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  دهيكچ
ها دارند. در این تحقیـق  هاي جنگلی بوده و نقش مؤثري در حفظ تنوع زیستی جنگلدارها از اجزاء مهم اکوسیستمدرختان پوسیده و خشکه

برداري شـده  متر در دو پارسل بهرهسانتی 60تر از رابر سینه بزرگدارهاي با قطر بفراوانی و مشخصات درختان قطور سالم، پوسیده و خشکه
بـرداري مـنظم   ها از طریق طرح نمونهآوري دادهگزینی و حفاظت شده در جنگل ناو اسالم گیالن مورد بررسی قرار گرفت. جمعبه شیوة تک

ي شـده  بـردار وانی و حجم درختان قطور در پارسل بهـره آري انجام گرفت. نتایج نشان داد فرا 20هاي متر و پالت 100تصادفی با فواصل 
دارها در پارسل حافظت شده داراي ارتفاع و قطـر بیشـتري   ). درختان پوسیده و خشکه P>01/0تر است (نسبت به پارسل حفاظت شده کم

و توزیـع فراوانـی    یشترهاي بگونهدرختان قطور در پارسل حفاظت شده از تعداد  چنینهم).  P>01/0برداري شده بودند (نسبت پارسل بهره
تنه درختان پوسـیده و   بررويهاي ایجاد شده توسط پرندگان برداري شده تشکیل شده بودند. فراوانی حفرهتر نسبت به پارسل بهرهیکنواخت

دارهـا و بـاقی   هدست آمد. حفاظـت از درختـان پوسـیده و خشـک    برداري شده بهاز پارسل بهره یشتردارها در پارسل حفاظت شده بخشکه
ها از اهمیـت خاصـی   هاي مختلف درختان قطور در توده براي حفظ ساختار طبیعی و تنوع زیستی این جنگلي از گونهیشترگذاشتن تعداد ب

  برخوردار است.  
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  مقدمه
دارها نقـش مهمـی در تنـوع زیسـتی،     درختان پوسیده و خشکه

هـا دارنـد   وحش و مراحل تـوالی جنگـل  پراکنش طبیعی حیات 
هاي زیـادي از حیـات وحـش جنگـل بـراي تـأمین       ). گونه27(

دارهـا  زیستگاه و تهیه غذا متکی به درختـان پوسـیده و خشـکه   
دارهــا بــا توجــه بــه ). درختــان پوســیده و خشــکه49هســتند (

نامیـده   "درختان حیات وحـش "اهمیتشان براي جانوران جنگل 
ن نیز مانند سـایر جانـداران در اثـر تولـد،     ). درختا15شوند (می

دائـم در حـال تغییـر هسـتند. بـا پیـدایش        طـور بهرشد و مرگ 
پوســیدگی و پایــان عمــر دیرزیســتی جنگلــی درختــان، نقــش  

ــان ادامــه دارد. اکولوژیــک آنهــا در اکوسیســتم جنگــل هــم  چن
عامـل   عنـوان بهمدت طوالنی در مدیریت جنگل دارها بهخشکه

سـوزي و محـل تجمـع و شـیوع آفـات و      آتش افزایش احتمال
 1970شـدند، امـا از سـال    گرفته مـی  درنظرهاي جنگل بیماري

دارها در پایداري مطالعات زیادي در ارتباط با نقش مثبت خشکه
  ).50هاي جنگلی انجام گرفت (اکوسیستم
محل  عنوانبهدارها هاي زیادي از پرندگان از تنه خشکهگونه

کنند. پرندگان ) استفاده می26گذاري (و تخم) 23آشیانه سازي (
کننـد  آفات جنگل را کنترل مـی  آنهابا تغذیه از حشرات و الرو 

دارها نقـش مهمـی در   درختان پوسیده و خشکه چنینهم). 24(
توسعه و حاصلخیزي خاك، تثبیت مواد غذایی و نیتروژن دارند 

قطور  دارهاي). اهمیت اکولوژیکی درختان پوسیده و خشکه28(
دارهـاي کـم قطـر اسـت. در     از درختان پوسیده و خشکه بیشتر

برگ کانادا گزارش شده است که  هاي سوزنیتحقیقی در جنگل
دارهاي تراکم و تنوع پرندگان با تراکم درختان پوسیده و خشکه

تحقیقـات انجـام گرفتـه در     چنـین هـم ). 43(ارتباط دارد قطور 
هـا درختـان   ست که خفاشهاي شمال آمریکا نشان داده اجنگل

). 19کننـد ( بلند را براي نشستن و استراحت کردن انتخاب مـی 
داراي تعـداد و تنـوع حشـرات     چنـین هـم دارهاي قطور خشکه
ي از حیات وحش بیشترهاي ي بوده و براي تعداد و گونهبیشتر

). 51د (نباشغذایی میتأمین منبع  )دارهااستفاده کننده از خشکه(
بیعی اکالهاما یک تا پنج درصد درختان سرپا را هاي طدر جنگل

درصد فون جنگـل بـراي    20دارها تشکیل داده و حدود خشکه
 آنهـا غذا یا سایر ضروریات زیستگاه مانند پوشش یـا فضـا بـه    

  ).39متکی هستند (
دارهـا در  حفاظت از درختان در حـال پوسـیدن و خشـکه   

 هاي جنگلی تحت مدیریت یـک موضـوع اساسـی   اکوسیستم
). جهت مدیریت جنگـل نیـاز بـه اطالعـاتی ماننـد      27است (

ــدازه  ــه و ان ــوع گون ــداد، ن ــیدن و   تع ــان در حــال پوس درخت
هاي ). در تحقیق انجام گرفته در جنگل52دارها است (خشکه
برداري موجـب  برگ کانادا گزارش شده است که بهره سوزنی

این کـاهش   دارها شده وکاهش تعداد درختان قطور و خشکه
دارهاي قطـور و بـا شـدت پوسـیدگی     مربوط به خشکه بیشتر

هاي خیـرود  ). در تحقیق انجام گرفته در جنگل17زیاد است (
دارها در کنار نوشهر گزارش شده که فراوانی و کیفیت خشکه

خوردگی متفاوت، مختلف هاي با سابقه مدیریتی و دستتوده
ي نسبت بیشتردارهاي هاي بکر خشکهکه تودهيطوربهاست، 
هاي با تنوع ). اکوسیستم41هاي مدیریت شده داشتند (به توده
هـاي  تـر و شـبکه  اي طوالنیهاي تغذیه، زنجیرهبیشتراي گونه

تر و در نتیجه محیط پایدارتر و از شرایط خـود  حیاتی پیچیده
). طبق گزارشات موجود 1ي برخوردار هستند (بیشترتنظیمی 
 شـیوة بـه دو دهـه اخیـر    هاي طبیعـی شـمال ایـران در   جنگل
اند که این شـیوة مـدیریت جـایگزین    گزینی مدیریت شدهتک

