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 در يمناساب  اطالعاات  تواولي  مخت ا   يفازها و مراحل در يدرخت يها گونه يجيتدر ينيگزيجا و تود  طيشرا از يگاهآ

فااز کااه      تاود   تکامل روند در ي توولي مهمفازها از يکي. سازد يم فراهم عتيطب با گا  هم يپرورش يها دخالت زمينة
پارسال سيصاد و    در هاا  هيا پا کاه  فاز در دارها خاکه يفيک و يکل يها يوگيو يبررس هدف با پووه  نيا. ستها هيپا

 فااز  نيا ا در يهکتاار  1 ةنلونا  قطعاه  ساه . شاد  انجا  نوشهر روديخ ةخورد دست کلتر يها جنگل از گرازبن بخ  نوزد 
 و متار  يسانت 5/7از   يطوم با قطر ب ايشامل قطر و ارتفاع  ،دارها خاکه يها ماخصه از دراد اد يآماربردار و انتخا 

 يمتار  يساانت  10 يقطار  ةطبقا  در ريوم مرگ زانيم نياتريب فاز نيا درناان داد  جيشد. نتا انجا  ي،دگيپوس ةشکل و درج
درااد باه    61 و( سارپا  دار خااکه ) سارپا  شکل به درختاندراد  39(. دار خاکه 125) شود يقطر( مااهد  م کم ةکالس)

 نيااتر يرا  ب ةگونا . اسات  درااد  69 و 31 بيا ترت به افتاد  و سرپا يدارها خاکه حجم متوسط .پوسند يم شکل افتاد 
  االگيري ( ساهم  %1/36ملارز )  ةدهد و پس از آن گون ي( را به خود اختصاص م%2/47) دنيحام پوس تعداد درختان در

دار متفااوت   امعنا  يدارها به شاک   خاکه يدگيپوس ةانداز  و درج و نوعناان داد  درختان ريوم مرگ نيانگيم ةسيمقا. دارد
 نياي تع .دنشاو  يم مااهد  افتاد  شکل بهو  ي،دگيپوس يةقطر، مراحل اول کم ةدر کالسدارها در اين فاز  و بياتر خاکه است
 در يپرورشا  يهاا  برناماه  يراهگاا تواند يم تود  تکامل از فاز نيا در دارها خاکه يفيک و يکل تيوضع و ريوم مرگ نرخ

 .باشد ها جنگل نيا
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 مقدمه
 اسااس  و هيپا يتوال مراحل ييايپو يبررس و شناخت

