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  چكيده
با رختي، منطقه جنگلي شلم ميرهاي دو دنبال وقوع مرگ منظور تعيين چگونگي تغيير ساختار جنگلهاي بلوط ايراني به هب

ويژگيهاي مير بر وتعيين اثر مرگ هدف اين پژوهش. ايالم انتخاب گرديدشرقي شهر  كيلومتري جنوب 10در هكتار  670مساحت 
شناخت الگوي توزيع همچنين و  فرم پرورشي اي،گونه ، تركيبپوششي تاجانبوه ،زمينيتراكم و رويهساختاري توده شامل 

 واحد همگن 20قه مورد مطالعه به در اين راستا منط. مختلف بود هاي قطريزميني درختان مرده در طبقههتراكم و روي
در هر پالت قطر برابرسينه، . دپياده شدن آري 10اي شكل پالت دايره 60همگن در كل  هايواحد تقسيم شد و در كتوپوگرافي

نتايج . گيري و ثبت شدتفكيك گونه اندازه و فرم رويشي آنها به هاپايه أتاج درختان، درصد خشكي تاج، مبد بيشينهو  كمينهقطر 
 درصد آن متعلق به بلوط 65/97اي كاهش يافته كه از تراكم اشكوب درختي و درختچه درصد 7/15طور متوسط  هنشان داد كه ب

ومير مرگ. بودايراني به گونه بلوط  درصد آن مربوط 29/95 درصد بود كه 23/14 ميزان زميني بهكاهش رويه. بوده است ايراني
متر و بيشترين نسبت  سانتي 25 تا 10قطري  هاياشت كه بيشترين ميزان آن در طبقهقطري وجود دهاي طبقه بيشتر درختي در

 45 تا 25قطري  هايزميني در طبقه كاهش رويه نسبتن همچنين بيشتري .متر بود سانتي 75و  5،60هاي قطري ومير در طبقهمرگ
ها تغيير اي روي داده و درصد آميختگي گونههاي درختي و درختچهر گونهبيشتبا وجود اينكه كاهش درختي در . متر بود سانتي
ميزان كاهش . درصد بود 88/12ميزان  پوشش جنگل بهكاهش انبوهي تاج. بوداي تا حدودي ثابت مانده اما تركيب گونه ،كرده

را براساس پراكنش پالتها  DCAآناليز . زاد بيشتر بودمير در فرم دانهومرگ نرخاما  ،زاد بودز دانهزاد بيشتر ادرختي در فرم شاخه
 در منطقه موردكلي  طورهب .ه استميزان كاهش با متغير قطر برابرسينه ارتباط داشتنشان داد كه و  وضعيت آنها تفكيك كرد

كه مقادير  طوريبه ،شده است ايراني هاي جنگلي بلوطار تودهومير درختي موجب تغييرات زيادي در ساختمرگمطالعه 
قطر برابرسينه تغييرات بيشتري داشته و باعث تفكيك جمعيتهاي درختي قبل و بعد از  ف تغيير كرده و از بين آنهامتغيرهاي مختل

 .استفاده نمود دگي در زاگرسدچار خشكييريت حمايتي و حفاظتي جنگلهاي توان در مداز نتايج فوق مي. مير شده استومرگ
  

 اي، فرم پرورشيگونهپوشش، تركيبزميني، انبوهي تاجتراكم، رويه جنگلهاي زاگرس، :هاي كليديواژه
  

  مقدمه
 هاي مهمي است كه عموماًمير درختي از پديده و مرگ

در پي وقوع تغييرات اقليمي ظهور پيدا كرده يا تشديد 
غلب جنگلهاي دنيا با از حدود دو قرن پيش ا. شوند مي

ويژه در جنگلهاي  هاند كه باين چالش بزرگ مواجه شده
 Kabrick et( ده استشبلوط دنيا به مسئله حادي تبديل 

al., 2008; Starkey et al., 1988 .(مير درختي هم ومرگ
ي براي رهاسازي كربن و مواد غذايي و سازوكارعنوان هب
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تركيب جنگل، نقشي عنوان عامل تغيير ساختار و ههم ب
ختاري اكوسيستمهاي كليدي در تحوالت اساسي و سا

اين پديده ). Franklin et al., 1987( كندجنگلي بازي مي
صورت خشكيدگيهاي  هدر جنگلهاي بلوط زاگرس ب اًاخير

هاي درختي، كاهش أمنش. درختي وسيعي روي داده است
 متنوع و مختلف بوده و در اكوسيستمهاي جنگلي مختلف

عوامل مختلف با تركيبهاي متفاوت بر پيدايش و شدت و 
 ;Guarin & Taylor, 2005( گذارندثير ميأضعف آن ت

Linares et al., 2010 (در مطالعات  ن معموالًامحقق بيشتر
مير دانسته و واي را عامل اصلي مرگخود عامل زمينه

آيند عامل اصلي به حساب ديگر عوامل را فرعي و در پي
 & Allen & Breshears, 1998; Fensham( رندآومي

Holman, 1999; Williamson et al., 2000; Ferrell et 
al., 1994; Speer et al., 2001 .(ن ابرخي از محقق

