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 خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با تیپ جنگل،  مقداربررسی ارتباط بین 

 های قالجه کرمانشاهخصوصیات خاک و شرایط توپوگرافی در جنگل
 

 

 2و پدرام عطارد 2الدین زاهدی امیری، قوام3، محمدرضا مروی مهاجر2وحید اعتماد ،1یرج پروانها
 

 دانشگاه تهران جنگل، یو اکولوژ شناسیجنگل یدکتر یدانشجو 9
 دانشگاه تهران ،یعيمنابع طب ۀو اقتصاد جنگل، دانشکد یگروه جنگلدار دانشيار3
 دانشگاه تهران ،یعيمنابع طب ۀو اقتصاد جنگل، دانشکد یاستاد گروه جنگلدار 3

 (3/6/9319تاریخ پذیرش:  ؛93/3/9319)تاریخ دریافت:  

 

 چکیده

ای  ط ایرانی در ارتباط با خصوصيات خاک و شرایط توپوگرافيک، منطقهمنظور بررسی مقدار خشکيدگی درختان بلو به

-بررداری مرنظم   بنردی از نمونره   های قالجه استان کرمانشاه انتخاب شد. بررای تير    هکتار از جنگل 555به مساحت 

ساس متری استفاده شد. سپس واحدهای کار )برا 55های  متر با ترانسکت 955×355آماربرداری ۀتصادفی با یک شبک

  در داخل هرر واحرد کراری یرک نمونره      .فرم زمين، جهت، ارتفاع، درجه خشکيدگی، درجه شيب و غيره( تشکيل شد

کلدال، وزن  روش ، ازت خاک باروش بایکاسبافت خاک از  تعيينشناسی برداشت شد.  منظور مطالعات خاک خاک، به

گيرری   انردازه  مترری  کلسری د آهک با دستگاه و درص روش احتراق سردمخصوص ظاهری با روش کلوخه، کربن آلی با 

هرا،   تي ×ها، جهت ها، شيب های مختلف، جهت واریانس نشان داد که تعداد درختان خشکيده در تي  ۀنتایج تجزی .شد

داری دارند. نتایج نشان داد که بين تعرداد   درصد اختالف معنی 9های گوناگون در سطح  جهت×ها و شيب جهت×ارتفاع

، کرربن و نيترروژن خراک )در    pHدرصد(، و برا وزن ظراهری،    15با رطوبت و بافت خاک )در سطح درختان خشکيده 

همبسرتگی مشراهده    C/N ۀولی بين تعداد درختان خشکيده با رابط ،دار وجود دارد درصد( همبستگی معنی 11سطح 

مواد آلری و   تر با مقدار عمق مهای ک مير درختی شدیدتر، در خاکوکه مرگگير گرفت  توان نتيجه طور کلی می به نشد.

تر و گونۀ بلوط روی داده است. نتایج این پرووه    های خالص تر و تي  های گرم های تندتر، جهت تر، شيبنيتروژن کم

و در مردیریت   کنرد ، جنگلکراری کمرک   های اصرالح و احيرا   اجرای طرحها، در هنگام  تواند به موفقيت بيشتر طرح می

 ر خشکيدگی مفيد باشد.های بلوط دچا احيایی جنگل

 تي  جنگلی، خشکيدگی بلوط، خصوصيات خاک، شرایط توپوگرافيک: های کلیدی واژه
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 مقدمه و هدف

ای است که عوامل  مير درختان پدیده پيچيدهومرگ

و در مقيراس   انرد دخيرل مختلف و متعددی در بروز آن 

ای توسررط اقلرريم و در مقيرراس محلرری توسررط   منطقرره

ز قبيل تنوع توپوگرافی که بر قابليت هایی ا کنندهکنترل

د، خصوصريات  گرذار  ترثیير مری  دسترسی آب رویشرگاه  

های خراکی کنتررل    گی  فردی و اجتماعی درختان و ویو

عوامرل توپوگرافيرک از   (. Stephenson, 1990) شود می

زیرادی برر ویرعيت رطوبرت      تثیيرقبيل شيب و جهت 

طوبرت  ه ویرعيت ر توجه به اینکر  گذارند. با رویشگاه می

  کنرررد مختلررف فرررق مرری    در شرررایط رویشررگاهی  

(and Taylor, 2005 Stephenson, 1990; Guarin ،)

رشد درختان و عملکررد آنهرا در شررایط کمبرود      ۀانداز

رطوبت یکسان نيست و در نتيجه شدت خشرکيدگی در  

هرای فيزیوگرافيرک    های جنگلی واقرع در موقعيرت   توده

(. همچنرين  Stephenson, 1990) کند مختلف فرق می

نيسرت   یکسران ایرهای خشکی بر درختان مختلف هم 

و درختران بسرته بره خصوصريات فيزیولوژیرک خررود،      

 های متفاوتی به تن  خشکی از سرخشرکيدگی  پاسخ

 ;Jane and Green, 1983)دهنرد   تا مرگ نشران مری  

Allen and Breshears, 1998; Powers et al., 1999) .

