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الگوي پراکنش مکاني و ساختار مکاني متغيرهاي کمي درختان خشکيدۀ بلوط ایراني در
جنگلهاي بيوره استان ایالم
رضا اخوان ،1علي مهدوي2و اميد کرمي

3

1دانشیار پژوهش ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
2دانشیار ،گروه علوم جنگل ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه ایالم
3دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاریخ دریافت1319/2/20 :؛ تاریخ پذیرش)1319/1/22 :

چکيده
پدیدۀ خشکیدگی جنگل چند سالی است که در ناحیۀ زاگرسی ایران مشاهده میشود و همچناان در حاال گساترش
است .یکی از کانونهای اصلی این پدیده ،جنگلهای استان ایالم است .این تحقیق بهمنظور بررسی وضاعیت درختاان
خشکیده ،الگوی پراکنش مکانی آنها و ساختار مکانی متغیرهای کمی آنها در استان ایالم انجام گرفات .بادین منظاور
یک منطقۀ جنگلی آلوده به پدیدۀ خشکیدگی به مساحت  17هکتار در جنگلهای منطقۀ بیوره شهرستان ملکشااهی
انتخاب و آماربرداری صددرصد شد .کلیه درختان از نظر نوع گونه ،قطار برابرساینه ،فارم پرورشای ،تعاداد جسات در
شاخهزادها و میانگین قطر تاج بررسی و اندازهگیری شدند .همچنین مختصات جغرافیایی درختان با خشکیدگی بایش
از  50درصد نیز ثبت شد .بررسی الگوی پراکنش مکانی درختان خشاکیده باا اساتفاده از آمااره او -رینا و تحلیال
ساختار مکانی متغیرهای کمی آنها با استفاده از واریوگرام انجام گرفت .نتایج نشان داد کاه تاراکم درختاان خشاکیده
 10پایه در هکتار است که بیشتر شامل جستگروههای شااخهزاد اسات و بیشاترین درصاد فراوانای خشاکیدگی در
پایههای خیلی قطور دیده می شود .الگوی پراکنش درختان خشکیده تا شعاع  12متری خوشهای تعیین شد .بهعبارت
دیگر درختان خشکیده در لکههایی با مساحت حدود  9/5آر باا میاانگین فاصالۀ  15/7متار جماع شادهاناد .بررسای
ساختار مکانی متغیرهای قطر تاج ،قطر برابرسینه و تعداد جست درختان و جستگروهها نشان داد کاه شاباهتی باین
درختان خشک مجاور وجود ندارد؛ بهعبارت دیگر ،این خشکیدگی در تمام مقادیر قطر تااج ،قطار برابرساینه و تعاداد
جست مشاهده میشود .نتایج بهدستآمده از نظر الگو و سااختار مکاانی درختاان خشاکیده مایتواناد راهنماایی در
راستای مدیریت تودههای خشکیده و جنگلشناسی کاربردی آنها باشد.
واژههاي کليدي :الگوی مکانی ،ایالم ،خشکیدگی درختان ،ساختار مکانی.

