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  چكيده

هاي متأثر از تودهو  ).Quercus branti Lindl( بلوط ايراني ها و درختان سالمتودهي رقابتهاي محيطخصوصيات منظور مقايسه ه ب
 مطالعه به نطقه موردم ،اطالعات جغرافيايي به كمك سامانه. ديالم انتخاب شا شمال استانهاي منطقه شلم در ، جنگلزوال بلوط

ميزان  با همگن واحد پنج ميزان خشكيدگي درختي،براساس نتايج بررسي  همگن از نظر توپوگرافيك تقسيم شد وواحد  20
نقطه  پنجروي هر كدام  متري پياده و در100شش ترانسكت منتخب همگن در هر واحد  .انتخاب گرديد مختلف خشكيدگي

سپس . ندده و سالم به نقاط تصادفي مشخص شدترين دو درخت خشكيمتر تعيين گرديد و نزديك 25 هايهاصلتصادفي به ف
گيري و آنها و درصد خشكيدگي تاج اندازه قطر تاج و ارتفاع كل نضمام نوع گونه،نها به اترين درختان اطراف آفاصله نزديك

 .محاسبه شد) Hegyi(وسيله شاخص كمي وابسته به فاصله ه وضعيت رقابتي درختان خشكيده و سالم در توده ب. شديادداشت 
همچنين . با هم فرق دارد منتخب حدهاي همگننشان داد كه ميزان رقابت درختي در سطح وا) ANOVA(نتايج تجزيه واريانس 
درختان سالم يا پيرامون  بيشتر ازدرختان خشكيده و درحال خشكيدن پيرامون داد كه ميزان رقابت درختي  نتايج آزمون تي نشان

يدگي ترتيب در واحدهاي همگن داراي كمترين و بيشترين خشكو بيشترين ميزان رقابت درختي به كمترين  .بودكمترخشكيده 
تر به فاصله نزديك هدف از قطر تاج كمتر، بلندي كمتر وتر خشكيده هدف نسبت به درختان سالمدرختان . شد مشاهدهتاجي 

تر، بلندي بيشتر و تراكم بيشتري خشكيده هدف از تاج بزرگ درختان مجاور درختهمچنين . درختان مجاور برخوردار بودند
ارتباط مستقيم دارد كه  هاي درختيتي با انبوهي توده يا تراكم گروهميزان رقابت درخه مشخص شد كبنابراين . برخوردار بودند

 اهميتتواند مينتايج اين پژوهش  .كندبتي در نقاط مختلف توده تغيير ميبسته به ميزان رطوبت در دسترس درختان، فشار رقا
ه در شرايط خشكسالي بده مرگ و مير درختان بلوط ايراني عنوان يك عامل مستعدكننه را ب وابسته به انبوهي توده رقابت درختي

  .اي بلوط دچار خشكيدگي مفيد باشدهدر مديريت احيايي جنگل نشان داده ووجود آمده اخير 
  
  شاخص كمي وابسته به فاصلهخشكيدگي، ترانسكت، قطر تاج، ارتفاع، سامانه اطالعات جغرافيائي، : هاي كليديواژه
  

  مقدمه
از اي است كه پيچيدهمهم و پديده  تيدرخ خشكيدگي

دنيا روي بلوط هاي حدود يك قرن پيش در اكثر جنگل
به  هاي بلوط زاگرسجنگلدر نيز ساليان اخير  داده و در

هرچند . پيوسته استبه وقوع هاي متوالي دنبال خشكسالي

هاي درختي دخيل متعددي در وقوع خشكيدگي هاياملع
هاي ها و بروز تنشخشكسالياصلي آن  هستند، اما منشأ

آب نتوانند خشكي شديد است كه باعث شده درختان 
دست آورده و دچار ه كافي ب اندازهه موردنياز خود را ب

، Jenkins & Pallardy, 1995( شوندميضعف فيزيولوژيك 
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Thomas & Hartmann, 1996 ،Bréda, 2000  وBigler et 
al., 2006( نحوي با ه ه بدر چنين شرايطي هر عاملي ك

تواند شد و نمو آنها در ارتباط است، ميحيات درختان و ر
ثير گذاشته و هاي محيطي تأبر مقاومت درختان به تنش

ه را مستعدتر به خشكيدگي و مرگ درختان تضعيف شد
ثر بر خشكيدگي درختان زياد بوده و مؤ هايعاملالبته . ندك

 ,.Das et al(تر بسيار مشكل استمهم هايعاملتعيين 
 هاياملتنوع ع ،هاي محققينبر اساس بررسي. )2008

فيزيوگرافي و خصوصيات ساختار توده، رقابت درختي، 
در خوار و ديگر بيماريزاها چوبهاي طغيان سوسك

