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 (1/6/0961؛ تاریخ پذیرش: 29/4/0961)تاریخ دریافت: 

 چکیده
ایان تحقیاق باا هادآ بار ورد      داده اسات.   یرو جهاان بلاو    یهاا جنگل ربیشتدر که است  یادهیچیپمهم و  ةدیپد یدرخت خشکیدگی

 هکتاری 11 ۀشد. به این منظور یک قطعجرا تنگ علمدار بهبهان ا ۀدر منطق بر  نها مؤثرو عوامل اکولوژیکی  دارهاخشکه، حجم ریوممرگ

درختاان بلاو ، حجام     ریا وممارگ تصادفی سیستماتیک پیاده شد. در این قطعات نرخ  صورتبه ری  21 ۀقطعه نمون 91انتخاب و در  ن 

و  یریا گانادازه شکل زمین، شکل دامنه و جهت دامناه   مختلف )اعم از درشت و ریز(، شیب، ارتفاع از سطح دریا، یهاگروهدر  دارهاخشکه

اطالعات استفاده شد. نتایج نشان داد که حجم  لیوتحلهیتجزبرای  کطرفهیواریانس  ۀثبت شد. از ضریب همبستگی پیرسون و  زمون تجزی

 تناگ  ۀمنطق در بلو  درختان ریومگمرمتر مکعب در هکتار است. نرخ  196/1 و 20/01 ،10/7ترتیب سرپا، افتاده و ریز به یدارهاخشکه

. شاد  مشااهده  یمتار یسانت 01-01 قطری یهاطبقه در تحقیق این در ریوممرگ بیشترین. استدرصد  17حدود در و  زیادبسیار  علمدار

مختلاف   یهاا روهگا دارهاا در  هحجم و تعداد خشاک  ،از سطح دریا و جهت جغرافیایی نبود. از طرآ دیگر عاز ارتفا متأثر ریوممرگزیاد نرخ 

 کاه  باشد مسئله این ةدهندنشان ممکن است قطری طبقات همۀ در زیاد ریوممرگبا متغیرهای فیزیوگرافی نداشت.  یداریمعنهمبستگی 

کام باودن   همچنین یکی از دالیل احتماالی  . است شده بب  نس  شفتگی نوعی بلکه نیست، بلو  درختان دیرزیستی نتیجۀ در ریوممرگ

 بارای  یزیا ربرناماه ضامن   شودیمدر این منطقه توصیه زیاد  ریوممرگ. بنابراین با توجه به استانسانی  یهای شفتگ ،ریز اردخشکهحجم 

 .گیردجنگلکاری و احیا انجام  یهاتیفعال ،حفظ جنگل

 .خرد دارخشکهدار، زوال جنگل، بلو  ایرانی، شکل زمین، هخشک: کلیدی یهاواژه

 

 مقدمه

اسات   یادهیا چیپمهام و   ةدیپد یدرخت یدگیخشک

بلاو    یهاا جنگل بیشتردر  شیپقرن  کیاز حدود  که

بلو  زاگرس  یهاجنگلدر  زین ریاخ انیسالو در  جهان

  اسااات روی داده یمتاااوال یهاااایخشکساااال در پااای

(Bigler et al., 2006 در .) گذشااته،  یهاااقارن طااول

اروپاا  قاارة  در  پیوساته  طوربههای بلو  جنگلمساحت 

 (.Sonesson & Drobyshev, 2010) است افتهیش کاه
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 بلکااه   ،ایاان کاااهش تنهااا مخااتن اروپااا نبااوده     

 ( و خااااور میاناااه Fei et al., 2001مریکاااا ) در 

(Attarod et al., 2017; Tiberi et al., 2016  نیاز )

 سببگزارش شده است. عوامل متعدد زنده و غیرزنده 

 & Sonesson)اناد  های بلو  شدهاز بین رفتن جنگل

Drobyshev, 2010; Andersson et al., 2011  ایان .)

عواماال بااا توجااه بااه نیازهااای رویشااگاهی، اقلیماای و 

گوناۀ  اکوفیزیولوژیک خااص هار    یهایژگیوهمچنین 

(. بناابراین  Andersson et al., 2011)اند متفاوتبلو  

 یهاا گوناه بر زوال، در رابطاه باا    مؤثراطالع از عوامل 

در  تواناد یما نین شدت اثار  نهاا   مختلف بلو  و همچ

بهتر و اطاالع از شارایم موجاود و  یناده      یزیربرنامه

 کند. یمؤثرکمک 

غرب کشور نیاز زوال بلاو  ایرانای     یهاجنگلدر 

(Quercus brantii طاای )متعااددی  هااایپااژوهش

علات زوال و   تحقیقاات، گزارش شاده اسات. در ایان    

 خشااااک شاااادن درختااااان بلااااو  ایراناااای را    

 Biscogniauxia mediterraneaقاار    مانناد  یعوامل

(Mirabolfathy et al., 2011 کاااهش بارناا ،)گی د

(Attarod et al., 2017پدیاااد ،)گردوخاااا  ة 

(Roushani Nia et al., 2018) فیزیاااوگرافی  و

(Mirzaei et al., 2018; Hosseini et al., 2017 )

 یخشکساال  تاوان یم. اما عامل اصلی زوال را انددانسته

 ضاعف  دچاار دانسات کاه درخات را     هاا تنش و بروز

 نیچنا در (. Bigler et al., 2006) کندیم کیولوژیزیف

درختاان و   اتیا حباا   ینحاو به که یعاملهر  یطیشرا

بار مقاومات    تواناد یمرشد و نمو  نها در ارتبا  است، 

و درختاان   بگذارد ریتأث یطیمح یهاتنشدرختان به 

. کناد مارگ  و  یدگیخشکرا مستعدتر به  شدهفیتضع

  اسااتدشااوار اماال وعحااد تااأثیر  تعیااین  بنااابراین

(Das et al., 2008.) 

