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چکیده
ارزیابی سطح تنوع و ارزش بوم شناسی خردزیستگاه ،شاخصی برای ارزیابی تنوع زیستی در بومسازگانهاای جنگلای اسات .ایان پاهوه
باهدف ارزیابی سطح تنوع و ارزش بوم شناسی خردزیستگاه در جنگلهای راش در پارسل  295طرح شیرقالع در شرق استان گیالن انجام
شد .بهاین منظور ،سه قطعهنمونه یک هکتاری انتخاب شد و در هر قطعهنمونه تمامی درختان زنده و خشک دار بهمنظور بررسی وجود هار
یک از خردزیستگاه بررسی و مشخصههای آنها شامل قطر برابرسینه ،ارتفاع درخت ،تعداد و نوع خرد زیساتگاه ثبات شاد .بارای تحلیال
وضعیت تنوع خردزیستگاه ،شاخصهای تنوع آلفا ،بتا و گاما ،شاخص غنای مارگالف ،شاخصهای تنوع شانون-وینر و سیمپسون و شاخص
یکنواختی پیلو محاسبه شد .در مجموع  026خردزیستگاه روی  86درخت زیستگاهی (معادل  22/2خردزیساتگاه باهازای هار صاد اصاله
درخت سرپا) شناسایی شد .حفرههای دارکوب ،فراوانترین ،و میکروسویل ،کمیابترین خردزیستگاه بودناد .درختاان دارای حفاره شاامل
حفرههای دارکوب ،حفرههای روی تنه ،حفرههای شاخههای اصلی و حفرههای روی گورچه بی از نیمی از کل خردزیساتگاه را باه خاود
اختصاص دادند ( 59درصد) که اغلب روی درختان زنده ( 08/0درصد) از گونۀ راش شرقی ( 66/9درصد) مشاهده میشوند .میانگین تناوع
آلفا ،بتا و گاما بهترتیب  5/09 ،0/66و  00بهدست آمد .مقدار شاخص ارزش بومشناسی زیستگاه 09/2 ،محاسبه شد و فاراوانتارین آن در
طبقۀ  01-21سانتیمتر مشاهده شد .بر این اساس حفظ و نگهداری درختان زیستگاهی قطورتر از یک متر بهمنظور تأمین خردزیساتگاه و
حفظ تنوع زیستی در جنگلها توصیه میشود.
واژههای کلیدی :آشیانه ،جنگلشناسی همگام با طبیعت ،حفرة دارکوب ،شکاف تنهای ،مدیریت زیستگاه.

مقدمه
حفاظت از تنوع گیااهی و جاانوری از اهاداف مهام
مدیریت بومسازگان است .پهوه ها نشان میدهد کاه
تنوع زیستی ،پایداری و تولید بومسازگانهای جنگلی را
افزای مایدهاد ( .)Larrieu et al., 2012در حقیقات
کارکردهای مختلاف باومساازگان و خادما آن تحات
تأثیر تنوع فون و فلور آن قرار دارد و کااه درازماد
 نویسندة مسئول

