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  چكيده 

برخي پارامترهاي بويراحمد،  در منطقه تنگ سولك استان كهگيلويه وزوال منظور ارزيابي شدت بحران در اين پژوهش به
هاي منطقه و بودن جنگلبا توجه به تنك. بررسي شدند تا حساسيت آنها در شدت ابتال به بحران زوال مشخص شود ساختاري منطقه

  Fierke، از روشبراي ارزيابي شدت بحران. شدانجام يك هكتاري  نمونه قطعه 100 در برداريهدف بررسي درختان خشكيده، نمونه
 را) CCC(پوشش هاي تاجشود كه شاخص خشكيدگي طبقهخشكيدگي تقسيم مي طبقه ششپوشش به  تاج در اين روش. تفاده شداس

شاخص  ،در نهايت. دكنرا تعريف مي) BEC( ي تنههاهاي واضح روي تنه، شاخص سوراخزمان تعداد سوراخ مه. دكنمشخص مي
بندي درختان سبب تقسيم REIارزش . شودمحاسبه مي CCCو   BECمجموعاز ) REI(براي بحران زوال  ارزيابي شدت خشكيدگي

 تنها كه پژوهش نشان داداين نتايج . دننكاي از شدت بحران را مشخص ميهها، اندازطبقهشود كه هريك از مي Ⅰ ،Ⅱ ،Ⅲطبقهدر سه 
شدت ضعيف بحران  طبقهبرگ منطقه در ان پهندرختدرصد  86همچنين . انددرختان منطقه به پديده خشكيدگي دچار شده درصد 11

  . متوسط يعني مرحله پيشروي زوال قرار دارند طبقهدرختان خشكيده در درصد  14 فقطزوال هستند و 
  
   .، مديريت بحرانبلوط ايراني، ساختار جنگل،  شاخص ارزيابي سريع زوال: هاي كليديواژه

  
  قدمهم

) Oak decline(هاي گذشته، زوال درختان بلوط سالدر 
در خشك هاي خشك و نيمهاساسي جنگل عنوان مشكلبه

هاي مياني و جنوبي زاگرس مطرح شده است  قسمت
)Hamzehpour et al., 2012.(  اين پديده سبب خشكيدگي

سازگان جنگل و بوماست تاج و پوسيدگي تنه درختان شده 
رشد درخت آلـوده در پديده زوال، . اندازد ميبه مخاطره را 

هاي زيستي  هاي بين تنشواسطه كنش و واكنش به و كم شده
 Linares et(آيد  وجود ميو محيطي، حمله آفات ثانويه به

al., 2011 .(به سرعت  هاي زاگرس، پديده زوالدر جنگل
بخش قابل توجهي از  ديدنآسيب سببگسترش يافته و 

 Hamzehpour et( است شده نگلي بلوطهاي ج رويشگاه

al., 2012; Hoseinzadeh et al., 2015(.  در اين زمينه در
 نمونه قطعه سهبا استفاده از ) Hoseini  )2012داخل كشور،
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 100به فاصله  تصادفي -منظمصورت مترمربعي به 1000
 Quercus(بلوط ايراني متر از يكديگر، آلودگي درختان 

brantii ( شلم استان ايالم به سوسك چوبخوار را منطقه
 نتيجه اين پژوهش نشان داد كه آلودگي. گيري كرداندازه

متر از سطح دريا  2000تا  1700در طبقه ارتفاعي  درختان
و   Hamzehpour.تر بودهاي ارتفاعي پايينبيشتر از طبقه

درخت  30با استفاده از روش تصادفي، ) 2012(همكاران 
را در دشت برم بلوط ايراني ت سالم درخ 30خشكيده و 

نتايج اين پژوهش نشان . كازرون مورد ارزيابي قرار دادند
زاد بيشتر از  هاي شاخهميزان خشكيدگي در تودهكه داد 
همچنين بيشترين تعداد درختان خشكيده در . زاد استدانه

 .گزارش شدنددرصد  75خشكيدگي بيشتر از  شدت

Hoseini   با استفاده از روش ) 2014(و همكاران
نقطه به فاصله  پنجمتري و پياده كردن  100هاي ترانسكت

