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 چکيده

همچناان در حاال گساترش     و شودمی زاگرسی ایران مشاهده ۀجنگل چند سالی است که در ناحی یدگیخشک ۀدیپد

وضاعیت درختاان   بررسی  منظور به این تحقیق. است المیا  استان های جنگل ،دهیپد نیاهای اصلی  . یکی از کانوناست

. بادین منظاور   گرفات در استان ایالم انجام  های کمی آنها متغیرخشکیده، الگوی پراکنش مکانی آنها و ساختار مکانی 

 منطقۀ بیوره شهرستان ملکشااهی های  در جنگل هکتار 17خشکیدگی به مساحت  ۀده به پدیدجنگلی آلو ۀیک منطق

نوع گونه، قطار برابرساینه، فارم پرورشای، تعاداد جسات در       انتخاب و آماربرداری صددرصد شد. کلیه درختان از نظر 

درختان با خشکیدگی بایش   شدند. همچنین مختصات جغرافیایی گیری و اندازه زادها و میانگین قطر تاج بررسی شاخه

رینا  و تحلیال    -بررسی الگوی پراکنش مکانی درختان خشاکیده باا اساتفاده از آمااره او    . شدنیز ثبت  درصد 50از 

. نتایج نشان داد کاه تاراکم درختاان خشاکیده     گرفتآنها با استفاده از واریوگرام انجام کمی های  متغیرساختار مکانی 

بیشاترین درصاد فراوانای خشاکیدگی در     و  اسات زاد  های شااخه  گروه ر شامل جستپایه در هکتار است که بیشت 10

عبارت  ای تعیین شد. به متری خوشه 12شود. الگوی پراکنش درختان خشکیده تا شعاع  قطور دیده میخیلی های  پایه

بررسای   ناد. ا ماع شاده  جمتار   7/15 ۀباا میاانگین فاصال   آر  5/9هایی با مساحت حدود  دیگر درختان خشکیده در لکه

شاباهتی باین   ها نشان داد کاه   گروه قطر تاج، قطر برابرسینه و تعداد جست درختان و جستهای  متغیرساختار مکانی 

تمام مقادیر قطر تااج، قطار برابرساینه و تعاداد      دراین خشکیدگی  عبارت دیگر، به ندارد؛درختان خشک مجاور وجود 

تواناد راهنماایی در    ر الگو و سااختار مکاانی درختاان خشاکیده مای     آمده از نظدستهنتایج بشود.  جست مشاهده می

 .کاربردی آنها باشد شناسی های خشکیده و جنگل راستای مدیریت توده

.ساختار مکانی، خشکیدگی درختان ،الگوی مکانی، ایالم هاي کليدي: واژه
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 و هدف مقدمه

زاگارس چاه از نظار حفا ات      یهاا  اهمیت جنگل

تاممین  ز نظار نقشای کاه در    خاک و تولید آب و چه ا

معاش مردم ساکن در این ناحیه رویشی دارند، بر هیچ 

از  شیبرآوردها با  نیآخر براساسکس پوشیده نیست. 

 بلاوط  یجنگلا  یهاا  ساتم یهکتار از اکوس ونیلیم کی

 یهکتااار ونیاالیم 7زاگاارس از کاال مساااحت  ناحیااۀ

و زوال  یدگیخشاک  ۀدیا دچار پد احیهاین ن یها جنگل

 یهاا  شاگاه یرو بیا ترت باه  دهیا پد نیا ون اکاان . اند شده

و فااارس و پااس از آن،   المیااا یهااا اسااتان یجنگلاا

و  هیلویکهگ ،یاریلرستان، چهارمحال و بخت یها استان

 .(1312 )سوسنی، استو کرمانشاه  ،راحمدیبو
 بارودار  ۀگونا تیپ غالب درختاان اساتان ایاالم از    

درصاد   10طوری که بایش از   به ؛است (1بلوط ایرانی)

 استان از این گونه تشکیل شاده اسات   این های لجنگ

از  بزرگای طای دهاۀ گذشاته بخاش      .(1310)پیری، 

ویژه در اساتان ایاالم در منااطق     بههای زاگرس جنگل

داالب مباتال   پارک جنگلی چغاسبز، ملکشاهی و تنگاه 

اند. عوامل مختلفی در باروز  شده 2به بحران زوال بلوط

رساد   مای نظار   باه ا اما  ،ندا هداشت تمثیراین خشکیدگی 

ی اخیار و سا س   هاا  خشکساالی  ،عامل اصلی و اولیاه 

 شده باشد.آفات و امراض به درختان ضعیف ۀحمل

 ۀاساات کااه در ناحیاا  یایاان پدیااده چنااد سااال  

، اماا  زاگرس ایران مشاهده و گزارش شاده  یها جنگل

ی زیادی در مورد علل و عوامل آن در کشور ها پژوهش

مورد پدیدۀ زوال  ش دراست. اولین پژوه نگرفتهانجام 

( در 1310پاور و همکااران )   حمازه  رابلوط در کشاور  

اساتان فاارس انجاام    در برم کازرون  های دشتجنگل

بیشاترین درختاان    شدمشخص  آنکه براساس  دادند

ر طبقااۀ و ددرصااد(  3/57) ناادزادشاااخه ،خشااکیده

متر( قرار دارناد. همچناین   سانتی 25تا  15قطر ) میان

درختان خشکیده در طبقۀ خشکیدگی  بیشترین تعداد

درصد( قرار داشاتند. در پژوهشای    65از  بیششدید )

