
  ایمیل:  +898595888989شماره تماس:  نویسندۀ مسئولmaziarheidari1364@gmail.com 

 مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران

 5588، زمستان 4سال نهم، شمارۀ 

 855-488ص 

 

 

 

 قطری  های کالسهبررسی وضعیت زوال درختان بلوط ایرانی در 

 ایالم سراب کارزان های جنگلدر 
 

1اصغر فالح
 *2و مازیار حیدری 

 

 ، ساریساری طبیعی منابع و كشاورزی علوم دانشگاه طبیعی، منابع دانشكدۀگروه جنگلداری،  دانشیار 5
 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مركز تحقیقات و  آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كردستان، سازمان تحقیقات،  9

 نندج، ایرانآموزش و ترویج كشاورزی، س

 (59/7/5588؛ تاریخ پذیرش: 94/9/5588)تاریخ دریافت: 

 چکیده

خشكیدگی بلوط مبتال شدده اسدته هددز از ایدن تحقیدس بررسدی و دعیت        پدیدۀ ایالم به  های جنگلاخیر سطح وسیعی از  های سالدر 

ه بوددر غرب شهرستان سرابله( در استان ایالم های سامان عرفی سراب كارزان ) آماربرداری در جنگلدورۀ خشكیدگی درختان بلوط در دو 

 درمتدر   585×955 آمداربرداری شبكۀ ابعاد  باتصادفی  -ه آماربرداری به روش سیستماتیکگرفتانجام  5585اول در سال دورۀ آماربرداری 

نمونه برداشدت شدده در    طعهق 95 هكتار 595در و  مربع( صورت گرفت متر 5555متر ) 98×45 شكل با ابعاد مستطیلآر  55نمونۀ قطعات 

شده خشكیدگی درختدان بده پدنج كالسده شدامل       بلوط در پنج كالسه بررسیو و عیت خشكیدگی درختان  برابرسینهنمونه قطر  هر قطعه

خشدكیدگی   :5كالسدۀ  درصدد(،   78تدا   85)بدین   شددید : خشدكیدگی  9كالسۀ درصد(؛  78شدید )بیشتر از  خیلی : خشكیدگی5كالسۀ 

آمداربرداری  ه شد تقسیمكامالً سالم : 8كالسۀ درصد خشكیدگی( و  98: خشكیدگی كم )كمتر از 4كالسۀ درصد(؛  85تا  98متوسط )بین 

و دعیت خشدكیدگی    ۀویتنی بدرای مقایسد   مناز آزمون  ماربرداری شدهآاول مجدد نمونۀ دورۀ و قطعات  گرفتصورت  5585 دوم در سال

و ، افدزایش یافتده   5585بده   5585نتایج نشان داد كه و عیت خشكیدگی درختدان از سدال    هآماربرداری استفاده شددورۀ درختان در دو 

نشدان داد كده    ویتندی  مدن نتدایج آزمدون   استه  رسیده( 5585درصد ) 9/55( به 5585درصد ) 8/5 درصد درختان با خشكیدگی شدید از

 استه دار معنیدرصد  88( در سطح 5585و  5585ری )آماربردادورۀ خشكیدگی( در دو  های كالسهتغییرات و عیت خشكیدگی درختان )

 85و  45قطری  های طبقهمتر و بیشترین درصد درختان سالم در  سانتی58و  55قطری  های طبقهخشكیدگی درختان در  درصدبیشترین 

جنگلی دارای  های تودهت مدیریآنها در ارتباط استه برای سینۀ خشكیدگی درختان با قطر برابركه  شدمشخص  و شدمتری مشاهده  سانتی

 هشودمتمركز  متر سانتی 95تا  7سینۀ با قطر برابر های تودهعملیات پرورشی بیشتر در  شود میزوال بلوط در استان ایالم، پیشنهاد پدیدۀ 

 هقطری های طبقه، سراب كارزان، زوال بلوط خشكیدگی شدید،جنگل زاگرس،  کلیدی: های واژه

 

 مقدمه

ین اكوسیسدتم جنگلدی   هدای زاگدرس دومد    جنگل

 تددرین گسددتردهعنددوان  بددهو  اسددتطبیعددی كشددور  

اقتصدادی  توسدعۀ  در  ای ویدهه های ایران جایگاه  جنگل

بقا و پایداری آب و خدا  كشدور    ۀكنند تضمینو دارد 

ه این (Jazeirehi & Ebrahimi rastaghi, 2003) است

سطح كل كشدور و   پنجم یکبر  افزونوسعتی  ها جنگل

سدوم جمعیدت كدل كشدور را در      یدک  جمعیتی بالغ بر
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 (Quercus brantii)ه بلوط ایرانی است خود جای داده