اند كه ترين عاملي دانستهترين و اصليخشكي را معمول
اي را در درختان بلوط ايجاد كرده و موجب تنش زمينه

 Kabrick et( شودمي) Episodic(هاي چندعامله كاهش

al., 2008 .( زاگرس گرچه عوامل مختلفي در جنگلهاي
از طريق انجام  دكار اين پديده هستند و باياندردست

توان عامل اصلي را مطالعات دقيق شناسايي شوند، اما مي
سال  خشكسالي و خشكي در نظر گرفت، چرا كه در چند

پيوسته و با كاهش  قوع اخير تغييرات اقليمي محسوسي به
يد اين ؤم. شديد بارندگي و افزايش دما همراه بوده است

هاي اقليمي معتبري است كه تغييرات  مطلب هم شاخص
 دهندطور واضح نشان مي هاقليمي را كمي نموده و ب

)Anonymous, 2010 .(رختي مختلف در هاي دگونه
مير وطور يكسان به عوامل مرگهب اكوسيستمهاي جنگلي

دهند و بسته به ميزان حساسيت يا بردباري آنها اسخ نميپ
. اي متفاوت است به تنش ايجاد شده، خسارتهاي گونه

كند كه گونه يا اهميت اين پديده زيانبار زماني جلوه مي
هاي درختي غالب و اصلي مورد هدف قرار گيرد كه گونه

مير درختي در جنگل زياد شده ودر اين شرايط ميزان مرگ
هاي غييرات محسوس و چشمگيري در ساختار تودهو ت

گونه زاگرس كه در جنگلهاي . آيدوجود مي هجنگلي ب
تشكيل داده  )Quercus brantii(بلوط ايراني  را غالب آن

هاي اخير خود را پاسخ به خشكسالي دراين گونه است، 
درختي نشان داده  هايترين گونهحساس يكي از عنوانهب

خسارتهاي بلوط ايراني اي فراوان گونه ميرهومرگ. است
شديدي به جنگلهاي منطقه وارد كرده كه از تبعات آن 
تغييرات ساختاري شديد و كاهش كارايي و عملكرد 

ر مطالعات مرتبط با بيشتدر . اكوسيستم جنگلي است
خوبي به اين  مير درختان جنگلي در سطح دنيا بهومرگ

هاي درختي ميروموضوع اشاره شده است كه مرگ
هاي جنگلي را فراهم موجبات كاهش كمي و كيفي توده

 گذارندثير منفي ميأآورده و بر عملكرد اكوسيستم آنها ت
)Franklin et al., 1987; Palik & Pederson, 1996 .(

ويژه  هبررسي تغييرات وضعيت كمي و كيفي جنگل و ب
 هاي مير درختي در طبقهوشناخت چگونگي توزيع مرگ

را به محقق بشناساند و تواند سيماي جنگل  مي قطري
ومير  ثيرگذار بر مرگأثير عامل اصلي يا عوامل تأالگوي ت

درختان را معرفي كرده و در ارائه راهكارهاي حفاظتي و 
 Harris, 1984; McComb et( حمايتي جنگل مفيد باشد

al., 1993.(  مطالعات مربوط به بررسي تغييرات در
-آوري مي ها به روشهاي مختلفي جمعه، دادتوده ساختار
استفاده از پالتهاي ثابت دائمي و  ترين آنهامرسوم. شوند

گاهي اوقات استفاده از روش پايش . پايش آنهاست
هاي يك مرحله را صورت داده نيست و در اينپذير  امكان

از مرحله ديگر استخراج كرده و مورد آناليز و مقايسه قرار 
هاي توده را در يك مرحله داده ،مثالعنوان هب. دهندمي

آوري كرده و سپس دو وضعيت زماني قبل و بعد از جمع
هاي حاوي مقادير صورت دادهترتيب به مير را بهومرگ
-و داده) كاهش ت اوليه و قبل ازعنوان وضعيهب( ميرومرگ

 وضعيت ثانويه و بعد از( ميروهاي بدون مقادير مرگ
 ;Palik & Pederson, 1996(ند گيردر نظر مي) كاهش

Fule et al., 2009 .( در اين مقاله براي بررسي تغييرات
 .گل از روش اخير استفاده شده استساختاري جن
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طور هبا توجه به اينكه پديده خشكيدگي درختي ب
اتفاق  جنگلهاي زاگرسدر  شديد و در سطح وسيع اخيراً

اين خصوص به ندرت تحقيقاتي در  بنابراينافتاده است، 
دنيا از حدود يك قرن  ساير نقاطاما در  ،ه استشدانجام 

پيش اغلب كشورها با اين مسئله روبرو بوده و تحقيقات 
اند كه به تناسب موضوع به برخي از آنها زيادي انجام داده

طي تحقيقي در  Elliot & Swank (1994). شوداشاره مي
فتند كه جنگلهاي جنوب غرب كاروليناي شمالي نتيجه گر

مير در جوامع درختي مختلف بلوط با هم وميزان مرگ
هاي مير براي تمام گونهوهمچنين مرگ. تفاوت دارد

قطري پايين  هايدر طبقه مورد مطالعه، عمدتاً درختي
. روي داده است )مترسانتي 10 طر برابرسينه كمتر ازق(