درختان خشكيده كه متر روي آن به اين نتيجه رسيدند  25
تر، از قطر تاج كمتر، نسبت به درختان سالمبلوط ايراني 

بلندي كمتر و فاصله نزديكتر به درختان مجاور خود 
رختي كه وابسته به ايشان اهميت رقابت د. برخوردار بودند

عنوان يك عامل مستعد كننده مرگ و انبوهي توده است را به
با ) Hoseini  )2015.مير درختان بلوط ايراني بيان كردند

 ششدر  اصله بلوط ايراني 60گيري استفاده از اندازه
زاد، خشكيدگي ترانسكت موازي گزارش كرد كه درختان دانه

همچنين اندازه . ندشتدا هاگروهتاجي كمتري نسبت به جست
خشكيدگي تاجي درختان در ارتباط با اندازه تاج، روند 

به بررسي ) 2015(و همكاران   Mahdavi.شتمشخصي ندا
با استفاده از بلوط ايراني وضعيت درختان خشكيده 

هاي منطقه بيوره هكتار از جنگل 96آماربرداري صددرصد 
ها نشان داد تحليل دادهنتايج تجزيه و . استان ايالم پرداختند

 5/11كه درصد كل خشكيدگي در منطقه مورد بررسي 
هاي غربي و جنوبي و  بيشترين اندازه در جهت و بوددرصد 

هاي شرقي و شمالي ديده در جهت اندازهكمترين 
با هدف ) Pourhashemi )2015و   Hoseinzadeh.شد مي

با رابطه  هاي تاج درختان بلوط ايراني دربررسي شاخص
متر مربع روي  2500به مساحت  نمونه قطعه 12خشكيدگي، 

 اين پژوهشنتايج . نمونه تصادفي برداشت كردندخط سه
زاد بلوط با درجات كم درصد درختان دانه 57نشان داد كه 

هاي همچنين شاخص. اندتا شديد دچار خشكيدگي شده
 هدرصد رابط 99سطح تاج، طول تاج و حجم تاج با احتمال 

شاخص تراكم تاج، . داري با ميزان خشكيدگي دارندمعني
با اندازه خشكيدگي بلوط نشان بيشترين رابطه را 

 ارتباط به بررسي) 2015(و همكاران   Hoseinzadeh.داد

 در ايراني بلوط زوال گسترش با بلندي و پستي هايعامل
نمونه  قطعه 12اين منظور به. ايالم پرداختند سياه مله جنگل

در دو جهت شمالي و جنوبي و دو طبقه ارتفاعي آري  25
 كه نتايج پژوهش نشان داد. همراه با سه تكرار انتخاب شد

 مختلف هايجهت در رويه زميني و تاج طول ارتفاع، قطر،

داري معني تفاوت دريا، سطح از مختلف ارتفاعات و دامنه
 درختان خشكيدگي اندازه بر دامنه جهت حال اين با ،شتندا

  . شتدا دارمعني اثر زاد دانه
 به) 2011(و همكاران   Linares،در خارج از كشور
هاي در جنگل  (Cedrus atlantica)بررسي حساسيت سدر 
با استفاده از  پژوهشگران مذكور. شمال مراكش پرداختند
در تركيب با ) Natural history(بررسي پيشينه طبيعي 

گونه سدر را در گيري زميني از ساختار جنگل، زوال نمونه
كه نتايج نشان داد . اي بررسي كردندهاي مديترانهجنگل

، حمله كرم صدپا به برگ و زيادكمبود آب، درجه حرارت 
هاي هاي منطقه، دليلهاي درختي توسط ميمونتخريب گونه

و   Fan .هاي سدر مراكش هستندحذف گونه سدر در جنگل
اي قرمز هبررسي خشكيدگي بلوطبه) 2012(همكاران 

)Red oak(،  سفيد)White oak (ها در سيماي و ديگر گونه
. ياالت متحده آمريكا پرداختندا) Ozark(ازارك  سرزمين

درصد  60نتايج پژوهش نشان داد كه بلوط قرمز با 
 7بلوط سفيد  .، بيشترين خشكيدگي را داشتخشكيدگي

