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  اسالم جنگل از مراحل تحولی توده هاي راش  در  روشنه تشکیل فاز در دارخشکه حجم و میزان
  3طالبی ثاقب خسرو دکتر ،2سفیدي کیومرث ،*1پورقلی زینب

  اردبیلی محقق دانشگاه يجنگلدار ارشد،گروه یکارشناس دانشجوي - 1
  اردبیلی محقق دانشگاه جنگلداري گروه استادیار - 2

 کشور مراتع و هاجنگل تحقیقات موسسه علمی هیات عضو - 3
  

  :چکیده
 سـاختاري  هـاي  مشخصـه  از آگاهی طبیعت، با همگام شناسیو اتخاذ برنامه جنگل یجنگل هاي توده یآت ییراتاز تغ یحمنظور درك صح به 

تـوده  ساختاري يها مشخصه ینتر از مهم یکیعنوان  دارها به خشکه یاست. پژوهش حاضر باهدف بررس یدينقش کل يدارا یجوامع جنگل
سـه   یـه اول هـاي ی. پـس از جنگـل گردشـ   گرفـت  انجـام  اسالم جنگل در راش هايتوده تحولیدرروند  روشنه تشکیل فاز در جنگلی هاي
 یـب شـامل قطـر، ترک   دارها خشکه به مربوط يپارامترها یهصد در صد از کل يو آماربردار انتخابمتر)  100×100( يهکتار یکنمونه  قطعه
 درصـد  3/45شـده   مشـاهده  دارهـاي خشـکه  کـل  تعداد ازآمده  دست به نتایجشد. بر اساس  گیرياندازهدارها  طول خشکه یا ارتفاع اي،گونه

 خـود  بـه  دارهاخشکه ینرا در ب یفراوان یشترینب درصد 53/75با  راش ینافتاده بودند. همچن دارخشکه هاآن درصد 7/54 و سرپا دارخشکه
الزم اسـت در مـدیریت   شـد.   محاسبه هکتار درمترمکعب  46/20 یانگینطور م موردمطالعه به هايتوده در دارهاخشکه حجم. داد اختصاص

  به عمل آید. دارها خشکهي جنگلی در این فاز توجه کافی به حفظ و نگهداري میزان و حجم مناسب از ها توده
  ساختار. راش، دار،خشکه تحولی، چرخه: کلمات کلیدي

  
  

  :مقدمه
 و بهینه مدیریت به توانمی اکوسیستم این کامل شناخت با تنها که هستند ايپیچیده ساختار و زیستیتنوع داراي ایران شمال هايجنگل
 بررسـی  از اسـت  عبـارت  کلـی،  بیان در جنگل، ساختمان یا ساختار ). مطالعه1387 همکاران و امیري( شد امیدوار هاآن آینده در درست
 هـاي کمیـت  از یک هر فراوانی هرگاه ).1389 همکاران و امینی( یکدیگر با عناصر آن ارتباط نوع و میزان بررسی و توده متشکله عناصر

 همراه) هاآشکوب( ارتفاعی نیمرخ یا سن قطر، از هاییکالسه یا طبقات ازاي در پوششتاج یا ارتفاع درختان، تعداد سرپا، حجم زمینی، رویه
  ).1380 امینی( است شده مطالعه ساختار شود، بررسی عامل هر سهم و نوع با
ـ  هايساختار توده ییرعبارت است از تغ جنگلی هايتوده تحول فرآیند یا هاتوده یاییپو   ,Oliver&Larrsonدر طـول زمـان (   یجنگل

و همکـاران   یديشد (سف ییشناسا یشامل هشت فاز تحول مرحله، سه یرانشمال ا هايجنگل در راش هايتوده پویایی فرآیند در). 1996
 آغـاز  در مراحل این. افتدیحجم اتفاق م مرحله افزایش حجم، انباشت حجم و دگرگونی سهراش در  هايتوده پویایی اساس این بر). 1393

 بلـوغ  اولیـه،  مراحل هاينام به فارسی منابع در شناسیجنگل آموزش نیز و کشور شمالنخورده  دست هايجنگل در تحولی مراحل مطالعات
-تـوده  یفاز در چرخه تحـول  نخستینعنوان  به روشنه، تشکیل). فاز 1393و همکاران  یديشدند (سف معرفی) یدگی(پوس تخریب و) یمال(اپت