های شلم استان ایالم مشخص شد کاه  دیگر در جنگل

 6/15طاور متوسا     بر اثر وقوع بحران زوال بلوط، باه 

 کم شاده ای درصد از تراکم اشکوب درختی و درختچه

 (بلاوط ایرانای  بارودار ) درصد آن مربوط باه   6/16که 

 اتومیار در طبقا  بوده است. همچنین بیشترین مار  

)حساینی و   گازارش شاد  متار  سانتی 25تا  10قطری 

 12 (.1311همکاران، 

ی ا هنیااز دارای سااابق در دنیااا بلااوط یدگیخشااک

)اواخار   در کشورهای پرتغاال طوالنی است. این پدیده 

(، 1170) ، اساا انیا(1120) ، انگلسااتان(نااوزدهمقاارن 

 (2006) روماانی  ( و2007) ریکاا ، آم(2005) لهستان

گارم شادن هاوا،     آنعوامال   نیتار مهام  اهر شد که 

 یهااا در تابسااتان و بااارش یخشااک ،ناادگیکاااهش بار

و کشات   یاراض یکاربر راتییآسا در زمستان، تغ لیس

گسترده در جنگل  یها یسوز آتش ،یبومریغ یها گونه

 اساات  هذکاار شاادی آفااات و امااراض جنگلاا انیااو طغ

(Ainsworth and Long, 2005) .Aber et al. (2002) 

های انسانی و تغییارات اقلیمای   فعالیت تمثیربا بررسی 

هاا   فعالیات  گوناه این های بلوط نشان دادند که بر توده

 Van der شاوند.  ثیر وقایع اقلیمی مای مسبب تشدید ت

Werf et al. (2007)  نیز عنوان کردند که فصل خشک

 9و بلاوط  3اشر ۀتابستان سابب توقاف رشاد دو گونا    

 .شود می

خشاااکیدگی و زوال  ۀدیااادر حاااال حاضااار پد 

همچناان در حاال گساترش     ی بلوط زاگرسها جنگل

مناطق آلوده  مدیریت باید برای تر است و هرچه سریع

وضعیت درختان هدف این تحقیق، بررسی  .شود قداما

خشکیده، الگوی پراکنش مکانی آنها و ساختار مکاانی  

منطقاۀ  هاای   در جنگال ان این درختا  کمیهای  متغیر

 تاا  اسات بیوره شهرستان ملکشااهی در اساتان ایاالم    

 مقابلاه باا ایان پدیاده     راساتای اقدامات مادیریتی در  

 .شودریزی  برنامه براساس شناخت وضعیت موجود

 

1
Quercus brantii Lindl. 

2
Oak decline 

3
Fagus sylvatica  

4
Quercus robur 



 71 67 تا 76 ۀصفح ،1315بهار  ،1 ۀشمار م،هشت سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل

 

 ها مواد و روش

 معرفي منطقه

ی ها در جنگل هکتار 17با مساحت  تحقیقمنطقه 

م قارار دارد  بیوره شهرستان ملکشاهی در اساتان ایاال  

صورت نوار باریکی با جهت غالب غربی و جناوبی    بهکه

 این منطقاه (. دامنه ارتفاعی 1)شکل  قرار گرفته است

 متار باااالتر از ساطي دریاساات.   1776تااا  1376باین  

براساااس اطالعااات ایسااتگاه هواشناساای شهرسااتان   

ی هاا  میانگین بارندگی سااالنه آن در ساال   ملکشاهی،

حداقل رسیده است.  متر میلی 270به  1377تا  1367

و در بهمان   گراد درجۀ سانتی -10 دمای مطلق منطقه

در گاراد   درجاۀ ساانتی   92حداکثر دماای مطلاق آن   

)اداره کال   گزارش شاده اسات   1376سال مرداد ماه 

 کاامالا  تحقیقمنطقۀ  (.1310هواشناسی استان ایالم، 

 (یبلوط ایرانبرودار )گونۀ غالب آن  وپوشیده از جنگل 

 ها مانند زالزالک، بنه، کیکم و ارژن سایر گونه کهاست 

هساتند )شارکت مهندساین مشااور طار        آن ههمرا

 (.1377  آبریز،

 

 در استان ایالم تحقیقا موقعیت منطقۀ 1شکل 

 