بااا  هااای زاگاارسپیامااد زوال گسااترده در جنگاال

 بلااو  ۀیاات گونااببااا غال هکتااار ونیاالیم 1وسااعت 

(Sagheb Talebi et al., 2014 ،)  چشامگیر افازایش 

. اما تاا کناون   استدارها در انواع مختلف هحجم خشک

دارها در هعیین حجم و انواع خشکت پژوهشی در زمینۀ

در دیگار  هاای زاگارس صاورت نگرفتاه اسات.      لجنگ

هاای  جنگال  خصاوص بهجنگلی ایران  یهاستمیاکوس

های معتدلاه،  جنگلو از جمله رویشی هیرکانی  ۀناحی

 هاای پاژوهش  باه  دارها با توجاه همقدار و حجم خشک

 10مختلف متفاوت باوده و تاا    یهاشگاهیرومتعدد در 

 نیااااز گاااازارش شااااده اساااات    کعاااابممتاااار 

(Sefidi & Marvie Mohadjer, 2010 اما با توجه به .)

 خشاک مهینهای خشک و زوال در جنگلپدیدة وجود 

کشااور و خشااکیدگی درختااان بلااو  ایراناای در ایاان 

و  دارهاخشکهها، هنوز از کمیت، کیفیت، حجم جنگل

هاای بلاو    در جنگل  نها یطیمحستیزکارکرد حتی 

 .نیستعاتی در دسترس زاگرس اطال

 ریا وممارگ نارخ   بارةاندکی در هایپژوهشتا کنون 

هاای  بر  ن در جنگل مؤثردرختان بلو  ایرانی و عوامل 

تحقیقاات  ایان  برخای از  . در ه اسات گرفتزاگرس انجام 

 بااین قطاار   یداریمعناامشااخن شااده کااه ارتبااا    

  خشاااکیدگی وجاااود نااادارد  مقااادارو ارتفااااع باااا  

(Hosseinzadeh & Najafifar, 2016)،  کااه یدرحاال 

 مقادار بین قطر و  داریمعن ۀرابط بیانگر تحقیقاتبرخی 

اماا   .(Golmohamadi et al., 2017) اسات خشکیدگی 

حجاام و مقاادار   هاااپااژوهشدر هاایی یااک از ایاان  

 یبناادگااروهدارهااا مشااخن نشااده اساات.   هخشااک

ظاهری یکی از اولاین   یهایژگیو براساس دارهاخشکه

مربااو  بااه   هااایپااژوهش کارهااایی اساات کااه در 

 یبناد طبقاه . اما با هیی نوع شودیمدارها انجام هخشک

های زاگرس صورت نگرفتاه  دارهای جنگلهبرای خشک

ضروری است که با نظر است. بررسی این مسئله از  ن 

 یهایبندطبقهتوجه به شرایم رویشگاهی هیی یک از 

دارهاا  هخشاک  اناواع  ةرندیدربرگکامل  صورتبهموجود 

مثااال  طااوربااههااای زاگاارس نیساات.   ر جنگاالد

تناوع   زمیناۀ مهمی در  کارکردهایدارهای ریز هخشک

  دارنااددر اکوسیسااتم جنگلاای   هاااقااار زیسااتی 

(Nordén et al., 2004)،      اماا هایی ناوع اطالعااتی از

هاای  دارهاا در جنگال  هکمیت و کیفیت این نوع خشک
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ت بلو  زاگرس وجود ندارد. بنابراین با توجه باه اهمیا  

 نها، ضروری است تا حاداقل مقادار و حجام  نهاا در     

 های خشک ایران مشخن شود.جنگل

 تنهاا ناه مختلف،  انواع در دارهاهخشک مقدار ورد بر

 تواناد یمبلکه  ،استجنگل  ةبیانگر مقدار درختان مرد

ذخیره کربن و همچنین جریان بارة اطالعات مهمی در

 د قااارار دهاااماااا کااربن در اکوسیساااتم در اختیاااار  

(Forrester et al., 2015 .)  مشاخن  تحقیقاات  زیارا

دارهای افتاده و معلق )که هناوز  هکرده است که خشک

متفاوتی در جریان کارکرد  ،(اندنگرفتهروی زمین قرار 

  اکوسیساااااتم در اکوسیساااااتم جنگااااال دارناااااد

(Law et al., 2019.) 

، یعا یهاای طب مهام جنگال   یهاا مشخصهاز  یکی

 اسات درختاان   ریا وممرگ ها پس ازدارهخشکانباشت 

هاای بلاو    هاا در جنگال  نایش  امروزه شااهد افاز   که

 شدتبه هاجنگلبا توجه به اینکه این  .هستیمزاگرس 

اطاالع از   ،حفااظتی دارناد   ۀو جنبا  اناد شاده  بیتخر

کارکردهاایی   تواناد یما دارهاا  هوضعیت و حجم خشک

اطالعات مدیریتی مثال الگاوبرداری از طبیعات     جزبه

 مقاادارماادیریتی در  یهاااوهیشاانقااش  داشااته یااا 

اهداآ ایان تحقیاق    رونیادارها داشته باشد. از هخشک

و تعیااین حجاام   ریااومماارگشااامل باار ورد ناارخ   

. اسات درشات و ریاز    دارخشاکه دارهاا اعام از   هخشک

و انباشت درختاان خشاک    ریوممرگ یریاثرپذتعیین 

از دیگاار اهااداآ ایاان نیااز از شاارایم فیزیکاای زمااین 

 کاه هار ناوع اقادام     استتوضیح  شایان. استپژوهش 

مستلزم داشتن اطالعاات پایاه از    ،تی و مدیریتیحفاظ

ریاز و   یدارهاا خشاکه اکوسیستم مثل انباشت  یاجزا

 .است ریوممرگدرشت و همچنین نرخ 

 

