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  با میزان خشکیدگی بلوط ایرانی
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  5/5/1398؛ تاریخ پذیرش: 21/4/1397تاریخ دریافت: 
  1چکیده

است. زوال بلوط ترین اکوسیستم جنگلی کشور درگیر پدیده زوال شده  عنوان بزرگ در چند سال اخیر زاگرس به :سابقه و هدف
و منجر به مرگ  داده  رخ ییا یکسان و کامالً متفاوت زاي زمان در مناطق جغرافیایی مختلف توسط عوامل تنش طور هم تواند به می

هاي درختی، کاهش انبوهی تاج پوشش و تغییر در  ومیر درختی با کاهش تراکم توده، تغییر فراوانی گونه درختان بلوط شود. مرگ
گذارد.  ها تأثیر منفی می هاي آن هاي جنگلی شده و بر عملکرد اکوسیستم ها موجب کاهش کمی و کیفی توده ساختار جنگل

گی تعیین ارتباط برخی از خصوصیات درختی، توده جنگلی و عوامل فیزیوگرافی با میزان خشکید هدف بااین بررسی  بنابراین
 صورت پذیرفت.

  

هاي منطقه با استفاده از یک شبکه منظم  هکتار از جنگل 50سطح شبانان در استان لرستان ابتدا در  در منطقه مله :ها مواد و روش
هاي  نمونه از بین مشخصه  آر پیاده شد. در هر قطعه 15اي شکل به مساحت  نمونه دایره  قطعه 42، متر 100*100تصادفی با ابعاد 

ها، ارتفاع درخت، تعداد  گروه توده، قطر برابرسینه درختان، سطح و تراکم تاج (باز، متوسط، بسته) درختان و جست ساختاري
گروه، فرم رویشی، موقعیت گونه و درصد خشکیدگی (سالم، ضعیف، متوسط، شدید) با استفاده از ها در هر جست جست
درصد  5-33درصد خشکیدگی تاجی، ضعیف:  5تر از  ی (سالم: کمبندي خشکیدگی در چهار کالس خشکیدگی تاج کالسه

شده   درصد خشکیدگی تاجی) در نظر گرفته 66خشکیدگی تاجی، شدید: بیش از درصد  34-66خشکیدگی تاجی، متوسط: 
ارتفاع طبقه و  5هاي شیب در دو طبقه جهت جغرافیایی در  وضعیت سالمت هر درخت بر اساس آن تعیین و یادداشت شد. الیه

  طبقه تهیه شد. از سطح دریا نیز در دو
  

 دار و با قطر برابر درختی، ارتفاع درخت و تراکم توده داراي ارتباط معنی فرم بانتایج نشان داد که میزان خشکیدگی  ها: یافته
تري نسبت به  داراي میزان خشکیدگی بیش ،هاي با تجمع گروهی دار نداشت. پایه سینه، تعداد جست و سطح تاج ارتباط معنی

  هاي انفرادي بودند. همچنین درختان تاج باز میزان خشکیدگی شدیدتري داشتند. میزان خشکیدگی درختان در دو طبقه شیب پایه
  در جهت جنوبی و ارتفاع باالتر میزان خشکیدگی شدیدتر بود. که صورتی درتفاوتی نداشت. 

                                                
  badehian.z@lu.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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که روند کنونی ادامه پیدا کند با وقوع  صورتی است در 1و طبقه  4انی خشکیدگی متعلق به طبقه ترین فراو بیشگیري:  نتیجه
کنند و چنین وضعیتی امکان بازسازي و  تر خشکیدگی به طبقات باالتر انتقال پیدا می سالی مکرر درختان از طبقات پایین خشک

هاي  که عوامل تشدیدکننده زوال مدیریت شوند و دخالت صورتی کند؛ اما در برگشت جنگل به حالت طبیعی را غیرممکن می
دهی درختان  توان وضعیت کنونی را ثابت نگه داشت یا حتی با توجه به شواهدي که از جست انسانی در طبیعت کنترل شوند، می

  مطالعه وجود دارد، به بازگشت و احیاي جنگل امیدوار بود. خشکیده در منطقه مورد
  

  گروه، زوال بلوط، فرم رویشی، موقعیت گونه تراکم تاج، جست هاي کلیدي: واژه
  

  مقدمه
ترین  عنوان بزرگ در چند سال اخیر زاگرس به

اکوسیستم جنگلی کشور درگیر پدیده زوال شده 
زمان در مناطق  طور هم تواند به است. زوال بلوط می

کامالً زاي  جغرافیایی مختلف توسط عوامل تنش
دهد و منجر به مرگ درختان  یکسان رخ  متفاوت یا

ومیر درختی با کاهش تراکم توده،  بلوط شود. مرگ
هاي درختی، کاهش انبوهی تاج  تغییر فراوانی گونه

ها موجب کاهش  پوشش و تغییر در ساختار جنگل
هاي جنگلی شده و بر عملکرد  کمی و کیفی توده

