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 چکیده
 هاآن با مرتبط ایندهايفر از یآگاه که شوندمی محسوب يعیطب هايتوده در ساختاري هايمشخصه ترینمهم از یکی هادارخشک    
 يفیک و یکم هايمشخصه برآورد هدف با روپيش پژوهش است. يضرور جنگلی هايتوده تحول و تکامل روند شناخت در

 نوشهر خيرود جنگل در (Fagus orientalis Lipsky) راش هدخورکمتردست هايتوده در حجم یشافزا تحولی مرحله در دارهاخشک
 درجه و شکل ،ارتفاع ،قطر گونه، و شدند انتخاب ،بودند مرحله ینا هايیژگیو يدارا که هکتاري یک مونهنهقطع سه .شد انجام
 97/87 مطالعه مورد هايهنمونقطعه در دارهاخشک کل حجم شد. صددرصد آماربرداري هاآن در موجود دارهايخشک يدگیپوس
 ودرصد(  86) يشترینب .بودند افتاده شکلبه دیگر درصد 2/67 و سرپا شکلبه هادارخشک درصد 8/32 .آمد دستبه مکعب متر

گيرياندازه هايدارخشک کل تعداد از درصد 8/73 .ندبود توسکا و راش به متعلق ترتيببه هادارخشک تعداد)شش درصد(  کمترین
 هادارخشک فراوانی بيشترین داشتند. قرار پوسيدگی پيشرفته هايهدرج در دیگر درصد 2/26 و ابتدایی پوسيدگی هايهدرج در شده

کم هايطبقه در ترتيببه نيز ميروگمر نرخ کمترین و يشترینب .ندبود قطور و قطرميان قطور، بسيار ،قطرکم هايطبقه متعلق به ترتيببه
 پيشنهاد ،کلی طوربه .داشتند يدارمعنی اختالف ،مختلف قطري هايطبقه بين دارهاخشک حجم يانگينم .شد مشاهده قطور و قطر

 ،حجم افزایش یتحول همرحل در دارهاخشک یاییپو بررسی و زمان طی در توده ساختار ييراتتغ ییشناسا منظوربه که شودیم
 .شوند پایش نيز یندهآ يهاسال در پژوهش این در مطالعه مورد يهاتوده

 
 .قطري طبقه راش، پوسيدگی، درجه توده، :کلیدی هایهواژ

 

 مقدمه
 ساختاري هايمشخصه ترینمهم از یکی هادارخشک

 به هاآن هايویژگی از آگاهی که هستند طبيعی هايتوده
 کمک جنگل تحولی مراحل بهتر ختشنا در شناسانجنگل

 عنوانبه هادارخشک (.al., et Moridi 2015) کندمی
 الیه جزء که شوندمی تعریف غيرزنده چوبی تودهزي

 روي افتاده یا سرپا شکلبه و آیندنمی حسابهب برگالش
 هادارخشک تعداد (.al., et Oettel 2020) دارند قرار زمين

 نوع مانند عواملی تأثير تحت جنگلی هايسازگانبوم در
 ،منطقه اقليم توده، سن رویشگاه، شرایط درختی، هايگونه

Harmon & ) هستند جنگل تحولی مرحله و جنگل مدیریت

1996 Sexton,.) آشفتگی از پس اغلب هادارخشک 
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 تحولی ميانی مرحله در ،دارند را تعداد بيشترین ،غيرمنتظره
 .دنشومی زیاد رستکهن مرحله در دوباره و دنیابمی کاهش
 هايگونه سومیک از بيشتر که است شده مشخص امروزه
 و مسن درختان به ماندن زنده براي اروپا جنگلی
 (.al., et Sefidi 2019) هستند وابسته هادارخشک
 مورد غذایی مواد و پناهگاه رویشگاه، توانندمی هادارخشک

 را موجودات از دیگر انواع و هاخفاش پرندگان، براي نياز
 نماتدها، ها،قارچ حشرات، براي زیادي اهميت و کنند فراهم

مهره جانوران نيز و آونددار و آوند بدون گياهان ،هاسنگگل
et Amanzadeh ;1996 Sexton, & Harmon ) دارند دار

