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چكيده
حفاظت از تنوعزيستي يكي از نگرانيهاي جهاني محسوب ميشود و نياز به مديريت جنگل به عنوان اكوسيستم پيچيده و نقش حياتي آن در حفظ
تنوعزيستي ،بهطور گستردهاي مورد پذيرش قرار گرفته است .خرد زيستگاههاي درختي بر اساس خطوط ميزان و به روش انتخابي و بر پايه متد ﻻريو و همكاران
به طور دقيق تعيين شدند .پارامترهاي اندازهگيري اعم از شيب ،ارتفاع ،ميزان رطوبت ،دما ،نور و بافت خاك اندازهگيري شدند و در نهايت با استفاده از نرمافزار
 Pc-ordwinنسخه  ٤/٥و آزمون آناليز چندمتغيره ) ،(CCAعوامل محيطي اثرگذار بر خردزيستگاههاي مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد در پارسل
شاهد ،دما با نور ،شيب ،ارتفاع و بافت خاك رابطه مستقيم دارد و ميانگين وزني نور ،ارتفاع ،خاك و همبستگي مثبت در اين پارسل بيشتر است ،درحالي كه در
پارسل مديريت شده خﻼف آن است .خردزيستگاههاي درختي موجود در پارسل شاهد و مديريت شده ،تحت تاثير شرايط محيطي متفاوتي بهوجود آمدهاند .با توجه
به نتايج حاصل از آزمون  CCAو با توجه به نوع اقدامات مديريت مدنظر ميتوان با افزايش يا كاهش عوامل محيطي قيد شده ،جنگل را به سمت نوع مديريت
مدنظر سوق داد.
واژههاي كليدي :چايباغ ،خردزيستگاه ،عوامل محيطي ،ماتريس همبستگي.

مﻘدمه
بقاياي چوبي در جنگل به عنوان يك جز ساختاري و

مشخص شدهاي كه بر روي درختان زنده يا درختان مرده

عمﻠكردي مهم محسوب ميشوند و يكي از ويژگيهاي مهم

اتفاق ميافتد ،به عنوان يك زيرمجموعه خاص و ضروري

جنگلهاي طبيعي ميباشند .اين بقايا نقش اساسي در چرخه

براي حيوانات شناخته ميشود كه اين جوامع با طي حداقل

مواد غذايي ،ذخيره طوﻻنيمدت كربن ،زادآوري درختان،

يك دوره چرخه زندگي خود را توسعه ميدهند )

حفاظت از ناهمگني محيط و تنوع بيولوژيكي ايفا ميكنند

 .(al., 2017يك بوته گياهي موجود در خردزيستگاه در بارش

) .(Currie & Nadelhoffer, 2002خردزيستگاهها نژاد
مورفولوژي خاصي از درختان هستند كه در هر درختي يافت

نميشوند ) .(Larrieu et al., 2018در واقع خردزيستگاه مكان

Plewa et

زياد ،رطوبت مناسب خاك و درجه حرارت متوسط ميتواند
خود به خود و سريع رشد كند ).(Li et al., 2017

در جنگل مديريتشده برخﻼف جنگل مديريتنشده،

كوچكي است كه به وسيﻠه يك گونه خاص و يا گروهي از

ميانگين تعداد خشكهدار و در حال پوسيدگي كه ميتواند

استفاده قرار ميگيرند ) .(Fenton & Bergeron, 2008ساختار

خانعﻠيزاده .(١٣٩٢ ،خردزيستگاههاي درختي مهيا شده توسط

گونهها به منظور زيست ،آشيانهسازي ،تهيه غذا و غيره مورد

ناشي از عمﻠيات بهرهبرداري باشد ،بيشتر است )اسحاقيراد و
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جنگلهاي طبيعي با مقياس كوچك نقشي اساسي در تنوع
زيستي كل جنگل بازي ميكنند )

Johann & Scharich,

سﻼمت كامل و حفﻆ توان مقابﻠه با شرايط نامساعد محيﻄي

است ،بهرهگيري از توالي طبيعي و حفﻆ شماري از

 .(2016خردزيستگاهها ،تعيينكننده مهم تنوعزيستي جنگل

خردزيستگاهها به عنوان زيستگاه جانوران ضروري است

خردزيستگاهها مانند تنههاي توخالي ،چوب سﻄﺢ جنگل و

مواد و روشها

محسوب ميگردند .درختان كه بهطور معمول بسياري از

غيره را فراهم ميكنند ،انتخاب شدهاند تا اين ويژگيهاي
ساختاري را در جنگلهاي مديريتي حفﻆ كنند .تا چه حد
وقوع خردزيستگاههاي درختي به صورت بالقوه نسبت به

ويژگيهاي درخت معمولي قابل پيشبيني ميباشد ،موضوعي

است كه مرتبط با كاربرد عمﻠي است .تا كنون ،اكثر مﻄالعات
تﻼش كردهاند مقدار خردزيستگاه را در سﻄﺢ درخت يا

جنگل پيشبيني كنند ) .(Grobmann et al., 2018بهطور
عمده مديريت جنگلها با بهكارگيري شيوههاي جنگلشناسي

