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ارتباط بین خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با عوامل محیطی و خصوصیات 
در جنگل حفاظتی دنایشناسجنگل

3قره لرمحمدرضا میرزاییو2، رقیه ذوالفقاري1بهمن امیراحمدي

دانشگاه یاسوجاستادیار، وارشددانشجوي کارشناسی-3و 1
)zolfaghari@yu.ac.irول:و، (نویسنده مسدانشگاه یاسوجدانشیار، -2

23/12/95تاریخ پذیرش: 1/9/95تاریخ دریافت: 

چکیده
توان به آن میجملهازکه استدادهيروزاگرس هاي جنگلیاکوسیستمدر ساختاراساسی ییراتتغیراخيهادر سال

Quercus brantii(ایرانی بلوط، خشکیدگی گونه اصلی این منطقه Lindl.(سعی گردید تا این تحقیق در اساس اینبر .اشاره کرد
پس از انجام .بررسی شودشناسی و شرایط توپوگرافی و خاکی خصوصیات جنگلبامیزان خشکیدگی درختان را ارتباط بین

ها، جهات و در هر شکل زمین (ارتفاعات، شیبمشخص که داراي خشکیدگی هستند، هایی از جنگلجنگل گردشی قسمت
پالت،هردربرداري شد. پالت در منطقه دنا نمونه23مجموعدر. شدسه پالت انتخاب ،)متفاوترافیایی و فرم زمینجغ

ان درختپسس. شدبرداشتخاكشیمیاییوفیزیکیهايآزمایشبرايخاكنمونهوثبتشناسیجنگلوفیزیوگرافیمتغیرهاي
نتایج نشان داد که د.دنشي بندتقسیم%) <30(االبو%) 15-30(، متوسط%)0-15(خشکیدگی کممختلفکالسهسهدر 

داري با گونه رابطه معنیهیچهاي خاکی متغیراما،خشکیدگی بیشتري برخوردارندهاي جنوبی از درصدهاي زیاد و جهتشیب
و نیز با هاي کم و متوسط قطردرختان بابیشترین خشکیدگی در نیز نشان داد کهشناسی نتایج جنگل.نشان ندادندخشکیدگی 

و تعداد جست زیاددار مثبت بیناز طرف دیگر نتایج همبستگی، رابطه معنی.وجود داردارتفاع کمتر اما پوشش بیشترتاجمساحت 
توان گفت که مییطورکلبه. را داشتندخشکیدگی زاد، بیشترین درختان در فرم شاخهدرواقعرا نشان داد. خشکیدگی درصد

ایرانی بر چگونگی پراکنش خشکیدگی درختان بلوط وانند تمیعوامل مهمی هستند که ازجملهشناسی رایط توپوگرافی و جنگلش
بگذارند.تأثیر زاد و شاخهویژه بر روي درختان کوچکبه

خصوصیات خاك، خشکیدگی، تعداد جست، شیب، کهگیلویه و بویراحمدکلیدي:هايواژه

مقدمه
جنگلیاکوسیستمدومینعنوانبهزاگرسهايجنگل

و تعادلآبمنابعتأمیندرايهارزندبسیارنقشکشور،طبیعی
هاي در سالیان اخیر خشکیدگی. )10(دارد کشوراقلیمی

هاي زاگرس به وقوع پیوسته که در بسیاري مختلف در جنگل
این ازجملهمناطق منجر به نابودي درختان شده است که 

توان به بروز خشکیدگی در سطوح وسیعی از د میموار
Quercus brantii(هاي بلوط ایرانیجنگل Lindl.( در

خشکیدگی پوشش گیاهی .منطقه زاگرس جنوبی اشاره کرد
خشک همواره ویژه درختان در مناطق خشک و نیمهبه
هاي مختلف عنوان یکی از مشکالت اساسی اکوسیستمبه

هاي زاگرس از ال و خشکیدگی جنگلزو.)6(باشد مطرح می
از استان ایالم آغاز و نخستین گزارش زوال 1388سال 
هاي جنگلی در این استان تهیه شد و به دنبال آن گونه

هاي دیگر مانند کرمانشاه، فارس، کهگیلویه و بویراحمد استان
نکهیاوجودبا.)2(و چهارمحال و بختیاري نیز گزارش شد

هاي زاگرس مشخص نشده زوال جنگلدلیل اصلیهنوز
عوامل ازجملهعواملی ،تحقیقاتی که انجام گرفتاما در،است