های زاگرس جندوبی و میدانی اسدت     غالب جنگلگونۀ 

بده فدرم    زاد دانده از فدرم   رویده  بدی كه در اثدر تخریدب   

ه (Talebi et al., 2006) زاد تبددیل شدده اسدت    شاخه

هددزار هكتددار  849هددای اسددتان ایددالم  دددود  جنگددل

سددفانه أمت(ه Anonymous, 2016)  ت دارندددمسددا

استان در  اینزاگرس  های جنگلوسیعی از های  بخش

 قدددرار گرفتددده اسدددت 5زوال بلدددوطپدیددددۀ معدددر  

(Hosseinzadeh et al., 2015) در متعدد زیدر  ه عوامل

ثیر دارندد: خشدكی، افدزایش    أبروز خشكیدگی بلوط تد 

دما، پستی و بلندی، مشخصات كمی و كیفی درختدان  

 برابرسدینه غیرهه مشخصات كمی درختان شامل قطر  و

(Hosseini et al., 2015)  و ددددعیت تدددداج 

(Hosseinzadeh & Pourhashemi, 2015) ، 

 جنگلدددیهدددای  تدددودهانبدددوهی  و ارتفدددار درختدددان

(Greenwood & Weisberg, 2008)  و ددعیت بددر

بررسدی  زمیندۀ  ثیر دارندده در  أخشكیدگی درختدان تد  

بدر آن  مدثثر  عوامدل   و عیت خشدكیدگی درختدان و  

 هاست متعددی صورت گرفته های پهوهش

Hamzehpour et al. (2011)   به بررسی مقددماتی

خشكیدگی درختان بلوط ایرانی در دشت برم كدازرون  

كه بیشدترین تعدداد درختدان     ندپرداختند و نشان داد

و در طبقدۀ  هسدتند  زاد  درصد( شاخه 5/89خشكیده )

