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  ایران ایالم، کشاورزي، ترویج و آموزش
  25/01/1400؛ تاریخ پذیرش: 18/11/1399تاریخ دریافت: 

  1چکیده
محیطی  جنگلی ایران اهمیت زیست تودهزيزاگرس به عنوان دومین منبع  خشک نیمهحوزه رویشی  :سابقه و هدف

شناختی این منطقه در اثر فشار شدید انسان ضعیف شده و درختان هاي گذشته توان بوماي دارد. در طول دهه ویژه
الی در حال زوال خوار و قارچ ذغ استرس خشکسالی و حمله آفات چوب تأثیر جنگلی آن نیز در دو دهه اخیر تحت

تر دچار اختالل کرده و مبارزه بیولوژیک نیز  ها شرایط طبیعی را بیشسازگانمبارزه شیمیایی در بوم ازآنجاکه باشند. می
ترین راهکار کنترل  هاي بهداشتی مهم است، بنابراین در شرایط حال، اعمال برش مدت طوالنینیازمند اجراي تحقیقات 

زنی و هرس درختان در کنترل در منابع علمی متعدد، نقش مثبت سرشاخه شود.وب میهاي زاگرس محس زوال جنگل
شده است. این مقاله، نتایج فاز دوم پژوهشی است که به بررسی شیوه مناسب برش بهداشتی  گزارشآفات و امراض 

تیمار قطع و هدف بررسی نقش پنج  .ه استپرداخت دومهاي حوزه رویشی زاگرس در دوره چهار ساله در جنگل
  زاد براي کنترل خشکیدگی درختان بلوط ایرانی ناحیه رویشی زاگرس بود. زاد و شاخهزنی در دو فرم دانه شاخه

  

مانی و شادابی درختان هاي بهداشتی در درصد زندهفرم رویشی و برش تأثیردر اجراي این پژوهش،  :ها مواد و روش
آزمون قرار گرفته و با نتایج فاز اول پروژه در دوره چهار ساله فاز اول بلوط ایرانی، پس از گذشت هشت سال مورد 

زاد و نوع برش بهداشتی در پنج سطح، شامل حذف قطعات زاد و شاخهمقایسه شد. فرم رویشی در دو سطح دانه
جست و تیمار  متري تنه یاسانتی 10متري تنه یا جست، قطع در عمق سانتی 10آلوده، حذف کامل تاج، قطع در ارتفاع 

هاي متغیر شادابی و در مقایسه تیمارهاي آزمایش به دلیل کیفی بودن داده شاهد (فاقد برش پرورشی) بررسی شد.
ناپارامتري استفاده شد. جفت تیمارهاي دو  هاي آزمونمانی از  هاي آمار پارامتري در تیمارهاي زنده فرض فقدان پیش

)، Mann-Whitneyویتنی (-دو تیمار فرم رویشی با آزمون من)، Wilcoxonفاز پژوهش با آزمون ویلکاکسون (
فرونی  بن-والیس و به صورت جفتی با آزمون دان-لهاي بهداشتی به صورت گروهی با آزمون کروسکاتیمارهاي برش

)Dunn-Bonferroni.مقایسه شدند (  
                                                

  alinajafifar@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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در سطح احتمال  هممانی و شادابی دو فرم رویشی در دو فاز پژوهش نسبت به  نتایج نشان داد که اختالف زنده :ها یافته
هاي آلوده در  جز در تیمار قطع بخش همانی تیمارهاي برش بهداشتی در دو فاز پژوهش ب اختالف زندهدار نبود.  % معنی5

مانی  برش در دو فاز پژوهش، برخالف زنده شادابی تیمارهاي اختالف دار بود. % معنی1سایر تیمارها در سطح احتمال 
مانی و شادابی پس از گذشت هشت سال از شروع  زنده نتایجدار بود.  معنی %1فقط در تیمار شاهد در سطح احتمال 

) دو تیمار فرم α=  %5داري ( ) تیمارهاي برش و عدم معنیα=  %1داري اختالف ( آزمایش در فاز دوم، بیانگر معنی
متر  سانتی 10رویشی بود. نتایج مقایسات زوجی نیز نشان داد که اختالف درصد شادابی دو تیمار قطع از عمق و از ارتفاع 

  ).α% = 1دار نبود ( هاي آلوده و قطع کامل تاج نسبت به هم معنی با تیمار شاهد و اختالف دو تیمار قطع بخش
  

 تنهایی به) که عامل اصلی پژوهش بود %8/88مانی ( هاي آلوده از نظر زنده قطع هدفمند بخشدر مجموع، تیمار  :گیري نتیجه
قطع بنابراین، ؛ ) همراه با تیمار قطع کامل تاج بهترین نتیجه را در بین تیمارهاي برش نشان داد%4/87و از نظر شادابی (

  گردد. نگلی مشابه در زاگرس توصیه میج هاي عرصهبراي کنترل مرگ درختان بلوط ایرانی در هاي آلوده  بخش
  

   بلوط ایرانی، زوال، مرگ بلوط، هرس هاي کلیدي: واژه
  

  مقدمه
) ناشی از Forest Declineزوال جنگل (

اي است که آفات گیاهی  العمل متقابل و پیچیده عکس
دهند  میهاي محیطی از خود نشان  نسبت به استرس

