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 چكيده
تغ مترادفسرپايهادار خشكهافتادن و عبور از مرحلهينها در اكوسآيكير نقش اكولوژييبا ديا ستم جنگل گريبه مرحله

ازنيا.باشديم و گذر و جنگلستيهمواره مورد توجه اكولوژمختلف مراحلعبور اكه بوده شناسان ها مورد نيزن پژوهشيدر
و از بين آنها دار در جنگل خيرود اندازه خشكه 215 پژوهشايندر. استه قرار گرفتيبررس به خشكه64گيري  صورت دار

و مورد مطالعه قرار كهبه.ندگرفت تصادفي انتخاب ، درجه پوسيدگي)قطر برابرسينه(دار اندازه خشكه عواملتأثير هريك از طوري
و شيبو كيفيت آن، و تجزيه آماري عرصه در ميزان افتادن خشكه گونه درختي و ممرز بررسي ج حاصلينتا. شدنددارهاي راش

ا پياز به ميزان افتادن خشكهكه ژوهش نشان دادن مي مراتب بيشتر از خشكه دارهاي راش كه،باشد دارهاي ممرز هرچند
بايرا در مقايارتفاع كمتريعيطبيراش در جنگلهايدارها خشكه مدارهاي خشكهسه تغيبررس.دهنديممرز نشان راتييروند

شيبا افزاكه نشان داد دارها خشكهيتفاع شكستگرا ميش ميدارها افزا زان افتادن خشكهيب عرصه ا،ابدييش رين تأثيهرچند كه
نميمعن ب زان افتادن خشكهيم،يدگيش درجه پوسين با افزايهمچن.باشديدار ميشدت افزاهدارها در جنگل ج براساس نتاي. ابدييش

و اندازه خشكهبدست آمده د، تأثير درجه پوسيدگي و، استدار معني%1ر سطح دار در ميزان افتادن آن در عين حال نوع گونه
 پويايي شماياز اين پژوهش نتايج حاصلبه با توجه. دهند دارها نشان نمي داري در ميزان افتادن خشكه شيب عرصه تأثير معني

ار خشكه .ئه گرديدادارها نيز

آم دار سرپا، خشكه خشكه:كليديهاي واژه .ممرز يخته راش،دار افتاده، مدل پويايي، جنگل

 مقدمه
فاظت از منابعح مانندامروزه مطرح شدن مسائلي

و محيط باو زيست طبيعي مشكالتي كه بشر در ارتباط

و نيز كاهش منابع طبيعي قابل دسترس ،محيط طبيعي دارد

درنگرش به يك تغيير را شناسان جنگل  جنگلها مورد كلي

آنكهواداشته با شناسي تحت عنوان جنگل از همگام

به،شناسي اين شيوه جنگلدر.شود طبيعت ياد مي نگاه

متفاوت شناسي كالسيك عدي جنگلب طبيعت با نگاه تك

 مانندبا طبيعت به موارديمشناسي همگا در جنگل.است

و حفاظت از جنگلها توجه فراواني حفظ تنوع زيستي

ه ها نيز در اين شيوه مديريتي جايگادار خشكه. شود مي

ميدار خشكه مياندر اين. صي دارندخا توانند هاي سرپا

اكوسيستم يكي از عوامل كليدي در حفظ تنوع زيستي در 

ها دار خشكهميزان افتادن يا شكستگي.شمار آيند جنگل به

در تفاوت مي بين گونه هايي را كه دهد هاي مختلف نشان

ميعوامل . گذارد مختلفي بر آن تأثير

جنگلهاي طبيعي بعد از رسيدندردرختان طور كلي به

و پايان زندگي گي اهي شروع به پوسيدن به كهولت

و حشرات، دخالت.كنند مي هاي فشارهاي محيطي، آفات

و در نهايت پايان عمر فيزي از ولوژيكيانسان، بيماريها
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مي داليل عمده اما با پايان عمر.دنباشدنتوان آن

ي درخت در فيزيولوژيكي درخت، وظايف اكولوژيك

هايي دارهاي سرپا زيستگاه خشكه.يابد اكوسيستم ادامه مي

مي براي حيات درختان افتاده،كنند وحش در جنگل فراهم

يك آشيان اكولوژيك جديد،نيز ضمن تأثير در زادآوري

فراز را براي بسياري و جانداران نقشو اهم كردهگياهان

مي چرخه اصلي در  & Santiago( كنند مواد غذايي بازي

Amanda, 2005(.دارها در جنگل نه تنها مضر خشكه

 زايش حضور حياتاف سببنيستند، بلكه حضور آنها 

و پرندگان در دار براي وجود خشكه. جنگل است وحش

و  مروي(ي جنگل اهميت زيادي داردخيز حاصلسالمت

.)1384،مهاجر

هاي سرپا نيز دار خشكهحجما افزايش سن توده،ب

ميافز .Mormman et alمطالعات.يابد ايش نشان (1999)

