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  25/04/1399تاریخ پذیرش:                                 14/12/1398تاریخ دریافت: 

  چکیده

گزینی نسبت به عرصه شاهد دار یک عرصه با برش تکمنظور مقایسه قطعات خشکاین پژوهش به

 - برداري در این تحقیق به روش منظمخال نکا انجام پذیرفت. نمونههفتداري در منطقه طرح جنگل

متر صورت گرفت. میانگین قطر قطعات  200×150به ابعاد   درصد و در شبکه 3/3تصادفی با شدت 

متر، میانگین طول سانتی 31/23و  86/23ترتیب شده بههاي شاهد و مدیریتشده در عرصهخشک

 48/30عدد و میانگین حجم در هکتار  71/104و  11/131ن تعداد در هکتار متر، میانگی 04/4و  51/4

شده مترمکعب تعیین شد. تنها در ارتباط با متوسط متغیرهاي فراوانی و حجم قطعات خشک 43/11و 

هـاي خشک سرپـا و افتاده متوسط حجم درختان و تنه دار وجود داشت.بین دو عرصه اختالفی معنی

درصد حجم کل قطعات  89/74درصد و  87/91ترتیب شامل شده بهو مدیریت هاي شاهددر عرصه

هاي شاهد و هاي خشک سرپا و افتاده عرصهمتوسط درصد فراوانی درختان و تنه شده بود.خشک

درصد درختان سرپا تعیین شد. متوسط  28/10درصد و  39/14ترتیب برابر با شده نیز بهمدیریت

درصد  15درصد تا حد مطلوب  10ي خشک سرپا و افتاده در هکتار از حداقل هافراوانی درختان و تنه

 درختان سرپا توصیه گردید.  

  .دار، کمی و کیفی، درجات پوسیدگی، مازندرانجنگل طبیعی، خشک ي کلیدي:ها واژه

  

 مقاله ترویجی
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  مقدمه

دارها که جزء الینفک اکوسیستم خشک

عنوان درختان هاي طبیعی هستند، بهجنگل

زیستگاهی شناخته شده وظایف و کارکردهاي 

متعددي در زمینه ایجاد روشنه براي تجدید حیات 

محل زیست و تغذیه پرندگان، پستانداران،  جنگل و

آورند. همچنین دوزیستان و خزندگان را فرآهم می

ویژه ها و بهها، قارچدارها محل تمرکز خزهخشک

هاي ترین نقشحشرات بوده تا آنجا که یکی از مهم

اي توان حفظ و تنوع گونهدارها را میخشک

خوار دانست هاي چوبویژه سوسکحشرات و به

دارها از ). در مجموع خشک1396طالبی، (ثاقب

هاي جنگل بوده و نقش با اجزاي مهم اکوسیستم

اهمیتی در ذخیره کربن، پویایی اکوسیستم و حفظ 

  تنوع زیستی دارند.