خشكيدگي  درصد 5 نيز بلوط جز بههاي گونه سايرو درصد 
بررسي زوال جنگل به) 2015(و همكاران   Hanula.داشتند

. شرقي آمريكا پرداختند در جنوب Oconeeدر جنگل ملي 
هاي گيريآري براي اندازه چهارهاي نمونه قطعهايشان از 

بين كه نتايج نشان داد . استفاده كردند در اليه علفي ساختار
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  . وجود داشتي اليه علفي با زوال همبستگي منف تراكم
هاي هنوز در مرحله داخل كشورارزيابي زوال در 

هاي هنوز تحقيقات جامع در زمينه شدت .مقدماتي است
 .هاي الزم براي آنها انجام نشده استخشكيدگي و واكنش
برخي منظور ارزيابي شدت بحران زوال، در اين پژوهش به

. قرار گرفتندسنجي مورد حساسيت ،پارامترهاي ساختاري
هاي يتلساز نوع و حجم فعاتواند زمينهاين ارزيابي مي
  .باشد آيندهسازماندهي عمليات  برايگيري ترميمي و تصميم

  
  هامواد و روش
  مطالعه منطقه مورد

 .بودسولك  منطقه مورد بررسي، حوزه آبخيز تنگ  
 15در حدود هكتار  1000با مساحت سولك  جنگل تنگ

در جنوب استان كهگيلويه و كيلومتري شهرستان ليكك 
و عرض  50˚17 ́تا 50˚11΄ طول جغرافيايي دراحمد بوير

در منطقه  . واقع شده است  30˚37 ́تا 30˚35΄ جغرافيايي
ماه افزايش و رطوبت مورد بررسي، دماي هوا در پايان بهمن

كمترين رطوبت نسبي متعلق به ماه . يابدنسبي هوا كاهش مي
اي هاي منطقه مشابه اقليم مديترانهبارشتوزيع . خرداد است

عمق هستند كه در  طور عمده كمهاي منطقه بهخاك. است
هاي گياهان در سطح زمين ظاهر ها ريشهبعضي منطقه

دليل كمبود اقتصادي، امروزه به - از نظر اجتماعي. اند شده
هاي محلي اين بودن درآمد، بيشتر خانوار كمامكانات و 

خانوارهاي باقيمانده نيز . اندمهاجرت كردهحوزه از جنگل 
ماه تا  سكونت دايم در جنگل ندارند و در فاصله زماني آبان

هاي البته جنگل. كننداواخر زمستان به گرمسير كوچ مي
عنوان چراگاه منطقه از سوي روستاييان حاشيه جنگل به

در اين حوزه، اراضي كشاورزي . گيردمورد استفاده قرار مي
. )Zandebasiri & Parvin, 2012(ي نيز وجود دارند و باغ
هاي بلوط ايراني، زربين، كيكم، زالزالك و بنه در منطقه گونه

هاي زربين طبيعي نيز درخت. شوندمورد بررسي مشاهده مي
. دهندبلوط را تشكيل مي -فرد زربينهاي منحصر بهتوده

ال و شروع زو درختان بلوط هاي گذشته اثر خشكيدگيسال
  . ه استدر منطقه مشاهده شد

  روش پژوهش
، پژوهشهاي منطقه و هدف با توجه به تنك بودن جنگل

برداري تصادفي با قطعات برداري از روش نمونهبراي نمونه
و درصد  10 آماربرداري شدت. با سطح بزرگ استفاده شد

اين به. درنظر گرفته شد ، يك هكتارها نمونه اندازه قطعه
عه نمونه يك هكتاري مورد بررسي قرار قط 100ترتيب 
بر بررسي شدت بحران، برخي  در قطعات نمونه عالوه. گرفت

ها از جمله گونه، مبدأ زادآوري، پارامترهاي ساختاري توده
با توجه . گيري شدندها اندازهقطر برابر سينه و تعداد جست

زاد هاي شاخهشناخت پايه ،هاي زاگرسبه اينكه در جنگل
هاي زيادي دارد زاد، پيچيدگيهاي دانههاز پاي

)Pourhashemi & Panahi, 2010; Pourhashemi et al., 

، در اين پژوهش تنها فرم ظاهري درختان يعني )2015
بنابراين . گروه بودن، مالك عمل قرار گرفتتنه و جست تك

