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چکیده
ارزیابی تراکم جمعیت و الگوهای مکانی درختاا بیماار از معیارهاای مدام در انتراا

رور ماویریت و هما گیرشناسای

بیماریهای درختا جنگلی است .این پژوهش با هوف ارزیابی شوت خسارت و الگوی مکانی -زمانی خشکیوگی بلنومازو
در پارک جنگلی قرق در استا گلستا انجام گرفت .وضعیت سالمت درختا بلنومازو در سالهای  1392و  1393در هفت
ترانسکت در قالب رور نقطۀ مرکزی یکچدارم ارزیابی شو .نتایج نشا داد ک توزیع نرخ آلودگی و خشاکیوگی درختاا
بلنومازو در پارک جنگلی قرق غیریکنواخت است ،ب طوری ک در برش غربی پاارک ،شاوت خساارت و نارخ آلاودگی و
مرگومیر شتا

بیشتری دارد .درختا مرده با شوت ب نسبت زیاد در مقیاسهای بزرگ ( 900متر) تشکیل خوش مایدهناو،

اما پس از یک سال شوت خوش ها کمتر میشود و در  600 ،400 ،200و  800متر خوش هاای ضاعیفی تشاکیل مایدهناو.
تجزی وتحلیل همرخوادی شوتهای مرتلف خسارت بیماری با درختا مرده نشا داد ک درختا تازه آلودهشوه رابطۀ منفی
با درختا مرده دارنو و در فاصلۀ دورتری از این درختا حضور مییابنو؛ ولی درختا دچار خسارت شویو ،رابط ای قوی با
درختا مرده دارنو .براساس نتایج این تحقیق میتوا الگوی مناسبی برای طرحریزی برنام های کاربردی حفاظت و حمایت
از جنگلهای آلوده و پایش گسترر خشکیوگی بلوط ب دست آورد.
واژگان کلیدی :الگوی مکانی -زمانی ،پارک جنگلی قرق ،خشکیوگی بلوط ،هم گیرشناسی.
نویسندۀمسئول،تلفن09183328313:

Email: karamij_2008@yahoo.com
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مقدمه

