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بررسی وضعیت زوال درختان بلوط ایرانی در کالسههای قطری
در جنگلهای سراب کارزان ایالم
*2

اصغر فالح 1و مازیار حیدری

 5دانشیار گروه جنگلداری ،دانشكدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
 9بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كردستان ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج كشاورزی ،سنندج ،ایران
(تاریخ دریافت5588/9/94 :؛ تاریخ پذیرش)5588/7/59 :

چکیده
در سالهای اخیر سطح وسیعی از جنگلهای ایالم به پدیدۀ خشكیدگی بلوط مبتال شدده اسدته هددز از ایدن تحقیدس بررسدی و دعیت
خشكیدگی درختان بلوط در دو دورۀ آماربرداری در جنگلهای سامان عرفی سراب كارزان (در غرب شهرستان سرابله) در استان ایالم بوده
آماربرداری دورۀ اول در سال  5585انجام گرفته آماربرداری به روش سیستماتیک -تصادفی با ابعاد شبكۀ آمداربرداری  585×955متدر در
قطعات نمونۀ  55آر مستطیلشكل با ابعاد  98×45متر ( 5555متر مربع) صورت گرفت و در  595هكتار  95قطعهنمونه برداشدت شدده در
هر قطعهنمونه قطر برابرسینه و و عیت خشكیدگی درختان بلوط در پنج كالسه بررسی شده خشكیدگی درختدان بده پدنج كالسده شدامل
كالسۀ  :5خشكیدگی خیلی شدید (بیشتر از  78درصد)؛ كالسۀ  :9خشدكیدگی شددید (بدین  85تدا  78درصدد) ،كالسدۀ  :5خشدكیدگی
متوسط (بین  98تا  85درصد)؛ كالسۀ  :4خشكیدگی كم (كمتر از  98درصد خشكیدگی) و كالسۀ  :8كامالً سالم تقسیم شده آمداربرداری
دوم در سال  5585صورت گرفت و قطعات نمونۀ دورۀ اول مجدد آماربرداری شده از آزمون منویتنی بدرای مقایسدۀ و دعیت خشدكیدگی
درختان در دو دورۀ آماربرداری استفاده شده نتایج نشان داد كه و عیت خشكیدگی درختدان از سدال  5585بده  ،5585افدزایش یافتده و
درصد درختان با خشكیدگی شدید از  5/8درصد ( )5585به  55/9درصد ( )5585رسیده استه نتدایج آزمدون مدنویتندی نشدان داد كده
تغییرات و عیت خشكیدگی درختان (كالسههای خشكیدگی) در دو دورۀ آماربرداری ( 5585و  )5585در سطح  88درصد معنیدار استه
بیشترین درصد خشكیدگی درختان در طبقههای قطری  55و 58سانتیمتر و بیشترین درصد درختان سالم در طبقههای قطری  45و 85
سانتیمتری مشاهده شد و مشخص شد كه خشكیدگی درختان با قطر برابرسینۀ آنها در ارتباط استه برای مدیریت تودههای جنگلی دارای
پدیدۀ زوال بلوط در استان ایالم ،پیشنهاد میشود عملیات پرورشی بیشتر در تودههای با قطر برابرسینۀ  7تا  95سانتیمتر متمركز شوده
واژههای کلیدی :جنگل زاگرس ،خشكیدگی شدید ،زوال بلوط ،سراب كارزان ،طبقههای قطریه

مقدمه
جنگل هدای زاگدرس دومدین اكوسیسدتم جنگلدی
طبیعددی كشددور اسددت و بددهعنددوان گسددتردهتددرین
جنگلهای ایران جایگاه ویدههای در توسدعۀ اقتصدادی
 نویسندۀ مسئول