  ).Streb etal,1973, Jawrskir,1997 ( قرار خواهند گرفت. یمطالعه موردبررس ینراش در ا هاي
دارها ما را در شناخت هرچـه  خشکه يهایژگیاز و یکه آگاه هستند دارها خشکه جنگلی هاي توده ساختاري هاي مشخصه ترین مهماز  یکی

از  یارياسـت کـه در بسـ    یـدي کل يعنصر سـاختار  یکدار ). خشکه1394 همکاران، و مریديکند (یم یاري یتکامل يبهتر مراحل و فازها
 دارهـا  خشـکه ). Harmon et al., 1986کند (یشرکت م یستگاهز ینو تأم ییکربن، بازچرخ عناصر غذا یبترس یلخدمات جنگل از قب

 هـاي  دخالـت  از ناشی مصنوعی عوامل یا و يسوز آتش حشرات، ها، بیماري و آفات یستی،ز یرد قبیل از طبیعی مختلف عوامل دلیل به اغلب
 دارهـا  خشـکه . افتـاده  دار خشـکه  و سرپا دارخشکه شوند،می بندي تقسیم دسته دو به دارهاخشکه. شودمی ایجاد برداري بهره قبیل از انسانی
 زیسـتی  تنـوع  دادن دسـت  از در مهـم  عوامـل  از یکـی  جنگل در آن فقدانو  کنندمی بازي جنگلی هاياکوسیستم عملکرد در مهمی نقش

 شـد  مـی  تصور ابتدا در). Harmon et al. 1986; Siitonen 2001; Stokland et al. 2012( استشده  گرفته نظر در جنگل
 موجـب  وجودشـان  بلکه نیستند، مضرتنها  نه جنگل در دارها  خشکه شوند، می جنگل اکوسیستم سالمت رفتن بین از موجب دارها خشکه که
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 دارد دنبـال  بـه  را جنگـل  حاصـلخیزي  و سـالمت  افـزایش  کـه  شـوند مـی  جنگل در زیستی تنوع افزایش و پرندگان و وحشحیات حضور
)Andew&Hagan, 2007.( و هاقارچ از بسیاريهست.  جنگل اکوسیستم در زیستی تنوع حفظ دارها،خشکه نگهداري اهداف از یکی 

 Kohler&,Totholz( کنندمی زندگی افتاده دارهايخشکه روي که باشندمی جنگل در کننده یهتجز هاي یزمارگان جز مهره یب حیوانات
et al., 2000.(  

 استان خیرود پژوهشی آموزشی جنگل در راش آمیخته هايجنگل در ممرز و راش دارهايخشکه پویایی مطالعات از حاصل نتایج اساس بر
مـی  تشـکیل  را راش دارهـاي خشـکه  کل حجم از درصد 5/34 و تعداد درصد 3/25 راش ي¬گونه در سرپا نوع از دارهايخشکه مازندران،

 ,Sefidi & Marvi-mohadjerاسـت (  درصـد  6/32 و تعـداد  4/22 ترتیب به ممرز يگونه در سرپا دارهايخشکه مقادیر این دهند،
 دارهـا خشـکه  درصـد  34 ممرز، و راش آمیخته هايجنگل در دارهاخشکه ي) بر رو2009و همکاران ( Sefidiاساس مطالعات  بر).2010
ـ  ،اسـت  سرپا نوع به مربوط  واز هـاي ) در جنگـل 2008( Habashiمازنـدران و   یـرود خ هـاي ) در جنگـل Zolfeghari )2005 ینهمچن

 در )2010و همکـاران (  Kooch یجبر اساس نتـا  یندرصد گزارش نمودند. همچن 23و  26 یبسرپا را به ترت دارهايخشکه مقدار مازندران
  درصد از نوع افتاده گزارش نمودند. 32را از نوع افتاده و  دارهاخشکه درصد 68 چالوس، رودسردآب هايجنگل

-خشـکه  یفـی و ک یکمـ  يهایژگیو یبررس یبا هدف اصل حاضرپژوهش  جنگل، پویایی در دارها خشکه ارزشمند نقش و اهمیت به توجه با
  .پذیرفت صورت شفارود نشده مدیریت هاي جنگل در روشنه تشکیل فاز درو  یجنگل يهاتوده درمهم  يساختار جزء یکعنوان  دارها به