 نویسندۀ مسئول
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مقدمه و هدف
اهمیت جنگلهاای زاگارس چاه از نظار حفا ات
خاک و تولید آب و چه از نظار نقشای کاه در تاممین
معاش مردم ساکن در این ناحیه رویشی دارند ،بر هیچ
کس پوشیده نیست .براساس آخرین برآوردها بایش از
یک میلیون هکتار از اکوسیساتم هاای جنگلای بلاوط
ناحیااۀ زاگاارس از کاال مساااحت  7میلی اون هکتاااری
جنگلهای این ناحیه دچار پدیادۀ خشاکیدگی و زوال
شدهاند .کاانون ایان پدیاده باهترتیاب رویشاگاههاای
جنگلاای اسااتانهااای ایااالم و فااارس و پااس از آن،
استان های لرستان ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و
بویراحمد ،و کرمانشاه است (سوسنی.)1312،
تیپ غالب درختاان اساتان ایاالم از گوناۀ بارودار
(بلوط ایرانی )1است؛ بهطوری که بایش از  10درصاد
جنگلهای این استان از این گونه تشکیل شاده اسات
(پیری .)1310 ،طای دهاۀ گذشاته بخاش بزرگای از
جنگلهای زاگرس بهویژه در اساتان ایاالم در منااطق
پارک جنگلی چغاسبز ،ملکشاهی و تنگاهداالب مباتال
به بحران زوال بلوط 2شدهاند .عوامل مختلفی در باروز
این خشکیدگی تمثیر داشتهاند ،اماا باهنظار مایرساد
عامل اصلی و اولیاه ،خشکساالیهاای اخیار و سا س
حملۀ آفات و امراض به درختان ضعیفشده باشد.
ایاان پدیااده چنااد سااالی اساات کااه در ناحیااۀ
جنگل های زاگرس ایران مشاهده و گزارش شاده ،اماا
پژوهشهای زیادی در مورد علل و عوامل آن در کشور
انجام نگرفته است .اولین پژوهش در مورد پدیدۀ زوال
بلوط در کشاور را حمازهپاور و همکااران ( )1310در
جنگلهای دشت برم کازرون در اساتان فاارس انجاام
دادند که براساس آن مشخص شد بیشاترین درختاان
خشااکیده ،شاااخهزادنااد ( 57/3درصااد) و در طبقااۀ
میانقطر ( 15تا  25سانتیمتر) قرار دارناد .همچناین
بیشترین تعداد درختان خشکیده در طبقۀ خشکیدگی
شدید (بیش از  65درصد) قرار داشاتند .در پژوهشای
دیگر در جنگلهای شلم استان ایالم مشخص شد کاه
بر اثر وقوع بحران زوال بلوط ،باه طاور متوسا 15/6

درصد از تراکم اشکوب درختی و درختچهای کم شاده
که  16/6درصد آن مربوط باه بارودار (بلاوط ایرانای)
بوده است .همچنین بیشترین مار ومیار در طبقاات
قطری  10تا  25سانتیمتار گازارش شاد (حساینی و
21
همکاران.)1311 ،
خشااکیدگی بلااوط در دنیااا نیااز دارای سااابقهای
طوالنی است .این پدیده در کشورهای پرتغاال (اواخار
قاارن نااوزدهم) ،انگلسااتان ( ،)1120اس ا انیا (،)1170
لهستان ( ،)2005آمریکاا ( )2007و روماانی ()2006
اهر شد که مهامتارین عوامال آن گارم شادن هاوا،
کاااهش بارناادگی ،خشااکی در تابسااتان و بااارشهااای
سیلآسا در زمستان ،تغییرات کاربری اراضی و کشات
گونه های غیربومی ،آتشسوزی های گسترده در جنگل
و طغی اان آفااات و امااراض جنگل ای ذکاار شااده اساات
(Aber et al. (2002) .)Ainsworth and Long, 2005
با بررسی تمثیر فعالیتهای انسانی و تغییارات اقلیمای
بر تودههای بلوط نشان دادند که اینگوناه فعالیاتهاا
سبب تشدید تمثیر وقایع اقلیمی مایشاوندVan der .
) Werf et al. (2007نیز عنوان کردند که فصل خشک
9
تابستان سابب توقاف رشاد دو گوناۀ راش 3و بلاوط
میشود.
در حاااال حاضااار پدیااادۀ خشاااکیدگی و زوال
جنگل های بلوط زاگرس همچناان در حاال گساترش
است و هرچه سریعتر باید برای مدیریت مناطق آلوده
اقدام شود .هدف این تحقیق ،بررسی وضعیت درختان
خشکیده ،الگوی پراکنش مکانی آنها و ساختار مکاانی
متغیرهای کمی این درختاان در جنگالهاای منطقاۀ
بیوره شهرستان ملکشااهی در اساتان ایاالم اسات تاا
اقدامات مادیریتی در راساتای مقابلاه باا ایان پدیاده
براساس شناخت وضعیت موجود برنامهریزی شود.