ج ). تا6گذارد ( ها تأثیر منفی می هاي آن اکوسیستم
درختان یک بخش ساختاري اساسی در اکوسیستم 

تأثیر  که جنگل تحت شود. هنگامی جنگل محسوب می
گیرد عالئم اولیه  هاي انسانی یا طبیعی قرار می تنش

هاي باالیی  زوال بلوط مانند بروز خشکیدگی در بخش
بر اساس ). 16افتد ( و جانبی تاج درختان اتفاق می

) و 2013اران (اسکات و همک هاي پژوهشنتایج 
)، درجه تراکم تاج 2015زاده و پورهاشمی ( حسین

هاي مهم براي تعیین خشکیدگی  یکی از شاخص
 هاي پژوهشکه  طوري ؛ به)17و  9( درختان است

هاي زاگرس توسط حسینی و  گرفته در جنگل صورت
)، نشان داد که میزان خشکیدگی 2012همکاران (

)، 4تر است ( بیشزاد  زاد نسبت به دانه درختان شاخه

) در 2015که مهدوي و همکاران ( صورتی در
زاد  خود عنوان کردند که فرم رویشی دانه هاي پژوهش

زاد  تري نسبت به شاخه داراي درصد خشکیدگی بیش
هاي مهم توده، قطر  ). یکی از مؤلفه12است (

وده است. ها در ت برابرسینه درختان و توزیع قطري آن
 ازنظرها  وضعیت کلی جنگل  هدهند این فاکتور نشان

سازگان است.  سیر تخریب و روند کلی توالی بوم
هاي مرتبط با  همین دلیل تقریباً در تمامی پژوهش به

  ترین مشخصه عنوان مهم علوم جنگل این مشخصه به
). نتایج مطالعه حسینی 14شود ( گیري می درخت اندازه

ترین و  را در پایین ومیر مرگترین نرخ  ) بیش2014(
) و مهدوي و 6باالترین طبقه قطري درختان (

) افزایش درصد خشکیدگی با افزایش 2015همکاران (
). 11طبقات قطري را در جنگل بلوط نشان دادند (

نرخ ترین  اي، بیش مدیترانه هاي جنگلدر همچنین 
شده است   قطري پایین گزارش اتومیر در طبق مرگ

رابطه قطر و ارتفاع درختان با ). نتایج بررسی 15(
هاي جنگلی بلوط توسط  توزیع خشکیدگی در توده

) نشان داد که بین ارتفاع 2016فر ( زاده و نجفی حسین
گونه  ها هیچ درختان بلوط با میزان خشکیدگی آن

). ولکر و همکاران 8داري وجود ندارد ( تفاوت معنی
 عمقط ) در بررسی تأثیر درختان منفرد و سطح2008(

توده بر روي رشد و زوال بلوط قرمز دریافتند 
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 ،تر هاي داراي رویه زمینی باالتر و انبوهی بیش توده
 )2014(). حسینی 20(بودند  يومیر باالتر مرگ داراي

نیز نشان داد که موقعیت استقرار گونه در میزان 
حساسیت یا مقاومت به شرایط محیطی نقش دارد و 

نسبت به هستند، ی داراي تجمع گروهکه درختانی 
تري را نشان  میزان خشکیدگی بیشدرختان انفرادي 

 ).6(دادند 

شناختی در  توپوگرافی موجب تنوع شرایط بوم
متفاوتی بر  هايشده و تأثیر مختلف هاي رویشگاه

مانی و مقاومت درختان به عوامل نامساعد و  زنده
) 2013). برروور و همکاران (6ها دارد ( ومیر آن مرگ

مرتبط  ارزیابی عوامل احتمالی هدف بادر پژوهشی 
اي  خشکیدگی تاج درختان در جنگل مدیترانهبا سر

هاي با  هاي با ارتفاع باالتر، دامنه دریافتند که رویشگاه
تر از محیط  طورکلی گرم تر و مناطقی که به شیب بیش

تر  بیشدرختان خشکیدگی سر ،اطراف خود هستند
) نیز نشان دادند 2015). مهدوي و همکاران (1است (

 ملکشاهی هاي جنگل هاي جنوبی و غربی که در جهت
با افزایش ارتفاع از سطح دریا و افزایش درصد ، ایالم

 ،شیب منطقه و همچنین افزایش تراکم پوشش جنگلی
 یابند تري می نیز حضور بیشدرختان خشکیده بلوط 

) در بررسی ارتباط 1998). استارکی و اوواك (12(
زوال بلوط در  کهو شرایط توده  یعوامل رویشگاه
ومیر درختی را در  ترین مرگ بیشنقش داشتند 

ها با  ها و دامنه عمق و سنگی و در یال هاي کم خاك
هاي شمالی و غربی مشاهده  هاي تند، جهت شیب

و همکاران  زاده حسیندیگر ). در پژوهشی 19کردند (
وبلندي با  پستیعوامل ) در بررسی ارتباط 2015(