زاد و جاي دانهبه "تنهدرختان تك"از اصطالح 
هاي  در پايه. زاد استفاده شدجاي شاخهبه "گروه جست"

قطر برابر سينه استفاده  جاي بهگروه  قطر جست زاد از شاخه
منظور قطر قطورترين جست در مركز يك كه  شد

از  ،همچنين. )Pourhashemi et al., 2015( بودگروه  جست
هاي براي تشكيل طبقهمتري  چهار سانتيهاي قطري طبقه

هاي گونه وت خشكيدگيبا توجه به تفا .قطري استفاده شد
برگ در منطقه مورد بررسي، هاي پهنزربين و گونه

مورد بررسي قرار برگ هاي پهنبراي گونهتنها  خشكيدگي
درختان بادافتاده  ،خشكيدگي ترمنظور بررسي دقيقبه. گرفت
  . ها لحاظ نشدندكن شده در محاسبهو ريشه

استفاده شد   Fierkeبراي ارزيابي شدت زوال از روش
)Fierke et al., 2007 .(درختان  پوشش ، تاجدر اين روش

خشكيدگي مختلف  طبقه ششبه  دچار خشكيدگي،
)Crown Condition Classes: CCC (1شرح جدول به 

  .دنشوتقسيم مي
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  Fierkeش در روش شپوهاي خشكيدگي تاجطبقه - 1جدول 
  پوشش تاج درصد 33تا 1خشكيدگي:1طبقه خشكيدگي   بدونسالم  طبقه:صفرطبقه
  پوشش درصد تاج 99تا  67خشكيدگي:3طبقه پوششدرصد تاج 66تا  34خشكيدگي :2طبقه
هـاي سـالم زيـادامـا شـاخه،خشكيده طور كامل بهتاج درخت :4طبقه

  .هستند
يـك يـا دو شـاخه خـوب ديـده      هنـوز  امـا   ،خشكيدهطور كامل بهتاج درخت:5طبقه
  .دنشو مي

  .اندخشكيدهطور كامل بهها تاج و تمام شاخه:6طبقه

  
هاي واضح روي تنه بندي سوراخهطبق، Fierke در روش

)Basal Emergence hole Classes: BEC (صورت به
  .شودانجام مي  2جدول 
  

  Fierkeهاي واضح روي تنه در روش سوراخبندي طبقه - 2جدول 
 سوراخ5تا1داراي:1طبقه  بدون سوراخ:صفرطبقه
 سوراخ20بيشتر ازداراي:3طبقه  سوراخ 20تا  6 داراي:2طبقه

 

 Rapid Estimation( شاخص ارزيابي سريع  ،نهايتدر 

Index: REI ( مجموعازBEC   وCCC شودمحاسبه مي .
، Ⅰ ،Ⅱطبقهبندي درختان در سه سبب تقسيم REIارزش 

Ⅲ ها، تركيبي از درصد خشكيدگي تاج و طبقهشود كه مي

  :كنندصورت زير مشخص مي ها را  بهتعداد سوراخ
خشكيدگي "و  REI ≤ 1 ≥ 2 با وضعيت: Ⅰطبقه
   "ضعيف

خشكيدگي "و  REI ≤ 3 ≥ 4با وضعيت  :Ⅱ طبقه
   "متوسط
  "خشكيدگي شديد" و REI < 4با وضعيت :  Ⅲ طبقه

  
  نتايج

را  هاي خشكيدهفراواني پايهترتيب  به 2و  1 هاي شكل
هاي خشكيده را هكتار پايه تعداد درو برحسب درصد 

  .دندهدر منطقه مورد بررسي نشان ميبرحسب گونه 

  

        
  هاي خشكيده برحسب گونهپايه )تعداد در هكتار(فراواني  - 2 شكل            خشكيده سالم و هاي پايه) درصد(فراواني  - 1شكل      

  
فراواني درختان خشكيده منطقه را برحسب  3شكل 

وضعيت چنداني نيز  4شكل  .دهدهاي قطري نشان ميطبقه
 گروه بودن نشانجست بودن ياتنه ها را از نظر تكتوده
  .دهد مي