1

Quercus brantii Lindl.
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3
Fagus sylvatica
4
Quercus robur
2

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هشتم ،شمارۀ  ،1بهار  ،1315صفحۀ  76تا 67

مواد و روشها
معرفي منطقه

منطقه تحقیق با مساحت  17هکتار در جنگل های
بیوره شهرستان ملکشاهی در اساتان ایاالم قارار دارد
کهبه صورت نوار باریکی با جهت غالب غربی و جناوبی
قرار گرفته است (شکل  .)1دامنه ارتفاعی این منطقاه
باین  1376تااا  1776متار باااالتر از ساطي دریاساات.
براساااس اطالعااات ایسااتگاه هواشناساای شهرسااتان
ملکشاهی ،میانگین بارندگی سااالنه آن در ساالهاای

71

 1367تا  1377به  270میلیمتر رسیده است .حداقل
دمای مطلق منطقه  -10درجۀ سانتیگراد در بهمان و
حداکثر دماای مطلاق آن  92درجاۀ ساانتیگاراد در
مرداد ماه سال  1376گزارش شاده اسات (اداره کال
هواشناسی استان ایالم .)1310 ،منطقۀ تحقیق کاامالا
پوشیده از جنگل و گونۀ غالب آن برودار (بلوط ایرانی)
است که سایر گونه ها مانند زالزالک ،بنه ،کیکم و ارژن
همراه آن هساتند (شارکت مهندساین مشااور طار
آبریز.)1377 ،

شکل 1ا موقعیت منطقۀ تحقیق در استان ایالم

شيوۀ اجراي پژوهش

برای اجرای این تحقیق هماۀ درختاان موجاود در
محدوده  17هکتااری باا قطار برابرساینۀ بیشاتر از 5
سانتی متر آمااربرداری صددرصاد شادند .متغیار هاای
مورد بررسی در هار درخات شاامل ناوع گوناه ،قطار
برابرسینه (در شاخه زادها قطار برابرساینه قطاورترین
جست) ،فرم پرورشای (داناهزاد یاا شااخهزاد) ،تعاداد
جست در شاخهزادها و میانگین قطار تااج باود .بارای
درختااان بااا خشااکیدگی باایش از  50درصااد کااه در
شرای بحرانی و رو به نابودی و مر بودند ،مختصات
جغرافیایی ( )X, Yنیاز در سیساتم مختصاات UTM

بهوسیلۀ دستگاه موقعیتیاب جهانی 1تعیین شد.
الگوي مکاني

بهمنظور بررسی الگوی پاراکنش مکاانی درختاان
خشکیده در منطقۀ تحقیق از آماره او-رین  2استفاده
شد .این روش در بررسی الگوی مکانی ،نسبت به تاابع
 Kرای لی و شکل خطی آن یعنی تابع  Lمفیدتر است.
جایگزینی حلقهها 3در او -رین بهجای دوایر در تاابع
1

GPS
O-ring statistic
3
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2
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 ،Kایاان آماااره را در کشااف الگااو در فواصاال مختلااف
توانمناادتر ماایسااازد (;Wiegand et al., 1999
 .)Illian et al., 2008توابع  Kو  Lبراساس تعداد نقاط
موجود در داخال دوایار باا شاعاع  rدر اطاراف نقااط
مرکزی محاسبه مایشاوند و ماهیات تجمعای دارناد؛
به طوری که با افزایش شعاع دایره ،الگوی مکانی شامل
ترکیباای از اطالعااات مکااانی نقاااط در مقیاااسهااای
کوچک و بزر خواهد بود .اما اساس آمااره او-رینا
بر پایۀ متوس تعداد نقاط قرارگرفته بر روی حلقاههاا
با شعاع  rاز نقاط مرکزی در داخل قطعۀ مورد مطالعه
اساات ( .)Luis et al., 2008از آماااره او-ریناا
تااکمتغیااره باارای نشااان دادن نااوع الگااوی پااراکنش
گونهها (تصادفی ،خوشهای و منظم) استفاده میشاود.
آمارۀ او-رین با تابع  Kرای لی و تاابع روابا جفتای
) g(rارتباط دارد که بهصورت رابطۀ  1محاسبه میشود.
رابطۀ 1