نشان سیاه ایالم مله هاي جنگلدر گسترش زوال بلوط 
درختان واقع در تر از  ارتفاعات پایینکه درختان دادند 

تري  میزان خشکیدگی بیشاز  ،ارتفاعات باالتر
 ).7بودند (برخوردار 

اي  هاي زاگرس پدیده پدیده زوال در جنگل
نیاز تري در این زمینه  بیشهاي به بررسیپیچیده و 

این  بنابراین .است تا عوامل مؤثر بر آن شناسایی شوند
بررسی ارتباط برخی از خصوصیات  هدف با پژوهش

جمله فرم درختی،  بلوط ایرانی از  درختی و توده
تعداد جست، قطر برابرسینه، ارتفاع درخت، سطح 

ده و تأثیر عوامل توپوگرافی تراکم تو، تاج، تراکم تاج
(شیب، جهت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا) با 

شبانان در استان لرستان  میزان خشکیدگی در منطقه مله
  صورت پذیرفت.

  
  ها مواد و روش

جهت انجام این پژوهش محدوده : مطالعه موردمنطقه 
عنوان یکی از  شبانان بهجنگلی سامان عرفی مله

هاي مهم زوال استان لرستان انتخاب شد. این  کانون
کوهدشت بر  -آباد خرمجاده  15منطقه در کیلومتر 

  کوه در موقعیت جغرافیایی روي دامنه جنوبی یافته
 48° 10΄ 52˝ شمالی و 33° 31΄ 08˝تا  °33 30΄ 44˝

تا  1300شرقی و در محدوده ارتفاعی  48° 11΄ 42˝تا 
). 1شده است (شکل   از سطح دریا واقع يمتر 2000
زاد و گونه درختی  هاي این منطقه اغلب شاخه جنگل

غالب آن بلوط ایرانی است. خاك این منطقه در 
عمیق با بافت نسبتاً  گرفته نیمه تر مطالعات صورت بیش

). منطقه 18است ( شده ذکرسنگین و با منشأ آهکی 
 و متر میلی 2/412داراي بارندگی متوسط سالیانه 

ترین ماه سال  ه حرارت سردترین و گرممتوسط درج
  باشد. می 6/30و  5/5 ترتیب به
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 . در کشور ایران و استان لرستان مطالعه موردمنطقه  موقعیت -1شکل 
Figure 1. Location of the study area in Iran and Lorestan Province.  

  
 قطعه 42جهت انجام این پژوهش : روش تحقیق

 دلیل به(اي شکل  دایره )1رابطه  بر اساس( نمونه 
در هزینه و زمان)  جویی صرفهداشتن مساحت ثابت و 

 برداري نمونه(مساحت مناسب براي آر  15به مساحت 
با توجه به شرایط حفاظتی زاگرس)  هاي جنگلدر 

منطقه با استفاده از یک شبکه آماربرداري منظم 
  هکتار  50متر در سطح  100*100تصادفی با ابعاد 

   هاي منطقه بر روي نقشه پیاده شد. در از جنگل
به  Arc GIS 10.3نهایت مختصات نقاط از محیط 

منظور برداشت اطالعات در عرصه  به 1اس پی جی
هاي  نمونه از بین مشخصه  هر قطعه منتقل شد. در

ساختاري توده، قطر برابرسینه درختان با استفاده از 
میانگین قطر بزرگ و  ها گروه (در جستنوار قطرسنج 

 سونتو سنج ، ارتفاع درخت با استفاده از شیبکوچک)
گروه،  ها در هر جست گیري شد، تعداد جست اندازه

فرم رویشی و تجمع گروهی یا انفرادي درختان 
بندي خشکیدگی  و یادداشت شدند. کالسه گیري اندازه

) در 10بندي کبریک ( تاج درختان بر اساس کالسه
 5تر از  چهار کالس خشکیدگی تاجی (سالم: کم

درصد  5-33درصد خشکیدگی تاجی، ضعیف: 
                                                
1  - Global positioning system 

خشکیدگی تاجی،  34-66خشکیدگی تاجی، متوسط: 
در نظر  ی)درصد خشکیدگی تاج 66شدید: بیش از 

شده وضعیت سالمت هر درخت بر اساس آن   گرفته
تعیین و یادداشت شد. تراکم تاج درخت، میزان بسته 

صورت مشاهدة کیفی و در  یا باز بودن تاج است که به
سه گروه بسته، متوسط و باز مشخص شد. با استفاده 

هاي شیب، جهت  الیه 2از سامانه اطالعات جغرافیایی
ه به دامنه و شرایط تهیه شدند. با توجمنطقه و ارتفاع 

درصد،  0-20طبقه شیب ( توپوگرافی منطقه به دو
) و و جنوبیدرصد)، دو جهت (شمالی  20تر از  بیش

 1400طبقه (ارتفاع باالتر از  ارتفاع از سطح دریا به دو
  بندي شد. متر) طبقه 1400تر از  متر و پایین

  

)1                                    ( 
 20

0

2
0

02

E
Stn x

  
  

 Sx، نیاز موردتعداد قطعات نمونه  nکه در آن، 
: ضریبی است t، خطاي آماربرداري E، انحراف معیار

  ح احتمال از جدول طکه بستگی به تعداد نمونه و س
t-student  شود میاستخراج.  