و  Franklin et al., 1987( ثير دارندتأخشكيدگي درختان 
Waring, 1987(. ور ذاتي در طه كه بها امليكي از اين ع

با رشد و نمو و مربوط به توده بوده و  اه وجود داردرويشگ
. و مرگ درختان ارتباط تنگاتنگي دارد، رقابت درختي است

 هايعاملهمين خاطر برخي محققين رقابت را جزو ه ب
 & Moravie) اندستعدكننده مرگ درختان معرفي كردهم

Robert, 2003).  عاملهرچند برخي ديگر رقابت را جزو -
 ,Bugmann( دانندكننده مرگ درختان ميمساعدت  هاي

2001 ،Moravie & Robert, 2003 ،Monserud et al., 
2004 ،Temesgen & Mitchell, 2005  وBravo-Oviedo 

et al., 2006( . است كه اده نشان د اتتحقيقبرخي نتايج
در  .ثير داردميزان رقابت درختي تأ شرايط رويشگاهي بر

مرگ و مير در   مشخص شد الياهاي استرساوانتحقيقي در 
تر يا كوچككه قطر برابر سينه آنها تمركز داشت ي يهاپايه

همچنين مشخص شد كه مرگ . متر بودسانتي 15مساوي  
 درختان همجوارتراكم و مير درختي تحت اثر متقابل 

)Density effect(  كيفيت ميكروسايتو )Resource patch 
effect( ازناشي اين اثر متقابل كه گيري شد بوده و نتيجه 

 .)et al., 2010  Dweyer( باشدآب قابل دسترس گياه مي
ثيرگذاري خصوصيات فردي به تأها پژوهش برخيدر 
) ايگونهي و بيناگونهدرون(ابت تان رقيب و نوع رقدرخ

هاي در تحقيقي در جنگلبه عنوان مثال  .اشاره شده است
هاي ر متفاوت گونهنرخ مرگ و مي مشخص شد كهاسپانيا 

ي متفاوت آنها ارتباط مستقيم درختي با مقادير رقابت درخت
ثر از ماهيت ويژه أهمچنين مرگ و مير درخت مت. رددا

در . )Olano et al., 2009( درختان همجوار آن است

كه گيري شد نتيجه هاي اسپانيادر جنگل پژوهشي ديگر
ر درختان اي در مرگ و ميرقابت درختي نقش مستعدكننده

نين شدت رقابت درختي با اندازه و تراكم همچ. دارد
در  .)Linares et al., 2009( همسايه ارتباط داشت درختان
كه رقابت  نيز مشخص شد هاي سوزني برگ كاليفرنياجنگل
ها جنگل اين درختيكننده در مرگ و مير مساعدت نقش
 ،بودندمرگ  كه مرده يا مستعد به درختاني كهطوري، بهدارد

نده قرار زان در محيط رقابتي شديدتري نسبت به درخت
هاي بر اساس نتايج آناليز داده .)Das et al., 2011( داشتند

سازمان هواشناسي ) 1390تا  1386( اقليمي چند سال اخير
ايالم، خشكسالي در بخشهاي مختلف استان ايالم از 
ضعيف تا خيلي شديد اعالم شده است كه بخش مركزي 

دچار خشكسالي شديد تا خيلي شديد شده است كه  آن
 ,.Hosseini et al( هاي شلم در اين بخش واقعندجنگل
هاي زاگرس جنگل توجه به اينكه قسمت بيشتر با. )2012

يشترين هاي ايالم دچار خشكيدگي شده و بهمچون جنگل
ه هاي بلوط شده است، لذا بخسارت متوجه گونه يا گونه

توان وضعيت خشكيدگي و مرگ ميواسطه اين تحقيق 
درختي را در ارتباط با رقابت درختي بررسي نموده و از 

هاي نتايج آن در ارائه راهكارهاي مديريتي براي كليه جنگل
تاكنون در اين زمينه . ديده در زاگرس استفاده نمودآسيب
اما . هاي زاگرس انجام نگرفته استاي در جنگلمطالعه
خشكيدگي درختان بلوط ر خصوص دمقدماتي  ايمطالعه
 انجام شد هاي دشت برم شهرستان كازرونجنگل درايراني 
 3/58(بيشترين تعداد درختان خشكيده  شخص شد،كه م
- سانتي 25تا15(قطر زاد بوده و در طبقه ميانشاخه) درصد

همچنين بيشترين تعداد درختان خشكيده . قرار دارند) متر
 مشاهده شدنددرصد  75در طبقه خشكيدگي بيشتر از 