دارد و تضمینكنندۀ بقا و پایداری آب و خدا كشدور
است ()Jazeirehi & Ebrahimi rastaghi, 2003ه این
جنگلها وسعتی افزونبر یکپنجم سطح كل كشدور و
جمعیتی بالغ بر یدکسدوم جمعیدت كدل كشدور را در
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خود جای داده استه بلوط ایرانی ()Quercus brantii
گونۀ غالب جنگل های زاگرس جندوبی و میدانی اسدت
كه در اثدر تخریدب بدیرویده از فدرم داندهزاد بده فدرم
شاخهزاد تبددیل شدده اسدت ()Talebi et al., 2006ه
جنگددلهددای اسددتان ایددالم دددود  849هددزار هكتددار
مسددا ت دارنددد ()Anonymous, 2016ه متأسددفانه
بخش های وسیعی از جنگلهای زاگرس این استان در
معدددر پدیددددۀ زوال بلدددوط 5قدددرار گرفتددده اسدددت
()Hosseinzadeh et al., 2015ه عوامل متعدد زیدر در
بروز خشكیدگی بلوط تدأثیر دارندد :خشدكی ،افدزایش
دما ،پستی و بلندی ،مشخصات كمی و كیفی درختدان
و غیرهه مشخصات كمی درختان شامل قطر برابرسدینه
( )Hosseini et al., 2015و ددددعیت تدددداج
(،)Hosseinzadeh & Pourhashemi, 2015
ارتفدددار درختدددان و انبدددوهی تدددودههدددای جنگلدددی
( )Greenwood & Weisberg, 2008بددر و ددعیت
خشكیدگی درختدان تدأثیر دارندده در زمیندۀ بررسدی
و عیت خشدكیدگی درختدان و عوامدل مدثثر بدر آن
پهوهشهای متعددی صورت گرفته استه
) Hamzehpour et al. (2011به بررسی مقددماتی
خشكیدگی درختان بلوط ایرانی در دشت برم كدازرون
پرداختند و نشان دادند كه بیشدترین تعدداد درختدان
خشكیده ( 89/5درصد) شاخهزاد هسدتند و در طبقدۀ
میانقطدر ( 58تدا  98سدانتیمتدر) دیدده مدیشدونده
) Hosseini et al. (2012در پهوهشی به بررسدی تدأثیر
مرگومیر درختی بر ساختار جنگلهای بلدوط ایراندی در
استان ایالم پرداختند و نشان دادند كه مرگومیر درختی
در بیشتر طبقههای قطری وجدود داشدت كده بیشدترین
مقدار آن در طبقههدای قطدری  55تدا  98سدانتیمتدر و
بیشترین نسبت مرگومیر در طبقههدای قطدری  8،85و
 78سانتیمتر بوده ) Hosseini et al. (2013با بررسی و
مقایسۀ خصوصیات محیط های رقابتی توده های سدالم
بلوط ایرانی و تودههای متأثر از زوال بلدوط در اسدتان
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ایالم ،نشان دادند كه كمترین و بیشترین میزان رقابت
درختی بهترتیب در وا دهای همگن دارای كمترین و
بیشترین خشدكیدگی تداجی مشداهده شدده درختدان
خشكیدۀ هدز نسبت به درختان سالمتر هدز از قطر
تاج كمتر ،بلندی كمتر و فاصلۀ نزدیکتر بده درختدان
مجدداور برخددوردار بودنددده همچنددین درختددان مجدداور
درخت خشكیدۀ هدز از تاج بزرگتر ،بلندی بیشدتر و
تدراكم بیشدتری برخدوردار بودندده )Hosseini (2013
اثرهای شرایط رویشگاه و ویهگیهدای تدوده بدر پدیددۀ
خشكیدگی در جنگلهای بلوط ایرانی دراستان ایدالم را
بررسی كرد و نشان داد كه بیشترین شدت مدرگومیدر
در تودههای با رویۀ زمینی بیشتر ،تاجپوشش تنکتدر و
بر روی طبقده هدای قطدری  8سدانتیمتدری (درختدان
جددوان) و  85تددا  78سددانتیمتددری (درختددان مسددن)
متمركز استه ) Golmohammadi et al. (2013رابطۀ
قطر درخت و تداجپوشدش را بدا خشدكیدگی درختدان
جنگل تنگۀ داالب در اسدتان ایدالم بررسدی كردندد و
نشان دادند كه  99/85درصد درختان منطقۀ تحقیدس
دارای درجات مختلف خشكیدگیاند ،دمن اینكده بدا
افزایش قطر ،خشكیدگی درختدان افدزایش نشدان داده
) Hosseini (2014تأثیر برخی خصوصدیات درخدت و
تودۀ جنگلی بلوط ایرانی بر مقددار خشدكیدگی تداجی
در جنگلهای بلوط زاگدرس میدانی را بررسدی كدرد و
نشددان داد كدده تددکدرختددان میددزان سددالمت تدداجی
بیشتری نسبت به بقیۀ درختان دارنده تأثیر ابعداد تداج
بر میزان سرخشكیدگی درختان به موقعیت قرارگیری
درخت بهصورت منفرد یا اجتماعی و نیز فدرم رویشدی
درخددت بسددتگی دارده ) Ahanjan et al. (2014در
بررسی و تحلیل كمدی و كیفدی خشدكیدگی درختدان
بلوط ایرانی در جنگل های استان ایالم (پار جنگلدی
چغاسبز) به این نتیجه رسیدند كه بیشدترین درختدان
خشكیده در طبقۀ میدانقطدر تدا كدمقطدر و كمتدرین
تعددددداد در درختددددان قطددددور مشدددداهده شددددده
) Hosseini (2015در پهوهشی به بررسی پاسدخهدای
مورفولوژیک و فیزیولوژیک برگ درختان در تودههدای
