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: مطالعه موردي( تأثير برخي عوامل محيطي بر شدت خشكيدگي درختان در زاگرس مياني
  )ايالم ، استانتنگه داالب

  2جواد ميرزايي و 1، اميراسالم بنياد*1زاد ناورودي، ايرج حسن1محمديفاطمه گل
  دانشكده منابع طبيعي، سرا، دانشگاه گيالنصومعه 1

  شاورزيدانشكده ك، ايالم، دانشگاه ايالم 2

 11/2/95 :تاريخ پذيرش  12/7/94 :تاريخ دريافت

  چكيده
شود، پديده هاي زاگرس اتفاق افتاده و هر روز بر وسعت آن افزوده ميهاي اخير يكي از رخدادهايي كه در جنگلدر سال

يب، جهت و رابطه ش  اين بررسي، برآورد شدت خشكيدگي درختان جنگلي و تعييناز هدف . خشكيدگي درختان جنگلي است
 ،هاي استان ايالمهكتار از جنگل 400اي به وسعت منطقه در بدين منظور. ارتفاع از سطح دريا بر ميزان خشكيدگي درختان است

 .برداشت شد تصادفي در عرصه جنگل منظم و به روش) متر 40×25به ابعاد (آري مستطيلي شكل  10قطعه نمونه  80تعداد 
و عوامل درختان  خشكيدگي شدت، برابرسينه نوع گونه، قطر: شاملنمونه،  قطعه هرل داخدر هاي مورد بررسي مشخصه

رابطه  )=0001/0P( و جهت دامنه) =008/0P( شيبدرصد نتايج نشان داد كه بين ميزان خشكيدگي درختان با . بود توپوگرافي
نيز ميزان خشكيدگي  هاي غربي و جنوبيدامنه  در ويافته افزايش  ميزان خشكيدگي ،شيبافزايش با . ي وجود دارددارمعني

زاد درختان شاخه. زاد استدرصد آن شاخه 10زاد و درصد تعداد درختان منطقه مورد مطالعه، دانه 90حدود . درختان بيشتر است
 دارد داري وجودبين قطر درختان با شدت خشكيدگي رابطه معني .انداشان بيشتر دچار خشكيدگي شدهنسبت به فراواني

)042/0P= .(در طبقات قطري باال  ،ميزان خشكيدگي درختان افزايش يافته و بيشترين تعداد درختان خشكيده ،با افزايش قطر)40 
يا داراي عاليم خشكيدگي  وبوده شكيده مورد مطالعه خدرصد از كل درختان منطقه  50حدود  .مشاهده شد) متر و بيشترسانتي
  .هستند

  يالما، زاگرس مياني ،درختان خشكيدگي عوامل توپوگرافي، وط ايراني،بل: واژه هاي كليدي

  ehasanzadeh@guilan.ac.ir :، پست الكترونيكي01333323023: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
هاي  ترين رويشگاه از گسترده هاي زاگرس يكي جنگل

گياهي كشور و دومين اكوسيستم مهم جنگلي ايران است 
تنظيم آب و خاك و تعادل كه نقش مهمي در 

در منابع ها مساحت كل اين جنگل. محيطي دارد زيست
 5تا  5/4ميليون،  4مختلف با ارقام متفاوتي از جمله 

 استاعالم شده ميليون هكتار  6/5ميليون و  052/5ميليون، 
هاي جنگلي ترين اكوسيستمها جزء مهماين جنگل .)2(

فشار  ).11( ستندكشور به لحاظ اكولوژيك و اقتصادي ه

جمعيت و استفاده از جنگل، براي كشاورزي و باغ، چوب 
چراي دام، باعث و  سازيسوخت، استخراج معادن، شهرك

ها را از نظر كمي و ها شده و سطح جنگلتخريب جنگل
بازسازي طبيعي در  1965از سال . كيفي كاهش داده است

 اين منطقه به شدت كاهش يافته، در حالي كه آفات و
پديده خشكيدگي  .)18( ها افزايش يافته استبيماري

 ،خشكيژه در مناطق خشك و نيمهبوپوشش گياهي، 
هاي نوان يكي از مشكالت اساسي اكوسيستمبعهمواره 
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هاي در ساليان اخير، خشكيدگي. است مختلف مطرح بوده
هاي زاگرس بوقوع پيوسته كه در بسياري مختلفي در جنگل

نابودي درختان شده و هر روزه بر  از مناطق، منجر به
هاي متخصصان بيماري ).8(شود وسعت آن افزوده مي

يا بيماري در ميان درختان  بخش جنگل معتقدند كه آفات و
-تواند علت وقوع چنين فاجعه زيستهايي نميبتنبلوط 

محيطي باشد و قطعاً عواملي نظير تخريب جنگل، 
اخير و نوع خاك  غبارهاي و درپي، گردهاي پيخشكسالي

هاي منطقه زاگرس نقش در زوال و خشكيدگي بلوطنيز 
هاي كلي تركيب و مشاركت تنش طورب. اندمؤثري داشته

زا هاي بيماريو ارگانيسم) عوامل غير زنده( محيطي
باعث ضعيف شدن و سرانجام خشكيدگي ) عوامل زنده(

