
 

 

 7931زمستان  ،71 شمارة محيط، پايداري و جغرافيا

 7۰3-77۱ صص.

 آنها تاج هایویژگی با ارتباط در دارواش اثر در درختان يدگیخشک مکانی توزیع

 ، کرمانشاه، ايرانرازی دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی پرديس طبیعی، منابع گروه ارشد کارشناس -بشکار  عرفان

 ، کرمانشاه، ايرانرازی دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی پرديس طبیعی، منابع گروه استاديار - *صیاد احسان

 ، کرمانشاه، ايرانرازی دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی پرديس طبیعی، منابع گروه استاديار - غالمی شايسته

 

 93/8/3131 پذيرش:  31/6/3131 وصول:

 چکيده
 بلوو  هايجنگل در اخير هايسالیخشک جريان در که است بارزي هايپديده از تاج خشکيدگی

 توجّوه با است. کرده مواجه جدي تهديد با را هااکوسيستم اين حيات و پايداري و داده رخ زاگرس

 بوا تاج هايويژگی همچنين و شده اثبات دارواش حضور بر درختان تاج هايويژگی تأثير اينکه با

 در شودهخشک درختان مکانی توزيع الگوي تحقيق اين در ينبنابرا ،دارند رتبا ا آن خشکيدگی

 و دارواش کنتورل و موديريت هود  بوا درختوان تاج به مربو  يپارامترها و دارواش حضور اثر

 ايون به .شد بررسی کرمانشاه استان در گهواره هايجنگل در درختان به آنها آسيب از يجلوگير

 انداختوه منطقوه در یتصادف - سيستماتيک صورت به متر 0۰۰× متر 0۰۰ ادابع با ايشبکه منظور

 همبسوتگی بررسوی بوه اقودام سپس .شد انجام متر 1۰× متر 1۰ پالت ۱1 در بردارينمونه و شد

 ارتفاع براي هاواريوگرام دامنة تأثير .گرديد (يوگرام)وار آماريزمين هايروش از استفاده با یمکان

 درخوت تواج قطور ،177۰ درخوت تاج توسّطم قطر ،1001 داردارواش درخت اعارتف ،177۰ درخت

 و 0۰09 داردارواش درخوت تاج سطح ،077۰ داردارواش درخت تاج شکل نسبت ،177۰ داردارواش

 درخوت، ارتفواع دامنة توأثير .است 177۰ تاج خشکيدگی درصد و 7139 داردارواش درخت حجم

 کوه است مشابه تاج يدگیخشک درصد با داردارواش تاج قطر ،جقطر تا دار،دارواش درخت ارتفاع

 محودوده توا واقوع در دارند. متغيّر ينا يعتوز يرو بر يشتريب تأثير عوامل ينا دهدیم نشان ينا

   .است درختان هايگیويژ اين تأثير تحت دارواش اثر در خشکيدگی توزيع متر، 1۰۰۰ حدود

 .تاج هايويژگی ،تأثير دامنة دارواش، خشکيدگی، مکانی، توزيع الگوي :کليدي واژگان
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  E-mail: ehsansayad@gmail.com                       33363196131. نويسندة مسئول: *

mailto:ehsansayad@gmail.com
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 مهمقدّ
 العوادهفوو  مقاومت و بوده کشور هایجنگل ينترباارزش و ينترمهم ،شمال هایجنگل از بعد زاگرس هایجنگل

  شومار بوه ايوران هوایجنگول تورينوسویع که هاجنگل اين (،3133 ،)حسینی اندداشته منطقه تخريب مقابل در

 ايفوا اقتصوادی - اجتمواعی خدمات ديگر و خاک حفاظت ،يرزمینیز هایآب ةذخیر در که نقشی علت به روندمی

 موورد شودتت بوه بايود لواا .(3133 ،)پیرباوقوار برخوردارنود اکوسیسوتم پايداری در سزايی به اهمیت از کنند،می