آفات،)غالی بلوطزبیماري قارچ (هاپاتوژنمانند زنده 
،ریزگردهاي عربیمانند غیرزنده عوامل ،)هاسوسک(

مانند یشناسجنگلعوامل ، سرما، و خشکییسالخشک
مانند کشتعوامل انسانی، ختقطر و سن در، رقابت درختی

را از عوامل تأثیرگذار بر خشکیدگی چراي داموراشکوبیز

خشکیدگی درتیرؤاثر قابلمردگی اولین ژپدانند. بلوط می
ها،بافتب درآکاهش شدیدباجیتدربهکه درخت است

سپس خشک رنگ ون زردآحاشیهدرخت ابتدابرگو هااندام
این . کندها سرایت میشاخهوهاه سرشاخهببعدازآنوشودمی

هاي درختی گونهرشد.)12(کشدال طول میس5تا 3پدیده 
به عوامل مختلف محیطی وژنتیکیاتیبر خصوصعالوه 

والبته فیزیوگرافیکی منطقه اقلیمخاك،رویشگاهی مانند
میزان ارتباط عوامل به نوع وبردنیپبستگی دارد.

بسیاري ازيراهگشاتواندجوامع جنگلی میفیزیوگرافیکی با
جنگلدرخورومدیریت پایدارارتباط بادرهاي موجودچالش
پراکنش خشکیدگی برشدهانجامپژوهش در. )10(باشد
هاآن،اشاره نمود)17(کارانمو هتحقیق اوكبهتوان می

، (به دلیل رقابت)هاگونهبیرا ترکزوال بلوط درثرؤعوامل م
، رس کم، شنی بودن، استرس عمقکم(خاك یفیت رویشگاهک

درختان (سن،)مدتیطوالنيهایسالخشکدر اثر واردشده
فیزیوگرافیو عوامل)مترسانتی5/12کم سن و قطر کمتر از 

ودانستند)هاي زیادشیباي بودن، ارتفاعات باال و (دره
.بودندزمین شکلسن و، کیفیت رویشگاهبیشترین عوامل مؤثر 

سه گروه از عوامل هم بیان داشتند که )23توماس و هارتمن (
ایی، شرایط رویشگاه و یرات آب هویتغمانندزنده اصلی غیر

نامناسب بودن .شوندباعث خشکیدگی بلوط میآلودگی هوا
رویشگاه براي رشد درختان بلوط، رات آب هوایی و شرایطیتغی
دهد. حت تأثیر قرار میطور گسترده سالمت این درختان را تبه

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي ایرانشناسی جنگلبوم
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20........... .........................................................ی در جنگل حفاظتی دناشناسجنگلارتباط بین خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با عوامل محیطی و خصوصیات 

يهایسالخشکاثرات آب هوایی باعث تغییر در الگوي بارش، 
که اثرات مخربی بر شوندیمسرد يهازمستانو تابستانه

عوامل ینهدرزمتحقیقات دیگر روي درختان بلوط دارند. 
بیشترین درختان خشکیده در شناسی مؤثر نشان داد که جنگل

همچنین درصد .)8(باشدمیقطرمیانی و کمقطري طبقات 
به دلیل رقابت زاد (تعداد جست زیاد خشکیدگی درختان شاخه

درختانی که و)6(زاد استبیشتر از دانهبر سر مواد غذایی)
، به دلیل محدودیت منابع در دسترس (مواد دارندتر تاج بزرگ

مغذي و آب)، براي مقابله با این پدیده خشکیدگی مشکالت 
.)23(بیشتر استهاآنو خشکیدگی در دبیشتري دارن

قدرت زیاد (هايیبدرشبیشترین درختان خشکیده همچنین 
يسخت جویط در شراخصوصبهرطوبت يخاك در نگهدار

از سطح دریا وترارتفاع کمشود)، یمیفضعیسالو خشک
یاد و هاي جنوبی (خشکی هوا، شدت تابش، گرماي زجهت

در مورد تحقیقات .)3(قرار دارندکاهش رطوبت در این دامنه)
،تأثیر خاك بر روي خشکیدگی درختان متفاوت است

در که دریافتند ) 20(همکاران وتوکلی نکوکهيطوربه
شدت درختان خشکیده غلظت آهن، روي، منگنز و مس به

اي درختان خوردن تعادل تغذیهبهماز که نشان افتهیشیافزا
ت سدیم به پتاسیم نیز در درختان و نسبباشدمیدر اثر شوري 

سالم، بیشترین حد و در درختان با خشکیدگی زیاد، کمترین 
میزان بود. میزان پتاسیم درختان خشکیده نیز کمتر بوده است. 