 ;7201 al., et Habashi ;6201 al., et Moridi 2013; al.,

2019 al., et Sefidi.) 
 بر مهم جنبه دو از آشفتگی دليلبه درختان وميرمرگ

 درختان مرگ اول، .گذاردمی تأثير جنگلی هايسازگانبوم
 در متفاوت مرزهاي و هااندازه با هاییروشنه ایجاد باعث
 گياهان، از بسياري زیستگاه که شودمی جنگل داخل

al., et Habashi ;2017 ) هستند ریزاندامگان و حيوانات

2019 et al.,; Sefidi 2018 al., et Vítková.) ،مرگ دوم 
 اندازچشم در را دارخشک زمانی -مکانی الگوي درختان،

 این ،همچنين (.al., et Cheng 1420) کندمی تعيين جنگل
 آشفتگی نوع کهطوريبه .هستند مرتبط یکدیگر با اثر دو
 بلکه کند،می تعيين را دارخشک مکانی توزیع و تعداد تنهانه

 آن در دارخشک به وابسته جانداران که خرداقليمی شرایط
 دهد.می قرار تأثير تحت نيز را کنندمی زندگی

 و طبيعی هايآشفتگی به پاسخی ،تحولی مراحل
 ،زادآوري مختلف مقادیر وسيلهبه و هستند ساختانسان
 هايجنگل در اند.گرفته شکل درختان رویش و وميرمرگ

 و تعداد مانند هاتوده ساختاري هايمشخصه براساس طبيعی
 هايطبقه در هاآن نسبت ،دارخشک و زنده درختان حجم
 و زادآوري ،پوششتاج در روشنه حضور مختلف، قطري
 فازهاي به را تحولی مراحل توانمی توده هايآشکوب تعداد

 ،توده تحولی مراحل از هریک .کرد بنديدسته مختلف
Moridi ) شوندمی شامل را باهم مرتبط فرایندهاي از انبوهی

2015 al., et.) Sefidi 75 بررسی با (2014) همکاران و 

 خيرود جنگل در راش آميخته و طبيعی هايتوده از هکتار
 مرحله سه در هاتوده این پویایی که کردند گزارش نوشهر

 انباشت (،stage up growing olumeV) حجم افزایش
 حجم دگرگونی و (stage accumulations olumeV) حجم

(stage transition olumeV) شناخت افتد.می اتفاق 
 هايریزيبرنامه براي مراحل این از هریک کمی هايویژگی

 .دارد اهميت جنگل پرورش مدیریتی

 و تعداد درمورد زیادي هايپژوهش اخير، هايسال در
 و زادآوري هايیندافر بر هاآن يتاهم دارها وخشک ترکيب
 اندشده انجام هيرکانی هايجنگل در زیستی تنوع حفظ

( 2014; Talebi,-Sagheb 2013; al., et Amanzadeh

 2017; al., et Kakavand 2016; al., et Moridi

2018 al., et Rahanjam.) کمی بررسیبه نيز هاییپژوهش 
 تحولی مختلف فازهاي و مراحل در دارهاخشک کيفی و

 مرحله براي یدقيق اطالعات ،زمينه این در اما ،اندپرداخته
 ندارد. وجود هيرکانی هايجنگل در حجم افزایش تحولی

 مراحل در جنگل ساختار تغيير بهباتوجه رودمی انتظار
 مرحله هر در دارهاخشک هايویژگی تحولی، مختلف
 طبيعت به نزدیک شناسیجنگل ،هدف اگر د.نباش متفاوت

 درک کند،می پيروي طبيعی توده پویایی روند از که باشد
 در خشک و زنده درختان تعداد و حجم با مرتبط فرایندهاي

 است. ضروري جنگلی هايتوده تحول و تکامل روند
 کيفی و کمی هايویژگی برآورد هدف با روپيش پژوهش
 هايتوده در حجم افزایش تحولی مرحله در هادارخشک

 .شد انجام راش خورهکمتردست

 
 هاروش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

 -آموزشی جنگل گرازبن بخش در مطالعه مورد توده
′ بين نوشهر شهر شرق کيلومتري هفت در خيرود پژوهشی

