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  چکیده

پوسیدگی  هکیفیت یا درج ماکروفون با ايگونه تنوع بررسی ارتباط بین پژوهشاین  هدف از
 108شرق هیرکانی است. به این منظور  هايراش و تعدادي از عوامل محیطی در جنگل دارخشکه
که داراي فراوانی مناسب در چهار درجه نحويبه ،شدانتخاب  بنديمونهبه روش  دار افتاده راشخشکه

متر  900تا  250بین ارتفاع  طبقه سهمتري و سانتی 100دار از ده تا قطري خشکه طبقه سهپوسیدگی، 
 - هاي یافتماکروفون آوري شد.جمع چوبدرونو  رپوستیزهاي ماکروفون نمونه داراز هر خشکه .ندبود

بود. نتایج  تحقیقخانواده در طول دوره  27رده، ده راسته و  هفتمتعلق به  دارهاي راششده روي خشکه
و دو  Arionidaeو  Lumbricidae، دو خانواده Geophilomorphaو  Coleopteraنشان داد که دو راسته 

غنا و تنوع ارتفاع افزایش با به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را داشتند.  Octotemnusو  Julus جنس
کاهش  هاي غلبه ماکروفوندرجه پوسیدگی) شاخص( دارماکروفون کاهش یافت. با افزایش کیفیت خشکه

ترین مهم از سطح دریا متغیرهاي شیب دامنه و ارتفاع .زوده شداف غنا و تنوع ماکروفونبر  ولی ،یافت
 .معرفی شدنددار افتاده راش در این منطقه ماکروفون خشکه ايگونه تنوعة کنندکنترلعوامل محیطی 
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  مقدمه
زنده در  هاياجتماع دیگرجنگلی مانند  هاياکوسیستم

ها ارگانیسم دیگراثر تولد، رشد و مرگ درختان و 
دائم در حال تغییر و تحول هستند  طوربه
)Lindenmayer and Franklin, 2002 بر اساس .(

پوشش جنگل تاج بازشدگی ،هاروشنه ییایپو هینظر
 زمانمدتاست که پس از طی  یعیاختالالت طب جزو

با رسیدن به  درختان و دهدیرخ م قطعطور به یکاف
 که جداشدهپوشش از اشکوب تاج زیستیدیرسن 
 ,Yamamotoهاست (شروع توالی روشنه مرحله

و خشک شدن درختان  زیستیدیر). با پایان سن 2000
شروع به  ها و تنهریخته و شاخه هاهاي آنسرشاخه

دار نامیده کند. این درختان پوسیده خشکهپوسیدن می
شوند و بخشی از چوب مرده جنگل هستند می

)Hagan and Brove, 2001پایان  دارها در اثر). خشکه
 - دیردرختان و همچنین قبل از سن  زیستیدیرسن 

هاي در اثر نارسایی ژنتیکی و یا در اثر تنش زیستی
آفات و  یا در اثر مانند گرما، سرما، خشکی یمحیط

 Ganey, 1999; Habashi etشوند (ها ایجاد میبیماري

al., 2004; Santiago and Roclewaldo, 2005(. 
براي جانوران و  را زیستگاهیدارهاي سرپا خشکه

دارهاي خشکه کنند.برخی گیاهان در جنگل فراهم می
در زادآوري، آشیان  گذاشتنتأثیرافتاده ضمن 

اکولوژیکی جدیدي را براي بسیاري از گیاهان و 
را در  مهمجانوران فراهم کرده و نقش اصلی و 

 Habashi andکنند (ي مواد غذایی ایفا میچرخه

Mahmoudi, 2005; Santiago and Roclewaldo, 
ها را به خود ها و باکتريقارچ ،دار تازهخشکه). 2005

محکم لیگنین را که  ۀقادرند الی چراکهکند، جذب می
تخریب کنند. پس از آن  ،کننداز درخت محافظت می

تحول رسد که از مواد آلینوبت به دیگر جانوران می
هاي مختلف . گونهکنندتغذیه  شدهدگرگونیافته یا 

هاي متفاوتی از جانوران نیازمند انواع مختلف و کیفیت
یرگذار در تأثعوامل  ترینمهمدارها هستند. خشکه

دار، موقعیت خشکه ۀاز: گون اندعبارت هاآنانتخاب 
دار، دار شامل سرپا یا افتاده، اندازه خشکهخشکه
گذرد و مرحله ی که از مرگ درخت میزمانمدت

). یکی از Stevenson, 2002(دار پوسیدگی خشکه
در  زیستی تنوعدارها، حفظ اهداف نگهداري خشکه
). Stokland et al., 2012( اکوسیستم جنگل است

-مهره جزء ارگانیسمها و حیوانات بیبسیاري از قارچ

باشند که بر روي در جنگل می کنندههیتجز هاي
 ,.Aghajani et alکنند (دگی میدارهاي افتاده زنخشکه

2016.(  
جنگلی که داراي حجم بیشتري از  شدهمشخص

هاي عمومی بیشتري از داراي گونه باشددار خشکه
 .)Siitonen, 1994خوار است (هاي چوبسوسک

Schiegg (2001)  به بررسی تنوع حشرات
ها و موجود بر روي تنه) Saproxylicساپروکسیلیک (

هاي راش در جنگل ةافتاده و خشکیدهاي شاخه
هاي اروپاي مرکزي پرداخت. نتایج نشان داد که شاخه

-هاي بیشتري از دوباالن و قابخشکیده میزبان گونه

اي باالتري را نیز خوار بوده و تنوع گونهباالن چوب
دهند. همچنین ها به خود اختصاص مینسبت به تنه

عرض م وار درخباالن چوبهاي بیشتري از قابگونه
ها مشاهده هاي خشکیده نسبت به تنهتهدید در شاخه

هاي . وي پیشنهاد کرد که بهتر است شاخهشد
باقی بماند تا زیستگاه  درختان در جنگل شدهدهیبر

خوار فراهم آورده و مناسبی را براي حشرات چوب
در جنگل را افزایش دهند. در بررسی  زیستی تنوع
 اروپایی مشخص شد کهکشور  7سایت در  209

هایی با مقدار جنگل خوار درفراوانی سوسک چوب
تر همیشه بیشتر هاي گرمدار و رویشگاهبیشتر خشکه

