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 يهاجنگلچوبی درشــت در  يپســماندهاشــرایط زمینی و مدیریت بر میزان و کیفیت  ریتأث: نامهپایان عنوان
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    لیاردبی محقق :دانشگاه                                 و اکولوژي جنگل یشناسجنگل:    گرایش

  90ات:صفح ادتعد                    30/7/96   دفاع: تاریخ               کشاورزي و منابع طبیعی  :دانشکده 

  :چکیده

 استان چفرود هايجنگل در درشت چوبی پسماندهاي کیفیت و تراکم میزان، بر مدیریت و زمینی شرایط تأثیر باهدف پژوهش این

 حجم منظور این. به شد انجام باشد،می طبیعت با همگام روش با جنگلداري طرح تحت که 410 تا 405 هاي پارسل در و گیالن

 در) باال به درصد 40( زیاد و) درصد 40 تا 20( متوسط ،)درصد 20 تا 0( کم شیب کالسه سه در درشت، چوبی پسماندهاي تراکم و

 طریق از بردارينمونه. شد بررسی خطی بردارينمونه روش از استفاده با شدهمدیریت و مدیریت نشده مدیریتی، وضعیت دو

 با زیاد و متوسط کم، یبدرش شده گیرياندازه متغیرهاي. شد انجام متري 200 در 200 شبکه با و متر 100 طول با هانمونهخط

 کدام بین گردد مشخص تا شدند مقایسه یکدیگر % با 5 داریمعنآماري توکی در سطح  و آزمون واریانس تجزیه روش از استفاده

 افزایش نیز درشت چوبی پسماندهاي تراکم حجم و زمین، شیب افزایش با که داد نشان نتایج. دارد وجود آماري اختالف تیمارها

 ،82/2 با برابر ترتیب به زیاد و متوسط کم، یبدرش درشت چوبی پسماندهاي حجم میانگین. )Sig ،83/22= F =00/0 (یابدمی

 به زیاد و متوسط کم، یبدرش درشت چوبی پسماندهاي تراکم میانگین همچنین. آمد دست به هکتار در مترمکعب 79/6 و 15/3

 چوبی پسماندهاي تراکم و حجم همچنین نتایج نشان داد که.است هکتار در قطعه 1955 و 38/784، 32/985با  برابر ترتیب

، Sig =00/0 (باشدیم نشده مدیریت جنگل در درشت چوبی پسماندهاي تراکم و میزان از بیشتر شدهمدیریت جنگل در درشت

63/12= F( . بیشتر از جنگل مدیریت  شدهتیریمددر جنگل  کیدرجهدرصد کیفیت پسماند چوبی درشت در پوسیدگی از طرفی

شیب و مدیریت نشان داد که فاکتور شیب زمین بر  فاکتورهايهمچنین نتایج رگرسیونی میزان و تراکم با توجه به باشد. نشده می

 شدهمدیریت)، جنگل ��   Y= 1/46 + 1/05 X %18=حجم و تراکم پسماندهاي چوبی درشت در جنگل مدیریت نشده (

)�� = 31%   Y=0/105 + 1/89X  26 =(دو جنگل  درمجموع)، و% Y=1/527 + 0/730X  �� (تأثیرگذار 

ارائه نماید تا بتوان  را باشندیمتواند وضعیت کمی مناطقی که داراي شیب و مدیریت مشابه این منطقه نتایج این مطالعه می .است

 رانیگ میتصمریزان و آگاهی از میزان پسماندهاي چوبی به برنامهبرآوردي از میزان پسماندهاي موجود در منطقه داشت.بدون شک 

  در جهت مدیریت بهینه این پسماندها کمک خواهد نمود.

  چفرود. جنگل زمین، مدیریت، شیب چوبی، پسماند: هادواژهیکل
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  مقدمه و کلیات -1

  مقدمه -1-1

 توانیمکه  کنندیم دنیشروع به پوس یاهیگ یزندگ انیبه سن کهولت و پا دنیبعد از رس یعیطب هايلدرختان در جنگ

عمده آن برشمرد؛ اما  لیها را از داليماریو ب یانسان يهادخالت و حشرات، آفات ،یطیمح يفشارها ،یکیولوژیزیعوامل ف

یک توده جنگلی  پسماند چوبی در .ابدیینم انیپا ستمیاکوس در اندرخت یکیاکولوژ فیدرخت وظا یکیولوژیزیعمر ف انیبا پا

 تکهتکهتاده و قطعات چوب متر و همچنین درختان افسانتی 10در کف جنگل با قطر میانی بیش از  جاماندهبههاي به شاخه

هاي ي برخی از گونهرا برا ییهاستگاهیدرشت ز یچوبي پسماندها .)2003،  1لینگردد (اطالق می هاي درختو کنده

 ياریبس يرا برا يدیجد کیاکولوژ انیآش ي،در زادآور ضمن تأثیر زین )نهیها (بافتاده .کنندیدر جنگل فراهم م وحشاتیح

 ). 2005و سانتیاگو ،2آماندو ( کنندیم يزبا ییمواد غذار چرخه درا  یکنند و نقش اصلیو جانداران فراهم م اهانیاز گ

 ). پسماند چوبی درشت1986و همکاران ، 3هارمونباشد (هاي جنگلی میپسماند چوبی درشت جزئی حیاتی از اکوسیستم

کنند ها، فراهم میحشرات و قارچ ویژهبه)، 2010و هود ،4بانل زیستگاه و حفاظت را براي طیف وسیعی از موجودات زنده (

  ).5،2001سیتونن (

 تیجوامع جنگل به رسم يو عملکرد يساختار ياجزا نیتراز مهم یکی عنوانبه ياگسترده طوربهدرشت ی چوب پسماند

هاي جنگلی چه طبیعی و چه بکر وجود دارد چوبی در اکثر اکوسیستم هاي .پسماند)1991و لیو ، 6مولر(اند شدهشناخته

هارمون د (نکنهاي تجاري، فرصت زیست را براي موجودات زنده فراهم میپسماندها عالوه بر استفاده این .)7،2001ودل (

                                                           
1 Lin 
2 Amanda & Santiyago 
3 Harmon et al 
4 Banel & Hood 
5 Siitonen 
6 Moler & Liu 
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هاي شمال نخست باید بتوان به چگونگی ارتباط ریزي صحیح در مورد پسماندهاي چوبی در جنگلبراي برنامه .)1،1999