 51° 43′ تا 51° 32′ و یشمال عرض 36° 40′ تا °36 27
 ،مدیریتی سابقه بهباتوجه .(1)شکل  قرار دارد شرقی طول
در  تشابه و نيز یصنعت برداريبهره و گذارينشانه انجام عدم
 از هکتاري یک نمونهقطعه سه ،رویشگاهی شرایط و تيپ
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 آن غالب يپت که 326 پارسل خورهکمتردست يهاجنگل
   .ندشد انتخاب ،است (Lipsky Fagus orientalis) راش
 ترتيببه ساالنه دماي و بارندگی ميانگين با منطقه این
 از اينمونه ،سانتيگراد درجه 1/16 و مترميلی 35/1532
 يبش است. ناهمسال زاددانه ساختار با طبيعی جنگل یک

 جهت و درصد 30 از کمتر ،گرازبن بخش 326 پارسل

 براساس منطقه يماقل .(1 )جدول است شمالی ،آن عمومی
al., et Moridi ) است ب نوع مرطوب آمبرژه، فرمول

 هاآن حضور تأیيد از پس ،هانمونهقطعه انتخاب در .(2016
 از نمونهقطعه سه هر که شد سعی حجم افزایش مرحله در

 نسبتبه شرایط ،توپوگرافی عوامل و اقليم خاک، نظر
 باشند.داشته  همگن و یکنواخت

 

 
  شدهگیریاندازه هاینمونهقطعه و مطالعه مورد منطقه جغرافیایی موقعیت -1 شکل
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 مطالعه مورد منطقه رویشگاهی هایمشخصه -1 جدول

 منطقه بخش پارسل تعداد در هکتار حجم در هکتار )متر مکعب( تيپ جنگل تيپ خاک شيب )درصد( اقليم

 خيرودکنار گرازبن 326 255/1 575/25 راش آلفیسول >30 مرطوب نوع ب

 

 پژوهش روش

 نمونهقطعه سه متعدد، هايگردشیجنگل انجام با
 هايتوده در (مربع متر 100 × 100) شکلیمربع

 يساختار يهایژگیو که شدند انتخاب راش خورهکمتردست
al., et Akhavan ;2012 ) داشتند را حجم افزایش مرحله

 Kakavand 2014; et al.,Sefidi  2014; Talebi,-Sagheb

2017 al., et.) برابر قطر گونه، ها، نوعنمونهدر این قطعه 
 قطر با هادارخشک و سرپا درختان همه ارتفاع و سينه

 شدند صددرصد آماربرداري مترسانتی 5/7 از تربزرگ
( 2014; Talebi,-Sagheb 2012; al., et Akhavan

2016 al., et Moridi.) ارتفاع سرپا نوع دو به هادارخشک( 
 3/1 از کمتر سرپا قسمت )ارتفاع افتاده و متر( 3/1 از بيشتر
 درجه برحسب هادارخشکهمچنين،  شدند. تقسيم متر(

طبقه چهار تا یک پوسيدگی هايطبقه از یکی در پوسيدگی
 افتاده تازه ،درخت ،یک درجه پوسيدگی در .شدند بندي
 است ممکن و است يصتشخقابل آن چوب و پوست ،است

 پوسيدگی .شود دیده آن روي اخير سال یک رشد جوانه
اغلب  .است آشکار چوبدرون پوسيدگی نوع از دو درجه

 هاجوانه اما ،شودمی دیده درخت پوست پوسيدگی، این در
 و چوبدرون ،سه درجه پوسيدگی در شوند.نمی مشاهده
 کنده هاسرشاخه ،اندشده يدهپوس کامل طوربه درخت پوست

 در شود.می پودري یآسانبه ضربه با چوب و اندشده
 يدهپوس یکلبه پوست و چوبدرون ،چهار درجه پوسيدگی

 چهار درجه پوسيدگی با درخت ،موارد برخی در هستند.
 آن روي علفی پوشش و شده یلتبد خاک به طور کاملبه