O r    g  r 

در این رابطه ) O(rآماره تکمتغیره او -رینا  ،
تراکم (تعاداد در واحاد ساطي) و ) g(rمشاتق تاابع K

رای لی است .برای آزمون وجود اختالف معنیدار باین
الگوی تصادفی (فرض صافر) و الگاوی مشااهدهشاده،
نتایج حاصل از او -رین در ساطي احتماال مشاخص
با تکرار شبیهسازی تصادفی روش مونتکارلو مقایساه
میشاود .درصاورتیکاه مقاادیر او -رینا در داخال
محدودۀ مونتکاارلو قارار گیرناد ،فارض صافر در آن
فاصله تمییاد ،و در صاورتی کاه ایان مقاادیر خاارج از
محدودۀ مونتکارلو قرار گیرند فرض صفر رد می شود؛
به طوری که اگر نمودار او -رین بااالتر از حاد بااالی
محدوده مونتکارلو یا پایین تر از حاد پاایین آن قارار
گیاارد ،الگااوی مشاااهدهشااده بااهترتیااب خوشااهای و
یکنواخت (منظم) خواهد بود (.)Luis et al., 2008
در این تحقیق  11بار شبیهساازی موناتکاارلو باا
احتمال  15درصد انجام گرفات و فاصالۀ ماورد عمال
برای محاسبۀ آمارۀ او -رین تکمتغیره  100متار در

نظر گرفته شاد؛ چاون در فواصال بایش از  100متار
تغییری در الگوی مکانی توابع تکمتغیره ایجاد نشد.
همۀ محاسابات مرباوط باه تعیاین مقاادیر آمااره
او -رین با استفاده از نارمافازار  Programitaنساخۀ
 )Wiegand and Moloney, 2004( 2010انجااام
گرفت .به دلیل ناهمگنی از لحاظ توپوگرافی در منطقۀ
تحقیااق ،باارای محاساابات از گزیناۀ منطقاۀ ناااهمگن
نرمافزار استفاده شد.
ساختار مکاني

در این تحقیق به منظور بررسی و تشریي ساختار و
همبستگی مکانی بین مقادیر قطر تاج ،قطر برابرساینه
و تعداد جست درختاان و جساتگاروههاای واقاع در
منطقۀ تحقیق از تحلیل واریوگرام (نمودار واریاانس در
براباار فاصااله؛ شااکل  )2اسااتفاده شااد .اگاار تغییاارات
متغیری وابسته به فاصله باشد ،متغیر ناحیهای 1نامیده
می شود .مقدار واریوگرام به فاصلۀ باین مقاادیر یاک
متغیاار ناحیااهای در دو نقطااه وابسااته اساات .متغیاار
ناحیه ای دارای ساختار مکاانی اسات کاه وجاود ایان
ساااختار بااهوساایلۀ واریااوگرافی بررساای ماایشااود
).(Cressie, 1993
در واریااوگرافی باارای تشااریي و مدلسااازی رفتااار
واریوگرام از سه مؤلفاه اساتفاده مایشاود (شاکل :)2
دامنۀ تمثیر ،2حد آساتانه یاا ساقف 3و اثار قطعاهای.9
دامنۀ تمثیر ( aدر شکل  )2حداکثر فاصلهای است کاه
پس از آن ،دیگر ساختار مکانی ( C1در شکل  )2وجود
ندارد و واریوگرام به مقدار ثاابتی مایرساد .اغلاب در
عمل ،واریوگرام دارای عرض از مبدأیی اسات کاه اثار
قطعهای نامیده میشاود ( C0در شاکل  )2کاه بیاانگر
واریانس تصادفی و بدون ساختار است .وقتی واریوگرام
به مقدار ثابت خود میرسد ،ارتفاع واریوگرام برابر حاد