صورت  زا به هجوم آفات و عوامل بیماري هرچند. )16(
شود،  درختان جنگلی می ومیر مرگمستقیم باعث 

محیط در  مساعدکننده، توجه به نقش عوامل حال درعین
بروز اپیدمی آفات و امراض اهمیت زیادي دارد. از 

توان به اثرات مخرب  ترین این عوامل، می جمله مهم
هاي  لتخشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و دخا

  .هاي جنگلی اشاره نمود تخریبی انسان در اکوسیستم
هاي  یکی از مشکالت مهم مدیریت اکوسیستم

خشک، پدیده در مناطق خشک و نیمه به ویژهجنگلی 
روند خشکیدگی و مرگ درختان جنگلی است. 

هاي جنگلنظیر ( خشکهاي نیمهخشکیدگی جنگل
هاي مکرر خشکسالی تأثیر تحت) اي مناطق مدیترانه

 ).14( تغییرات اقلیمی در حال افزایش استناشی از 
ومین د به عنوان زاگرسخشک نیمهحوزه رویشی 

محیطی  اهمیت زیست از ،ایرانجنگلی  تودهزيمنبع 
 هايدر طول دهه این منطقه .برخوردار است ايویژه

توان  با ضعف مفرط انسان شدید تحت فشارگذشته 

اخیر نیز  دههدو در  و بوده روبرواکولوژیک 
 خشکیدگی بااسترس ناشی از خشکسالی  تأثیر تحت
 و قارچ ذغالی خوار در اثر حمله آفات چوب جنگل

بر اساس سنجش  آمده دست بهنتایج . مواجه شده است
 7/47نشان داد که  )Remote Sensing(از دور 

هاي استان  درصد از درختان موجود در سطح جنگل
 .باشند چوبخوار یا قارچ ذغالی می ایالم آلوده به آفات

درصد از سطح  17/4میانگین  طور بهاساس،  اینبر 
  ).12( هاي درختی کامالً خشک شده استتاج پایه

مبارزه شیمیایی با آفات و امراض در 
و مبارزه بیولوژیک  نبودههاي طبیعی جایز  اکوسیستم

، است مدت طوالنینیز نیازمند اجراي تحقیقات 
ترین  هاي بهداشتی از مهم اعمال برش، رو ازاین

در کارهاي کنترل بحران زوال درختان بلوط ایرانی  راه
در این راستا،  .آید به شمار میهاي زاگرس جنگل

مانی و  هاي بهداشتی در زنده بررسی نقش برش
شادابی درختان بلوط ایرانی و معرفی شیوه مناسب 

  از اهمیت زیادي برخوردار است. اصالحی برش
اغلب در  شده انجامر خارج از کشور، مطالعات د

هاي بهداشتی کنترل و مقابله با آفات  خصوص شیوه
خوار درختان در مقابله با پوسیدگی قطعات  چوب
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باشد و در خصوص  می شده قطعهاي  چوب
هاي آلوده به  منظور نجات پایه بهزنی درختان  سرشاخه

 توجهی انجام نشده آفات و امراض تحقیقات قابل
ترین راهکار در راستاي  نمونه مهم به عنواناست. 

زاي بلوط، کاهش و پیشگیري از  کنترل آفات بیماري
زا معرفی شده  کننده محیطی استرس بروز عوامل مستعد

است. در این خصوص اجراي عملیات پرورشی 
شناسی نظیر تنک کردن درختان توده و برداشت  جنگل

چنین  است. همدرختان بیمار و خشکیده توصیه شده 
که درختان جنگلی ارزش زیادي داشته  در صورتی

باشند و در سطوح بسیار کوچک، استفاده از سموم 
  ).16کش نیز جایز دانسته شده است ( حشره

نقش مثبت هرس در  بیانگرها نتایج برخی پژوهش
زاي قارچی در درختان جنگلی کنترل عوامل بیماري

عوامل خشکیدگی بررسی نقش ). 23، 15، 10، 8( است
در  )Quercus ilexهاي بلوط همیشه سبز ( جنگل

نشان داد که کاهش تنوع و فراوانی نیز غرب اسپانیا 
 هاي انسانی فعالیت اثردر که هاي اکتومیکوریزي  قارچ

). 21بوده است ( مؤثربر خشکیدگی بلوط  اتفاق افتاده
توجهی نیز در ارتباط با نقش مثبت  قابل هاي پژوهش

هرس درختان مختلف میوه در کنترل آفات و عوامل 
زا در سطح کشور و جهان گزارش شده است  بیماري

)22 ،20 ،11 ،9 ،3 ،1.(  
تحت عنوان بررسی مقدماتی  ینتایج پژوهش

 نسبتخشکیدگی درختان بلوط ایرانی نشان داد که 
در دشت  درصد) 3/58(خشکیده زاد  شاخهدرختان 

 .)5( بوده استزاد هاي دانهبیش از پایه برم کازرون
بهداشتی و هاي  نشان داد که برش آمده دست بهنتایج 

مانی بادام  هرس کردن باعث افزایش زنده
)Amygdalus Scopariaهاي خراسان  ) در جنگل

ارزیابی کمی و کیفی ساختار  ).17رضوي شده است (
سیاه در  هاي دچار خشکیدگی منطقه جنگلی ملهتوده