Rahanjam 2013; al., et Amanzadeh ) است شده مستقر

2018 al., et.) 
 در و ينهس برابر قطر ،سرپا يهادارخشک در 

خط با انتهایی و ميانی ابتدایی، قطر سه ،افتاده هايدارخشک

 برآورد يبرا ارتفاع نيز و مترسانتی دقت تا دوبازو کش
سرپا  دارهايو خشک (1 )رابطهافتاده  دارهايخشک حجم

 (:Sexton, & Harmon 1996) ندشد گيرياندازه( 2)رابطه 
 

𝑉   (1) رابطه =  
𝐿(𝐴𝑏+4𝐴𝑚+𝐴𝑡)

6
 

𝑉   (2رابطه ) =   𝐿 ∗ 𝐴1.3 ∗ 0.5 

 

 طول L ،مکعب متر به دارخشک حجم V ها:آن در که
 سطح هايمساحت ترتيببه bA، mA، tA متر، به دارخشک

هستند و  مربع متر به افتاده تنه انتهاي و ميانه ،ابتدا در مقطع
1.3A 130سرپا در ازتفاع  دارخشک مقطع سطح مساحت 

 به هادارخشک .متري از سطح زمين به متر مربع استسانتی
ميان (،مترسانتی 35 از ترکوچک) قطرکم قطري طبقه چهار
 و (مترسانتی 75 تا 55) قطور (،مترسانتی 55 تا 35) قطر

 شدند بنديطبقه (مترسانتی 75 از تربزرگ) قطور بسيار
(2014 Talebi,-Sagheb). ميرومرگ نرخ بررسی منظوربه 

 به خشک درختان تعداد نسبت از قطري هايطبقه در
et Moridi ) شد استفاده قطري طبقه هر در زنده درختان

2016 al.,). وجود عدم ای وجود یبررس يبرا ،همچنين 
 هايدرجه ،ها بين طبقات قطريدارخشک حجم اختالف

نمونههقطع در دارخشکانواع  و هاي درختی، گونهیدگيپوس
 هاداده طرفهیک انسیوار تجزیه آزمون از مطالعه مورد هاي

نرم در یتوک آزمون از مختلف يهاگروه نيب سهیمقا يبرا و
 شد. استفاده SPSS افزار

 

  نتایج
 پایه 912 شامل درخت 962 ،آمدهدستبه نتایج براساس

 گيرياندازه نمونهقطعه سه در دارخشک اصله 50 و زنده
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 دارخشک تعداد کمترین و بيشترین (.2 جدول) ندشد
 و درصد( 86) دارشکخ 43 با راش به متعلق ترتيببه

 چهار نيز ممرز .ندبود (درصد شش) دارخشک سه با توسکا

 داد. اختصاص خودبه را (درصد هشت) دارخشک اصله
هقطع هر در گونه تفکيکبه را دارهاخشک پراکنش ،2 شکل
  .دهدیم نشان نمونه

 

  مطالعه مورد هاینمونهقطعه در دارهاخشک و زنده درختان هایویژگی -2 جدول

 نمونهقطعه
 زنده درختان تعداد

 (هکتار در )اصله

 درختان قطر ميانگين

 (مترسانتی) زنده

 ارتفاع ميانگين

 (متر) زنده درختان

 دارهاخشک تعداد

 (هکتار در )اصله

 دارهاخشک قطر ميانگين

 (مترسانتی)

 دارهاخشک حجم

 (هکتار در مکعب متر)

 85/27 8/24 18 4/27 3/30 329 یک

 62/29 4/25 17 3/30 7/32 295 دو

 5/30 9/29 15 1/28 5/30 288 سه

 
 مطالعه مورد هاینمونهقطعه در گونه تفکیکبه دارهاخشک پراکنش -2 شکل

 
  مطالعه مورد هاینمونهقطعه در افتاده و سرپا دارهایخشک فراوانی -3 شکل
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 ،شدهگيرياندازه يهادارخشک از درصد 8/73
 ،داشتند دو( و یک یدگيپوس هايدرجه) ابتدایی یدگيپوس

درجه) پيشرفته یدگيپوس ها،آن درصد 2/26 در کهدرحالی
  (.4 )شکل شد مشاهده چهار( و سه یدگيپوس هاي