که بیان داشتند) 13(و همکاران لکزیانبررسی دیگردر
سر عناصر غذایی مثل سدیم، فسفر، پتاسیم، روي و آهن در 

ن تأثیري نداشته است و علت ظهور این درختایدگیخشک
و کمبود شدید آب، سرماي شدید یسالخشکتواند عالئم می

هاي مخرب چوبی و زمستان و اوایل فصل بهار و حمله قارچ
یدگیسر خشکضعیف شدن گیاه و ظهور عالئم زردي و 

ها باشد. سرشاخه
هکتار نیز 93660دنا با وسعت شدهحفاظتمنطقه 

ترین زیستگاه ترین رویشگاه براي گیاهان و مهممهمانعنوبه
براي پرندگان و جانوران در استان کهگیلویه و بویراحمد 

گونه 1200هاي گیاهی آن به د. شمار گونهشومحسوب می
07/0% کل فلور ایران در مساحتی معادل 16که معادل 

مساحت کشور رویش دارد و گونه غالب بلوط ایرانی است. 
نظیر است جانوري دنا نیز در نوع خود غنی و بیحیات 

85گونه، پرندگان 24هاي پستاندار آن تعداد گونهکهينحوبه
یکی عنوانبهباشد. بنابراین دنا گونه می39گونه و خزندگان 

بوده موردتوجهترین مناطق تنوع زیستی کشور همواره از غنی
زان خشکیدگی بنابراین این تحقیق در نظر دارد تا میاست. 

را نده و کره)دنا (دشتک، توتشدهحفاظتمنطقه درختان 
خاكشناسی و شرایط فیزیوگرافی و خصوصیات جنگلازلحاظ

و بیان کند که کدام خصوصیات و هدقرار دمورد مطالعه
ثیر را بر روي خشکیدگی درختان بلوط أها بیشترین تویژگی

دارند.     

هامواد و روش
رد مطالعهمومنطقه 

شده بخشی از منطقه حفاظتمورد مطالعههاي رویشگاه
وسعت به کهکره)نده وسخت، توتدناي غربی (دشتک سی

40این مناطق تقریباً در.باشدمی،هکتار است7250
کیلومتري شمال غربی شهر یاسوج واقع در شهرستان دنا از 

ي جغرافیایی هاتوابع استان کهگیلویه و بویراحمد و بین طول
14"شرقی و عرض جغرافیایی 51°23'29"تا 21°51'2"
منطقه است. وسعت شدهواقعشمالی 30°57'33"تا 56°32'

هکتار و 5480نده حدود سخت و توتدشتک سیمورد مطالعه
که حداقل ارتفاع مناطق هکتار است1770در منطقه کره حدود 

متر از سطح 2800ود و حداکثر ارتفاع حد1700مطالعهمورد
7- 75باشد. همچنین این مناطق داراي شیبی بین دریا می

باشد. درصد است که داراي جهات مختلف جغرافیایی می
میانگین بارندگی ساالنه بر اساس آمار ایستگاه سینوپتیک 

4درصد آن در 80باشد که بیش از متر میمیلی865یاسوج 
(دسامبر تا مارس) خارج از فصل رویشماه سرد آخر سال 

درجه سانتیگراد 15است. همچنین میانگین دماي ساالنۀ آن 
ساله 22اقلیمی آمار که کلیه این آمارها از متوسط است

این .)ایستگاه سینوپتیک یاسوجایستگاه یاسوج استخراج شد (
کهگیلویه و بویراحمد حیه سردسیري استان مناطق در نا

.استقرارگرفته
روش تحقیق

13که) برداشت شد آر10اي شکل (دایرهپالت23ابتدا 
پالت در منطقه کره 10سخت و پالت در منطقه دشتک سی

در هر بود که صورتنیبدها ي انتخاب پالتزده شد. نحوه
وارتفاع، شیبهاي مختلف با توجه به کالسهشکل زمین 

که سه پالت انتخاب شد ، 1بر اساس جدول جهت جغرافیایی
ها آورده شده است موقعیت پالتمورد مطالعهدر نقشه منطقه 

ارتفاع از سطح دریا در هر پالت، متغیرهاي ). سپس 1(شکل 
سنج سونتو و جهت شیبلهیوسبه، شیب (GPS)لهیوسبه

