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  چكيده

 پويايي و درك نقش. اند ساختاري و كاربردي بسيار مهم در جوامع جنگلي شناخته شده بخشعنوان يك  دارها به خشكهامروزه 
پژوهش  .است نشده بسيار حائز اهميت مديريت شده و مديريت هاي جنگل در جنگل مديريتراهبردهاي بهبود  منظور به هادار خشكه
  ه آميخته راشدخور دستكمترهاي   دارها در مرحله مياني توالي در توده هاي كمي و كيفي خشكه با هدف بررسي ويژگيرو  پيش

)Fagus orientalis Lipsky (جنگل گرازبن بخش 310پارسل  در يهكتار كي نمونه قطعه سهگردشي اوليه،  پس از جنگل .انجام شد 
 وارتفاع ، )متر سانتي 5/7 ≥( شامل قطر دارها خشكه يها ويژگي از صددرصد يآماربردار و ندشد انتخاب نوشهر كنارخيرود

در قطعات مورد  دار خشكه حجم، رو پيش اساس نتايج پژوهشبر. انجام شد )ي و گونهدگيدرجه پوس ،شامل شكل( يفيمشخصات ك
بيشترين فراواني را در بين دار،  خشكهدرصد  64با  ممرز. شد گيري اندازه در هكتار مكعب متر 8/37 سطمتو طور بهبررسي 
 3/69و  درصد 7/74ترتيب  بهشده  گيري دارهاي اندازه خشكهو حجم بيشترين درصد فراواني  .خود اختصاص داد به دارها خشكه
 قرار يدگيپوس پيشرفته اترجد در ،شده گيري اندازه يدارها خشكه رصدد 1/52 همچنين. افتاده بوددارهاي   مربوط به خشكه درصد
  .مشاهده شد) متر سانتي 75تا  50( قطور طبقهدر  دارها خشكه ترين فراوانينهايت بيشدر. داشتند
  

  .راش، ممرزدار،  خشكهتوالي، توده، : هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
 منظور بهي جنگلي ها ستمياكوس دريي ايپو وي توال مطالعه
ي تيريمد مناسبي ها ياستراتژ و داريپاي دار جنگل گسترش

ي توال. )Oikonomakis & Ganatsas, 2012( ضروريست
 كه زمان طول در ستمياكوس راتييتغ از ستا عبارتل جنگ

 ديآ يم حساب بهجنگل  شناسي بوم دري اساس ميمفاه ازي كي
)Botkin et al., 1994( .جنگلي،  ياه در مسير توالي توده

محيطي  يها بار و تركيب جنگل در مواجه با آشوساخت
گانه توالي  ك از مراحل سهيدر هر كه اي گونه به كند، يتغيير م

كه رود  يهاي راش انتظار م جنگل) اوليه، بينابيني و نهايي(
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هاي جنگلي داراي ساختار مشخصي باشند كه بتوان  توده
. )Kakavand, 2014( تفكيك كردديگر را از مراحل  هاآن

از يك جنگل پيشرو  آمده دست بهجنگلي  ،جنگل بينابيني
و است  شدهاز دو آشكوب تشكيل  طور معمول بهكه است 

جامعه  .است در حال تحول و تكامل به سمت جنگل نهايي
ممرزستان، جامعه مرحله بينابيني توالي در مسير اوج  -راش

 شده استهاي هيركاني معرفي  هاي جنگل راشستان
)Marvie-Mohadjer, 2013( .هاي  مطالعات ساختاري توده

نشان از  ،هاي بخش گرازبن نوشهر راشستان جنگل -ممرز
 اي و پراكنش كپه ي ديگرها با گونهتمايل راش به آميختگي 

اين راش در مرحله بينابيني توالي  همچنين .دارد شرا
 .دارد ممرز اي را با بيشترين رقابت دگرگونه ،ها جنگل
و حضور راش در و باال ممرز در آشكوب مياني  حضور

 هاي نسبت به گونه درصد حضورشكوب پايين با بيشترين آ
راشستان  -هاي ممرز هاي توده از ديگر ويژگي ،توده ديگر
  .  )Kakavand, 2014( است