  
                                                
2  - GIS 
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شده از قطعات  اطالعات برداشت: ها وتحلیل داده تجزیه
وارد شد.  SPSS 16و  Excelافزار  نمونه به نرم

ها با  ابتدا نرمال بودن داده ،ها وتحلیل داده منظور تجزیه به
ها با  ، همگن بودن داده1اسمیرنوف -آزمون کولموگروف

بررسی شد. جهت بررسی ارتباط متغیرهاي  2آزمون لون
تاج، موقعیت گونه، فرم درختی با میزان  تراکم

ه شد. همچنین اسکور استفاد خشکیدگی از آزمون کاي
منظور بررسی ارتباط متغیرهاي قطر برابرسینه، سطح  به

تاج، ارتفاع درخت، تعداد جست، تراکم توده و میزان 
 )>05/0Sig(پیرسون  خشکیدگی آزمون همبستگی

کار گرفته شد. ارتباط عوامل فیزیوگرافی و میزان  به
  .تخشکیدگی با استفاده از آزمون تی صورت گرف

  

  نتایج و بحث
آمده، گونه بلوط ایرانی   دست بر اساس نتایج به

بررسی است. از مجموع  گونه غالب جنگل مورد
گروه    درصد را جست 8/93برداري شده  درختان نمونه

دهند.  پایه تشکیل می درصد را درختان تک 2/6و 
بررسی فراوانی درختان منطقه در طبقات خشکیدگی 

 6/30تاجی نشان داد که طبقه خشکیدگی شدید با 
درصد  18ترین فراوانی و طبقه ضعیف با  درصد بیش

 .)1ترین فراوانی را دارند (جدول  کم

داري در سطح  نتایج نشان داد که همبستگی معنی
بین میزان خشکیدگی با ارتفاع درخت و  01/0احتمال 

  ).2تراکم توده وجود دارد (جدول 

 . فراوانی درختان در طبقات خشکیدگی -1جدول 
Table 1. Frequency of trees in dieback classes.  

 طبقات خشکیدگی
Dieback classes  

 درصد فراوانی
Frequency  

 سالم
Sound  

27.8  

 ضعیف
Poor  

18  

 متوسط
Medium  

23.6 

 شدید
Sever  

30.6  

  
 2 1.بین خصوصیات درختی و میزان خشکیدگیی نتایج همبستگ -2جدول 

Table 2. Correlation between tree characteristics and the rate of dieback.  

 متغیر
Variable  

 قطر برابرسینه
DBH  

 تعداد جست
No of sprouts  

 سطح تاج
Crown area  

 ارتفاع درخت
Tree height  

 تراکم توده
Stand density  

 ضریب همبستگی
Correlation coefficient  

0.062 ns
 0.023 ns

  0.068 ns -  0.130**  0.461**  

  . داري عدم معنی ns، 01/0داري در سطح  معنی **
  

                                                
1- Kolmogorov-smirnov test 
2- Leven test 
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دهد که  ) نشان می2007(مطالعه مرتینز و همکاران 
درختان با افزایش ارتفاع درخت، هدایت هیدرولیکی 

تنش  ايدار علتهمین به درختانو احتماالً محدود 
این در  .)13(شوند  می پذیرتر آسیب شده و خشکی

) گزارش 2016فر ( زاده و نجفی حسینحالی است که 
نمودند که ارتفاع درختان بلوط با میزان خشکیدگی 

، عدم را دلیل احتمالی آن ؛ وگونه همبستگی ندارد هیچ
تغییرات زیاد در ارتفاع درختان موجود در توده 

 .)8( عنوان نمودند مطالعه موردجنگلی 

منظور مشاهده بهتر میزان خشکیدگی در طبقات  به
نمودار پراکنش درختان در طبقات قطري  ،قطري

 15ترین تراکم در طبقه قطري  بیش .ترسیم شد
با افزایش قطر تعداد  ؛ ووجود دارد يمتر سانتی

در همه طبقات قطري در  .درختان رو به کاهش است
 65میزان خشکیدگی باال و بیش از  مطالعه موردمنطقه 

مقایسه خشکیدگی در طبقات قطري  .درصد است
تعداد  25، 20، 10قطري  هاي دهد در طبقه نشان می

ن در طبقه درختان در طبقه سالم از تعداد درختا
تر است، اما درمجموع با  خشکیدگی شدید بیش

 افزایشی ،درصد خشکیدگی شدیدروند  ،افزایش قطر
  .)2(شکل است 

  

  
 .توزیع تعداد درختان هر کالسه خشکیدگی در طبقات قطري -2شکل 

Figure 2. Distribution of trees in each dieback class and diameter class.  
  

