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 و هدف مقدمه

خصوص در ههای زا رس باز جنگل وسیعی سترۀ 

استان ایالم طی دهکۀ  ذشکته مبکتال بکه بحکران زوال      

هکای  انکد. عامکل  شکده  مو  تی زوال اکوسیسکت  1بلوط

ککه بر سکب    انکد دخیکل متعددی در بروز این پدیکده  

تواننکد نوسکان داشکته    منطقه و شکرای  رویشکگاه مکی   

 اسکت ککه  اما آنچه مسلم و مشکهود اسکت ایکن   ؛ باشند

هکای  بروز خشیید ی در پایکه  سبببحران زوال بلوط 

( ککه  .Quercus brantii Lindlمختلف بلوط ایرانکی ) 

، شکده  استهای استان ایالم ی جنگل ونۀ غالب درخت

عبارت دیگر، خشیید ی نمکود عینکی پدیکدۀ    به است.

 طکور ککه  همان. استساز ان جنگلی زا رس زوال بوم

(2000) Steinman   وجککود خشککیی در تککاج را نشککانه

  و کککردهمهمککی بککرای اطککال  از وضککع تککاج  ککزارش  

(2007) Schomaker et al.    نیککز بککروز خشککیی در

های تکنش  ی یا جانبی تاج را اولین نشانهالیهای با بخش

م اولیکۀ  ترین عالئک ییی از مهماند، در درخت اعالم کرده

هکایی   زوال بلوط، بروز خشیید ی در بخش وقو  بحران

ان، حکر صکورت پیشکرفت ب   از تاج درختان اسکت ککه در  

بکه  و به ا تمکال قریکب   خشیید ی کامل درخت  سبب

ین بررسی وضکعیت  خواهد شد. بنابرایقین مرگ درخت 

بردن به شکدت بکروز     کمی و کیفی تاج درخت برای پی

 است.   مهمبحران زوال بسیار 

تککاج درختککان یککک بخککش سککاختاری اساسککی در  

 ،وضکعیت تکاج   و شکود اکوسیستم جنگل محسوب مکی 

شاخص مهمی در تشخیص سالمت درخکت و جنگکل   

 رچه بررسکی اثکر   . (Schomaker et al., 2007) است

ول در ) الزنکی( بکر رویکش درختکان وی    زنی سرشاخه

های زا رس شمالی، کاهش رشد درختکان را در  جنگل

عابکدینی و  اثر کاهش  جم تکاج نشکان نکداده اسکت )    

(؛ 1311پور رنجبر و همیاران، ؛ صادق1371همیاران، 

درختان دارای تاج قوی و سالم از نرخ رشکد   ال با این

ککه تکاج   درختانی  زارش شده  و برخوردارند بیشتری

 

1
 Oak decline 

دیده دارند، ظرفیت فتوسکنتز کمتکر و   ضعیف و آسیب

 .(Randall et al., 2012)دارند رشد کمتری 

قوت یکا ضکعف درختکان جنگلکی،      ۀدر تعیین درج

عوامکل زنکده و غیرزنکده از قبیککل سکن، تکراکم تککوده،      

هکای اقلیمکی،   ها، پدیدهژنتیک، رقابت، آفات و بیماری

هکای  و فعالیکت  دسترسی بکه نکور، آب و مکواد غکذایی    

 ;Kenk, 1993)دارنککد  اهمیککت زیککادی مککدیریتی 

Schomaker et al., 2007)یادشکده  عوامل یک از  . هر

ایکن   تکثثیر د. ایجکاد تکنش در تکاج شکو    سبب  ندتوامی

با بروز تغییرات فیزییکی در تکاج    طور معمولبه عوامل

هکای  لفکه د تکاج م  شکود، زیکرا ابعکا   درخت ظکاهر مکی  

میزان تولیکد خکالص اولیکه درخکت     ای در کننده تعیین

که درختکانی ککه قطکر تکاج،     طوری، بهروندشمار می به

نسبت طول تاج و تراکم تکاج بیشکتر و در عکین  کال     

خشیید ی و نور ذری کمتکری در تکاج خکود دارنکد،     

مککواد  ۀتوانککایی بیشککتری بککرای تربیککت کککربن،  خیککر

تکاج   مکانی خواهنکد داشکت.   زنکده   غکذایی، رویکش و   

ر واقککع تشعشککع خورشککیدی را از طریکک   درختککان د

فتوسنتز بکه مکواد غکذایی الزم بکرای رشکد، تکرمیم و       

کند، بنابراین منطقی اسکت  نگهداری درخت تبدیل می

که انکدازه و ابعکاد تکاج در ایکن رابطکه اثر کذار باشکد        

(Schomaker et al., 2007). 