كﻼسيك منجر به كاهش درختان ميزبان خردزيستگاهها و در

جنگلهاي مديريتنشده باعث افزايش درختان ميزبان
خردزيستگاهها شده است و اين تراكم بيشتر خردزيستگاهها

در جنگلهاي مديريتنشده ممكن است تفاوت تنوعزيستي

)اسحاقيراد و خانعﻠيزاده،

.(١٣٩٢

منطﻘه مورد مطالعه
به منظور انجام اين تحقيق ،سري چاي باغ قائمشهر

 º٥٢ ٥٥طول شرقي و
̍ ٤٠
 º٥٢ ٥١تا ̎
̍ ٤٥
مازندران در محدوده ̎
 º٣٦ ٢٠عرض شمالي مورد بررسي قرار
̍ ٣٣
 º٣٦ ١٨تا ̎
̍ ٢٧
̎
گرفت .متوسط دما و بارندگي ساليانه بهترتيب  ١٤/٣درجه

سانتيگراد و  ١٠٤٣/٦ميﻠيمتر ميباشد .با استفاده از روش
دومارتن اين منﻄقه داراي اقﻠيم خيﻠي مرطوب و همچنين با

استفاده از روش آمبرژه اين منﻄقه داراي اقﻠيم مرطوب

ميباشد .تشكيﻼت زمينشناسي اين سري مربوط به دوران
سوم زمينشناسي و دوره پﻠيوسن و كوارترنري بوده،

سنﮓهاي مادري گنكﻠومراي آهكي ،مارن و مارن سيﻠتي به
همراه آبرفتهاي جوان است .تيپ خاك موجود قهوهاي

Vuidot et al.,

شسته شده با پسدوگﻠي و بافت آن سنگين تا بسيار سنگين

 .(2010نوع مديريت جنگل به عنوان يك عامل تاثيرگذار در

است .حداقل ارتفاع سري از سﻄﺢ دريا حدود  ١٩٠متر و

با جنگلهاي تحت مديريت را توجيه نمايد )

پيدايش درختان ميزبان خردزيستگاه در نظر گرفته شده است

و در آينده بايد هنگام گشتزني و رصد ،تمركز و توجه به
حفاظت و اثرات تيپهاي جنگل بر انتخاب زيستگاه در

مناطق معتدل در نظر گرفته شود ) .(Hong et al., 2015در

نتيجه مديريت ميبايست در طراحي چارچوب سياستكاري
و ابزارهايي كه موجب ارتقا تنوعزيستي جنگل ميشوند ،اين

جوانب را در نظر گيرد .در توسعه استراتژيهاي مديريت

جنگل ،مديران ميبايست تﻼش كنند تا بين اولويتهاي

خردزيستگاهها در مقياس كوچك و نياز به زادآوري جنگلها
جهت حفﻆ جمعيت جانوران تعادل ايجاد كنند )

& Nemes

 (Islam, 2017و موجب ارتقاي تراكم و تنوع درختان ميزبان

خردزيستگاه گردند .در زمينه مديريت جنگلها با شيوههاي
متفاوت و تاثير آنها بر تعداد خردزيستگاهها در تودههاي
جنگﻠي بهرهبرداري شده با اين شيوهها ،اقدامي انجام نشده

است .بنابراين با توجه به اينكه هدف كﻠي جنگلشناسي
نزديك به طبيعت ايجاد و پرورش جنگلهاي پايدار با حفﻆ

حداكثر آن بالغ بر  ٨٦٥متر ميباشد .عرصه داراي گونههاي

افرا پﻠت ،توسكاي ييﻼقي ،بﻠوط ،زبان گنجشك ،وتودههاي
پﻠت ،توسكاي ييﻼقي ،زربين و مورد ميباشد .اين تحقيق در

پارسل  ٢٥با مساحت  ٢١هكتار به عنوان پارسل شاهد بهدليل
سيماي طبيعي نسبتا مﻄﻠوب ناشي از دخالتهاي كمتري كه

در آن صورت پذيرفته و پارسل  ٢٤به مساحت  ٢٦هكتار با
توجه به شرايط توپوگرافي مشابه پارسل شاهد ،انجام شده

است )بينام.(١٣٨٣ ،
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شكل  .١شماي كلي منطقه مورد مطالعه

روش كار
براي بررسي تنوع اكولوژيك خردزيستگاهها در
جنگلهاي خزانكننده ،دو پارسل مديريتشده و شاهد
استفاده شد .سپس بر اساس خﻄوط ميزان و به روش انتخابي

بررسي قرار گرفت .اين  ٢٢خردزيستگاه هم در پارسل
شاهد و هم در پارسل مديريتشده مشاهده و ثبت گرديدند
كه بيشترين نوع خردزيستگاهها در پارسل مديريتشده مربوط

به نمايان شدن چوب درون شكستگي تنه و تاج ،ريشه كن،

و بر اساس روش  Larrieuو همكاران )(٢٠١٨

سوراخ روي تنه و داراي مواد نرم در حال تجزيه ،داﻻن

محيﻄي اعم از شيب با شيبسنج سونتو ،ارتفاع با ارتفاعسنج،

ميباشد .در پارسل شاهد بيشترين مقدار خردزيستگاه مربوط

و بافت خاك به وسيﻠه روش هيدرومتري بايكاس اندازهگيري

قارچهاي چوبزي ،سوراخ تجمع آب ،حفرههاي گورچهاي،

 ٤/٥و آزمون آناليز چندمتغيره  (CCA)١براي تعيين عوامل

خردزيستگاههاي مورد مﻄالعه در پارسل شاهد و مديريتشده

گرديد.