 شيوۀ اجراي پژوهش

در  موجاود درختاان   هماۀ این تحقیق  اجرایبرای 

 5بیشاتر از   ۀباا قطار برابرساین    هکتااری  17محدوده 

هاای   متغیار . شادند آمااربرداری صددرصاد    متر سانتی

قطار   ناوع گوناه،   مورد بررسی در هار درخات شاامل   

قطاورترین  ها قطار برابرساینه   زاد )در شاخهبرابرسینه 

(، تعاداد  زاد یاا شااخه   زاد ، فرم پرورشای )داناه  (جست

 بارای د. وبا میانگین قطار تااج    و هازاد جست در شاخه

کااه در  درصااد 50رختااان بااا خشااکیدگی باایش از د

مختصات  ،بودندشرای  بحرانی و رو به نابودی و مر  

 UTMدر سیساتم مختصاات   نیاز  ( X, Y) جغرافیایی

 .شدتعیین  1یاب جهانی دستگاه موقعیت ۀوسیل به

 

 الگوي مکاني

درختاان   مکاانی  منظور بررسی الگوی پاراکنش  به

استفاده  2رین -او هتحقیق از آمار ۀدر منطق خشکیده

 نسبت به تاابع  ،. این روش در بررسی الگوی مکانیشد

K رای لی و شکل خطی آن یعنی تابع L  .مفیدتر است

 جای دوایر در تاابع  بهرین   -او در 3اهجایگزینی حلقه

 

1
GPS 

2
O-ring statistic 

3
Rings 
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K ، در فواصاال مختلاافایاان آماااره را در کشااف الگااو 

 ;Wiegand et al., 1999) سااازد ماای ترتوانمنااد

Illian et al., 2008). ابعوت K  وL براساس تعداد نقاط 

در اطاراف نقااط    r موجود در داخال دوایار باا شاعاع    

د؛ ماهیات تجمعای دارنا    و دنشاو مرکزی محاسبه مای 

الگوی مکانی شامل  ،طوری که با افزایش شعاع دایره به

هااای  ترکیباای از اطالعااات مکااانی نقاااط در مقیاااس 

 رینا  -ه اوآماار اساس  کوچک و بزر  خواهد بود. اما

هاا  متوس  تعداد نقاط قرارگرفته بر روی حلقاه  ۀپای بر

مورد مطالعه  ۀقطعداخل در از نقاط مرکزی r  با شعاع

ریناا  -از آماااره او. (Luis et al., 2008) اساات

الگااوی پااراکنش نااوع متغیااره باارای نشااان دادن  تااک

 .شاود  ای و منظم( استفاده می ها )تصادفی، خوشه گونه

 رای لی و تاابع روابا  جفتای    Kبا تابع رین  -او ۀآمار

g(r) شود.محاسبه می 1 ۀصورت رابط ارتباط دارد که به 

 1 ۀرابط
   r r

O g 

  رینا ،  -متغیره اوآماره تک O(r) در این رابطه

 K مشاتق تاابع   g(r) تراکم )تعاداد در واحاد ساطي( و   

دار باین   وجود اختالف معنی زمونرای لی است. برای آ

شاده،  الگوی تصادفی )فرض صافر( و الگاوی مشااهده   

در ساطي احتماال مشاخص     رین  -او نتایج حاصل از

کارلو مقایساه  مونت تصادفی روش سازی شبیه تکرار با

در داخال   رینا   -اوکاه مقاادیر    شاود. درصاورتی   می

در آن  کاارلو قارار گیرناد، فارض صافر     محدودۀ مونت

کاه ایان مقاادیر خاارج از      و در صاورتی  ،تمییاد فاصله 

شود؛  لو قرار گیرند فرض صفر رد میکارمحدودۀ مونت

بااالتر از حاد بااالی     رین  -طوری که اگر نمودار او به

تر از حاد پاایین آن قارار     کارلو یا پایین محدوده مونت

ای و  ترتیااب خوشااه بااهشااده گیاارد، الگااوی مشاااهده

 .(Luis et al., 2008) یکنواخت )منظم( خواهد بود

باا   کاارلو ساازی مونات   بار شبیه 11در این تحقیق 

فاصالۀ ماورد عمال     و گرفات انجام  درصد 15احتمال 

متار در   100متغیره  تک رین  -او ۀآمار ۀبرای محاسب

متار   100در فواصال بایش از   چاون   ؛نظر گرفته شاد 

 .نشدمتغیره ایجاد در الگوی مکانی توابع تکتغییری 

  ت مرباوط باه تعیاین مقاادیر آمااره     محاسابا  همۀ

 ۀنساخ   Programitaافازار  با استفاده از نارم  رین  -او

2010 (Wiegand and Moloney, 2004 انجااام )

 ۀدر منطقدلیل ناهمگنی از لحاظ توپوگرافی  به .گرفت

ناااهمگن  ۀمنطقاا ۀاز گزیناا محاسااباتباارای  تحقیااق،

 افزار استفاده شد. نرم

 