در نتيجه درختاني كه در اثر تغييرات . شونددرختان مي
سوزي شديد، سيل، خشكسالي، يخبندان، آتش(محيطي 

- دچار استرس شده) خصوص ريزگردهابزلزله، باد، برف و 

ها  قرار و پارازيت هاتوژناند، براحتي مورد هجوم آفات، پا
اما درختاني كه . روندضعيف شده و از بين مي، گرفته

هاي محيطي حساس نباشند، دچار نسبت به اين تنش
خشكيدگي يعني خشك شدن ). 25( دشونآسيب نمي

هاي ها كه باعث مرگ شاخهپيشرفته جوانه و سرشاخه
اين وضعيت در . شوددرختان از باالي تاج بطرف پايين مي

ها انتشار يافته و سرانجام تمام گياه را شاخه ها و تمام برگ
مطالعاتي كه بر ). 27(شود دربرگرفته و باعث مرگ آن مي

ين واكنش آنها نسبت به نن و همچروي خشكيدگي درختا
كه در ابتدا  ه استنشان داد ه،اين عارضه انجام شد

. شودها ميبرگ خشكيدگي باعث كاهش ميزان فتوسنتز در 
تحريك عملكرد آوندهاي چوبي و آبكش و موجب سپس 

نيز مانع انتقال آب و مواد غذايي شده و در نهايت با از بين 
اعث خشك شدن و مرگ ب ،هاي برگ و ساقهبردن سلول

پسند، بخصوص درختان سايه ).21( شودآنها ميتدريجي 
هايي كه پناه كمي دريافت كرده يا اصالً پناهگاهي در مكان
اگرچه مقياس . شونداند، بيشتر دچار خشكيدگي مينداشته

وسيع خشكيدگي در يك ناحيه جغرافيايي ممكن است 

ي گاهي نيز فقط بر روي يك گونه خاصي اثر بگذارد ول
در ايران ). 16( دهدچند گونه را تحت تاًثير قرار مي

مطالعات محدودي در زمينه خشكيدگي درختان صورت 
بررسي مقدماتي خشكيدگي نتايج مربوط به  .گرفته است

در دشت برم ) Quercus brantii Lindl(بلوط ايراني 
بيشترين تعداد درختان نشان داد كه  ،كارزون استان فارس

) cm25 - 15 ( قطرزاد بوده و در طبقه ميانده، شاخهخشكي
همچنين بيشترين تعداد درختان خشكيده  .اندواقع شده

در . بودنددرصد  75خشكيدگي بيشتر از شدت داراي 
درصد از درختان، آثار فعاليت آفات كه عمدتا  2/89

نتايج مربوط به  ).8( حشرات چوبخوار بودند، مشاهده شد
تي و بلندي با گسترش زوال بلوط در بررسي ارتباط پس

سياه ايالم نشان داد كه جهت دامنه بر ميزان جنگل مله
زاد و ارتفاع از سطح دريا بر خشكيدگي درختان دانه
). 6( دار داشته استزاد اثر معنيخشكيدگي درختان شاخه

هاي تاج درختان بلوط ايراني در نتايج بررسي شاخص
كه هاي ايالم نشان داد جنگل رابطه با پديده خشكيدگي در

شاخص تراكم تاج بيشترين رابطه را با ميزان خشكيدگي 
هاي بسته كمترين خشكيدگي دهد، بطوري كه تاجنشان مي
ان در بررسي علل خشكيدگي درخت نتايج ).5( را داشتند

علت كه نشان داد  ،پارك جنگلي چشمه ابوالمهدي
الدار در اين  خشكيدگي درختان زربين، سرو شيراز و كاج

هاي پارك جنگلي، محدوديت فضاي ريشه در گلدان
ها الهنگام كاشت نه ،توجهيكه در اثر بي(است پالستيكي 

درختان سدر لبنان نيز  ).از اطراف ريشه حذف نشده بودند
خصوص هاحتماالً در اثر ناسازگاري با شرايط محيطي، ب

يز ن ميزان بارندگي و نحوه توزيع آن در طول سال و
. )15( دانخشكيدگي شده طوالني بودن فصل خشك دچار

نقش فاكتورهاي محيطي در مرگ و مير و بررسي  نتايج
گونه كه نشان داد  كاهش بلوط در مناطق مرتفع اوزارك

مرگ  بلوط قرمز كه تاج بيشتري نسبت به بلوط سفيد دارد،
دار هاي رويشگاهي تأثير معنيو مير بيشتري دارد و فاكتور

همچنين مرگ و . ابل توجهي در مرگ و مير بلوط نداردو ق
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هاي باال و جايي كه بيشتر در شيب ،مير در بلوط قرمز
 ).24( دشوها كم هستند مشاهده ميخاك شني و كاتيون

بررسي تأثير خشكسالي بر مرگ و مير درختاني كه نتايج 
هاي مخلوط پارك ملي ميوه مخروطي دارند، در جنگل

الگوهاي زماني مرگ و مير  كه نيا نشان داديوسميت كاليفر
هاي مختلف جنوبي و شيب شمالي وهاي درختان در دامنه