 هاروشمواد و 
 پژوهشمنطقۀ 

، اساتان خوزساتان   ، تناگ علمادار در  پژوهشمنطقۀ 

 کاه  استزاگرس  کوهرشتهشرق بهبهان و  یلومتریک 27

 یان ا .اسات  شاده  دهیکشا از شمال بهبهان تاا شارق  ن   

 عاار  91°91′19′′ یییاااجغراف یااتمنطقااه در موقع

متار از   0060باا ارتفااع    جناوبی  21°11′12′′ و یشمال

 ایسااتگاه نیتاارکیاانزد. واقااع شااده اساات یاااسااطح در

باا ارتفااع    بهبهاان  ایستگاه پژوهش منطقۀ به هواشناسی

 بارنادگی  متوسام  دارای کاه  ستیااز سطح درمتر  911

 ۀدرجا  متوسام  همچناین . اسات  متریلیم 911 ۀسالیان

 ۀدرجا  24 نیاز  هواشناسی ایستگاه این در سالیانه حرارت

 ایراناای بلااو  منطقااه غالااب ۀگوناا. اساات گاارادیسااانت

(Quercus brantii )پراکناده  بسایار  صاورت باه که  است 

 .کرد مشاهده را( Pistacia atlantica) بنهگونۀ  توانیم

 اجرای پژوهش ۀشیو

درختاان بلاو  و نیاز     ریا وممرگبرای بررسی نرخ 

باه   یاقطعهدارها در منطقه، هتعیین حجم و نوع خشک

 21 ۀقطعه نمون 91هکتار انتخاب و سپس  11وسعت 

تصاااادفی سیساااتماتیک  صاااورتباااه یارهیااادا ری 

(Hosseinzadeh & Najafifar, 2016 .پیاااده شااد )

عوامل محیطی شامل ارتفاع  ،در هر قطعه نمونه سپس

و ثبات   یریا گاندازهو جهت شیب  از سطح دریا، شیب

رختان زناده و  تعداد د قطعات نمونهشد. در هر یک از 

و مشخصاات   متار یساانت  01با قطر بیش از  دارخشکه

، قطر تاا  و ارتفااع   نهیبرابرسدرختان زنده شامل قطر 

هاا ایان مشخصاات شاامل     دارخشکهبرداشت شد. در 

 و قطااااار  دارخشاااااکهطاااااول یاااااا ارتفااااااع  

 ابتااادایی، میاااانی و انتهاااایی تناااه باااود  نقطاااۀ در 

(Sefidi & Marvie-Mohadjer, 2010بااارای .) 

بارای   (،متریسانت) بازو دو کشخماز  قطر یریگاندازه

برای محاسبۀ  و ینوار متر از طول درختان یریگاندازه

 .شد استفاده سنجبیشاز  ارتفاع درختان

هااای باازرگ،  دارخشااکهباار افاازونهمچنااین 

( متار یسانت 01از  ترکوچکریز )با قطر  هایدارخشکه

هاای  دارخشاکه  یریا گاندازهشد. برای  یریگاندازهنیز 

قطعات نمونه با مساحت ثابت استفاده شد. در  از خرد،

 یارهیا داکوچک نمونۀ مرکز هر قطعه نمونه یک قطعه 

( Woodall & Nagel, 2007)متر پیاده شد  2با شعاع 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 متار یسانت 01از  ترکوچکقطر  با یدارهاهخشکهمۀ و 