1

Regionalized variable
Range
3
Sill
4
Nugget effect
2
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آستانه یا سقف واریوگرام ،یعنی برابر مجموع واریاانس
تصاااادفی و ساااااختاردار اسااات ( Cدر شااااکل )2
( .)Webster and Oliver, 2000نسبت اثر قطعهای به
حد آستانه نشاندهندۀ نوع ساختار مکاانی واریاوگرام
است .نسبت  65درصد و بیشتر ،نشاندهنادۀ سااختار
مکانی ضاعیف (در حالات شادید آن مادل واریاوگرام
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بهصورت خطی موازی محور افقی اهر میشود ،یعنی
هیچ گونه شباهتی بین افراد مجاور وجود ندارد) ،باین
 25تا  65درصد بیانگر ساختار مکانی متوس و کمتار
از  25درصد نشاندهندۀ ساختار مکاانی قاوی (یعنای
افراد مجاور تا فاصله دامنه تمثیر ،شباهت دارند) متغیر
مورد بررسی است (.)Cambardella et al., 1994

d
شکل  -2یک واریوگرام نظری بههمراه مؤلفههای آن

( :aدامنه تمثیر :C ،سقف واریوگرام : C0 ،اثر قطعهای :C1 ،ساختار مکانی :d ،فاصله و  :dمقدار واریوگرام)

ارژن بررسی شدند که تراکمی حدود  10پایه در هکتاار
تولید کردند .از این تعداد درخات بررسایشاده1000 ،
اصله درخت دارای خشکیدگی بیش از  50درصد بودند
(جدول  )1که  72/5درصد از آنها را شاخهزادها و 36/5
درصد را دانه زادها تشکیل میدادند .همانگوناه کاه در
جدول  1مشخص است غالبیات درختاان خشاکیده در
منطقه با گونه برودار است.
جاااادول  2مشخصااااات آماااااری متغیرهااااای
اندازهگیریشده در این درختان را نشان میدهد.

همۀ تجزیهوتحلیلهای ایان بخاش باا اساتفاده از
نرمافزار  GS+نسخۀ Gamma Design Software, ( 1
 )LLC, Plain well, MIانجام گرفت.
نتایج
آماربرداري صددرصد

پس از اتمام آماربرداری صددرصاد در محادودۀ 17
هکتاری منطقۀ تحقیق در مجموع  7752اصله درخات
از گونههای برودار (بلوط ایرانی) ،زالزالک ،کایکم ،بناه و

جدول  -1فراوانی و تعداد در هکتار درختان خشکیده به تفکیک گونه و فرم پرورشی در منطقۀ تحقیق
برودار

گونه

کیکم

زالزالک

ارژن

بنه

فرم پرورشی

دانهزاد

شاخهزاد

دانهزاد

شاخهزاد

دانهزاد

شاخهزاد

دانهزاد

شاخهزاد

دانهزاد

شاخهزاد

فراوانی مطلق
درصد فراوانی
تعداد در هکتار

397
39/7
3/7

710
71/0
7/3

25
2/5
0/27

0
0
0

19
1/9
0/19

0
0
0

9
0/9
0/09

0
0
0

0
0
0

1
0/1
0/01

جمع
1000
100
10/9
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جدول  -2مشخصههای آماری متغیرهای بررسیشده در درختان خشکیدۀ منطقۀ تحقیق
متغیر