ط فيزیوگرافيررک توجرره برره تنرروع شرررای  بنررابراین بررا

ها و قرارگيرری درختران در شررایط مختلرف      رویشگاه

توان گفرت توزیرع فراوانری درختران خشرکيده در       می

یرر  ارتباط با شرایط فيزیوگرافيک و سراختاری تروده، ا  

جواری درختان همسایه بر خشرکيدگی درختران و   هم

های اکوفيزیولوژی آنها بره ترن  خشکسرالی     نيز پاسخ

خوبی تفسرير  مير درختان را بهوتواند ویعيت مرگ می

طور کلری درک   . به(Guarin and Taylor, 2005)کند 

مير درختان یرروری اسرت، چررا کره از آن بره      ومرگ

هرای جنگلری    سرازگان  عنوان یک شاخص سالمت بروم 

اما شناخت  ،(Franklin et al., 1987)شود  استفاده می

ختری همرواره مشرکل    و تعيين عوامل مرگ و ميرر در 

ها راوان بودن عوامل و تنوع زیاد آنفکه دليل آن،  است

عالوه گردد. به های جنگلی مختلف برمی سازگان در بوم

مدت این عوامل بر پيچيدگی مویروع  عملکرد طوالنی

 تررثیيرافزایررد. در پووهشرری نشرران داده شررد کرره   مرری

زاد نسربت بره    هرای شراخه   خشکيدگی بلروط برر پایره   

پررور و  اسررت )حمررزه زاد بيشررتر هررای بلرروط دانرره پایرره

(. در پووهشرری نشرران داده شررد کرره 9311همکرراران، 

های جنوبی  خشکيدگی بلوط در ارتفاعات پایين، دامنه

هرای سرنگالخی بيشرتر اسرت      خصوص در خراک هو ب

(Lawrence et al., 2002) . عوامرل   ترثیير نتایج بررسی

محيطرری در خشررکيدگی و کرراه  بلرروط در منرراطق    

داد که کاه  شدید بلروط در  ، نشان 9کوهستانی اوزارک

شرایط رویشگاهی از قبيل خراک،   تثیيراین منطقه تحت 

موقعيت شکل زمين، شيب و جهت اسرت، همچنرين در   

و منرراطقی کرره خرراک شررنی و دارای   تنرردهررای  شرريب

درصرد خشرکيدگی بيشرتر اسرت.      ،های کمی بود کاتيون

سرالی   های بلوط در دوران خشرک  خشکيدگی شدید گونه

هرای بلروط در    دليل مسن بودن گونهذایی بهو فقر مواد غ

. نتررایج (Kabrick et al., 2007) ایررن رویشررگاه بررود

ميرر درختری نشران داد کره     وارتباط خشرکی و مررگ  

مير درختان همبسرتگی منفری برا    وفراوانی تاریخ مرگ

مقرردار خشررکی فصررلی و سرراالنه داشررته و درخترران   

 PDSIهررای بررا شرراخص خشررکی   بيشررتری در سررال

شدت خشکی پالمر( زیر حرد نرمرال مردنرد    )شاخص 

(Guarin and Taylor, 2005) . طی پووهشی این نتایج

یر از تغييررات  ثميرر درختری متر   وحاصل شد کره مررگ  

هررای اقليمرری ماننررد افررزای  دمررا و کرراه    مشخصرره

نترایج  . (Ruiz-Benito et al., 2013) بارنردگی اسرت  

ميرر درختری   وترین مررگ پووهشی نشان داد کره بيشر  

س أالرر  عمق و سرنگی، در خرط  های کم )بلوط( در خاک

های غربری ترا شرمالی،     های با شيب تند، جهت یا دامنه

ترر و نقراطی کره     شاخص رویشرگاه متوسرط یرا پرایين    

های سياه و اسکارلت(  ویوه بلوطههای بلوط قرمز )ب گونه

(. Starkey and Oak, 1989) نرد، مشراهده شرد   اغالرب 

 اه و ترروده مرررتبط بررا  نتررایج بررسرری عوامررل رویشررگ 

 
1 
Ozark 
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وقروع خشرکی و طغيرران    در پرریميرر درختری   ومررگ 

های نراد یونان نشان داد  خوار در جنگل سوسک پوست

هررای  هررای الررف( در جهررت کرره خسررارت در موقعيررت

جغرافيایی غربی، شمال غربی، شمالی و شمال شرقی، 

 9355-9355تر، ج( در ارتفاع  های مالیم ب( در شيب

و ه( در  ،ترر  هرای عميرق   د( در خاکمتر از سطح دریا، 

 بهترررررین کيفيررررت رویشررررگاهی، بيشررررتر بررررود  

(Markalas, 1992)   در پووهشی نشان داده شرد کره .