تنوع زیستی به کاه توانایی بومسازگان در مقابلاه باا
آشفتگیها میانجامد ( .)Barlow et al., 2016مادیریت
جنگل در افزای یا کاه تنوع زیستی تاأثیر اساسای
دارد و اقداما مدیریتی از جنبۀ جنگلشناسای کاه باا
ساختار و دیگر شرایط توده (مانند وجاود خردزیساتگاه
در جنگل) ارتباط دارد ،بر تنوع زیستی تأثیرگذار است.
خردزیستگاه مکان کوچکی است که توسط گوناهای
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خاااص یااا گروهاای از گونااههااا بااهمنظااور زیساات،
آشیانهسازی ،تهیۀ غذا ،تولید مثال و پناهگااه اساتفاده
میشاود ( .)Asbeck et al., 2019حفاظ و نگهاداری از
درختان زیستگاهی ،مسئلۀ مهمی است که در مادیریت
جنگل باید در نظر گرفته شود (.)Larrieu et al., 2018
درختاااان زیساااتگاهی ،درختاااان زنااادة سااارپا یاااا
خشااکدارهااایی هسااتند کااه زیسااتگاههااایی را باارای
گونههای جانوری و گیاهی در جنگل فاراهم مایآورناد
( .)Larrieu et al., 2018ایان خردزیساتگاههاا ممکان
است درختاان دارای شاکاف تناه ای (الپای) ،درختاان
دارای پوسیدگی در تنه یا شاخههای پوسایده ،درختاان
دارای پوست ضخیم ،درختان حفرهدار ،اپایفیاتهاا یاا
درختااان چنگااالی یااا چندشاااخه باشااند .درختااان
زیستگاهی موجب شکلگیری ساختار ویههای میشاوند
که زیستگاه بخشی از جانوران در بومساازگان جنگال را
در بر میگیارد .در جنگالهاا دساتکام  25درصاد از
جانداران بهشکل مساتقیم یاا غیرمساتقیم از درختاان
زیستگاهی بهره می برند .تغییر شیوه هاای مادیریتی در
قاارن نااوزدهم ماایالدی بااه کاااه تعااداد درختااان
زیستگاهی در جنگلهاای تحات مادیریت و در نتیجاه
کاه تنوع گوناهای در ایان منااطق انجامیاده اسات.
اغلااب درختااان بااا توجااه بااه قطاار هاادف برداشاات در
طرحهای جنگلداری قبل از رسیدن به مرحلۀ کهولت از
توده های جنگلی حذف شده اند تا جایی کاه اماروزه در
جنگل های تحت مدیریت ،تعداد درختان زیستگاهی باا
قطر برابرسینۀ بی از  61سانتیمتر ،نیم تا دو درخات
در هر هکتار گزارش شده اسات (.)Bütler et al., 2013
افازای توجاه باه چناین درختاانی کماک بزرگاای در
نگهداری و افزای ارزش زیستگاهی گونههاای مختلاف
گیاهی و جانوری در جنگلهای مادیریتشاده خواهاد
بود .بین شیوههای مادیریتی جنگال و تعاداد درختاان
زیستگاهی ارتباط معنیداری وجود دارد ،باهطاوریکاه
اغلب در جنگلهایی که باه شایوة کالسایک مادیریت
شدهاند ،تعداد درختان زیستگاه بهطور معنیداری کمتر
از جنگاالهااا دسااتنخااورده بااود .از ایاانرو تعااداد
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زیستگاه های خرد در جنگلهای دساتنخاورده بیشاتر
است ( .)Vuidot et al.,2011فراوانی و تناوع درختاان
زیستگاهی نیز اغلب با افزای قطر درختاان (افازای
سن درخت) در تاودههاای جنگلای افازای ماییاباد
()Larrieu & Cabanettes, 2012; Larrieu et al., 2018
بهطوری که احتماال تبادیل درختاان بازر( (قطار و
ارتفاع بیشاتر) باه درختاان زیساتگاهی بیشاتر اسات
(.)Asbeck et al., 2019
در منااااابع داخلاا ای ،فقااااط سااااه پااااهوه
بااااه بررساااای خردزیسااااتگاه پرداختااااهانااااد.
) Eshaghi Rad & Khanalizadeh (2014با مقایساۀ
کمّی خردزیستگاه در قسامتی از جنگالهاای بخا
جمند در گلبند نوشاهر باه ایان نتیجاه رسایدند کاه
میانگین تعداد درخت حفارهدار و در حاال پوسایدگی
در پارسل شاهد بهصور معنیداری بیشتر از پارسال
مدیریتشده است .در پهوهشی دیگارSefidi (2018) ،
بااه ارزیااابی کمّاای فراواناای درختااان زیسااتگاهی و
خشکهدارها در تودههاای راش جنگالهاای سایاهکل
گیالن پرداخت و به این نتیجه رسید که در هر هکتاار
جنگاااال 26 ،درخاااات زیسااااتگاه وجااااود دارد.
) Sefidi (2015با بررسای تاأثیر ساابقۀ مادیریتی بار
فراوانی برخی از خردزیستگاه ها نشان داد که بیشترین
فراوانی متعلق به درختان دارای حفره ،درختاان دارای
شکاف تنهای بود.
بااا توجااه بااه مااوارد یادشااده ،افاازای حرااور
خردزیستگاه سابب پیییادگی بیشاتر سااختار جنگال
( )Winter et al., 2015و در نتیجه پایاداری بیشاتر آن
در مقابل آشفتگیها میشود؛ بنابراین آگاهی از وضعیت
خردزیستگاه در جنگلهاای مادیریتنشاده ،مایتواناد
الگوی مناسبی برای سوق دادن جنگلهای مدیریتشده
به سمت افزای نگهداری از درختان زیستگاه باشاد .باا
توجه به اندک بودن اطالعاا درباارة خردزیساتگاه در
جنگلهای طبیعی ،هدف این پهوه  ،بررسی فراوانی و
تنوع خردزیستگاهها و تعیین ارزش بومشناختی درختان
زیستگاهی در جنگلهای هیرکانی است.
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سنی هستند و طبقا قطری زیااد ،ساهم بیشاتری از
درختان در این پارسل را در بر میگیرند.

مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

این تحقیق در توده های راش پارسال  295بخا
شایرقالع بااا مساااحت  22هکتاار انجااام گرفاات .ایاان
پارسل تحت مدیریت با روش برداشت گزینشی باود و
دومااین دورة برداشاات در آن انجااام گرفاات .طاارح
شیرقالع در منطقۀ دیلمان سیاهکل و تحات مادیریت
ادارة کل منابع طبیعی استان گیالن قرار دارد .ارتفااع
متوسط این پارسل  825متار از ساطح دریاا و جهات
دامنۀ آن شمال غربی است .مقدار بارش ساالنه 0216
میلیمتر و متوسط دمای هوا  02/6درجۀ سانتی گاراد
گزارش شده است .خاک های این پارسال روی سان
بسااتر آهکاای متعلااق بااه دوران دوم (ژوراساایک) بااا
نفوذپذیری متوسط قرار دارد که در بیشتر نقاط دارای
خاک قهوهای جنگلی شسته شده است .تیا اصالی و
غالب پارسل راش ،ممرز همراه با گوناۀ توساکا اسات.
تی راش ،ممرز و نیز راش ،توسکا همراه با ممرز نیاز
مشاهده می شود که از مهمترین گونههای همراه ،گونۀ
پلت را مایتاوان ناام بارد .همیناین گیاهاان خااس،
کولااهخاااس ،متااامتی و آسااپروال مشاااهده ماایشااود
( .)GNRA, 2004پوش تاجی بهطور معمول انباوه و
نیمهانبوه است و این تودههاا ناهمساال و اغلاب چناد

شیوۀ اجرای پژوهش

با توجه به اطالعا قبلای و جنگالگردشای ،ساه
قطعااااه نمونااااه بااااه مساااااحت یااااک هکتااااار
( )Sagheb-Talebi & Schütz, 2012باهشاکل مرباع
(ابعاد  011×011متر) و با فاصلۀ حاداقل  211متار از
جاده و دور از محدودههای برداشت گزینشی درختاان
و با غلبۀ گونۀ راش شرقی انتخاب شد .قطر برابرساینۀ
همۀ درختان (در ارتفاع  0/91از سطح زمین باا دقات
سانتیمتر) باا اساتفاده از خاطکا دوباازو و ارتفااع
درختان (با دقت دسی متر) با اساتفاده از متار لیازری
برای همۀ درختاان باا قطار بای از  6/5ساانتیمتار
اناادازهگیااری شااد .در هاار قطعااه از درختااان زنااده و
خشکدار ،پس از بررسی کامل تنۀ درخات ،وجاود یاا
نبااود خردزیسااتگاه روی آن ،نااوع زیسااتگاه براساااس
تعاریف جدول  ،0وضعیت درخات (زناده یاا خشاک)،
نااوع گونااه ،قطاار برابرسااینه و ارتفاااع آن ثباات شااد.
براساااس آخاارین تعاااریف بخاا تحقیقااا جنگاال
اتحادیۀ اروپا ( )Kraus et al., 2016مهامتارین اناواع
خردزیستگاه در این تحقیق بررسی شد (جدول .)0