)Hamzehpour et al., 2011(.  همچنين در پژوهشي در
طور متوسط ه هاي بلوط ايالم مشخص شد كه بجنگل

اي كاهش د از تراكم اشكوب درختي و درختچهدرص 7/15
درصد آن متعلق به گونه بلوط ايراني بوده  65/97يافته كه 

 10 يهاي قطريشترين ميزان كاهش درختي در طبقهب. است
هاي بيشترين نسبت مرگ و مير در طبقه متر وسانتي 25تا

كاهش درختي در اكثر . تر بودمسانتي 75و 5،60قطري 
اي روي داده و درصد هاي درختي و درختچهگونه
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درختي در  ميزان كاهش. ها تغيير كرده استآميختگي گونه
د اما نرخ مرگ و مير در زاد بوزاد بيشتر از دانهفرم شاخه
 هايجنگل. )Hosseini et al., 2012( زاد بيشتر بودفرم دانه
در اين پژوهش كه در منطقه شلم استان مورد مطالعه  بلوط

هاي زاگرس خالص اند، همچون اكثر جنگلايالم واقع شده
) Quercus brantii(بلوط ايراني  غالبا از گونهو  بوده

- گونهروناز نوع د ابت درختي بيشتراند، لذا رقتشكيل شده
عالوه كمبود بحراني ه ب. باشداي بوده و احتماال شديد مي

تواند ك و تنش خشكي شديد حاصل از آن ميرطوبت خا
ا در اين راستا لذ .ثير بگذاردوي رقابت درختان تأبر الگ
ست كه تغييرپذيري رقابت ا اين حاضر پژوهش هدف

درختي را در رابطه با خصوصيات فردي و گروهي درختان، 
رطوبت خاك بررسي و خصوصيات  وقعيت رويشگاهي وم

هاي رقابتي درختان خشكيده يا در حال خشكيدن را محيط
مقايسه با محيط رقابتي درختان سالم و شاداب شناسايي  در
  .كند

  
  مواد و روشها

  منطقه موردمطالعه
هاي بلوط شلم واقع بر روي دامنه در جنگل  اين تحقيق

نوب شرقي شهر ايالم و در كيلومتري ج 10كوه شلم در 
منطقه مورد ). 1شكل( نيمه شمالي استان ايالم انجام گرديد

هاي شلم بوده و داراي عرض مطالعه بخشي از جنگل
شمالي و طول  36˚29′ 23˝تا 36˚32′ 56˝جغرافيايي

در . باشدشرقي مي 51˚43′ 20˝تا  51˚47′ 39˝جغرافيايي 
 2000متر تا  1500ز اين منطقه دامنه ارتفاع از سطح دريا ا

داراي چهار جهت اصلي . باشدمتر از سطح دريا مي
. هاي متنوع از ماليم تا شديد مي باشدجغرافيايي و شيب

شناسي د مطالعه بر روي چهار سازند زمينمنطقه مور
 پابده، گورپي، پابده شيل و كواترنر قرار گرفته است

)Anonymous, 2010-a( .هاي اقليميبراساس  داده 
تا  1365( ساله اخير 25ميانگين  ،ايستگاه هواشناسي ايالم

 8/16 متر وميلي 9/579 بارندگي و دما به ترتيب )1389
 چهار سالباشد كه اين مقادير براي گراد ميدرجه سانتي

 9/16 و مترميلي 8/385به ترتيب  )1389تا  1386( اخير
 كاهش بارندگي و باشد و بيانگرمي گراددرجه سانتي

هاي اساس شاخصبر. باشددر منطقه ميافزايش دما 
تاكنون شهرستان  1386از سال ) Z و SPI(خشكي معتبر 

ايالم در محدوده خشكسالي شديد تا خيلي شديد قرار 
  .)Anonymous, 2010-b( گرفته است

  

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

  

  روش تحقيق
شه محدوده منطقه مورد مطالعه بر روي نق يينس از تعپ

به كمك سامانه اطالعات  ، 1:50000توپوگرافي 
تفاع از سطح هاي شيب، جهت و اراليه) GIS(جغرافيايي 

جهت جغرافيايي به چهار جهت اصلي، . شد استخراجدريا 
 و 60تا  30 ،30صفرتا(شيب بر حسب درصد به سه طبقه 

 طح دريا به دو طبقهو ارتفاع از س) 60از بيشتر 
بر اساس . تقسيم شد )متر2000تا1700و1700تا1500(
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هاي طبقه بندي شده فوق، سطح منطقه گذاري اليهرويهم
واحد همگن از  20بندي شد و تعداد مطالعه مونه مورد

 3در هر واحد همگن  .دست آمده نظر توپوگرافيك ب
ر د. هكتاري در عرصه پياده شد 1/0اي شكل پالت دايره