های شمالی  الگوهای زمانی مرگ درخت در بين جهت

های درختی مشابه بود، اما  و جنوبی و نيز در بين گونه

های شرمالی بيشرتر از    تراکم درختان مرده روی شيب

 (.Guarin and Taylor, 2005) برود جنوبی  های شيب

 هررای  کرره درصررد کررانون پررووه  دیگررری نشرران داد

هرای جنروبی و غربری کره      مير درختی در جهتومرگ

نيز بيشرتر  مير وو درصد مرگ بيشتر بودهتر بودند  گرم

 دیگر نشران داد پووهشی  (.Nelson et al., 2007) بود

 تنردتر های  بمير بلوط قرمز، بيشتر روی شيوکه مرگ

های خشرک   های شنی است و بر روی رویشگاه و خاک

 تررررر اسررررت   و دارای کمبررررود غررررذایی رایررررج  

(Kabrick et al., 2008.) مير درختی برا  وارتباط مرگ

توپوگرافی و خاک نشان داد کره توپروگرافی، خراک و    

مير وای بر مرگ های اقليمی در مقياس منطقه آشفتگی

همچنين ارتباط خراک   ،رندداری دا معنی تثیيردرختی 

ميرر درختری بره قطرر درخرت      وو توپوگرافی با مررگ 

ميرر  وارتباط خاک و توپوگرافی برا مررگ   ؛داردبستگی 

ترررین  اصررلخيزی خراک مهررم تغييررات زمررانی دارد، ح 

 ۀميرر درختری در منطقر   ومرگ ۀکنندگيریعوامل پيش

هرا و   ميرر درختری در دره  ومورد بررسری برود و مررگ   

هرای شرنی بيشرتر از ارایری      د برا خراک  های تن شيب

های رسری و برا زهکشری مناسرب برود       هموار با خاک

(Toledo et al., 2011.) هرای   طی پووهشی در جنگل

ه خشکيدگی تراجی ماهيرت   بلوط اسپانيا، نشان داد ک

ترثیير  و از برين آنهرا عمرق خراک      داشرته ی چند عامل

در الگرروی مکررانی سرخشررکيدگی در جنگررل   زیررادی

 پاسرررخ درختررران بررره خشرررکی دارد   عنررروان  بررره

(Galiano et al., 2012)های بلوط اسرپانيا،   . در جنگل

یر از ثميررر درخترری مترروگيررری شررد کرره مرررگ نتيجرره

. (Ruiz-Benito et al., 2013)خصوصيات خاک اسرت  

مير درختی وعوامل مرگ ۀتوجه به اینکه بررسی کلي با

و  علت فراوانی و پيچيدگی آنها اغلرب مشرکل بروده    به

زیراد اسرت، متناسرب برا      ۀنيازمند صرف زمان و هزین

مقتضيات موجود سرعی برر بررسری عوامرل در سرطح      

شامل عوامل رویشگاه از قبيل توپوگرافی، خاک،  9توده

شده است. از طرفی  ...رطوبت خاک، کوبيدگی خاک و

چگرونگی   دربرارۀ هرای الزم   آگراهی  نبرود توجه بره   با

هرای زاگررس و    لمير درختی در جنگر وپراکن  مرگ

خصروص رطوبرت   هعوامل خاکی و توپوگرافيک ب تثیير

 ،هرای بعردی   های جنگلی برای پووه  خاک در عرصه

 شود.بيشتر میتحقيق حایر  اجرایلزوم 

 

 ها مواد و روش

 تحقیق ۀمنطق

هرای   منظرور اجررای تحقيرق، بخشری از جنگرل      به

مسراحت   های قالجه، کروه کچرل( بره    گرس )جنگلزا

قرع در غررب اسرتان کرمانشراه، در حرد      هکتار وا 555

آباد به گيالنغرب با طول جفرافيرایی  اسالم ۀفاصل جاد

و عرررج جغرافيررایی  69° 33' 53"تررا  °65 97' 99"

 براسراس انتخاب شرد.   37° 75' 51"تا  °37 79' 95"

تررین ایسرتگاه سرينوپتيک،     نزدیک ۀسال 35های  داده

و  رادگر  سانتی ۀدرج 1/93 یمنطقه دارای متوسط دما

مترر اسرت. نروع     ميلری  933 ۀميانگين بارندگی ساليان

هرروایی منطقرره براسرراس روش واقلرريم و ویررعيت آب

نگاشررت تجربرری آمبرررژه ( و اقلرريمI=53/91دومررارتن )

(1/33=Qنيمه )    خشک سرد تعيين شرد. طرول فصرل

توجه به منحنی آمبروترميک، از اواسط بهرار   خشک با

های سال، فصل مرطوب  تا اواخر پایيز است و دیگر ماه

شناسری منطقره دارای   آیند. از نظر زمرين  حساب میبه

عمرق ترا    هرای کرم   مادر آهکی و مارنی برا خراک   سنگ

 
1
Stand Level 
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عميق با بافت متوسط بر روی سرنگریزه و سرنگ    نيمه

طررور کلرری در  (. برره9317اسررت )حمررزه و همکرراران، 

ای وجرود   هفت گونۀ درختی و درختچه تحقيق ۀمنطق

د فراوانی درختی متعلرق بره گونرۀ    درص 1/17دارد که 

 (.9 ( است )جدولQuercus brantiiبلوط ایرانی )

 منطقۀ تحقيقای در  ای درختی و درختچه ترکيب گونه -9جدول 

فراوانی کل 

 )درصد(

 تعداد در هکتار
 نام علمی گونه

نام فارسی 

 شمال جنوب شرق غرب کل گونه

17/17 973 1/99 93 99/93 56/95 Quercus Brantii VAR Persica Lindl بلوط ایرانی 

19/9 6/3 11/5 1/5 11/5 13/5 Acer monspessulanum subsp. Cineraceuse کيکم 

66/5 3/9 33/5 33/5 33/5 39/5 Amygdalus scoparia Boiss. (=A. horrida). ارژن جنگلی 

75/6 3/93 33/3 31/3 37/3 93/3 Pistacia atlantica Desf. بنه 

33/5 93/5 955/5 956/5 957/5 993/5 Cerasus microcarpa C.A. Mey. Boiss. آلبالو وحشی 

95/3 1/9 97/9 39/9 91/9 35/9 Cratagus puntica C. Koch. 
زالزالک 

 وحشی

9/5 3/5 591/5 55/5 591/5 553/5 Ficus carica انجير 

 

