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چکیده
در دو دهه اخیر گستره قابل توجهی از جنگل های زاگرس به ویژه در استان ایالم تحت تاثیر بیماری زغالی بلوط قرار گرفته که منجر به خشکشدن سطح
وسیعی از تودههای بلوط ایرانی شده است .هدف این پژوهش شناسایی وضعیت ساختاری تودههای مبتال به این بیماری و ارتباط بین ویژگیهای ساختاری جنگل
و مشخصههای درخت با میزان آلودگی به عالیم بیماری زغالی بلوط بود .بدین منظور  02قطعه نمونه  02آری در راستای خط نمونهای به طول شش کیلومتر در
جنگل داالب ایالم پیاده و مشخصههایی مانند قطر یقه ،قطر برابرسینه ،ارتفاع درخت ،مساحت تاج و درجه خشکیدگی درختان اندازهگیری و ثبت شد .نتایج نشان
داد که ترکیب گونهای جنگل برودار خالص با فرم دانه و شاخهزاد بود .تعداد پایههای درختی  351اصله و رویهزمینی  31/6مترمربع در هکتار نشاندهنده تراکم و
موجودی نسبتا زیاد جنگل بود .بهطور کلی  55/5درصد پایهها نشانههایی از بیماری داشتند و نسبت آلودگی پایههای دانهزاد و درختان میانسال و مسن نسبت به
پایههای شاخهزاد و جوان بیشتر بود .بر پایه نتایج ،مشخصههای درختان مانند قطر یقه ،قطر برابرسینه ،سطح مقطع ،ارتفاع کل و مساحت تاج در سطوح مختلف
بیماری بهطور معنیداری با هم تفاوت داشت .بهمنظور درک پویایی ساختار توده تحت تاثیر بیماری زغالی ،پایش مداوم این جنگلها ضروری بود .با توجه به
شدت بیشتر بیماری در درختان میانسال و مسن ،هرس و کوچک کردن تاج درختان بیمار برای تنظیم نسبت تاج به ریشه و همچنین قطع و خروج درختانی که
قابل احیا نیستند از جمله برنامههای عملیاتی پیشنهادی است.
واژههای کلیدی :ایالم ،بیماری زغالی ،زاگرس ،زوال بلوط ،ساختار جنگل.

مقدمه
حدود  008،888هکتار از جنگلهای زاگرس در استان

خوزستان و فارس در حال افزایش بوده و سبب نگرانی

ایالم قرار دارد که عنصر درختی غالب این جنگلها گونه

جامعه محلی و مسئولین شده است (حمزهپور و همکاران،

بلوط ایرانی ( )Quercus brantiiاست .در سالیان اخیر

 .)1319بهطورکلی پدیده خشکیدگی معموال در سطح

خشکیدگیهایی در جنگلهای زاگرس به وقوع پیوسته که در

منطقهای و کالن اثر نموده ولی پیامدهای آن بهصورت

بسیاری از مناطق منجر به نابودی درختان شده است .از جمله

خشکیدگی و مرگومیر درختی در سطح محلی و در مقیاس

این موارد میتوان به بروز خشکیدگی در سطوح وسیعی از

کوچک تحت تاثیر عواملی از قبیل تنوع توپوگرافی ،خاک

جنگلهای زاگرس جنوبی اشاره کرد .خشکیدگی درختان

رویشگاه ،ساختار توده ،رقابت درختی و مشخصههای

بلوط ایرانی در استانهای ایالم ،کهکیلویه و بویراحمد،
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فیزیولوژی و مورفولوژی درختان کنترل شده و تغییر میکند

حد معمول به صورت مهاجم عمل میکند .تاثیر قابل مالحظه

(.)Stephenson, 1990

آن بر میزان آب بافت در حضور قارچ به اثبات رسیده است و

خشکیدگی بلوط پیامد یک مجموعه بیماری موثر بر

توسعه قارچ در مرحله اندوفیتی وابسته به کاهش پتانسیل آبی

درختان تحت تنش است .در ایالم خشکسالی ،گرد و غبار و

میزبان است ( .)Vanini & Mugnozza, 1991بیماری زغالی

تغییر آب و هوا از عواملی هستند که بهطور مستقیم موجبات

درختان جنگلی یک مسئله جدی بوده و شیوع چشمگیر آن

ضعف درختان را فراهم نموده و از طرفی همین عوامل بهطور

روی بلوط چوبپنبه و بلوط همیشهسبز در آفریقا ،اسپانیا،

غیرمستقیم نقش بسیار مهمی در ظهور و طغیان آفات مختلف

پرتغال ،اسلوونی و ایتالیا گزارش شده است (

بهویژه سوسکهای چوبخوار و بیماری زغالی ایفا میکنند

 .)2005عالوه بر این  Gharbiو همکاران ( )2828در تونس

( Ahmadi

شیوع بیماری زغالی بلوط ناشی از این قارچ را روی درخت

که ادامه این عوامل ،مرگ درخت را تسریع میکند

 .)et al., 2014مجموع این تغییرات در اکوسیستمهای طبیعی

Jurc & Ogris,

زیتون برای اولین بار گزارش کردند.

به همراه وقوع پدیده گردوغبار ،جنگلهای زاگرس جنوبی را

امروزه جنگلها با بحرانهایی جدی مانند تغییرات اقلیمی،

با وضعیت دشواری مواجه ساخته و ضربهپذیری آنها را در

هجوم آفات ،آتشسوزی ،بهرهبرداری بیش از حد مجاز و

مواجه با تنشهای محیطی چندین برابر نموده است

تغییر کاربری مواجه هستند .مرگ درختان نقش مهمی در بروز

(سهیلنژاد و همکاران.)1398 ،

این تغییرات ایفا میکند ( .)Das & Stephenson, 2015بدون

در چنین شرایطی که درختان در حالت ضعف هستند ،با

شک بهمنظور حفظ و استمرار تودههای جنگلی باید در مرحله

Biscogniauxia

اول این تنشها و عوامل ایجاد آنها را شناخت تا راههای

 ،)mediterraneaضربه نهایی که متالشی ساختن بافت و

کاهش و حذف پیامدهای آنها را پیدا نمود .طبیعی است که

سیستم آوندی درخت میباشد ،وارد شده و در نهایت موجب

حضور و تداوم تنشهایی با منشا زیستی و انسانی سبب ایجاد

خشکیدگی آنها میگردد (بردبار و همکاران.)1319 ،

تغییر در ویژگیهای درختان و جنگلها و حتی در صورت

خشکسالیهای پیاپی ،شدت و استمرار پدیده ریزگردها و

افزایش شدت ،سبب مرگ آنها خواهد شد .به دلیل اهمیت

تغییر اقلیم در سالهای گذشته به همراه عوامل انسانی ،منجر

زیاد جنگلهای زاگرس و نگرانی از تخریب آنها با بیماری

به شکنندگی و آسیبپذیری ساختار و زادآوری اکوسیستم

قارچ زغالی بلوط ،پژوهشهایی در این زمینه انجام شده است

جنگلی و ضعیف شدن درختان این ناحیه رویشی شده است.

که در ادامه به چند مورد آنها به صورت خالصه اشاره

به دنبال این تغییرات متاسفانه در سالهای اخیر بروز

میشود.