ها پايه بدأهر پالت تعداد درختان، وضعيت سالمت تاج، م
به  .و فرم رويشي آنها به تفكيك گونه يادداشت گرديد

منظور ارزيابي وضعيت خشكيدگي در واحدهاي همگن، 
صورت ه ببندي خشكيدگي تاج هر يك از درختان طبقه
خشكيدگي تاجي، % 5كمتر از =سالم: انجام شدزير 

% 66تا  34=دگي تاجي، ماليمخشكي% 33تا  5=ضعيف
 خشكيدگي تاجي% 66از  تربيش =خشكيدگي تاجي، شديد

)Kabrick et al., 2008(.  هر ميزان خشكيدگي در سطح
 وع درصد خشكيدگي تاجيبر اساس مجم واحد همگن

 ,.Hosseini et al(هكتاري 1/0نمونه  قطعه 3در سطح 
زان مي گن باواحد هم 5 ،اين اساس بر. شد تعيين) 2012

منظور مطالعه رقابت درختي ه ب مختلف خشكيدگي
واحدهاي همگن منتخب از نظر ارتفاع از . شد انتخاب

سطح دريا و شيب دامنه در موقعيت نسبتا يكساني بوده و 
در هر واحد . نظر جهت جغرافيايي متفاوت بودندصرفا از 
منظور توزيع بهتر درختان هدف در سطح واحد، ه بهمگن 

صورت سه زوج عمود ه بمتري 100وتاه ك شش ترانسكت
روي هر  پياده و درمتر از يكديگر 100بر هم و به فاصله 

و در مجموع متر  25 هايهاصلنقطه تصادفي به ف 5كدام 
تعيين  )حداقل تعداد الزم از نظر آماري( نقطه تصادفي 30

ه و سالم به نقاط ترين دو درخت خشكيدگرديد و نزديك
سپس . ندمشخص شدتان هدف عنوان درخه بتصادفي 

نضمام نوع ترين درختان اطراف آنها به افاصله نزديك
در امتداد درخت مجاور و ( قطر تاج گونه، قطر برابر سينه،

-اندازهآنها ارتفاع كل و درصد خشكيدگي تاج  ،)هدف
وضعيت رقابتي درختان . گيري و يادداشت گرديد
ابسته به وسيله شاخص كمي وه خشكيده و سالم در توده ب

فاصله كه محاسبه آنها بر اساس پارامترهاي قطر تاج 
-دف و همسايه و فاصله بين آنها ميدرختان ه

  ).Hegyi, 1974(دمشخص ش ،)1رابطه(باشد
 1 رابطه

     CIHegyi= ∑(crj/cri)
1.3/distij 

0.4  

متوسط شعاع تاج درختان بر حسب متر، : cr: كه در آن
iوj :سايه و هدف،به ترتيب معرف درختان هم : distij  

فاصله افقي بين درختان همسايه و درخت هدف بر حسب 
  .متر

همچنين در هر واحد همگن شاخص رطوبت نسبي 
گيري پارامترهاي بر اساس اندازه )TRMI( توپوگرافيك

جهت  درجه شيب، ،)يال، دره، دامنه( موقعيت توپوگرافيك
 شد تعيين) تحدب، تقعر، مستقيم( شكل شيب شيب و

)Parker et al., 1982(. ابتدا در عرصه  رهاي يادشدهپارامت
دست ه سپس با استفاده از مقادير ب. گيري يا ثبت شداندازه

آمده در عرصه، ارزش عددي متناظر هر پارامتر از اشل 
جمع حاصل. راي آن پارامتر استخراج شدارزش موجود ب

 پارامتر فوق معادلهاي استخراج شده براي چهار ارزش
است كه اين عدد  شاخص رطوبت نسبي توپوگرافيك

هرچه اين عدد به . قرار دارد 60نهايي بين دو عدد صفر و 
تر باشد، بيانگر رطوبت نسبي بيشتر رويشگاه نزديك 60
  .)Guarin & Taylor, 2005( باشدمي

  
  هاتجزيه و تحليل داده

 هاي تراكممتغير ميانگينها، پس از تحليل مقدماتي داده
مرده در حال خشكيدن و تعداد در هكتار درختان  وده تو

. دست آمده بمنتخب واحدهاي همگن  در هر يك از
آوري شده از بررسي اثر رقابت هاي جمعهمچنين داده

مقايسه مقادير درختي، در هر واحد همگن تحليل شده و 
هاي همگن بين واحد دست آمده شاخص كمي رقابته ب

ه درختان خشكيده و سالم ب نو در هر واحد همگن نيز بي
ها از آزمون دادهبودن نرمالتست براي . آمد عمل