 پژوهش اجرای ۀشیو

رین تهرای قالجره، کره بيشر    هکتار از جنگرل  555

 طرور تقریبری  بره خشکی در آنجا اتفراق افتراده برود و    

داد،  های منطقه را پوشر  مری   نيمرخ کاملی از جنگل

توجره بره محرل قررار گررفتن       انتخاب شد. سرپس برا  

هرای مرورد    بررسی، شراخص  ۀها )زاگرس(، نحو جنگل

 گيرررری، وسرررعت منطقررره، مشررراهدات در    انررردازه

وه  اول ایرن پرو   ۀمرحلر  اجرایگردشی، برای جنگل

 بندی براساس درصد سطح تاج درختان در خرط  )تي 

(( از 9319مرروی مهراجر،   ) 3نمونه بر طبرق جردول    

 ۀتصررادفی بررا یررک شرربک   -برررداری مررنظم  نمونرره

مترری   55هرای   متر با ترانسکت 955×355آماربرداری

درخرت قررار    95ترا   95نمونره   )طوری که در هر خط

بنردی   (. برای تير  9311)زبيری،  بگيرد( استفاده شد

بعد از اندازگيری سطح تراج درختران در خرط نمونره،     

درصرد سرطح تراج کرل درختران و       ۀاقدام به محاسرب 

سرپس بره تفکيرک گونره شرد، و در نهایرت براسرراس       

بندی به این صورت انجام گرفت که اگر  ، تي 3جدول 

 15در یک خط نمونه سطح تراج یرک گونره بري  از     

 ،شرد  مری درصد کل سطح تاج آن خط نمونه را شامل 

صرورت تير     نظرر بره   مرورد  ۀنمونر   تي  درختی خط

سطح تاج گونۀ اول  اگر .گذاری شدخالص آن گونه نام

نمونرره بررا دو گونرره و    درصررد بررود، آن خررط  15-55

گونه برا   گذاری شد و اسم دو صورت تي  آميخته نام به

سطح تراج گونرۀ اول    اگر و ،د( از هم جدا ش-عالمت )

سطح تاج دوم کمتر از آن و درصد و گونۀ  55 کمتر از

، این تي  نيرز برا دو   بوددرصد  95گونۀ سوم کمتر از 

سروم در  گونه ولی با عالمرت )،( معرفری شرد و گونرۀ     

اگرر در هرر دو حالرت     امرا ؛ یر نبرود ؤگذاری تي  مر نام

ۀ درختری( سرطح تراج    گذاری با دو گونگفته )نامپي 

 ۀدرصد کل سطح تراج آن نمونر   95 بي  از سوم گونۀ

گونرۀ  صرورت   ذکر نرام آن بره   ،داد را تشکيل می خطی

ميرر  وبرای برداشت اطالعات مرگ. گرفت انجامهمراه 

درختان در ارتباط با رطوبت، کوبيدگی و بافت خراک،  

pH ، ،کربن، نيتروژنC/N،  ( 955درصد خشرکيدگی-

 خشرررکيدگیو بررردون  35-5، 55-35، 75-55 ،75

-95، 95-65، >65شريب )  ۀ((، درجر 9319نرام،   )بی

(، جهات )شمال، جنوب، شررق و  5-95و  35-95، 35

-9755، 9755-9155و 9155-3955غرب(، ارتفاع )

متر(، نوع گونه،  9355-9955، 9555-9355، 9555
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شناسایی و تشکيل واحدهای کار )براسراس فررم    برای

اقردام   GISزمين، جهرت، شريب، ارتفراع( در محريط     

 صورت گرفت )در حالتی کره سرطح واحردهای کراری    

گيرری شرد و در    آر بود کل درختان اندازه 35کمتر از 

برررداری  آر بررود از نمونرره 35صررورتی کرره بيشررتر از  

تصادفی با یک شبکه آمراربرداری  -برداری منظم )نمونه

آری برا شرکل    35نمونه  متر و سطح قطعه 955×955

مترر   55×95مسرتطيلی برا ابعراد    -نمونه مربع  قطعات

( اسرتفاده شرد.   9313و نوشرادی،   9379)طهماسبی، 

منظرور   خراک، بره    در داخل هر واحد کاری یک نمونره 

گيرری   شناسی برداشت شد. برای انردازه  مطالعات خاک

بررررای  ،روش هيررردرومتر بایکررراسبافرررت خررراک از 

، بررررای 9کلررردال روش گيرررری ازت خررراک از انررردازه

 و گيری وزن مخصوص ظراهری از روش کلوخره،   اندازه

 3احترراق سررد   روشاز گيرری کرربن آلری     برای اندازه

 مترری  کلسری استفاده شد و درصد آهرک برا دسرتگاه    

رطوبرت خراک،    ترثیير بعرد   ۀگيری شد. در مرحل اندازه

کوبيدگی خاک، شيب، جهرت، ارتفراع از سرطح دریرا،     

تي  و ایرهای متقابرل آنهرا در داخرل واحردهای کرار      

مير درختران ارزیرابی و   وخشکيدگی و مرگ برپيدای 

رد پررووه ، ارتبرراط درخترران برررای کررل جنگررل مررو

های مورد بررسری مشرخص شرد.     خشکيده با مشخصه

نمونره و    خرط  965بنردی   در نهایت برای بخ  تير  

ميرر درختران   وواحد کراری بررای بخر  مررگ     955

، دست آوردن نتایج ایرن پرووه   هبرداشت شد. برای ب

هرای  های همبسرتگی و فریريه  ها شامل فریيهفریيه

آزمرون   برا همبسرتگی   هرای یريه ای بودند. فر مقایسه

هررای بسررتگی پيرسررون بررسرری شرردند و فریرريه هم

ۀ ميرانگين( براسراس روش آزمرون    ی )مقایسر ا مقایسه

شرده  آوری (. اطالعات جمعα=5/5ای دانکن ) دامنهچند

افرزار   بندی شده و از نرم یبت و دسته Excelدر محيط 

SPSS دسرت آوردن همبسرتگی برين صرفات     هبرای ب

در نهایت برای تجزیه واریانس و مقایسه  استفاده شد و

 استفاده شد. SASافزار  ميانگين از نرم

 (9319مروی مهاجر، نمونه )  تاج درختان در خط های جنگلی براساس سطح درصد گذاری تي نام -3 جدول