نشا داد ک در مراحل نرسات شایو بیمااری ،الگاوی

تجزی وتحلیل الگوی مکانی 1از ضروریات انوازهگیری و

پراکنش درختا بیمار با صاورت خوشا ای در مقیااس

بررسی پوششگیاهی ب منظاور درک و شاناخت الگاوی

کوچک  300متر با شوت زیاد است ،اما با گذشت زماا

مکانی توزیع گون ها ،درک رابطۀ متقابل گیاها و محای

از شاارو اپیااومی الگااوی پااراکنش همچنااا خوش ا ای

زیست ،و استنتاج فراینوهای زیستمحیطی یاا ساازوکار

است ،اما از شوت آ کاست میشود [ .]6نتایج تحقیقات

پویااایی جمعیاات گیاااهی اساات [ .]2 ،1در پااژوهش

لیو و همکارا ( )2007نیز نشا داد ک درختا مارده در

هم گیری بیماریهای گیاهی با ایان دلیال کا الگاوی

مقیاس  300متر تشکیل خوش میدهناو ،با طاوری کا

مکانی -زمانی بیماری ،فراینوهای زیساتمحیطای ماثرر

ارتباط فضایی قوی در طول زما بین مرگومیر بلاوط و
2

بر چگاونگی اساتقرار ،چرخاۀ زناوگی و پاراکنش یاک

درختا خلیج کالیفرنیا در فاصلۀ  150متری وجاود دارد

ماایکنااو ،اساااس درک پویااایی

[ .]7تحقیقات فاا و همکاارا ( )2012در زمیناۀ روناو

بیماریها در مقیاس مکا و زما اسات [ .]4 ،3بناابراین

فضایی -زمانی زوال و مرگومیر بلاوط باین ساالهاای

شگفتآور نیست ک بومشناسا در دها هاای اخیار با

 1999 -2010نشا داد کا مارگومیار درختاا بلاوط

تجزی وتحلیل الگوی مکانی -زمانی بیماریهای جنگلای

سبب شو ب ترتیاب  11و  15درصاو از تاراکم نسابی و

توج کارده و رورهاای متعاودی را بارای درک آ در

سطح مقطع درختا بلوط در این جنگلها کااهش یاباو،

مقیاس کوچک و بزرگ ب کار بردهانو .در بررسی پویاایی

ب طوری ک شوت و درصاو مارگومیار در گونا هاای

زمانی -مکانی درختا مرده ناشی از مرگ ناگدانی بلاوط

مرتلف بلوط یکسا نبود و پویاوۀ زوال بلاوط با طاور

کالیفرنیا ب رور تجزی وتحلیل الگوی مکانی نقط ای (K

معمول دو تا س سال دیرتار از خشکساالی رخ داد [.]8

شو ک درختا مارده خوشا هاای در

همچنین در تحقیقی با هوف توصیف الگوهای زماانی و

مقیاس  100 -300متر تشکیل میدهنو و فاصال از مارز

فضاایی ماارگومیاار ندااالهاای بلااوط جنگلکاااریشااوه

بیماااری را مشاار

رایپلی) ،مشر

جنگاال ،عاماال تعیااینکننااوۀ اصاالی اساات و در پاای آ

مشر

شو ک در فصل بدار مرگومیر بیشاتر باود ،اماا

هاای رطوبات توپاوگرافی ،نزدیکای با مسایر

تشویو مرگومیر کلی بیشتر در تابستا رخ داد ،ب طوری

پیادهروها و پتانسیل تابش خورشیو در تابستا از عوامال

ک مرگومیر ندالها از الگوی فضاایی خوشا ای تبعیات

مثرر بر شوت مرگومیر بلوط در جنگالهاای کالیفرنیاا

میکرد ب طوری ک با نزدیکی با درختاا باالآ آلاوده،

هسااتنو [ .]5همچنااین بررساای پویااایی الگااوی مکااانی

شوت مییابو [ .]9عالوهبر این ،ارزیابی الگوهای مکاانی

شاخ

3

مرگومیر بلوط و تعامل شوتهای مرتلاف بیمااری باا

ماارگومیاار درختااا کاااج ناشاای از خشکسااالی در

درختا مرده در جنگلهای کالیفرنیا در سالهای -2004

جنگلهای کالیفرنیا نشا داد کا عوامال محیطای مانناو

 ،2001با نمون برداری ب رور نقطۀ مرکزی یاکچداارم

بسااامو ابااری بااود در تابسااتا  ،تااابش خورشاایوی و

و تجزی وتحلیل دادهها با رورهای واریاانس کاوادرات

ویژگیهای ژئومورفولوژی مدمتارین عوامال جواکنناوۀ

1. Spatial patterns

2.Umbellularia californica
3. Pinus muricata
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جمعیت زنوه و مردۀ درختا کاج اسات [ .]10گیِنکا و