 يبارا . اسات  عات يطب باا  گاا   هم يشناس جنگل دان 

 ةبرناما  تهية و يجنگ  ةتود يآت راتييتل يياو درک

 يجنگ  جوامع ييايپو شناخت مناسب، يشناس جنگل

 سااختار  تلييارات  ةمطالعا  باا  [.1] دارد يديک  ينقا

 دهاد،  يما  رخ يطا يمو طيشرا به پاسخ در که ،ها تود 

 در. کارد  ينا يب  يپا  را ها تود  تکام ي مراحل توان يم

 يدرونا  رواباط  و استقرار ةنوو به  تود  ساختار ،واقع

ة جنگ اي،  تاود  داخلدر  ،دارها خاکه و زند  درختان

 [.2] کند اشار  مي

 اسااس  بار  يتکام  مراحل طبيعي، يها جنگل در

 حجام  و تعاداد  لواظ به ها تود  يساختار ماخصات

 ها آن نسبت و دار، خاکه حجم و تعداد زند ، درختان

 روشنه حضور نيهلچن و مخت   يقطر يها طبقه در

 تعاااداد و يزادآوروضاااعيت  ،يتااااج پوشااا  در

 تقسيم مخت   يفازها و مراحل به تود  يها آشکو 

 و[ 3] اروپا را  يها اساس در جنگل نيبر ا .اند شد 

 يمراحال و فازهاا   [1] رانيشلام ا يها در جنگل زين

در  [3]کورپال   مطالعاات اناد.   شاد   ييمخت   شناسا

 دهاد  يما  ناانارتفاعات کارپات در اروپا  هاي جنگل

 ،ااا ي  تکاام ي  ةمرح ا  سه را  طبيعي هاي تود  در

 تفکياک  قابل ي،دگيو پوس اوليه و ب وغ شامل مراحل

 زيا ن رانيا شلام در را  ةختيآم يها جنگل در. است

 يدگرگاون  و ،حجام  انباشات  ،ييافزا حجم ةمرح  سه

 ،مراحال ايان   .شدند ييها شناسا در تکامل تود   حجم

   يافزا ةمرح  در. ندا مخت   فازهاي از متاکل ،خود

در  رآشاکو ، يز ليتااک  و يزادآور يفازهاا  حجم،

 و هااا هيااپا کاااه  يفازهااا ،حجاام انباشاات ةمرح اا

 ،حجام  کااه   ةمرح در  و ،ييافزا حجم و يينورافزا

 يکااه  حجام  و رسات  کهان  و روشنه ليتاک يفازها

 [.1] اند شد  ييشناسا

 ييانتهاا  ةمرح  در را  يها تود  تووم روند در

 کااه   فااز  تاود   حجام  انباشات  ةمرح  در و يتوال

 فااز  باارز  يهاا  يوگا يو از .است شد  ييشناسا ها هيپا

 يا گوناه  نيب رقابت ةجينت در يخودتنکا ه هيپا کاه 

 در دار خااکه  ياديز تعداد حضور به که است ديشد

 قطر به توجه با ،هر ند ؛شود يم منجر قطر کم طبقات

 حااف  سااختار  از و پوسند مي سرعت به ، درختانکم

در طاوم فااز    [.1]ندارناد   ياديا حجام ز  و شوند يم

در  کنناد.  ماي رقابات   شدت با هم بهدرختان  ،يتکام 

 اثار  در و شاود  ماي  کام  جيتادر  باه هاا   رشد آن ،جهينت

 [.2] ميرند ميشد  جاديا يها تيمودود

 يهاا  تود  در يساختار مهم يها از ماخصه يکي

 يهاا  يوگا يو از يآگاه که هستند دارها خاکه يعيطب

 اه بهتار    در شناخت هار  را جنگل ناصصخمت ها آن

باا   موققاان،  .کناد  يما  ياري ي تووليمراحل و فازها

 تياااهلهاااي شاالام ايااران، باار   مطالعااه در جنگاال

  تناوع  حفاد  و يزادآور ناد ايفر در زمينة دارها خاکه

 ةراا ع [.5و  4]اناد   کرد  ديکیت بسيارجنگل  يستيز

. شود مي ليتاک مخت   هاي هيال از يعيطب هاي جنگل

 د يپوش ها ستمياکوس نيا اتريب معلوم و ظاهري نلاي

 بارگ  و شاخ و اي اخر  و يسنگ هاي يزدگ رونيب از

 هااي  جنگال  در درختاان  [.6]اسات   درختان ةديپوس

 و زنادگي  پاياان  و کهولات  باه  رسايدن  از بعد طبيعي

 در. کنناد  ماي  پوسيدن به شروع رقابت اثر در نيهلچن

 فااار  که  شود مي خاک درخت تعدادي زمان طوم

 انساان،   دخالات  حاارات،  و آفاات  رقابات،  موايط، 

 داليال  فيزيولوژيکي علر پايان نهايت در و ،ها يلاريب
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 فيزيولوژياک  علار  پاياان  باا  ،اما [.7] است آن ةعلد

