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 چکیده

و خشیکیدگی درختیان بلیوی ایرانیی      بررسی اثر کشت زیرآشکوب بر خصوصیات کمیی و کیفیی   ،هدف از این تحقیق

در  تر از سایر نقیای اسیتان  بیشجایی که درختان  ،شهرستان کازرون شرق دردشت برم  ۀ. برای این منظور منطقاست

سیه کیاربری متیداول در     ،گردشیی توپیوگرافی و جنگیل   ۀاستفاده از نقشمعرض خشکیدگی قرار دارند انتخاب شد. با 

سیسیتماتی  بیا    -مستطیل به روش تصادفیشکل مربعآری به 20 ۀقطعه نمون 30 در هر کاربری منطقه انتخاب شد.

منظور تحلییل درختیان   . بهشدهای کمی و کیفی درختان ثبت و مشخصه پیاده شد متر 200× 300آماربرداری ۀشبک

درصید، خشیکیدگی    50تیا   25درصد، خشیکیدگی   25خشکیدگی کمتر از  ۀراساس درصد خشکیدگی به چهار دستب

تیرین  ها نشیان داد کیه بییش   تحلیل دادهوبندی شدند. تجزیهدرصد طبقه 55تر از درصد و خشکیدگی بیش 55تا  50

 55خشکیدگی بیشتر از  رختان با درصدج دتا ۀها در ناحیتر خشکیدگیزاد بودند و بیشختان خشکیده شاخهتعداد در

حالی که در کیاربری حفیایتی و بیدون کشیت زیرآشیکوب      ارای کشت زیرآشکوب مشاهده شد. دردرصد در کاربری د

در  تیثثیر زییادی  زیرآشیکوب   درصد ثبت شد. نتایج این تحقییق مییید آن اسیت کیه کشیت      25خشکیدگی درختان 

مراتی   هها( تحت تثثیر این کیاربری بی  ز عوامل ثانویه )آفات و بیماریو خسارت ناشی ا داردخشکیدگی کامل درختان 

 بیشتر است.

 .بلوی ایرانی، خشکیدگی، کشت زیرآشکوب، دشت برم کازرون های کلیدی:واژه
 

 
 ایمیل:                               01115434110شماره تماس:                          مسئول                 نویسندۀ s_m_hodjati@yahoo.com  
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 و هدف مقدمه