كه مي در درختان دارها خشكهميزان سرپا باقي ماندن دهد

 Liriodendron( الله درختيو)Quercus alba( بلوط

tulipifera(كه چندهر،يشتر از درختان كاج استب

Cline (1977) ا عكس .ستاين موضوع را گزارش كرده

و پوسيده خشكه اي دارهاي سرپا درختان خشك

و كيفيت چوب هستند كه با توجه به درجه پوسيدگي

ميدرختان  دارهاي سرپا خشكه.شوند مختلف تشكيل

. كنند شرايط مناسبي را براي پرندگان در جنگل فراهم مي

ها قارچ حشرات، گاه بسياري از پرندگان،درختان زيست اين

جا بودهمهرگانو ساير بي  مانندندارانو بسياري از

آنو خزندگان، دوزيستان استفادههاحتي پستانداران از

از.ندكن مي اي سرپا براي تغذيه،هدار خشكهپرندگان

و آشيانه ميگذاري تخمسازي  & Harris( برند بهره

Laudensayer, 2005.( 

سوزي، آتش(درخت علت پوسيدگيبهتوجه با

مي خشكه) حشراتو بيماريها شكلبهتوانند دارهاي سرپا

با خشكه. گروهي يا انفرادي در جنگل تشكيل شوند دارها

و نرم توجه به نحوه و كيفيت به دو نوع سخت پوسيدگي

مي در جنگل دسته با.)1386 سفيدي،( شوند بندي امروزه

هاي مديريت پايدار در عرصه مانند مطرح شدن مسائلي

ايجنگل  هاي طبيعي،ز تنوع زيستي در سيستمو حفاظت

و نيز يكپارچگيو سالمتي اكوسيستم كامل بودن آن

يكي از موضوعاتي كه براي. شود اكوسيستم مطرح مي

و تنوع زيستي در جنگلها مطرح  حفظ سالمتي اكوسيستم

تا مي  رسيدن به مرحله شود، نگهداري تعدادي از درختان

هاي طبيعي در داخل سيستم دارها خشكه. استپوسيدگي

ميهب)Microhabitat(زيستگاهرديك خُ كه روند شمار

و گياهان بر مي بسياري از جانداران .شوند روي آن مستقر

سردار بنابراين خشكه پا براي نگهداري تنوع هاي

دروزيستي در جنگل اهميت دوچنداني دارند 

ط جنگل بيعت توجه خاصي به آنها شناسي همگام با

از موضوعاتيكيسرپايهادار خشكهياكولوژ.شود مي

ز جالب دنيستيتوجه كارشناسان علوم ميدر كهيا با باشد

و اين دربهكه تا نكته توجه به فقدان اطالعات كافي حال

اي در اين زمينه جنگلهاي تحت مديريت شمال مطالعه

اين پژوهش سعي در اخذ اطالعات،است انجام نشده

و از كمي هادار خشكهميزان افتادن يا شكستگي كيفي

ويرمهم از تغي يك مرحله( ها در دار خشكهات درختان

و ممرز ناهمسال آميختهك جنگليدر) جنگل  دارد راش

 ها در جنگل ارائهدار خشكهنهايت مدلي از پوياييرد تا

.شود

و روشها  مواد
و حياتي با توجه در حفظهادار خشكهبه نقش اصلي

دو، تنوع زيستي در جنگل از پارسلدر اين پژوهش

زانيماقدام به بررسيو جنگل خيرود نوشهر انتخاب

سريستادگيا ويدگيماندن درختان بعد از پوسيپا باقو

آنها افتادنو سرپادار خشكهليتشكو نحوهدر واقع مدل

ودر  و ممرز آميخته جنگلهاي ناهمسال .گرديد راش

با توجه به تشابه جوامع گياهي صورت پارسلانتخاب دو

محيدر شرايجاد همگنيايبرا.گرفت و به حداقليطيط

تايسعيط پيرامونير شرايرساندن تأث محيشرا شد يطيط
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تيپ اصلي جنگل راش.دننداشته باشيا عمدهاترييتغ

