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مقاله پژوهشی

برآورد حجم خشکهدار و نرخ مرگومیر درختان بلوط ایرانی در ارتباط با برخی عوامل محیطی
در جنگلهای بلوط زاگرس (پژوهش موردی :تنگ علمدار ،بهبهان)
4

سارا پرنیان کالیه ،1مصطفی مرادی  ،*2کیومرث سفیدی 3و رضا بصیری

 .0دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان ،بهبهان.
 .2استادیار گروه جنگلداری دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان ،بهبهان.
 .9دانشیار ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی.
 .4دانشیار گروه جنگلداری دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان ،بهبهان.
(تاریخ دریافت0961/4/29 :؛ تاریخ پذیرش)0961/6/1 :

چکیده
خشکیدگی درختی پدیدة مهم و پیچیدهای است که در بیشتر جنگلهاای بلاو جهاان روی داده اسات .ایان تحقیاق باا هادآ بار ورد
مرگومیر ،حجم خشکهدارها و عوامل اکولوژیکی مؤثر بر نها در منطقۀ تنگ علمدار بهبهان اجرا شد .به این منظور یک قطعۀ  11هکتاری
انتخاب و در ن  91قطعه نمونۀ  21ری بهصورت تصادفی سیستماتیک پیاده شد .در این قطعات نرخ مارگومیار درختاان بلاو  ،حجام
خشکهدارها در گروههای مختلف (اعم از درشت و ریز) ،شیب ،ارتفاع از سطح دریا ،شکل زمین ،شکل دامنه و جهت دامناه انادازهگیاری و
ثبت شد .از ضریب همبستگی پیرسون و زمون تجزیۀ واریانس یکطرفه برای تجزیهوتحلیل اطالعات استفاده شد .نتایج نشان داد که حجم
خشکهدارهای سرپا ،افتاده و ریز بهترتیب  01/20 ،7/10و  1/196متر مکعب در هکتار است .نرخ مرگومیر درختان بلو در منطقۀ تناگ
علمدار بسیار زیاد و در حدود  17درصد است .بیشترین مرگومیر در این تحقیق در طبقههای قطری  01-01سانتیمتاری مشااهده شاد.
نرخ زیاد مرگومیر متأثر از ارتفاع از سطح دریا و جهت جغرافیایی نبود .از طرآ دیگر ،حجم و تعداد خشاکهدارهاا در گاروههاای مختلاف
همبستگی معنیداری با متغیرهای فیزیوگرافی نداشت .مرگومیر زیاد در همۀ طبقات قطری ممکن است نشاندهندة این مسئله باشد کاه
مرگ ومیر در نتیجۀ دیرزیستی درختان بلو نیست ،بلکه نوعی شفتگی سبب ن شده است .همچنین یکی از دالیل احتماالی کام باودن
حجم خشکهدار ریز ،شفتگیهای انسانی است .بنابراین با توجه به مرگومیر زیاد در این منطقه توصیه میشود ضامن برناماهریازی بارای
حفظ جنگل ،فعالیتهای جنگلکاری و احیا انجام گیرد.

واژههای کلیدی :خشکهدار ،زوال جنگل ،بلو ایرانی ،شکل زمین ،خشکهدار خرد.

مقدمه
خشکیدگی درختی پدیدة مهام و پیچیادهای اسات
که از حدود یک قرن پیش در بیشتر جنگلهاای بلاو
جهان و در سالیان اخیر نیز در جنگلهای بلو زاگرس
 نویسندة مسئول