هاي هاي متعدد در سطح جنگلپژوهش

کال (محمدنژاد الدینمازندران اعم از سري جمال

-شک) نقش مثبت خ1380کیاسري و رحمانی، 

دارها را در افزایش زادآوري طبیعی نشان داده 

) تأثیر 1392است. در تحقیق توانکار و همکاران (

اي و فراوانی تجدید دارها بر تنوع گونهمثبت خشک

هاي طبیعی حیات طبیعی درختان در اکوسیستم

هاي گیالن مورد تأکید قرار گرفت. تحقیقات جنگل

دارهـا را متعدد تأثیرات مثبت و با اهمیت خشک

دهی و پویایی مراحل مختلف تحولی در شکل

هاي راشستان هاي طبیعی در سطح جنگلراشستان

هفت خال نکا مورد تأکید قرار داده است 

). در مجموع 1397(محمدنژاد کیاسري و همکاران، 

هاي جنگلی تا دارها در تودهتأثیر و اهمیت خشک

و حجم در الگوي مقادیر تعداد از آن اندازه است که 

عنوان هاي طبیعی بهجنگل ها دردارهکتار خشک

هاي جنگلی مدیریت تودهبراي شاخصی از رویشگاه 

  ).Larrieu et al., 2012( شوداستفاده می

حفظ تنوع زیستی جنگل مستلزم  استراتژي

و اجزاي مختلف آن در سطح  دارهاخشکحضور 

هاي جنگلی است که در همین راستا عرصه

صورت دست هایی از جنگـل بـهمحافظت بخش

). Ranius et al., 2003نخورده توصیه شده است (

شناسی شایان ذکر است مرکز ثقل تفکرات جنگل

کالسیک، استقرار زادآوري طبیعی در جنگل است 

شدن صورت طبیعی از طریق خشککه این مهم به

)، 2)، افتادن آنها (شکل 1درختان قطور (شکل 

ی، ایجاد روشنه و رشد تکمیل مراحل پوسیدگ

هاي حاصل از زادآوري طبیعی در فضاي نونهال

از  یمقاله حاضر بخشگیرد. ایجاد شده صورت می

خاص و مورد  یطرح مل يهارپروژهیاز ز یکی جینتا
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طبیعی و آبخیزداري کل منابع  اداره یمال تیحما

باشد که با هدف تعیین استان مازندران (ساري) می

نخورده و دارهـا در عــرصه دستهاي خشکویژگی

شده به اجـرا درآمد تـا مقایسه آن با عرصه مدیریت

داري مورد یابی به اهداف طرح جنگلمیزان دست

 ارزیابی قرار گیرد. 

 

 

 

 

 

 

  

تنه شکسته درخت خشک شده در  -1شکل  - 1 شکل

  شده) تیری(مد 8قطعه 
  

 

 

 

 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه -الف 

  (شاهد) 36درخت خشک افتاده در قطعه  - 2شکل 

  

  هاروش و مواد

  منطقه مورد مطالعه

به  36هاي پارسلانجام این تحقیق ابتدا  يبرا

شده که براساس به عنوان مدیریت 8عنوان شاهد و 

خال نکا هفتداري هاي کتابچه طرح جنگلنقشه

انتخاب گردید. هر دو عرصه داراي شرایط ادافیکی 

ارتفاع، سنگ یکسان از لحاظ طبقات شیب، طبقات 

). 3اند (شکل مادر و خصوصیات خاکشناسی بوده

اساس  بربوده و منطقه راشستان این هاي جنگل

و  728171در موقعیت  UTMبندي طبقه

متوسط بیشترین دما در ند. قرار دار 4026564

گراد، درجه سانتی 2/29ترین ماه سال (مرداد) گرم

) متوسط کمترین دما در سردترین ماه سال (دي

گراد و متوسط بارندگی سالیانه صفر درجه سانتی

نماي متر بوده است. بر اساس اقلیممیلی 8/618

، داراي اقلیم نیمه =7/73Q2آمبرژه بـا ضریب 

  مرطوب معتـدل اسـت. 

هکتار شامل  30/88 وسعت اپارسل شاهد ب

هاي پایه توسکا و تک ،همراه ممرزراش بههاي گونه

افرا با ساختار ناهمسال بلوط، گیالس وحشی و 

ت. هاي سنی اسناجور و توزیع در تمام کالسه

متر، حداکثر  1480حداقل ارتفاع از سطح دریا 

 دامنه کمت. طح دریا اساز سمتر  1610ارتفاع 

مادري سازند روته، آهک تیره نوع سنگ، شیب

بافت ، سخت، آهک دولومیتی با الیه نازك مارن

و در عمق  خاك در سطح متوسط سیلتی لوم

 100عمق خاك حدود ی، زیرین سنگین کل
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نفوذپذیري در سطح خوب و در عمق ر، متسانتی

  .ضعیف است

  