   .گیرند قرار تظحفا

 شواخ  تواج، وضوعیتت و شوودمی محسوب جنگل اکوسیستم در اساسی ساختاری بخش يک درختان تاج 

  از تواج خشوکیدگی .(3131 ،پورهاشومی و هزاد)حسوین اسوت جنگول و درخوت سوالمت تشخی  در مهمی

 عمودتاً و داده رخ زاگورس بلوو  هوایجنگول در اخیور هوایخشکسوالی جريان در که است بارزی هایپديده

 واکونش نتیجوه در کوه اسوت ایپديوده اولین تاجی خشکیدگی است. کرده خود دچار را ايرانی بلو  درختان

 معتدلوه هایجنگل ويژهبه دنیا هایجنگل از بسیاری در پديده اين شود.می ظاهر محیطی هایتنش به درخت

، 3تیلوور و گووارين) اسوت داده رخ آن از ناشوی شديد هایخشکسالی و اقلیمی تغییرات دنبال به ایمديترانه و

 بوه درخت کردن مستعد در یتعدتدم عوامل که است داده نشان مطالعات .(9333 اران،همک و 9لینارس ؛9336

رابطو   اندرختو میور و رگم طرفی از (.9331 ،1همکاران و سوارز) دهستن دخیل آن بروز و تاجی خشکیدگی

 در رموث  عوامول شوناخت و بررسی بنابراين (.9338 همکاران، و 1ولکر) ددار تاج خشکیدگی درصد با دارمعنی

 بوه مختلو  منابع در .است ضروری ،جنگل نابودی بالطبع و درختان مرگ از جلوگیری جهت ،تاج خشکیدگی

 (.9331 ،7ويلسون ؛9331 ،6کولودزيجک ؛9336 ،6وارد) است شده اشاره درختان خشکیدگی بر دارواش ا ر

 را نیازشوان موورد غواايی موواد و هسوتند فتوسونتزکننده کوه هسوتند یانگلنیمه گلدار گیاهان هادارواش 

 همکواران، و 8دبوون) گیرنودموی میزبانشوان گیاهوان از را خوود معدنی مواد و آب امتا کنند،می تولید خودشان

  جملووه از هووااکوسیسووتم از ایگسووترده طیوو  در آنهووا (.9333 همکوواران، و 3کومباسوولی ؛9336 وارد، ؛9339

 و 33گوايروا) انودشوده يافوت خشوک منواط  هوایلجنگو و گرمسویری انبوه هایجنگل و شمالی هایجنگل

 روی فقو  و اسوت يافته تخصت  ایگونه هادارواش ديگر مانند 33يوروپائوس لورانتوس گونه .(9331 همکاران،

 همکواران، و 31رحمود ؛9333 ،31فوادينی ؛9336 ،39ايودزوجی  و زبوک) شوودمی مستقر یمشختص هایمیزبان

 دچوار طبیعویغیور و طبیعوی تعودتدم عوامول تأ یر تحت متمادی یانسال طول در زاگرس هایجنگل (.9331

 ضوع  دچوار آن درختوان و گرديوده حسواس و شکننده آن جنگلی اکوسیستم نتیجه در و است شده تخريب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Guarin & Taylor 

2- Linares 

3- Suarez 

4- Voelker 

5- Ward 

6- Kolodziejek 

7- Wilson 

8- De Buen  

9- Kumbasli  

10- Gairola  

11- Loranthus Europaeus Jacq 

12- Zebec and Idzojtic 

13- Fadini 

14- Rahmad 
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 پیدا زاگرس هایجنگل سطح در زيادی پراکنش  دامن تواندمی انگلینیمه گیاه اين لاا اند.گرديده فیزيولوژيک

 (.3139 ،)حسینی کند

 همچنوین (9336 )وارد، اسوت شوده ا بات دارواش حضور بر درختان تاج هایويژگی تأ یر اينکه با توجته با 

 در دارواش کنتورل و موديريت جهت بنابراين (،3131 ،)حسینی یرگاارندتأ  تاج خشکیدگی بر تاج هایويژگی