حمله قارچ عامل بیماری زغالی بلوط (

بیماریها و شیوع آفات در این ناحیه رویشی افزایش قابل
مالحظهای یافته است (بینام.)1310 ،

حمزهپور و همکاران ( )1319در بررسی مقدماتی
خشکیدگی درختان بلوط ایرانی در جنگلهای دشت برم

شیوع بیماری زوال درختان بلوط در جنگلهای ایالم و

شهرستان کازرون درختان را بر اساس درصد خشکیدگی به

لرستان در سال  1311توسط کارشناسان محلی گزارش شد،

چهار دسته خشکیدگی کمتر از  22درصد ،خشکیدگی بین 22

اما در آن زمان عامل بیماری مشخص نشد .در سال  1311نیز

تا  28درصد ،خشکیدگی بین  28تا  12درصد و خشکیدگی

گزارشهای جدیدی از زوال درختان بلندمازو در گرگان

بیشتر از  12درصد تقسیم نمودند .آنها شواهد موجود از جمله

اعالم شد که عامل آن قارچ  B. mediterraneaمعرفی شد

اثر عوامل مستعدکننده ،عوامل شروعکننده و عوامل

(میرابوالفتحی .)1391 ،این قارچ بهعنوان عامل شانکر زغالی

مشارکتکننده در ایجاد خشکیدگی و مشخصههای کمی و

در دنیا به خوبی شناخته شده بوده و عامل نکروز بافتهای

کیفی درختان را ثبت کردند .نتایج نشان داد که بیشترین تعداد

تنه ،شاخهها و بیماری ذغالی برای تعدادی از گونههای بلوط

درختان خشکیده ( 21/3درصد) شاخهزاد بوده و در طبقه

میباشد .این قارچ در شرایط تنش خشکی و دمای باالتر از

میانقطر (طبقه  12تا  22سانتیمتر) دیده میشوند .همچنین

ساختار تودههای مبتال به بیماری زغالی بلوط در جنگلهای داالب ایالم 55/
بیشترین تعداد درختان خشکیده در طبقه چهار (میزان

سوسک چوبخوار بود .رگرسیون خطی ارتباط قوی را بین

خشکیدگی بیشتر از  12درصد) قرار دارند .در  19/2درصد از

خسارت سوسک چوبخوار با درصد خشکیدگی درختان

درختان آثار فعالیت درختان که عمدتا حشرات چوبخوار

( )R2꞊8/902و خسارت سوسک چوبخوار با درصد

بودند مشاهده شد.

آلودگی درختان به بیماری زغالی ( (R2꞊12/9نشان داد .بهره-

حسینی و همکاران ( )1391تاثیر مرگومیر درخت بر

برداری بیرویه مانند قطع و هرس شاخه و سرشاخه درختان

ساختار جنگلهای بلوط در استان ایالم را مطالعه کرده و

تاثیر قابل توجهی در افزایش آلودگی آنها به آفات و بیماریها

نشان دادند مرگ و میر درختان موجب تغییرات زیادی در

داشته و در آخر اظهار داشتند که دخالتهای انسان در این

ساختار تودههای جنگل بلوط ایرانی شده است .به طوری که

منطقه مانند کشت زیراشکوب ،چرای مفرط دام و قطع و

مقادیر متغیرهای مختلف تغییر کرده و از بین آنها قطر

سرشاخهزنی درختان بهمنظور تهیه هیزم و تعلیف دام و

برابرسینه تغییرات بیشتری داشته و باعث تفکیک جمعیتهای

همچنین بروز تنشهای محیطی منجر به تضعیف درختان و

درختی قبل و بعد از مرگومیر شده است .میرابوالفتحی

مستعد نمودن آنها به ابتال به آفات و بیماریها شده است.

( )1391شیوع بیماری زغالی درختان بلوط و آزاد در

ارتباط قوی بین خسارت سوسکهای چوبخوار و بیماری

جنگلهای زاگرس و البرز را بررسی کرد .وی عامل زوال و

زغالی بلوط موید این است که سوسکهای چوبخوار

مرگ درختان بلوط در بیشتر مناطق ایالم ،لرستان ،فارس،

میتوانند عاملی مهم در انتقال قارچ  B. mediterraneaبین

کهگیلویه و بویراحمد را قارچ  B. mediterraneaمعرفی کرد.

درختان باشند.

همچنین زوال و مرگ درختان آزاد و بلندمازو با این قارچ در
جنگلهای دلند گرگان گزارش شد.

 Wargoو همکاران ( )1913اعالم کردند که وقوع زوال و
مرگ بلوط بهطور متناوب و با انتشار وسیع از سال  1988ثبت

مهدوی و همکاران ( )1393نشان دادند که بیشترین میزان

شده است .شیوع این عارضه در اثر عوامل مختلف

خشکیدگی درختان در منطقه بیوره ایالم در جهتهای غربی

استرسزای محیطی و یا آفات ایجاد میگردد .این بیماری

و جنوبی است .درصد خشکیدگی درختان در این منطقه با

عالوه بر درختان جنگلهای طبیعی ،روی بلوطهای کاشته

افزایش طبقات قطری روند افزایشی دارد و عالوه بر این

شده در شهرها نیز مشاهده شد و به یک گونه یا گروهی از

درصد خشکیدگی در بین فرمهای رویشی دانهزاد بیشتر از

گونههای بلوط محدود نمیشود .همچنین عالوه بر بلوط

فرم رویشی شاخهزاد مشاهده شد .آنها با توجه به این نتایج

گونههایی مانند زبانگنجشک ،توس ،راش و افرا نیز بهطور

مهمترین عامل خشکیدگی درختان در منطقه را خشکسالیها

جدی به این بیماری مبتال میشوند Anderegg .و همکاران

و کاهش نزوالت آسمانی در سالهای اخیر عنوان کردند.

( )2812به مطالعه مرگومیر درختان در اثر خشکی ،حشرات

امیراحمدی و همکاران ( )1390به این نتیجه رسیدند که

و اثر متقابل آنها با توجه به تغییرات اقلیمی در سراسر شمال

شیبهای زیاد و جهتهای جنوبی جنگل حفاظتشده دنا از

غربی آمریکا پرداختند .آنها بیان کردند که وضعیت درختان با

درصد خشکیدگی بیشتری برخوردارند .بیشترین خشکیدگی

توجه به دو عامل خشکی و حشرات تاثیر زیادی بر مرگ و

در درختان شاخهزاد با قطرهای کم و متوسط و نیز با مساحت

میر آنها دارد Arvai .و همکاران ( )2811اثر عوامل اقلیمی

تاج بیشتر اما ارتفاع کمتر مشاهده شد و درختان در فرم

موثر بر رویش قطری سالیانه درختان بلوط ) (Q. robur L.در

شاخهزاد بیشترین خشکیدگی را داشتند.

جنگلهای مجارستان را مطالعه کردند .تاریخچه  221ساله

رستمیان و همکاران ( )1390ارتباط بین بیماری زغالی

درختان از سال  1119تا  2889بهدست آمد .آنها به این نتیجه

بلوط و خسارت سوسکهای چوبخوار در جنگلهای

رسیدند که آسیبپذیری بلوط به دلیل تنش خشکی در سراسر

شهرستان خرمآباد را بررسی کردند .نتایج بیانگر آلودگی با

اروپا ،جنوب و شمال آفریقا رایج بوده و دمای باالی هوا در

شدت  90/92درصدی به بیماری زغالی و  01/80درصدی به
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فصل تابستان در اروپای مرکزی باعث کاهش رویش درختان

حفاظت محیط زیست به منطقه حفاظت شده ارتقا یافته و در

شده است.

فهرست مناطق چهارگانه سازمان حفاظت از محیط زیست

هدف از انجام این پژوهش شناسایی وضعیت ساختاری

قرار گرفته است (بینام .)1398 ،در داخل محدوده حفاظت

تودههای مبتال به بیماری زغالی بلوط در جنگل حفاظتشده

شده هیچ گونه آبادی وجود ندارد ،اما با توجه به اینکه منطقه

داالب ایالم بود .در این راستا ارتباط بین برخی ویژگیهای

مذکور در بین سه شهرستان ایالم ،شیروان چرداول و ایوان

ساختاری جنگل (پراکنش قطری ،تراکم ،رویه زمینی ،ترکیب

محصور شده است ،در محیط پیرامونی آن روستاهای زیادی

گونهای و مبدا) و مشخصههای درخت (قطر یقه ،قطر

استقرار یافته و فعالیتهای معیشتی این روستاها

برابرسینه ،سطح مقطع ،ارتفاع و مساحت تاج) با میزان

عموما کشاورزی و دامداری است .مساحت تقریبی منطقه

آلودگی به عالیم بیماری زغالی بلوط تجزیه و تحلیل شد.