Palik & Pederson (1996)  طي تحقيقي در جنگلهاي
مير ويا به بررسي تغييرات ساختار توده در اثر مرگكاليفرن

ساالنه  ميزاندرختي در اشكوب فوقاني پرداخته و 
همچنين پس از شناسايي  .اعالم كردند% 9/1را  ومير مرگ

مير درختي وي توزيع مرگمير درختي، الگووعوامل مرگ
. تعيين كردند را براي هركدام از عواملقطري  هايدر طبقه

Shaw et al. (2005) تحقيقي در جنگلهاي جنوب در
 Pinus( كاج ميروغربي اياالت متحده رابطه قوي بين مرگ

edulis (و شاخص تراكم درختي پيدا كردند .)et al. 

(2007 Nepstad  نتايج تحقيقي در جنگلهاي آمازون در
درختي در پاسخ  ميرومرگ ميزانبيشترين  اظهار داشتند كه

 30قطورتر از(درختان قطور  هايقهطببه خشكي شديد در 
 هاكه كوچكترين پايه صورتي دربوده است، ) مترسانتي

كمتر پاسخگو  )مترسانتي 10قطر برابرسينه كمتر از (
در تحقيقي در  Greenwood & Weisberg (2008). بودند

ومير جنگلهاي شمال غربي آمريكا نتيجه گرفتند كه مرگ
با انبوهي زياد توده و  مرتبط درختي چندعامله عموماً

در  et al. (2009) Floyd. شرايط خشك رويشگاه بود
نتايج تحقيق خود در جنگلهاي جنوب غربي آمريكا ابراز 

مير درختي در نقاط مختلف جنگل به وداشتند كه مرگ
 )Pinus edulis( مير كاج و بيشترين مرگ. يك اندازه نيست

در  Hamzehpour et al. (2011). درختان قطورتر بوددر 
مقدماتي خشكيدگي درختان بلوط ايراني در  بررسي

كه  نتيجه گرفتند برم شهرستان كازرون جنگلهاي دشت
زاد شاخه) درصد 3/58(بيشترين تعداد درختان خشكيده 

-ديده مي) مترسانتي 25 تا 15(قطر بوده و در طبقه ميان
همچنين بيشترين تعداد درختان خشكيده در طبقه . شوند

 .قرار دارند) درصد 75ميزان خشكيدگي بيشتر از ( 4
 هاي اقليمي چند سال اخيربراساس نتايج آناليز داده

خشكسالي در  ،سازمان هواشناسي ايالم )1390-1386(
و  شديدخيلي بخشهاي مختلف استان ايالم از ضعيف تا 

است كه  اعالم شدهشديد تا خيلي شديد  در بخش مركزي
-براساس جنگل. بخش واقعند جنگلهاي شلم در اين

جنگلهاي شلم از طرفي  ،ظاهري هايگردشيها و مشاهده
ز بيشتري از جنگلهاي اطراف بوده و ا نسبتاًداراي انبوهي 

شده بودند كه  طرفي نيز دچار خشكيدگيهاي بيشتري
با توجه به  .ندب براي اين تحقيق تشخيص داده شدمناس

جنگلهاي  دهمانناينكه قسمت اعظم جنگلهاي زاگرس 
اند و بيشترين خسارت متوجه ايالم دچار خشكيدگي شده

-واسطه اين تحقيق ميهب بنابراينبلوط شده است، جنس 
را در  نمير درختي و تبعات آوتوان وضعيت مرگ

جنگلهاي منطقه بررسي نموده و از نتايج آن در شناخت 
مشكالت و ارائه راهكارهاي مديريتي براي كليه جنگلهاي 

در مقاله  در اين راستا .ديده در زاگرس استفاده نمودآسيب
حاضر سعي شده است، چگونگي تغييرات ساختار 

ميرهاي درختي وجنگلهاي بلوط ايراني در نتيجه مرگ
سال اخير در منطقه مورد مطالعه  اتفاق افتاده در چند

 هايميرها در طبقهوالگوي توزيع مرگتعيين شده و 
 .قطري شناسايي گردد

  
  مواد و روشها

 منطقه مورد مطالعه
ري كيلومت 10 درهكتار  670با مساحت شلم  منطقه

گلهاي نسبت به جن و ردجنوب شرق شهر ايالم قرار دا
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 است بيشتري برخوردار اطراف از شدت خشكيدگي
اين . باشدميايراني گونه درختي غالب آن بلوط . )1شكل(

از سطح  متر 2000تا  1500منطقه در محدوده ارتفاعي 
و مختلف جغرافيايي هاي جهتاز  شده ودريا واقع 

هاي اقليمي دادهاساس بر. شيبهاي متنوع برخوردار است
- 1389(ساله اخير  25ايستگاه هواشناسي ايالم ميانگين 

 8/16 ومتر  ميلي 9/579 ترتيب بارندگي و دما به) 1365

ير ساله اخ 4باشد كه اين مقادير براي مي گراد درجه سانتي
 گراد درجه سانتي 9/16 و 8/385 ترتيب به) 1389-1386(