در پااای خشکساااالیهاااای متاااوالی روی داده اسااات
( .)Bigler et al., 2006در طااول قارنهااای گذشااته،
مساحت جنگلهای بلو بهطور پیوساته در قاارة اروپاا
کاهش یافته است (.)Sonesson & Drobyshev, 2010
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ایاان کاااهش تنهااا مخااتن اروپااا نبااوده ،بلکااه
در مریکاااا ( )Fei et al., 2001و خااااور میاناااه
( )Attarod et al., 2017; Tiberi et al., 2016نیاز
گزارش شده است .عوامل متعدد زنده و غیرزنده سبب
از بین رفتن جنگلهای بلو شدهاناد ( & Sonesson
 .)Drobyshev, 2010; Andersson et al., 2011ایان
عواماال بااا توجااه بااه نیازهااای رویشااگاهی ،اقلیماای و
همچنین ویژگیهای اکوفیزیولوژیک خااص هار گوناۀ
بلو متفاوتاند ( .)Andersson et al., 2011بناابراین
اطالع از عوامل مؤثر بر زوال ،در رابطاه باا گوناههاای
مختلف بلو و همچنین شدت اثار نهاا مایتواناد در
برنامهریزی بهتر و اطاالع از شارایم موجاود و یناده
کمک مؤثری کند.
در جنگل های غرب کشور نیاز زوال بلاو ایرانای
( )Quercus brantiiطاای پااژوهشهااای متعااددی
گزارش شاده اسات .در ایان تحقیقاات ،علات زوال و
خشااااک شاااادن درختااااان بلااااو ایراناااای را
عواملی مانناد قاار Biscogniauxia mediterranea
( ،)Mirabolfathy et al., 2011کاااهش بارناادگی
( ،)Attarod et al., 2017پدیااادة گردوخاااا
( )Roushani Nia et al., 2018و فیزیاااوگرافی
()Mirzaei et al., 2018; Hosseini et al., 2017
دانستهاند .اما عامل اصلی زوال را میتاوان خشکساالی
و بروز تنشهاا دانسات کاه درخات را دچاار ضاعف
فیزیولوژیک میکند ( .)Bigler et al., 2006در چناین
شرایطی هر عاملی که بهنحاوی باا حیاات درختاان و
رشد و نمو نها در ارتبا است ،میتواناد بار مقاومات
درختان به تنش های محیطی تأثیر بگذارد و درختاان
تضعیف شده را مستعدتر به خشکیدگی و مارگ کناد.
بنااابراین تعیااین حااد تااأثیر عواماال دشااوار اساات
(.)Das et al., 2008
پیامااد زوال گسااترده در جنگاالهااای زاگاارس بااا
وسااعت  1میلیااون هکتااار بااا غالبیاات گونااۀ بلااو
( ،)Sagheb Talebi et al., 2014افازایش چشامگیر
حجم خشکه دارها در انواع مختلف است .اما تاا کناون
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پژوهشی در زمینۀ تعیین حجم و انواع خشکهدارها در
جنگل هاای زاگارس صاورت نگرفتاه اسات .در دیگار
اکوسیستم های جنگلی ایران به خصاوص جنگال هاای
ناحیۀ رویشی هیرکانی و از جمله جنگل های معتدلاه،
مقدار و حجم خشکه دارها با توجاه باه پاژوهش هاای
متعدد در رویشگاههای مختلف متفاوت باوده و تاا 10
متاااار مکعااااب نیااااز گاااازارش شااااده اساااات
( .)Sefidi & Marvie Mohadjer, 2010اما با توجه به
وجود پدیدة زوال در جنگلهای خشک و نیمهخشاک
کشااور و خشااکیدگی درختااان بلااو ایراناای در ایاان
جنگل ها ،هنوز از کمیت ،کیفیت ،حجم خشکهدارها و
حتی کارکرد زیستمحیطی نها در جنگلهاای بلاو
زاگرس اطالعاتی در دسترس نیست.
تا کنون پژوهشهای اندکی دربارة نارخ مارگومیار
درختان بلو ایرانی و عوامل مؤثر بر ن در جنگلهاای
زاگرس انجام گرفته اسات .در برخای از ایان تحقیقاات
مشااخن شااده کااه ارتبااا معناایداری بااین قطاار
و ارتفااااع باااا مقااادار خشاااکیدگی وجاااود نااادارد
( ،)Hosseinzadeh & Najafifar, 2016درحاالی کااه
برخی تحقیقات بیانگر رابطۀ معنیدار بین قطر و مقادار
خشکیدگی اسات ( .)Golmohamadi et al., 2017اماا
در هاایی یااک از ایاان پااژوهشهااا حجاام و مقاادار
خشااکهدارهااا مشااخن نشااده اساات .گااروهبناادی
خشکهدارها براساس ویژگیهای ظاهری یکی از اولاین
کارهااایی اساات کااه در پااژوهشهااای مربااو بااه
خشکهدارها انجام میشود .اما با هیی نوع طبقاهبنادی
برای خشکه دارهای جنگلهای زاگرس صورت نگرفتاه
است .بررسی این مسئله از ن نظر ضروری است که با
توجه به شرایم رویشگاهی هیی یک از طبقهبندیهای
موجود بهصورت کامل دربرگیرندة اناواع خشاکهدارهاا
در جنگاالهااای زاگاارس نیساات .بااهطااور مثااال
خشکه دارهای ریز کارکردهای مهمی در زمیناۀ تناوع
زیسااتی قااار هااا در اکوسیسااتم جنگلاای دارنااد
( ،)Nordén et al., 2004اماا هایی ناوع اطالعااتی از
کمیت و کیفیت این نوع خشکهدارهاا در جنگالهاای
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بر ورد حجم خشکهدار و نرخ مرگومیر درختان بلو ایرانی در...