 روابط و استقرار نحوه بهي جنگلي ها توده ساختار
 اشاره توده داخل در دارها خشكهنيز   و زنده درختاني درون
هاي طبيعي  جنگل .)Chen & Papadiouk, 2002( دارد
هاي مختلف در تمام  دار با اندازه خشكه زياد تعداد طريقاز

وسيله حضور درختان پير و  و همچنين به مراحل پوسيدگي
 .)Amanzadeh et al., 2013( اند توخالي مشخص شده

سن ديرزيستي خود رسيده  كه بهاست دار درختي  خشكه
 طور طبيعي و تدريجي خشك شده است به از آن و بعداست 

برگ در نيمكره شمالي بين  هاي پهن جنگل درآن ميزان كه 
-Marvie( شده است درصد حجم سرپا اعالم 25تا  پنج

Mohadjer, 2013(. عنوان به دارها خشكه اخير، هاي دهه تا 
 محسوب جنگلي هاي اكوسيستم در منفي عنصر يك
 دارها را خشكه )Stachura )2006 كه وريط به ،شدند مي

 جنگل در اسراف و غفلت مديريت، سوء دهنده نشان
 بالقوه منبع يك عنوان به دارها خشكه گذشته در. دانستند مي
ند شد مي گرفته درنظر حشرات از بسياري و زنده آفات از
)Marage & Lemperiere, 2005(. حضور همچنين 

 جنگل در سوزي آتش براي تهديدي عنوان به دارها خشكه

در طول دو  .)Travaglini et al., 2007( رفت مي شمار به
تدريج با تحقيقاتي كه  دار به دهه گذشته مفهوم خشكه

عملكردهاي آنها در جنگل انجام دادند،  در مورددانشمندان 
به در مطالعات خود دانشمندان آمريكاي شمالي . تغيير كرد

 پي ها در اكوسيستم جنگلدار اهميت حضور خشكه
ط ارتبادارها  خشكهكرد كه  اعالم )Radu  )2006.بردند

، پرندگان ،گياهان و جانوران انواع زندگي تاريخ تنگاتنگي با
عنوان  به همچنين .دنمهرگان دار و بي داران مهره ،ها قارچ

مدت انرژي و مدت عناصر غذايي و منبع بلند ذخيره كوتاه
 ).Harmon et al., 1986(اند  عناصر غذايي شناخته شده

 و استدارها در داخل كشور بسيار نوپا  مطالعات خشكه
 در دارها اهميت خشكه ماننددارها  خصوصيات اصلي خشكه

هاي  تركيب گونهزيستي جنگل،  فرآيند زادآوري، حفظ تنوع
مكاني دار و الگوي  قطري خشكه طبقهدرختي، توزيع در 

راش هاي طبيعي  العات مختلف در جنگلدارها در مط خشكه
 ,.Zolfeghari et al( برخي پژوهشگران توسط هيركاني

2007; Sefidi & Marvi-Mohadjer, 2010; Amanzade 

et al., 2013( براساس مطالعات .شده است بررسيSefidi  
هاي  دارها در جنگل خشكه در مورد) 2009(و همكاران 

به مربوط  دارها خشكهاز  درصد 34آميخته راش و ممرز، 
در ) Zolfeghari )2005همچنين  .هستندسرپا نوع 
در  )Habashi )2008و ن ارخيرودكنار مازندهاي  جنگل
را دارهاي سرپا  خشكههاي واز مازندران، ميزان  جنگل

اساس برهمچنين  .ندكرددرصد گزارش  23و  26ترتيب  به
هاي  در جنگل )2010(و همكاران   Koochتحقيق نتايج

و  افتاده دارها از نوع درصد خشكه 68رود چالوس،  سردآب
  .بودند سرپااز نوع آنها درصد  32

از مطالعات پويايي  آمده دست بهاساس نتايج بر
 در هاي آميخته راش دارهاي راش و ممرز در جنگل خشكه
درصد  3/25راش  سرپايدارهاي  ، خشكهكنارخيرودجنگل 

دارهاي راش را  درصد از حجم كل خشكه 5/34تعداد و 
 دارهاي خشكه ميزان براياين كه  درحاليد، ادند تشكيل مي

از درصد  6/32تعداد و درصد  4/22 ترتيب ي ممرز بهسرپا
در  .)Sefidi & Marvi-Mohadjer, 2010( بودحجم كل 
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نشده  نخورده و مديريت هاي دست شده در توده مطالعات انجام
ها در مراحل  هاي هيركاني، ساختار توده راش در جنگل