دهد تعداد نشان می هابررسی .برد پی گونه نوع و زمین شیب مثل فاکتورهایی و عوامل با مقطوعات مازاد اینمیزان 

هاي اخیر از تنوع زیستی در مورد پسماندهاي چوبی در سال در دنیا به دلیل گرم شدن اقلیم و حفاظت شدهانجاممطالعات 

گونه گیاهی و جانوري داراي ارتباطات بیولوژیکی مستقیمی  5000است. مطالعات نشان داده است در حدود  افتهیشیافزا

جنگل امکان بنابراین وجود آن در اکوسیستم ؛ )2،2002ساتو باشند (هاي جنگلی میبا پسماندهاي چوبی در اکوسیستم

، ی). میزان پسماندها وابسته به نوع گونه درخت2003و همکاران ،3کومینامی کند (ها را مهیا میجلوگیري از انقراض گونه

مدیریت پایدار جنگل، حفظ و نگهداري  در ).1392(کیوان بهجو و همکاران، باشد نوع سیستم مدیریتی، اقلیم و سن توده می

 ).1986هارمون و همکاران،است (اهمیت خاصی برخورداراز پسماند چوبی درشت، شاخ و برگ و بقایاي چوبی افتاده از 

کند ها ایفا میو جریان مسیر رودخانه هادر جنگلمتنوع  محیطیزیستپسماند چوبی درشت نقش حیاتی در ایجاد ساختار 

هاي ریزشی آوري برگآورند و همچنین باعث جمع به وجودها ریزي ماهیفضاي مناسبی مانند استخر براي تخمتواند و می

 به ذکرالزم  .شوندمهرگان میها و بیبراي ماهی ییمواد غذاایجاد بستري از  امر سببها شوند و همین در سطح رودخانه

هاي مانند پشه نقش دارند و سبب همزیستی با نوزادان ماهی و قورباغهنوزادان حشراتی  ها،است در تجزیه اولیه این برگ

زیادي  تأثیرکه  کندها نقش سد را بازي میرودخانه ریمس دردارهاي افتاده شوند و همچنین خشکهها میموجود در رودخانه

 شوندمنطقه جنگلی می در آنفرسایش خاك  و کاهشدر کاهش سرعت جریان آب دارند و سبب کاهش جاري شدن سیل 

که نیتروژن  کنندپوسیدن زندگی می در حالنیتروژن در درختان  کنندهتثبیتهاي باکتري ).2015و همکاران ،4دراول (

چهل درصد از  ).2015و همکاران ،5اتوسون ( کنندمواد مغذي ضروري را براي رشد درختان جنگل فراهم می دیگر و

جنگل وابسته به حضور پسماند چوبی در اکوسیستم جنگل است و باعث حضور  وحشاز حیات یتوجهقابلمیزان 

                                                           
1 Harmon 
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3 Kominami et al 
4 Druval et al 
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و سبب تعادل و تنظیم تنوع  شوندمهرگان، خزندگان و پرندگان در جنگل میها، بیها، گلسنگقارچ ها،ها، خزهمیکروهبیت

  ).2015اتوسون و همکاران ،( شوندزیستی در اکوسیستم جنگل می

امر به نگهداري  نیا ن دارد.رها کردن آب در طی فصل تابستا جیتدربهبا  مهمی در ذخیره آب، درخت در حال پوسیدن نقش

دراول و همکاران ( کندمیدرختان کمک  هاينهالو  هاجوانهبقاي  درنتیجهکف جنگل و  داشتننگهو خنک رطوبت 

،2015.(  

و بخش مهمی از چرخه مواد در محیط  گردندیبرمو به محیط جنگل  شدهتبدیلچوبی به خاك  پسماندهايامر  درنهایت

هاي جنگلی، در اثر در عرصه ).2015اتوسون و همکاران ،( شوندمیو باعث استحکام بافت خاك  کنندمیرا تکمیل 

هاي انسانی، از مانند فعالیت غیرطبیعیها و همچنین عوامل عوامل طبیعی مانند وزش بادهاي تند یا جاري شدن سیالب

جنگل و دیگر عواملی  غیرچوبیمحصوالت چوبی و  غیراصولیگران و برداشت تفرج کنندهتخریبهاي قبیل فعالیت

پسماندهاي چوبی گردد. در سطح می هاآن باقی ماندن، باعث حضور پسماندهاي چوبی درشت در کف جنگل و دستازاین

شوند. از طرفی اگر این پسماندهاي چوبی در جنگل باقی بمانند قادرند محسوب مییک جزو ساختاري مهم در جنگل 

زیستگاه را براي موجودات زنده در جنگل فراهم کنند. امروزه در کشور ایران به دلیل افزایش نیاز چوبی و کمبود منابع 

  ).1392 ،کیوان بهجوشود (فاده میمنبعی جهت رفع بخشی از نیاز چوبی است عنوانبهاز این پسماندها  متأسفانهچوب، 

  

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-2

چوبی جز  پسماندهايکه این  مانندمیچوبی در عرصه جنگل باقی  پسماندهاي ،هابینهگردهپس از عملیات قطع و خروج 

زیستگاه را براي موجودات  چوبی اگر در جنگل باقی بمانند، پسماندهاياز طرفی این  .شوندمیمهمی از جنگل محسوب 

امروزه در ایران به  در صنایع چوب استفاده کرد. هاآناز  توانمیو اگر از جنگل خارج شوند،  کنندمیزنده در جنگل فراهم 

). 1386 (کیوان بهجو و همکاران، شوندمیاز جنگل خارج  پسماندهادلیل افزایش نیاز چوبی و کمبود منابع چوب این 

 جنگلی است و نقش مهمی را در چرخش مواد غذایی، هاياکوسیستمپسماند چوبی یک جز ساختاري و عملکرد مهم از 

 تأثیربدین لحاظ مطالعات در جهت بررسی  کند،درخت و حفظ تنوع زیستی ایفا می زادآوري ،بلندمدتکربن در  رهیذخ
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ي شمال ایران از اهمیت زیادي برخوردار هاجنگلهاي چوبی درشت در یت بر کیفیت و میزان پسماندشرایط زمینی و مدیر

پسماند چوبی درشت نقش مهمی در جهت حفظ سالمت اکوسیستم جنگل و پایداري این اکوسیستم پیچیده  درواقع است.

در یک منطقه جنگلی فاکتوري است که حتی تنوع در پوشش و خاك را در  پسماندهامکانی  توزیعالگوي  نییتع دارند.