- ها مشابه است و تراكم درختان مرده در شيبو ميان گونه

). 20( هاي جنوبي بيشتر استهاي شمالي نسبت به شيب
دا با عوامل بررسي رابطه خشكيدگي كاج ت نتايج

اج تدا در مناطق داراي شيب تند نشان داد كه كتوپوگرافي 
هاي جنوبي و جنوب غربي بيشتر از و همچنين در دامنه

در بررسي  ).17( ساير مناطق دچار خشكيدگي شده است
و نيز با افزايش غلظت نمك  ديگري، نتايج نشان داد كه

و  تودهافزايش ارتفاع از سطح دريا از ميزان رويش، زي
  .)4( لظت پرولين افزوده شدهاي گياهي كاسته و بر غرنگيزه

هاي استان ايالم جزو جوامع جنگلي مناطق خشك و جنگل
هاي  درصد جنگل 9. زاگرس است رشته كوهنيمه خشك 

زاگرس در استان ايالم قرار دارد و اين استان نقش مهمي 
تيپ غالب  . دنشين دارهاي زاگرس وسيستم استاندر اك

 Q. brantii Lindl( نيدرختان استان ايالم از نوع بلوط ايرا

var. persica(  هاي استان  درصد جنگل 90بيش از و است
هاي ديگري مثل  گونه. تاز اين گونه تشكيل شده اس

 ، زالزاك)Amygdalus  scoparia() بخورك( بادامك
)Crataegus azarolus(بنه ، )Pistacia  atlantica(كيكم ، 
)Acer monspessulanum subsp. cineracense(   و

نيز در استان ايالم جود  )Prunus   avium( گيالس وحشي
ميزان خشكيدگي  ،هاي غير رسميبر اساس گزارش. دارد

پارك جنگلي چغاسبز، (هاي استان ايالم درختان در جنگل
هاي  بيشتر از ساير استان) منطقه ملكشاهي و تنگه داالب

ي ا اين در حالي است كه تاكنون مطالعه. استنشين زاگرس
 .در اين زمينه در اين مناطق جنگلي صورت نگرفته است

شرايط نشان داد كه ) Manion )1991نتيجه مطالعات 
توپوگرافي يكي از عوامل مستعد كننده براي خشكيدگي 

رسد ميزان به نظر مي .)25( استدرختان جنگلي 
خشكيدگي درختان در شرايط مختلف توپوگرافي متفاوت 

بررسي وضعيت پراكنش  هدف از اين تحقيق. است
. استخشكيدگي درختان در شرايط مختلف توپوگرافي 

همچنين در اين تحقيق برآوردي از ميزان خشكيدگي 
، خشكيدگي در طبقات ايالم هاي استان درختان در جنگل

براي هر  تفكيك بهقطري مختلف و ميزان خشكيدگي 
منطقة داالب از توابع  از اين روي .شود مي ارائهگونه 

واني از درختان اتان ايالم به خاطر داشتن درصد فررسشه
 . انتخاب شد ،خشكيده

  و روشهامواد 
با سطحي معادل منطقه مورد مطالعه : منطقه مورد مطالعه

هاي بلوط منطقه داالب از توابع هكتار از جنگل 400
هاي اي از جنگلنماينده بعنواناست كه شهرستان ايالم 
درختان آن در معرض  كه ديده ايالممناطق آسيب

منطقه مورد  .ه استاند، انتخاب شدخشكيدگي قرار گرفته
هزار  3مساحت ه ب(سامان عرفي بخش چوار جزو مطالعه 
دقيقه تا  22درجه و  46جغرافيايي  در طولبوده و  )هكتار

 42درجه و  33جغرافيايي  دقيقه و عرض 24درجه و  46
حداقل . )1شكل ( دقيقه واقع است 43درجه و  33دقيقه تا 

بوده  متر 1850و حداكثر آن متر  1400ارتفاع از سطح دريا 
جغرافيايي بوده و در ارتفاعات  چهار جهت اصلي داراي و

اين منطقه از ديدگاه  .عموماً بصورت سنگالخي است ،باال
خورده شناسي در حيطه زون ساختماني زاگرس چينزمين

امل سازند گورپي، هاي موجود در آن شقرار گرفته و سازند
ميانگين  ).10( دباشپابده و در ارتفاعات باال آسماري مي

متر و متوسط درجه حرارت ميلي 5/571بارندگي ساليانه 
هواشناسي ايستگاه . گراد استدرجه سانتي 7/16ساليانه آن 

ترين ايستگاه سينوپتيك به منطقه مورد ايالم كه نزديك
هوايي دومارتن در  و آببندي بر اساس طبقه ،مطالعه است

بندي آمبرژه در اقليم نيمه مرطوب سرد و بر اساس طبقه
فصل خشك منطقه از  .گيردخشك قرار مياقليم نيمه
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  .يابدميمهر ماه ادامه  خرارديبهشت ماه شروع شده و تا اوا سطاوا

  

  
  موقعيت منطقه مورد مطالعه -1شكل 

ري به روش منظم بردادر اين بررسي، نمونه: بررسي روش
متر  100(متر  100× 500تصادفي با ابعاد شبكه آماربرداري 

