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(02/6/9313تاریخ پذیرش:         91/9/3931)تاریخ دریافت:   

 چکیده

های منطقه هکتار از جنگل 16مساحت  بهای منطقه ،های زاگرسخشکیدگی درختان در جنگلوضعیت بررسی  منظوربه

سالم و  درختان هایویژگی برخیشد و صددرصد آماربرداری  صورتبهبیوره شهرستان ملکشاهی در استان ایالم انتخاب و 

داد زاد(، تعشاخه ،زادای(، فرم پرورشی )دانهنام گونه درختی، فرم رویشی )درختی، درختچهیادداشت گردید )خشکیده 

ها )سالم و خشکیده(، ارتفاع درخت، قطر برابر سینه، قطر متوسط تاج، درصد خشکیدگی، نوع خشکیدگی )تنه یا جست

دارای فرم منطقه درصد درختان  02. نتایج نشان داد که نزدیک به (ها( و موقعیت جغرافیایی درختان خشکیدهسرشاخه

درصد دارای  91/9درصد و زالزالک  8/10بلوط ایرانی با  های. گونهاشندبمی زاددرصد نیز دارای فرم دانه 32زاد و شاخه

نتایج این تحقیق، درصد کل خشکیدگی در  بر اساس. استکمترین فراوانی در منطقه مورد مطالعه ژن گونه ارو بیشترین 

های آن در جهت های غربی و جنوبی و کمترینی درختان در جهتگکه بیشترین میزان خشکید است درصد 99/99منطقه 

خشکیدگی درصد و بنه کمترین  های ارژن، کیکم و بلوط به ترتیب بیشترین و گونهزالزالکهای گونه .شرقی و شمالی است

نشان داد.  یدر این منطقه با افزایش طبقات قطری روند افزایش درختان خشکیدگی درصد در این منطقه را دارا هستند.

متری سانتی 88و  84و در طبقات قطری  هدرصد بود 92متری میزان خشکیدگی زیر سانتی 6و  4در طبقات قطری  کهطوریبه

زاد بیشتر از فرم رویشی های رویشی دانهخشکیدگی در بین فرم درصد ،. عالوه بر اینبودنددرصد درختان خشک  39حدود 

و  هایسالخشکتوان عامل خشکیدگی درختان در منطقه را می ترینمهم زاد مشاهده شد. با توجه به نتایج این تحقیق،شاخه

 های اخیر عنوان کرد.کاهش نزوالت آسمانی در سال

 .دهیدرختان خشک زاگرس، یهاجنگل ،یرانیبلوط ا ،المیا: یدیکل کلمات
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 مقدمه

غرب شهرت  بلوطهای به جنگلکه ناحیه رویشی زاگرس 

 تشکیل دادههای کشور را درصد جنگل 42دارند، بیش از 

آذربایجان غربی تا استان فارس پراکنش  از جنوبکه 

وسعت، پراکنش، تنوع  نظر از رویشی دارند. این ناحیه

های جنگلی نقش فرعی و فرآورده ای، محصوالتگونه

ترین منابع بیولوژیکی و یکی از مهم حالیندرعو  شتهدا

یکی از  امروزه، آیند.می شماربهذخایر ژنتیکی ایران 

ها، پدیده خشکیدگی درختان مشکالت اساسی این جنگل

در چند سال اخیر درصد باالیی  کهطوریبهجنگلی است. 

 اند. عواملخشک شده جنگلی از درختان این اکوسیستم

 طور مستقیم و غیرمستقیم در بروز پدیدهمتعددی به

ها ترین آنکه مهم رندنقش دا خشکیدگی در درختان سبز

 مکرر، هاییسالخشکسابقه، تغییر اقلیم، گرمای بی

 & Ainsworth) هستند کاهش شدید نزوالت جوی

Long, 2005) درختان در  یدگیخشک. در زمینه

های جنگلی و غیر جنگلی مطالعات متعددی هرویشگا

( با بررسی 0220و همکاران ) Aberصورت گرفته است. 