جوامع ديگري نيز.دباش خالص يا راش همراه با ممرز مي

در دارد كه مطالعهدها وجو پارسلدر اين  آنها مورداي

. انجام نشد

 مورد مطالعه منطقه

و رويشگاه هاي مورد مطالعه در جنگل آموزشي

و7پژوهشي خيرودكنار واقع در  كيلومتري شرق نوشهر

عرض شمالي40º36'تا27º36'در استان مازندران بين 

از شمال. اند طول شرقي واقع شده43º51'تا32º51'و 

و از جنوب به  و روستاي خيرودكنار به نوار ساحلي

و روستاي كليك محدود مي كل. شود ييالقات مساحت

مي 8000منطقه حدود  هاي مورد رويشگاه.باشد هكتار

و شرايط رويشگاهي از دو  مطالعه با توجه به تشابه تيپ

به اين جنگل انتخاب متعلق)بخش7 مجموعاز(بخش 

در 214و 112يها پارسلكه شامل شدند هاي بخشواقع

و نم مي پاتم در اولين منطقه).1شكل(دنباش خانه اي كه

بخش 112 پارسل،قرار گرفتبررسي اين مطالعه مورد 

هكتار دارد8/54 برابرمساحتي پارسل اين.باشد پاتم مي

ي از سطح دريا واقع متر 630تا 480در ارتفاعي حدودو 

بيش در اغلب مناطق شيب عمومي اين منطقه. استشده

مي40 از و درصد و سنگ مادر خاك منطقه راندزين باشد

راش پارسل مشاهده شده در اين تيپ فعلي.استآهكي

درختانكه باشدمي ممرز-و انجيلي ممرز-مخلوط، بلوط

مي بلوط مشاهده شده دنباش در تيپ بسيار اندك

دومين رويشگاه مورد مطالعه در بخش ). 1383 نام،بي(

متر 950پارسل حداقل ارتفاع در اين كه خانه واقع شده نم

شيب.ستمتر باالتر از سطح دريا 1110و حداكثر آن 

خاكهاي اين. ذكر شده است%30پارسل متوسط در سطح 

 روي سنگ بستر آهكي متعلق به دوران دومبرپارسل 

كه در اغلب نقاط داراي خاكدنقرار دار) ژوراسيك(

جوامع عمده. اي شسته شده است قهوه-اي كالسيك قهوه

با اين قطعهگياهي  وراش آميخته و نيز راش افرا - شيردار

.)1373 اعتماد،( باشدمي ممرز

ت مناطق مورد مطالعهموقعي-1 شكل

استان مازندران

جنگل خيرودكنار نوشهر

بخش پاتم

خانهبخش نم
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همنطق شرايط اقليمي