از  105تا  600متر از سطح دریا ،دارای جدت ج رافیایی

همکارا ( )2014با بررسی الگوی مکانی بیماری پوست

شمالی و شیب  0تا  50درصو اسات .متوسا بارناوگی

رار در جنگلهای کالیفرنیا اعاالم کردناو کا بیشاترین

سالیان  684/2میلیمتر و متوس درجۀ حارارت ساالیانۀ

تراکم ندالهای بیمار در اطراف درختا بالآ بیمار وجاود

آ  17/48درجۀ سانتیگاراد اسات .درختاا بلناومازو،1

دارد و بیشترین شوت بیماری در نزدیاک درختاا باالآ

ممرز ،2انجیلی 3و آزاد 4پوشش درختی غالاب منطقا را

شانکردار اتفاق مایافتاو [ .]11شاناخت پویاای الگاوی

تشکیل میدهنو ک تیپهای بلوط  70درصو ،انجیلای –

مکانی بیماری در بعو زما  -مکا و درک صحیح تعامل

ممرز  25درصو ،انجیلی  2/6درصو و ممرز -انجیلی 2/4

شوتهای مرتلف ،از عوامل مدم در برناما ریازیهاای

درصو سطح منطق را پوشش میدهنو .در تحقیق حاضار

مویریتی ب منظاور حفاظات و حمایات از جنگالهاا در

از رور نقطااۀ مرکااز یااکچدااارم ( ،)PCQ5ب ا منظااور

برابر بیماریهاست [ .]6 ،5با وجاود ایان ،باا توجا با

جمعآوری دادههای الزم بارای ارزیاابی پویاایی الگاوی

اولین گزارر رسمی خشکیوگی بلوط ناشای از بیمااری

مکااانی و هاامرخااوادی شااوتهااای مرتلااف بیماااری

زغالی با عاملیت قاار Biscogniauxia mediterranea

پوسیوگی زغاالی اساتفاده شاو [ .]6همچناین در قالاب

در سال  1388در جنگلهای قارق و توسکساتا اساتا

رور یادشوه ،نحوۀ توزیع شوت و رونو شتا بیمااری

گلستا  ،هنوز تحقیقی دربارۀ چگونگی پراکنش و تعامال

در سطوح مرتلف پاارک بررسای شاو .روی نقشا 14 ،

آ بااا عواماال محیطاای انجااام نگرفت ا اساات؛ بنااابراین

ترانسکت با فاصلۀ  200متر و مرکز گارههاا با صاورت

ضروری است با اساتفاده از رورهاای تحلیال مکاانی،

تصادفی با فاصلۀ  100متر پیاده شو [ .]6دادههای مرباوط

الگوی پراکنش و تعامل شوتهاای مرتلاف بیمااری در

باا سااالمت و شااوت خسااارت بیماااری در درختااا

طول زما و مکا بدتر شناخت شود تا درکای صاحیح و

انترا شوه در دو دوره (مدر  1392و مدار  )1393ربات

علمی از چگونگی ایجاد و گسترر این بیمااری فاراهم

شااو .از آزمااو ناپارامتریااک ویلکاکسااو جفتاای باارای

آیااو .بنااابراین تحقیااق حاضاار بااا هااوف تعیااین شااوت

بررسی تفاوتهای ت ییارات شاوت خساارت در طاول

خسارت ،پویاایی الگاوی مکاانی و تعامال شاوتهاای

دورۀ زمانی یکسال ( )1392-1393در هر ترانسکت و از

مرتلف بیماری زغالی ب منظور دستیابی با راهکااری در

آزمو کروسکال والیس ب منظور بررسی شوت خسارت

زمینۀ دخالت های ماویریتی در جنگالهاای بلناومازوی

در هر دوره استفاده شو .تجزی وتحلیل دادهها باا اساتفاده

آلودۀ شمال کشور ب ویژه پارک جنگلی قرق اجرا شو.

از نرمافزار  R 3.1انجام گرفت.

مواد و روشها
این تحقیق در پارک جنگلی قرق ب مساحت  652هکتار

ارزیابی نشانههای بیماری پوسیدگی زغالی
براساس نشان های بصری بیمااری پوسایوگی زغاالی،

واقااع در شاارق اسااتا گلسااتا بااا طااول ج رافیااایی
'' 54°40'30تا '' 54°43 '00شرقی و عرض ''36°52' 00
تا '' 36°53' 20شمالی انجام گرفت .دامنۀ ارتفاعی منطقا

1. Quercus castaneifolia
2. Carpinus betulus
3.Parritia persica
4. Zelkova carpinifolia
5. PointCentered Quarter
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مقوار خشکیوگی تااج و کیفیات تناۀ اصالی ،شاوت

تجزیهوتحلیل الگوی مکانی

خسارت بیماری در هار درخات ،و شاوت خساارت

بیشتر بوم شناسا برای تعیین تشری

درختا در پنج رتب طبق بنوی شو [.]13،12

جوامع گیاهی از داده های ترانسکت ،ب طور معمول از

برآورد تراکم جمعیت

رورهااای واریااانس کااوادرات ماننااو رورهااای

تراکم درختا بلاوط در پانج رتباۀ بیمااری براسااس
دادههای ب دستآماوه در رور  PCQدر سا مرحلا
محاسب شو .در مرحلۀ اول میانگین فاصلۀ درختا در
هر ترانسکت بوو در نظر گرفتن رتبۀ بیمااری بارای
کل ترانسکت ها ب صورت زیر محاسب شاو.

d

برابار

است با میانگین فاصلۀ درختاا از مرکاز گاره کا باا
استفاده از معادلۀ  1محاسب میشود [.]6
1 n
 di
n i 1

() 1

d

 nبرابر کل نمون های برداشاتشاوه اسات .متوسا

الگوی مکاانی

1

واریانس کاوادرات جفاتشاوه (  )PQVو واریاانس
2

کوادرات دوجمل ای موضوعی (  ،)TTLQVاساتفاده
می کننو [ .]7 ،1ب منظور اعماال رور هاای واریاانس
الگوی پراکنش بیماری ،دادههای

پالت برای تشری

ب دستآموه از رور  PCQدر طویلترین ترانساکت،
در دو مرحل تنظیم شونو :اول گرهها ب عنوا مراکاز
پالتهاا انتراا

شاونو و بیشاترین فاصالۀ گاره تاا

درخت ب عنوا عرض پالت در هر ترانسکت در نظر
گرفت شو و دوم ،مشااهوات هار گاره باا جاایگزینی
میانگین یاا مااکزیمم مشااهوات گاره با مشااهوات

سطح اش الشوه توس یاک درخات را باا   d نشاا

پالت ،تبویل شونو .رور  ،PQVواریانس زوج هاای

میدهنو .بنابراین در مرحلۀ دوم ،تراکم جمعیت درختاا

کااوادرات در یااک مکااا یااا فاصاالۀ معااین در طااول

در سطح  1هکتار براسااس متوسا ساطح اشا الشاوه

ترانسااکت را باارآورد ماایکنااو و باارای باارآورد آ از

توس یک درخت محاسب میشود .تراکم درختا بلاوط

معادلۀ  3استفاده شو [.]14 ،6

2

( pدرخت/هکتار) :براساس معادلۀ  2محاسب شو [.]13
10000m2 ha

() 2

tree

d 

2

p

بیماری براساس تراکم ب دستآموه در هکتار محاساب
و درصو درختانی ک در هر رتب بیماری قرار گرفتنو،
میشود .بنابراین ،تراکم هر رتبۀ بیماری ماالال

