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و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات-علمي فصلنامة  جنگل

) 1390(، 352-363، صفحة2 شمارة19جلد

 دشت برم كازرون،در).Q. brantii Lindl(ايراني خشكيدگي درختان بلوط مقدماتي بررسي
 استان فارس

3سيدكاظم بردبارو2هادي كيادليري،*1پور مجتبي حمزه

و تحقيقات تهران، دانشنويسنده مسئول-*1  hamzehpoor@farsagres.ir: الكترونيك پست.جوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم

و تحقيقات تهران،داري گروه جنگل،استاديار-2 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم

و منابع طبيعي مركز تحقيقااستاديار پژوهش،-3 .فارساستانت كشاورزي

23/9/89: تاريخ پذيرش23/6/89: تاريخ دريافت

 چكيده
در مقدماتي خشكيدگيمنظور بررسي به از برم شهرستان كازرون دشتجنگلهاي درختان بلوط ايراني كه درختان آن بيشتر

و با جنگلة منطقهاي پايه نقشه ابتدا اند، ساير مناطق استان در معرض خشكيدگي قرار گرفته مناطق داراي،گردشي اوليه تهيه
و مناطق فاقد خشكيدگي بر روي نقشه مشخ درختان، در منطقة داراي درختان خشكيده سپس.ص گرديددرختان خشكيده

تا50درصد، خشكيدگي بين50تا25، خشكيدگي بين درصد25براساس درصد خشكيدگي به چهار دسته خشكيدگي كمتر از 
از 75 و خشكيدگي بيشتر و30 تصادفي در هر طبقه طور كامالًهب در مرحله بعد. دندشدرصد تقسيم75درصد نيز اصله درخت
در 30 و شواهد موجود ازجمله اثر عوامل مستعد اصله درخت و كننده، عوامل شروع عرصة فاقد خشكيدگي انتخاب شدند كننده

و مشخصه عوامل مشاركت و تحليل داده.و كيفي درختان ثبت شدند هاي كمي كننده كه تجزيه بيشترين تعداد ها نشان داد
وزاد شاخه)درصد3/58(درختان خشكيده  مي) متر سانتي25تا15( قطر ميان طبقةدر بوده همچنين بيشترين تعداد.دنشو ديده
كه،درصد از درختان2/89در.قرار دارند)درصد75بيشتر از ميزان خشكيدگي(4 طبقةدر درختان خشكيده  آثار فعاليت آفات

و سرشاخه.شد مشاهده، بودندعمدتاً حشرات چوبخوار  درصد درختان3/58زني بر روي آثار تخريب انساني ازجمله قطع
و در زير كه هاي اقليمي نشان داد نتايج بررسي متغير.گرديددرصد آنها آثار زراعت ديم مشاهده80 اشكوبخشكيده رؤيت

.نبوده استداري معنيياما تأثير تغييرات دما،داري بر خشكيدگي داشته كاهش بارندگي در سالهاي اخير اثر معني

.برم كازرون اقليم، بلوط ايراني، خشكيدگي، دشت:هاي كليدي واژه

 مقدمه
در ويژهبهپديدة خشكيدگي پوشش گياهي درختان

و نيمه به مناطق خشك ن يكي از عنوا خشك همواره

مي مشكالت اساسي اكوسيستم . باشد هاي مختلف مطرح

مي سببعوامل متعددي ندشو بروز خشكيدگي در گياهان

مي كه از به جمله مهمترين آنها و هوايي عواملتوان آب

و كاهش بارندگي، افزايش( اشاره) طول دورة خشكيدما

نيز هاي انساني البته برخي از عوامل از قبيل دخالت. نمود

و   ويژهبهشرايط را براي ايجاد خشكيدگي در گياهان

هاي در ساليان اخير خشكيدگي. سازند درختان فراهم مي

مختلفي در جنگلهاي زاگرس بوقوع پيوسته كه در بسياري 

ازجمله اين. است شدهمناطق منجر به نابودي درختان 

از موارد مي توان به بروز خشكيدگي در سطوح وسيعي

ب . زاگرس جنوبي اشاره كردمنطقه لوط ايراني در جنگلهاي

پارك(خشكيدگي درختان بلوط در سه استان ايالم

و تنگه ،)داالب جنگلي چغاسبز، منطقة ملكشاهي

و بويراحمد و منطقة حفاظت(كهگيلويه شدة خايز

و مناطق اطراف(فارسو) بايار دلي جنگل كوهمره
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و صنوبر ايران جلد  2353شمارة19فصلنامة تحقيقات جنگل