ها همگني واريانستعيين كولموگروف اسميرنوف و براي 
اي انجام تجزيه واريانس و بر. شد از آزمون لون استفاده

ها به ترتيب از ميانگين دوگانهچندگانه و  هايمقايسه
ANOVA بررسي ارتباط  رايبو جفتي غير، دانكن و تي

رختان هدف و مجاور هاي دخصوصيات اندازه
با ) هاي رقابتي درختان زنده و مردهخصوصيات محيط(

. استفاده شد از همبستگي پيرسوننيز ميزان رقابت درختي 
رقابت درختان هدف در سه طبقه  همچنين مقادير شاخص
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ه و نتيجه ب مقايسه شده)  بلندكوتاه، متوسط و (بلندي 
  .مودار نشان داده شدصورت ن

  
  نتايج

دست آمد ه بر اساس نتايج حاصله تعدادي واحد همگن ب
واحد همگن  20 در نهايتكه با حذف واحدهاي مشابه 

واحد همگن از آنها در  8دست آمد كه ه توپوگرافيك ب

واحد همگن در  12متر و 1700طبقه ارتفاعي بيشتر از 
. يا قرار گرفتندمتر از سطح در 1700طبقه ارتفاعي كمتر از 

 1700در طبقه ارتفاعي كمتر از واحد همگن انتخابي  5
به ترتيب ميزان مرگ و مير متر از سطح دريا قرار دارند كه 

، 9شامل واحدهاي با كد  كمترين درختي از بيشترين به
  ).2شكل(هستند 18و  15، 14، 12

  

  
  نقشه واحدهاي همگن توپوگرافيك منطقه مورد مطالعه -2شكل

  

واحـدهاي همگـن    بين ختاندر يرقابت وضعيتمقايسه 
  منتخب توپوگرافيك

مقادير نتايج تجزيه واريانس رقابت درختي نشان داد كه 
در منتخب واحدهاي همگن  شاخص رقابت درختي در

. )1جدول(با هم اختالف معني دار دارد% 95سطح آماري 
بت ها نشان داد كه كمترين ميزان رقاميانگين نتايج مقايسه

جهت جغرافيايي ( 18گن شماره درختي در واحد هم
 هايدر واحد درختي و بيشترين ميزان رقابت) غربي

هاي جغرافيايي جهتبه ترتيب با ( 15و  14همگن شماره 
رين ميزان كمت همچنين  .باشدمي )و جنوبي يشمال

و 14و بيشترين آن در واحدهاي  18خشكيدگي در واحد 
  .بود 15

  
 مورد مطالعه تجزيه واريانس مقادير رقابت درختي در سطح واحدهاي همگننتايج  -1جدول

  ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات Hegyiشاخص
F آماره 

  سطح
  معني داري 

  012/0  296/3  694/1 4 778/6  بين گروه
      514/0 233 778/119  درون گروه

      237 556/126  كل
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  ده و مردهرقابتي درختان زن وضعيتمقايسه 
جفتي نشان داد كه ميزان رقابت غيرنتايج مقايسه تي 

رده با درختان هدف زنده فرق درختي درختان هدف م

شاخص رقابتي مقادير طور متوسط ه ب).  2جدول(دارد
 درختان هدف زندهاز  بيشتر )79/0( درختان هدف مرده

  .بود )52/0(
  

  نده و مردهمقادير رقابت درختان هدف ز نتايج مقايسه -2جدول
آزمون لون براي همگني

هاواريانس هاآزمون تي براي مقايسه ميانگين   

F آماره
معنيسطح

آماره  tداري  درجه آزادي 
 سطح

داريمعني   
شاخص رقابت

Hegyi 
هافرض برابري واريانس  178/9003/0869/2-  236 004/0  

هافرض عدم برابري واريانس  977/2-  939/184  003/0  

  
هاي رقابتي درختـان زنـده و   ايسه خصوصيات محيطمق

  مرده
نتايج نشان داد كه درختان هدف مرده در مقايسه با 

 تر، بلندي كمتر وده داراي تاج كوچكدرختان هدف زن

به درختان همسايه بوده و درختان  يترفاصله نزديك
تر و تراكم بيشتري مجاور پيرامون آنها از تاج بزرگ

  .)2و شكل 4و3هايجدول(ند برخوردار هست

  
  نتايج همبستگي پيرسون مقادير رقابت درختي با برخي خصوصيات درختان همجوار -3جدول

عرض تاج درخت 
 )m(هدف

بلندي درخت
 )m(هدف

عرض تاج درخت 
  )m(مجاور

بلندي درخت 
  )m(مجاور

فاصله  همجواري 
)m(  

  -Hegyi *485/0- **587/0- **585/0  **771/0  **782/0شاخص
  %95معني داري در سطح *، %99داري در سطح معني**

