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 .۱دانشجوی دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .۲استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .۳دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .۴استادیار گروه جنگلداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر ،دانشگاه تبریز ،ایران
 .۵استاد مؤسسۀ علوم جغرافیا و تحقیقات منابع طبیعی ،آکادمی علوم چین ،پکن ،چین
تاریخ دریافت ،1044/41/47 :تاریخ پذیرش1044/40/44 :

چکیده
روند روزافزون خشکیدگی درختان بلوط ایرانیی ( )Quercus brantii Lindl.در جنگی هیای زاگیر

بیچ لیااص ا یلی

مدیریت جنگ در این ناحیچ تبدی شده است .هدف این پژوهص ،تعیین حساسیت تاجبارش درختان بلوط ایرانی بچ مقیدار
باران در جنگ های زاگر

استانهای ارستان و ایالم بود .برای بررسی روند بارندگی ساالنچ ،از دادههای بارش درازمدت دو

ایستگاه خرمآباد و ایالم و آزمونهای من-کندال و سن استفاده شد .در هر منطقچ ،پنج درخیت بلیوط دانیچزاد تیپیی

بیرای

اندازهگیری باران و تاجبارش در دورۀ برگدار انتخاب شد .شیب رگرسیون خطی بین در د تغییرات مقیدار بیاران در مقابی
در د تغییرات تاجبارش ،میانگین ضریب حساسیت تاجبارش در نظر گرفتچ شد .نتایج نشان داد کچ بارش ساالنچ و مییانگین
رخداد باران در سال ( 6/6میلیمتر در خرمآباد و  8/5میلییمتیر در اییالم) ،در دورۀ درازمیدت تحیت بررسیی ،فاقید رونید
معنیداری بودند .بررسی رخدادهای حدی نشان داد کچ تعداد بارانهای بزرگتر از  ۰۱میلیمتیر در سیال در اییالم ،رونیدی
کاهشی و تعداد بارانهای کمتر از  2میلیمتر در سال در خرمآباد ،روندی افزایشیی و معنییدار داشیتند .ضیریب حساسییت
تاجبارش درختان بچ مقدار باران در ایالم بچطور میانگین  ۳/۳و در خرمآباد  ۰/۳بچدست آمید .در هیر دو منطقیچ ،حساسییت
تاجبارش درختان بچ رخدادهای کول تر از میانگین ،بیشتر از رخدادهای بزرگتر از میانگین بود (ایالم  ۴/۳در مقاب  ۰/2و
خرمآباد  ۰/۷در مقاب  .)۰/۰حساسیت زیاد تاجبارش درختان بلوط ایرانی بچ مقدار باران در یورت تیداوم رونید کاهشیی
مقدار باران در جنگ های خرمآباد و ایالم ،بچ کاهص تاجبارش و تسریع روند خشکیدگی در این جنگ ها خواهد انجامید.
واژههایکلیدی:خشکیدگی ،دادههای هواشناسی ،رخداد باران ،من-کندال،




مقدمه 

تاج بچ پوشص کف میرسد [ .]۳مقدار تیاجبیارش کمتیر از

تاجبارش قسمت اعظم رخداد بیاران (در حیدود  ۷۱تیا 8۱

باران و همچنین شدت آن نسبت بچ بارش کمتر است [.]۴

در د) را شام میشود [ ]2 ،۰کچ بچ طور مستقیم از طریی
فضاهای موجود در تاجپوشص درخت یا پس از برخورد بیا

عوامی متعیددی در تغییرپی یری مکیانی -زمیانی مقییدار
تاجبارش مشارکت دارند [ .]5این عوام ممکن است زیسیتی
یا غیرزیستی باشند .عوام محیطی غیرزیسیتی همیان شیرای
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باران ،سرعت و جهت باد و دمای هوا هستند .عوام زنده نیز

جنگ های زاگر

عبییارت اسییت از نییو گونییچ ،فرفیییت ذخیییرۀ آب توسیی

موضو  ،پژوهصهایی در منطقۀ زاگر

تاجپوشص ،خا یت آبگریزی تاجپوشص (

Canopy water

 )repellencyو نیز ساختار سچبعدی تاجپوشص [.]۰
در میان عوام ذکرشیده ،مقیدار بیاران مهیمتیرین عامی

ضروری اسیت [ .]۰۴بیرای تحقی ایین
انجام گرفتیچ اسیت

کچ از جملچ میتوان بیچ بررسیی اثیر تبخییر تعیر بیر زوال
جنگ ی [ ،]۰۳پایییداری زمییانی و مکییانی ااگوهییای مکییانی
تاج بیارش [ ،]5بررسیی ارتبیاط بیین متغیرهیای سیاختاری

تأثیرگ ار بر مقدار تاجبارش است [ .]6 ،2مقدار باران بیچطیور

جنگ و بارانربایی [ ]۰5و اثر اندازۀ بیاران بیر بیارانربیایی

واضح بر مقدار آبی کچ در تاجپوشص نفوذ میکند و همچنیین

تاجپوشص ت درختان بلوط ایرانی [ ]۷اشاره کرد.