نتایج این بخش از مطالعه مهدوي و  یدأیتدر 
) نشان دادند که میزان خشکیدگی و 2015همکاران (

این  که چرا .شود تر می ومیر با افزایش قطر بیش مرگ
درختان معموالً مسن بوده و به سن دیرزیستی 

از بین  تر سریعدر شرایط تنش  بنابرایناند و  رسیده
و  این در حالی است که رویز بنیتو .)12روند ( می

ترین خشکیدگی را در درختان  ) بیش2013( همکاران
این درختان  .)15با قطر پایین گزارش کردند (

اال هستند که وجود هایی با تعداد جست ب زاد شاخه
هاي  دادن ریشه  دست ها باعث از تر بین آن رقابت بیش

 اند درختانی که ضعیف شده تر شدن مویین و خشکیده
نتایج این تفاوت موجود بین ممکن است  .گردد می

دلیل شرایط محلی یا  به مطالعه با نتایج مطالعات پیشین
 عوامل در زوال درختان نسبت بهدیگر تر  تأثیر بیش

) در 2008فان و همکاران ( که طوري قطر باشد؛ به
ومیر و قطر درخت با میزان  بررسی رابطه مرگ
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خشکیدگی گزارش نمودند که در درختان قطور 
ومیر در قطرهاي مختلف  تفاوت کمی در نرخ مرگ

میر درختان  و در مرگ دیگر  عبارت بهوجود داشت؛ 
  .)3ت (از قطر اس تر کننده تعیینقطور، نقش سطح تاج 

  

 فرم بانتایج بررسی ارتباط میزان خشکیدگی 
نتایج ارتباط : درختی، موقعیت گونه و تراکم تاج

درختی،  فرم باداري را بین میزان خشکیدگی  معنی
  .)3دهد (جدول  موقعیت گونه و تراکم تاج نشان می

 . درختی، موقعیت گونه، تراکم تاج فرم باآزمون میزان خشکیدگی  -3جدول 
Table 3. Corellation of dieback rate with form, position of species and crown density.  

 ارزش    
Value  

 درجه آزادي
df  

 داري سطح معنی
Significant  

 فرم درختی
Form 

 پیرسون کاي اسکور
Chi Square Pearson  

12.84  3  0.005  

 نسبت احتمال
Proportion test  12.77  3  0.005  

 موقعیت گونه
Tree position 

 پیرسون کاي اسکور
Chi Square Pearson  

19.82  3  0.005  

 نسبت احتمال
Proportion test  

13.38  3  0.005  

 تراکم تاج
Crown density 

 پیرسون کاي اسکور
Chi Square Pearson  

12.39  3  0.005  

 نسبت احتمال
Proportion test  

12.04  3  0.005  

 
پایه در طبقه خشکیدگی شدید  تر درختان تک بیش

ترین تعداد در طبقه متوسط قرارگرفته در  و کم
ترین تعداد درختان  ترین و کم گروه بیش جست

خشکیده در طبقه شدید و ضعیف پراکنش دارند 
 درصد درختان در منطقه مورد 2/6تنها  .)3(شکل 

ها خشکیدگی شدید  هستند و اغلب آن پایه مطالعه تک
که با ادامه روند کنونی در  داشته و احتمال این

 .هاي آینده از سطح عرصه حذف شوند زیاد است سال
با نتایج مطالعه مهدوي و همکاران  آمده  دست بهنتایج 

از قطر  پایه معموالً درختان تک .) مطابقت دارد2015(
تري نیاز  میزان رطوبت بیش و سن باال برخوردارند و به

نیز    ها سالی دارند و کاهش نزوالت آسمانی و خشک
این درختان غالباً  .ها دارد تري بر آن اثرات منفی بیش

علت مرده بودن  مسن و داراي تنه توخالی بوده که به
خصوص  هانواع آفات ب حمله موردها  بافت آن

این در حالی است  .)12( گیرند ا قرار میخواره چوب
هاي  ) نشان دادند که پایه2012( که حسینی و همکاران

تر،  هایی ضعیف دلیل تراکم باالتر، ریشهزاد به شاخه
رقابت بین جستی و حساسیت به تنش خشکی زیاد 

تر  بیش ،ها قطر بودن پایه دلیل کمبوده و عالوه بر آن به
 گیرند خوار قرار می چوبهاي  مورد هجوم سوسک

هاي تولیدکننده جست نیز  سن کنده باال بودن .)4(
 .شود میحساسیت نسبت به زوال سبب افزایش 

میزان خشکیدگی  مطالعه مورددر منطقه همین دلیل  به
 بسیار باال ها پایه تکزاد و هم در  هاي شاخه هم در پایه

ترین فراوانی درختان  بیش که این وجود با .باشد می
   25، 15، 10داراي خشکیدگی در طبقات قطري 
  تر درختان در  قرار دارد، اما با توجه به تراکم بیش

  .این طبقات قطري، این نتیجه امري بدیهی است
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 .فرم درختی و طبقات خشکیدگی -3شکل 

Figure 3. Tree form and dieback classes. 