ها باه  دارخشکهمختلف  هایپژوهش. در شد یریگاندازه

به  توانیمکه از  ن جمله  اندشدهمختلفی تقسیم  انواع

 ساارپا و افتاااده اشاااره کاارد دارهخشااککلاای دسااتۀ دو 

(Lanna & Laroque, 2007).  توجااه بااه نااوع  بااا

ظااهری متفااوت    یهایژگیواکوسیستم منطقه و وجود 

ها با توجه باه  دارخشکه پژوهش، در این دارهاهخشکدر 

شاادند.  یبنااددسااتهیاار شاارز زبااهمشاااهدات میاادانی 

 ۀها به سه طبقا دارخشکه ،میدانی هایپژوهشبراساس 

شادند و هار طبقاه باه      یبناد طبقاه سرپا، افتاده و ریز 

 به شرز زیر تقسیم شد. یترکوچک طبقات

وجاود   براسااس این طبقاه   :سرپا یهادارخشکه. 0

دساته  اصلی، فرعی و پوسات باه ساه     یهاشاخهتا ، 

 یدارا کااه ساارپا یهااارداخشااکه( : الاافتقساایم شااد

 درخاات پوساات و نااددبو یفرعاا و یاصاال یهاااشاااخه

( ب ؛باااود یبااااق هااااشااااخه و تناااه یرو همچناااان

اصلی و فرعی  یهاشاخههای سرپا که دارای دارخشکه

پوسایده شاده باود و     هاا شاخهاما پوست تنه و  ،نددبو

هاای  دارخشاکه   ( ؛اثری از  نها نبود یا بسیار کم باود 

درخات  تناۀ  از بین رفتاه و تنهاا    سرپا که تا  درخت

 سرپا باقی مانده بود. صورتبه

هاا  دارخشاکه این طبقه از  :افتاده یهادارخشکه. 2

 براسااس روی زمین قرار داشتند. این طبقه نیاز   کامالً

اصلی، فرعی و وجود پوسات باه ساه     یهاشاخهوجود 

هاای افتااده کاه    دارخشاکه  الاف(  :تقسیم شدنددسته 

( ؛ بو فرعااای بودناااد  یاصااال یهااااشااااخهدارای 

 ،بودناد  یاصل یهاشاخههای افتاده که دارای دارخشکه

و هیی  نددست داده بود فرعی خود را از یهاشاخهاما 

(  ؛ فرعااای روی  نهاااا بااااقی نماناااده باااودشااااخۀ 

فرعای و   و اصالی شاخۀ های افتاده که بدون دارخشکه

هاا تنهاا   دارخشاکه بدون پوست بودند. از این دسته از 

 باقی مانده بود که روی زمین قرار گرفته بود. تنه

هااای بااا ابعاااد دارخشااکه: زیاار یهااادارخشااکه. 9

 هاای  دارخشاکه باا عناوان    متار یسانت 01از  ترکوچک

کاوچکی   یهاا شااخه و شاامل   شدند یبندطبقه 0ریز

 بودند که در سطح عرصه پراکنش داشتند.

 دامنه جهت و دامنه شکل زمین، شکل شاخص

 و 9دامنه ، شکل2نیشکل زم یهااخنش همچنین

 بار  ماؤثر  فیزیوگرافیاک  عوامال  عناوان بهدامنه  جهت

 شاااادند  محاساااابه گیاااااهی پوشااااش انتشااااار

(McNab, 1989.) شاکل  شااخن  یریا گانادازه  یبرا 

جهات   چهاردر  نیزمشیب  ،نمونه قطعه مرکز از زمین

مختلاف   یهاا بیشا  نیانگیم تیقرائت و در نها یاصل

عادد   نیا . اشاد  ثبات  نیشکل زما  از یاریمع عنوانبه

. دهاد یما دسات  باه  را نیاز شاکل زما   یکم ا  یاریمع

 یاصل یهاجهتدر  بیشاخن شکل دامنه با قرائت ش

دسات  ماد و   باه  یریا گنیانگیم و ییایجغراف یو فرع

 یراستادر  موتی ز یریگاندازهشاخن جهت دامنه با 

 قیا هر قطعه نموناه و از طر  مرکز دامنه در یکل بیش

 :شدبر ورد  یشکل کم به ریز ۀرابط

 A1 = cos (A2- 45) +1 0رابطۀ 

A12صافر تاا    نیبا  ةمحادود شده در لیتبد یۀزاو 

 قرائات  ماوت ی ز A2 شاخن جهت دامناه و  عنوانبه

 (.Beers et al., 1966) شده است

 ةمحادود  باه  توجه با ایدر سطحاز  ارتفاعهمچنین 

 یااا( متاار از سااطح در 111-0011منطقااه ) یارتفاااع

 متااااری تقساااایم شااااد  011طبقااااۀ سااااه بااااه 

(Golmohamadi et al., 2017.) 

 آماری لیوتحلهیتجز

 هادارخشکه حجم یریگاندازه یبرادر این پژوهش 

 مختلااف از رواباام زیاار اسااتفاده شااد   یهاااگااروهدر 

(Sefidi et al., 2013.) 

  2رابطۀ 

 

1. Fine woody debris 

2. Landform Index 

3. Terrain Shape Index 
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  9رابطۀ 

V ،حجم به متر مکعب L و طول به متر Ab،Am، 

At اسات  دارخشکه یانتها و میانه ابتدا، قطر ترتیببه. 

 9رابطاۀ  از  هاا کناده  حجام  محاسابۀ  یبارا همچنین 

 Lمکعب،  متر به کنده حجم V ن  در استفاده شد. که

 دارخشاکه  ةکناد  ۀانیمقطر  Amو  ارتفاع کنده به متر

 (.Sefidi et al., 2013است )

از ضاااریب همبساااتگی پیرساااون بااارای تعیاااین 

هاا باا عوامال محیطای     دارخشکههمبستگی بین حجم 

 داریمعنا  ارتبا  نبود ای وجود یبررس یبرا استفاده شد.