نام آن ،يك كد در نظر گرفته شده است.

خردزيستگاهها به طور دقيق تعيين شد )جدول  .(١پارامترهاي

حشرات و سوراخهاي چوبخواران ،خشكهدار افتاده و غيره

ميزان رطوبت با رطوبتسنج ،دما با دماسنج ،نور با لوكسمتر

به نمايان شدن چوب درون شكستگي تنه و تاج ،اندام باردهي

شدند و در نهايت با استفاده از نرمافزار  pc.ordwinورژن
محيﻄي اثرگذار بر خردزيستگاههاي مورد بررسي استفاده

نتايج

حفره داركوب و غيره ميباشد .جدول ) ،(١اسامي
را نشان ميدهد و براي هر خردزيستگاه به دليل طوﻻني بودن

 ٢٢نوع خردزيستگاه در پارسل شاهد و مديريتشده مورد
جدول  .١خردزيستگاههاي مورد بررسي در منطقه مورد مطالعه بر اساس روش ﻻريو )(Larrieu et al., 2018
خردزيستگاههاي مورد مﻄالعه

رديف

كد

١

١

نمايان شدن چوب درون شكستگي تنه و تاج )(Appearance of the stick within the fracture of the trunk and crown

٢

٢

ريشه كن )(Eradication

٣

٣

سوراخ روي تنه و داراي مواد نرم در حال تجزيه )(Hole on the trunk and soft materials are breaking down

٤

٤

داﻻن حشرات و سوراخ هاي چوبخواران )(Door holes and holes for eagers

٥

٥

خشكهدار افتاده )(dead fall

1 Cause Consequence Analysis
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٦

٦

حفرههاي گورچهاي )(Mortar cavities

٧

٧

سوراخ تجمع آب )(Water collection hole

٨

٨

حفرهداركوب )(Woodpecker hole

٩

٩

زخمها و تركها )(Wounds and cracks

١٠

١٠

اندام باردهي قارچهاي چوبزي )(Fruiting organs of fungi

١١

١١

ﻻنهها

١٢

١٢

توده انبوه شاخه )(Mass bunch of branches

١٣

١٣

فقدان چوب نمايان بودن چوب بهاره )(The lack of wood, the appearance of spring wood