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دچار زوال بلوط ایرانی پرداختندد و نشدان دادندد كده
میانگین سدطح بدرگ درختدان سرخشدكیده در بهدار
 5589و در بهار و تابسدتان  5585كمتدر از درختدان
سالم بوده )Hosseinzadeh & Pourhashemi. (2015
در پهوهشی به بررسی شاخصهای تاج درختان بلدوط
ایرانی در زمینۀ پدیدۀ خشكیدگی در جنگل های ایالم
پرداختند و نشان دادند كه دود  87درصدد درختدان
دانه زاد بلوط در منطقۀ تحقیس با درجات كم تا شدید،
بده پدیدددۀ زوال دچارنددد و هرچده درختددان تدداجهددای
بزرگتر داشدته باشدند ،آسدیب بیشدتری مدیبینندده
) Hosseinzadeh & Najafifar. (2016در پهوهشی به
بررسددی رابطددۀ قطددر و ارتفددار درختددان بددا توزیددع
خشكیدگی در توده های جنگلدی بلدوط اسدتان ایدالم
پرداختند و نشان دادند كه درصد بیشتری از درختدان
طبقههای قطری و ارتفداعی بداالتر دچدار خشدكیدگی
شده بودند ،اما خشكیدگی در همۀ طبقهها دیده شدده
تجزیه وتحلیدل رابطدۀ بدین قطدر برابرسدینه و ارتفدار
درختان بلدوط بدا مقددار خشدكیدگی در آنهدا تفداوت
معنیداری نشان نداده
) Elliot & Swank. (1994در پهوهشی به بررسی
تأثیر خشكی بر مرگومیدر جوامدع درختدی بلدوط در
غرب كارولینای شمالی پرداختندد و بیدان كردندد كده
مرگومیدر در جوامدع مختلدف ،متفداوت بدود و بدرای
تمامی گونده هدای درختدی مدورد پدهوهش ،اغلدب در
طبقههای قطری پایین (قطدر برابرسدینۀ كمتدر از 55
سانتیمتر) مشداهده شدده ) Zhaofei et al. (2008در
پهوهشی بده بررسدی و دعیت خشدكیدگی درختدان در
ارتباط با تاج درختان در جنگلهای بلوط كوهستانهدای
ازارا در آمریكا پرداختند و نشان دادند درختان بدا تداج
بزرگتر ،بدرای مقابلده بدا خشدكیدگی ،تواندایی كمتدری
دارندده ) Brown & Allen-Diaz. (2009در تحقیقدی
به بررسی دینامیک توده و خشكیدگی ناگهدانی بلدوط
در جنگل های همیشه سبز آمیخته كه بدا گوندۀ بلدوط
سا لی غالب شده بود ،پرداختندد و نشدان دادندد كده
درختان بلوط با نرخ  4/8 - 8/8درصد در سال در بین
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سالهای  5884تا  9554میمیرند و خشک میشدوند
و این مقدار مرگومیدر سدبب مدیشدود كده تدا سدال
 88 9554تا  75درصد از درختان بلوط این منطقه از
بین بروند و مقدار سطح مقطدع برابرسدینه بده مقددار
 45- 85درصد كداهش یابدده ) Dendixsen (2012در
پهوهشی به بررسی تداثیر مدرگ بلدوط در تدوده هدای
جنگلددی قرارگرفتدده در شددرا اوكالهمددا 5پرداختنددد و
نشان دادند كه سدطح مقطدع درختدان در تدودههدای
دارای خشددكیدگی بلددوط بددهشدددت كدداهش یافددت و
مرگومیر درختان در تمام طبقههای قطدری مشداهده
شددد ،ول دی بیشددترین فراوانددی در طبقددههددای قطددری
كوچددکتددر وجددود دارده ) Dwyer et al. (2010در
پهوهشی به بررسی تدأثیر همسدایگی بدر خشدكیدگی
درختان در ساوانای استرالیا پرداختند و نشدان دادندد
كه مرگومیر در طبقۀ قطری تا  58سانتیمتر متمركز
استه ) Haavik et al. (2012در پهوهشی بده بررسدی
تأثیر مرگ بلوط بر تودههای جنگلی بلدوط -گدردو در
آركانزاس 9آمریكا پرداختند و نشان دادندد كده سدطح
مقطع برابرسینۀ درختان در تودههایی كه خشدكیدگی
بلددوط در آنهددا مشددهود اسددت ،كدداهش داشددته اسددته
) Galiano et al. (2012در پهوهشی به بررسی عوامل
مثثر بدر خشدكیدگی درختدان در جنگدل هدای بلدوط
مدیتراندده پرداختنددد و نشددان دادنددد كدده خشددكیدگی
درختان ماهیت چندعامله دارد و مهم تدرین عامدل در
خصوصیات فردی مانند تعداد درختان و تراكم استه
با توجه به اهمیت جنگلهای اسدتان ایدالم از نظدر
سطح ،مسائل زیسدت محیطدی و تبددیل شددن بخدش
اعظم آنها بده كدانون خشدكیدگی بلدوط ،درورت دارد
روند خشكیدگی بلوط ارزیدابی و و دعیت خشدكیدگی
درختان در طبقه های قطری مدورد بررسدی در دو دورۀ
آمدداربرداری ارزیددابی شددوده در زمینددۀ بررسددی رونددد
خشكیدگی بلوط در جنگلهای اسدتان ایدالم پهوهشدی
اجرا نشده است و هدز از این پهوهش بررسی و دعیت
Oklahama
Arkansas
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خشكیدگی درختان در طبقده هدای قطدری در دو دورۀ
آماربرداری در جنگدل هدای سدراب كدارزان شهرسدتان
شیروان چرداول (واقع در استان ایالم) استه
مواد و روشها
منطقة پژوهش