در طرح  36و  8موقعیت مکانی قطعات  - 3شکل 

  خال نکاداري هفتجنگل

 
وسعت  ) با8پارسل مدیریت شده (پارسل 

 ،همراه ممرز راش بههاي گونههکتار شامل  7/42

زاد افرا با ساختار دانه و بلوط ندرتبهتوسکا و 

هاي سنی ناهمسال ناجور و توزیع در تمام کالسه

متر،  1390حداقل ارتفاع از سطح دریا ت. اسبوده 

جهت ت. متر از سطح دریا اس 1520حداکثر ارتفاع 

عمومی دامنه جنوب و جنوب غربی، نوع سنگ 

مادري سازند روته، آهک تیره سخت، آهک 

نازك مارن، بافت خاك در سطح دولومیتی با الیه 

، یو در عمق زیرین سنگین کل متوسط سیلتی لوم

نفوذپذیري در  و مترسانتی 100عمق خاك حدود 

  .سطح خوب و در عمق ضعیف است

  

  روش تحقیق

با شدت  1398در طول تابستان  آماربرداري 

اي شبکهتصادفی و در  -روش منظمدرصد به 3/3

متر) در  63/31در  63/31شکل (آري مربع 10

پارسل نمونه در پارسل مدیریت  20پارسل شاهد و 

شده انجام پذیرفت. متوسط قطر برابر سینه 

دارهاي سرپا و درختان کامل افتاده تعیین خشکه

  ).4(شکل گردید 

  
  دارها انجام عملیات آماربرداري از خشک - 4شکل 

  خال نکاهاي هفتدر جنگل
   

هاي خرد هاي درشت، شاخهقطر میـانه شاخـه

گیري شد. همچنین متوسط ها نیز اندازهو کنده

دار افتاده با متر نـواري و طول قطعات خشک

سنج سونتو دار هـاي سرپـا بـا دستگاه شیبخشک

هاي افتاده مشتمل بر دارگیري گردید. خشکاندازه

هاي درشت (قطعات درخت کامل، تنه افتاده، شاخه

متر) و سـانتی 6/12بـا قطر میانـه بـزرگتر از 



 روش ...شده بهدارها در قطعه مدیریتهاي خشکمحمدنژاد کیاسري و همکاران: مقایسه مشخصه                                    79

 

تا  5/7هاي خرد (قطعات با قطر میانه از شاخه

نیز  سرپادارهاي متر) بوده است. خشکسانتی 5/12

نه شکسته و کنده شامل درخت خشک سرپا، ت

متر) سانتی 30/1هاي با ارتفاع کمتر از (کنده

). 1396اند (ثاقب طالبی، بنـدي شدهتقسیم

-زیر تقسیمدرجه  چهار دارها بهوسیدگی خشکپ

  ):Muller-Using & Bartsch, 2004بندي گردید (

شده و تازه خشکو یا قطعات آن  درخت: یک درجه

 آنانه در آن وجود ندارد، پوست و ظاهر وبرگ و ج

   نکرده است. فاحشیتغییرات 

شروع به تجزیه و یا قطعات افتاده : درخت دو درجه

اي شده و  کرده است، رنگ چوب تغییر نموده، قهوه

شود ولی هنوز سختی دیده می آنسفیدك در 

حفظ کرده خصوصیات فیزیکی و  طبیعی خود را

همچنین در بیشتر  شیمیایی آن عوض نشده است.

  شود. موارد پوست درخت دیده می

پوسیدگی درخت و یا قطعات افتاده از : سه رجهد

کامالً  رنگ چوب .است شدهبرخوردار  يتر پیشرفته

تغییر یافته و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چوب 

ترك چوب درخت  .طور کلی عوض شده استبه

خود  شکل اولیه تر و فرم و خورد و رنگ آن تیرهمی

اند و سرشاخه ها نیز کنده شده دهد.را از دست می

  آید. به آسانی با ضربه به حالت پودري در می

شده و یا قطعات درخت خشک: چوب چهار درجه

اسفنجی آن و بافت  پوسیدهافتاده به شکلی کامل 

به راحتی در . در این حالت بافت چوبی استشده 

و در برخی موارد درخت  شود مقابل ضربه خرد می

  شود.کلی به خاك تبدیل میبه

  و تحلیل آماري تجزیه

متغیرهاي مورد بررسی هر یک از قطعات 

) مستقل مورد t( شده و شاهد با آزمون تیمدیریت

درجات  يهاداده يبرامقایسه قرار گرفتند. 