دار  بيشترين حجم خشكهو شد تحولي مختلف بررسي 
شده در مرحله تحولي پوسيدگي يا تخريب معادل  گيري اندازه
 ,Sagheb-Talebi(متر مكعب در هكتار گزارش شد  203

2014.(  
ها و حفظ  ديريت جنگلمامروزه نگرش اكوسيستمي در 

اهميت و  ،ثر در چرخه اكوسيستممؤ هاي املزنجيره ع
ي از فراواني و گاهآ. اي پيدا كرده است جايگاه ويژه

 كمي هاي نامه شيوهه و درنتيجه اراي دارها شخصات خشكهم
در روند  دار چه تعداد خشكه چه نوع وكه  اين برايالزم 

 وري بهره خاصي از حفظ سطح برايهاي جنگلي  توالي توده
بسيار مهم  ،اكوسيستم مورد نياز استديگر  و فرآيندهاي
پژوهش .  گشاي مديران جنگل باشد تواند راه است و مي

دارها  هدف برآورد مشخصات كمي و كيفي خشكهبا  رو پيش
) ممرزستان -جامعه راش( اكولوژيك مرحله مياني تواليدر 

ه آميخته دخور تر دستهاي كم در توده هيركاني هاي جنگل
  .انجام شدراش 

  
 ها مواد و روش

  مطالعهمورد  منطقه
پژوهشي  - مورد مطالعه در جنگل آموزشي رويشگاه

كيلومتري شرق نوشهر در غرب  هفتدر واقع  كنارخيرود
 º36 40' تا º36 27'محدوده جغرافيايي استان مازندران بين

 طول شرقي واقع شده º51 43' تا º51 32' و يعرض شمال
بخش . استهكتار  8000مساحت كل منطقه حدود . است

مساحت هكتار  24/934 است كهپارسل  27 ياگرازبن دار
 برگ هاي آميخته پهن عنوان سومين بخش از جنگل و به دارد

 به شمال از كه شود محسوب مي كنارخيرود در واقع هيركاني
 مرز از قسمتي و چلك و چلندر هاي جنگل جنوبي يال

 رودخانه و بن غوزك آ هاي جنگل به جنوب از ،خانه نم سري
 ماتلستان گاوسراي و چلندر هاي جنگل به شرق از ،خيرود

 شود مي منتهي خيررود رودخانه و خانه نم سري به غرب از و
)Anonymous, 2003 .(مورد مطالعه با توجه به   رويشگاه

 برداري بهره و گذاري نشانه انجام عدم و مديريتي سابقه
بخش گرازبن در خورده  كمتر دست يها جنگل از ،يصنعت

غالب  يپكه ت جنگل نيا 310پارسل  كه شود محسوب مي
 انتخاب رو ، براي انجام پژوهش پيشاستراش  -آن ممرز

  .شد
 پژوهش روش

 ظاهري سيماي زمينه در كه مشابهي تحقيقات به توجه با

 ابعاد بهترين ،است شده انجام توالي چرخه و طبيعي يها توده

 يك تا 75/0 ،ها راشستان ساختار بررسي براي نمونه قطعه

 ,Sagheb-Talebi & Schütz( است شده توصيه هكتار

سه توده ، متعدد هاي گردشي جنگل باابتدا . )2002
منظور بررسي تغييرات كمي و كيفي  هكتاري به يك

 -ممرزآميخته  خورده تكمتردسهاي  دارها در جنگل خشكه
 راش يها توده لكامت روند دركه ( سري گرازبن راش
) هستندهاي مرحله مياني توالي  اي از جنگل عنوان نماينده به

تشخيص اين مرحله با استفاده از تجربيات و . ندانتخاب شد
در انتخاب . انجام شدهمچنين تعاريف و معيارهاي موجود 

نظر گرفتن حضور آنها در بر در ، عالوهنمونه قطعهاين سه 
نظر از نمونه قطعهسعي شد كه هر سه  ،مرحله مياني توالي

توپوگرافي داراي شرايط يكساني  هاي املقليم و عخاك، ا
گرازبن انتخاب  بخش 310در پارسل  يقطعات انتخاب. باشند
تا ( هاآنو برداشت درختان در  يگذار نشانه اتيكه عمل ندشد