 و هااادارخشااکهمختلااف  طبقااات حجاام وکاال  حجاام

در هکتااار بااا  هااادارخشااکه تعاادادرابطااۀ  نیهمچناا

شاکل   ا،یاز سطح درشامل ارتفاع  یکیاکولوژ یرهایمتغ

  زماون  ازدامنه و جهت دامنه  بیش ن،یدامنه، شکل زم

 ۀ زمااون تجزیاا از .شااد اسااتفاده رسااونیپ یهمبسااتگ

 داریمعنا برای بررسی وجاود اخاتالآ    کطرفهیواریانس 

 دارهخشاک ، تعداد درختان زنده و دارهاخشکهبین حجم 

ارتفااع از   طبقاات جغرافیاایی مختلاف و    یهاا جهتدر 

. در صاورت وجاود اخاتالآ    ه شاد گرفتبهره  سطح دریا

باین   یداریمعنا از  زمون دانکن برای بررسی  داریمعن

 افازار نرمبا استفاده از  هالیتحلاستفاده شد. این  هاگروه

SPSS   انجام گرفت. 09نسخۀ 

 جینتا

 هادارخشکهی درختان زنده و کمّ یهامشخصه

متوساام قطاار   شاادهبررسااینمونااۀ در قطعااات 

و پوشاش تااجی درختاان بلاو  ایرانای در       نهیرسبراب

 ،متاار مربااع 9/9و  متاارسااانتی 21ترتیااب بااهقااه منط

نمونااۀ متوساام ارتفاااع کاال درختااان در قطعااات    

سااطح مقطااع  متوساام متاار و  41/1 شاادهبررساای

متار مرباع در هکتاار    دسای  04/1در هکتار  نهیبرابرس

 دست  مد.هب

ایی متر، قطر ابتاد  41/4ها دارخشکهمتوسم طول 

و قطاار  متااریسااانت 02، قطاار میااانی متااریسااانت 21

. ساطح مقطاع   محاسابه شاد   متار یساانت  9/2انتهایی 

 .بودمتر مربع در هکتار دسی 01/1 نیز نهیبرابرس

 هادارخشکهحجم 

هاای سارپا،   دارخشاکه در طبقات مختلاف حجام   

متاار  196/1 و 20/01 ،10/7ترتیااب باه افتااده و ریااز  

(. بناااابراین 0ول )جااادباااود مکعاااب در هکتاااار  

هااای افتاااده بیشااترین حجاام را بااه خااود  دارخشااکه

کااه کمتاارین حجاام  اختصاااص داده بودنااد. درحااالی

هاای ریاز باود    دارخشکهمتر مکعب مربو  به  196/1

 (.0)جدول 

 مختلف یهاگروه در هادارخشکه حجم و یبندطبقه -0 جدول

 کل حجم از درصد (در هکتار مکعب متر) حجم دارخشکه طبقات

 19/90 10/7 سرپا دارخشکه

 61/97 67/04 افتاده دارخشکه

 07/1 196/1 زیر دارخشکه

 011 12/22 دارخشکهحجم کل 

 

 ریوممرگنرخ 

کلای   طاور باه نتایج این تحقیق مشخن کارد کاه   

 ۀدرختاان بلاو  در منطقا    ریا وممارگ میانگین نارخ  

 ریتاأث  تار قیا دق. برای بررسی استدرصد  17 پژوهش

درختان بلو  در منطقاه،   ریوممرگبر  نهیبرابرسطر ق

در طبقات قطری مختلف محاسبه شاد.   ریوممرگنرخ 

در طبقااات قطااری  ریااومماارگناارخ ، نتااایج براساااس

و روند مشخصی بین قطر درختان بود مختلف متفاوت 
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اماا کمتارین    ،(0)شکل  شدنمشاهده  ریوممرگو نرخ 

 متااریانتساا 41-41میاار در درختااان بااا قطاار وماارگ

را  ریااومماارگکااه بیشااترین  حااالیدرمشاااهده شااد. 

(. 0داشاتند )شاکل    متریسانت 01-01درختان با قطر 

 طبقاات ، ریا وممارگ مسئلۀ برای بررسی بهتر و جامع 

جغرافیایی نیاز بررسای    یهاجهتارتفاعی و همچنین 

 یهاااجهااتدر  ریااومماارگناارخ  ،نتااایجبنااابر . شااد

( 2تفاااعی )جاادول ار ۀ( و طبقاا2جاادول جغرافیااایی )

 را نشان نداد. یداریمعنتفاوت 

 

 

 در طبقات قطری مختلف شدهدرختان بررسی ریوممرگنرخ  -0شکل 
 

 جغرافیایی و طبقات ارتفاعی مختلف یهاجهتدر  ریوممرگنرخ  -2جدول 

 شدهبررسی متغیرهای  یاراشتباه مع ±میانگین

91/1±1/9 a جنوب 

 جغرافیایی جهت

71/2±9/2 a غرب 

90/9±9/6 a شمال 

91/4±01/0 a غربی شمال 

14/1±1/2 a شرق 

91/2±4/0 a 611-111 
 

 طبقات ارتفاعی )متر(
94/2±9/6 a 0111-611 

10/1±6/2 a 0011-0111 

 

 شاخص شکل زمین، شکل دامنه و جهت دامنه

 97/09 زماین  شاکل  شااخن کال   بررسای  این در

شااخن جهات    ودرصاد   01/01 دامناه  درصد، شکل

 ماد.   دسات هب نمونه قطعات بین درصد در 77/1دامنه 

بااین حجاام کااه نتااایج  زمااون همبسااتگی نشااان داد 

هاا باا متغیرهاای اکولاوژیکی شاامل شاکل       دارخشکه

دامنااه، جهاات دامنااه و شااکل زمااین همبسااتگی     

 (.9وجود ندارد )جدول  یداریمعن
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 با عوامل دارخشکهحجم و تعداد  نیب یهمبستگ

 هیرویشگا

حجاام نشااان داد کااه  رسااونیپ یهمبسااتگ جینتااا

مختلف )سارپا، افتااده و ریاز(     طبقاتها در دارخشکه

با متغیرهای فیزیوگرافی نادارد.   یداریمعنهمبستگی 

باا   یداریمعننیز همبستگی  دارخشکههمچنین تعداد 

نشاان ناداد. هماین     شاده عوامل فیزیاوگرافی بررسای  

ر هکتار نیز مشااهده  نتیجه برای تعداد درختان زنده د

بااین  نهااا و متغیرهااای   یداریمعنااشااد و ارتبااا   

 (.9 )جدولنشد دیده فیزیوگرافی 

 رویشگاهی عوامل با دارهخشک تعداد و حجم نیب یهمبستگ -9جدول 
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10/1 0 زنده تعداد درخت  21/1-  90/1-  16/1  22/1  17/1  09/1  21/1  90/1  27/1  