از آزمون مربع  یو تفاوت درصد فراوان یدگیپوس

  استفاده شد. يکا

  هاها و تحلیلیافته

  دارهاکمی خشک هاي مشخصه

نتایج این تحقیق نشان داد از لحاظ متوسط 

قطر و طول کلیه مقطوعات چوبی مورد بررسی بین 

شده ) و عرصه مدیریت36عرصه شاهد (قطعه 

داري وجود نداشته است. ) اختالفی معنی8(قطعه 

با این حال مقدار متوسط قطر و طول قطعات 

ه شاهد تا حدودي بیشتر از دار در عرصخشک

عرصه مدیریت شده بود. از سوي دیگر مقادیر 

دار در هکتار و متوسط حجم متوسط فراوانی خشک

داري شکل معنیدار در هکتار عرصه شاهد بهخشک

 ).1شده بوده است (جدولبیشتر از عرصه مدیریت
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شده دو دوره الزم به توضیح است در عرصه مدیریت

گزینی به برداري بر اساس شیوه تکعملیات بهره

دارها انجام رسید. از همین رو فراوانی و ابعاد خشک

تا حدودي کمتر از عرصه شاهد گردید. در همین 

 هاي در توده دارها خشکارزیابی کمی راستا 

 محله بهشهر خلیلهاي شده و شاهد جنگل مدیریت

هاي خارج از کشور و جنگل، )1396(عموزاد، 

) Larrieu et al., 2012یرینه در اروپا (شامل راش پ

 ,.Lombardi et alهاي مولیس ایتالیا (و جنگل

دارها در ) حاکی از افزایش حجم خشک2008

شده هاي مدیریتهاي شاهد نسبت به عرصهعرصه

  بوده است.

  

  شدهدار در سطح هکتار قطعات شاهد و مدیریتهاي کمی خشکمقایسه متوسط - 1جدول 

  هاي متوسط مشخصه

  کمی درختان

  مدیریت شده  قطعه شاهد
T  P (Sig.)  

  متوسط  متوسط

 ns 147/0  31/23) 32/13(  86/23) 45/9( متر)قطر برابرسینه (سانتی

  ns  703/0 04/4) 86/1(  51/4) 30/2(  (متر)ارتفاع 

 * 899/2  71/104) 31/28( 11/131) 95/67( تراکم (فراوانی)

  *  001/6 43/11) 82/12( 48/30) 14/35(  حجم (مترمکعب)

  است 05/0دار در سطح به معناي اختالف معنی *به معناي عدم اختالف و  nsاعداد داخل پرانتز معرف انحراف معیار، حروف 

  

  

نتیجه این تحقیق همچنین نشان داد متوسط 

هاي افتاده در عرصه دخالت فراوانی درختان و تنه

شده به ) نسبت به عرصه مدیریت5نشده (شکل 

  ).2دار بیشتر بود (جدول طور معنی

  

  عرصه شاهددار افتاده در درختان خشک - 5شکل 

دارهاي افتاده و متوسط درصد فراوانی خشک

ترتیب برابر با دارهاي سرپا در عرصه شاهد بهخشک

- درصد بوده و در عرصه مدیریت 19/34و  81/65

درصد  27/34و  73/65ترتیب برابر با شده به

درشت  دارهايانباشت خشک یدر بررستعیین شد. 