دار در است و نگهداري مقدار بیشتري خشکه
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هاي سرد و کوهستانی کشورهاي اروپایی رویشگاه
و  Lachat et al., 2012(. Haghverdiتوصیه شد (

روي  بال جنگلحشرات قاب ) تنوع2013همکاران (
دارهاي راش (در چهار درجه پوسیدگی) در خشکه

ی قرار دادند. نتایج نشان موردبررساستان مازندران را 
بال داد که در حدود نیمی از حشرات قاب

دارهاي با درصد) به خشکه 4/48شده (يآورجمع
ترین درصد دو تعلق دارد. پایین درجه پوسیدگی

-درصد) به خشکه 4/12بال (قابی حشرات فراوان

داشت.  اختصاص چهار دارهاي با درجه پوسیدگی
هاي تنوع، غنا و یکنواختی میانگین شاخص ۀمقایس

 هايهبرداري شده در درجبال نمونهحشرات قاب
آماري  ازنظردارهاي راش مختلف پوسیدگی خشکه

درصد نشان  95داري در سطح احتمال اختالف معنی
هاي تنوع، غنا و شاخص قدارن منداد. باالتری

 دارهاي با درجه پوسیدگییکنواختی نیز به خشکه
دارهاي روند پوسیدگی خشکه چهار اختصاص داشت.

هاي هیرکانی راش در جنگل آمیخته راش جنگل
که زمان الزم براي  شدمشخص  و شدهبررسی

 30دار در طبیعت درصد از جرم خشکه 95پوسیدگی 
 49و در بررسی دیگر  )Alidadi et al., 2014سال (
) است. مجموع زمان Sefidi et al., 2015سال (
براي پوسیدگی تمام مراحل پوسیدگی بر  ازیموردن

دار راش در دو اساس چهار درجه پوسیدگی خشکه
 شدهگزارشسال  36و  27 ترتیب بهتحقیق فوق 

هاي تنوع قارچ Sefidi and Etemad (2015) است.
دارهاي جنگل طبیعی وي خشکهر را ماکروسکوپی

ند و مشخص شد غناي کردراش خیرودکنار بررسی 
دارهاي داراي ابعاد و درجات ها بین خشکهقارچ

و  Mullerداري دارد. پوسیدگی مختلف تفاوت معنی
دار در )، در پژوهشی نقش خشکه2013همکاران (

، در حمایت از تنوع محیطی عواملمقایسه با دیگر 

هاي هیرکانی را ساپروکسیلیک در جنگلهاي گونه
گونه سوسک  134که  بررسی کرده و نشان دادند

گونه آن  12گونه آن بومی و  23خوار که حداقل چوب
) هستند Old-Growth( زیستدیرهاي شاخص جنگل

دار حجم خشکه هاآن. کنندیمدارها زندگی روي خشکه
عامل تفسیرکننده تغییرات حشرات  ترینمهمرا 

 عوامل محیطی دیگرساپروکسیلیک در مقایسه با 
 1392 ماهيدمعرفی کردند و تغییر قانون اخیر مصوب 

دار از جنگل را خواستار در مورد برداشت خشکه
  شدند.

 تنوعدر  یتوجهقابل طوربه جوامع جانوران
عملکردي نیز از  از نظرها نقش دارند و جنگل زیستی

-Behanهستند ( هاي جنگلیموجودات مهم اکوسیستم

Pelletier and Newton, 1999ویژه). ماکروفون و به 
 تنوعهاي از بارزترین مؤلفه خوارهاي چوبسوسک
 ,.Ayuke et al( استها در بیشتر اکوسیستم زیستی

2009; Villa-Castillo and Wagner, 2002(.  با توجه
 دار راش و کیفیتناشناخته بودن اثر خشکهبه 

هاي در جنگل پوسیدگی آن بر تنوع ماکروفون
کیفیت  تأثیر هیرکانی، هدف از این تحقیق بررسی

هاي شرق راش در جنگل افتاده دارخشکه پوسیدگی
  .استماکروفون  ايگونه تنوعهیرکانی بر تغییرات 

  هامواد و روش
آموزشی و پژوهشی یک جنگل سري  این پژوهش در

شرق هیرکانی  هايجزو جنگلکه  نیادکتر بهرام
 عرضدر  ، انجام شد. این سريشودمحسوب می

 43درجه و  36دقیقه و  45درجه و  36جغرافیایی 
دقیقه  24درجه و  54جغرافیایی  طولدقیقه شمالی و 

و مساحت  قرارگرفته دقیقه شرقی 21درجه و  54و 
کیلومتري  17جنگل در  هکتار است. این 1699آن 

تا  240 بینارتفاع آن  ،جنوب غربی گرگان قرار دارد
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متر از سطح دریا متغیر است. جنگل آموزشی و  2168
و بر  است نیا داراي اقلیم خزريدکتر بهرام پژوهشی

 شناسی دریافتی از ایستگاه هواشناسیاساس آمار اقلیم
کیلومتري شمال حوزه،  8در فاصله  گرگان آبادهاشم
که  استمتر میلی 649بارندگی متوسط ساالنه  مقدار
کند. متر در سال تغییر میمیلی 817الی  528بین 

-دستیابی به اطالعات کمی و کیفی خشکه منظورهب

مقدماتی  دارهاي موجود ابتدا با انجام جنگل گردشی
رهاي دادارها شناسایی و مشخص شدند. خشکهخشکه

هاي افتاده و بدون تاج بودند که به افتاده شامل تنه
شدند چهار درجه پوسیدگی به شرح زیر تقسیم 

)Sefidi and Etemad, 2015(. پوسیدگی  یک درجه
، تمام پوست جامد و افتادهتازه که شامل درخت

که وزن  پوسیدگی درجه دو. استها موجود شاخه
وجود پوسیده اما هنوز  چوببرون، شدهحفظکماکان 

غایب هستند.  هااما شاخه ، پوست جامد استدارد
که وزن چوب کم شده، پوست  درجه سه پوسیدگی

ی موجود نیست، یهابخشو در  ترك شدهترك
ساختار جامد  چوبدروناز بین رفته و  چوببرون

طور به چوبدرون ندارد و درجه چهار پوسیدگی که
در کف جنگل  برآمدگی شکلبه  شده و تکهعمده تکه

  خاك است. سطح ترازاوقات هم یگاهبوده و حتی 
  هاآوري دادهروش جمع -
به در جنگل،  ازیموردنآوري اطالعات جمع منظوربه