انجام و تعداد ) شيبمتر عمود بر  500و  شيبدر امتداد 
 40×25به ابعاد (مستطيلي شكل آري  10قطعه نمونه  80
ورد هاي ممشخصه .در عرصه جنگل پياده شدند) متر

- تعداد پايه ،قطر برابر سينه نمونهبررسي در داخل هر قطعه

و درصد خشكيدگي درختان گونه  تفكيك بههاي درختي 
داراي عالئم خشكيدگي بر اساس درصد  درختان. بود

خشكيدگي تاج و مشاهده وضعيت ظاهري به چهار طبقه 
–75، درصد 25–50، درصد 25خشكيدگي كمتر از  شامل

حد شمارش ). 8(درصد تقسيم شدند  75و بيشتر از  50
همچنين . متر در نظر گرفته شدسانتي 5/7قطري درختان 

موقعيت تمامي قطعات نمونه از نظر شيب، جهت و ارتفاع 
 خشكيدگي ميزان مقايسه براي. از سطح دريا مشخص شد

ي موجود در منطقه هاگونه ساير با ايراني بلوط درختان
هاي مختلف كد داده شد و به گونه ابتدا ،مورد مطالعه

 ميانگين بين اختالف نبود دارمعني بررسي جهت

 طرفهيك واريانس تجزيه از هاي مختلفگونه خشكيدگي
 تمام و استفاده دانكن آزمون از درختان بنديگروه براي و

براي بررسي . انجام شد 05/0 احتمال سطح در هامقايسه
- تأثير عوامل توپوگرافي بر خشكيدگي درختان، يك كالسه

. في صورت گرفتبندي براي هر يك از عوامل فيزيوگرا
با توجه به مطالعات  صورت كه براي جهت دامنهبه اين
شمال، جنوب، شرق، (قطعات نمونه در پنج گروه  گذشته

  .)9( )2شكل ( كالسه بندي شدند) غرب و بدون جهت

براي ارتفاع از سطح دريا با توجه به محدوده ارتفاعي 
و مطالعات ) متر از سطح دريا 1400- 1850(  منطقه
  .)3شكل ( متري 100چهار كالسه ) 14( گذشته

دستورالعمل مديريت پايدار  به توجه با نيز شيب براي
- هاي جنگلي زاگرس به منظور پيشجنگل در اكوسيستم

نيز چهار كالسه ) 1(گيري و كنترل خشكيدگي بلوط 
 در نظر گرفته شد) درصد <60و  40- 60، 40-20، >20(
  .)4شكل (
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  جغرافيايينقشه جهات مختلف  -2شكل 

  
  نقشه طبقات ارتفاعي  -3شكل 

  ميانگين  بين   اختالف   بودن  دار معني  بررسي  جهت 

از تجزيه  ي مختلف،هادر كالسهدرختان خشكيدگي 
ها از آزمون بندي كالسهطرفه و براي گروهواريانس يك

بمنظور مقايسه ميزان خشكيدگي . دانكن استفاده شد
در ابتدا براي هر قطعه نمونه دأ درختان جنگلي از لحاظ مب

تعداد درختان خشكيده از لحاظ مبدأ مشخص و سپس 
با توجه . از نمودار استفاده شد ،براي بيان نتيجه كلي مقايسه

در  ،زاد هستندبه اينكه اكثر درختان منطقه مورد مطالعه دانه
نتيجه درختان خشكيده بلوط ايراني از لحاظ مبدأ نسبت به 

براي اين . با هم مورد مقايسه قرار گرفتند فراواني آنها
منظور با داشتن تعداد درختان خشكيده و سالم در دو 

. ر استفاده شدئگروه، از جدول توافقي و آزمون كاي اسكو

براي بررسي رابطه قطر درختان با خشكيدگي از آزمون 
در اين پژوهش درختان . كروسكال واليس استفاده گرديد

متر در طبقه كم قطر، درختان با سانتي 20با قطر كمتر از 
متر در طبقه ميان قطر و درختان با سانتي 40تا  20قطر بين 

متر بعنوان طبقه قطور در نظر گرفته سانتي 40قطر بيشتر از 
  ).8(شدند 

  
  نقشه طبقات شيب دامنه -4شكل 

نتايج نشان داد كه بلوط : هاتركيب و درصد حضور گونه
درصد، Q. brantii Lindl. Var persica( ،79/70(ايراني 

) Acer monspessulanum subsp.  cineracens(افرا 
 )Amygdalus scoparia) (بخورك(بادامك درصد، 31/13
، درصد Pistacia  atlantica (18/5(بنه درصد،  36/5

زالزالك  ،درصد Prunus  avium( 85/3(گيالس وحشي 
)Crataegus azarolus( 49/1  ها شاملر گونهو سايدرصد: 

 Lonicera( و شن )Cerasus  mahaleb( محلب

nummularifolia( 62/0 خود را در تركيب توده بهدرصد
  .)5شكل ( انداختصاص داده

بطور متوسط در هر هكتار : نوضعيت خشكيدگي درختا
اصله شاخه زاد  4( اصله درخت 30 ،از جنگل مورد مطالعه

