
  ایمیل:  62032223600شمارة تماس:  نویسندة مسئولattarod@ut.ac.ir 

 مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران

 0066، تابستان 2سال سیزدهم، شمارة 

 000-040ص 

 مقاله پژوهشی          

  10.22034/ijf.2021.136938 :(DOIشناسه دیجیتال )

 20.1001.1.20086113.1400.13.2.3.4 (:DORشناسه دیجیتال )

 
 

 

  زاگرس یشیرو یۀناح یها جنگلزوال بر نوسانات بارندگی  یاثرگذار

  ایالم و لرستان یها استاندر 
 

 2زاده و مهدیه هاشم 2، نفیسه فنایی2محمد عسگری ،2، سمیرا بیرانوند*1پدرام عطارد

 

 کرج، ایران.منابع طبیعی، دانشگاه تهران، دانشکدة استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل،  0
 کرج، ایران.منابع طبیعی، دانشگاه تهران، دانشکدة و اقتصاد جنگل،  دانشجوی دکتری علوم زیستی جنگل، گروه جنگلداری 2
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  چکیده
 زوال قبال و بعاد از وهاور    زیا و ن سااله  سای  یآماار  ةدور کی یدر ط یماهانه و فصل انه،یسال یبارندگ راتییتغ یپژوهش، بررس نیهدف ا

 ۀروزانا  هاای  دادهمنظاور   نیباد  .باود  رساتان و ل المیا ا یهاا  استاندر  (var. persica Quercus brantii)ایرانی بلوط  درختان( 0336سال)

 یدیهمد یهواشناس یها ستگاهیا نیز و المیو دهلران در استان ا المیا یدیهمد یهواشناس یها ستگاهیا( 0131-2601) بارندگیبلندمدت 

. روناد  شاد اساتااده   یروند بارندگ نییتع برای کندال-من یرپارامتریآزمون غاز  و شد لیتحل و هیتجزتان در استان لرس گودرزیآباد و ال خرم

 یهاا  ساتگاه یااز  کادام  چیها ، در زوالقبل و بعد از وهور  سالیانه، بارندگیو نیز تااوت میانگین  ساله یس ةدور یانه طیسال بارندگی یکاهش
که شد ثبت  متر یلیم 462 ،(0131-0111اول ) ۀدهچهار ایستگاه در  بارندگیمیانگین نبود.  دار یمعن یاز نظر آمار و در مجموع چهارگانه

سالیانه  بارندگیتااوت در مقدار  .یافتکاهش  متر یلیم 310و  022( به 2663 -2601( و سوم )0113 -2661دوم ) یها دههترتیب در  به

 بارندگی ۀسال یسروند  ی ایجاد نکرد.( تغییرمتر یلیم 1میانگین رخداد باران )حدود ر د(، متر یلیم 060در مقابل  002) زوال از قبل و بعد

درصدی  2و  0، 4زمستان و افزایش  بارندگیدرصدی  00 اهش، کزوالولی بعد از وهور  ،نبود یدار یمعناز فصول  کدام فصلی نیز در هیچ

 یعامل تواند یم رویشی زاگرس ناحیۀحاضر نشان داد که نوسانات بارندگی در  نتایج پژوهش .مشاهده شد تابستانو پاییز ، بهار یها یبارندگ

 .باشدلرستان و ایالم  یها استانزاگرس در  یها جنگلکننده در بروز و گسترش زوال  تسریع

  بلوط درختان زوالاقلیم،  بارندگی، تغییرکلیدی:  یها واژه

 

 مقدمه 

از جمله  زاگرس واقع در غرب فالت ایران،  کوه رشته

 -شمال غربیگسترة ست که با ا پهناوری یها کوه رشته

در  جنگل انیمسردشت تا حوالی جنوب شرقی خود، از 

، یازده استان کشور را پوشش فسا )جنوب استان فارس(

منطقااۀ . (Sagheb-Talebi et al., 2013) داده اسات 

 یها کرانه، بعد از بارندگیاز نظر ارتااع  نکهیابا زاگرس 

شرقی آن قارار   یها کرانهدریای خزر و در ردیف غربی 

و  شاود  یما ، از مناطق پرباران کشور محسوب ردیگ یم

در تاممین مناابع آب و تعااادل    اهمیات بسایار زیااادی  

دوماین   (.Abbasi et al., 2010) اقلیمای کشاور دارد  

 4وسیع جنگلی کشور، باا مسااحت بایش از     سازگان بوم
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کشاور را   یها نگلجدرصد کل  06میلیون هکتار، حدود 

، هاا  جنگال اصلی این گونۀ پوشش غالب و . ردیگ یمدر بر 

اسات   (var. persica Quercus brantii) ایرانای  بلوط
(Beiranvand et al., 2015). 