مهمی برای اطکال    ۀوجود خشیید ی در تاج نشان

. ضعیف شدن (Steinman, 2000)از کیفیت تاج است 

تر از  الکت  ها کوچکبخش بر ی تاج که طی آن برگ

شوند و رنگی میپرید ی و زردعادی شده و دچار رنگ

ی یکا جکانبی تکاج،    های باالیبروز خشیید ی در بخش

تککنش در درخککت اسککت ظککاهری هککای اولککین نشککانه

(Schomaker et al., 2007). های بعد خشیی در سال

هکای کوچکک   دنبال آن خشیی شکاخه هها و بسرشاخه

ها پراکنده و تاج برگ ،دهد و در چنین شرایطیرخ می

 ،رسد. درختانی که تکاج ناسکالم دارنکد   تنک به نظر می

بیش از بقیه مستعد خشیید ی هستند، بنابراین روند 

تکر و  تکی ککل    های بزرگخشیی تاج به مرگ شاخه

. (Lawrence et al., 2002)د شکو درخکت منجکر مکی   
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برخککی از درختککانی کککه دچککار خشککیید ی هسککتند،  

هکای جکانبی   توانند بخشی از تاج را با تولید جوانکه  می

هکای  و شاخه کردههای اصلی بازیابی روی تنه یا شاخه

کمیسکیون   بکر اسکاس اعکالم   زنده را نگهداری کننکد.  

تککاج ، (Anonymous, 2008انگلسککتان )جنگلککداری 

هکای خشکک   ، که شکاخه  وزنیچنین درختانی به کله

تاج بیرون زده  ۀهای  وزن از بخش زندآنها مانند شاخ

 است، موسوم است.

های کمکی و کیفکی تکاج ککه بکرای ارزیکابی       شاخص

ترین آنهکا  مهم از کهند االمت جنگل کاربرد دارند متنو س

تکوان بکه ابعکاد تکاج،  جکم و سکطح تکاج، اطالعکات         می

ی تاج اشکاره ککرد. در   توصیفی از نفو  نور و موقعیت رقابت

نسبت طول  شامل های سالمت تاجپژوهش، شاخصیک 

یکا   تاج زنده، میزان دریافت نور، خشیی تکاج و نور کذری  

بکرای درختکان زنکده در اشکیوب     )تنک بودن تاج(  تراکم

 .(Schomaker et al., 2007) اندشدهچیره، اعالم 

رغم فرا یر شکدن دامنکۀ بحکران زوال بلکوط در     به

هکای  جملکه اسکتان   زا کرس از جنوب های تانسایر اس

فارس، لرستان، چهارمحکال و بختیکاری و کهگیلویکه و    

های محکدودی بکه بررسکی    بویرا مد، تاکنون پژوهش

هکای زا کرس   زوایای مختلکف ایکن پدیکده در جنگکل    

اطالعککات موجککود مبتنککی بککر بیشککتر انککد و پرداختککه

اسکت. در ییکی از اولکین     تجربیات و مشاهدات عینکی 

هکای  مورد پدیدۀ زوال بلکوط در جنگکل   در هاوهشپژ

بکرم ککازرون اسکتان فکارس، مشکخص شکد ککه        دشت

 زادنکد درصد( شاخه 3/57بیشترین درختان خشییده )

 متر( قرار دارنکد. سانتی 25تا  15قطر )و در طبقۀ میان

در طبقککۀ نیککز بیشککترین تعککداد درختککان خشککییده  

 75خشیید ی شکدید )میکزان خشکیید ی بیشکتر از     

(. در 1312پور و همیکاران،   مزهدرصد( قرار داشتند )