حفاظتشده  088هکتار و گونه غالب درختی آن بلوط ایرانی
با  98درصد پوشش درختی منطقه است (رستمی و حیدری،

مواد و روشها

 .)1311در این منطقه عملیات نهالکاری ،ایجاد آتشبر و قطع

منطقه مورد مطالعه

و برش درختان خشکیده نیز با توجه به خشکیدگی درختان

این مطالعه در بخشی از جنگلهای زاگرس جنوبی در
استان ایالم بهعنوان رویشگاه ویژه بلوط ایرانی ()Q. brantii
انجام شد .برای این منظور تنگه داالب به مساحت 1888
هکتار در محور ایالم به اسالمآباد و در  22کیلومتری شمال
غرب استان ایالم در نظر گرفته شد (شکل  .)1تنگه داالب
دارای دو دامنه اصلی شمالی و جنوبی است که یک خط القعر
آنها را از هم جدا کرده است .بررسیها نشان میدهد که
بیشترین آسیب و تخریب منطقه طی  38سال گذشته صورت
گرفته است ،ولی کماکان به خاطر شرایط پستی و بلندی و
غنای طبیعی از جایگاه زیستی با ارزشی برخوردار میباشد.
تنگه داالب بهمنظور احیای حیاتوحش و پوشش گیاهی از
سال  1312و بر اساس مصوبه شماره  120شورای عالی

در سالهای اخیر صورت گرفته

است.

منطقه مورد مطالعه از نظر مختصات جغرافیایی در 00
درجه و  28دقیقه تا  00درجه و  38دقیقه طول شرقی و 33
درجه و  08دقیقه تا  33درجه و  02دقیقه عرض شمالی واقع
شده است .متوسط بارندگی ساالنه منطقه  202میلیمترو
متوسط دمای ساالنه  10/1درجه سلسیوس است .بر اساس
طبقهبندی آبوهوایی دومارتن در اقلیم نیمهمرطوب سرد و بر
اساس طبقهبندی آمبرژه در اقلیم نیمهخشک معتدل قرار
میگیرد .کمترین و بیشترین ارتفاع از سطح دریا بهترتیب
 1388و  2188متر و کمترین و بیشترین درصد شیب در این
منطقه بهترتیب  23و  188درصد است.

شکل  .3موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (جنگل داالب ایالم) و پراکنش قطعات نمونه

ساختار تودههای مبتال به بیماری زغالی بلوط در جنگلهای داالب ایالم 75 /
روش پژوهش

ویژگیهای عمومی شاخصهای اندازهگیری شده درختان

بهمنظور شناسایی و تجزیه و تحلیل وضعیت تودههای

مانند میانگین ،مد ،میانه و سایر آمارهها محاسبه شد .مبدا

مبتال به بیماری زغالی بلوط آماربرداری در جنگل تنگه داالب

پایهها ،ترکیب گونهای و شدت و وضعیت بیماری به تفکیک

انجام شد و ویژگیهایی مانند ترکیب گونهای ،تراکم و

گونهها در این بخش بررسی شد .پراکنش درختان سالم و

ساختار پراکنش قطری جنگل مورد مطالعه ثبت و اندازهگیری

بیمار در طبقات قطری مختلف و همچنین پراکنش شدتهای

شد .در این آماربرداری که با پیاده کردن قطعه نمونه انجام

مختلف بیماری در هر کدام از طبقات قطری نشان داده شد.

شد ،یکی از اهداف اصلی اندازهگیری میزان پراکنش و شیوع

وضعیت بیماری و درصد آن نیز در هر گونه و در هر کدام از

بیماری در درختان بود و در این راستا ترازهای مختلف

مبداهای دانهزاد و شاخهزاد بررسی شد.

آلودگی درختان به صورت کیفی ثبت شد .برای انجام

در بخش تحلیلی ،بهمنظور بررسی رابطه شدت بیماری با

آماربرداری در گام نخست از مرکز منطقه ،سه خط نمونه

ویژگیهای درختان (مانند قطر و ارتفاع) تجزیه واریانس

(ترانسکت) روی نقشه منطقه رسم شد .خط نمونهها به

انجام شد .از آنجایی که مشخصههای درختان میتواند در

گونهای رسم شد که هر یک از آنها نماینده کل منطقه باشد .به

ارتباط با دانهزاد و شاخهزاد بودن متفاوت باشد ،بهعنوان یک

این ترتیب در قسمتهای حاشیه و مرز منطقه (نزدیک دره و

عامل در کنار بیماری در نظر گرفته شد .بنابراین تجزیه و

قله) هیچ خطی در نظر گرفته نشد .در نزدیک دره بهدلیل

تحلیل در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی

دخالتهای انسانی (چرای دام و حضور گردشگران) ساختار

انجام شد .قبل از انجام تجزیه واریانس ،تبعیت پراکنش

جنگل دستخوش تغییرات زیادی شد .در مرز باالیی دامنه،

باقیماندهها از پراکنش نرمال و همگنی واریانس بهترتیب با

بهدلیل کوهستانی و صخرهای بودن ،پوشش درختی ترکم

آزمونهای کولموگروف -اسمیرونوف و لون بررسی شد .در

بسیار کمی داشت و بخشهایی از آن نیز غیرقابل دسترس

صورت نرمال نبودن پراکنش ماندهها (پس از انجام تبدیل

بود .در سایر نقاط ،جنگل با پوشش غالب گونه برودار ترکیب

مقیاس) از آزمونهای غیر پارامتری برای تجزیه و تحلیل

همگن و یکدستی داشت .با توجه به حذف دو حاشیه باال و

دادهها استفاده شد .مقایسه میانگینها نیز با آزمون دانکن انجام

پایین منطقه انتخاب هر کدام از خط نمونهها تفاوت چندانی

شد و در صورت نامساوی بودن واریانس گروهها از آزمون

در نتایج ایجاد نمیکرد .بنابراین از بین خطهای رسم شده

جیمز هاول برای مقایسه میانگینها استفاده شد .بر اساس

یکی از آنها که در شکل ( )1مشخص است ،به صورت

آزمونهای انجام شده ،پراکنش دادهها در برخی موارد نرمال

تصادفی انتخاب شد .در گام دوم 28 ،قطعه نمونه  28آری (با

بوده و در برخی دیگر نرمال نبودند که در نتایج به آنها اشاره

توجه به فاصله و تراکم درختان) در راستای خط نمونه

شده است.

انتخاب شده به طول شش کیلومتر پیاده شد .به این ترتیب در
هر  388متر یک قطعه نمونه اندازهگیری شد .در هر قطعه

نتایج

نمونه مشخصههایی مانند قطر یقه ،قطر برابرسینه ،ارتفاع تنه،

ویژگیهای عمومی و ساختاری درختان و تودههای جنگل

ارتفاع کل ،دو قطر تاج و میزان خشکیدگی هر درخت بر

تنگه داالب (قطر یقه ،قطر برابرسینه ،ارتفاع ،قطر تاج و درصد

اساس طیف لیکرت ( 1تا  )2اندازهگیری شد.

خشکیدگی) با اندازهگیری درختان  28قطعه نمونه و در
مجموع  218اصله درخت بررسی شد.