بلو زاگرس وجود ندارد .بنابراین با توجه باه اهمیات
نها ،ضروری است تا حاداقل مقادار و حجام نهاا در
جنگلهای خشک ایران مشخن شود.
بر ورد مقدار خشکه دارها در انواع مختلف ،ناه تنهاا
بیانگر مقدار درختان مردة جنگل است ،بلکه میتواناد
اطالعات مهمی دربارة ذخیره کربن و همچنین جریان
کااربن در اکوسیساااتم در اختیاااار ماااا قااارار دهااد
( .)Forrester et al., 2015زیارا تحقیقاات مشاخن
کرده است که خشکه دارهای افتاده و معلق (که هناوز
روی زمین قرار نگرفته اند) ،کارکرد متفاوتی در جریان
اکوسیساااااتم در اکوسیساااااتم جنگااااال دارناااااد
(.)Law et al., 2019
یکی از مشخصه هاای مهام جنگال هاای طبیعای،
انباشت خشکهدارها پس از مرگومیار درختاان اسات
که امروزه شااهد افازایش نهاا در جنگالهاای بلاو
زاگرس هستیم .با توجه به اینکه این جنگلها بهشدت
تخریب شاده اناد و جنباۀ حفااظتی دارناد ،اطاالع از
وضعیت و حجم خشکه دارهاا مایتواناد کارکردهاایی
به جز اطالعات مدیریتی مثال الگاوبرداری از طبیعات
داشااته یااا نقااش شاایوههااای ماادیریتی در مقاادار
خشکه دارها داشته باشد .از اینرو اهداآ ایان تحقیاق
شااامل باار ورد ناارخ ماارگومیاار و تعیااین حجاام
خشکه دارهاا اعام از خشاکهدار درشات و ریاز اسات.
تعیین اثرپذیری مرگومیر و انباشت درختاان خشاک
از شاارایم فیزیکاای زمااین نیااز از دیگاار اهااداآ ایاان
پژوهش است .شایان توضیح است کاه هار ناوع اقادام
حفاظتی و مدیریتی ،مستلزم داشتن اطالعاات پایاه از
اجزای اکوسیستم مثل انباشت خشاکهدارهاای ریاز و
درشت و همچنین نرخ مرگومیر است.

منطقااه در موقعیاات جغرافیااایی  91°91′19′′عاار
شمالی و  21°11′12′′جناوبی باا ارتفااع  0060متار از
سااطح دریااا واقااع شااده اساات .نزدی اکتاارین ایسااتگاه
هواشناسی به منطقۀ پژوهش ایستگاه بهبهاان باا ارتفااع
 911متر از سطح دریاست کاه دارای متوسام بارنادگی
سالیانۀ  911میلیمتر اسات .همچناین متوسام درجاۀ
حرارت سالیانه در این ایستگاه هواشناسی نیاز  24درجاۀ
سااانتیگااراد اساات .گون اۀ غالااب منطقااه بلااو ایراناای
( )Quercus brantiiاست که باهصاورت بسایار پراکناده
میتوان گونۀ بنه ( )Pistacia atlanticaرا مشاهده کرد.

مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

منطقۀ پژوهش ،تناگ علمادار در اساتان خوزساتان،
 27کیلومتری شرق بهبهان و رشتهکوه زاگرس است کاه
از شمال بهبهان تاا شارق ن کشایده شاده اسات .ایان

شیوۀ اجرای پژوهش

برای بررسی نرخ مرگومیار درختاان بلاو و نیاز
تعیین حجم و نوع خشکهدارها در منطقه ،قطعهای باه
وسعت  11هکتار انتخاب و سپس  91قطعه نمونۀ 21
ری دایاارهای باااهصاااورت تصاااادفی سیساااتماتیک
( )Hosseinzadeh & Najafifar, 2016پیاااده شااد.
سپس در هر قطعه نمونه ،عوامل محیطی شامل ارتفاع
از سطح دریا ،شیب و جهت شیب اندازهگیاری و ثبات
شد .در هر یک از قطعات نمونه تعداد درختان زناده و
خشکهدار با قطر بیش از  01ساانتیمتار و مشخصاات
درختان زنده شامل قطر برابرسینه ،قطر تاا و ارتفااع
برداشت شد .در خشکه دارهاا ایان مشخصاات شاامل
طاااااول یاااااا ارتفااااااع خشاااااکهدار و قطااااار
در نقطاااۀ ابتااادایی ،میاااانی و انتهاااایی تناااه باااود
( .)Sefidi & Marvie-Mohadjer, 2010بااارای
اندازهگیری قطر از خمکش دو بازو (سانتیمتر) ،بارای
اندازهگیری طول درختان از متر نواری و برای محاسبۀ
ارتفاع درختان از شیبسنج استفاده شد.
همچنااین افاازونباار خشااکهدارهااای باازرگ،
خشکهدارهای ریز (با قطر کوچکتر از  01سانتیمتار)
نیز اندازهگیری شد .برای اندازهگیاری خشاکهدارهاای
خرد ،از قطعات نمونه با مساحت ثابت استفاده شد .در
مرکز هر قطعه نمونه یک قطعه نمونۀ کوچک دایارهای
با شعاع  2متر پیاده شد ()Woodall & Nagel, 2007
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و همۀ خشکهدارهای با قطر کوچکتر از  01سانتیمتار
اندازهگیری شد .در پژوهشهای مختلف خشکهدارها باه
انواع مختلفی تقسیم شدهاند که از ن جمله میتوان به
دو دسااتۀ کلاای خشااکهدار ساارپا و افتاااده اشاااره کاارد
( .)Lanna & Laroque, 2007بااا توجااه بااه نااوع
اکوسیستم منطقه و وجود ویژگیهای ظااهری متفااوت
در خشکهدارها ،در این پژوهش خشکهدارها با توجه باه
مشاااهدات میاادانی بااهشاارز زیاار دسااتهبناادی شاادند.
براساس پژوهش های میدانی ،خشکهدارها به سه طبقاۀ
سرپا ،افتاده و ریز طبقاهبنادی شادند و هار طبقاه باه
طبقات کوچکتری به شرز زیر تقسیم شد.
 .0خشکهدارهای سرپا :این طبقاه براسااس وجاود
تا  ،شاخه های اصلی ،فرعی و پوسات باه ساه دساته
تقساایم شااد :الااف) خشااکهدارهااای ساارپا کااه دارای
شاااخههااای اصاالی و فرع ای بودنااد و پوساات درخاات
همچناااان روی تناااه و شااااخههاااا بااااقی باااود؛ ب)
خشکهدارهای سرپا که دارای شاخههای اصلی و فرعی
بودند ،اما پوست تنه و شاخههاا پوسایده شاده باود و
اثری از نها نبود یا بسیار کم باود؛ ) خشاکهدارهاای
سرپا که تا درخت از بین رفتاه و تنهاا تناۀ درخات
بهصورت سرپا باقی مانده بود.
 .2خشکهدارهای افتاده :این طبقه از خشاکهدارهاا
کامالً روی زمین قرار داشتند .این طبقه نیاز براسااس
وجود شاخههای اصلی ،فرعی و وجود پوسات باه ساه
دسته تقسیم شدند :الاف) خشاکهدارهاای افتااده کاه
دارای شااااخههاااای اصااالی و فرعااای بودناااد؛ ب)
خشکهدارهای افتاده که دارای شاخههای اصلی بودناد،
اما شاخه های فرعی خود را از دست داده بودند و هیی
شااااخۀ فرعااای روی نهاااا بااااقی نماناااده باااود؛ )
خشکهدارهای افتاده که بدون شاخۀ اصالی و فرعای و
بدون پوست بودند .از این دسته از خشاکهدارهاا تنهاا
تنه باقی مانده بود که روی زمین قرار گرفته بود.
 .9خشااکهدارهااای ری از :خشااکهدارهااای بااا ابعاااد
کوچکتر از  01سانتیمتار باا عناوان خشاکهدارهاای
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ریز 0طبقه بندی شدند و شاامل شااخه هاای کاوچکی
بودند که در سطح عرصه پراکنش داشتند.
شاخص شکل زمین ،شکل دامنه و جهت دامنه

