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 جنگل و چوب فناوري و علوم هاي پژوهش نشریه

  1395 ،دوم شماره ،ومس و بیست جلد
http://jwfst.gau.ac.ir  

  

  هاي جنگلی بلوط استان ایالمدر تودهبا توزیع خشکیدگی درختان  قطر و ارتفاعبررسی رابطه 
  

*
  2فرعلی نجفی و 1زاده جعفر حسین1

  ،و منابع طبیعی ایالماستادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزي 1
  عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی ایالم2

  31/03/1394؛ تاریخ پذیرش: 19/7/1393تاریخ دریافت: 
  چکیده

ی هاي اخیر، ضرورت انجام بررسهاي بلوط زاگرس در سالبروز پدیده زوال در جنگل سابقه و هدف:
العمل درختان ن را ایجاب نموده است. بررسی عکسرش آهاي گستو پژوهش در زمینه عوامل و شیوه

و توده جنگل در مقابل این پدیده و توزیع آن در طبقات اندازه درختان براي جنگلشناسان از اهمیت 
با میزان  درختان بلوط )(قطر و ارتفاع خاصی برخوردار است. این تحقیق با هدف بررسی ارتباط اندازه

   انجام شده است. آن در طبقات قطري و ارتفاعی درختان ابتالء به خشکیدگی و توزیع
) دچار خشکیدگی، در Quercus brantiiهاي بلوط ایرانی ( توده از جنگل 12 تعداد ها: مواد و روش

ها، یک در هریک از توده انتخاب وشرایط مختلف رویشگاهی جنگل مله سیاه از توابع استان ایالم 
آري مشخص و اطالعات  25قطعه نمونه مربعی  3ترانسکت  خط ترانسکت تصادفی و در طول هر

تجزیه و تحلیل  گیري و ثبت گردید. در قطعات نمونه اندازه اتودهقطر و ارتفاع درختان مربوط به 
و با  طرفهآنالیز واریانس یکاطالعات و بررسی توزیع زوال در طبقات قطري و ارتفاعی، در قالب 

  صورت گرفت. Excelو   SPSSسب از قبیلافزارهاي مناگیري از نرمبهره
متر) در بقیه طبقات روند کاهشی که  سانتی 10جز طبقه قطري اول (زیر  هد که بدانتایج نشان  ها: یافته
د. همچنین توزیع اندازه درختان حاکی از آن است که ی، مشاهده گردبوددهنده ناهمسالی توده  نشان

                                                             
  j.hoseinzadeh@gmail.comمکاتبه:  مسئول*
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 شکل کلی نمودار توزیع ارتفاع جنگل ند.شتمتر قطر دا سانتی 40ان، کمتر از درصد درخت 86حدود 
رختان درصد د 70که حدود  بودصورت نرمال دو کوهانه است و توزیع اندازه درختان حاکی از آن  هب

  ند.شتمتر دا 8تا  4ارتفاعی بین 
دچار خشکیدگی  گرچه درصد بیشتري از درختان طبقات قطري و طبقات ارتفاعی باالتر گیري: نتیجه

د. تجزیه و شند، اما خشکیدگی مشابه روند توزیع کل درختان بوده و در همه طبقات دیده بودده ش
گونه تفاوت  ها هیچ یدگی در آنتحلیل رابطه بین قطر برابر سینه و ارتفاع درختان بلوط با میزان خشک

  .داري را نشان ندادمعنی
  

 ی، ایالمبلوط، توزیع قطري، توزیع ارتفاع ،زوال کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

هاي اقتصادي، ارزش که واجد ،ي زاگرسهاامروزه کمتر کسی است که به اهمیت حیاتی جنگل
ح خاك، کنترل فواید اجتماعی بوده و از نظر اصال محیطی و هاي غیرقابل جانشین زیستشارز

هاي  در سال. ، واقف نباشدي دارندتأثیرات پاالیشی غیرقابل تردید ،تفرجگاهی وحش و آبخیزها، حیات
هاي ی و پژوهش در زمینه عوامل و شیوهها، ضرورت انجام بررساخیر بروز پدیده زوال در این جنگل

به  ، مربوطمواردي که الزم به بررسی خواهد بوداز یکی  گسترش آن را ایجاب نموده است. طبیعتاً
ختان دراندازه طبقات  در خشکیدگیالعمل درختان و توده جنگل در مقابل این پدیده و توزیع عکس