کمینه

میانگین

ضریب تغییرات

بیشینه

فرم پرورشی

دانهزاد

شاخهزاد

دانهزاد

شاخهزاد

دانهزاد

شاخهزاد

دانهزاد

شاخهزاد

قطر تاج (متر)
قطر برابرسینه* (سانتیمتر)
تعداد جست

9/35
35/9
0

9/0
27/5
5

1/5
5
0

1
9
1

6/5
112
0

7
100
35

%21/2
%59/7
0

%31/6
%77/1
%71

* در شاخهزادها قطر قطورترین جست

اسااتفاده از آمااارۀ او -ریناا تعیااین شااد .شااکل 5
وضعیت پراکنش درختان خشکیده و شاکل  7الگاوی
پااراکنش مکااانی آنهااا را در منطقااه تحقیااق نشااان
میدهد.
همان طور که در شکل  7مشاهده میشود ،الگاوی
پراکنش درختان خشکیده تا شعاع حادود  12متاری
خوشهای و پاس از آن باا قارار گارفتن نماودار آمااره
او-رین ا در داخاال محاادودۀ موناات کااارلو ،الگااوی
پراکنش تا شعاع  100متری تصادفی است .باهعباارت
دیگر درختان خشاکیده در فواصال کوتااه باهصاورت
ک ااهای و در کنااار هاام مجتمااع شاادهانااد .همچنااین
میااانگین فاصااله بااین درختااان خشااک  15/70متاار
بهدست آمد.

همانطور که در جدول  2مشاخص اسات ،میازان
ناااهمگنی (ضااریب تغییاارات) در متغیرهااای قطاار
برابرسینه و تعداد جست بسایار زیااد اسات .شاکل 3
نمااودار پااراکنش تعااداد در طبقااات قطااری درختااان
خشااکیده را در مقایسااه بااا نمااودار کاال درختااان در
منطقه تحقیق نشان میدهد.
شکل  9توزیع درصد فراوانی درختان خشکیده را به
تفکیک طبقات قطری در منطقۀ تحقیق نشان میدهد.
همان گونه که در شکل  9مشاخص اسات ،درصاد
فراوانی درختان خشک قطور بسیار بیشاتر از درختاان
کمقطر و میانقطر است.
الگوي مکاني

با در دسترس بودن مختصات درختاان خشاکیده،
الگااوی پااراکنش مکااانی آنهااا در منطق اۀ تحقیااق بااا
16
14
12
10
8
6
4
2
0

تعداددرهکتار

کلدرختان
خشکيدهشاخهزاد
خشکيدهدانهزاد

110

95

80

65

50

35

20

5

طبقاتقطري(سانتيمتر)

شکل  -3نمودار پراکنش تعداد در طبقات قطری کل و درختان خشکیده در منطقۀ تحقیق
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80
شاخ هزاد
دانهزاد

40

درصدفراواني

60

20
0
110

95

80

65

50

35

20

5

طبقاتقطري(سانتيمتر)

شکل  -9درصد فراوانی درختان خشکیده در طبقات قطری در منطقۀ تحقیق

شکل  -5وضعیت پراکنش درختان خشکیده در منطقۀ تحقیق (هر نقطه نشاندهندۀ یک درخت است)
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شکل  -7الگوی پراکنش مکانی درختان خشکیده در منطقۀ تحقیق
باالتر ،در میان یا پایینتر از حدود مونتکارلو قرار گیرد ،الگوی مکانی بهترتیب خوشهای ،تصادفی و یکنواخت خواهد بود)

(اگر آمارۀ او-رین

ساختار مکاني

پااس از اعمااال تباادیل لگاااریتمی باار روی داده
بهمنظور ایجاد توزیع نرمال در آنهاا ،بررسای سااختار
مکانی متغیرهای اندازهگیریشادۀ درختاان خشاکیده
در منطقه تحقیق با استفاده از واریوگرام نشان داد کاه

هیچگونه ساختار مکانی قاوی قابال مدلساازی وجاود
ندارد و مقادیر ایان متغیرهاا از نظار شاباهت مکاانی،
مستقل از هم و فاقد روند مکانیاند (شکل .)6

