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ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه زوال ﺑﻠﻮط در درﺧﺘﺎن ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﺎج ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي
زاﮔﺮس ﻣﯿﺎﻧﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :اﯾﻼم(
اﺻﻐﺮ ﻓﻼح 1و ﻣﺎزﯾﺎر ﺣﯿﺪري

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري
ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي اﯾﺮان

2

ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪ روﯾﺸﯽ زاﮔﺮس ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮي دارد ،ﭘﺪﯾﺪهي زوال
ﺑﻠﻮط اﺳﺖ .ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺎج درﺧﺘﺎن ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺳﺮاﺑﻠﻪ )در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم( اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺑﻠﻮط ،از ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺋﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .آﻣﺎرﺑﺮداري ﺑﻪ روش
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ آﻣﺎرﺑﺮداري ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  150×200ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ  10آري ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ اﺟﺮا ﺷﺪ و  80ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ )در  120ﻫﮑﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ( .در ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎج وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ
ﺗﺎج درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط در ﭘﻨﺞ ﮐﻼﺳﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ .ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺗﺎج درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﻼﺳﻪ )ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ،زﯾﺎد ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﮐﻢ ،ﺳﺎﻟﻢ(
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﺷﺪ .آﻣﺎرﺑﺮداري در دوره ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎلﻫﺎي  1391و  1393اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺎج درﺧﺘﺎن ﺑﺮ
روﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط ،از ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻄﺢ ﺗﺎج ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .از آزﻣﻮن ﻣﻦ وﯾﻨﺘﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ در دو دوره آﻣﺎرﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺳﺎل  1391درﺻﺪ درﺧﺘﺎن داراي ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ
زﯾﺎد و زﯾﺎد )ﻣﺠﻤﻮع دو ﮐﻼﺳﻪ( 13/6 ،درﺻﺪ ﺑﻮد و درﺻﺪ درﺧﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد و زﯾﺎد در ﺳﺎل  1393ﺑﻪ  25/4درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﮐﻞ درﺻﺪ درﺧﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد و زﯾﺎد  11/8درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ درﺧﺘﺎن در ﮐﻼﺳﻪﻫﺎي ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن در ﮐﻼﺳﻪﻫﺎي ﺳﻄﺢ
ﺗﺎج ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﺗﺎج دو ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ درﺧﺘﺎن ﺳﺎﻟﻢ در ﮐﻼﺳﻪ ﺳﻄﺢ
ﺗﺎج  14ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و درﺧﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺎج ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺑﻠﻮط ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه زوال ﺑﻠﻮط در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎي اﺣﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد درﺧﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
ﺗﺎج ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ )ﯾﮏ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ و اﺣﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :زوال ﺑﻠﻮط ،اﯾﻼم ،زاﮔﺮس ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﺳﻄﺢ ﺗﺎج ،ﮐﻼﺳﻪ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه درﺧﺘﺎن در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮمﺳﺎزﮔﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺗﺎﺟﯽ
از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﺑﺎرزي اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎي
اﺧﯿﺮ در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي زاﮔﺮس رخ داده اﺳﺖ ) .(10ﭘﺪﯾﺪه
ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺗﺎج درﺧﺘﺎن در ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي دﻧﯿﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ و ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪاي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و
ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از آن رخ داده اﺳﺖ ) .(17ﻣﻌﻤﻮﻻ
اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻨﺶ درﺧﺘﺎن ،در ﺗﺎج آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪة ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺑﻠﻮط در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎج درﺧﺘﺎن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ) .(12ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ اوﻟﯿﻪ وﻗﻮع
ﺑﺤﺮان زوال ﺑﻠﻮط ،ﺑﺮوز ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎج
درﺧﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺤﺮان ،ﺳﺒﺐ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ
ﮐﺎﻣﻞ درﺧﺖ و ﻣﺮگ درﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺳﻄﺢ ﺗﺎج درﺧﺘﺎن ﺑﺮ ﺷﺪت ﺑﺤﺮان زوال ﺑﻠﻮط ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه زوال ﺑﻠﻮط و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن،
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻤﺰهﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران ) (7در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط اﯾﺮاﻧﯽ در دﺷﺖ ﺑﺮم ﮐﺎزرون ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد درﺧﺘﺎن ﺧﺸﮑﯿﺪه )58/3
درﺻﺪ( ﺷﺎﺧﻪزاد ﺑﻮده و در ﻃﺒﻘﮥ ﻣﯿﺎنﻗﻄﺮ ) 15ﺗﺎ 25

ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ( دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد درﺧﺘﺎن
ﺧﺸﮑﯿﺪه در ﻃﺒﻘﮥ ) 4ﻣﯿﺰان ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  75درﺻﺪ(
ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (8در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ درﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﺑﻠﻮط اﯾﺮاﻧﯽ در اﺳﺘﺎن
اﯾﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 15/7
درﺻﺪ از ﺗﺮاﮐﻢ اﺷﮑﻮب درﺧﺘﯽ و درﺧﺘﭽﻪاي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ
 97/65درﺻﺪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻠﻮط اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺮگوﻣﯿﺮ
درﺧﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮدهﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﯽ
ﺑﻠﻮط اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (9در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻮدهﻫﺎي
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻠﻮط اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﻮدهﻫﺎي ﻣﺘﺄﺛﺮ از زوال ﺑﻠﻮط در اﺳﺘﺎن
اﯾﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﺧﺸﮑﯿﺪه ﻫﺪف
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﻫﺪف از ﻗﻄﺮ ﺗﺎج ﮐﻤﺘﺮ ،ﺑﻠﻨﺪي ﮐﻤﺘﺮ
و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﺠﺎور ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
درﺧﺘﺎن ﻣﺠﺎور درﺧﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪهي ﻫﺪف ،از ﺗﺎج ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﺑﻠﻨﺪي
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﯿﺰان رﻗﺎﺑﺖ درﺧﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ ﺗﻮده ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮوهﻫﺎي
درﺧﺘﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ در
دﺳﺘﺮس درﺧﺘﺎن ،ﻓﺸﺎر رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮده ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺴﯿﻨﯽ ) (10در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺷﺮاﯾﻂ
روﯾﺸﮕﺎه و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺗﻮده ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ در
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﺑﻠﻮط اﯾﺮاﻧﯽ ،اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد
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ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺪت ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺗﻮدهﻫﺎي ﺑﺎ روﯾﻪ زﻣﯿﻨﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺎج ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻨﮏﺗﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﮔﻞﻣﺤﻤﺪي و
ﻫﻤﮑﺎران ) (5در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻗﻄﺮ درﺧﺖ و ﺗﺎج
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﺗﻨﮕﻪ داﻻب در اﺳﺘﺎن
اﯾﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  82/51درﺻﺪ درﺧﺘﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻄﺮﻣﯿﺰان ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ) (10در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
درﺧﺖ و ﺗﻮده ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻠﻮط اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺗﺎﺟﯽ
در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﺑﻠﻮط زاﮔﺮس ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ ﺗﮏ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺎﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ
درﺧﺘﺎن دارﻧﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺑﻌﺎد ﺗﺎج ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮي درﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ
ﻓﺮم روﯾﺸﯽ درﺧﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺟﻌﻔﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ) (15در
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮدهﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﯽ اﯾﻼم
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در اﯾﻼم  124847ﻫﮑﺘﺎر
ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ،
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻧﺎدرﺳﺖ از درﺧﺘﺎن ،زراﻋﺖ زﯾﺮ آﺷﮑﻮب و ﭼﺮاي
ﺑﯿﺮوﯾﻪ دام ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦزاده و ﻧﺠﻒﻓﺮ ) (13در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ
ﻗﻄﺮ و ارﺗﻔﺎع درﺧﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ در ﺗﻮدهﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﯽ
ﺑﻠﻮط اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﻃﺒﻘﻪ
ﻗﻄﺮي اول )زﯾﺮ  10ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ( در ﺑﻘﯿﻪ ﻃﺒﻘﺎت روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻟﯽ ﺗﻮده ﺑﻮد ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازه درﺧﺘﺎن ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  86درﺻﺪ
درﺧﺘﺎن ،ﮐﻤﺘﺮ از  40ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻗﻄﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ درﺻﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮي از درﺧﺘﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﻗﻄﺮي و ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ
دﭼﺎر ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﮐﻞ درﺧﺘﺎن ﺑﻮده و در ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت دﯾﺪه ﺷﺪ .ﻧﻮري و ﻫﻤﮑﺎران
) (19در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻠﺰات
ﺳﻨﮕﯿﻦ در رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ و روﻧﺪ ﺟﺬب آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮودار
) (Quercus brantii Lindl.در ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻠﻪﺳﯿﺎه اﯾﻼم
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎي ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮگ و رﯾﺸﻪ
ﺑﺮودار ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
درﺧﺘﺎن ﺑﺮودار در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶزاي دﯾﮕﺮ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
آب و ﻫﻮاﯾﯽ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﻫﺠﻮم آﻓﺎت و ﭼﺮاي دام ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺴﯿﻦزاده و ﭘﻮر ﻫﺎﺷﻤﯽ ) (14در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﺎج درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط اﯾﺮاﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪة
ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي اﯾﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﺣﺪود  57درﺻﺪ درﺧﺘﺎن داﻧﻪزاد ﺑﻠﻮط در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ
درﺟﺎت ﮐﻢ ﺗﺎ زﯾﺎد ،ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪة زوال دﭼﺎرﻧﺪ و راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان
ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎج ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ
ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﺎج ،ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺎج ،ﻃﻮل ﺗﺎج و ﺣﺠﻢ ﺗﺎج ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل  99درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﺗﺎجﻫﺎي ﺑﺰرگﺗﺮ
آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺎج ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎن داد ،ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﺗﺎجﻫﺎي
ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ را داﺷﺘﻨﺪ .داراﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (2در
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط در