 
هاي گروهی نسبت به   میزان خشکیدگی در پایه

ترین  ترین و کم بیش .تر است هاي انفرادي بیش پایه
در و هاي گروهی  درختان داراي خشکیدگی در پایه

در  .اند گرفته طبقه خشکیدگی شدید و ضعیف قرار
درختان در طبقه شدید و  ینتر بیش ،موقعیت انفرادي

مشاهده ترین فراوانی در طبقه خشکیدگی متوسط  کم
باز نسبت به همچنین درختان تاج .)4(شکل شد 
باالتري را  خشکیدگیمتوسط و بسته میزان  هاي تاج

تأثیر ابعاد تاج  )2014(حسینی  .)5نشان دادند (شکل 
بر میزان سرخشکیدگی درختان را به موقعیت 

صورت انفرادي یا اجتماعی و فرم رویشی  قرارگیري به
میزان خشکیدگی تاجی  .)6( وابسته دانسته است

درختان بلوط ایرانی در ارتباط با اندازه تاج روند 
که در درختان مجتمع و  طوري به .نداشتمشخصی 

گروهی با کاهش اندازه تاج میزان سرخشکیدگی 
تر،  چه اندازه تاج بزرگ تر و در درختان منفرد هر بیش

دلیل این امر در  .تر بود میزان سرخشکیدگی نیز بیش
درختان با تجمع گروهی آن است که درختان 

سالی که  تر در شرایط خشک تر و کوچک ضعیف
تر  رسد، بیش اي به حداکثر خود می رقابت ریشه

درختان منفرد هر  که حالی در .گیرند تأثیر قرار می تحت

ها به آب و مواد  تر باشد نیاز آن چه حجم تاج کوچک
تري در شرایط تنش نشان  تر و مقاومت بیش غذایی کم

که درختان  دهند میمطالعات دیگري نشان  .دهند می
دلیل محدودیت منابع در  تر به داراي تاج بزرگ

تري هستند  دسترس داراي خشکیدگی تاجی بیش
) درجه تراکم تاج را 2015زاده و پورهاشمی ( حسین

پذیري درختان  ودگی یا آسیبشاخصی براي تعیین آل
نتایج مطالعه حاضر نشان  .)9اند ( به خشکیدگی دانسته

تر درختان داراي تاج بسته و متوسط در  داد که بیش
طبقه یک خشکیدگی قرارگرفته و از سالمت تاجی 
نسبتاً بهتري برخوردارند و درختانی که داراي تاج باز 

ند را نشان دادتري  میزان خشکیدگی بیش ،هستند
 هاشمیزاده و پور ) و حسین2013اسکات و همکاران (

 .)17و  9) نیز به نتایج مشابهی دست یافتند (2015(
موقعیت استقرار گونه درختی در توده از خصوصیات 
فردي مهم درختان جنگلی است و در میزان حساسیت 

درختانی  .)6( یا مقاومت به شرایط محیطی نقش دارد
میزان خشکیدگی بودند که داراي تجمع گروهی 

یکی  .نشان دادندتري نسبت به درختان انفرادي  بیش
هاي داراي  تر پایه از دالیل این امر به فراوانی بیش

نتایج مطالعه حسینی و  .باشدمربوط می تجمع گروهی
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) نیز نشان داد که درختان منفرد 2014همکاران (
سالمت تاجی نسبت به درختان با تجمع گروهی 

چند ممکن است باوجود تاج  هر .دارندتري  بیش
گسترده در تماس تاجی با همدیگر نباشند، اما امکان 

همچنین  .اي وجود دارد تماس زیرزمینی و ریشه
که میزان رقابت درختی پیرامون داد ها نشان  مطالعه آن

تر از  درختان خشکیده و در حال خشکیدن بیش
نتایج  .)5( تر خشکیده است درختان سالم یا کم

بررسی حاضر نشان داد که تراکم توده و میزان 

 .داري با یکدیگر دارند خشکیدگی همبستگی معنی
تر، تراکم درختان در واحد سطح  هاي جنگلی انبوه توده
نتیجه درختان در فاصله نزدیکی به  تر بوده در بیش

دلیل رقابت بین درختان، ضعف  یکدیگر قرارگرفته به
نتایج مطالعه ولکر و  .دهد خ میفیزیولوژیکی درختان ر

هاي با رویه زمینی  ) نشان داد که توده2008همکاران (
تري نسبت  بیش ومیر مرگتر داراي  باالتر و تراکم بیش

  .)20( تر بودند هاي با تراکم کم به توده

  

  
  .میزان خشکیدگی در موقعیت گروهی و انفرادي -4شکل 

Figure 4. Dieback rate in individual trees and sprout crumps. 