 پارامترهای مکانی توزيع بررسی منظور به پژوهش اين درختان به آنها آسیب از جلوگیری و زاگرس هایجنگل

 موديريت بورای پوژوهش ايون نتواي  .اسوت شوده ريوزیطور  درخت سرخشکیدگی و درختان تاج به مربو 

 اسوتفاده موورد توانودموی زاگرس نقا  ساير و منطقه اين هایجنگل در دارواش حضور ا ر در تاج خشکیدگی

   گیرد. قرار اجرايی هایارگان

  هاروش و مواد
 است کرمانشاه استان در زاگرس بلو  یهاجنگل از بخشی که بريشاه( )روستای منطق  گهواره در پژوهش اين

 و متور 9398 تا 3811 دريا سطح از ارتفاع ،هکتار 133 حدود تحقی ، منطقه مساحت .(3 شکل) گرفت انجام

 .اسوت 633633 اتو 638133 یوايیجغراف یهواطوول و 1891833 توا 1893833 جغرافیوای هایعرض بین

 است. گرادسانتی درجه 33-31 ساانه هوای دمای توست م و مترمیلی 1/138 ساانه بارندگی میانگین

 يبردارنمونهروش 

 از بودنود 3ايرانوی بلوو  گونوه همگوی که دارواش به آلوده درختان هایويژگی و خشکیدگی گیریاندازه برای

 13 در متور 13 ابعاد با پالت 86 که ایگونه به شد استفاده متر 933 در متر 933 فاصله با بردارینمونه شبکه

 حجوم تواج، سطح تاج، قطر ارتفاع، پالت هر در (.9 )شکل گرفتند قرار بردارینمونه مورددر عرصه جنگل  متر

 قطور دو گیریاندازه با درخت هر تاج سطح شدند.  بت درختان تاج خشکیدگی درصد و تاج شکل نسبت تاج،
 

 99/ 7// تا O91 97/ 00// جغرافيايی عرض کرمانشاه استان در بريشاه( )روستاي منطقة گهواره در مطالعه منطقة مورد. 7 شکل
O91 7۰/ 00// جغرافيايی طول و O14 70/ 73// تا O14 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Quercus Branti v. Persica 
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 ها در منطقهپالت موقعيّت. 0 شکل

 شعاع b و کوچک شعاع a اينجا در که (abπ) بیضی مساحت فرمول  وسیل به و شد تعیین تاج کوچک و بزرگ

 از و تواج نووک توا تواج قسومت تورينپايین ارتفاع پارامتر  وسیل به تاج حجم .است شده محاسبه است، بزرگ

 تواج ارتفاع نسبت از تاج شکل نسبت .(9336 )وارد، گرديد محاسبه (rab1/1 يا πr³1/1) کره يک حجم فرمول

 کووچکتر تاج شکل نسبت هرچه که یطور به است. آمده دست به (افقی جهت 1 در تاج توست )م تاج شعاع به

  .(9331 ،3پاتون و وارد) است ترمسطح تاج باشد

 هاداده آماري تحليل و تجزيه
 99افوزار نورم از اسوتفاده بوا ويژگوی، هور آماری اتاطتالع خالصه به يابیدست منظور به هاداده آماری توصی 

SPSS و راتییوتغ ضوريب معیوار، انحورا  حوداکرر، حوداقل، میانه، میانگین، آماری هایشاخ  گرفت. انجام 

 بررسوی اسومیرنو -کولموگرو  آزمون از استفاده با هاداده بودن نرمال .ندشد محاسبه متغیتر هر برای چولگی

  .شد تعیین درختان هایويژگی و خشکیدگی میزان بین پیرسون همبستگی ضريب آن بر عالوه .گرديد

 بررسوی مورد ایرويه واريوگرام توست  متغیتر هر ناهمسانگردی آماری، زمین هایتحلیل و تجزيه بردکار از قبل