و) كازرون دراي سببدر حال افزايش بوده جاد نگراني

و مسئوال جنگل اين راستادر.ن ذيربط شده استنشينان

و بروز  گزارشهاي متعددي از ظهور ضعف فيزيولوژيك

خشكيدگي در جنگلهاي بلوط مناطق مختلف استان فارس 

و اجرا اعالم هاي به بخش براساس. است شدهتحقيقات

ها در جنگلهاي بلوط اين اطالعات شدت خشكيدگي

م حدوده دشت برم كازرون در سطح وسيعي ايراني

،همين دليلبه. باشد مشاهده شده كه در حال پيشرفت مي

و تعيين وضعيت منظور بررسيبهاين پژوهش  مقدماتي

شدهاي مذكور خشكيدگي .انجام

هاي درختي در رابطه با علل خشكيدگي برخي از گونه

در داخل كشور مطالعات مختلفي صورت گرفته كه 

توان به بررسي علل ضعف فيزيولوژيكميةازجمل

، شيباني(كاج تهران در پارك جنگلي چيتگر تهران درختان 

آن حكايتنتايج اين بررسي. اشاره نمود) 1372  داشتاز

اي مورد مطالعه عوامل اكولوژيكي نقش عمدهةكه در منطق

در،ها ندارد در شادابي توده زيرا ارتفاع از سطح دريا

ا ها اي بر روي رستني ثر قابل مالحظهحدي نيست كه

و ضعف مواد،مهمترين عوامل. داشته باشد كمبود آبياري

مييغذا باشد كه انجام هرس بر روي درختاني خاك

اصالحو انجام آبياري منظم درختان،پژمرده تقريباً

و خاك از طريقوضعيت خاك  مي افزودن كود تواند برگ

.دشو در بهبود وضعيت توده مؤثر واقع

در بررسي علل خشكيدگي درخت) 1375(جاللي

ساري اعالم داشت كه علتةراش در جنگلهاي حوز

و  خشكيدگي درخت راش تنها يك عامل نبوده

اي از عوامل موجبات خشكيدگي آن را فراهم مجموعه

و(توان به دخالت انسان آورده كه ازجمله مي قطع درخت

 عوامل اقليمي درصد،60) هاي غيراصولييبردار بهره

و دما( 4) حيات وحش( درصد، عوامل زنده21) بارندگي

و ساير عوامل و بيماريها( درصد درصد اشاره15) آفات

به عاملكرد كه از بين آنها  عنوان مهمترين عامل انساني

.بيان شده است

علل،)1382( صابر ديگر توسط نگهدارةدر مطالع

و مير درختان پارك جنگل و مرگ ي چشمه ضعف

نتايج. ابوالمهدي استان فارس مورد بررسي قرار گرفت

و كاج  نشان داد كه خشكيدگي درختان زربين، سرو شيراز

وةعلت عدم وجود فضاي كافي براي توسعبهتهران  ريشه

و عدم توجه به فنون شت نهال با گلداناك هاي پالستيكي

توان به بروز كاشت نهال بوده كه در كنار آن مي

و ايجاد 1379تا 1376الي سالهاي خشكس در منطقه

اختالل در فعاليت فيزيولوژيك درختان كشت شده اشاره 

.نمود

در منابع خارجي نيز مطالعات متعددي در ارتباط با

كه به برخي از آنها اشاره انجام شدهموضوع اين تحقيق 

.Aber et al. گردد مي وقايعاتبه بررسي اثر (2002)

و نحوة هاي بلوط منطقه مديريت انساني بر توده اقليمي

و نتيجه گرفتند كه در مناطقي كه  كانزاس آمريكا پرداخته

اثر وقايع اقليمي،هاي انساني بيشتر بوده شدت فعاليت

مي معني .van der Werf et al. باشد دارتر در (2007)

بر 2003خشكي تابستانه سال اثر،پژوهشي ديگر  روي را

و يك ) Fagus sylvatica(ش اروپايي رويش ساالنة را

 مورد بررسي قرار دادند كه نتايج) Q. robur(گونه بلوط

از توقف رويش هر دو گونه در شرايطتياحك آنها

پس اماخشكي بوده است،  مشخص گرديد كه گونة راش

.گيرد از طي دورة خشكي رويش خود را از سر مي

و روشها  مواد
 ورد مطالعهمي محدودةيموقعيت جغرافيا

درةمنطق سامان عرفي كالني در بخش مورد مطالعه

با استان فارس از دشت برم شهرستان كازرونةكوهمر

و در محدود 5106مساحت  ييجغرافياةهكتار

″36′49º5155′37″تاº51و  طول شرقي

″14′31º2936′34″تاº29عرض شمالي واقع شده

خاكي اي دسترسي به اين منطقه شامل راهه راه.است
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معروف به كتلةدشت ارژن به محدودةانشعابي از منطق