قطر تاج

قطر برابرسينه

تعداد جست

شکل  -6ساختار مکانی (واریوگرام) متغیرهای مورد بررسی درختان خشکیده در منطقۀ تحقیق
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همان طور که در شکل  6مشخص است نسبت اثار
قطعهای به سقف واریاوگرام در هار ساه متغیار ماورد
بررسی بیش از  65درصد است که نشاندهنادۀ نباود
همبستگی مکانی باین مقاادیر هار متغیار در منطقاۀ
تحقیق است.
بحث
در ایاان تحقیااق ،وضااعیت خشااکیدگی درختااان
جنگل در یک محادودۀ  17هکتااری در جنگالهاای
ناحیۀ زاگرس از طریق آماربرداری صددرصد درختاان
خشکیده بررسی شد .در سالهای اخیر ،خشکسالیهاا
و ریزگردها ،بهعنوان مهمتارین عوامال خشاکیدگی و
زوال درختان جنگلی بهویژه در استان ایالم و اساتان-
های مجاور کانون توجاه باودهاناد .باه اعتقااد برخای
محققااان ،مهاامتاارین دالیاال خشااکیدگی درختااان،
تغییرات اقلیمی ،گرم شدن کرۀ زمین ،خشکسالیها و
گردوغبارهای ساال هاای اخیار اسات کاه باهصاورت
مستقیم یا غیر مستقیم با ایجاد ضعف فیزیولوژیاک در
درختان و حملاه آفاات و اماراض ،سابب مار آنهاا
شدهاند (.)Ainsworth and Long, 2005
) Hogg et al. (2002بااا مطالعااۀ خشااکیدگی
درختااان در جنگاالهااای کانااادا اعااالم کردنااد کااه
خشکسالی ها سبب ضعف و کندی رشد درختان شاده
و در نتیجااه ،درختااان ،مسااتعد حملااۀ کاارمهااای
چاااوبخاااوار و قاااار هاااای بیمااااریزا شااادهاناااد.
) Bolte et al. (2010نیاز باا مطالعاۀ تامثیرات تغییار
اقلیم در جنگل های سوئد اعاالم کردناد کاه خشاکی
سبب حملۀ سوسک پوستخوار به درختان ،مر ومیر
و حتی تغییر ساختار تودههای جنگلی شده اسات .بار
اساس آمار هواشناسی استان ایالم نیز مقدار بارنادگی
در منطقه تحقیق از  700میلیمتر در سال  1377باه
کمتر از  250میلیمتر در ساال  1377کااهش یافتاه
است (ادارۀ کل هواشناسی استان ایالم.)1310 ،
نتایج تحقیق حاضر نشاان داد کاه گوناۀ درختای
خشک غالب در این منطقه ،برودار (بلوط ایرانی) است
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(جاادول  .)1همچنااین فراواناای درختااان خشااکیده
شاخهزاد بیشتر از دانهزادهاست که از این نظر مطاابق
با نتایج حسینی و همکااران ( )1311اسات .از ساویی
نمااودار پااراکنش تعااداد در طبقااات قطااری درختااان
خشااکیده نشااان داد کااه بیشااترین فراواناای درختااان
خشکیده در طبقات قطاری  10تاا  35ساانتیمتاری
دیده میشود که با توجه به تراکم بیشاتر درختاان در
این طبقات قطری ،امری بدیهی اسات (شاکل )3؛ اماا
درصد فراوانی درختان قطور خشکیده بسیار بیشاتر از
درختان کمقطر و میانقطر خشکیده اسات (شاکل )9
که از این نظر با نتایج مطالعات حمزهپاور و همکااران
( )1310و حسینی و همکاران ( )1311مطابقت دارد.
این موضوع نشاندهندۀ حساسیت بیشتر درختاان
قطور به عوامل ایجاد خشکیدگی در این منطقه اسات.
البته نمی توان این پدیده را بهطاور کامال باه بحاران
خشکیدگی نسبت داد ،چاون برخای از ایان درختاان
بهعلت رسیدن به سن دیرزیستی و مر فیزیولوژیاک
دچار خشکیدگی شدهاند .از سوی دیگر درختان قطاور