 دو در کمیوت دو مقايسه برای شد. ترسیم آنها واريوگرام متغیرها مکانی الگوی بررسی جهت سپس گرفت. قرار

 تموام بورای اسواس، ايون ربو اسوت. مقايسه روش ترينطبیعی آنها اختال  بررسی مختل ، مختصات به نقطه

  شود:می محاسبه (3)  رابط صورت به 9واريگرام عنوان تحت اختال  اين دوم توان هاموقعیتت

                                                                   

و  i نقطوه در شده یریگاندازه متغیر مقدار iZ(x( (،h) گام فاصله در شده جدا هایجفت تعداد N(h) آن در که

+h)i(xZ مکانی موقعیتت در شده گیریاندازه متغیر مقدار i+h .اصولی پوارامتر سه آلايده واريوگرام برای است 

 اسواس بور هوامتغیتور مکانی وابستگی درجه کرد. بیان توانمی را دامن  تأ یر و )سق ( آستانه حد ای،قطعه ا ر

 نسوبت ايون اگور کوه آيدمی دست به 333 در ضرب کل( )واريانس ستانهآ حدت به ایقطعه ا ر واريانس تقسیم

 )غالموی بود خواهد ضعی  همبستگی %76 از بیشتر و توست م %76-%96 قوی، همبستگی باشد %96 از کمتر

 افوزارنرم طريو  از واريووگرام، از اسوتفاده با مکانی ساختار تحلیل و مکانی همبستگی رسیبر .(3131 ،صیاد و

15. +GS خطا مربعات مجموع معیار از هاواريوگرام بر شده داده برازش مدل ارزيابی برای شد. انجام (RSS) که 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Ward & Paton 

2- Variogram 

 (3) رابط 
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 (2R) رگرسویون ضوريب اسواس بور هواواريووگرام سونجی اعتبوار شود. اسوتفاده باشود کوم مقادير دارای بايد

 میوزان بوین ارتبا  (.9333 ان،همکار و 3کاتسالیرو) گرديد بررسی باشد باا مقادير دارای بايد که اعتبارسنجی

 هوایتحلیول و تجزيوه طريو  از مکوانی ارتبوا  و همبستگی آنالیز طري  از درختان هایويژگی و خشکیدگی

 .شدند بررسی آماریزمین

  نتايج
 نرموال آزموون و جودول ينا از حاصل ي نتا است. آمده 3 جدول نظر در مورد هایمتغیتر توزيع آماری خالصه

 از بنوابراين یسوتند،ن برخووردار نرمال يعتوز از درخت تاج حجم و تاج سطح یهاداده يعتوز فق  که داد نشان

  پوردازش بوه ترکارآمود و موث رتر یاربسو هواداده نرمال وضعیتت در آماریزمین یهایکتکن از یاریبس آنجا که

 بوه ازم شودند. تبديل Ln (x+1) صورت به بودند صفر آنها از یبعض که هاداده اين پردازندیم یمکان یهاداده

 خوود ايون که است گرديده ترنزديک میانگین به میانه و شده کمتر تبديل از پس هاداده چولگی که است ذکر

 (.9 )جدول است هامتغیتر شدن نرمال نمايانگر

 است. شده داده نشان 1 جدول در درختان هایويژگی و خشکیدگی میزان بین پیرسون همبستگی ضريب 

 و داردارواش درخت تاج سطح تاج، توست م قطر درخت، ارتفاع با خشکیدگی درصد که است آن از حاکی نتاي 

 و سوطح و تواج قطور بیشوتر، ارتفاع با درختان يعنی دارد، مربت و داررابط  معنی داردارواش تدرخ تاج حجم