 ةبرداري به سه ردمنطقه نمونه ،بنديمونهروش 
 متر تقسیم 701- 950و  451- 700، 201- 450ارتفاعی 

 هايهبراي درجو در هر رده ارتفاعی سه تکرار 
تکرار از  و سهدار افتاده پوسیدگی مختلف از خشکه

-متر نمونهسانتی 71- 100و  41- 70، 11- 40 میانهقطر 

دار خشکه 108از  درمجموعترتیب، ینابهبرداري شد. 
چهار  ،ارتفاعی طبقهسهبرداري صورت گرفت (نمونه

سه تکرار). زمان و  سه کالسه قطري ،درجه پوسیدگی

برداري از ماکروفون در منابع مناسب براي نمونه
 Rahmani and( است یدشدهقمختلف متفاوت 

Miyvan, 2004; Ruiz et al., 2008(.  تغییرات فصلی
هاي اقلیمی موجب تغییر خصوصیات از طریق تفاوت

 ,Wardleد (شوو تنوع ماکروفون می گیاهی پوشش

اطمینان از محاسبه دقت تنوع  . براي حصول)2006
در سه فصل بهار تا ماکروفون  يبردارنمونه ،ايگونه

 براي. )Ruiz et al., 2008تابستان انجام شد (
دار افتاده داراي جداسازي ماکروفون فعال روي خشکه

پوست، ابتدا پوست با دقت توسط چاقوي تیز برداشته 
در . شدآوري جمع رپوستیزشد و کلیه ماکروفون 

دارهاي خشکه دارهاي پوسیده فاقد پوست یاخشکه
هاي زیرپوست، داراي پوست پس از برداشت نمونه

ي موتور - ارهافتاده توسط داربرشی از چوب خشکه
قطع و از طریق تکان دادن قطاع، جداسازي ماکروفون 

 ,.Siitonen, 2001; Coleman et al( به روش دستی

2004; Ruiz et al., 2008( پس از نمونه شد. مانجا-

 برايهاي مخصوص در کیسه برداري، ماکروفون
براي حفظ و  شناسایی به آزمایشگاه منتقل شدند.

ها تا زمان شناسایی از ظروف نگهداري نمونه
درصد  75 - 90دار حاوي اتانول پالستیکی درب

)Yang and Chen, 2009 ماکروفون با شد) استفاده .
، Borror et al.,1989( وجوداستفاده از کلید شناسایی م

Ruiz et al., 2008(  تا سطح جنس در آزمایشگاه
و اکولوژي دانشگاه علوم کشاورزي و  یپزشکاهیگ

  گرگان شناسایی شدند. طبیعی منابع
و فیشر،  ، سیمپسونوینرهاي تنوع شانونشاخص

و منهنیک، غلبه  غناي مارگالف یکنواختی سیمپسون،
افزار با استفاده از نرم سیمپسون چیرگیو  پارکر- برگر
Past .ها از نرمداده لیوتحلهیتجزدر  محاسبه شدند-

ها پس از . دادهشد استفاده SPSS 21 افزار آماري
آماربرداري وارد  هايبرگهو استخراج از  کردن مرتب
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. ابتدا با استفاده از دستور نمودار شدافزار این نرم
هاي پرت شده، حذف دادهي اقدام به شناسایی و اجعبه

ها با استفاده از سپس آزمون نرمال بودن پراکنش داده
اسمیرنوف انجام گرفت. از آنالیز - آزمون کولموگروف

تجزیه واریانس براي تحلیل تأثیر ارتفاع از سطح دریا، 
 ايدار بر تنوع گونهدرجه پوسیدگی و قطر خشکه

ه ماکروفون در سطح خانواده استفاده شد و مقایس
درصد  95ها با آزمون دانکن در سطح احتمال میانگین

 دار با فراوانیبین حجم خشکه ۀانجام شد. رابط
دار با استفاده از هاي ماکروفون روي خشکهخانواده

 .شدرگرسیون خطی تعیین 

  نتایج
هفت رده به نمونه ماکروفون متعلق  431در مجموع 

)Class،( ده راسته )Order(  خانواده 27و )Family( 
ی طورکلبه آوري شد.جمع پژوهشدر طول دوره 

دار راش روي خشکه شدهيآورجمع هايماکروفون
، )Insecta(رده زیر بودند: حشرات  هفت مربوط به

 ،)Chilopodaپایان ()، صدArachnidaعنکبوتیان (
)، Gastropodaپایان ()، شکمDiplopoda( هزارپایان
زرهیان نرم )،Clitellataتنان (کمربندبه

)Malacostraca.( ده  چنین در این هفت رده، تعدادهم

خانواده شناسایی شدند که در  27راستۀ زیر به همراه 
  شده است:جدول یک گزارش

باالن )، نازكColeopteraبالپوشان (باالن یا سختقاب
-یا موریانه جورپایان )،Hymenoptera( غشاییانیا بال

ها عقرب)، شبهAraneae)، عنکبوت (Isopoda( ها
)Pseudoscorpionida) صدپاها ،(Geophilomorpha،( 

هزارپاها  )،Stylommatophoraداران (چشمستون
)Julida) سوسریان ،(Blattodea،( هاي حلقوي کرم
)Haplotaxida.( 

باالن راسته قاب شدهيآورجمع هاياز بین نمونه
Coleoptera  راسته و  نیترفراوانخانواده  16با

کمترین فراوانی ماکروفون  Geophilomorpha صدپاها
پراکنش  بر اساس .داشتنددار راش را روي خشکه

توان بیان داشت که خانواده خانواده نیز چنین می
Curculionidae  وArionidae  کمترین فراوانی و

بیشترین فراوانی  Lumbricidaeو  Julidaeخانواده 
-  جنسرا داشتند. دار راش ماکروفون روي خشکه

Julus کهدرحالی ،تعداد مشاهده را داشت نیتربیش 
Octotemnus  وArion  کمترین فراوانی ماکروفون را

 1در شکل  .به خود اختصاص دادراش  داردر خشکه
روي  شدهمشاهدههاي ماکروفون فراوانی خانواده

  .است شدهدادهدار نشان خشکه
  

 بندي علمیطبقه بر اساس دار راشلیست ماکروفون موجود روي خشکه -1جدول 
Table 1. Macrofauna list on the beech dead wood based on the scientific classification 
Class Order Family Genus 

Insecta  Coleoptera Carabidae Tachyta 
Insecta  Coleoptera Carabidae Clinidium 
Insecta  Coleoptera Histeridae Paromalus 
Insecta  Coleoptera Nitidulidae Omosita 
Insecta  Coleoptera Monotomidae Rhizophagus 
Insecta  Coleoptera Tenebrionidae  Tenebroides  

Insecta  Coleoptera Silvanidae  Uleiota 
Insecta  Coleoptera Erotylidae Dacne 
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  .1ادامه جدول 
Continued table 1. 