شیوة تدریجی پناهی شده اسـت. هـدف از مـدیریت جنگـل     
هاي آمیخته و ناهمسـال اسـت   گزینی ایجاد جنگلتک شیوةبه
کالسـیک   شیوهبهدارها در مدیریت جنگل ). خشکه38و  13(

در مـدیریت جنگـل    کـه شوند، در صورتیاز جنگل خارج می
نقش مثبت آنها در اکوسیسـتم بـاقی    دلیلبهگزینی تک شیوةبه

دارهــا در ). مطالعــه در مــورد اهمیــت خشــکه38ماننــد (مــی
دارهـاي  هاي سردآبرود چالوس نشـان داد کـه خشـکه   جنگل

افتاده و سرپا نقش مؤثري در استقرار تجدیـد حیـات جنگـل    
راش مازنـدران نیـز    هـاي در جنگـل  چنینهم). 11اند (داشته

دارها تأثیر مثبتـی در اسـتقرار تجدیـد    گزارش شده که خشکه
 چنـین هم). 3اند (خصوص گونه ملج داشتهحیات جنگل و به
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هـا در  دارهـا در اسـتقرار نهـال   گزارش شده است که خشـکه 
هاي انبوه دارند ي نسبت به تودهبیشترانبوه تأثیر هاي نیمهتوده

فته نشان داده است که مدیریت جنگل ). تحقیقات انجام گر8(
گزینـی موجـب کـاهش فراوانـی درختـان قطـور،       تک شیوةبه

در تحقیـق  ). 34و  32، 25، 17شـود ( دار میپوسیده و خشکه
هـاي برزیـل گـزارش شـده اسـت کـه       انجام گرفته در جنگل

بـرداري  هاي بهرههرچند تراکم و سطح مقطع درختان در توده
امـا فراوانـی   نداشـتند،  تفـاوت  ه با هم برداري نشدشده و بهره

در تـوده   متر)سانتی 30(قطر برابر سینه بزرگتر از درختان قطور 
). 48( بـرداري شـده اسـت   از توده بهره بیشتربرداري نشده بهره

هاي شمال ایران نشـان داده اسـت   مطالعه انجام گرفته در جنگل
 هـاي حفاظـت شـده   دارها در تـوده خشکه که کمیت و کیفیت

  ).14است (برداري شده هاي بهرهو بهتر از توده بیشتر
دارها ایـن تحقیـق نیـز    خشکه شناسیبومبا توجه به اهمیت 

بـر فراوانـی و    گزینـی تـک منظور بررسی تأثیر اجـراي شـیوة   به
دارهاي قطور انجام گرفت. اهـداف  مشخصات درختان و خشکه

قطـور  ) بررسی و مقایسه وضعیت درختـان  1 شامل:این تحقیق 
دار) از لحاظ فراوانی، گونه، قطر، ارتفاع (سالم، پوسیده و خشکه

گزینی و حفاظت تک شیوهبههاي مدیریت شده و حجم در توده
) بررســی فراوانــی و موقعیــت 2شــده در جنگــل نــاو اســالم و 

تنـه درختـان    بـرروي هاي ایجاد شده توسط حیات وحش حفره
  باشد.می دارهاپوسیده و خشکه

  
  هاروش مواد و

  منطقه مورد مطالعه
باشـد کـه در   منطقه مورد مطالعه جنگل سري یک ناو اسالم مـی 
کیلـومتري   15حوزه آبخیز شماره هفت در اسـتان گـیالن و در   
). مختصــات 1 غــرب شــهر تــالش واقــع شــده اســت (شــکل 

 37° 31'طول شـرقی و   49° 1'تا  48° 33'جغرافیایی این سري 
 ضـریب  براسـاس منطقـه   اقلـیم عرض شمالی است.  37° 45'تا 

سـاالنه   بارش میزان دارد. قرار گروه مرطوب در مارتنود رطوبت
 2/10 دحـدو  در سـاالنه  حـرارت  درجه و میانگین مترمیلی 924

 35هـاي  از ایـن سـري پارسـل    .)10اسـت (  گـراد سـانتی  درجه
 39به وسعت  ترتیببه(حفاظت شده)  23برداري شده) و (بهره

 35نوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. پارسل عهکتار به 35و 
(مدیریت شده) در حاشیه جنـوبی مـرز سـري و مجـاور جـاده      

متـر   1550تا  1350جنگلی واقع شده و محدوده ارتفاعی آن از 
از سطح دریا و جهت عمومی شیب آن شمال غربی است. تیـپ  
غالب جنگل در این پارسـل راشسـتان همـراه بـا ممـرز اسـت.       

 ترتیـب بـه هـاي درختـی   ده ناهمسـال و سـایر گونـه   ساختار تو
پلت، شیردار، توسکا و نمـدار. ایـن    :ین فراوانی عبارتند ازبیشتر

بـا   ترتیـب بـه  1389و  1379هـاي  پارسل طی دو دوره در سـال 
 گزینیتک روشبهمترمکعب در هکتار  6/10و  7/14 هايشدت

 بـرداري قـرار  توسط شرکت سهامی جنگل شفارود مـورد بهـره  
ها شامل درختان سالم و پوسیده از قطرهـا  گرفته است. برداشت

دارها برداشـت نشـده   هاي مختلف انجام گرفته و خشکهو گونه
اســت. تعــداد درختــان برداشــت شــده در دوره اول و دوم     

اصله با میانگین قطر برابر سینه  250و  355 ترتیببهبرداري بهره
رختان برداشت شـده در  متر بودند. از کل دسانتی 3/60و  7/68

درصد آنهـا   3/10و  2/15 ترتیببهبرداري دوره اول و دوم بهره
  درختان پوسیده بودند. 