  

89

11 درختان سالم
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  گروه بودنتنه و جستها از نظر تكوضعيت چنداني توده -4شكل       هاي قطري برگ برحسب طبقهدرختان خشكيده پهن فراواني -3شكل 

  
هاي گروههاي خشكيده را در جستفراواني پايه 5شكل 

تعداد نيز  3جدول  .دهدهاي مختلف نشان ميتعداد جستبا 
را  REIمختلف  هاي طبقهبرگ در درختان خشكيده پهن

   .دهدنشان مي
  

  
هاي مختلفهاي با تعداد جستگروههاي خشكيده در جستفراواني پايه -5 شكل  

 
  REIهاي مختلف برگ در طبقهتعداد درختان خشكيده پهن - 3 جدول

 REI 1 2 3 4 مجموع

 تعداد درختان 1141 221 221 2 1586

  درصد  72  14  14  0  100

 

  بحث 
) 1شكل (ن خشكيده در منطقه نتايج درصد كلي درختا

درختان به پديده خشكيدگي دچار  درصد 11نشان داد كه 
درختان درصد  11 ،)1393(و همكاران  Mahdavi. اندشده

 ،)1391(و همكاران  Hoseiniمنطقه بيوره استان ايالم و 
درختان را در منطقه شلم خشكيده گزارش درصد  7/15

، )Pourhashemi )2015و   Hoseinzadeh،همچنين. كردند
سياه ايالم را دچار پديده  درصد درختان منطقه مله 35
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 درصد 72رو،  وهش پيشدر پژ .خشكيدگي بيان كردند
 = 1REI خشكيدگي در درختان منطقه مورد بررسي از نوع 

زوال جنگل در مرحله اين ترتيب به. )3جدول (بود 
با توجه به . شودگزارش مي "خشكيدگي ضعيف"

درصد  Fierke ،86در روش  هاي زوالبندي طبقه تقسيم
 ≥ Ⅰ )2 ≤ REIبرگ خشكيده منطقه در طبقهدرختان پهن

درصد  14يعني مرحله آغازين زوال بودند و تنها ) 1
يعني ) Ⅱ )4 ≤ REI ≤ 3درختان خشكيده در در طبقه

 اين ترتيببه). 3جدول (مرحله پيشروي زوال قرار داشتند 
كه  و ايالم هاي استان فارس اين منطقه برخالف برخي منطقه

 ,.Hamzehpour et al( بودندداراي خشكيدگي شديد 

2012; Hoseinzadeh & Pourhashemi, 2015( در حالت ،
  .شتسمت خشكيدگي متوسط قرار دا بهو خشكيدگي ضعيف 
هاي خشكيده مشخص گونه مورددر  2آنچه از شكل 

بيشترين فراواني خشكيدگي در منطقه اين است كه شود مي
هاي تمام بررسي. مربوط به بلوط ايراني بودسولك  تنگ

بلوط ايراني بيشترين ميزان كه د نا هپيشين نيز گزارش كرد
 ,.Mahdavi et al(فراواني درختان خشكيده را داشته است 

2015 Hoseini et al., 2014;  .(اي در پديده زوال، هرگونه
هاي خشكي گرم شدن زمين و تنش ،كه به دگرگوني اقليم

بيشتر حساس باشد، ضعف فيزيولوژيك بيشتري نسبت به 
مقاومت به تنش آبي يك گونه كمبلوط . پديده زوال دارد

)Anisohydric (وجود آمدن با به ،در اين گونه. است
 Hydraulic(هاي خشكي، شكست هيدروليك  تنش

failure (در اثر شكست هيدروليك، در آوندها، . دهدرخ مي
 Wang et( آيدوجود ميآيند آن مرگ سريع بهحفره و پي

al., 2012( .پديده خشكسالي  ذكر است كه الزم به
)Drought ( با خشكي)Aridity (دارد  تفاوت)Eskandari 

et al., 2009 .( خشكسالي به انحراف از شرايط متوسط يا
افتد عادي بارش داللت دارد و اين وضعيت زماني اتفاق مي