اخیاار در  یهااا سااالیکاای از رخاادادهای تلااخ   

زاگرس، زوال درختان بلوط ایرانی است که  یها جنگل

زوال درختاان   .شاود  یما هر روز بر وساعت آن افازوده   

گازارش   0166بلوط از بریتانیا و اروپاا از اوایال ساال    

صاورت   شده است. از آغاز قرن بیساتم، زوال بلاوط باه   

و  اروپا یها قاره یها جنگلکرات در  بهجدی،  ای پدیده

. (Goodarzi et al., 2016)اساات  داده رخ آفریقااا

ماننااد اساااانیا،  ییکشااورهای اروپااااز  ییهااا گاازارش

از کشااورهای  نیااز یتالیااا، بلژیااک و هلنااد وپرتغااال، ا

ماننااد مااراکش و تااونه ارا ااه شااده اساات  ییآفریقااا

(Gottschhalk & Wargo, 1996 .)در ایااااران ،

درختاان بلاوط در   زوال پدیادة  مرباوط باه    یهاا  گزارش

و  گاردد  یبرما  0336دهاۀ  زاگرس باه اوایال    یها جنگل

 در اساتان  0334های این پدیده در سال  نخستین عارضه

در  (.Pourhashemi et al., 2017) ایاالم مشااهده شاد   

دیگار ماننااد کرمانشاااه،   یهااا اسااتاندر  زوالآن، پای  

فارس، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیااری  

هناوز   (.AmirAhmadi et al., 2016) شاد نیز گازارش  

 ،زاگرس مشخص نشده است یها جنگلدلیل اصلی زوال 

در بروز ایان پدیاده    استممکن متعددی  یها عاملولی 

طای ساالیان   در ، هاا  عامال ثیرگذار باشند. برخی از این مت

 ساازند  یمزوال مهیا پدیدة متمادی، شرایط را برای وقوع 

و  ساازگان  باوم تضاعیف   سابب مارور   عبارت دیگر، به بهو 

از  .(Beiranvand et al., 2015) شااوند یماادرختااان 

زیساتی،   یهاا  عامال به  توان یم، ها عاملترین این  مهم

و  خوارهاااا چاااوب، خوارهااا  بااار شااامل حشااارات ) 

 یهااا قااار باار ،  یهااا قااار ) هااا قااار ، بااذرخوارها(

و  هاا  روسیا وریشه(  یها قار سرشاخه، شاخه و تنه و 

هاوا   و آبغیرزیساتی شاامل    یها عاملو نیز  ها یباکتر

بارنادگی، خشکساالی، دماهاای بیشاینه و      یهاا  میرژ)

اد ماواد مغاذی، شارایط    غیره(، خاک )کمباود یاا مااز   

شایمیایی   یهاا  عاملرطوبتی، کوبیدگی و غیره( و نیز 

خاک و غیره( اشاره کرد  یها ندهیآالهوا،  یها ندهیآال)

(Pourhashemi et al., 2017.)  از  کاه  رساد  یمبه نظر

 سابب هاوایی کاه    و عوامل آبشده،  بیان یها عاملبین 

نه و تابساتا  یهاا  یخشکساال ، بارندگیتغییر در الگوی 

شاایان  مخارب   هاای ، اثرشاوند  یما سرد  یها زمستان

  اناااد داشاااتهتاااوجهی بااار درختاااان بلاااوط ایرانااای 

(Amir Ahmadi et al., 2016). تغییر  ،تغییرات اقلیمی

وهاوایی در   آبهاای   مشخصاه مدت و روناددار   طوالنی

زماین تعریاف    ةکار خااص یاا کال     ای ه یا منطقهناحی

معضل قرن اخیار   نیتر مهمامروزه تغییر اقلیم  .شود یم

زمانی و مکانی وسیعی  یها اسیمقو در  شود یمقلمداد 

 .(Zahedi Amiri & Zargham, 2015) دهاد  یما رخ 

 نیتار  مهام  از پیامادهای آن،  اقلایم و  تغییار  پدیادة 

شامار   باه  انارژی  و آب مناابع  در مادیریت  هاا  چاالش 

 افزایش تنااوب و  سبب. پیامدهای تغییر اقلیم رود یم

. شاده اسات   سایالب  و یخشکسال انندم وقایعی شدت

 تواناد  یمهیدرولوژیک،  متغیرهای در کوچک یتغییر

با  شود. آب منابع عملکرد در محسوسی تغییرات سبب

آن باار  اثرهااایاقلاایم و  تغییاار اهمیاات بااه توجااه

 بارای  تاالش  و محایط پیراماون بشار،    هاا  سازگان بوم

 شاود  یما  آشاکار  اثرهاا بیشاتر ایان    چاه  هار  شناخت

(Attarod et al., 2016a). عوامل اصلی  ،عوامل اقلیمی

باه  زاگارس   یها جنگلزوال  پدیدةثیرگذار در شروع مت

 نیتار  مهام باارش و دماا   ، آنهاا و از بین  روند شمار می

 هساتند.  بار رویاش درختاان   ثیرگاذار  متهای  مشخصه

افزایش دماای حاصال از    نیزتغییر الگوهای بارندگی و 

درختاان بلاوط    والز پدیادة سبب تشدید  ،تغییر اقلیم

باا  منااطقی   در (.Karimvand et al., 2016) شاود  یم

 هاا  جنگال احتمال زوال  ،بارش و رطوبت نسبی بیشتر

مقالاۀ  هدف  .(Attarod et al., 2016b) ابدی یمکاهش 

حاضر، بررسای تغییارات بارنادگی ساالیانه، ماهاناه و      

 ةایالم و لرستان در طی یاک دور  یها استانفصلی در 

قبال و بعاد از   مقایساه باارش   ازمدت و نیاز  آماری در

 .است ایرانی درختان بلوطیا خشکیدگی زوال وهور 
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 ها روشمواد و 

 منطقۀ پژوهش

 هواشناسی یها داده-

ایاالم و لرساتان انجاام     یها استاناین پژوهش در 

. برای بررسی روند تغییرات بارندگی در (0 )شکلگرفت 

-0310/دیمایال  0131 - 2601سااله )  سیزمانی دورة 

چهاار  روزاناۀ   بارندگی یها دادهاز ، (خورشیدی 0300 

و  آباد خرمایالم، دهلران،  سینوپتیکایستگاه هواشناسی 

 (.0جدول )الیگودرز استااده شد 

 

هواشناسی  یها ستگاهیا و الیگودرز در استان لرستان و آباد خرمهواشناسی سینوپتیک  یها ستگاهیاموقعیت مکانی  -0شکل 

 و دهلران در استان ایالم ایالم یکسینوپت

 
 ایالم و لرستان  یها استانهواشناسی سینوپتیک در  یها ستگاهیامشخصات  -0جدول 

 (خورشیدی 0300 -0310/میالدی 0131 -2601آماری )دورة در 
 

 طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتااع از سطح دریا )متر( ایستگاه