Class Order Family Genus 
Insecta  Coleoptera Biphyllidae Diplocoelus 
Insecta  Coleoptera Mycetophagidae  Mycetophagus 

Insecta  Coleoptera Zopheridae  Bitoma 
Insecta  Coleoptera Cerylonidae  Cerylon 
Insecta  Coleoptera Zopheridae  Pycnomerus 
Insecta  Coleoptera Ciidae Cis 
Insecta  Coleoptera Ciidae Octotemnus 
Insecta  Coleoptera Ciidae Orthocis 
Insecta  Coleoptera Anobiidae  Hemicoelus  

Insecta  Coleoptera Anobiidae  Oligomerus 
Insecta  Coleoptera Tenebrionidae  Bolitophagus 
Insecta  Coleoptera Tenebrionidae  Helops 
Insecta  Coleoptera Tenebrionidae  Tenebrio 
Insecta  Coleoptera Tenebrionidae  Uloma 
Insecta  Coleoptera Scarabaeidae  Oryctes 
Insecta  Coleoptera Scarabaeidae  Megopis 
Insecta  Coleoptera Cerambycidae  Morimus 
Insecta  Coleoptera Curculionoidae Stereocorynes 
Insecta  Hymenoptera  Formicidae  Formica 

Insecta  Blattodea  Cryptocercidae Cryptocercus 

Arachnida Pseudoscorpionida Olpiidae Horus 
Arachnida Araneae  Araneidae Leviellus 

Malacostraca  Isopoda  Oniscidae  Oniscus 
Diplopoda Julida Julidae Julus 
Chilopoda  Geophilomorpha Geophilidae  Pachymerium 
Gastropoda  Stylommatophora  Hygromiidae  Helicella 

Gastropoda  Stylommatophora  Athoracophoridae Triboniophorus 

Gastropoda  Stylommatophora  Arionidae  Arion 
Gastropoda  Stylommatophora  Arionoidea  Letourneuxia 
Clitellata Haplotaxida  Lumbricidae  Eisenia 
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  دار راششده روي خشکهي ماکروفون مشاهدههاخانوادهفراوانی  -1شکل 

Figure 1. Frequency of observed macro fauna families on the beech dead wood 
 

طبق جدول دو، تنها شاخص یکنواختی بین 
ارتفاع از سطح دریا داراي اختالف آماري  طبقهسه

 ايگونه تنوع هايشاخص دیگرو  نیست داريمعنی
ماکروفون در سطح خانواده داراي اختالف آماري 

   .استارتفاع از سطح دریا  طبقهسهبین  داريمعنی
هاي غلبه با افزایش ارتفاع از سطح دریا شاخص

هاي افزایش یافت و شاخصچیرگی سیمپسون برگر و 

یکنواختی سیمپسون و تنوع شانون و فیشر، 
هاي غنا منهنیک، مارگالف کاهش یافت. در شاخص

هاي تنوع شکل دو خالصه مقایسات میانگین شاخص
دار راش در طبقات مختلف ماکروفون روي خشکه

  است. شدهدادهاع از سطح دریا نشان ارتف

  
 دار راشماکروفون خشکه ايگونه تنوع هايبر شاخص طبقه)(سهتجزیه واریانس اثر ارتفاع از سطح دریا  -2جدول 

Table 2.Effect (Analysis of variances) of altitude above sea level (three-level) on macro fauna 
biodiversity indices of beech dead wood 

  تنوع زیستی هايشاخص
Biodiversity Indices 

 مجموع مربعات
SS  

 درجه آزادي
DF  

 میانگین مربعات
MS  F  Sig.  

Dominance D 0.3591 2 0.1795 14.51164 0.000004 
Shannon H 3.2031 2 1.6015 15.91018 0.000001 

Simpson 1-D 0.3591 2 0.1795 14.51164 0.000004 
Evenness e^H/S 0.0062 2 0.0031 1.45438 0.239505 

Menhinick 3.0423 2 1.5211 11.28276 0.000047 
Margalef 7.1011 2 3.5506 12.78205 0.000015 

Fisher alpha 223.4998 2 111.7499 3.86094 0.024977 
Berger-Parker 0.3376 2 0.1688 9.05634 0.000279 
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  با افزایش ارتفاع از سطح دریا ايگونه تنوع هايروند تغییرات شاخص -2 شکل
Figure 2. Trend of biodiversity indices variability with increasing altitude above sea level 

 
 ايگونه تنوعدار افتاده بر تأثیر قطر میانه خشکه

اختالف آماري  شدماکروفون ارزیابی شد و مشخص 
درصد بین میانگین  95داري در سطح احتمال معنی
قطر میانه  طبقهسهماکروفون در  ايگونه تنوع

  دار وجود ندارد.خشکه

درجه ( داردر نهایت تأثیر کیفیت خشکه
دار ارزیابی و خشکه ايگونه تنوعپوسیدگی) بر 
غلبه  ايگونه تنوع هايگین شاخصمشخص شد میان

برگر، تنوع شانون و یکنواختی سیمپسون داراي 
. نتایج در جدول سه هستند داریمعن يآماراختالف 

  است. شدهدادهنشان 
  

 ماکروفون ايگونه تنوع هايبر شاخص )چهار درجه پوسیدگی(دار راش تجزیه واریانس اثر کیفیت خشکه -3جدول 
Table 3. Effect (Analysis of variances) of beech dead wood decay grade (four-level) on macro fauna 

biodiversity indices 
  تنوع زیستی هايشاخص

Biodiversity Indices 

 مجموع مربعات

SS  
 درجه آزادي

DF  
 میانگین مربعات

MS  
 داريسطح معنی  Fآماره 

Sig  
Dominance D 0.15546 3 0.05182 3.445619 0.020460 

Shannon H 1.37034 3 0.45678 3.668006 0.015592 
Simpson 1-D 0.15546 3 0.05182 3.445619 0.020460 