 گونۀ درختی نوع تي 
 آميختگی درختان

 گونۀ سوم گونۀ دوم گونۀ اول

 اصلی

 - - >15 ٪ خالص

 - <55 ٪ 55-15 ٪ (-خته )آمي

 - <55 ٪ <55 ٪ آميخته )،(

 فرعی

 >95 ٪ <55 ٪ 55-15 ٪ ( همراه با گونۀ سوم-آميخته )

 >95 ٪ <55 ٪ <55 ٪ آميخته )،( همراه با گونۀ سوم

 >95 ٪ <55 ٪ >55 ٪ ها ( همراه با دیگر گونه-آميخه )

 

 نتایج

خصوصيات آمراری تجزیرۀ واریرانس و همبسرتگی     

هرای   و همچنرين شرکل   9و  3های  ترتيب در جدول به

 آورده شده است. 9تا  9مرتبط 

جدول تجزیرۀ واریرانس بررای درختران خشرکيده      

)تعداد( در ارتباط با عوامل مورد بررسی نشان داد کره  

ها،  های مختلف، جهت تعداد درختان خشکيده در تي 

 ×هرا و شريب    جهت ×ها، ارتفاع  تي  ×ها، جهت  شيب

درصد با هرم اخرتالف    9ی گوناگون در سطح ها جهت

دار دارند. مقایسۀ ميانگين آنهرا )حاصرل از روش    معنی

صرورت شرکل    ( بره α=5/5ای دانکن،  آزمون چنددامنه

  93(.9نشان داده شده است )شکل 

 
1
 Kjeldahl 

2
 Black and Walking 
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دار بودن ميانگين تعرداد   معنی ۀدهندنشان 9شکل 

 اسرت های مختلف  درختان خشکيده در هکتار در تي 

دهرد ميرانگين تعرداد درختران      یسه نشان مری این مقا

بنه همراه -های بلوط خشکيده )در هکتار( در بين تي 

 ۀهای بن بنه همراه با ارژن، و بين تي -با کيکم با بلوط

دار  هرا معنری   دیگرر گونره  بنه همراه برا  -خالص با بلوط

داری    بلروط خرالص تفراوت معنری    ولی با تير  نيست،

کيده در تير   ان خشر ترین ميانگين درختر دارد و بيش

خرالص برا    ۀهای بن ترین آن در تي بلوط خالص و کم

 ها دیده شد. گونه دیگربنه همراه با  -بلوط

 شده در ارتباط با تعداد درختان خشکيدهواریانس صفات بررسی ۀتجزی -3جدول 

 ميانگين مربعات
درختان 

خشکيده 

 )تعداد(

C/N 
نيتروژن 

 )درصد(
 بافت pH کربن

وزن 

 ظاهری
 وبترط

درجه 

 آزادی
 منابع تغييرات

 تي  9 955/9** 363/9** 911/5 391/5** 93/5** 5593/5** 753/5** 39/995**
**95/156 *957/5 **5657/5 **377/5 **991/9 **936/33 

 جهت 3 775/957** 551/3**

 ارتفاع از سطح دریا 9 351/399** 559/5 911/5 596/5 559/5 55553/5 593/5 57/3
 شيب 3 117/63** 39/5** 533/6** 113/5** 916/5** 5559/5 559/5** 61/956**
 تي ×جهت 93 67/5** 553/5 573/3** 359/5** 996/5** 5555/5** 395/5* 59/993**

 تي ×ارتفاع 96 399/5 553/5 615/5 566/5 556/5 55559/5 515/5 393/9

 تي ×يبش 93 337/5 5 733/9 553/5 51/5** 5553/5 319/5** 563/9
 جهت×ارتفاع 93 915/3** 51/5** 669/9 337/5** 397/5** 5533/5** 516/5 59/36**
 جهت×شيب 1 55/5** 557/5 717/3* 569/5 513/5** 5555/5** 359/5* 11/91**

 ارتفاع ×شيب  93 33/9** 553/5 316/9 531/5 539/5 5559/5 561/5 111/9

 تي ×جهت×ارتفاع 91 919/5** 553/5 555/5 511/5** 595/5 5559/5 991/5 31/7

 تي ×ارتفاع ×شيب 91 366/5 5 151/5 531/5 53/5 5559/5 561/5 571/5

 جهت×ارتفاع ×شيب 36 653/5** 559/5 939/3** 533/5 539/5 5559/5 519/5 953/3

 تي ×جهت×ارتفاع ×شيب 915 335/5 5 565/9 531/5 591/5 5559/5** 999/5 631/9

 خطا 955 397/5 5599/5 337/9 551/5 536/5 5553/5 995/5 1375/3

16/39 37/3 66/7 93/1 91/3 97/53 97/9 56/9  CV 
 درصد. 9و  5دار بودن در سطوح معنی ۀدهندترتيب نشان* و ** به

 

 

 های مختلفميانگين تعداد درختان خشکيده )در هکتار( در تي  ۀمقایس -9شکل 
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دار ميرانگين   نری تفراوت مع  ۀدهنرد  نشران  3شرکل  

هرای   تعداد درختان خشکيده )در هکتار( در بين جهت

 56/36ترتيب برا  جهات شرق و شمال به استمختلف 

و جهررات غرررب و  ،درصررد بيشررترین سررطح 67/35و 

درصرد کمتررین    91/6و  51/39ترتيرب برا   جنوب بره 

نرد. در عروج   منطقه را بره خرود اختصراص داد   سطح 

 33/3شرمالی برا    عدد و جهات 13/1جهات جنوبی با 

عردد، برره ترتيرب حررداکدر و حرداقل ميررانگين تعررداد    

 درخت خشک در هکتار را دارا بودند.