نتايج  .ي شده استدچار خشكيدگ )زاداصله دانه 26و 
هاي آناليز واريانس نشان داد كه شدت خشكيدگي گونه
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داري با هم اختالف معني 01/0مختلف درختي در سطح 
  ).1جدول (دارند 

  
 تفكيك گونهدرصد فراواني درختان به  -5شكل 

ها با استفاده از آزمون بندي ميانگينگروهمربوط به نتايج 
الزم به ذكر است كه . آورده شده است 6در شكل دانكن 
  .اندفاقد خشكيدگي بودهو پالخور  محلبهاي گونه

  
ميانگين درصد خشكيدگي در منطقه به تفكيك نوع گونه  -6شكل 

  )آزمون دانكن(
  با عوامل توپوگرافيدرختان رابطه بين خشكيدگي 

نتايج نشان داد : درختانخشكيدگي تأثير جهت دامنه بر 
داري بر ميزان خشكيدگي كه جهت دامنه تأثير معني
 هنتيجهمچنين ). 2جدول( درختان جنگلي داشته است

ر درختان دآزمون دانكن نشان داد كه ميزان خشكيدگي 

 ميزان. نيست هاي مختلف جفرافيايي، يكسانجهت
 بررسي، مورد منطقه در غربي جهت در درختان خشكيدگي

  ).7 شكل( بود بيشتر دامنه هايجهت ساير از

  
آزمون ( هاي دامنه بر خشكيدگي درختان جنگليتأثير جهت -7 شكل

  ) دانكن
نشان داد كه نتايج : درختانخشكيدگي تأثير شيب بر 

داري بر خشكيدگي درختان جنگلي شيب دامنه تأثير معني
ميزان خشكيدگي درختان جنگلي  و )3 جدول(داشته است 
درصد با  60درصد و باالي  40 - 60هاي شيب در كالسه

  ).8 شكل( دارد داريديگر اختالف معني كالسهو د

  
  ) آزمون دانكن(ن تأثير شيب بر خشكيدگي درختا -8شكل 

  ي مختلف درختان جنگليهاگونه طرفه حاصل از مقايسه خشكيدگينتايج تجزيه واريانس يك  -1جدول
  معني داري  Fمقدار  ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منبع تغييرات

  000/0**  820/4  03/4113 12/2879 7 )تيمار(ها گروه بين
      29/853 27/41811 458  )خطا(ها داخل گروه
       39/44690 465  كل

  05/0داري در سطح معني*         01/0داري در سطح معني**
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  هاي جغرافياييي خشكيدگي درختان در جهتحاصل از مقايسه طرفهيكنتايج تجزيه واريانس  -2جدول

  معني داري Fمقدار  ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي نبع تغييراتم
  000/0**  66/6  71/543 87/21726 4 )تيمار(ها بين گروه
      83/814 75/61112 75  )خطا(ها داخل گروه
       62/82839 79  كل

  05/0داري در سطح معني*         01/0داري در سطح معني**

  هاي شيبحاصل از مقايسه خشكيدگي درختان جنگلي در كالسه طرفهيكاريانس نتايج تجزيه و -3جدول

  معني داري Fمقدار  ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي  اتمنبع تغيير
  008/0**  289/4  84/3997 53/11993 3  )تيمار( هابين گروه

      18/932 1/70846 76  )خطا( هاگروه اخلد
       63/82839 79  كل

  05/0داري در سطح معني*         01/0داري در سطح يمعن**

نتايج : درختانخشكيدگي تأثير ارتفاع از سطح دريا بر 
داري بر ميزان نشان داد كه ارتفاع از سطح دريا تأثير معني

نتيجه . )4جدول( خشكيدگي درختان جنگلي نداشته است
 هايبين هيچكدام از كالسهنشان داد كه نيز  آزمون دانكن

داري مشاهده اختالف معني از سطح دريا، مختلف ارتفاع
  ). 9 شكل( شودنمي

  
 تأثير ارتفاع از سطح دريا بر خشكيدگي درختان جنگلي -9شكل 

  )آزمون دانكن(

نتايج بررسي : مقايسه خشكيدگي درختان از لحاظ مبدأ
فراواني درختان بلوط ايراني از لحاظ مبدأ نشان داد كه 

 5/45( زادمنطقه مورد مطالعه دانه كل درختان% 9/89
 3/4(زاد شاخه% 1/10و  )خشكيده 4/44+ درصد سالم 
هاي سمت گراف( هستند) درصد ناسالم 8/5+ درصد سالم 
 ،درصد درختان سالم و خشكيدهچنانچه  ).10چپ شكل 
و  درصد 72/50بترتيب  د،نبررسي شومبدأ  به تفكيك

 ،زادكل درختان دانه نسبت بهزاد درصد درختان دانه 28/49
 25/56درصد و  75/43همچنين . و خشكيده هستندسالم 

زاد، زاد نسبت به كل درختان شاخهدرصد درختان شاخه
هاي سمت راست گراف( بترتيب سالم و خشكيده هستند