های های انسانی و تغییرات اقلیمی بر تودهاثرات فعالیت

 أثیرتهای انسانی سبب تشدید بلوط نشان دادند که فعالیت

و همکاران   Van der Werfشوند.وقایع اقلیمی می

کردند که فصل خشک تابستان سبب ( نیز عنوان 0223)

( و بلوط Fagus sylvaticaتوقف رشد دو گونه راش )

(Quercus roburمی ).عالوه بر این  گرددHanson  و

Weltzin (0222 ) نیز با مطالعه اثر خشکی بر نواحی

جنگلی ایالت متحده آمریکا، نشان دادند که خشکی سبب 

جوان  هاییهپا ها ونهال یروممرگکاهش تولید درختان و 

برخی محققین اعتقاد دارند که خشکیدگی سبب  شود.می

ضعف فیزیولوژیک درختان شده و شرایط را برای حمله 

 ;Hogg et al., 2002) آوردها فراهم میحشرات و قارچ

Hogg et al., 2008; Bolteet al., 2009 .) در ایران نیز

مطالعات محدودی در زمینه خشکیدگی درختان در 

های جنگلی صورت گرفته است. مناطق جنگلی و پارک

با  (0299و همکاران ) Hamzehpour  مثال طوربه

های زاگرس عنوان در جنگلدرختان بررسی خشکیدگی 

 تأثیرهای اخیر کردند که کاهش بارندگی در سال

درختان بلوط زاگرس داشته داری بر خشکیدگی معنی

ز ازاد بیشتر های شاخهمیزان خشکیدگی در توده و است

کنند که عالوه بر این اشاره می .باشدمیزاد دانه

بیشتر متر سانتی 09تا  99قطری  اتخشکیدگی در طبق

از سایر طبقات قطری بوده و بروی درختان خشکیده آثار 

شود. دیده می وفوربه خوارچوبفعالیت حشرات 

Sheibani (9113) با مطالعه علل خشکیدگی  نیز

درختان کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر، دالیل 

د. دانخشکیدگی را کمبود رطوبت و ضعف مواد غذایی می

Jalali (9116 نیز با بررسی علت خشکیدگی درختان )

عوامل خشکیدگی این  ترینمهمراش در شمال کشور، 

انسانی، عوامل اقلیمی،  ترتیب عواملدرختان را به

 کند. ها معرفی میوحش و آفات و بیماریحیات

های استان ایالم جزو جوامع جنگلی مناطق خشک جنگل

درصد  1 بوده که سلسله جبال زاگرس خشکیمهنو 

تیپ غالب درختان  .دهندرا تشکیل میهای زاگرس جنگل

است  (Quercus persica) ایرانیاستان ایالم از نوع بلوط 

های استان از این درصد جنگل 12بیش از  کهطوریبه

های دیگری مثل بادام گونه تشکیل شده است. گونه

ا همراه ب صورتبه، بنه، کیکم و غیره نیز زالزالککوهی، 

 بر (.Piri, 2011) در استان ایالم وجود داردگونه بلوط 

 کل منابع طبیعی استان ایالم، ادارههای اساس گزارش

های استان ایالم میزان خشکیدگی درختان در جنگل

ر دباشد. این نشین میهای زاگرسبیشتر از سایر استان

در این زمینه در  علمی ایاست که تاکنون مطالعه یحال

های این استان صورت نگرفته است. هدف از انجام جنگل

در رختان داین تحقیق، بررسی میزان خشکیدگی 

بیوره شهرستان ملکشاهی در استان  منطقههای جنگل

 برآوردی از میزانسعی شد تا  است. در این تحقیقایالم 

مورد  منطقههای خشکیدگی درختان در جنگل درصد
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، میزان مختلف، خشکیدگی در طبقات قطری مطالعه

وامل آن با ع ارتباطخشکیدگی به تفکیک برای هر گونه و 

 شود.گرافی تعیین فیزیو

 