 رشییته کییوهبخییش وسیییعی از  ،رویشییگاه زاگییرس

شیود کیه از شیمال یربیی کشیور      زاگرس را شامل می

ر در آذربایجیان یربیی شیرو     یعنی شهرستان پیرانشه

و تیا حیوالی شهرسیتان فیروزآبیاد در فیارس      شود می

 1000بییش از  یابد.  طول این نوار جنگلیی  امتداد می

کیلیومتر اسیت کیه     100تیا   50 کیلومتر و عیرض آن 

های بختیاری و فقط در قسمت کوه استمنقطع  ایل 

های زاگرس کیه تحیت   . جنگلداردپیوستگی بیشتری 

 5بنیدی شیده، بیا    خش  طبقیه های نیمهلعنوان جنگ

هیای اییران   درصد کل جنگل 40میلیون هکتار وسعت، 

همچنیین ایین    (.1384)مروی مهاجر،  گیرددر برمیرا 

در تیثمین آب، حفیخ خیا ،     ترین تیثثیر را منطقه بیش

هوا و تعیادل اقتصیادی و اجتمیاعی در کیل     وتعدیل آب

هیا،  جنگیل  (. ایین 1311همکاران، کشور دارد ) فالح و 

بیرداری   و بهره شوندمییافته محسوب تخری  هم اکنون

در زیرآشیکوب  رویه با هدف تثمین سوخت و دخالت بی

بیازده و  زارهای کمجنگل با تبدیل اراضی جنگلی به دیم

هیا  های ییراصولی که در ایین جنگیل  همچنین مدیریت

هیا از  سب  تغییر فرم و ترکی  این جنگل ، شدهاعمال 

زاد و آمیختیه بیه خیالد شیده اسیت      د به شیاخه زادانه

 (.1385)طالبی و همکاران، 

قطع درختان، زراعت دیم در  اراضی، کاربری تغییر

 آفیات و  تهیاجم   دام چیرای  زیرآشیکوب درختیان،  

 جنگلیی  اکوسیستم اصلی تخری  عوامل از هابیماری

 (.1310پور و همکاران، آیند )حمزهمی شمارهب زاگرس

جنگلیی   ( سیازند 1382رستاقی ) براهیمیا و ایجزیره

 جنگلیی  سیازند  تیرین گسیترده  و تیرین مهیم  را بلوی

 هیای جنگیل  ۀزمیر  در را هیا جنگیل  و ایین  زاگیرس 

 هایگونه رویشگاه، اساس بر و معرفی کرده گرا خشکی

 تحیت  متمیایز  بخیش  دو بیه  را بلوی زاگرس مختلف

 تقسییم  جنیوبی  زاگیرس  شیمالی و  زاگیرس  عنیوان 

   ۀشیییمالی رویشیییگاه ویییی   اگیییرسز .انییید کیییرده

Quercus infectoria از هاییقسمت در البته که است 

ییا بیا هیر دو      Q. libaniییا  Q. brantiiبیا   حیوزه  این

 گونه وی ه رویشگاه جنوبی زاگرس ماا .دشو می آمیخته

 Q. brantiiزاگیرس  منطقیه  گونه بلیوی در  ست. سها 

 ۀگونیییییآن،  تیییییرینمهیییییم کیییییه دارد وجیییییود

Quercus brantii است. 

هییای مختلییف در خشییکیدگی ،در سییالیان اخیییر

از وقو  پیوسیته کیه در بسییاری    ههای زاگرس بجنگل

ایین   ۀنابودی درختان شده است. از جمل سب مناطق 

توان به بروز خشکیدگی در سطوح وسیعی از موارد می

زاگیرس جنیوبی    ۀهای بلیوی ایرانیی در منطقی   جنگل

(. بلوی ایرانیی  1310ن، پور و همکارااشاره کرد )حمزه

(Quercus brantii Lindl ) هیای  یالی  جنگیل   ۀگونی

روییه  برداری بیکه در اثر بهره استبلوی استان فارس 

زاد تنی  دییده   شیکل شیاخه  تخری  شده و ایلی  بیه  

. تنهیا عامیل بیاقی    (1381)بردبار و همکیاران،  شود می

دهیی آنهاسیت.   ها، قدرت زییاد جسیت  تودهماندن این 

هیای بلیوی در   تیوده  اصیولی ی و مدیریت ییرتوجهبی

سب  کاهش کمی و کیفی آنها شده کیه   ،فارساستان 

هیای بیاارزش را در پیی    در درازمدت حذف ایین تیوده  

 خواهد داشت.

هیای  های مختلیف بلیوی در جنگیل   گونه مورددر 

است. در تحقیقی  گرفتهانجام  زیادیزاگرس مطالعات 

 در ایرانیی  ویگونیه بلی   قطری عنوان بررسی رویش با

 از لردگیان  مدرسه ۀقلع در واقع بلوی زاددانه رویشگاه

 بختیاری مشخد شید کیه   و چهارمحال استان توابع

 6/5 گونه این پوست با سالیانه قطری رویش میانگین

درصید   1/11از بیش نیز کیفی نظر و از است مترمیلی

 کیفیت لحاظ از و بودند شاخهپر شدهمطالعه درختان

 ۀدرجی  کیفیت دارای نمونه درختان از رصدد 60 ،تنه

بودنید   یی   درجیه  ۀتنی  دارای درصید  2/2تنها  و سه

(. در بررسی اثیر عوامیل   1380)جهانبازی و همکاران، 

محیطی بر گسترش و برخی خصوصییات کمیی بلیوی    

که از نظیر تعیداد    مشخد شدایرانی در استان فارس 

اد ترین تعید های واقع در جهت شرق بیشی ها دامنهپایه

سیط  تیاج هیر درخیت در بخیش       و متوسیط  دارندرا 

متر مربیع   51/15زاد و در بخش شاخه 61/16زاد  دانه



 101 101 تا 11 ۀصفح ،1314بهار  ،1 ۀشمار م،هفت سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل
 

منظور (. در تحقیقی به1381است )بردبار و همکاران، 

 گی درختان بلیوی ایرانیی در  بررسی مقدماتی خشکید

عیداد  ترین تکه بیشی  نشان داده شدشهرستان کازرون 

میان قطر  ۀو در طبق دزاد بودندرختان خشکیده شاخه

ین تعیداد درختیان   تر، همچنیین بیشی  شیوند دیده می

درصید(   55)خشکیدگی بیش از  4 ۀخشکیده در طبق

درصید از درختیان آثیار فعالییت      2/81قرار دارند و در 

بیشترشان حشرات چوبخوار بودنید مشیاهده   آفات که 

آثار زراعیت  نیز تان درصد درخ 80در زیرآشکوب  شد.