 
 نمونهقطعه تفکیکبه دارهاخشک پوسیدگی درجه فراوانی -4 شکل

 

 بسيار قطر،کم هايکالسه در دارخشک تعداد بيشترین
 ،همچنين (.5 )شکل شد مشاهده قطور و قطرميان قطور،

کالسه به متعلق ترتيببه وميرمرگ نرخ کمترین و بيشترین
 .(6 )شکل بود قطور و قطرکمهاي 

 

 
 قطری هایهکالس در دارهاخشک فراوانی -5 شکل
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  قطری هایکالسه در درختان ومیرمرگ نرخ -6 شکل

 
 حجم نيانگيم ،3 جدول در آمدهدستبه نتایج براساس

 بين نيز و یدگيپوس مختلف هايهدرج در دارهاخشک
 ند،نداشت يداریمعن اختالف توسکا، و ممرز ،راش هايگونه

 بود دارمعنی ،يقطر مختلف يهاهکالس بين اختالف این اما
(000/0 < P، 86/28 = F)، حجم کهطوريبه 

 35 و 35 از کمتر يقطر يهاهکالس به متعلق دارهايخشک

 يدارهاخشک از بيشتر يداریمعن طوربه مترسانتی 55 تا
 حال،بااین .بودند يمتریسانت 55 از بيشتر يقطر يهاهکالس

 75 از بيشتر و 75 تا 55 يقطر يهاهکالس نيب نظر این از
 همچنين، .نشد مشاهده يداریمعن اختالف ،متريسانتی

 مختلف يهاشکل در حجم يانگينم بين يداریمعن اختالف
  .(P، 74/18 = F > 100/0) آمد دستبه دارهاخشک

 

 دارهاخشک یدگیپوس درجه و شکل گونه، ی قطری،هاکالسه دردار خشکحجم  نیانگیم سهیمقا وس انیوار هیتجز جینتا -3ل جدو

 مرحله تحولی افزایش حجمدر  

 F P يآزاد درجه دارخشک مشخصه

 112/0 42/1 3 یدگيپوس درجه

 000/0 86/28 3 (کالسه قطري)  اندازه

 324/0 16/1 2 یدرخت گونه

 001/0 74/18 2 دارخشک نوع

 

 بحث
 جنگلی، هايتوده کيفی و کمی هايمشخصه شناخت

 هاآن تحول چرخه از کافی درک به رسيدن براي گاماولين

 در ساختاري هايمشخصه ترینمهم از یکی ،هادارخشک .است
 بيشترین مطالعه، مورد منطقه در راش .هستند جنگل تحول

 همکاران و Amanzadeh .داشت دارهاخشک بين را فراوانی
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 در دارخشک تعداد و حجم ،مکانی توزیع بررسی با (2013)
 که کردند گزارش هيرکانی نشدهتیریمد يهاجنگل
 نسبت بيشتري فراوانی ،اريدمعنی طوربه راش دارهايخشک

 پوسيدگی مقدار بر تواندمی درختی گونه نوع .دارند ممرز به
 Knight و Tinker. (Siitonen, 2001) باشد مؤثر دارهاخشک

 در دارهاخشک مکانی و زمانی پویایی بررسی با (2001)
 ایاالت در وایومينگ ایالت بکر و شدهبرداريبهره هايجنگل
 بهباتوجه درختی هايگونه نوع در تفاوت که کردند بيان متحده

 بر توجهی قابل تأثير تواندمی نيز درختان تنه شکل و ابعاد
 پژوهش در باشد. داشته توده هايدارخشک حجم

Amanzadeh حجمی نسبت (2013) همکاران و 
 راش نشدهتیریمد يهاجنگل در افتاده و سرپا يهادارخشک
 و Kakavand .آمد دستبه درصد 78 و 22 ترتيببه شفارود

 در دارخشک کيفيت و کميت بررسی با (2017) همکاران
 جنگل گرازبن بخش در راش هايتوده توالی یميان مرحله

 را افتاده و سرپا دارهايخشک حجمی سهم خيرودکنار،
 Rahanjam ،همچنين .کردند گزارش درصد 69 و 31 ترتيببه
 در هادارخشک کيفی و کمی ارزیابی در (2018) همکاران و

