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ثبت خردزیستگاه های درختی

زاباالییحجموخشک دارزیادمقادیروجودکهن رست،مراحلدرویژهبهطبیعیجنگل هایشاخص هايازیکي

تحتکهجنگل هایییاوشدهمدیریتجنگل هایدراغلبموارداین.استخردزیستگاهدارایکهنسالدرختان

عتنوازمهمیبخشهمواره.شوندمیدیدهندرتبهیاوندارندوجودیادارند،قرارطبیعتبهنزدیکمدیریت

که(saproxylic)چوبزيهایگونهانواعویژهبههستند،وابستهعناصریچنینبهشدیدابقابرايجنگل هازیستی

.هستندوابستهخشک دارهابه

لذا.وندمی شمحسوبجنگل هازیستیتنوعبرایمهمیساختارهایدرختان،بهوابستهخردزیستگاه هایبنابراین

تهگرفدرنظربایدجنگلمدیریتدرکهاستمهمیمسالهآیندهدرختانوموجودزیستگاهيدرختاننگهداری

حفظجهتزیستگاهيارزشباالبردنونگهداریبرايبزرگيکمکتواندمیدرختانيچنینبهتوجهافزایش.شود

.باشدشدهمدیریتجنگلهایدرزیستیتنوع
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سایت هايدرآموزشیهایفعالیتازحمایتمنظوربهموجودمرجعزمینفهرست

Marteloscope Integrate+جنگل،مدیرانبهکمکپروژهاینهدف.استشدهتهیه

درختيدرخردزیستگاه هایتوصیفوشناساییمنظوربهگروه هاسایروآماربرداريپرسنل

درنمایشيمنابععنوانبهمي تواندموجودمطالب.باشدمیمرتبطکاريواحدهای

.دشومحسوبجنگل گردشيوآموزشيفعالیت هايسایربرايمنبعيوجنگلآموزش هاي



خرد زيستگاه های

Saproxylic
توصيف نوع کد تصاوير

سوراخ ها

سوراخ های دارکوب

سانتي متر  با 4قطر ورودی این سوراخ حدود 

سوراخ . یک قطر داخلی بزرگتر است

Dendrocopos minor  در شاخه های تاج ایجاد

.شود¬می

ø = 4 cm CV11

ø = 5 - 6 cm CV12

ø > 10 cm CV13

بزرگترسوراخورودی:شکلمخروطیسوراخ

.استآنداخلاز

ø ≥ 10 cm 

سوراخ )

(تغذیه

CV14

34

CV1



تصاوير کد نوع توصيف خرد زيستگاه های

Saproxylic

CV15 شیار دارکوب حداقل سه سوراخ تولیدمثل متصل به هم مربوط به 

:  اگر امکان تشخیص آن نباشد. دارکوب روي تنه

.متر2وجود سه دهانه سوراخ در محدوده 

سوراخ ها

سوراخ های روي تنه و داراي مواد نرم در حال تجزيه

CV21

CV22

ø ≥ 10 cm 

(تماس زمین)

ø ≥ 30 cm 

(تماس زمین)

سوراخ تنه درخت داراي مواد نرم در حال تجزیه 

، قاعده حفره با سطح زمین در (هوموسي شکل)

تماس است، به طوري که رطوبت خاک وارد مجرای 

تواند در وروی حفره می: قابل توجه. شودحفره می

.ارتفاع باالتري روی تنه درخت باشد

CV23

CV24

ø ≥ 10 cm

ø ≥ 30 cm

سوراخ تنه اي داراي مواد نرم در حال تجزیه بدون 

.تماس با زمین

CV25 ø ≥ 30 cm / 

نیمه باز

سوراخ نیمه باز تنه اي با یا بدون مواد نرم در حال 

تجزیه ، اتاقک حفره کامال از میکروکلیماي اطراف 

. حفاظت نمي شود و امکان ورود باران به داخل آن

تواند در وروی حفره می: قابل توجه. وجود دارد

.ارتفاع باالتري روی تنه درخت باشد

CV26 ø ≥ 30 cm /

باز از باال

حفره تنه اي روباز بزرگ، با و یا بدون تماس با 

.سطح زمین

CV2

5



خرد زيستگاه های

Saproxylic
توصيف نوع کد تصاوير

سوراخ ها

شاخهيا سوراخ هايمنافذ

شاخه هاشکستنازکهتنهرويقارچيحفره هاي

چوبقارچيپوسیدگيکهزمانيمي شوند،ایجاد

.مي کندپیداتوسعهزخمانسدادازسریعتر

ø ≥ 5 cm

ø ≥ 10 cm

CV31

CV32

های توخالی کم و بیش افقی که در اثر شاخه

ای شکل شوند یک پناهگاه لولهشکستگي ایجاد می

. در مقابل میکروکلیماي اطراف ایجاد مي کنند .