هککای شککلم اسککتان ایککالم پژوهشککی دیگککر در جنگککل

طکور  همشخص شد که بر اثر وقو  بحران زوال بلوط، ب

درصککد از تککراکم اشککیوب درختککی و    7/15متوسکک  

درصد آن مربوط به  7/17ای کاهش یافته که درختچه

ومیکر  رین مکرگ بیشتهمچنین  ایرانی بوده است. طبلو

متکر و بیشکترین   سکانتی  25تا  12های قطری در طبقه

 75و  62، 5هکای قطکری   ومیکر در طبقکه  نسبت مکرگ 

 .(1311) سینی و همیاران،  متر بودسانتی

، این تحقی  با هکد   یادشدهبا توجه به توضیحات 

عنکوان  بررسی وضعیت تاج درختکان بلکوط ایرانکی بکه    

ویژه هتنش در درختان، بوجود  نشانۀترین اولین و مهم

اخیکر زوال بلکوط و سکالمت     ۀموضو  پدیکد  زمینۀدر 

های اسکتان ایکالم انجکام    درختان، در بخشی از جنگل

شناسکایی  توانکد بکه   رو مکی . نتایج پژوهش پیش رفت

های مبتال و بررسی شدت و ضعف زوال آنهکا  پایهبهتر 

ریزی مطلوبی برنامهدرنتیجه امیان  کند؛کمک شایانی 

 .  زوال بلوط فراهم خواهد شدرای مدیریت بحران ب

 

 هامواد و روش

از  ، بخشی از ارتفاعات چشمه دولکت سیاهمله جنگل

 2222 کدود  در با مسکا تی   است که توابع بخش چوار

 ۀبا دامنکیلومتری شمال غرب شهر ایالم  25در  هیتار،

بکرای اجکرای   از سکطح دریکا    متر 1622تا  1222ارتفا  

از نکو    اغلکب ، ککه  این جنگکل  .شدر  رفته طرح در نظ

از جملکه   زاد اسکت، زاد یا در مواردی دانکه و شکاخه  دانه

زوال بلکوط   ۀاولین مناطقی است ککه در معکرپ پدیکد   

قرار  رفته و تعداد زیادی از درختان آن دچکار درجکات   

 بکر  بارند ی میانگین  مختلفی از خشیید ی شده است.

 ۀدور هواشناسکی طکی   یسکتگاه ترین انزدیک آمار اساس

 ۀسکاالن  دمکای میکانگین  و  مترمیلی 473 ،اخیر ۀسال 32

بکرای  اسکت.   شکده   کزارش  کراد  سانتی ۀدرج 1/16 آن

دچککار  ،سککالم)بررسککی وضککعیت تککاج درختککان بلککوط  

توجککه بککه ، بککا (شککدید ، متوسکک  وخشکیید ی ضککعیف 

هکای مختلکف   و تودهمنطقه  تغییرات شرای  توپو رافی

اعم از سالم یا دچکار  ، ه زاد بلوطدان درخت 223جنگل، 

شکیل بکه مسکا ت    پالت مربع 12در قالب  ،خشیید ی

 تصککادفی ۀمتککر مربککع، روی سککه خکک  نمونکک    2522

  یکری ضکمن انکدازه  و  انتخاب )ترانسیت( سیستماتیک

از قبیکل  درختکان  تاج ابعاد  سینه و ارتفا  کل،قطر برابر

و تککراکم تککاج ارتفککا  تککاج،  دو قطککر عمککود بککرهم تککاج،
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، وضعیت سالمت کلکی درخکت و   های خشک تاج شاخه

 .شکد ثبکت   نیکز  هکا آلود ی آنها به آفکات و بیمکاری  آثار 

دلیل تعداد ککم  هزاد ب کر است که درختان شاخه شایان

در بررسکی لحکا    زادها، ماهیت تاج آنها با دانه تفاوتو 

هکا  ۀ بکین پکالت  ها و فاصلبین خ  نمونه ۀفاصلنشدند. 

هکا در طکول   تا نمونکه  نظر  رفته شد متر در 222 دود 

بکرای تعیکین   . ترانسیت پراکنش مطلوب داشته باشکند 

، شخصکی با توجه به تجکارب  خشیید ی درختان  ۀدرج

 :شد بندی زیر استفادهاز دسته

خشیید ی شدید )امتیاز خشیید ی چهار(:  -1

 ؛درصد تاج دچار خشیید ی است 52بیش از 

 :خشیید ی متوس  )امتیاز خشیید ی سه( -2

 ؛درصد است 52تا  25خشیید ی تاج بین 

 دو(: خشیید ی ضعیف )امتیاز خشیید ی -3

 ؛درصد است 25خشیید ی تاج کمتر از 

درخت  درخت سالم )امتیاز خشیید ی یک(: -4

 فاقد آثار خشیید ی در تاج است.