(. 1310پییور و همکییاران، )حمییزه شییددیییم مشییاهده 

Denman et al., 2010))  در بررسییی زوال بحرانییی

( در بریتانیییا Q. petraeaو  robur Quercus) بلییوی

وسییعی از   دامنیۀ بیان کردند که زوال بلیوی ناشیی از   

هیا و  شامل عوامل زنده ماننید حشیرات و قیار     عوامل

. زنده مانند خا  فقییر و خشکسیالی اسیت   عوامل ییر

  ۀبیشیتر از گونی   Q. robur ۀدریافتند که گونهمچنین 

Q. petraea  .تحییت تییثثیر زوال قییرار گرفتییه اسییت 

 (2012) Kouba et al.  در بررسی نقش تغییر کاربری

هیای  و تغییرات آب و هوا بر بازسازی و پویایی جنگیل 

دریافتنیید کییه  (Quercus faginea)بلییوی مدیترانییه 

و تغییر کیاربری جنگیل    هواومدت آبتغییرات طوالنی

هیای بلیوی دارد کیه بیا     بر پویایی جنگیل  تثثیر زیادی

درختیان بلیوی   هیا،  افزایش فشار انسانی بر این جنگل

 .Corcobado et al (2013)  .کاهش و از بیین رفتنید  

در ( Quercus ilex)های بلیوی سیبز   در بررسی جنگل

شادابی و  ۀاسپانیا به این نتیجه رسیدند که کاهش عمد

با تغییرات محتوای رطوبتی سالمت درختان بلوی سبز، 

که بیا کیاهش رطوبیت     مرتبط استخا  و کمبود آب 

زا و آفات بیشتر شده های بیماریخا  حضور ارگانیسم

با توجه به اهمیت فراوان بلیوی ایرانیی در حفیخ     است.

ن نداشییتن اطالعییات کییافی در آب و خییا  و همچنییی

آوردن اطالعیات  دسیت  ، ضیرورت بیه  خصوص این گونه

کمی و کیفی و تعییین شیرایط رویشیگاهی ایین گونیه      

ا و حفیخ، احیی   بیرای هیایی مفیید   راهکیار  ۀمنظور ارائ به

ی ناپذیر است. هدف اصل های آن اجتنابرویشگاه ۀتوسع

زیرآشیکوب بیر    دن اثر کشیت این بررسی، مشخد کرد

کیدگی درختیان  برخی خصوصیات کمی و کیفی و خش

 .است برم  بلوی در منطقه دشت

 

 هامواد و روش
 عیت جغرافیایی محدودۀ تحقیقموق -

شهرسیتان   شیرق  دردشیت بیرم    محدودۀ تحقییق 

در کنار روستایی بیه   سرخی کازرون در بخش کوهمره

 25626بیا مسیاحتی بیالر بیر     در استان فارس نام برم 

 35  ̋تیا   51˚ 41ˊ 36   ̋جغرافییایی  محدودههکتار در 

 36ˊ 34  ̋تیا   21˚ 31ˊ 14  ̋و طول شیرقی   51˚ 55ˊ

اییین منطقییه اسییت.  عییرض شییمالی واقییع شییده 21˚

ترین بخش از رویشیگاه زاگیرس را تیا    جنوبی، جنگلی

متیر از سیط  درییا     2400تا  1500ای به ارتفا  پهنه

 ۀسب  همجیواری بیا دریاچی   ی که بهاپوشاند؛ پهنهمی

مسیایگی بیا   هاز سیوی دیگیر،   پریشان و تاالب ارژن و 

همیواره از تنیو  زیسیتی    عمانی -شی خلیجروی ۀمنطق

جانوری  ۀگیاهی و چه در حوز ۀنظیری، چه در حوزکم

ۀ گون .(1310)اولیایی و همکاران،  برخوردار بوده است

 اسیت ( Quercus berantiiبلوی ایرانی )یال  منطقه، 

های بلوی اسیتان کهگیلوییه و    جنگل ۀاین گونه از ادام

اسیتان شییده و تییا   ممسیینی وارد بویراحمید از منطقییۀ 

 اد ادامییییه زآبییییروسییییتای چنارسییییوخته در فیرو 

 نشان داده شده اسیت   1شکل  دارد که پراکنش آن در

 عیییالوه بیییر وجیییود  (. 1381)بردبیییار و همکیییاران، 

 هیییییای دیگیییییری ماننییییید بادامییییی    گونیییییه

(Amygdalus scoparia بنه ،)(Pistacia atlantica ،)

