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 :چکیده
: عوامل مستعد کننده زوال بلوط عبارتند از. شودزوال بلوط اصطالحی است که برای توصیف مرگ و خشکیدگی درختان بلوط استفاده می

های جنگلی است های قارچی، شیوع حشرات و اثرات مستقیم و غیرمستقیم عدم تعادل مواد مغذی در عرصهشرایط رویشگاه، بیماری
های جغرافیایی بر روی عوامل مستعد کننده زوال بلوط ایرانی در جنگلمختلف های ی بین جهتبی رابطهتحقیق حاضر به منظور ارزیا
متر به  211×211هکتار شبکه آماربرداری به ابعاد  151ای به مساحت بدین منظور در قطعه نمونه. گردیدشورآب استان لرستان انجام 

مترمربعی با شعاع  1511)آری  15ای گیری درختان از قطعات نمونه دایرهاندازهطراحی و برای ( سیستماتیك)تصادفی  -صورت منظم 
نتایج پژوهش . در داخل هر قطعه نمونه اطالعاتی نظیر نوع گونه، نوع آلودگی، درجه شادابی درختان ثبت شد. استفاده شد( متر 55/21

میزان بیشترین . داری وجود دارددرصد ارتباط معنی 5فیایی در سطح های جغرانشان داد که بین نوع آلودگی و درجه شادابی درختان با جهت
 ،های جغرافیایی جنوب غرب قارچ ذغالی و هر دو عامل قارچ ذغالی و حشرات چوبخوار به ترتیب در جهتآلودگی به حشرات چوبخوار، 

همچنین بیشترین درختان بیمار در جهت شمال  باشدها بیشترین درصد مربوط به درختان نیمه شاداب میکه در تمامی جهتشرق و شمال 
و در مرگ درختان د باعث نتوانمیهای قارچی و بیماری ات چوبخوارآف ،های پی در پیپس از خشکسالینتایج نشان داد . مشاهده گردید

  .شوندباعث ایجاد تغییرات قابل توجهی در ساختار جنگل  نهایت

 چوبخوار، زوال، بلوط ایرانی، جهت جغرافیاییبیماری ذغالی، حشرات : های کلیدیواژه

 

 :مقدمه و هدف
که حفاظت از آب و خاک (. 1354عصاره، )های کشور هستند ترین جنگلهای شمال مهمترین و با ارزشهای زاگرس بعد از جنگلجنگل 

های ترین عملکردها و ویژگیهای فرعی از مهمای و تولید محصولدر بعد ملی، مهیا کردن شرایط زیستی برای جوامع انسانی در بعد منطقه
، که گونه ی بلوطهای عمدهزاگرس براساس رویشگاه گونه(. 1352رستاقی، ابراهیمیای و جزیره)آیند های زاگرس به شمار میجنگل

پشتکوه تا ارتفاعات )اه های لرستان و کرمانشهای استانجنگل. گرددجنگلی اصلی زاگرس است، به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می

ای جزیره ؛ 1353طالبی و همکاران، ثاقب)های آن وجود دارد با زیرگونه  Q. brantiiجامعه بلوط ایرانی( بختیاری و فارس و کتل پیرزن

-در رشته کوه زاگرس و در تمام جهات و ارتفاعات روییده و وسیع  Fagaceaeاز تیره  Q. brantiiگونه (. 1332رستاقی، و ابراهیمی

های بلوط آفات و عوامل در جنگل(.  1333کشاورز و همکاران، )های جنس بلوط در حوزه رویشی زاگرس دارد ترین پراکنش را بین گونه
 زدر بعضی ا 1355از سال نیز  نوظهور زوال بلوطمتاسفانه بروز پدیده . شوندبیماریزا موجب کاهش رویش سالیانه و زادآوری درختان می

که براساس اطالعات موجود بیش از یك میلیون هکتار از این طوریهمناطق زاگرس، بحران شدید و حادی را بر این منطقه حاکم کرده ب
از بریتانیا و اروپا از اوایل سرخشکیدگی و زوال بلوط  (.1333توکلی و همکاران، ) اندجنگلی در معرض خشکیدگی قرار گرفته هایعرصه

 ;Falck, 1918) باشدها مربوط به اواسط قرن هجدهم در آلمان میگرچه برخی از گزارش، گزارش شده است 1311سال 

Klimesch, 1924; Yossifovitch, 1926; Day, 1927; Osmaston, 1927;  Robinson, 1927 .) از آغاز قرن
عالوه بر   .(Jung et al., 2000)های قاره اروپا اتفاق افتاده است پدیده جدی به کرات در جنگلبیستم، زوال بلوط به صورت یك 

بیماری ذغالی  (.1931میرابوالفتحی، ) زای گیاهی نیز در ایجاد زوال درختان بلوط نقش مهمی دارندخشکسالی و آفات، عوامل بیماری