 

 های مختلف ميانگين تعداد درختان خشکيده )در هکتار( در جهت ۀمقایس -3شکل 

 

دار  اخررتالف معنرری نبررود ۀدهنررد نشرران 3شررکل 

در برين   )در هکترار(  ميانگين تعداد درختان خشرکيده  

و  9355-9555های  . و ارتفاعاستهای مختلف  عارتفا

به ترتيب بيشترین و کمترین مقردار را   3955-9155

 .  دارند

 

 های مختلف ميانگين تعداد درختان خشکيده )در هکتار( در ارتفاع ۀمقایس -3شکل 
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دار  وجررود اخررتالف معنرری ۀدهنررد نشرران 9شررکل 

 در برين  )در هکترار( ميانگين تعداد درختان خشرکيده  

 شريبی   ۀامرا برين دو کالسر    ،اسرت های مختلف  شيب

داری وجررود نرردارد و  تالف معنرریاخرر 35-95و  95-5

ترین ميانگين تعداد درختان خشرکيده در کالسره   بيش

 .شوددیده می 95-35شيبی 

 

 های مختلف ميانگين تعداد درختان خشکيده )در هکتار( در شيب ۀمقایس -9شکل 

 

همبسررتگی بررين تعررداد درخترران  ۀبررسرری رابطرر

های خاک نشان داد که برين تعرداد    لفهؤخشکيده با م

و بافت خاک  C/Nدرختان خشکيده با رطوبت خاک، 

، pHدرصد(، و برا وزن ظراهری خراک،     15)در سطح 

درصررد( همبسررتگی 11کررربن و نيتررروژن )در سررطح 

 وجود دارد.

 داد درختان خشکيدههمبستگی بين خصوصيات خاک و تع -9جدول 

درختان 

خشکيده 

 )تعداد(
C/N 

نيتروژن 

 )درصد(
 بافت pH کربن

وزن 

 ظاهری
 ها مشخصه رطوبت

 رطوبت 9       

 وزن ظاهری -399/5** 9      

 بافت -956/5* 15/5 9     

    9 557/5 *996/5 55/5 pH 

 کربن 395/5** -513/5** 515/5 559/5 9   

 نيتروژن 361/5** -655/5** 996/5** -533/5 157/5** 9  

 9 553/5 **331/5 513/5 **951/5 59/5 593/5- C/N 

 درختان خشکيده  -9/5* 991/5** 935/5* 379/5** 973/5** -961/5** -31/5* 9

 درصد. 9و  5همبستگی در سطوح  ۀدهند * و ** به ترتيب نشان
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 بحث

ارتباااط متریرهااای فیریااوگرافی رویشااگاه بااا    

 خشکیدگی درختی

مشخصی بر رطوبرت   تثیيرهای توپوگرافيک  ویوگی

دسررترس خرراک در نررواحی کوهسررتانی دارنررد      در

(Stephenson, 1990)  همچنين برخی از دانشرمندان ،

مير درختی و ودارند که الگوهای مکانی مرگ اظهار می

ن جنگلری برا هرم    سرازگا  توپوگرافی در برخری از بروم  

برررای  .(Guarin and Taylor, 2005ارتبراط دارنررد ) 