   هستند. بیشتر خشکیدگی دارای بیشتر تاج حجم

 تبديل از قبل هاداده يآمار ةخالص .7 جدول

 يدگیکش یچولگ دامنه حداکثر حداقل يارمع انحرا  يانهم يانگينم متغيّر

 -96/3 17/3 79/6 37/8 16/3 13/3 33/1 33/1 متر(درخت ) ارتفاع

 33/3 13/3 73/33 63/39 33/3 37/9 38/6 37/6 متر() داردارواش درخت ارتفاع

 61/3 -37/3 39/6 66/6 61/3 36/3 37/1 33/1 متر(تاج ) قطر

 37/3 19/3 71/8 61/33 33/3 66/3 63/6 66/6 متر() داردارواش درخت تاج قطر

 91/1 91/3 36/33 13/31 16/9 79/36 63/96 13/98 (مترمربع) داردارواش درخت تاج سطح

 16/31 38/1 93/737 13/733 93/9 38/396 71/38 88/398 (مترمکعب) داردارواش درخت تاج حجم

 36/1 63/3 33/33 33/33 33/3 93/36 67/38 78/93 تاج یدگیدرصد خشک

 333/3 661/3 86/3 31/1 97/3 118/3 36/3 31/9 دارواش با درختان تاج شکل تنسب

 تبديل از بعد هاداده يآمار ةخالص .0 جدول
 کشيدگی چولگی دامنه حداکثر حداقل معيار انحرا  ميانه ميانگين هامتغيّر

 ۰01/7 -730/۰ 70/0 04/1 19/0 19/۰ 191/9 110/9 داردارواش درخت تاج سطح

 ۱۱0/۰ 9۰1/۰ 71/9 43/4 00/9 491/۰ 11/1 ۱30/1 داردارواش درخت اجت حجم

 درختان هايويژگی و خشکيدگی ميزان همبستگی .9 جدول

 متغيّر
 ارتفاع

 درخت

 درخت ارتفاع

 داردارواش

 قطر

 تاج توسّطم

 تاج توسّطم قطر

 داررواشدا درخت

 درخت تاج سطح

 داردارواش

 درخت تاج حجم

 داردارواش

 نسبت

 تاج شکل

 درصد

 سرخشکيدگی
**14۰/۰ 097/۰ ** 0۰1/۰ 003/۰ * 0۱1/۰ * 904/۰ ۰00/۰- 

  درصد 7 سطح در دارمعنی **

 درصد 0 سطح در دارمعنی *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Katsaliro 



 1149 زمستان ،11 شمارة ،پنجم سال ،محيط پايداري و جغرافيا 119
 

 

 واريوگرام

 محاسبه آن یبرا هاداده يلتبد از پس یتجرب وگراميوار ها،متغیتر اين یمکان ساختار مطالع  و یبررس منظور به

 هموه واريووگرام بنوابراين نشد. مشاهده یمشختص یناهمسانگرد ی،ايهرو یهاميوگراوار یبررس با شد. یمترس و

 دهود.موی نشوان را شوده بورازش هوایمودل هموراه بوه تجربی هایواريوگرام 1 شکل .شد محاسبه آنها جهته

 يکسوان مختلو ، جهوات در هواآن تغییرپايری که است آن نمايانگر بررسی، مورد هایرمتغیت بودن همسانگرد

 است.

 الف

 

 ب

 
 پ

 

 ت

  
 ث

  

 ج

 
 چ

 

 ح

 
 درخوت ارتفاع ب: درخت؛ ارتفاع :الف :دارواش اثر در تاج خشکيدگی به شده داده برازش مدل و تجربی هايواريوگرام .9شکل 

 تواج حجوم ج: ؛داردارواش درخت تاج سطح :ث دار؛دارواش درخت تاج توسّطم قطر ت: ؛درخت تاج طتوسّم قطر پ: ؛داردارواش

 تاج يدگیدرصد خشک ح: دار؛دارواش درختان تاج شکل نسبت چ: دار؛دارواش درخت
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 همطالعو مورد  منطق سطح در هامتغیتر تمام در مورد هاداد توزيع که دهدمی نشان هاواريوگرام اين مطالع  

 دهنود.موی نشوان را مکوانی همبستگی هاواريوگرام و یستن متغیتر هر در روند وجود دهندةنشان که طوريست