در منطقه را كاهش بارندگي و افزايش دما  كهباشد  مي
براساس شاخصهاي . )Anonymous, 2010( دهدنشان مي

تاكنون شهرستان  1386از سال  )Z و SPI(خشكي معتبر 
شديد قرار ايالم در محدوده خشكسالي شديد تا خيلي

  .گرفته است
 

  
  

 منطقه مورد مطالعه و موقعيت آن بر روي نقشه استان ايالم -1شكل

  
 روش تحقيق

مطالعه بر روي نقشه  ابتدا محدوده منطقه مورد
سپس با استفاده از . مشخص شد 1:50000توپوگرافي 

هاي شيب، جهت اليه )GIS(سامانه اطالعات جغرافيايي 
 20نها گذاري آفاع از سطح دريا تهيه و از رويهمو ارت

در هر واحد سپس . واحد همگن توپوگرافيك بدست آمد
اي شكل پالت دايره 60پالت و در مجموع  3همگن 

پالتها در هر واحد . شدمترمربعي در عرصه پياده  1000
صورت تصادفي همتر از يكديگر ب 100همگن با فواصل 

براساس تعداد پالتها در هر واحد . سيستماتيك پياده شدند
رعايت بندي با تقسيم به نسبت مساوي و نيز روش مونه

. دآناليزهاي آماري تعيين ش براينمونه الزم حداقل تعداد 
اج ت بيشينهو  كمينهدر هر پالت قطر برابرسينه و قطر 

درختان ( ها، فرم رويشيپايه أبدها، م گروه درختان و جست

. دگيري و يادداشت شه اندازهگون تفكيك به )هاو درختچه
 :، ماليم%0-5: سالم(خشكيدگي تاج  چهار طبقهن همچني

در نظر %) 67-100 :و شديد% 34-66 :، متوسط33-5%
سالمت هر  و وضعيت )Kabrick et al. 2008( گرفته شد
-هبهمچنين . يادداشت شداساس آن تعيين و درخت بر

ات خصوصيات ساختاري توده در منظور بررسي تغيير
بندي توده از نظر ميزان طبقهمير درختي، وهاي مرگطبقه
هاي صورت كه توده بدين. مير درختي انجام شدومرگ
هاي با ، تودهدرصد 5 با درصد درختان مرده كمتر ازسالم 

هاي با و توده درصد 50تا  5 درختي ميرودرصد مرگ
هاي در طبقه درصد 100تا  50 درختي ميرودرصد مرگ

با توجه به اينكه  ذكر است كه هالزم ب .مجزا قرار گرفتند
 همپوشاني با يكديگرتاج درختان واقع در داخل پالتها 

گيري سطح تاج تك تك از طريق اندازه بنابراينداشتند، ن



 569  4شمارة  20فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 

ها و حاصل جمع جبري آنها و  گروهدرختان و جست
پوشش محاسبه ين نسبت آن به سطح پالت درصد تاجيتع
 .شد
  

 هاتجزيه و تحليل داده
خشكيده يا مرده  مام درختان كامالًبا توجه به اينكه ت

صورت سرپا در عرصه وجود داشتند و آمار آنها هم  هب
آنها از آمار درختان زنده باقيمانده،  تفكيكبا  ،مشخص بود

عنوان آمار درختان پس از  هموجودي سرپاي فعلي ب
ديگر مجموع  عبارتهب .در نظر گرفته شدخشكيدگي 

عنوان موجودي هشده بآماربرداري درختان زنده و مرده 
- هجنگل قبل از خشكسالي و آمار درختان زنده باقيمانده ب

براي . عنوان موجودي پس از خشكسالي در نظر گرفته شد
 -ها از آزمون كولموگروفودن دادهبررسي نرمال ب

ون ها از آزمون ل يانسسميرنوف و براي همگني وار
ا از هواريانس داده تحليلهمچنين براي . داستفاده ش

جفتي از  براي مقايسه ،Anovaتجزيه واريانس يكطرفه 
مون ها از آزآزمون تي جفتي و براي مقايسه توزيع داده

پراكنش پالتها  بررسي منظورهب. دويلكاكسون استفاده ش
مير درختي و نيز وبراساس موجودي قبل و بعد از مرگ

 از متغيرهاي ساختاري تودهارتباط تغييرات ساختار توده با 
 .داستفاده ش DCAروش و  PCordافزار  نرم
  

  نتايج
واحد همگن بدست آمد  تعدادياساس نتايج حاصله بر

واحد همگن  20 نهايتاًكه با حذف واحدهاي مشابه 
در طبقه از آنها واحد همگن  8توپوگرافيك بدست آمد كه 

در طبقه  همگن واحد 12متر و  1700ارتفاعي بيشتر از 
. دگرفتنمتر از سطح دريا قرار  1700ارتفاعي كمتر از 

نتايج نشان داد كه بيشترين ميزان خشكيدگي تاجي و 
 و كمترين 7 و 1مير درختي در واحدهاي همگن  و مرگ

 .)2شكل( اشدب مي 37ميزان در واحد 

  

  
  