 

  
 .میزان خشکیدگی در طبقات تراکم تاج -5شکل 

Figure 5. Dieback rate in height classes.  
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بررسی ارتباط بین میزان خشکیدگی درختان با 
میزان در نتایج نشان داد که : عوامل فیزیوگرافی

شیب تفاوت مختلف بین طبقات درختان، خشکیدگی 
که در طبقات ارتفاع از  حالی در .داري وجود ندارد معنی

 هاي مختلف جغرافیایی، سطح دریا و همچنین جهت
در ارتفاع  .)4میزان خشکیدگی متفاوت بود (جدول 

میزان خشکیدگی شدید و در ارتفاع  1400باالتر از 
 .تر بود متر خشکیدگی ضعیف بیش 1400تر از  کم

  تر و در  خشکیدگی شدید در جهت جنوبی بیش
 خشکیدگی ضعیفآثار تر  جهت شمالی درختان بیش

 .داشتند

 
  . فیزیوگرافی و میزان خشکیدگیمقایسه میانگین عوامل  -4جدول 

Table 4. Comparison of the mean of physiographic factors and dieback rate.  

 میزان خشکیدگی متغیر
Variable dieback rate 

  آزمون مقایسه میانگین
Comparison of the mean test 

 داري سطح معنی
Significant 

 درجه آزادي
df 

T 

 دریاارتفاع از سطح 
Above sea level 

 ضعیف
Slight 

0.000  30.46  2.23  

 شدید
Sever  

0.033  40  2.21 -  

 شیب
Slope 

 ضعیف
Slight  

0.39  40 0.079  

 شدید
Sever  

0.81  40 0.23  

 جهت
Direction  

 ضعیف
Slight  

0.002  23.41  3.52  

 شدید
Sever  

0.004  40  3.06 -  

 
هاي رطوبت  زمین در تعیین ویژگیشیب نقش 

خصوص در طول  هخاك رویشگاه بسیار مهم است و ب
   .)2( یابدمیآن افزایش اثرهاي سالی  دوره خشک

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان  وجود این با
این  .خشکیدگی در طبقات مختلف شیب یکسان است

دلیل تغییرات کم گرادیان شیب در  یافته ممکن است به
خالف نتایج  بر .باشدمربوط  مطالعه موردمنطقه 

 بروور و همکارانهاي نتایج بررسی ،پژوهش حاضر

نشان از ) 2015و مهدوي و همکاران ( )2013(

 داشتافزایش تعداد درختان خشکیده با افزایش شیب 
 درافزایش درختان خشکیده  دلیل پژوهشگرانکه 

هاي  ضعیف بودن رویشگاه، خاكندتر را ت هاي شیب
رطوبت و ایجاد تنش  یت پایین نگهداريعمق، ظرف کم

  .)7و  1( ندشدید عنوان کرد
شدت  ،مطالعه مورددر ارتفاعات باالتر منطقه 

تر  تر است و در ارتفاع پایین زوال در درختان بیش
 در ارتفاعات .تر است ضعیف ،میزان خشکیدگی درختان

شیب زیادتر، فرسایش شدید خاك  علت باالتر به
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نتیجه سنگالخی بودن، نسبت به طبقه  رویشگاه و در
ارتفاعی پایین کمبود رطوبت خاك حادتر بوده و این 

شود که پتانسیل اکولوژیکی رویشگاه  شرایط باعث می
تر باشد و بنابراین درختان دچار  در این طبقه کم

ضعف فیزیولوژیک شده و خشکیدگی شدیدتر رخ 
نشان دادند که ) 2015(مهدوي و همکاران  .دهد می

میزان پراکنش درختان  ،با افزایش ارتفاع از سطح دریا
زاده و همکاران حسین .)12( یابدمیخشکیده افزایش 

درختان تر بودن میزان خشکیدگی  بیشبه ) نیز 2015(
  .)7( اند کرده  اشارهدر ارتفاع پایین 

هاي  جهتدر این مطالعه میزان خشکیدگی در 
تري  هاي شمالی شدت بیش جنوبی در مقایسه با جهت

طبیعتاً در دامنه جنوبی، مقدار نور و حرارت داشت 
 ،مقدار تابش .تر از دامنه شمالی است دریافتی بیش

درجه حرارت هوا و خاك،  مانندبرخی عوامل دیگر 
 .دهد تأثیر قرار می بارندگی و رطوبت خاك را تحت

میانگین دماي ساالنه و نرخ تبخیر و تعرق در  بنابراین
 نتیجه در .تر از شمالی است هاي جنوبی بیش دامنه

جهت دامنه  .تر هستند هاي جنوبی گرم و خشک جهت
شیمیایی و  هاي فیزیکو همچنین بر روي ویژگی

حاصلخیزي  نتیجه دربیولوژیکی خاك تأثیر گذاشته و 
معموالً که  يطور متفاوت خواهد بود به خاك و کیفیت

