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  مقدمه
-دست و طبیعی هايجنگل مهم هايمشخصه از یکی

 در دارهاخشکه. است دارهاخشکه حضور نخورده،
 ةتود یک داخل در درختان طبیعی ومیرمرگ ۀنتیج

 وعتن براي خشک درختان وجود. شوندمی ایجاد جنگلی
 Harmon et( هستند ضروري بسیار جنگل در زیستی

al.,1986( .شاخص یک عنوانبه تواندمی دارخشکه 
 جنگلی هاياکوسیستم زیستی تنوع در ضروري و مؤثر

 ؛Huston, 1996 ؛Harmon et al., 1986( رود کاربه
Harmon and Sexton, 1996؛ Stevens, 1997(. 

 هايجنبه از بسیاري در کلیدي نقش دارهاخشکه
 Sefidi and Marvie( کندمی بازي اکوسیستم عملکرد

Mohadjer, 2010؛ Sefidi at al., 2013(، نوع  دو هر
 مانند خشکی، و آبی هاياکوسیستمدار در خشکه

 رايب رویشگاه ها،قارچ و وحوش زندگی براي زیستگاه
 خاك ثبات و ايعناصر تغذیه ۀچرخ زادآوري، استقرار
 ايبر مناسبی زیستگاه خشک، درختان .دارند کاربرد
 نقش و کرده فراهم حیوانات هايگونه از زیادي تعداد
 ،یستیتنوع ز افزایش. دارند کربن ۀچرخ در مهمی

بوم هاينقش دیگر و گیاهی هايگونه زادآوري افزایش
 هاياکوسیستم در دارهاخشکه تأثیرهاي از شناختی،
 دارهايخشکه). Kooch et al., 2010( است جنگلی

 به توجه با که هستند ايپوسیده و خشک درختان سرپا
 مختلف درختان چوب کیفیت و پوسیدگی ۀدرج

 ,Sefidi and Marvie Mohajer( شوندمی تشکیل

 سرپا دارهايخشکه حجم توده سن افزایش با). 2010
 ار محیط مناسبی که یابدمی افزایش هاي جنگلیدر توده

یز ن و پرندگان هاي مختلفگونه ینیگز انهیآش براي
 Mormman et( کندمی همراه فراهم جانداران فعالیت

al., 1999( .براي هاییزیستگاه سرپا دارهايخشکه 
 زنی افتاده درختان کنند.می فراهم جنگل در وحشحیات

 هانگیا از بسیاري براي را جدید اکولوژیک آشیان یک

 مواد ۀچرخ در اصلی را نقش و کرده فراهم جانوران و
 ,Santiago and Rodewald( کنندمی بازي غذایی

2005،Habashi et al., 2017( () .جنگل در دارخشکه 
 هايتنه ،شده کنشهیر و سرپا درختان شامل معموالً
 هاي درختانکنده و پوسیده ايریشه هايسیستم افتاده،

به دو گروه خرد و درشت  طورکلیبه پوسیده است که
دارهاي درشت قطري بیش شوند. خشکهبندي میتقسیم

دهند و متر را در مقطع میانی نشان میاز ده سانتی
از این حد دارند  دارهاي خرد قطري کمترخشکه

)Sefidi and Etemad, 2014؛ Sefidi et al., 2016(.  
 جنگل در طبیعی طوربه دارهاخشکه تعداد

 نشدهمدیریت هايجنگل از اغلب کمتر شدهمدیریت
 سرپا دارهايخشکه حجم توده، سن افزایش باو  است

 .)Christensen et al., 2005( یابدمی افزایش نیز
 در آمده به وجود دارخشکه حجم و مقدار یطورکلبه

 لمراح تولید، مقدار جنگل، تیپ به طبیعی هايجنگل
 و دثحوا فراوانی و نوع طبیعی، پراکنش الگوي توالی،

 داري،بربهره ۀسابق منطقه، انسانی و طبیعی هايآشفتگی
 رویشگاه خاکی و اقلیمی هايویژگی و مدیریت نوع