همچنین شاخنهای شکل زمین ،2شکل دامنه 9و
جهت دامنه بهعناوان عوامال فیزیوگرافیاک ماؤثر بار
انتشااااار پوشااااش گیاااااهی محاساااابه شاااادند
( .)McNab, 1989برای انادازهگیاری شااخن شاکل
زمین از مرکز قطعه نمونه ،شیب زمین در چهار جهات
اصلی قرائت و در نهایت میانگین شایبهاای مختلاف
بهعنوان معیاری از شکل زماین ثبات شاد .ایان عادد
معیاری کمای از شاکل زماین را باهدسات مایدهاد.
شاخن شکل دامنه با قرائت شیب در جهتهای اصلی
و فرعی جغرافیایی و میانگین گیاری باهدسات ماد و
شاخن جهت دامنه با اندازهگیری زیموت در راستای
شیب کلی دامنه در مرکز هر قطعه نموناه و از طریاق
رابطۀ زیر بهشکل کمی بر ورد شد:
رابطۀ 0

A1 = cos (A2- 45) +1

A1زاویۀ تبدیلشده در محادودة باین صافر تاا 2
به عنوان شاخن جهت دامناه و  A2زیماوت قرائات
شده است (.)Beers et al., 1966
همچنین ارتفاع از سطح دریا با توجه باه محادودة
ارتفاااعی منطقااه ( 111-0011متاار از سااطح دریااا)
بااااه سااااه طبقااااۀ  011متااااری تقساااایم شااااد
(.)Golmohamadi et al., 2017
تجزیهوتحلیل آماری

در این پژوهش برای اندازهگیری حجم خشکهدارها
در گااروههااای مختلااف از رواباام زیاار اسااتفاده شااد
(.)Sefidi et al., 2013
رابطۀ 2
1. Fine woody debris
2. Landform Index
3. Terrain Shape Index
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نتایج

رابطۀ 9
 Vحجم به متر مکعب L ،طول به متر و ،Am،Ab
 Atبهترتیب قطر ابتدا ،میانه و انتهای خشکهدار اسات.
همچنین بارای محاسابۀ حجام کنادههاا از رابطاۀ 9
استفاده شد .که در ن  Vحجم کنده به متر مکعبL ،
ارتفاع کنده به متر و  Amقطر میانۀ کنادة خشاکهدار
است (.)Sefidi et al., 2013
از ضاااریب همبساااتگی پیرساااون بااارای تعیاااین
همبستگی بین حجم خشکهدارهاا باا عوامال محیطای
استفاده شد .برای بررسی وجود یا نبود ارتبا معنایدار
حجاام کاال و حجاام طبقااات مختلااف خشااکهدارهااا و
همچنااین رابطااۀ تعااداد خشااکهدارهااا در هکتااار بااا
متغیرهای اکولوژیکی شامل ارتفاع از سطح دریا ،شاکل
دامنه ،شکل زمین ،شیب دامنه و جهت دامنه از زماون
همبسااتگی پیرسااون اسااتفاده شااد .از زمااون تجزی اۀ
واریانس یکطرفه برای بررسی وجاود اخاتالآ معنایدار
بین حجم خشکهدارها ،تعداد درختان زنده و خشاکهدار
در جهتهاای جغرافیاایی مختلاف و طبقاات ارتفااع از
سطح دریا بهره گرفته شاد .در صاورت وجاود اخاتالآ
معنیدار از زمون دانکن برای بررسی معنایداری باین
گروهها استفاده شد .این تحلیلها با استفاده از نرمافازار
 SPSSنسخۀ  09انجام گرفت.