 درخوت، تواج توسوت م قطور درخت، ارتفاع هایمتغیتر هستند. مکانی ساختار دارای تحقی  اين هایمتغیتر همه

 ،داردارواش درخوت ارتفواع و هسوتند نموايی مودل دارای تواج درصد خشکیدگی و داردارواش درخت تاج قطر

 کوروی مودل دارای داردارواش درخت حجم و داردارواش درخت تاج سطح دار،دارواش درخت تاج شکل نسبت

  .(1 )جدول هستند

 حوداقل از کمتور فواصول در ییرپوايریتغ يا و هانمونه گیریاندازه در اشتباه علت به که ایقطعه ا ر میزان 

 درخت ارتفاع ،83/3 درخت ارتفاع مورد در ،(3186 ،همکاران و )اخوان کندمی بروز (Lag) بردارینمونه فاصله

 داردارواش درخوت تواج شوکل نسوبت ،91/9 داردارواش درخوت تواج قطر ،383/3 تاج قطر ،63/1 داردارواش

 183/3 داردارواش درخوت حجوم ،373/3 داردارواش درخت تاج سطح 3/911 تاج خشکیدگی درصد ،397/3

  .(1 )جدول است

 کوه اسوت دارشداروا تاج حجم مورد در استرناء تنها .است توست م حد در هامتغیتر تمام مکانی همبستگی 

 مشواهدات، آن مواورای در کوه اسوت ایفاصوله هواواريووگرام دامن  توأ یر .است قوی مکانی همبستگی دارای

 همبسوتگی حود ایفاصوله چنوین کرد، محسوب يکديگر از مستقل را آنها توانمی و نداشته مکانی همبستگی

 بورای کوه دهودمی ارائه بردارینمونه فاصله حداقل با رابطه در یاتاطتالع و کندمی مشخت  را نظر مورد مکانی

 درخوت تواج قطور ،1333 درخوت تواج توسوت م قطور ،1997 داردارواش درخوت ارتفاع ،1333 درخت ارتفاع

 حجوم و 9361 داردارواش درخوت تواج سوطح ،6333 داردارواش خوتدر تاج شکل نسبت ،1333 داردارواش

 .(1 )جدول است 1333 تاج خشکیدگی درصد و 3731 داردارواش درخت

 هواتخموین قبوول قابول دقتت نمايانگر تواندمی نیز (RSS) خطاها مجاور میانگین ريشه مقادير بودن پايین 

 درخوت تواج شوکل نسوبت ،داردارواش درخوت ارتفواع بورای مقودار اين هک (3183 ،همکاران و )غالمی باشد

 .است پائین هامتغیتر ساير برای امتا بااست تاج خشکیدگی و داردارواش

 خطا مربعات مجموع :RSS درختان. هايويژگی خشکيدگی، تجربی هايواريوگرام بر شده داده برازش مدل پارامترهاي .1 جدول

 مدل متغيّر
 اثر

 ايقطعه

 حد

 آستانه

 دامنة تأثير

 )متر(

 حد ايقطعه اثر

 تانهآس

 کالس

 همبستگی
RSS 

2r  اعتبار 

 سنجی

 371/3 313/3 توست م 63 1333 78/1 83/3 نمايی )متر( درخت ارتفاع

 داردارواش درخت ارتفاع

 )متر(
 318/3 13/3 توست م 19/17 1997 67/7 63/1 کروی

 331/3 396/3 ست توم 38/13 1333 36/9 383/3 نمايی )متر( تاج قطر

 داردارواش درخت تاج قطر

 )متر(
 3 666/3 توست م 63 1333 16/1 91/9 نمايی

 داردارواش درخت تاج سطح

 (مترمربع)
 373/3 311/3 توست م 31/17 9361 613/3 373/3 کروی

 داردارواش درخت تاج حجم

 (مترمکعب)
 911/3 116/3 قوی 18/99 3731 636/3 183/3 کروی

38/63 1333 167 3/911 نمايی تاج یدگیخشک درصد  316/3 9337 توست م 

 با درختان تاج شکل نسبت

 دارواش
 391/3 38/3 توست م 11/11 6333 18/3 397/3 کروی
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 بحث
 -9 پیوری(، و زوال )ماننود مستعدکننده عوامل -3 :شودیم درخت تاج خشکیدگی ايجاد باعث اصلی عامل سه