در اینجا، میزان بسته یکا  درخت  منظور از تراکم تاج

ی و در سکه  کیف ۀصورت مشاهدهاست که ب باز بودن تاج

سکسس   روه بسته، متوس  و باز مشکخص شکده اسکت.    

طول تاج ) تاج نسبت پوشش(،سطح تاج )تاج متغیرهای

هکا محاسکبه   و  جم تکاج از داده  (زنده به ارتفا  درخت

ۀ واریککانس تجزیک  هکا از تحلیککل دادهوبکرای تجزیکه   .شکد 

استفاده  SPSSافزار در نرم هامیانگین ۀو مقایس طرفهیی

ر مورد ارتباط ابعاد تاج بکا شکدت خشکیید ی    شده تا د

دن ککر پکس از مرتکب   بکرای ایکن منظکور     .شودقضاوت 

ها با استفاده نرمال بودن داده ، SPSSافزارها در نرم داده

و همگککونی واریککانس توسکک    1لمککو رو وک از آزمککون

نرمکال  غیر یهکا دادهبرخی از . شدبررسی  2لیون آزمون

و بکا اسکتفاده از    شکدند مکال  پس از تبدیل لگاریتمی، نر

 بررسی برای. شدندتحلیل وهای پارامتریک تجزیهآزمون

 ۀمقایسکک بککرایو ( ANOVA) واریککانس ۀتجزیکک از کلککی

 آزمکایش برای استفاده شد.  3ها از آزمون دانینمیانگین

با طبقات تراکم تکاج   همیزان ابتال به خشیید ی در رابط

بکرآورد  رای ب .آزمون کای اسیور استفاده شد درختان از

بککین خشککیید ی و خطککی غیر رابطککۀمیککزان اثککر یککا  

بندی و دسته Eta همبستگی ضریبهای تاج از  شاخص

  کککوهنآن از سککوی مربککع شککده مربککوط بککه   ارائککه

(Rubin, 2013 )استفاده شد. 

 

 123نتايج

 127 ،شکود مکی استنباط  1 جدولاز طور که همان

نمونکه   223از مجمکو   زاد بلوط درختان دانه نمونه از

با درجات ککم تکا    تحقی  ۀدر منطقدرصد(  57) دود 

کل درصد  35 دود  وزوال هستند  ۀشدید دچار پدید

 (نمونکه  127 نمونکه از  44) درختان دچار خشیید ی

شدید قرار دارند. میانگین ارتفا  خشیید ی  ۀدر مر ل

با توجکه   آنها تاجقطر میانگین متر و  6درختان  دود 

، مربکع(  متکر  67/16) در جکدول  جبه میانگین سطح تا

 متر است.سانتی 232  دود

هککای تککاج در تجزیککۀ واریککانس شککاخص 2جککدول 

طکور  دهکد. همکان  های مختلف را نشان میخشیید ی

هکای سکطح   شکود، شکاخص  که در این جدول دیده می

تاج، طول تاج،  جم تاج )هر یک در چهکار کالسکه( و   

درصککد  11تکراکم تکاج )در سکه کالسککه( بکه ا تمکال      

 دار نیست.  دارند، ولی شاخص نسبت تاج معنیمعنی

نتایج برآورد میزان اثر یا رابطۀ بکین خشکیید ی و   

 3در جدول  Etaهای تاج با استفاده از ضریب شاخص

ارائه شده است که شاخص تراکم تاج بیشترین رابطکه  

 دهد.را با میزان خشیید ی نشان می

خشیید ی توزیع تعداد درختان با درجات مختلف 

ارائکه شکده اسکت.     4های تراکم تاج در جدول در  روه

شکده بکرای توزیکع تعکداد     مقدار کای اسکیور محاسکبه  

هکای  درختان با درجات مختلف خشکیید ی در  کروه  

دست آمکد ککه  کاکی از    به 225/55تراکم تاج معادل 

لحکا   درصکد( بکه   11دار )بکه ا تمکال   اختال  معنکی 

تراکم تکاج درختکان   درجۀ خشیید ی در بین طبقات 

 

1
 Kolmogorov-Smirnov Test 

2
 Leven Test   

3
 Duncan Test 
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 است.

مقایسککۀ میککانگین میککزان خشککیید ی بلککوط در   

ارائکه   5روش دانیکن در جکدول   طبقات تراکم تکاج بکه  

هکای بکاز تفکاوت    شده است. شدت خشیید ی در تاج

رو داری با دیگر طبقکات تکراکم تکاج دارد، ازایکن    معنی

رسد باز بودن تاج و تنکک بکودن آن ممیکن    نظر می به

صی از ابتال یا قرار داشکتن درختکان   است نشانه و شاخ

 بلوط در معرپ خطر خشیید ی قلمداد شود.