اغلب دانهزادند و نیاز بیشاتری باه رطوبات دارناد ،در
نتیجه ،کاهش نزوالت آسمانی و خشکسالیها نیز آثاار
منفی بیشتری بر آنها دارد .اما از سوی دیگار درختاان
طبقات قطری پایین که جواناند نیاز باهدلیال اینکاه
ریشۀ توسعهیافتهتر و قاویتاری نسابت باه درختاان
اطراف خود ندارند ،در رقابتهای ریشهای برای جاذب
رطوبت و مواد غذایی مورد نیاز بازنده میشوند ،تحات
فشار قرار گرفته و ریشههای ماویین خاود را از دسات
مایدهناد؛ بناابراین دچاار تانش خشاکی و ضاعف
فیزیولوژیااک شااده و از بااین ماایرونااد (حسااینی و
همکاران .)1311 ،به همین دلیل بروز خشکیدگی هام
در طبقات قطری زیاد و هم در طبقات قطاری کام باا
درصدهای مختلف در این منطقه مشاهده میشود.
نتیجه بررسای الگاوی مکاانی درختاان خشاکیده
نشان داد که این درختان در مقیاس کوچک یعنای تاا
فاصلۀ  12متری پراکنش خوشهای دارند ،ولی پاس از
این فاصاله ،الگاوی پاراکنش تصاادفی از خاود نشاان
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میدهند (شکل  .)7بهعبارت دیگر درختاان خشاکیده
در لکههایی با مساحت حدود  9/5آر ( 952مترمرباع)
جمع شدهاند .این مطلب نشاندهندۀ این است که اگر
مقیاس بررسی و کاار بار روی درختاان خشاکیده تاا
حدود  12متر باشد ،الگاوی مشااهدهشاده خوشاهای
است؛ ولی اگر مقیاس کار بزر تر شود ،تا فاصلۀ 100
متری و حتای بیشاتر پاراکنش درختاان خشاکیده از
الگوی تصادفی پیاروی مایکناد .همچناین میاانگین
فاصلۀ بین درختان خشک در ایان منطقاه  15/7متار
بهدست آمد که با توجه به مسااحت  9/5آری لکاههاا
نشان میدهد در هر خوشه حدود  17درخت خشک با
فاصله حدود  17متر از هم قرار گرفتهاند که این موارد
باید در برنامهریزیهای مدیریتی مدنظر قرار گیرد.
از سوی دیگر بررسای سااختار مکاانی متغیرهاای
بررساایشااده در درختااان خشااک (قطاار تاااج ،قطاار
برابرسینه و تعداد جست) باهکماک روش واریاوگرافی
زمین آمار نشان داد که سااختارهای مکاانی مشااهده-
شده ضعیفاند و قابلیت مدلساازی ندارناد (شاکل .)6
بهعبارت دیگر ،از نظر متغیرهای یادشده شباهتی بین
درختان خشک مجاور وجود ندارند و این خشاکیدگی
در تمام مقادیر قطر تاج ،قطر برابرسینه و تعداد جست
مشاهده میشود که این نتیجاه در تطاابق باا مقاادیر
زیاد ضریب تغییرات مشاهدهشده بارای ایان متغیرهاا
بهویاژه بارای قطار برابرساینه و تعاداد جسات اسات
(جاادول  .)2بنااابراین خشااکیدگیهااای اتفااا افتاااده
دامنگیر همۀ درختان با ابعاد مختلاف شاده کاه ایان
مطلب نیز باید در برناماهریازیهاای مادیریتی لحااظ
شود.
نتایج بهدستآمده از نظار الگاو و سااختار مکاانی
درختااان خشااکیده ماایتوانااد راهنمااایی در راسااتای
مدیریت تودههای خشکیده و جنگلشناسی کااربردی
آنها باشد تا اقدامات الزم اعم از پیشگیری و مبارزه باا
ایاان پدیااده براساااس واقعیااات موجااود در عرصااه
برنامهریزی شود.
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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 m2 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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