اي درختــان برداشــت شــده در دوره اول   ترکیــب گونــه 
درصـد   3/30درصـد راش،   5/53برداري عبارت بودنـد از:  بهره

 ،برداريها، اما در دوره دوم بهرهدرصد سایر گونه 2/16ممرز و 
ــرز و  3/28درصــد راش،  1/64 ــایر  6/7درصــد مم درصــد س

توزیع فراوانی قطر برابر سـینه درختـان برداشـت     .بودند هاگونه
درصد کمتر  1/8برداري عبارت بودند از: شده در دوره اول بهره

درصـد   3/25متر، سانتی 40تا  20درصد  5/14متر، سانتی 20از 
 60د بـا قطـر بیشـتر از    درص 1/52متر و سانتی 60تا  40با قطر 
 20درصد کمتـر از   1/13 ،برداريمتر، و در دوره دوم بهرهسانتی
درصد با قطر  8/37متر، سانتی 40تا  20درصد  7/19متر، سانتی

 مترسانتی 60درصد با قطر بیشتر از  4/29متر و سانتی 60تا  40
هـاي ایـن   . خروج چوب از این پارسل مانند سایر پارسـل بودند
 زمینـی انجـام گرفتـه اسـت.      طریـق سیسـتم چوبکشـی   بهسري 
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  هاي بررسی شده موقعیت پارسل هاي شمال ایران در جنگل سري یک ناو اسالم و. منطقه مورد مطالعـه در جنـگل1شکل 
  

(حفاظت شده) تقریباً در مرکز سـري و در محـدوده    23پارسل 
هـاي  متر از سطح دریا واقع شده و جـاده  1050تا  850ارتفاعی 
شود. جهت عمومی این پارسـل  ي به آن منتهی میکمترارتباطی 

شمال شرقی و شمال غربی است. ساختار توده ناهمسال و تیپ 
غالب جنگل در این پارسل نیز راشستان همراه بـا ممـرز اسـت.    

پلـت،  شـامل  ین فراوانـی  بیشتر ترتیببههاي درختی سایر گونه
گونـه  . در این پارسل هیچباشدمی دار، توسکا، بلوط و نمدارشیر

عنوان پارسل شاهد در این سـري  انجام نگرفته و به قطع درخت
  ). 10شود (حفاظت می

  تحقیقروش 
هدف از انجام این تحقیق تعیین فراوانی و مشخصـات کمـی و   

دار) در دو پارسـل  کیفی درختان قطور (سالم، پوسیده و خشـکه 
اري شده و حفاظت شده بود. با توجه به سـاختار تـوده،   بردبهره

متر سانتی 60هاي درختی، قطر برابر سینه شیوه مدیریت و گونه
). 44و  16گرفته شد ( درنظرحداقل قطر درختان قطور  عنوانبه

هاي اندازه دارهاي قطور با پالتآماربرداري از درختان و خشکه
هکتـار) و کوچـک    1تـا   1/0هکتار)، متوسـط (  15تا  3بزرگ (

). از طرفی تعیین اندازه پـالت  30گیرد (هکتار) انجام می 04/0(

Serie 1- Nav in the forests of Gilan, Iran 
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بستگی به سطح منطقه مـورد مطالعـه، تـراکم و انـدازه (قطـر و      
). 16دارهـاي قطـور دارد (  ارتفاع) مـوردنظر درختـان و خشـکه   

دارهـاي  هایی که تراکم درختان و خشـکه ها در تودهاندازه پالت
شود کـه تـراکم   هایی انتخاب میاز توده بزرگترقطور کم است، 
). در ایـن  30و  18دارهاي قطور زیـاد اسـت (  درختان و خشکه

هـاي مختلـف پـالت    هاي اولیه با انـدازه تحقیق با نمونه برداري
ین بیشترداشتن  دلیلبهآري  20آري)، اندازه  25و  20، 15، 10(

اد درختـان  دارها و درختان پوسیده بـه تعـد  نسبت تعداد خشکه
 100ها با فواصـل مـنظم   سالم مناسب تشخیص داده شد. پالت

هاي مورد مطالعـه  متر و نقطه شروع تصادفی در پارسل 100در 
پـالت در پارسـل    30برداري شـده و  پالت در پارسل بهره 35(

). در داخل 44و  40، 31، 30، 29حفاظت شده) انتخاب شدند (
برابر سـینه و ارتفـاع تمـام    قطعات نمونه نوع گونه درختی، قطر 

 440بـرداري شـده و   اصله در پارسـل بهـره   336درختان سالم (
اصله در پارسل حفاظت شده)، درختان پوسیده (درختـان زنـده   

سـوزي، رسـیدن بـه سـن     هـا، آتـش  که در اثـر آفـات، بیمـاري   
 10تـا   5 مقـدار بـه دیرزیستی و غیـره داراي پوسـیدگی طبیعـی    

اصـله در   39درصد در تاج بودنـد،   30تا  10درصد در تنه و یا 
ظت شده) و ااصله در پارسل حف 132برداري شده و پارسل بهره

درصـد   10از  بیشـتر دارهاي سرپا (درختان مرده سرپا که خشکه
 14درصد تاج آنها پوسـیدگی داشـتند،    30از  بیشترتنه آنها و یا 

 اصله در پارسل حفاظـت  93برداري شده و اصله در پارسل بهره
متـر بـود،   سـانتی  60از بزرگتـر شده) که قطـر برابـر سـینه آنهـا     

قطـر در ارتفـاع میـانی     چنـین همگیري شدند. مشخص و اندازه
گیـري شـد   دارهایی که تنه آنها شکسـته بـود نیـز انـدازه    خشکه

متغیر قطـر   ريیگدار). براي اندازهمنظور برآورد حجم خشکه(به
گیـري متغیـر ارتفـاع از    ندازهبرابر سینه از نوار قطرسنج و براي ا

دستگاه شیب سنج مدل سونتو استفاده شد. براي بـرآورد حجـم   
) 20و  12دارهاي با تنه کامـل ( درختان قطور، پوسیده و خشکه

از جدول تاریف محلی (جدول حجم یک عامله) و براي برآورد 
دارهایی که تنه آنها شکسـته بـود از فرمـول هـوبر     حجم خشکه

  ). 29و  20، 5اده شد () استف1(رابطه 

]1[                                                         × h mV = g 

دار بـه  حجم درختان قطـور، پوسـیده و خشـکه   : V، 1در رابطه 
ارتفــاع : hو  مترمربــعســطح مقطــع میــانی بــه : mgمترمکعــب، 

  دار به متر است.خشکه
سیلو بود  ببرحستاریف جدول آمده از  دستبههاي حجم

) بــه واحــد 91/0و بــا ضــرب کــردن آنهــا در ضــریب ســیلو (
هـا  شدند. با توجـه بـه اهمیـت حضـور حفـره     تبدیل  مترمکعب

هـاي بـا   دارها، تعداد (حفرهتنه درختان پوسیده و خشکه برروي
متر) شمارش و موقعیـت آنهـا (ارتفـاع از    سانتی 5از  بیشترقطر 

متـر بـا    7فلزي و بیشتر از متري با متر  7سطح زمین) تا ارتفاع 
). بـراي تجزیـه و   7گیـري شـد (  استفاده از دستگاه سونتو اندازه

 tآوري شـده از آمـار توصـیفی، آزمـون     هـاي جمـع  تحلیل داده
) با اسـتفاده از  2xدو ( هاي مستقل و آزمون ناپارامتري خینمونه