 مله سیاه استان ایالم ۀمورد بررسی در منطق ۀهای درختان نمونویژ ی -1جدول 

ف
دی
ر

 

 ۀدرج

 خشیید ی

متوس  سطح مقطع  درختان نمونه

 سینهبرابر

 متر مربع()سانتی

متوس  

 ارتفا 

 )متر(

متوس  

 سطح تاج

 ع()مترمرب

متوس  

 طول تاج

 )متر(

متوس  تعداد 

 درصد تعداد  شره فره 

1 

2 

3 

4 

 سالم

 ضعیف

 متوس 

 شدید

15 

64 

22 

44 

6/42 

7/27 

1 

7/11 

312 

711 

111 

726 

47/5 

75/6 

53/6 

27/6 

25/13 

31/11 

32/22 

11/17 

65/3 

54/4 

3/4 

17/4 

23/1 

63/1 

1/1 

52/7 

 41/3 27/4 67/16 12/6 625 122 223 جمع 

 

 زادخشیید ی درختان بلوط دانه شدتبراساس  های تاجواریانس شاخص ۀتجزی -2جدول 

Sig. F شاخص منابع تغییرات مجمو  مربعات آزادی ۀدرج میانگین مربعات 

20222 327/6  126/1255  

762/166  

 

3 

211 

222 

311/3165  

375/36522  

724/31675  

 هابین  روه

 هاداخل  روه

 جمع

 سطح تاج

2.222 172/23  613/26  

152/1  

2 

222 

222 

376/53  

432/253  

716/326  

 هابین  روه

 هاداخل  روه

 جمع

 تراکم تاج

224/2  526/4  272/11  

451/2  

3 

211 

222 

231/33  

434/537  

673/571  

 هابین  روه

 هاداخل  روه

 جمع

 طول تاج

177/2  244/2  222/2  

227/2  

3 

211 

222 

221/2  

752/1  

751/1  

 هابین  روه

 هاداخل  روه

 جمع

 نسبت تاج

221/2  751/5  226/7775  

151/1345  

3 

211 

222 

611/23625  

217/214765  

716/317312  

 هابین  روه

 هاداخل  روه

 جمع

  جم تاج
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 خشیید ی بلوط شدتهای تاج با شاخص ۀارزیابی رابط -3جدول 

ثر تاجهای م شاخص  Eta Eta Squared برآورد میزان اثر 

417/2 تراکم تاج  174/2  خیلی زیاد 

272/2 پوششسطح تاج  272/2  زیاد 

272/2  جم تاج  274/2  نسبتاً زیاد 

 طول تاج

 نسبت تاج

241/2  

225/2  

257/2  

221/2  

 متوس 

 ناچیز

 

 

 توزیع تعداد درختان نمونه در طبقات تراکم تاج و درجات خشیید ی -4جدول 

 تراکم تاج

 درجه خشیید ی

خشیید ی  سالم جمع

 کم

خشیید ی 

 متوس 

خشیید ی 

 شدید

 بسته

 متوس 

 باز

22 

64 

11 

2 

33 

7 

6 

12 

25 

6 

15 

23 

34 

122 

67 

 223 44 41 43 15 جمع

 

هککا و ارزیککابی رابطککۀ دیگککر    مقایسککۀ میککانگین 

 6های تاج بکا درجکات خشکیید ی در جکدول      شاخص

بنکدی آنهکا   ها و دستهارائه شده است. مقایسۀ میانگین

در این جدول نشکان   cو  a ،b رو  روش دانین با به

دار داده شده است. نیتۀ بارز این جدول اختال  معنی

طول تاج درختان سالم با درختکان دچکار خشکیید ی    

تکری  طوری که درختان سالم، طول تاج کوتکاه است، به

 داشتند.