 هامواد و روش

منطقۀ مورد مطالعه در سامانۀ عرفی بیوره از توابع 

هکتار  16شهرستان ملکشاهی در استان ایالم با مساحت 

 690822تا  641822محدودۀ جغرافیایی  قرار دارد که

واقع  عرض شمالی 361622تا  3613922طول شرقی و 

و حداکثر  9360شده است. حداقل ارتفاع در این منطقه 

ل )شک متر باالتر از سطح دریا قرار گرفته است 9680آن 

9) (Engineering Advisory Firm of Catchment 

Plan, 2007.) هایآن در سال همیانگین بارندگی سالیان 

بیشتر نزوالت . رسید مترمیلی 062 به (80ـ  88)اخیر 

ن باران در زمستا صورتبههم آسمانی در استان ایالم 

 ـ92منطقه (. حداقل دمای مطلق 0افتد )شکل اتفاق می

و حداکثر دمای مطلق آن  ماهبهمندر  گراددرجۀ سانتی

گزارش  9380در سال  مردادماهدر گراد درجۀ سانتی 40

. متوسط تبخیر ساالنه بر اساس ترازهای ارتفاعی شده است

 مردادماهمتر است و بیشترین میزان آن در میلی 0396

 Ilamمتر گزارش شده است )میلی 318

Meteorological Organizatio, 2011.)  منطقۀ مورد

پوشیده از جنگل بوده که گونۀ غالب آن بلوط  کامالا مطالعه 

 ها مانند زالزالک، بنه، کیکم و ارژنایرانی است و سایر گونه

 Engineering Advisory Firm) ه هستندآن همرابا 

of Catchment Plan, 2007.) 

 

 

 

 نقشۀ موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در استان ایالم -1شکل 
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 (1631، )ادارۀ کل هواشناسی استان ایالم 1611تا  1631نمودار میانگین بارندگی ساالنه از سال  -2شکل 

 تحقیقروش 

مشخص کردن شدت خشکیدگی درختان در  منظوربه

منطقۀ زاگرس، بر اساس اطالعاتی که از ادارۀ کل منابع 

آوری شد، منطقۀ بیوره از توابع طبیعی استان ایالم گرد

یکی از  عنوانبهشهرستان ملکشاهی در استان ایالم 

مناطقی که درختان آن در معرض خشکیدگی قرار 

بعد از بازدید از منطقه و جنگل  گرفتند، انتخاب شد.

این  ایرانی های بلوطهکتار از جنگل 16گردشی، محدودۀ 

ای همنطقۀ مورد مطالعه مشخص شد. نقشه عنوانبهناحیه 

های های توپوگرافی، شیب، جهتهمورد نیاز مانند نقش

جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا و غیره تهیه شدند. 

صد در صد  یآماربردار های مورد نیاز از طریقداده

که برای تمامی درختان دارای  صورتینبدبرداشت شدند. 

آماربرداری  اطالعات ،متریسانت 4قطر برابر سینۀ باالی 

شامل، نام گونه درختی، فرم رویشی )درختی، 

زاد(، تعداد شاخه ،زادای(، فرم پرورشی )دانهدرختچه

برابر ها )سالم و خشکیده(، ارتفاع درخت، قطر جست

 09تا  2سینه، قطر متوسط تاج، درصد خشکیدگی )

 09و بیش از درصد  09تا  92،درصد 92تا  09درصد، 

ها( و موقعیت درصد(، نوع خشکیدگی )تنه یا سرشاخه

( UTMجغرافیایی درختان خشکیده )طول و عرض 

 منظوربههای آماربرداری ثبت شدند. برداشت و در فرم

های د از وارد کردن دادهها، بعداده وتحلیلیهتجز

های نمودارها و مشخصه Excelافزار آماربرداری در نرم

 قرار گرفتند.  وتحلیلیهتجزآماری مورد نیاز تهیه و مورد 

 