جدول  -0مشخصا کلی و تعریف هر خردزیستگاه ()Kraus et al., 2016
نوع خردزیستگاه

اختصار

حفرههای دارکوب
حفرههای روی تنۀ اصلی
TC
حفرههای روی شاخۀ درختان
BH
حفره روی گورچۀ درخت
DE
شکاف روی پوست
BL
غده یا رشد اضافی روی تنه
BU
آشیانه
NE
میکروسویل
MS
حفرههای کوچک روی گورچۀ درخت RBC
بخ خشک یا پوسیده
DW
قارچهای تنهای
FSF
شکاف تنهای
CR

WPC

تعریف

حفرههای ایجادشده توسط دارکوب (قطر حفرة کمتر از  01سانتیمتر)
حفرههای روی تنۀ اصلی (حداقل قطر  01سانتیمتر)
حفرههای با حداقل قطر  5سانتیمتر روی شاخههای اصلی
حفرههای روی گورچه با حداقل قطر  05سانتیمتر با تجمع آب
درختان با پوسیدگی و شکاف روی پوست با حداقل مساحت  25سانتیمتر
مشاهدة روی اضافی نامعمول با حداقل قطر  21سانتیمتر
وجود آشیانۀ پرندگان یا برخی مهرهداران
تجمع خاک روی شکافهای پوست تنه یا شاخههای قطور
حفرههای روی گورچه با حداکثر قطر  05سانتیمتر
وجود شاخههای پوسیده یا کامالً خشکشده در تاج یا شاخههای اصلی درخت
قارچهای ماکروسکوپی رشدیافته روی تنۀ اصلی درخت با اندازة حداقل  5سانتیمتر
وجود شکاف روی تنۀ اصلی با طول حداقل  ،91عرض  0و عمق  01سانتیمتر
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روش تحلیل

در هر قطعه نمونۀ مطالعاتی ،تناوع اناواع مختلاف
خردزیستگاه (جدول  )0در هر قطعه تحلیال شاد .باه
این منظور از ش شاخص استفاده شد که ارائهدهندة
غنا ،یکناواختی و تناوع بودناد .بارای بررسای غناا ،از
شاخص غنای گونهای مارگالف بهاره گرفتاه شاد کاه
مقدار این شاخص بین صفر تا مثبت بینهایت اسات و
هرچه بیشتر شود ،تعداد گوناههاای بیشاتری در هار
قطعه حراور دارد ( .)Margalef, 1958بارای بررسای
یکنااواختی و همگناای گونااههااا در قطعااههااای تحاات
بررسی از شاخص یکناواختی پیلاو بهاره گرفتاه شاد
( .)Pielou, 1966این شااخص نشااندهنادة توزیاع و
فراوانی افراد اجتماع بین گونههای مختلف است .برای
بررسی تنوع خردزیستگاه از پنج شااخص تناوع آلفاا،
گاما ،بتا ،شانون-وینر و سیمپساون بهاره گرفتاه شاد.
تنوع آلفا براساس تعریف ) Kozák et al. (2018عبار
است از تعداد خردزیستگاه ثبتشده روی یاک درخات
زیستگاهی و تناوع گاماا نشااندهنادة مجماوع تعاداد
زیسااتگاههااای شاامارششااده در هاار قطعااه اساات
( .)Kozák et al., 2018تنوع بتا که نسبتی از تنوع گاما
به آلفا است نشان میدهد که تناوع خردزیساتگاه باین
درختان زیستگاهی به چه شاکل تغییار پیادا مایکناد
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( .)Whittakar, 1960عالوهبر این از شاخصهاای تناوع
شاااانون-وینااار ( )Shannon & Weaver, 1949و
سیمپسااون ( )Simpson, 1949باارای تحلیاال تنااوع
خردزیسااتگاه اسااتفاده شااد .شاااخص شااانون-ویناار
نشاندهندة تخمینی از میانگین درجۀ عادم اطمیناان
در پیشگویی تعلاق یاک فارد اسات .هرچاه شااخص
شااانون-ویناار بیشااتر باشااد ،قطعااه دارای شاارایط
مناسااابتاااری اسااات ( .)Peet, 1974در شااااخص
سیمپسون بهجای اندازهگیری غنای گوناهای ،فراوانای
غالااابتااارین گوناااههاااا محاسااابه مااایشاااود
( .)Simpson, 1949همینین بارای هار خردزیساتگاه
شناسااییشااده در منطقاه ،ارزش زیسااتگاهی مربااوط
براساس رابطۀ  0محاسبه شد (:)Kraus et al., 2016
Hi   N j  s j   R j  D j 
n

رابطۀ ()0

j 1

 :Hiشاخص ارزش زیستگاهی درخات  :Nj ،iتعاداد
خردزیستگاه نوع  :s ،jمقدار عددی مرباوط باه انادازة
فیزیکی درخات زیساتگاه :R ،مقادار عاددی وفاور یاا
کمیابی خردزیساتگاه (جادول  )2و  Dمقادار عاددی
زمان الزم برای تشکیل خردزیستگاه (جدول  )2است.