 00 ° 20 ' 33 ° 33 ' 0330 ایالم
 01 ° 00 ' 32 ° 00 ' 232 دهلران*

 03 ° 01 ' 33 ° 20 ' 0046 آباد خرم

 01 ° 02 ' 33 ° 20 ' 0136 الیگودرز
 *

2601-0131 

 

 شیوۀ اجرای پژوهش

شامل مقادار بااران و تعاداد     بارندگی یها مشخصه

ماهاناه، فصالی و ساالیانه در     یهاا  اسیا مقرخداد، در 

: دوم دهاۀ  ،0131-0111 :اول دهاۀ مختلف ) یها دهه

و نیز قبل  (2663-2601 :سوم دهۀ و ،0113 -2661

 یاا  مایالدی  2666) زوال پدیادة و بعد از سال وهاور  

 ( مقایسه شدند.خورشیدی 0336
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 بارندگی یابیروند -

باارای  کناادال-مااندر پااژوهش حاضاار، از آزمااون 

 14و  11تعیاین روناد بارنادگی در ساطوم اطمیناان      

باه   تاوان  یما ن روش ایا  مزایایدرصد استااده شد. از 

زماانی کاه از    یهاا  یسرمناسب بودن کاربرد آن برای 

اشااره کارد.    ،کنناد  توزیع آماری خاصی پیاروی نمای  

ناچیز ایان روش از مقاادیر حادی کاه در      یریرپذیتمث

نیاز از   شاود  یما زماانی مشااهده    یهاا  یسربرخی از 

فارض   .(Hejam et al., 2008) آن است کاربردمزایای 

روناد در  نبود بر تصادفی بودن و ( H0) صار این آزمون

بر وجود روند در سری ( H1) و فرض یک ها دادهسری 

 آزماون  ایان  آماارة  محاسبۀ داللت دارد. مراحل ها داده

 اختالف 0استااده از رابطه  با ابتدا که است شرم بدین

 و اعماال ( Sgn) 0 عالمت تابع ،ها مشاهده تک تک بین

 :شود استخراج می S مشخصۀ

  0 رابطه

 2رابطاۀ  باشد از  n>10 ، اگر(Var) ساه واریانه

 .شود یممحاسبه  3رابطۀ باشد، از  n≤10 و اگر

  2رابطۀ 

  3رابطۀ 

عارف  م mاسات و   یا مشاهده یها دادهتعداد  nکه 

دادة حاداقل یاک    ،آنهاا است کاه در   ییها یسرتعداد 

انگر فراواناای بیاا tمشخصااۀ تکااراری وجااود دارد  و  

از  Zآمااارة بااا ارزش یکسااان اساات. ساااه  یهااا داده

 .شود یماستخراج  0رابطۀ طریق 

  0رابطۀ 

ساری   یابیروناد  منظاور  باه یک آزماون دودامناه،   در 

 

1 Function Sign 

رابطاۀ  که  شود یم، فرض صار در صورتی پذیرفته ها داده

پذیرفتن فرض صار، باه تصاادفی باودن و     .برقرار باشد 4

د و ناذیرفتن فارض صاار )پاذیرش    روند داللت دار نبود

 است.حاکی از وجود روند در سری داده  ،فرض یک(

   4رابطۀ 
 

 

اسات کاه بارای     یدار یمعنسطح  αدر این رابطه، 

توزیاع نرماال   آمارة  Zα و شود یمآزمون در نظر گرفته 

که با توجاه باه    است α یدار یمعناستاندارد در سطح 

 شااود یماااسااتااده  α/2ز دودامنااه بااودن آزمااون، ا 

(Attarod et al., 2016 a).  آماارة  مقادار  باودن   یمناا

باودن  بیانگر روناد کاهشای و متبات    (، Z) کندال-من

. باا  هاست دادهروند افزایشی در سری  ةدهند نشان، آن

درصااد، اگاار  11و  14 یدار یمعنااتوجااه بااه سااطح  

 43/2و  10/0تار از   ترتیب بازر   به ،Zة آمارقدرمطلق 

مشخصاۀ  و ساری زماانی    شود یمفرض صار رد  باشد،

در ساطوم  ترتیب  به دار یمعن، دارای روند بررسیمورد 

 اسات فاقاد روناد    صاورت  درصد و در غیر ایان  0و  4
(Sabziparvar & Shadmani, 2011 .) محاسبات همۀ

افازار   در نرم کندال-منآمارة آماری و همچنین تعیین 

 .گرفتاکسل انجام 

 

 نتایج

 متووالی  ۀدهسالیانه و روند آن در سه  بارندگی -

 زوالقبل و بعد از ظهور نیز  و

(، 0131-2601) ساااله یسااآماااری دورة در طااول 

 416سااالیانه در ایااالم ) بارناادگیبیشااترین میااانگین 

دهلاران   در بارنادگی  میاانگین  کمتارین  متار( و  میلی

(. در طای ایان   2متار( ثبات شاد )جادول      میلی 200)

ساالیانه در ایاالم    بارنادگی دار دوره، حداکتر مطلق مق

 20( و حاداقل مطلاق آن در دهلاران )   متر یلیم 111)

( رخ داد. تاااوت باین بیشاترین و کمتارین     متار  یلیم

آمااری  دورة شاده در طای    سالیانۀ ثبت بارندگیمقدار 

بیشترین تاااوت باین    کهطوری  هب ،زیاد است ساله یس

 041سااالیانه در ایااالم ) بارناادگیحااداقل و حااداکتر 
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( متار  یلا یم 006در الیگودرز )آن ( و کمترین متر یلیم