١٤

١٤

شاخهها و اندامهاي خشك تاج خشكيده )(Branches and dried coronal organs

١٥

١٥

كريپتوفيتها و فانروگامهاي اپيفيتيك )(Cryptophytic and eupeptic foci

١٦

١٦

منافذ يا سوراخ شاخه )(Vents or branch holes

١٧

١٧

پارگيهاي پوست )(Skin rashes

١٨

١٨

ساختار پوست خشن )(Rough skin structure

١٩

١٩

ريز خاك )(Fine soil

٢١

٢١

جريان صمغ و شيرابه )(Gum and lye flow

٢٢

٢٢

قارچهاي غيرحقيقي )(Non-real mushrooms

٢٠

٢٠

)(Nests

غده سرطاني )(Cancerous tumor

نتايج آزمون  CCAدر پارسل شاهد و پارسل

هيچيك از پارامترهاي محيﻄي با گونه و محيط چهارم

مديريتشده

همبستگي ايجاد نكردهاند ،اما در پارسل مديريت شده ،دما با

ماتريس همبستگي وزني در پارسل شاهد و پارسل

گونه و محيط اول و دوم ،رطوبت با گونه و محيط اول و

شاهد ،دما ،شيب و خاك همبستگي منفي با فاكتورهاي گونه

سوم ،خاك با گونه و محيط سوم و چهارم همبستگي مثبت

اول ،نور با گونه و محيط دوم رابﻄه مثبت نشان دادهاند و

محيط نشان داده است )جداول  ٢و .(٣

مديريتشده در جدول ) (٢نشان داده شده است .در پارسل

چهارم ،شيب با گونه و محيط اول ،ارتفاع با گونه و محيط

و محيط را نشان دادهاند .رطوبت و ارتفاع با گونه و محيط

ايجاد كردهاند و نور همبستگي منفي با فاكتورهاي گونه و

جدول  .٢ماتريس همبستگي وزني )وزن= مجموع نمونه( در پارسل شاهد
پارامترها

SPEC AX1

SPEC AX2

SPEC AX3

SPEC AX4

ENVI AX1

ENVI AX2

ENVI AX3

دما

-٠/٦٠٧٠

-٠/٠١٠٥

-٠/٧٩٤٧

٠

-٠/٦٠٧٠

-٠/٠١٠٥

-٠/٧٩٤٧

ENVI
AX4
٠

رطوبت

-٠/٧٢٧٧

٠/٤٠٧١

-٠/٨٩٣٣
٠/٤٦٦١

-٠/١٩٠٣

٠

-٠/٧٢٧٧

٠/٤٠٧١

-٠/٨٩٣٣
٠/٤٦٦١

-٠/١٩٠٣

٠

ارتفاع

-٠/٨٩٧٣
٠/٣٣٣٧

-٠/٢٥٨٥

-٠/٣٥٧٧

٠

-٠/٨٩٧٣

-٠/٢٥٨٥

-٠/٣٥٧٧

٠

خاك

-٠/٢١٢٦

-٠/٣٤٧٩

-٠/٩١٣١

٠

-٠/٢١٢٦

-٠/٣٤٧٩

-٠/٩١٣١

٠

پارامترها

SPEC AX1

SPEC AX2

نور

شيب

-٠/٥٣٩٠

-٠/٥٠٣٢
-٠/٧٧٣٤

٠
٠

-٠/٥٣٩٠

٠/٣٣٣٧

-٠/٥٠٣٢
-٠/٧٧٣٤

٠
٠

جدول  .٣ماتريس همبستگي وزني )وزن= مجموع نمونه( در پارسل مديريتشده
ENVI AX3

ENVI AX4

SPEC AX3

SPEC AX4

ENVI AX1

ENVI AX2

-٠/٣٧٤٦
-٠/٣٥٧٥

دما

٠/٦٥٩٤

٠/٢٤٨٢

-٠/٦٠٢٧

-٠/٣٧٤٦

٠/٦٥٩٤

٠/٢٤٨٢

-٠/٦٠٢٧

رطوبت

٠/٣٦٤٩

-٠/٢٩١٩

٠/٨٠٨٦

-٠/٣٥٧٥

٠/٣٦٤٩

-٠/٢٩١٩

٠/٨٠٨٦

نور

-٠/٣١٧٢

-٠/٥٣٣٩

-٠/٠٩٩٤

-٠/٧٧٧٥

-٠/٣١٧٢

-٠/٥٣٣٩

-٠/٠٩٩٤

-٠/٧٧٧٥

شيب

٠/٤٤٦٥

-٠/٠٠١٠

-٠/٨٧٥٧

-٠/١٨٤٠

٠/٤٤٦٥

-٠/٠٠١٠

-٠/٨٧٥٧

-٠/١٨٤٠

ارتفاع

-٠/٧٢٥٠

-٠/٢١٥١

٠/٠١٩٦

-٠/٦٥٤٠

-٠/٧٢٥٠

-٠/٢١٥١

٠/٠١٩٦

-٠/٦٥٤٠

خاك

-٠/٣٠٦٣

-٠/٠٨١١

٠/١٠٨٩

٠/٩٤٢٢

-٠/٣٠٦٣

-٠/٠٨١١

٠/١٠٨٩

٠/٩٤٢٢

بررسي تنوع اكولوژيك برخي خردزيستگاههاي درختي در جنگلهاي خزانكننده در پارسل شاهد و مديريت شده٢٧/

ماتريس همبستگي ميان پارامترهاي محيﻄي در پارسل

شيب با دما و نور و ارتفاع با رطوبت و نور همبستگي مثبت و

نور با دما ،شيب با دما و نور ،ارتفاع با دما ،رطوبت و شيب و

كردهاند .همچنين در هر دو پارسل ،رطوبت با دما همبستگي

خاك با كﻠيه فاكتورهاي محيﻄي همبستگي منفي ايجاد

شاهد و پارسل مديريتشده نشان ميدهند ،در پارسل شاهد

منفي ايجاد كرده است )جداول  ٤و .(٥

خاك با كﻠيه فاكتورهاي محيﻄي همبستگي مثبت ايجاد
كردهاند .اما در پارسل مديريت شده نور با دما و رطوبت،

جدول  .٤ماتريس همبستگي ميان پارامترهاي محيطي در پارسل شاهد
پارامترها

دما

رطوبت

رطوبت

-٠/٠٨٦٥

١

-٠/٦١٦٩

١

شيب

٠/٨٣١٦

-٠/٠٦٦٣

٠/٧١٢٥

٠/٨٥٨٣

٠/٣٩٨٠

٠/٤٥٢٠

١

دما

٠/٨٣٦٦

نور

ارتفاع

٠/٤١٧٧

پارامترها

دما

خاك

٠/٧٦٤٥

شيب

نور

١

٠/١١٦٥

-٠/١٠٤٩

٠/٦٠٧٣

خاك

ارتفاع

١

٠/٨٢٢٧

١

ارتفاع

خاك

جدول  .٥ماتريس همبستگي ميان پارامترهاي محيطي در پارسل مديريت شده
دما

رطوبت

١

رطوبت

-٠/١٨٥٣

١

شيب

نور

نور

٠/٠٠٩٥

٠/٢٣٧٧

١

شيب

٠/٨٩٠٩

-٠/٤٧٩١

٠/٠٨٩٠

١

-٠/٣٣٦٩

-٠/٦٠٢٩

-٠/٤٠٥٣

ارتفاع

-٠/٢٩٨٢

خاك

٠/٠٤٧٩

-٠/٦٤٠٧

جدول ) (٦فاكتورهاي ميانگين وزني در پارسل شاهد و

مديريتشده را نشان ميدهد .در پارسل شاهد نور ،ارتفاع و

-٠/٢٢٠٣

٠/٨٥١٣

١

-٠/٣٧٤٦

١

خاك ،اما در پارسل مديريتشده ،دما ،رطوبت و شيب داراي
ميانگين وزني بيشتري نسبت به بقيه فاكتورها هستند.