( و زالزالیییی  Acer monspessulanumکیییییکم )

(Crataegus aroniaعمده تیپ )  های جنگلی منطقیه

از  دهنید. بادام  تشیکیل میی   -لد و بلویرا بلوی خا

رویشیی   ۀگانه در ایران ناحیمجمو  نواحی رویشی پنج

عمیانی در ایین اسیتان    -خلیجتورانی و  -زاگرس، ایران

که رویشگاه بلوی ایرانی  ایقابل تشخید است. نواحی

بنیدی  قلیمی بر اساس طبقیه رفته از نظر ادر آن قرار گ

دومارتن، اقلیم مرطوب سرد و نیمه مرطوب گرم قیرار  
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 616یانگین بارندگی سیالیانه در منطقیه   گرفته است م

تر نیزوالت بیه صیورت بیاران در     و بیشی  استمتر میلی

مرطوب سیال مربیوی بیه     ۀافتد. دورزمستان اتفاق می

. حیداقل دمیای مطلیق    اسیت های آبان تا فروردین ماه

 ۀدرجی  45گراد و حیداکرر آن  درجه سانتی -2طقه من

 گراد گزارش شده است.سانتی

 
 نقشه پراکنش بلوی ایرانی در استان فارس -1شکل

 

 روش تحقیق -

شهرسیتان   ۀهیای بلیوی حیوز   جنگل ۀابتدا محدود

تر از سیایر  ازرون )دشت بیرم( کیه درختیان آن بیشی    ک

منییاطق اسییتان فییارس در معییرض خشییکیدگی قییرار  

انتخیاب شید. بیرای     تحقیق ۀعنوان منطقبه ،اندهگرفت

شد:  انتخابسه کاربری متداول در منطقه  بررسیاین 

آشکوب، یی  کیاربری بیدون    ی  کاربری با کشت زیر

 آشکوب و کاربری دیگر در منطقیه حفیایتی  کشت زیر

سییه کییاربری  شیید )قییرق(. در اییین تحقیییق سییعی   

 ز نظییر شییی ، جهییت و ارتفییا  دارای شییده ا انتخییاب

ابتیدا بیا    ترین اختالف باشند. در عملییات مییدانی  کم

 ۀگردشیی منطقی  توپوگرافی و جنگیل  ۀاستفاده از نقش

میورد   آنهاو پس از انتخاب  دقت انتخاب شدتحقیق به

 GPSهیا بیا اسیتفاده از    نظر سط  هر کدام از کیاربری 

آری  20ۀقطعییه نمونیی 10سییپس  شیید.گیییری انییدازه

مسیتطیل )زبییری،    شکل مربیع متر مربعی( به 2000)

صیییورت تصیییادفی  بیییه 40* 50( در ابعیییاد1388

د نییاز  اطالعات میور  ۀو کلی شد سیستماتی  مشخد
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زاد و )دانییه شییامل نییو  گونییه، قطییر برابرسییینه، مبیید  

 هیا و ، تعیداد پاییه  درخت، وضعیت تاج زاد(، ارتفا  شاخه

ها، درصد تاج پوشیش و عوامیل کیفیی از قبییل     جست

هییای ان برداشییت و در فییرمسییالمت و شییادابی درختیی

کیفیی   مشخصیات گیری . برای اندازهشدمخصوص ثبت 

یییا سییالمت درختییان در هییر پییالت دارای درختییان    

خشیکیدگی کمتیر از    ۀچهار دست دردرختان خشکیده، 

درصییید،  50تیییا  25درصییید، خشیییکیدگی بیییین  25

درصد و خشکیدگی بییش از   55تا  50خشکیدگی بین 

 (.Kabrick et al., 2008) بندی شیدند  طبقهدرصد  55

در شیده از قطعییات نمونییه،  برداشییت سیپس اطالعییات 

نرمیال  و  شید  واردSPSS   19 و Excel هیای افزار نیرم 

اسیمیرنوف   -هیا را بیا آزمیون کولمیوگروف    بودن داده

 هیا نرمیال بودنید.   دادهبراسیاس آن  سنجیده شید کیه   

 برای فاکتورهای کمیی و  طرفهآنالیز واریانس یکسپس 

یتنیی بیرای فاکتورهیای کیفیی انجیام      و -مین  آزمون 

 .گرفت

 