و ساختار جنگل بدون بود  انجام نشده) زمان اين مطالعه
  .بود گرفته شكل يتيريمد يها دخالت
و  سينه برابر قطرگونه،  هكتاري، يك نمونه تقطعا در

 5/7 از دارها با قطر بيشتر سرپا و خشكه طول تمام درختان
 شد گيري اندازه صددرصد آماربرداري روش به متر سانتي

)Sagheb-Talebi & Schütz, 2002.( دارها  همچنين خشكه
 45قسمت سرپا با يك زاويه بزرگتر از (دار سرپا  به خشكه

و ) متر 3/1و ارتفاع بيشتر از نسبت به سطح زمين  درجه
) متر 3/1ارتفاع قسمت سرپا كمتر از (دار افتاده  خشكه
 گونه ابتدا ،دارها گيري خشكه در اندازه .بندي شدند تقسيم

 پوسيدگي ميزان برحسب دارها خشكه و سپس شد مشخص

 ,Akala( شدند بندي هطبق پوسيدگي هاي هطبق از يكي در
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  ).1جدول (تعيين شد  طبقهدر پنج شان  خصوصيات ظاهرياساس دارها نيز بر هاي پوسيدگي خشكه هطبق .)2010
  

  )Akala, 2010( اساس خصوصياتدارها بر هاي پوسيدگي خشكه هبندي طبق تقسيم - 1جدول 
  توضيحات دار نوع خشكه ه پوسيدگيطبق

 كوچك همراه با حداقل چند شاخ و برگ هنوز پيوسته هاي شاخه افتاده يا سرپا يك

 .هاي كوچك هنوز حضور دارند جوانه فقدان شاخ و برگ، افتاده يا سرپا دو

 .هاي بزرگ كماكان حضور دارند ها، بيشتر شاخه ترين جوانه فقدان كوچك افتاده يا سرپا سه

 چهار
  افتاده
 سرپا

  .اند شده اي بينه هگرد درختانهاي بزرگ حضور دارند،  تنها كمي از شاخه
 .ها وجود دارنداند، تنها كمي از آن گ شكسته شدههاي بزر شاخه

 پنج
  افتاده
 سرپا

  .خود را از دست داده استشكل و حالت بينه  گردهاي وجود ندارد،  شاخه
 .اند ها از بين رفته شاخهو  ندا متر، بسيار تخريب يافته دوارتفاعشان كمتر از 

  
و  قطر برابر سينه ،دارهاي سرپا براي برآورد حجم خشكه

سه قطر  ،دارهاي افتاده خشكهبرآورد حجم ارتفاع و براي 
متر و  كش دوبازو تا دقت ميلي و انتهايي با خطابتدايي، مياني 

گيري ارتفاع در  منظور اندازه به. ندگيري شد اندازه آنها طول
متر  با دقت دسي Vertexدستگاه دارهاي سرپا از  خشكه

دار با  دارهاي افتاده، طول خشكه استفاده شد و براي خشكه

براي برآورد حجم . متر برداشت شد دقت سانتي بامتر نواري 
) Sexton )1996و Harmon  نيوتندارها از فرمول  خشكه

 Lمكعب،  دار به متر حجم خشكه Vاستفاده شد كه در آن 
هاي سطح  ترتيب مساحت به Abو  At ،Amدار،  طول خشكه

  .)1رابطه ( استمقطع در انتها، ميانه و ابتداي تنه افتاده 

  

       
  

دار با تقسيم نسبت حجم و تعداد  شاخص خشكه
 محاسبه شدتعداد درختان سرپا  بر حجم و دارها خشكه

)Moridi et al., 2016( .چهار به دارها خشكه ،براين عالوه 
 50تا  35(قطر  ميان ،)متر سانتي 35 كوچكتر از( قطر كم هطبق

 بيشتر(خيلي قطور  و )متر سانتي 75تا  50(قطور  ،)متر سانتي
 ,Sagheb-Talebi( شدند بندي هطبق) متر سانتي 75 از

2014.(  
 ها با داده نرمال بودنابتدا  ها ماري دادهبراي تحليل آ

 انسيوار يبرابرو  رنوفيسم -فوكولموگر آزموناستفاده از 
 اختالف يبررس منظور به .بررسي شدون يآزمون ل باها  داده