در استان ایالم نیز نشان داد که میزان خشکیدگی 
در ) و 6تر بوده ( تر بیش تر و تنک درختان با تاج بزرگ

 .)7مشاهده شده است ( زادهازادها بیش از شاخهدانه

، نتایج فاز دوم پژوهشی است که این پژوهش
مانی و شادابی در پنج تیمار  زندهمنظور مقایسه نتایج  به

زاد و برشی و شاهد (بدون برش) و در دو فرم دانه
پس از طی چهار سال زاد انجام شد. در فاز اول شاخه

مانی زنده نتایج مقایسه تحلیلیبه اول اجراي پژوهش، 
نتایج  د.پرداخته ش و مقایسه توصیفی نتایج شادابی

ت چهار سال پژوهش مذکور نشان داد که پس از گذش
هاي اصالحی، تیمارهاي قطع از عمق از اجراي برش

متر و قطع کامل  سانتی 10متر، قطع از ارتفاع  سانتی 10
مثبتی در بهبود درصد  تأثیرتاج، نسبت به تیمار شاهد 

و در عوض نداده مانی و شادابی از خود نشان  زنده
هاي آلوده توانسته بود درصد  تیمار قطع بخش

ها را نسبت به تیمار شاهد به صورت  ستمانی ج زنده
که میانگین درصد  به طوري، دهدداري افزایش  معنی
درصد و در تیمار  59مانی در تیمار شاهد برابر  زنده

  ).13درصد بود ( 82هاي آلوده برابر  قطع بخش
، که مقاله حاضر برگرفته از آن استپروژه فاز دوم 

 پسمانی و شادابی به مقایسه تحلیلی هر دو متغیر زنده
و مقایسه آن با نتایج  طی چهار سال دوم پژوهش از

بررسی  ،هدف پژوهش .پرداخته است فاز اول پژوهش
در زنی سرشاخه وقطع  هاي مختلفشیوه تأثیر
دیده درختان بلوط هاي آسیبپایه و شادابیمانی  زنده

پس از طی هشت سال و معرفی زاگرس ایرانی 
در مقابله با ترین شیوه برش اصالحی مناسب

  .بود هاي مذکورجنگلخشکیدگی 
  

  ها مواد و روش
اي شمالی و همگن به  دامنهسطح این پژوهش در 

شمال  درواقع سیاه مله جنگلهکتار از  8/36مساحت 
ارتفاع از سطح دریا در  .انجام شد ایالماستان  غرب

  متر متغیر است.  1525تا  1470این منطقه از 
  فرم رویشی درختان موجود در این عرصه شاخه 

غالب آن بلوط ایرانی  هو گون بودهزاد  و دانه
)Quercus brantii است. موقعیت جغرافیایی این (
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عرض شمالی و  33°44´54" تا 33°44´37"از  منطقه
طول شرقی گسترش  46°13´48"تا  46°12´45"از 

  .)1(شکل  دارد
فرم رویشی و  تأثیر، پژوهشدر اجراي این 

هاي زنی (برش عملیات پرورشی قطع و شاخه
مانی و شادابی درختان بلوط بهداشتی) در درصد زنده

، در معرض حمله آفات چوبخوار و قارچ ذغالی ایرانی
پس از گذشت هشت سال مورد آزمون قرار گرفته و 
با نتایج فاز اول پروژه (چهار سال اول) مقایسه شد. 

زاد فرم رویشی در دو سطح دانهعوامل آزمایش شامل 
زاد و نوع برش بهداشتی در پنج سطح، شامل و شاخه

حذف قطعات آلوده، حذف کامل تاج، قطع در ارتفاع 
 10متري تنه یا جست، قطع در عمق سانتی 10

متري تنه یا جست و تیمار شاهد (فاقد برش  سانتی
 10پرورشی) بود. در تقابل عوامل آزمایش در مجموع 

تکرار، بر اساس طرح پایه آماري  12ر مختلف در تیما
این اساس  کامالً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. بر

واحد آزمایش یا درخت که نیمی از آنها  120تعداد 
  زاد بودند، بررسی شد.زاد و بقیه شاخهدانه

زا، پوشش  به منظور اجتناب از نفوذ عوامل بیماري
در محل مقاطع  حفاظتی با استفاده از چسب پیوند

گیري هاي اصلی مورد اندازه   برش ایجاد شد. شاخص
هاي درختی مانی و شادابی پایهنیز شامل درصد زنده

در تیمارهاي مختلف بود. درصد شادابی درختان 
نمونه به صورت یک متغیر کمی پیوسته و از طریق 
مشاهده مستقیم وضعیت برگ از نظر رنگ، 

ود آثار آفات و خوردگی و وج چروکیدگی، پیچ
امراض تعیین شد. کمیت مذکور شامل سطح کل 

هاي ناشی از  سطح تاج درختان نمونه، اعم از جست
هاي درخت بود.  هاي بهداشتی و سایر سرشاخه برش

ها و  مانی بر اساس درصد کل شاخه وضعیت زنده
ها و  هاي زنده درختان نمونه نسبت به شاخه جست
برداري تعیین  نههاي خشک شده در زمان نمو جست