 برررگ کوهسررتانی آمریکررا  هررای پهررن مدررال در جنگررل

هرا یرا    ميرر درختران بلروط قرمرز برر روی یرال      ومرگ

هرای غربری ترا شرمالی      های با شيب تند و جهت دامنه

نترایج   (Starkey and Oak, 1989)بيشتر بروده اسرت   

آمرده  دسرت هب نتيجرۀ )غير از  تحقيقات این دانشمندان

ثیيرد  ایرن پرووه  را ت   هرای یافتره های تند(،  در شيب

و در  کرن   کره یکری از دالیرل آن ایرر بررهم     د. کن می

 ،کننده فاکتورهای بررسری شرده اسرت   مواردی جبران

مدالً با افزای  درصد شريب، کوبيردگی خراک در ایرر     

تر شدن هوا  یابد یا خنک ، کاه  میکمترعبور و مرور 

 ۀکننرد با افزای  ارتفاع از سطح دریا تا حردی جبرران  

های بلوط در آمریکرا   خشکی است. همچنين در جنگل

و  تنردتر هرای   مير بيشتر بلوط قرمز روی شريب ومرگ

که نتایج  (Kabrick et al., 2008)های شنی بود  خاک

 .کندمییيد ثما را ت

ترر   هرای گررم   درصد بيشتر درختان مرده در جهت

بيانگر ایرر توپروگرافی در   تر  های خنک هتنسبت به ج

مير درختی ناشری از خشرکی اسرت    ونمایی مرگبزرگ

(Guarin and Taylor, 2005) دهرد کره    نتایج نشان می

هرای جنروبی، غربری و     تر در جهرت مير درختی بيشومرگ

ترر   احتمراالً مررتبط برا گررم     تحقيرق  ۀشرقی در منطق گاه

هرای   . در جهتبودن، جهت رویشگاه و تن  خشکی است

علت وجود گرمای بيشتر، رطوبت نسربی   جنوبی و غربی به

یابرد و   دليل تبخير و تعرق بيشرتر، کراه  مری   هرویشگاه ب

دليرل  ههرای چوبخروار بر    سپس عوامل زنده مانند سوسرک 

 های محيطری از قبيرل خشرکی بره درختران حملره       تن 

و این عوامل  (Mattson and Haack, 1987)کنند  می

امرا   ،گرذارد  مری  ترثیير شک شردن درختران   بر روند خ

هرای شرمالی بيشرتر برا      خشرکيدگی در جهرت   ۀپدید

انبوهی توده که منتج به رقابت بيشرتر درختران بررای    

 ،شود در ارتبراط اسرت   جذب رطوبت و مواد غذایی می

هروا سرردتر و    طور معمولبههای شمالی  زیرا در جهت

اه در نتيجه کيفيت رویشرگ  .مقدار رطوبت بيشتر است

شرود   ترر شردن تروده مری     موجب انبروه  است کهبهتر 

(Guarin and Taylor, 2005)هررررای  . یافترررره 

و  Franklin et al. (1987) تحقيقرات ایرن قسرمت برا    

Rouvinen et al. (2002)     نيرز همخروانی دارد. آنهرا

 زیراد نشان دادند که در شرایط طبيعی، توان توليردی  

د چروب و  رویشگاه منرتج بره افرزای  ميرانگين تولير     

شود، امرا در شررایط    افزای  موجودی سرپای توده می

 ترثیير تروده   زیراد زمينری   تن  خشکی، انبوهی و رویه

شرود کره    و موجب تشدید رقابت بين درختی می دارد

 افررزای  تررن  خشررکی و افررزای   برره خررود هخودبرر

عرالوه چرون در   هشرود. بر   میمنجر مير درختی ومرگ

و  است زاد تان شاخهکه فرم بيشتر درخ تحقيق ۀمنطق

انرد،   ها اغلب یکدست از گونۀ بلوط تشرکيل شرده   توده

ای شدیدتر است، موردی کره در تير     گونهرقابت بين

خالص بلوط منطقه اتفاق افتاده است. همچنين رقابت 

های داخل جست گروه بر شدت رقابت بين  بين جست

ها برای دسرتيابی بره منرابع آبری و مرواد غرذایی        پایه

ید. در نتيجه رقابرت بيشرتر بره ترن  خشرکی      افزا می

ميررر وبيشررتر و در نتيجرره خشررکيدگی ترراجی و مرررگ

شرود کره نترایج مرا را تثیيرد       منجر میدرختی بيشتر 

 د.کن می

ایرهرررای قررروی و همزمررران خشرررکی و طغيررران 

ویروه در  مير درختان بهوهای چوبخوار بر مرگ سوسک

فيایی را زمينی بيشتر، ایر جهت جغرا  های با رویه توده

مير درختی پيچيرده کررده اسرت )حسرينی،     وبر مرگ

ميرهررای شرردید در و(، چراکرره برخرری از مرررگ9313

از  تحقيرق  ۀجهت شمالی رخ داده است. امرا در منطقر  

نظر ميانگين تعداد در هکتار، جهرات مختلرف برا هرم     
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قضيه این رو  این( از9نداشتند )جدول  چندانیاختالف 