 اکوسيساتم  در درخات  اکولاوژيکي  وظااي   درخت،

 باراي  هايي زيستگا  سرپا دارهاي خاکه .يابد مي ادامه

 ،نياز  افتاد  درختان .کنند يم فراهم جنگل در انجانور

 جديادي  اکولوژياک  آشايان  زادآوري، در تیثير ضلن

 و آورناد  مي فراهم جانداران و گياهان از بسياري براي

 باازي   ااايي  مواد ة رخ در را حياتي و اا ي نق 

 سطي معلوم طور به دارها خاکه اگر ه [.8] کنند يم

 در اي ارزند  نق  رند،يگ يبر م در را ها جنگل از يکل

 کاه  آنجاا  تاا  ؛دارناد  عهاد   بار  ييايپو و اتيح ةادام

 يجنگ ا  هااي  ساتم ياکوس در يتوال ةادام گفت توان يم

 با ،امروز  [.6] است ملکن ري  باًيتقر لفهؤم نيا بدون

 در داريااپا تيريمااد ماننااد يمسااائ  شاادن مطاار 

 در يسات يز تناوع  از حفاظات  و يجنگ ا  يهاا  عراه

 باودن  کامال  و ستمياکوس يسالمت ،يعيطب يها ستميس

 از يکي. شود يم مطر  ستمياکوس يکپار گي زين و آن

 تناوع  و ستمياکوس يسالمت حفد يبرا که يموضوعات

 از يتعاداد  ينگهادار  مهم اسات  ها جنگل در يستيز

. اساات يدگيپوساا ةمرح اا بااه دنيرساا تااا درختااان

 کياا يعاايطب يهااا سااتميس داخاال دارهااا خاااکه

 از ياريبساا کااه رونااد يبااه شاالار ماا 1سااتگا يخُردز

 [.9] شوند يم مستقر آن يرو اهانيگ و جانداران

 باعث .دارند زيادي اهليت جنگل در دارها خاکه

 حياات  تجدياد  در و شاوند  ماي  روياگا  حاا خيزي

 زندگي پايان ،واقع در [.10] دارند نق  جنگل طبيعي

 هلرا  آن اطراف در تفعالي شروع و تاديد با درخت

 ها، موريانه ها، مور ه مثل ،جانداران از بسياري. است

 آن در پرنادگان  و ،ازنبورها  خزنادگان،  ،هاا  سوساک 

 مؤلفاه  نيتار  مهام  دارها خاکه [.11] کنند مي زندگي

                                                      
1. Microhabitat 

 [.6] ناد ا يجنگ  هاي ستمياکوس در خاکتاکيل  جهت

 جاانوران  براي زيستگاهي اينکه بر عالو  ،دارها خاکه

 رويا   باعاث  باار  بساتر  عنوان به هستند، ها قارچ و

 باا  ،آ  گاا   ر يا ذخ منزلاة  به و شوند مي ها نهام سريع

 جهت ،ها نهام تقويت در ، اايي مواد و رطوبت حفد

 کنند مي فراواني کلک ،جنگل طبيعي زادآوري استقرار

 طوالني يمدت در دارها خاکه و پوسيد  درختان [.12]

 در را آن تادريج  به تجزيه يندافر طي و ذخير  را کربن

 [.13] کنند مي رها جنگل مويط

 ييتاار  يبارا  ،شد  انجا  يها پووه  از ياريبس

 اخاتالالت  بار با تلرکاز   ،درختان مرگ ندايفر و ع ل

 ،مياق ا  راتييتل و جنگل يها يسوز آت  نظير ي،عيطب

 زميناة در  يانادک  قاات يتوق اماا  .است گرفته اورت

 شاد   انجاا   هاا  مرگ درختان بر اساس رقابات گوناه  

 نيب يتاج رقابت نياتريب ها، هيپا کاه  فاز در. است

 يهاا  گوناه  نيبا  ييجاا  هجاب و گيرد مي شکل درختان

 و تااود  طيشاارا از يآگاااه. دهااد يماا رخ يدرختاا

 مرح اه  نيا ا در يدرخت يها گونه يجيتدر ينيگزيجا

 يپرورشاا يهااا دخالاات زمينااة در يمناسااب اطالعااات

 ها تود  يعيطب يرقابت ااوم مطابق و عتيطب با گا  هم

پووه  تاال    نيدر ا ،اساس ني. بر اسازد يم فراهم

 يهاا  يوگا يودرختان،  ريوم مرگ زانيم يبررس با ،شد

 ةمؤلفا  نيتار  مهام  مثاباة  به ،دارها خاکه يفيک و يکل

 يبررس ،ها هيپا کاه  فاز در را  يها تود  يساختار

 هار  در هاا  تاود   يساختار يها يوگيو شناخت. دشو

 تيريماد  ةنوو يبرا ييالگوها تواند يم مراحل از کي

 ناد ايفر از مرح اه  نيا ا در يپرورشا  اتيعل  اعلام و

 نيا ا يااا   هادف . باشاد  داشته دنبام به تود  تکامل

 دارها خاکه يفيک و يکل يها يوگيو يبررس پووه 

 .است يجنگ  يها تود  ساختار مهم بخ  منزلة به
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 یشناس روش