هاي در جنگل .)Sefidi et al., 2016دارد ( بستگی
ها در دارها در جنگلشمال ایران انباشت خشکه

 شده است. در برخیمتعددي گزارش هايپژوهش
 ۀدرج ها،دارخشکه هکتار در حجم و تراکم هاپژوهش

 ؛Sefidi and Marvie Mohadjer, 2010(پوسیدگی 
Amiri et al., 2013(تجدید با هاآن ارتباط همچنین و ؛ 

 ,.Kooch et al ؛Sefidi et al., 2008(ها روشنه و حیات

دارها و تأثیر خشکه )Zolfeghari et al., 2007 ؛2012
) Sefidi and Etemad, 2014( هابر جانداران در جنگل

  اند.داده قرار بررسی مورد را
 ،Taxus جنس از و Taxaceae ةخانواد از سرخدار

 بازدانگان ۀدست از و سبزهمیشه ايدرختچه یا درخت
 Taxsus( سرخدار )Price, 1990( است رزین بدون
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bacata L.( است درختی هايگونه ترینقدیمی از یکی 
بهره. رسدمی شناسیزمین دوم دوران به قدمت آن که

 شدر به توجه با درختان این قطع و غیرقانونی برداري
 هايرویشگاه نامنظم، و طوالنی بارآوري و کند خیلی
 رد دلیل نیبه هم و کرده تهدید شدتبه را آن طبیعی

 دنیا انقراض خطر معرض در هايگونه فهرست
 ,Zare؛Thomas and Polwart, 2003( قرارگرفته است

2001(.  
ي هاسرخدار افراتخته از معدود رویشگاه رویشگاه

هاي شمال است که در آن درختان سرخدار جنگل
هاي طور انبوه و گاهی تودهباال به یستیزریدسرخدار با 

خالص رویش دارند. این ویژگی، رویشگاه سرخدار 
فرد هاي منحصربهیکی از رویشگاه ةافراتخته را در زمر

گاه عنوان ذخیرهبه 1371تا اینکه در سال  است. قرار داده
 این که . هرچند)Javanshir, 1985( شد یمعرف

 ایران از شمال هايجنگل مناطق دیگر همانند رویشگاه

 شرایط ولی نبوده است مصون تخریب عوامل

 پرشیب و متعدد هايناهموار دامنه بسیار توپوگرافی

 همواره رویشگاه از هاییبخش تا شده است سبب منطقه

 از اينخوردهدست و بکر هاينمونه صورتبه

 مناطق این پوشش گیاهی بمانند. باقی سازگان طبیعیبوم

 اوج به حفاظت دلیلاینکه به یا و بوده اوج مرحله در

را  گیاهی شناسیجامعه پژوهش که شده کینزد خود
  ).Esmaeilzadeh et al., 2004( سازدمی مقدور

 هايتوده در درختان ومیرمرگ روند از آگاهی
 رد دارهاخشکه کیفیت و مقدار نیز و سرخدار طبیعی

 اسبیمن کمی اطالعات تواندمی طبیعی جنگلی ةتود یک
 راحیط براي در طبیعی منابع بخش مدیران اختیار در را
. قرار دهد هاجنگل این در حفاظتی هايبرنامه اجراي و

 و درختان ومیرمرگ بررسی هدف با بررسی این
 هايجنگل در دارهاخشکه کیفی و کمی هايمشخصه

با توجه به . گرفت منطقه افراتخته صورت سرخدار
ر ومیهایی از مرگاولیه در منطقه نشانهمشاهدات میدانی 

که برآورد اولیه  مشاهده شداالي درختان در این منطقه ب
 یگرددار را در قیاس با مقدار بیشتري از انباشت خشکه

 ینا در اولیه ۀداد بر این اساس فرضیمی ها نشانجنگل
هر  در دارخشکه مترمکعب 30 حداقل وجود« بررسی

فاظت شد. ح در نظر گرفته» گونه طبیعی هکتار رویشگاه
هاي هاي درختی مانند سرخدار و تدوین برنامهاز گونه