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ درﺧﺘﺎن در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي درﺧﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﺮ ،ارﺗﻔﺎع ،ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎج،
درﺻﺪ ﺗﺎجﭘﻮﺷﺶ و ﺗﻌﺪاد ﺟﺴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽداري
دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ و وﯾﮋﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﺳﺎﻟﻢ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪاد درﺧﺘﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ ﺗﺎجﭘﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽدار وﺟﻮد دارد.
ﺷﺎو و ﻫﻤﮑﺎران ) (21ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﺟﻨﻮب
ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﯿﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ درﺧﺘﺎن ﮐﺎج
) (Pinus edulisﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﮐﻢ درﺧﺘﺎن ارﺗﺒﺎط دارد .ژاﺋﻮﻓﯽ
و ﻫﻤﮑﺎران ) (22در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ
درﺧﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎج درﺧﺘﺎن در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﺑﻠﻮط
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎي ازاراك در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد
درﺧﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎج ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪ .ﺑﺮاون و آﻟﻦ دﯾﺎز ) (1در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺗﻮده و ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻠﻮط در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي
ﻫﻤﯿﺸﻪﺳﺒﺰ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻠﻮط ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط ﺑﺎ ﻧﺮخ
 5/5ﺗﺎ  4/5درﺻﺪ در ﺳﺎل در ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎي  1994ﺗﺎ 2004
ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  59 2014ﺗﺎ  70درﺻﺪ از درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  60ﺗﺎ  40درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺪﯾﮑﺴﻦ ) (3در ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺮگ ﺑﻠﻮط در ﺗﻮدهﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﯽ در ﺷﺮق
اﮐﻼﻫﻤﺎ 1ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ درﺧﺘﺎن
در ﺗﻮدهﻫﺎي داراي ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺑﻠﻮط ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ درﺧﺘﺎن در ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﻗﻄﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
ﻫﺎواك و ﻫﻤﮑﺎران ) (6در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺮگ ﺑﻠﻮط
ﺑﺮ ﺗﻮدهﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻠﻮط -ﮔﺮدو در آرﮐﺎﻧﺰاس 2اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ درﺧﺘﺎن در
ﺗﻮدهﻫﺎي ﮐﻪ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺑﻠﻮط در آنﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺎﻟﯿﻨﻮ و ﻫﻤﮑﺎران ) (4در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﺑﻠﻮط
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻪ دارد و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮدي
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد درﺧﺘﺎن و ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺖ .ﺟﻨﯿﻔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ) (16در
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺟﻨﮕﻞ راش
ﺳﯿﺎه 3در زﻻﻧﺪﻧﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و
ﻣﯿﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ  0/016و  0/0089ﻫﺮ درﺧﺖ در ﺳﺎل اﺳﺖ .ژاﺋﻮﻓﯽ
و ﻫﻤﮑﺎران ) (23در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ و
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻠﻮط ﺗﺤﺖ ﺧﺸﮑﯽﻫﺎي دورهاي در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي
ﺑﻠﻮط ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎي ازاراك در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻠﻮط ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ازاراك ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪ را از ﺳﺎل  1998ﺗﺎ 2000
و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺧﻔﯿﻒﺗﺮ در ﺳﺎلﻫﺎي  2005ﺗﺎ  2006رو ﺑﻪ رو
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط در ﺳﺎل 2000
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوره  2006ﺗﺎ  2010در ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي
ﺑﻠﻮط ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻤﺎﻟﯽ  ،ﺑﻠﻮط ﺳﻔﯿﺪ و درﺧﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ از 12
درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ را دارﻧﺪ .اﺳﮑﺎت و ﻫﻤﮑﺎران ) (20در
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ﻣﻮاد و روشﻫﺎ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺮﻓﯽ روﺳﺘﺎي ﺳﺮاب ﮐﺎرزان
واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮوان )در ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﺳﺮاﺑﻠﻪ( ،ﺟﻬﺖ
اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  .(1ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ
در ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﺳﺮاﺑﻠﻪ و  25ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ
اﯾﻼم واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن دادهﻫﺎي
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﯾﻼم ،از اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  589/2ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ در ﺳﺎل،
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ  17درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ،ﺗﻌﺪاد  36روز
ﯾﺨﺒﻨﺪان در ﺳﺎل و ﺗﻌﺪاد  66روز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎرش در ﺳﺎل
)ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎي  29ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم(
اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  -1ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮوان و اﺳﺘﺎن اﯾﻼم