 روش دانینمقایسۀ میانگین درجۀ خشیید ی بلوط در طبقات تراکم تاج به -5جدول 

م تاجتراک  انحرا  معیار تعداد میانگین امتیاز 

a 1412/1 بسته  34 22147/1  

a 7233/1 متوس   122 23364/1  

b 7155/2 باز  67 26271/1  

1525/2 جمع  223 17561/1  

 



 63 66 تا 57 ۀصفح ،1314بهار  ،1 ۀشمار م،هفت سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل

 

 های تاج بلوط در درجات خشیید ی به روش دانینمقایسه میانگین شاخص -6جدول 

 سطح تاج )مترمربع( (طول تاج )متر نسبت تاج  جم تاج )مترمیعب(

 تعداد
درجه 

 خشیید ی
انحرا  

 معیار
 میانگین

انحرا  

 معیار
 میانگین

انحرا  

 معیار
 میانگین

انحرا  

 معیار
 میانگین

226/25  

612/41  

266/41  

616/37  

111/23 a 

216/51 c 

477/35 b 

637/35 b 

2141/2  

2774/2  

2773/2  

2724/2  

653/2 a 

652/2 a 

657/2 a 

655/2 a 

5661/1  

7176/1  

5274/1  

4511/1  

653/3 a 

627/4 b 

321/4 b 

172/4 b 

746/1  

325/16  

211/14  

741/13  

A25/13 

C11/23 

B72/16 

B11/17 

15 

43 

41 

44 

 سالم

 کم

 متوس 

 شدید

771/37  276/33  2777/2  654/2  6247/1  261/4  372/13  67/16  کل 223 

 

 بحث

زاد درصد درختان دانکه  57نتایج نشان داده  دود 

با درجات کم تکا شکدید دچکار     تحقی  ۀبلوط در منطق

درصکد   35که  کدود  از این میان اند شدهخشیید ی 

بنکابراین  ؛ خشیید ی شدید قرار دارنکد  ۀآنها در مر ل

هکای  روند خشیی کامل تعکدادی از درختکان در سکال   

نتایج همچنین  اکی از  .نخواهد بودآتی دور از انتظار 

زاد نکه آن است که )درجه( خشیید ی درختان بلوط دا

سطح تاج، تراکم تاج، طول  های تاج از قبیلبا شاخص

رابطکۀ آن  ولی  ،داری داردتاج و  جم تاج رابطه معنی

در ایکن بررسکی    .ستدار نیشاخص نسبت تاج معنیبا 

تکر،  یکا سکطح تکاج بکزرگ     بیشکتر  درختان دارای قطکر 

نککد. در همککین ان دادخشککیید ی تککاج بیشککتری نشکک 

 ۀروی  ون یدر پژوهش et al., (2008)  Zhaofeiزمینه

دریافتنکد ککه    هکای ازار  در آمرییکا،  کوهستان بلوط

 .عرپ تاج و خشیید ی تاج همبستگی مربکت دارنکد  

دلیکل   هبک  ،رسد که درختان دارای تاج بکزرگ نظر میبه

محدودیت منابع در دسترس، برای مقابله با این پدیده 

نیکز  ( 1313 سینی )مشیالت بیشتری داشته باشند. 

بکه  را ر ابعاد تاج بر میزان سرخشیید ی درختکان  ثیتث

صورت منفرد یا اجتماعی  موقعیت قرار یری درخت به

 ه است.تنسدا هبستواو نیر فرم رویشی درخت 

هکای مهکم تکاج    عنوان ییی از شاخصهنسبت تاج که ب

برای ارزیابی سالمت و توان رشکد درختکان  کزارش شکده     

 ،(Schomaker et al., 2007; Randall et al., 2012)است 

داری در این تحقی  بین درختان مختلف تفاوت معنکی 

توان  فت این شکاخص در جنگکل مکورد    و می نداشت

تکا   65/2درصکد، بکین    11بررسی با ضریب اطمینکان  

اسکت. ایکن موضکو  بکه     655/2طور متوسک   هو ب66/2

سککاختار ارتفککا  درختککان بلککوط در زا ککرس مربککوط   

طول تاج  نیزو ارتفا  آنها  شود که تفاوت زیادی در می

اساس نتکایج ایکن تحقیک ،    البته برشود. دیده نمیآنها 

که این موضو  هم کمتر است درختان سالم طول تاج 

محدودیت کمتر آنها برای تکثمین   ۀدهندتواند نشانمی

 آب و سایر منابع باشد.