ها نیازمند اطالعات مدیریتی مناسب در این جنگل
شناختی کمی از فراوانی تجدید حیات و نیز جمعیت

 هاي طبیعی است.ومیر درختان در رویشگاهمرگ

  هاروش و مواد
  بررسی مورد ۀمنطق

 در هکتار 352 مساحت به افراتخته سرخدار گاهذخیره
 آباد کتولعلی شهرستان شرقی جنوب کیلومتري 30

 جغرافیایی مختصات در گلستان (شکل یک)، استان
 و شرقی طول 52° 36' 30" تا °52 31' 30"

 در و شمالی عرض 36° 47' 3" تا °36 45' 24"
 قرار دریا سطح از متر 2000 تا 1350 ارتفاعی ةمحدود

 زمانی ازنظر منطقه ةدهندتشکیل هايسنگبیشتر  دارد.
 از ترتیببه) پالئوزوئیک( شناسیزمین اول دوران به

 نپرمی تا فوقانی کربونیفر هايدوره به جدید، به قدیم
 ةمحدود در منطقه اسیدیته خاك است. مربوط زیرین

 هوایی و آب وضعیت بررسی در. قرار دارد 5/7 تا 5/6
 950 سالیانه میانگین بارش سالهدهزمانی  ةدر باز منطقه
 گرادسانتی درجه 3/10 سالیانه دماي میانگین و مترمیلی

 دومارتن، روش به اقلیم همچنین،. شده است برآورد
 شده است برآورد الف نوع مرطوب بسیار

)Esmaeilzadeh et al., 2004(.  
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  هاي سرخدار در استان گلستانجنگل بررسی مورد ۀموقعیت منطق -1شکل 

Figure1. Location of the study area of yew stand in Golestan province  
  

  هاداده آوريجمع روش
 سه اولیه، هايگردشیجنگل و هابررسی از پس

؛ Fallah et al., 2000( هکتاري یک نمونهقطعه
Kakavand et al., 2014 (مربع شکل به )100×100 

 سسپ و انتخاب سرخدار آمیخته هايتوده در) مترمربع
 هايمشخصه هکتاري، یک نمونه قطعات از یک هر در

 ختی،در گونه نوع برابرسینه، قطر شامل توده ساختاري
 ارتفاع مختلف، قطري طبقات در دارهاخشکه توزیع

 و تعداد و دار (افتاده، سرپا و کنده)درختان، نوع خشکه
 از بیش قطر با درختان تمامی براي دارهاحجم خشکه

اندازه صددرصد متر به روش آماربرداريسانتی 5/7
 میانی ابتدایی، قطر سه .)Sefidi et al., 2013(شد  گیري

 رآوردب براي مترمیلی دقت دوبازو کشخط با انتهایی و
 در ارتفاع گیرياندازه براي. شدند گیرياندازه حجم

 رايب و الیکا متر لیزري دستگاه از سرپا دارهايخشکه
 و نواري متر با دارخشکه طول افتاده، دارهايخشکه

 ادارهخشکههمچنین  .شدند گیرياندازه مترمیلی دقت
 25کم قطر (کمتر از  ۀاندازه (قطر) در سه طبق نظراز 

متر) و قطور (بیش یسانت 50-25متر)، میان قطر (یسانت

 Sefidi and Marnie(شدند  يبنددستهمتر) یسانت 50از 

Mohajer, 2010(. دارهايخشکه حجم برآورد براي 
 ,Harmon and Sextonشد ( زیر استفاده رابطه از سرپا

1996:(  
푉  )1رابطۀ ( = 퐴 × 퐻 × 푓 

 ارتفاع Hبرابرسینه،  مقطع سطح mA آن که در
 در و است ضریب کاهش قطري fدار و خشکه
 حجم: V که در آن زیر ۀرابط حجم از افتاده دارخشکه
 و tA، mA دار،خشکه طول: L مترمکعب، به دارخشکه

bA و میانه انتها، در مقطع سطح هايمساحت ترتیببه 
 Sefidi and( استفاده شدهستند،  افتاده تنه ابتداي