جدول  -2مقادیر عددی شاخصهای  Rو  Dدر جنگلهای طبیعی ()Kraus et al., 2018
وفور یا کمیابی
در جنگلهای طبیعی

مقدار R

شتاب (زمان) شکلگیری و توسعۀ خردزیستگاه

پرتکرار
معمول
بهنسبت کمیاب
کمیاب
بسیار کمیاب

0
2
9
2
5

سریع یا در ارتباط با رویدادهای پرتکرار در جنگلهای طبیعی
بهنسبت سریع یا در ارتباط با رویدادهای متداول در جنگلهای طبیعی
بهنسبت کند یا در ارتباط با رویدادهای بهنسبت نامتداول در جنگلهای طبیعی
کند یا در ارتباط با رویدادهای کمیاب در جنگلهای طبیعی
بسیار کند یا در ارتباط با رویدادهای بسیار کمیاب در جنگلهای طبیعی

نتایج
فراوانی خردزیستگاه

در این بررسی در مجموع  010اصله درخات زناده
یا خشک در سه قطعه بهمنظور بررسی وجود یاا نباود

مقدار
D
0
2
9
2
5

خردزیسااااتگاه مطالعااااه شااااد .در مجمااااوع 026
خردزیسااتگاه روی  86درخاات زیسااتگاهی در ایاان
منطقه ثبت شد .بهعبار دیگر در هر هکتاار ،نزدیاک
بااه  51خردزیسااتگاه متفاااو روی درختااان زنااده و
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 99سانتیمتر بود که در قطعۀ  2ثبت شد (جدول .)9
متوسط بلندی درختان زیستگاهی  26متر برآورد شد
و بلندترین درخت دارای دستکام یاک خردزیساتگاه
ارتفااااعی در حااادود  92متااار داشااات .جااادول 9
مشخصههای اندازه درختان زیستگاهی را در منطقه به
تفکیک سه قطعۀ مطالعاتی نشان میدهد.

خشک در منطقه مشاهده شد؛ به این معنا که باهازای
هر صاد اصاله درخات سارپا 22/2 ،خردزیساتگاه در
منطقه وجود دارد .به طور میانگین درختان زیستگاهی
در منطقااه قطااری معااادل  86سااانتیمتاار داشااتند و
بیشترین قطر در قطعۀ  0ثبت شد ( 219ساانتیمتار؛
جدول  .)9همینین کمینۀ قطار درختاان زیساتگاهی

جدول  -9مشخصههای اندازهای درختان زیستگاهی در جنگلهای راش شرقی
ارتفاع درختان زیستگاهی (متر)

قطر برابرسینۀ درختان زیستگاهی (سانتیمتر)

شماره
قطعه

میانگین ( ±خطای معیار)

میانه

کمینه

بیشینه

میانگین ( ±خطای معیار)

میانه

کمینه

بیشینه

0

60/5 ± 5/2

88

90

219

91/9 ± 1/6

91/0

06/6

20/0

2

82/5 ± 2/2

65

99

098

28/6 ± 1/0

90/5

06

95/0

9

86/6 ± 9/9

86

95

022

26/6 ± 1/6

91/5

08/9

90/0

حفرههای دارکاوب فاراوانتارین خردزیساتگاه در
منطقۀ تحقیق باود و در مجماوع گاروه خردزیساتگاه
دارای حفره در اناواع مختلاف ،بای از نیمای از کال
خردزیسااتگاه ( 59درصااد) را بااه خااود اختصاااص داد
(شااکل  .)0ایاان گااروه شااامل حفاارههااای دارکااوب،
حفرههای روی تنه ،حفارههاای شااخههاای اصالی و
حفرههای دائمی روی گورچۀ درختان قطور است .پس

از آن شکاف روی تنه و قارچهای ساپروکسایلیک روی
تنه بیشاترین فراوانای را باهترتیاب باا  02/6و 02/2
درصد به خاود اختصااص دادناد (شاکل  .)0براسااس
نتایج این تحقیق ،بهازای صد اصله درخت زنادة سارپا
در کل  22خردزیستگاه مشاهده میشاود و همیناین
 9/0حفرة دارکوب 9/2 ،حفارة روی تناه و  9/2اصاله
درخت دارای شکاف روی تنه وجود دارد (شکل .)0

شکل  -0مقایسۀ فراوانی انواع خردزیستگاه به تفکیک سه قطعۀ تحت مطالعه

براساااس نتااایج ایاان پااهوه  ،تشااکیل بیشااتر
خردزیسااتگاه ،هاام روی درختااان خشااک و هاام روی

درختاان زناده اتفاااق مایافتااد (شاکل  .)2همینااین
بسیاری از زیستگاههای خرد فراوانای بیشاتری را روی

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال دوازدهم ،شمارة  ،2تابستان  ،0966صفحۀ  026تا 001

درختان زناده در مقایساه باا درختاان خشاک نشاان
ماایدهنااد .فراواناای خردزیسااتگاه شااامل حفاارههااای
دارکوب ،قارچ ها و شاکاف روی پوسات روی درختاان
خشااک بیشااتر از درختااان زنااده اساات .همینااین
زیستگاههای خرد حفرههای بزر( روی گورچاه ،غاده
یااا رشااد اضااافی روی تنااه و میکروسااویل فقااط روی
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درختان زنده مشااهده شادند (شاکل  .)2در مجماوع
 08/0درصد از فراوانی کل خردزیستگاه روی درختاان
زنااده ثباات شااد .بیشااترین خردزیسااتگاه در منطقااه
مربوط به حفرههای دارکوب روی درختان زناده اسات
کااه  02/6درصااد از کاال خردزیسااتگاه را بااه خااود
تخصیص داد (شکل .)2