  . )10شكل 

  
نسبت به كل درختان و نسبت درصد خشكيدگي درختان  -10شكل 

  به كل درختان به تفكيك مبدأ

داري در زمون كاي اسكوئر نشان داد كه اختالف معنيآ
زاد و بين خشكيدگي درختان دانه 05/0سطح اطمينان 

اما ). =468/0P= ،527/0x2= ،1df(زاد وجود ندارد شاخه
بطور كلي نسبت به فراواني درختان از لحاظ مبدأ، درصد 

. اندزاد دچار خشكيدگي شدهبيشتري از درختان  شاخه
  ).10شكل (

  بر  :قطري مختلف   هايكالسه  در  مقايسه خشكيدگي
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اساس نتايج بدست آمده از آزمون كروسكال واليس 
در درختان طبقه  ،شد كه بيشترين ميزان خشكيدگي مشاهده
 وجود دارد )متر و بيشترسانتي 40قطر برابر سينه ( قطور

   ).11 و شكل 5جدول (
  هاي مختلف قطرينتايج آزمون كروسكال واليس در كالسه -5جدول

  رتبه ميانگين  طبقات قطري
20 <  
40- 20   

40 >  

63/45 
36/56  
06/65  

Sig = 042/0   

  بحث
هاي اخير در عرصه منابع طبيعي و از وقايعي كه در سال

- هاي زاگرس بوقوع پيوسته و هر روز ابعاد گستردهجنگل

شكيدگي درختان بلوط است يابد، زوال و يا ختري مي

سوزي، استفاده عوامل مختلفي مانند فشار دام، آتش ).8(
ها، بيش از حد از محصوالت فرعي، توسعه زير ساخت

كاهش بارندگي، افزايش درجه حرارت، تبخير و ريزگردها 
كه بصورت تأثير مستقيمي بر فيزيولوژي درختان دارند، 

اد ضعف مستقيم و با ايج مستقيم يا بصورت غير
فيزيولوژيك در درختان و حمله آفات و امراض، سبب 

  .)28و  23( مرگ آنها شده است

 

  مختلف قطري طبقاتخشكيدگي درختان در  -11 شكل

  هاي ارتفاع از سطح درياحاصل از مقايسه خشكيدگي درختان در كالسه طرفهيكنتايج تجزيه واريانس  -4جدول 

  معني داري Fمقدار  ميانگين مربعات ربعاتمجموع م درجه آزادي منبع تغييرات
  ns 175/0  69/1  94/1731 82/5195 3 )تيمار(ها بين گروه
      63/1021 27/77644 76  )خطا(ها داخل گروه
       09/82840 79  كل

  داري عدم معني ns   05/0داري در سطح معني*         01/0داري در سطح معني**

زوال يا خشكيدگي درختان  در اين تحقيق به علل و عوامل
در برخي  خشكيدگي درختان شدتپرداخته نشده بلكه 

نتايج نشان داد كه بطور . رسي شده استمحيطي برشرايط 
 بسيار زيادمورد مطالعه در منطقه ميزان خشكيدگي  ،كلي
معادل ( درصد درختان 50حدود باشد، بطوري كه مي

  دچار خشكيدگي) اصله درخت در هكتار 30حدود 
  . اندشده

 71(بيشترين فراواني  دهي باال،با قدرت جست بلوط ايراني
درصد  38و با  را در منطقه مورد مطالعه دارد) تعداد درصد

پايه در  22حدود  معادل( منطقه درختان كل خشكيدگي 
را به خود اختصاص بيشترين ميزان خشكيدگي ، )هكتار

چرا  .باشديكه از اين لحاظ بسيار حائز اهميت م داده است
با و هاي اصلي اين جنگل كه اين گونه بعنوان يكي از تيپ

بنه و كيكم نيز  .رودبشمار مي يكيگستردگي وسيع اكولوژ
بلوط بعد از درختان خشكيده، كل تعداد درصد  9با 

نتايج مربوط به . را دارنددرصد خشكيدگي بيشترين 
بعد  ها نيز نشان داد كهونهساير گدرصد خشكيدگي بررسي 

گيالس وحشي، هاي گونهكيكم،  و بنهبلوط ايراني، از 
زالزالك و بادامك بترتيب بيشترين تا كمترين درصد 

هرچند درصد . اندخشكيدگي را به خود اختصاص داده
در منطقه مورد مطالعه  هاي محلب و پالخورگونهحضور 

و در حدود يك پايه در ) درصد 6/2مجموعا (بسيار پايين 
براي مجموع دو گونه است، ولي پديده سه هكتار 
اين موضوع . مشاهده نشددر بين اين دو گونه خشكيدگي 

در مقابل عوامل تواند مربوط به مقاومت اين دو گونه مي
تنها در از طرفي اين دو گونه . باشدنامساعد محيطي 
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هاي شمالي دامنه. رنددامنه شمالي پراكنش داهاي جهت
ها شته و نسبت به ديگر دامنهمعموالً رطوبت بيشتري دا

خشكيدگي دليل عدم مشاهده پديده لذا . هستندتر خنك
تواند مربوط به اين ميدرختان محلب و پالخور براي 