ثر است یا نه و توزیع ؤهاي مختلف درختان در دچار شدن به زوال مکه قطرها یا اندازه است. این
بلوط چگونه است، مهمترین سئواالتی است که در این  و ارتفاعی خشکیدگی در طبقات قطري

   شود. پژوهش به آن پرداخته می
یت درختی در یک توده طبیعی، بیانگر پویایی جمع هايگونه جمعیت اندازهطور کلی توزیع  هب  

 جمله،از آنهایی صورت گرفته که هاي بلوط زاگرس پژوهشاست. در خصوص توزیع قطري توده
تیپ درختی اصلی  10هکتار،  660در جنگل دویسۀ شهرستان مریوان با وسعت  ،)1382پورهاشمی (

زاد، منحنی پراکنش قطري در بخش شاخهکه و نتیجه گرفت  ول شناسایی کردبا گونۀ غالب وي را
 است وشکل همسال و نامنظم  شکل ناهمسال نامنظم و درمورد گونۀ مازودار بهول بهبرودار و وي
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ند. همچنین پراکنش قطري د نیز در طبقۀ سنی جوان قرار دارزاهاي شاخهدرصد پایه 90از  شبی
اکثر درختان در طبقات قطري جوان و  و همنظم بودزاد بیانگر یک تودة ناهمسال و ناهاي دانه پایه

 .)12( میانسال قرار داشتند

لوط و بنۀ استان ایالم هاي باي به بررسی ساختار تودهدر مطالعه ،)1383زاده و همکاران (حسین  
مربع در هکتار و حجم  متر 6/22درصد، سطح مقطع برابر سینه  35 راپوشش حداکثر تاجپرداخته و 

ها . نمودار توزیع تعداد در طبقات قطري برخی تودهگزارش نمودندمکعب در هکتار  متر 3/64سرپا 
 .)8( اند مسن گزارش شدهها ، اما بیشتر تودههاي ناهمسال نامنظمنشانگر توده

گاه جنگلی بلوط ذخیرهروند تحول اکولوژیکی و ساختار توالی  ،)1388آقاخانی و متاجی (  
باشد، مورد ا که تنها منطقۀ واجد گونۀ بلوط ایرانی در استان مرکزي میسرسختی شهرستان شازند ر

داراي را مطالعه  نمودار پراکنش تعداد در طبقات قطري تودة موردبا توجه به دادند و مطالعه قرار 
اعالم کرده و روند تحول اکولوژیکی و توزیع دوکوهانه  واجدشوندة نامنظم و ساختار ناهمسال و کم

  .)1( اندخریب و فاز تجدیدحیات گزارش کردهوالی توده را در مرحلۀ تساختار ت
هاي شلم استان ایالم انجام گرفت، مشخص شد که بر اثر وقوع که در جنگل در پژوهش دیگري  

اي کاهش یافته که درصد از تراکم اشکوب درختی و درختچه 7/15طور متوسط  هبحران زوال بلوط، ب
هاي میر در طبقه و لوط ایرانی بوده است. همچنین بیشترین میزان مرگدرصد آن مربوط به ب 7/97

متر گزارش شده است سانتی 75و  60، 5هاي قطري در طبقه آنمتر و بیشترین سانتی 25تا  10قطري 
)7(. 

) Fagus sylvaticaزاد راش اروپایی (در بررسی ساختار جنگل شاخه ،)2004( مایلورد و دامجان  
طور  هصربستان نتیجه گرفتند که با افزایش قطر درختان راش، ساختار کلی توده ب 1لجواكبو در منطقۀ

آالت زاد راش این منطقه باعث تولید چوبیابد. همچنین قطر بیشتر درختان شاخهداري بهبود میمعنی
اي مشابهی ت که ترکیب گونهشده اس Crni Vrhتر نسبت به منطقۀ جنگلی تر و باکیفیت مرغوب

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط اندازه  .)11( ن راش آن داراي قطر کمتري هستندولی درختا اشتهد
در جنگل مله و ارتفاعی با ابتال به خشکیدگی و توزیع آن در طبقات قطري  بلوط درختانقطر و ارتفاع 