طول و عرض و نیز(GPS)نما شیب با استفاده از قطب
خصوصیات .شداستفاده(GPS)هم از جغرافیایی 

دو ،سنجنوار قطرلهیوسبهنهیقطر برابرسمانند سی شناجنگل
ارتفاع ،درصد تاج پوشش،مترلهیوسبهتاجو افقیقطر عمود

ی با مشاهده دگیخشکزانیمدستگاه سونتو ولهیوسبهدرخت
ها و تخمین تقریبی در هر پالت خشکیدگی سرشاخه

مختلفکالسهسهدر ان درختسپس . )20(ندشدثبت 
با و%)15-30(متوسطیدگی، خشک%)0- 15کم (خشکیدگی 

براي .)7(ددنشي بندتقسیم%)<30(باالیدگیخشک
بزرگ و قطرهايقطر عمود برهم از گیري قطر تاج دواندازه

گیري و با استفاده از اطالعات کوچک تاج درخت اندازه
1ي درختان از رابطهتکتک، سطح تاج شدهيآورجمع

هر پالت نهیبرابرسهمچنین میانگین قطر . )24(شدمحاسبه 
پالت تقسیم بر تعداد جست و نیز نهیبرابرساز جمع کل قطر 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
37

14
0.

13
94

.3
.6

.3
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 if

ej
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24237140.1394.3.6.3.3
https://ifej.sanru.ac.ir/article-1-193-fa.html


21.................... ........................................................................................................1394پاییز و زمستانم/ ششایران سال سوم/ شماره هاي شناسی جنگلبوم

ها استفاده شد. تجزیههر پالت در نهیبرابرسترین قطر بزرگ
شده با گیريبراي تبدیل زاویه اندازهییشمال گرافرمول 

.)15(دست آمدهب2از رابطه (GPS)استفاده از 
CCi= π/ 4 (CD1i * CD2i) )1       (

، مترمربعصورت = سطح تاج درخت بهCCiکه در آن 
CD1i وCD2i قطرهاي کوچک و بزرگ تاج درخت ،i

درصد تاج پوشش در هکتار از جمع سطح تاج هر باشد.می
آمد.دست هب10تقسیم  عدد پالت

)2(A’= Cos (45-A) +1
آزیموت Aو جهتشدهیمقدار کم’Aرابطهنیدر ا

.باشدمیدامنهجهت

هاي ارتفاع از سطح دریا، جهات جغرافیایی، شیب و شکل زمین منطقهکالسه- 1جدول 
Table 1. altitude, aspect, slope and land form classes of study area

هاي مختلفکالسهعوامل فیزیوگرافیکی
2400-21002100-1700ارتفاع از سطح دریا

جنوب غربیجنوب شرقیشمال غربیشمال شرقیجهت
<% 50%50-25%25-0شیب

یالدامنهدرهشکل زمین

هاي ارتفاع از ین به ترتیب از چپ به راست کالسه(اعداد واحد شکل زممورد مطالعهمنطقه گیري نقشه واحد اراضی و نقاط نمونه-1شکل 
باشند)سطح دریا، شیب و جهت می

Figure 1. Land form map of sampled plot of study area (numbers are altitude, slope and aspect classes from left to
right, respectively)
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فیزیکی وخصوصیاتجهت انجام مطالعاتسپس
نمونه خاك از عمق چهارتعداد هر پالتخاك در شیمیایی 

برداشتمتري در زیر و خارج از تاج پوشش سانتی20تا صفر
بعد از خشک و ندآمیخته شدباهمهاي خاك نمونهسپس .شد

متري، برخی خصوصیات میلیدوبا عبور از الک شدن،
یت هدایت قابل،خمیر اشباع خاكدر(pH)شیمیایی مانند

،الکتریکیسنجتیهداالکتریکی عصاره اشباع خاك با کاربرد 
با و تیترپتاسیمکروماتديربرد روش ابا کیماده آلمیزان 

،)1(محلول با عصاره گل اشباعسدیموآمونیوم سولفاتفرو
گیري تبادلی با عصارهپتاسیم،)18(با روش فسفر خاك

ین بافت خاك به یو تع)1(لاستات آمونیم یک نرمالهیوسبه
.گیري شداندازه)4(روش هیدرومتري

هادادهلیتحلوهیتجز
افزاري هاي آماري در محیط بسته نرمدادهلیتحلوهیتجز

(SPSS Ver. براي انجام قرار گرفتند. تجزیهمورد (19
ازبا  استفاده نرمال بودنها پس از انجام آزمون دادهتجزیه
واریانس ها از دادهتجزیهبراي ،وگروف اسمیرنوفکولمروش