بر این اساس، در تیمارهاي برش از عمق یا  شد.
متر که فاقد جست زنده بودند، مقدار  سانتی 10ارتفاع 

  ).13مانی برابر صفر در نظر گرفته شد ( زنده

  

 
 . همطالعمورد منطقه  موقعیت مکانینقشه  -1شکل 

Figure 1. Map of the geographical location of the study area. 
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 هر تیمارهاي  فرض نرمال بودن پراکنش داده
 -کلموگراف هاي آزموناز  با استفاده مانیزنده

 -و شاپیرو) Kolmogorov-Smirnovاسمیرنوف (
همگن بودن  فرضو ) Shapiro-Wilkویلک (
بررسی  )Levene( لیون آزمونبر اساس ها  واریانس

 هاي متغیر شادابی وکیفی بودن داده . با توجه بهشد
هاي آمار پارامتري (تجزیه  فرض فقدان شرایط پیش

مقایسه  ،مانیهاي تیمارهاي زندهدر داده واریانس)
دو فاز پژوهش با استفاده از آزمون  بینتیمارها جفت 

 هاي میانگینمقایسه  )،Wilcoxonویلکاکسون (ناپارامتري 
با استفاده از آزمون  در فاز دوم دو تیمار فرم رویشی

) و مقایسه Mann-Whitneyویتنی ( -ناپارامتري من
در  هاي بهداشتیگروهی بین میانگین تیمارهاي برش

 -کروسکال ناپارامتري با استفاده از آزمون فاز دوم
مقایسه ) انجام گردید. Kruskal-Wallisوالیس (

بر اساس آزمون  تیمارهاي مذکور نیزجفتی بین 
) Dunn-Bonferroniفرونی (بن -دانناپارامتري 
نوع ، آمده دست بهدر پایان با توجه به نتایج انجام شد. 

جهت مقابله با خشکیدگی مناسب برش بهداشتی 
  مورد بحث قرار گرفت. زاگرس درختان بلوط

  
  و بحث نتایج

بیانگر آن است که  1در جدول  آزمون لوننتایج 
شواهد کافی جهت فرض تساوي  %1در سطح احتمال 

هاي دو عامل فرم رویشی و نوع برش  واریانس داده
اسمیرنوف -کلموگراف هاي آزموننتایج  وجود ندارد.

)Kolmogorov-Smirnovویلک -شاپیرو ) و
)Shapiro-Wilk ( در خصوص نرمال بودن پراکنش

مانی در تیمارهاي پژوهش در متغیرهاي درصد زنده
مانی در دو نشان داد که پراکنش متغیر زنده 2جدول 

% فاقد 1زاد در سطح احتمال زاد و شاخهفرم دانه
چنین نشان  باشند. نتایج مذکور همپراکنش نرمال می

در  آمده عمل بهداد که در تیمار شاهد در هر دو آزمون 
 10فاع % و براي تیمار قطع از ارت5سطح احتمال 

اسمیرنوف در سطح  -متر در آزمون کلموگرافسانتی
در سطح  ویلک-شاپیرو% و در آزمون 5احتمال 
شواهد کافی براي رد فرض نرمال بودن  %1احتمال 

  ها وجود نداشته و در سایر پراکنش توزیع داده
تیمارها در هر دو آزمون مذکور شواهد کافی براي 

ها در سطح پذیرش فرض نرمال بودن توزیع داده
 هاي آزمون% وجود نداشت. نتایج 1احتمال 
 از اعمال ویلک پس- شاپیرو اسمیرنوف و-کلموگراف

معکوس  ،1پایه  لگاریتم ریشه دوم، جذر هاي تبدیل
)Inverse Transformation( یا معکوس سینوس و 

 منظور ) بهInverse Sin Transformationاي ( زاویه
 میانگین پراکنش بودن نرمال فرض بررسی پیش

 رویشی فرم دو در شادابی و مانیزنده متغیرهاي درصد
 رغم علی که داد نشان شد، انجام زادو شاخه زاد دانه

 در کماکان هانمونه مذکور، توزیع هاي اعمال تبدیل
  . بودند نرمال پراکنش فاقد %1 سطح احتمال

  
  .دو عامل فرم رویشی و نوع برش در تیمارهايها  نتایج آزمون برابري واریانس -1جدول 

Table 1. Results of homogeneity test of variances in treatments of vegetative form and cut type. 
 عامل آزمایش
Test factor 

 آماره لون
Levene Statistic 

1درجه آزادي   
df1 

2درجه آزادي   
df2 

داري معنی  
Sig 

 فرم رویشی
Vegetative form 

7.696 1  118  0.006** 

 نوع برش
Cut Type 

4.415  4  115  0.002** 



 1400) 1)، شماره (28هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ( نشریه پژوهش
 

58 

نتایج آزمون ناپارامتري ویلکاکسون در مقایسه 
مانی و جفت تیمارها بین دو فاز پژوهش از نظر زنده

 این اساس، بر ارائه شده است. 3شادابی در جدول 
اختالف تیمارهاي فرم رویشی در دو فاز پژوهش در 

% 5مانی و شادابی در سطح احتمال هر دو متغیر زنده
که  رغم اینعلینتایج مذکور نشان داد دار نبود. معنی