  
  :روش و مواد

  موردمطالعه منطقه
 حوضه. شد انجام النیگ استان غرب در شفارود یسهام شرکت تیریمد تحت شفارود، زیآبخ حوضه در واقع راش يهاجنگل در مطالعه نیا

ـ آبخ يهـا حوضـه  از یکی شفارود زیآبخ ـ جغراف مختصـات  نظـر  از هکتـار  67/37467 مسـاحت  بـا  النیگـ  اسـتان  غـرب  زی  طـول  در ییای
پـژوهش  . است دهیگرد واقع یشمال 37 4037و 372337ییایجغراف عرض و یشرق 15 0049و 514248ییایجغراف
-راشسـتان  مناسـب  هاي ویژگی شناخت ملی طرح در بررسی مورد شاهد قطعات در الن،یگ استان غرب نشده تیریمد يها جنگل در حاضر
 تـالش  شفارود زیآبخ حوضه 9 يسر 914 پارسل در واقع)» ینیتک گز شیوه( طبیعت به نزدیک جنگلشناسی اعمال براي کشور شمال هاي
 وسـعت  بـا  یشرق º48 49`آن ییایجغراف طول و یشمال º38 28` منطقه ییایجغراف عرض و متر 1200 حدود ایدر سطح از ارتفاع. شد  انجام

  .بود شرقی شمال قطعه عمومی جهت که است درصد 80 تا 30 بین عمدتاً منطقه شیب. دارد قرار هکتار 87
-یسـانت  5/10 و 21 دما حداقل و حداکثر متوسط و گرادیسانت 7/15 انهیسال يدما متوسط شاندرمن، یهواشناس ستگاهیا اطالعات اساس بر

  ).1390 همکاران، و زاده امان( است سال در خشک يهاماه فاقد منطقه و بوده متریلیم 7/989 انهیسال یبارندگ نیانگیم. است گراد
  هاداده يآور جمع
 مناسـب  هـاي  ویژگی شناخت ملی طرح در یموردبررس شاهد قطعات ملی، طرح قطعات بین از اولیه، هاي گردشی جنگل و ها بررسی از پس

 یکنمونه  قطعه سه تالش، شفارود حوضه واقع)» ینیتک گز شیوه( طبیعت به نزدیک شناسیجنگل اعمال براي کشور شمال هايراشستان
 قـرار موردمطالعـه   و انتخـاب  دارنـد،  تعلق روشنه فاز به ساختاري هاي مشخصه داشتن لحاظ به که) متر 100×100( مربع شکل به هکتاري

ـ ترک نه،یبرابرسـ  قطـر  ماننـد  فـاز  نیا در توده يساختار مشخصات از یبرخ ،يهکتار کی نمونه قطعات نیا از کی هر در سپس .گرفت  بی
 درختان یتمام يبرا دارهاخشکه حجم و تعداد درختان، ارتفاع مختلف، يقطر طبقات در دارهاخشکه و زنده درختان عیتوز ،یدرخت يهاگونه

 .گرفت خواهند قرار يریگ مورداندازه
 قطـر  بـا  دارهـا، خشـکه  تمـامی  از. شـد  انجـام  صـد  در صد آماربرداري روش با توده سطح در دارهاخشکه از کیفی و کمی هايگیرياندازه
 کمی هاي یريگ اندازه هاکنده و افتاده دارهايخشکه در مترسانتیهفت  یانهسرپا و قطر م دارهايخشکه در مترسانتی هفت حداقل ینهبرابرس

 دارهايخشکه در زمین سطح از متري 3/1 ارتفاع در ینهبرابرس قطر سرپا، يدارها خشکه حجم برآورد براي. شد ثبت هاداده و انجام کیفی و
 برآورد براي. شد گیرياندازه حجم برآورد جهت طول یا ارتفاع و مترمیلی دقت تادو بازو  کشخط با انتهایی و میانی ابتدایی، قطر سه افتاده،
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 یببه ترت Abو  At، Am دار،طول خشکه Lبه مترمکعب،  دارخشکه حجم ،Vاستفاده شد که در آن  1افتاده از رابطه  دارهايخشکه حجم
  ):1394 همکاران و مریدي ،2010و مهاجر  یدياست (سف افتاده تنه ابتداي و میانه انتها، در مقطع سطح هايمساحت