جدول  .٦مقايسه فاكتور ميانگين وزني در پارسل شاهد و مديريتشده
شماره

نام

١

دما

٢٤/٠٩٦٥

٢

رطوبت

٢٩/٩٢٢٢

٤

شيب

-٠/٠١٧١

٣
٥
٦

نور

ميانگين )وزني(

ميانگين )وزني(
٢٤/٤١٣٧
٢٩/٩٣٨٨

شاهد

مديريت شده

٧٧٧/٤٧٢٥

٦٧٠/٠٥٨٦

ارتفاع

٣٠٧/٤٠١٩

٢٧٩/٢٠٧٥

خاك

٤/٩٢٢٨

٤/٧٩٢٩

-٠/١٧٩٤

جداول ) (٧و ) (٨خﻼصه نتايج براي چهار محور اول را

درصد بين خردزيستگاه و محيط ارتباط برقرار كرده است .اما

نشان ميدهند .دو محوري كه داراي باﻻترين مقدار ويژه

در پارسل مديريتشده ،مقادير ويژه براي محور اول ٠/٠٥٩

ويژه براي محور اول  ٠/١٩١ميباشد كه  ٧٣/٦درصد بين

ويژه محور دوم  ٠/٠٢٧و  ٧٧/٣درصد بين خردزيستگاه و

هستند ،براي تفسير انتخاب شدهاند .در پارسل شاهد ،مقادير

خردزيستگاه و محيط و مقادير ويژه محور دوم  ٠/٠٥١و ٩٣/٢

ميباشد كه  ٥٣/٢درصد بين خردزيستگاه و محيط و مقادير
محيط ارتباط برقرار شده است )جداول  ٧و .(٨

 /٢٨مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده ،سال دوازدهم ،شماره  ،٢پائيز و زمستان ) ١٤٠٠پياپي سي و شش(
جدول  .٧خﻼصه نتايج مربوط به آزمون  CCAدر پارسل شاهد
مقادير ويژه

همبستگيهاي خردزيستگاه -محيط

درصد تجمعي واريانس دادههاي
خردزيستگاه

رابﻄه خردزيستگاه -محيط
مجموع مقادير ويژه

مجموع مقادير ويژه براي تمام

محورهاي متعارفي

١

٢

٣

٤

كل

٠/١٩١

٠/٠٥١

٠/٠١٨

٠

٠/٢٦٠

٧٣/٦

٩٣/٢

١٠٠

٠

-

٧٣/٦

٩٣/٢

١٠٠

٠

-

-

-

-

-

٠/٢٦٠

١

٢

٣

٤

كل

٠/٠٥٩

٠/٠٢٧

٠/٠١٦

٠/٠١٠

٠/١١١

٥٣/٢

٧٧/٣

٩١/٤

١٠٠

-

٥٣/٢

٧٧/٣

٩١/٤

١٠٠

-

-

-

-

-

٠/١١١

١

-

١

-

١

-

٠

-

-

٠/٢٦٠

جدول  .٨خﻼصه نتايج مربوط به آزمون  CCAدر پارسل مديريتشده
مقادير ويژه

همبستگيهاي خردزيستگاه -محيط

درصد تجمعي واريانس دادههاي
خردزيستگاه

رابﻄه خردزيستگاه -محيط
مجموع مقادير ويژه

مجموع مقادير ويژه براي تمام

١

-

١

-

١

-

١

-

-

٠/١١١

محورهاي متعارفي

نتايج مربوط به آزمون  CCAدر پارسل شاهد و مديريت

ترتيب قرارگيري نقاط بر فﻠش از نوك پيكان به طرف مبدا

همانﻄور كه در شكل ) (٢و ) (٣مﻼحظه ميگردد انواع

ميدهد .گونههايي با تصاوير عمودي نزديك و يا در وراي

رطوبت و نور( قرار گرفتهاند .فﻠشها مربوط به متغيرهاي

و آنهايي كه در جهت عكس و در انتهاي مخالف پيكان

شده بر روي شكل

خردزيستگاه تحت تاثير پنج عامل محيﻄي )ارتفاع ،دما ،شيب،

مختصات ،مكان گونهها را در ارتباط با عامل محيﻄي نشان
نوك پيكان بهطور قوي همبستگي مثبتي با عامل محيﻄي دارند