درصد بارش در يك دوره  75كه اندازه بارندگي كمتر از 
هاي خشكي نشاما منظور از خشكي، ت ،زماني معين باشد

عنوان به. استآب و هوا در تركيب با فقدان عمومي بارندگي 
تواند يك هاي تير و مرداد، مينمونه، افزايش گرماي ماه

هاي خشكي  هاي تنشآستانه. تنش خشكي آب  و هوا باشد
زوال درختان . است متفاوت، مختلفهاي براي گونه

شود تا ميهاي خشكي ايجاد دليل تنشبيشتر به ،برگ پهن
در اين زمينه ). Linares et al., 2011(دليل خشكسالي به
هاي آب در برابر استرس زياديرسد بنه مقاومت نظر ميبه

تواند دواني خاصي است كه ميبنه داراي سيستم ريشه. دارد
هاي خود را عبور داده و از هاي قطور نيز ريشهاز بين سنگ

بنه يك گونه مقاوم  ،ترتيب اينبه. آب زيرزميني استفاده كند
   .شودگزارش مي) Isohydric(به تنش آبي 

هاي برگ در طبقهدرصد فراواني درختان خشكيده پهن
طور عمده خشكيدگي منطقه به كه دادنشان ) 3شكل (قطري 
هاي قطري باال رخ داده است و درختان داراي قطر  در طبقه

و   Mahdavi.برابر سينه كمتر، خشكيدگي كمتري دارند
نيز رابطه مستقيم افزايش قطر برابر سينه و ) 2015(همكاران 

نظر به .گزارش كردند استان ايالمخشكيدگي درختان را در 
يك شاخص احتمال مرگ و  را قطر برابر سينه رسد بتوانمي

 .كردهاي زاگرس گزارش در جنگلمشترك مير درختي 

داري با رتباط معنياين مفهوم كه قطر برابر سينه همواره ا به
   .هاي زاگرس داردخشكيدگي درختان در جنگل

مشخص است سهم قابل توجهي  4همانطور كه از شكل 
فراواني درختان  .دهندها تشكيل ميگروهها را جستاز پايه

درختان  كه دادنشان ) 5شكل (ها گروهخشكيده در جست
انند هم. بودندبا تعداد جست كمتر داراي خشكيدگي بيشتري 

بودن  ، كم)2015(و همكاران   Mahdaviپژوهش
شكل ( هاي قطري پايين قابل توجه استخشكيدگي در طبقه

3(.Hoseini   و همكاران)كه گيري كردند نتيجه) 2013
 70و  60، 5هاي قطري بيشتر مرگ و ميرها در طبقه

 هاي پايين قطريمقاوم بودن طبقه. متر رخ داده استسانتي
دليل نياز كمتر به تواندر برابر خشكيدگي را مي

بودن به اندازه رطوبت در ها به رطوبت و مقاوم گروه جست
در ). Mahdavi et al., 2015( ارتباط داددسترس گياه 
براي  يدليل افزايش سن، شرايط نامناسببه تنهدرختان تك

هاي فيزيولوژيك هاي آب و عبور از آستانهاسترس
)Physiologic threshold ( خشكيدگي درختان  زمينهدر
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نتايج بررسي  ).Wang et al., 2012(شود فراهم مي
 داد كهگروه نشان تنه و جستدرختان تكدر خشكيدگي 

 ها گروهجست سه درصدتنه و درختان تكدرصد  24
گزارش ) 2015(و همكاران   Mahdavi. خشكيده هستند

 10زاد و حدود درختان دانهدرصد  14حدود كه كردند 
 ،بودندزاد منطقه داراي خشكيدگي درختان شاخهدرصد 

زاد زاد بيشتر از شاخهيعني درصد خشكيدگي درختان دانه
 در جنگل) Pourhashemi )2015و   Hoseinzadeh.بود
زاد درختان دانهدرصد  57سياه ايالم گزارش كردند كه  مله

ر مرحله آنها ددرصد  35بلوط دچار خشكيدگي شدند كه 
و همكاران   Hoseiniهمچنين. خشكيدگي شديد قرار داشتند

كه شلم استان ايالم گزارش كردند  سامان عرفيدر ) 2013(
زاد بيشتر از فرم اندازه مرگ و مير درختي در فرم دانه