شکل  -2مقایسۀ فراوانی انواع خردزیستگاه به تفکیک وضعیت درخت

بیشترین فراوانی خردزیساتگاه روی درختاان راش
مشااااهده شاااد (شاااکل  .)9در مجماااوع  66/9از
خردزیستگاه ها روی درختان راش و  22/6درصد روی
درختان ممرز ،پلت و توسکا دیده شد (شکل  .)9اغلب
خردزیستگاههاا فراوانای بیشاتری روی درختاان راش

نسبت به گونههای دیگار دارناد (شاکل  .)9برخای از
زیستگاه نیز مانند روی قارچهای ماکروسکوپی اغلب
روی یک گونه (راش شرقی) و در ماواردی نیاز مانناد
شکاف تنهای روی اغلب گونههای درختی (خشاک یاا
زنده) مشاهده شدند (شکل .)9

شکل  -9مقایسۀ فراوانی انواع خردزیستگاه به تفکیک سه قطعه نمونه
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و گاما که بیشتر است ،در دو قطعۀ دیگر زیاادتر اسات
(جدول  .)2مقدار عددی شاخصهاای تناوع و غناا در
قطعۀ  0کمتر است ،اما از نظار یکناواختی و پاراکن
تعداد زیستگاه بین انواع مختلف آن ،قطعۀ  0وضاعیت
بهتری دارد (جدول .)2

تنوع خردزیستگاه

در مجموع  026خردزیستگاه متعلاق باه  02ناوع
اصلی از انواع خردزیساتگاه براسااس تعااریف موجاود
شناسایی شد .بیشترین تعداد خردزیستگاه در قطعۀ 0
مشاهده شد (جدول  .)2تنوع در سطوح مختلف مقدار
عددی متفاوتی را در سه قطعه نشاان داد (جادول .)2
تنوع آلفا در قطعۀ  0بیشترین مقدار است ،اما تنوع بتا

جدول  -2شاخصهای غنا ،تنوع و یکنواختی خردزیستگاه به تفکیک سه قطعه
شمارة
قطعه

شاخصها
تعداد
خردزیستگاه

تنوع سطح
آلفا

تنوع سطح
بتا

تنوع سطح
گاما

غنای
مارگالف

تنوع
سیمپسون

تنوع شانون-
وینر

یکنواختی
پیلو

0

00

2/00

5/52

6

0/62

6/25

2/16

1/62

2
9

26
22

0/00
2/02

6/2
2/0

02
02

2/85
2/62

6/22
8/92

2/92
2/25

1/69
1/60

ارزش بومشناسی خردزیستگاه

براساااس نتااایج ،مقاادار متوسااط شاااخص ارزش
زیستگاه در سه قطعه  09/2بهدست آمد و قطعۀ  0در
باااین ساااه قطعاااه ،بیشاااترین ارزش باااومشناسااای

خردزیسااتگاه را دارا بااود (شااکل  .)2مقاادار کمینااه و
بیشینۀ این شااخص در کال منطقاه باهترتیاب  9در
قطعۀ  2و  28در قطعۀ  0بهدست آمد.

شکل  -2مقایسۀ مقادیر عددی ارزش درختان زیستگاهی به تفکیک سه قطعه

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال دوازدهم ،شمارة  ،2تابستان  ،0966صفحۀ  026تا 001

باارزش ترین درخت زیساتگاهی باا مقادار عاددی
ارزش  28در قطعه نمونۀ یک یافت شاد .ایان درخات
گونۀ راش شرقی با قطر  025سانتیمتر بود که چهاار
خردزیستگاه از سه نوع مختلف روی آن وجود داشات.
داشتن حفارة دائمای روی گورچاه ،آشایانه و رویا
قارچهای ماکروسکوپی این درخت را به ارزشامندترین
درخت زیستگاهی بدل کرده است .در بین گوناههاای
دیگاار ،ارزشاامندترین درخاات زیسااتگاهی متعلااق بااه
درختی است از گونۀ پلت با قطر  029سانتیمتار کاه
سااه خردزیسااتگاه از دو نااوع روی آن ثباات شااد.

شکل  -5پراکن

052

فراوانترین طبقه در هر سه قطعه بین  01تا  21است
که وضعیت متوسطی را نشان داد و در طبقاههاای باا
مقادیر عددی بی از  ،91قطعههاای  0و  2وضاعیت
مطلوبتری را دارند .به طور متوسط ،در بین سه قطعه
تنهاااا  00درصاااد از درختاااان زیساااتگاهی ،ارزش
بومشناسی بی از  21دارند و از این باین حادود 1/0
درصد از فراوانی کل درختان زیستگاهی در طبقۀ  2تا
 51به عنوان ارزشمندترین درختان زیستگاهی حراور
دارند (شکل .)5

درختان زیستگاهی در طبقههای ارزش زیستگاهی به تفکیک قطعههای تحت بررسی

بحث
افاازای سااطح تنااوع زیسااتی از اهااداف اولیااۀ
طرحهای مدیریت جنگل است .در اجارای طارحهاای
جنگلداری در شمال ایران ،با توجاه باه توقاف بهاره-
برداری ،فرصت مناسبی بارای ارزیاابی وضاعیت باوم-
شناختی این جنگلها فراهم شده است .از سوی دیگار
با توجه به دشواریهای تحقیق و تنوع جاناداران باه-
ویهه در مقیاسهاای باهنسابت بازر( در واحادهاای
مدیریتی جنگل ،ارائۀ اطالعا کمی از وضعیت تنوع و
فراوانی زیستگاههایخرد ،بیانگر وضعیت تنوع زیساتی
در این جنگلها خواهد بود .عالوهبر ایان ،بیاان ارزش

بومشناسای درختاان زیساتگاهی مایتواناد راهنماای
تعیین راهبردهاای مشاخص بارای مادیریت و پاای
خردزیستگاه در جنگلها باشد .در ایان بررسای026 ،
خردزیستگاه روی  86درخات زیساتگاهی ثبات شاد.
درختان دارای حفره و شکاف تناهای بیشاترین تعاداد
در هکتااار را بااهترتیااب بااا  02/6و  02/2بااه خااود
اختصاص دادند .در پاهوه دیگاری در جنگالهاای
شامال Eshaghi Rad & Khanalizadeh (2014) ،در
بیشترین مشاهده  02خردزیستگاه (خشاک سارپا) را
گزارش کردناد .یکای از دالیال اصالی ایان اخاتالف،
تعااااریف متفااااو زیساااتگاههاااای خااارد اسااات.