 بارندگیمقدار متوسط در نهایت، . (2)جدول  ثبت شد

با انحاراف معیاار    متر یلیم 032چهار ایستگاه، سالیانۀ 

-مان . آزماون  (2)جادول   محاسبه شاد  متر یلیم 003

ساالیانه را در   بارنادگی  ۀسال یس کاهشی ، روندکندال

کنادال:  -مان آماارة  ) ایاالم  یهاا  اهساتگ یااز کدام  هیچ

( و -003/0آباااد ) خاارم(، -63/6(، دهلااران )-300/0

 نشان نداد. دار یمعن( -033/6الیگودرز )

*خورشیدی 0300 -0310/یالدیم 0131 - 2601 یآمار ةدور( ارمعی انحراف ±) انهیسال یبارندگ نیانگیم -2جدول
 

 کل درزگویال آباد خرم دهلران المیا ایستگاه سینوپتیک

میانگین بارندگی 

 (متر یلیمسالیانه )
162 ± 416 

(111 – 333) 
101 ± 200 

(003 – 20) 
111 ± 010 

(144 – 206) 

101 ± 316 

(430 – 010) 
003 ± 032 

(111 – 043) 

 ----- خشک مهین خشک مهین خشک یا ترانهیمد نوع اقلیم**

 .دهند ینشان م یرا در طول آمار انهیسالاعداد داخل پرانتز، حداقل و حداکتر بارندگی 
میانگین دمای سالیانه(  Tسالیانه و  بارندگی P) P/(T+10) ، مطابق فرمول(IDM)اقلیمی دومارتن نمایۀ نوع اقلیم با استااده از **  0131-2601 دهلران*

 تعیین شد.
 

 دهاه طای ساه    ساالیانه  بارنادگی  میانگینبررسی 

 در بارنادگی  رمقادا  ،دهلاران  تنها در که دهد می نشان

کااهش   ،نخسات  ۀدوم و سوم نسبت باه دها   های دهه

مقادار  درحاالی کاه    ،(2)شاکل   است داشته دار یمعن

 یدار یمعنا ، تغییار  الیگودرزدر بارندگی طی سه دهه 

یعنای   ،انتهاایی دهۀ آباد و ایالم در  خرم. در نشان نداد

بارنادگی نسابت    ، مقدار2601تا  2663 یها سالبین 

 (.  2نشان داده شد )شکل  دار یمعنبه دهۀ اول 

 

( در چهار 2663-2601( و سوم )0111-2661( دوم )0131-0111اول ) ۀدهمیانگین بارندگی سالیانه در سه  -2شکل

 (0131-2601) ساله یس آماری دورة طول آباد و الیگودرز در  ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ایالم، دهلران، خرم
 .هستنددرصد در هر ایستگاه  14در سطح  دار یمعناختالف  ةدهند نشاناز معیار میانگین هستند. حروف نامشابه  انحراف ةدهند نشانخطوط بار 
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 462ۀ اول، میاانگین بارنادگی چهاار ایساتگاه،     دهدر 

ترتیاب در   ثبت شد، درحالی که این مقدار، به متر یلیم

کااهش   متار  یلیم 310و  022و سوم به  ی دومها دهه

میاانگین بارنادگی    گرچه(.2ا کرد )شکل پید دار یمعن

 هاا  ساتگاه یاسالیانه، قبل از وهور خشکیدگی در هماۀ  

، بیشاتر از  ها ستگاهیا جز الیگودرز( و نیز در مجموع )به

است، ولی این اختالف از نظر  خشکیدگیبعد از وهور 

 (.3نیست )شکل  دار یمعنآماری 

 
 ایستگاه چهار خورشیدی( در 0336یا  2666خشکیدگی )سال   پدیدة زا بعد و قبل سالیانه بارندگی میانگین -3 شکل

 (0131-2601) ساله سی آماری دورة طول در آباد و الیگودرز هواشناسی سینوپتیک ایالم، دهلران، خرم
 اند. ر هر ایستگاهدرصد د 14در سطح  دار یمعنة اختالف دهند نشاناند. حروف نامشابه  دهندة انحراف از معیار میانگین خطوط بار نشان

 

 و تعداد رخداد در سال بارندگی -

و تعاداد   (متار  یلا یم) بارنادگی میان مقادیر رابطۀ 

نشاان   سااله  یسا آمااری  دورة طای  در رخداد سالیانه 

کااه در هاار چهااار ایسااتگاه هواشناساای،    دهااد یماا

 0و  4م وسااط در یدار یمعنااهمبسااتگی متباات و  

ساالیانه  و تعاداد رخاداد    بارنادگی بین مقادار   ،درصد

و  (= 11/6r) بیشاترین  مایاال وجود دارد. در این باین،  
همبساتگی را باین مقادار     (= 04/6r) کمترین دهلران

در تعااداد رخااداد سااالیانه نشااان دادنااد.   و بارناادگی

( و متار  میلای ) بارنادگی زیر بین مقادیر  ۀرابطمجموع، 

 .(0شکل ) دست آمد هتعداد رخداد ب

 = تعداد رخداد سالیانه( 61/6× + )بارندگی سالیانه  3/21
10/6 =r 

که تعداد رخدادهای بارنادگی   دهد یمنتایج نشان 

بیشتر اسات )در   ها ستگاهیاقبل از خشکیدگی در همۀ 

(. 3رخاداد( )جادول    43رخداد در مقابال   00مجموع 

 44تعداد رخدادهای بارندگی ساالیانه در دهاۀ ساوم )   

ان رخداد( کااهش نشا   06رخداد( نسبت به دهۀ دوم )

(. روناد کاهشای تعاداد رخادادهای     3)جدول  دهد یم

بارندگی در طی ساه دهاه، تنهاا در الیگاودرز صااد       

نیست، بدین معنا که بارندگی در طی سه دهاۀ تغییار   

ی نداشته، ولی تعاداد رخادادها در دهاۀ دوم    دار یمعن

رخاداد( افازایش    00رخداد( نسبت به دهاۀ اول )  13)