 باشدميكازرون-جديد دشت ارژنةجاد مسيرودختر 

و 1200حداقل ارتفاع در اين منطقه.)1شكل( متر

جهت.ستاز سطح دريا باالتر متر 2900حداكثر آن 

و جنوبيجغرافيا . غربي استي غالب منطقه جنوب

و ميلي 696ميانگين بارندگي ساليانه  بيشترمتر بوده

مي نزوالت به ةدور. افتد صورت باران در زمستان اتفاق

تا مرطوب سال مربوط به ماه ومي فروردين هاي آبان باشد

ميةها دور ساير ماه حداقل. شوند خشك سال را شامل

و حداكثر درجة سانتي-2دماي مطلق منطقه  45آن گراد

تيپ ). 1388نام،بي(گراد گزارش شده است درجة سانتي

با شامل تيپ كوه منطقهاراضي در اين  جزء واحد5ها

با اراضي، تيپ تپه اي جزء واحد اراضي، واريزه3ها

با بادبزني شكل سنگريزه و3دار جزء واحد اراضي

با هاي بادبزني شكل سنگريزه آبرفت جزء واحد3دار

واحد اراضي جزء14 در مجموع دارايكه باشد مي

شناسي غالب در اين سازند زمين.شده استشناسايي 

از نظر وضعيت. باشد منطقه آهك آسماري جهرم مي

در اجتماعي دو روستاي نسبتاً بزرگ دشت و كالني برم

موردةمحدود.مورد مطالعه قرار گرفته استةمحدود

و پوشش مرتعي عمدتاً از جنگل پوشيده شده مطالعه

ب به درهطور خاص هاي با وسعت محدود عرصه جز

ميهب راةمنطقرو ايناز؛شود ندرت ديده مورد مطالعه

راةگون.نمودتوان كامالً جنگلي محسوب مي غالب منطقه

مي) Q. brantii(يبلوط ايران كه تشكيل رغم وجودبهدهد

،)Amygdalus scoparia(بادامك مانندهاي ديگري گونه

 كيكم،)Pistacia atlantica( بنه

)Acer monspessulanum(زالزالكو)Crataegus 

aronia(،راها تيپةعمد وي جنگلي منطقه بلوط خالص

مي-بلوط ).1384نام،بي( دهند بادامك تشكيل

 روش تحقيق
شهرستان كازرونةجنگلهاي بلوط حوزةابتدا محدود

در فارسر مناطق استانكه درختان آن بيشتر از ساي

به معرض خشكيدگي قرار گرفته موردةعنوان منطق اند،

ةهاي پايه شامل نقش سپس نقشه. مطالعه انتخاب شد

، از سطح دريا، ارتفاعهاي جغرافيايي شيب، جهت

از زمين،شناسي خاك و اقليم با استفاده تهيه GIS شناسي

هو. گرديد اشناسي اطالعات بارندگي از آمار ايستگاه

و39º51′كازرون كه در مختصات جغرافيايي  شرقي

′36º29و در ارتفاع از سطح دريا واقع متر 841شمالي

مناطق داراي،گردشي اوليه با جنگل. است، بدست آمد

و با تلفيق  درختان خشكيده بر روي نقشه مشخص

به نقشه عنوان هاي پايه، يك واحد همگن اكولوژيك

شدمحدودة مورد بررس سپس در اين محدودة.ي انتخاب

اصله 120تصادفي تعداد روش كامالًبه،هكتاري 400

به طبقة4درخت خشكيده در  درصد خشكيدگي با توجه

و تعداد) اصله30در هر طبقه(تاج  اصله30انتخاب

نيز در مجاورت اين) فاقد عالئم خشكيدگي(سالم درخت

عنوان شاهد انتخاب منطقه در شرايط اكولوژيكي مشابه به

. شدند
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و صنوبر ايران جلد  2355شمارة19فصلنامة تحقيقات جنگل

 نقشة منطقة مورد مطالعه-1شكل

از قطربادرختان پژوهشدر اين متر سانتي20 كمتر

با، قطركمةدر طبق در سانتي40تا20 بين قطر درختان متر

متر سانتي40ازدرختان با قطر بيشترو قطر ميانةطبق

درختان داراي.ور در نظر گرفته شدندقطةعنوان طبق به

و  عالئم خشكيدگي براساس درصد خشكيدگي تاج

مشاهده وضعيت ظاهري به چهار طبقه شامل خشكيدگي 

درصد،50تا25درصد، خشكيدگي بين25كمتر از 

از75تا50خشكيدگي بين  و خشكيدگي بيشتر درصد

30تعداد،در هر يك از طبقات. دندشدرصد تقسيم 75

و مش و كيفي آنها خصهاصله درخت انتخاب هاي كمي

و در فرم اندازه اين. هاي آماربرداري ثبت شدند گيري

از مشخصه يا دانه(مبدأ درختان: ها عبارت بودند زاد

و)زاد شاخه و قطر بزرگ ، قطر برابرسينه، ارتفاع، طول تاج

هاي زاد، تعداد جست هاي دانه كوچك تاج براي پايه

هاي موجودط جستگروه، قطر متوس موجود در هر جست

گروه، طول تاج گروه، ارتفاع جست در هر جست

و كوچك جست جست و قطرهاي بزرگ الزم. گروه گروه

و كوچك تاج ذكر است كه اندازههب گيري قطرهاي بزرگ

.محاسبة سطح تاج صورت پذيرفت منظوربهدرختان 

 عواملكنندة خشكيدگي درختان شامل عوامل مستعد

زر(انساني و ،)اعت ديم در زيراشكوب درختانقطع

و عوامل مشاركت عوامل شروع  كننده شامل عوامل اقليمي

و تهية نمونهكننده شامل آفات نيز ثبت از طريق مشاهده

دربه. دندش سال10 منظور بررسي وضعيت رويش ساالنه

درختان) درصد25حدود(اصله23 تعداد،گذشته

ق طور تصادفي خشكيده به و و از مقطع عرضيطعانتخاب

به.شدهتهي ديسك آنها به الزم دليل ذكر است كه

و عدم صدور مجوز قطع محدوديت امكان،هاي موجود

ها سطح ديسك. ميسر نبوديتهية ديسك از درختان بيشتر

و نرم كامالً صيقل در دو مرحله با استفاده از سمبادة زبر
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پذير راحتي امكان داده شد تا تفكيك فواصل رويش به