055

) Sefidi (2018نتایج مشابهی را گازارش کارده اسات.
تعداد درختان زیستگاهی میزبان خردزیستگاه  80اصله
در هکتار ذکار شاد و درختاان دارای حفاره ،بیشاترین
خردزیستگاه با  26مورد بودند .در قیاس با این تحقیاق،
اگرچه مقدار عددی درختان زیساتگاهی مشاابه اسات،
تعریف و بررسی تعداد محادودی از اناواع خردزیساتگاه
مانند آشایانه و میکروساویل در بررسای اخیار موجاب
تفاو هایی در تعاداد اناواع خردزیساتگاه شاده اسات.
همینااین در مطالعااا گذشاااته حفاارههااا ناااوعی
خردزیستگاه در نظر گرفته مایشادند ،درحاالی کاه در
این بررسی چند نوع متفاو از حفرهها (براساس انادازه
و محل) ،شمارش و ثبات شادند .در جنگالهاای راش
اروپا ،مقادیر متفاوتی برای فراوانای اناواع خردزیساتگاه
گازارش شاده اسات Grossmann et al. (2018) .در
مطالعااه ای در جنااوب غرباای کشااور آلمااان و در
جنگلهاای راش اروپاایی ( )Fagus sylvaticaو ناراد
( ،)Abies albaفراواناای شااکل خشااکیدگی تاااج را
بهعنوان فراوانترین زیساتگاه  2/5اصاله و پاس از آن
برای حرور اپیفیتها را نزدیک باه  2اصاله گازارش
کردهاند .در جنگلهای آمیختۀ جناوب غارب آلماان،
روی راش اروپاااایی  9/0خردزیساااتگاه و تناااوع 2/0
گزارش شده است .این مقدار بارای گوناۀ ناراد سافید
بااااهترتیااااب  2/0و  0/0گاااازارش شااااده اساااات
( .)Asbeck et al., 2019براساس تحقیقاا گذشاته،
عوامل متعاددی مانناد ساابقۀ مادیریتی ،رژیامهاای
آشفتگی در منطقه و نیز مرحلۀ تحولی تاوده در کناار
ترکیب و ساختار توده میتوانند فراوانی زیستگاههاا را
تحااات تاااأثیر قااارار دهناااد .براسااااس تحقیقاااا
) ،Asbeck et al. (2019ترکیااب تااوده و حرااور
گونههای سوزنیبر( بر فراوانای زیساتگاههاا اثرگاذار
اسات .همینااین گونااههااای مختلااف درختاای ،اغلااب
میزباااان اناااواع متفااااوتی از خردزیساااتگاه هساااتند
( .)Vuidot et al., 2011سابقۀ مدیریتی جنگل و نیاز
درجۀ طبیعی بودن آن از دیگر عوامل مؤثر بر فراوانای
هریک از خردزیستگاههاسات (.)Larrieu et al., 2012
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اگرچه در جنگلهای شمال ایران ،تحقیقا انادکی در
این زمینه انجام گرفته به نظر میرسد طبیعی باودن و
ناهمگنی سااختار تاوده در جنگال هاای راش شارقی
سبب افزای فراوانی و تنوع خردزیستگاه شاده اسات
( 22زیستگاه بهازای صد درخات) .همیناین باه نظار
میرسد جنگل های شامال ایاران باا توجاه باه تناوع
گونههاای درختاان زیساتگاهی ،سااختاری باهنسابت
پیییده در قیاس با جنگالهاای راش در اروپاا دارناد.
همینین ،واقع شدن در مراحل پیشرفتهتری از تحاول
تودههای جنگلی ،سبب شده است کاه زیساتگاه هاای
متنااوعتااری داشااته باش اند (.)Sefidi et al., 2014
براسااس تحقیاق ) Nagel et al., (2017جنگالهاای
کهنرست بهدلیل بیشتر بودن فراوانی درختاان قطاور
(زنده و خشک) ،زیستگاههای بیشتر و متنوعی را برای
جانداران فراهم میکنند .جنگلهای شمال ایاران نیاز
باهواساطۀ داشااتن تعاداد زیااد درختااان قطاور زنااده
( )Azaryan et al., 2015و خشااااک در فاااااز
کهاانرساات از مراحاال تحااولی جنگاالهااای راش
( ،)Nobahar et al., 2018پیییاادگی زیااادی در
ساختار توده مشاهده میشود که سابب شاکلگیاری
انواع متنوعی از خردزیستگاه میشود.
براساس نتایج ،تعاداد خردزیساتگاه روی درختاان
زنااده سارپا باای از خشااکدار اساات ( 56درصااد در
مقاباال  29درصااد) .ایاان نتیجااه مطااابق پااهوه در
جنگلهای پهنبر( شرق آمریکاا اسات کاه فراوانای
حفرههاا روی درختاان زنادة سارپا دوبرابار درختاان
خشک گزارش شد ( ،)Fan et al., 2003با اینحال در
مااواردی نتااایج باارخالف یافتااههااای تحقیقااا در
جنگاااالهااااای راش در شاااارق اروپااااا اساااات
( .)Vuido et al., 2011; Larrieu et al., 2012ایان
تفاو ها براساس نوع خردزیساتگاه تفسایر مایشاود .در
تحقیق حاضر فراوانای خردزیساتگاه شاامل حفارههاای
دارکااوب ،قااارچهااا و شااکاف روی پوساات روی درختااان
خشااک بیشااتر از درختااان زنااده اساات ،درحااالی کااه
زیستگاههای روی های اضاافی (سارطانی) ،حفارههاای
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روی گورچه و آشیانه اغلب روی درختان زنده ثبت شاده
است .در خشکدار بهدلیل آغاز فرایند پوسیدگی و وجاود