Evenness e^H/S 0.00184 3 0.00061 0.278192 0.840982 
Menhinick 1.14551 3 0.38184 2.387927 0.074943 
Margalef 2.57832 3 0.85944 2.549936 0.061421 

Fisher alpha 94.43945 3 31.47982 1.018951 0.388712 
Berger-Parker 0.18701 3 0.06234 3.007039 0.035027 

  
درجه پوسیدگی) ( داربا افزایش کیفیت خشکه

کاهش یافت  سیمپسون چیرگیو شاخص غلبه برگر 
هاي یکنواختی سیمپسون و تنوع شانون و شاخص

. در شکل سه خالصه مقایسات میانگین داشتندافزایش 
دار راش در هاي تنوع ماکروفون روي خشکهشاخص

  است. شدهدادهدار نشان ي متفاوت خشکههاتیفیک
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 دار راشبا افزایش درجه پوسیدگی خشکه ايگونه تنوع هايروند تغییرات شاخص -3شکل 
Figure 3. Trend of biodiversity indices variability with increasing beech dead wood decay grade 

  
در نهایت از بین متغیرهاي شیب دامنه، ارتفاع از 

دار و دار، طول خشکهسطح دریا، قطر میانه خشکه
هاي دار تنها متغیر شیب دامنه با شاخصحجم خشکه

غناي منهنیک و مارگالف رابطه کاهنده (ضریب تبیین 

هاي غناي ) و ارتفاع از سطح دریا با شاخص16/0
و  22/0ریب تبیین به ترتیب ض(منهنیک و مارگالف 

 ۀ) رابط15/0ضریب تبیین () و تنوع شانون 23/0
  شده است.در ادامه ذکر هاآنکاهنده داشت که روابط 

   = 2slope; r × 0.0098 – 1.8751Menhinick  =0.16  )1رابطه (
   = 2slope; r × 0.0145 – 2.0052Margalef  =0.16  )2رابطه (
   = Altitude above sea level; r 0.0011 – 1.5716Shannon H ×2=0.15  )3رابطه (
   = Altitude above sea level; r 0.0011 – 2.163Menhinick ×2=0.22  )4رابطه (
   = Altitude above sea level; r 0.0018 – 2.4819Margalef ×2=0.23  )5رابطه (

  
  بحث

خانواده از ده راسته ماکروفون روي  27 تحقیقدر این 
در جنگل  دار راش در چهار درجه پوسیدگیخشکه

که این غناي  شدآوري نیا جمعبهرام آموزشی دکتر
اي به دلیل ترکیب محیط پیرامونی و کیفیت گونه

در  )2013و همکاران ( Haghverdiدارها است. خشکه
روي  را کروفونخانواده مختلف ما 16خود  بررسی
پوسیدگی در  درجه چهاردار راش در خشکه
  آوري کردند.هاي نور و کالردشت جمعجنگل

هاي ماکروفون بیشترین فراوانی از بین راسته
بود و کمترین  هزارپایان ماکروفون مربوط به خانواده

ي بدون صدف اختصاص هاحلزونفراوانی به خانواده 
 غذایی عناصروجود  علتافزایش هزارپا به داشت.

-نیتروژن و رطوبت کافی است. جمعیت خرده مانند

دار و خشکه ۀخواران نقش مهمی در تجزیریزه
 ;Coleman et al., 2004د (نماینها ایفا میالشبرگ

Bear et al., 1992; Hedde et al., 2007 ( و تحت
 ,.Hedde et alیر عوامل مختلفی از قبیل سن توده (تأث

 Potegnieنور ورودي به کف جنگل ( مقدار)، 2007

et al., 2005) اقلیم و شیمی الشبرگ ،(Coleman et 

al., 2004شده است که ورود نور ) قرار دارد. ثابت
-ریزهبیشتر به داخل توده سبب افزایش فعالیت خرده

شود هاي خاکی و هزارپایان میخوارانی مانند کرم
)Potegnie et al., 2005مرطوب هاي ). در جنگل

خواران ریزهترین خردههزارپایان بعد از کرم خاکی مهم
) و حتی Crawford, 1990شوند (درشت محسوب می
ها در تجزیه مواد آلی از آنها نقش در برخی از پژوهش

 ,.Tian et alاست ( قیدشدهتر هاي خاکی مهمکرم

ي محافظتی در پوست ). به دلیل عدم وجود الیه1995
دست دادن آب شکی محیط موجب ازاین جانوران، خ

شود، به همین دلیل این جانوران به کمبود می آنهابدن 
 ,.Coleman et alرطوبت محیط حساس هستند (
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فنول ). هزارپایان از مواد حاوي مقادیر باالي پلی2004
 مقدار نمایند و در مقابل به مواد داراياجتناب می

 Neuhauser andباالي کلسیم عالقه دارند (

Hartensstein, 1978هاي تازه ). همچنین از الشبرگ
). در David and Gillon, 2002کنند (نیز پرهیز می

 David and و) 1987( همکارانو  Hassallبررسی 

Handa (2010) هاي معتدله، بیان کردند که در جنگل
توجهی ترین ماکروفون است و نقش قابلهزارپا فراوان

  نیتروژن دارد. در تجزیه و آزاد شدن
-ریزههاي خردهترین گروههاي خاکی از مهمکرم

 ۀشوند و نقش مهمی در تجزیخواران محسوب می
ویژه ) بهColeman et al., 2004بقایاي گیاهی دارند (

هایی مانند حاوي آنزیم آنهااینکه دستگاه گوارش 
 استپروتئاز، آمیالز، ساکاراز، لیپاز، کیتیناز و سلوالز 

)lakziyan, 2009هاي ). در این تحقیق سوسک
-Wood(خوار و چوب )Bark Beetle(زي پوست

Borers beetle( دار راش جزو غناي ماکروفون خشکه
چوب با افزایش  مخصوص وزناست  شدهثابتبودند. 