مشر
رتبااۀ

i

ک رتبۀ
و

n

i

() 3

j

j1

2  n  1

VPOV  r 

در رور  ،TTLQVباااا اساااتفاده از معادلاااۀ ،4
واریانس بلوکهای مجاور در کوارداتها با انوازههای
مرتلف بلوک محاسب میشود [ 6و .]14



2

() 4

x j   ji  r x j
i 2 r 1

i  r 1
j1



2r  n  1  2r 

n 12 r
j1



VTTLQV  r  

pi  p  q i

 : x jمشااااهوه در jام کاااوادرات :n ،تعاااواد کااال

و  = n iتعواد کل نمون های

کوادراتها :r ،پارامتر مقیاس ،کا بیاانگر تعاواد دفعاات

( 4 ،3 ،2 ،1و  )5در آ مشاهوه شوه است

ادغام کوادراتها اسات .ارزیاابی الگاوی پاراکنش روی

بااا

ب طوری ک

n 1

2

m

در ندایت تراکم جمعیت درختا بلوط در هر رتبۀ

 x j r 

 x


pi

نشااا داده ماایشااود و

ni
100
n

qi 

تعواد کل نمون های ربتشوه است [.]13 ،6
1. Paired Quadrat Variances
2. Two-Term Local Quadrat Variances
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دادههای ب دستآموه از ترانسکت  4ک بیشترین طاول را
داشت ،انجام گرفت.
الگوی تعامل شدت های مختلف بیماری پوسییدگی
زغالی با درختان مرده

نتایج و بحث
توزیع و تغییرات شدت خسارت بیماری
از مجمو چدارده ترانسکت ،هفت ترانسکت ب دلیال
نبود درخت بلوط بلنومازو یاا ت ییار کااربری حاذف

رورهااای متعااودی ماننااو کوواریااانس کااوادرات

شونو .در ندایت دادههای مربوط ب درختا بلناومازو

دوجملا ا ای موضاااوعی ( )TTLQCو کوواریاااانس

در  102گااره رباات شااو (جااوول  .)1می اانگین قطاار

پالتهای جفتشوه ( ،)PQC1برای ارزیابی دادههاای

برابرسینۀ درختا معادل  55/5سانتیمتر با دامنۀ قطری

تکبعوی ب منظاور شاناخت الگاوی فضاایی چناوین

 15تا  140سانتیمتار باا تاراکم متوسا  30اصال در

گون  ،وجود دارد [ .]6 ،1رور کوواریانس پالتهای

هکتار برآورد شو (جوول .)1

جفتشوه در تشری

الگوهاا در مقیااس کوچاک و

نتایج آزمو چنودامن ای دانکن مشر

کارد کا

وِیژگاایهااای برجساات نساابت باا دیگاار رورهااا،

میانگین قطر برابرسینۀ درختا درو ترانساکتهاا در

حسااستار و موفقیاتآمیزتار اسات [ .]6 ،1از رور

سطح  0/05اخاتالف معنایداری نوارناو (جاوول .)1

کوواریانس پالت هاای جفات شاوه ،بارای تشاری

همچناین نتاایج آزماو کروساکال والایس نشاا داد

الگوی پراکنش و تعامل شوتهاای مرتلاف بیمااری

میانگین شوت خسارت در درو ترانسکتهاا در هار

پوسیوگی زغالی در منطقۀ تحقیق استفاده شو .حضور

دوره در سطح  0/01تفاوت معنیداری باا هام دارناو،

و نبود هر یک از رتب های شوت بیماری با صفر برای

ب ا طااوری ک ا در هاار دو سااال درختااا موجااود در

نبود و یک برای حضور در گرههای ترانساکت  4کا

ترانسکتهاای  1و  7با ترتیاب بیشاترین و کمتارین

بیشااترین طااول را داشاات ،ارزرگااذاری شااونو .بااا

میانگین شوت خساارت را با خاود اختصاا

استفاده از رور کوواریانس پاالت هاای جفات شاوه

بودنو (شکل  .)1عالوهبر این نتاایج نشاا داد کا در

)( (PQCمعادلۀ  ،)5همرخوادی شاوتهاای مرتلاف

مداار  ،1393کمتاارین ( )5/55و بیشااترین (،)26/76

بیماری در درختا بلنومازو بررسی شو [.]6 ، 1

درصو درختا خشکشوه ب ترتیب در ترانسکتهاای

() 5

 Xi,k r  *  X j,k  X j,k r 
2 n  r 

 X
 i, j, r  
n r

i,k

k 1

VPQC

در این معادل  Xi,kو  Xj,kب ترتیب ارزر حضور/نبود
در kام کاوادرات بارای ساطح بیمااری  iو  jهساتنو:n ،
تعواد کل کاوادراتهاا ،و  :rپاارامتر مقیااس اسات ،کا
بیانگر تعواد دفعات ادغام کوادراتها است [.]6 ،1