 نقشه واحدهاي همگن توپوگرافيك منطقه مورد مطالعه -2شكل

  
 ايمير درختي بر تركيب گونه و اثر مرگ

ها كاهش يافته گونه ربيشتفراواني  كه نتايج نشان داد
 بلوط درختي هايميزان اين كاهش براي گونه. است

 Acer( ، كيكم)Pistacia atlantica( ، بنهايراني

monspessulanum subsp. cineracense(زالزالك ، 
)Cratagus puntica(ارجن ، )Amygdalus orientalis(  و
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، 10/16ترتيب  به )Cerasus microcarp( وحشيآلبالو
ولي سهم هر  ،بوددرصد  0و  28/19، 3، 48/48، 25/8

، 71/97ترتيب  مير توده بهوها از كل مرگاين گونه يك از

بيشترين . بوده استدرصد  0و  45/0، 45/0، 45/0، 93/0
مير واي در مراحل قبل و بعد از مرگميزان فراواني گونه

  ).1جدول( بود ايراني متعلق به بلوط
  

  اي منطقه مورد مطالعه هاي درختي و درختچهاي و وضعيت آميختگي گونهتركيب گونه -1جدول
  مير درختيودر دو وضعيت قبل و بعد از مرگ

 درصد )بعد( تعداد در هكتاردرصد )قبل(تعداد در هكتار  گونه
 82/94 83/179 26/95 33/214 ايراني بلوط

 93/1 00/478/167/3 بنه
  09/0 33/015/017/0 مككي

 72/2  33/537/217/5 زالزالك
 35/0 83/037/067/0  ارجن
 09/0 17/007/017/0 آلبالو

  
زميني و انبوهي مير درختي بر تراكم، رويهواثر مرگ

 پوشش تودهتاج
زميني توده ميانگين تراكم و رويه نتايج نشان داد كه

اصله در هكتار و  225يب ترت مير درختي بهوقبل از مرگ
ميزان  بهترتيب  بهمترمربع در هكتار بوده است كه  42/13
همچنين ). 2جدول( اندكاهش يافته% 23/14و % 7/15

پوشش توده در مرحله قبل نتايج نشان داد كه انبوهي تاج
مير ودرصد بوده كه در اثر مرگ 52/32مير واز مرگ

آزمون ). 2ولجد( درصد رسيده است 33/28درختي به 
ها و دار اين دو مرحله را براي كل گونهتي تفاوت معني

همچنين نتايج ). 2جدول( گونه بلوط ايراني نشان داد
نشان داد كه مقادير متغيرهاي ساختاري توده در  Fآزمون 

ها با هم مير درختي تودهوگانه شدت مرگطبقات سه
بر مير درختي ودار داشته و شدت مرگاختالف معني

). 3جدول( دار داردمتغيرهاي ساختاري توده اثر معني
 طبقهنتايج نشان داد كه بيشترين فراواني درختان توده در 

و كمترين فراواني   درصد 33تا  5خشكيدگي تاجي 
 درصد 100تا  66خشكيدگي تاجي  طبقهدرختي در 

خشكيده يا مرده جزيي از  وجود دارد كه درختان كامالً
 ).4جدول( گي هستندخشكيد طبقهاين 

  
  درختي ومير مرگميانگين متغيرهاي ساختاري توده درمنطقه مورد مطالعه در دو وضعيت قبل و بعد از  -2جدول

  داري سطح معني t  درجه آزادي بعدقبل منغيرهاي توده
  تراكم

 )اصله در هكتار(
215/8  22567/18959 كل توده  000/0  
  000/0 083/8  33/21483/17959 گونه بلوط

 هكتار در زمينيرويه
  )مترمربع(

369/7  59 42/1351/11 كل توده  000/0  
  000/0 326/7  57/1275/1059 گونه بلوط

  پوششتاج
  )درصد(

337/8  52/3233/2859 كل توده  000/0  
  000/0 279/8  47/3140/2759 گونه بلوط
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  مير درختي در منطقه مورد مطالعهوهاي مرگدر طبقه نس متغيرهاي ساختاري تودهنتايج آناليز واريا -3جدول
  سطح معني داري  F درجه آزادي متغير

  006/0  598/5 2تعداد در هكتار كل
  009/0  2059/5 تعداد در هكتار بلوط
  000/0  2846/8 قطر برابر سينه توده
  001/0  2844/7 قطر برابر سينه بلوط

  036/0  2526/3 زميني تودهرويه
  039/0  2433/3زميني بلوطرويه

  005/0  2844/5 پوشش تودهدرصد تاج
  005/0  2806/5پوشش بلوطدرصد تاج

  
  منطقه مورد مطالعه مير توده دروميانگين متغيرهاي مرگ -4جدول

  ميانگين متغير
  70/15 درصد درختان مرده توده

  10/16 )از كل گونه بلوط(درصد درختان مرده بلوط
  37/20 1خشكيدگيبقهطفراواني
  88/41 2خشكيدگيطبقهفراواني
  50/19 3خشكيدگيطبقهفراواني
  25/18 4خشكيدگيطبقهفراواني

  
 مير درختي بر پراكنش قطري درختانواثر مرگ

قطري درختان  هايتعداد در طبقه كه نتايج نشان داد
مجموع درختان زنده (مير ودر وضعيت قبل از مرگ