از هامقایسه میانگینبرايو) One-Way Anova(طرفهکی
سپس استفاده شد.دانکن اي گروهیروش مقایسه چند دامنه

ارتباط بین درصد خشکیدگی با عوامل مختلف تعیینبراي
براي پیرسونهمبستگیازشناسی) (فیزیوگرافی و جنگل

اي رتبههاي دادههمبستگی کندال براي ، ي نرمالهاداده
همبستگی از نرمالریغهايبراي دادهو(شکل زمین) 

استفاده شد. رمنیاسپ

و بحثنتایج
واریانس نشان داد که از بین عوامل تجزیهنتایج 
دار است تنها شیب بر روي درصد خشکیدگی معنیتوپوگرافی

زیاد نسبت بیشدرخشکیدگی درصد کهيطوربه). 2(جدول 
). 2داري بیشتر بود (جدول معنیطوربهبه شیب متوسط و کم 

همبستگی بین درصد خشکیدگی با عوامل همچنین نتایج 
نشان داد که شیب با درصد خشکیدگی همبستگی توپوگرافی

).3داري دارد (جدول مثبت و معنی
بت و مثرابطه باهمشیبق این تحقیق خشکیدگی و بط
خشکیدگی شیب، شدت یعنی با افزایش شتند،داداريمعنی

تیجه ژاوفی و همکاراننمطابق که این درختان بیشتر بود 
تواند به این دلیل باشد که با مینتیجهاین.باشدمی)23(

بافت خاك تغییر نموده و عمق خاك نیز ،افزایش شیب
شود وظرفیت نگهداري آب در خاك کم میافتهیکاهش

گیرد و به ریشه در معرض خشکیدگی فصل تابستان قرار می
یدگیسر خشکدرختان دچار هادلیل عدم پمپ آب به سرشاخه

تند، قدرت هايیبدرشمطالعات نشان داده است کهشوند. می
يسخت جویط در شراخصوصبهرطوبت يخاك در نگهدار

مقایسه میانگین همچنین .)18شود (یمیفضع،یسالو خشک
یدگیخشکنبود اما داري عنیمییشمال گرابین خشکیدگی و 

مسروري در جهات جنوبی بیشتر بود که با نتیجه تحقیق زیاد 
تواند به علت مینتیجههمخوانی داشت. این) 14و همکاران (

خشکی هوا، شدت تابش، گرماي زیاد و کاهش رطوبت در این 
خصوصهبدرختان زیستیباعث ضعف یجهنتدرو باشددامنه 

.)14(شود میهاآنتاج در قسمت انتهایی 

هاي مختلف خشکیدگی با عوامل توپوگرافیواریانس کالسهتجزیهمقایسه میانگین و - 2جدول 
Table 2. Analyze variance and compare mean results of decline classes and topography

جهت جغرافیاییشیبدرصد ارتفاع از سطح دریا (متر)خشکیدگی
a97/0±2045b94/5±3424/0±34/1کم a

a74/0±2030b60/5±2827/0±29/1متوسط a

a49/0±2003a92/2±5730/0±75/0زیاد a

47/9192675/176176/0میانگین مربعات
F78/1 ns58/5 **27/1 ns

داري   عدم معنی:ns،درصد99داري در سطح معنی**:
هاست.داري بین میانگیني عدم معنیدهندهها نشانان در ستونحروف یکس

صد خشکیدگی با عوامل توپوگرافیهمبستگی بین در- 3جدول 
Table 3. Correlation between decline percentage and topography

جهت جغرافیاییدرصد شیبارتفاع از سطح دریا
- 07/0 ns49/0 *- 30/0 ns

داري         معنیعدم:ns، درصد99در سطح داري معنی*:

نشان داد که نیزمتغیرهاي خاکیواریانس تجزیهنتایج 
دار هیچکدام از متغیرهاي خاکی با درصد خشکیدگی معنی

در ). نتایج مقایسه میانگین عوامل خاکی 4نبودند (جدول
). 4(جدول نبودنددار معنینیز خشکیدگی هاي مختلفکالسه

و متغیرهاي خاکی و درصد خشکیدگیمعادله رگرسیون بین 
با درصد خشکیدگی نیز هاي خاکی متغیرنیبیهمبستگنتایج 
نتایج تحقیق حاضر هیچ .نشان ندادندداري راگونه معنیهیچ