Marvie Mohajer, 2010(.  
푉  )2رابطۀ ( =

퐿(퐴 + 퐴 + 퐴 )
6  

 و مشخص شد دارخشکه گونه نوع ابتدا
 از دریکی پوسیدگی مقدار برحسب دارهاخشکه
 که دشدن بنديطبقه گونه بدین پوسیدگی هايکالسه

 وبچ و پوست افتاده، تازه درخت: یک ۀدرج پوسیدگی
 رشد ۀجوان اوقات گاهی و است تشخیص قابل درخت

 ۀدرج پوسیدگی شود،می دیده آن روي اخیر سال یک
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 در و است آشکار چوبدرون پوسیدگی این در: دو
 دیده هاجوانه و دیده درخت پوست موارد تربیش
 پوست و چوبدرون: سه ۀدرج پوسیدگی در شوند،نمی

ده کن هاسرشاخه ،است شدهدهیپوس کامل طوربه درخت
 و یندآدرمی پودري حالت به ضربه با آسانیبه و اندشده

 کلیبه پوست و چوبدرون: چهار ۀدرج پوسیدگی
 هوموس به کلیبه درخت موارد برخی در و شدهپوسیده
 ه استمستقرشد کامل طوربه علفی پوشش و شدهتبدیل

)Sefidi and Marnie Mohajer, 2010(. 

  نتایج
گاه افراتخته و در بررسی سه هکتار از ذخیره

آماربرداري صددرصد از این منطقه، سطح مقطع 

مترمربع و سطح مقطع  04/0برابرسینه سرخدار 
مترمربع است. همچنین  10/0ها گونه دیگربرابرسینه در 

متر و قطر متوسط سانتی 01/22قطر متوسط سرخدار 
 این از حاصل متر است. نتایجسانتی 09/32ها گونه دیگر

 46/50 دارهاحجم کل خشکه که نشان داد بررسی
اصله در هکتار  154ها مترمکعب در هکتار و شمار آن

درصد را  57/14درصد سرخدار و  43/85است که 
  دادند. خود اختصاصها بهگونه دیگر

ترین حجم را اطالعات جدول، بیشبا توجه به 
اختصاص خود به هکتار مترمکعب در 20/31 با سرخدار

  درصد از حجم کل بود. 82/61 که برابر با داد
  

  
هاي درختان خشک در هکتار در جنگل افراتختهگونه حجم و فراوانی -1 جدول  

Table 1. The frequency and volume of dead wood species in the Afratakhteh forest 

 گونه
Species  

 فراوانی
Frequency  

 حجم
Volume  

  تعداد
Number 

 درصد
Percentage  

  مترمکعب
Cubic meter  

  درصد
Percent  

 سرخدار
English yew  

131  85.43  31.20 61.82  

 هاگونه دیگر
Other species  

22  14.57  19.26  38.18  

 کل
Total  

153  100  50.46 100  

 

  
 بررسی مورد ۀگونه در منطق تفکیک در هکتار به دارهاخشکه حجم -2 شکل

Figure 2. The volume of dead wood of different tree species in the study area  
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  دارخشکه نوع تفکیک در هکتار به دارهاخشکه حجم -3 شکل

Figure 3. The Volume of dead wood of different tree species 
 

 26/4دار افتاده سرخدار برابر با حجم خشکه
 دیگردار افتاده در و حجم خشکه هکتار مترمکعب در

مترمکعب در هکتار بود. همچنین حجم  25/7ها گونه
و  مترمکعب در هکتار 7دار سرپاي سرخدار خشکه

 37/10هاي دیگر، دار سرپاي براي گونهحجم خشکه
دار کنده . حجم خشکهمحاسبه شدمترمکعب در هکتار 

دار مترمکعب در هکتار و حجم خشکه 93/19سرخدار 
 دست آمد.مترمکعب در هکتار به 65/1ها گونه دیگر