الرو حشرا  ،حرور اپیفیاتهاا و تشاکیل حفارههاای
کوچک قابل انتظار اسات ( .)Regnery et al., 2013در
جنگاالهااای راش اروپااایی و نااراد ساافید در فرانسااه
فراوانی قارچهاای ساپروکسایلیک و شاکاف روی تناه
بیشتر روی خشکدار گزارش شده است ،درحاالی کاه
در همین منطقه فراوانای حفارههاای روی گورچاه در
درختااااان راش زناااادة ساااارپا بیشااااتر اساااات
( .)Larrieu & Cabanettes, 2012افاازونباار ایاان،
ویهگاایهااای مورفولوژیااک درختااان نیااز باار احتمااال
شکلگیری زیستگاههایخرد اثر دارد .بهعنوان نموناه،
در خشکدار همزمان با فرایند تجزیۀ لیگنین ،فراوانای
قارچهای مسائول پوسایدگی و نیاز تجماع برخای از
حشرا بر زیر پوست افزای مییاباد .همیناین ناوع
پوست درخت در شکل گیری حفرا  ،شکاف تناهای و
شکاف پوست مؤثر است .براسااس مشااهدا  ،حراور
قاااارچهاااایی مانناااد  Fomes fomentariusروی
درختااان شکسااتۀ راش شاارقی و در مراحاال ابتاادایی
فراینااااد پوساااایدگی گاااازارش شااااده اساااات
( .)Sefidi & Etemad, 2015از مهاامتاارین دالیاال
فراوانی زیاد زیستگاههاای حفارههاای دارکاوب و نیاز
قااارچهااای ماکروسااکوپی ،نقاا قااارچهااای عاماال
پوساایدگی در تجزیااه خشااکدار اساات .در تحقیااق
دیگری بر انتخاب خشک دار توسط دارکاوب هاا بارای
تغذیه تأکیاد شاده اسات ( .)Zahner et al., 2012باا
پیشرفت پوسیدگی در چنین درختانی شااهد پیشارفت
پوسیدگی در پوست و افزای فراوانی و اندازة حفارههاا
در نتیجه فعالیت پرندگان هساتیم کاه سابب افازای
تعداد خردزیستگاه میشود .همینین بایاد متاذکر شاد
که تعاداد درختاان خشاک در تاوده نسابت باه دیگار
درختان زندة سرپا همواره کمتر است .تنهاا  8/5درصاد
از فراوانی کل درختان تودة خشک سرپا بودند که سبب
کاه احتمال ثبت زیستگاهها روی درختان خشک در
مقایسه با درختان زندة سرپا شده است .با اینحال برای
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گونۀ راش ،بلوط و نراد در فرانسه احتمال وقوع زیستگاه
روی خشااکدار در کاال بیشااتر گاازارش شااده اساات
( .)Paillet et al., 2019شااکلگیااری خردزیسااتگاه
تفاو هایی را بین گونههاا نشاان مایدهاد .در بیشاتر
پهوه های جنگل های راش اروپا نیاز نتاایج مشاابهی
گزارش شده اسات ( ;Larrieu & Cabanettes, 2012
 .)Paillet et al., 2019در ایاان بررسای نیاز مطااابق
انتظار و باا توجاه باه انتخااب تاودههاای راش بارای
مطالعه ،فراوانی خردزیستگاه روی درختان زیساتگاهی
راش بهمراتب بیشتر از گونههای دیگر است.
براساس شاخصهای تناوع و یکناواختی ،وضاعیت
مطلوبی در تنوع زیستگاههاایخارد در منطقاه وجاود
دارد .مقدار متوسط شاخصهای تنوع آلفا ،بتاا و گاماا
در این منطقه بهترتیب 5/0 ،0/66 ،و  00بهدست آمد.
تنوع آلفا نشاندهندة متوسط تعداد زیستگاه روی یک
درخت است و هرچاه مقادار عاددی شااخص بیشاتر
باشد ،نشان می دهد که زیستگاه ها باهشاکل مناسابی
روی پایههاای منفارد از درختاان زیساتگاهی مساتقر
شادهاناد .براسااس تحقیاق ) Kozák et al. (2018در
جنگاالهااای کمتردسااتخااوردة راش در پاانج کشااور
اروپایی ،مقادیر متوساط هار یاک از ایان شااخصهاا
بهترتیب  2/6 ،1/6و  8گازارش شاده اسات .بار ایان
اساس بهنظر میرسد ،جنگل تحت مطالعاه در گایالن
در وضعیت مناسبتری قرار گرفتاه اسات .تناوع گاماا
براساس تعداد درخت در منطقه تعیین مایشاود و باا
توجه به تفاو تعداد در هکتار درختان سرپا شااخص
مناسبی برای تحلیل وضعیت موجود به شمار مایرود.
تنوع بتا نیز شاخصی است که بیانگر نحوة توزیع اناواع
مختلف خردزیستگاه بین درختان مختلاف در قطعاا
است .انتظار میرود با افزای تنوع گونههاای درختای
در سطح تاوده و نیاز حراور درختاان خشاک مقادار
عددی شاخص آلفا افزای یابد؛ چراکه تاوان تشاکیل
انواع زیستگاه به توان فیزیولوژیک و به ویهه دیرزیستی
گونههای مختلف بستگی دارد .پهوه هاای متعاددی
در جنگالهاای راش اروپاا ( ;Vuidot et al., 2011
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 )Larrieu et al., 2014و نیاز در جنگالهاای شامال
ایران ( )Sefidi, 2018به تأثیر نوع گونههاای درختای
بر شکلگیری خردزیستگاه اشاره کاردهاناد .عاالوهبار
تفاو نسبی در شرایط اقلیمای در جنگال هاای راش
اروپا ،آمیختگی گونۀ راش اروپایی با برخی از گونههای
سوزنیبر( (مانند ناراد و پیساهآ) در ایان جنگالهاا