تجزیه و تحلیل آماری

تراکم تودهها :تعداد درختان و رویه زمینی

تجزیه و تحلیل وضعیت ساختاری جنگل تنگه داالب در

تعداد درخت در هر قطعه نمونه ،تعداد در هکتار و رویه

دو بخش توصیفی و تحلیلی صورت گرفت .در بخش

زمینی در جدول ( )1محاسبه شد .قطعه نمونه شماره هفت در

توصیفی پس از وارد کردن دادهها در نرمافزار SPSS؛

یک باغ قرار گرفته و حذف شد .میانگین تعداد درختان
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 122/03اصله در هکتار بهدست آمد که بیشترین تعداد در

آمد .بیشترین و کمترین رویه زمینی نیز بهترتیب در پالتهای

هکتار در پالت شماره چهار و کمترین آن در پالت شماره 11

 3و  12قرار گرفت.

است .متوسط کل رویه زمینی نیز  10/29متر مربع بهدست
جدول  .3تعداد درخت و رویه زمینی در هکتار به تفکیک قطعه نمونه
قطعه نمونه

تعداد در هکتار

سطح مقطع در هکتار

1

112

28/0

2

232

11/01

3

232

20

0

208

19/1

2

218

11/2

0

212

11/0

1

-

-

1

122

10/9

9

92

9/3

18

108

12

11

08

9/2

12

138

11/2

13

138

12/3

10

98

18

12

98

1

10

132

10/1

11

118

11

11

138

12/9

19

128

12/1

28

182

1/2

ترکیب گونهای و مبدا پایهها

عالوه بر درختان بنه در مورد کیکم هم مشاهده شد (جدول

نتایج آماربرداری نشان داد که در جنگل داالب دست کم

 .)2بر پایه نتایج ،از  218اصله درخت اندازهگیری شده 319

پنج گونه درختی وجود دارد و گونه بلوط ایرانی بیشترین

درخت دانهزاد و  281درخت شاخهزاد بود .میانگین رویه

فراوانی را در این میان به خود اختصاص داده و گونه غالب و

زمینی برای یک درخت دانهزاد  8/123و برای یک اصله

اصلی این تودهها است .درصد حضور گونهی بلوط 90/1

درخت شاخهزاد  8/803مترمربع میباشد .همچنین درصد

درصد در هکتار است اما رویه زمینی آن  11/2درصد است.

فراوانی و درصد رویه زمینی درختان دانهزاد بیشتر از درختان

همچنین درصد حضور گونه بنه  2/9درصد ،ولی رویه زمینی

شاخهزاد بود که نشاندهنده قطور بودن تنه درختان دانهزاد

آن  1/2درصد است .تعداد باالی درخت اما رویه زمینی کم

است .بهطور کلی در جنگل داالب ،فراوانی پایههای دانهزاد

عالوه بر درختان بلوط برای درختان زالزالک و بادام نیز صدق

 02/3درصد و رویه زمینی آنها  10/2درصد بود (جدول .)2

میکند .همینطور تعداد در هکتار پایین و رویه زمینی باال

ساختار تودههای مبتال به بیماری زغالی بلوط در جنگلهای داالب ایالم 59/
جدول  .0ترکیب گونهای جنگل داالب بر اساس تعداد پایه و رویه زمینی در هکتار
تعداد در هکتار

رویه زمینی (مترمربع در هکتار)

درصد حضور (تعداد در هکتار)

درصد حضور (رویه زمینی)

گونه
بلوط

103/01

12/10

90/1

11/2

کیکم

3/10

8/12

1/2

0/9

بنه

0/01

1/82

2/9

1/2

زالزالک

1/82

8/80

8/1

8/3

بادام

8/20

8/81

8/2

8/1

کل

122/03

10/29

188

188

مشخصههای عمومی درختان

مشخص است آماره مد برای قطر تاج نیز برابر با صفر است

ویژگیهای عمومی درختان در منطقه مورد مطالعه در

که گویای خشکیدگی بسیاری از درختان و بدون شاخه و تاج

جدول  3آمده است .میانگین قطر برابرسینه درختان 31/1

بودن آنها است .طبقهبندی مساحت تاج در طبقات ده مترمربع

سانتیمتر بود که نشاندهنده قرار گرفتن درختان و تودهها در

هم نشان داد که حدود  01درصد درختان در طبقه تاج کمتر

محدوده میانقطر و میانسال است .کمینه قطر تاج برابر با

از  18مترمربع قرار داشتند.

صفر بود چون برخی از درختان کامال خشکیده ،فاقد شاخه
بوده و فقط یک تنه داشتند .همانطور که در جدول ()3
جدول  .1ویژگیهای عمومی درختان اندازهگیری شده جنگل داالب
قطر یقه

قطر برابرسینه

سطح مقطع

ارتفاع کل

ارتفاع تنه

قطرتاج

آمارهها

()cm

()cm

()m2

()m

()m

()m

تعداد

218

218

218

218

218

218

میانگین

03/0

31/1

8/1

0/3

1/0

0/3

اشتباه معیار

8/0

8/02

8/8

8/1

8/82

8/81

مد

02

08

8/12

0

1

8

انحرافمعیار

22/2

12/1

8/89

2/0

8/0

2/3

دامنه

102

92

8/1

12/2

0/8

12/22

کمینه

2

2

8/882

1/2

8/2

8/8

بیشینه

128

188

8/1

10

0

12/22

پراکنش درختان سالم و بیمار در طبقههای قطری

بودند .منظور از درختان بیمار که در شکل  2نشان داده شده

همانطور که در نمودار پراکنش تعداد در طبقات قطری

است ،درختانی است که حداقل نشانههایی از ابتال به بیماری

(شکل  )2مشخص است ،بیشترین پراکنش درختان در طبقات

زغالی بلوط در آنها نمایان است و درصدی (از کمتر از 28

قطری  12-28سانتیمتر و  08-02سانتیمتری است در این

درصد تا بیشتر از  18درصد خشکیدگی) از شاخهها و تنه

نمودار دو نما (مد) دیده میشود که مقدار آن  28/3اصله در

درختان بهدلیل عوارض این بیماری خشک شده است.

هکتار است .همچنین در سه طبقه قطری  12-98 ،18-12و

بیشترین تعداد درختان سالم در طبقه قطری  12-28سانتیمتر

 98-92تعداد در هکتار صفر است .ارزیابی وضعیت بیماری

و بیشترین تعداد درختان بیمار نیز در طبقه قطری 08-02

درختان با استفاده از طیف لیکرت نشان داد که از کل درختان

سانتیمتر هستند (شکل .)2

اندازهگیری شده 10 ،درخت کامال سالم و  090درخت بیمار
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۲۵
سالم

بیمار

۲۰
۱۵

۵

تعداد در هکتار

۱۰

۰

طبقات قطری (سانتیمتر)

شکل  .0پراکنش قطری جنگل داالب و حضور درختان سالم و بیمار در طبقات قطری

پراکنش شدتهای مختلف بیماری در طبقههای قطری

دارای خشکیدگی بیش از  18درصد یا کامال خشک بودند .با

نشان داد که 10/2درصد کل درختان اندازهگیری شده سالم و

توجه به جدول ( )0میتوان گفت اگرچه تعداد بیشتری از

تعداد  211اصله از  218درخت یعنی  31/2درصد دارای

درختان کمقطر دارای نشانههای بیماری بودند اما شدت

خشکیدگی کمتر از  28درصد بودند 22 .درصد از درختان

بیماری در این درختان کمتر از درختان میانقطر و قطور بود.

دارای خشکیدگی  28-08درصد 12/2 ،درصد از درختان

فراوانی و شدت بیماری در درختان بسیار قطور (بزرگتر از 02

خشکیدگی  08-08درصد و  0/2درصد از درختان دارای

سانتیمتر) کمتر از سایر درختان بود.