  . موضوع نيز باشد

درختان داري بر خشكيدگي شيب و جهت دامنه تأثير معني
با افزايش ارتفاع از سطح طور كلي ب. داشته است جنگلي

دگي درختان احتماالٌ به دليل نامساعد دريا، درصد خشكي
حالي كه ، در افزايش يافته است) 14(محيطي شدن شرايط 

رابطه  ،خشكيدگي درختانو ارتفاع از سطح دريا بين 
هاي محمودي يافتها ب كه داري وجود نداشتمعني

و جنوبي غربي هاي دامنه. مطابقت دارد) 12(سردآبرود 
بنظر . ي داشتندشترخشكيدگي بي ،نسبت به ساير جهات

باال بودن خشكيدگي درختان در دامنه هاي رسد كه مي
. جنوبي و غربي به دليل پايين بودن ميزان رطوبت آنها باشد

و غربي هاي جنوبي خورشيد در جهتنور تابش زيرا 
انرژي حرارتي بيشتري را ها بوده و اين دامنهمستقيم 

خير و تعرق تب، درجه حرارتافزايش با . كننددريافت مي
و رطوبت هم زودتر از دست يافته افزايش نيز ها اين دامنه

و  Suarezكه با نتيجه تحقيقات  )26و  22( رودمي
نتايج اين تحقيق همچنين  .دارد تمشابه) 29(همكاران 

ميزان  )بدون جهت(نشان داد كه در مناطق مسطح 
در مناطق مسطح ميزان رواناب . استكمتر خشكيدگي 
در اين شرايط  .يابدفوذ نزوالت جوي افزايش ميكاهش و ن

احتمال مرطوب بودن خاك و جمع شدن آب باران بيشتر 
تواند در كاهش ميزان خشكيدگي در اين عامل مي .است

 & Eckhardنتيجه تحقيقات . مناطق مسطح مؤثر باشد

Menard درصدكه در مناطق مسطح  نيز نشان داد 
با در اين منطقه  .)17(خشكيدگي درختان كمتر است 

با  .ه استشدافزايش شيب دامنه ميزان خشكيدگي بيشتر 
افزايش شيب، رطوبت، عمق خاك و ضخامت الشبرگ 

كند و همين اي پيدا مييابد و خاك حالت واريزهكاهش مي
ها و افزايش درصد عامل سبب ضعف فيزيولوژيك پايه

 & Eckhardدر اين راستا  .)13( شودمي هاي ضعيفپايه

Menard  به اين نتيجه رسيدند كه شيوع خشكيدگي نيز
  . )17( دار داردهاي شيبباال، ارتباط مستقيمي با دامنه

درصد تعداد متعلق  90 حدود از مجموع تعداد كل درختان،
- درصد آن مربوط به درختان شاخه 10زاد و به درختان دانه

 زاد،نتايج نشان داد كه در بين درختان شاخه. زاد است
درصد بوده در حالي كه 50درصد درختان خشكيده بيش از 

به . درصد است50زاد كمتر از درصد درختان خشكيده دانه
اشان بيشتر زاد نسبت به فراوانيعبارت ديگر، درختان شاخه

نشان  x2آزمون نتايج . )10شكل ( انددچار خشكيدگي شده
اد ززاد و شاخهدرصد خشكيدگي درختان دانهداد كه بين 
نتيجه . داري وجود نداردتفاوت معني 05/0در سطح 
كه ميزان مرگ و مير نشان داد حسيني و همكاران تحقيقات 

). 7(زاد است زاد بيشتر از فرم دانهر فرم شاخهان ددرخت
پور و همكاران نيز خشكيدگي بيشتر مطالعات حمزه
  ).8(كند زاد را تأييد ميدرختان شاخه

شده و ن خشكيدگي درختان بيشتر ميزا ،با افزايش قطر
، مشاهده شده باال درختان با قطردر بيشترين خسارت 

نيز نتيجه مطالعه انجام شده در جنوب غربي كلرادو . است
 ميزان بر داريمعني تاًثير ،درخت نشان داد كه اندازه

 درصد ،باال قطري هايكالسه در و داشته خشكيدگي
باال بودن ميزان البته  .)31(است افزايش يافته  خشكيدگي

اي  پديدهتواند مي، روقطدرختان خيلي خشكيدگي در 
- رخ ميمرگ فيزيولوژيك درختان باشد كه در اثر طبيعي 

مستقيماً به خشكي آن را توان  نميدر همه موارد  دهد و
درختان ميزان خشكيدگي در ولي بطور كلي، . نسبت داد

كم . كمتر است ،پايينقطري در طبقات قطور، بيشتر بوده و 
 بودن درصد خشكيدگي در طبقات قطري پايين، احتماالً

بخاطر نياز كمتر اين طبقات به ميزان رطوبت و بعبارتي 
 هبا نتيجكه  مقاوم بودن در مقابل شرايط كم آبي است

بيش سن رختان قطور با در آن، دكه  )3(جاللي مطالعات 
. قت دارداند، مطاببيشتر دچار خشكيدگي شده، سال 100از 
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كه  دادنشان  نيز هاي اروپادر جنگلانجام شده  بررسي
. )19( سال است 45حداكثر خسارات در درختان باالي 