 نتایج
 مورد مطالعه هایکاربریکمی  هایفاکتور -

هیای کمیی در   مشخصه ۀمنظور بررسی و مقایسبه

طرفیه  ۀ وارییانس یک سه کاربری میورد مطالعیه، تجزیی   

ANOVA میانگین از طرییق آزمیون   ۀو مقایسSNK  

هیای کمیی   تحلیل مشخصهوانجام گرفت. نتایج تجزیه

نشیان داده   1جدول  درنظر  توده در سه کاربری مورد

 های مختلف بیر کاربری اثر ،اساس آنشده است که بر

درصید و   5تعداد جسیت درختیان در سیط      ۀمشخص

ر هکتیار  زاد و تعداد درختیان د برای قطر درختان دانه

 (.1)جدول دار استدرصد معنی 1در سط  

 های مختلفکمی درختان در کاربری هاینتایج آنالیز واریانس مشخصه -1جدول 

 آزادی ۀدرج مجمو  مربعات  های مورد ارزیابیمتغیر
میانگین 

 مربعات
 F ۀآمار

سط  

 داری معنی

 018/0 035/4 48/1 2 61/11 هابین گروه 

   44/2 1163 83/2835 هاداخل گروه تعداد جست

    1165 52/2855 مجمو  

 584/0 538/0 11/3 2 23/6 هابین گروه 

   58/5 1163 54/6532 هاداخل گروه متوسط قطر تاج

    1165 15/6538 مجمو  

 353/0 185/0 40/823 2 81/1646 هابین گروه 

   14/833 1163 23/161881 هاداخل گروه سط  تاج پوشش

    1165 15/151528 مجمو  

 000/0 62/26 84/2051 2 68/4143 هابین گروه 

   83/55 110 41/8561 هاداخل گروه زادنهقطر درختان دا

    112 01/12505 مجمو  

 000/0 26/14 50/3538 2 40/5455 هابین گروه 

   01/262 11 05/238843 هاداخل گروه تعداد درختان در هکتار

    13 45/31320 مجمو  

 

هیای کمیی در   خالصۀ نتایج بیا توجیه بیه فیاکتور    

نشان داده شیده   2در جدول های مورد مطالعه کاربری

است که بر این اساس از نظیر تعیداد جسیت، کیاربری     

دارای کشت زیرآشکوب بیشترین، و کاربری حفیایتی  
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ها کمترین جست را داشت. همچنین از نظر تعداد پایه

آشکوب بیشیترین و  در هکتار، کاربری بدون کشت زیر

زیرآشکوب کمترین تعداد پاییه را  کاربری دارای کشت 

زاد در کیاربری  شت. قطیر برابرسیینۀ درختیان دانیه    دا

آشکوب، دارای بیشترین و در کیاربری  بدون کشت زیر

 ترین بود.زیرآشکوب دارای کم دارای کشت

 های مورد مطالعههای کمی درختان در کاربریاشتباه معیار( مشخصه ±میانگین) ۀمقایس -2جدول

 کاربری بدون کشت یکاربری حفایت کاربری کشت زیرآشکوب فاکتورها

 58/6(±10/0) 62/6(±12/0) 56/6( ±13/0) (مترسانتی) متوسط قطر تاج

 16/38(±23/1) 13/38(±52/1) 01/41(±51/1) (مربعسانتی)  سط  تاج پوشش

 a(013/0±)11/2 b(08/0±)58/2 ab(065/0±)61/2 تعداد جست

 c(63/3±)51/51 b(21/3±)06/62 a(04/1±)16/52 در هکتار درختان ۀپایتعداد 

 b(44/1±)21/30 a(40/1±)55/41 a(36/1±)51/43 (مترسانتی) زاددرختان دانه ۀسینبرابر قطر

 