1. Paired Quadrat Covariances

داده

 7و  4وجود داشتنو و نسبت ب دیگار ترانساکتهاا،
مطلو ترین و بوترین شارای را از نظار خشاکیوگی
بلنومازو داشتنو .کمترین ( )7/01و بیشاترین ()39/58
درصااو درختااا سااالم و بااوو عالئاام بیماااری نیااز
ب ترتیب در ترانسکتهای  1و  6وجود داشت.
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جدول  .1تعداد گره ،متوسط قطر برابرسینه و تراکم درخت در هکتار در هر ترانسکت
ترانسکت

تعداد گره

متوسط قطر برابرسینه )( ± (cmاشتباه معیار)

تراکم (درخت/هکتار)

1

14

 58/5±3/6

35

2

15

 50/8±2/0

29

3

16

59/1±2/6

31

4

22

 51/0±1/9

25

5

16

 52/7±2/5

31

6

14

 54/3±2/0

22

7

5

 35/5±4/2

33

Pvalue

0/13

آماره F

* 2/2 n.s.

*نتایج آزمون چنددامنهای دانکن در سطح  0/05برای مقایسۀ میانگین قطر برابرسینه در ترانسکتها اختالف معنیداری نشان نداد.

شکل  .1میانگین شدت خسارت  ±انحراف از معیار ،درون ترانسکتها  ،الف) سال  1392و ب) سال . 1393گروهبندی معنیدار بودن
تفاوت میانگینها با حروف کوچک انگلیسی مشخص شد

براساس نتایج ب دستآموه در مدر  ،1393مشار

ترانسااااکت در دورۀ یکسااااال نشااااا داد کاا ا در

شو ک  25/67درصو از درختا  ،سالم؛  59/73درصاو،

ترانسااکتهااای  2 ،1و  ،4ت ییاارات متوساا شااوت

بیمار؛ و  14/33درصو ،مرده انو .همچنین مقوار افزایش

خسااارت بااین سااال  1392و  1393معناایدار اساات

میانگین شوت خسارت در یک سال  0/41واحو است.

(جااوول .)2امااا در ترانسااکت  2باایش از  63درصااو

نتایج آزمو ناپارامتری ویلکاکسو جفتی نشا داد کا

درختا سالم در یک سال آلوده ب بیمااری شاوهاناو و

ایاان ت ییاارات در کاال درختااا ربااتشااوه ،تفاااوت

ب طور متوس میانگین رتبۀ خسارت در طول یک ساال

معنایداری دارناو .همچناین ارزیاابی ت ییارات شااوت

 0/69واحو افزایش یافت است (جوول .)2

خسارت با استفاده از آزمو ویلکاکسو جفتی در هار
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جدول  .2چگونگی تغییرات میانگین شدت خسارت در طول دوره در هر ترانسکت
ترانسکت

نرخ

نرخ

آلودگی

مرگومیر

درصد

درصد

میانگین شدت خسارت ±

میانگین شدت خسارت ±

(انحراف معیار) 1392

(انحراف معیار) 1393

2

آمارۀ χ

P-Value

1

 36

3

 2/5±1/1b

 3/0±1/0a

 1164/5

٭ 0/01

2

 63

0

 1/9±1/4b

 2/5±1/2a

 972/5

٭٭٭ 0/0007

3

33

2

 2/3±1/4

 2/6±1/3

 1323/5

 0/24

4

48

3

 2/2±1/7b

 2/7±1/5a

 1983

٭ 0/02

5

33

1

 2/0±1/4

 2/4±1/4

 1468/5

 0/06ns

6

20

0

 2/0±1/3

 2/3±1/3

 1022/5

ns

7

42

0

 1/8±1/0

 2/1±1/0

 133/5

ns

 0/32

میانگینکل )SD(±

 43/53

 1/50

2/1±1/4b

2/6±1/3a

 54658/5

٭٭ 0/006

ns

 0/31

معنیداردرسطح.0/001حروفغیرمشابهدرهرردیفنشاندهندۀوجوداختالف
معنیداردرسطح،0/05٭٭تفاوتمعنیداردرسطح،0/01٭٭٭تفاوت 
معنیدار*،تفاوت 
nsنبودتفاوت 
معنیداردرهرترانسکتدردورۀیکسالهاست.