  .استسیاه از توابع استان ایالم به اجرا درآمده 

                                                             
1- Boljevac 
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  هاروشمواد و 
کیلومتري شمال غرب شهر ایالم قرار  25، در ر بخش چوار از توابع استان ایالمجنگل مله سیاه د  

صورت دانه و  هزاد و در برخی نقاط بصورت دانه هاز گونه بلوط ایرانی ب جنگل عمدتاًگرفته است. این 
چه گر هاي بنه، زالزالک و کیکم نیز همراه بلوط حضور دارند.  حال گونه تشکیل شده، با این زادشاخه

 در این تحقیق ها را نیز دربر گرفته است، پدیده اخیر خشکیدگی منحصر به بلوط نبوده و سایر گونه
هاي بلوط ایرانی توده از جنگل 12تعداد براي این منظور  بر خشکیدگی بلوط تمرکز شده است. صرفاً

)Quercus brantiiز سطح دریا، (از قبیل: ارتفاع ا ) دچار خشکیدگی در شرایط مختلف رویشگاهی
انتخاب و در هریک در بخش چوار از توابع استان ایالم جنگل مله سیاه  هاي مختلف) ها و شیب جهت
آري در طول هر  25قطعه نمونه مربعی  3ها یک خط ترانسکت تصادفی مشخص و تعداد  از آن

رداري و ل آن مورد آماربو تمامی درختان داخ گردید مشخص قطعه نمونه) 36(در مجموع  ترانسکت
گیري جنگل در قطعات نمونه اندازه قطر و ارتفاع درختاناطالعات مربوط به  .گیري قرار گرفتاندازه

  ثبت گردید.  و
، شامل ن سالم، خشکیده و در حال خشک شدنگیري به تفکیک درختاخصوصیات مورد اندازه  

هاي قطر از طبقات بندي دادهبراي طبقهبوده است.  و درجه سالمت درخت قطر برابر سینه، ارتفاع کل
قطرهاي کمتر از  هاي ارتفاع از طبقات یک متري استفاده شده است. ضمناً متري و براي داده سانتی 10
با توجه به ضریب عنوان نهال در محاسبات لحاظ نشده است.  همتر ب 2متر و ارتفاع کمتر از  سانتی 5

وضعیت گردد.  در حد مناسب ارزیابی میها  نها، خطاي نسبی آدرصد براي داده 21تغییرات حدود 
  .مورد توجه قرار گرفته استدر قالب پنج گروه زیر  براي این منظور سالمت درختان

 سالم: فاقد هرگونه آثار خشکیدگی، آفت و بیماري در تنه و تاج هستند. -

 د.دچار خشکی هستن درصد 25ها یا بخشی از تاج در حد کمتر از خشکیدگی ضعیف: سر شاخه -

 50تا  25هاي متوسط یا بخشی از تاج در حد ها و تعدادي از شاخهخشکیدگی متوسط: سر شاخه -
 دچار خشکی هستند. درصد

هاي اصلی خشک هستند و در کل هاي متوسط و شاخهخشکیدگی شدید: بخش زیادي از شاخه -
 تاج دچار خشکی شده است. درصد 50بیش از 

  در اندام درخت وجود ندارد. خشک: هیچگونه آثار بافت زنده کامالً -
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آنالیز در قالب  ،و ارتفاعی و بررسی توزیع زوال در طبقات قطريتجزیه و تحلیل اطالعات   
 از صورت گرفته و Excelو   SPSSافزارهاي مناسب از قبیلگیري از نرمبا بهرهو  طرفهواریانس یک

. براي قضاوت در مورد میزان اثر و شده است استفادهبراي نمایش نتایج  هجداول و نمودارهاي مربوط
  استفاده شده است. Etaرابطه بین متغیرها از ضریب 

  
 و بحث نتایج
دهد. نشان میزاد بلوط براي درختان دانهتوزیع تعداد در طبقات قطري جنگل را نمودار ) 1( شکل  

در بقیه طبقات ر) مت سانتی 10جز طبقه اول (زیر  هب ،شوددیده میدر توزیع تعداد کل طور که  همان
همچنین توزیع اندازه درختان  گردد.مشاهده می ،دهنده ناهمسالی توده است روند کاهشی که نشان

  متر دارند. سانتی 40درصد درختان قطري کمتر از  86حاکی از آن است که حدود 
  

  
  .سیاه درختان دانه زاد بلوط در طبقات قطري، جنگل مله و دچار زوال توزیع تعداد کل -1 شکل

Figuer 1. Distribution of total and declined Oak trees in diameter classes, Meleh-Siah forest. 
  