برای اجرای ایدن تحقیدس جنگدلهدای شهرسدتان
سرابله (جنگل سامانۀ عرفی روسدتای سدراب كدارزان)

كه كانون خشكیدگی بلوط در اسدتان ایدالم بدهشدمار
مددیرود ،انتخدداب شددد (شددكل )5ه براسدداس دادههددای
سال های  5588-5585ایستگاه هواشناسی شهر ایالم
(در فاصلۀ  55كیلومتری منطقدۀ پدهوهش) ،میدانگین
دمای ساالنه  57درجۀ سانتیگراد ،میدانگین بارنددگی
سالیانه  898میلیمتر ،تعداد  58روز یخبندان در سال
و تعداد  88روز همراه با بارش در سال استه

شكل  -5موقعیت منطقۀ پهوهش در استان ایالم

شیوۀ اجرای پژوهش

بددرای اجددرای ایددن تحقیددس بخشددی از جنگددلهددای
شهرستان سرابله (سامانۀ روسدتای سدراب كدارزان) بده
مسا ت تقریبدی  945هكتدار انتخداب شدده بدهمنظدور
بررسی روند خشكیدگی بلدوط ،از قطعدات نموندۀ دائدم
اسددتفاده شددده جنگددلهددای مددورد پددهوهش دارای فددرم
شددداخهزاد  -داندددهزادندددده آمددداربرداری بددده روش
سیستماتیک -تصادفی بدا شدبكۀ آمداربرداری بده ابعداد
 585×955متر و قطعات نموندۀ  55آر مسدتطیلشدكل
با ابعاد  98×45متر ( 5555متر مربع) صورت گرفدت و

در كل  95قطعه نمونده برداشدت شدد (در  595هكتدار
منطقۀ پهوهش)ه در هر قطعه نمونده ،قطدر برابرسدینه و
و عیت خشكیدگی تاج درختان بلدوط ایراندی در پدنج
كالسه یادداشت شده خشدكیدگی تداج درختدان بلدوط
ایرانی به پنج كالسه شامل كالسۀ  :5خشكیدگی خیلی
شدددید (بیشددتر از  78درص دد)؛ كالسددۀ  :9خشددكیدگی
شدید (بین  85تا  78درصدد) ،كالسدۀ  :5خشدكیدگی
متوسط (بین  98تا  85درصد)؛ كالسدۀ  :4خشدكیدگی
كم (كمتر از  98درصد خشكیدگی) و كالسدۀ  :8سدالم
(بدون خشكیدگی) تقسیم شد (شكل )9ه
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شكل  -9نمونههای از درختان در كالسههای خشكیدگی

معیار كالسهبندی درختان ،ظاهر تاج درختان بدود
و براساس و دعیت خشدكیدگی تداج درختدان انجدام
گرفته درختدان دانده زاد دارای تندۀ مشدخص و قطدر
برابرسینه (بیشتر از هفت سانتیمتر) برداشت شدده در
جستگروهها پایههای با قطر بیشتر از هفت سانتیمتر
انتخاب و قطر برابرسینه و كالسۀ خشكیدگی درختدان
برداشت شدده آمداربرداری دورۀ اول در تیرمداه 5585
انجام گرفت و در فرم های آماربرداری مشخصات قطدر
برابرسینه و كالسۀ خشكیدگی درختان یادداشت شدده
آماربرداری دورۀ دوم در تیرماه  5585مشابه دورۀ اول
انجام گرفته برای بررسی تأثیر قطر برابرسینۀ درختان
بددر رونددد و و ددعیت خشددكیدگی درختددان بلددوط ،از
طبقههای قطدری پدنج سدانتیمتدری اسدتفاده شدد و
شرور قطر برابر سدینۀ درختدان از هفدت سدانتیمتدر
انتخاب شد و فراوانی درختان در طبقههای قطری ،بده
تفكیک كالسه های خشكیدگی در دو دورۀ آماربرداری
محاسبه و ترسیم شده

روش تحلیل

از آزمددون مددنویتنددی ( )Mann Whitneyبددرای
مقایسۀ و دعیت خشدكیدگی در دو دورۀ آمداربرداری
اسددتفاده شددده دادههددا بددا اسددتفاده از برنامددۀ  SPSSو
 Excelآنالیز شده
نتایج
پراكنش درختان در طبقههای قطری نشاندهنددۀ
ساختار ناهمسال جدوان بدرای جنگدل سدامان عرفدی
سراب كارزان است (شكل )5ه
تغییر و عیت خشكیدگی درختان بلوط ایراندی در
دو دورۀ آماربرداری ،در شكل  4نشان داده شده استه
نتایج شكل  4نشان داد كه درصد تعدداد درختدان
با خشكیدگی شدید از  7/9درصدد ( )5585بده 99/5
درصد ( )5585افزایش یافته از طرفدی درصدد تعدداد
درختان سالم از سال ( 5585با  49/7درصد) ،كداهش
و به  99/5درصد در سال  5585رسیده استه
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شكل  -5درصد تعداد درختان در طبقههای قطری در منطقۀ پهوهش