اي بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك با درصد رابطه

لف نتیجه که این نتیجه مخارا نشان ندادخشکیدگی درختان
نشان هاآننتایج کهيطوربه، است) 21(همکارانتوکلی و 

از درختان درختان خشکیده نسبت سدیم به پتاسیم داد که در 
موافق نتیجه لکزیان و اما نتیجه فوق. باشدمیبیشترین سالم

و زردي یدگیسر خشکروي در بررسی بود که) 13(همکاران 
Platanusدرختان چنار (زودهنگام sp. هیچ رابطه (

داري بین خشکیدگی و خصوصیات خاك مشاهده معنی
علت ظهور این عالئم را خشکسالی و کمبود هاآندند. کرن
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شدید آب، سرماي شدید زمستان و اوایل فصل بهار، حمله 
ضعیف شدن گیاه و ظهور جهیدرنتهاي مخرب چوبی و قارچ

درواقع. ها بیان نمودندسرشاخهیدگیسر خشکعالئم زردي و 
اخیر يهایسالخشکو اقلیمیرسد که شرایط میبه نظر

شدید بود که خشکیدگی يقدربهویژه فصل خشک طوالنی به
هاي با خصوصیات فیزیکی و در همه مناطق جنگلی و خاك

ثیر خاك ناچیز بود.أاست و تدادهرخیکسان طوربهشیمیایی 

هاي خاكهاي مختلف خشکیدگی با متغیرواریانس کالسهتجزیهو نتایج مقایسه میانگین- 4جدول 
Table 4. Analyze variance and compare mean results of decline classes and soil characteristics

هاستیانگینمداري بین عدم معنیيدهندهنشانها اشتباه معیار     حروف یکسان در ستون±:داري   عدم معنی:nsدرصد     95داري در سطح معنی*:

واریانس نشان داد که از بین تجزیهنتایج حاصل از 
مساحت تاج بر روي درصد شناسی تنها خصوصیات جنگل
نتایج مقایسه میانگین ). 5دار است (جدول خشکیدگی معنی

ه درختان با خشکیدگی متوسط و باال مساحت تاج نشان داد ک
). 5(جدول دارندبیشتري نسبت به درختان با خشکیدگی کم 

شناسی خصوصیات جنگلبین نتایج همبستگی از طرف دیگر 
و تعداد مساحت تاج پوشش نشان داد که با درصد خشکیدگی 

د نداري داربا درصد خشکیدگی همبستگی مثبت و معنیجست 
يهاکالسهفراوانی تعداد در هکتار ایج نتهمچنین ). 6(جدول 

کهنشان داد مختلف خشکیدگی در هر کالسه قطري 
10(کمتر از بیشترین درصد خشکیدگی در طبقات قطري کم

25طري باال بیشتر از و با طبقه قاستدادهرخسانتیمتر)
مورد منطقه ).2(شکل داري داردمتر تفاوت معنیسانتی
47/53اصله درخت بلوط در هکتار بود که 128داراي مطالعه

زاد تشکیل درصد آن را شاخه53/46زاد و درصد آن را دانه
باشد که از این می84/19پوشش کل منطقه . درصد تاجداد

پوشش منطقه را درختان بلوط و درصد از تاج86/18میزان 
دهد. میانگین ها تشکیل میدرصد آن را سایر گونه49/0

53/29زاد و شاخه31/23زاد درصد خشکیدگی درختان دانه
06/25خشکیدگی کل منطقه . همچنین میانگین درصدبود

04/9میانگین درصد خشکیدگی کم (که آمددقتبهدرصد 
درصد) بود65/53زیاد () و درصد75/21)، متوسط (درصد

اند، درختانی که از خشکیدگی زیادي برخوردار بوده).7(جدول 
در طبقه قطري میانی و طبقه قطري کم هاآنقطر برابرسینه

،)17(و همکاران اوكبوده است که این نتایج مطابق نتایج
تواند به دلیل عدم که این میاست)8(و همکاران حسینی

.)5(تر با دیگر درختان باشد ن کوچکارقابت کافی درخت
همچنین نتایج نشان داد که ارتفاع درخت رابطه منفی و 

داري با درصد خشکیدگی دارد، یعنی درختان با ارتفاع معنی
کمتر از درصد خشکیدگی باالتري برخوردار بودند. شاید به این 

تر و تواند جواندلیل باشد که درختان با ارتفاع کمتر می
) باشند و بیشتر از ياگونهدرونزاد (قطر کمتر و رقابت شاخه

تر هستند در معرض درختان با ارتفاع باالتر که مسن
از طرفی نتایج نشان داد که گیرند.خشکیدگی قرار می

داري با درصد مساحت تاج پوشش رابطه مستقیم و معنی
گونۀ بلوط چهار روي بر در پژوهشی خشکیدگی دارد.