 پژوهش ۀمنطق
 ا در جنگاال آموزشااي شااد  هاااي مطالعااه روياااگا 

در  وکي ومتري شارق نوشاهر    7در  ،پووهاي خيرود

عرض  º36 40' و º36 27'بين  ، ر  استان مازندران

واقاع   ،طوم شارقي  º51 43' و º51 32'بين  و يشلال

جنگاال از شاالام باه نااوار ساااح ي و   نيا انااد. ا شاد  

روسااتاي خيرودکنااار و از جنااو  بااه ييالقااات و    

. مسااحت کال منطقاه    شود يروستاي ک يک مودود م

 شاد ،  هاي مطالعاه  . روياگا استهکتار  8000حدود 

 و يگااار  نااانه  عاد   و يتيريماد  ةساابق با توجه به 

تاااابه تيااپ و شاارايط    ي وااانعت يبااردار بهاار 

 .شد انتخا  جنگل نيا گرازبن بخ  از ،روياگاهي

 پژوهش روش

 در هاا  هيپا کاه  فازدر  دارها خاکه ةمطالع منظور به

 را ، يهاا  تود  تووم روند در حجم انباشت ةمرح 

 1 ةنلونا  قطعاه  ساه  متعادد،  هااي  گردشاي  جنگال  باا 

ملارز  ا  را  ةخورد تدس کلتر هاي  تود  در يهکتار

 کاه  ،متار(  100 × 100) مربع شکل به نوشهر، روديخ

 بودناد،  ها هيپا کاه  فاز يساختار يها يوگيو يدارا

سيصاد و  در پارسال   يشاد. قطعاات انتخااب    انتخا 

و  يگااار  نااانه  اتيکه عل  بودبخ  گرازبن  نوزد 

)تااا زمااان اياان مطالعااه(  هااا برداشاات درختااان در آن

 يهاا  اورت نگرفته و ساختار جنگل بادون دخالات  

 وجاود  فارض  پاي   ايان . است گرفته شکل يتيريمد

 در شاد  ياد هااي  ماخصه دباي  ها پالت اين که داشت

 کااه   فاز در .باشند شتهدا را ها هيپا کاه  فاز ةزمين

 رخدر آن  تااجي  رقابات  زانيا م بيااترين  کاه  ،ها هيپا

 بساته  پوش  تاج و شکوبهآ تک ا  ب جنگل ،دهد يم

 ،تااج  باودن  کو ک و درختان ابعاد به توجه با و است

 سرعت به يکنار درختان درختان، تاج حاف موض به

 قابال  تعاداد  حالات  نيا در. کنند يم پر را يخال يفضا

 يقطار  طبقاات  از عباور  با که ،قطر کم درختان يتوجه

 باه  اناد،  شاد   باالتر يقطر طبقات وارد 20 و 15و  10

 درختان ريسا از فتادنا عقب و نور نکردن افتيدر ليدل

 از . بناابراين، شاوند  يما  حااف  تاود   از رقابات  اثر در

 دار خاکه ياديز تعداد حضور فاز نيا بارز يها يوگيو

 حااف  و پوساند  ماي  سارعت  باه  هر ند ؛است قطر کم

 [.1] ندارند ياديز حجم و شوند يم

 سايلاي  ةزمين در که ماابهي توقيقات به توجه با

 شاد ،  انجاا   تاوالي  ة رخ و طبيعي يها تود  ظاهري

 تا 75/0 ساختار بررسي براي نلونه ةقطع ابعاد بهترين

 1 ةنلونا  قطعاات  در [.14] شاود  ماي  توايه هکتار 1

 5/7از   يبااا قطاار باا دارهااا خاااکه هلااةهکتاااري 

 [.15]شدند  يريگ متر انداز  يسانت

 5/7 حااداقل ةسااين براباار قطاار بااا دارهااا خاااکه

 5/7 ةميانا  قطار  و سارپا  دارهااي  خاکه در متر سانتي

. شادند  گياري  انداز  افتاد  دارهاي خاکه در متر سانتي

 برابار  قطار  سارپا،  دارهااي  خاکه حجم برآورد براي

 در و زمااين سااطي از متااري 3/1 ارتفاااع در سااينه

 انتهايي و مياني و ابتدايي قطر سه افتاد  دارهاي خاکه

 طاوم  ياا  ارتفاع و متر مي ي دقت تا دوبازو ک  خط با

باه منظاور    .شاد  گياري  اناداز   حجام  بارآورد  جهت

 دساتگا   از سارپا  دارهاي خاکه در ارتفاع گيري انداز 

 بااراياسااتفاد  شااد و  متاار دسااي دقاات بااا ورتکااس

 و ناواري  متار  با دار خاکه طوم افتاد  دارهاي خاکه

 حجام  بارآورد  باراي . شاد  برداشات  متار  سانتي دقت

 حجم Vاستفاد  شد که در آن  1 ةاز رابط دارها خاکه

 Am و At دار، طوم خاکه Lمکعب،  به متر دار خاکه
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 و انتهاا  در مقطاع  سطي هاي به ترتيب مساحت Abو 

 [:16] است افتاد  ةتن ابتداي و ميانه

(1) b m tL(A A A )
V

 


4
6

  

 و شااد ماااخق دار خاااکه گونااة نااوع ابتاادا

 از يکاي  در پوسايدگي،  ميازان  حساب  ، بار دارها خاکه

 در که شدند بندي طبقه گونه بدين پوسيدگي، هاي کالسه

پوست و  او    و افتاد  درخت تاز  1 ةپوسيدگي درج

رشد  ةدرخت قابل تاخيق است و گاهي اوقات جوان

پوسايدگي   در شاود،  يک سام اخير روي آن دياد  ماي  

 بياتر در و است آشکار  و   پوسيدگي درون 2 ةدرج

 دياد   هاا  جوانه ليوشود  مي ديد  درخت پوست موارد

 پوست و  و   درون 3 ةدرج پوسيدگي در شوند، نلي

 کناد   هاا  سرشااخه و  پوسايد   کامال  طاور  باه  درخت

 در ،آيد درمي پودر حالت به ضربه با آساني به و شوند مي

ک ي پوسيد   و پوست به  و   درون 4 ةدرج پوسيدگي

 شاود  ميبه خاک تبديل  کامالًو در برخي موارد درخت 

 [.17] شود ميو پوش  ع في مستقر 

 ها داده آماری آنالیز و وتحلیل تجزیه
تاا   25 ،25تاا   10 قطري ةکالس  هار به دارها خاکه