، مقاادیر بارنادگی   (. در مجماوع 3داشته است )جدول 

 00متاار ) میلاای 032، سااله  یساادر طای دورة آماااری  

رخداد(، با مقاادیر متنااور بعاد از وهاور خشاکیدگی      
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رخاداد(، قابال مقایساه اسات،      43متر در  میلی 060)

درحالی که در دهۀ اخیر، این مقادیر تغییار محساوس   

 (.3رخداد( )جدول  44متر در  میلی 310) اند افتهی

 

ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ایالم، دهلران،  ردر چها بین مقادیر بارندگی و تعداد رخداد سالیانه یرگرسیونطۀ راب -0شکل 

 (0131-2601) ساله یس آماری دورةآباد و الیگودرز در  خرم
 

( 0131-0111ی اول )ها دهه(، در 0131-2601) ساله یسی بارندگی سالیانه در طی دورة آماری رخدادهاتعداد  -3جدول 

 (0336( و نیز قبل و بعد از وهور پدیدة خشکیدگی )سال  2663-2601)( و سوم 0113 -2661دوم )
 

آباد خرم دهلران ایالم دوره  کل الیگودرز 

ساله یس  00 06 00 03 00 

 01 00 10 01 14 دهۀ اول

 06 13 02 31 00 دهۀ دوم

 44 00 00 34 41 دهۀ سوم

 00 00 01 00 10 قبل از خشکیدگی

 43 46 03 31 02 بعد از خشکیدگی

 

 و متوالی  دهۀو روند آن در سه فصلی  بارندگی-

 زوال پدیدۀقبل و بعد از ظهور 
زمستان و پاییز در  یها فصلدر  بارندگیبیشترین 

به ثبت رسید. در  متر یلیم 011و  216ایالم با مقادیر 

 تنسب بارندگی به ،، الیگودرز و ایالمآباد خرمفصل بهار، 

کردناد. در  تجربه ( را متر یلیم 16تا  36یکسانی )بین 

پاییزه، در ایاالم   بارندگی، بیشترین ساله یسدورة طی 

بیشاترین   کاه   یحاال در ،گزارش شاد ( متر یلیم 000)

زمساتانه، در ساه ایساتگاه ایاالم، دهلاران و       بارندگی

( ثبات شاد.   متار  یلا یم 046 طور متوساط  ه)ب آباد خرم

 بارنادگی درصاد از کال    36ود طاور میاانگین، حاد    هب

دوم سااال )پاااییز و زمسااتان( رخ  نیمااۀ در  ،سااالیانه
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 آبااد  خرمدرصد،  32درصد، دهلران  30)ایالم  دهد یم

درصد(. در هر چهار ایستگاه،  14الیگودرز و درصد  11

طاور متوساط    هدر فصل زمستان )با  بارندگیبیشترین 

 در فصال تابساتان   بارندگی( و کمترین متر میلی 262

 (.0( رخ داد )جادول  متار  یلا یمساه  طاور متوساط    ه)ب

فصالی را در   بارندگی ۀسال یس، روند کندال-منآزمون 

از فصاول  کادام   هایچ در نیاز  و  ها ستگاهیااز  کدام هیچ

 نشان نداد. دار یمعن

  ساله یس یآمار ةدوردر  متر یلیم برحسب( معیار انحراف ±) یفصل یبارندگ نیانگیم -0جدول

 *(خورشیدی 0300 -0310/ یالدیم 2601 تا 0131)
 

 کل گودرزیال آباد خرم دهلران المیا فصل

 زمستان
66 ± 216 

(041 – 11) 
60 ± 001 

(336 –46) 
61 ± 203 

(024 –11) 
10 ± 001 

(336–01) 
101 ± 262 

(001–23) 

 بهار
11 ± 36 

(230 – 01) 
11 ± 02 

(220 – 03) 
11 ± 16 

(221 –00) 
11 ± 33 

(220 –03) 
11 ± 11 

(230–0) 

 تابستان
6 ± 3 

(01 –6) 

1 ± 0 

(30 –6 ) 
1 ± 2 

(03 –6) 
10 ± 4 

(30 –6) 
1 ± 3 

(30–6) 

 پاییز
111 ± 011 

(000–06) 
61 ± 31 

(332 –26) 
11 ± 031 

(331– 32) 
10 ± 021 

(332–26) 

66 ± 002 

(000–00) 
.دهد ینشان مدر فصل  یآمار ةوررا در طول د انهیسالاعداد داخل پرانتز، حداقل و حداکتر بارندگی 

 

*
 0131-2601 دهلران

 

فصاال  بارناادگیدرصااد میااانگین براساااس نتااایج، 

طاور   هبا  ،سوم در هار چهاار ایساتگاه    دهۀزمستان در 

و  04ترتیاب   بهاول و دوم  یها دههنسبت به میانگین، 

در فصل پاییز  .(4)شکل  درصد کاهش یافته است 03

ساوم نسابت باه     دهۀطی  بارندگینیز درصد میانگین 

و درصاد   1 ،دوم دهاۀ درصد و نسبت باه   3 ،اول دهۀ

ساوم نسابت باه     دهۀدر  ،فصل بهار بارندگیمیانگین 

درصاد   3 ،دوم دهاۀ درصاد و نسابت باه     0 ،اول دهاۀ 

 فصال  یبارندگ ،در ایالم(. 4)شکل  افزایش یافته است

درصاد و   4 ،اول دهاۀ  باه  نسابت  ساوم  دهاۀ  در پاییز

 در اسات.  درصد افزایش یافتاه  02، دوم دهۀنسبت به 

اول و دوم  یها دههنسبت به  سوم، دهۀنیز در  دهلران

ی ثبت شاده  درصد 00و  06بارندگیافزایش ترتیب  به

 بارندگیدرصدی  00 و 06 افزایش ،در الیگودرز است.