درختان قطور كه احتماالً از سن بااليي نيز برخوردارند، 
-بعلت كهولت سن از توان مقاومت كمتري در برابر تنش

ه با پذيري آنها در مواجههاي شديد برخوردار بوده و ضربه
-شرايط نامساعد محيطي چند برابر شده و زودتر آسيب مي

ممكن است  ،شوندخشكيدگي و چنانچه دچار بينند 
ظرفيت از سرگيري رشد طبيعي يا بازگشت به شرايط رشد 

هاي چون اين درختان خواسته. )4( مطلوب را نداشته باشند
دارند، در حالي كه ...) آب، غذا و(بيشتري از نظر منابع 

تر و كوچك به دليل نياز به منابع كمتر، با ختان جواندر
). 30( توانند تاج خود را بازسازي كنندسرعت بيشتري مي

هاي توان در مديريت حمايتي و حفاظتي جنگلبنابراين مي
منطقه به اين مهم توجه داشت و الگوي خشكيدگي و 
طبقات قطري در معرض آسيب را شناسايي كرد و آنها را 

  . ت حمايتي قرار داددر الوي

درصد درختان  50حدود كه در اين بررسي مشخص شد 
اين . ندهستيا داراي عاليم خشكيدگي  شكيده وخ ،منطقه

در منطقه كه اكوسيستم از آن دارد رقم بزرگي است و نشان 
ادامه يابد، منوال ن ياگر روند تغيير به هم. حال تغيير است

را دربر ناپذيري جبران و خطراتوخيم تواند عواقب مي
بدنبال آن  هاي غرب كشور وآينده جنگل و داشته باشد

 38حدود . وضعيت خاك و آب منطقه در خطر خواهد بود
درصد كل خشكيدگي درختان مربوط به بلوط ايراني، 

درصد نيز  3درصد مربوط به بنه و كيكم و حدود  9حدود 
هاي گيالس وحشي، زالزالك و بادامك متعلق به گونه

 90حدود د كه شمشخص همچنين در اين تحقيق . ستا
 10زاد و درصد تعداد درختان منطقه مورد مطالعه، دانه

زاد نسبت به زاد هستند و درختان شاخهدرصد شاخه
بين اند ولي اشان بيشتر دچار خشكيدگي شدهفراواني

زاد در سطح زاد و شاخهدرصد خشكيدگي درختان دانه
ارتفاع بين همچنين . وجود نداشت داريتفاوت معني 05/0

داري وجود رابطه معني خشكيدگي درختانو از سطح دريا 
داري بر شيب و جهت دامنه تأثير معنيولي  نداشت

هاي درختان موجود در دامنه. اندهداشتدرختان خشكيدگي 
. ندجنوبي و غربي از ميزان خشكيدگي بيشتري برخوردار

تواند يك از مي، هاامنهدر اين د پايين بودن رطوبت خاك
با  بنابراين .باشد ميزان خشكيدگي درختانداليل تشديد 

انجام عمليات اصالحي و يا جلوگيري از ورود بيش از حد 
دام به داخل عرصه كه سبب كوبيدگي خاك، كاهش نفوذ 

از ميزان توان مي، شودمي آب و كاهش رطوبت خاك
عالوه بر . خشكيدگي بيشتر درختان جلوگيري بعمل آورد

اين با توجه به باال بودن ميزان خشكيدگي در درختان 
 ،قطور، مناطقي كه درختان قطور و كهنسال بيشتري دارند

- زيرا معموالً قدرت جست. در اولويت حفاظتي قرار داد

دهي اين درختان به جهت كهولت سن كاهش پيدا كرده و 
ير پذامكانبراحتي جبران آن  ،در صورت بروز اين پديده
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Abstract 

In recent years, one of the most important occurred events in Zagros is dieback of forest 
trees; which every day become more critical. To estimate the dieback severity of trees 
and determination of the relation between physiographic factors including: slope, 
direction and elevation from sea level with the dieback severity of forest trees, an area 
of 400 ha were selected and surveyed in the Ilam forests. Inventory was done by a 
systematic random sampling, and 80 rectangular sample plots with area of 0.1 ha (40 m 
× 25 m) were measured. Evaluated parameters into each sample plot were including: 
species name, diameter at breast height (DBH), severity of dieback, and topographic 
factors. The results showed that there is a significant relation between severity of 
dieback and slope (p = 0.008) and direction (p = 0.00001). Dieback of trees was 
increased with increasing of slope gradients. Severity of dieback was observed in west 
and south directions more than others. On the base of results, dieback percent of 
coppice trees was more than high trees. That's means; coppice trees relative to their 
abundance were damaged more than high trees. Also, there was a significant relation 
between DBH and severity of dieback (P=0.042) and dieback of trees was increased 
with increasing of DBH. The most number of withered trees were observed in diametric 
classes of equal & higher than 40 cm (DBH ≥ 40 cm). In the study area, about 50% of 
the total trees were wizen or have had a signs of dieback. 
Key words: Quercus brantii, Topographic factors, Trees dieback, Middle Zagros, Ilam 