ي برخوردار تر یافته خاك تحولاز جنوبی  هاي دامنه
تر مستعد  تر بودن، بیش دلیل گرمهمچنین به .هستند

پذیري  آسیب ،خوار بوده و درختان ظهور آفات چوب
آمده با نتایج   دست نتایج به .)21تري دارند ( بیش

هاي  ) در جنگل2015وي و همکاران (دمه مطالعه
شده  در مطالعات انجام .)12دارد ( زاگرس همخوانی

هاي آرکانزاس مشخص شد که گرچه در  در کوه
ومیر  ترین مرگ بیشدرختان هاي شمالی و غربی  جهت

داري بر میزان زوال  را دارند ولی جهت دامنه اثر معنی
عدم وجود  تواند میآن علت احتمالی  ؛ کهنداشته است
در برخی  تعداد کم قطعات نمونهبین دار  تفاوت معنی

  .)19د (وها عنوان ش از قسمت

 
  کلیگیري  نتیجه

جهت شمالی در  ،میدانیهاي مشاهدهبا توجه به 
هاي قبل تحت قرق افراد  مطالعه در سال منطقه مورد
پوشش علفی کف جنگل و گرفته  محلی قرار

است و آثار دخالت  شده تر چرا نخورده و کم دست
زادآوري بلوط  .شود تر مشاهده می انسانی کم

حتی در پاي درختان خشکیده  گروه صورت جست به
هاي جنوبی عالوه بر ضعف  جهت .است مشاهده  قابل

دلیل  تر) به تر، خاك ضعیف رویشگاه (رطوبت کم
تر  بیشتر دسترسی، تردد انسان و دام  شرایط مناسب

علت  به .اند ها سر چر شده و از بین رفته و نهالاست 
زیراشکوب درختان، آینده خوبی عدم زادآوري در 

 .نیستبینی  پیشقابل هاي زاگرس  براي جنگل
ترین درصد فراوانی طبقات خشکیدگی متعلق به  بیش

که روند کنونی ادامه  صورتی است در 1و طبقه  4طبقه 
سالی مکرر درختان از طبقات  پیدا کند با وقوع خشک

کنند  میتر خشکیدگی به طبقات باالتر انتقال پیدا  پایین
کننده جنگل امکان بازسازي و  و وضعیت نگران

کند؛  برگشت جنگل به حالت طبیعی را غیرممکن می
مدیریت  ،که عوامل تشدیدکننده زوال اما درصورتی

هاي انسانی در طبیعت کنترل شوند،  شوند و دخالت
توان وضعیت کنونی را ثابت نگه داشت یا حتی با  می

هی درختان خشکیده د توجه به شواهدي که از جست
مطالعه وجود دارد، به بازگشت و  در منطقه مورد

 .احیاي جنگل امیدوار بود
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Abstract1 
Background and Objectives: In recent years, Zagros, as the largest forest ecosystem in Iran, have 
been affected by the oak decline phenomenon. Oak decline can occur simultaneously in different 
geographic regions by completely different or identical stressors and lead to the death of oak trees. 
Tree mortality decreases both forest quality and quantity and has a negative effect on the ecosystem 
performance by decreasing the density of the stand, changing the abundance of tree species, reducing 
the canopy cover and changing the structure of the forests. Therefore the present study was carried 
out with the aim of determining the relationship between some tree characteristics, forest stand and 
physiographic factors with the rate of dieback. 
 
Materials and Methods: In 50 hectare of this forest by a random systematic grid (100*100) 42 
circular sample plots with 1500 m2 area were selected. The layers of slope in two categories, aspect, 
and altitude in two categories were prepared. In each sample plot the structural characteristics of 
stand such as; diameter at breast height, Crown area, Crown density (open, medium, closed), tree 
height, number of sprouts, tree origin, tree position, and dieback rate (in four classes including 
healthy: less than 5%, poor crown dieback: 33-5%, average crown dieback: 66-34%, severe crown 
dieback: more than 66%) were measured and recorded.  
 
Results: The results showed that the relationship between dieback rate with trees origin, tree height, 
and stand density was significant. However, there was no significant relationship between dieback 
rate and the diameter at breast height (DBH), the number of sprouts and crown area (canopy). The 
trees located on aggregated group had the higher rate of dieback than individual trees. The 
relationship between physiographic factors with dieback rate showed that there was no significant 
relationship between slope and dieback. The rate of dieback in southern aspect and in higher 
elevations was higher.  
 
Conclusion: Most of the diebacks belong to the 4th and 1st classes. If the current trend along with 
frequent droughts continues, the trees are transferred from lower classes to higher classes. In such a 
situation it is impossible to restore the forest to the natural state, but if escalating factors are 
managed and human intervention is controlled in the nature, the current situation can be kept 
constant, or even given the evidence of the presence of sprout shoots, it is hoped to restore the forest. 
 
Keywords: Crown density, Sprout-clumps, Oak decline, Life form, Species Location   
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