 های مورد مطالعههای کیفی کاربریفاکتور -

وضییعیت فییرم رویشییی، شییدت   ،در اییین بررسییی

خشکیدگی، محل آلودگی و نو  آلودگی درختان مورد 

کیه نتیایج    شدهای مختلف مقایسه مطالعه در کاربری

 نشان داده شده است. 3ویتنی در جدول  -آزمون من

 های مورد مطالعههای کیفی در کاربریویتنی فاکتور -نتایج آزمون من -3جدول

 کاربری حفایتی با بدون کشت کاربری کشت با بدون کشت با حفایتی کاربری کشت  فاکتورهای کیفی
 فرم رویشی

 شدت خشکیدگی

 محل آلودگی

 نو  آلودگی

081/0 

000/0 

000/0 

005/0 

000/0 

000/0 

005/0 

000/0 

008/0 

036/0 

3/0 

01/0 
 

بیرای فیرم   کیه  ویتنی نشان داد  -نتایج آزمون من

در کاربری  های مختلف به جزرویشی در میان کاربری

 تییثثیراتزیرآشییکوب بییا کییاربری حفییایتی    کشییت

طوری کیه از نظیر   به ،(3داری وجود دارد )جدول معنی

کاربری  زادی( درختان درزاد و دانه)شاخه فرم رویشی

و در  نییدزادتر شییاخهدارای کشییت زیرآشییکوب، بیشیی 

زادی کاهش یافتیه  کاربری بدون کشت، از تعداد شاخه

 (.2ه شده است )شکل زادها افزوددانه برو 

هییای اخییتالف شییدت خشییکیدگی نیییز در کییاربری 

طوری که بیشیترین  (، به3دار است )جدول مختلف معنی

شدت خشکیدگی در کاربری دارای کشت زیرآشیکوب در  

درصید( و در   55تیر از  )میزان خشکیدگی بییش  4طبقۀ 

 2کاربری حفایتی و بدون کشیت زیرآشیکوب در طبقیۀ    

 (.3قرار دارند )شکلدرصد(  25)کمتر از 

های مختلیف  محل آلودگی درختان نیز در کاربری

زیرآشیکوب حفیایتی   به جز در کاربری بیدون کشیت   

طیوری کیه در هیر سیه     (، بیه 3دار است )جدول معنی

کاربری، بیشترین محل آلودگی و خشکیدگی، در تیاج  

نو  آلودگی درختیان نییز در    درختان ثبت شده است.

طوری (، به3دار است )جدولیهای مختلف معنکاربری

که بیشترین نو  آلیودگی در منطقیه، آفیت چوبخیوار     

( کیه در منطقیه   1310منصیور و همکیاران،   است )آل

دارای کشت زیرآشکوب بیشیترین مقیدار را بیه خیود     

 (.4اختصاص داده است )شکل 
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 های مورد مطالعهنمودار فرم رویشی درختان در کاربری -2کل ش

 

 
 های مورد مطالعهر شدت خشکیدگی در کاربرینمودا -3شکل

 

  
 های مورد مطالعهدرختان در کاربری و نو  آلودگی نمودار محل آلودگی -4شکل
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ها نشان داد که میزان تحلیل دادهوهمچنین تجزیه

تر زیرآشکوب بیشی  خشکیدگی در کاربری دارای کشت

طوری که تعداد درختیان  به است،های دیگر از کاربری

اییین کییاربری بیشییتر از سییایر   خشییکیده در  مالًکییا

 (.5)شکل  هاست کاربری

 
 های مورد مطالعهخشکیده در کاربریتعداد درختان کامال  نمودار -5شکل

 

 بحث
در  Quercus brantiiبلوی ایرانی  ۀگاه گونگسترش

یربییی اسییتان و مییرز آن بییا اسییتان فییارس از شییمال 
احمید شیرو    رهای خوزستان و کهگیلوییه و بوی  ناستا

ابیع شهرسیتان   و تا روستای چنار سوخته از تو شودمی
. این (1381د )بردبار و همکاران، ابیفیروزآباد ادامه می

و در برخیی   شیود میصورت خالد یاهر به ایل گونه 
هایی مانند بنه و بادام  تشیکیل تییپ   مناطق با گونه

های زاگرس همچون جنگل ،های اخیردر دهه دهد.می

متعیددی از   هیای مناطق جنگلی کشیور بیا خطر  سایر 
سیوزی،  جمله خشکسالی، تغییر کاربری اراضی، آتیش 

هیا  آفیات و بیمیاری   ۀقطع درختان، چرای دام و حملی 
این عوامیل در نهاییت موجی      د. مجمو انشدهرو روبه