جدول  .3فراوانی مطلق ،نسبی و تراکم درختان در شدتهای مختلف خسارت در سالهای  1392و 1393
رتبۀ خسارت

1

3

2

4

5

1392
فراوانی

175

93

34

33

50

درصد

45/52

24/11

8/94

8/40

13

تراکم(درخت/هکتار

13/35

7/07

2/62

2/64

3/81

1393
فراوانی

99

115

67

49

55

درصد

25/74

29/81

17/34

12/73

14/36

تراکم(درخت/هکتار)

7/55

8/74

5/08

3/73

4/21

برآورد تراکم جمعیت

 ،1393تراکم درختا مرده  4/21اصل در هکتار باود کا

فراوانی ،فراوانی مطلق ،تراکم نسبی و تراکم (درخات در

 14/36درصااو از کاال درختااا ربااتشااوه را ب ا خااود

هکتار) ،درختا سالم در سال  1392بیشتر از درختا در

اختصا

داده بودنو (جوول  .)3نتاایج ایان تحقیاق در

دیگر رتب های بیماری است ،اما نارخ ساریع آلاودگی در

سااال  1393نشااا داد کاا  59/88درصااو از درختااا

یک سال سبب شوه است ک نزدیک ب دوسوم درختاا

بلنومازو در پارک جنگلی قرق باا شاوتهاای مرتلاف

سالم ،ب بیماری پوسیوگی زغالی آلوده شونو و در ساال

خسارت ،ب بیماری پوسیوگی زغالی آلودهانو ،با طاوری

 1393بیشترین تراکم و فراوانی ب درختا بیمار با شوت

ک نرخ بیمار شو و مرگومیر ب ترتیاب  43/53و 1/50

خسارت پایین تعلق گیرد (جوول  .)3همچناین در ساال

درصو در سال است.
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در قسمت غربی پارک میاانگین شاوت خساارت