محيﻄي و نقاط مربوط به خردزيستگاهها ميباشند .گونههايي

ميباشند ،كمتر تحت تاثير قرار گرفتهاند .وقتي نقاط پﻼت

مربوطه قرار گرفتهاند ،البته عكس آن نيز صادق است .ميزان

تقريبا رتبهبندي ميانگينهاي وزني نسبت به فاكتورهايي كه

درجه و از آنجا به مركز محورهاي رجبندي گونههاي نزديك

 ،CCAبيشترين تاثيرگذاري مربوط به محور اول )(xها و

قرار گرفتهاند .آن دسته از عوامل محيﻄي كه داراي فﻠشهاي

توجه گردد كه در روي محور اول تاثيرگذارترين محور است

دارند و تاثير بيشتري بر تغييرات جامعه ميگذارند .هر نقﻄه

بيشترين تاثير را گذاشته و بايد بدين شكل گروهها تعريف

كه به محورها نزديكترند ،بيشتر تحت تاثير فاكتور محيﻄي

تاثير مساوي با رسم خﻄي از گونه به فﻠش و تشكيل زاويه ٩٠

به مركز محورهاي رجبندي است كه كمتر تحت تاثير فﻠشها

بزرگ هستند ،در مقايسه با فﻠشهاي كوتاه همبستگي بيشتري
هم كه مربوط به يك گونه است ميتواند با هر يك از فﻠشها
كه معرف يك عامل محيﻄي است مرتبط و تفسير گردد.

بهطور عمودي بر روي پيكان تصوير شدند در اين حالت
شامل ميشوند را نشان ميدهند .در آناليزهاي چندمتغيره مانند
محور دوم )(yها است .در سﻄوح بعد بايد به ساير محورها
و هر چه متغيرها از مركز دورتر و به محورها نزديكتر باشند،
گردند.
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شكل  .٢نتايج آزمون  CCAدر پارسل شاهد

شكل  .٣نتايج آزمون  CCAدر پارسل مديريتشده

بحﺚ و نتيجهگيري
حفاظت از تنوعزيستي يكي از نگرانيهاي جهاني

جعفريانجﻠودار و همكاران ) (١٣٨٧آناليز  CCAتوانست ١٦

محسوب ميشود و نياز به مديريت جنگل كه خود مديريت

درصد از كل واريانس را توجيه كند ،پس فاكتورهاي مهم

تنوعزيستي است كه بهطور گستردهاي مورد پذيرش قرار

نظر گرفته شوند.

يك اكوسيستم پيچيده است داراي نقش حياتي در حفﻆ

ديگري مانند عوامل خاكي و بيولوژيكي بايد در رستهبندي در

گرفته است ) .(Kohm & Franklin, 1997بهطور كﻠي تنوع

با توجه به شكل ) (٢و ) (٣در پارسل شاهد،

زيستي يك اكوسيستم خاص به وسيﻠه تنوع گونهاي مربوط به

خردزيستگاههاي نمايان شدن چوب درون شكستگي ،سوراخ

) (٤و ) (٦در پارسل شاهد ،دما با نور ،شيب ،ارتفاع و بافت

چوبزي ،تحت شرايط محيﻄي قرار نگرفتهاند .قرارگيري اين

اين پارسل بيشتر است و رابﻄه خردزيستگاه با محيط و

اما در پارسل مديريتشده ،خردزيستگاههاي نمايان شدن

آن ارزيابي ميشود ) .(Puumalainen, 2001با توجه به جدول

خاك رابﻄه مستقيم دارد و ميانگين وزني نور ،ارتفاع ،خاك در

واريانس در محور اول  ٧٣/٦درصد ميباشد كه نشاندهنده

روي تنه داراي مواد نرم ،خشكهدار افتاده و اندام باردهي قارچ

خردزيستگاهها بر درخت ميتواند ناشي از كهولت سن باشد.
چوب درون شكستگي و خشكهدار افتاده ،تا حدودي تحت

شرايط بهينه حضور انواع خردزيستگاهها در اين پارسل

تاثير ارتفاع ،خاك و نور قرار گرفتهاند .چون در پارسل

بهدست آمد )جداول  ٧و  .(٨با توجه به جداول ) (٤و )(٥

بوده و ميزان نور وارده كم بوده است .درختان براي رسيدن به

ناشي از عدم بهرهبرداري غيراصولي و دستنخوردگي است.

شكستگي و عدهاي تبديل به خشكهدار شدهاند وخرد

ميباشد .در صورتيكه در پارسل مديريتشده خﻼف آن

بيشترين همبستگي مثبت در پارسل شاهد مشاهده شد كه

مديريت شده نوع بافت خاك ،ارتفاع و ساختار جنگل جوان
نور رقابت كرده و عدهاي ناكام ماندهاند و دستخوش
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زيستگاههاي اندام باردهي قارچ چوبزي و سوراخ روي تنه

دو پارسل ،شيب شمالي پارسل مديريتشده و افزايش

نشدهاند.