استفاده شد. نرمال بودن توزیع  19نسخه  SPSSنرم افزار آماري 
ــانس داده ــی واری ــا و همگن ــا ه ــهه ــبب ــون ترتی ــا آزم ــاي ب ه

اسمیرنوف و لون مورد تأیید قـرار گرفتنـد. بـراي    -کولموگروف
درختـان (اصـله در هکتـار) و میـانگین      مقایسه میانگین فراوانی

 tها از سطح زمین (به متر) در دو پارسل از آزمـون  ارتفاع حفره
ـ    نمونه هـاي  ی گونـه هاي مستقل و بـراي مقایسـه نسـبت فراوان

هاي ایجاد شـده (بـه   درختان (به درصد) و نسبت فراوانی حفره
     ) استفاده شد.2xدو ( درصد) در دوپارسل از آزمون خی

  

  نتایج
دارهـا در  نتایج نشان داد فراوانی درختان سالم، پوسیده و خشکه

از پارسل حفاظـت شـده اسـت و     کمتربرداري شده پارسل بهره
دار سـه در دو پارسـل داراي تفـاوت معنـی    میانگین فراوانی هر 

). میـانگین تعـداد درختـان سـالم در پارسـل      1 هستند (جـدول 
که در اصله در هکتار برآورد شد در حالی 2/52برداري شده بهره

اصـله در هکتـار    3/73 آنهـا پارسل حفاظت شده میانگین تعداد 
 1/21برداري شـده حـدود   دیگر در پارسل بهره عبارتبهاست. 

از  کمتـر متـر در هـر هکتـار    سـانتی  60له درخت قطورتر از اص
پارسل حفاظت شده است. فراوانی درختان پوسـیده در پارسـل   
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  برداري شده و حفاظت شده در جنگل ناو اسالمهاي بهرهدار) در پارسلفراوانی (اصله در هکتار) درختان (سالم، پوسیده و خشکه .1 جدول
قطر برابر سینه 

  cm60از  بزرگتر
  )n=30حفاظت شده (    )n=35برداري شده (بهره

t P-Value  
x  xS  E  %  (%)    x  xS  E  %  (%)  

  03/0*   76/3  6/78  7/9  0/19  3/73    2/97  7/8  2/13  2/52  درختان سالم
**  38/14  8/4  5/15  9/1  5/4    0/2  6/15  5/0  1/1  درختان پوسیده

 00/0  
**  71/14  6/16  3/9  9/3  5/15    8/0  6/8  1/0  4/0  دار سرپاخشکه

 00/0  
  -  -  100  -  -  3/93    100  -  -  7/53  مجموع

   و درصد خطاي آماربرداري :%  E: انحراف معیار، xS: میانگین، x: تعداد پالت، nدرصد،  99دار در سطح معنی **درصد،  95دار در سطح معنی *
  (%): درصد حضور 

  
اصله در هکتار) حدود چهـار برابـر پارسـل     5/4حفاظت شده (

ــره ــده ( به ــرداري ش ــی    1/1ب ــت. فراوان ــار) اس ــله در هکت اص
اصله در هکتار امـا   4/0برداري شده دارها در پارسل بهرهخشکه

  ).1اصله در هکتار است (جدول  5/15در پارسل حفاظت شده 
دار) در پارســل م درختــان (ســالم، پوســیده و خشــکهحجــ

از پارسل حفاظت شده است و از لحـاظ   کمتربرداري شده بهره
وجـود   دار آمـاري حجم سه فاکتور بین دو منطقه تفاوت معنـی 

بـرداري  ). حجم درختان پوسیده در پارسل بهـره 2 دارد (جدول
ت که در پارسل حفاظصورتی مترمکعب در هکتار، در 3/2شده 

ــده  ــار اســت.   5/7ش ــب در هکت ــر مکع ــممت ــینه ــم  چن حج
از پارسـل   بیشـتر دارها در پارسل حفاظـت شـده بسـیار    خشکه
  ).2 برداري شده است (جدولبهره

دارهـا در پارسـل   میانگین ارتفاع درختان پوسـیده و خشـکه  
). 2 برداري شده بـود (شـکل  از پارسل بهره بیشترحفاظت شده 

بـرداري شـده   ي سرپا در پارسل بهرهدارهامیانگین ارتفاع خشکه
آمـد کـه    دسـت بـه متر  7/17متر و در پارسل حفاظت شده  8/8

). P ;31/5 = t >001/0دار بودنـد ( داراي تفاوت آمـاري معنـی  
 5/17برداري شده میانگین ارتفاع درختان پوسیده در پارسل بهره

آمـد کـه داراي    دسـت بـه  6/22متر و در پارسل حفاظـت شـده   
). ارتفاع درختان P ;27/2 = t >031/0بودند ( يدارنیتفاوت مع

از پارسل حفاظـت شـده    بیشتربرداري شده سالم در پارسل بهره
 يدارتفـاوت معنـی  )، اما ار لحاظ آمـاري  2 آمد (شکل دستبه

  ). P ;94/1 = t <056/0ند (نداشت

ین فراوانی درختان سـالم  بیشترگونه راش در هر دو پارسل 
درصـد و   2/61برداري شده که در پارسل بهرهيطوربهرا داشت 

درصد از درختان سالم متعلـق بـه    9/26در پارسل حفاظت شده 
گونـه ممـرز پـس از راش     چنـین هم). 3 این گونه بودند (شکل

درصد در پارسـل   6/22فراوانی زیادي در هر دو پارسل داشت (
درصـد در پارسـل حفاظـت شـده).      4/25بـرداري شـده و   بهره
بـرداري شـده   اي پلت، شیردار و توسکا در پارسـل بهـره  هگونه
درصـد، امـا در پارسـل     9/1و  8/5، 5/8داراي فراوانی  ترتیببه

درصـد   7/8و  5/12، 3/14داراي فراوانی  ترتیببهحفاظت شده 
هــاي نمــدار، بلــوط و ملــج در پارســل بودنــد. درختــان گونــه

سل حفاظت که در پاربرداري شده مشاهده نشد، در صورتیبهره
درصــد بودنــد  3/1و  6/6، 3/4داراي فراوانــی  ترتیــببــهشــده 
هـاي مختلـف   دو فراوانـی گونـه   نتایج آزمون خیطبق ). 3(شکل

  p> 001/0( داري داشتنددرختان سالم در دو پارسل اختالف معنی
، 34/33  =2x .(  

هـاي مسـتقل نشـان داد کـه فراوانـی      نمونـه  tنتایج آزمـون  
اصـله در هکتـار)    32برداري شده (رسل بهرهدرختان راش در پا

اصــله در هکتــار) اســت  20از پارســل حفاظــت شــده ( بیشــتر
)026/0< P ;19/2 = t .(دو نشان داد  نتایج آزمون خی چنینهم