ه شدوند  ( دیدده مدی  متدر  سدانتی  98تدا   58قطدر )  میان

Hosseini et al. (2012)    در پهوهشی به بررسدی تدأثیر

های بلدوط ایراندی در    درختی بر ساختار جنگل ومیر مرگ

درختی  ومیر مرگكه  ندنشان داداستان ایالم پرداختند و 

قطری وجدود داشدت كده بیشدترین      های طبقهدر بیشتر 

متدر و   سدانتی  98تدا   55قطدری   هدای  طبقهآن در  مقدار

و  8،85قطدری   هدای  طبقهدر  ومیر مرگبیشترین نسبت 

و بررسی  اب Hosseini et al. (2013) همتر بود سانتی 78

سدالم   های تودهرقابتی  های محیطخصوصیات  ۀمقایس

ثر از زوال بلدوط در اسدتان   أمت های تودهبلوط ایرانی و 

 
1
 Oak decline 

 رقابت میزان بیشترین و كمترینایالم، نشان دادند كه 

 و كمترین دارای همگن وا دهای در یبترت به درختی

 درختدان  شدده  مشداهده  تداجی  خشدكیدگی  بیشترین

 قطر از هدز تر سالم درختان به نسبت هدز خشكیدۀ

 درختدان  بده  تر نزدیک ۀفاصل و كمتر بلندی كمتر، تاج

 مجدداور درختددان همچنددین بودنددده برخددوردار مجدداور

 و بیشدتر  بلندی ،تر بزرگ تاج از هدز خشكیدۀ درخت

 Hosseini (2013) بودندده  برخدوردار  بیشدتری  اكمتدر 

پدیددۀ  تدوده بدر    هدای  ویهگیشرایط رویشگاه و  اثرهای

بلوط ایرانی دراستان ایدالم را   های جنگلخشكیدگی در 

 ومیدر  مدرگ نشان داد كه بیشترین شدت  كرد وبررسی 

و  تدر  تنکپوشش  تاجزمینی بیشتر،  ۀبا روی های تودهدر 

)درختدان   متدری  سدانتی  8قطدری   هدای  طبقده بر روی 

)درختددان مسددن(  متددری سددانتی 78تددا  85جددوان( و 

 ۀرابط Golmohammadi et al. (2013)ه متمركز است

بدا خشدكیدگی درختدان    را پوشدش   تداج قطر درخت و 

و  كردندد داالب در اسدتان ایدالم بررسدی     ۀجنگل تنگ

 تحقیدس منطقۀ درختان  درصد 85/99كه  دادندنشان 

ند،  دمن اینكده بدا    ا شكیدگیدارای درجات مختلف خ

افزایش قطر، خشكیدگی درختدان افدزایش نشدان داده    

Hosseini (2014) ثیر برخی خصوصدیات درخدت و   أت

خشدكیدگی تداجی   مقددار  جنگلی بلوط ایرانی بر تودۀ 

كدرد و   بررسدی را  های بلوط زاگدرس میدانی  در جنگل

میددزان سددالمت تدداجی  درختددان تددکنشددان داد كدده 

ثیر ابعداد تداج   أدرختان دارنده تبقیۀ بیشتری نسبت به 

بر میزان سرخشكیدگی درختان به موقعیت قرارگیری 

فدرم رویشدی    نیزصورت منفرد یا اجتماعی و  بهدرخت 

در  Ahanjan et al. (2014)درخددت بسددتگی دارده 

بررسی و تحلیل كمدی و كیفدی خشدكیدگی درختدان     

پار  جنگلدی  ) استان ایالمهای  جنگل بلوط ایرانی در

یشدترین درختدان   بچغاسبز( به این نتیجه رسیدند كه 

و كمتدرین  قطدر   كدم قطدر تدا    طبقۀ میدان خشكیده در 

 تعددددداد در درختددددان قطددددور مشدددداهده شددددده  

Hosseini (2015)  هدای  اسدخ پدر پهوهشی به بررسی 

 هدای  تودهمورفولوژیک و فیزیولوژیک برگ درختان در 

http://yujs.yu.ac.ir/jzfr/browse.php?a_code=A-10-56-1&slc_lang=fa&sid=fa
http://yujs.yu.ac.ir/jzfr/browse.php?a_code=A-10-56-1&slc_lang=fa&sid=fa
http://yujs.yu.ac.ir/jzfr/browse.php?a_code=A-10-56-1&slc_lang=fa&sid=fa
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كده   ندد نشدان داد دچار زوال بلوط ایرانی پرداختندد و  