براساس گزارش نزديكترين ايستگاه هواشناسي به

ميزان بارندگي،منطقه يعني ايستگاه كليماتولوژي نوشهر

كه حداقل بوده متر ميلي 1300ساليانه در منطقه خيرودكنار 

و حداكثر آن در مهرماه مي گرمترين ماه. باشد آن در تير

و مرداد با ميانگين دماي  و سردترين ماهº2/29سال تير

همچنين ميانگين. استº6/2با ميانگين دماي سال بهمن

 ثبت گرديده استº9/15دماي ساالنه برابر با 

.)1373 اعتماد،(

 روش تحقيق
از منظور به و كيفي دستيابي به اطالعات كمي

دارهاي سرپاي موجود در دو رويشگاه مورد مطالعه خشكه

و 112 هاي پارسلدر  بخشدر 214در بخش پاتم

هاي مقدماتي تمامي گردشي بعد از انجام جنگل،خانه نم

براي.برداشت شدندصددرصد صورتبهدارها خشكه

و ممرز در هاي راش دار خشكهميزان افتادن مطالعه

 شيب، جهت( هاي مختلف با شرايط رويشگاهي رويشگاه

كيفيتو شكستگي ارتفاع گونه، قطر،،)تيپ گياهيو

يكپوسيدگي  پسهادار خشكهاز براي هر ازي سرپا

كيفيت.تعيين گرديدها دار خشكهانتخاب تصادفي

وبهمرحله4در پوسيدگي لحاظ پيشرفت پوسيدگي

در پوسيدگي درجه.براساس ويژگيهاي ظاهري تعيين شد

1)S1(،و چوب درخت قابلو درخت تازه افتاده پوست

و گاهي اوقات جوانه  رشد يك سال اخير تشخيص است

مي نيز پوسيدگي،)S2(2در پوسيدگي درجه. شود ديده

و در اغلب موارد پوست درخت بودهدرون چوب واضح 

در.شوند ها ديده نمي در اين حالت، جوانه؛شود ديده مي

و پوست درخت درون،)S3(3پوسيدگي درجه چوب

ك به وطور و ها كنده شده سرشاخه امل پوسيده شده

ميبهراحتي با ضربه به پوسيدگيدر.دنآي حالت پودري در

و پوست كامالً پوسيده شده درون،)S4(4درجه  و چوب

و در برخي موارد درخت كامالً به خاك تبديل شده

آنبر پوشش علفي كه در ارتفاعي.مستقر شده است روي

مي آن درخت در عاملعنوانبهنيز شود شكسته اصلي

د و تأثيرپذيري آن از افتادن ويعوضرخت ت درخت

سنج سونتو با استفاده از شيبكه است شرايط رويشگاهي

و نرمال كردن دادهيآور بعد از جمع. داشت گرديدبر ها

ل براساسيك طرح فاكتوريدر قالبهادهدا تحليل،آنها

و تأث) CRD(يتصادف كامالًهيطرح پا هريانجام ازير ك

مبيدگيدرجه پوسوب منطقهيش،گونه عوامل زانير

ذكربهالزم.شديده در جنگل بررسيافتادن درختان پوس

و همان طور كه پيشتر است كه با توجه به هدف مطالعه

دار خشكه 215از بين بررسيدر اين عنوان شد، 

 صورتبه دار خشكه64،كل منطقه آماربرداري شده در

و تحليلو تصادفي انتخاب .ندگرفت قرارمورد تجزيه

جينتا
 مورد مطالعهدر جنگل نشان داد كه نتايج اين پژوهش

و سرپ دار خشكه%3/25،راشيهادار خشكهاز تعداد كل ا

مي دار خشكهاز آنها7/74% بهيهمچن.باشند افتاده بيترتن

بهيهادار خشكهاز حجم%5/65و5/34% راش مربوط

وسرپيهادار خشكه ميهادار خشكها دنباشيافتاده

ع.)2 شكل( در گونهن حاليدر شكلبه%4/22ممرز

كهيسرپا باق كل%6/32يلحاظ حجمبهمانده از حجم

ميهادار خشكه سه درصد حجميمقا2شكل. باشديممرز

رايها دار خشكه و سرپا و ممرز دو گونه برايافتاده راش

م . دهدينشان
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خشكه دار سرپا

خشكه دار افتاده

سافيهادار خشكه درصد حجمسهيمقا�2شكل و و ممرز دو گونه برايرپا تاده  راش

شد همان دريهادار خشكه،طور كه عنوان راش

بيطب و حجم خشكيميشكل سرپا باقبهشتريعت مانند

م،نسبت به ممرز دارنديشتريبيسرپا زان افتادنيدر واقع

و شكستگيهادار خشكه طبيممرز بيآنها در ازيعت شتر

مراييتغ همچنين روند.راش است گونه ن ارتفاعيانگيت

بهدار خشكهيشكستگ رگذاريتأث عواملازيكيعنوان ها

ندار خشكهدر افتادن  ا.شديز بررسيها درنيبا فرض كه

و شكسته شدنيده برايب درختان پوسيرشمناطق پ افتادن

ممستعد تغ،باشنديتر مييروند ين ارتفاع شكستگيانگيرات

كهيبررس شيبه مختلفطبقچهار ها در دار خشكه شد

م3در شكل  . شوديمشاهده

ميطور همان  زمين،با افزايش شيب شود، كه مالحظه

روند تغييرات4شكل. يابد ارتفاع شكستگي كاهش مي

در ميزان افتادن عاملعنوان مهمترين ارتفاع شكستگي را به

ها دار خشكهها در ارتباط با درجه پوسيدگي دار خشكه

،هادار خشكهايش درجه پوسيدگي با افز. دهد نشان مي

بدار خشكهارتفاع شكستگي ميهها و ميزان شدت كم شود

ميعها در طبيدار خشكهافتادن  هر چه اين.دگردت بيشتر

و ميزان  و زودتر پوسيده ارتفاع كمتر باشد، درخت سريعتر

مي.شود افتادن بيشتر مي شود كه درخت هرچه مالحظه

پو بيشتر مي و مراحل ميپوسد كند، سيدگي را سريعتر طي

تغيير در شكل حضور.شكندميتر از ارتفاع پايين

مي در طبيعت از مرحله دار خشكه . دهد سرپا به افتادن رخ
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تغ-3شكل دردار خشكهين ارتفاع شكستگيانگيم راتييروند  مختلفيهابيش ها
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 ها در درجات مختلف پوسيدگيردا خشكهروند تغييرات ميانگين ارتفاع شكستگي-4 شكل