 حجم ،خيرود جنگل در هيرکانی طبيعی هايتوده
 درصد 78 و 22 ترتيببه را افتاده و سرپا يهادارخشک
 نيز روپيش پژوهش در نتایج، این راستاي در .کردند گزارش
 و 6/11 ترتيببه افتاده و سرپا دارهايخشک حجمی نسبت

 .آمد دستبه درصد 4/88
 و است پيچيده بسيار يیندآفر ،جنگل در دارخشک تجزیه

 متفاوت مختلف محيطی شرایط و درختی هايگونه بين در
 درختان که دندهمی نشان دو و یک پوسيدگی هايدرجه است.

 افتادن از زیادي مدت اما ،اندافتاده یا و اندشده خشک تازگیبه
 و سه پوسيدگی هايدرجه با دارهايخشک شدن خشک یا

 بيشتر پوسيدگی رو،پيش پژوهش در .گذردمی چهار
 که بود دو و یک هايدرجه نوع از و ابتدایی دارها،خشک
 تحول سوم )مرحله حجم کاهش مرحله در .است انتظار مطابق
 قطور درختان افتادن با یتاج پوشش در روشنه يلتشک ،توده(

 یشافزا مرحله به توده تحول با درختان ینا شود.می یجادا
 با دارهايخشک حجم ازدیاد باعث و یابندمی انتقال حجم

 تحول با هاآن حجم اما شوند،می پوسيدگی پيشرفته هايدرجه
al. et Sefidi, ) شودمی تعدیل دارهاخشک دنپوسي و توده

 متفاوت دارخشک مختلف انواع در پوسيدگی پویایی .(4201
 هايگونه و رطوبت معرض در که افتاده دارهايخشک .است

 به نسبت بيشتري پوسيدگی نرخ هستند، بيشتري زيچوب
 Habashi (.al. et Vítková, 2018) دارند سرپا هايدارخشک

 (پوسيدگی درجه) کيفيت تأثير بررسی با (2017) همکاران و
 اگانیزدرشت ايگونه تنوع بر راش افتاده دارخشک

(Macrofauna) گرگان در نيابهرام دکتر شدهمدیریت جنگل در 
 به مربوط اگانیزدرشت ايگونه تنوع کمترین که کردند گزارش
 آن مقدار بيشترین و یک پوسيدگی درجه دارهاي باخشک
 افزایش با .هستند سه و چهار پوسيدگی هايدرجه به متعلق
 افتاده دارهايخشک در آب نگهداري توان ،پوسيدگی درجه
 خشک هايفصل در دارهاخشک این بنابراین ،شودمی بيشتر

 به حساس هايگونه براي تريمناسب رویشگاه توانندمی
 .باشند هزارپا و خاکی کرم ویژهبه خشکی

 اتفاق قطرکم طبقه در خشک درختان وميرمرگ بيشتر
 هايویژگی بررسی با Talebi-Sagheb (2014) .افتدمی

 شناسیجنگل اعمال براي هيرکانی هايراشستان مناسب
 گرگان و گيالن مازندران، استان سه در طبيعت به نزدیک
 اوج اوليه، مراحل در دارخشک تعداد بيشترین که کرد گزارش

 در درصد 72 و 8/81 ،9/87 فراوانی با ترتيببه پوسيدگی و
 کمينه و بيشينه رو،پيش پژوهش در .دارند حضور قطرکم طبقه
 مشاهده قطور و قطرکم هايطبقه در ترتيببه وميرمرگ نرخ
 درختان ،قطرکم طبقه در هاپایه زیاد تراکم بهباتوجه .شد

 حذف نور و مشترک غذایی منابع سر بر رقابت اثر در بيشتري
 .دهندمی افزایش طبقه این در را وميرمرگ نرخ که شوندمی