 ساختار مکاني

ساختار و منظور بررسی و تشریي  یق بهدر این تحق

همبستگی مکانی بین مقادیر قطر تاج، قطر برابرساینه  

 هاای واقاع در   گاروه  و جسات  درختاان  و تعداد جست

)نمودار واریاانس در  از تحلیل واریوگرام  تحقیق ۀمنطق

اگاار تغییاارات  اسااتفاده شااد.( 2براباار فاصااله؛ شااکل 

نامیده  1ای حیهمتغیری وابسته به فاصله باشد، متغیر نا

 مقاادیر یاک   باین  ۀبه فاصل واریوگراممقدار شود.  می

متغیاار وابسااته اساات.  در دو نقطااه ای متغیاار ناحیااه

کاه وجاود ایان     اسات ای دارای ساختار مکاانی   ناحیه

  شااود بررساای ماای  واریااوگرافی ۀوساایل ساااختار بااه 

(Cressie, 1993). 

باارای تشااریي و مدلسااازی رفتااار در واریااوگرافی 

: (2)شاکل   شاود  ام از سه مؤلفاه اساتفاده مای   واریوگر

. 9ای و اثار قطعاه   3، حد آساتانه یاا ساقف   2دامنۀ تمثیر

ای است کاه   حداکثر فاصله( 2در شکل  a)دامنۀ تمثیر 

وجود  (2در شکل  C1) ساختار مکانی دیگر ،پس از آن

اغلاب در   رساد.  و واریوگرام به مقدار ثاابتی مای   ندارد

از مبدأیی اسات کاه اثار    عمل، واریوگرام دارای عرض 

کاه بیاانگر    (2در شاکل   C0) شاود  ای نامیده می قطعه

واریانس تصادفی و بدون ساختار است. وقتی واریوگرام 

رسد، ارتفاع واریوگرام برابر حاد   به مقدار ثابت خود می

 

1
Regionalized variable 

2
Range 

3
Sill 

4
Nugget effect 
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برابر مجموع واریاانس   آستانه یا سقف واریوگرام، یعنی

  (2در شااااکل  C) اسااات  تصاااادفی و ساااااختاردار 

(Webster and Oliver, 2000) به  یا هاثر قطع. نسبت

ساختار مکاانی واریاوگرام    نوع ۀدهندنشان حد آستانه

دهنادۀ سااختار    درصد و بیشتر، نشان 65 نسبتاست. 

)در حالات شادید آن مادل واریاوگرام      ضاعیف مکانی 

یعنی  ،شود میصورت خطی موازی محور افقی  اهر  به

، باین  (اور وجود نداردمج افرادهیچ گونه شباهتی بین 

درصد بیانگر ساختار مکانی متوس  و کمتار   65تا  25

)یعنای   قاوی دهندۀ ساختار مکاانی   درصد نشان 25از 

متغیر  شباهت دارند( ،ثیرممجاور تا فاصله دامنه ت افراد

 (.Cambardella et al., 1994مورد بررسی است )

 

 ی آنها مراه مؤلفهه هب نظریام یک واریوگر -2شکل 
 (a ،دامنه تمثیر :C ،سقف واریوگرام : C0ی، ا ه: اثر قطعC1،ساختار مکانی : dو : فاصله dمقدار واریوگرام :) 

 

باا اساتفاده از   بخاش  های ایان   تحلیلوتجزیه همۀ

GS افزار  نرم
 ,Gamma Design Software) 1نسخۀ  +

LLC, Plain well, MI)  تگرفانجام. 

 

 نتایج
 آماربرداري صددرصد

 17 ۀپس از اتمام آماربرداری صددرصاد در محادود  

درخات  اصله  7752 تحقیق در مجموع ۀهکتاری منطق

، زالزالک، کایکم، بناه و   (بلوط ایرانیبرودار )های  از گونه

پایه در هکتاار   10که تراکمی حدود  ارژن بررسی شدند

 1000 ه،شاد درخات بررسای   از این تعداد. کردندتولید 

 بودند درصد 50یدگی بیش از خشک دارای درختاصله 

 5/36و  هازاد شاخه را از آنها درصد 5/72( که 1)جدول 

گوناه کاه در    همان د.دادن میتشکیل  هازاد دانهرا  درصد

مشخص است غالبیات درختاان خشاکیده در     1جدول 

 منطقه با گونه برودار است.