ترکیب گونهای متفااوتی را در قیااس باا جنگالهاای
راش شرقی در شمال ایران ایجاد میکند .تفااو هاای
مورفولوژیک در شکل تااج ،پوسات و چاوب درختاان
سوزنیبار( و پهانبرگاان شارایط متفااوتی را بارای
تشکیل زیستگاههایخرد فراهم می کند .بارای نموناه،
داشتن فرم تااج میاانرو در گوناه هاای ساوزنیبار(
شرایط خاصی را برای شکلگیری زیستگاههای مرتبط
با فرم تاج و نیز آشیانهساازی پرنادگان در مقایساه باا
پهاانبرگااان ایجاااد ماایکنااد .در عااینحااال ،وجااود
خشکیدگی در تاج درختان ،داشاتن پوسات ضاخیم و
شکلگیری گورچه می تواند شارایط تشاکیل بای از
یک خردزیستگاه را روی درختان فراهم کناد و سابب
افزای مقدار عددی شاخصها شود.
برآورد ارزش زیستی برای هار درخات زیساتگاهی
میتواند ضمن نمایان کردن تفاو هاای باومشاناختی
بین زیستگاههاا ،راهنماایی مناساب بارای نگهداشات
درختان زیستگاهی باشد .در منطقۀ تحقیاق ،متوساط
مقاادار عااددی شاااخص ارزش بااومشناساای درختااان
زیستگاهی  09/2باهدسات آماد .مقادار عاددی زیااد
شاخص نشانۀ وجود زیستگاههای کمیاب با فراوانی کم
در منطقه و نیازمند سپری شدن زمان طاوالنی بارای
تشکیل آن زیستگاه است .در این مطالعه باارزشتارین
درخت زیستگاهی ،درختی از گونۀ راش شرقی با قطار
برابرسینۀ  25سانتیمتر و داشتن چهار زیستگاه از سه
نوع مختلف بود .درخت راش با توجاه باه تاوان رشاد
قطااری و ارتفاااعی مناسااب و نیااز دارا بااودن عماار
فیزیولوژیک و دیرزیستی طاوالنی شارایط مناسابی را
باارای تشااکیل انااواع خردزیسااتگاه فااراهم ماایآورد.
همینین در تعیین ارزش باوم شناسای خردزیساتگاه،
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زیسااتگاههااایی ماننااد رشااد اضااافی (ساارطانی) یااا
حفرههاای روی گورچاه کاه در دورة زماانی طاوالنی
تشااکیل ماایشااوند ،اغلااب روی درختااان قطااور بااا
دیرزیستی زیاد مشاهده میشاوند؛ از ایان رو درختاان
قطور راش ارزش بیشتری در قیاس با گونه های دیگار
خواهند داشت .اهمیت درختان قطاور زناده سارپا در
تشااکیل خردزیسااتگاه بارهااا تأییااد شااده اساات
(.)Larrieu & Cabanettes, 2012; Paillet et al., 2019
مقایساۀ شاااخص ارزش خردزیسااتگاه در طبقااههااای
مختلف نشان داد که بیشترین فراوانی در طبقۀ  01تاا
 21مشاهده میشود که وضعیت بهنسبت متوساطی را
از لحاااا ارزش زیسااتی درختااان زیسااتگاهی نشااان
میدهد .انتظار میرود در رویشگاههاای طبیعای ایان
شاخص ،مقدار عددی بیشتری را نشان دهد .در قطعاۀ
 0کااه بیشااترین تعااداد درختااان قطااور را دارد ،ایاان
شاخص از دو قطعۀ دیگر بیشتر است .بار ایان اسااس
انتظار میرود روناد مادیریت باومشناسای تاودههاای
جنگلی سبب افازای تعاداد درختاان زیساتگاهی باا
ارزش زیسااتی زیاااد و جاباهجااایی منحناای بااهساامت
طبقههای با ارزش زیستی بیشتر شود.
تشکیل درخت زیستگاهی باا ارزش زیساتی زیااد
نیازمند سپری شدن زمان و روی قطاری مناساب از
گونااههااای درختاای خاااص اساات کااه ایاان موضااوع
نشاندهندة اهمیت حرور و نگهداری درختاان قطاور
در توده است .حفظ درختان قطور (با قطر دستکام 0
متر) مایتواناد سابب حفاظ زیساتگاه هاا و درختاان
زیستگاهی با ارزش زیستی بیشتر شاود .باا توجاه باه
نتایج این بررسی انتظاار مایرود نگهداشات درختاان
زیستگاهی موجود در تودههاای جنگلای و نیاز پاای
تغییرا آتی آنها در طرحهای مادیریتی یاا حفااظتی
مدنظر قرار گیرد؛ بهویهه با توقف بهرهبرداری چاوب از
جنگلهای شمال در پی اجارای طارح تانفس انتظاار
میرود که به حفاظت از جنگلها و نیاز خردزیساتگاه
توجااه کااافی معطااوف شااود .تاادوین برنامااههااای
جنگلشناسی برای مدیریت حفاظتی جنگلها باید باا
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.تأمین خردزیستگاه جانداران در جنگل همراه باشد

حفظ زیستگاههای خرد باهعناوان کاانونهاای تناوع
زیستی و نگهداشت درختان زیستگاهی قطور با هادف
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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 ShirGhala, 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.
Keywords: close to nature silviculture, habitat management, nest, trunk cavity, woodpecker cavity.
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