مانی دو فرم داري در مقایسه میانگین زندهضریب معنی
) به مرز احتمال %5/71زاد () و شاخه%6/55زاد (دانه

5) %053/0Sig=،مانند  حال درعین ) نزدیک شده
دار بین گر عدم اختالف معنیبیان)، 13(نتایج فاز اول 

مانی و شادابی دو فرم رویشی در هر دو متغیر زنده
پور  حمزهبود. این نتیجه متفاوت از نتایج دو پژوهش 

) است که 7زاده و همکاران ( ) و حسین5( و همکاران
زادها زادها و در دومی نسبت دانهدر اولی نسبت شاخه

عالوه این نتایج متناقض را تر برآورد شده است.  بیش
توان ناشی از هاي بهداشتی، می احتمالی برش تأثیربر 

اختالف نسبت دو فرم رویشی در مناطق مورد مطالعه 
هاي مذکور دانست. شایان ذکر است که  در پژوهش

برخالف دو پژوهش مذکور که نسبت درختان 
کل درختان مناطق سطح خشکیده دو فرم رویشی در 

مطالعه درختان این مورد مطالعه محاسبه شده، در 
مساوي انتخاب و  طور بهنمونه در دو فرم رویشی 

  شد.مطالعه 
جز تیمار قطع  هچنین نشان داد که ب نتایج هم

مانی در سایر هاي آلوده، اختالف مقادیر زنده بخش
هاي بهداشتی نسبت به مقادیر تیمارهاي برش

تیمارهاي متناظر در فاز اول پژوهش در سطح احتمال 
مانی به عبارت دیگر، نتایج زنده؛ دار بود% معنی1

(متغیر اصلی) در دو فاز زمانی پژوهش در اغلب 
نتایج  بنابراین مطالعهه و تیمارهاي برش متفاوت بود

 بوده ضروريدوم زمانی  دورهمانی تیمارها در زنده
نتایج شادابی تیمارهاي برش در دو فاز پژوهش  است.

که فقط  به طوريمانی بوده عکس نتایج متغیر زنده
اختالف شادابی تیمار شاهد در دو فاز پژوهش در 

دار بوده و اختالف سایر % معنی1سطح احتمال 
  دار نبود.% معنی5در سطح احتمال تیمارها 

  
 .پژوهشتیمارهاي در مانی  زنده متغیر هاي داده نرمال بودن پراکنش هاي آزمون نتایج -2جدول 

Table 2. Results of normality tests for the distribution of survival variable data in the research treatments.  

  متغیر
Variable 

 تیمار
Treatment 

 اسمیرنوف - کلموگراف
Kolmogorov-Smirnov test 

 ویلک -شاپیرو
Shapiro-Wilk test 

  آماره
Statistic 

  درجه آزادي
df 

  داري سطح معنی
Sig 

  آماره
Statistic 

  درجه آزادي
df 

  داري سطح معنی
Sig 

  مانی زنده
Survival 

 زاد دانهفرم 
High form  

0.165 60 0.000** 0.841 60 0.000** 

 زاد فرم شاخه
Coppice form 

0.207 60 0.000** 0.782 60 0.000** 

 شاهد (بدون برش)
Control (no cut) 

0.127 24 0.200 0.925 24 0.075 

 cm10  قطع عمق
Cut from depth 10cm  

0.240 24 0.001** 0.800 24 0.000** 

 cm10  ارتفاعقطع 
Cut from height 10cm 

0.132 24 0.200 0.915 24 0.045* 

 هاي آلودهقطع بخش
Removal of infected parts  

0.378 24 0.000** 0.443 24 0.000** 

 قطع کامل تاج
Crown cut 

0.273 24 0.000** 0.612 24 0.000** 
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 .و فاز پژوهشدر دتیمارها مانی و شادابی  زندهنتایج آزمون ناپارامتري ویلکاکسون در مقایسه  -3جدول 
Table 3. Results of nonparametric Wilcoxon test in comparison of survival and vitality of treatments in two 