  

  
  پوسیدگی مختلف درجات در و در هکتار دارهاخشکه حجم -4 شکل

Figure 4. The volume of dead trees in decay classes 
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 دارچهارم پوسیدگی حجم خشکه ۀو همچنین در درج

درصد) و  85/0(در هکتار مترمکعب  42/0سرخدار 
در هکتار رمکعب مت 09/1ها گونه دیگردار حجم خشکه

 .محاسبه شددرصد)  12/2(

  

  
  قطري هايکالسه در هکتار و در دارهاخشکه پراکنش -5 شکل

Figure 5. Distribution of dead trees in diameter classes 
 

 ريقط هايدارها را در طبقهشکل پنج توزیع خشکه
 71/14ترین (بیش اساس،این  دهد. برنشان می
 مترمکعب) حجم 37/0ترین (و کم مترمکعب)

تا  25 قطري هايطبقه ترتیب دربه سرخدار دارخشکه
 .مشاهده شد مترسانتی 75 از بیشتر و مترسانتی 50

ها ونهگ دیگرترین حجم خشک متعلق به همچنین بیش
 80/7عادل متر مسانتی 20 تا 50قطري  ۀدر طبق

ترین مقدار حجم در طبقه و کم مشاهده شدمترمکعب 
مترمکعب  20/0متري معادل سانتی 10تر از قطري کم

  .مشاهده شد

  
  دارها به تفکیک گونه درختیخشکه ومیرمرگ نرخ -6 شکل

Figure 6. The mortality rate of dead trees within different tree species  
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ومیر و نتایج حاصل از آن با بررسی نرخ مرگ
دار سرخ ۀومیر گونترین نرخ مرگکه بیش مشخص شد

افتد که معادل می متري اتفاقسانتی 10قطري  ۀدر طبق
ر ومیترین نرخ مرگدرصد است و همچنین بیش 89/33
متر سانتی 60قطري  ۀها نیز مربوط به طبقگونه دیگردر 

  درصد است. 45/17است که معادل 

  بحث
 تانگلس استان آبادعلی افراتخته جنگل در پژوهش این

 .انجام شد ترکم دخالت و خوردگیدست با مناطقی و
 یا سرخدار غالب تیپ در پژوهش اهداف به توجه با

 دارهاخشکه از صددرصد آماربرداري آمیخته سرخدار
 شاخصی و معیار دارخشکه وجود. گرفت صورت
 و طبیعی هايتوده تکامل و تحول براي مناسب
 یک بودن طبیعی تا حد زیادي است و نخوردهدست

 عنوانبه تواندمی که دهدمی نشان را جنگلی اکوسیستم
 هايجنگل پایداري و حفظ براي مرجع و مبنا یک

آید. عالوه بر این،  حساببه کشور شمال طبیعی
دار نیاز به هاي خشکههاي حفاظتی در جنگلبرنامه

هاي ساختاري توده دارد که این اطالعات کمی از مؤلفه
 ترهاي کمارائه این اطالعات از توده دنبالبه بررسی
 هگرفت صورت پژوهش طبق خورده سرخدار بود.دست
 25تا  50 قطري ۀطبق در دارهاخشکه حجم ترینبیش

دارها کل خشکه حجم بررسی این در. است )قطر میان(
 حجم این که آمد دستدر هکتار به مترمکعب 46/50

 سرعت و جنگل پویایی ةدهندنشان دارخشکه باالي
 Sefidi( دهدمی نشان را باال شدن دهیپوس و دگرگونی

and Marvie Mohajer, 2010.( دار در حجم خشکه
هاي متعدد است گر وجود آشفتگییک رویشگاه نشان

 ۀسرعت تجزیو ماندگاري و انباشت آن در توده به
ند دار یک فرآیخشکه ۀتجزی درختان نیز بستگی دارد.