Figure 1. Location of the studied area in Sirvan County and Ilam Province

روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
روﺳﺘﺎي ﺳﺮاب ﮐﺎرزان در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮوان اﺳﺘﺎن اﯾﻼم
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ )ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  120ﻫﮑﺘﺎر( .ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ )در  120ﻫﮑﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ( .ﻋﻠﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ،راﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن

روﻧﺪ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺑﻠﻮط ،از ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺋﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
آﻣﺎرﺑﺮداري ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ آﻣﺎرﺑﺮداري ﺑﻪ
اﺑﻌﺎد  150×200ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ  10آري ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ
اﺑﻌﺎد 25×40ﻣﺘﺮ ) 1000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( اﺟﺮا ﺷﺪ و  80ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮده و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﻮده و ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس از ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ 10
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺎج درﺧﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ
 Eucalyptus gomphocephalaدر ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﻟﮕﺮوپ 1اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ درﺟﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺎج ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن اﺳﺖ
ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ درﺧﺘﺎن داراي ﺗﺎج ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي وﺟﻮد
زوال در آنﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه زوال ﺑﻠﻮط در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي اﺳﺘﺎن
اﯾﻼم و اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ و ﻣﺴﺎﺋﻞ
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺿﺮورت دارد روﻧﺪ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺑﻠﻮط ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮔﺮدد و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺎج درﺧﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن
ﺑﻠﻮط در دو دوره آﻣﺎرﺑﺮداري ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي
اﺟﺮا ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ روﻧﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺑﻠﻮط در دو ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ و اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮات
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ در ﮐﻼﺳﻪﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﺎج درﺧﺘﺎن در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮوان )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ( ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش زوال ﺑﻠﻮط اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺿﺮورت دارد
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺑﻠﻮط در زﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ
درﺧﺘﺎن در ﮐﻼﺳﻪﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﺎج در دو دوره آﻣﺎرﺑﺮداري در
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎن ﻋﺮﻓﯽ روﺳﺘﺎي ﺳﺮاب ﮐﺎرزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺮوان )اﺳﺘﺎن اﯾﻼم( اﺳﺖ.
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آري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﻄﻌﺎت
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي آﻣﺎرﺑﺮداري دوم )ﺳﺎل  ،(1393اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﺷﻪﻫﺎي ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  GPSو
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ درﺧﺖ در آن ﮔﻮﺷﻪ ﻗﻄﻌﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﺷﺪ )ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻮﺷﻪ
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ( و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت در دوره
دوم آﻣﺎرﺑﺮداري دﻗﯿﻘﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دوره ﻗﺒﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ )ﺗﺎ در
آﻣﺎرﺑﺮداري دوره دوم در ﺳﺎل  ،1393ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﺎرﺑﺮداري
ﺷﺪه در دوره اول ،ﻣﺠﺪد آﻣﺎرﺑﺮداري ﺷﻮد( .در ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎج وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ
ﺗﺎج درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط در ﭘﻨﺞ ﮐﻼﺳﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ .ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺗﺎج
درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﻼﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ :ﮐﻼﺳﻪ  :1ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ
ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  75درﺻﺪ(؛ ﮐﻼﺳﻪ  :2ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ زﯾﺎد
)ﺑﯿﻦ  50ﺗﺎ  75درﺻﺪ( ،ﮐﻼﺳﻪ  :3ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﺑﯿﻦ 25
ﺗﺎ  50درﺻﺪ(؛ ﮐﻼﺳﻪ  :4ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﮐﻢ )ﮐﻤﺘﺮ از  25درﺻﺪ
ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ( و ﮐﻼﺳﻪ  :5ﺳﺎﻟﻢ )ﺑﺪون ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ( ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي
ﺷﺪ .ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻼﺳﻪﺑﻨﺪي ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن ،ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺎج ﺑﻮد و
ﺑﺮاﺳﺎس وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺗﺎج درﺧﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .آﻣﺎرﺑﺮداري
دوره اول در ﺗﯿﺮﻣﺎه  1391اﻧﺠﺎم و در ﻓﺮمﻫﺎي آﻣﺎرﺑﺮداري
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺗﺎج و ﮐﻼﺳﻪ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ
درﺧﺘﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ .آﻣﺎرﺑﺮداري دوره دوم در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل
 1393آﻣﺎرﺑﺮداري اﺟﺮا ﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  GPSﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﻄﻌﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل  1391ﭘﯿﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد )دوره اول