 نتایج

 پراکنش قطری 

نتایج نشان داد که منحنی پراکنش قطری درختان در 

است که تعداد در منطقه مورد مطالعه یک منحنی کاهنده 

متر نیز با شیب زیادی کاهش سانتی 90طبقات قطری زیر 

تواند نشان دهندۀ زادآوری پایین که می کندپیدا می

زاد بلوط به علت شدت تخریب و یا زاد یا حتی شاخهدانه

های اخیر های جوان در سالشرایط ناسازگارتر برای نهال

وط به ترتیب مرب . بیشترین فراوانی بهدر این منطقه باشد

 به ،متری استسانتی 90متری و سانتی 96طبقات قطری 

همین ترتیب در طبقات قطری باالتر از فراوانی درختان
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 متری در منطقۀ مورد مطالعهسانتی 4نمودار پراکنش قطری درختان در طبقات قطری  –6شکل 

 درصد درختان 02نزدیک به (. 3شکل ) شودکاسته می

درصد نیز دارای  32زاد و حدود دارای فرم شاخه منطقه

  د.باشنزاد میفرم دانه

  ایترکیب گونه

 8/10 اب نتایج نشان داد که گونه بلوط ایرانیدراین مطالعه 

 گونه ارژن کمترین فراوانی در بیشترین و  حضوردرصد 

  .(9)جدول دارند مطالعه  منطقه مورد

ب به ترتی یکمو ک، زالزالک های بلوطگونهاما با این حال، 

ی کمترین میزان خشکیدگو ارژن های بنه بیشترین و گونه

. در مورد درصد خشکیدگی ارژن داشتنداز لحاظ تعداد را 

بیشترین درصد و زالزالک کمترین درصد خشکیدگی 

 .(4شکل )مشاهده شد 

 

 های خشکیده به تفکیک هر گونهها و میانگین پایهصد ترکیب، میانگین کل پایهدر –1جدول 

درصد ترکیب گونه در  گونه

 منطقه

 ها درمیانگین مجموع پایه

 هکتار

های خشکیده میانگین پایه

 در هکتار

 649/1 63/83 89/10 بلوط

 098/2 249/9 91/9 زالزالک

 939/2 9 9/9 کیکم

 2496/2 309/2 496/2 بنه

 2924/2 260/2 261/2 ارژن
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 در منطقه مورد مطالعه نسبت به فراوانی گونه های موجوددرصد خشکیدگی گونه –4شکل 

 

 های مختلفمقایسه خشکیدگی در جهت

بر اساس نتایج این تحقیق درصد کل خشکیدگی در 

 یدگیخشکدرصد است. بیشترین میزان  99/99منطقه 

های غربی و جنوبی بوده و کمترین آن درختان در جهت

 (. 0)جدول  های شرقی و شمالی مشاهده شددر جهت

 

 های رویشیو فرم مقایسه خشکیدگی در طبقات قطری

روند رو به درصد خشکیدگی با افزایش طبقات قطری 

 6و  4در طبقات قطری  کهطوریبهافزایش را نشان داد. 

درصد و در  92 کمتر ازمتری میزان خشکیدگی سانتی

 ،922 ،39ترتیب  به 990و  10، 88 ،84 یقطر اتطبق

)الزم به ذکر است که در طبقه  باشددرصد می 09و  30

تنها یک درخت مشاهده شد که خشکیده بود  88قطری 

درصد بود(. از  922به همین دلیل درصد خشکیدگی 

متری روند خشکیدگی سانتی 38تا  90طبقات قطری 

درصد است. از طبقات  90تا  92و به میزان تقریباا یکسان 

 92نوسانی بین  طوربهمتری خشکیدگی سانتی 82تا  38

(. درصد خشکیدگی در 9 )شکل درصد مشاهده شد 02تا 

ی های رویشبیشتر از فرمنیز زاد های رویشی دانهبین فرم

(.6)شکل  باشدزاد میشاخه

 جغرافیاییهای مختلف درختان در جهت خشکیدگیدرصد  -2 جدول

 مجموع خشکیدگی ارژن کیکم بنه زالزالک بلوط جهت جغرافیایی

 33/2 2/2 2/2 2/2 29/2 30/2 شمال

 09/3 2/2 29/2 24/2 20/2 91/3 جنوب

 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 شرق

 20/0 20/2 9/2 2/2 90/2 08/6 غرب

2
0
4
6
8

92
90
94
96
98
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بلوط زالزالک کیکم بنه ارژن