میانگین سدطح بدرگ درختدان سرخشدكیده در بهدار      

كمتدر از درختدان    5585و در بهار و تابسدتان   5589

  Hosseinzadeh & Pourhashemi. (2015)سالم بوده

های تاج درختان بلدوط   در پهوهشی به بررسی شاخص

های ایالم  پدیدۀ خشكیدگی در جنگل زمینۀایرانی در 

درصدد درختدان    87كه  دود  ندنشان داد پرداختند و

با درجات كم تا شدید،  تحقیسزاد بلوط در منطقۀ  دانه

هددای  تدداج بده پدیدددۀ زوال دچارنددد و هرچده درختددان  

 هبینندد  مدی تر داشدته باشدند، آسدیب بیشدتری      بزرگ

Hosseinzadeh & Najafifar. (2016)  در پهوهشی به

قطددر و ارتفددار درختددان بددا توزیددع   رابطددۀ بررسددی 

های جنگلدی بلدوط اسدتان ایدالم      خشكیدگی در توده

كه درصد بیشتری از درختدان   ندپرداختند و نشان داد

قطری و ارتفداعی بداالتر دچدار خشدكیدگی      های طبقه

شدده   دیده ها طبقههمۀ شده بودند، اما خشكیدگی در 

و ارتفدار   برابرسدینه بدین قطدر   رابطدۀ   وتحلیدل  تجزیه

خشدكیدگی در آنهدا تفداوت    مقددار  درختان بلدوط بدا   

 نشان نداده داری معنی

Elliot & Swank. (1994)  در پهوهشی به بررسی

جوامدع درختدی بلدوط در     ومیدر  مرگثیر خشكی بر أت

غرب كارولینای شمالی پرداختندد و بیدان كردندد كده     

بدرای   بدود و متفداوت   ،جوامدع مختلدف   در ومیدر  مرگ

، اغلدب در  پدهوهش درختدی مدورد    هدای  گونده تمامی 

 55كمتدر از   ۀبرابرسدین قطری پایین )قطدر   های طبقه

در   Zhaofei et al. (2008)( مشداهده شدده  متر سانتی

پهوهشی بده بررسدی و دعیت خشدكیدگی درختدان در      

 هدای  كوهستانبلوط  های جنگلارتباط با تاج درختان در 

درختان بدا تداج    ندمریكا پرداختند و نشان دادآازارا  در 

، بدرای مقابلده بدا خشدكیدگی، تواندایی كمتدری       تر بزرگ

در تحقیقدی   Brown & Allen-Diaz. (2009)ه دارندد 

به بررسی دینامیک توده و خشكیدگی ناگهدانی بلدوط   

بلدوط  گوندۀ  سبز آمیخته كه بدا   های همیشه در جنگل

كده   ندد داختندد و نشدان داد  پر ،سا لی غالب شده بود

درصد در سال در بین  8/4 - 8/8درختان بلوط با نرخ 

 شدوند  میو خشک  میرند می 9554تا  5884های  سال

كده تدا سدال     شدود  مدی سدبب   ومیدر  مرگمقدار و این 

درصد از درختان بلوط این منطقه از  75تا  88 9554

 مقددار  بده   برابرسدینه سطح مقطدع  مقدار بین بروند و 

در  Dendixsen (2012) درصد كداهش یابدده   45- 85

 هدای  تدوده  درپهوهشی به بررسی تداثیر مدرگ بلدوط    

پرداختنددد و  5كالهمدداودر شددرا اقرارگرفتدده جنگلددی 

 هدای  تدوده كه سدطح مقطدع درختدان در     ندنشان داد

شدددت كدداهش یافددت و  بدده بلددوطخشددكیدگی  دارای

قطدری مشداهده    های طبقهدرختان در تمام  ومیر مرگ

قطددری  هددای طبقددهی بیشددترین فراوانددی در شددد، ولدد

در  Dwyer et al. (2010)ه وجددود دارد تددر كوچددک

ثیر همسدایگی بدر خشدكیدگی    أپهوهشی به بررسی تد 

 ندد درختان در ساوانای استرالیا پرداختند و نشدان داد 

متمركز  متر سانتی 58قطری تا طبقۀ در  ومیر مرگكه 

رسدی  بر بده در پهوهشی   Haavik et al. (2012)هاست

گدردو در   -جنگلی بلدوط  های توده برمرگ بلوط تأثیر 

كده سدطح    ندد مریكا پرداختند و نشان دادآ 9آركانزاس

كه خشدكیدگی  هایی  تودهدرختان در سینۀ مقطع برابر

 ، كدداهش داشددته اسددتهاسددتمشددهود  آنهددابلددوط در 

Galiano et al. (2012)  در پهوهشی به بررسی عوامل

بلدوط   هدای  جنگدل  بدر خشدكیدگی درختدان در   مثثر 

كدده خشددكیدگی  ندددمدیتراندده پرداختنددد و نشددان داد

عامدل در   تدرین  مهمدرختان ماهیت چندعامله دارد و 

 خصوصیات فردی مانند تعداد درختان و تراكم استه

از نظدر  های اسدتان ایدالم    جنگلبا توجه به اهمیت 

محیطدی و تبددیل شددن بخدش      سطح، مسائل زیسدت 

 درورت دارد   ،بلدوط  بده كدانون خشدكیدگی   آنها اعظم 

روند خشكیدگی بلوط ارزیدابی و و دعیت خشدكیدگی    

دورۀ در دو بررسدی  مدورد  قطری  های طبقهدرختان در 

بررسددی رونددد  زمینددۀ در ه آمدداربرداری ارزیددابی شددود 

اسدتان ایدالم پهوهشدی     های جنگلخشكیدگی بلوط در 

بررسی و دعیت  هدز از این پهوهش اجرا نشده است و 

 
1
 Oklahama 

2
 Arkansas 
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 ۀقطدری در دو دور  هدای  طبقده  خشكیدگی درختان در

سدراب كدارزان شهرسدتان     هدای  جنگدل آماربرداری در 

 هاست )واقع در استان ایالم( شیروان چرداول

 

ها روشمواد و   
 منطقة پژوهش

هدای شهرسدتان    اجرای ایدن تحقیدس جنگدل    برای

عرفی روسدتای سدراب كدارزان(    سامانۀ سرابله )جنگل 

شدمار   بده  كه كانون خشكیدگی بلوط در اسدتان ایدالم  

 هددای دادهبراسدداس (ه 5انتخدداب شددد )شددكل  رود، مددی

ایستگاه هواشناسی شهر ایالم  5588-5585 های سال

، میدانگین  (پدهوهش منطقدۀ  كیلومتری  55 فاصلۀدر )