 بنادي  طبقاه  متري سانتي 75 از بياتر و، 75تا  50 ،50

در  ريا وم مارگ  نارخ  يبه منظور بررس [.17] شوند مي

فااز از نسابت تعاداد درختاان      نيا در ا يطبقات قطر

 ،مطالعاه  نيا ا درخاک به درختان زند  استفاد  شد. 

 زيااو ن دارهااا خاااکه حجاام اخااتالف يبررساا يباارا

در  هاا  آنو ناوع   يدگيپوسا  ةدرجا  و اناداز   راتييتل

 انسيا وار ليا از آزمون تو  ي،هکتار 1 ةقطعات نلون

مخت ا  از   يها گرو  ةسيمقا يبرا وها  داد  ةطرف کي

استفاد  شاد.   SPSS يافزار نر  طيمو در يآزمون توک

 يباارا رنوفياساال ا  کوللااوگراف آزمااون آن از  يپاا

تااخيق   ينرمام باودن و آزماون لاون بارا     سنج 

 يآمار يها . آزمونبه کار رفتها  داد  انسيوار يبرابر

 انجا  شد. دراد 5 يدار ادر سطي معن

 ها و بحث یافته
دويسات و   شد  ة بررسينلون ةقطع سه در مجلوع در

 ب نادمازو،  را ، هااي  گوناه  از دار خاکه پنجا  و دو

ااد   با 2 ةنلون ةقطع که شد ييشناسا ملرز و ،توسکا

 ةنلون قطعات و دار خاکه تعداد نياتريب پايه و يازد 

 شصات و پانج   و هفتاد و ش  تعداد بيترت به 3 و 1

 .دادند اختصاص خود به را پايه

 باه  ،دار خااکه  تعاداد  نيکلتر و نياتريب ،کل در

 دار ااکه خ ااد و ناوزد    باا  را  از گوناة  ب،يا ترت

 دسات  هب( %4/2) دار خاکه ش  با توسکا و( 2/47%)

ساي و   بيا ترت باه  زين ملرز و ب ندمازو هاي گونه. آمد

 را( %1/36) دار خاکه پاية نود و يک و (%3/14) ش 

 دارها خاکه پراکن  1 شکل. دادند اختصاص خود به

 .دهاد  يما  نااان  نلوناه  قطعات در گونه کيتفک به را

 ،نلونااه قطعااات پااووه ، در نيااا در گفتنااي اساات

 .دان مااهد به شکل کند   دار خاکه

 باه  مرباوط  دار خااکه  هکتاار  در حجم نياتريب

 و مکعاب  متار  4/27 معاادم  يحجلا  با 2 ةنلون ةقطع

 حجام  باا  3 ةنلونا  ةقطعا  به متع ق آن مقدار نيکلتر

 حجاام 1 ةنلوناا ةقطعاا در. اساات مکعااب متاار 76/9

 .آماد  دست به هکتار در مکعب متر 0/27 دارها خاکه

و به  2/64 ةنلون ةدر مجلوع سه قطع دار خاکه حجم

 در نيا ؛شد گيري انداز  مکعب متر 4/21 سطمتو طور

 متر 13 ها هيپا کاه  فاز يبرا که سفيدي است يحال

ايان   کاه [، 1] است کرد  گزار  را دار خاکه مکعب

 درختاان  از يتعاداد  حضاور  از يناش تواند يم تفاوت

 .باشد نلونه اتقطع در قطور
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 هکتاری 1 ةنمون قطعات در )سرپا و افتاده( دارها خشکه پراکنش .1 شکل

 