آﻣﺎرﺑﺮداري( را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﺘﺎن ﻣﺤﺪوده،
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ﺑﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﻗﺪام ﺑﻪ آﻣﺎرﺑﺮداري ﻣﺠﺪد ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .در آﻣﺎﺑﺮداري دوم ﻣﺠﺪد اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ و
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎج و ﮐﻼﺳﻪ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط در دو دوره
آﻣﺎرﺑﺮداري اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﻣﻮرد
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪ و ﻣﻼك ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ در درﺧﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺳﻄﺢ ﺗﺎج درﺧﺘﺎن ﺑﺮ روﻧﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط،
از ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻄﺢ ﺗﺎج ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺳﻄﺢ
ﺗﺎج درﺧﺘﺎن از ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﺪاد و ﺷﺶ ﮐﻼﺳﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮح دو ) 0/5ﺗﺎ  ،(3/49ﭘﻨﺞ ) 3/5ﺗﺎ  ،(6/49ﻫﺸﺖ ) 6/5ﺗﺎ
 ،(9/49ﯾﺎزده ) 9/5ﺗﺎ  ،(12/49ﭼﻬﺎرده ) 12/5ﺗﺎ  (15/49و
ﻫﻔﺪه )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  15/5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﻓﺮاواﻧﯽ درﺧﺘﺎن
در ﮐﻼﺳﻪﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﺎج درﺧﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻼﺳﻪﻫﺎي
ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ در دو دوره آﻣﺎرﺑﺮداري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪ .از
آزﻣﻮن ﻣﻦ وﯾﻨﺘﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ در دو
دوره آﻣﺎرﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .آﻧﺎﻟﯿﺰ دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 SPSSو  Excelاﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪ روﯾﺸﯽ زاﮔﺮس در دﻫﻪي اﺧﯿﺮ ﻧﻘﺶ
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮي داﺷﺘﻪ ،ﭘﺪﯾﺪهي زوال ﺑﻠﻮط اﺳﺖ ) .(18ﺟﻬﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن در دو دوره آﻣﺎرﺑﺮداري از
درﺻﺪ درﺧﺘﺎن در ﮐﻼﺳﻪﻫﺎي ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ در ﮐﻼﺳﻪﻫﺎي ﺳﻄﺢ
ﺗﺎج درﺧﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺷﮑﻞ ) (2ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ
در ﺳﺎل  1391و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل  ،1393وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮي
درﺧﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎجﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻼﺳﻪﻫﺎي ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺗﺎج
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  1391در ﮐﻼﺳﻪ
ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ،ﻓﻘﻂ دو ﮐﻼﺳﻪ ﺗﺎج دو و ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ )در ﮐﻼﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎج دو ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ  87درﺻﺪ
درﺧﺘﺎن ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد داﺷﺘﻨﺪ( .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ درﺧﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ در ﺳﺎل  1391ﺗﺎ
 1393ﺑﻪ در ﮐﻼﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎج دو ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
)ﺷﮑﻞ  ،(2در ﻣﻮرد درﺧﺘﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ در ﺳﺎل
 1391و  1393ﮐﻼﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎج  14ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و
ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺗﺎج درﺧﺘﺎن در ﮐﻼﺳﻪﻫﺎي ﺳﻄﺢ
ﺗﺎج درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط در دو دوره آﻣﺎرﺑﺮداري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻬﻤﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ درﺻﺪ درﺧﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد از ﺳﺎل  1391ﺑﻪ
ﺳﺎل  1393اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و درﺻﺪ درﺧﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ از
ﺳﺎل  1391ﺑﻪ  1393ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  .(4ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺳﺎل  1391درﺻﺪ درﺧﺘﺎن داراي ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ
ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد و زﯾﺎد 13/6 ،درﺻﺪ ﺑﻮد و درﺻﺪ درﺧﺘﺎن ﺑﺎ
ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد و زﯾﺎد در ﺳﺎل  1393ﺑﻪ  25/4درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﻞ درﺻﺪ درﺧﺘﺎن ﺑﺎ
ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد و زﯾﺎد  11/8درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد درﺧﺘﺎن ﺳﺎﻟﻢ )ﺑﺪون ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ( از ﻣﻘﺪار  42/7درﺻﺪ
در ﺳﺎل  1391ﺑﻪ  22/1درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﮐﻞ
 20/6درﺻﺪ درﺧﺘﺎن ﺳﺎﻟﻢ ،از اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ درﺧﺘﺎن در ﮐﻼﺳﻪﻫﺎي ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد درﺧﺘﺎن ﺳﺎﻟﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن در
ﺳﺎل  1393اﺳﺖ در ﺳﺎل  1391و  1393ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  57/3و
 77/9درﺻﺪ درﺧﺘﺎن داراي ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ )ﮐﻼﺳﻪﻫﺎي
ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﮐﻢ ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد( و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ
درﺧﺘﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺣﺴﯿﻦ زاده و ﭘﻮر ﻫﺎﺷﻤﯽ ) (14و
ﺟﻌﻔﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ) (15اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  50درﺻﺪ
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﯾﻼم درﮔﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪه زوال ﺑﻠﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﺷﺎره ﺷﺪه در ﯾﮏ
راﺳﺘﺎ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  -1ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻼﺳﻪﻫﺎي
ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  1391و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﺳﺎل  1393اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ  99درﺻﺪ وﺟﻮد دارد.
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Figure 2. Results percentage of trees in different crowns classes