هـا در پارسـل   که نسبت (درصـد فراوانـی) راش بـه کـل گونـه     
از پارسل حفاظـت شـده    بیشتردرصد)  2/61برداري شده (بهره

). فراوانــی p  ،46/23  =2x > 001/0د) اســت (درصــ 9/26(
  اصـله در هکتـار)    6/18درختان ممرز در پارسل حفاظت شده (
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 برداري شده هاي بهرهدار) در پارسل. حجم (متر مکعب در هکتار) درختان (سالم، پوسیده و خشکه2جدول 

  و حفاظت شده در جنگل ناو اسالم
  

قطر برابر سینه 
  cm60از  بزرگتر

  )n=30حفاظت شده (    )n=35برداري شده (بهره
t P-Value  

x  xS  E  %  (%)    x  xS  E  %  (%)  
  02/0 *  95/3  2/88  5/9  4/64  3/253    2/98  6/9  8/48  4/174  درختان سالم
  00/0**   88/11  6/2  3/10  1/2  5/7    3/1  1/11  8/0  3/2  درختان پوسیده

  00/0 **  17/13  8/13  1/10  9/9  5/26    5/0  6/8  2/0  8/0  دار سرپاخشکه

  -  -  100  -  -  3/287    100  -  -  5/177  مجموع
 و درصد خطاي آماربرداري:  %  E: انحراف معیار، xS: میانگین، x: تعداد پالت، nدرصد،  99دار در سطح معنی **درصد،  95دار در سطح معنی *

  (%): درصد حضور
  

  

  
  

  وضعيت درختان سرپا                        
  

دار در . میانگین ارتفاع درختان سالم، پوسیده و خشکه2شکل 
  برداري شده و حفاظت شده در جنگل ناو اسالمهاي بهرهپارسل

  
د، اما از اصله در هکتار) بو 12برداري شده (بیشتر از پارسل بهره

)، P ;63/1 = t<099/0داري نداشتند (لحاظ آماري تفاوت معنی
نسبت تعداد درختان این گونه به تعداد کل درختان در  چنینهم

نداشتند داري درصد) نیز تفاوت معنی 4/25و  6/22دو پارسل (
)779/0 > p  ،08/0 = x فراوانــی درختــان پلــت در پارســل .(

ــده (  ــت ش ــله در  5/10حفاظ ــار) اص ــترهکت ــل  بیش از پارس
آنهـا  اصله در هکتـار) بـود، امـا تفـاوت      4/4برداري شده (بهره
نسبت تعـداد   چنینهم)، P ;55/1 = t <107/0( بودن يدارمعنی

 بیشـتر درصد)  3/14درختان این گونه در پارسل حفاظت شده (
دار درصد) بود و تفـاوت معنـی   5/8برداري شده (از پارسل بهره
  ).p  ،28/1 = 2x < 257/0د (آماري نداشتن

اصـله در   2/9فراوانی درختان شیردار در پارسل حفاظت شـده ( 
اصـله در هکتـار)    3بـرداري شـده (  از پارسل بهره بیشترهکتار) 

 چنینهم)، P ،06/1= t <154/0( دار نبودآنها معنیبود، اما تفاوت 
 5/12(نسبت تعداد درختان این گونه در پارسل حفاظـت شـده   

 درصـد) بـود و   8/5بـرداري شـده (  از پارسل بهـره  بیشتر) درصد
). فراوانـی  p  ،77/2  =2x < 096/0(دار نبود تفاوت آن دو معنی

 اصـله در  4/6درختان توسـکا نیـز در پارسـل حفاظـت شـده (     
اصله در هکتار) بود  1برداري شده (هکتار) بیشتر از پارسل بهره

 P ;03/1 <164/0(د داري نداشـتن و از لحاظ آماري تفاوت معنی
= tدرصد فراوانی این گونه در پارسل حفاظت شـده  چنین )، هم
درصد) بود  9/1برداري شده (درصد) بیشتر از پارسل بهره 7/8(

  ). p  ،71/4 = 2x > 030/0دار بود (و این تفاوت معنی
درصــد از درختــان  3/93هــاي راش و ممــرز حــدود گونــه

ــره  ــیده را در پارســل به ــرداريپوس ــد در   ب ــده تشــکیل دادن ش
درصد درختان پوسیده  6/39که در پارسل حفاظت شده صورتی

). درصد فراوانی درختـان  4را این دو گونه تشکیل دادند (شکل 
ــه  ــیده از گون ــل   پوس ــکا در پارس ــیردار و توس ــت، ش ــاي پل ه

  درصد، و در پارسـل  3/2و  2/2، 2/2ترتیب برداري شده بهبهره
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  برداري شده و حفاظت شده در جنگل ناو اسالمهاي بهرههاي مختلف درختان سالم در پارسل. فراوانی گونه3شکل 

  

  
  برداري شده و حفاظت شده در جنگل ناو اسالمهاي بهرههاي مختلف درختان پوسیده در پارسل. فراوانی گونه4شکل 

  
درصد بود. درختـان   5/14و  3/12، 1/11 ترتیببهحفاظت شده 
بـرداري  هاي نمدار، بلوط و ملج در پارسل بهـره هپوسیده از گون

درصد داراي  ترتیببهها این گونهه کشده مشاهده نشد در حالی
درصد در پارسل حفاظت شـده   2/1و  3/10، 0/11هاي فراوانی

دو نشـان داد کـه درصـد     ). نتـایج آزمـون خـی   4 بودند (شـکل 
ختالف اهاي مختلف درختان پوسیده در دو پارسل فراوانی گونه

جز درصد ). بهp  ،11/74  =2x > 006/0دار آماري دارند (معنی
درصـد در   6/22فراوانی درختان پوسیده ممـرز در دو پارسـل (  

درصـد در پارسـل حفاظـت     1/20بـرداري شـده و   پارسل بهره
داري آمـاري  ها اخـتالف معنـی  شده)، درصد فراوانی سایر گونه

تـان پوسـیده راش و   ). درصـد فراوانـی درخ  p > 05/0داشتند (
از پارسل حفاظت شـده   بیشتربرداري شده ممرز در پارسل بهره

توسـکا   که درصد فراوانی درختان پلت، شـیردار و بود، در حالی
  برداري شده بود. از پارسل بهره بیشتردر پارسل حفاظت شده 

  دارهـاي راش، ممـرز، پلـت، شـیردار    درصد فراوانی خشکه
، 1/8، 2/34، 0/46 ترتیببهداري شده برو توسکا در پارسل بهره

، 7/19، 9/36درصد، امـا در پارسـل حفاظـت شـده      3/5و  4/6
ــکل   3/6و  7/7، 0/9 ــد (ش ــد بودن ــکه5 درص ــاي ). خش داره