داري خوار کاهش معنیهاي چوبفعالیت سوسک
 20تا  10در منابع  ).Angers et al., 2011( یابدمی

دار طی فرایند تجزیه به درصد کاهش وزن خشکه
است.  شدهدادهخاکزي نسبت  مهرگانبیفعالیت 

ها نقش ها مانند پادمان و موریانههرچند برخی راسته
دار دارند. بسیار برجسته و بیشتري در تجزیه خشکه

چوب درصد حجم برون 2/0همچنین مصرف 
 Zhongها (ط سوسکدار طی سال اول توسخشکه

and Schowalter, 1989( درصد  40؛ هضم حدود
چوب کاج اسکاتلندي توسط الرو سوسک سلولز 

Anobium punctatum )Baker et al., 1970(  و ایجاد
 دارسوراخ و تونل بعد از چهار هفته مجاورت خشکه

 Passalidaeافتاده بلوط با سوسک خانواده 
. کاهش )Preiss and Catts, 1968( است شدهگزارش

چوب و ایجاد سوراخ در چوب  مخصوص وزن
که  کردهفراهم  خاکی کرمشرایط را براي حضور 

تواند فعالیت می خود نوبهبه آنهامدفوع 
 شدتبهننده چوب را کهاي تجزیهمیکروارگانیسم
  ).Potegnie et al., 2005تقویت نماید (

کمترین تنوع مربوط به درجه پوسیدگی یک و 
و بعد سه  بیشترین مربوط به درجه پوسیدگی چهار

پوسیدگی توان  اندازةاختصاص داشت. با افزایش 
در فصول خشک  تواندیمنگهداري آب باالتر رفته و 

ي حساس به هاگونهبراي  ژهیوبه يترمناسبرویشگاه 
 خشکی مانند کرم خاکی و هزارپا باشد. در بررسی

Vanderwel ) فون حشرات روي ) 2006و همکاران
برگ شرق هاي سوزنیهاي در حال فساد در جنگلتنه

دارهاي با باالترین کانادا بیشترین حشرات روي خشکه
 Varastehهمچنین  درجه پوسیدگی حضور داشتند.

Moradi (2015) داري بین و معنی مثبت ۀرابط
دار با تنوع پرندگان پوسیدگی درجه چهار خشکه

  .کرداي گزارش آشیانه حفره
درصد از تغییرات غنا و تنوع  23تا  15بین 
این جنگل را متغیرهاي شیب دامنه و ارتفاع  ماکروفون

بیشترین تنوع و غناي  و کردمیاز سطح دریا کنترل 
دریا ها و ارتفاع کم از سطح ماکروفون در جلگه

دارهاي با تراکم خشکه ۀرابط (شکل دو). شدمشاهده 
 ,.Sefidi et al(درجه پوسیدگی چهار با جهت دامنه 

دار با حجم درختان زنده، حجم )، تنوع خشکه2015
دار و حجم هاي خشکهدار، تنوع گونهکلی خشکه

 Simila et( است شدهثابت سهي درجه دارهاخشکه

al., 2003 ( ي بین فراوانی داریمعنو همبستگی
دارها یافت زي با مقدار خشکهتپوس هايسوسک

در نهایت  ).Martikainena et al., 1999( شده است
هاي که در رویشگاه است شدهبیاندر بیشتر منابع قبلی 

هاي تنوع سوسک ،دارتر با مقدار بیشتر خشکهگرم
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در  ).Lachat et al., 2012( خوار بیشتر استچوب
انتظار دریا گرچه  سطح از خصوص متغیر ارتفاع

رود تغییرات ارتفاعی در مقیاس حوزه آبخیز عامل می
گیر لیکن مرز برف ،کننده تغییرات نباشداصلی کنترل

متري است عاملی براي  750حوزه که در ارتفاع 
متر با  700دار طبقه ارتفاعی باالتر از تغییرات معنی

  تر شده است.ارتفاعی پایین دوطبقه
تواند می شدهدیریتمهاي در جنگل ايگونه تنوع

 زیستی تنوعکاهش یابد. یکی از دالیل احتمالی کاهش 
هاي اسکاندیناوي را مقدار کم بسیاري از جنگل

 Fridmanدانند (هاي مرده (درختان مرده) میچوب

and Walheim, 2000 بنابراین یکی از موارد ،(
در عملیات جنگلداري، نگهداري و تولید  شدههیتوص

و در این راستا  استن (چوب) مرده آگاهانه درختا
یی را معرفی نموده که هادستورالعملجنگلداري سوئد 

شامل رها کردن درختان خشک سرپا و افتاده، حفظ 

-ها و ایجاد خشکهدرختان در اطراف نهرها و دریاچه

 ,Larsson and Danell( استدارهاي سرپاي شکسته 

براي حفاظت است که  شدهپیشنهاد ). همچنین 2001
، شدهيبرداربهره يهاجنگلدر  زیستی تنوعاز 
در مناطقی که تاج هاي مختلف از گونههاي قطور کنده

 Lindhe and( نگهداري شود ،پوشش باز است

Lindelow, 2004.(  
در کل نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که حضور 

ي اگستردهدار افتاده جنگل، موجب تنوع طیف خشکه
جزو حشرات مفید  د که اغلبشوماکروفون میاز 

اکوسیستم جنگلی محسوب شده و درصد باالیی از 
گردند، بنابراین مهرگان جنگل را شامل میکل فون بی

به حفظ  شدهتیریمدهاي الزم است در جنگل
دار از قطرهاي مختلف توجه زیادي شود تا خشکه

  در جنگل افزایش یابد. زیستی تنوع

References 
- Aghajani, H., M. R. Marvi Mohadjer, M. R. 

Asef & A. Shirvany, 2016. Abundance of 
wood decay macrofungi in forest ecosystems 
with different management histories in the 
Kheyroud forest, Nowshahr, northern Iran, 
Forest Research and Development, 1(4): 
295-305. (In Persian) 

- Alidadi, F., M. R. Marvie Mohadjer, V. 
Etemad & K. Sefidi, 2014. Decay dynamics 
of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) 
and hornbeam (Carpinus betulus L.) 
deadwood in mixed beech stands, Iranian 
Journal of Forest and Poplar Research, 
22(4): 624-635. (In Persian) 

- Angers, V. A., P. Drapeau & Y. Bergeron, 
2011. Mineralization rates and factors 
influencing snag decay in four North 
American boreal tree species, Canadian 
Journal of Forest Research, 42(1):157-166. 

- Ayuke, F. O., N. K. Karanja, E. M. Muya, B. 
K. Musombi, J. Mungatu & G. H. N. 
Nyamasyo, 2009. Macrofauna diversity and 
abundance across different land use systems 
in EMBU, Kenya, Tropical and Subtropical 
Agroecosystems, 11(2): 371-384. 