خشکیدگی  08-18درصد بودند .همچنین  0درصد درختان
جدول  .1توزیع شدتهای مختلف بیماری در طبقات قطری مختلف در جنگل داالب (تعداد در هکتار)
طبقه قطری

وضعیت بیماری درختان
سالم

 > 28درصد

 28-08درصد

 08-08درصد

 08-18درصد

 <18درصد

2-18

0/2

0/2

8/1

8/1

8/8

8/8

18-12

3/1

0/3

2/0

8/1

8/3

8/3

12-28

2/1

9/1

2/0

1/3

8/3

8/2

28-22

2/0

2/3

3/2

1/3

8/8

8/8

22-38

1/3

2/3

3/1

1/1

8/2

8/2

38-32

8/1

0/3

1/1

0/2

8/1

8/1

32-08

8/1

1/1

0/1

1/1

8/2

8/2

08-02

2/1

2/1

0/3

0/2

1/3

8/2

02-28

8/1

1/3

2/9

1/0

1/3

2/1

28-22

8/3

1/3

1/0

8/1

1/3

1/1

22-08

8/8

1/3

8/2

2/0

8/2

1/0

08-02

8/8

8/2

8/3

1/1

8/3

8/2

02-18

8/8

8/2

8/2

8/2

8/8

8/2

18-12

8/8

8/8

8/8

8/3

8/8

8/8

12-18

8/8

8/3

8/2

8/8

8/8

8/8

92-188

8/8

8/3

8/8

8/8

8/8

8/8

کل

22/1

21/1

33/0

23/9

1/1

1/9
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وضعیت بیماری بر اساس گونهها و مبدا درختان

بیشترین میزان خشکیدگی در درختان دانهزاد (32/0

در جدول ( )2سهم هر کدام از گونهها از نظر شدت

درصد) و در درختان شاخهزاد ( 01/3درصد) در محدوده

بیماری بررسی شده است .در گونه بلوط ایرانی بیشتر درختان

خشکیدگی کمتر از  28درصد قرار دارد 1/2 .درصد از

دارای خشکیدگی کمتر از  28درصد هستند .این مورد برای

درختان دانهزاد و  1/2درصد درختان شاخهزاد دارای

گونههای کیکم ،بنه و بادام هم صدق میکند .همچنین نسبت

خشکیدگی بیش از  18درصد یا کامال خشک بودند .حدود

خشکیدگی بیش از  18درصد در درختان بلوط نسبت به

 38درصد پایههای شاخهزاد سالم بودند ،در حالی که این

درختان دیگر بیشترین میزان را دارد .نتایج نشان داد که

نسبت در درختان دانهزاد  18درصد بود.

جدول  .5جدول توافقی پایهها و شدت بیماری بر اساس تعداد پایه در هکتار
گونه

سالم

 > 28درصد

 28-08درصد

 08-08درصد

 08-18درصد

 <18درصد

بلوط

21/3

22/9

31/1

22/0

0/3

1/1

کیکم

8/2

1/0

8/2

8/8

8/2

8/8

بنه

8/3

2/1

8/2

1/1

8/3

8/3

زالزالک

8/8

8/3

8/2

8/3

8/8

8/8

بادام

8/8

8/3

8/8

8/8

8/8

8/8

تجزیه و تحلیل ارتباط شدت بیماری با برخی

طرح کامال تصادفی برای تجزیه واریانس اثر متغیرهای

مشخصههای درختان

مستقل استفاده شد .آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای دو

در این بخش اثر دو عامل درصد بیماری و مبدا بر

متغیر ارتفاع کل ،مساحت تاج و قطر تاج معنیدار شد که

ویژگیهای درختان بررسی شد .با توجه به اینکه توزیع

نشاندهنده نرمال نبودن پراکنش ماندهها در آنها است (جدول

ماندهها در متغیرهای قطر یقه ،قطر برابرسینه ،و سطح مقطع از

 .)0برای تجزیه و تحلیل این متغیرها از آزمون

توزیع نرمال تبعیت میکند ،از آزمایش فاکتوریل در قالب

کروسکالوالیس استفاده شد.

جدول  .6آزمون کولموگراف -سمیرونوف برای بررسی تبعیت پراکنش دادهها از توزیع نرمال
ارتفاع

مساحت تاج

قطر تاج

قطر یقه

قطر برابرسینه

سطح مقطع

آماره کولموگروف -اسمیرنوف

1/10

1/32

1/32

1/03

3/01

1/21

P-value

8/130

8/823

8/822

8/81

8/88

8/821

همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،تجزیه

بیماری و مبدا درختان بر هر سه مشخصه معنیدار است اما

واریانس با آزمایش فاکتوریل برای سه مشخصه قطر یقه ،قطر

اثر متقابل بین عاملهای مورد بررسی در هیچ کدام از

برابر سینه و سطح مقطع انجام شد و نتایج نشان داد که اثر

مشخصهها معنیدار نبود.

جدول  .7تجزیه واریانس مشخصههای قطر یقه ،قطر برابرسینه و سطح مقطع در رابطه با دو عامل مبدا و بیماری و اثر متقابل آنها
منبع تغییرات

درجه آزادی

قطر یقه

قطر برابرسینه

سطح مقطع

بیماری

2

*11/20

*10/10

*10/10

مبدا

1

*29/11

*02/11

*02/11

بیماری × مبدا

2

1/01ns

1/29ns

1/29ns

* و  nsبهترتیب نشاندهنده اختالف معنیدار و عدم وجود اختالف معنیدار بین سطوح تیمار است.
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از آنجایی که واریانس گروهها در هر سه مشخصه

بیشترین شدت بیماری را داشتند از پایههایی بودند که دارای

ناهمگن بود ،مقایسه میانگینها با آزمون جیمز -هاول انجام

بیشترین قطر بودند و برعکس میانگین قطر درختان سالم

شد .همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود درختانی که

بهطور معنیداری کمتر از درختان بیمار بود.

جدول  .5مقایسه میانگینهای قطر یقه ،قطر برابرسینه و سطح مقطع با سطوح مختلف بیماری
سطح بیماری

قطر یقه ()cm

قطر برابر سینه ()cm

سطح مقطع ()m2

 <18درصد

20/1A

02/1A

8/110 A

 08-18درصد

09/9AB

01/1A

8/109 A

 08-08درصد

28/0A

31/1AB

8/132 AB

 28-08درصد

01/0AB

33/0B

8/183 B

 > 28درصد

01/1B

21/1C

8/811 C

سالم

20/1C

28/2D

8/800 D

برای تجزیه و تحلیل مشخصههای ارتفاع کل و مساحت

میانگینها با آزمون دان در جدول ( )9نشان داد که ارتفاع

تاج بهدلیل نرمال نبودن دادهها از آزمون کروسکال -والیس

درختان در پایههای شاخهزاد از دانهزاد کمتر است .نتایج

استفاده شد .آماره کای اسکوئر این آزمون برای ارتفاع کل و

بیانگر این است که هم در درختان دانهزاد و هم در

سطح تاج بهترتیب  189/23و  189/91بهدست آمد .برای هر

شاخهزادها پایههایی که دارای بیشترین ارتفاع هستند حدود

دو مشخصه مقدار  P-value>8/81و اختالف معنیدار نشان

 08تا  08درصد خشکیدگی ناشی از بیماری زغالی بلوط

داده شد .در جدولهای ( )9و ( )18میانگین ارتفاع و مساحت

دارند .درختان سالم در هر دو فرم دانهزاد و شاخهزاد در

تاج درختان در مبداها و شدتهای بیماری آمده است .مقایسه

طبقات ارتفاعی پایین قرار گرفته بودند.