وضعيت بعد  نسبت به) و درختان خشكيده سرپا قيماندهبا
ته يافكاهش ) فقط درختان زنده باقيمانده(مير واز مرگ

براساس نتايج بدست آمده همچنين ). 3شكل( است
تا  10قطري  هايمير درختي در طبقهوميزان مرگبيشترين 

مير ومرگ) نرخ(و بيشترين درصد  )4شكل(متر  سانتي 25

. بود) 5شكل(متر  سانتي 70و  60 ،5هاي قطري در طبقه
هاي قطري زميني از دست رفته در طبقهنتايج توزيع رويه

هاي قطري نيز نشان داد كه بيشترين نسبت تلفات در طبقه
تايج آزمون همچنين ن). 6شكل(متر بود  سانتي 45تا  25

مقطع در  توزيع تعداد و سطح دارويلكاكسون تفاوت معني
مير را نشان وقبل و بعد از مرگ قطري درختان هايطبقه
 ).5جدول( داد
  

  

  
  ميرومطالعه در دو وضعيت قبل و بعد از مرگ قطري درختان توده در منطقه مورد هايتوزيع تعداد در طبقه -3شكل
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 مطالعه مورد منطقه در يقطر يها طبقه در توده مرده درختان تعداد عيتوز - 4 شكل

 
  هاي قطري در منطقه موردمطالعهدر طبقهمير درختان توده ودرصد مرگتوزيع  -5 شكل

 
  مطالعه مورد منطقه در توده مرده درختان يقطر يها طبقه در ينيزم هيرو عيتوز - 6شكل 

  )آزمون ويلكاكسون(هاي قطري در منطقه مورد مطالعه  زميني توده در طبقهمقايسه توزيع تراكم و رويه نتايج -5جدول
  داري سطح معني zآماره   متغير

  001/0  -180/3  زمينيرويه
  001/0  -192/3  تراكم



 573  4شمارة  20فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 

  
 زادزاد و شاخههاي دانه ومير در فرممرگ ميزان

در فرم مير درختي ونتايج نشان داد كه ميزان مرگ
مير در ومرگ نرخولي  ،زاد بودزاد بيشتر از فرم دانهشاخه

ن همچنين ميزا .زاد بودزاد بيشتر از شاخه فرم دانه
زاد بيشتر از فرم خشكيدگي شديد تاجي در فرم دانه

  ).6جدول( ودزاد بشاخه
  

  تفكيك فرم درختي مير درختي بهول و بعد از مرگعه در دو وضعيت قبمنطقه مورد مطال متغيرهاي ساختاري توده در ميانگين -6جدول

  زاد شاخه زاددانه  متغيرهاي توده
  درصد افت  بعد قبل  درصد افت بعد قبل

  44/14  17/141 165 17/19 605/48تعداد در هكتار كل
 55/14  00/139  67/162  98/20 83/40 67/51 تعداد در هكتار بلوط

  85/1  71/24  26/24  59/0 32/25 47/25 )مترسانتي( قطر برابرسينه توده
  89/1  84/24  38/24  32/0 08/25 16/25 )مترسانتي( قطر برابرسينه بلوط

  08/12  15/8 27/9  04/19 36/3 15/4 )مترمربع در هكتار( زميني تودهرويه
  08/12  08/8 19/9  01/21 67/2 38/3)مترمربع در هكتار( زميني بلوطرويه

  98/10  81/21  50/24  80/18 52/6 03/8 پوشش تودهدرصد تاج
  01/11  67/21  35/24  64/19 73/5 13/7پوشش بلوطدرصد تاج

  
 بندي تغييرات ساختاري جنگلآناليز رسته

ير پالتها براي مرحله قبل از براساس نتايج اوليه، مقاد
و مرحله فرضي  )موجودي كل توده( مير درختيومرگ

در ) دي درختان مردهموجودي كل منهاي موجو(بعد از آن 
رهاي همچنين ارتباط متغي. شد ودار ترسيمروي نم

بندي پالتهاي مرحله اول ساختاري توده با وضعيت گروه
-توانست گروه DCAآناليز نتايج كه  و دوم بررسي شد

بندي پالتهاي دو مرحله را براساس محور اول انجام دهد 
بندي ر برابرسينه را در تفكيك و گروهو نقش متغير قط

 .)7شكل( پالتهاي دو مقطع تعيين و تبيين كند

  
  

 DCAمير براساس آناليز ودو وضعيت قبل و بعد از پديده مرگبندي پالتها در  رسته -7شكل
  

 بحث
 هايهاي مهمي است كه اثرومير درختي از پديدهمرگ

 است آن بر ساختار جنگل در تحقيقات متعدد ثابت شده
)Franklin et al., 1987; Peet & Christenson, 1987 .(
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مير درختي منجر به تغيير خصوصيات ساختاري ومرگ
رايي و عملكرد جنگل و در شرايط حاد موجب تغيير كا

نتايج ). Franklin et al., 1987( شوداكوسيستم جنگلي مي
نتايج . باشديد اين مطلب ميؤاز تحقيق حاضر م حاصل