زبن گرا يراش سر ختهیآم يهاو خرد در توده

شکل  نیترفراوان دیگزارش گرد رودکناریجنگل خ

 67افتاده ( يدارهادارها مربوط به خشکاز خشک

در  ).1393و همکاران،  يدیدرصد) بوده است (سف

نخورده دارهاي جنگل دستبــررسی خشک
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درصد  5/61کالته گرگان گزارش شد شصت

دارها درصد از خشک 5/28دارها افتاده و خشک

  ). 1394اند (امیري و همکاران، سرپا بوده

  دارها در سطح هکتار قطعات شاهد و مدیریت شدهاوانی اجزاي خشکمقایسه فر - 2جدول 

  دارهااجزاي مختلف خشک
  شدهمدیریت  قطعه شاهد

T  P (Sig.) 
  متوسط  متوسط

  *  353/2 65/17) 51/17(  22/32) 42/23(  هاي افتادهدرختان و تنه

 ns  911/0 47/16) 95/14( 85/21) 18/24(  هاي سرپادرختان و تنه

  ns  711/0 00/70) 61/27( 03/77) 91/37(  هاي افتاده و کندهشاخه

  *  788/1 71/104) 31/28( 11/131) 95/67(  جمع

  ).05/0دار است (در سطح به معناي اختالف معنی *به معناي عدم اختالف و  nsاعداد داخل پرانتز معرف انحراف معیار، حروف 

  

دارها در عرصه حجم خشکبررسی ترکیب 

هاي افتاده ترتیب شامل تنه) به36شاهد (قطعه 

درصد)،  98/32هاي سرپا (درصد)، تنه 50(

هاي درشت درصد)، شاخه 48/6درختان افتاده (

)، درصد 62/2هاي خرد (درصد)، شاخه 69/3(

 82/1ها (درصد) و کنده 41/2درختان سرپا (

شده عرصه مدیریتدرصد) بوده است. در ارتباط با 

ترتیب شامل ) نیز متوسط درصد حجم به8(قطعه 

هاي قطور درصد)، شاخه 40/51هاي افتاده (تنه

درصد)،  67/10درصد)، درختان سرپا ( 54/12(

 92/8هاي سرپا (درصد)، تنه 40/10ها (کنده

هاي درصد) و شاخه 90/3درصد)، درختان افتاده (

  ). 3 درصد) بوده است (جدول 17/2خرد (

سرپا هاي خشک متوسط حجم درختان و تنه

شده به هاي شاهد و مدیریتو افتاده در عرصه

درصد حجم  89/74درصد و  87/91ترتیب شامل 

البته با توجه به  شده بود.کل قطعات خشک

هاي متوسط حجم کل درختان سالم سرپاي عرصه

شاهد و مدیریت شده، میزان متوسط درصد حجم 

هاي شاهد و دارها در عرصهککلیه اجزاي خش

 01/2درصد و  53/4شده به ترتیب تنها مدیریت

خود اختصاص درصد حجم کل درختان سرپا را به

  اند.  داده
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  دارها در سطح هکتار قطعات شاهد و مدیریت شدهمقایسه متوسط حجم اجزاي خشک - 3جدول 

  دارهااجزاي مختلف خشک
  شدهمدیریت  قطعه شاهد

T  P (Sig.) 
  متوسط  متوسط

  *  353/2 32/6) 71/11(  21/17) 66/24(  هاي افتادهدرختان و تنه

 *  911/0 24/2) 61/3( 79/10) 94/19(  هاي سرپادرختان و تنه

 ns  711/0 87/2) 98/2( 48/2) 65/2(  هاي افتاده و کندهشاخه

  *  001/6 43/11) 82/12( 48/30) 14/35(  جمع

  ).05/0دار است (در سطح به معناي اختالف معنی *به معناي عدم اختالف و  nsاعداد داخل پرانتز معرف انحراف معیار، حروف 

 

  دارها براساس نوع گونه مشخصات خشک

هاي متوسط درصد فراوانی هر یک از گونه 

ترتیب به) 36دار در عرصه شاهد (قطعه خشک

 64/5درصد)، ممرز ( 69/90کاهش شامل راش (

درصد)، بلندمازو  98/1درصد)، توسکاي ییالقی (

درصد) بوده است  56/0درصد) و پلت ( 13/1(

شده (قطعه ). در ارتباط با عرصه مدیریت6(شکل 

هاي ) نیز متوسط درصد فراوانی هر یک از گونه8

 87/89دار به ترتیب کاهش شامل راش (خشک

درصد)، توسکاي ییالقی  63/5درصد)، ممرز (

) تعیین درصـد 56/0درصد) و بلندمازو ( 94/3(

  گـردیـد. 