 هاي درختی مختلفو در میان گونه بسیار پیچیده است

 Chambers et(و شرایط محیطی مختلف تفاوت دارد 

al., 2000(ند توادار در یک رویشگاه می. انباشت خشکه
) 2016و همکاران ( Sefidiاز موارد متعددي باشد.  متأثر

 مقدارند که نشان داد هاي اسالمدر جنگل پژوهشی در
دار تحت تأثیر نرخ پوسیدگی گونه است. انباشت خشکه

 هايویژگی بر عالوه مختلف درختان در پوسیدگی نرخ
 شرایط و) Fukasawa, 2015( رویشگاه ژئومورفیک

 تأثیر که) Russell et al., 2014( اقلیم مانند محیطی
 ,Dunn and Bailey( دارند پوسیدگی یندآفر در بسیاري

 .دارد قرار نیز هاگونه ژنتیک تأثیر تحت) 2012

 بین در را هاییتفاوت متعددي هايپژوهش
 .دانکرده ذکر پوسیدگی نرخ از نظر مختلف هايگونه

and Bauhus (2003) Mackensen را بین هاییتفاوت 
شان ن پوسیدگی نرخ نظر از اکالیپتوس جنس هايگونه

 و برگسوزنی درختی هايگونه این بر عالوه. ندداد
 در متفاوت شیمایی مواد داشتن ۀواسطبه نیز برگپهن

 پوسیدگی نرخ از نظر را هاییتفاوت چوب ساختمان
). Mackensen and Bauhus, 2003(دهند می نشان

دارها در این رویشگاه در قیاس با حجم باالي خشکه
دلیل شرایط متفاوت تواند بهمی هاپژوهش دیگر

رویشگاهی در این منطقه باشد. همچنین حجم باالي 
دلیل ویژگی خاص سرخدار تواند بهدارها میخشکه

یعنی دانسیته و تراکم باالي چوب این درخت و دیر 
آن باشد. اساساً چوب سرخدار جزو  شدن هیتجز

هاي با چگالی باال است و فشردگی چوب در آن چوب
). Keunecke et al., 2008( سریع است ۀمانع تجزی

دار عالوه بر شرایط رویشگاهی و انباشت خشکه مقدار
 مدیریتی در ۀتواند متأثر از سابقچوب می ۀدانسیت
هاي دور و قطع ها باشد. حضور انسان درگذشتهجنگل

ر تغییر د سببتواند غیرقانونی درختان در مواردي می
 هايپژوهشدارها شوند. در طبیعی خشکه مقدار

ارها در دخشکه مقدارمتعددي تأثیر سابقه مدیریتی بر 
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) و در et al.,2012 Larrieuهاي راش در اروپا (جنگل
 Sefidiي آمیخته راش شرقی در شمال ایران (هاجنگل

and Etemad, 2014انباشت شده است ) گزارش .
 70پوسیدگی (بیش از  ۀدارها در درجات اولیخشکه
) نیز مؤید این موضوع است که درختان اغلب درصد

ان احتمال فراوتر بهدارهاي قدیمیاند و خشکهتازه افتاده
-خشکه حجم بررسی این اند. درشدهاز جنگل خارج

 این که افتاده است دارهايخشکه از بیشتر سرپا دارهاي
نم بخش در) Sefidi et al., 2009( تحقیق با موضوع

 ترجوان ةدهندنشان تواندمی که است همسو است خانه
عالوه  .باشد پوسیدگی هايفعالیت کندتر بودن و بودن

ا هاي با منشأ انسان یبر این عواملی مانند وقوع آشفتگی
. ودشتواند منجر به خشکیدن درختان سرپا طبیعی می

رسد که درگذشته با نظر میبه بررسیمورد  ۀدر منطق
توجه به کیفیت چوب سرخدار درختان افتاده از جنگل 

شده و فرصت کافی براي پوسیدن و تبدیل به خارج
دارها . حجم باالي خشکهنداشته استجود دار وخشکه

ترین مشاهده در در درجات یک و دو پوسیدگی و کم
عا تواند دلیلی بر این ادمراحل پیشرفته پوسیدگی می