كريپتوفيتها و قارچها است ،ميباشد .شيب زمين كه منجر به

داراي مواد نرم ،مانند پارسل شاهد ،متاثر از عوامل محيﻄي

رطوبت و كاهش نور كه عامل پراكندگي و رشد بيشتر

در پارسل شاهد ،خردزيستگاههاي توده انبوه شاخه ،حفره

فشار به پايههاي درختي و كاهش استقامت آنها ميشود و در

داركوب ،ﻻنهها ،زخمها و تركها ،ساختار پوست خشن ،ريز

نتيجه به تاج درختان فشار وارد كرده و منجر به شكستگي

قرار گرفتهاند .عﻠت اين امر حضور درختان قﻄور بيشتر در

نامناسب بودن بافت خاك و افزايش نور ،منجر به خشكيدگي

عموما در درختان قﻄور و مكان امن را براي زندگي و توليد

پيت با دارا بودن شيب خاص ،محل انباشت مواد غذايي

خاك ،حفرههاي گورچهاي ،تحت تاثير نور و تا حدودي دما
پارسل شاهد و امن بودن آنجاست .داركوبها و جانوران

مثل انتخاب ميكنند .درختان قﻄور در مكاني كه فضاي بيشتر

شاخهها و ايجاد منافذ ميشود ،همچنين افزايش دما و
تاج درختان ميگردد McNab .و همكاران ) (٢٠٠٤نواحي
ميشود ،در نتيجه بستر مناسبي براي رويش گونههاي گياهي

و فاصﻠه بيشتر بين درختان باشد ،قرار دارند .فضاي بيشتر

پديد ميآيد .ضمن اينكه پيتها محل مناسبي براي گياه به

حاصل ميگردد .در نتيجه نور بيشتر سبب به وجود آمدن

بررسي تغييرات نوري و رطوبتي در زيراشكوب عرصههاي

خشك و خشن ،ريزخاك و يا داراي زخم و ترك ميشود .اما

گياهي در پيت و ماندها ١بهدﻻيل ذكر شده بصورت معنيداري

در پارسل مديريتشده ،حفره داركوب ،توده انبوه شاخه،

از مناطق ديگر بيشتر است Nilsson .و  (٢٠٠٥) Wardleبر

حدودي تحت تاثير شيب و رطوبت قرار گرفتهاند كه دليل آن

كريپتوفيت ،هميكريپتوفيت و فانروفيت بيانگر ويژگيهاي

خﻼف پارسل شاهد ميباشد و در آنجا به عﻠت تابش كمتر،

تروفيت كه شاخص رويشگاههاي مناطق خشك و نيمهخشك

خردزيستگاههاي ذكر شده در پارسل مديريت شده به عﻠت

اختصاص داده است .بارندگي فراوان ،حرارت مناسب،

) ،(٢٠٠٨بين قﻄر درخت و تعداد خردزيستگاه رابﻄه

فاصﻠه و همچنين حداقل روزهاي برفي و يخبندان ،همه از

خردزيستگاه افزايش مييابد.

باﻻي عناصر هيركاني نيز آن را به اثبات ميرساند .مﻄالعات

سبب عبور نور بيشتر به كف زمين شده و افزايش دما را
شاخههاي انبوه روي تنه درختان ميشود و پوست درختان

ﻻنهها ،ريز خاك ،ساختار خشن ،حفرههاي گورچهاي تا
قرارگيري پارسل مديريتشده در شيب شمالي و در جهت
رطوبت بيشتر و جهت شيب نيز متفاوت است .تعداد

مساعدنبودن شرايط ذكرشده كمتر

ميباشد Winter .وMöller

مستقيمي وجود دارد ،بهطوريكه با افزايش قﻄر درخت ،تعداد
در پارسل شاهد ،خردزيستگاههاي كريپتوفيتها ،جريان

صمغ و شيرابه ،قارچهاي غيرحقيقي ،سوراخ شاخه ،تاج

خشكيده ،فقدان چوب بهاره ،پارگي پوست و غده سرطاني،

منظور در امان ماندن از يخبندانها محسوب ميشود .با
تاجي در جنوب آپاﻻش گزارش شده كه تنوع گونههاي

اساس طبقهبندي رانكاير ،حضور فراوان و درصد باﻻي عناصر

جنگلهاي معتدله است .همچنين عدمحضور عناصر گياهي
است ،جنگل هيركاني بيشترين تعداد گونه را به خود
برخورداري از رطوبت دايمي درياي خزر بهعﻠت نزديكي
ويژگيهاي بارز جنگلهاي هيركاني است كه حضور درصد
بسياري افزايش تنوعزيستي مناطق داراي روشنههاي باز تاج
پوشش جنگﻠي را نسبت به مناطقي با تاج پوشش بسته تاييد

ميكند.

متاثر از دما ،شيب و خاك قرار گرفتهاند .با اين تفاوت كه در

در پارسل شاهد ،خردزيستگاههاي داﻻن حشرات،

چوب بهاره ،پارگي پوست تحت تاثير شيب و رطوبت ،جريان

نتايج رضوانيان و همكاران ) (١٣٩١نشان داد ارتفاع از سﻄﺢ

صمغ و شيرابه ،قارچهاي غيرحقيقي ،سوراخ شاخه ،غده

درياي آزاد بر تنوع و غناي گونههاي گياهي منﻄقه تثير

دما و خاك قرار گرفتهاند كه عﻠت اين تفاوتها شيب متفاوت

كاهش مييابد .اما در پارسل مديريت شده ،داﻻن حشرات

پارسل مديريتشده ،خردزيستگاههاي كريپتوفيتها ،فقدان

سرطاني تحت تاثير شيب و دما ،تاج خشكيده تحت تاثير نور،

ريشهكن ،سوراخ تجمع آب ،متاثر از ارتفاع و رطوبت هستند.