بایستی این  است، شدهمطرحکه امروزه در سطح جهانی  هاجنگلبا توجه به بحث مدیریت پایدار  .کندمیجنگل تعیین 

). 1392(کیوان بهجو و صادقی اشرفی،  مانند تا زمینه افزایش تنوع زیستی در جنگل فراهم گرددبپسماند در جنگل باقی 

همچنین  .شودمیو پرندگان در جنگل  وحشحیاتچوبی درشت در جنگل باعث افزایش حضور  پسماندهاياز طرفی وجود 

یکی از موضوعاتی که براي حفظ سالمتی اکوسیستم  براي سالمت و حاصلخیزي جنگل اهمیت زیادي دارد. هاآنحضور 

در حقیقت  نگهداري تعدادي از درختان تا رسیدن به مرحله پوسیدگی است. مطرح است، اهجنگلو تنوع زیستی در 

که بسیاري از جانداران و  آیدمییک خرد زیستگاه بشمار  عنوانبهچوبی درشت در داخل اکوسیستم طبیعی  پسماندهاي

ند در اکوسیستم داشته توانمیرشت هاي چوبی دزیادي که پسماند کاربردهايه به توج با .شوندمیگیاهان روي آن مستقر 

  از اهمیت باالي برخوردار است. هاآنبر  مؤثرو بررسی عوامل  پسماندهاتعیین میزان و تراکم این  باشند،

  

 اصلی پژوهش سؤاالت -1-3

 و مدیریت نشده تفاوتی وجود دارد؟ شدهمدیریتتراکم پسماند چوبی درشت بین دو جنگل  ازنظرآیا  .1

  و مدیریت نشده کدامند؟ شدهمدیریتي هاجنگلپسماند چوبی درشت در  حجم برمؤثر عوامل  .2

  ؟کنندمیچوبی درشت چگونه تغییر  میزان پسماند شدهمدیریتبرداري در جنگل با افزایش شدت بهره .3

 ؟کنندمی مدیریت نشده چگونه تغییر و شدهمدیریتجنگل  دو چوبی درشت در شیب زمین میزان پسماند تغییر با .4

  

  

 فرضیات پژوهش -1-4

  بیشتر است. شدهمدیریتمیزان پسماند چوبی درشت در جنگل  .1

  است. مؤثرد چوبی درشت نمدیریت و شرایط رویشگاه بر میزان پسما .2

  با افزایش پسماند چوبی درشت همراه است. برداريبهرهافزایش شدت  .3

  .یابدمیبا افزایش شیب زمین میزان پسماند چوبی درشت افزایش  .4
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  اهداف پژوهش -1-5

ماند چوب درشت در شرایط زمینی و مدیریت بر کیفیت و میزان و تراکم پس تأثیرهدف کلی در این تحقیق بررسی 

  قرار خواهد گرفت. مدنظري شمال ایران است که در قالب آن اهداف فرعی زیر نیز هاجنگل

  

  پژوهش اهداف فرعی -1-5-1

  گل.درشت با عوامل شیب زمین و مدیریت جن تعیین چگونگی ارتباط بین میزان پسماند چوبی .1

  تعیین میزان و تراکم پسماند چوبی در شرایط زمینی و مدیریتی مختلف. .2

  چوبی. پسماندهايبر میزان  مؤثرعوامل رویشگاهی  تأثیربررسی  .3

  

  کلیات -1-2

  هاي چوبی درشتپسماند در خصوصکلیاتی  -1-2-1

 ، حمله آفات، حشرات و پوسیدگی قارچی، رقابت نوريعمر فیزیولوژیکی، پایان شوندتان به دالیل مختلفی خشک میدرخ

که  هر دلیلیخشکی ازجمله موارد آن است. درخت به  ، بادافتادگی، سیل وسوزيآتش)، صاعقه، ترپایین در سنین(

رویشگاهی،  کند که سرعت تجزیه بستگی به عوامل چون نوع گونه، شرایطباشد، شروع به تجزیه و پوسیدگی می شدهخشک

توانند از آن هایی که میدارد. رابطه محکمی بین نوع پوسیدگی درختان و گونه رگذاریتأثعوامل  اقلیم منطقه و دیگر

خصوصیاتی از پوسیدگی که بر  ).2004و همکاران ، 1بولو تغذیه استفاده کنند، وجود دارد ( يساز انهیآشبراي  مخصوصاً

(عمود  شامل: جهت و تمایل فیزیکی گذارندمی اثر ،کننداستفاده می چوبی درشت يپسماندهااز دارانی که مقدار و نوع مهره

جنگل بکر جنگلی  ).1989و همکاران ، 2هارمندارتفاع)، نوع گونه چوبی و فراوانی کلی مواد است ( و و افقی)، اندازه (قطر

دهد. در چنین جنگلی در هر مرحله طبیعی به حیات خود ادامه می طوربهاست که دخالتی در آن صورت نگرفته است و 

 به وجوددر مرحله تخریب باشد تا پسماند چوبی درشت  حتماًسنی پسماند چوبی درشت وجود دارد و لزومی ندارد که جنگل 

چوبی  پسماندهاي ).1374آید، به عبارتی در جنگل بکر مرگ و زندگی همیشه با هم و در کنار هم هستند (مروي مهاجر، 

                                                           
1 Bull et al 
2 Harmand et al 
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یک عامل رویشگاهی رشد سریع  عنوانبهمحسوب شوند یا  وحشحیاتو  جاندارانتوانند زیستگاهی براي درشت می

 چوبی درشت پسماندهايهاي اصلی یکی از نقش کنند.گیاهان را باعث شوند و نقش کلیدي در زادآوري درختان ایفا می

هاي گونه گیاهی و جانوري در جنگل 224است. یکی از دالیل حذف در جنگل حفظ تنوع زیستی در این اکوسیستم 

اشمن (است  شدهعنوانها درشت در این جنگل یپسماند چوبدرختان پوسیده و  کاهش ریاخسوئیس در طی سالیان 

ي هااندباشد، بر روي پسمدر جنگل می کنندههیتجزمهره که عضو ها و حیوانات بیبسیاري از قارچ). 2004وهمکاران ،3

 پسماندهايدر آلمان بر روي  خوارچوبهاي مختلف سوسک يهااز گونهدرصد  56کنند. حدود چوبی درشت زندگی می