ايشان دليل اين موضوع را قطر و سن بيشتر . بودزاد شاخه
در . زاد بيان كردندهاي شاخهزاد نسبت به پايههاي دانهپايه

 هاي درختيپايهتك اين نكته ضروريست كهاين زمينه بيان 
ويژه به ،زاد نيستندآور دانه طور الزام به هاي زاگرس، جنگل

داراي  دار، بخش پاييني تنه درخت در يك دامنه شيباگر 
صورت در جهت خالف شيب باشد كه در اين ييانحنا
گروه در مراحل  اي جسته جست رقابتدهنده  نشانتواند  مي

). Pourhashemi & Panahi, 2010( باشد آغازين رشد مي
پايه  تكتعداد قابل توجهي از درختان رسد نظر ميبه

طور صرف زاد نيستند و به هاي زاگرس در اصل دانه جنگل
دليل كهنسالي از نظر ها بهتنهاين تك. هستند "تنهتك"

دليل ها بهتنهتك. هستندتر ها ضعيفگروه جست ت ازممقاو
تماس و ارتباط با پوسيدگي تنه مادري اوليه، پيري و ضعف 

مانده از پايه مادري اوليه و همچنين اي باقيسيستم ريشه
طور عمده داراي به ،نداشتن ريشه اصلي مستقل و عميق

 هاي عاملدليل همراهي وجود پوسيدگي داخل تنه بوده و به
بت به بروز پديده زوال مستعدتر پاتوژن در داخل خود، نس

  . هستند
به ) Crisis management(در دانش مديريت بحران 

هاي شديد كه زمان كوتاهي نيز براي وضعيت بحران
طور كامل وضعيت به"گيري در آنها وجود دارد  تصميم

هايي كه بحران شديد اما به وضعيت ،گويندمي "بحراني
گيري وجود دارد،  نيست و فرصت كافي نيز براي تصميم

نظر به). Biroudian, 2006(گويند مي "بحران بطئي و آرام"
هاي اين رسد بتوان بحران خشكيدگي و زوال براي جنگلمي

با توجه به  .كردمنطقه را يك بحران بطئي و آرام تلقي 
هاي فعاليتكه گزارش خشكيدگي ضعيف بايد توجه شود 

ضعيف دارند با هايي كه خشكيدگي الزم براي جنگل
 هايي كه در فاز خشكيدگي شديد هستند، متفاوت جنگل
ها در قالب مديريت در اين حالت الزم است فعاليت. است

يعني مديريت قبل از ) Risk management(خطرپذيري 
استفاده از . ريزي شوندهاي بيشتر، طرحوقوع خسارت

كه ) Early warning system(آگاهي هاي پيشسامانه
 )Crisis indicators( بحران هاينشانهشرط آن ايجاد پيش

شناسايي . كند شاياني مياست، در اين زمينه كمك 
هاي زاگرس نياز زاد جنگلهاي شاخهكه در توده هايي نشانه

كه  استاي خروجي چنين سامانه ،اصالح دارندبه
 .در اين زمينه اثربخش خواهد بود آيندههاي  پژوهش

اي در مورد شناخت پژوهش جداگانهشود پيشنهاد مي
تحقيق در مورد . هاي خشكيدگي در منطقه انجام شود دليل

تواند در اين زمينه كمك شناسي و دواير رويشي ميديرينه
كه چنين پژوهشي در منطقه انجام  تا زماني. سزايي كند به

تري در ارتباط با موضوع زوال توان تعاريف دقيقنشود، نمي
  . ي منطقه بيان كردو خشكيدگي برا

و  يخشكسالرا  زوال ياصل سرچشمه برخي پژوهشگران
 Hamzehpour(اند كرده انيب نيسنگ يخشك يهابروز تنش

et al., 2012( .آب نتوانند درختان كه شوديم سبب يخشك 
آورند و دچار  دستبه يكاف اندازه به را خود ازين مورد

 با كه يعامل هر طيشرا نيا در. شونديم كيولوژيزيضعف ف
 مقاومت بر توانديم دارد، ارتباط درختان نمو و رشد