درااد از حجام    31 پاووه   نيا جينتا اساس بر

 گااريد دراااد 69 و ساارپا دار خاااکه دارهااا خاااکه

 ينا گوناه   نيبا رقابت  که دليل آن بود افتاد  دار خاکه

 تعاداد  دنيخااک  باعث است که مرح ه نيا در ديشد

 جينتااا. در دشااو يماا فاااز نيااا در درختااان از ياديااز

 ،روديا در جنگال خ  ذوالفقاري و هلکااران،  مطالعات

 73و  27 بيا سارپا و افتااد  باه ترت    دار حجم خاکه

بااه اعااداد  کيااکااه نزد [18]د دراااد بااه دساات آماا

 است. پووه  نيآمد  در ا دست به

 ييتاود  در مراحال ابتادا    هاا،  کاه  پاياه  در فاز

از  .دارناد  يتار  و درختان ابعااد کو اک   استتکامل 

 يو قطار  يارتفاع يزدرختان شروع به تلا ديگر طرف

از  هااا آناز  يو تعااداد کننااد ياز درختااان مجاااور ماا

 کاال تعااداد از شااوند. يساااختار تااود  حاااف ماا  

درااد   61به اورت سرپا و  دراد 39 ،اداره خاکه

 ،نلوناه  ةدر سه قطع ،به شکل افتاد  بودند. در مجلوع

 ريساا  و سارپا  دار اا ه خاکه  هل و هات با ملرز

 بيا ترت باه  سارپا  دار شا  ااا ه خااکه    باا  ها گونه

 خاود  باه  را سرپا دار خاکه تعداد نيکلتر و نياتريب

 ةافتااد  دار خااکه  زميناه،  نيهلا  در. دادند اختصاص

ساي و   باا  هاا  گوناه  ريسا و اا ه هاتاد با را  ةگون

 تعااداد نيکلتاار و نياااتريب بيااترت بااه اااا ه شاا 

 (.2)شکل  دادند اختصاص خود به را افتاد  دار خاکه

 باه  نسابت  ملارز  ةگونا  در سرپا يدارها خاکه تعداد

 ااتر يب يناور  ازيا ن ليامر به دل نيبود که ا اتريب را 

در اثر تراکم تاود  و   ينور کاف نکردن افتيملرز و در

 فااز  نيا ا در. اسات حااف درختاان ملارز     جهيدر نت

 و دهاد  يما  رخ درختاان  نيبا  يتااج  رقابت نياتريب

 از نييپا يقطر يها کالسه در درختان از ياديز تعداد

افتااادن  زانياام هر نااد [؛2و  1] رونااد يماا نيباا

 ،بود ملرز يدارها خاکه از کلتر را  يدارها خاکه

 و ،[4] نادارد  مطابقت سفيدي و هلکاران جينتا با که

 ةمرح ا  بردگاان  ناا   کاه  باشاد  نيا ا تواند يمآن  ع ت

 اريبسا  ها آن حجم و درختان ابعادکه  ي را،توال ييانتها

 نيا ا کاه  يحاال  در ،اناد  کارد   مطالعاه  ،است متفاوت

است کاه  اورت گرفته ها  هيپووه  در فاز کاه  پا

 است.از را   اتريدرختان ملرز ب يدر آن فراوان
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 هکتاری 1 ةگونه در قطعات نمون تفکیك به افتاده و سرپا دارهای خشکه فراواني .2 شکل

 

 سارپا دراد  33را   يدارها خاکه کل حجم از

ملرز  يدارها خاکه کل حجم از و افتاد  دراد 67 و

را   .بودنااد  افتاااد  دراااد 48 و ساارپادراااد  52

 به را( مکعب متر 8/9) سرپا دار خاکه حجم نياتريب

 ريمربوط باه ساا   زانيم نيکلتر و داد اختصاص خود

 افتاد  يدارها متر مکعب( بود. در خاکه 6/3ها ) گونه

 متاار 8/2) ملاارزو  حجاام نياااتريب( 7/27) را  نيااز

 ةقطعا  ساه  هار  در .را داشات  زانيا م نيکلتر( مکعب

 سرپا و افتاد  شکل به دار خاکه حجم نياتريب نلونه

 باه  تواناد  يم وضعيت نيا .شد مااهد  را  ةگون در

 ةگونا  باودن  پرحجم و شد  خاک درختان ابعاد ليدل

 ،نيا ا بار  عاالو  . باشاد  هاا  گونه ريسا به نسبت را 

 زين مخت   مناطق در يدرخت هاي گونه نوع در تفاوت

 ها جنگل دار خاکه حجم بر  الگيري ريتیث تواند يم

 [.19د ]باش داشته

 و 3/58 باا  بيترت به ها گونه ريسا و ملرز و را 

 و)سارپا   دارهاا  خاکه کل حجم دراد 3/27 و 4/14

 (.3 شکل) دادند اختصاص خود به را( افتاد 
 

 
 هکتاری 1 ةنمون ة)سرپا و افتاده( به تفکیك گونه در مجموع سه قطع دارها خشکهحجم  .3شکل 
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 متاري،  ساانتي  10 قطري ةطبق به فراواني بياترين

 به فراواني کلترين و ،دار خاکه اد و بيست و پنج با

 يافات  اختصااص  يمتر سانتي 70 و 60 قطري طبقات

 يمتر يسانت 75 يقطر ةطبق در است گفتني. (4 شکل)