شكل  -4درصد تعداد درختان در كالسههای خشكیدگی در سالهای  5585و 5585

نتایج نشان داد كه بدین كالسدههدای خشدكیدگی
درختان بلوط با یكدیگر در سال هدای  5585و 5585
اختالز معنیدار در سطح  88درصدد وجدود دارد (در
تمامی كالسههای قطری) (جدول )5ه
نتایج نشان داد كه در سال  5585بیشترین درصد

تعداد درختدان در كالسۀخشدكیدگی خیلدی شددید و
شددددید ،در طبقدددههدددای قطدددری پدددایین ( 55و 95
سانتیمتر) و بیشترین درصد تعداد درختدان سدالم در
طبقههای قطری  45و  85مشاهده شدند (شكل )8ه

جدول  -5نتایج آزمون من -ویتنی برای مقایسۀ كالسههای خشكیدگی در هر دورۀ آماربرداری
مشخصه

سال 5585

سال 5585

آمارۀ U

557487/8

559898/8

مقدار مورد انتظار

595958

595958

)Variance (U

95589488/87

58559458/95

سطح معنیداری (دوطرفه)

**

** دارای اختالز معنیدار در سطح  88درصد

5/559

**

5/558
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شكل  -8درصد تعداد درختان در كالسههای خشكیدگی درختان در طبقههای قطری در سال ( 5585الف) و ( 5585ب)

ال آنكده در سدال  5585بیشدترین درصدد تعدداد
درختان در كالسههای خشكیدگی خیلی شدید و شدید،
در طبقههای قطدری پدایینتدر ( 55و  58سدانتیمتدر) و

بیشترین درصد تعداد درختان سالم در طبقههای قطدری
 45سانتیمتری مشاهده شد (شكل )8ه

شكل  -8تغییرات درصد تعداد درختان در كالسههای خشكیدگی در سالهای  5585و ،5585
الف) خشكیدگی خیلی شدید؛ ب) خشكیدگی شدید؛ ج) خشكیدگی متوسط؛ د) خشكیدگی كم و ه) سالم
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بیشترین افزایش خشكیدگی در كالسههای خیلدی
شدددید ،شدددید ،متوسددط ،كددم و سددالم بددهترتیددب در
طبقههای قطدری  55 ،58 ،95 ،55و  95سدانتیمتدر
مشاهده شده
بحث
بحران زوال درختان بلوط ایرانی در سال های اخیر
موجودیت جنگل های زاگرس را به مخاطره انداختده و
بر ساختار تودههای جنگلی تدأثیر گذاشدته و پایدداری
آنهددددا را دسددددتخوش تغییددددر كددددرده اسددددت
()Hosseinzadeh et al., 2015ه تغییددرات و ددعیت
كالسههای خشدكیدگی درختدان بلدوط ایراندی ،بدرای
بررسددی تغییددرات و ددعیت خشددكیدگی درختددان در
سالهای متفاوت میتواند در برنامهریزی مدیریتی این
منابع تأثیر چشمگیر داشته باشده نتایج نشدان داد كده
درصد تعداد درختان بدا خشدكیدگی خیلدی شددید از
سال  5585به  5585افزایش و درصد درختدان كدامالً
سالم از سال  5585به  5585كاهش یافت (شدكل )4ه
در سدددال  ،5585درصدددد تعدددداد درختدددان دارای
خشكیدگی خیلی شدید و شدید 55/8 ،درصدد بدود و
درصد تعداد درختان با كالسه های خشكیدگی خیلدی
شدید و شدید در سال  5585به  98/4درصد افدزایش
یافددت؛ بنددابراین در كددل درصددد تعددداد درختددان بددا
خشكیدگی خیلی شدید و شدید  55/9درصد افدزایش
پیدا كرده در مورد درختان سالم (بدون خشكیدگی) از
مقدار  49/7درصدد در سدال  5585بده  99/5درصدد
كاهش یافت و در كدل 95/8 ،درصدد تعدداد درختدان
سالم ،از این كالسه خدارج شددند؛ بندابراین تغییدرات
درصددد تعددداد درختددان در كالسددههددای خشددكیدگی
نشاندهندۀ كداهش تعدداد درختدان سدالم و افدزایش
خشكیدگی درختان از سال  5585به  5585استه در
نتیجه در سالهای  5585و  5585بدهترتیدب  87/5و
 77/8درصدددد درختدددان دارای خشدددكیدگی بودندددد
(كالسه های خشكیدگی كم تا خیلی شدید) ،بندابراین
روند تغییرات خشكیدگی درختان افزایشی بوده استه