سپس از دواير ساليانه در دو جهت عمود برهم. گردد

و شرقي-شمالي( با مقياس مشخص) غربي-جنوبي

و با استفاده از نرم مقادير Autocadافزار تصويربرداري شد

و رويش قطري سال اخير10طي رويش هر سال

هاي ميانگين پهناي دواير در جهت. گيري گرديد اندازه

م و نيز ميانگين جغرافيايي مورد ديسك مورد23طالعه

منظوربه. مورد استفاده قرار گرفتندها تحليلمطالعه در 

و تحليل داده  SPSSافزار ها ابتدا با استفاده از نرم تجزيه

رنوفمياس-فوآزمون كولموگرباها نرمال بودن داده

و پس از اطمينان از نرمال بودن آنها اثر،سنجيده شد

و  بررسي غيرطبيعي بر خشكيدگي درختان عوامل طبيعي

.شد

 نتايج
ي درختان مورد مطالعهويژگيهاي كم

هاي كمي درختان خشكيده هاي توصيفي مشخصههآمار

 ارائه شده2و1ترتيب در جدولهايو درختان سالم به

براساس نتايج بدست آمده بيشترين تعداد درختان. است

وز را درختان شاخه) درصد3/58(خشكيده  را بقيه اد

مي درختان دانه در. دهند زاد تشكيل با توجه به قطر تنه

و قطر جست دانه درختان زاد، ها در درختان شاخه گروه زاد

و كمترين قطر ميانةبيشترين درختان خشكيده در طبق

از نظر پراكنش.شد مشاهده قطورتعداد در درختان

ه به درختان خشكيده در طبقات مختلف قطري، با توج

و قطر متوسط قطر برابرسينه در درختان دانه زاد

25قطريةزاد، طبق ها در درختان شاخه گروه جست

و سانتي متر داراي بيشترين سهم درختان خشكيده بوده

40 قطريةكمترين درصد درختان خشكيده در طبق

از نظر وضعيت پراكنش همچنين.شد مشاهدهمتر سانتي

مختلف، بيشترين سهم درختان خشكيده در طبقات

بهخشكيدگي تاج درختان   100تا75(4ةطبق متعلق

و درصد پايه2/89در.باشدمي) درصد ها آثار وجود آفت

در ها آثار فعاليت درصد پايه3/58در  و هاي انساني

 مشاهدهآثار زراعت ديم درختاندرصد80 زيراشكوب

.شد

و تحليل سالم هاي مربوط به درختان داده تجزيه

حك)2جدول( آنتيانيز كه بيشترين تعداد دارداز

مي دانه) درصد7/86(درختان سالم  هاي در پايه. باشند زاد

و شاخه دانه به زاد ترتيب زاد بيشترين تعداد درختان سالم

و ميان بررسي آثار فعاليت. قطر قرار داشتند در طبقة قطور

مي نيز آفات در نشان ها آثار صد پايهدر3/13دهد كه فقط

و فقط در زيراشكوب  و تراوش شيرابه رؤيت شده آفت

مي درصد پايه7/6 .شود ها آثار زراعت ديم ديده

 تفكيك مبدأ درختانبهي درختان خشكيده هاي كم توصيفي مشخصه هايهآمار-1جدول

انحراف معيارميانگينبيشينهكمينهمتغيرمبدأ

 زاد شاخه

1633/1گروهتعداد جست در جست
41173/1)متر(ارتفاع كل
3/141/255/0)متر(طول تاج
10405/2305/7)مترسانتي(هاقطر متوسط جست
91/454/781/283/15)مترمربع(مساحت تاج

 زاد دانه

15909/3011)مترسانتي(قطر برابرسينه
5/18/457/27/0)متر(طول تاج
4122/735/1)متر(كلارتفاع

9/454/8715/2815)مترمربع(مساحت تاج
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و صنوبر ايران جلد  2357شمارة19فصلنامة تحقيقات جنگل