مشخصااااات آماااااری متغیرهااااای   2جاااادول 

 دهد. شده در این درختان را نشان می گیری اندازه

 تحقیق ۀدر منطقفرم پرورشی و تفکیک گونه   به درختان خشکیدهفراوانی و تعداد در هکتار  -1جدول 

 ارژن  بنه  کیکم  زالزالک  برودار گونه
 جمع

 زاد شاخه زاد دانه  زاد شاخه زاد دانه  زاد شاخه زاد دانه  زاد شاخه زاد دانه  زاد شاخه زاد دانه فرم پرورشی

 1000 1 0  0 9  0 19  0 25  710 397 فراوانی مطلق

 100 1/0 0  0 9/0  0 9/1  0 5/2  0/71 7/39 درصد فراوانی

 9/10 01/0 0  0 09/0  0 19/0  0 27/0  3/7 7/3 تعداد در هکتار

d 
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 تحقیق ۀمنطق ۀدرختان خشکید در شدهآماری متغیرهای بررسی های همشخص -2جدول 

 ضریب تغییرات  بیشینه  کمینه  میانگین متغیر

 زاد شاخه زاد دانه  زاد شاخه زاد دانه  زاد شاخه زاد دانه  زاد شاخه زاد دانه فرم پرورشی

 %6/31 %2/21  7 5/6  1 5/1  0/9 35/9 قطر تاج )متر(

 %1/77 %7/59  100 112  9 5  5/27 9/35 متر( )سانتی *قطر برابرسینه

 %71 0  35 0  1 0  5 0 داد جستتع
 قطر قطورترین جستها زاد در شاخه *

 

میازان   ،مشاخص اسات   2طور که در جدول  همان

ناااهمگنی )ضااریب تغییاارات( در متغیرهااای قطاار    

 3شاکل  . اسات برابرسینه و تعداد جست بسایار زیااد   

درختااان  نمااودار پااراکنش تعااداد در طبقااات قطااری

در ر کاال درختااان در مقایسااه بااا نمااودارا  خشااکیده

 .دهد مینشان منطقه تحقیق 

توزیع درصد فراوانی درختان خشکیده را به  9شکل 

 دهد. تفکیک طبقات قطری در منطقۀ تحقیق نشان می 

مشاخص اسات، درصاد     9گونه که در شکل  همان

فراوانی درختان خشک قطور بسیار بیشاتر از درختاان   

 قطر است. قطر و میان کم

 

 الگوي مکاني

با در دسترس بودن مختصات درختاان خشاکیده،   

بااا  تحقیااق ۀالگااوی پااراکنش مکااانی آنهااا در منطقاا

 5ریناا  تعیااین شااد. شااکل   -او ۀاسااتفاده از آمااار

الگاوی   7وضعیت پراکنش درختان خشکیده و شاکل  

پااراکنش مکااانی آنهااا را در منطقااه تحقیااق نشااان   

 دهد. می

، الگاوی  شودمشاهده می 7طور که در شکل  همان

متاری   12راکنش درختان خشکیده تا شعاع حادود  پ

 ای و پاس از آن باا قارار گارفتن نماودار آمااره        خوشه

موناات کااارلو، الگااوی   ۀریناا  در داخاال محاادود-او

عباارت   متری تصادفی است. باه  100پراکنش تا شعاع 

صاورت   دیگر درختان خشاکیده در فواصال کوتااه باه    

ن انااد. همچناای ای و در کنااار هاام مجتمااع شااده ک ااه

متاار  70/15میااانگین فاصااله بااین درختااان خشااک  

 دست آمد. هب
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 تحقیق ۀدر منطق درختان خشکیده کل و نمودار پراکنش تعداد در طبقات قطری -3شکل 
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 تحقیق ۀدرصد فراوانی درختان خشکیده در طبقات قطری در منطق -9شکل 

 

 

 

 دهندۀ یک درخت است( قطه نشان)هر ن تحقیق ۀوضعیت پراکنش درختان خشکیده در منطق -5شکل 
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 تحقیق ۀدر منطق درختان خشکیده مکانی الگوی پراکنش -7شکل 
 (خواهد بودای، تصادفی و یکنواخت  ترتیب خوشه به مکانیکارلو قرار گیرد، الگوی  تر از حدود مونت رین  باالتر، در میان یا پایین-او ۀ)اگر آمار

 

 ساختار مکاني

ریتمی باار روی داده پااس از اعمااال تباادیل لگااا  

بررسای سااختار   منظور ایجاد توزیع نرمال در آنهاا،   به

 هدرختاان خشاکید   ۀشاد گیری مکانی متغیرهای اندازه

نشان داد کاه   گرامدر منطقه تحقیق با استفاده از واریو

وجاود  قابال مدلساازی    قاوی  گونه ساختار مکانی هیچ

 ،مکاانی شاباهت  و مقادیر ایان متغیرهاا از نظار     ندارد

 (.6ند )شکل او فاقد روند مکانیتقل از هم مس

 

 

 

 

 
  تحقیق ۀدر منطقدرختان خشکیده متغیرهای مورد بررسی  )واریوگرام( ساختار مکانی -6شکل 

 قطر برابرسينه قطر تاج

 تعداد جست
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مشخص است نسبت اثار   6طور که در شکل  همان

ی به سقف واریاوگرام در هار ساه متغیار ماورد      ا هقطع

 نباود  ۀهناد دکه نشان استدرصد  65بررسی بیش از 

 ۀدیر هار متغیار در منطقا   اهمبستگی مکانی باین مقا  

 .استتحقیق 

 