  ).2000وهمکاران ، 4گوواندو( است شدهعنوان، در استرالیا این رقم چهل درصد مستقر هستندرشت دچوبی 

 

  چوبی درشت پسماندهايارزش  -1-2-2

اي توسط طرفداران فزاینده طوربهو به این دلیل است که  براي سالمت جنگل بسیار مهم است 5چوبی درشت پسماندهاي 

در جنگل به مواردي مانند کمک به فرآیند  چوبی درشت، پسماندهاي يهاارزشاز . گرفته است قرار موردتوجه ستیزطیمح

 پسماندهايهمچنین ارزش . کربن اشاره دارد يسازرهیذخدر  یتوجهقابلو نقش  چرخه عناصر در جنگل، تثبیت نیتروژن

هاي معتدله و گرم شود، بخصوص در جنگلهاي جنگلی، باعث افزایش استحکام خاك در جنگل میچوبی درشت در خاك

به شمار  آشیانه سازيمحل مناسبی براي پرندگان جهت  چوبی درشت پسماندهاي ).2015، و همکاران6یامانداو مرطوب (

هاي اکالیپتوس در استرالیا آشیانه سازي پرندگان باشد. در جنگلدر فصل زمستان که همراه با بارش برف می ویژهبهروند می

در شرایط گرما و در تابستان در  ).2001و همکاران ، 7دانکندر داخل این پسماندهاي چوبی درشت گزارش شده است (

چوبی وجود دارد براي بسیاري از دوزیستان نقش  پسماندهاي، رطوبت محدودي که در داخل این آبیکمشرایط خشک و 

دهد، پسماند چوبی درشت بسیاري هایی که در منطقه و به شکل گسترش تاجی رخ میسوزيحیاتی دارد. همچنین در آتش

رایط . بسیاري از جانداران در ش)2015(یاماندا وهمکاران ، دارنداز جانوران و حشرات از گزند حرارت آتش مصون می

                                                           
3Eshman et al  
4 Govando et al 
5 Coarse woody Debris 
6 Yamanda et al 
7 Duncan et al 
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چوبی درشت عامل اصلی  پسماندهايحضور  درواقعشوند، چوبی درشت مستقر می پسماندهايزمانی و مکانی متفاوتی در 

. بسیاري از میکروارگانیسم )2010و همکاران ، 8(کاسترو  است جنگل در وحشحیاتایجاد این تنوع در زمان و مکان براي 

. )2006و همکاران ،9(سولیوان رویندخاص از پسماند چوبی درشت میهاي و جانداران و حتی گیاهان بر روي گونه

چوبی با توجه به محل و موقعیت  پسماندهايپذیرند، چوبی درشت به لحاظ زمانی و مکانی تغییراتی را می پسماندهاي

 کنندرا پیدا میکه زنده بوده است، بعد از پوسیدن و خشک شدن به لحاظ مکانی در جنگل تغییراتی  در زمانیقبلی درخت 

 هاهاي افتاده به پایین درهباعث هدایت تنه اکثراً . توپوگرافی منطقه و پرشیب بودن منطقه )2006(سولیوان . همکاران ،

چوبی و توزیع آن در عرصه نقش داشته باشد، همچنین  پسماندهايتواند در جابجایی شود. جریان آب سطحی نیز میمی

در  چوبی پسماندهايخواهد بود.  ثرر جنگل نیز بر روي توزیع مکانی مؤسابقه مدیریتی و شیوه مدیریتی اعمال شده د

هاي قشتا در شرایط متفاوت ن سازدمی را قادر هاآنشوند که به لحاظ اکولوژیکی تغییراتی می جنگل با گذشت زمان دچار

. وقتی درخت )2015و همکاران ، 10(میشل باست اکولوژیکی متفاوتی را داشته باشند و میزبان جانداران متفاوتی باشند

پوسد بسته به اینکه بشکند و تشکیل پسماند چوبی درشت سرپا یا افتاده بدهد یا اینکه به شکل تنه کامل باقی بماند می

  .)2015شل باست و همکاران،(می شودتغییرات متفاوتی را متحمل می

 

 

 

 

 

  

                                                           
8 Castro et al 
9 Sullivan et al 
10 Mishel Bast et al 
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  چوبی درشت پسماندهايعملکرد  -1-2-3

ها ها، میکروبارچگان، قمهرهداران، بیزیستگاهی مناسب براي بسیاري از موجودات زنده مختلف مانند مهره .1

  هستند.

  مکانی براي تثبیت نیتروژن هستند. .2

نگین و تغییرات هاي سطوفان، بارندگی درنتیجه ها و دیگر موادهاي لغزشی، ریزش سنگبودن بر زمین مؤثر .3

  شدید آب و هوایی هستند.

را نیز باعث  ها به وسیله کاهش شدت جریان و انرژي آبهاي رودخانهمحافظت از فرسایش و تخریب کناره .4

  شود.می

 ؛کنندمینیتروژن رشد  کنندهتثبیت اگرچه چوب منبع نیتروژن نیست اما مکانی است که در آن موجودات زنده .5

  ها مهم هستند.گاه نیتروژن در رودخانهعنوان ذخیرههغیرمستقیم ب طورهبنابراین ب

  تواند نقش مهمی در زادآوري جنگل ایفا کند.که می بر شرایط نوري عرصه جنگل تأثیر .6

زادآوري که باعث افزایش تنوع زیستی، افزایش طوريهب گیاهان هستند، مکانی براي پرورش و زادآوري دیگر .7

هاي جنگلی است دارها در اکوسیستمثیرهاي خشکههاي بوم شناختی، از جمله تأهاي گیاهی و دیگر نقشگونه

 ).2008و استیر ، 11جامورا(

  

  چوبی درشت پسماندهاياستفاده کنندگان از  -1-2-4

هستند. پرندگان  متنوع بسیارکنند، چوبی در مراحل مختلف استفاده می پسماندهايهاي جانوري و حتی گیاهی که از گونه

و  پسماندهاتوسعه حفرات روي  محضبهدهند. چوبی را تشکیل می پسماندهاياز  کنندهاستفادهبخش مهمی از جانداران 

کنند، همچنین پسماند چوبی درشت محل مناسبی براي بر روي آن می آشیانه سازيقطورشدن حفرات پرندگان اقدام به 

                                                           

Jumora & steir 



10 
 

چوبی اقدام  پسماندهايکنند، بر روي درصد از پرندگانی که در جنگل زندگی می 40 تا 20دهند.تشکیل میتغذیه پرندگان 