Moridi در درختان ريوممرگ بررسی با (2015) همکاران و 
 بيشترین ،راش هايتوده تکامل روند در هاهیپا کاهش مرحله
 در کردند. گزارش قطرکم طبقه در را هاپایه وميرمرگ مقدار
 افزایش باعث تواندمی خاص بيماري یک موارد، بعضی
 یک حجم و تعداد افزایش یا و توده درون درختان وميرمرگ
 در پوسيدگی نرخ همچنين، .شوند دارخشک از خاص گونه
 باقی زمان مدت که باشد متفاوت تواندمی مختلف هايگونه
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 (.al., et Rock 2008) دهدمی تغيير جنگل در را هاآن ماندن
 در دارهاخشک حجم يانگينم رو،پيش پژوهش نتایج براساس

 تفاوت داشتند. يداریمعن اختالف ،مختلف يقطر يهاطبقه
 یتکامل سير و تحول نحوه بيانگر تواندمی دارهاخشک ابعاد
 در غيرطبيعی و طبيعی هايآشفتگی وقوع نيز و باشد توده
 حجم متوسط (.al. et Kakavand, 2017) دهد نشان را هاهتود

 هکتار در مکعب متر 3/29 ،روپيش پژوهش در دارهاخشک
 سهم alebiT-Sagheb (2014) پژوهش در آمد. دستبه

 تا هفت بين هاراشستان مختلف تحولی مراحل در دارهاخشک
 متر 23 حدود متوسط طوربه و هکتار در مکعب متر 124

 پژوهش دیگر نتایج براساس .شد گزارش هکتار در مکعب
 داري بيشتر ازطور معنیبه افتاده دارهايخشک حجم رو،پيش

 متفاوت حضور رابطه، این در .بود سرپا دارهايخشک
 خوارچوب هايسوسک انواع مانند زيچوب مختلف هايگونه

 هايقارچ ترجيح و دارهاخشک متفاوت هايشکل در
 نيز تربزرگ دارهايخشک روي استقرار براي ماکروسکوپی

 باشد. مؤثر دنتوانمی
 نرخ ،دارخشک و سرپا درختان بين روابط ،چوب حجم

 ارزیابی براي ییهاشاخص ازجمله آن هايعلت و وميرمرگ
 به دارخشک حجم و فراوانی .هستند یجنگل توده تحوالت

 دارد. بستگی توده ساختار و تحولی مرحله ،آشفتگی نوع
 کند.می تغيير مختلف تحولی مراحل بين در دارخشک تعداد

 از پژوهش این در بررسی مورد هايتوده اینکه بهباتوجه
 با توانمی بودند، شده انتخاب خوردهکمتردست هايجنگل

 بهتر پرورش به جوان هايکپه در مناسب مراقبتی عمليات
 روابط که شودمی پيشنهاد ،همچنين کرد. کمک هاتوده این
 در و تربزرگ مقياس در دارخشک و زنده درختان بين

 تا شوند بررسی مختلف زمانی هايبازه طی ثابت هايتوده
 .آید دستبه مذکور هايارتباط از بيشتري اطالعات
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Abstract 
    Dead trees are one of the most important structural features in natural stands that knowledge 

of the processes associated with them is essential in understanding the evolution and 

development of forest stands. The main purpose of this study was to estimate the quantitative 

and qualitative characteristics in the natural beech forests during the stage of growing-up 

volume in the Kheyrood forest of Iran. For this purpose, three one-hectare sample plots with 

structural features of growing-up volume stage were selected. In each plot, species, diameter, 

length, shape, and degree of decay of all dead trees were measured. The proportion of snags was 

32.8%, while 67.2% of dead trees were recorded as log. The highest and lowest number of 

deadwoods belonged to beech with 86% and alder with 6%, respectively. The results showed 

that 73.8% of the total number of measured deadwoods related to primary decay degrees and 

26.2% were in the advanced degrees of decay. The highest frequency of deadwoods in diameter 

classes in the study stands was measured in low, very thick, medium and thick diameter classes, 

respectively. The highest and lowest mortality rates in the diameter classes were calculated in 

the low- and thick-diameter classes, respectively. The average volumes of deadwoods in 

different diameter classes were significantly different. In general, in order to identify changes in 

the stand structure over time and to investigate the dynamics of deadwood in the growing-up 

volume stage, it is suggested that the stand analyzed here be monitored in the future. 
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