 تفكيك مبدأ درختانبهي درختان سالم هاي كم توصيفي مشخصه هايهآمار-2جدول

انحراف معيارميانگينبيشينهكمينهمتغيرمبدأ

 زاد شاخه

2438/0گروهتعداد جست در جست

2/32/99/669/2)متر(ارتفاع كل

5/1317/269/0)متر(طول تاج

1035258/10)مترسانتي(هاقطر متوسط جست

14/324/5057/2763/19)مترمربع(مساحت تاج

 زاد دانه

25751/4493/14)مترسانتي(قطر برابرسينه

7/12/32/246/0)متر(طول تاج

5/55/1084/74/1)متر(ارتفاع كل

62/1904/11336/3803/21)مترمربع(تاجمساحت

 بررسي آمار هواشناسي

 1387تا 1377بررسي مقادير بارندگي طي سالهاي

مي) ساله10 بارندگي( دهد كه تنها در دو مقطع نشان

مقدار بارش 1384تا 1383و 1381تا 1380زماني يعني 

فز40 ساالنه از مقادير ميانگين بارندگي طي وني سال اخير

و در بقيه سالها مقدار بارش كمتر از ميانگين بوده  يافته

به. است سال پاياني4قابل ذكر است كه طي مدت منتهي

مقادير 1387تا 1384مار بارندگي، يعني سالهايآ

هاي انجام شده بررسي. بارندگي سير نزولي داشته است

روي اطالعات اقليمي بدست آمده از ايستگاه كازرون بر

ميني ر متوسط حرارت طي سالهايادهد كه مقدز نشان

و با نوسان اندكي مورد بررسي تغييرات شديدي نداشته

بر اين اساس با توجه به تغييرات. همراه بوده است

و دما طي سالهاي اخير  دليل مسائل اقليميبهبارندگي

براي تعيين روند تغييرات آنها معادلة،ازجمله خشكسالي

شد) trend(خطي لنگر  كه همان. نسبت به زمان رسم گونه

مي2در شكل  بارندگي داراي معادلة خطي،شود ديده

اما تغييرات بارندگي در اطراف خط لنگر،كاهنده است

و نمي توان ادعا كرد كه لنگر خاصي قابل بسيار زياد است

و بيش. يت استؤر همين وضعيت نيز در رابطه با دما كم

كاهشي شيب در رابطه با دماندرو هر چند،صادق است

).3شكل(كمتر است 

 لنگر ميزان بارش طي سالهاي مورد بررسي-2شكل

y = -28.63x + 749.32   R2=0/193
0
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y = -0.0404x + 23.073   R2=0/10
20

21

22

23

24

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

سال

د)
را
يگ
انت
(س

ما
د

درجه حرارت لنگر خطي

 لنگر درجه حرارت طي سالهاي مورد بررسي-3 شكل

 بررسي دواير ساليانه

سال11مقادير رويش قطري جاري ساالنه طي مدت

آنتايكح) 1387تا 1377( كه ميانگين پهناي دارد از

رغمبهتا زمان بررسي 1380دواير ساليانه از سال 

و تفاوت در مقدار بارش ساالنه نوسانهاي اندك بارندگي

هايو پراكنش نامنظم بارندگي در طول سال، در سال

و تقريباً 1386و 1383،1385، 1382 روند نزولي داشته

. تر از سالهاي ديگر هستند در اين سالها دواير نسبتاً فشرده

تا 1379(سال9كه مقادير رويش طي مدت طوري به

از) 1388 و درصد50به كمتر 95/0حدودبهكاهش

).4شكل(متر رسيده است ميلي
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 ساله مورد مطالعه11ميزان رويش قطري جاري ساالنه در دورة-4شكل

ودارنم،منظور تعيين روند تغييرات رويش ساالنه به

5گونه كه در شكل همان. لنگر خطي آن ترسيم شد

طي سالهاييرويش ساالنه روند كاهش،شود مشاهده مي

و خط لنگر نيز 1388-1387تا 1376-1377 داشته

.شودميمحاسبه1رابطه صورت به

Ht = 1.94 – 0.75T)1(رابطه

وtرويش قطري در سال Htكه در آن زمانTام

از معادلة رابطهاستفاده شده در اينيباضر.دباش مي

.بدست آمده است)5شكل(رگرسيون حاصل از ابر نقاط 
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 لنگر ميزان رويش ساالنه طي سالهاي مورد بررسي-5شكل