مشخصههای کمّی درختان زنده و خشکهدارها

در قطعااات نمونااۀ بررساایشااده متوساام قطاار
برابرسینه و پوشاش تااجی درختاان بلاو ایرانای در
منطقااه بااهترتیااب  21سااانتیمتاار و  9/9متاار مربااع،
متوساام ارتفاااع کاال درختااان در قطعااات نمونااۀ
بررساایشااده  1/41متاار و متوساام سااطح مقطااع
برابرسینه در هکتار  1/04دسایمتار مرباع در هکتاار
بهدست مد.
متوسم طول خشکهدارها  4/41متر ،قطر ابتادایی
 21سااانتیمتاار ،قطاار میااانی  02سااانتیمتاار و قطاار
انتهایی  2/9ساانتیمتار محاسابه شاد .ساطح مقطاع
برابرسینه نیز  1/01دسیمتر مربع در هکتار بود.
حجم خشکهدارها

در طبقات مختلاف حجام خشاکه دارهاای سارپا،
افتااده و ریااز باهترتیااب  01/20 ،7/10و  1/196متاار
مکعاااب در هکتاااار باااود (جااادول  .)0بناااابراین
خشااکهدارهااای افتاااده بیشااترین حجاام را بااه خااود
اختصاااص داده بودنااد .درحااالی کااه کمتاارین حجاام
 1/196متر مکعب مربو به خشکهدارهاای ریاز باود
(جدول .)0

جدول  -0طبقهبندی و حجم خشکهدارها در گروههای مختلف
طبقات خشکهدار

حجم (متر مکعب در هکتار)

درصد از حجم کل

خشکهدار سرپا

7/10

90/19

خشکهدار افتاده

04/67

97/61

خشکهدار ریز

1/196

1/07

حجم کل خشکهدار

22/12

011

نرخ مرگومیر

نتایج این تحقیق مشخن کارد کاه باهطاور کلای
میانگین نارخ مارگ ومیار درختاان بلاو در منطقاۀ
پژوهش  17درصد است .برای بررسی دقیاق تار تاأثیر

قطر برابرسینه بر مرگ ومیر درختان بلو در منطقاه،
نرخ مرگومیر در طبقات قطری مختلف محاسبه شاد.
براساااس نتااایج ،ناارخ ماارگومیار در طبقااات قطااری
مختلف متفاوت بود و روند مشخصی بین قطر درختان
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و نرخ مرگومیر مشاهده نشد (شکل  ،)0اماا کمتارین
ماارگومیاار در درختااان بااا قطاار  41-41ساانتیمتاار
مشاااهده شااد .درحااالی کااه بیشااترین ماارگومی ار را
درختان با قطر  01-01سانتیمتر داشاتند (شاکل .)0
برای بررسی بهتر و جامع مسئلۀ مارگومیار ،طبقاات
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ارتفاعی و همچنین جهتهای جغرافیایی نیاز بررسای
شااد .بنااابر نتااایج ،ناارخ ماارگومی ار در جهااتهااای
جغرافیااایی (جاادول  )2و طبقاۀ ارتفاااعی (جاادول )2
تفاوت معنیداری را نشان نداد.

شکل  -0نرخ مرگومیر درختان بررسیشده در طبقات قطری مختلف
جدول  -2نرخ مرگومیر در جهتهای جغرافیایی و طبقات ارتفاعی مختلف
میانگین ±اشتباه معیار

متغیرهای بررسیشده
جنوب

91/1±1/9 a

غرب

71/2±9/2 a

شمال

90/9±9/6 a

شمال غربی

91/4±01/0 a

شرق

14/1±1/2 a

111-611

91/2±4/0 a

611-0111

94/2±9/6 a

0111-0011

10/1±6/2 a

جهت جغرافیایی

طبقات ارتفاعی (متر)

شاخص شکل زمین ،شکل دامنه و جهت دامنه

در این بررسای شااخن کال شاکل زماین 09/97
درصد ،شکل دامناه  01/01درصاد و شااخن جهات
دامنه  1/77درصد در بین قطعات نمونه بهدسات ماد.