-01/1 0  دارخشکتعداد   1/10** 1/42* 1/91** 21/1-  14/1-  29/1-  02/1-  11/1  

-10/1 0   ریز دارخشکحجم   02/1-  11/1-  04/1-  24/1-  29/1-  24/1-  00/1-  

12/1 0    افتاده دارخشکحجم   1/19** 20/1-  19/1  99/1-  91/1-  11/1-  

-14/1 **1/12 0     سرپا دارخشکحجم   22/1  01/1-  19/1-  09/1  

-21/1 0      دارخشک حجم کل  09/1  94/1-  99/1-  10/1-  

-06/1 0       سطح دریا ارتفاع از  /41* 21/1  1/19** 

17/1 0        جهت دامنه  14/1  14/1  

 **1/14 **1/60 0         شکل دامنه

 **1/94 0          شکل زمین

 0           شیب دامنه

 .است داریمعن 10/1. همبستگی در سطح **
 .است داریمعن 11/1. همبستگی در سطح *

 

 دارهخشکاثر ارتفاع از سطح دریا بر 

ناوع   تواندیمارتفاع از سطح دریا متغیری است که 

ساازد. بارای ایان منظاور      متاأثر را  دارخشکهو حجم 

مختلف )افتاده، سرپا و  یهاگروهها در دارخشکهحجم 

هاا در طبقاات   دارخشاکه ریز( و همچنین حجام کال   

تجزیااۀ  جینتااا. شاد ارتفااعی مختلااف بررسای  ماااری   

باین   یداریمعنا نشان داد که تفاوت  کطرفهیواریانس 

در  دارخشاکه رپا و حجام کال   ریز، س دارخشکهحجم 

(. 2طبقااات ارتفاااعی مختلااف وجااود ناادارد )شااکل   

ارتفااعی  طبقۀ افتاده در  دارخشکهدرصورتی که حجم 

بیشاتر   یداریمعن طوربهمتر از سطح دریا  611-111

بار ایان، تعاداد    افازون از دیگر طبقاات ارتفااعی باود.    

نیز در طبقات  دارخشکهدرختان زنده و تعداد درختان 

که نتایج  ن نشاان   شدرتفاعی مختلف بررسی  ماری ا

باار تعااداد   داریمعناا ریتااأثداد طبقااات ارتفاااعی  

 (.9شکل )و درختان زنده ندارد  هادارخشکه
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 مختلف و در طبقات ارتفاعی مختلف یهاگروهها در دارخشکهحجم  -2شکل 

 

 

 در طبقات ارتفاعی مختلف دارخشکهتعداد درخت زنده و  -9شکل 

 

، تعداد دارخشکهجهت جغرافیایی بر حجم  ریتأث

 درخت زنده و مرده

جهات  کاه  نشاان داد   کطرفهیواریانس تجزیۀ نتایج 

ریز و حجم کل  دارخشکهسرپا،  دارخشکهجغرافیایی بر 

اماا جهات    ،(4نادارد )جادول    یداریمعناثر  دارخشکه

 داشات و  یداریمعن ریتأثافتاده  دارخشکهجغرافیایی بر 

متر مکعاب در   7/20افتاده با  دارخشکهترین حجم بیش

هکتار در جهت شرقی مشااهده شاد و کمتارین حجام     

(. 1مرباو  باه جهات جناوبی باود )جادول        دارخشکه

غرباای، شاامالی و شاامال غرباای تفاااوت    یهاااجهاات

افتاده نداشاتند )جادول    دارخشکهدر حجم  یداریمعن

 دارخشاکه (. در مجموع حداکثر و حداقل حجام کال   1

متار مکعاب در    6/01و  7/21ترتیاب  در این تحقیق به

 یهاا جهات در  یداریمعندست  مد که تفاوت ههکتار ب

در هکتاار   دارخشاکه مختلف جغرافیایی نداشتند. تعداد 

نتاایج  کاه   شدمختلف جغرافیایی ارزیابی  یهاجهتدر 

وجود  یداریمعنمختلف تفاوت  یهاجهتنشان داد در 

ین مقایساه بارای تعاداد درختاان     (. هم4ندارد )جدول 

، دارخشاکه و همانناد  گرفات  زنده در هکتار نیاز انجاام   

مختلاف جغرافیاایی    یهاا جهات بین  یداریمعنتفاوت 

 (.4مشاهده نشد )جدول 
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 (هستند یارباه معشتا ± میانگین شامل اعداد) جغرافیایی مختلف یهاجهت در دارخشکه حجم -4 جدول

 جغرافیایی جهت
 فتادها دارخشکه

(/ha3m) 

 دارخشکه

 (ha3m/) سرپا

 ریز دارخشکه

(/ha3m) 

 دارخشکه کل حجم

(/ha3m) 

 درخت تعداد

 هکتار در زنده

 دارخشکه تعداد

 هکتار در

 b 1/9±1/6 a 1/117±1/110 a 01/6±2/1 a 21/9±9/6a 12/9±7/1 a 9/2±/01 جنوب

 ab 7/1±2/2 a 1/19±1/14 a 20/1±4/9 a 22/9±9/2 a 40/7±1/6 a 2/1±/09 غرب

 ab 1/4±0/0 a 1/11±1/14 a 22/1±9/2 a 91/2±1/6 a 40/7±9/7 a 2/4±/07 شمال

 ab 9/±2/0 a 1/111±1/112 a 21/1±4/4 a 20/9±6/2 a 94/4±9/0 a 4/6±09/6 غربی شمال

 a 7/± 9/9 a 1/10±1/117 a 21/7±9/1 a 21/9±1/0 a 44/1±1/7 a 0/90±20/7 شرق

 