گرچه درصد بیشتري از درختان  ،شوددیده می چنانچه در توزیع تعداد درختان دچار زوال ضمناً  
اند، اما خشکیدگی دگی شدهدچار خشکی متر،سانتی 45ویژه قطرهاي باالتر از  ه، بات قطري باالترطبق
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نمودار ) 2(شکل  شود.کل درختان در طبقات قطري دیده میدر همه طبقات و مشابه روند توزیع 
کل در طبقات قطري مختلف  درصد تعداد درختان دچار خشکیدگی بلوط را در مقایسه با درصد تعداد

  .دهدنشان می
طور که مشاهده  ه شده است. همانارائ) 1بررسی رابطه بین قطر و درجه خشکیدگی در جدول (  
گونه  ها هیچ یدگی در آنشود، تجزیه و تحلیل رابطه بین قطر برابر سینه درختان بلوط با میزان خشکمی

رسد که پیرامون ارتباط قطر با میزان خشکیدگی نظر می بهالبته  دهد.داري را نشان نمیتفاوت معنی
مرگ   هاي استرالیا مشخص شدشود. در تحقیقی در ساواننمیدیده در تحقیقات دیگران نتایج یکسانی 
متر بوده است سانتی 15تر یا مساوي ها کوچک هایی تمرکز داشت که قطر برابر سینه آنو میر در پایه

)4.(  
هاي درختان از ها که باعث مرگ شاخهها و سر شاخهسرخشکیدگی یا خشک شدن پیشرفته جوانه  

ها انتشار یافته، سرانجام تمام ها و شاخهشود، بتدریج در تمام برگتاج می باالي تاج به طرف پایین
طور کلی با باال رفتن اندازه درختان و  ه). ب10و  2گردد (گیرد و باعث مرگ آن میگیاه را در برمی

هاي حال علل احتمالی و مکانیسم )، با این13یابد (متراکم تر شدن تاج پوشش، تولید جنگل کاهش می
). در حقیقت درك کامل عوامل و 14روشن نشده است ( مسبب این کاهش تولید در جنگل هنوز کامالً

  طور کامل روشن نیست.  ههاي بروز خشکیدگی یا زوال در بلوط ایرانی نیز هنوز بمکانیسم
عنوان مهمترین  هدر میسوري، بروز خشکی و شیوع بیماري ریشه آرمیالریا ب 1ازاك در جنگل  

مقدماتی خشکیدگی درختان  مطالعه ).9و  2( هاي قرمز گزارش شده استرکیبی مرگ بلوطعوامل ت
هاي دشت برم شهرستان کازرون نشان داد که، بیشترین تعداد درختان خشکیده بلوط ایرانی در جنگل

متر) قرار داشته و بیشترین تعداد درختان خشکیده در طبقه سانتی 25 تا 15قطر (در طبقه میان
هاي  در بررسی جنگل ،)1391حسینی و همکاران (). 5درصد مشاهده شدند ( 75یدگی بیشتر از خشک

اي کاهش درصد از تراکم اشکوب درختی و درختچه 7/15طور متوسط  بلوط ایالم نشان داد که به
 نیز بیشترین میزان کاهش درختی در و درصد آن متعلق به گونه بلوط ایرانی بوده است 65/97یافته که 

 75و  50، 60هاي قطري متر و بیشترین نسبت مرگ و میر را در طبقهسانتی 25تا  10هاي قطري طبقه
 .)6( متر گزارش کرده استسانتی

                                                             
1- Ozark 
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  .سیاهتعداد کل و درختان دچار خشکیدگی بلوط در طبقات قطري، جنگل مله  تجمعی توزیع درصد -2 شکل

Figuer 2. Distribution of comulative percent total and declined Oak trees in diameter classes, Meleh-
Siah forest. 

 

  .تجزیه واریانس رابطه بین قطر برابر سینه و میزان خشکیدگی درختان بلوط در مله سیاه -1جدول 
Table 1. Analysis of relation between diameter and decline in Oak trees, Meleh-Siah forest. 