 چيهاا يمتاار يسااانت 75از  اااتريب يقطاار طبقااات و

. نداشاات وجااود نلونااه قطعااات در يدار خاااکه

 پاراکن   نلاودار  ،شاود  يما  ماااهد   کاه  طاور  هلان

 شاکل  باه  فااز  نيا ا در قطري طبقات در دارها خاکه

 قطعاات  در يبررسا  نيا ا جينتاا  .اسات  کاهند  نلايي

 دارهاا  خاکه تعداد يفراوان داد ناان يهکتار 1 ةنلون

 بخا   و اسات  اديز اريبس فاز نيا در( سرپا و)افتاد  

متع اق باه طبقاات     دارهاا  خااکه  نيا از يتوجه قابل

 نييپاا  يحجلا  ،اديا ز تعاداد  ر م به ،که است قطر کم

ة پرهيزکاار و  مطالعا  جينتاا  باا  موضاوع  نيا ا .داشتند

کالردشت مطابقات   يعيطب يها راشستان در هلکاران

 [.20] دارد

 يقطر طبقات در دار خاکه حجم نلودار 5 شکل

 توجاه  جالاب  ةنکت. دهد يم ناان نلونه قطعات در را

از  ااتر يب يقطار  طبقاات  که است نيا نلودار نيا در

را به خود  ياندک يفراوانکه نيا ر م به ي،متر يسانت 40

 ي نادان  تفاوت ي،حجل لواظ هب ،دادند مياختصاص 

 .شتندنداطبقات  ريسا با

 بيا ترت باه  ريا وم مارگ  نارخ  نيکلتر و نياتريب

 35 و( %53) 10 يقطااار يهاااا طبقاااه باااه مرباااوط

 نباودِ  ليا دل باه  ،اسات  گفتناي ( باود.  %6) يمتر يسانت

ناارخ  ،يمتاار يسااانت 75 يقطاار ةدر طبقاا دار خاااکه

 (.6باه دسات آماد )شاکل      0طبقه  نيدر ا ريوم مرگ

 دار خااکه  تعداد بياترين متري سانتي 10 قطري طبقة

 تعاداد  دراد 50 يباًتقر ييتنها طبقه به ينرا داشت و ا

نلوناه باه خاود     ةرا در مجلوع سه قطعا  دارها خاکه

 يبه شک اين طبقة قطري  ومير در . مرگاختصاص داد

 وضعيت اين بود. يقطر طبقات يرتر از سايادار ب امعن

 باه  کاه  اسات،  طبقه اين در ها پايه زياد تراکم دليل به

 مناابع  سر بر رقابت اثر در درختان ومير مرگ آن دنبام

 .دهد مي رخ نور و  اايي

 

 
 هکتاری 1دارها )سرپا و افتاده( در مجموع سه قطعة نمونة  خشکه قطری طبقات در تعداد پراکنش .4 شکل
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 هکتاری 1 ةنمون ة)سرپا و افتاده( در طبقات قطری در مجموع سه قطعدار  حجم خشکه .5شکل 

 

 
 هکتاری 1 ةنمون ةمتری در مجموع سه قطع سانتي 5قطری  طبقات درختان در ومیر مرگ نرخ .6 شکل

 

 

 در را دارهااا خاااکه ريااوم ناارخ ماارگ 7 شااکل

 کاه  طاور  . هلاان دهاد  يما  نااان  يقطار  يها کالسه

 نيا ا در ريا وم مارگ  زانيم نياتريب ،شود يم مااهد 

( يمتار  يساانت  25اا  10) قطار  کم ةکالس در پووه 

  نداني تفاوت ها کالسه ريسا در و است افتاد  اتفاق

 در هاا  هيا پا ريا وم مارگ  يبااال  تراکم. شود ينل د يد

 .باشاد  رقابات  باه سابب   است ملکن قطر کم ةکالس

 نيکالسه و هلچن نيدر ا دار خاکه دراد 85 وجود

را  موضاوع  نيا ا تواناد  يم قطور دار خاکهتعداد کم 

 .کند دیييت
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 هکتاری 1 ةنمون ةهای قطری در مجموع سه قطع دار )سرپا و افتاده( در کالسه ومیر خشکه نرخ مرگ .7شکل 

 