طور كلي در هو بنشان داد كه در تمامي واحدهاي همگن 
هاي العه تيپ بلوط مستقر بوده و گونهمنطقه مورد مط

-هب از قبيل بنه، كيكم، زالزالك با درصد ناچيزيهمراه آن 
گونه بلوط با فراواني . شوندطور پراكنده مشاهده مي

ب منطقه است و گونه درصد گونه غال 95حدود 
وده و رايط نامساعد بظر پايداري در برابر شارزشمندي از ن

اي كه دارد، توانسته است العادهزني فوقبا قدرت جست
. حضور خود را در همه جا و تمام شرايط حفظ كند

 خوبياز تراكم  ظاهرًا جنگلهاي منطقه با وجود اينكه
-به داليلي در طبقه جنگلهاي تخريب برخوردارند، ولي بنا

ني توان به غلبه فراوااز داليل آن مي. يرندگيافته قرار مي
را دليل ديگر . زاد اشاره كردزاد بر دانهعناصر شاخه

در جنگل مورد . نمود عنواناي كم تنوع گونهتوان  مي
% 5ط در مجموع حدود هاي همراه بلومطالعه گونه
هاي مهمي اند كه سهم گونهاي را تشكيل دادهفراواني گونه

و نشان از تخريب  بودهچون بنه و كيكم خيلي كم 
 .، داردباشدجنگلهاي استان مي معرفطقه كه جنگلهاي من

سمت خلوص بيشتر  آنها به اين جنگلها كه سير تحوالت
اي پايين در شرايط دليل تنوع و غناي گونه هرود، بمي

كه به وقايعي بحراني  نامساعد شكننده شده و در صورتي
همچون شرايط خشكسالي ايجاد شده اخير حساس شوند، 

ز بين رفته و از سطح جنگل حذف درختان زيادي در آن ا
در نتيجه سرعت سير قهقرايي باال رفته و . شوندمي
در جنگل . آيدبه چشم مي يرات ساختاري آن كامالًتغي

در پاسخ به خشكسالي حساسيت مورد مطالعه گونه بلوط 
زيادي از درختان آن شمار از خود نشان داده و  زيادي

 و مستقيماً دچار خشكيدگي يا ضعف فيزيولوژيك شده
ناشي از خشكي يا غيرمستقيم در اثر طغيان آفات از بين 

ميانگين تعداد در  كه نتايج نشان داد همانطوري. اندرفته

 7/15طور متوسط  هاصله بود كه ب 225 هاهكتار كل گونه
درصد  65/97از اين ميزان . ه استدرصد آن كاهش يافت

مير ومرگميزان مربوط به گونه بلوط بود كه بيشترين 
البته بررسي نسبت . داد اختصاص درختي را به خود

كه گونه اش نشان داد ومير هر گونه به فراواني اوليهمرگ
ها آسيب ديده است و گونه كيكم بيشتر از ديگر گونه

 .بلوط از اين نظر در رتبه دوم قرار دارد
مير ويافته جنگل در اثر مرگزميني كاهش از رويه

. د آن متعلق به گونه بلوط بوده استدرص 29/95درختي 
-د كه ميزان مرگشمالحظه  بدست آمدهبا توجه به نتايج 

زاد است كه زاد بيشتر از دانهومير در درختان با فرم شاخه
زادها شتر مربوط به فراواني بيشتر شاخهشايد دليل آن بي
اين نتيجه با نتايج . باشدزادها در منطقه نسبت به دانه

Hamzehpour et al. (2011) اما جالب . همخواني دارد
زاد بيشتر ومير در درختان دانهمرگ ميزانتوجه است كه 

بيشتري نسبت قطر و سن زاد معموال از درختان دانه. بود
حساسيت درختان بر  احتماالًكه  ندبرخوردار بود جستهابه 
به ضعف  آنهامستعد شدن به تنش خشكي و  آنها

نگاهي به توزيع تعداد در . افزايدفيزيولوژيك و مرگ مي
ومير، ري درختان جنگل قبل و بعد از مرگقط هايطبقه

شرايط خشكسالي ايجاد مير درختي را در والگوي مرگ
- كه ميزان كاهش در طبقه كنددهد و بيان ميشده نشان مي

هاي ر از ساير طبقهبيشتمتر سانتي 25تا  10قطري  هاي
در تحقيق خود  Hamzehpour et al. (2011). است قطري

-نمودار مشاهده ميدر اين . دست يافتند يبه نتيجه مشابه
تر قطري پايين هايطبقهمير بيشتر در وشود كه تمركز مرگ

- ومير در طبقهمرگ ميزانالبته نتايج بررسي توزيع . است
وميرهاي د مرگهاي قطري نشان داد كه بيشترين درص

متر رخ داده  سانتي 70و  60، 5هاي قطري درختي در طبقه
 ،قطري پايين كه جوان هستند هاي طبقه ختاندر. است
تر و قويتري نسبت به دليل اينكه ريشه توسعه يافته به شايد

اي براي ود ندارند در رقابتهاي ريشهدرختان اطراف خ
تحت فشار  ،مورد نياز بازنده بودهغذايي رطوبت و مواد 
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ي و ضعف زودتر دچار تنش خشك ،قرار گرفته
. روندشده و در نتيجه سريعتر از بين ميفيزيولوژيك 