جدول  .9مقایسه میانگینهای ارتفاع درخت در مبداها و سطوح بیماری با استفاده از آزمون دان
مبدا

شاخهزاد

دانهزاد

سطح بیماری ()%

زیرگروه
1

)3/2( 08-18

13/128

سالم ()3/1

119/120

3

2

2

0

)2/8( 28-08

199/308

)2/2( >28

233/213

233/213

>)0/8( 18

211/001

211/001

211/001

)0/2( 08-08

212/320

212/320

212/320

سالم ()0/2

211/819

211/819

)0/3( 08-18

291/188

291/188

291/188

>)0/0( 18

383/110

383/110

291/188

)1/8( >28

331/113

331/113

)1/0( 28-08

322/081

322/081
300/808

)1/3( 08-08

(اعداد داخل پرانتز میانگین ارتفاع درختان در هر کدام از مبداها و سطوح بیماری را نشان میدهند و اعداد داخل جدول رتبهها هستند)

مقایسه میانگین مساحت تاج درختان در مبداهای دانهزاد

تاج بزرگتر و متوسط بود و تاج درختان با شدت بیماری

و شاخهزاد و سطح بیماری بیانگر این بود که درختان دانهزاد

خیلی زیاد کوچک بود .در درختان شاخهزاد ،درختانی که

از این نظر اختالف معنیداری نداشتند ،با این حال روند

شدت بیماری متوسط داشتند ،از مساحت تاج متوسطی

تغییرات به گونهای است که شدت بیماری در درختان دارای

برخوردار بودند (جدول .)18

ساختار تودههای مبتال به بیماری زغالی بلوط در جنگلهای داالب ایالم 63/
جدول  .32مقایسه میانگینهای مساحت تاج درخت در مبداها و سطوح بیماری با استفاده از آزمون دان
مبدا

شاخهزاد

دانهزاد

سطح بیماری ()%

زیرگروه
2

1

)1/9( 08-18

11/288

سالم ()0/1

129/320

)13/3( 28-08

212/221

)13/0( >28

3

212/221
221/308

>)19/1( 18

221/192

)10/8( 08-08

210/931

210/931

سالم ()28/0

383/011

)10/1( 08-18

382/988

>)12/3( 18

313/333

)22/3( >28

331/903

)20/8( 28-08

322/121

)28/8( 08-08

301/302

(اعداد داخل پرانتز میانگین مساحت تاج درختان در هر کدام از مبداها و سطوح بیماری را نشان میدهند و اعداد داخل جدول رتبهها هستند)

بحث و نتیجهگیری

معمول جنگلهای زاگرس میانی و جنوبی است (جزیرهای و

پدیده زوال درختان بلوط یک نوع مرگ خاموش است که

ابراهیمیرستاقی1312 ،؛ حسینی و همکاران1391 ،؛ احمدی،

به صورت ناگهانی و یکباره اتفاق میافتد .به نظر میرسد

 .)1393ترکیب گونهای بر اساس میزان حضور نسبی گونهها

مرگ ناگهانی و خشکیدگی بلوطها حاصل عوامل خاص

بر اساس شاخص رویه زمینی به میزان کمی متفاوت بود ،به

بیماریزا و آفات بوده و بر خالف نشانههای ظاهری آن،

ترتیبی که گونههای همراه مانند بنه و کیکم سهم بیشتری را به

فرآیند مرگ درخت از سالها پیش آغاز شده است .در

خود اختصاص دادند و به همراه زالزالک و بادام  12/2درصد

دهههای اخیر جنگلهای زاگرس به ویژه استان ایالم با

از ترکیب گونهای را تشکیل دادند .بنابراین با در نظر گرفتن

خطرات متعددی از قبیل تغییر اقلیم ،خشکسالی ،تغییر

رویه زمینی ،توده از حالت خالص کامل خارج شد .قطور

کاربری ،قطع بیرویه درختان ،ورود ریزگردها ،چرای دام و

بودن پایههای کیکم و بنه منجر به افزایش سهم حضور آنها در

عوامل زنده به ویژه حمله آفات و بیماریهای گیاهی روبهرو

ترکیب شد .استفاده از رویه زمینی برای نشان دادن ترکیب

بودهاند .مجموع این عوامل در نهایت منجر به زوال درختان

گونهای میتواند نتایج متفاوتی در مقایسه با شاخص تعداد در

بلوط و کاهش سطح جنگلها شده است (احمدی.)1393 ،

هکتار داشته باشد و در واقع نتایج آن را تکمیل میکند

زوال و مرگومیر درختان منجر به تغییر ویژگیهای

(.)Ghahramani et al., 2018

ساختاری جنگل و در شرایط حاد موجب تغییر کارایی و

میانگین تعداد در هکتار (تقریبا  123اصله) نشاندهنده

عملکرد اکوسیستم جنگل میشود (.)Franklin et al., 1987

تراکم نسبتا پایین تودههای مورد مطالعه است .بر این اساس

نتایج حاصل از تحقیق حاضر نیز موید این مطلب است .در

فاصله بین درختان بهطور متوسط بیش از  1متر بوده و هر

مطالعه حاضر ،ویژگیهای مهم ساختار جنگل شامل ترکیب

درخت فضایی به اندازه  02مترمربع را اشغال میکند .با توجه

گونهای ،ویژگیهای عمومی درختان ،تراکم ،رویه زمینی،

به اینکه میانگین مساحت تاج درختان  10/2مترمربع است

پراکنش تعداد در طبقههای قطری ،توزیع درختان در

میتوان گفت که حدود  22درصد سطح جنگل به وسیله

کالسههای بیماری و مبدا پایهها مورد بررسی قرار گرفت .با

تاجپوشش درختان پوشیده شده است .با این حال ممکن

توجه به تجزیه و تحلیل دادهها میتوان نتیجه گرفت که

است درصدی از تاج درختان در جستگروهها پوشش

جنگل داالب ،از نظر ترکیب گونهای بر اساس تعداد پایهها،

مشترک داشته باشند که البته به دلیل تک پایه بودن درختان،

یک جنگل خالص با غلبه گونه برودار است که ترکیب

این مقدار قابل چشمپوشی است .رویه زمینی این جنگل 10/0
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مترمربع در هکتار بود که بیانگر تراکم متوسط تودههای