phases of the research. 
  مانی) جفت تیمار (زنده

Pair of Treatment (survival)  
  داري معنی

Sig  
  )(شادابیجفت تیمار 

Pair of Treatment (vitality)  
  داري معنی

Sig  
 1زاد فاز فرم دانه

High form, phase 1  
 2زاد فاز فرم دانه

High form, phase 2  
0.837 

 1زاد فاز فرم دانه
High form, phase 1  

 2زاد فاز فرم دانه
High form, phase 2  

0.064 

 1فرم شاخه زاد فاز 
Coppice form, phase 1 

 2فرم شاخه زاد فاز 
Coppice form, phase 2  

0.702 
 1فرم شاخه زاد فاز 

Coppice form, phase 1  
 2فرم شاخه زاد فاز 

Coppice form, phase 2  
0.402 

 1شاهد فاز 
Control, phase 1  

 2شاهد فاز 
Control, phase 2  

 1شاهد فاز  **0.000
Control, phase 1  

 2شاهد فاز 
Control, phase 2  

0.004** 

 1فاز  cm10  قطع عمق
Cut from depth 10cm, 

phase 1  

 2فاز  cm10  قطع عمق
Cut from depth 10cm, 

phase 2  
0.001** 

 1فاز  cm10  قطع عمق
Cut from depth 10cm, 

phase 1  

 2فاز  cm10  قطع عمق
Cut from depth 10cm, 

phase 2  
0.522 

 1فاز  cm10  قطع عمق
Cut from height 10cm, 

phase 1  

 2فاز  cm10  قطع عمق
Cut from height 10cm, 

phase 2  
0.003** 

 1فاز  cm10  قطع عمق
Cut from height 10cm, 

phase 1  

 2فاز  cm10  قطع عمق
Cut from height 10cm, 

phase 2  
0.050 

  1هاي آلوده فاز قطع بخش
Removal of infected 

parts, phase 1  

  2هاي آلوده فاز قطع بخش
Removal of infected 

parts, phase 2  
0.833 

  1هاي آلوده فاز قطع بخش
Removal of infected 

parts, phase 1  

  2هاي آلوده فاز قطع بخش
Removal of infected 

parts, phase 2  
0.250 

  1قطع کامل تاج فاز 
Crown cut, phase 1  

  2قطع کامل تاج فاز 
Crown cut, phase 2  

  1قطع کامل تاج فاز  **0.001
Crown cut, phase 1  

  2قطع کامل تاج فاز 
Crown cut, phase 2  

0.177 

  
زاد مانی و شادابی در فرم دانهمیانگین درصد زنده

زاد و در فرم شاخه 4/67و  6/55ترتیب برابر  به
 هرچندآمد.  دستبه  2/76و  5/71ترتیب برابر  به

درصد در فرم  13درصد و شادابی  5/28مانی زنده
، اما نتایج آزمون بودزاد زاد بیش از فرم دانهشاخه

) در مقایسه Mann-Whitneyویتنی ( -ناپارامتري من
  داري دو تیمار مذکور نشان داد که ضریب معنی

)Sigمانی و شادابی به ترتیب برابر ) متغیرهاي زنده
در سطح بود که بر این اساس،  204/0و  053/0

شواهد کافی براي رد فرض یکسان بودن % 5احتمال 
مذکور در دو فرم رویشی  متغیرهاي دو میانگین داده

والیس  -وجود نداشت. نتایج آزمون کروسکال
)Kruskal-Wallis( نشان داد که ضریب  نیز

) در پنج تیمار برش بهداشتی در Sigداري ( معنی

مانی و شادابی برابر صفر عامل زندهخصوص هر دو 
درصد  %1بود که بر این اساس در سطح احتمال 

شواهد کافی جهت پذیرش فرض صفر (یکسان بودن 
هاي دو عامل مذکور در سطح تیمارهاي میانگین

  برش) وجود نداشت.
 )Dunn-Bonferroni( فرونیبن - نتایج آزمون دان

در  و شادابی مانیدر مقایسه جفتی درصد زنده
هاي همگن ها در دستهبندي آنتیمارهاي برش و گروه

 و 4هاي دار) به ترتیب در جدول(فاقد اختالف معنی
اطالعات مربوط به میانگین درصد ارائه شده است.  5

مانی و شادابی در پنج تیمار برش اصالحی در  زنده
آن  بیانگرنتایج مذکور ارائه شده است.  2نمودار شکل 

 10مانی تیمارهاي قطع از عمق که زندهاست 
 کاملمتر و قطع سانتی 10متر، قطع از ارتفاع  سانتی

(بدون دخالت) در سطح  تاج نسبت به تیمار شاهد
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باشند. از سوي دار می% فاقد اختالف معنی5احتمال 
تاج با دو  کاملمانی در تیمار قطع دیگر، اختالف زنده
 10و قطع از ارتفاع  مترسانتی 10تیمار قطع از عمق 

در  .دار است% معنی1در سطح احتمال  مترسانتی
مانی بندي میانگین زندهنتایج گروهمطابق با مجموع، 

 8/88هاي آلوده با تیمار قطع بخش ،تیمارهاي برش
 .مانی بهترین عملکرد را از خود نشان داددرصد زنده

مانی تیمار قطع اختالف زنده هرچندبر این اساس، 
دار % معنی5کامل تاج از تیمار شاهد در سطح احتمال 

مانی در تیمار قطع ، عملکرد زندهحال درعیننبود، 
کامل تاج به مراتب بهتر از تیمارهاي قطع از عمق و 

متر بوده و برخالف نتایج فاز اول سانتی 10از ارتفاع 
دار بود. عدم اختالف آن با دو تیمار مذکور معنی

مانی در تیمار قطع کامل تاج نسبت ندهدار بودن زمعنی
توان درصد) را می 5/23رغم اختالف به شاهد (علی

ناپارامتري در  هاي آزمونگیرانه ناشی از روند سخت
توان نتیجه  بنابراین، می؛ فرض صفر قلمداد نمود رد

 10دو تیمار قطع از عمق و ارتفاع  گرفت که
مثبتی  تأثیراند  متر نسبت به تیمار شاهد نتوانسته سانتی

 مانی درختان از خود نشان داده و در بهبود درصد زنده
منظور کنترل  هاي اصالحی به اجراي این برش درنتیجه