 هايطبقهزميني كاهش يافته در نگاهي به توزيع رويه
 قطري پايين هايطبقهدهد كه عالوه بر قطري نشان مي

) مترسانتي 75(قطري باال  هايطبقه، )مترسانتي 30تا  25(
يشتر  هم بقطري باال هايطبقه. اندم دچار كاهش شدهه

زاد قطور در عرصه است كه بالطبع مربوط به درختان دانه
اين درختان با توجه به . از سن بااليي برخوردار هستند

به درختان  كهولت سن از توان مقاومت كمتري نسبت
و  انند خشكساليهاي شديد همميانسال در برابر تنش

ودتر آسيب طغيان آفات متعاقب برخوردار بوده و ز
مديريت حمايتي و حفاظتي  توان درابراين ميبن. بينند مي

- ه اين مهم توجه داشت و الگوي مرگجنگلهاي منطقه ب
كرد  قطري در معرض آسيب را شناسايي هايطبقهمير و و

 Palik & Pederson. و آنها را در اولويت حمايتي قرار داد

- هب ومير مرگاز توزيع قطري  نيز در تحقيق خود (1996)
درختي در اثر عامل يا عوامل  ميروعنوان الگوي مرگ

را راهنمايي در امر مديريت و  مير ياد كرده و آنو مرگ
 .اندشناسي كاربردي جنگلها دانسته جنگل

 52/32مير وپوشش در منطقه قبل از مرگانبوهي تاج
. درصد رسيده است 33/28درصد بوده كه بعد از آن به 
شديد را خشكيدگي  طبقهالبته اگر درختان موجود در 

ميزان خسارت وارده به طور كامل در نظر بگيريم  به
در . باشدپوشش جنگل بيشتر از اين مقدار ميساختار تاج

. توان وضعيت حاد جنگل را درك نموداين شرايط مي
اي كه اين جنگلها دارند حفاظت از آب و مهمترين وظيفه

پوشش عهده تاجهخاك منطقه بوده و اين نقش خطير ب
 قابليتمتاسفانه با وجود تخريبهاي متمادي . استجنگل 

د ميرهاي درختي زياونها كاهش يافته ولي اكنون با مرگآ
اي اساسي به ساختار و خشكيدگيهاي تاجي زيادتر لطمه

پوشش جنگل وارد شده است كه موجب اختالل تاج
اين امر  مسلماً. شده استشديد در عملكرد اكوسيستم 

ري به كف جنگل نفوذ كرده و شود نور بيشت باعث مي
فرسايش خاك كف جنگل بيش از پيش خشك و مستعد 

 رودبه و زمينه استقرار زادآوري طبيعي از بين بيشتر شد
)Dodge, 1997; Stringer, 2002(. 

توان گفت كه لزوم انجام طوركلي ميبنابراين به
ر در سطح تحقيقاتي مشابه تحقيق حاضر اما وسيعت

واسطه آن هب زيراد، باشوري جنگلهاي زاگرس ضر
شناخت كاملي از وضعيت تغيير يافته جنگلهاي منطقه و 

قاط مختلف بدست آمده و الگوي شدت و ضعف آن در ن
عيين شده كه نتايج قطري مختلف ت هايطبقهمير در ومرگ

تواند در ارائه راهكارهاي مديريتي مفيد  حاصل از آن مي
 .واقع شود
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Abstract 
The aim of the study was to investigate the effects of tree mortality on structural characteristics of an oak 
stand named Shalam Forest, with 670 ha area, located 10 km south east Ilam city of I.R. Iran. The 
structural characteristics consisted of stand density, basal area, canopy cover density, species 
composition, silvicultural form and distribution pattern of dead trees density and basal area and different 
diameter classes. The studied area was divided to 20 homogeneous topographical units in which three 
circular plots with 1000m2 area were located to measure diameter at breast height (dbh), minimum and 
maximum diameter of tree's crown, percentage of dried crown, trees origin and silvicultural form of each 
species separately and record the data. The results showed that the trees and shrubs density was reduced 
at 15.7%, in which 97.65% belonged to Quercus brantii. Basal area reduced at 14.23%, in which 95.29% 
belonged to Q. brantii. Mortality was found at most of the diameter classes, but the greatest amount was 
found at 10 to 25 cm classes and the maximum rate was found at 5, 60 and 75 cm classes. In addition, the 
maximum reduction rate of basal area was found at 25 to 45 cm classes. Although density of the most 
trees and shrubs species reduced and their mixture percentage changed, but the species composition was 
almost stable. Crown density reduction was about 12.88%. Tree mortality at coppice forest type was more 
than the standard type, but mortality rate at standard forest was more than the coppice one. DCA analysis 
defined the sample plots distribution according to their circumstances and situation and showed that there 
is a relationship between tree decline and dbh variable. Overall, tree mortality at the studied area caused 
great changes in stand structure of Q. brantii, for instance different tree characteristics changed, 
particularly dbh, which separated tree population before and after their mortality. The results might be 
used for conservational and protectional management of the dried and declined forest of Zagros region of 
I.R. Iran. 
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