کرمی و )های آمریکا، آسیا، اروپا و شمال آفریقاست بلوط در برخی از جنگلهای مهم و موثر در خشکیدگی درختان یکی از بیماری
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گر چه ممکن است در شرایط عادی هیچ گونه بیماری ایجاد نکند ولی در شرایط تنش خشکی و دمای باالتر از حد  (1334همکاران، 

 ,.Nugent et al.,  2005 ;  Desprez-Loustau et al)شودکند و موجب مرگ درختان میمعمول به صورت مهاجم عمل می

2006;  Capretti and Battisti, 2007; Linaldeddu et al., 2011).   از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نوع
 .های شوراب انجام شدهای مختلف جغرافیایی در جنگلآلودگی و درجه شادابی درختان بلوط ایرانی در جهت

 

  :ها  مواد و روش

ثانیه  31دقیقه و  7درجه و  45آباد با طول جغرافیایی هکتار واقع در شهرستان خرم 151تقریبی تحقیق حاضر در منطقه شورآب با مساحت  
به وسیله )صورت رقومی  پلیگون این منطقه به. است گردیده انجامثانیه شمالی  31دقیقه و  25درجه و 33شرقی و عرض جغرافیایی 

-براساس دستورالعمل مدیریت پایدار جنگل در اکوسیستم.  شدبسته ( WGS84با بیضوی  UTMم مختصات در سیست GPSدستگاه 

مشخص شده شبکه آماربرداری  ، در داخل محدوده(1331در سال  ها، مراتع و آبخیزداری کشورمصوب سازمان جنگل)های جنگلی زاگرس 
آری  15ای گیری درختان از قطعات نمونه دایرهطراحی و برای اندازه( كسیستماتی)تصادفی  -متر به صورت منظم  211×211به ابعاد 

: ی نظیرپس از پیاده کردن هر قطعه نمونه، در داخل هر قطعه نمونه اطالعات. (1شکل ) دش استفاده( متر 55/21مترمربعی با شعاع  1511)
، شادابی تاج و تنه (قطع: 4، 2و کد  1کد : 3آفت چوبخوار، : 2بیماری ذغالی، : 1کد؛  4شامل )گونه درختی، جهت دامنه، نوع آلودگی 

های بدست آمده داده(. 1331نام، بی) شدندهای مخصوص ثبت در فرم( ناشاداب و مریض: 3نیمه شاداب و : 2شاداب، : 1کد؛  3شامل )

، در صورت نرمال بودن Kolmogorov Smirnovهای پرت و آزمون و پس از شناسایی و حذف داده شد SPSS 21افزار وارد نرم
افزار نمودارهای مورد نیاز نیز با استفاده از نرم.  شده استدرصد استفاده  5سطح در  برای فراوانی از آزمون مربع کایها، پراکنش داده

EXCEL 2010  شدندرسم. 

 
 های مورد بررسیهای پالتمنطقه مورد مطالعه و موقعیت -1شکل 

 :نتایج
 بررسی نوع آلوذگی درختان در منطقه مورد مطالعه 

های در تمامی جهت ،2ل به شک با توجه. باشدمی Q. brantiiبه طور کلی در منطقه مورد مطالعه تنها گونه درختی موجود بلوط ایرانی 
نسبت به حشرات چوبخوار در تمامی مختلف جغرافیایی، حشرات چوبخوار بیشترین درصد فراوانی نوع آلودگی را دارند، درصد قارچ ذغالی 

نتایج آزمون مربع کای اسکور  .در جهت جغرافیایی جنوب و جنوب شرق درخت سالمی وجود نداردباشد،  همچنین ها بسیار اندک میجهت
  (.1جدول )داری وجود دارد درصد ارتباط معنی 5نیز نشان داد بین نوع آلودگی و جهت جغرافیایی در سطح 
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 های مختلف جغرافیایی در منطقه شورآبهای بلوط ایرانی در جهتصد نوع آلودگی پایهدر -2ل شک

 های مختلف جغرافیایی در منطقه شورآبجهتدر نتایج آزمون کای اسکور نوع آلودگی درختان بلوط ایرانی  -1ل جدو

 
 
 

 

 
 
 های مختلف جغرافیاییبررسی درجه شادابی در جهت 

بیشترین درختان بیمار . باشدها بیشترین درصد مربوط به درختان نیمه شاداب میشود در تمامی جهتمشاهده می 3طور که در شکل همان
مختلف های درجه شادابی درختان بلوط ایرانی در جهتهمچنین آزمون مربع کای اسکور نشان داد بین  در جهت شمال قرار دارند،

 (.2جدول ) درصد وجود دارد 5جغرافیایی اختالف معنی داری در سطح 

 
 جغرافیایی در منطقه شورآبمختلف های ها بلوط ایرانی در جهتشادابی پایه درصد درجه -3ل شک

 جغرافیاییهای مختلف بلوط ایرانی در  جهت درختان درجه شادابینتایج آزمون کای اسکور  -2جدول 
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 سطح احتمال آزادی درجه مقدار 