بررسی و عیت زوال درختان بلوط ایرانی درههه

) Hamzehpour et al. (2011بیدان كردندد كده 89/5
درصدد و )Hosseinzadeh & Pourhashemi (2015
تأكید كردند كه  87درصد جنگلهای استان ایدالم بدا
بحران خشكیدگی بلوط مواجهاند كه بیانكنندۀ سطح
وسیع توسعۀ پدیدۀ زوال بلوط در استان ایالم استه
نتایج بررسی پراكنش درختان در طبقههای قطری
نشان داد كده سداختار تدودۀ جنگلدی مدورد پدهوهش
ناهمسال جوان است و بیشترین پراكنش درختدان در
طبقدههدای قطددری  55و  58سدانتیمتددر قدرار دارنددد
( 85/7درصد درختان)ه نتایج بررسی تغییرات درختان
در كالسههای خشكیدگی تاج درختان نشدان داد كده
در كالسۀ خشكیدگی خیلی شدید ،بیشترین تغییدرات
درصد تعداد درختان در طبقۀ قطری  55سانتیمتر بدا
 54/5درصد افزایش خشكیدگی مشاهده شده در مورد
كالسۀ خشكیدگی شدید ،بیشدترین تغییدرات درصدد
تعداد درختان با خشكیدگی شددید در طبقدۀ قطدری
 95سانتی متری با  9/9درصد افدزایش مشداهده شدده
درختددان بددا خشددكیدگی متوسددط نیددز دارای تغییددر و
افددزایش در و ددعیت خشددكیدگی بودنددد و بیشددترین
تغییرات در طبقدۀ قطدری  55سدانتیمتدری بدا 55/9
درصد افزایش مشداهده شدده نتدایج بررسدی تغییدرات
درختان با خشدكیدگی كدم نشدان داد كده بیشدترین
تغییرات این كالسه در طبقۀ قطری  45سدانتیمتدری
با  55/5درصد مشاهده شده در مورد درختدان سدالم و
بدددون خشددكیدگی بیشددترین درصددد افددزایش تعددداد
درختددان ایددن كالسدده در طبقددۀ قطددری  45و 85
سانتی متدر مشداهده شدد (شدكل هدای  8و )8ه نتدایج
آزمون منویتنی نشان داد كه تغییدرات درصدد تعدداد
درختدددان در كالسدددههدددای خشدددكیدگی در دو دورۀ
آمدداربرداری ( 5585و  )5585در سددطح  88درصددد
معنیدار است (جدول )5ه
در سال  5585بیشترین درصدد تعدداد درختدان بدا
خشكیدگی خیلی شدید و شدید در طبقههدای قطدری
 55و  95سانتیمتر بودند و برعكس بیشترین درختدان
سالم در طبقده هدای قطدری بیشدتر از  45سدانتی متدر
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مشاهده شده بنابراین در سدال  5585بیشدترین درصدد
تعداد درختان با خشكیدگی شدید در طبقه های قطری
پایینتر مشاهده شده درختان با قطر برابر سدینۀ كمتدر،
بیشتر در معر خشكیدگی بلوط هستند و برعكس بدا
افزایش قطر برابرسینه خطدر خشدكیدگی آنهدا كداهش
مییابده در منطقدۀ پدهوهش نیدز ،قطدورترین درختدان
(طبقههای قطدری  45و  85سدانتیمتدری) ،بیشدترین
درصد سالمت را نشان دادند و پهوهشگران دیگری نیدز
( ;Ahanjan et al., 2014; Hamzepour et al., 2011
 )Hosseini et al., 2012بیشدترین خشدكیدگی بلدوط
ایرانی را در طبقههدای قطدری  55و  95سدانتیمتدری
گزارش كردندده در سدال  5585نیدز بیشدترین درصدد
تعداد درختان با كالسههای خشكیدگی شدید و خیلدی
شدید در طبقدۀ قطدری  55سدانتیمتدری و بیشدترین
درصد تعداد درختان سالم در طبقدههدای قطدری  58و
 48سانتیمتری مشاهده شده بنابراین در كدل درختدان
با قطر كوچکتدر ،بیشدتر در معدر خشدكیدگی قدرار
دارنددد و پهوهشددگران ( ;Ahanjan et al., 2014
;Dendixsen, 2012; Dwyer et al., 2010
;Elliot & Swank, 1994; Hamzepour et al., 2011
 )Haavik et al., 2012; Hosseini et al., 2012تأكید