نتااایج زمااون همبسااتگی نشااان داد کااه بااین حجاام
خشکهدارهاا باا متغیرهاای اکولاوژیکی شاامل شاکل
دامنااه ،جهاات دامنااه و شااکل زمااین همبسااتگی
معنیداری وجود ندارد (جدول .)9
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همچنین تعداد خشکهدار نیز همبستگی معنیداری باا
عوامل فیزیاوگرافی بررسایشاده نشاان ناداد .هماین
نتیجه برای تعداد درختان زنده در هکتار نیز مشااهده
شااد و ارتبااا معناایداری بااین نهااا و متغیرهااای
فیزیوگرافی دیده نشد (جدول .)9

همبستگی بین حجم و تعداد خشکه دار با عوامل
رویشگاهی

نتااایج همبسااتگی پیرسااون نشااان داد کااه حجاام
خشکه دارها در طبقات مختلف (سارپا ،افتااده و ریاز)
همبستگی معنیداری با متغیرهای فیزیوگرافی نادارد.

جدول  -9همبستگی بین حجم و تعداد خشکهدار با عوامل رویشگاهی
تعداد درخت زنده

تعداد خشکهدار

حجم خشکهدار ریز

حجم خشکهدار افتاده

حجم خشکهدار سرپا

حجم کل خشکهدار

ارتفاع از سطح دریا

جهت دامنه

شکل دامنه

شکل زمین

تعداد خشکدار

شیب دامنه

تعداد درخت زنده

0

1/10

-1/21

-1/90

1/16

1/22

1/17

1/09

1/21

1/90

1/27

0

-1/01

**1/10

*1/42

**1/91

-1/21

-1/14

-1/29

-1/02

1/11

0

-1/10

-1/02

-1/11

-1/04

-1/24

-1/29

-1/24

-1/00

0

1/12

**1/19

-1/20

1/19

-1/99

-1/91

-1/11

0

**1/12

-1/14

1/22

-1/01

-1/19

1/09

0

-1/21

1/09

-1/94

-1/99

-1/10

0

-1/06

*/41

1/21

**1/19

0

1/17

1/14

1/14

0

**1/60

**1/14

0

**1/94

حجم خشکدار ریز
حجم خشکدار افتاده
حجم خشکدار سرپا
حجم کل خشکدار
ارتفاع از سطح دریا
جهت دامنه
شکل دامنه
شکل زمین
شیب دامنه

0

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

اثر ارتفاع از سطح دریا بر خشکهدار

ارتفاع از سطح دریا متغیری است که میتواند ناوع
و حجم خشکه دار را متاأثر ساازد .بارای ایان منظاور
حجم خشکهدارها در گروه های مختلف (افتاده ،سرپا و
ریز) و همچنین حجام کال خشاکهدارهاا در طبقاات
ارتفااعی مختلااف بررسای ماااری شاد .نتااایج تجزیااۀ
واریانس یکطرفه نشان داد که تفاوت معنایداری باین
حجم خشکهدار ریز ،سرپا و حجام کال خشاکهدار در

طبقااات ارتفاااعی مختلااف وجااود ناادارد (شااکل .)2
درصورتی که حجم خشکهدار افتاده در طبقۀ ارتفااعی
 111-611متر از سطح دریا بهطور معنیداری بیشاتر
از دیگر طبقاات ارتفااعی باود .افازونبار ایان ،تعاداد
درختان زنده و تعداد درختان خشکهدار نیز در طبقات
ارتفاعی مختلف بررسی ماری شد که نتایج ن نشاان
داد طبقااات ارتفاااعی تااأثیر معناایدار باار تعااداد
خشکهدارها و درختان زنده ندارد (شکل .)9
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شکل  -2حجم خشکهدارها در گروههای مختلف و در طبقات ارتفاعی مختلف

شکل  -9تعداد درخت زنده و خشکهدار در طبقات ارتفاعی مختلف

تأثیر جهت جغرافیایی بر حجم خشکه دار ،تعداد
درخت زنده و مرده

نتایج تجزیۀ واریانس یکطرفه نشاان داد کاه جهات
جغرافیایی بر خشکهدار سرپا ،خشکهدار ریز و حجم کل
خشکهدار اثر معنیداری نادارد (جادول  ،)4اماا جهات
جغرافیایی بر خشکهدار افتاده تأثیر معنیداری داشات و
بیشترین حجم خشکهدار افتاده با  20/7متر مکعاب در
هکتار در جهت شرقی مشااهده شاد و کمتارین حجام
خشکهدار مرباو باه جهات جناوبی باود (جادول .)1
جهااتهااای غرباای ،شاامالی و شاامال غرباای تفاااوت
معنیداری در حجم خشکهدار افتاده نداشاتند (جادول

 .)1در مجموع حداکثر و حداقل حجام کال خشاکهدار
در این تحقیق بهترتیاب  21/7و  01/6متار مکعاب در
هکتار بهدست مد که تفاوت معنیداری در جهاتهاای
مختلف جغرافیایی نداشتند .تعداد خشاکهدار در هکتاار
در جهت های مختلف جغرافیایی ارزیابی شد کاه نتاایج
نشان داد در جهتهای مختلف تفاوت معنیداری وجود
ندارد (جدول  .)4همین مقایساه بارای تعاداد درختاان
زنده در هکتار نیاز انجاام گرفات و همانناد خشاکهدار،
تفاوت معنیداری بین جهاتهاای مختلاف جغرافیاایی
مشاهده نشد (جدول .)4
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جدول  -4حجم خشکهدار در جهتهای مختلف جغرافیایی (اعداد شامل میانگین  ±اشتباه معیار هستند)
جهت جغرافیایی