آسیبپذیری بیشتری داشته و از ظرفیت کمتری برای مقابله با

جنگلی در زاگرس است (ولیپور .)1391 ،با توجه به دو

استرس و کاهش رشد برخوردارند .نتایج بهدست آمده در

شاخص تراکمی تعداد و رویه زمینی نتیجهگیری میشود که

پژوهش حاضر با یافتههای حمزهپورو همکاران ( )1319در

اگرچه تراکم جنگل بر اساس تعداد کم است اما باال بودن

دشت برم کازرون مطابقت دارد .در آن مطالعه کالسه

نسبی رویه زمینی حاکی از قطور بودن پایههاست .میانگین

خشکیدگی بیش از  12درصد غالب بود و در اکثر درختان

قطر برابر سینه ثبت شده  31سانتیمتری و آماره نمای 08

خشکیده آثار فعالیت آفات و عمدتا حشرات چوبخوار

سانتیمتر ،قطور بودن درختان را تایید میکند .بیشتر درختان

مشاهده شده بود .همچنین باال بودن شدت و درصد

قطور دارای مبدا دانهزاد هستند و بهطور کلی توده مورد

خشکیدگی در طبقات قطری بزرگتر در تحقیق مهدوی و

بررسی دانه و شاخهزاد بود .پراکنش قطری نشان داد که تنوع

همکاران ( )1393نیز گزارش شد .با وجود اینکه سهم بیماری

اندازهای (حسینی وهمکاران )1391 ،توده مورد بررسی باال

در کل جنگل عدد نسبتا باالیی ( 12/2درصد) بود اما

بوده و از قطرهای کم تا زیاد در آن وجود دارد .یکی از نقاط

خوشبختانه در طبقهبندی لیکرت مشخص شد که شدت

ضعف این جنگل روند کاهشی تعداد در قطرهای کم و در

بیماری در  31/2درصد از درختان کمتر از  28درصد است و

سمت چپ منحنی پراکنش قطری است که نماینده پایههای

 0درصد از درختان شدت بیش از  18درصد یا کامال

جوان و به عبارت دیگر زادآوری است و کمبود آن پایداری

خشکیده دارند .بیشتر درختان با قطر  2تا  02سانتیمتر دارای

توده را دچار مشکل میکند .این وضعیت در مطالعات زیادی

شدت بیماری  28تا  08درصد بودند .یکی از نگرانیهای مهم

در جنگلهای زاگرس گزارش شده است که برای نمونه

در مورد این جنگل آلودگی زیاد پایههای جوان و میانقطر و

میتوان به  Ghazanfariو همکاران ( ،)2880حمزهپور و

استعداد باالی آنها در مقابل بیماری بود که با گذشت زمان و

همکاران ( ،)1319سهیلنژاد و همکاران ( ،)1398حسینی و

ادامه شرایط اقلیمی و رویشگاهی کنونی میتواند منجر به

همکاران ( )1391و  Valipourو همکاران ( )2810اشاره کرد.

افزایش شدت بیماری و مرگ درخت شود (حسینی و

بهمنظور مطالعه دقیق چگونگی آلودگی درختان ،توزیع

همکاران .)1391 ،همانطور که گفته شد درختان قطور و

بیماری بر اساس طبقههای قطری بررسی شد .بهطور کلی

مسن هم به شدت در معرض بیماری قرار دارند و با توجه به

نشانههای بیماری حداقل در  12/2درصد پایهها مشاهده شد.

تجربه کارشناسان در سالهای اخیر ،عبور از یک طبقه بیماری

این نشانهها از شدت کم (خشک شدن و آویزان شدن

به طبقههای شدیدتر بیماری میتواند در زمان کوتاهی اتفاق

شاخهها و عالیم ظاهری روی تنه) تا زیاد (خشکیدگی کامل

بیفتد (گلمحمدی و همکاران .)1390 ،بنابراین هرچند ممکن

درخت) ثبت و در شدتهای مختلف مطابق طیف لیکرت

است امروزه بخش زیادی از درختان دارای شدت بیماری

طبقهبندی شد .توزیع بیماری در طبقات قطری نشان داد که با

متوسط و پایین باشند اما ممکن است با ادامه شرایط زمینهای

افزایش قطر نسبت درختان بیمار به سالم افزایش مییابد ،به

در مدت زمان کمی بیماری در آنها تشدید شود .فراوانی کم

طوری که در طبقه  2-18سانتیمتر این نسبت  21درصد و در

درختان بیمار بسیار قطور احتماال به دلیل خشک شدن و از

طبقه  28-22سانتیمتر  90درصد بود .در طبقههای قطری

بین رفتن کامل آنها باشد .تعداد قابل توجهی درختان کامال

باالتر همه درختان اندازهگیری شده حداقل درصدی از نشانه-

خشک افتاده در جنگل مشاهده شد.

های بیماری را داشتند Clatterbuck .و ،)2880( Kauffman

مشابه نتایج این تحقیق ،مطالعات دیگر نیز نشان داد که

هم در تحقیقی که در رابطه با مدیریت خشکیدگی بلوط انجام

بیشتر پایههای بلوط بلندمازو رو به زوال در کالسههای قطری

دادند به این نتیجه رسیدند که این موضوع تحت تاثیر آب و

میان قطر و قطور قرار دارند .اگرچه باالترین شدت

هوا ،کیفیت رویشگاه و سن درختان بوده و درختانی که در

خشکیدگی در درختان قطور مشاهده شد اما بیشترین تعداد

سنین  18تا  98سالگی و کالسههای سنی باالتر هستند،

درختان دارای خشکیدگی کمتر از 28درصد و در طبقه قطری

ساختار تودههای مبتال به بیماری زغالی بلوط در جنگلهای داالب ایالم 65/
11/2سانتیمتر بودند (باباییکفاکی .)1391 ،ابتالی بیشتر

 18درصد) در پایههای دانهزاد  2/2برابر پایههای شاخهزاد

درختان جوان و کمقطر میتوان به این دلیل باشد که درختان

بود .این نتایج بیانگر این است که پایههای شاخهزاد در این

کم قطر و جوان سیستم ریشهای کمتر توسعهیافته و

منطقه به میزان کمتری به بیماری زغالی دچار شدهاند که با

ضعیفتری نسبت به درختان قطورتر دارند و در نتیجه در

نتایج حمزهپور و همکاران ( )1319و امیراحمدی و همکاران

رقابتهای ریشهای برای مواد غذایی و رطوبت بازنده شده،

( )1390در مطالعه خشکیدگی درختان بلوط ایرانی در

زودتر دچار تنش خشکی شده و در نتیجه زودتر هم از بین

جنگلهای حفاظتی دنا و دشت برم کازرون مغایرت داشت.

میروند (حسینی و همکاران .)1391 ،اگرچه مقایسه گونههای

نتایج همبستگی در تحقیق آنها رابطه معنیدار و مثبتی بین

مختلف با شرایط رویشگاهی متفاوت مطلوب و مد نظر

تعداد جست زیاد و درصد خشکیدگی را نشان داد .در واقع

نیست اما حساسیت باالی درختان جوان به خشکیدگی نکته

درختان در فرم شاخهزاد بیشترین خشکیدگی را داشتند ،اما

قابل توجهی است که در این پژوهشها مورد اشاره قرار

نتایج تحقیق اخوان و همکاران ( )1392در بررسی الگوی

گرفته است.

پراکنش مکانی و ساختار مکانی متغیرهای کمی درختان

بر اساس نتایج ،مساحت تاج درختان نیز با افزایش شدت

خشکیده بلوط ایرانی در جنگلهای بیوره استان ایالم

بیماری کاهش داشته و درختان خشکیده فاقد تاج در جای

نشاندهنده وجود بیشترین درصد فراوانی خشکیدگی در

جای جنگل داالب مشاهده میشد .این موضوع ،وضعیت حاد

پایههای خیلی قطور بود که موید نتایج تحقیق حاضر است .با

جنگل آسیب وارده شده بر ساختار تاجپوشش را نمایان

این حال بر اساس این نتایج نمیتوان با اطمینان کامل از

میسازد .بر اساس سیاستهای سازمان جنگلها و مراتع

مقاومت بیشتر شاخهزاد صحبت کرد .همچنین بهطور دقیق

کشور مهمترین نقش تعریف شده برای جنگلهای زاگرس

مشخص نیست چه مقدار از تفاوت مشاهده شده به دلیل

حفاظت از آب و خاک منطقه میباشد (جزیرهای و

خاصیت شاخهزادی است ،چرا که ویژگیهایی مانند قطر و

ابراهیمی-رستاقی )1312 ،و بخش زیادی از این نقش به

ارتفاع درختان دانهزاد و شاخهزاد با هم متفاوت هستند و

عهده تاج پوشش جنگل است که متاسفانه در سالهای اخیر

شدت بیماری تحت تاثیر این مشخصهها (برای مثال قطر و

با توجه به تخریبهای صورت گرفته قابلیت آن کاهش یافته

ارتفاع) نیز قرار میگیرد.

و اکنون با مرگومیرهای زیاد و خشکیدگیهای تاجی لطمهای

با توجه به اینکه در این پژوهش ،وضعیت موجود مورد

اساسی به ساختار تاج پوشش جنگل وارد شده است

مطالعه قرار گرفت ،پیامدهای شدت بیماری بر ویژگیهای

(امیراحمدی و همکاران.)1390 ،

مختلف درخت تجزیه و تحلیل شد .به عبارت دیگر وضعیت

بررسی مبدا پایهها بیانگر این بود که میزان آلودگی به

ویژگیهای درختان در شدتهای مختلف بیماری مقایسه شد.