 بحث

 درختااان خشااکیدگیوضااعیت  ،در ایاان تحقیااق

هاای   در جنگال  هکتااری  17 ۀدر یک محادود جنگل 

از طریق آماربرداری صددرصد درختاان  زاگرس  ۀناحی

هاا  های اخیر، خشکسالیدر سال. شدبررسی  یدهخشک

و  خشاکیدگی تارین عوامال   همعنوان م ، بهریزگردهاو 

-ویژه در استان ایالم و اساتان بهجنگلی درختان  زوال

برخای   اعتقااد باه  . اناد باوده  توجاه  کانونهای مجاور 

 ،تاارین دالیاال خشااکیدگی درختااان مهاام ،محققااان

ها و خشکسالیتغییرات اقلیمی، گرم شدن کرۀ زمین، 

صاورت   باه کاه   اسات هاای اخیار    گردوغبارهای ساال 

مستقیم با ایجاد ضعف فیزیولوژیاک در   یرمستقیم یا غ

هاا  نو حملاه آفاات و اماراض، سابب مار  آ      درختان

 .(Ainsworth and Long, 2005)اند  شده

Hogg et al. (2002)  خشااکیدگی  ۀبااا مطالعاا

اعااالم کردنااد کااه   هااای کانااادا جنگاال در درختااان

ضعف و کندی رشد درختان شاده   سبب ها خشکسالی

هااای  کاارم ۀعد حملاامساات ،درختااان ،در نتیجااه و

 .اناااد شااادهزا  هاااای بیمااااری خاااوار و قاااار  چاااوب

et al. (2010) Bolte   یار تغی تامثیرات  ۀباا مطالعا  نیاز 

اعاالم کردناد کاه خشاکی      های سوئد اقلیم در جنگل

میر ومر ، خوار به درختانسبب حملۀ سوسک پوست

بار   شده اسات.  های جنگلی و حتی تغییر ساختار توده

بارنادگی   مقدار استان ایالم نیز اساس آمار هواشناسی

باه   1377متر در سال میلی 700از  تحقیقمنطقه در 

 یافتاه کااهش   1377متر در ساال  میلی 250کمتر از 

 (.1310 ،کل هواشناسی استان ایالم ۀادار) است

 درختای  ۀنشاان داد کاه گونا    حاضر تحقیقنتایج 

 استبرودار )بلوط ایرانی(  ه،غالب در این منطق خشک

فراواناای درختااان خشااکیده  . همچنااین (1 )جاادول

طاابق  مکه از این نظر ست هازاد دانه از بیشتر زاد شاخه

 از ساویی . اسات ( 1311با نتایج حسینی و همکااران ) 

نمااودار پااراکنش تعااداد در طبقااات قطااری درختااان 

خشااکیده نشااان داد کااه بیشااترین فراواناای درختااان 

متاری   ساانتی  35تاا   10خشکیده در طبقات قطاری  

که با توجه به تراکم بیشاتر درختاان در    شود میده دی

؛ اماا  (3)شاکل   امری بدیهی اسات  ،این طبقات قطری

بسیار بیشاتر از   خشکیدهقطور  درصد فراوانی درختان

 (9اسات )شاکل    خشکیده قطر قطر و میان درختان کم

پاور و همکااران    که از این نظر با نتایج مطالعات حمزه

 .مطابقت دارد( 1311)( و حسینی و همکاران 1310)

حساسیت بیشتر درختاان   ۀدهند این موضوع نشان

منطقه اسات.  این قطور به عوامل ایجاد خشکیدگی در 

 بحاران  باه  طاور کامال   بهاین پدیده را توان  البته نمی

، چاون برخای از ایان درختاان     نسبت داد دگیخشکی

علت رسیدن به سن دیرزیستی و مر  فیزیولوژیاک   به

قطاور   درختاناز سوی دیگر  اند. دهدچار خشکیدگی ش

نیاز بیشاتری باه رطوبات دارناد، در      زادند ودانهاغلب 

 آثاار  ها نیز کاهش نزوالت آسمانی و خشکسالی ،نتیجه

تاان  اما از سوی دیگار درخ  منفی بیشتری بر آنها دارد.