خشکهدار افتاده
()m3/ha

خشکهدار
سرپا ()m3/ha

خشکهدار ریز
()m3/ha

حجم کل خشکهدار
()m3/ha

تعداد درخت
زنده در هکتار

تعداد خشکهدار
در هکتار

جنوب

01/±9/2 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

غرب

09/±2/1 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

شمال

07/±2/4 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

شمال غربی

09/6±4/6 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

شرق

20/7±0/90 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

بحث
نرخ مرگومیر میتواند پویایی جنگل را تحت تأثیر
قرار میدهد و از ایان رو نیازمناد توجاه جادی اسات
( .)Yang et al., 2003براساس نتایج ،مشخن شد که
مرگ ومیر درختان بلو در منطقۀ تنگ علمدار بسایار
زیاد و در حدود  17درصد است .بیشترین مارگومیار
در این تحقیق در طبقههای قطری  01-01سانتیمتار
و بعاااد از ن در طبقاااۀ قطاااری  91-41و 41-11
سانتیمتری مشاهده شد .نرخ مرگ ومیر به طاور کلای
ممکن است ناشای از عوامال زیساتی ،غیرزیساتی یاا
تااراکم درختااان باشااد ( .)Zhu et al., 2017اگرچااه
مرگ ومیر زیاد در طبقات پایین شااید باه ایان دلیال
باشد که درختاان کوچاک در رقابات بارای باهدسات
وردن مااواد غااذایی و همچنااین مقابلااه بااا فااات و
بیمااریهاا ضاعیفترناد ( .)Liu et al., 2018از ایان
گذشته ،این درختان با توجاه باه ضاعف رویشاگاه در
رقاباات باارای کسااب مااواد غااذایی از خااا  ،مغلااوب
درختااان قطااور م ایشااوند .درحااالی کااه در تحقیااق
) Hosseini et al. (2013بیشترین مرگومیر درختاان
بلااااو ایراناااای در طبقااااات قطااااری  91 ،1و 71
سانتیمتری ذکر شده است .مرگ ومیار زیااد در هماۀ
طبقات قطری ممکن است نشااندهنادة ایان مسائله
باشد که مرگ ومیر در نتیجۀ دیرزیستی درختان بلو
نیست ،بلکه نوعی شفتگی سبب این نوع مارگومیار