، میدانگین بارنددگی   گراد سانتیدرجۀ  57دمای ساالنه 

روز یخبندان در سال  58، تعداد متر میلی 898سالیانه 

 استهدر سال ه با بارش راهم روز 88و تعداد 

 

 در استان ایالم پهوهشمنطقۀ موقعیت  -5شكل 

 

 پژوهشاجرای  ۀشیو

هددای  اجددرای ایددن تحقیددس بخشددی از جنگددل بددرای

روسدتای سدراب كدارزان( بده     سامانۀ شهرستان سرابله )

 منظدور  بده هكتدار انتخداب شدده     945مسا ت تقریبدی  

ئدم  دانموندۀ  بررسی روند خشكیدگی بلدوط، از قطعدات   

دارای فددرم مددورد پددهوهش  هددای جنگددلاسددتفاده شددده 

آمددداربرداری بددده روش  ه نددددزاد دانددده - زاد شددداخه

آمداربرداری بده ابعداد    شدبكۀ  تصادفی بدا   -سیستماتیک

شدكل   مسدتطیل آر  55نموندۀ  قطعات  متر و 585×955

مربع( صورت گرفدت و   متر 5555متر ) 98×45 با ابعاد

هكتدار   595)در  قطعه نمونده برداشدت شدد    95در كل 

و  برابرسدینه قطدر   ،ه در هر قطعه نمونده پهوهش(منطقۀ 

در پدنج  ایراندی   بلدوط  درختانتاج و عیت خشكیدگی 

 بلدوط  درختدان  تداج  خشدكیدگی ه اشت شددیادكالسه 

: خشكیدگی خیلی 5كالسۀ به پنج كالسه شامل  ایرانی

: خشددكیدگی 9كالسددۀ  د(؛صدددر 78شدددید )بیشددتر از 

خشدكیدگی   :5كالسدۀ  (، درصدد  78تا  85)بین  شدید

: خشدكیدگی  4كالسدۀ  درصد(؛  85تا  98متوسط )بین 

سدالم   :8كالسدۀ  درصد خشكیدگی( و  98كم )كمتر از 

 ه(9)شكل  شد تقسیم)بدون خشكیدگی( 
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 خشكیدگی  های كالسهاز درختان در  های نمونه -9شكل 

 

درختان، ظاهر تاج درختان بدود   بندی كالسهمعیار 

خشدكیدگی تداج درختدان انجدام     و براساس و دعیت  

قطدر  و مشدخص  تندۀ  دارای  زاد دانده درختدان  ه گرفت

در ( برداشت شدده  متر سانتی هفت)بیشتر از  برابرسینه

 متر سانتی هفتبا قطر بیشتر از  های پایه ها گروه جست

خشكیدگی درختدان  كالسۀ و  برابرسینهقطر و انتخاب 

 5585در تیرمداه   اولدورۀ آمداربرداری  شت شدده  بردا

مشخصات قطدر   آماربرداری های فرمو در گرفت انجام 

ه شدد  یادداشت خشكیدگی درختانكالسۀ و  برابرسینه

اول دورۀ مشابه  5585در تیرماه  دومدورۀ آماربرداری 

درختان  برابرسینۀثیر قطر أبررسی ت برای هگرفتانجام 

بددر رونددد و و ددعیت خشددكیدگی درختددان بلددوط، از  

متدری اسدتفاده شدد و     تیسدان  پدنج قطدری   های طبقه

 متدر  سدانتی  هفدت درختدان از  سدینۀ  شرور قطر برابر 

قطری، بده   های طبقهو فراوانی درختان در انتخاب شد 

آماربرداری دورۀ خشكیدگی در دو  های كالسهتفكیک 

 محاسبه و ترسیم شده

 روش تحلیل

 بددرای( Mann Whitney) تنددیوی مددناز آزمددون 

آمداربرداری  ۀ دورو دعیت خشدكیدگی در دو   مقایسۀ 

و  SPSSبرنامددۀ بددا اسددتفاده از  هددا دادهه اسددتفاده شددد

Excel هشد آنالیز 

 

 نتایج

 ۀدهندد  نشانقطری  های طبقهپراكنش درختان در 

 ساختار ناهمسال جدوان بدرای جنگدل سدامان عرفدی     

   ه(5)شكل  سراب كارزان است

تغییر و عیت خشكیدگی درختان بلوط ایراندی در  

  نشان داده شده استه 4در شكل دو دورۀ آماربرداری، 

نشان داد كه درصد تعدداد درختدان    4نتایج شكل 

 5/99( بده  5585درصدد )  9/7با خشكیدگی شدید از 

( افزایش یافته از طرفدی درصدد تعدداد    5585درصد )