جدول  -9نتایج آزمون من -ویتنی برای مقایسه کالسههای خشکیدگی در هر دوره آماربرداری

Table 1. Results of Mann-Whitney test for comparison of oak decline classes in two inventory period
سال 9313
سال 9319
پارامتر
990101/5
997717/5
U
U
929231
929231
ارزش مورد انتظار
Expected value
91990791/29
29912711/57
واریانس
)Variance (U
**9/995
**9/992
معنی دار بودن (دو طرفه)
)p-value (Two-tailed
9/95
9/95
آلفا
alpha
** :دارای اختالف معنیدار در سطح  11درصد

نتایج نشان داد که بیشترین درصد تغییرات درصد
درختان با خشکیدگی خیلی زیاد از سال  9319به  9313در
کالسه سطح تاج دو متر مربعی مشاهده شد .نتایج بررسی
تغییرات درختان در کالسههای خشکیدگی تاج درختان
نشان داد که در کالسه خشکیدگی خیلی زیاد ،بیشترین
تغییرات درختان در کالسه سطح تاج دو متر مربعی با 93/3
درصد افزایش خشکیدگی مشاهده شد (شکل  .)3نتایج
نشان داد که بیشترین درصد تغییرات درصد درختان با
خشکیدگی زیاد از سال  9319به  9313در کالسه سطح تاج
پنج متر مربعی مشاهده شد .در مورد کالسه خشکیدگی
زیاد ،بیشترین تغییرات درختان با خشکیدگی زیاد در کالسه
سطح تاج پنج متر مربعی با  1/1درصد افزایش مشاهده شد
(شکل  .)7بنابراین بعد از گذشت دو سال  1/1درصد از
درختان خشکیدگی خیلی زیاد افزایش یافته است و به طور
میانگین هر سال  3/3درصد از درختان سالم و با
خشکیدگیهای خفیفتر به درختان کامال خشکیده تغییر
یافتهاند و براون و آلن دیاز ( )9بیان کردند که خشکیدگی
ناگهانی بلوط در جنگلهای همیشهسبز آمیخته که با گونه

بلوط با نرخ  5/5تا  7/5درصد در سال در بین سالهای
 9117تا  2997میمیرند و تأیید کننده نتایج تحقیق حاضر
است و نرخ افزایش درختان کامال خشکیده  3/3درصد در
سال است .نتایج نشان داد که بیشترین درصد تغییرات
درصد درختان با خشکیدگی متوسط از سال  9319به 9313
در کالسه سطح تاج یازده متر مربعی مشاهده شد و درختان
با خشکیدگی متوسط نیز دارای تغییر و افزایش در وضعیت
خشکیدگی بودند و بیشترین تغییرات در کالسه سطح تاج
یازده متر مربعی با  95/5درصد افزایش تأیید شد (شکل )5
و براون و آلن دیاز ( )9نرخ مرگ و میر درختان بلوط  5تا
 7/5درصد در سال بوده و جنیفر و همکاران ( )91نرخ مرگ
و میر ساالنه  9/991و  9/9901هر درخت در سال را تعیین
کردند ،بنابراین در جنگلهای منطقه مورد پژوهش از سال
 9319به سال  9313در کالسه سطح تاج یازده متر مربع،
 95/5درصد افزایش درختان با خشکیدگی زیاد افزایش
یافته و به طور میانگین  7/75درصد افزایش درختان با
خشکیدگی زیاد افزایش یافته و با نتایج پژوهشهای براون
و آلن دیاز ( )9و جنیفر و همکاران ( )91در یک راستا است.
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شکل  -2نتایج مقایسه درصد درختان در کالسههای خشکیدگی به تفکیک کالسههای سطح تاج درختان
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Figure 3. Results of very high oak decline in crown
area classes