اندازه، درجه  راتييتغ زيو ن دارها خشكه حجم نيبدار  معني
از  ،يهكتار كيدار در قطعات نمونه  و نوع خشكه يدگيپوس

 نيب سهيمقا يبرا وها  طرفه داده كي انسيوار جزيهآزمون ت
استفاده  SPSS افزار نرم در يمختلف از آزمون توك يها گروه
 .شد
  
 جينتا

در  نمونههاي درختي موجود در قطعات  فراواني گونه
تعداد درختان راش و ممرز در  .شده است ارايه 2جدول 
  .بودديگر بيشتر  نمونه قطعهبه دو  شماره سه نسبت نمونه قطعه

6

)4( tmb AAALV 
  )1(رابطه 
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  هاي درختي موجود در قطعات مورد بررسي فراواني گونه - 2جدول 
  جمع تعداد  *ها گونهساير راش ممرز  نمونهقطعهشماره

    درصد  تعداد درصد تعداد درصد  تعداد 
1 158  64 71 5/28 18  5/7  247  
2 122  49 69 5/27 59  5/23  250  
3 172  5/45 137 36 69  5/18  378  

  ييالقيي توسكاامل بلندمازو، پلت و ش *
  

، ميانگين تعداد درختان در هر آمده دست بهبراساس نتايج 
 تودهي ساختاري ها مشخصه. حاسبه شدماصله  282 ،هكتار
منظور شناخت  هكتاري به يك از قطعات نمونه يك در هر

نشان داده  3 هاي مورد مطالعه در جدول بهتر وضعيت توده
  .شده است

  
  دارها در مرحله مياني توالي خشكهمشخصات كمي  - 3 جدول

 مشخصه
  نمونهقطعه 

  ميانگين ±اشتباه معيار
  سه  دو  يك

  281  ±3/43 368 239 237 )اصله(درخت تعداد 
 13  ±05/3 9 11 19 )اصله(دار  تعداد خشكه

  5/331 ±84/13 65/308 66/329 48/356 )متر مكعب(حجم توده 
  8/37 ±86/1 2/40 5/39 6/33 )متر مكعب(دار  خشكهحجم 

  17/5 ±5/1 9/2 6/4 8 )درصد(نسبت تعداد درختان خشك به سرپا
  47/11 ±07/1 13 12 4/9 )درصد(نسبت حجم درختان خشك به سرپا 

  
درصد  64طور متوسط ممرز با  به، نمونه قطعهدر هر سه 

با  توسكاي ييالقي پلت و شامل بلندمازو، ي ديگرها و گونه
ترتيب بيشترين و كمترين فراواني را در بين  درصد، به 5/8

درصد  5/27 كه درحالي، خود اختصاص دادند دارها به خشكه
  ).1شكل ( داشتدارها به راش تعلق  از فراواني خشكه

  

  
  تفكيك گونه  دارها به خشكه) درصد(فراواني  -1ل شك
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يك 

دو

سه

ونه
ه نم

قطع
اره 
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درصد از تعداد كل  7/74طور ميانگين  به ،براساس نتايج
 3/25افتاده و  صورت شده به گيري دارهاي اندازه خشكه

  .دبودنصورت سرپا  به هادار خشكهدرصد از 

  

  
  دارهاي سرپا و افتاده اواني خشكهفردرصد  -2شكل 

  
متر  3/113، نمونه قطعهدر مجموع سه  هادار خشكه حجم
 شد گيري اندازه مكعب متر 8/37 سطمتو طور و بهمكعب 

 به مربوط دار خشكه هكتار در حجم نيشتريب. )3جدول (
 آن مقدار نيكمتر و بود )مكعب متر 2/40( سه نمونه قطعه
 طور همان .بود) مكعب متر 6/33( يك نمونه قطعه به متعلق

 ،نمونه قطعهدر هر سه  ،شود مشاهده مي 3در شكل كه 
دارهاي  تري نسبت به خشكهدارهاي افتاده حجم بيش خشكه

 دار خشكهبيشترين حجم  .نده بودخود اختصاص داد سرپا به
و كمترين آن  سه نمونه قطعهدر ) مكعب متر 6/31(افتاده 