نساابت بااه ترتیااب  بااهسااوم  دهااۀفصاال پاااییز در در 

درصاد   (.4)شکل  شود مشاهده می دوماول و  های دهه

های دهۀ سوم در دهلران و الیگودرز،  میانگین بارندگی

از زمستان باه فصاول    ها یبارندگجایی  حکایت از جابه

 میاانگین  درصاد  (. بررسای 4بهار و پاییز دارد )شاکل  

 درصاد  افزایش دهندة نشان نیز کل، در فصلی بارندگی

 4اول ) دهاۀ  به نسبت سوم دهۀ فصل بهار در بارندگی

طاور مشاابه، افازایش     باه  و درصاد(  0) دوم و درصاد( 

نسبت به دو دهۀ ( درصد 1حدود )بارندگی فصل پاییز 

 31و  40، 40ترتیاب   در سه دهۀ متوالی، به .قبل است

درصد  03درصد باران در فصل زمستان )در مقایسه با 

حاالی   ( رخ داده اسات. در 0جدول -مدت بارندگی بلند

درصاد   23و  00، 01که این درصدها در فصال بهاار،   

درصاد   06و  36، 32درصد( و در پاییز  03مدت  )بلند

 درصد( است. 30)بلندمدت 

و قبال   ی فصلیها یبارندگ نیانگیم درصدمقایسۀ 

 نیانگیکه م دهد یموهور خشکیدگی نیز نشان  بعد از

وهاور،  از  طاور کلای بعاد    هبا  ،بارندگی فصل زمساتان 
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درصاد   4درصد کاهش یافته و در ازای آن،  00حدود 

درصااد  2درصااد بارناادگی پاااییز و  0بارناادگی بهااار، 

 (.0بارناادگی تابسااتان افاازایش یافتااه اساات )شااکل   

  

 

( در چهار 2663-2601( و سوم )0111-2661( دوم )0131-0111اول ) یها در دهه یفصل یدرصد بارندگ نیانگیم -4شکل 

 (0131-2601) ساله یس یآمار ةدور یط گودرزیآباد و ال دهلران، خرم الم،یا کینوپتیس یهواشناس ستگاهیا

 

 

هواشناسی سینوپتیک ایالم،  ایستگاه چهار ( در0336وهور زوال )سال  از بعد و قبل فصلی بارندگی میانگین درصد -0 شکل

(0131-2601) ساله یس آماری دورة طی آباد و الیگودرز دهلران، خرم
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 زوال از بعاد  و قبل فصلی یها یبارندگ میانگین درصد

 بهار، فصل الیگودرز در و آباد خرم که دهد یم نشان نیز

 فصاول،  دیگار  باه  نسابت  را بارندگی افزایش بیشترین

انااد  کااردهتجربااه  وهااور زوال یااا خشااکیدگی از بعااد

 درصاد  3حدود  ایستگاه هر دو برای افزایش )میانگین

 بیشاترین  نیاز  دهلاران  و ایاالم  های ایستگاه در. است(

 پاییز فصل به مربوط زوال وزبر از بعد بارندگی افزایش

دهلاران،   در(. 0 شاکل ) بوده است( درصد 0میانگین )

درصااد بارناادگی در فصاال   43قباال از وهااور زوال،  

درصاد بارنادگی در    06زمستان و بعد از وهاور زوال،  

آبااد،   این فصل رخ داده و درصدهای متناور برای خرم

 درصد است. در الیگودرز، بعد از وهاور زوال،  02و  40

درصد افزایش نشاان داده اسات    1بارندگی فصل بهار، 

نتاایج نشاان داد کاه قبال و بعاد از زوال،       (.0)شاکل  

درصد بااران در فصال زمساتان در     00و  43ترتیب  به

( رخ 0مدت )جادول   درصد بارندگی بلند 03مقایسه با 

درصاد   26و  04داده است. اعداد متناور بارای بهاار،   

 34و  30تابسااتان،  درصااد( و باارای  03)بلندماادت 

 درصد( است. 30درصد )بلندمدت 

 

 بحث

گزارش دفتر مهندسی و مطالعات سازمان اساس بر

، 0313، مراتع و آبخیازداری کشاور در ساال    ها جنگل

 34/0زاگرس، حادود   یها جنگلمساحت خشکیدگی 

اسااتان یااازده و در مجمااوع در  اسااتمیلیااون هکتااار 

 درصااد مساااحت  16پراکنااده شااده اساات. حاادود   

میلیاون   03/6خشکیدگی، تنهاا در دو اساتان ایاالم )   

میلیاون هکتاار( واقاع شاده      40/6هکتار( و لرساتان ) 

 زوالدالیال   تار  قیا دقاین امر، ضارورت بررسای    .است

. سااازد یماادر ایاان دو اسااتان آشااکارتر  را گسااترده 

و  اقلیمای  هاای  شااخص  تغییارات  از حاصل پیامدهای

 بلاوط  یهاا  جنگال  در باارش  مقادار  طاور مشاخص   به

بیشاتر در   پژوهش و بررسی اخیر، یها سال در زاگرس

درختاان   زوال بار  را بارندگی نوسانات اثرهایخصوص 

چراکه  ،است هکرد ایجاب ها جنگل این درایرانی  بلوط

 کاه  اسات  یهای هفرضی از، بارندگینوسانات  تغییرات و

  اساااتمطااارم  هاااا جنگااال ایااان زوالخصاااوص در 

(Attarod et al., 2016b). 