،هستنديدگيپوسييي كه در مراحل ابتدايهادار خشكه

پيارتفاع بلندتر و با شكسته شدهيدگيشرفت پوسيدارند

ر در نقشييتغ شود كه موجبيم كاستهارتفاع آنهاازو 

جيها در اكوسدار خشكهيكياكولوژ مينستم . گردد گل

تغيمقا5شكل ياع شكستگرات ارتفييسه روند

و در در ها دار خشكه و ممرز دو گونهطبقات قطري راش

م .دهديرا نشان
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و ممرز دو گونه برايها دار خشكهسه تغييرات ميانگين ارتفاع شكستگييمقا-5شكل  راش

ها دار خشكهروند تغييرات ميانگين ارتفاع شكستگي

و ممرز، روند در دو گونه نميمنظمراش ،كنديرا دنبال

ن ارتفاعيانگيم،)جز چند استثناءبه( اما آنچه مشهود است

طبيشكستگ ميراش در ازپس. باشديعت كمتر از ممرز

و نرمال كردن آوري داده جمع هريتأثيبررسيبرانهاآها ر

ازي م عواملك يهادار خشكهزان افتادنينامبرده در

به،يجنگل و اقدام 1ولجد.شدها داده تحليلتجزيه

م انس دادهيه واريج حاصل از تجزينتا . دهديها را نشان
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معوامل تجزيه واريانس-1جدول هادار خشكهزان افتادنيمختلف در ارتباط با