زمينری برا هررم     نظررر رویره بيشرتر در منراطقی کره از    

برر   کند. دليل دیگرر  اختالف چشمگير دارند صدق می

ميرر و  وابهام ارتباط جهت جغرافيرایی و شردت مررگ   

 مشکل بودن تفسير آن این اسرت کره ترن  خشرکی     

ولی بر  ،دارد تثیيرطور مستقيم بر خشکيدگی تاجی به

که ممکن است عالوه مير درختی خير، چراوروی مرگ

هرای   وامل دیگری نيز مدل سوسرک کی عبر تن  خش

خررروار در مررررگ درختررران دخالرررت داشرررته    چوب

هرای   . بره عرالوه، نررخ    (Voelker et al., 2008)باشند

برراالتر خشررکيدگی شرراخه ممکررن اسررت در ابترردا در  

ترر و برا حاصرلخيزی کمترر روی      های خشرک  رویشگاه

ميرر درختری ممکرن اسرت در ایرن      ودهد، امرا مررگ  

هرای دیگرری    ، زیررا ترن   بيفترد ر خيثها به ت رویشگاه

نرد کره شردت آنهرا در     امانند رقابت درختی نيز دخيل

 تر است. های مرطوب و انبوه این نقاط کمتر از رویشگاه

آمده است کره   محققانهای  گيری در بيشتر نتيجه

یر از ثميررر درخترری بررا توپرروگرافی مترروارتبرراط مرررگ

 ;Guarin and Taylor, 2005)موجودی تروده اسرت   

Kabrick et al., 2008; Toledo et al., 2011 

Greenwood and Weisberg, 2008;) . در جنگررل

بسرياری از   ،های متمرادی  در طول زمان ،مورد بررسی

زاد  صررورت شرراخه و بررهشررده زاد قطررع  درخترران دانرره

زاد در  انررد، در نتيجرره تررراکم درخترران شرراخه درآمررده

بره   کنرد. برا توجره    شرایط رویشگاهی مختلف فرق می

اند و  ها از چندین جست تشکيل شده گروهاینکه جست

کننرد و رقابرت برين     ها از یک ریشه تغذیه مری  جست

جست برای جذب آب و مواد غذایی زیاد اسرت و نيرز   

هرا اغلرب مسرن شرده و بره       جسرت  ۀتوليدکنند ۀکند

در شرایط خشکی  ،شده استحساس شرایط نامساعد 

ه و برر درصرد   شدخشک ۀشمار بيشتری از آنها در تود

و آمرار   گذارنرد مری  ترثیير  ۀدرختان خشرکيده در ترود  

مير درختی را در نقاط مختلف رویشرگاه تغييرر   ومرگ

 دهند. می

گيری کرد  توان نتيجه طور کلی از این قسمت می به

تر و نقاط  های گرم ميرهای شدیدتر در جهتوکه مرگ

گرمرای بيشرتر و    ،افتد. در این نقاط تر اتفاق می خشک

موجررب تررن  بيشررتر  ،خشررکی توپوگرافيررک زیررادتر

 شود. مير درختی میودرختان و مرگ

 ارتباط متریرهای خاک با خشکیدگی درختی

با توجه به نترایج آنراليز همبسرتگی ایرن پرووه       

مشخص شد که متغيرهای درصرد رطوبرت، نيترروژن    

مير درختی ارتباط عکرس  وبا شدت مرگ C/Nخاک و 

يک ویعيت تاج درختان بلروط  دارند. در بررسی دینام

(Quercus robur and Quercus petrea)   در ارتبراط

چره نسربت   با خصوصيات خاک نشان داده شد که هرر 

C/N باشد، خشکيدگی تاجی درخرت کمترر    ترکوچک

ۀ یيدکننرردثکرره ت (Drobyshev et al., 2007)اسررت 

 ست.نتایج ما
در ایررن پررووه  متغيررر رطوبررت خرراک ارتبرراط   

مير نشران داد. از دالیرل احتمرالی    ومرگ داری با معنی

 ترثیير توان بره خصوصريات بافرت خراک و نيرز       آن می

ميرر درختری   وعوامل دیگر بر مرگ ۀهمزمان و پيچيد

خشرکی و ترن     ترثیير اشاره کرد. این نتيجره مبرين   

مانی درختان و عردم رفرع    کمبود رطوبت خاک بر زنده

 بروده و نياز آبری درختران در شررایط ترن  خشرکی      

 ست.موجب یعف فيزیولوژیک آنها

که در منطقۀ  گيری کرد توان نتيجه طور کلی می به

مواد  ۀهای با انداز مير درختی در خاکومرگ پووه ،

هرای   خراک  طرور معمرول  بره آلی و نيتروژن کمتر )که 

(، بيشتر روی داده هستندها  دارای این ویوگی  عمق کم

ر صردق  است. البته ایرن الگرو در تمرام واحردهای کرا     

آن ایرهرای همزمران و   احتمرالی   کنرد کره علرت    نمی

ميرر درختری   ومتقابل دیگر عوامل محيطری برر مررگ   

ميرر درختری از الگروی    واند مرگ است که موجب شده

تر شردن   خنک برای مدالکامالً مشخصی پيروی نکند. 

هرروا بررا افررزای  ارتفرراع از سررطح دریررا تررا حرردی     

 پووهشرگران  نتایج . مقایسۀخشکی است ۀکنند جبران

 ;Starkey and Oak, 1989; Markalas, 1992)ر دیگ

Pool et al., 2003; Guarin and Taylor, 2005; 
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Kabrick et al., 2008; Toledo et al., 2011;)  نيرز 

آنهرا بيشرتر برا یکردیگر      هرای یافتره دهد که  نشان می

ميرر درختری متفراوت و برا     وو الگوی مرگ داردتفاوت 

اند. این  ه دادهو ادافيکی متفاوتی ارائ توپوگرافیشرایط 

های خاص هر منطقه بر الگروی   ویوگی تثیيرامر مبين 

مير در داخل آن و نيز ایرهرای همزمران عوامرل    ومرگ

مير است که موجرب پيچيردگی در   وچندگانه بر مرگ

 شود. مير درختی میوایجاد الگوی وایحی برای مرگ

شردیدتر در   ميرر ومررگ  توان گفت طور کلی می به

هرا   گيررد. در ایرن خراک    عمق صورت می های کم خاک

ظرفيت نگهداری آب و قابليت دسترسری بره رطوبرت    

و نيرز   (Elliot and Swank, 1994)خاک کمترر بروده   

 داشرته تغييرات زمانی بيشتری از نظر رطوبرت خراک   

(Yeakley et al., 1998) در نتيجه رطوبت کمترری   و

 Guarin and ؛9319عطررارد و همکرراران،  )دارنررد 

Taylor, 2005)همچنررين مررواد آلرری و کيفيررت و    ؛

 (Drobyshev et al., 2007)حاصلخيزی کمتری دارند 

دوانری درختران در ایرن نقراط و      در نتيجه عمق ریشه

های آنها به رطوبت اعماق پایين کمترر   دسترسی ریشه

ترر دچرار    شده و درخت در شرایط تن  زودتر و سریع

شود که با نترایج ایرن تحقيرق     خشکيدگی و مرگ می

 ست.همسو
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Abstract 

In order to investigate the decline of oak trees in Zagros forests in relation to forest soil 

characteristics and topographic conditions, Ghalaje Forests with an area of 500 ha in 

Kermanshah province were selected. For forest classification, systematic-random sampling 

was used with a 200×150 m grid by 50 m transects. Work units were specified based on the 

land form, aspect, altitude, slope degree and rate of oak decline. Soil samples were taken 

within work unit to analyze soil texture by hydrometer, soil nitrogen by Kjeldahl, bulk density 

by clod method, organic carbon by Black and Walkey method and lime percentage with 

Calcimetri method. The results of analysis of variance showed that the number of dieback 

trees was significant (P < 1%) in different types, slopes, aspects × types, altitudes × aspects 

and slopes × aspects. Correlation was found between the number of dieback trees and soil 

moisture and texture (P< 5%), and with bulk density, pH, soil carbon and nitrogen (P < 1%). 

However, no correlation was found between the numbers of dieback trees with C/N. We 

concluded that severe tree mortality occurred at shallower soils with lower organic matter and 

nitrogen contents, steeper slopes, warmer aspects and most pure forest types. The results will 

help to perform successful rehabilitation, restoration, and forest plantation projects and will be 

useful in the management of declined oak forests. 
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