و رويش ساليانه  نتايج تلفيق اطالعات اقليمي

از ضريب متغيرهاي كمي با يكديگر براي تعيين رابطه

شد2رابطه صورتبه)r(همبستگي پيرسون  اگر. استفاده

امين مرحلهiرا درyiوxiترتيب مقدار دو متغير كمي به

:خواهيم داشت،خود اختصاص دهند به

)2(رابطه
yx

n

i
ii

n

yyxx
r

σσ

∑
=

−−
= 1

))((

و انحراف ترتيب ميانگينهبyσوx،y،xσآنكه در ها

و  به. تعداد نمونه استnمعيارهاي دو متغير با توجه

ضر،rمقادير محاسبه شده  و سطحيباماتريس همبستگي

و دما تعيين معني شدداري رويش ساالنه با بارندگي

).3جدول(

ضر-3جدول رويش) داري عنيم( همبستگي هاييباماتريس

و دما  ساالنه با بارندگي

دمابارندگي

379/0351/0ضريب همبستگي

224/0داريمعني ns 263/0 ns 

ns :دار نيست معني 

مي3 همانگونه كه در جدول  رابطه،شود ديده

اما با توجه به مقدار ضريب،داري وجود ندارد معني

ميهمبستگي   واملعمثبتي بينةكه رابط گردد مشخص

و رويش ساالنه وجود دارد از طرفي. اقليمي موردنظر

خطي بين رويشةتعيين يك رابط،داري دليل عدم معني به

و بارندگي، هم .باشدمينپذير نين دما امكانچساالنه

 آفات

،بررسيهاي انجام شده در مورد درختان خشكيده

و فعاليت آفات چوبخوار شامل نشان دهندة عالئم حضور

هاي هاي روي تنه، ترشح شيره گياهي در محل سوراخ

و سياه شدن محلهاي آلودة زير پوست، جدا  آلوده، تيره

و تنه  و يا خشكيدگي سرشاخه شدن پوست درخت

آفاتاز دو گونه مورد مطالعه در منطقة.درخت بود

 Agrilusهاي به نام Buprestidaeچوبخوار از خانواده 

biguttatus )Fabricius, 1776(وAnthaxia hungarica 

)Scopoli, 1772(و شناسايي جمع ميزان. دندشآوري

درصد از درختان نمونه2/89خسارت آفات مذكور در 

زاد مشاهده گرديد كه بيشترين خسارت به درختان شاخه

) متر سانتي25طبقه قطري(و طبقة ميانسال درصد3/58با 

.وارد شده بوددرصد8/55با

y = -0.0748x + 1.9397   R2=0/819
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ثبح
اخ در دهه همچون منطقه زاگرسجنگلهاييرهاي

ازساير   جملهمناطق جنگلي كشور با خطرات متعددي

تغ خشكسالي، آتش كاربري، قطع درختان،رييسوزي،

ب ازيچراي وحدش و بيمارةويژه حملبه دام هاييآفات

اين عوامل در نهايتةمجموع. اند روبرو بودهگياهي 

ك سطحكاهش موجب م شدن تراكم پوشش جنگلها،

يا،هاي طبيعي عرصهگياهي در و عدم زادآوري كاهش

و پراكنش نامناسب سني درختان، گونه  هاي گياهي مهم

س ، لحاظ عدم حضور پوشش گياهي مناسببهالبيوقوع

ب و از كمن رفتن برخي از گونهيگرم شدن هوا ابيهاي

و جانوري موجود در جنگلهايگ هاي طبيعي،و محيط اهي

فت سطحاُو نزوالت جويةفرسايش خاك، عدم ذخير

و نشست اراضي شده و تهي شدن آبخوان  آبهاي زيرزميني

. است

و تحليل و تجزيه نتايج حاصل از بررسيهاي ميداني

نشانگر آن است كه بيشتريني اين پژوهشها آماري داده

در عمدتاً(زاد بخش شاخه قطر ميان درختاندرخسارت 

از)متر سانتي25تا15ريقط هاي طبقه 75و با بيش

آثار دخالت.است، رؤيت شدهدرصد خشكيدگي تاج

و سرشاخه درصد3/58زني بر روي انسان ازجمله قطع

و در زيراشكوب  درختان خشكيده كامالً محسوس بوده

شد 80 اين.درصد درختان خشكيده آثار زراعت ديم ديده

خشكيدگي درختان شواهد بيانگر آن است كه بيشترين 

بلوط در مناطقي اتفاق افتاده كه زيراشكوب درختان به 

تكهزراعت ديم اختصاص يافته  وأتحت ثير دخالت

در واقع. هاي شديد انسان در منطقه قرار دارنديبردار بهره

و دخالت تأثير متقابل تنش و حضور هاي شديد اقليمي ها

را براي افزايش الزمةبرداري انسان در منطقه، زمينو بهره

خشكيدگي درختان فراهم ساخته كه اين موضوع در 

و اشاره قرار گرفته  تحقيقات مشابه انجام شده مورد توجه

هاي راش تودهدر) 1375( در تحقيقي كه جاللي. است

خشكيدگي مهمترين عامل جنگلهاي شمال انجام داد،

و دخالت بهرهرا درختان راش هاي برداري غيراصولي

.Aber et al همچنين. است كردهعنوانيانسان (2002) 