هاي نمدار، بلوط و ملـج فقـط در پارسـل حفاظـت شـده      گونه
درصـد   7/1و  1/13، 6/5 ترتیـب بـه مشاهده شد و فراوانی آنها 

ــون   ــایج آزم ــود. نت ــب ــی   یخ ــه درصــد فراوان ــان داد ک   دو نش
داري دار در دو پارسل اخـتالف معنـی  هاي مختلف خشکهگونه

ــد (  ــاري دارن ــی  p  ،04/26  =2x > 001/0آم ــد فراوان ). درص
ــرداري شــدهدارهــاي راش و ممــرز در پارســل بهــرهخشــکه   ب
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  برداري شده و حفاظت شده در جنگل ناو اسالم هاي بهرهدار در پارسلهاي مختلف خشکه. فراوانی گونه5شکل 

  

  
 برداري شده و حفاظت شده در جنگل ناو اسالمهاي بهرهدار در پارسل. فراوانی حفره روي تنه درختان پوسیده و خشکه6شکل 

 
ــد (  ــا p > 05/0بیشــتر از پارســل حفاظــت شــده بودن   )، ام

  دارهــاي پلــت، شــیردار و توســکا دردرصــد فراوانــی خشــکه
بـرداري شـده بـود    ارسل حفاظت شده بیشـتر از پارسـل بهـره   پ
)05/0 < p .(  

بـرداري شـده و حفاظـت شـده فراوانـی      در هر دو پارسل بهـره 
دارهـا  هاي ایجاد شده توسط پرندگان برروي تنـه خشـکه  حفره

هـاي ایجـاد شـده بـرروي تنـه درختـان       بیشتر از فراوانی حفره
هـاي ایجـاد شـده    حفرهچنین فراوانی ). هم6پوسیده بود (شکل 

دارهـا در پارسـل حفاظـت    برروي تنه درختان پوسیده و خشکه
. در پارسل  )6 برداري شده بود (شکلاز پارسل بهره بیشترشده 

دارها داراي حفره در تنـه  درصد خشکه 87حفاظت شده حدود 
دارهــاي پارســل درصــد خشــکه 43کــه خــود بودنــد در حــالی

 ).p  ،67/15  =2x > 001/0( ندحفــره داشــتنبــرداري شــده بهــره
درصد درختان پوسیده در پارسـل حفاظـت    54حدود  چنینهم

  درصـــد درختـــان 12در حـــالی کـــه  داشـــتندشـــده حفـــره 
ــره  ــل به ــیده در پارس ــد پوس ــره بودن ــده داراي حف ــرداري ش   ب

)001/0 < p  ،46/20 = 2x.(   
 بـرروي هاي ایجاد شده از سطح زمـین  میانگین ارتفاع حفره

هـاي  از ارتفاع حفـره  بیشتردر هر دو منطقه  ن پوسیدهتنه درختا
). 7 آمـد (شـکل   دسـت بـه دارهـا  تنه خشـکه  بررويایجاد شده 

تنه درختان پوسـیده   بررويهاي ایجاد شده میانگین ارتفاع حفره
متر و در پارسل حفاظـت شـده    2/9برداري شده در پارسل بهره

میـــانگین ). p ،74  =df ،299/2 = t > 024/0( شـــدمتـــر  3/8
دارهــا در تنــه خشــکه بــررويهــاي ایجــاد شــده ارتفــاع حفــره
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  برداري شده و حفاظتهاي بهرهدارها در پارسل. میانگین ارتفاع حفره روي تنه درختان پوسیده و خشکه7شکل 

  در جنگل ناو اسالم شده
  

 4/5متر و در پارسل حفاظت شـده   5/6برداري شده پارسل بهره
  ). p ،86  =df ،338/2  =t > 022/0دست آمد (متر به

  
  گیريبحث و نتیجه

در ایــن تحقیــق فراوانــی و مشخصــات درختــان قطــور، ســالم، 
ــهپوســیده و خشــکه شــیوه دار در دو پارســل مــدیریت شــده ب

گزینی و حفاظت شده در جنگـل نـاو اسـالم گـیالن مـورد      تک
بررسی قرار گرفـت. نتـایج نشـان داد فراوانـی هـر سـه شـکل        

ــان  ــکه   درخت ــیده و خش ــالم، پوس ــور (س ــل قط دار) در پارس
اسـت.   کمتـر برداري شده نسبت به پارسـل حفاظـت شـده    بهره
هاي تشکیل دهنده درختـان  حجم، ارتفاع و تعداد گونه چنینهم

بـرداري شـده   دار در پارسـل بهـره  قطور سالم، پوسیده و خشکه
آمـد. کـم بـودن فراوانـی      دسـت بهاز پارسل حفاظت شده  کمتر
بـرداري شـده نسـبت بـه پارسـل      ان قطور در پارسل بهـره درخت

هاي انجام گرفته از درختان قطـور  دلیل برداشتحفاظت شده به
برداري در گزینی طی دو دوره بهرهشیوة تک(سالم و پوسیده) به

کـه در  يطـور بهباشد. از این پارسل می 1389و  1379هاي سال
اصـله در   1/2و  3/5 یبترتبهبرداري دوره اول و دوره دوم بهره

هکتار درخت قطـور از ایـن پارسـل برداشـت شـده اسـت. در       
گونـه  ها از پارسل حفاظـت شـده هـیچ   که در طی این سالحالی

پارسـل شـاهد و    عنوانبهبرداشت درخت انجام نگرفته است و 
  دارهـا در پارسـل  فراوانـی خشـکه   چنینهمحفاظت شده است. 

  
  
  

کـه  برداري شده بود در حـالی رهاز پارسل به بیشترحفاظت شده 
داري هـا خشـکه  ها در طی ایـن سـال  کدام از این پارسلدر هیچ

برداشـت   دلیـل بهتواند برداشت نشده است. این موضوع نیز می
برداري شده و عدم امکان درختان قطور و پوسیده از پارسل بهره

دار رسیدن آنها به سن دیرزیستی و تبدیل شدن آنها بـه خشـکه  
هاي پهـن بـرگ آمریکـا    . در تحقیق انجام گرفته در جنگلباشد

گزینـی  تک شیوهبههاي مدیریت شده دارها در تودهتراکم خشکه
اصـله   2/44هاي مدیریت نشده اصله در هکتار و در توده 1/14

). نتایج این تحقیـق نشـان داد   33در هکتار گزارش شده است (
مترمکعـب   0/4 مدیریت شده دارهاي سرپا در تودهحجم خشکه

مترمکعب در هکتـار   5/26در هکتار اما در پارسل حفاظت شده 
هـاي خیـرود نوشـهر در    است. در تحقیق انجام گرفته در جنگل