شود.  خشکیدگی درختان بلوط زاگرس توصیه نمی
دار با  تیمار قطع کامل تاج فاقد اختالف معنی هرچند

در برش  ازآنجاکههاي آلوده بود، ولی  قطع بخش تیمار
ور به صورت غیر هدفمند کل تاج درختان بدون مذک

توجه به میزان و محل آلودگی حذف شده و با توجه 
، دار نبوداختالف آن با تیمار شاهد نیز معنیبه این که 

کنترل خشکیدگی درختان جهت تیمار مذکور بنابراین 
رغم  علیشود. در منطقه مورد مطالعه توصیه نمی

جوش در ایجاد  هاي ریشه شناسی جست اهمیت جنگل

رسد که به نظر میریشه مستقل از درخت مادري، 
مانی در تیمارهاي قطع از عمق و ارتفاع کاهش زنده

ریزش خاك بر روي مقاطع  ناشی ازمتر، سانتی 10
هاي و یا جوانههاي خفته برش و خفه شدن جوانه

با توجه دیگر،  از سوي ).12(تازه شکفته شده است 
ها به دلیل ارتفاع کم تر تعلیف جست به شانس بیش

هاي مقاطع برش و دسترسی آسان دام به جست
ذکر شد،  که چنانحاصل از تیمارهاي مذکور، بنابراین 

در راستاي مقابله با زوال  مذکور استفاده دو روش
  شود.درختان بلوط توصیه نمی

در خصوص متغیر شادابی  5و  4هاي جدولنتایج 
آن است که دو تیمار قطع از عمق و از ارتفاع  بیانگر

% فاقد اختالف 5متر در سطح احتمال  سانتی 10
باشند. دار با تیمار شاهد (بدون دخالت) می معنی

هاي آلوده بی در دو تیمار قطع بخشاچنین، شاد هم
) که واجد بهترین %3/87) و قطع کامل تاج (4/87%(

پژوهش هستند، فاقد  در بین تیمارهايوضعیت 
؛ باشند% می5دار در سطح احتمال اختالف معنی
درصد شادابی در دو تیمار  که آنرغم بنابراین، علی

و  7/21متر به ترتیب سانتی 10قطع از عمق و ارتفاع 
ها تر از تیمار شاهد است، اما اختالف آنکم 2/15

سطح احتمال نسبت به هم و نسبت به تیمار شاهد در 
دار بود. بر این اساس، عملکرد دو تیمار % معنی5

هاي درختی مذکور در بهبود وضعیت شادابی پایه
  مناسب نبوده است.

هاي مثبت برش تأثیراز جنبه  پژوهشنتایج این 
بهداشتی در کنترل آفات و امراض درختان، مشابه 

هاي متعددي است که در خصوص نتایج گزارش
باغی در منابع علمی گزارش شده  درختان جنگلی و

  ).1، 2، 3، 9، 11، 16، 18، 19، 20، 22است (
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 مختص تیمارهاي شاهد، قطع از عمقبه ترتیب  5تا  1(کدهاي  فرونی در مقایسه جفتی تیمارهاي برش بن -نتایج آزمون دان -4 جدول
cm10 قطع از ارتفاع ،cm10 هاي آلوده و قطع کامل تاج هستند) بخش، حذف. 

Table 4. Results of Dunn-Bonferroni test in comparison of pairs of sanitation cut treatments (Codes 1 to 5 are 
for control treatments, cut from 10 cm depth, cut from 10 cm height, removal of infected parts and complete 

cutting of the crown, respectively). 

جفت کد 
  تیمار

Treatment 
pair code 

  Vitality یمتغیر شاداب  Survival یمان متغیر زنده

 آماره آزمون
Test 

statistics 

 آماره استاندارد
Std. Test 
statistic 

  داري  معنی
Sig  

داري  معنی
  شده اصالح

Adj. sig 

 آماره آزمون
Test 

statistics 

 آماره استاندارد
Std. Test 
statistic 

  داري معنی
Sig  

داري   معنی
   شده اصالح

Adj. sig  
1-2  12.062 1.212  0.226  1.000 4.229  0.423  0.672  1.000  
1-3  7.188  0.722  0.470  1.000 11.542  1.154  0.248  1.000  
1-4  -38.417  -3.859  0.000  0.001** -32.125  -3.212  0.001  0.013*  
1-5  -26.562  -2.668  0.008  0.076 -31.667  -3.166  0.002  0.015*  
2-3  -4.875  -0.490  0.624  1.000 7.312  0.731  0.465  1.000  
2-4  -50.479  -5.071  0.000  0.000** -36.354  -3.635  0.000  0.003**  
2-5  -38.625  -3.880  0.000  0.001** -35.896  -3.589  0.000  0.003**  
3-4  -45.604  -4.581  0.000  0.000** -43.667  -4.366  0.000  0.000**  
3-5  -33.750  -3.390  0.001  0.007** -43.208  -4.321  0.000  0.000**  
4-5  11.854  1.191  0234  1.000 0.458  0.046  0.963  1.000  

  
 

 .فرونی بن -بر اساس نتایج آزمون دان و شادابی مانی بندي تیمارهاي برش از نظر زنده گروه -5جدول 
Table 5. Grouping of cut treatments in terms of survival and vitality based on the results of Dunn-Bonferroni test.  