. گيري شد يك اندازه نمونه در قطعه) مكعب متر 6/23(
دارها، به  درصد از حجم كل خشكه 3/69 ،ميانگين طور به

دارهاي  به خشكه آنهادرصد 7/30دارهاي افتاده و  خشكه
  .سرپا اختصاص پيدا كرد

  

  
  )سرپا و افتادهدارهاي  خشكه(دارها  حجم خشكه -3شكل 

  
از تعداد كل ، شده انجامهاي  گيري اساس اندازهبر
 به مربوط رصدد 1/52 ،شده گيري اندازه يدارها خشكه

و  )ي چهار و پنجدگيپوس درجه(پيشرفته  يدگيپوس اتدرج
 درجه( ابتدايي يدگيپوس اتدرج به مربوط درصد 9/47

74 73 78
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ترين همچنين بيش). 4شكل (ند بود )سه ي يك، دو ودگيپوس
 هطبقهاي مورد مطالعه در  در توده دار خشكه تعداد فراواني

  ).5شكل (مشاهده شد  )متر سانتي 75تا  50(قطور 

 

 
  هاي پوسيدگي  هطبقدارها در  فراواني خشكه -4شكل 

 

 
  هكتاري قطعات نمونه يكهاي قطري در  هدارها در طبق فراواني خشكه -5كل ش

  
 يدرخت يها گونه نيب دارها مقايسه ميانگين حجم خشكه

تعداد  نيانگي، متوالي مرحله ميانيدر  كه نشان داد
،  P= 324/0؛ df=  2( مختلف يها گونه دارهاي خشكه

16/1  =F( دار خشكه، نوع يا شكل )2  =df 094/0؛ =P  ،
52/2  =F ( و همچنين درجات مختلف پوسيدگي)4  =df ؛

098/0 =P  ،14/2  =F (ند، دداري نشان ندا اختالف معني
 يقطر يها هطبق در دارها خشكهحجم  يانگينم كه درحالي
   ؛df=  3( داشتند اختالف يدار يمعن شكل به مختلف

001/0 <P  ،93/24  =F( . هاي هطبق يدارها خشكهحجم 
به شكل متر  يسانت 50 تا 35 و متر يسانت 35كمتر از  يقطر
از  ترشيب يقطره طبق يدارها خشكهحجم از  كمتر يدار يمعن

 تا 50 يقطر يها هطبق نيكه ب يدرحال ،بود يمتر يسانت 50
 يدار ياختالف معن متر سانتي 75 از بيشتر ومتر  سانتي 75

  .دشن مشاهده
  

  بحث
 توان مي دارها اي خشكه گونه با شناخت تركيب

 درتفاوت  همچنينو  مختلف توالي مراحل هاي ميان تفاوت
هاي  رويشگاه در گذشته در كه هايي آشوب ميزان و نوع

عنوان  را بررسي كرد و از آن به است، داده رخ مورد مطالعه
هاي مورد مطالعه  هاي مديريتي در توده دخالت برايراهنما 

مورد مطالعه،  در قطعاتتوالي مياني در مرحله  .استفاده كرد
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 كه حاليدر بود، ممرز به مربوط دارها فراواني خشكه عمده
هاي  ين موضوع از ويژگيا. فراواني كمتري داشت راش

 ،است راشستان - مياني توالي اكولوژيك جنگل ممرزمرحله 
نسبت به درختان مرز م يسرپادر اين مرحله درختان زيرا 

 تواند موضوع ميهمچنين اين . تري داشتندراش فراواني بيش
 گونه اين ترمك ديرزيستي و ممرز اكولوژيكي سرشت دليل به

نتيجه مرگ كه موجب مغلوب شدن و در باشد راش به نسبت
مطالعات ديگر در ). Moridi et al., 2016( شده استآن 

هاي  دارها در جنگل توزيع مكاني و حجم خشكهمورد 
 به كه راش نسبت نشان داده است هيركانينشده  مديريت

از فراواني بيشتري در بين  داري طور معني ممرز، به
 ,.Amanzadeh et al( استبوده برخوردار  دارها خشكه

در مرحله  دارهاي خرد و درشت در مطالعه خشكه. )2013
عنوان گونه غالب  هاي شمال، راش به در جنگل نهايي توالي