  راتتغیی
Variations 

  مجموع مربعات
Sum of Squares 

  دامنه آزادي
DF 

  میانگین مربعات
Mean Square 

  Fمقدار 
F Value 

  داري سطح معنی
Pr. > F 

  ها بین گروه
Between Groups  

  ها داخل گروه
Within Groups  

  جمع کل
Total  

8.042  
  

0.245  
  

8.287  

22  
  

1  
  
23  

0.366  
 
0.245 

1.492 0.578  

  

دهد.  زاد بلوط نشان میجنگل را براي درختان دانه ارتفاع تودهطبقات  در تعداد توزیعنمودار  )3( شکل  
. همچنین توزیع دو کوهانه است شکل کلی نمودار نرمالشود، کل دیده می تعداد ور که در توزیعط همان

  ارند.متر د 8تا  4 ارتفاعی بیندرصد درختان  70اندازه درختان حاکی از آن است که حدود 
شود، گرچه درصد بیشتري از درختان طبقات تعداد درختان دچار زوال دیده می چنانچه در توزیع  

به روند توزیع کل اند، اما خشکیدگی در همه طبقات و مشاباالتر دچار خشکیدگی شده ارتفاعی
یسه با درصد تعداد درختان دچار خشکیدگی بلوط را در مقانمودار ) 4(شکل شود. درختان دیده می

درجه  ارتفاع توده بابررسی رابطه بین  دهد.کل در طبقات قطري مختلف نشان می درصد تعداد
شود، تجزیه و تحلیل رابطه بین طور که مشاهده می ه شده است. همان) ارائ2خشکیدگی در جدول (
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 .ده استادداري را نشان نفاوت معنیها هیچگونه ت درختان بلوط با میزان خشکیدگی در آن ارتفاع
هاي آماري توزیع قطري و ارتفاعی درختان بلوط را در مقایسه شاخص هاينمودار) 6و  5(هاي شکل

  د.نده درجات مختلف خشکیدگی نشان می
  

  
  .سیاهتوزیع تعداد کل و دچار زوال درختان دانه زاد بلوط در طبقات ارتفاع، جنگل مله  -3 شکل

Figuer 3. Distribution of total and declined Oak trees in height classes, Meleh-Siah forest. 
 

  
  .توزیع درصد کل و درصد درختان دچار خشکیدگی بلوط در طبقات ارتفاع، جنگل مله سیاه -4 شکل

Figuer 4. Distribution of comulative percent of total and declined Oak trees in height classes, Meleh-
Siah forest. 
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  .تجزیه واریانس رابطه بین ارتفاع درختان و میزان خشکیدگی درختان بلوط در مله سیاه -2جدول 
Table 2. Analysis of relation between height and decline in Oak trees, Meleh-Siah forest. 

  تغییرات
Variations 

  مجموع مربعات
Sum of Squares 

  دامنه آزادي
DF 

  میانگین مربعات
Mean Square 

  Fمقدار 
F Value 

  داري سطح معنی
Pr. > F 

  ها بین گروه
Between Groups  

  ها داخل گروه
Within Groups  

  جمع کل
Total  

6.667  
  

1.620  
 
8.287 

22  
  

1  
  
23  

0.303  
 

1.620  

0.187  0.969  

  
لیکی، بیش دلیل محدودیت هدایت هیدرو هرفت درختان با ارتفاع باالتر ب انتظار می در این تحقیق،  

تر باشند، اما  پذیر از درختان کم ارتفاع تحت تأثیر تنش خشکی بوده و در برابر پدیده خشکیدگی آسیب
داري  گونه تفاوت معنی ها هیچ تجزیه و تحلیل رابطه بین ارتفاع درختان بلوط با میزان خشکیدگی در آن

عدم تغییرات زیاد در ارتفاع درختان به یکنواختی و  نتیجهاین احتمالی دلیل . یک را نشان نداده است
رتفاعی ادرصد درختان  70طور که در نتایج معلوم گردید حدود  شود زیرا همانتوده جنگل مربوط می

  ند.شتمتر دا 8تا  4بین 
  

  
  .درجات مختلف خشکیدگی، جنگل مله سیاه بادرختان بلوط در قطر هاي دامنه و میانگینمقایسه  -5 شکل

Figuer 5. Compare of range and means of diameter in different degree of decline, Meleh-Siah forest. 
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  .سیاهدرجات مختلف خشکیدگی، جنگل مله  بادرختان بلوط در ارتفاع هاي دامنه و میانگینمقایسه  -6 شکل

Figuer 6. Compare of range and means of height in different degree of decline, Meleh-Siah forest. 
  