کم شدن تراکم پوشش گیاهی ها، کاهش سط  جنگل

کییاهش یییا عییدم زادآوری و هییای طبیعییی، در عرصییه
 هییای نتییایج بررسیییشییده اسییت.  هییای گیییاهی گونییه
های ایین پی وهش   تحلیل آماری دادهتجزیه و ومیدانی
آن اسییت کییه بیشییترین خسییارت و    ۀدهنییدنشییان

اسیت  شیکوب  آخشکیدگی در کاربری دارای کشت زیر

و  نید زاد بودهیا شیاخه  تر پاییه که در این کاربری بیشی 
ن کیه ایی   اسیت  زاد کیاهش یافتیه  تعداد درختان دانیه 

دخالیت   ،زاد در ایین کیاربری  هیای شیاخه  افزایش پایه
 55بییش از  دهد شدید انسان و حضور دام را نشان می

که ایین   دیده شد درختان تاج ها دردرصد خشکیدگی
ترین خشکیدگی درختان دهد که بیشنشان میشواهد 
شیکوب درختیان   ی در مناطقی اتفاق افتاده که زیرآبلو

کیه تحیت تیثثیر     اسیت  به زراعت دیم اختصاص یافته
شدید انسان در منطقه قیرار   هایبرداریدخالت و بهره

پور و همکیاران  قات از جمله حمزهدر سایر تحقیدارند. 
درصیید  80کییه در زیرآشییکوب   شییدبیییان  (1310)

  است. همچنین شدهدرختان آثار زراعت دیم مشاهده 

(2012) .Kouba et al     بیان کردند کیه افیزایش فشیار
کیاهش   سیب  هیای بلیوی مدیترانیه    جنگل انسانی بر

 نها شده است.آتعداد درختان بلوی و از بین رفتن 

هیای شیدید اقلیمیی و    ابل تینش در واقع تثثیر متق
ه ینی زم ،برداری انسان در منطقیه حضور و بهرهدخالت، 

کرده اسیت  درختان فراهم را برای افزایش خشکیدگی 
 (1355) جاللیی از جملیه تحقییق   تحقیقات مشابه  در
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تیرین عامیل   مهمهای شمال، های راش جنگلدر توده
اصیولی و  بیرداری ییر خشکیدگی درختیان راش، بهیره  

  اسیییت.  شیییدههیییای انسیییانی عنیییوان   دخالیییت
Aber et al. (2002)  هییای انسییانی را فعالیییتنیییز

داننید.  اثر وقایع طبیعیی و محیطیی میی    ۀکنندتشدید
ات یجاد تجدید حیی توانایی ی  اکوسیستم جنگل در ا

ها یکی از عوامل مهم ترکی  و نو  آن های موجود،گونه
شیمار  در سیر تکاملی یا قهقرایی آن بیه کننده تعیینو 
کیه اکوسیسیتم    آید. تحقیقیات گذشیته نشیان داد   یم

ر جنگلی زاگرس از نظیر تجدیید حییات طبیعیی سیی     
نیید )جهانبییازی و همکییاران،  کقهقرایییی را طییی مییی 

هیای موجیود ایلی     ییه (. از نظر فرم رویشی، پا1382
زاد ییاهر  زاد و دانیه و شیاخه  های شیاخه شکل توده به
های شیدید در  دلیل دخالتبه وضعیتاند که این شده

به آن اشیاره   نیزکه در سایر تحقیقات  هاست این توده
بردبییار و ؛ 1385)طییالبی و همکییاران،   شییده اسییت 
های کمیی میورد ارزییابی در    متغیر(. 1381همکاران، 
ای مختلف میانگین متفاوتی را از خود نشیان  هکاربری
در  ،طوری که از نظر میانگین تعداد درخیت به ،اندداده

هیای بلیوی   ترین تعیداد پاییه  ، بیشکشتکاربری بدون
و کمترین تعداد آن مربیوی بیه کیاربری     شوددیده می

کیه در کیاربری دارای    اسیت زیرآشیکوب   دارای کشت
ختیی قطیع شیده    هیای در منظور زراعت، پایهکشت به
کیاربری   ،همچنین از نظیر خشیکیدگی درختیان    است

تییرین خشیکیدگی و کییاربری کشییت  بییه کمحفیایتی  
از  .را دچارنیید ترین خشییکیدگیبیشییبییه آشییکوب زیر
منابع طبیعی و  ۀهای اخیر در عرصکه در سال یوقایع
های زاگرس بیه وقیو  پیوسیته و هیر روز ابعیاد      جنگل
کیدگی درختان بلوی یابد، زوال یا خشتری میگسترده