شکل  -5نتایج مقایسه درختان به خشکیدگی متوسط در
کالسههای سطح تاج درختان

Figure 5. Results of medium oak decline in crown
area classes

Figure 4. Results of high oak decline in crown area
classes

شکل  -6نتایج مقایسه درختان به خشکیدگی کم در کالسههای
سطح تاج درختان
Figure 6. Results of low oak decline in crown area
classes

شکل  -7نتایج مقایسه درختان سالم (بدون خشکیدگی) در
کالسههای سطح تاج درختان

)Figure 7. Results of no oak decline (without decline
in crown area classes

نتایج نشان داد که بیشترین درصد تغییرات درصد درختان
با خشکیدگی کم از سال  1331به  1333در کالسه سطح تاج
چهارده متر مربعی مشاهده شد و در کالسه سطح تاج چهارده
متر مربعی با  35/7درصد افزایش تأکید داشت (شکل  .)6در
مورد درختان سالم و بدون خشکیدگی بیشترین درصد افزایش
درختان این کالسه در کالسه سطح تاج چهارده متر مربعی
مشاهده شد (شکل  .)7نتایج آزمون منویتنی نشان داد که
تغییرات درصد درختان در کالسههای خشکیدگی در دو دوره
آماربرداری (سال  1331و  )1333در سطح  33درصد معنیدار
است (جدول .)1
نتایج نشان داد که در سال  1331بیشتر درختان با
خشکیدگی خیلی زیاد و زیاد در درختان با تاج کوچکتر واقع

شده بودند (کالسههای سطح تاج دو متر مربع) و برعکس
درختان با درجات خشکیدگی خفیفتر و سالم بیشتر در
درختان با تاج بزرگتر (کالسه سطح تاج  14متر مربعی) قرار
داشتند و این نتایج بیان کننده آسیبپذیر تر بودن درختان با
تاج کوچکتر است و میتوان بیان کرد درختان با سطح تاج
کوچکتر ،بیشتر در معرض خشکیدگی بلوط قرار دارند و
برعکس درختان با سطح تاج بزرگتر کمتر در معرض
خشکیدگی بلوط قرار دارند و در منطقه مورد پژوهش،
بزرگترین درختان (سطح با کالسه سطح تاج چهارده و هقده
متر مربعی) داری بیشترین درصد درختان سالم بودند .حسینی
و همکاران ( )3تأکید داشتند که درختان مبتال به زوال بلوط
نسبت به درختان سالم تر از قطر تاج کمتر برخوردار بود و
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شکل  -3نتایج مقایسه درختان به خشکیدگی خیلی زیاد
کالسههای سطح تاج درختان

شکل  -4نتایج مقایسه درختان به خشکیدگی زیاد در کالسههای
سطح تاج درختان
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نشان دادند که درختان دارای تاج بسته کمتر نشانههای
وجود زوال در آنها دیده شد و با نتایج پژوهش حاضر در
یک راستا است.