داريمعنيFآمارهميانگين مربعاتدرجه آزاديمشخصه
1391/036/0551/0گونه درختي

37/4008/0**3057/4درجه پوسيدگي
23/3001/0**15274/2)قطر برابرسينه(دارخشكهاندازه

19377/145/1152/0شيب عرصه
%1 در سطحارد معني،**

كه نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها نشان داد

و شيب عرصه در ميزان افتادنأت ها دار خشكهثير نوع گونه

و) قطر برابرسينه( داركهخش اما اندازه،باشد دار نمي معني

نشان%1در سطحرايدار معنيي تأثير درجه پوسيدگ

.دنده مي

 بحث
در اين پژوهش در جنگل و هاي پارسلخيرود نوشهر

و 112 نم 214بخش پاتم خانه كه تحت طرح بخش

با جنگل مي روشداري شد،باشند همگام با طبيعت . انجام

با تيپ غالبها پارسلاين،با توجه به اهداف مطالعه

و آماربرداريو يا راشراشستان  آميخته انتخاب

افتادن. دارها صورت گرفت صددرصد از خشكه

با تغيير نقش هاي سرپا در جنگل مترادفدار خشكه

و عبور از مرحله اي اكولوژيكي آنها در اكوسيستم جنگل

ا به مرحله ديگر مي ين پژوهش مورد بررسيباشد كه در

گ رس.رفتقرار پايدر واقع درختان با سنيدن به ان

ميدگيك شروع به پوسيولوژيزيف درنكنياز درون د كه

م،صورت ادامه و تبديميدرخت بهيرد  دار خشكهل

ندار خشكه. شوديم طيها دريبيتخريندهايفرايز كه

م ليافتاده تبديهادار خشكهبه،رديگيآنها صورت

دريميا سرپا باقيو شونديم دو حالت اين مانند كه

مبهرايمتفاوتيكياكولوژيها نقش جينتا. رنديگيعهده

ا راشيهادار خشكهين تحقيق نشان داد كه حاصل از

سرنسبت به بيشتر  ميممرز در واقع ميزان،مانند پا باقي

ادار خشكهفتادنا هاي سرپاي دار خشكهزهاي ممرز بيشتر

وت در تفاعلتهبتواندمي امر راش است كه اين

و شيم و ممرزدرختان ايي چوبيويژگيهاي فيزيكي  راش

كهبه. باشد كههنشان داد) 1385(يديسف مطالعات طوري

پيهادار خشكه رايدگياز پوسيتر شرفتهيممرز مراحل

ط ميبدر نشان داد كه اين مطالعهجياتن. دهنديعت نشان

دارهاهدر خشكارتفاع شكستگي،با افزايش شيب منطقه

م يابدمي كاهش نيتواند ناشيكه علت آن ثقليروياز

ن با افزايش درجه پوسيدگييهمچن.ن باشديزم

و كاستهشدتبه آنهاارتفاع شكستگيازهادار خشكه

ن روند نشانيا. گرددميت بيشترعطبيدر آنهاميزان افتادن

مييم و مرا دهد كه درخت هرچه بيشتر حل پوسد

ميپوسيدگي را  ميكند، سريعتر طي و تغيير زودتر شكند

بهلهاز مرح طبيعتدر دار خشكه شكل حضور در سرپا

ها انس دادهيه واريج حاصل از تجزينتا. دهد افتادن رخ مي

و شيب عرصه در ميزان افتادنأتنشان داد كه ثير نوع گونه

قطر( دار خشكه اما اندازه،باشد دار نمي ها معنيدار خشكه

دررايدارو درجه پوسيدگي تأثير معني) رسينهبراب

مي%1سطح كه دار خشكهواقع قطردر.دهند نشان

و سطح تاج تواند بر اندازهيم كهيزمان( پوشش درخت آن

همراهبهراينقش اصل، رگذار باشديتأث)درخت زنده بوده

از دار خشكهدر مرحله گذر، دار خشكهيدگيپوس درجه

تغ. عهده داردبهبه افتاده فاز سرپا كهيراتييبا توجه به

مدار خشكه و اطالعات بدست آمده رنديپذيها در جنگل

ا مياز يرات زمانييتغير را برايزيتوان الگوين پژوهش

و ممرز در تودهيهادار خشكه در آميختهيها راش راش

.)7و6شكلهاي(نظر گرفت 
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و ممرز در جنگل مورد مطالعهدارها پويايي خشكهشماي-6شكل ي راش

ميا در واقع مرحله1 مرحله طيرا نشان آنيدهد كه

به،با به پايان رسيدن سن فيزيولوژيك درخت شروع

كند كه در صورت ادامه درخت پوسيدگي از درون مي

به مي و تبديل رايروند2مرحله.شودمي دار خشكهميرد

ا دهدمينشان جدن مقالهيكه در مورد مطالعهيبه شكل

ا.واقع شد ها طي فرايندهاي دار خشكهن مرحلهيدر

به تخريبي كه در آنها صورت مي هاي افتاده دار خشكهگيرد

كهتبديل  تغيا شده و تبديين تغير ر در نقشييل همراه با

كهيا مرحله3مرحله. هاستدار خشكهيكياكولوژ ست

ا دار خشكهازيبخش وربا كاهش كييتغتفاع ويفير در ت

دريگريديسرپا دار خشكهشكلبه،يكينقش اكولوژ

ميافتاده تشك دار خشكه4در مرحله.ديآيم با شوديل كه

بهيراتييگذشت زمان تغ ك را و اندازهيفيلحاظ در جنگلت

م كهيميات به مرحلهيدر نها.شوديمتحمل رسد

ميكامل به خاك تبديدگيبا پوس دار خشكه در.دگرديل

ميد صورت شماتيكبهارائه شدهيالگو7شكل . شوديده

و ممرز در جنگل مورد مطالعه خشكهتغييرات شماي-7شكل  دارهاي راش

1 2 3 4
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Abstract 
 
Dead tree, which consisting of both standing dead tree and material that has fallen to the ground, is a 
dynamic resource in forest ecosystem. In order to investigate on falling and dynamic model of snags 
(standing dead trees) in a mixed beech forest, this research was carried out in compartments No. 112 and 
214 in Kheyroud forest, north of Iran. 215 dead trees were measured and then 64 dead trees were 
randomly selected for analyzing. According to the results, hornbeam snags in a natural forest showed 
higher breaking height in comparison to beech snags. Investigation on snag dynamic showed that snag 
falling is higher on steep slopes, however, there is no significant difference between slope gradient and 
snag falling. Increasing in decay class, caused increasing in sang falling. Also effect of dead wood size, 
decay stage (quality of dead wood), slop and species were analyzed. Results showed that slop and species 
have no significant effect on the sang falling, while the effect of deadwood size and decay stage on sang 
falling is significant. 
 
Key words: snag, mixed forest, dynamic model, Caspian forest, beech, hornbeam. 


