context on 

microhabitat number and occurrence: An analysis in French forest reserves. PloS One, 14(5). 
Peet, R. K. (1974). The measurement of species diversity. Annual Review of Ecology and Systematics, 

5(1), 285-307. 

Pielou, E. (1966). The measurement of diversity in different types of biological collections. Journal of 

Theoretical Biology, 13, 131-144. 

Regnery, B., Couvet, D., Kubarek, L., Julien, J. F., & Kerbiriou, C. (2013). Tree microhabitats as 

indicators of bird and bat communities in Mediterranean forests. Ecological Indicators, 34, 221-230.  
Sagheb-Talebi, Kh., & Schütz, J. P. (2012). Some criteria of regeneration density in young beech 

populations. Caspian Journal of Environmental Sciences, 10(1), 61-66.  

Sefidi, K., & Etemad, V. (2015). Dead wood characteristics influencing macrofungi species abundance 

and diversity in Caspian natural beech (Fagus orientalis Lipsky) forests. Forest Systems, 24(2), 15. 

Sefidi, K. (2015). The influence of forest management histories on dead wood and habitat trees in the 

old growth forest in northern Iran. International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 9(9), 

1014-1018. 

Sefidi, K. (2018). Quantitative evaluation of habitat and dead tree abundance in the oriental beech 

(Fagus orientalis Lipsky) stands, case study from the Siahkal Forests. Iranian Journal of Forest and 

Poplar Research, 26(3), 331-343. 

Sefidi, K., Marvie Mohadjer, M. R., Etemad, V., & Mosandl, R. (2014). Late successional stage 

dynamics in natural oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stands, northern Iran. Iranian Journal of 

Forest and Poplar Research, 22(2), 270-283. 

Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory of Communication. University of 

Illinois Press: Urbana. 

Simpson, E. H. (1949). Measurement of Diversity, Nature: London. 

Vuidot, A., Paillet, Y., Archaux, F., & Gosselin, F. (2011). Influence of tree characteristics and forest 

management on the microhabitats. Biological Conservation, 144, 441-450. 

Whittakar, R. H. (1960). Vegetation of the Siskiyou Mountains, Oregon and California. Ecological 

Monographs, 30, 279-338. 

Winter, S., Höfler, J., Michel, A. K., Böck, A., & Ankerst, D. P. (2015). Association of tree and plot 

characteristics with microhabitat formation in European beech and Douglas-fir forests. European 

Journal of Forest Research, 134, 335-347 
Zahner, V., Sikora, L., & Pasinelli, G. (2012). Heart rot as a key factor for cavity tree selection in the 

black woodpecker. Forest Ecology and Management, 271, 98-103. 



Corresponding author Tel: +989127264066 Email: kiomarssefidi@gmail.com 

Iranian Journal of Forest 

Vol. 12, No. 2, Summer 2020 

pp. 147-160 

     Research Article 

 

 

 

 

The diversity of microhabitats and the ecological value of habitat trees in  

oriental beech stands 
 

K. Sefidi1*, and S.M.M. Sadeghi2 
 

1Associate Prof., Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, I. R. Iran 
2PhD of Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran 

 (Received: 7 July 2019, Accepted: 10 September 2019) 

Abstract 

Evaluating the diversity and ecological value of habitat trees is an indicator for assessing the 

biodiversity in the forest ecosystems. This research was carried out to assess the ecological diversity 

and ecological value of microhabitats in the oriental beech forests in the compartment 405 of Shir-

Ghala, east of Guilan province.  For this purpose, three 0.1 ha sample plots were selected, and within 

each plot, all live trees and standing deadwoods were recorded to investigate the presence of each 

microhabitat, and their characteristics including the diameter at breast height, tree height as well as the 

number and type of microhabitat trees. In order to analyze the status of microhabitat diversity, alpha, 

beta, and gamma diversity indices, Margalef richness index, Shannon-Wiener, and Simpson diversity 

indices, and Pielou's evenness index were calculated. In total, 147 microhabitats were identified on 87 

habitat trees (equivalent to 24.2 microhabitats per 100 trees). The most and rarest form of microhabitat 

were woodpecker cavities and miocrosil, respectively. Trees with the holes consisting of woodpecker 

cavities, trunk cavities, main branch cavities, and buttress holes account for more than half of the total 

microhabitat (53%), and often located on live trees (68.6%) of oriental beech (77.3%). The mean 

values of alpha, beta, and gamma diversity indices were 1.99, 5.63, and 11, respectively. The amount 

of the ecological value index of the habitat was calculated to be 2.13 and the most abundant was found 

in the DBH class of 10-20 cm. It can be concluded that the conservation and maintenance of habitat 

trees more than one meter in diameter is recommended to provide the microhabitat and preserve the 

biodiversity in the forests. 
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