 
هاي بلندي درختيه واريانس رقابت درختي در كالسهنتايج تجز -4جدول  

آمارهF  ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات Hegyiشاخص   معني داري 
  000/0  513/19  012/9 2 023/18 بين گروه

      462/0 235 532/108 درون گروه
       237 556/126 كل
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  هاي بلندي درختيسه ميانگين شاخص رقابت در كالسهمقا -2شكل

  
ــت نســبي    ــا رطوب ــي ب ــت درخت ــزان رقاب ــاط مي ارتب

  توپوگرافيك
نتايج نشان داد كه ميزان رطوبت نسبي توپوگرافيك در 

 كه طوريه دارد، ب همگن منتخب با هم فرقواحدهاي 
 15كمترين ميزان رطوبت نسبي توپوگرافيك در واحد 

جهت ( 9و بيشترين آن در واحدهاي  )جهت جنوبي(
همچنين رقابت درختي . بود )جهت شمالي( 14و  )شرقي

 ،مستقيم نشان داد ا رطوبت نسبي توپوگرافيك رابطهب
 دار نبودهمبستگي آنها از نظر آماري معني هرچند كه

  .)5جدول(
  

  خشكيدگي درختي در منطقه مورد مطالعه ميزان و TRMIميزان تگي پيرسون ميزان رقابت درختي با همبس - 5جدول
  TRMIشاخص درجه خشكيدگي تاج هاشاخص
  Hegyi  *358/0 260/0شاخص
  TRMI 683/0- 1شاخص

  

  بحث
 عاملنشان داد كه رقابت درختي يك رو پژوهش پيشج نتاي

قه مورد مطالعه تان در منطخشكيدگي درخكننده مستعد
 تحت تنش خشكي چرا كه بر روي درختاني كه .است

ده و موجب فشار بيشتري وارد كر ،اندقرار گرفته بيشتري
 كه نشان دادنتايج همچنين  .شودخشكيدگي بيشتر آنها مي

راي خشكيدگي درختي دارقابت در واحدهاي همگن ميزان 
خص كه بيشترين مقدار شا طوريه كند، بمتفاوت فرق مي

و  داراي خشكيدگي زيادهمگن  هايدر واحد رقابت
داراي همگن  هايرقابت در واحد شاخص كمترين ميزان

 در برخي واحدهاي همگن كه مقدار. ودبخشكيدگي كم 
 ترهاي جنگلي انبوهاست، تودهبوده  زياد درختي خشكيدگي

و تراكم درختان در واحد سطح بيشتر بوده و در نتيجه 

. اندار گرفتهنزديكي نسبت به يكديگر قردرختان در فاصله 
چنانچه در . اين درختان بيشتر استبين  در نتيجه رقابت

خاك در  اين شرايط خشكسالي اتفاق افتد و رطوبت
، رقابت بين درختان براي كسب دسترس درختان افت كند

رطوبت مورد نياز خود بيش از پيش شده و در نتيجه فشار 
تر شده و درختان ضعيف ررقابتي بر روي آنها بيشت
 نتايج آناليز مقادير شاخص .شوندسرخشكيده يا خشك مي

نشان داد كه مقدار  )TRMI( رطوبت نسبي توپوگرافيك
 تري همگن انبوهواحدهاتوپوگرافيك در رطوبت نسبي 

گونه واحدها كه مقدار رطوبت خاك در در اين. بيشتر است
است،  نقاط سايردسترس گياه در شرايط عادي بيشتر از 

و در نتيجه تراكم توده  پذير بودهاستقرار نهالها بيشتر امكان
اما  .وجود داردچرا كه ميكروسايت بهتري  ،شودبيشتر مي
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در مواقع خشكسالي و بروز خشكي شديد رطوبت مورد 
نياز درختان در خاك به مقدار بيشتري نسبت به نقاط 

تر بوده و اطراف پايين آمده و در نتيجه تنش خشكي شديد
با توجه به . آيدرقابتي بيشتري بر درختان وارد ميفشار 

خت اينكه تراكم توده در اين نقاط بيشتر است، لذا تعداد در
اين نتايج با  .وندشبيشتري در واحد سطح خشكيده مي

در خصوص اثر تراكم  Dewyer et al. (2010) هاييافته
از . ي داردهمخوان و درختان بر ميزان رقابت درختيتوده 

تر هاي گرمواحدهاي همگن كه در جهتطرفي در برخي 
ار رطوبت نسبي توپوگرافيك مانند جنوبي قرار دارند و مقد