داشتند كه خشكیدگی درختان جوانتدر (طبقده هدای
قطری پایین مانند  8تا  95سانتیمتر) بیشتر اسدت و
این طبقه ها بیشتر در معر خشكیدگی قدرار دارندده
علت توسعۀ زوال بلوط ایرانی در درختدان جدوانتدر را
می توان ساسیت بیشتر به تنش خشكی ،ریشهافشان
و كمعمس بودن (نسبت به درختان با ابعداد بدزرگتدر)
درختان با قطر تا  95سانتیمتر دانست و درختدان بدا
ابعاد بزرگ تر ،دارای ریشۀ عمیس ترند و توان بیشدتری
برای مقابله با تنش خشكی دارنده
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نتایج مقایسۀ هر كالسۀ خشكیدگی در سدال هدای
 5585و  5585بهترتیب زیر نشدان داد كده بیشدترین
تغییددرات درصددد تعددداد درختددان بددا كالسددههددای
خشكیدگی خیلی شدید ،شدید ،متوسط ،كدم و كدامالً
سالم بهترتیب در طبقههدای قطدری 55 ،95 ،95 ،55
و  95سانتیمتری مشداهده شدد (شدكل  ،)8بندابراین
درختان خشكیده بیشتر در طبقده هدای قطدری  55و
 95سدانتیمتدری تغییدر نشدان دادندد و پهوهشدگران
( ;Ahanjan et al., 2014; Dwyer et al., 2010
;Elliot & Swank, 1994; Hamzepour et al., 2011
 )Hosseini et al., 2012نیز بیان كردند كه بیشدترین

مقدار مرگومیر درختان بلوط ایراندی ،در طبقدههدای
قطری  55تا  95سانتیمتر وجود دارده
نتدایج كلددی تحقیددس نشدان داد رونددد خشددكیدگی
درختان بلوط از سال  5585به  5585افدزایش یافتده
است و درختان بیشتری از منطقۀ پدهوهش از كالسدۀ
سالم (بدون خشكیدگی) به كالسده هدای خشدكیدگی
منتقل شدند و تعداد درختان سالم كاهش یافته استه
نتایج مقایسۀ و عیت خشكیدگی درختان در طبقدات
قطری نشان داد كه بیشترین خشكیدگی درختدان در
طبقۀ قطری  55سانتیمتر و بیشترین درصد درختدان
سددالم در طبقددههددای قطددری  45و  85سددانتیمتددری
مشاهده شد و درختان با قطر برابرسینۀ كمتر ،بیشدتر
در معددر خشددكیدگی بلددوط قددرار داشددتنده بددرای
مدیریت جنگلهدای درگیدر بدا پدیددۀ زوال بلدوط در
اسددتان ایددالم ،پیشددنهاد مددیشددود درختددان بددا قطددر
برابرسینۀ  7تا  95سانتی متر بیشتر مدنظرقرار گیرد و
عملیات پرورشی بیشتر در تودههای جدوان و درختدان
واقع در دامنۀ قطری اشارهشده متمركز شوده

References
Ahanjan, S., Rostami, A., & Jafarzadeh, A.A. (2014). The quantitative and qualitative
هanalysis of Iranian oak trees in Ilam forest (Case study, Ghoghsabze Forest Park
Proceedings of the Second National Conference on Engineering and Management of
Agriculture, Environment and Sustainable Natural Resources, 1-6, Tehran, Iran.