 مستعد را درختان و گذاشته اثر يطيمح يهاتنش به درختان
 چند به را زوال يهاعامل پژوهشگران، اين. كند مرگ به

 و درختان راشكوبيز در ميدزراعت ( مستعدكننده دسته
 و مياقلعامل (كننده  شروع يهاعامل، )درختان قطع

 يهاحشره و هاآفت( كننده مشاركت يهاعامل و) يخشكسال
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در تحقيقات خارج از . اندكرده يبند ميتقس) خوار چوب
 شگرايپ يهاعامل از دهيچيپ دهيپد كي بلوط زوال كشور نيز

)Predisposing factors( ،زشيبرانگ يهاعامل )Inciting  

factors (كنندهمشاركت يهاعامل و )Participant factors (
. )Fan et al., 2012; Wang et al., 2012( شوديم انيب

، خاك يهايژگيو ها وگونه بيركت ،درخت سن يهاعامل
 و بذر انتخاب در اشتباه، توده زياد تراكم، نامناسب تيريمد
. شوندمطرح مي شگرايپ يهاعاملعنوان  به شگاه،يرو

 ستميس در شگرايپ عامل كي زين گذشته دهه در هوا يآلودگ
). Catton et al., 2007( است بوده مطرح بلوط زوال
 يبهار يهاخبنداني و زمستان يسرما، يخشكسال يها عامل

 Iwasaki et( هستند زشيبرانگ يهاعامل عنوان به زمستانه و

al., 2010( كنندهمشاركت يها عامل نوانع به هافتآ و 
 داريپا يهاعاملدر برخي تحقيقات نيز . شوندمي مطرح

)Stabilizing factors( هاي بيان شده از در كنار عامل
). Fan et al., 2010( هاي زوال معرفي شده استريشه
اكسيد كربن  ديغلظت  شيشامل افزا داريپا يهاعامل

  . شوديم ياگلخانه ياتمسفر و گازها
بندي براي در دانش مديريت بحران نوع ديگري از تقسيم

سرآغاز بحران با . شودهاي بحران بيان ميريشه
. شودسازگان شروع ميبوم) Vulnerability(پذيري  آسيب
مرحله تكامل پيدا  سهپذيري نسبت به بحران در آسيب
هاي دليل :كه عبارتند از) Biroudian, 2006(كند  مي

فشارهاي محرك ، )Background reasons(اي  زمينه
)Driving forces ( شرايط غير ايمن و)Unsafe 

conditions( .فقر، محدوديت همانند  ايهاي زمينهدليل
هاي ، عاملاقتصادي - دستيابي به منابع و نظام اجتماعي

سازي و دار و مرتبط با يكديگر هستند كه سبب زمينهريشه
همانند  فشارهاي محرك. شوندپذيري ميبسترسازي آسيب

هاي محلي و عدم كمبود سازمان كمبود خدمات اساسي،
اي به يك هاي زمينهدهنده دليل فرآيندهاي انتقال آموزش،

 ،در نهايت. گروه، سازمان و يا جامعه حياتي هستند
حساسيت محيط فيزيكي و شكنندگي آن، شرايط غيرايمن را 

هاي رسد با توجه به نقشنظر ميبه .آوردوجود مي به

زاگرس در كنار هاي اقتصادي جنگل -اجتماعي
هاي بحران در هاي زوال بلوط الزم است ريشه بندي تقسيم

  .قرار گيرد مورد توجه ها بندي اين تقسيم
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Abstract 
In this study, some forest biometric parameters were studied to evaluate the decline 
severity in Tang-e Solak forest area in Kohgiluyeh and Boyerahmad province. Hundred 
plots of one hectare each were used. The Fierke method was used to evaluate the decline 
severity. In this method, crown condition classes (CCC) and Basal Emergence hole 
Classes (BEC) are divided into 6 groups. Finally Rapid Estimation Index (REI) was 
calculated by aggregating CCC and BEC. REI was then classified into tree classes for 
determining the dieback severity. The result of this study showed that 86% of broad-
leaved trees are in weak severity, while only 14% include medium severity of decline. 
 
Keywords: Crisis management, forest structure, Quercus brantii, Rapid Estimation 
Index. 

 