بیماری بهطور کلی در پایههای دانهزاد حدود  29درصد بود

بهمنظور کاهش خطای آزمایش ،مبدا پایهها (دانهزاد و

که اندکی بیشتر از پایههای با فرم شاخهزاد است .با این حال

شاخهزاد) نیز بهعنوان یک عامل وارد تجزیه و تحلیل شد.

تفاوت مشخصتر در شدتهای بیماری بین فرمهای دانهزاد

همانگونه که در برخی پژوهشهای دیگر (مانند مهدوی و

و شاخهزاد مشاهده شد .بر این اساس نسبت پایههای کامال

همکاران )1393 ،نیز اشاره شده بود هم مبدا و هم شدت

سالم شاخهزاد بیش از دو برابر نسبت پایههای سالم دانهزاد

بیماری بر ویژگیهای درختان تاثیر داشتند .بر این اساس ،در

بود .عالوه بر این حدود  01درصد پایههای آلوده شاخهزاد در

جنگل داالب پایههای شاخهزاد ابعاد کمتری نسبت به دانهزاد

محدوده کمتر از  28درصد خشکیدگی قرار داشتند .ویژگی

داشتند و قطر یقه ،قطر برابرسینه ،رویه زمین ،ارتفاع و

مهم دیگری که در مقایسه میزان آلودگی دانهزاد و شاخهزاد

مساحت تاج آنها از دانهزادها کمتر بود .در مورد مشخصههای

جالب توجه بود ،نسبت خشکیدگی شدید در این دو فرم بود،

قطر یقه ،قطر برابرسینه و سطح مقطع با افزایش ابعاد شدت

به طوری که در این منطقه میزان خشکیدگی شدید (بیش از

بیماری هم بیشتر شد ،به طوری که میانگین قطر برابر سینه
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درختان سالم و درختان با بیش از  18درصد خشکیدگی

استقرار نهال صورت گیرد .از آنجایی که گسترش و شدت

بهترتیب  28و  02سانتیمتر بود (حسینی و همکاران1391 ،؛

بیماری در درختان قطور و مسن بیشتر بود ،هرس و کوچک

مهدوی و همکاران .)1393 ،بر خالف قطر و سطح مقطع ،تاج

کردن تاج برای تنظیم نسبت تاج به ریشه درختان بیمار

درختان رابطه پیچیدهتری با شدت بیماری نشان دادند .بر این

بهعنوان یک اقدام فوری پیشنهاد میشود .عالوه بر این قطع و

اساس در هر دو فرم دانهزاد و شاخهزاد درختان سالم ارتفاع

خارج کردن درختانی که امیدی به احیای آنها وجود ندارد

کمتری نسبت به درختان بیمار داشتند و شدت بیماری در

(درختان با شدت بیماری بیش از  18و حتی  08درصد) از

بلندترین درختان ،متوسط بود (معیری و همکاران1311 ،؛

گسترش هرچه بیشتر بیماری جلوگیری خواهد کرد.

حسینزاده و نجفیفر .)1392 ،از نکات قابل توجه در مورد

سرشاخهها و تنههای قطع شده را باید به صورت بهداشتی از

رابطه شدت بیماری و مساحت تاج این بود که درختانی که

جنگل خارج نمود تا از شیوع بیشتر بیماری جلوگیری شود.

شدت بیماری در آنها زیاد بود تاج نسبتا کوچکتری داشتند که

تبدیل این مقطوعات به زغال هم منجر به نابودی عوامل

با توجه به اینکه نخستین نشانههای بیماری زغالی در تاج

بیماریزا میشود و هم درآمدی را برای پوشش هزینههای

درخت و با آویزان شدن و خشک شدن شاخهها ظاهر

اجرای عملیات قطع و خروج چوب ایجاد میکند .در چنین

میشود این مساله قابل درک است (حسینزاده و پورهاشمی،

شرایطی با توجه به ایجاد درآمد زغالگیری ،میتوان از

 ،)1390اما این موضوع برای درختان شاخهزاد متفاوت بود ،به

مشارکت مردم محلی برای انجام قطع و زغالگیری استفاده

طوری که بیشترین شدت بیماری در درختانی مشاهده شد که

نمود .از طرف دیگر قطع پیشدستانه درختانی که بهطور کامل

مساحت تاج آنها بیشتر بود .این مورد با نتایج تحقیق حسینی

خشک نشدهاند فرصت تولید جست و زادآوری شاخهزاد را

( )1393در رابطه با تاثیر خصوصیات توده درختان بلوط

نیز برای بازسازی جنگل فراهم میکند (

ایرانی بر میزان خشکیدگی تاجی مطابقت داشت.

.)2021

Valipour et al.,

بیماری زغالی بلوط بهعنوان یک چالش جدی در
جنگلهای زاگرس از حدود  12سال قبل شیوع پیدا کرده و

سپاسگزاری و قدردانی

با وجود پژوهشهای متعددی که در این زمینه انجام شده

این پژوهش با همکاری کارشناسان بخش جنگل اداره کل

است ،هنوز ناشناختههای زیادی در مورد آن وجود دارد.

منابع طبیعی استان ایالم انجام شد .بدین وسیله از همه کسانی

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که ویژگیهای درختان و

که ما را در انجام این تحقیق یاری کردند ،سپاسگزاری

تودههای جنگلی تحت تاثیر این بیماری قرار میگیرند .عالوه

میشود.

بر این ویژگیهای درختان و تودهها در شدتهای مختلف
بیماری با هم متفاوت است .این تغییرات منجر به تغییر
ساختار واقعی جنگل و شکلگیری ساختار جدیدی میشوند
که با توجه به پیشرفت بیماری میتوانند باز هم تغییر پیدا
کنند .بنابراین پایش مداوم ساختار جنگلهای حساس ،مستعد
و آلود به عوامل بیماریزا برای درک و کنترل پواییهای آنها،
ارایه برنامههای مدیریتی و پروژههای عملیاتی بسیار ضروری
است .در جنگل داالب با وجود رویه زمینی  10/0مترمربعی
فقط حدود  22درصد فضا به وسیله تاجپوشش اشغال شده
است که بیانگر مسن بودن درختان است و الزم است
دخالتهای الزم بهمنظور ایجاد شرایط احیای جنگل و
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Abstract
In the last two decades, the vast areas of Zagros forests especially in Ilam province have been infected by charcoal
oak disease, which killed many Persian oak trees. This study aimed to recognize the structure of the infected stands and
to address the relationships between structural features and the tree characteristics with the infection level to the
symptoms of charcoal oak disease. For this purpose, a number of 20 sample plots was established along a 6 km transect
in Dalab protected forest to collect data such as collar diameter, diameter at breast height, height, crown area, and tree
drying degree were measured and recorded for each tree within the sample plots. The number of tree bases was 153 and
the surface area was 14.6 m2/ha, indicating a relatively high density and inventory of forests. In general, 85.5% of the
individuals had a sign of the charcoal disease and the rate of infection was higher in seed-originated trees, middle-aged
and old trees than branching bases and young ones. Based on the results, tree characteristics including collar diameter,
diameter at breast height, basal area, total height, and crown area were significantly different among different infection
levels of the disease. To understand the dynamics of stands’ structure under the charcoal disease, continuous monitoring
of the forests is necessary. Since the higher severity of the disease outbreak in middle-aged and old trees, pruning and
shrinking the infected trees’ crown to adjust the crown to root ratio as well as cutting and removing the trees which are
not restorable are among the proposed practical plans.
Keywords: Charcoal disease, Forest structure, Ilam, Oak decline, Zagros.