ی 
دگ

کی
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د

گونه های موجود در منطقه
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 درصد خشکیدگی طبقات قطری مختلف در منطقه مورد مطالعه –1 شکل

 

 
 زادزاد و شاخهدانههای رویشی فرمبین درصد خشکیدگی  –3 شکل
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 مقایسه خشکیدگی در طبقات ارتفاعی

خشکیدگی درختان در این منطقه با افزایش طبقات 

 4تا  3طبقۀ ارتفاعی  کهطوریبهیابد. ارتفاعی کاهش می

درصد بیشترین میزان خشکیدگی را از خود  99/01با  متر

متر کمترین  0و طبقات ارتفاعی باالتر  دهندنشان می

 .(0شکل درصد خشکیدگی را نشان دادند )

 

 گیریبحث و نتیجه

، ۀ ریزگردهاو پدید هاسالیخشکهای اخیر، در سال

های عوامل تخریب جنگل ترینمهمیکی از  عنوانبه

 هکطوریبهزاگرس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

-دلیل تخریب و از بین رفتن درختان، به ترینمهمامروزه 

 های مجاور، پدیده خشکیدگیویژه در استان ایالم و استان

بر اساس نتایج  کهطوریبه. جنگلی استدرختان  و زوال

در درصد از کل درختان منطقه  99/99د این تحقیق حدو

این میزان در مورد  ؛ کهاندخشک شده کامالا های اخیر سال

درصد و در مورد  96ها مانند ارژن بیش از برخی از گونه

به گفتۀ برخی محققان درصد است.  90بلوط نزدیک به 

دالیل خشکیدگی درختان تغییرات اقلیمی، گرم  ترینمهم

های سال یگردوغبارهاو  هاسالیخشکشدن کرۀ زمین، 

یجاد مستقیم با امستقیم یا غیر صورتبهکه  باشدمیاخیر 

در درختان و حمله آفات و امراض،  یضعف فیزیولوژیک

 ,Ainsworth & Long) ها شده استسبب مرگ آن

میزان  استان ایالم نیز . بر اساس آمار هواشناسی(2005

متر در سال میلی 822از منطقه مورد مطالعه بارندگی 

کاهش  9388متر در سال میلی 092کمتر از  تا 9366

هایی از تغییرات نشانهخود  ؛ که(0داشته است )شکل 

های جنگلی در این نظاماقلیمی و گرم و خشک شدن بوم

( نیز با مطالعه 0220و همکاران ) Hogg .منطقه است

 در Populus tremuloidesخشکیدگی درختان 

یف ضع باعث یسالخشکاعالم کردند که  های کاناداجنگل

شدن و کندی رشد درختان شده و در نتیجه درختان 

زا های بیماریخوار و قارچهای چوبحمله کرممستعد 

 شدشوند. در مطالعه دیگری روی این گونه مشخص می

داری با معنی طوربهو خشکیدگی درختان  یروممرگکه 

 Hogg) شاخص حداقل رطوبت اقلیمی ساالنه ارتباط دارد

et al., 2008).

 
 

 

 

 
 درصد خشکیدگی درختان در طبقات مختلف ارتفاعی درختان -7شکل 
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Bolte  اتاثرات تغییربا مطالعه  (0221)و همکاران 

 Piceaو  Fagus sylvaticaدر جنگل آمیختۀ  یاقلیم

abies های جنوبی سوئد، اعالم کردند که در جنگل

ب سبکه در آن منطقه اتفاق افتاده بود  0226خشکی سال 

خوار به درختان و در نتیجه سبب حملۀ سوسک پوست

ده ش های جنگلیتوده ساختاردر و حتی تغییر  یروممرگ

یزان منتایج تحقیق حاضر نشان داد که  ،عالوه بر ایناست. 