- Baker, J. M., R. A. Laidlaw & G. A. Smith, 
1970. Wood breakdown and nitrogen 
utilization by Anobium punctatum Deg. 
feeding on scot pine sapwood, 
Holzforschung-International Journal of the 
Biology, Chemistry, Physics and Technology 
of Wood, 24(2): 45-54. 

- Bear, M. H., R.W. Parmelee, P. F. Hendrix, 
W. Cheng, D. C. Coleman & D. A. Crossley, 
1992. Microbial and faunal interactions and 
effects on litter nitrogen and decomposition 
in agroecosystems, Ecological Monographs, 
62(4): 569-591. 

- Behan-Pelletier, V. & G. Newton, 1999. 
Computers in Biology: Linking soil 
biodiversity and ecosystem function-the 
taxonomic dilemma, Bioscience journal, 
49(2): 149-152. 

- Borror, D. J., N. F. Johnson & C. A. 
Triplehorn, 1989. An introduction to study 
of insect. Saunders Collage Press, 
Philadelphia, 864 p. 

- Coleman, D. C., D. A. Corossley & P. F. 
Hendrix, 2004. Fundamentals of soil 
ecology. The Maole-Vail Book 
Manufacturing Group, Academic press, 38 
p. 



1، شماره 3توسعه جنگل، جلد پژوهش و  پژوهشی - علمی فصلنامۀ  

12 

 

- Crawford, C. S., 1990. Scorpions, Solfugae 
and associated desert taxa. In: Dindal, D. L., 
(Ed.), Soil Biology Guide, Willey, New 
York, pp. 421-475. 

- David, J. F. & D. Gillon, 2002. Annual 
feeding rate of the millipede Glomeris 
marginata on holm oak (Quercus ilex) leaf 
litter under Mediterranean conditions, 
Pedobiologia, 46(1): 42-52. 

- David, J. F. & I. T. Handa, 2010.The ecology 
of saprophagous macroarthropods 
(millipedes, woodlice) in the context of 
global change, Biological reviews, 85(4): 
881-895. 

- Fridman, J. & M. Walheim, 2000. Amount, 
structure and dynamics of dead wood on 
managed forestland in Sweden, Forest 
Ecology and Management, 131(1): 23-36. 

- Ganey, J. L., 1999. Snag density and 
composition of snag populations on two 
national forest in northern Arizona, Forest 
Ecology and management, 117(1): 169-178. 

- Habashi, H. & J. Mahmoudi, 2005. The 
ecological importance of dead trees in virgin 
oriental beech forest (Mazandaran, Iran). 
Proceedings of 10th European ecological 
studies, Turkey. Pp.135-137. 

- Habashi, H., S. M. Hosseini & M. R. Marvie 
Mohajer, 2004. The importance of 
necromass in virgin oriental beech forest 
(Mazandaran, Iran). Proceedings of 7th 
IUFRO international beech symposium, 
Tehran, Iran. pp. 85-86. 

- Hagan, J. M. & S. L. Grove, 1999. Coarse 
Woody Debris: Humans and Nature 
Competing for Trees. Journal of Forestry, 
97(1): 6-11. 

- Haghverdi, K., H. Kiadaliri, S. M. Hoseini, F. 
Kazemnezad & V. Bayramzadeh, 2013. 
Comparison of frequency and diversity of 
insects in different beech deadwood decay 
grade (Case study: district 5 and 7, 
compartement3 watershed management 
region 46 Kojoor), Iranian natural 
ecosystems, 3(1): 39-47. (In Persian) 

- Hassall, M., J. G. Turner & M. R. W. Rands, 
1987. Effects of terrestrial isopods on the 
decomposition of woodland leaf litter, 
Oecologia, 72(4): 597-604. 

- Hedde, M., M. Aubert, F. Bureau, P. Margerie 
& T. Decaens, 2007. Soil detritivors macro-
invertebrate assemblages throughout a 
managed beech rotation, Annals of Forest 
Science, 64(2): 219-228. 

- Lachat, T., B. Wermelinger, M. M. Gossner, 
H. Bussler, G. Isacsson & J. Müller, 2012. 
Saproxylic beetles as indicator species for 
dead-wood amount and temperature in 
European beech forests, Ecological 
Indicators, 23:323–331. 

- Lakziyan, A., 2009. Soil microbiology, 
Ferdowsi University press, 135 p. (In 
Persian) 

- Larsson, S. & K. Danell, 2001. Science and 
the management of boreal forest 
biodiversity, Scandinavian Journal Forest 
Research, 16(S3): 5-9. 

- Lindenmayer, D. B. & J. F. Franklin, 2002. 
Conserving forest biodiversity: A 
comprehensive multiscaled approach, Island 
press, 351 p. 

- Lindhe, A. & Å. Lindelöw, 2004. Cut high 
stumps of spruce, birch, aspen and oak as 
breeding substrates for saproxylic beetles, 
Forest Ecology and Management, 203(1):1–
20. 

- Martikainena, P., J. Siitonenb, L. Kailac, P. 
Punttilad & J. Rauh, 1999. Bark beetles 
(Coleoptera, Scolytidae) and associated 
beetle species in mature managed and old-
growth boreal forests in southern Finland, 
Forest Ecology and Management, 116(1): 
233-245. 

- Muller, J., T. Simon, B. Roland, Kh. sagheb-
Talebi, H. V. Barimani, S. Seibold, M. D. 
Ulyshen & M. M. Gossner, 2016. Protecting 
the forests while allowing removal of 
damaged trees may imperil saproxylic insect 
biodiversity in the Hyrcanian beech forests 
of Iran, Conservation Letters, 9(2): 106-113. 

- Neuhauser, E. F. & R. Hartenstein, 1978. 
Phenolic content and palatability of leaves 
and wood to Soil isopods and diplopods, 
Pedobiologia, 18: 99-109. 

- Potegnie, M., G. D. B. de Warnaffe & P. 
Lebrun, 2005. Impacts of silvicultural 
practices on the structure of hemi-edaphic 
macrofauna community, Pedobiologia, 
49(3): 199-210. 

- Preiss, F. J. & E. P. Catts, 1968. The 
mechanical breakdown of hardwood in the 
laboratory by Popilius disjunctus 
(Coleoptera: Passalidae), Journal of the 
Kansas Entomological Society, 41:240–242. 