-Sefidi & Marvi( شده است معرفي دارها در بين خشكه

Mohadjer, 2010; Sefidi et al., 2013(كه در  ، درحالي
 فراوانترين در مرحله مياني توالي، ممرز رو پيشپژوهش 
 در ميان هاي ساختاري ويژگيكه  از آنجايي .بود دار خشكه

 ,.McGee et al( هستند فرد بهمراحل تكاملي منحصر

  .استاين اختالف امري بديهي  ،)1999
 دار خشكه انواع مختلف، وجود جنگلي هاي اكوسيستم در

. باشد دار خشكهپيدايش  مبدأ از شاخصيعنوان  به تواند مي
 مديريت بازتاب منظور توانند به مي هادار خشكه براين، عالوه
در . استفاده قرار گيرند تكامل توده مورد تاريخچه و جنگل

و حجم  پنج درصدها حدود دار خشكهتعداد رو  پيشپژوهش 
ه سرپا را تشكيل تعداد و حجم توددرصد  11آنها حدود 

مربوط به  درصد 69كه از اين ميان ) 3جدول ( دادند مي
دارهاي  مربوط به خشكه درصد 31دارهاي افتاده و  خشكه

حجم ، كنارروديجنگل خدر  پژوهشيدر  .سرپا بودند
درصد  73و  27 بيترت سرپا و افتاده به دار خشكه
در همچنين ). Zolfeghari et al., 2007( شد يگير اندازه
 ميزان شفارود در راش نشده تيريمد يها جنگل
درصد  78و  22 بيترت سرپا و افتاده به يدارها خشكه
 پژوهشدر ). Amanzadeh et al., 2013( شد گزارش

 هاي آميخته  دارها در توده كهديگري در ارتباط با خش
 64يب ترت افتاده و سرپا بهدارهاي  ممرز، حجم خشكه -راش
). Sefidi et al., 2008(گيري شد  درصد اندازه 36و 

از  آمده دست بهنتايج  اساسبر همچنين
و ) Zolfeghari  )2005(، Habashi )2008هاي پژوهش
Kooch  و  دارهاي سرپا درصد خشكه ،)2010(و همكاران
 و 32 و درصد 77 و 23درصد،  74و  26 ترتيب به افتاده

همه اين نتايج با نتايج پژوهش . برآورد شد درصد 68
 زياد حجمنسبت  .دخواني و شباهت زيادي دار هم رو پيش

دهنده پويايي جنگل  نشاننيز دارهاي افتاده به سرپا  خشكه
  .است زياد كننده سرعت تحول و پوسيده شدن كه بيان است

دارها در  از خشكه از نيمي تر، بيشرو پيشدر پژوهش 
 48حدود  و پوسيدگي پيشرفته قرار گرفته بودندرجات د

 .داشتندابتدايي اختصاص  يدگيپوس اتدرجبه  درصد ديگر
دارها در اين  از درجات پوسيدگي خشكه آمده دست بهنتايج 

 ،است )2010(و همكاران  Kooch پژوهش مطابق با نتايج
هاي  كه در جنگل) 2005(و همكاران  Angersاما با نتايج 

درصد پوسيدگي مقايسه  .تفاوت دارد ،انجام شداروپا 
در  تواند مي هاي ايران و اروپا تنها دارها بين جنگل خشكه
ها صحيح باشد، اما  نواع گونهسرعت تجزيه چوب ا مورد

دارها با  مقايسه فراواني انواع درصدهاي پوسيدگي خشكه
تواند خيلي  ، نميتوجه به يكسان نبودن شرايط رويشگاهي

 بسيار پيچيده يك فرآينددار  خشكه تجزيه .باشدكارآمد 
شرايط محيطي  و درختي مختلف هاي گونه در ميان و است

نشان داده است كه نرخ  ها پژوهش. كند مختلف فرق مي
دارها در شرايط محيطي مختلف متغير  پوسيدگي خشكه

رطوبت و  طريقازدارها  نرخ تجزيه خشكهكه  طوري به ،است
 ;Brown et al., 1996( ابدي ميافزايش اندكي دما 

Chambers et al., 2000( .رسد  نظر مي به ،بر همين اساس
هاي  دارها در شرايط جنگل كه نرخ پوسيدگي خشكه