 شدند بنديطبقه گونه بدین پوسیدگی، هاي کالسه از یکیدر پوسیدگی میزان برحسب دارهاخشکه و شد مشخص دارخشکه گونه نوع ابتدا
است و گاهی اوقات جوانه رشد یک سال اخیر روي آن دیـده   یصتشخ ، درخت تازه افتاده، پوست و چوب درخت قابل1که پوسیدگی درجه 

 پوسـیدگی  در شوند، نمی دیده ها جوانه و دیده درخت پوست موارد تربیش در و است آشکار چوب، پوسیدگی درون2پوسیدگی درجه  شود، می
ـ  پودري حالت به ضربه با یآسان به واند  شده کنده ها سرشاخه است، شده یدهپوس کاملطور  به درخت پوست و چوبدرون، 3 درجه  و آیـد  یدرم

طور کامـل   و پوشش علفی به شده یلبه خاك تبد یکل و در برخی موارد درخت به شده یدهپوس یکل و پوست به چوبدرون، 4 درجه پوسیدگی
  ).2010و مهاجر  یديمستقرشده است (سف

  
  :نتایج

. بودند افتاده دارخشکه هاآن درصد 7/54 و سرپا دارخشکه درصد 3/45شده  مشاهده يدارها خشکه کل تعداد ازآمده  دست به نتایج اساس بر
  .دهد می نشاننمونه  قطعه تفکیک به را افتاده و سرپا دارهاي خشکه فراوانی نمودار 1 شکل

  
  سرپا و افتاده در قطعات نمونه يدارها خشکه یفراوان -1 شکل

  
خشـکه  بـین  در را فراوانـی  درصـد  بیشترین فراوانی، درصد 53/75 باطور متوسط  به راش گونهبر اساس محاسبات صورت گرفته،  همچنین

مورد مطالعـه   يها در توده را دارهاخشکه فراوانی از درصد 23/12طور متوسط  به یکپلت هر افرا وبعدازآن ممر  داد اختصاص خود به دارها
  ).2(شکل  دادند اختصاص خود به

  
  گونه تفکیک به نمونه قطعات در دارها خشکه فراوانی -2 شکل
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خشـکه  حجم ینکمتر و بیشترین که شد محاسبه هکتار در مکعب متر 46/20 میانگین طور به مطالعه مورد هاي توده در دارهاخشکه حجم
  ).3(شکل  گردید گیري اندازه هکتار در مکعبمتر  1/13و  7/33با  یکنمونه دو و  در قطعه یببه ترت دارها

 

  
  نمونه قطعه سه در دارها خشکه هکتار در حجم -3 شکل

  
 درجـه  بـه  مربـوط  دارخشـکه  درصـد  3/30 یک، پوسیدگی درجه به مربوط دارخشکه درصد 5/17 شده مشاهده دارهايخشکه کل تعداد از

  ).4 شکل( بود چهار پوسیدگی درجه به متعلق دارخشکه درصد 9/13 و سه پوسیدگی درجه به مربوط دارخشکه درصد 3/38 دو، پوسیدگی

  
 هکتاري یک نمونه قطعات در مختلف پوسیدگی درجات در دارهاخشکه فراوانی درصد -4 شکل

  
  :بحث

 اکثر نتایج با که بود بیشتر سرپا، دارهايخشکه با مقایسه در افتاده دارهايخشکه فراوانی درصد پژوهش این از حاصل نتایج اساس بر
 و سفیدي ،)1387( همکاران و سفیدي ،)1386( همکاران و ذوالفقاري مطالعات جمله از ایران شمال جنگلهاي در گرفته صورت مطالعات
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 دانشگاه محقق اردبیلی

 دیگر با پژوهش این اقلیم و ها رویشگاه در تفاوت از ناشی تواند می موضوع این دلیل. دارد)  1394( همکاران و مریدي و) 1389( مهاجر
 ترکیب و توده تکاملی مرحله به توجه با جنگلی هايتوده ساختار بودن متفاوت تواند می موضوع این دیگر دلیل همچنین. باشد مطالعات

 تحولی فاز این در. داد اختصاص خود به دارها خشکه بین در را فراوانی بیشترین درصد 75 با راش نمونه قطعه سه در مجموع در. باشد ها آن
 فاز این هاي ویژگی از موضوع این احتماال. دارد کمتري فراوانی ممرز گونه که حالی در است راش گونه به مربوط دارها خشکه فراوانی عمدة
 تواند می مسأله این و داشتند تري بیش بسیار فراوانی ممرز درختان به نسبت فراوانی لحاظ از راش زنده درختان فاز این در که چرا است