اسککاس نتککایج ایککن تحقیکک ، تککراکم تککاج درخککت بر

 خشیید ی داشته است ۀا درجبیشترین اثر یا رابطه را ب

درختککان دارای تککراکم تککاج کککه طککوریه، بکک(3)جککدول 

داشتن تاج بکاز  اند و تر، کمتر دچار این پدیده شده بسته

بارزی از وجود تنش یکا زوال درخکت اسکت. ایکن      ۀنشان

  و Scott et al. (2013)هکککای نتیجکککه بکککا یافتکککه

(Fan et al. (2008 .نظککربککه بنککابراین مطابقککت دارد 

 تکوان را مکی تکراکم تکاج درختکان     ۀرسکد ککه درجک    می

پکذیری درختکان   شاخصی برای تعیین آلود ی یا آسیب

 یکا براین اساس بکاز بکودن    .دانستخشیید ی  ۀبه پدید

 بکه  نشانه و شاخصی از ابتالتنک بودن تاج، ممین است 

در همکین راسکتا،    .باشدخشیید ی برای درختان بلوط 

(Lawrence et al. (2002 هکای  که شاخص را ختانیدر
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بکیش از بقیکه مسکتعد خشکیید ی      ،تاج نامتقارن دارند

دانسککته و خطککر تککداوم رونککد خشککیی تککاج بککه مککرگ  

 اند.تر و  تی کل درخت را اعالم کردههای بزرگ شاخه

وجکود خشکیی    Steinman (2000) طور کههمان

شکمار  بهمهمی برای اطال  از وضع تاج  ۀدر تاج را نشان

نیکز بکروز    .Schomaker et al (2007) و آورده اسکت 

ی یکا جکانبی تکاج را اولکین     های باالیخشیی در بخش

اند نتایج های ظاهری تنش در درخت اعالم کردهنشانه

دار بکین میکزان و   معنکی  ۀاین تحقی  نیز وجکود رابطک  

های تاج درختان بلکوط را  شدت خشیید ی با شاخص

شاخصی  توانرا میتنیی تاج  در نتیجه، کندمیتثیید 

زوال محسکوب   ۀبرای ا تمال ابتالی درخت بکه پدیکد  

بکه وضکعیت تکاج درختکان بلکوط       بایکد . بنکابراین  کرد

برای تشخیص وضکع کنکونی و آتکی     ایعنوان نشانه هب

ای وضکعیت  پایش دوره .نشان داددرختان توجه جدی 

هککای جنگلککی بککرای شناسککایی تککاج درختککان و تککوده

توانککد در ک مککیدرختککان دارای تککاج ضککعیف و تنکک  

بنکدی  اولویکت و کنترل بحکران زوال  ریزی برای  برنامه

 .  کندکمک مناط  برای اجرای اقدامات مناسب 
 

 سپاسگزاری

از آقایان ساسان رشکیدی و علکی عبکاس هاشکمی     

منابع  رجمند در مرکز تحقیقات کشاورزی وهمیاران ا

طبیعی ایکالم، بکرای همیکاری در برداشکت اطالعکات      

  ردد.قدرردانی می جنگل، صمیمانه
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Abstract 

The first sign of any stress in trees usually appears in the status and morphology of the crown. 

Therefore, the cause of disease symptoms or oak decline in Zagros forests could also be 

checked by the status of the crown. For this purpose, 223 oak tree (in four levels of healthy, 

low, moderate and severe declines) in Meleh Siah forest, Ilam province were randomly 

selected in 12 0.25 ha square plots in three random transects. Total height, crown dimensions 

such as two vertical crown diameters, crown height, crown density and crown dry branches, 

general health status, and level of contamination to pests and diseases of trees in each plot 

were recorded. Crown area (canopy), crown ratio (live crown length to tree height) and crown 

volume were also calculated. For data analysis, one way ANOVA and Duncan's test were 

applied by using SPSS software. The results showed that about 57% of the oak trees in the 

region have low to severe declines.  Analysis of the data suggests that the relationship 

between the decline and the crown ratio is not significant. However, the parameters of the 

crown area, crown density, crown length and crown volume is significant at 99%, so that 

large crowns have shown more damage. Crown density index showed the highest correlation 

with the degree of decline, so that closed canopy has shown fewer declines. Thus sparseness 

of oak trees canopy could be considered as a good indicator for the risk of tree decline. 

Keywords: Crown index, Crown wilt, Iranian oak, Oak decline, Zagros forests. 
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