وةكنند هاي انساني را تشديد نيز فعاليت اثر وقايع طبيعي

.دندان محيطي مي

ي در منطقه چندانيتغييرات دما،ساله10 براساس آمار

و حداكثر مطلق تغييرات و دماي حداقل قابل توجه نبوده

10بارندگي اما مطالعة مقادير،دهد زيادي را نشان نمي

- 1380دهد كه تنها در دو مقطع زماني يعني ساله نشان مي

مقدار بارش ساالنه از مقادير 1384- 1383و 1381

در بيشتر شدهسال اخير40 ميانگين بارندگي طي  بقيهو

قابل ذكر. سالها مقدار بارش كمتر از ميانگين بوده است

آ4است كه طي مدت منتهي به  با سال پاياني رندگي، مار

مقادير بارندگي سير نزولي 1387تا 1384يعني سالهاي 

و طول فصل ضمن اين،داشته كه پراكنش نامنظم بارندگي

تري بر بروز خشكيدگي دار خشك در اين مناطق اثر معني

مقادير) سال10( اگرچه طي اين مدت.درختان دارد

وضعيتةمطالع اما، نداشتهمتوسط حرارت تغيير چنداني 

درروي درش اين مدت حكايت از فشردگي دواير ساالنه

و روند بارندگي دارد كهبه.اثر تغييرات مقادير نحوي

از 1388مقدار رويش ساليانه در سال  درصد50به كمتر

متر ميلي95/0حدودبهو 1379مقدار رويش در سال 

داري هر چند كه از لحاظ آماري تفاوت معني.رسيده است

ودرص5در سطح  مقادير رويشد بين دما، بارندگي

مي اما،بدست نيامد كه نمودارهاي موجود نشان دهد

كهبه،عوامل اخير با يكديگر همسو بوده در سالهاي نحوي

روند مقدار رويش تقريباً 1386و 1383،1385، 1382

.van der Werf et al. نزولي را نشان داده است (2007) 

و آلودگي هوااتدر تحقيقات مشابهي اثر منفي خشكي

و اثر و رويش ساالنه را مطرح خشكياتبر فتوسنتز

.اند در توقف رشد مورد تأييد قرار دادهرا تابستانه

Sabate et al. نيز در بررسي اثر تغييرات شرايط (2002)

اي، سبز مناطق مديترانه اقليمي بر جنگلهاي بلوط هميشه
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ن رويش ساليانه را تأييد دار تغييرات دما بر ميزا اثر معني