پستانداران نیز از . کننددارها استفاده میخشکه گونه پرنده حفار از 85کنند. در جنگل شمال آمریکا می آشیانه سازيبه 

توانند محلی براي و نیز می کنندپوششی در فصل سرما و در مقابل تغییرات دمایی استفاده می عنوانبه چوبی پسماندهاي

 هاآنکه زیستگاه عمده  کندباشد. خفاش نیز نقش بسیار کلیدي را در تنظیم سالمت اکوسیستم جنگل ایفا می هاآنتغذیه 

افتد ها میها و تاالبکه در داخل رودخانه اندهايپسمخزندگان و دوزیستان از  همچنین باشد.در پسماند چوبی درشت می

  ).1386کنند (سفیدي، استفاده می

 سایرچوبی وجود دارند، زنبورهاي پارازیت و زنبورهاي قرمز که در از بین بردن الرو  پسماندهايحشرات بسیاري نیز در 

مطالعات صورت گرفته خانواده  طبق کنند.چوبی درشت زندگی می پسماندهايدر جنگل نقش دارند، در داخل  حشرات

Cerambycidae هاي چوبی بزرگ را به خود اختصاص داده استدرصد از حشرات روي پسماند 70 بیش از تنهاییبه 

  .)2009و همکاران،12(ناگل 

  

  

  

  

 

 

 

                                                           
12 Nagel et al 
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  پیشینه تحقیق -2

 در ایران شدهانجاممطالعات  -2-1

  

پارامترهایی از پسماندهاي  برآورد منظوربه نمونهخط) به مطالعه در مورد استفاده از روش 1388( کیوان بهجو و همکاران

حجمی و وزنی مازاد مقطوعات عملیات قطع با استفاده از روش  برآوردچوبی در جنگل پرداختند. در این تحقیق اقدام به 

مازاد مقطوعات  برآورد منظوربهخطی  بردارينمونهوش ردر حوزه آبخیز چفرود شاندرمن شد. در این بررسی از  نمونهخط

بر اساس تئوري احتماالت، فرمول هوبر و اسمالیان  آمدهدستبهاولین بار در ایران استفاده شد. نتایج  عملیات قطع براي

هاي وعات در جنگلطمازاد مق برآوردخطی بر اساس فرمول هوبر بهترین روش براي  بردارينمونهنشان داد که روش 

  شمال ایران است.

 

ك مسیرهاي چوبکشی در استفاده از مازاد مقطوعات در کاهش فرسایش خا) به ارزیابی 1389آق ارکاکلی و همکاران (

 کامالً  هايبلوكدانشگاه تربیت مدرس پرداختند. بدین منظور این تحقیق در قالب طرح آماري جنگل آموزشی و پژوهشی 

انجام گردید. تصادفی تحت آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور سطح تردد در سه سطح و تراکم در دو سطح سبک و سنگین 

، اما یابدمینتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش سطح تردد، میزان رواناب و تولید رسوب تشکیل شده افزایش 

بین عملکرد تیمار  داريمعنیبر کاهش رواناب و تولید رسوب دارد، ولی اختالف  داريمعنی تأثیراستفاده از مازاد مقطوعات 

  ت مشاهده نشد.سبک و سنگین مازاد مقطوعا

برداري در ) به مطالعه ارزیابی پسماند چوبی درشت در پیروي از انتخاب سیستم بهره1392کیوان بهجو و مالباشی (

ي میزان سالمت اکوسیستم برا نمونهخطاز جمله طرح ثابت منطقه و  يبرداردو روش نمونههاي خزر پرداختند که جنگل

 برآوردیک روش  عنوانبه نمونهخطنتایج این تحقیق نشان داد  شد. سهیمقا چوبی درشتپسماند  يریگاندازهدر  يورو بهره
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نظارت بر  يبرا عیآسان و سر یروش بررس کی عنوانبه نمونهخط ،درنهایتآسان و سریع پسماند چوبی درشت است. 

  .شد شنهادیپهیرکانی  يهادرشت در جنگل یچوب پسماند

  

 در راش يخوردهدست کمتر هايتوده داخل در نازك و درشت چوبی ضایعات انباشت میزان) 1393( همکاران و سفیدي

 دارهايخشکه گیرياندازه براي هکتاري یک نمونهقطعه 15 تعداد. دادند قرار گیريرا مورد اندازه نوشهر خیرود جنگل

. شدند پیاده تصادفی و منظم شکل به نازك دارهايخشکه گیرياندازه براي مترمربعی چهار نمونهقطعه 15تعداد  و درشت

 دارهايخشکه از شکل بیشترین. شد برآورد مترمکعب 10 و 15 به ترتیب هکتار هر در نازك و درشت دارهايخشکهحجم 

 ثبت )درصد 55( راش درخت دهندهتشکیل گونه بیشترین و) درصد 67( افتاده دارهايخشکه به مربوط شده گیرياندازه

 باالي حجم. نیامد دست به گونهاین خشک حجم با راش زنده درختان حجم بین داريمعنی رابطه بررسی این طبق .شد

 باال هکتار در تعداد علت به کم قطر داشتن برخالف دارهاخشکه این دهدمی نشان راش هايتوده در نازك دارهايخشکه

 موردتوجه مدیریتی هايبرنامه تدوین در باید و دهندمی اختصاص خود به را توده داخل دارهايخشکه از توجهیقابل حجم

  گیرد. قرار

 هايجنگل در خرد و درشت چوبی قطعات توزیع و حجم روي بر که مطالعاتی اساس بر) 1394( همکاران و سفیدي

 درشت چوبی قطعات حجم ٪55 که بودند هاکنده درشت چوبی قطعات از ٪67 بررسی این طبق. دادند انجام شدهمدیریت

 حجم و نداشت چندانی ارتباط راش سرپاي درختان حجم با راش درشت چوبی قطعات حجم. بود راش گونه به مربوط

 مدیریت يشیوه دلیل به تواندمی این و بود هاجنگل سایر کمتر از راش جنگل این در درشت چوبی قطعات از ماندهباقی

  باشد. جنگل این

 در چوبی ضایعات هايویژگی و میزان روي بر تفریحی هايفعالیت تأثیر ايمطالعه در) 1394( کیوان بهجو و همکاران

 نتیجه این به و قراردادند موردمطالعه خطی گیرينمونه روش به را است واقع ایران غرب شمال در که فندقلو هايجنگل

 مناطق در و است؛ تفریحی مناطق از بیشتر داريمعنی طوربه شدهحفاظت هايبخش در چوبی ضایعات مقدار که رسیدند

  .شوندمی درشت چوبی ضایعات شامل چوبی، ضایعات از ٪79 تفریحی مناطق در و ٪75 شدهحفاظت
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ضایعات چوبی در جنگل  برآوردمنظور سازي رگرسیونی بهبرداري خطی و مدل) به استفاده از نمونه1395کیوان بهجو (

 باشد.گیري مینمونه بر اساس تئوري احتماالت بهترین روش اندازهکه روش خطنتایج نشان داد  فندقلوي اردبیل پرداخت.