دارها در دو پارسل از لحاظ سـابقه  استان مازندران حجم خشکه
خوردگی متفاوت مورد بررسی قـرار گرفـت و   مدیریتی و دست

خورده و سابقه مدیریتی دست ترکمنتایج نشان داد که در پارسل 
از  بیشـتر مترمکعـب)   9/1دارهـا ( ، حجم در هکتار خشکهکمتر

ــادتر (  ــا ســابقه مــدیریت و دســت خــوردگی زی  0/1پارســل ب
دارهاي سرپا در هر هکتـار  ). حجم خشکه41مترمکعب) است (

 01/1خانـه) و  (بخش نم 86/1ریت شده خیرود کنار جنگل مدی
). در تحقیـق  9رش شـده اسـت (  (بخش پـاتم) مترمکعـب گـزا   

دارهاي سرپا در هر هکتار جنگل مـدیریت  دیگري حجم خشکه
(بخش چیلر) مترمکعـب گـزارش شـده     26/4 شده خیرود کنار
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هـاي برونئـی کـاهش    ). تحقیق انجام گرفتـه در جنگـل  4است (
گزینی هاي تکدر توده )cm 50 > DBHقطور (فراوانی درختان 

بـرداري از  دهد بهرهتایج نشان می). این ن47گزارش شده است (
هاي مورد مطالعه موجب کاهش درختان قطور و پوسـیده  جنگل

دارها شده است، که شده و کاهش آنها نیز منجربه کاهش خشکه
و  34، 32، 25، 17همسو با نتایج سایر تحقیقات انجام گرفتـه ( 

هاي پهن بـرگ آمیختـه   ) است. تحقیق انجام گرفته در جنگل52
در  )cm 50 > DBHقطـور ( نیز کاهش فراوانی درختـان   تایلند
ــوده ــک ت ــاي ت ــت (  ه ــده اس ــزارش ش ــی گ ــراکم 21گزین ). ت
متـر در  سـانتی  23از  بزرگتـر دارهاي با قطر برابـر سـینه   خشکه
بـرداري شـده   هـاي بهـره  برگ آمریکا در تودههاي سوزنیجنگل

 6/28بـرداري نشـده   هـاي بهـره  اصله در هکتار اما در توده 3/9
). در مطالعه انجام گرفتـه  52اصله در هکتار گزارش شده است (
دارهاي با قطر برابر سـینه  کهدر جنگل خیرود نوشهر تعداد خش

اصله در هر هکتار گـزارش شـده    3/19متر سانتی 5/7تر از بزرگ
بـرداري موجـب افـزایش    ). افزایش طـول دوره بهـره  12است (

  ).37شود (دارها میکمیت و کیفیت خشکه
گزینی عـالوه بـر کـاهش فراوانـی درختـان      برداري تکبهره

هـاي آنهـا نیـز    دارها، موجب کاهش تعداد گونـه قطور و خشکه
دارهـا در پارسـل   که درختان قطـور و خشـکه  يطوربهشده بود. 

برداري شـده از پـنج گونـه راش، ممـرز، پلـت، شـیردار و       بهره
اظـت  کـه در پارسـل حف  توسکا تشکیل شده بودند، در صـورتی 

ذکر شده سه گونه نمدار، بلـوط و ملـج    هايشده عالوه بر گونه
هـاي راش و  برداري شـده گونـه  نیز مشاهده شد. در پارسل بهره

درصـد درختـان    2/93درصد درختان سـالم قطـور،    7/84ممرز 
ــیده و  ــکه 2/80پوس ــد. در  درصــد خش ــکیل دادن ــا را تش داره

 3/52ممرز  هاي راش وکه در پارسل حفاظت شده گونهصورتی
 6/56درصد درختان پوسیده و  6/39درصد درختان سالم قطور، 

هـاي  بودن تعـداد گونـه  دارها را تشکیل دادند. کمدرصد خشکه
برداري شده نسبت بـه  دار در پارسل بهرهدرختان قطور و خشکه

هـاي  قطع و برداشت درختان گونـه  دلیلبهپارسل حفاظت شده 
شـد. ایـن   بابرداري مـی دوره بهرهنمدار، بلوط و ملج در طی دو 

درختان قطع شده و فرصتی براي تبدیل شدن به درختان قطـور،  
اند. البته به این موضوع نیـز بایـد   دار را نداشتهپوسیده و خشکه

توجه داشت کـه پارسـل حفاظـت شـده در محـدوده ارتفـاعی       
برداري شـده قـرار دارد و تنـوع    تري نسبت به پارسل بهرهپائین
بـود. تحقیقـات انجـام گرفتـه در      بیشـتر ي درختـی آن  هـا گونه

بـر   هـا اي تـوده هاي آمریکا نشان داده است ترکیب گونـه جنگل
  ). 36دارها تأثیر دارد (فراوانی خشکه

هاي ایجاد شده توسـط حیـات   نتایج نشان داد فراوانی حفره
از درختـان پوسـیده    بیشتردارها تنه خشکه بررويوحش جنگل 

دارهـا نسـبت بـه    در خشـکه  بیشترتنوع غذایی  است. فراوانی و
 چنـین هـم درختان پوسیده ممکن اسـت دلیـل ایـن امـر باشـد.      

دارهـا  تواند در ارتباط با سیر توالی جنگل باشد، زیرا خشـکه می
هاي ایجاد باشند. فراوانی حفرهدر مراحل نهایی توالی جنگل می

ل دارهـا در پارسـ  تنـه درختـان پوسـیده و خشـکه     بـرروي شده 
دسـت آمـد.   برداري شـده بـه  از پارسل بهره بیشترحفاظت شده 

درختـان   بزرگترهاي (قطر و ارتفاع) تواند اندازهدلیل این امر می
دارها در پارسل حفاظت شده نسبت به پارسـل  پوسیده و خشکه

حفاظتی بودن و  دلیلبهتواند می چنینهمبرداري شده باشد. بهره
ن پارسل حفاظت شـده بـراي حیـات    تردد کمتر افراد و امن بود
 بـرروي هاي ایجاد شده از سطح زمین وحش باشد. ارتفاع حفره

دارها و در پارسـل حفاظـت   از خشکه بیشترتنه درختان پوسیده 
نظـر  دسـت آمـد. بـه   بـرداري شـده بـه   از پارسل بهره کمترشده 
ي از پسـتانداران  بیشترهاي رسد در جنگل مورد مطالعه گونهمی

ها، ها، کمر کولیمانند سنجاب، سمور، انواع دارکوب و پرندگان
جغد و سینه قرمز در پارسل حفاظـت شـده نسـبت بـه پارسـل      