های جنگلی زاگرس است. حضور فعال انسان در عرصه
های مستمر از این منابع، حضور گسترده برداریو بهره

 تیوجهی بیی دام، زراعت در زیرآشکوب درختان بلوی و 
بییه مالحظییات زیسییت محیطییی در بییروز اییین فاجعییه 

هیای زاگیرس   اند. در حال حاضر جنگیل تثثیرگذار بوده

نیام،  نید )بیی  اهساس و شکننده قرار گرفتی در شرایط ح
جانبه بیه  لزوم توجه همه ، بر(. نتایج این بررسی1311

گذار بر حییات و بقیای رویشیگاه درختیان     عوامل تثثیر
بلوی ایرانی در استان فارس کیه در واقیع حید نهیایی     

، تثکیید  اسیت رویشگاه بلوی در مناطق زاگرس جنوبی 
قیییق و عوامییل بییا توجیه بییه نتییایج ایین تح   .کنییدمیی 

تثثیرگذار بر بروز پدیده خشکیدگی در درختیان بلیوی   
 :شودبیان میهای زیر توصیه
کییاری و احیییای فضییای خییالی یییا فضییاهای جنگل -

 ؛بلوی ایرانی ۀشده با گونبرداشت
آگیاهی و پیایش آفیات    اجرای برنامۀ کنترل، پیش -

 جنگلی؛

آب  ۀذخیر منظوربهبخیزداری آهای اجرای فعالیت -
 ؛های آبگیر در پای درختانیجاد هاللیمانند ا

سیازی و تیرویج اصیول چیرای چرخشیی      فرهنگ -
 منظور کاهش فشار بر خا  در تمام طول سال؛ به

هیای  بینی معیشت جایگزین و ایجاد فرصیت پیش -
منظییور کییاهش وابسییتگی سییاکنان   شییغلی بییه 

روستاهای حاشیۀ جنگل و کاهش دخالت آنان در 
 جنگل محیط طبیعی و کم  به بازسازی

 

 سپاسگزاری
منابع  کل منابع طبیعی استان فارس، ادارۀ از ادارۀ

طبیعی شهرستان کیازرون و کلییه همکیارانی کیه در     
نیید، صییمیمانه جییرای اییین پیی وهش مییا را یییاری داد ا

 .کنیممیقدردانی و سپاسگزاری 

 

 منابع

میدرضا، ابراهیم ادهمی، هوشنگ فرجی و پییام  اولیایی، ح
خییت بلییوی ایرانییی بییر برخییی    رآثییار د. 1310فیییاض، 

مجلیه علیوم و    ،خا  در منطقه جنگلی یاسوجخصوصیات 
 فنییون کشییاورزی و منییابع طبیعییی )علییوم آب و خییا (،  

15 (56 :)113- 206. 

الدن پیور،  حمیزه ، مجتبی طالبیثاق ایم، خسرو بردبار، ک

. اثیر  1381عباسیی،  و علیرضیا   پیرور پیا  ، مجتبی جوکار
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Abstract  

The aim of this study was to investigate the effects of understory cultivation on the 

quantitative and qualitative characteristics of Quercus brantii Lindl and oak decline. For this 

purpose the Barm plain (east of Kazeroon city) where there is trees susceptible to drying, 

were selected. Then three conventional land use (land use with understory cultivation, land 

use without understory cultivation, land use with protected) were selected using topographic 

maps and field survey. For each land use, 30 rectangular sample plots (0.2 ha( were selected 

and the quantitative and qualitative characteristics of trees were recorded. In order to better 

analysis, the decline of trees were classified to four classes (less than 25%, 25% to 50%, 50% 

to 75% and more than 75%) based on the percentage of decline. Data analysis showed that the 

most of dried trees was coppice type and most of decline was found in crown area as well as 

land use along with understory cultivation. Also the maximum number of dried trees observed 

in classes of more than 75% along with understory cultivation. While the dried trees were 

recorded 25% in land use with protected and without understory cultivation. Results of this 

research confirm that the understory cultivation has an important role in complete decline of 

trees and damage caused by secondary factors such as pests and diseases is more in the land 

use along with understory cultivation. 

Keywords: Kazeron Barm plain, Oak decline, Quercus brantii, Understory cultivation. 
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