  

  
  شدههاي شاهد و مدیریتشده در عرصههاي خشکفراوانی گونه -6شکل 
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شده هاي شاهد و مدیریتگونه راش در عرصه

درصد بیشترین  10/94و  50/92ترتیب برابر با به

دارها داشته است. سهم را در متوسط فراوانی خشک

دارهاي در همین راستا بررسی انباشت خشک

هاي آمیخته راش در سري توده درشت و خرد در

گرازبن جنگل خیرودکنار نشان داد بیشترین 

 55دار مربوط به درخت راش (فراوانی گونه خشک

). از 1393بوده است (سفیدي و همکاران،  درصد)

 دارهاي جنگل دستسوي دیگر بررسی خشک

کالته گرگان نشان داد گونه ممرز نخورده شصت

بیشترین متوسط فراوانی در هکتار و گونه راش 

خود  بیشترین متوسط حجم در هکتار را به

  ).1394اختصاص داده است (امیري و همکاران، 

 نیب يزمون مربع کاذکر است انجام آ انیشا

با درجات  ییدارهاخشک یمتوسط درصد فراوان

 ینشان داد، متوسط درصد فراوان یدگیمختلف پوس

از  کیدر هر  یدگیپوس کیبا درجه  يدارهاخشک

مقدار  نیشده از کمترتیریشاهد و مد يهاقطعه

شاهد  قطعهدر  گرید يبرخوردار بوده از سو

 قطعهچهار و در  یدگیبا درجه پوس ییدارهاخشک

 یدگیبا درجه پوس ییدارهاخشک زیشده نتیریمد

رسد ینظر ماند. بهرا داشته یفراوان نیشتریسه ب

-تک وهیشبه يبرداربهره اتیانجام دو دوره عمل

قطعه از درختان قطور در  يو حذف تعداد ینیگز

دار با درجه شده موجب شد درختان خشکتیریمد

با درجه  ییدارهاکاز خش شتریسه ب یدگیپوس

 یحداکثر فراوان نیچهار شود. همچن یدگیپوس

درجه چهار  یدگیعرصه شاهد با پوس يدارهاخشک

 يدارهااز خشک یدهد درصد قابل توجهینشان م

  اند.افتهیکامل  یستیرزیعرصه د نیا

 توصیه ترویجی

هاي جنگلی میزان تنوع زیستی در اکوسیستم

 است، به شکل قـابلکه نشانه پایداري اکوسیستم 

ها دارهـا و ریززیستگاهتوجهی وابسته بــه خشک

در درختان است. در این راستا معموالً درصدي از 

درختان براي طی شدن سیکل کامل زندگی  

هاي شمال گردند. در ارتباط با جنگلمی  محافظت

درصد  20درصد تا  10کشور نیز پیشنهاد شد 

و افتاده  حجم توده به درختان خشک سرپا

اختصاص یابند. براساس تحقیق حاضر متوسط 

هاي خشک سرپا و درصد فراوانی درختان و تنه

درصد و در  39/14عرصه شاهد برابر با  افتاده

درصد  28/10شده برابر با ارتباط با عرصه مدیریت

تعیین گردید. از این لحاظ طرح جنگلداري، جنگل 

سعه پایدار راش در دو عرصه تحقیق را به اهداف تو

توان گفت از این لحاظ نزدیک کرده است و می
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موفق بوده است. بر اساس نتایج این پژوهش توصیه 

تا حداکثر  10گردد تا حداقل  يزیربرنامهشود: می

 يهادرختان و تنه یدرصد از متوسط فراوان 15

   گردد.ي خشک سرپا و افتاده در عرصه نگهدار
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