خسارت (دست کم یکی از چدار جدات در هار گاره

بیش از دیگر مناطق پاارک اسات ،اماا روناو افازایش

دارای تاج خشکیوه بود) نشا دادناو کا درختاا باا

خسااارت بیماااری در ترانکساات دو ،بیشااتر بااود .بااا

تاج خشکیوه در فاصلۀ  900متر خوش های با شاوت

شاو کا تمرکاز حضاور

قااوی در سااال  1392تشااکیل ماایدهنااو .نتااایج

گردشااگرا در امتااواد ترانسااکت  2بیشااتر از دیگاار

تجزی وتحلیل رورهای یادشوه نشا داد در سالهای

سطوح پارک است .براساس عالئم و شاواهو موجاود

 1392و  ،1393درختا باا تااج خشاکیوه در فاصالۀ

شو ک ترریب ناشای

 200متر ،خوش های با شوت ضعیف تشکیل میدهنو

از استفادۀ غیرمعقول ،ت ییر کاربری و حضور بایش از

(شکل  2الف و

) .اما نتاایج تجزیا وتحلیال رور

حو گردشگر در سالهاای گذشات در ایان براش از

 PQVباارای دادههااای ماااکزیمم سااال  ،1392بیااانگر

پارک ،سبب افزایش شوت خساارت شاوه اسات .باا

تکرار خوش های با شوت ضعیف در فاصل های ،200

وجود این ،در برش شرقی پارک ک گردشاگر در آ

 600 ،400و در ندایت  900متر باود کا باا افازایش

کمتر حضور پیوا میکنو ،ترریب ناشی از آ نیز کمتر

فاصل  ،شوت خوش بنوی نیز افزایش مییابو (شکل 2

است .نتایج این تحقیق با تحقیقات کرمی و همکاارا

الف) .با وجود افزایش درختاا مارده باا نارخ 1/56

[ ]12مطابقت دارد؛ آنا نشا دادنو این بیماری با بااز

درصااو در سااال ،الگااوی مکااانی شااایا تااوجدی از

بود توده و کااهش تاراکم درختاا در جنگال هاای

خشکیوگی تاج در ساال  1393نسابت با ساال قبال

طبیعی و دستکاشت نسبت ب توده هاایی کا تاراکم

وجود نوارد ،ب طوری ک شوت خوشا بناوی کااهش

مطلوبی دارنو ،بیشتر توسع و گسترر مای یاباو ،اماا

یافت است (شکل  2الف و

) .نتایج بررسی الگاوی

بایو مطالعات بیشتری در ایان زمینا انجاام گیارد تاا

پااراکنش مکااانی بااا اسااتفاده از رورهااای  PQVو

رابطۀ بیماری با تاراکم درخات بلاوط بلناومازو بدتار

 TTLQVنشاااا داد درختاااا مااارده در ساااال اول

بازدیوهای متناو

مشر

در امتواد ترانسکت  1مشر

مشر

شود [.]12 ،5

الگوی مکانی -زمانی بیماری پوسیدگی زغالی
نتایج هار دو رور  PQVو  TTLQVنشاا داد کا
درختا خشکشوه در سال  1392خوش های شویوی
تشکیل دادنو ،ولی در سال  1393خوش های با شوت
کمتری نسبت ب سال قبل تشاکیل دادناو (شاکل .)2
نتایج رورهای یادشوه برای میانگین پنج رتبۀ شاوت
خسارت (میانگین درختانی ک در هر چدار جدت یک
گره تاج خشکیوه داشتنو) و حواکالر پنج رتباۀ شاوت

خوش های قوی با فاصلۀ  900متر ایجاد میکننو و باا
وجااود افاازایش خشااکیوگی تاااج طاای یااک سااال،
خوش بنوی در سال دوم شاوت کمتاری دارد [.]6 ،5
این نتایج شایو بیانگر آ باشو ک بیمااری در مراحال
اولیۀ اپیومی ب صورت خوشا ای ،سابب خشاکیوگی
تاج درختا بلناومازو مایشاود و هار چا از شارو
اپیومی می گذرد ،از شوت خوش بنوی کاست میشاود
[.]6 ،5
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شکل  .2نتایج تجزیهوتحلیل دادهها برای تشخیص الگوی پراکنش خشکیدگی تاج در درختان بلندمازوی آلوده به بیماری پوسیدگی زغالی:
الف)  PQVتجزیهوتحلیل میانگین و ماکزیمم دادهها در دو سال؛ ب)  TTLQVتجزیهوتحلیل میانگین و ماکزیمم دادهها در دو سال.

الگوی مکانی – زمیانی تعامیل رتبیه هیای شیدت

در فاصلۀ دورتری از درختاا مارده ،تشاکیل خوشا
میدهنو و ارتباط منفی با هام دارناو .اماا درختاا باا

خسارت بیماری با درختان مرده
نتایج تجزی وتحلیل رور  PQCنشاا داد در هار دو

شوت زیاد بیماری ،ارتباط مالبت و معنای داری دارناو

سال رابطۀ مالبت و معنیداری بین درختا مرده (رتباۀ

[ ،]15 ،10ب طاوری کا در فواصال  300و  800متار

 )5و درختا کلونیزه شوه توس بیمااری و سوساک

تشکیل خوش میدهنو .بر اساس این نتاایج مایتاوا

چو خوار با شوت زیاد بیماری (رتبۀ  )4وجود دارد

بیا کرد ک شیو بیماری پوسایوگی زغاالی در یاک

(شااکل  3الااف و

) .همچنااین مشاار

شااو ک ا

درخت میزبا مستعو ک بیشتر تحت تنش بوده اسات

درختا مرده ( )5و درختا با شوت کم بیمااری (،)2

شرو میشود و با افزایش تراکم مایۀ اولیاۀ تلقایح در

رابطۀ منفی با هم دارنو و درختا با نشان هاای اولیاۀ

اطراف این درختا  ،سابب خساارت شاویو در یاک

بیماری در فواصل دور از درختا مرده تشکیل خوش

مکا میشونو .همچنین با توج ب مثرر بود نااقال

) .درختاا مارده ( )5و

بیماری در گسترر و توسعۀ بیماری در سطح درخت

درختا رتبۀ  ،3در سال اول رابطۀ منفی با هم داشتنو،

و جنگل ،میتوا اذعا کارد کا تاراکم زیااد چناین

اما در سال دوم در بعضی از فواصل ارتبااط مالبتای باا

عوامل تأریرگذاری در محوودۀ منباع آلاودگی ،سابب

) .نتاایج تجزیا وتحلیال

گسترر و افازایش شاوت بیمااری در نزدیاک منباع

می دهنو (شاکل  4الاف و

هم پیوا کردناو (شاکل 3

هم رخوادی شوت های مرتلاف بیمااری باا درختاا
مرده نشا داد ک درختا دارای عالئم اولیاۀ بیمااری

آلودگی شوه است [.]17،16
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شکل  .3نتایج روش  :PQCالف) مقایسۀ دادههای درختان با رتبۀ خسارت  2و  3 ،5و  4 ،5و  5در سال 1392؛ ب) نتایج تجزیهوتحلیل
مقایسۀ دادههای درختان خشکیده (رتبۀ  )5با دادههای رتبه خسارت  3 ،2و  4در سال 1393