حل مسازي رگرسیونی الگوي پراکنش ضایعات چوبی با توجه به دو فاکتور شیب زمین و فاصله از از طرف دیگر نتایج مدل

 ثیرگذارند.چوبی تأتفرج نشان داد که دو فاکتور شیب زمین و فاصله از محل تفرج بر الگوي پراکنش ضایعات 

  

 در خارج از ایران شدهانجاممطالعات  -2-2

  

این  ضایعات چوبی درشت را باهم مقایسه کرد. برآوردبراي  بردارينمونهمختلف  هايروش )1998(  13 توماس الماس

خطی با رالسکوپ  بردارينمونهخطی و  بردارينمونه نواري، آماربرداري ،نمونهقطعهبه روش  بردارينمونهشامل  هاروش

ولی روش  اندشدهشناختهسه روش اول  تشخیص داده شدند. ترمناسبضایعات چوبی درشت دو روش آخر  برآوردبراي  بود.

در این مطالعه همچنین  .باشندمیضایعات چوبی  برآوردخطی با استفاده از رالسکوپ یک روش جدید براي  بردارينمونه

 ایشان در این بررسی، .باشدمیحجم این ضایعات  برآورداز  ترهزینهکمطول ضایعات چوبی  برآوردبه این نتیجه رسیدند که 

  ترجیح دادند. هاروشسایر  برهزینه دقت و  سادگی، ازنظرخطی را  بردارينمونهروش 

  

پسماندهاي چوبی درشت در جنگل استفاده کردند. در این  برآوردبراي  نمونهخطاز روش  )2000(  14مارشال و دیویس

اي که قطعه با ها در جنگل به روش تصادفی، قطر، طول و زاویه افقی قطعه (زاویهنمونهخطبررسی پس از پیاده کردن 

ایعات گیري شد. با استفاده از این سه مشخصه پارامترهاي حجم، تعداد و سطح تحت پوشش ضسازد) اندازهسطح افقی می

                                                           
13 Tomaslamas 
14 Marshal & Davis 
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خط چوبی درشت، روش پسماند هاي نتیجه این بررسی نشان داد که بهترین روش براي برآورد  گردید. برآورددر هکتار 

  است.نمونه 

  

هاي راش در پنج کشور اروپایی در جنگل چوبی درشت پسماندهاياي که بر روي ر مطالعهد )2000(  15بومن و همکاران

این . بودند چوبی درشت پسماندهايگونه بریوفیت، وابسته به  150و بیش از  نوع قارچ 500مشخص شد که  انجام گرفت،

اي از پوسیدگی، تا محدوده هاآنکنند و اغلب می در آن فعالیت پسماندهاها و حشرات در طی فرآیند تجزیه چوب قارچ

باشند. بنابراین با گذشت زمان و پیشرفت مراحل پوسیدگی در را دارا می چوبی درشت پسماندهايتوانایی زیست در 

 هرحالبه گیرند.را می هاآنهاي دیگري جاي شده و گونه هاآن، این موجودات مجبور به مهاجرت از درشت پسماندهاي

ع غذایی براي به طرق مختلفی از جمله ایجاد آشیان و منب تواندیمها هاي مرده در جنگلهاي پوسیده و شاخهوجود تنه

اهمیت زیادي در ذخیره مواد غذایی و  چوبی درشت پسماندهاي زیستی را افزایش دهد. همچنین موجودات زنده، تنوع

 .شوندها میباعث ایجاد میکروکلیماي مناسبی در اشکوب زیرین جنگل  جهیدرنتنگهداشت آب دارند و 

  

 ازلحاظها پسماندهاي درشت را مورد مقایسه قرار دادند. این مقایسه برآوردهاي مختلف روش )2001( 16گوران و همکاران

خطی،  بردارينمونهنواري،  آماربرداري، نمونهقطعههاي کارآیی، دقت و سادگی انجام شد. در این مقایسات روش

که بهترین روش براي رالسکوپ با هم مقایسه شدند. نتیجه این بررسی نشان داد  با بردارينمونهاي و خوشه بردارينمونه

  خطی (ترانسکت) است. بردارينمونهضایعات چوبی درشت، روش  برآورد

 

 يحیطهدر  هاآنمطالعه . پرداخت کلمبیا جنگل در چوبی درشت ضایعات مدیریت اثرات مطالعه به )2002( 17آرسنالت

که حیات بسیاري از گونه تا حد زیادي وابسته  دهدمینشان  هاخزهو  هاگلسنگضایعات چوبی درشت بر روي حیات  تأثیر

                                                           
15 Bwmen et al 
16 Goran et al 
17 Arsenault 
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مدیریتی  يشیوهبا ایجاد یکسري تغییرات در  توانمینتیجه گرفتند که  هاآندر جنگل است.  رهاشدهبه ضایعات چوبی 

چوب و بازار آن نداشته باشد.  يعرضهاثر منفی بر روي  کهطوريبهآن را بر میزان ضایعات چوبی کم کرد،  تأثیر هاجنگل

  ، براي بهبود شرایط موجود ضروري است.ضایعات چوبی درشتو درك اهمیت  جنگل مدیریت چگونگی در کلی تغییر یک

نیز در اثر تنفس چوبی  پسماندهاينشان دادند که  برگپهنهاي در مطالعات خود در جنگل )2002و همکاران (18جانیچ 

و  محدودشدههاي میکروبی سرد، فعالیت قلیمابا هاي سازند، ولی در اکوسیستمکربن را آزاد می، هاکنندههیتجزمیکروبی 

کربن عمل  درازمدتیک ذخیره  عنوانبهتوانند می چوبی درشت پسماندهايگیرد، بنابراین تجزیه خیلی آهسته صورت می

توانند بیش از هزار سال باقی بمانند. بنابراین یبا چوب سخت، مثل کاج اسکاتلندي م باال وبا دیر ریستی کنند. درختان 

هاي پیر جنگل .کنندگیرند، ذخیره میرا می هاآنهاي جوانی که جاي معموالً کربن بیشتري از جنگل سالکهنهاي جنگل

ها، آفات در مقابل بیماري هاآنهاي جوان بوده و مقاومت بیشتري نسبت به تر از جنگلبا درختان مرده اغلب خیلی سالم

مواد آلی و غذایی براي درختان، جلوگیري از  داشتننگهبه چوبی درشت  پسماندهاي درمجموعو اثرات تغییر اقلیم دارند. 