 بحث
 ریتأثپویایی جنگل را تحت  تواندیم ریمومرگ نرخ

نیازمناد توجاه جادی اسات      رونیا ااز  و دهدیمقرار 

(Yang et al., 2003.) نتایج، مشخن شد که  براساس

بسایار   علمدار تنگ ۀمنطق در بلو  درختان ریوممرگ

 ریا وممارگ  بیشترین. استدرصد  17حدود در و  زیاد

 متار یسانت 01-01 قطری یهاطبقه در تحقیق این در

 41-11 و 91-41 قطاااری طبقاااۀ در  ن از بعاااد و

 کلای  طاور به ریوممرگ نرخ .شد مشاهده یمتریسانت

عوامال زیساتی، غیرزیساتی یاا      از ناشای  ممکن است

(. اگرچااه Zhu et al., 2017تااراکم درختااان باشااد )

پایین شااید باه ایان دلیال      در طبقاتزیاد  ریوممرگ

دسات  هختاان کوچاک در رقابات بارای با     باشد که در

 فااات و  ه باااو همچنااین مقابلااغااذایی  وردن مااواد 

 ایان  از (.Liu et al., 2018ناد ) ترفیضاع  هاا یماار یب

این درختان با توجاه باه ضاعف رویشاگاه در      گذشته،

مغلااوب  ،رقاباات باارای کسااب مااواد غااذایی از خااا  

 تحقیااق در کااه حااالیدر. شااوندیماادرختااان قطااور 

Hosseini et al. (2013) درختاان  ریوممرگ بیشترین 

 71 و 91 ،1 قطااااری طبقااااات در ایراناااای بلااااو 

هماۀ  در زیااد   ریا وممرگ. است شده ذکر یمتریسانت

ایان مسائله    ةدهناد نشاان  ممکن استطبقات قطری 

دیرزیستی درختان بلو  نتیجۀ در  ریوممرگباشد که 

 ریا وممارگ  شفتگی سبب این نوع نوعی بلکه نیست، 

ن مشاخن  ادیگار محققا   هاای پژوهشست. اما شده ا

فزونای   نهیبرابرسا با افزایش قطار   ریوممرگکرده که 

 زیاااد ریااومماارگ(. Adame et al., 2010) یاباادماای

 هاای پاژوهش هاای زاگارس در   درختان بلاو  جنگال  

 ;Golmohamadi et al., 2017) است شده ذکر مختلف

Hosseini et al., 2013) .ریا وممرگ یهاعلت از یکی 

 اخیر بیماری زغالی بلاو   یهاسال در ژهیوبه درختان

 از زیاادی  تعاداد  رفتن بین از سبب بیماری است. این

شاده اسات    ایاران  غارب  در بلاو   درختاان  یهاهیپا

(Mirabolfathy, 2013) .میادانی  مشااهدات  براساس 

 زغاالی  بیمااری  وجاود   ثار نیز علمدار تنگ ۀمنطق در

 در. باود  دومشاه  دارخشکه درختان روی وفور به بلو 

 ریا وممارگ  نارخ  بین مشخصی ارتبا  پژوهش منطقۀ

 بیشاترین  اما ،نیامد دستبه مختلف قطری طبقات در

با توجاه  . بود قطرکم درختان به مربو  ریوممرگ نرخ

در درختان  ریوممرگعامل  نیترمهمبه اینکه خشکی 

باا توجاه    ترکوچکشاید بتوان گفت که درختان  است

نسبت به دیگار درختاان    ترفیضع یاشهیریستم به س

 در ماؤثر  عوامل از .انددادهحساسیت بیشتری را نشان 

 دامناه اشااره   شیب و جهت به توانیم ریوممرگ نرخ

 ایاان در امااا(. Golmohamadi et al., 2017) کاارد

 11حاضار در   پاژوهش و باا توجاه باه نتاایج      بررسی

 ریتاأث  دریاا  حساط  از ارتفاع و جغرافیایی جهت ،هکتار

بنابراین . نداشتند درختان ریوممرگ نرخ بر یداریمعن
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درختان بلاو  ایرانای در    ریوممرگنرخ  گفت توانیم

از عاواملی اکولاوژیکی نباوده و     متاأثر  منطقۀ تحقیاق 

از دیگار عوامال مثال بیمااری و      متأثر تواندیمبیشتر 

 باه  اول باار  بارای  تحقیق این فعالیت انسانی باشد. در

 براساااس زاگارس  بلااو  هاای دارخشااکه یبناد قاه طب

 مختلاف  نامحققا . شاد  پرداختاه  ظااهری  یهایژگیو

 ارائاه  دارخشکه انواع برای را یگوناگون یهایبندطبقه

 ،(Behjou et al., 2018; Gould et al., 2008) اندداده

 و معتادل  یهاا ساتم یاکوس در تحقیقات این بیشتر اما

 باه  هاا دارخشاکه  یاق تحق این در. است بوده سردسیر

 باه  کادام  هر سرپا و افتاده هایدارخشکه و گروه هفت

 .شدند تفکیک گروه سه

 یشناسا جنگال  در بسزایی تأثیر ریز هایدارخشکه

 ةکربن، ذخیار  ةبه ذخیر توانیمدارند که از  ن جمله 

 ویژهبه هاقار نیتروژن و همچنین ایجاد زیستگاه برای 

 ;Woodalla & Liknes, 2008هااا )اسکومایساات

Saunders et al., 2011; Nordén et al., 2004 اشاره )

 معماول طاور  به یریگاندازه در سختی دلیلبه کرد. اما

. شاود یما  پوشیچشم تحقیقات در  نها یریگاندازه از

 یریگاندازه نیز ریز هایدارخشکه حجم تحقیق در این

 از گااروه ایاان را هکتااار در حجاام کمتاارین کااه شااد

یکای از   .بودناد  داده اختصااص  خاود  باه  هادارخشکه

انساانی و   یهاا ی شافتگ  ،دالیل احتمالی ایان مسائله  

 اساات هااای ریااز توساام انسااان    برداشاات چااوب 

(Eräjää et al., 2010 زیاارا .) پااژوهشدر منطقااۀ 

و شااید   رایاج اسات   شدتبهگردشگری و کوهنوردی 

بیش از حد از استفادة  ،ریز یدارهاهخشکدلیل کاهش 

 تاش توسام گردشاگران و     بارای روشان کاردن    نها 

 یهاا خشاکه بکر مقدار  یهاتودهکوهنوردان باشد. در 

اماا باا    ،(Moridi et al., 2016) استتوجه شایان ریز 

و نقاش   دارهاا خشاکه توجه به کاهش شدید این ناوع  

از کاهش بیش از حاد  نهاا در    باید نها در اکوسیستم 

 جنگل جلوگیری شود.