 سرخشوکیدگی بوا زموانهم که خشکسالی( مانند محیطی هایتنش وسانن )دوره کنندهيبتخر عوامل يا بارش

 که دارد وجود احتمال اين .(3331 ،3ويسل و جلتش) دارواش( مرل زنده )عوامل دهندهشتاب عوامل -1 است،

 باشود بوارش کمبوود و خواک بسوتری هایويژگی و درخت موجودی بین ةپیچید تعامل نتیجه سرخشکیدگی

 (.3333 ،9هولمن و فنشام)

 روی بور درخوت تواج توسوت م سطح و قطر و درخت ارتفاع همچون عواملی که شد مشاهده تحقی  اين در 

 از يوک هور مقودار افوزايش بوا کوه یطور به هستند مستقیم ا ر دارای نوعی به و گاارندمی ا ر سرخشکیدگی

 (3131) پورهاشومی و زادهنحسوی و (9336) وارد نتواي  با که يابدمی افزايش سرخشکیدگی احتمال هامتغیتر

 خشوکیدگی که دريافتند آمريکا کشور در بلو  هایگونه مورد در (9338) نیز همکاران و 1ژائوفی .است مشابه

 دارند. مربتی همبستگی تاج عرض با تاج

 تواج قطور درخت، تاج توست م قطر دار،دارواش درخت ارتفاع درخت، ارتفاع واريوگرام دامن  تأ یر همچنین 

 ،داردارواش درخت حجم و داردارواش درخت تاج سطح ،داردارواش درخت تاج شکل نسبت ،داردارواش ختدر

 تور،گسوترده مکوانی سواختار بور دالوت خوود اين که دهدمی نشان بزرگ هایمحدوده در را مکانی پیوستگی

 تواج خشکیدگی درصد و هامتغیتر اين دامن  تأ یر در تشابه دارد. بیشتر مکانی پیوستگی و تريکنواخت پراکنش

 تحقیو  بنوابر است. متری 1333 محدوده در درختان تاج هایويژگی و تاج خشکیدگی مکانی ارتبا  از حاکی

   .افتدمی اتفا  گسترده هایمحدوده در دارواش مکانی توزيع (9333) همکاران و 1ريست

 بررسوی موورد هایمتغیتر با آن ديگر امترهایپار همچنین و خشکیدگی درصد واريوگرام دامن  به طور کلتی 

 در درختوان هایويژگی و خشکیدگی میزان پراکنش شراي  بودن يکسان بیانگر که است مشابه نسبتاً درختان

 تواج قطور تاج، قطر دار،دارواش درخت ارتفاع درخت، ارتفاع تأ یر دامن  میان اين در .است مطالعه منطق  مورد

 بور عوامول اين بیشتر تأ یر ةدهندنشان اين که است ترنزديک تاج خشکیدگی درصد تأ یردامن   به داردارواش

 میوزان بوین دارمعنی و مربت همبستگی ضريب است. درختان تاج در دارواش از ناشی خشکیدگی توزيع روی

  است. تأ یر اين بر ديگری دلیل درختان هایويژگی و خشکیدگی

 گيرينتيجه
 مکانی توزيع تأ یر تحت تواندمی تاج خشکیدگی مکانی توزيع که دهدمی نشان پژوهش اين نتاي  به طور کلتی

 بايود عامول ايون بوروز بوا است درختان در تنش معنای به تاج خشکیدگی اينکه به توجته با گیرد. قرار دارواش

 ديگور سوی از آيد. عمل به ازم اقدامات درختان کامل خشکیدگی از جلوگیری و مديريت برای تريعسر هرچه