درصد(، كداهش   7/49)با  5585درختان سالم از سال 

 رسیده استه 5585درصد در سال  5/99و به 
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 پهوهشمنطقۀ قطری در  های طبقهدر تعداد درختان درصد  -5شكل 

 

 

 5585و  5585 های سالدر های خشكیدگی  در كالسهدرصد تعداد درختان  -4شكل 

 

خشدكیدگی   هدای  كالسده نتایج نشان داد كه بدین  

 5585و  5585 هدای  درختان بلوط با یكدیگر در سال

درصدد وجدود دارد )در    88دار در سطح  اختالز معنی

  (ه5قطری( )جدول  های كالسه تمامی

بیشترین درصد  5585نتایج نشان داد كه در سال 

تعداد درختدان در كالسۀخشدكیدگی خیلدی شددید و     

 95و  55قطدددری پدددایین )هدددای  طبقدددهشددددید، در 

متر( و بیشترین درصد تعداد درختدان سدالم در    سانتی

 (ه8مشاهده شدند )شكل  85و  45قطری های  طبقه

 آماربرداریدورۀ های خشكیدگی در هر  كالسهمقایسۀ ویتنی برای  -زمون مننتایج آ -5جدول 

5585سال  مشخصه 5585سال    

U 8/557487 آمارۀ  8/559898  

انتظارمقدار مورد   595958 595958 

Variance (U) 87/95589488  95/58559458  

)دوطرفه( داری معنیسطح   
**559/5  **558/5  

 درصد 88در سطح  دار دارای اختالز معنی**  
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 )ب( 5585)الف( و  5585قطری در سال  های طبقههای خشكیدگی درختان در  در كالسهدرصد تعداد درختان  -8شكل 

 

تعدداد  درصدد  بیشدترین   5585در سدال   ال آنكده  

، شدیدخشكیدگی خیلی شدید و  های كالسهدر  درختان

( و متدر  سدانتی  58 و 55) تدر  پدایین قطدری   های طبقهدر 

قطدری   های طبقهتعداد درختان سالم در درصد رین بیشت

 (ه8)شكل  شدمشاهده  متری سانتی 45

 

 ، 5585و  5585 های خشكیدگی در سال های كالسهدر درصد تعداد درختان تغییرات  -8شكل 

 سالم  ه(خشكیدگی كم و  د(خشكیدگی متوسط؛  ج(خشكیدگی شدید؛  (بخشكیدگی خیلی شدید؛  (الف

 



 هههدر ایرانی بلوط درختان زوال و عیت بررسی  858

 

های خیلدی   افزایش خشكیدگی در كالسهبیشترین 

ترتیددب در  شدددید، شدددید، متوسددط، كددم و سددالم بدده 

متدر   سدانتی  95و  55، 58، 95، 55قطدری  های  طبقه

 مشاهده شده

 