دریافتند که هاآنازارك در آمریکا انجام شد، هاي کوهستان
. به )23(عرض تاج با خشکیدگی تاج همبستگی مثبت دارند 

هستند، به تربزرگرسد که درختانی که داراي تاج نظر می
دلیل محدودیت منابع در دسترس (مواد مغذي و آب)، براي 

از .مقابله با این پدیده خشکیدگی مشکالت بیشتري دارند
معموالً ،هستنديتربزرگیگر درختانی که داراي تاج طرف د

ها زادنسبت به دانههاآنباشند که قدرت رقابتی میزاد شاخه
نیز در بررسی تأثیر خصوصیات ) 9. حسینی (تر استپایین

درخت و توده جنگلی بلوط ایرانی بر میزان خشکیدگی تاجی 
زاد تان دانههاي بلوط زاگرس میانی بیان کرد که درخدر جنگل

از ها دارند.خشکیدگی تاجی کمتري نسبت به جست گروه
طرف دیگر نتایج نشان داد که تعداد جست همبستگی مثبت و 

داري با درصد خشکیدگی دارد یعنی هر چه که تعداد معنی
جست بیشتر باشد (به دلیل رقابت بر روي آب و مواد غذایی) 

ابق نتیجهخشکیدگی نیز بیشتر است که این نتیجه مط
است.)8(و همکاران حسینی

هدایت الکتریکیاسیدیتهخشکیدگی
(میکروزیمنس)

ماده آلی
( درصد)

ظرفیت تبادل 
مول کاتیونی (سانتی
بر کیلوگرم)

سدیم
رم بر کیلوگرم)(گ

پتاسیم
(گرم بر کیلوگرم)

a03/0±35/7a48/5±22218/0±22/1کم aa67/5±8/41a93/2±5/43a30/0±5/54
a01/0±30/7a9/11±22423/0±63/1متوسط aa62/8±6/52a64/2±7/46a31/0±1/40

a04/0±38/7a26/4±24224/0±19/1زیاد aa49/4±9/40a81/3±47a29/0±4/49
01/06850/01353/27001/0میانگین مربعات

F49/1 ns31/2 ns24/1 ns93/0 ns37/0 ns03/0 ns

نسبت سدیم به خشکیدگی
پتاسیم

فسفر
(گرم بر کیلوگرم)

سیلت درشت
(درصد)

سیلت ریز
(درصد)

رس
(درصد)

شن
(درصد)

a03/0±16/019/2±4/11کم a38/3±4/22 a89/0±46/7 a56/3±6/25 a85/3±4/44 a

a03/0±17/048/2±3/18متوسط a35/1±21 a77/0±42/3 a76/4±8/17 a81/5±6/57 a

a02/0±18/071/2±1/15زیاد a58/1±5/22 a15/1±38/5 a3/5±4/25 a97/3±5/46 a

00/08/9249/52/321/16414میانگین مربعات
F05/0 ns93/1 ns21/0 ns55/1 ns98/0 ns51/1 ns
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شناسیخصوصیات جنگلهاي مختلف خشکیدگی باواریانس کالسهتجزیهنتایج مقایسه میانگین و - 5جدول 
Table 5. Analyze variance and compare mean results of decline classes and sylviculture parameters

ارتفاع درختخشکیدگی
تعداد جستمساحت تاج درخت (مترمربع)متر)انگین قطر درخت (سانتیمی(متر)

45/3±03/0کم a05/0±08/18 a09/0±91/4 b23/0±08/2 a

78/3±03/0متوسط a04/0±4/20 a11/0±44/7 a27/0±44/2 a

6/3±05/0زیاد a08/0±8/18 a15/0±31/7 a38/0±93/2 a

15/040/023/429/5میانگین مربعات
F10/2 ns16/2 ns86/5 **07/0 ns

ینهبرابرسسطح مقطع درصد تاج پوششتعداد در هکتارخشکیدگی
متر)(سانتی

a1/16±125a25/0±1a08/1±68/5کم
a2/11±127a25/0±1a09/1±56/5متوسط

a71/9±121a07/0±75/0a13/1±89/3زیاد
4/8202/078/7میانگین مربعات

F07/0 ns62/0 ns56/0 ns

اشتباه معیار ±:داري     عدم معنی: nsدرصد95داري در سطح معنی*:درصد99داري در سطح معنی:**
هاستمیانگینداري بینعدم معنیيدهندهنشانها حروف یکسان ستون