 برناموه يوک تووانیمموی پوس اسوت بیشوتر شدن خشک احتمال باشد بزرگتر هرچه درخت ابعاد که بینیممی

؛ باشیم داشته است وابسته آنها بار تولید به جنگل آينده که مادری و تربزرگ درختان اين برای مجزا مديريتی

 یکیمکوان و طبیعی( ةکنندکنترل هایعامل از )استفاده بیولوژيک هایروش  زمین در هايیبررسی بايد بنابراين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Jeltsch & Wissel 

2- Fensham & Holman 

3- Zhaofei 

4- Rist 
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 آلوودگی شودتت بوا درختان اينکه به توجته با همچنین گیرد. صورت دارواش( قطع مناسب مکان و زمان تعین)

 و هادفیلود) کننودموی عمل تری ضع محیطی فشارهای ساير و خشکی امراض، و آفات حمالت مقابل در بااتر

 و محیطیيسوتز هوایهزينوه کواهش منظوور بوه و شووند شناسوايی بايد درختان اين سپ (9333 ،3فالناگان

 گیرند. قرار مديريتی هایتاولويت در اقتصادی

 اريسگزسپا
 برداشوت در همکواری بورای مورادی جمشوید و کووکبی بهنوام مرادی، فردين ،تاسه مجتبی مهندس آقايان از

   گردد.می قدردانی صمیمانه جنگل اتاطتالع

 عمناب

 مکانی ساختار بررسی (3186) دنیل ماندااز، ؛منوچهر ،نمیرانیان الدين؛قوام امیری، زاهدی محمود؛ زبیری، ؛ضار اخوان،

 ،(3) 63 ،ايوران طبيعوی منوابع ةمجلّو آمار، زمین از روش استفاده با خزری هایجنگل حجمی موجودی و

 .83-339 ص .
 ماهواره تصاوير از استفاده با زاگرس هایجنگل کمی هایهمشختص برخی وردبرآ امکان ارزيابی (3133) مهتاب پیرباوقار،

IRS-P6، ّ977-983 ص . ،(1) 1 ،ايران جنگل ةمجل. 

 پديوده بوا رابطوه در ايرانوی بلوو  درختوان تواج هوایشواخ  بررسوی (3131) مهدی ،پورهاشمی ؛جعفر ،زادهحسین

 .67-66 ص . ،(3) 7 ،ايران جنگل ةمجلّ ،ايالم هایجنگل در خشکیدگی

در  کویکم و بنوه ايرانوی، بلوو  درختوی هایگونه جنسی زادآوری طبیعی استقرار و بار انتشار (3133) احمد حسینی،

 .66-71 ص . ،(1) 3 ،ايران طبيعی هاياکوسيستم زاگرس، یهاجنگل

 در يرانویا بلوو  تواندرخ بورگ يیغاا عناصر و مورفولوژيک خصوصیات برخی بر دارواش ا ر (3139) احمد حسینی، 

 .3-33 ص . ،(9) 1 ،يرانا يعیطب هاييستماکوس ،زاگرس یهاجنگل

 در تواجی خشوکیدگی میوزان بور ايرانوی بلوو  جنگلوی توده و درخت خصوصیات برخی تأ یر (3131) احمد حسینی،

 .17-63ص . ،(3) 3 ،زاگرس هايجنگل تحقيقات میانی، زاگرس بلو  هایجنگل

 مکوانی تغییورات (3183) عبدالرسوول مواهینی، سولمان ؛جهوانگرد ،محمودی محسون؛ سید ینی،حس ؛ايستهش غالمی،

 ،(9) 96 ،خوا  و آب نشورية ،کرخوه رودخانو  حاشوی  هایجنگل در خاک هایويژگی و ماکروفون بايومس

 .918-967 ص .

 هوایجنگول در اکخو ظواهری چگوالی و درختان پوشش تاج فرکتالی توصی  (3131) احسان صیاد، ؛ايستهش غالمی،

 .77-86 ص . ،(39) 1 ،کاربردي شناسیبوم ،زاگرس
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