 اینکاه  دلیال  باه  ند نیاز اطبقات قطری پایین که جوان

 باه درختاان   نسابت  تاری قاوی  و تر یافتهتوسعه ۀریش

برای جاذب   ای ریشه های رقابت در ،ندارند خود اطراف

 تحات  ،شوندمی بازنده نیاز مورد غذایی مواد و رطوبت

ای ماویین خاود را از دسات    ه هگرفته و ریش فشار قرار

ضاعف   و خشاکی  تانش  دچاار دهناد؛ بناابراین    مای 

)حسااینی و  رونااد از بااین ماایو  شااده فیزیولوژیااک

مین دلیل بروز خشکیدگی هام  ه هب(. 1311همکاران، 

در طبقات قطری زیاد و هم در طبقات قطاری کام باا    

 .شودمیدرصدهای مختلف در این منطقه مشاهده 

بررسای الگاوی مکاانی درختاان خشاکیده       نتیجه

نشان داد که این درختان در مقیاس کوچک یعنای تاا   

ولی پاس از   دارند،ای  پراکنش خوشه یمتر 12 ۀفاصل

وی پاراکنش تصاادفی از خاود نشاان     الگا  ،این فاصاله 
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عبارت دیگر درختاان خشاکیده    (. به7دهند )شکل  می

مترمرباع(   952آر ) 5/9حت حدود هایی با مسا لکهدر 

ست که اگر ا این ۀدهنداند. این مطلب نشان مع شدهج

درختاان خشاکیده تاا    و کاار بار روی   مقیاس بررسی 

 ای شاده خوشاه  متر باشد، الگاوی مشااهده   12حدود 

 100 ۀفاصل ، تاشودتر بزر کار ولی اگر مقیاس  ت؛اس

و حتای بیشاتر پاراکنش درختاان خشاکیده از       یمتر

. همچناین میاانگین   کناد  مای الگوی تصادفی پیاروی  

متار   7/15بین درختان خشک در ایان منطقاه    ۀفاصل

هاا   آری لکاه  5/9دست آمد که با توجه به مسااحت  هب

شک با درخت خ 17دهد در هر خوشه حدود  نشان می

 این موارد که اند متر از هم قرار گرفته 17فاصله حدود 

 مدنظر قرار گیرد.های مدیریتی  ریزی برنامهباید در 

از سوی دیگر بررسای سااختار مکاانی متغیرهاای     

شااده در درختااان خشااک )قطاار تاااج، قطاار  بررساای

واریاوگرافی   روش کماک  باه برابرسینه و تعداد جست( 

-مشااهده  مکاانی  هایتارآمار نشان داد که سااخ  زمین

(. 6)شاکل   ندارناد مدلساازی   یتقابلو اند شده ضعیف

شباهتی بین از نظر متغیرهای یادشده عبارت دیگر،  به

و این خشاکیدگی   ندارنددرختان خشک مجاور وجود 

تمام مقادیر قطر تاج، قطر برابرسینه و تعداد جست  در

در تطاابق باا مقاادیر     این نتیجاه  شود که میمشاهده 

 شده بارای ایان متغیرهاا   یاد ضریب تغییرات مشاهدهز

 اسات ویاژه بارای قطار برابرساینه و تعاداد جسات        به

افتاااده هااای اتفااا  بنااابراین خشااکیدگی(. 2)جاادول 

درختان با ابعاد مختلاف شاده کاه ایان      ۀگیر همدامن

لحااظ  هاای مادیریتی    ریازی  مطلب نیز باید در برناماه 

 شود.

و و سااختار مکاانی   آمده از نظار الگا  دستهنتایج ب

 راسااتای توانااد راهنمااایی در ماایدرختااان خشااکیده 

کااربردی   شناسی های خشکیده و جنگل مدیریت توده

تا اقدامات الزم اعم از پیشگیری و مبارزه باا   باشد آنها

ایاان پدیااده براساااس واقعیااات موجااود در عرصااه    

 .شودریزی  برنامه

 منابع 

 گزارش داخلی ساالنه. .1310کل هواشناسی استان ایالم،  ادارۀ

مناابع طبیعای اساتان     . سایمای 1310پیری، عبدالسالم، 

 ص. 55کل منابع طبیعی استان ایالم، ایالم، ادارۀ 

و  احماد رحماانی  ی، سیدمحسان حساین  ، احماد  ،حسینی

میار درختای بار سااختار     ومر  ثیرمت. 1311 ،داوود آزادفر

یقاات  تحق ، فصلنامۀهای بلوط ایرانی در استان ایالم جنگل

 .566-575 (:9) 20 ،جنگل و صنوبر ایران

 ،سایدکا م بردباار  و  هاادی کیاادلیری   ،مجتبی ،پور حمزه

 بررسی مقدماتی خشکیدگی درختان بلاوط ایرانای  . 1310

(Q. brantii Lindl. )در دشت برم کازرون، استان فارس، 

 (:2) 11، تحقیقااات جنگاال و صاانوبر ایااران     فصاالنامۀ

352-373. 

 www.iana.irزی ایران: ایانا؛ خبرگزاری کشاور

زوال  ۀبررساای علاال بااروز پدیااد. 1312سوساانی، جااواد، 

 ئااۀثیر تغییارات اقلیمای و ارا  مت تااجنگلهاای زاگارس تحا   

گازارش   ۀ، خالصکارهای کاهش اثرات در استان لرستان راه

  طر  پژوهشی دانشگاه لرستان. 