 مرباو   هاا دارخشکه حجم شترینبی دیگر طرآ از

و  Sefidi یهاا افتهی با همسو که بود افتاده درختان به

Marvie  Mohadjer (2010 )حجام  کلی طوربه. است 

 مکعب متر 22 حدود شدهبررسیجنگل  در هادارخشکه

 در کناون  تاا  اینکاه  باه  توجاه  با.  مد دستهب هکتار در

 غارب  ایهجنگل در هادارخشکه حجم مشابه تحقیقات

 زاگارس  منااطق  دیگار  با مقایسه امکان ،نشده محاسبه

 و دامنه شیب، جهت مثل محیطی عوامل. نداشت وجود

 ماوارد  از( Christensen et al., 2003) تاوالی  مراحال 

 ایاان در امااا هسااتند، هااادارخشااکهانباشاات  در مااؤثر

 باا  دارخشاکه  حجام  بین همبستگی گونههیی تحقیق

هاای حجام   یکی از علت .نشد مشاهده محیطی عوامل

ممکان  های بلاو  زاگارس   ها در جنگلدارخشکهزیاد 

( چاوب بلاو  ایرانای    gr/cm3 1.0) چگالی زیااد  است

چوب چگالی زیرا هرچه  ،(Saeedi et al., 2017باشد )

 شاااد  ن کنااادتر خواهاااد  ۀتجزیااا ،باشااادبیشاااتر 

(Mori et al., 2014.) 

 یجغرافیاای  جهتتأثیر  ،تحقیق این نتایج براساس

 یاگوناه به ؛است داریمعن افتاده هایدارخشکه بر تنها

 افتاااده دارخشااکه حجاام کمتاارین و بیشااترین کااه

 ،شاد  مشااهده  جنوبی و شرقی هایجهت در ترتیببه

بار حجام    یداریمعنا  ریتاأث اما ارتفاع از ساطح دریاا   

 یهاااافتااهیهااا نداشاات کااه ناهمسااو بااا  دارخشااکه

Gonzalez  وLuce (2013 )ین بیشاترین . همچناست 

 و افتااده  هاای دارخشاکه  باه  مربو  هادارخشکه حجم

 یهاا افتاه ی باا  همسو که بود سرپا دارخشکه  ن از بعد

 .(Yuan et al., 2017) است نامحقق دیگر

هاای غارب و   جدی در جنگل یمشکل ،زوالپدیدة 

ن رفاتن  از بای  سابب کاه   است پژوهشمنطقۀ  ژهیوبه

است. این مسئله  ه شدهقطبیش از نیمی از درختان من

های ایان  نابودی جنگل برایزنگ خطری  ممکن است

در منطقااه  دارهخشااک. کمتاارین حجاام باشاادمنطقااه 

ناشای از   ممکن اسات ریز بود که  دارهخشکمربو  به 

 نها توسم کوهنوردان منطقه باشاد. بناابراین   استفادة 

اساتفاده از   در زمیناۀ  موزشای   یهابرنامهتدوین لزوم 

 ریوممرگزیاد با نرخ  منطقۀ تحقیقدر  هژیوبهطبیعت 

چراکاه اساتفاده از ایان     ،ناپذیر استاجتنابضروری و 
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ناابودی  نهاا و در نتیجاه ناابودی      سابب  دارهاهخشک

. در نهایت توصایه  شودیمکاردهای  نها در اکوسیستم 

و همچناین   ریا وممارگ بارای کااهش نارخ     شاود یم

سارعت  باه  جنگلکاری یهابرنامهافزایش درختان زنده 

 شود.اجرا  تحقیقمنطقۀ در 
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Abstract 

Forest decline is an important and complicated phenomenon that happened in most world oak forests. 

This research aims at the determination of mortality rate, the volume of deadwood, and also the 

designation of the ecological factor affecting these mentioned parameters in Tange Alamdar, Behbahan. 

To do so, a 50 hectares oak forest was selected and 30 systematic randomized sample plots (25 Are) 

were established in this site. Within each sample plot, mortality rate, deadwood volume in different 

classes (coarse and fine dead wood), slope, elevation, landform, and terrain shape indexes, and aspect 

were recorded. Pearson’s correlation coefficient and one-way ANOVA were used for data analysis. The 

result indicated that standing dead tree, fallen dead tree, and fine woody debris volume were 7.01, 15.21, 

and 0.039 m3 ha-1, respectively. Persian oak mortality rate in the studied site was 57 percent and the 

highest rate belonged to the 10-15 cm d.b.h class. The high rate of mortality had no correlation with 

elevation and aspect. Also, deadwood volume and number in the different studied groups had no 

significant correlation with physiographical features. A high level of mortality rate in all of the diameter 

classes might imply that mortality is not the result of aging but some kind of disturbances. One of the 

possible reasons for low fine woody debris volume could be related to human disturbances. Overall, 

reforestation should be considered in the studied site to decrease the mortality rate.   

Keywords: dead wood, forest decline, land form, fine woody debris, Persian oak 

 

 