جهت مدیریت جنگلهای مبتال با پدیده زوال بلوط در
استان ایالم ،پیشنهاد میشود ،درختان با سطح تاج کوچکتر
(یک تا هفت مترمربع) بیشتر مد توجه قرار گیرند و
عملیاتهای احیایی و پرورشی بر تودههای جنگلی جوانتر
(درختان با تاج پوشش کوچکتر) متمرکز شود.
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دارای ابعاد تاج کمتری هستند و تأییدکننده نتایج تحقیق
حاضر است .در سال  9313نیز مانند سال  9319بیشترین
درصد درختان با خشکیدگی خیلی زیاد و زیاد در درختان
کوچکتر مشاهده شد بیشترین درصد درختان سالم در درختان
با تاج بزرگتر مشاهده شد .بنابراین در کل درختان سطح تاج
کمتر ،بیشتر در معرض خشکیدگی قرار دارند و پژوهش مانند
حسینی و همکاران ( )1تأیید کننده نتایج تحقیق حاضر است
و علت توسعه زوال بلوط را در درختان با سطح تاج کوچکتر را
میتوان در حساسیت بیشتر به تنش خشکی ،ریشه افشان و
کم عمق (نسبت به درختان با ابعاد بزرگتر) این درختان
دانست و درختان با ابعاد بزرگتر داری ریشه عمیقتر بوده و
توان بیشتری برای مقابله با تنش خشکی را دارند .برعکس
پژوهشهایی مانند حسینزاده و پور هاشمی ( )91و ژائوفی و
همکاران ( )22تأکید داشتند که خشکیدگی در درختان با سطح
تاج بزرگتر بیشتر است ،که این نتایج با نتایج تحقیق حاضر در
یک راستا نیست و علت را میتوان تراکم تاج درختان مورد
پژوهش دانست ،درختان با تاج بزرگتر و باز ،بیشتر در معرض
خشکیدگی بلوط هستند.
نتایج مقایسه هر کالسه خشکیدگی در سال  9319و
 9313به ترتیب زیر نشان داد که بیشترین تغییرات درختان با
خشکیدگی خیلی زیاد ،خشکیدگی زیاد ،خشکیدگی متوسط،
خشکیدگی کم و کامالً سالم به ترتیب در کالسههای سطح
تاج دو ،پنج ،یازده ،چهارده و هفده متر مربعی مشاهده شد
(شکل  3تا  ،)7بنابراین درختان خشکیده بیشتر در طبقه سطح
تاج دو و پنج متر مربعی تغییرات بیشتری را دارند .گل
محمدی و همکاران ( )1تأکید داشتند که بیش از  22درصد
درختان جنگل تنگه داالب در استان ایالم دارای خشکیدگی
بودند ،همچنین ژائوفی و همکاران ( )23بیان کردند که روند
مرگ و میر و خشکیدگی درختان بلوط قرمز و سفید از
سالهای  9112تا  2002افزایشی بوده است و بیشترین مقدار
آن در سال  2000مشاهده شد و تأییدکننده تغییر افزایشی

خشکیدگی درختان بلوط جنگلهای ازاراک هست و با نتایج
تحقیق حاضر در یک راستا است.
نتایج کلی تحقیق نشان داد روند خشکیدگی درختان بلوط
از سال  9319به  9313افزایشی بوده و درختان بیشتری از
منطقه مورد پژوهش از کالسه سالم (بدون خشکیدگی) به
کالسههای خشکیدگی تغییر یافتهاند و تعداد درختان با درجات
مختلف خشکیدگی مبتال شدند و ژائوفی و همکاران ( )23نیز
بیان کردند که با گذشت زمان روند مرگ و میر درختان
افزایشی است و گل محمدی و همکاران ( )1بیان کردند که
 22درصد درختان جنگل تنگه داالب در استان ایالم دارای
خشکیدگی بودند و تأیید کننده روند نگران کننده افزایش نرخ
مرگ و میر درختان است و میباید برای احیا جنگلهای مبتال
به پدیده زوال بلوط برنامهریزی کرد .نتایج مقایسه وضعیت
خشکیدگی درختان در کالسههای سطح تاج نشان داد که
بیشترین مقدار خشکیدگی درختان در سطح تاج دو متر مربعی
و بیشترین درصد درختان سالم در کالسه سطح تاج  91متر
مربعی مشاهده شد و درختان با سطح تاج کوچکتر ،بیشتر در
معرض خشکیدگی بلوط قرار دارند و این نتایج تأیید کننده
تأثیر ابعاد تاج درختان بر حساسیت درختان نسبت به ابتال به
پدیده زوال بلوط است و درختان با تاج کوچکتر بیشتر در
معرض پدیده زوال بلوط هستند و اسکات و همکاران ()20
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Investigating the Oak Decline in different Crown-Dimensions in Middle Zagros
Forests (Case Study: Ilam)
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Abstract
Oak decline is an eminent factor, which has a significant role in degradation and change in
Zagros forests. The goal of present study was to assess the crown surface area of oak trees in
Sarableh forests, Ilam province. For this purpose, permanent sample plots were used. Eighty
sample plots with 10 Ar area were applied based on systematic-random method in a 150×200
survey network in 120 ha. The crown diameters and oak decline were measured. Oak decline
was classified in five classes (very high, high, medium, no decline). The inventory was
conducted in 2012 and 2014. The Mann-Whitney test was used to compare the oak decline in
two inventory times. The results showed that the trees in very high and high decline classes
(total of two classes) were 13.6% in 2012 and it is increased to 25.4% in 2014 (to be an 11.8%
increase). The changes in forest decline
were significant at decline classes (P≤ 0.01). The highest
2
oak decline
was
observed
in
two
m
crown
area and the maximum healthy trees were found in
14 m2 crown area. Our result revealed that trees with small crown area are more engaged by
forest decline. In order to managing the forest engaging to oak decline in Ilam province and the
rehabilitation
of these forests , it is recommended the trees with small crown area (up to seven
m2) should be more considered in terms of forest rehabilitation and tending.
Keywords: Oak Decline, Ilam, Middle Zagros, Crown Area, Decline Class