 بارنادگی کاهشی ، روند راساس نتایج این پژوهشب

از  کاادام در هاایچ ساااله یساادورة در طاای ساااالنه 

 مطالعااتی در دو اساتان ایاالم و لرساتان     یها ستگاهیا

ی  ا عالوه، گرچه کااهش جز  هب .ه استنبود یدار یمعن

 پدیادة ساالیانه بعاد از وهاور     بارنادگی مقدار متوسط 

ز الیگاودرز( و در  ج هها )ب ، در کلیه ایستگاهخشکیدگی

ایان   ،( مشااهده شاد  متار  میلی 00) ها ستگاهیامجموع 

اثار  . در تحقیقی، نیست دار یمعنآماری  از نظرکاهش 

زوال هااای هواشناساای و تبخیاار و تعاار  باار   شاااخص

و ساای ربر در اسااتان لرسااتان زاگاارس یهااا جنگاال

فاصالۀ  ر ، دزوال  پدیادة وهاور   په ازکه  مشخص شد

 04حادود   ،سالیانه بارندگی ،2606تا  2666 یها سال

 .(Attarod et al., 2016b) کاهش یافته است متر یلیم

  دهاۀ در دو  ،چهارگاناه  یهاا  ستگاهیاکلی به  یدر نگاه

درصاد   26 تقریبی مقداربه  بارندگی، کاهش نیز اخیر

رخ  دار یمعنا و از نظار آمااری   ( متر یلیم 066)حدود 

هلاران  این کااهش در ایساتگاه د  (. 2داده است )شکل

 004معاادل   درصاد  32اسات )  تر محسوسشدیدتر و 

فاصالۀ  تنهاا در  کاه   نشاان داد  هاا  پاژوهش (. متر یلیم

 ،زاگارس  رویشای  ناحیاۀ ، 2606تاا   2666 یهاا  ساال 

درصاد   00ای برابار  ساالیانه  بارنادگی متوسط کاهش 

  را تجرباااه کااارده اساااتمتااار(  میلااای 06معاااادل )

(Attarod et al., 2016b). 
هماراه باا کااهش    و در مجموع،  ها ستگاهیاهمۀ در 

، تعاداد رخاداد نیاز کااهش     مورد نظار دورة در  بارش

بات بااقی   اثنیز میانگین رخداد باران همچنین  ،داشت

قبل  ۀسالیان بارندگیمقدار  متال، تااوت در برای .ماند

، (متااار یلااایم 060در مقابااال  002) از زوالو بعاااد 

 تغییار  را( متار  یلا یم 1)حادود  میانگین رخداد بااران  

در میانگین رخداد باران ، زوالاز وهور  بعد گرچه. نداد

و  افازایش  متار  یلیم 2و  0ترتیب  بهدهلران و الیگودرز 

 متار  یلا یم 0/6و  3/6و ایاالم باه ترتیاب     آبااد  خرمدر 
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 (.3)شکل کاهش نشان داد 

بار   ،ساالیانه  بارنادگی  یهاا  نوساان  ریتمثترین  مهم

بار   آن در پیاران و کاهش یا افزایش میانگین رخداد ب

 بارناادگی. اساات( effective rainfall) ماارثر بارنادگی 

 مساتقیم  طاور  باه کاه  اسات   بارندگیقسمتی از ، مرثر

در هار نوبات بارنادگی،     .اسات جوابگوی نیاز آبی گیاه 

 هیا بقو  دکن یماستااده  التقسمتی از نزواز تنها گیاه 

تبخیار، روانااب و   رباایی و   بااران به طر  مختلف متل 

 شاود  یما گیاه خاارج  س رتریشه، از دس ناحیۀبور از ع

(Khaleghi & Pourhashemi., 2016).  کااااهش

کاااهش آب در  ممکان اساات میاانگین رخااداد باااران،  

 در نهایات تبخیار و  واساطۀ   باه  دسترس برای درختان

 ةکنناد  تساریع از دالیال  کاه  )آبی  کمشدن و  تر خشک

از  .داشاته باشاد  در پای  را  (اسات  زوال درختان بلوط

باروز  سابب   ، افزایش میانگین رخداد باران،سوی دیگر

صاورت روانااب در ایان     هبااران با   سیل و جاری شادن 

ایاان  یهااا داده .شااود یماارویشاای کوهسااتانی  ناحیااۀ

اخیار، میاانگین     دهۀدر سه  که دهد یمپژوهش نشان 

 1معاادل   ،متار  یلا یم 4/6رخداد بااران در الیگاودرز )  

 کمتار  درصاد(  3معادل  ،متر یلیم 1/6درصد( و ایالم )

دو  نیدر ا میانگین رخداد بارانطور کلی  هب. است شده

شاته اسات   ، سیر نزولی دااخیر  دهۀ سهاستان در طی 

ایان  ادامۀ . (درصد 00معادل  ،متر میلی 1/0به  4/1)از 

باا  آیناده،  در در میاانگین رخاداد بااران    کاهشی  ندرو

 پوشااش تاااجورفیات نگهااداری آب  باارآورد توجاه بااه  
(Canopy Water Storage Capacity ) درختان بلاوط 

( متار  یلا یم 40/0در ایاالم )  دار بار  در فصال   ایرانای 

(Fathizadeh et al., 2013)  میلای  0/0) آباد خرمو در

 ماورد کاهش آب  سبب ،(Attarod et al., 2017)متر( 

آب  ینگهاادار تیااورف. شااد خواهااد درختااان ازیاان

توسااط  شااده رهیااذخ باااران ۀنیشاایب بااهپوشااش  تاااج

به  گر،ید ریبه تعب ای یبارندگ هنگام توقف بهپوشش  تاج

پوشش در زماان   اشباع تاج یمقدار آب الزم برا ۀنیکم

 .(Attarod & Sadeghi, 2017) شود یم گاته یبارندگ

 تعاداد  کاه  داد نشاان  زیا ن یحاد  یها یبارندگ یبررس

 06و بیشتر از  متر یلیم 2کمتر از  بارندگیرخدادهای 

قبال و بعاد از    ،سااله  یسآماری دورة در طی  متر یلیم

 ،پیشاین  یهاا  دهاه اخیر نسبت به   دهۀنیز در و  زوال

طور کلی تغییر محسوسی نداشت )نتایج نشاان داده   هب

تغییار در تعاداد رخادادهای مرباوط باه      نشده است(. 