 بحث

های اخیر  در سالایرانی بلوط  درختان بحران زوال

های زاگرس را به مخاطره انداختده و   موجودیت جنگل

گذاشدته و پایدداری    های جنگلی تدأثیر  بر ساختار توده

  اسددددت كددددردهآنهددددا را دسددددتخوش تغییددددر   

(Hosseinzadeh et al., 2015 ه)تغییددرات و ددعیت 

، بدرای  ایراندی  خشدكیدگی درختدان بلدوط    های كالسه

بررسددی تغییددرات و ددعیت خشددكیدگی درختددان در  

مدیریتی این  ریزی برنامهدر  تواند میمتفاوت  های سال

تایج نشدان داد كده   ن منابع تأثیر چشمگیر داشته باشده

درختان بدا خشدكیدگی خیلدی شددید از     تعداد درصد 

افزایش و درصد درختدان كدامالً    5585به  5585سال 

ه (4كاهش یافت )شدكل   5585به  5585 سالم از سال

درختدددان دارای تعدددداد درصدددد  ،5585در سدددال 

درصدد بدود و    8/55خشكیدگی خیلی شدید و شدید، 

خشكیدگی خیلدی   یها كالسهدرختان با تعداد درصد 

درصد افدزایش   4/98به  5585شدید و شدید در سال 

درختددان بددا تعددداد بنددابراین در كددل درصددد   ؛یافددت

درصد افدزایش   9/55خشكیدگی خیلی شدید و شدید 

ه در مورد درختان سالم )بدون خشكیدگی( از پیدا كرد

درصدد   5/99بده   5585درصدد در سدال    7/49مقدار 

درختدان  تعدداد  درصدد   8/95 ،و در كدل  یافتكاهش 

تغییدرات   بندابراین ؛ سالم، از این كالسه خدارج شددند  

خشددكیدگی  هددای كالسددهدرختددان در تعددداد درصددد 

افدزایش  كداهش تعدداد درختدان سدالم و      ۀدهند نشان

در استه  5585 به 5585از سال درختان خشكیدگی 

و  5/87ترتیدب   بده  5585و  5585 های در سالنتیجه 

ی خشدددكیدگی بودندددد درصدددد درختدددان دارا 8/77

بندابراین   ،خشكیدگی كم تا خیلی شدید( های كالسه)

استه  ی بودهروند تغییرات خشكیدگی درختان افزایش

Hamzehpour et al. (2011)     5/89بیدان كردندد كده 

 Hosseinzadeh & Pourhashemi (2015)و  درصدد 

استان ایدالم بدا    های جنگلدرصد  87 كه كید كردندأت

سطح  ۀكنند بیانكه  ندا وط مواجهبحران خشكیدگی بل

 زوال بلوط در استان ایالم استهتوسعۀ پدیدۀ وسیع 

قطری  های طبقهبررسی پراكنش درختان در نتایج 

جنگلدی مدورد پدهوهش     ۀنشان داد كده سداختار تدود   

پراكنش درختدان در  بیشترین و است ناهمسال جوان 

 قدرار دارنددد  متددر سدانتی  58و  55قطددری  هدای  طبقده 

نتایج بررسی تغییرات درختان رصد درختان(ه د 7/85)

خشكیدگی تاج درختان نشدان داد كده    های كالسهدر 

خشكیدگی خیلی شدید، بیشترین تغییدرات  كالسۀ در 

بدا   متر سانتی 55قطری طبقۀ درختان در درصد تعداد 

درصد افزایش خشكیدگی مشاهده شده در مورد  5/54

رصدد  د خشكیدگی شدید، بیشدترین تغییدرات  كالسۀ 

قطدری  طبقدۀ  درختان با خشكیدگی شددید در   تعداد

درصد افدزایش مشداهده شدده     9/9با  متری سانتی 95

درختددان بددا خشددكیدگی متوسددط نیددز دارای تغییددر و 

افددزایش در و ددعیت خشددكیدگی بودنددد و بیشددترین  

 9/55بدا   متدری  سدانتی  55قطدری   ۀتغییرات در طبقد 

ت شدده نتدایج بررسدی تغییدرا     مشداهده درصد افزایش 

نشدان داد كده بیشدترین    درختان با خشدكیدگی كدم   

 متدری  سدانتی  45قطری طبقۀ در تغییرات این كالسه 

ه در مورد درختدان سدالم و   مشاهده شددرصد  5/55با 

تعددداد بدددون خشددكیدگی بیشددترین درصددد افددزایش 

 85و  45قطددری طبقددۀ درختددان ایددن كالسدده در   

نتدایج  ه (8و  8 هدای  )شدكل  مشداهده شدد   متدر  سانتی

تعدداد  نشان داد كه تغییدرات درصدد    ویتنی منمون آز

دورۀ خشدددكیدگی در دو هدددای  كالسدددهدرختدددان در 

درصددد  88( در سددطح 5585و  5585آمدداربرداری )

 (ه5است )جدول  دار معنی

بدا  درختدان  تعدداد  بیشترین درصدد   5585سال در 

قطدری   هدای  طبقهخشكیدگی خیلی شدید و شدید در 

رعكس بیشترین درختدان  و ب بودند متر سانتی 95و  55

 متدر  سدانتی  45قطدری بیشدتر از    هدای  طبقده سالم در 
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 درصدد بیشدترین   5585بنابراین در سدال   هشدمشاهده 

قطری  های طبقهدر  با خشكیدگی شدیددرختان تعداد 

كمتدر،  سدینۀ  درختان با قطر برابر  هشدمشاهده  تر پایین

بیشتر در معر  خشكیدگی بلوط هستند و برعكس بدا  

كداهش   هدا خطدر خشدكیدگی آن   برابرسینهقطر  افزایش

 درختدان قطدورترین  ، نیدز  پدهوهش  ۀدر منطقد  هیابد می

بیشدترین  (، متدری  سدانتی  85و  45قطدری   های طبقه)