شده است .اما پژوهش هاای دیگار محققاان مشاخن
کرده که مرگ ومیر با افزایش قطار برابرساینه فزونای
مااییابااد ( .)Adame et al., 2010ماارگومیار زیاااد
درختان بلاو جنگال هاای زاگارس در پاژوهش هاای
مختلف ذکر شده است ( ;Golmohamadi et al., 2017
 .)Hosseini et al., 2013یکی از علتهای مرگومیار
درختان به ویژه در سال های اخیر بیماری زغالی بلاو
است .این بیماری سبب از بین رفتن تعاداد زیاادی از
پایه های درختاان بلاو در غارب ایاران شاده اسات
( .)Mirabolfathy, 2013براساس مشااهدات میادانی
در منطقۀ تنگ علمدار نیز ثار وجاود بیمااری زغاالی
بلو به وفور روی درختان خشکه دار مشاهود باود .در
منطقۀ پژوهش ارتبا مشخصی بین نارخ مارگ ومیار
در طبقات قطری مختلف بهدست نیامد ،اما بیشاترین
نرخ مرگ ومیر مربو به درختان کمقطر بود .با توجاه
به اینکه خشکی مهم ترین عامل مرگومیر در درختان
است شاید بتوان گفت که درختان کوچکتر باا توجاه
به سیستم ریشهای ضعیفتر نسبت به دیگار درختاان
حساسیت بیشتری را نشان داده اند .از عوامل ماؤثر در
نرخ مرگ ومیر میتوان به شیب و جهت دامناه اشااره
کاارد ( .)Golmohamadi et al., 2017امااا در ایاان
بررسی و باا توجاه باه نتاایج پاژوهش حاضار در 11
هکتار ،جهت جغرافیایی و ارتفاع از ساطح دریاا تاأثیر
معنیداری بر نرخ مرگ ومیر درختان نداشتند .بنابراین
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میتوان گفت نرخ مرگومیر درختان بلاو ایرانای در
منطقۀ تحقیاق متاأثر از عاواملی اکولاوژیکی نباوده و
بیشتر میتواند متأثر از دیگار عوامال مثال بیمااری و
فعالیت انسانی باشد .در این تحقیق بارای باار اول باه
طبقاهبنادی خشااکهدارهاای بلااو زاگارس براساااس
ویژگیهای ظااهری پرداختاه شاد .محققاان مختلاف
طبقه بندیهای گوناگونی را برای انواع خشکه دار ارائاه
دادهاند (،)Behjou et al., 2018; Gould et al., 2008
اما بیشتر این تحقیقات در اکوسیساتم هاای معتادل و
سردسیر بوده است .در این تحقیاق خشاکه دارهاا باه
هفت گروه و خشکه دارهای افتاده و سرپا هر کادام باه
سه گروه تفکیک شدند.
خشکهدارهای ریز تأثیر بسزایی در جنگالشناسای
دارند که از ن جمله میتوان به ذخیرة کربن ،ذخیارة
نیتروژن و همچنین ایجاد زیستگاه برای قار ها بهویژه
اسکومایسااتهااا ( ;Woodalla & Liknes, 2008
 )Saunders et al., 2011; Nordén et al., 2004اشاره
کرد .اما بهدلیل سختی در اندازهگیری بهطاور معماول
از اندازه گیری نها در تحقیقات چشم پوشی مایشاود.
در این تحقیق حجم خشکه دارهای ریز نیز اندازهگیری
شااد کااه کمتاارین حجاام در هکتااار را ایاان گااروه از
خشکهدارها باه خاود اختصااص داده بودناد .یکای از
دالیل احتمالی ایان مسائله ،شافتگیهاای انساانی و
برداشاات چااوبهااای ریااز توساام انسااان اساات
( .)Eräjää et al., 2010زیاارا در منطقااۀ پااژوهش
گردشگری و کوهنوردی به شدت رایاج اسات و شااید
دلیل کاهش خشکهدارهای ریز ،استفادة بیش از حد از
نها بارای روشان کاردن تاش توسام گردشاگران و
کوهنوردان باشد .در توده های بکر مقدار خشاکه هاای
ریز شایان توجه است ( ،)Moridi et al., 2016اماا باا
توجه به کاهش شدید این ناوع خشاکهدارهاا و نقاش
نها در اکوسیستم باید از کاهش بیش از حاد نهاا در
جنگل جلوگیری شود.
از طرآ دیگر بیشترین حجم خشکه دارهاا مرباو
به درختان افتاده بود که همسو با یافته هاای  Sefidiو
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 )2010( Mohadjer Marvieاست .بهطور کلی حجام
خشکه دارها در جنگل بررسی شده حدود  22متر مکعب
در هکتار بهدست مد .با توجاه باه اینکاه تاا کناون در
تحقیقات مشابه حجم خشکه دارها در جنگل های غارب
محاسبه نشده ،امکان مقایسه با دیگار منااطق زاگارس
وجود نداشت .عوامل محیطی مثل شیب ،جهت دامنه و
مراحال تاوالی ( )Christensen et al., 2003از ماوارد
مااؤثر در انباشاات خشااکهدارهااا هسااتند ،امااا در ایاان
تحقیق هییگونه همبستگی بین حجام خشاکه دار باا
عوامل محیطی مشاهده نشد .یکی از علتهاای حجام
زیاد خشکهدارها در جنگلهای بلاو زاگارس ممکان
است چگالی زیااد ( )1.0 gr/cm3چاوب بلاو ایرانای
باشد ( ،)Saeedi et al., 2017زیرا هرچه چگالی چوب
بیشاااتر باشاااد ،تجزیا اۀ ن کنااادتر خواهاااد شاااد
(.)Mori et al., 2014
براساس نتایج این تحقیق ،تأثیر جهت جغرافیاایی
تنها بر خشکه دارهای افتاده معنیدار است؛ بهگوناه ای
کااه بیشااترین و کمتاارین حجاام خشااکهدار افتاااده
بهترتیب در جهت های شرقی و جنوبی مشااهده شاد،
اما ارتفاع از ساطح دریاا تاأثیر معنایداری بار حجام
خشااکهدارهااا نداشاات کااه ناهمسااو بااا یافتااههااای
 Gonzalezو  )2013( Luceاست .همچنین بیشاترین
حجم خشکهدارها مربو باه خشاکهدارهاای افتااده و
بعد از ن خشکه دار سرپا بود که همسو باا یافتاه هاای
دیگر محققان است (.)Yuan et al., 2017
پدیدة زوال ،مشکلی جدی در جنگلهاای غارب و
بهویژه منطقۀ پژوهش است کاه سابب از باین رفاتن
بیش از نیمی از درختان منطقه شده است .این مسئله
ممکن است زنگ خطری برای نابودی جنگلهای ایان
منطقااه باشااد .کمتاارین حجاام خشااکهدار در منطقااه
مربو به خشکهدار ریز بود که ممکن اسات ناشای از
استفادة نها توسم کوهنوردان منطقه باشاد .بناابراین
لزوم تدوین برنامههای موزشای در زمیناۀ اساتفاده از
طبیعت بهویژه در منطقۀ تحقیق با نرخ زیاد مرگومیر
ضروری و اجتنابناپذیر است ،چراکاه اساتفاده از ایان
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افزایش درختان زنده برنامههای جنگلکاری باهسارعت
.در منطقۀ تحقیق اجرا شود

خشکه دارها سابب ناابودی نهاا و در نتیجاه ناابودی
 در نهایت توصایه.کاردهای نها در اکوسیستم میشود
میشاود بارای کااهش نارخ مارگومیار و همچناین
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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
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