بررسی و عیت زوال درختان بلوط ایرانی درههه

859

Ahmadi, S., Zahedi Amiri, G., & Marvie Mohadjer, M.R. (2016). Mapping Brant's oak
(Quercus brantii Lindl.) mortality using geostatistical methods in Dasht-e Barm, Fars
province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 24(3), 439-450.
Anonymous (2017). Department of natural resources and watershed of Ilam province,
Website
of
department
of
Natural
Resources
and
Watershed
website
Ilamه
http://ilam.frw.org.ir/00/Fa/default.aspx
Brown, L.B., & Allen-Diaz, B. (2009). Forest stands dynamics and sudden oak death:
Mortality in mixed-evergreen forests dominated by coast live oak. Forest Ecology and
Management, 257, 1271–1280.
Dendixsen, D.P. (2012). Causes and effects of Oak decline in an upland Oak-hickory forest
of eastern Oklahama, M.Sc. thesis, Oklahoma State University, 118 p.
Dwyer, J.M., Fensham, R.J., Fairfax, R.J. & Buckley, Y.M. (2010). Neighbourhood effects
influence drought-induced mortality of savanna trees in Australia. Journal of Vegetation
Science, 21(3), 573–585.
Elliott, K.J., & W.T. Swank. (1994). Impacts of drought on tree mortality and growth in a
mixed hardwood forest. Journal of Vegetation Science, 5, 229-236.
Galiano, L., Martínez-Vilalta, J., Sabaté, S., & Lloret F. (2012). Determinants of drought
effects on crown condition and their relationship with depletion of carbon reserves in a
Mediterranean holm oak forest. Tree Physiology, 32(4), 478-489.
Golmohammadi, F., Bonyad, A.E., & Hassanzadeh navroodi, I. (2013). Study relation of
DBH and Crown cover for tree decline in Tangeh- Dalab, in Ilam. Proceedings of the First
International Conference on Land Ecology, 1-6 , Isfahan, Iran.
Haavik, L.J., Jones, J.S., Galligan, L.D., Gulsin, J.M., & Stephen, F.M. (2012). Oak decline
and red oak borer outbreack: impact in upland oak-hickory forests of Arkansas, USA. An
international journal of forest research, 85(3), 341-351.
Hamzehpour, M., Kia-daliri, H., & Bordbar, K. (2011). Preliminary study of manna oak
(Quercus brantii Lindl.) tree decline in Dashte-Barm of Kazeroon, Fars province. Iranian
Journal of Forest and Poplar Research, 19(2), 352-363.
Hosseini, A. (2013). Study effect of competitive environments and forest stands in oak
decline in Iranian oak forest, at Ilam province, Ph.D. thesis in forestry, Tarbiat Modares
University, 140 p.
Hosseini, A. (2014). Effects of some of Persian oak tree and stand characteristics on crown
dieback rate in oak forests of medium Zagros. Journal of Zagros Forests Researches, 1(1),
37-50.
Hosseini, A. (2015). Leaf morphological and physiological responses of Persian oak trees in
oak decline affected stands. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and
Genetic Research, 2(23), 288-298.
Hosseini, A., Hosseini, S.M., Rahmani, A., & Azadfar, D. (2012). Effect of tree mortality on
structure of Brant'soak (Quercus brantii) forests of Ilam province of Iran. Iranian Journal of
Forest and Poplar Research, 20(4), 565-577.
Hosseini, A., Hosseini, S.M., Rahmani, A., & Azadfar, D. (2013). Comparison between two oak
stands (healthy and affected by oak decline) in respect to characteristics of competitive
environments at Ilam province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(4), 606-616.
Hosseinzadeh, J., & Najafifar, A. (2016). Study of association between diameter and height
of trees and decline distribution in oak forest stands of Ilam province. Journal of Wood &
Forest Science and Technology, 23(1), 75-88.

858

855  تا488  صفحۀ،5588  زمستان،4  شمارۀ، سال نهم، انجمن جنگلبانی ایران،مجلۀ جنگل ایران

Hosseinzadeh, J., & Pourhashemi, M. (2015). An investigation on the relationship between
crown indices and the severity of oak forests decline in Ilam. Iranian Journal of Forest,
7(1), 57-66.
Hosseinzadeh, J., Aazami, A., & Mohammadpour, M. (2015). Influence of topography on
Brant`s oak decline in Meleh-Siah Forest, Ilam Province. Iranian Journal of Forest and
Poplar Research, 23(1), 190-197.
Jazeirehi, M.H. & Ebrahimi rastaghi, M. (2003). Silvicultural of Zagrros forest, University
of Tehran Press, 560p.
Talebi, T., Sagheb-Talebi, K., & Jahanbazi, H. (2006). Site demands and some quantitative
and qualitative characteristics of Persian Oak (Quercus brantii Lindl.) in Chaharmahal &
Bakhtiari Province (western Iran). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 14(1),
67-79.
Zhaofei, F., J.M. Kabrick, M.A. Spetich, S.R. Shifley., & Jensen, R.G. (2008). Oak
mortality associated with crown dieback and oak borer attack in the Ozark Highlands.
Forest Ecology and Management, 255(7), 2297–2305.

Iranian Journal of Forest
Vol. 9, No. 4, Winter 2018
pp. 499-510

Investigation of Oak decline in diameter classes in Sarab-Kazan forests of Ilam
A. Fallah1, and M. Haidari2*
1

Associate Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources
University, Sari, I. R. Iran
2
Research Department of Natural Resources, Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center,
AREEO, Sanandaj, Iran
Received: 14 May 2017, Accepted: 4 October 2017

Abstract
In recent years, a large area of Ilam forests has been affected by oak decline. The purpose of
this study was to investigate the oak decline for two inventory periods in Sarab-Kazan forests,
west of Sarableh city, Ilam province. The first inventory was done in 2012. Systematicrandom sampling with 200×150 meter grid was done in 0.1 ha rectangular sample plots
measuring 40 × 25 m (1000 m2) and 80 sample plots were established in 120 hectares. In each
sample plot, tree species, DBH, tree health were measured. For this purpose, declining trees
were classified into 1: very high (more than 75%), 2: high (50%-75%), 3: medium (25%50%), 4: low (less than 25%), and 5: healthy. In 2014, the second inventory was carried out in
the same sample plots. Mann-Whitney test was used to compare the tree decline in two
inventories. The results indicated that tree decline in the very high declining class raised from
3.5% (2012) to 11.2% (2014). There was a significant difference between the first and second
inventories according to Mann-Whitney test (P≤0.05). Moreover, the highest decline was
observed in class 10 and 15 cm. In contrast, the lowest decline was recorded in 40 and 50 cm.
Our findings showed that DBH has a relationship with oak decline. Hence, in order to manage
the forest stands with oak decline in Ilam province, it is recommended trees with 7-20 cm
DBH were further considered.
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