  مانی متغیر زنده
Survival 

  متغیر شادابی
Vitality 

 تیمارها
Treatments 

 تعداد
N 

alpha = 0.05 تیمارها 
Treatments 

 تعداد
N 

alpha = 0.05 

1  2 3 1  2 

 10قطع عمق 
Cut from depth 10cm 

   شاهد     37.75 24
Control 

24 73.76  

10قطع ارتفاع   

Cut from height 10cm 
10قطع عمق      47.73 24  

Cut from depth 10cm 
24 52.02  

  شاهد
Control 

10قطع ارتفاع     59.88 59.88 24  

Cut from height 10cm 
24 58.54  

کامل تاج قطع  

Crown cut 
  هاي آلوده قطع بخش  83.39 83.39   24

Removal of infected parts 
24   87.37  

هاي آلوده بخشقطع   

Removal of infected parts 
کامل تاج قطع  88.88     24  

Crown cut 
24  87.30 
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  .برش بهداشتی هايمانی و شادابی در تیمار نمودار میانگین درصد زنده -2شکل 

Figure 2. Histogram of the mean of survival and viability for five treatments of sanitation cutting. 
  

  گیري کلی نتیجه
پژوهش در این نتایج  ازآنجاکهدر مجموع، 

مشابه با  مانی) (زنده خصوص متغیر اصلی پژوهش
هاي آلوده  نتایج فاز اول نشان داد که تیمار قطع بخش

مانی بهترین عملکرد را داشته  درصد زنده 8/88با 
 است، بنابراین اجراي این نوع برش اصالحی هدفمند
در راستاي جلوگیري از خشکیدگی درختان بلوط 

از دیرباز  الزم به ذکر است کهشود.  می توصیهایرانی 

ختان بلوط در استان ایالم به منظور زنی در سرشاخه
هاي مختلف سازي و دفع آفات و بیماري جوان

 ساله بیستهاي زمانی ده تا  صورت سنتی در دوره به
و نتایج این  )13( توسط مردم محلی اجرا شده

اثربخشی این شیوه برش بهداشتی  تأییدکنندهپژوهش 
نشینان  دانش بومی جنگل از گرفته نشئتاست که 
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Abstract1 
Background and Objectives: The semi-arid vegetation area of Zagros is the second source of 
forest biomass in Iran and has a special environmental importance. Over the past decades, the 
ecological potential of this region has degraded due to severe human pressure, and its forest 
trees have declined in the last two decades due to drought stress and attacks by wood-eating 
pests and charcoal fungi. Since chemical control may causes further problems in the natural 
conditions of ecosystems and biological control requires long-term research, so the application 
of sanitation cuttings is the most important way to control the degradation of Zagros forests in 
the current situation. Numerous scientific references have reported the positive role of 
branching and pruning of forest and garden trees in controlling pests and diseases. This article is 
the results of the second phase of a study that investigated the proper method of sanitation 
cutting in the forests of Zagros vegetation area in the second four-year period. The aim was to 
investigate the role of five cuttings treatments in two forms of high and coppice to control the 
dieback of Persian oak trees in Zagros area. 
 
Materials and Methods: In this study, the effects of vegetative form and sanitation cuttings on 
the survival and vitality of Persian oak after eight years was tested and compared with the 
project results in the four-year period of the first phase. Vegetative form was studied at two 
levels of high and coppice and cutting type in five levels including removal of infected parts of 
trees, complete removal of crown, cutting from height of 10 cm and cutting from 10 cm depth 
and control treatment (without sanitation cutting). The research treatments were compared using 
non-parametric tests because the data of quality of the vitality were qualitative and also due to 
the lack of parametric statistics assumptions in the survival treatments. Pair of two-phase 
research treatments was compared with Wilcoxon test; two vegetative form treatments were 
compared with Mann-Whitney test and group cutting treatments with Kruskal-Wallis test and in 
pairs with Dunn-Bonferroni test. 
 
Results: The results showed that the difference in survival and vitality of the two vegetative 
forms in the two phases of the study was not significant at the 5% probability level. The 
difference of survival of cutting treatments in the two phases of the study was significant in all 
treatments at the level of 1% probability, except in the treatment of cutting infected sections. 
The difference of viability of cutting treatments in the two phases of the study was significant 
only in the control treatment at the level of 1% probability, in contrast to survival. The results of 
survival and vitality after eight years from the start of the experiment in the second phase 
showed a significant difference (α=1%) in the cutting treatments and no significance (α=5%) in 
the two vegetative form treatments. Also, the results of pairwise comparisons showed that the 
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difference in the vitality percentage of the two treatments cut from the depth and from a height 
of 10 cm with the control treatment and the difference between the two treatments of cutting 
infected parts and complete cutting of the crown were not significant (α=1%). 
 
Conclusion: In general, the targeted cutting treatment of infected parts in terms of survival 
(88.8%), which was the main factor of the study, showed the best result alone and in terms of 
vitality (87.4%) with complete crown cutting treatment. Therefore, this sanitation cut is 
recommended to control the dieback of Persian oak trees in similar forest areas in Zagros. 
 
Keywords: Decline, Oak mortality, Pruning, Quercus branti   
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