معنيداري دارد و با افزايش ارتفاع ،تنوع و غناي گونهاي

Pit and mounds
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متاثر از نور ،ارتفاع ،ريشهكن متاثر از شيب و دما ،سوراخ

نوع مديريت مد نظر سوق داد .براي افزايش تنوع در جنگل

حشرات و ميكروارگانيسمها در نور كم و رطوبت زياد مانند

در اختيار قرار ميدهد ،استفاده كرد .داركوب ميتواند با

ارتفاع در پارسل شاهد ميزان بارش و رطوبت افزايش يافته و

حضور درختان بزرگ و قديمي ،تنوع ساختاري باﻻ و حضور

خردزيستگاه كوچكي ايجاد ميكند و در پارسل مديريتشده

جنگﻠي حساس سازد .بنابراين مديريت حفاظت بايد در جهت

در پارسل شاهد به عﻠت افزايش ارتفاع و كاهش مقاومت

گونههاي همبوم ديگر وابسته به زيستگاه يا منابع مشابهي

تجمع آب متاثر از شيب و رطوبت ميباشند .بعضي از
پارسل شاهد و بعضي در نور زياد فعاليت ميكنند .با افزايش

در نتيجه در سوراخهاي اندامهاي درختان آب جمع ميشود و

در اثر قرارگيري در شيب شمالي رطوبت زيادي وجود دارد.
درختان و سست شدن خاك در اثر رطوبت يا وجود بادهايي

با شدت زياد ،عامل ريشهكن شدن آنها ميشود و در پارسل
مديريتشده به عﻠت شيب زياد و عدم استقرار صحيﺢ

ريشهها و دماي زياد اين امر ايجاد شده است Grobmann .و

همكاران ) (٢٠١٨در تنوع خردزيستگاهها در درختان راش در

طبقات پايين بند درختي را به طرز شگفتانگيزي باﻻ گزارش
دادند .درختان زيستگاه نه تنها بيشتر ،بﻠكه خردزيستگاههاي

متنوعتر را در مقايسه با درختان محصول نيز پشتيباني ميكنند
كه اين امور ميتواند ناشي از بادهاي شديد ،صاعقه ،وجود
رطوبت زياد در منﻄقه ،رسيدن نور كم به كف و در نتيجه

حضور ميكروارگانيسمها و انواع قارچها و خزهها در منﻄقه
مورد مﻄالعه باشد .اسماعيلزاده و حسيني ) (١٣٨٦با استفاده

از تجزيه و تحﻠيل  ،CCAمتوجه شدند گروههاي اكولوژيك از
نظر پوشش گياهي ،شاخصهاي تنوعزيستي و متغيرهاي

فيزيوگرافي كامﻼ با يكديگر متفاوتند و با افزايش شيب و

ارتفاع ،تنوع و غنا كاهش يافته است.

با توجه به اينكه پارسل شاهد داراي تعداد خرد

زيستگاههاي زنده و درختان قﻄور بيشتري نسبت به پارسل
مديريتشده ميباشد و همچنين ميزان تخريب كمتري دارد،

ميتواند به عنوان الگويي جهت حفﻆ توالي استفاده شود .در

ارتباط با درختان ريشهكن شده حاوي پيت و ماند بايستي
تﻼش نمود تا حد امكان و بر اساس استاندارد اين نوع
درختان در عرصه جنگل باقي بمانند و از خروج اين درختان
از عرصه جنگﻠي خودداري شود .با توجه به نتايج حاصل از
آزمون  CCAو با توجه به نوع مديريت مد نظر ،ميتوان با

افزايش يا كاهش عوامل محيﻄي قيد شده ،جنگل را به سمت

ميتوان از الگويي كه پارسل شاهد در رابﻄه با خردزيستگاهها
خصوصيات ويژه مانند جنگلهاي دستنخورده و بكر با

مقادير زيادي از چوبهاي پوسيده ،داركوبها را به عمﻠيات
كمك به ارايه زيستگاه مناسب باشد ،چرا كه تعداد زيادي از
خواهند بود.
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Abstract
Protection of biodiversity is considered one of the global concerns and it needs to manage forest as a complex
ecosystem and its vital role in conserving biodiversity have been widely acknowledged. The microhabitats of tree
habitats were accurately determined based on the scale lines in a selective manner and the method selected by Lario et
al. The measurement parameters including slope, height, moisture content, temperature, light, and soil texture were
measured and consequently the environmental factors affecting micro-habitats were investigated using Pc-ordwin
software version 4.5 and multivariate analysis (CCA) test. The results showed that in the control parcel, temperature
was directly related to light, slope, height, and soil texture, and the average of light, height, soil and positive correlation
in this parcel is more than managed parcel, while in the managed parcel it is opposite. The tree microhabitats in the
managed and unmanaged parcels have been created under different environmental conditions. According to the results
of the CCA and depending on the type of management measures, the forest can be directed towards the type of
management by increasing or decreasing the mentioned environmental factors.
Keywords: Chaybagh, Correlation matrix, Environmental factors, Tree microhabitats.