در  ،نااان داد  يدرختا  يهاا  گونه نيانگيم ةسيمقا

 را  يها گونه دارهاي خاکهها، تعداد  هيفاز کاه  پا

 ندارناد  يدار اهاا اخاتالف معنا    گوناه  ريملرز و سا و

 ياانگين م ي،قطر يها در کالسه ،مقابل در. (1)جدوم 

 P 001/0) است متفاوت دار امعن يشک  به دارها خاکه

< ،76/32  =F 25کلتااار از  يقطااار کالساااة( و در 

باا   يدارها از خاکه ترايدار بامعن يبه شک  متر يسانت

 در نيا ا اسات؛ متار   يساانت  25از  ترايب يقطرکالسة 

اخاتالف   يقطار  يهاا  کالسه ريسا نياست که ب يحال

مخت اا   يهااا شااود. شااکل يمااااهد  نلاا يدار امعناا

تعاداد در هار ناوع     نيانگيبه لواظ م زيدارها ن خاکه

دار  امعنا  يبه شک ها  هيدر فاز کاه  پا )افتاد  و سرپا(

 ااورت دارهاا باه    شکل خاکه نيند و کلترا متفاوت

دارهاا در   تعاداد خااکه   نيانگيا م ةسي. مقااستکند  

 1 ةناان داد تعداد طبق زين يدگيدرجات مخت   پوس

 نيدار بااما اختالف معن ندارند. يدارااختالف معن 2و 

( 4و  3 )درجاات  يدگيپوس ةفترايتعداد در مراحل پ

 کل در. وجود داشت( 2 و 1)درجات  يةاولبا مراحل 

 مخت اا  درجااات در دارهااا خاااکه تعااداد نيانگياام

 دهاد  يما  نااان  دار امعن اختالف فاز نيا در يدگيپوس

(003/0 P < 423/11 F =.) 

 اد و دو شد  مااهد  يدارها از تعداد کل خاکه

اد و  ،1 يدگيپوس ةدرج به مربوط( %40) دار خاکه

 و ،2 يدگيپوسا  ةدرجا  به مربوط( %44) دار خاکه د 

 3 يدگيپوسا  ةدرجا  به مربوط( %16) دار خاکه  هل

 درجاات  در دارهاا  خااکه  تعداد نيانگيم ةسيمقا .بود

 2 و 1 ةطبقا  در تعداد داد ناان زين يدگيپوس مخت  

 در تعاداد  نيبا  اماا  .دهناد  ينلا  ناان دارامعن اختالف

 مراحال  با( 4 و 3 درجات) يدگيپوس ةفترايپ مراحل

. وجاود دارد  دار امعنا  اخاتالف ( 2 و 1 درجات)يه اول

باشد که در روند  آن دهندة ناان تواند يموضعيت  نيا

 قطار  کام  درختان فقطانباشت حجم  ةدر مرح  يتوال

 شاوند  يم تود  خاک حجم وارد طبيعي تنک از ناشي

 و د يسا پو سارعت  به دارند که يکل قطر به توجه با و

 تار  اارفته يپ مراحال  باه  و شاوند  يما  حااف  تود  از

 .رسند ينل يدگيپوس
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 فازدر  دارها خشکه يدگیپوس ةدرج و ،شکل گونه، ی قطری،ها کالسه دردار  خشکه تعداد نیانگیم ةسیمقا وس انیوار یةتجز جینتا .1ل جدو

 رودیدر جنگل خ ها هیکاهش پا

 F P يآزاد ةدرج دار خاکه ةماخص

 111/0 241/3 2 يدرخت ةگون

 001/0 76/48 3 دار خاکه نوع

 003/0 423/11 3 يدگيپوس ةدرج

 2 76/32 001/0 (cm) انداز 

 

 گیری نتیجه
درختاان و   ريوم مرگکه  يمتعدد يها نق  به توجه با

باه   ينا يزم يها ستمياکوس در دارها خاکه يريگ شکل

هاا از   آن عيا و توز ييايا پو درسات  درک ،عهد  دارند

 قطور دار خاکه فقدان برخوردار است. ياديز تياهل

 کناد   نباودِ  نيهلچن و قطر کم دار خاکه اديز تعداد و

تود  باشد  نيعد  برداشت درختان در ا ليدل تواند يم

 باه  کاه  را بازتاا  دهاد   جنگال  يتيريمد ةخچيتار و

 و شاد   منجار  مخت   يها انداز  در دار خاکه عيتوز

باا توجاه باه اينکاه      .اسات  جاوان  جنگل هيشب اتريب

نخورد    هاي دست از قسلت شد  قطعات نلونة بررسي

هااي مناساب پرورشاي و     اند، باا برناماه   انتخا  شد 

هااي   هاي زادآوري و برداشت پايه قسلت حلايتي در

توان باه پارور  هار  اه      مادري، با احتياط زياد، مي

هلچناين، اقاداماتي نظيار تناک     بهتر تود  کلک کرد. 

تواند به بهبود وضعيت پراکن   مدت مي کردن در ميان

 کلک کند. شد  تعداد درختان در قطعات نلونة مطالعه
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