 یهااا بیآسااآثااار و  توانااد یمااحاادی  یهااا یبارناادگ

 هاا  یبارندگط شدیدتری را نسبت به تغییرات در متوس

 (.IPCC, 1995) داشته باشد
، زوالقبال و بعاد از   در  بارنادگی  یفصال  عیتوز در

 بارنادگی طاوری کاه    ه، بمشاهده شدتااوت محسوسی 

درصاد و در   02در لرساتان   زوالبعد از  فصل زمستان

)در مجماوع   نشاان داد درصد کااهش   00استان ایالم 

، ایان کااهش  در ازای . درصاد کااهش(   00دو استان: 

درصاد و در   0در لرساتان   زوالبعاد از   پاییز بارندگی

درصد افزایش(  0درصد )در مجموع دو استان:  4ایالم 

درصاد و در   3در لرساتان   زوالبعد از بهار  بارندگیو 

درصد افزایش داشت )در مجموع دو اساتان   4/0ایالم 

ساالیانه،   بارنادگی  مقادار بار   افازون . درصد افزایش( 4

تولیاد   مقداراهمیت زیادی در  ها یدگبارنتوزیع فصلی 

بهاار و   یهاا  فصال  بارنادگی  .گیااهی دارد  یها پوشش

باالیی خاک  یها هیالافزایش رطوبت در  سببتابستان 

پاییز و زمستان بارای شکسات    یها یبارندگ و شود یم

آمااده در تابسااتان و همچنااین  پدیدکمااون خشااکی 

 دارناادگیاهاان اهمیات    یدوانا  شاه یرسیساتم  توساعۀ  

(Daşci et al., 2010).  کمبااود آب و رطوباات خاااک

ویااژه در فصاال رشااد درختااان و گیاهااان اثاار      بااه

آن روناااد زماااانی   ۀتشااادیدکننده دارد و در نتیجااا

و  شاود  یما فیزیولوژیاک درختاان مختال     یها تیفعال

 اباادی یماارشااد رویشاای و زایشاای درختااان کاااهش  

(Beiranvand et al., 2015) . بااا توجااه بااه اهمیاات

رویشی زاگارس، همانناد    ناحیۀفصلی در  یها یبارندگ

جاایی   هجابا  رساد  یما نظر  هبگیاهی،  یها پوشش دیگر

در از زمستان به سمت بهار و پاییز فصلی  یها یبارندگ

 تاوان  مای ، زوالوهاور   رویشی قبل و بعد از ناحیۀاین 

یکی از دالیل دسترسای کمتار باه مناابع آب توساط      
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فصال خازان(   برگای )  بیدر موقع  ایرانی درختان بلوط

 زوال پدیادة را باه  بهار و پاییز( )برگدار نسبت به فصل 

  دهاۀ ایان موضاوع در   کاه  نتایج نشان داد  .نسبت داد

زماانی  دامناۀ  در  داده است. رخاخیر نیز در دو استان 

، اساتان لرساتان،   نیز اخیر  دهۀدر متال،  برایتر،  کوتاه

در مقابل فصل زمستان  بارندگیدرصدی  04 کاهش با

 بارندگیدرصدی  4 بهار و بارندگیدرصدی  1زایش اف

 03در استان ایالم نیز، کااهش   ه است.بود مواجهپاییز 

درصاادی  1افاازایش بااا  ،زمسااتان بارناادگیی درصااد

  دهاۀ پااییز در   بارنادگی درصادی   06 و بهار بارندگی

 اخیر جبران شده است.

 

 گیرینتیجه

از اخیر  یها دههدر  ها یبارندگکاهش  ،طور کلی به

در اکوسیستم  ثیرگذارمو ت ترین عوامل ایجاد تغییر مهم

آن  ریتامث شایوة  درک . رود یمبه شمار جنگلی زاگرس 

 ،عوامل مختلف پیچیاده اسات   یها کنش برهمبه دلیل 

و در درازمادت  ساالیانه   بارندگیبا توجه به کاهش اما 

در  ژهیا و بهبارندگی  یرخدادهاآن کاهش تعداد  در پی

فصالی،   یهاا  یبارندگجایی  هنین جاباخیر و همچ دهۀ

را یکای  در ناحیۀ زاگارس   بارندگی یها نوسان توان یم

زوال کننااده بااروز و گسااترش  تسااریع مهاامدالیاال از 

زاگاارس در  یهااا جنگاالدرختااان بلااوط ایراناای و   

 به شمار آورد. لرستان و ایالم یها استان
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Abstract 
The aim of this study was to analyze the annual, monthly, and seasonal rainfall changes over a thirty-
year period as well as before and after the emergence of declining oak. (Quercus brantii var. persica) 

trees (2000) in Ilam and Lorestan provinces. For this purpose, the authors used long-term data of daily 

rainfall in 1987–2017 period recorded by four synoptic meteorological stations; Ilam, Dehloran, 
Khoramabad, and Aligudarz. The Mann-Kendall non-parametric test was used to determine the 

rainfall trends. The decreasing trends of annual rainfall as well as mean differences in annual 

precipitation before and after emerging oak decline were not statistically significant at all 

meteorological stations. The average rainfall of four stations was 502 mm in the first decade (1987-
1997), while it decreased to 422 and 371 mm in the second (1998-2007) and third decades (2008- 

2017), respectively. The difference in the amount of annual rainfall before and after the emergin   a  

 ecline    2 a ain t  01      i  n t alte  t e  ean  ain all e ent   7 mm). Although the thirty-year 
trends of seasonal rainfall were not significant, winter rainfall was decreased after emerging oak 

decline by 11% and spring, autumn, and summer rainfalls were increased by 5, 4, and 2%, 

respectively. Rainfall fluctuations in the Zagros vegetation region may act an accelerating factor for 
the emergence and extension of oak trees declining in the Zagros forests of Lorestan and Ilam 

provinces. 

Keywords: Rainfall, Climate change, Oak trees decline 