. اند نموده

ب ميهچنين رسد كه عامل اوليه خشكيدگي نظر

و پايه سرشاخه مورد مطالعه كاهشةهاي بلوط در منطق ها

و  و افزايش درجه حرارت و كمبود رطوبت بارندگي

تبخير باشد كه با تأثير مستقيم بر فيزيولوژي درختان، 

ا از طرفي همين.ستموجبات ضعف آنها را فراهم ساخته

و عامل به  طور غيرمستقيم نقش بسيار مهمي در ظهور

آف طغيان آفات مختلف به ت چوبخوار كه از آفاتاويژه

ميةدرج ميشوند، دو محسوب هاي بارندگي.نمايد ايفا

كمتر از متوسط بارش منطقه نه تنها تكافوي نياز واقعي 

ي در چند بلكه كاهش بارندگ،نمايد درختان بلوط را نمي

بهسال متوالي ويژه آفات اين درختان را براي حملة آفات

و از طرفي  امكان تجديدحيات آنها چوبخوار مستعد نموده

و تغذي به و ميوه حشراتةبوسيلةلحاظ كاهش توليد بذر

عواملةصرفنظر از مجموع.است شدهمختل،بذرخوار

و دخالت خسةناآگاهانهاي غيرزنده ارت انسان كه موجب

وميها بوم زيستهاي گياهي به پوشش شوند، بندپايان

 ويژه حشرات از مهمترين عواملي هستند كه در شرايط به

و ويژه تنشبه( نامطلوب اكوسيستمي هاي رطوبتي

و يا نسبت، دورهمقطعيهاي طغيان در اثر)حرارتي اًاي

و. شودمي افزوده بر جمعيتشان طوالني ميزان طغيان آفات

و به آنها با توجهةوسيلبهرت وارد شده خسا نوع اقليم

 كه امكان تجديد جوامع جنگليشرايط اجتماعي حاكم بر 

و يا حيات در جنگلها بسيار محدودي بلوط را ناممكن

در دو سال. است اي برخوردار كند، از اهميت ويژه مي

و گسترش  اخير با توجه به شرايط خاص اقليمي

و كاهش بارن دگي، زمينة مناسبي براي طغيان دو ريزگردها

در عرصة Buprestidaeگونه از آفات چوبخوار از خانواده 

.مورد مطالعه فراهم شده است

از وقايع تلخي كه در سالهاي اخير در عرصة منابع

و جنگلهاي زاگرس  و هر روز ابعادبهطبيعي وقوع پيوسته

مي گسترده بل،يابد تري و يا خشكيدگي درختان وط زوال

برامتخصص. است و بيماريهاي درختان جنگلي ن آفات

تنهايي اين باورند كه حضور آفات در ميان درختان بلوط به

، محيطي باشد تواند علت وقوع چنين فاجعة زيست نمي

هاين تخريب جنگل، خشكساليعواملي همچو بلكه

و طرحهاي،ريزگردهاي موجوددرپي، پي گسترش صنايع

نوع خاك در بروز اين بحران دخيل همچنينواي توسعه

،هاي واقع در منطقة رويشي زاگرس از ميان استان. هستند

استان ايالم از نظر خشكيدگي درختان بلوط در شرايط

و اين پديده بيشتر در خاكهاي كم و بحراني قرار دارد عمق

و تغ و در اثر بهم خوردن تعادل محيطي يير در شني

اين ). 1389نام،بي(است شرايط رويشگاهي حادث شده 

و عدم فاجعه با خشكيدگي ريشه هاي موئين درختان بلوط

و در ادامه  و مواد غذايي آغاز توانايي الزم در جذب آب

هاي شديد در گياه با استقرار آفات ثانويه سبب تنش

هم. شود مي هايي از جنگلهاي اكنون بخش دامنة اين بحران

هاي نظريه. ثر ساخته استبلوط در استان فارس را نيز متأ

كارشناسي حكايت از آن دارد كه ضعف بيولوژيكي 

و  و تبديل فرم پرورشي درختان بلوط در اثر قطع جنگل

وپي هاي خشكسالي و برخي نيز توالي درپي بروز نموده

وبهتواتر در جنگلهاي بلوط را  همراه تغيير شرايط محيطي

حضور،ذكر است آنچه قابل. اند اكولوژيكي مؤثر دانسته

و فعاالنه انسان در عرصه هاي جنگلي زاگرس

هاي مستمر از اين منابع، حضور گستردة دام، برداري بهره

و عدم توجه به  زراعت در زيراشكوب درختان بلوط

نوبة خود در بروز اين فاجعهبهمحيطي مالحظات زيست

در. اند تأثيرگذار بوده در حال حاضر جنگلهاي زاگرس

و شكننده قرار گرفتهشرايط  طوربه ولي،اند بسيار حساس

توان دليل مرگ جنگلهاي بلوط را عنوان مشخص نمي

و گاه ناشناخته در بروز اين ضايعه،كرد زيرا عوامل متعدد

و بيم آن مي رود كه در زماني نه چندان اثرگذار بوده

طوالني شاهد وقوع آن در بسياري از مناطق جنگلي 

نتايج اين بررسي لزوم).1389نام،يب(زاگرس باشيم 

و بقاي توجه همه جانبه به عوامل تأثيرگذار بر حيات
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رويشگاه درختان بلوط ايراني در استان فارس را كه در

واقع حد نهايي رويشگاه بلوط در مناطق زاگرس جنوبي 

مي مي .دهد باشد، مورد تأكيد قرار

 پيشنهادها
ت و عوامل با توجه به نتايج حاصل از اين حقيق

ار بر بروز پديده خشكيدگي در درختان بلوطذتأثيرگ

ميئهاي زير ارا توصيه :گردده

درةتدوين برنام- و تناوب از اراضي وري بهره زماني

بابهزيراشكوب جنگلهاي بلوط  توجه به منظور كشت ديم

يشرايط حساس كنون

تأمين سوخت فسيلي مورد نياز ساكنان مناطق-

و   كاهش وابستگي آنان به منابع جنگليجنگلي

سر جلوگيري از جمع- و زني درختان شاخه آوري ميوه

مورد نياز در شرايط خشكسالي از طريقةو تأمين علوف

 واحدهاي ذيربط

محيطي در اجراي هاي زيست رعايت استاندارد-

درهژپرو و نظارت و كنترل و خدماتي هاي عمراني

منظوربههاي جنگلي در عرصه برداري از معادن واقع بهره

ت ناشي از آنهااكاهش خسار

و ايجاد فرصت پيش- هاي بيني معيشت جايگزين

منظور كاهش وابستگي ساكنان روستاهاي حاشيهبهشغلي 

و كمك به  و كاهش دخالت آنان در محيط طبيعي جنگل

 سازي جنگل باز

و ذخيرة رطوبت گيري شيوه بكار- هاي مختلف حفظ

و خاك توجه به ويژگيهاي زمينخاك با  شناختي

و منظور افزايش شانس زندهبهها رويشگاه ماني بذرها

 نهالها

و اجراي طرحهاي جامع با موضوعات- تدوين

 مختلف ازجمله مديريت آفات درختان بلوط

دهي رشهاي بهداشتي در جستب بررسي اثر-

.و تجديد نسل درختان بلوط) سازي جوان(

 سپاسگزاري
مي دينب دانيم كه از زحمات وسيله بر خود الزم
دريغ آقايان مهندس عليرضا عباسي، دكتر ابراهيم بي

و سركار خانم مهندس الدن جوكار كه در انجام  عزيزخاني
و،اند اين پژوهش ما را ياري داده صميمانه قدرداني

.اري نماييمسپاسگز
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Abstract 
 
To investigate the effect of recent oak decline, which covers a relatively vast area of Fars province, the 
oak forests of Dashte-Barm which were most exposed to drying was selected as the primary site to study. 
Firstly, base maps were provided. In initial forest surveys, the damaged as well as undisturbed sites were 
determined. 120 trees in affected area and 30 trees in non- affected area were randomly selected. The 
dried trees were categorized in for groups according to the drying percent. These classes were: %25, 
%25-%50, %50-%75, and more than %75. All factors including human factors (branch and/or clear 
cutting and prunning, rain-fed farming under the trees in the forest floor, etc.), climatic factors (rainfall 
and temperature), disturbing factors (pests and diseases) were assessed. Furthermore, quantitive and 
qualitative variables of high and coppice trees were separately recorded. Results showed that 58.3% of all 
dried and dead trees were coppice which consisted the most dead trees. The maximum numbers of dried 
and dead trees were those that were in their middle age, which are classified in 15-25 cm of diameter 
class. In term of drying percent, the maximum numbers of dried trees were in the fourth class (%75- 
%100). 
 
Key words: climate, Dashte-Barm, oak decline, Quercus brantii.
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