) نشان داده است که شیب، ارتفاع از سطح دریا و قطر 1391نتایج تحقیق دریکوند و ذولفقاري (  
صورت که درختان با قطر کمتر، واقع در شیب زیاد  درختان با خشکیدگی درختان ارتباط دارند، به این

اند. در این تحقیق، گرچه وردار بودهو ارتفاع کمتر از سطح دریا، از میزان خشکیدگی بیشتري برخ
دست آمده است، ولی  همیانگین درجه خشکیدگی در درختان قطور اندکی باالتر از درختان کم قطر ب

و لذا اندازه قطر درختان هاي مختلف درختان یکسان رخ داده توان گفت که زوال بلوط در اندازهمی
  است. آن نداشته  ثري در میزان ابتال به خشکیدگی و گسترشؤعامل م

) نشان 2007از طرفی، مطالعه دقیق مصرف آب درختان کاج جنگلی، توسط مارتینز و همکاران (  
اي تاج با افزایش ارتفاع درخت در توده دهنده کاهش کلی هدایت هیدرولیکی کل و هدایت روزنه

درختان با افزایش هاي هیدرولیکی اندکی براي رشد تنک نشده بوده که، نشان دهنده بروز محدودیت
) درختان خشکیده نسبت به درختان 1392باشد. بر اساس تحقیق حسینی و همکاران (ها می ارتفاع آن

تر به درختان مجاور برخوردار بوده و درختان تر، از قطر تاج کمتر، بلندي کمتر و فاصله نزدیکسالم
  اند.ري برخوردار بودهتر، بلندي بیشتر و تراکم بیشتمجاور درخت خشکیده از تاج بزرگ
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  گیري نتیجه
نشان  وروند کاهشی داراي  ،متر) سانتی 10زیر  جز طبقه هب( توزیع تعداد در طبقات قطري جنگل  

دو و از نوع ، نرمال درختان در طبقات ارتفاعشکل کلی توزیع تعداد کل . دهنده ناهمسالی توده است
قطري و طبقات ارتفاعی باالتر دچار خشکیدگی  گرچه درصد بیشتري از درختان طبقات کوهانه است.

ند، اما خشکیدگی مشابه روند توزیع کل درختان بوده و در همه طبقات دیده شد. تجزیه و بودشده 
ها هیچگونه تفاوت  تحلیل رابطه بین قطر برابر سینه و ارتفاع درختان بلوط با میزان خشکیدگی در آن

  داري را نشان نداد.معنی
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Abstract  
Background and objectives: The recent decline occurs in the Zagros oak forests, 
requires some studies and researches on the causes and its ways to develop. Review 
of trees and forest stands reactions, versus the phenomenon and its distribution in 
size classes of trees (diameter and height) is important to silviculturalists. This 
study aimed to investigate the relationship of trees with the risk of decline and the 
distribution in DBH and height of trees.  
Materials and methods: For this purpose, 12 stands of declined oak forests 
(Quercus brantii), in different conditions, have been conducted in Malehsiah forest 
site of Ilam province. In each of the stands, a transect line and in each transect 3 
square plots of 2500 square meters were randomly determined. The data on the 
stands in the sample plots were measured and recorded. Data analysis carried out 
by ANOVA using appropriate software such as SPSS and Excel. 
Results: The results show that, except for the first diameter class (under 10 cm), a 
decreasing trend can be seen in the rest of the class. This trend reflects the uneven-
aged stands. Trees size distribution suggests that about 86% of trees are less than 
40 cm in diameter. The overall shape of the height distribution curve is normal 
with two humps. Tree size distribution suggests that about 70% of the trees are 
between 4 and 8 meters in height. 
Conclusion: Although a greater percentage of trees with bigger DBH and height 
have declined, but the distribution of declined trees is similar to the distribution of 
total trees and the decline can be seen in all classes. The analysis of the relationship 
between the diameter and height of the oak trees with degree of decline did not 
show any significant differences. 
 
Keywords: Decline, Oak, Diameter distribution, Height distribution, Ilam 
 
                                                             
*Corresponding author: j.hoseinzadeh@gmail.com 

 



  1395) 2)، شماره (23هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ( نشریه پژوهش

88 

 

 

 