های غربی و جنوبی بیشترین خشکیدگی درختان در جهت

. را نشان دادهای شمالی کمترین میزان میزان و در جهت

 یرتأثبر زاویه تابش خورشید  تأثیرجهت جغرافیایی با 

در . های درختان داردای در ترکیب و ساختار گونهعمده

های غربی و جنوبی نسبت به شمالی دامنه یمکرهن

خورشیدی های شرقی و شمالی میزان انرژی دامنه

بنابراین میزان رطوبت کمتری و بیشتری را دریافت کرده 

با  (.Small & McCarthy, 2005) باشندا مینیز داررا 

-خشکیدگی درختان در جنگلتوان میدالیل توجه به این 

یم، گرم شدن کرۀ زمین و تغییر اقلهای زاگرس را به 

اد که مجموعۀ این عوامل اخیر نسبت د هاییسالخشک

و حملۀ سوسک موجب ضعف فیزیولوژیکی درختان 

 درو سایر آفات به درختان بلوط گردیده است.  خوارچوب

های مختلف این تحقیق مشخص گردید که گونه

دهند. های متفاوتی نسبت به خشکی نشان میالعملعکس

ها مانند میزان خشکیدگی در برخی از گونه کهطوریبه

. هایی نظیر زالزالک استارژن، کیکم و بلوط باالتر از گونه

های فوق حساسیت بیشتری را در گونه دیگریعبارتبه

در مقایسه با زالزالک از خود نشان  اقلیم مقابل خشکی

 .دهندمی

 Mirzaei با مطالعه زادآوری گونه ( 0220) و همکاران

های کیکم نشان دادند که زادآوری این گونه در جنگل

های شمالی که شرایط زاگرس در ارتفاعات باال و دامنه

ز اما ا؛ تری از نظر دما و رطوبت دارند بیشتر استمناسب

های مناطق خشک و نیمه طرفی زالزالک از گونه

گرمسیری خلیج عمانی است که در این مناطق حضور 

ری در مقابل خشکیدگی از خود یافته و مقاومت بیشت

ها حضور این گونه افزایش یگردعبارتبهنشان داده است. 