- Rahmani, R. & H. Z. Miyvan, 2004. Diversity 
and assemblage structure of soil 
invertebrates in beech, hornbeam and oak- 
hornbeam forest types, Iranian journal of 



 شدهمدیریت جنگل در ماکروفون ايگونهتنوع بر راش دارافتادهخشکه) پوسیدگی درجه( تأثیرکیفیت

13 

 

natural resources, 56(4): 425-436. (In 
Persian) 

- Ruiz, N., P. Lavelle & J. Jiménez, 2008. Soil 
macrofauna field manual, Food and 
Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO), Rome, Italy, 113 p. 

- Santiago, J. M. & A. D. Roclewald, 2005. 
Dead Tree as resources for forest wildlife, 
extension fact sheet, Ohio State University 
Express, 5 p. 

- Schiegg, K., 2001. Saproxylic insect diversity 
of beech: limbs are richer than trunks. 
Forest Ecology and Management, 149(1): 
295-304. 

- Sefidi, K. & V. Etemad, 2015. Dead wood 
characteristics influencing macrofungi 
species abundance and diversity in Caspian 
natural beech (Fagus orientalis Lipsky) 
forests, Forest Systems, 24(2):1-9. 

- Sefidi, K., F. Esfandiary Darabad & M. 
Azaryan, 2015. Effect of topography on tree 
species composition and volume of coarse 
woody debris in an oriental beech (Fagus 
orientalis Lipsky) old growth forests, 
northern Iran, iForest-Biogeosciences and 
Forestry, 9(4): 658-665. 

- Sefidi, K., F. Esfandiary Darabad, & M. 
Sharari, 2016. The decay time and rate 
determination in oriental beech (Fagus 
orientalis Lipsky) dead trees in Asalem 
forests. Journal of Environmental Studies, 
24(3): 551-563. (In Persian) 

- Siitonen, J., 1994. Decaying wood and 
saproxylic coleopteran in two old spruce 
forests: a comparison base on two sampling 
methods, Annals zoologici Fennici, 31:89-
95. 

- Siitonen, J., 2001. Forest management, coarse 
woody debris and saproxylic organisms: 
Fenoocandian boreal forest as an example, 
Ecological Bulletin, 49: 11-39. 

- Simila, M., J. Kouki & P. Martikainen, 2003. 
Saproxylic beetles in managed and 
seminatural scot pine forests: quality of dead 
wood matters, Forest Ecology and 
Management, 174(1): 365-381. 

- Stevenson, F. J., 2002. Humus Chemistry: 
Genesis, Composition, Reaction, John Wiley 
& Sons press, New York, 24 p. 

- Stokland, J. N., J. Siitonen & B. G. Jonsson, 
2012. Biodiversity in Dead Wood. 
Cambridge University Press, Cambridge, 
512 p. 

- Tian, G., L. Brussaard & B. T. Kang, 1995. 
Breakdown of plant residues with 
contrasting chemical: effects of earthworms 
and millipedes, Soil Biology & 
Biochemistry, 27(3): 277-280. 

- Vanderwel, M.C., J. R. Malcolm, S. M. Smith 
& N. Islam, 2006. Insect community 
composition and trophic guild structure in 
decaying logs from eastern Canadian pine-
dominated forest, Forest Ecology and 
management, 225(1-3): 190-199. 

- Varasteh Moradi, H., 2015. Density and 
diversity of cavity nesting bird community 
in Golestan national park, Iran. 
Environmental Research, 5(9): 157-166. (In 
Persian) 

- Villa-Castillo, J. & M. R. Wagner, 2002. 
Ground beetle (Coleoptera, Carabidae) 
species assemblage as indicator of forest 
condition in northern Arizona ponderosa 
pine forests, Environmental Entomology, 
31(2): 242–252. 

- Wardle, D. A., 2006. The influence of biotic 
interactions on soil biodiversity, Ecology 
Letters, 9(7): 870–886. 

- Yamamoto, S. I., 2000. Forest gap dynamics 
and tree regeneration, Journal of Forest 
Research, 5(4): 223-229. 

- Yang, X. & J. Chen, 2009. Plant litter quality 
influences the contribution of soil fauna to 
litter decomposition in humid tropical forest, 
Southwestern China, Soil Biology and 
Biochemistry, 41(5): 910-918. 

- Zhong, H. & T. D. Schowalter, 1989. Conifer 
bole utilization by wood-boring beetles in 
western Oregon, Canadian Journal of 
Forest Research, 19(8): 943–947. 

 

      



Journal of Forest Research and Development, Vol. 3, No. 1, 2017 

14 
 

 
Effect of beech logs deadwood quality (decay stage class) on the macro fauna diversity in 

managed forest 
  

 
H. Habashi*1, P. Feizi2, A. Nadimi3, A. A. Mohamadali Pourmalekshah4 

1- Associate Professor, Department of Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Forest Sciences, Gorgan 
University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran. 
2- M.Sc. of Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural 
Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran. 
3- Assistant Professor, Department Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of 
Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran. 
4- Ph.D. student of Forestry, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural 
Resources, Gorgan, I.R. Iran. 

 
Received: 02.03.2017  Accepted: 04.06.2017 
  
Abstract 
The aim was to investigate the relationship between macro fauna biodiversity with quality or decay 
grade of beech logs deadwood and some environmental factors in the East Hyrcanian forests. 108 
fallen beech deadwoods have been selected for this purpose that have appropriate frequency in four 
decay classes, three diameter classes from 10 to 100 cm and three classes of altitude above sea level 
from 250 to 900 m. The macro fauna samples were collected in the field under dead wood skin and 
inside wood with a knife and hand sorting. The total macro fauna observed belonging to 7 classes, 10 
orders and 27 families. The results showed that two orders Coleoptera and Geophilomorpha, two 
families Lumbricidae and Arionidae and two genus Julus and Octotemnus had the highest and lowest 
macro fauna frequency respectively. Richness and diversity of macro fauna have decreased with 
increasing altitude above sea level. Dominance indices were decreased with increasing the dead wood 
quality (decay stage class) while richness and diversity were increased. Slope and elevation, were 
introduced as the most important environmental factors that controlled macro fauna biodiversity of 
fallen beech dead wood. 

Keywords: Beech, Biodiversity, Dead wood, Macro fauna. 
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