شاخه توخالی

ø ≥ 10 cm

CV33

(Dendrotelms) سوراخ هاي تجمع آب 

قطر ورودی همانند قطر داخلی حفره هاي تنه اي 

ها هبه دلیل فرورفتگی فنجانی شکل، این حفر. است

تا زمانی )قادرند رطوبت را برای مدت مشخصی 

.در خود حفظ کنند( که خشک شوند

ø ≥ 3 cm  /

قاعده تنه

ø ≥ 15 cm  /

قاعده تنه

CV41

CV42

قطر ورودی همانند قطر داخلی حفره هاي روي 

به دلیل فرورفتگی فنجانی . شاخه ها و تاج است

ها قادرند رطوبت را برای مدت شکل، این حفره

در خود حفظ ( تا زمانی که خشک شوند)مشخصی 

کنند 

ø ≥ 5cm / 

تاج 

ø ≥ 15 cm /

تاج 

CV43

CV44

3

CV3

CV4

6



تصاوير کد نوع توصيف خرد زيستگاه های

Saproxylic

داالن حشرات و سوراخ هاي چوبخواران

CV51 داالن با تک حفره

کوچک چوبخوار

منفذ بزرگ 

چوبخوار

ø ≥ 2 cm

ها همانند قطر ورودی یا خروجی این نوع حفره

قطر داخلی آنها می شبکه سوراخ حاصل از . باشد

حشرات چوبخوار، نشانگر یک سیستم چوب 

یک داالن حشره در واقع یک سیستم . توخالیست

پیچیده متشکل از منافذ و اتاقک هایي است که توسط

یک یا چند نوع حشره در درون تنه درخت بوجود 

.آمده است

CV52

(چوب بهاره)نمايان بودن چوب آغاز / فقدان پوست 

سوراخ ها

IN11 در نتیجه از بین رفتن پوست خارجی تنه درخت، 

تواند به دلیل چوب بهاره نمایان می شود که می

افتادن درختان قطع شده، افتادن طبیعی درختان و

نبود پوست خارجی در پاي . یا ریزش سنگ باشد

تواند به دلیل چوب کشي، صدمات تنه درخت می

جوندگان و پوست کني توسط دارکوب رخ داده 

.باشد

IN12

IN13

IN14

شکستگي تنه و تاج / نمايان شدن چوب درون

صدمه ها و 

آسيب ها

IN21 ,تنه شکسته شده

ø ≥ 20 cm

درخت هنوز . تنه درخت زنده شکسته شده است

زنده بوده و در حال توسعه تاج ثانویه خود است، 

قسمت هایي از تنه در نزدیکی محل آسیب دیده در 

ترکیبي از چوب در حال . حال پوسیدن است

.پوسیدن و جریان شیرابه دیده مي شود .

CV5

IN1

IN2
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خرد زيستگاه های

Saproxylic
توصيف وع کد تصاوير

صدمه ها و

آسيب ها

چوب درون در محل شکستگي و انشعاب تنه 

آثار اولیه آغاز پوسیدگي روي . نمایان است

درخت زنده دیده مي شود

IN22

شاخه هاي انشعاب اول شکسته شده، درخت هنوز 

صدمه وارد شده یک دریچه ورودي . زنده است

کند که بزرگ برای موجودات زنده فراهم می

ممکن است همراه با پوسیدگي و با جریان شیرابه 

.باشد

IN23

در صورت بادشکستگي، تنه به تراشه هاي بلند و

خردشده تبدیل مي شود که شرایط اکولوژیکي 

.خاصي را ایجاد مي کند

IN24

ترک ها و زخم ها

در روي پوست تا داخل به ( شکاف)زخم خطي 

سمت چوب بهاره، کامبیوم و چوب بهاره نمایان 

در صورتي که زخم پوشیده شده باشد نیاز به )

(.ثبت این حالت نیست

IN31

IN32

3

IN3  
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تصاوير کد وع توصيف خرد زيستگاه های

Saproxylic

IN33 آسیب صاعقه وجود ترک و از بین رفتن پوست به علت برخورد 

صاعقه که موجب نمایان شدن چوب بهاره شده 

در صورتي که زخم پوشیده شده باشد نیاز )است 

(به ثبت این حالت نیست

صدمه ها و

آسيب ها
IN34 زخم آتش سوزی

600 cm2 

زخم هاي  ناشی از آتش سوزی معموالً به شکل 

های پایینی تنه و باالي یقه درختمثلثی در قسمت

زخم ها . و در جهت مخالف باد دیده  مي شوند

همراه چوب ذغال شده هستند و جریان صمغ 

.روي پوست یا  جوب  بهاره مشخص است

پارگي های پوست 

پوست

BA11 پوست پناهگاهي

عرض cm 1;

عمق cm 10;

فضای میان پوست و چوب درون ایجادکننده 

(.انتهای پاییني باز)پناهگاه 

BA12 پوست جیبي

عرض cm 1;

عمق cm 10;

فضای میان پوست و چوب درون ایجادکننده 

، داراي مواد نرم و در (انتهای باالیي باز)پناهگاه 

.حال پوسیدن

ساختار پوست 

BA21 پوست زبر 

(خشن)