خشکی تدریجی و تغییر در  دهندهنشاندر منطقه خود 

 توانهای منطقه است که خود میترکیب و ساختار گونه

 یک زنگ خطر باشد. دهندهنشان

بررسی روند خشکیدگی در طبقات قطری نیز نشان داد 

افزایش طبقات قطری میزان خشکیدگی درختان نیز که با 

شود. باال بودن درصد خشکیدگی در طبقات بیشتر می

ای طبیعی به علت مرگ فیزیولوژیک قطری باال، پدیده

توان این پدیده را مستقیماا به خشکی درختان است و نمی

اما با این حال باال بودن میزان خشکیدگی در ؛ نسبت داد

 وجهتقابلم بودن آن در طبقات پایین طبقات میانی و ک

است. کم بودن درصد خشکیدگی در طبقات قطری پایین، 

به خاطر نیاز کمتر این طبقات به میزان رطوبت و  احتماالا

شکل ) است یآبکمبه عبارتی مقاوم بودن در مقابل شرایط 

ه مربوط ب است که این طبقات قطری اکثراا ذکرقابل. (0

ج بر اساس نتای کهطوریبهباشند. زاد نیز میدرختان شاخه

 زاد کمترخشکیدگی در میان شاخهدرصد تحقیق میزان 

 1/1ها زادها بود )میزان خشکیدگی در شاخهزاداز دانه

 یگردعبارتبهدرصد بود(.  1/93ها زاددرصد و در دانه

زاد به  میزان بیشتری نیاز توان گفت که درختان دانهمی

 اهیسالخشککاهش نزوالت آسمانی و به رطوبت دارند و 

راوانی به علت فالبته ها دارد. اثرات منفی بیشتری بر آن نیز

زاد درصد زاد نسبت به شاخههای دانهکمتر پایه

 زاد بیشتر مشاهده شد، اماخشکیدگی در فرم رویشی دانه

 زاد بیشتروانی درختان خشکیدۀ شاخهرادر کل منطقه ف

 .زاد استاز دانه

درصد درختان در  99اساس نتایج این تحقیق بیش از  بر

اند. در این میان سهم برخی از چند سال اخیر خشک شده

رخی ب کهطوریبهها بسیار بیشتر از این مقدار است، گونه

از  کوتاهی کامالا زمانمدتها ممکن است در از این گونه

 ای در زاگرس دستخوشترکیب و تنوع گونهیا بین رفته و 

رسد به نظر می .(Bolte et al., 2009) تغییر شود

ردم توسط م خشکیدگی درختان بلوط جلوگیری از پدیده

ا با ام؛ باشدناپذیری و مسئوالن کار بسیار سخت و امکان
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ست که ا اینتوان انجام داد حال، حداقل کاری که میاین

 ، از رویدرآوردتحت کنترل توان میکه  را سایر فشارهایی

برداشت برداشته شوند )مانند چرای دام،  هاجنگلاین 

چوب سوخت، برداشت محصوالت فرعی مانند سقز، زراعت 

برای کاستن بخشی از این شاید در پایان دیم و غیره(. 

های زاگرس رهنمودهای زیر کارساز فشارها به جنگل

 باشند:

های یاتلدیده و اجرای عم ـ شناسایی مناطق آسیب

  های آسیبحمایتی و احیایی برای بازسازی اکوسیستم

 

 .و کمک به تجدید حیات مجدد آندیده 

های صحیح علمی آبخیزداری برای روش یریکارگبهـ 

ذخیرۀ نزوالت آسمانی و مدیریت قرق و کنترل چرای دام 

 در مناطق بحرانی. خصوصبه

ـ اجرای اقدامات فرهنگی، ترویجی و آموزشی با هماهنگی 

عموم برای آشنایی  یماس و صداها از جمله سایر سازمان

 آمدهیشپمردم بومی منطقه با تهدید  خصوصبهمردم 

های زاگرس و توجه به اهمیت حفظ این برای جنگل

 ها برای کمک به کاستن برخی از فشارهای انسانی.جنگل
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Abstract 

To determine the amount of dead standing trees in Zagros forest, a forest area (96 ha) of Bioreh 

catchment in Malekshahi city in Ilam province was selected. A hundred percent or complete inventory 

in study area was conducted. The results showed that near to 70% of all trees were sprout-origin and 

about 30% were seed-origin. While Quercus brantii var persica (92.8 %) and Cerategus sp (5.5%) 

had the highest abundance, Amygdalus sp., had the lowest amount of abundance compared to other 

species in the study area. The results also showed that the total percentage of standing deadwood was 

11.15% which West and South facing aspects had the highest and East and North facing aspects had 

the lowest ratios of standing deadwoods. Amygdalus sp., Acer cinerascense and Quercus persica 

species had the most ratios of standing dead trees while Cerateagus sp., and Pistacia atlantica species 

had the lowest ratios of standing deadwoods. With increasing in diameter classes, the standing dead 

trees were increasing in the study area so that the ratio of deadwood in the diameter classes 4 and 6 

was less than 10 % while in the diameter classes 84, 88, 92 and 112 the ratio of deadwoods was about 

35, 100, 37, and 75% respectively. Furthermore, the percentage of standing deadwoods among seed-

origin trees was more than sprout- origin trees. Base on the results, the regional drought and 

precipitation deficit in the last years was the most important factor in causing standing deadwoods.  

Keywords: Ilam, Quercus persica, Zagros forest, deadwood trees. 
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