در  كه طوري ، بههاي اروپا متفاوت باشد با جنگل هيركاني
 Alidadi et( استاين ميزان كمي بيشتر  هاي هيركاني جنگل

al., 2014(.  
 به مختلف يقطر يها هطبقدر دارها  ميانگين حجم خشكه
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دارها  خشكه ابعادمقايسه  .داشت اختالف يدار يمعن شكل 
ده باشد و دهنده چگونگي تحول و تكامل تو تواند نشان مي

در . گرفته در توده را نشان دهد لهاي متداول شك نيز آشوب
تا  50(قطور  هدارها در طبق بيشتر خشكه ،نمونه قطعههر سه 

قطر كه  دارهاي كم خشكه. حضور داشتند )متر سانتي 75
اي و حذف درختان از روند تكامل  گونه رقابت درون نتيجه
 شدندبه مقدار كمتري مشاهده  ،هستندكمبود نور دليل  بهتوده 

دادند، اما كه اختالف زيادي در بين قطعات نمونه نشان ن
 مرحله ديرزيستيدارهاي قطور كه درنتيجه رسيدن به  خشكه

كني  و نيز با توجه به قطر زياد همراه با باد افتادگي و ريشه
 نوعي به نيز لهمسأ اين. بودندبيشتر  ،شوند ايجاد مي

 .دهنده پويايي تكامل توده است نشان

 كميت و كيفيت در موردهاي زيادي  بحث امروزه
. مطرح است طبيعي هاي جنگلي اكوسيستم دردارها  خشكه

دارها  خشكه فرضيه كه اين، رو پيشپژوهش تايج نبراساس 
حضور  راش هاي در جنگل زيادي تنوع با و در مقادير زياد

در ميان ممرز  زيادحضور همچنين . تأييد شد، دارند
 را طي زمان مورد مطالعههاي  سير تحول توده ،دارها خشكه

از نحوه  بيشترتواند به شناخت و آگاهي  دهد كه مي نشان مي
از . شودمنجر ها در روند تكامل جنگل  جايگزيني گونه

، هستندنخورده خيلي كم  هاي راش دست كه جنگل آنجايي
يك براي  دخالت انسان از شده حفظ راشطبيعي  هاي جنگل

 هاي نامه شيوه تدوين براي ترين مرجع مهم ،دوره طوالني
 در تدوين. هستنددارها  خشكه مديريت براي اي منطقه
 ،داري جنگل هاي هاي راش در طرح ي تودههاي مديريت برنامه

و حجم مورد  مراحل مختلف تحولي، توالي فرايند به دباي
دار  نگهداري ميزان خشكه طريقازدارها  انتظار براي خشكه

شود و حجم توجه كافي  ،متناسب با مرحله تكاملي توده
ها  ر تودهبرداري مستمر و پايدار د برداشت تنظيم شود تا بهره

پژوهش  .دشوو روند طبيعي تكامل توده حفظ  شود تضمين
تعداد در هكتار يا معادل  پنج درصداختصاص  رو پيش

 .كردييد تأرا  دار خشكهحجم توده به  درصد 10حدود 
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Abstract 
Deadwood is widely recognized as an extremely important structural and functional 
component of forest communities. Therefore, understanding its role and dynamics are 
important to improve forest management strategies in both managed and unmanaged 
forests. The aim of this study was to analyze the qualitative and quantitative 
characteristics of dead trees in the mid-succession stage in intact mixed oriental beech 
(Fagus orientalis Lipsky) forests of Kheyrood, Mazandaran province. Three one-ha 
sample plots were laid out in compartment 310 of Gorazbon district, in which a number 
of quantitative (diameter at breast height ≥7.5cm and height) and qualitative (species, 
type of deadwood (log or snag) and decay class) characteristics were recorded. Our 
results indicated the mean volume of deadwood of 37.8 m3 ha-1. In addition, common 
hornbeam (Carpinus betulus L.) possessed the highest frequency (64%) of the 
deadwood among the species. The frequency and volume proportions of logs were 
74.7% and 69.3%, respectively, and the maximum amount of deadwood was observed 
in the large timber size (50-75 cm). As conclusion, forest management planning should 
pass an adequate attention to succession stage and the amount of deadwood to guarantee 
the health, long lasting productivity and sustainability of forest ecosystem. 
 
Keywords: Beech, deadwood, hornbeam, succession, stand.  