. مطالعاات  1377شارکت مهندساین مشااور طار  آبریاز،      

مطالعااه -تفصاایلی اجرایاای حااوزۀ آبخیااز شااهر ملکشاااهی

ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان   پوشش گیاهی،

 ص.   66یالم، ا

Aber, J.S., J. Wallace, and M.C. Nowak, 2002. 

Response of forest to climatic events and 

human management at Fort Leavenworth, 

Kansas, Current Research in Earth Science 

Bulletin, 248: 1-24. 

Ainsworth, E.A., and S.P. Long, 2005. What 

have we learned from 15 years of free-air CO2 

enrichment (FACE)? A meta-analytic review 

of the responses of photosynthesis, canopy 

properties and plant production to rising CO2, 

New Phytologist, 165:351–372. 

Bolte, A., L. Hilbrig, B. Grundmann, F. 

Kampf, J. Brunet, and A. Roloff, 2010. 

Climate change impacts on stand structure and 

competitive interactions in a southern Swedish 

spruce–beech forest, European Journal of 

Forest Research, 129:261–276. 

http://www.iana.ir/
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/703657
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/703657
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/703657
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/703657


 66 67 تا 76 ۀصفح ،1315بهار  ،1 ۀشمار م،هشت سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل

 

Cambardella, C.A., T.B. Moorman, T.B. 

Parkin, D.L. Karlen, R.F. Turco, and A.E. 

Konopka, 1994. Field scale variability of soil 

properties in Central Iowa soil, Soil Science 

Society of America Journal, 58: 1501-1511. 

Cressie, N.A.C., 1993. Statistics for spatial 

data. John Willy and Sons, Inc., New York. 

900 p. 

Hogg, E.H., J.P. Brandt, and B. Kochtubajda, 

2002. Growth and dieback of aspen forests in 

northwestern Alberta, Canada, in relation to 

climate and insects, Canadian Journal of 

Forest Research, 32: 823–832. 

Illian, J., A. Penttinen, H. Stoyan, and D. 

Stoyan, 2008. Statistical analysis and modeling 

of spatial point patterns, John Wiley and Sons, 

556 pp. 

Luis, M.D., J. Raventos, T. Wiegand, and C.H. 

Hidalgo, 2008. Temporal and spatial 

differentiation in seedling emergence may 

promote species coexistence in mediterranean 

fire-prone ecosystems, Ecography, 31: 620-

629. 

Van der Werf, G.W., U. Sass-Klaassen, and 

G.M.J. Mohren, 2007. The impact of the 2003 

summer drought on the intra-annual growth 

pattern of beech (Fagus sylvatica L.) and oak 

(Quercus robur L.) on a dry site in the 

Netherlands, Dendrochronologia, 25 (2): 103-

112. 

Webster, R. and Oliver, M.A., 2000. 

Geostatistics for environmental scientists. 

Wiley press, 271 p. 

Wiegand, T., K.A. Moloney, J. Naves, and F. 

Knauer, 1999. Finding the missing link 

between landscape structure and population 

dynamics: a spatially explicit perspective, 

American Naturalist, 154: 605-627. 

https://www.soils.org/publications/sssaj
https://www.soils.org/publications/sssaj


Iranian Journal of Forest, Vol. 8, No. 1, Spring 2016 78 

 

 

Spatial patterns and spatial structure of dried trees in  

Bioreh Forests, Ilam Province 
 

 

R. Akhavan
 1
, A. Mahdavi

 2
, and O. Karami

3
  

1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization 

(AREEO), Tehran, I.R. Iran. 
2* Associate Prof., Department of Forest Sciences, Faculty of Agriculture, University of Ilam, I.R. Iran 

3 Ph.D. Candidate, Forestry Department, Faculty of Natural Resources, University of Agriculture and Natural Resources of 

Sari, I.R. Iran 

(Received: 10 April 2015; Accepted: 13 December 2015) 

 

Abstract 

Recently, forest decline has outburst in Zagros forests, west of Iran. Consequently, we aimed 

considering dried trees and their spatial patterns as well as spatial structure at Bioreh forests in 

Ilam province, west of Iran. For this purpose, we selected and fully inventoried a 96 ha 

infected forest. The interested attributes were tree species, diameter at breast height (DBH), 

crown diameter, origin and number of sprout in coppice trees as well as Cartesian coordinates 

of dried trees with drying intensity more than 50 percent. For spatial point pattern analysis 

and spatial structure of interested attributes, O- ring statistics and variogram analysis were 

used, respectively. Results showed that the density of dried trees was 10 N/ha which more 

comprised of coppice trees, while high frequency percentage of drying was observed in large 

diameter classes. The spatial pattern of dried trees was determined as cluster up to 15 m, 

which implied that dried trees created patches with 4500 m
2
 surface area. No spatial structure 

were found for three interested attributes (DBH, crown diameter and number of sprout) which 

implied that there was no similarity among infected trees. These results can be used as an 

instruction to manage infected stands based on their spatial characteristics.  

Keywords: Dieback, Spatial patterns, Spatial structure, Zagros forests. 
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