 دارند.ها را باال نگه میکربن و تعدیل برخی از فشارهاي تغییر اقلیم، تولید جنگل مدتیطوالنفرسایش خاك، ایجاد ذخایر 

  

ررسی بدر این  گیري طول مازاد مقطوعات در جنگل را مورد بررسی قرار دادند.نحوه اندازه )2002و دیویس (19مارشال 

 يریگاندازهبایستی طول در امتداد محور مرکزي قطعه  گیري طول مازاد مقطوعات در جنگل،مشخص شد که براي اندازه

 رسد.این امر در مورد قطعات خمیده بسیار ضروري به نظر می گردد.

 

حجم  هاآن .پرداختند آمازون ينخوردهدست يهاجنگل در درشت چوبی ضایعات بررسی به )2004و همکاران ( 20کلیر

شده بعد از برداشت در سال اول در شرق آمازون  برداريبهرهو  نخوردهدستو تراکم ضایعات چوبی درشت را در دو منطقه 

سنتی  برداريبهرهبا  هايجنگلو  نخوردهدستي هاجنگلدرشت در  ضایعات چوبی که داد نشان نتایج کردند. گیرياندازه

                                                           
18 Janich et al 
19 Marshal & Davis 
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افزایش حضور ضایعات چوبی درشت در  کهدرحالینوین است.  يشیوهبه  شدهمدیریتي هاجنگلبار بیشتر از  7/2

ي مرطوب هاجنگلبا توجه به نرخ باالي پوسیدگی در  2Coاز  توجهیقابلشده باعث تولید مقدار  برداريبهره هايمنطقه

  .شودمیاستوایی 

 اسلوونی هايجنگل در درشت چوبی ضایعات تنوع روي بر تخریب و جنگل نوع تأثیر مطالعه به )2005( 21دبلجک

مقایسه  شدهمدیریتسن رشدي از هر دو جنگل بکر و  يدورهدر چهار  درشت چوبی ضایعات ساختمان و مقدار .پرداخت

ضایعات چوبی  هايتکه ترینبزرگآمده است.  به دستبین میزان ضایعات چوبی این دو جنگل  داريمعنیشد. تفاوت 

 کهدرحالیبر هکتار خشک) پیدا شده،  متر 3/179مترمربع بر هکتار و  626زادآوري ( هايقسمتدرشت در جنگل بکر در 

میزان کمتري از  )خشک هکتار بر مترمربع 2/40 و هکتار بر مترمربع 3/248(با درختان جوان  هايقسمتدر بین 

مترمربع بر هکتار و  41 يحیطهبا  یافتهتوسعه هايقسمتضایعات چوبی بین  شدهمدیریتضایعات یافت شد و در جنگل 

بر هکتار  مترمربع 2/56مترمربع بر هکتار و  67مخلوط با  یافتهتوسعه هايقسمتمربع بر هکتار خشک و در متر 49

 نسبت تريمتنوع درشت چوبی ضایعات داراي بکر، جنگل که نمود گیرينتیجه ایشانوجود دارد.  عادالنه توزیع یک خشک

  .باشدمی شدهمدیریت هايجنگل به

  

گیري نتیجه یشانهاي بکر و مدیرت شده پرداخت. ابه بررسی میزان پسماندهاي چوبی درشت در جنگل )2006( 22دبلجک

با هم متفاوت است، همچنین بیشترین میزان  شدهمدیریتهاي بکر و کرد که میزان ضایعات چوبی درشت در جنگل

  هاي بکر در مرحله تجدید حیات است.ضایعات چوبی در جنگل

  

 مهرگانیبساختار  يبر رو چوبی درشت پسماندهايهاي که در مورد اثرات گروه در تحقیقی )2006و همکاران ( 23کریان

پسماندهاي (یعنی نوع گونه  باشدنوع جنگل می تأثیرتحت  غالباً گان همهرنشان داد که جوامع بی ،آن زیستگاه انجام شد

                                                           
21 Debeljack 
22 Debeljack 
23 Keryan et al 
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مطالعه شده و همچنین  ندرتبهدرختان روي ماکروفون خاك  تأثیرآنجایی که  زا. است تأثیرگذاربر تنوع ماکروفون  )چوبی

و رشد گیاهان  هاي اکوسیستم همچنین گردش مواد آلی، معدنی شدن عناصر غذایی، جریان انرژيبخش اعظمی از کارکرد

 .گرددمستقیم توسط ماکروفون کنترل میبه شکل مستقیم و غیر

 

 ولگا ترانس منطقه از ال ماري کاج يهاجنگل در درشت چوبی ضایعات پراکنش يفاصله )2006و همکاران ( 24لیوانوس

 .گرفت قرار آزمون و مطالعه مورد منطقه، در سرپا شده کاشته سیلوستر کاج 30 منظور، این براي. داد قرار مطالعه مورد را

 افزایش طول در موجودي و پوسیدگی هايکالسهبر اساس  چوبی ضایعات فاصله بنديتقسیم گرایش دهندهنشان نتایج

 .بود سن

  

 گرمسیري نیمه مناطق در اولیه و ثانویه مختلف يهاجنگل در چوبی ضایعات هايموجودي به )2007و همکاران (25لیپان 

 درز ضایعات چوبی ری به ی درشتضایعات چوب نسبت که داد نشان نتایج .پرداختند چین غربی جنوب آیالو، کوهستان

 به ثانویه يهاجنگل در ضایعات چوبی براي حصول .است زیاد اولیه يهاجنگل در اما است، کم جنگل ثانویه هايگونه

  نیاز است. تريطوالنیزمان بسیار 

  

هاي نوع جنگل و تخریب بر روي تنوع پسماندهاي چوبی درشت در جنگل تأثیربه مطالعه ) 2008و همکاران ( 26بریان