 .کنند می حرکت خالص راشستان سمت به مطالعه مورد هاي توده که باشد این بیانگر
 در) 1387( همکاران و سفیدي. شد محاسبه هکتار در مکعب متر 5/20 متوسط طور به دارها خشکه حجم آمده به دست نتایج اساس بر

 در مکعب متر 54/1 را سرپا دارهاي خشکه حجم شده، مدیریت جنگل هاي در طبیعت با همگام جنگلشناسی در سرپا دارهاي خشکه بررسی
 در انسانی هاي دخالت که است مهم نکته این بیانگر موضوع این. است کم بسیار حاضر پژوهش نتایج با مقایسه در که آورد دست به هکتار
 زیستی تنوع افزایش موجب که را دارها خشکه میزان نیز طرفی از و شود می ها اکوسیستم راین د ناگهانی تغییر باعث جنگلی هاي توده
  .شود می جنگل پویایی در ناگهانی هاي آشوب ایجاد سبب و دهد می کاهش را گردند می
 درجه به دارها بیشترخشکه و است متفاوت پوسیدگی مختلف درجات در دارها خشکه فراوانی حاضر پژوهش از حاصل نتایج اساس بر

 یک داراي مختلف هاي گونه باشد دارها خشکه اي گونه ترکیب و نوع در تفاوت اثر در تواند می موضوع این. داشتند تعلق سه و دو پوسیدگی
 Rock et( دهد می تغییر جنگل در را آنها ماندن زمان که دارد وجود مختلف هاي گونه بین اختالفاتی و باشند نمی یکسان پوسیدگی نرخ

al., 2008(نیزو  دارها خشکه متفاوت اشکال در چوبخوار سوسکهاي مانند کننده تجزیه مختلف هاي گونه متفاوت حضور ین. عالوه بر ا 
 مختلف اشکال بین در پوسیدگی نرخ بودن متفاوت دالیل دیگر از بزرگ يدارها خشکه روي ماکروسکوپی قارچهاي استقرار ترجیح
  ).Brunet & Isacsson, 2009( است منطقه این در دارها خشکه

  
  : منابع

ایران (مرحله هاي راش آمیخته در شمال پویایی مرحله نهایی توالی در جنگل 1393سفیدي،ك.و مروي مهاجر، م.ر.، اعتماد.و.،  -
  283-273.ص.2، شماره 22موردي:بخش گرازبن جنگل خیرودکنار) فصلنامه عامی پژوهشی پژوهشات جنگل و صنوبر ایران ، جلد

 ایران، صنوبر و جنگل تحقیقات. راش آمیخته جنگل یک در ممرز و راش دارهايخشکه پویایی. 1389.ر.، م مهاجر،سفیدي، ك. و مروي-
18)4 :(526-517.  
 در شده برداريبهره و طبیعی هاي توده ساختار و ترکیب مقایسه. 1387. حبشی هاشم و آزادفر داوود درگاهی، داوود مجتبی، امیري،-

  .44- 53: 6 طبیعی منابع و کشاورزي علوم مجله. گرگان لوه بلوط هاي جنگل
 چلیر بخش: موردي(مطالعه  جنگلی هايتوده حیات تجدید در دارهاخشکه نقش. 1386.، م نمیرانیان، و.ر.، م مهاجر،مروي.، ا ذوالفقاري،-

 .234-240): 3( 15 ایران، صنوبر و جنگل تحقیقات). نوشهر کنار خیرود جنگل
 خانهنم و پاتم بخش در موردي(مطالعه  شده مدیریت جنگل یک در موجود دارهايخشکه کیفی و کمی بررسی. 1386.، ك سفیدي،-

  .ص 92 تهران، دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده جنگل، اقتصاد و جنگلداري گروه ارشد کارشناسی نامه پایان). نوشهر خیرودکنار جنگل
 - Brunet, J. and Isacsson, G., 2009. Restoration of beech forest for saproxylic beetles - effects of habitat 
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Conservation, 18: 2387-2404. 

 - Rock, J., Badeck, F.W. and Harmon, M.E., 2008. Estimating decomposition rate Constants for 
European tree species from literature sources. European Journal of Forest Research, 127: 301-313. 
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Fennoscandian boreal forests as an example. Ecological bulletins, 11-41. 
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