Pearson Chi-Square 715/7۶a
 25 111/1 

Likelihood Ratio 135/57 25 111/1 

Linear-by-Linear 
Association 

217/4 1 141/1 

N of Valid Cases 217   
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 :بحث 
-افتد و در موقعیتها به طور یکنواخت اتفاق نمیمطالعات انجام شده در سایر نقاط دنیا نشان داد که مرگ و میر درختان در سطح جنگل

های توپوگرافی مانند ویژگی(. Stephenson,1990; Guarian and Taylor, 2005) های مختلف توپوگرافیك با هم فرق دارد
نتایج این  (.Guarian and Taylor, 2005) شیب، موقعیت و جهت به شدت بر روی شرایط رطوبتی رویشگاه تاثیرگذار هستند

نوع آلودگی در . داری وجود داردهای مختلف جغرافیایی ارتباط معنیپژوهش نشان داد که نوع آلودگی و درجه شادابی درختان با جهت
حضور حشرات چوبخوار و قارچ ذغالی با هم باعث شده که بیشترین درختان بیمار در جهت شمال . ختلف توزیع یکسانی نداردهای مجهت

همچنین نتایج نشان داد که بیشترین آلودگی درختان بلوط ایرانی به حشرات چوبخوار در جهت جغرافیایی جنوب غرب دیده . قرار بگیرند
های اخیر بر میزان خشکی تر است و با وقوع خشکسالیتر وخشكد چنین باشد که در این جهت هوا گرمشود که دلیل این موضوع شایمی

و  Nelsonشود به همین دلیل درختان در این نقاط بیشتر و زودتر دچار تنش و خشکی شده و آسیب پذیرند، که با نتایج آن افزوده می
-ههای قارچی گرچه زنده هستند و به راحتی قادر به جابهای چوبخوار و بیماریسوسك. مطابقت دارد( 1331)، حسینی (2117)همکاران 

های بلوط به طور مستقیم و غیر مستقیم متاثر از شرایط ها در بین تودهجایی از درختی به درخت دیگر هستند، اما شدت و ضعف انتشار آن

بنابرین الزم است است تا مسئوالن براساس نوع آلودگی . (1334مهدوی و همکاران، ) مختلف رویشگاهی و توپوگرافیك منطقه است

 .های حمایتی و حفاظتی برای حفظ منطقه مورد مطالعه زاگرس انجام دهندو درجه شادابی درختان پروژه

 

 :منابع
سازمان . خشکیدگی بلوطهای جنگلی زاگرس به منظور پیشگیری و کنترل در اکوسیستم دستورالعمل مدیریت پایدار جنگل. 1331نام،بی -

 . صفحه ۶1ها مراتع و آبخیزداری کشور معاونت مناطق مرطوب و نیمه مرطوب، کارگروه تخصصی ملی مدیریت پایدار زاگرس، جنگل
 .فحهص27 و مراتع، هاتحقیقات جنگل یمؤسسه. های ایراننگاهی به جنگل. 1353، .و یزدیان ف. ، ساجدی، ت.ثاقب طالبی، خ -
 .صفحه 5۶1دانشگاه تهران، . شناسی زاگرسجنگل. 1352، .ح و ابراهیمی رستاقی، م-ای، مجزیره -
های بلوط ایرانی های چوبخوار و ارتباط آن با شرایط رویشگاهی در جنگلبررسی میزان آلودگی درختان بر سوسك. 1331، .حسینی، ا -

(Quercus brantii) شماره 3جلد . ها و مراتع ایراندو فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل. در استان ایالم  ،
 .53-۶۶، صفحات (1)

  .صفحه 471 ، مراتع و ها جنگل تحقیقات موسسه انتشارات ایران، گیاهی تنوع . 1354 .محمدحسن عصاره، -
شناسایی و پراکنش بیماری ذغالی بلوط در استان . 1333، .و خشنود منصورخانی، خ. ب، .حسن پور. ، م.، میرابوالفتحی.کشاورز، ک -

 .147-151های بلوط، صفحات اولین همایش ملی جنگل. کهگیلویه و بویر احمد
، (2)، شماره 43 های گیاهی، جلدبیماری. های زاگرس و البرزشیوع بیماری ذغالی درختان بلوط و آزاد در جنگل. 1331، .میر ابوالفتحی، م -

2۶3-257. 
ی بین برخی از متغیرهای محیطی با روند گسترش بیماری ذغالی در درختان بلند مازو ، رابطه.، و بابا نژاد، م.ح.، کاوسی، م.کرمی، ج -
(Quercus castaneifolia C.A. Mey)  .1334 .پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع  -دو فصلنامه علمی

 .21 -33(: 1)13ایران
Day, W. 1927 The oak mildew Microsphaera quercina (Schw.) Burrill and Armillaria mellea (Vahl) Quel. in 

relation to the dying back of oak. Forestry, 1: 108–112. 

 سطح احتمال آزادی درجه مقدار 

Pearson Chi-Square 666/39a 13 000/0 

Likelihood Ratio 166/36 13 000/0 

Linear-by-Linear 
Association 

920/0 1 339/0 

N of Valid Cases 306   
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