(. خشن)پوست خارجی شکافدار و زبر 

BA1

9

BA2



خردزيستگاه های

Saproxylic
توصيف نوع کد تصاوير

خشک دار

تاج خشکيده/ شاخه ها و اندام هاي خشک 

چوب هاي در حال پوسیدن با ابعاد 

قطر )کوچک   cm ، عموما به (10

صورت افقي یا با زاویه اریب، اغلب 

در سایه باقیماندة تاج، در تماس با چوب 

(جریان شیرابه)زنده 

DE11

DE12

DE13

DE14

DE15

3

DE1
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خردزيستگاه های

Epixylic

توصيف نوع کد تصاوير

تغيير / شکل رشد 
حالت

حفره های گورچه اي

توسطکهدرختتنهپايدرطبیعیحفره

ممکن.استگرفتهشکلدرختهایریشه

شدهپوشیدههاخزهازانبوهیتوسطاست

دیدهپوسیدگيسوراخیازخمهیچ.باشد

.نمي شود

GR11

GR12

شکاف ایجاد شده در اثر رشد درخت، 

خوردگی باز وجود هیچگونه زخم یا ترک

محدوده ایجاد شده در قسمت باالتر تنه . ندارد

.بوده و بخشي از گورچه ها نیست

GR13

GR1



تصاوير کد نوع توصيف خردزيستگاه های

Epixylic

( توده انبوه شاخه)جاروي جادوگر 

تغيير / شکل رشد 
حالت

GR21 ,جاروي جادوگر

GR22 نوشاخه هاي ترد و 

آبدار

بر روی تنه یا ( جست ها)ها حجم انبوهی از جوانه

های نهفته قابل مشاهده یا های درخت که از جوانهشاخه

.جوانه هاي خفته زیر پوست ایجاد شده اند

غده هاي سرطاني

GR31 ,رشد سرطانی ده تکثیر رشد سلولی با پوسته سخت و پوست آسیب دی

درخت در سطح سرطان

GR32 سرطان پوسیده

GR2

GR3
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خردزيستگاه های

Epixylic

توصيف نوع کد تصاوير

اپی فيت ها

قارچ هاي )
(برون زي

اندام های باردهی قارچ هاي چوب زي

پلی پورهاي 

،یکساله

EP11

پلی پورهاي 

چندساله،

EP12

قارچ گوشتی، EP13

3

EP1
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تصاوير کد نوع توصيف خردزيستگاه های

Epixylic

اپی فيت ها

EP14 آسکومیست هاي 

بزرگ،

(ميکسوميست ها، قارج هاي غيرحقيقي) Myxomycetes

EP21 میکسومیست ها آمیب هاي لزج مخاطي شکل است که حالت پالسموئیدي 

متحرک داشته و زمانی که تازه است مانند یک توده 

.ژالتینی به نظر مي رسد

کريپتوفيت ها و فانروگام هاي اپي فيتيک

EP31 یتبریوفیت های اپی ف پوشیده شدههپاتیک هاها و تنه درخت توسط خزه

EP32 انواع گلسنگ ها تنه درخت توسط گلسنگ هاي برگي و بوته اي پوشیده 

((خزه ها)اغلب به همراه بریوفیت ها )شده 

EP33 لیان ها

EP2
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خردزيستگاه های

Epixylic

توصيف نوع کد تصاوير

اپی فيت ها

سرخس هاي اپي فیت روي تنه و شاخه هاي بزرگ، اغلب 

(خزه ها)همراه با بریوفیت ها

سرخس های 

اپی فیت،

EP34

تانحضور گیاهان اپي فیت و نیمه انگل ها روي تاج درخ دارواش EP35

النه ها

النه ها

ها، عقاب)هاي ساخته شده توسط پرندگان بزرگ النه

جهت ( خواران خاکستریهای سیاه و سفید، ماهیلک لک

ها این النه. حفاظت از تخم ها، جوجه ها و خود آنها

های کوچک، ممکن است از مواد ارگانیکی مانند شاخه

های ها یا محلها و برگها و بر روی شاخهعلف

.دوشاخگي یا جاروي جادوگر ساخته شوند

النه مهره داران 

,کوچک

NE11

های هاي ساخته شده توسط پرندگان کوچک، موشالنه

.هاها یا سنجابزمستانی، موش

النه مهره داران 

,کوچک

NE12

النه بی مهره گان NE21

ساير

جريان صمغ و شيرآبه

انواعدربه ویژهتازه،شیرآبهمالحظهقابلجریان

.کنندهخزانهایگونه

جریان شیرآبه

 cm 50

OT11

314

NE1

OT1



تصاوير کد نوع توصيف خردزيستگاه های

Epixylic

ساير

OT12 تراوش صمغ

> 50 cm

های جریان قابل مالحظه صمغ تازه در انواع گونه

سوزني برگ

ريز خاک

OT21 ریزخاک روي تاج نتیجه خاک سازي توسط خزه هاي اپي فیت، گلسنگ ها یا 

جلبک ها و پوست هاي قدیمي نکروزه شده

OT22 ریزخاک روي 

پوست 

15

OT2
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