 هک نشان داد هم دارهاخشکه پوسیدگی باشد. بررسی
 دو ۀرجد پوسیدگی به مربوط پوسیدگی ۀدرج ترینبیش
دارها در درجات ابتدایی پوسیدگی وجود خشکه .است
 در حالتازگی این است که درختان به ةدهندنشان

 ۀهمین دلیل در درجات اولیهستند و به خشک شدن
 رپاس دارخشکه حاضر پژوهش پوسیدگی قرار دارند. در

 رداخشکه نهایت در و کنده سپس و حجم ترینبیش
 حالت در دارهاخشکه. دارد را حجم ترینکم افتاده
 را یمتفاوت اکولوژیکی هاينقش کنده یا و سرپا افتاده،

 یمیاییش و فیزیکی هايویژگی به توجه با. کنندمی ایفا
است یا  متفاوت هاآن افتادن مقدار درختان چوب

هاي درختی سرشت متفاوت گونه گریدعبارتبه
افتادن درختان  مقدارتواند یکی از عوامل مؤثر بر می

 ,Sefidi and Marvie Mohajer( هاپژوهش. باشد

 مراحل ممرز دارهايخشکه که هنشان داد) 2010

 دهند.می نشان طبیعت در را پوسیدگی از تريپیشرفته

 محج ترینبیش که شد هنشان داد روپژوهش پیش در
 پوسیدگی دوم ۀدرج در و 25 تا 50 ۀکالس در پوسیدگی

است که این  دار کندهخشکه به مربوط همچنین و
سرخدار  ۀعلت قاچاق چوب در گونتواند بهموضوع می

سرخدار و در  ۀگون در ومیرمرگ نرخ ترینبیش باشد.
 ینا که افتاده است اتفاق متريسانتی 10قطري  ۀطبق

ومیر در بین درختان نرخ باالي مرگ ةدهندنشان موضوع
 ۀرقابت در مرحل ۀنتیج جوان سرخدار است که در

 ۀدهد. با در نظر گرفتن بردباري باالي گونجوانی رخ می
ومیر درختان در این طبقه سرخدار به سایه، مرگ

گونه تواند تهدیدي براي استمرار و تجدید حیات اینمی
  درختی باارزش باشد.

ه ک مشخص کردهاي این پژوهش طرف یافتهازیک
رمکعب در هکتار مت 46/50 دارها در منطقه،حجم خشکه
 10ومیر در طبقه قطري ترین نرخ مرگاست و بیش

دارهاي سرپا است و از سوي متر و در خشکهسانتی
گونه سرخدار در لیست قرمز  کهاین توجه به دیگر با

قرار دارد الزم است با شناخت  شده دیتهدهاي گونه
ومیر آن شرایط احیا و حفاظت از عوامل مؤثر بر مرگ

 .شودآن فراهم 
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Abstract 
Tree mortality and turn it to the snag or logs is one of the most important processes in forest ecosystems. 
Dead trees are an important characteristic of natural forests structure, especially in the old-growth 
developmental phases which play a wide range of ecological functions. This study aimed to investigate 
the mortality of trees in the Afratakhteh forest reserve in the Aliabad region. After the preliminary filed 
observation, three one-hectare study areas were selected and the quantitative and qualitative 
characteristics (diameter, height, type, and decay stage) of all dead trees were assessed. Results showed 
that the average volume of dead trees in the study area was 50.44 cubic meter per hectare.  The yew 
encompassed the high amount of dead volume (37.40 m3) and the most of dead trees were in the second 
stage of decay. Tree mortality rate in diameter classes showed the greatest amount of dead volume 
observed in 25-50 cm diameter classes and the highest mortality of yew trees occurred in 10 cm diameter 
class that are equal to around 38% of total dead volume. Due to the fact that the Yew species are in the 
red list of threatened species, and on the other hand, the highest mortality rate of this species is observed 
in low diameter classes, it is necessary to identify the factors that affect its mortality to provide 
restoration and conservation of yew. 
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