شناسیخصوصیات جنگلهمبستگی بین درصد خشکیدگی با- 6جدول 
Table 6. correlation between decline percentage and sylviculture parameters

ns:همبستگی اسپیرمن):-(درصد   99داري در سطح معنی:**درصد  95داري در سطح معنی*:داري   عدم معنی

قطريهطبقهاي مختلف خشکیدگی در هر تعداد در هکتار (تراکم) کالسهفراوانی-2شکل 
Figure 2. Number per ha (density) of decline classes in each diameter size class

)-تعداد جست (مساحت تاجمیانگین قطر درختارتفاع درخت
05/0 ns03/0 ns22/0 **18/0 *
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مورد مطالعهشناسی منطقه خصوصیات جنگل- 7جدول
Table 7. sylviculture parameters of study area

پدیده زوال درختان بلوط یک توان گفت که مییطورکلبه
بارهکیسیار سریع و آن عالئمکه گ خاموش است نوع مر

ا یتی سریعاً در طول چند ماه، قسمکهيطوربهافتد، اتفاق می
نتایج این تحقیق نیز نشان .گرددمیشکخدرخت سالمکل 

مورد هاي شناسی رویشگاهشرایط توپوگرافی و جنگلداد که 
نش عوامل مهمی هستند که بر چگونگی پراکازجملهمطالعه

خشکیدگی درختان بلوط و موقعیت و میزان زوال تأثیر دارند، 
باید تأثیرات یطیمحستیزبنابراین در مدیریت این عارضه 

شناسی منطقه و عوامل توپوگرافی، خاکی و جنگلعوامل 
هاي قارچی که ثانویه خشکیدگی چون آفات و بیماري

رافی و مستقیم و یا غیرمستقیم متأثر از عوامل توپوگصورتبه
شناسی هستند، توجه کرد. ارائه نقشه احتمال جنگل

خشکیدگی تلنگري است براي مدیران منابع طبیعی که با 
توانند مناطق و درختان که در معرض توجه به آن می

هاي مراقبتهاآنخشکیدگی هستند را شناسایی کنند و از 
که این خود عاملی مهم درآورندعملحمایتی و حفاظتی را به 

است. محیطییستزکاهش و تقلیل دادن اثرات این فاجعه 
داري پارامترهاي خاك با همچنین با توجه به عدم معنی

رطوبت وگردد که چگالی ظاهريشناسی پیشنهاد میجنگل
گیري شود اندازههاي مختلف فصل رویشماهنسبی خاك در 

. یافتدستتا شاید بتوان به نتایج بهتري 

یقدردانشکر و ت
طبیعی سازمان محیط زیست این تحقیق با حمایت مالی 

حفاظت از تنوع زیستی در سیماي حفاظتی "و با عنوان طرح 
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Abstract
In recent years, fundamental changes in the ecosystems of Zagros forest structure have

occurred, including the decline of brant’s oak (Quercus bratii Lindl.) that is main species in this
region. So this research intends to study trees decline in relation to sylviculture, topography, and
soil characteristics. For this purpose, first, parts of forest that showed oak decline were
identified by field survey and three plots were selected in every land form (elevation, slope,
geographic directions and different land forms). 23 plots were totally selected in Dena area. In
each plot physiographic variables, sylviculture parameters were recorded and then soil samples
were collected for soil physicochemical experiments. Trees were categorized in three classes
including low (0-15%), medium (15-30%) and high decline (>30%). Results of topography
showed that high slopes and south directions had more decline, but soil factors showed no
significant correlation with decline. The sylviculture results showed that low and medium
diameter classes, the greater canopy area and the lower height of trees were more declined. In
the other side, correlation results showed positive significant relationship between coppices
shoot and decline percentage. In fact, trees in the form of coppice had the most declines. In
general, it can be said that topography and forestry factors in the studied area are among the
important factors affecting distribution of oak trees decline and situation and amount of dieback
especially for small and coppice trees.

Keywords: Amount of coppice shoot, Decline, Kohgilouye and Boyerahmad, Slope, Soil
characteristics
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