بنابراین میتاوا نحاوۀ گساترر بیمااری زغاالی را
چنین تصور کرد ک ابتوا نزدیکترین درختا مساتعو با

جنگلهای شمال کشور ب ویژه بلاوط ،آزاد و رار و در
جنگلهای زاگرس گون های بلوط میزبا این بیماریاناو

پذیرر این بیماری ،عفونی خواهنو شو و هرچ درخت

و ساختار و عملکرد جنگلهای شمال و غر

از این منبع آلودگی دورتر باشو ،احتمال بیماار شاو آ

گون هایی وابست است ،ضرورت ارزیابی سالمت جنگل

نیز کمتر خواهو بود [ .]10 ،6کاهش شوت خوش بناوی

در دورههااای متناااو و چگااونگی توزیااع و گسااترر

در طی یک سال شایو بیانگر توزیع بیماری با شوتهای

بیماااری زغااالی باا خااوبی درک ماایشااود .عااالوهباار

زیاد در کلیۀ سطح پارک باشو ک احتماال خشاکیوگی و

خصوصیات میزبا و قار عامل بیمااری ،عوامال زناوه

مرگومیر در سالهای آتی را افزایش میدهو .بار اسااس

(آفااات برگرااوار ماننااو  ،Lymantria disparآفااات

شو در بیشتر درختاا بیماار،

چااو خااوار ماننااو  Megopis scabricornisو  )...و

برشی از تاج ب صورت موضعی یا تجمعی خشک شاوه

غیرزنااوۀ زیااادی در خشااکیوگی بلااوط دخیاالانااو [،13

و در اغلب موارد با افزایش شوت خسارت بیماری ،تااج

،]15ازاینرو نمیتوا گفت ک کاوام عوامال مایتوانناو

شکساات اساات .در چنااین شاارایطی اگاار راهکارهااای

آینوۀ درختا را مشر

کننو .عاالوه باراین باا وجاود

حفاظتی فوری و ارربرش اعمال نشود ،سابب از دسات

تنشهای متعود ماننو آفات برگروار و خشکساالیهاای

داد برااش وساایعی از تاااجپوشااش درختااا بلنااومازو

چنااو سااال اخیاار در منطقا  ،شاارای باارای گسااترر و

میشود [ .]12کاهش و تنک شو تاج بلنومازو ب عنوا

افزایش آلودگی بیماری پوسایوگی زغاالی فاراهم شاوه

مدمترین گونۀ درختی در این جنگلهاا سابب ت ییار در

است [.]19 ،18

نتایج ب دستآموه مشر

ساختار و ترکیب جواماع گیااهی و جاانوری در منطقا

ب چناین

خواهو شو؛ با اینحال نتایج یادشوه میتوانو تأریر مدمای

نتیجهگیری

در معرفی راهکارهاای ماویریت ایان بیمااری و احیاای

براساس نتایج ،ضروری است باا اجارای برناما هاای

جنگل داشت است .ازآنجا ک درصو زیادی از گون هاای

پرورشی ،حفاظتی و حمایتی ماثرر ،در زمیناۀ کااهش
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شناسایی و از بین برد درختا مرده یاا بیماار دچاار

رونو خشکیوگی بلوط در پارک جنگلای قارق اقاوام

. ب عنوا فعالیات کاانو کاوبی اسات،خسارت شویو

 این تحقیاق بینشای از الگاوی مکاانی و زماانی.شود

می توا پیش بینی کرد ک در صورت توسعۀ بیماری و

پراکنش خشکیوگی بلنومازو در سطح وسایع را بارای

خشک شو درختانی ک توا بازیابی سالمت خود را

مااویرا و کارشناسااا برااش حفاظاات و حمایاات از

 موج جویاوی از بیمااری در منطقا،از دست دادهانو

جنگل فراهم کرده است تا بتواننو براسااس چگاونگی

شرو میشود کا دامناۀ گساترر بیمااری را بیشاتر

 برنام ا هااای، الگااوی پااراکنش خشااکیوگی درختااا

 بنابراین ضروری است مویرا برای حفظ.خواهو کرد

 همچنین با توجا.مویریتی را طرح ریزی و اجرا کننو

،و حراست از اکوسیستمهای جنگلی در چنین مناطقی

ب رابطۀ مالبت درختا مرده با درختا بیمار با شاوت

تمدیوات نو و کاراموی بینویشنو تا شوت خساارت و

 ماایتااوا گفاات یکاای از م اثررترین،خسااارت زیاااد

.گسترر بیماری زغالی ب کمترین حو برسو

شتا

،راهکارهااا کاااهش آلااودگی در جنگاالهااای آلااوده
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