 دیگری نیدز  پهوهشگران ت را نشان دادند وسالمدرصد 

(Ahanjan et al., 2014; Hamzepour et al., 2011; 

Hosseini et al., 2012 )  گی بلدوط بیشدترین خشدكید 

 متدری  سدانتی  95و  55قطدری   هدای  طبقهدر  ایرانی را

نیدز بیشدترین درصدد     5585در سدال   هگزارش كردندد 

خشكیدگی شدید و خیلدی   های كالسهبا درختان تعداد 

و بیشدترین   متدری  سدانتی  55قطدری  طبقدۀ  در  شدید

و  58قطدری   هدای  طبقده درختان سالم در تعداد درصد 

درختدان   ابراین در كدل بن هشدمشاهده  متری سانتی 48

قدرار  ، بیشدتر در معدر  خشدكیدگی    تدر  كوچکبا قطر 

 ;Ahanjan et al., 2014) پهوهشددگرانو  دارنددد

Dendixsen, 2012; Dwyer et al., 2010; 
Elliot & Swank, 1994; Hamzepour et al., 2011; 

Haavik et al., 2012; Hosseini et al., 2012) كید أت

 هدای  طبقده تدر )  جوان رختاندخشكیدگی كه داشتند 

( بیشتر اسدت و  متر سانتی 95تا  8قطری پایین مانند 

 قدرار دارندده  بیشتر در معر  خشكیدگی  ها طبقهاین 

را  تدر  در درختدان جدوان   ایرانی زوال بلوطتوسعۀ علت 

افشان  ریشه ،تنش خشكی ساسیت بیشتر به  توان می

( رتد  بدزرگ )نسبت به درختان با ابعداد   بودن عمس كمو 

دانست و درختدان بدا    متر سانتی 95تا درختان با قطر 

بیشدتری  و توان  ترند عمیسریشۀ ی ادار ،تر بزرگابعاد 

 دارنده مقابله با تنش خشكیبرای 

 هدای  خشكیدگی در سدال كالسۀ هر مقایسۀ نتایج 

ترتیب زیر نشدان داد كده بیشدترین     به 5585و  5585

 هددای كالسددهدرختددان بددا  درصددد تعددداد  تغییددرات 

، متوسط، كدم و كدامالً   شدیدخشكیدگی خیلی شدید، 

  55، 95، 95 ،55قطدری   هدای  طبقهدر  ترتیب بهسالم 

(، بندابراین  8شدكل  مشداهده شدد )   متری سانتی 95و 

و  55قطدری   هدای  طبقده درختان خشكیده بیشتر در 

و پهوهشدگران   نشدان دادندد   تغییدر  متدری  سدانتی  95

(Ahanjan et al., 2014; Dwyer et al., 2010; 

Elliot & Swank, 1994;  Hamzepour et al., 2011; 

Hosseini et al., 2012)  بیشدترین  نیز بیان كردند كه

 هدای  طبقده درختان بلوط ایراندی، در   ومیر مرگمقدار 

 هوجود دارد متر سانتی 95تا  55قطری 

رونددد خشددكیدگی نتدایج كلددی تحقیددس نشدان داد   

یافتده  افدزایش   5585به  5585از سال  بلوط درختان

كالسدۀ  از  پدهوهش منطقۀ و درختان بیشتری از  است

خشدكیدگی   هدای  كالسده سالم )بدون خشكیدگی( به 

تعداد درختان سالم كاهش یافته استه  و منتقل شدند

و عیت خشكیدگی درختان در طبقدات  مقایسۀ نتایج 

قطری نشان داد كه بیشترین خشكیدگی درختدان در  

بیشترین درصد درختدان  و  متر سانتی 55قطری طبقۀ 

 متددری سددانتی 85و  45قطددری  هددای طبقددهسددالم در 

كمتر، بیشدتر  سینۀ مشاهده شد و درختان با قطر برابر

 بددرای هداشددتنددر معددر  خشددكیدگی بلددوط قددرار  

در  زوال بلدوط  ۀدرگیدر بدا پدیدد    هدای  جنگلمدیریت 

درختددان بددا قطددر  شددود مددی، پیشددنهاد اسددتان ایددالم

قرار گیرد و نظربیشتر مد متر یسانت 95تا  7سینۀ برابر
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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. Systematic-

random sampling with 200×150 meter grid was done in 0.1 ha rectangular sample plots 

measuring 40 × 25 m (1000 m
2
) 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.  

Keywords: Oak decline, Sarab-Kazan, diameter classes, Zagros forest.   