كم است، ميزان خشكيدگي زياد و ميزان شاخص  آنها نيز
گونه طبيعي است كه در اين. رقابت درختي هم زياد بود

ش تابتر و ايط گرمدر شر واحدها به لحاظ واقع بودن
ميزان رطوبت خاك در دسترس  نور خورشيد، تر طوالني

درختان كم است و با وقوع خشكسالي و بروز تنش 
برخي  بنابراين. شودميزان رطوبت كمتر مي خشكي، 

بودن  اما دليل زياد .شونديدرختان سرخشكيده يا خشك م
رقابت درختي در اين نقاط احتماال به الگوي پراكنش 

اينكه  در اين نقاط به لحاظ. گرددن برميمكاني درختا
 اندقرار گرفتهو گروهي اي ه صورت كپهدرختان ب

لذا با توجه به ، )مشاهدات شخصي در منطقه مورد مطالعه(
ها و خل كپهفشار رقابتي در دا ،رطوبت خاك كم بودن

شود درختان هاي درختي زياد شده و باعث ميگروه
فشار  تر مغلوب شده و تحت تنش خشكي وضعيف

 بنابراين. خشكيده شوند درختان همجوارمضاعف رقابتي 
مرده هم در اين نقاط معموال  پراكنش درختان خشكيده و

چون الگوي خشكيدگي و مرگ درختان در  ،اي استكپه
اين  .محيط پيرامون است فيزيكياين نقاط تابع شرايط 

در خصوص اثر  Dewyer et al. (2010) هاييافتهنتايج با 
اي و الگوي پراكنش كپه )رطوبت خاك( تجانس منبعم عد

. بر ميزان رقابت و خشكيدگي درختان همخواني دارد
الگوي رقابت درختي در (دو صورت  بنابراين در هر

ر و الگوي رقابت تانبوهتر و مرطوبواحدهاي همگن 
با وجود  )ترواحدهاي همگن خشك و گرمدرختي در 

ول بين درختان وجود صورت معمه اينكه فشار رقابتي ب
رقابت درختان براي  ،دارد، اما با بروز تنش خشكي شديد

تر نياز بيش از پيش شده و به خشكيدهكسب آب مورد 
همچنين . كندشدن درختان تضعيف شده كمك مي

Dewyer et al. (2010) اثر متقابل بين  خود نيز در پژوهش
يد و يرا تأهاي همسايه ميكروسايت و تراكم پايه كيفيت

كه اين اثر متقابل از آب قابل دسترس گياه  اذعان داشتند
  .ت مي گيردنشأ

 تشدبنتايج بررسي شرايط رقابتي درختان زنده و 
ابتي آنها با هم خشكيده يا مرده نشان داد كه الگوي رق

هم ناشي از خصوصيات  تفاوت متفاوت است و اين
با هاي رقابتي درختان خشكيده در مقايسه متفاوت محيط

 .Linares et al هاياين نتيجه با يافته درختان زنده است
نتايج  .همخواني دارد Das et al. (2011)و  (2010)

زنده و مرده نشان داد كه اين دو هدف مقايسه درختان 
. فاوتي برخوردارندگروه از شرايط و محيط رقابتي كامال مت

 تر و بلندي كمتريتاج كوچك مرده از هدف درختان
جوار پيرامون آنها با فاصله وردار بوده و درختان همبرخ

كه تراكم آنها در  طوريه ب اند، تري قرار گرفتهنزديك
بنابراين در چنين . اطراف درختان هدف زياد است

بيشتري از دف تحت فشار رقابت شرايطي درختان ه
. شوندتان مجاور قرار گرفته و بيشتر متأثر ميسوي درخ

تر مجاور درختان هدف مرده بزرگ همچنين تاج درختان
اين گروه از درختان مجاور به لحاظ داشتن . بودو بلندتر 
تر مسلما از حجم ريشه بااليي هم برخوردارند تاج بزرگ
بر روي درختان هدف بيشتر بوده  فشار رقابتي و در نتيجه

ولي در  .و قادر به خشكاندن يا از بين بردن آنها هستند
 تر و بلندي بيشتريزنده از تاج بزرگل درختان هدف مقاب

هم  تريمسلما متناسب با آن ريشه گسترده برخوردارند و
توانند آب و مواد موردنياز دارند كه در ميدان رقابتي مي

درختان مجاور آنها از تراكم كمتر و . خود را كسب نمايند
خوردار بوده و در فاصله بيشتري تري برقطر تاج كوچك

در نتيجه كامال بديهي . اندقرار گرفتهدرختان هدف  از
تر بوده و ن رقابتي آنها داراي سطحي گستردهاست كه ميدا