هاي نمودند که جنگل آمیخته، داراي تنوع در ضایعات چوبی بیشتري نسبت به توده يریگجهینتبرگ پرداختند. ایشان سوزنی

 بسیار زیاد است. سوزيآتش بعد از جادشدهیاساله  7هایی برگ است ولی میزان پسماندهاي چوبی درشت در تودهسوزنی
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که  یزنکتبادهاي شدید و  لهیوسبه شدهبیتخرخود بیان کردند که در مناطق  در مطالعات )2008و همکاران ( 27بوگمن

 وجود دهد.قرار می علفخواران هاي جوان را بیشتر در دسترس شود و نهالسبب تنک شدن درختان در داخل جنگل می

در جنگل شده و  مرور علفخوارانتراکم کاذب در درون جنگل، موجب دشواري عبور و  چوبی درشت و ایجاد پسماندهاي

 آید.هاي جوان پدید میپناهگاهی براي نهال بیترتنیابه

  

 درشت یچوب پسماندهايکه  ندگزارش دادهاي مناطق بیابانی در تحقیقات خود در جنگل )2009و همکاران ( 28ناگل

تواند میچوبی درشت  پسماندهايدر شرایطی  سال باشد. 100تواند منبعی از مواد غذایی براي جنگل براي بیش از می

اکوسیستم جنگلی باعث افزایش تولید  درچوبی  وجود پسماندهايهاي خشکی در دوره مخصوصاً  ،آب باشد منبعی براي

 .شودآن می

  

 یتوجهقابل تأثیر درشت چوبی پسماندهايمکانیکی  هاي فیزیکی وویژگی که گزارش کردند )2009و همکاران ( 29الرمن

چوبی  يپسماندهاوجود  بیپرشهاي ر دامنه. ددر ژئومورفولوژي خاك جنگل و نهرهاي کوچک در اکوسیستم جنگل دارد

سقوط بهمن و  موانعی در برابر عنوانبهشود و باعث جلوگیري و کند شدن فرسایش خاك و رواناب سطحی می درشت

 .کندسنگ عمل می

 

 هاآنپرداختند و هدف  کاج مزارع در ضایعات چوبی درشت پوسیدگی و تولید سازيمدل به )2009و همکاران (30رادتکه 

ساله از اثرات تنک  21 يدورهبود. در این پژوهش مطالعات میدانی  هاسازيمدلارائه یکسري از معادالت براي استفاده در 

ضایعات  عملکرد و بازده و تولید روي بر زیادي اثرات دتوانمی جنگل مدیریت که داد نشان کردن بر رشد بررسی شد. نتایج
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جرم، چگالی،  باشد و طی این پژوهش معادالتی براي محاسبه خواصی مانند داشته زمینی هاياکوسیستم در چوبی درشت

 حجم، پوسیدگی و تراکم ارائه شد.

 

 نتایج. پرداختند آتش مستعد به اکالیپتوس جنگل در درشت چوبی ضایعات بردارينمونه به )2009و همکاران ( 31میهس

چنین  در ضایعات چوبی درشتحجم  برآورد براي کمتر یا متر 100 ترانسکت که دهدمی نشان مطالعه این از حاصل

 در متر 700 و بود سوخته تازگی به که مناطقی در متر 450 حدود در دقت از قبولی قابل سطح. نیست کافی ییهاجنگل

 براي مقدماتی مطالعات که شودمی توصیه روازاین. شود، الزم است گرفته نظر در خط طول تنها که زمانی نسوخته مناطق

 ضایعات چوبی درشت حجم هايتخمین عنوانبه نشده بردارينمونه قبالً  مناطقی که در بردارينمونه مناسب شدت تعیین

 شود. انجام ،کندمیتغییر  خط طول افزایش با واریانس آن در که سرعتبه حساس

  

جنوب غربی ژاپن پرداخت.  سالکهنهاي به مطالعه میزان موجودي پسماندهاي چوبی درشت در جنگل )2010( 32سایتو

گیري کند. همچنین نتیجهاو به این نتیجه رسید که با تغییر شرایط توپوگرافی میزان ضایعات چوبی درشت نیز تغیر می

  هاي داراي تاج پوشش است.برابر بیشتر از محل 3تا  2هاي قطع نمود که میزان پسماند چوبی درشت در محل گپ

  

 تأثیر برگ گزارش کردند که پسماندهاي چوبی درشتهاي پهندر تحقیقات خود در جنگل )2010و همکاران ( 33ماسون

حلقه اتصال تجمع و تجزیه مواد آلی در سطح خاك  و دارد انرژي و مواد غذایی در اکوسیستم ،در جریان مواد یتوجهقابل

اگر چه مقدار نسبی مواد مغذي در چوب و پوست کم است ولی با توجه به بیوماس  دارند. )و داخل خاك (چرخه مواد آلی

  مواد مغذي موجود . هاي جنگلی هستندمنبع اصلی کربن و مواد مغذي در اکوسیستم هاآن چوبی درشت، پسماندهايفراوان 
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Abstract: 

Large woody debris are found at the most of the forest ecosystems. These woody debris 

provide commercial uses and living opportunities for organisms. Therefore, its existence 

reduces species extinction in the forest ecosystem. The aim of this research was to study the 

effects of three slope classes including  low slope (0 to 20%), moderate (20 to 40%) and high 

slope (>40%) and management regimes on the amount and density of woody debris. Data 

were collected using linear sampling method on lines with a length of 100 meters and a 

network of 200×200 meters. The measured variables at the different slope classes were 

compared using the analysis of variance (ANOVA) to determine which of the treatments 

were statistically significant. The results showed that with increasing slope, the amount and 

density of large woody debris increased. The average large woody debris in low, moderate 

and high slopes was 2.82, 3.15, and 6.79 cubic meters per hectare, respectively. Also, the 

average density of large woody debris on low, medium and high slopes was 985.32, 784.38 

and 1955 cubic meters per hectare, respectively. The amount and density of large woody 

debris in the managed forests was more than these in the unmanaged forests. Also, the 

Regression analysis results proved the slop is significantly effect on the density and Volume 

of CWD (Y= 1/46 + 1/05 X  �� =18%) (Y=0/105 + 1/89X   �� = 31%) (Y=1/527 + 0/730X   

�� = 26%).The Results of present study can show quantitative condition of similar Areas  

With similarity in slope and management approach .Absolutely knowledge about 

CWD.amounts will help to forest planners and forest decision makers. 
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