انـد. بـا توجـه بـه     ستفاده کردهدارها ابرداري شده از خشکهبهره
دارهاي قطـور  ه امنیت حیات وحش استفاده کننده از خشکهاینک
بـاد افتـادگی   هاي صـیاد و خطـر   پوسیده در مقابل گونه کمترو 

است، بسـیاري   قطر و پوسیدگی زیاددارهاي کماز خشکه بیشتر
پوسـیده   کمتـر دارهاي قطور و از حیات وحش جنگل از خشکه

دارهـاي بـا   خشـکه  چنـین همکنند. زیستگاه استفاده می عنوانبه
تري سرپا باقی خواهنـد  درجه پوسیدگی کم، مدت زمان طوالنی
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کانـادا درختـان پوسـیده و     هـاي سـوزنی بـرگ   ماند. در جنگـل 
فراهم  زیستگاهگونه حیات وحش  40دارها براي بیش از خشکه

هـایی بـا   زیسـتگاه دارها ). درختان پوسیده و خشکه35کنند (می
هـاي مختلـف حیـات وحـش     موارد استفاده متفاوت براي گونه

گـاه و محـل   کننـد کـه شـامل آشـیانه، کمـین     جنگل فراهم مـی 
هایی مانند دارکوب، جغد، سـمور و  ونهها (گاستراحت در حفره

هـاي  تنـه  بـرروي ها (انواع پرندگان) یـا  شاخه بررويسنجاب)، 
ــزان  پوســت رويشکســته (جغــدها)،  ــده شــده و آوی هــاي کن

هـا و  ها و خزندگان)، محل تغذیه زیر پوست (دارکـوب (خفاش
باشـد  هاي نشستن (عقاب، باز و جغد) مـی قرمزها) و محلسینه

هاي پرنـدگان  دارها براي بسیاري از گونهخشکه نچنیهم). 51(
زدن، تمیـز   یابی، صدامحل مناسبی براي زمستان گذرانی، جفت

گـذاري اسـت. عـالوه بـر سـمور و      کردن منقار، آمیزش و تخم
تیغـی و   دیگري نیـز ماننـد خـرس، جوجـه     پستاندارانسنجاب 

ا دارهـ هاي مختلف از درختان پوسیده و خشکهشکلراسو نیز به
). درختـان پوسـیده و   51کننـد ( اسـتفاده مـی   زیسـتگاه  عنوانبه

هاي حیـات  براي گونه زیستگاهدارها عالوه بر مهیا کردن خشکه
هـا،  هـا، قـارچ  وحش قابل دید، بلکـه بـراي بسـیاري از مـوش    

). در 52کننـد ( مهیا مـی  زیستگاهمهرگان نیز حشرات و سایر بی
د کنـار نوشـهر گـزارش    هاي خیروتحقیق انجام گرفته در جنگل

دارهــا را، درصــد از حجــم کــل خشــکه 36تــا  32شــده اســت 
در طبقـات   آنهـا درصـد   70و  دارهاي سرپا تشـکیل داده خشکه

  ). 7متر هستند (سانتی 40قطري باالي 
هاي طبیعی براي پایداري و حفظ تنوع زیسـتی خـود   جنگل

نـی  گزینیاز به ساختارهاي نامنظم دارند. هدف از مـدیریت تـک  
هـا بـراي   هاي نامنظم اسـت. در مـدیریت جنگـل   نیز ایجاد توده

دارهـا نیـاز بـه    تعیین تعداد مناسب درختـان پوسـیده و خشـکه   
ها، فراوانی و نحوه استفاده حیات وحش از آنهـا و  دانستن گونه

). در تحقیق انجام گرفته در 51و  42دارها است (پویایی خشکه
شده است گونه، اندازه و  هاي خیرود کنار نوشهر گزارشجنگل

دار تأثیر معنـی  آنهادارها در میزان افتادن درجه پوسیدگی خشکه
دارهـاي ممـرز   دارهـاي راش زودتـر از خشـکه   دارند و خشـکه 

دارهـاي بـا قطـر برابـر سـینه      ). تعداد مناسب خشکه6افتند (می
بـرگ   هـاي پهـن  متر را در هر هکتار جنگلسانتی 45از  بزرگتر
). امروزه 31اند (پیشنهاد داده اصله 3/3) و 46اصله ( 5/2آمریکا 

هـاي مختلـف مـدیریت    اي در مورد تأثیر شیوهمطالعات گسترده
دارهـا در نقـاط مختلـف دنیـا     جنگل بر کمیت و کیفیت خشکه

). تحقیقـات انجـام گرفتـه نشـان داده     45و  37گیـرد ( انجام می
دارهـاي  کهاز خشـ  بیشـتر دارهاي انبوه معمـوالً  است که خشکه

). در 51گیرنـد ( پراکنده مورد استفاده حیـات وحـش قـرار مـی    
دارهـا حفاظـت   هاي کانادا از درختـان پوسـیده و خشـکه   جنگل

دارها در اکولوژي جنگل، ش خشکهق). با توجه به ن51شود (می
ــش  ــیاري از بخ ــل  در بس ــدیریت جنگ ــاي م ــا  ه ــاي آمریک ه

 درنظـر ش آنهـا  استانداردهایی از لحاظ کمیت، کیفیـت و پـراکن  
). درختان قطور و سالم عـالوه بـر حفـظ    22گرفته شده است (

ساختار جنگل و تولید بذر و اسـتمرار تجدیـد حیـات جنگـل،     
بـرداري بـه تعـداد مناسـب و از     هاي بهرهتوانند در طی دورهمی

هاي مختلف در توده بـاقی بماننـد تـا تبـدیل بـه درختـان       گونه
اي حمـایتی خـود را ادامـه    هـ دار شده و نقـش پوسیده و خشکه

  ). 2دهند (
توان بیان داشـت کـه هـر چنـد     گیري کلی میدر یک نتیجه
گزینی موجب حفظ ساختار آمیخته ناهمسال و اجراي شیوة تک

هـاي  تجدید حیات طبیعی درختان شده و مناسب بـراي جنگـل  
بـرداري  منطقه مـورد مطالعـه اسـت، امـا در طـی دو دوره بهـره      

دارهـا  کیفیت درختـان قطـور و خشـکه   موجب کاهش کمیت و 
هـاي تحـت   برداري در تودهشود که بهرهشده است. پیشنهاد می

هـاي  گزینی طوري انجام شود که عالوه بـر هـدف  مدیریت تک
پرورشی، افزایش کمی و کیفی حجـم تـوده، تنظـیم آمیختگـی،     
ایجاد، استقرار و گسترش تجدید حیات طبیعی، درختان پوسیده 

نیز به تعداد و حجم مناسـب همـواره در جنگـل    دارها و خشکه
  حفظ و نگهداري شوند.
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