در نتيجه . شوندرقابت درختان مجاور ميثر از كمتر متأ
و تنش وارده بر آنها به هنگام خشكسالي كمتر بوده 

 ،شوند و در شرايط بروز خشكسالي شديدخشكيده نمي
اي زاگرس و در هدر جنگلهمچون خشكسالي رخ داده 
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هاي ماليم تا دچار سرخشكيدگي منطقه مورد مطالعه،
نيز در  Olano et al. (2009)به عالوه، . شوندمتوسط مي

ثر از هار داشتند كه مرگ و مير درخت متأنتايج خود اظ
ه همچنين نتايج ب. درختان همجوار آن است ماهيت ويژه

 Hamzehpour et al. (2011)دست آمده فوق با نتايج 
همخواني دارد، چرا كه در نتايج ايشان مشخص شد كه 
درختان خشكيده اكثرا از قطرهاي كمي برخوردار بوده و 
بر اساس نتايج پژوهش حاضر درختان هدف خشكيده يا 

 طور كلي اندازهه و ب در حال خشكيدن اكثرا داراي تاج
  .تري بودندكوچك

خودي خود و ه توان گفت كه رقابت به طور كلي ميب
ا ميزان آن در طور ذاتي بين تمام درختان وجود دارد امه ب

ي اين تفاوتها در سطوح درخت. كندنقاط مختلف فرق مي
هاي رقابتي آنها و به خصوصيات فردي درختان و محيط

- تودهدر سطوح توده و اكوسيستم به موقعيت رويشگاهي 
هاي يتدر موقع عالوهه ب .ها و انبوهي توده ارتباط دارد

يزان رطوبت در دسترس درخت رويشگاهي مختلف م
بت رطوكاهش كند و با بروز تنش خشكي ميزان فرق مي
بنابراين كمبود . گيردهاي مختلف صورت ميبه نسبت
 فشار رقابتي از طريق افزايشطور غيرمستقيم ه رطوبت ب

گذارد كه در اين شدن آنها اثر مي هخشكيد بين درختان بر
توان گفت كه در بنابراين مي .ييد واقع شدتأ پژوهش مورد

در نقاطي كه ميزان رقابت درختي بيشتر است، درختان 
شرايط بحراني همچون خشكسالي رخ داده اخير، تنش 
خشكي بيشتري احساس كرده و احتمال خشكيدگي و 

با توجه به اينكه عامل رقابت . مرگ در آنها بيشتر است
از و ساختار توده است، لذا  وهي تودهدرختي وابسته به انب

هاي توان در مديريت احيايي جنگلنتايج حاصل از آن مي
هاي يدگي از قبيل كاهش رقابت در تودهبلوط دچار خشك

كاستن فشار رقابتي تر از طريق تنك كردن آنها و انبوه
تر مجاور از طريق تر بر درختان كوچكدرختان بزرگ

  .كرد استفاده آنهاهاي گسترده هرس تاج
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Abstract 
This research was carried out to compare two oak (Quercus brantii) stands (healthy and affected by oak 
decline) in respect to characteristics of competitive environments in Shalam Forest, located at north of 
Ilam province of Iran. The study area was divided into 20 topographical homogeneous units, using GIS 
method. Considering the dieback rate at the units, five homogeneous units with different dieback rates 
were selected. After that, six transects (100 m. length) were allocated at each of the units and five points 
were laid on them at 25 m. intervals, using the systematic random statistical method. The two closest dead 
and alive trees to the points were identified. Finally, some characteristics of the focal trees around the two 
selected trees were measured and recorded, including their distance to the focal trees, species, crown 
diameter and total height. Competitive condition of the focal alive and dead trees in the stands was 
computed by Hegyi index. The data were analyzed, using ANOVA and t-test statistical methods. Results 
showed that there was significant difference between the homogeneous units in respect to the tree's 
competition rate. According to the t-test results, competition rate of the dry and almost dry trees was 
greater than that of the healthy or less dried trees. The lowest and the greatest tree competition rates were 
found in the homogenous units with lowest and greatest crown dieback rate, respectively. The focal 
dieback trees had lower crown diameter, total height and distance to the neighboring trees in comparison 
to the focal healthy trees, whereas the neighboring trees to the focal dieback trees had greater crown 
diameter, total height and density. It might be concluded that tree's competition rate has direct correlation 
with stand or tree groups density which varies, depends on available soil moisture content and 
competitive stress at different parts of the stand. The results of this research can highlight importance of 
tree competition, dependant on stand density as a predisposing factor of oak trees mortality at drought 
conditions, occurred at recent years and can be useful for rehabilitation management of the oak forests 
under dieback condition. 
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