آبشویی سطح برگ مؤثر است [ .]2اگر مقدار باران کم باشید،

در پژوهص پیص رو بیا پیرداختن بیچ ارزییابی تغیییرات

ممکن است کامالً توس تاجپوشص ج ب ییا یرف تبخییر

تاجبارش بچعلت تغییر در مقدار باران ،تالش شده است کیچ

شود ،درحاای کچ اگر مقدار باران بیشتر از فرفییت نگهیداری

ضریب حساسیت نسبی تاجبارش ت درختان بلیوط ایرانیی

آب تاجپوشص باشد ،سهم بیشتری از تیاجبیارش بیچ یورت

بچ مقیدار بیاران در ناحییۀ رویشیی زاگیر

بیرآورد شیود.

ریزشهای تاجی خواهید بیود [ .]۷بیچعلیت وابسیتگی بیین

تحقیقات دربارۀ حساسیت یا تغییرپ یری تاجبارش درختیان

تاجبارش درختان بچ مقدار باران و دیگر پارامترهیای اقلیمیی،

و تودههای جنگلی بیچ مقیدار بیاران در کشیور بسییار نیادر

تغییر احتماای این پارامترها ،تاجبارش را دستخوش تغییر قرار

است .تنها در دو پژوهص بچ ارزیابی حساسییت تیاجبیارش

خواهد داد [ .]8 ،6 ،2بررسی تغییرات مقدار تاجبارش بچدایی

تودههای طبیعی و دستکاشت نسبت بچ تغییر اندازۀ بیاران،

تأثیراتی کچ بر تواید اوایۀ خااص ،زیستشییمیایی خیا [،]۹

در جنگ های هیرکانی و نیز تی درختیان سیوزنیبیرگ در

جوامییع میکروبییی خییا [ ]۰۱و تعییادل آب جنگ ی دارد ،از

مناط خش

کشور پرداختچ شیده اسیت [-6

اهمیت بسزایی برخوردار است ،لراکچ بیر مقیدار آب رسییده

 .]۰6این در حاای است کچ در خصوص تحلیی حساسییت

بچ کف جنگ اثر میگ ارد [.]۰۰

تاجبارش ت درختان بلوط ایرانی نسبت بچ مقیدار بیاران در

جنگی هییای زاگییر

بییا گونییۀ غااییب بلییوط ایرانییی

و نیمچخش

جنگ های زاگر  ،تاکنون پژوهشیی انجیام نگرفتیچ اسیت.

) (Quercus brantii Lindl.و بییا وسییعت تقریبییی  5تییا 6

تعیین مقدار حساسیت تاجبارش درخیت بیچ مقیدار بیاران،

میلیون هکتار ،حدود  ۴۱در د از ک جنگ هیای اییران را

ابزار مفیدی برای مدیران جنگ بچهنگام مواجهچ با تغیییرات

در بر گرفتچاند [ .]۰2ایین جنگی هیا کیچ بیشیتر در طبقیات

کنونی و آینده باران است تا اقدامات ضروری در مناطقی بیا

قرار میگیرند ،از مهمتیرین منیابع

ضرایب حساسیت بیشتر یا بچعبارتی در معرض خشیکیدگی

تواید آب کشور بچشمار میآیند و بیشیترین تیأثیر را نییز در

بیشتر انجام گیرد .هدف این تحقی  ،تعیین حساسیت نسیبی

تعدی آبوهوا و تعادل اقتصادی و اجتماعی منطقیچ دارنید

تاجبیارش تی درختیان بلیوط ایرانیی بیچ مقیدار بیاران در

اقلیمی مناط نیمچخش

[ .]۰2مطییاب آخییرین آمییار سییازمان جنگیی هییا ،مراتییع و
آبخیزداری کشور ،بین سالهای  ۰۳8۱تا  ۰۳۹۳خورشییدی،
حدود  25در د از این جنگ ها دلار زوال شدهانید .یکیی

جنگ های زاگر

در استانهای خرمآباد و ایالم است.

روشها 
موادو 

از مهمترین دالی خشکیدگی بومسازگان جنگلیی زاگیر ،

منطقۀپژوهش 

تغییر عوام اقلیمی طی زمانی کوتیاه اسیت [ .]۰۳از ایینرو

در اییین پییژوهص از دادههییای انییدازهگییریشییدۀ بییاران و

پایص درازمدت عوام اقلیمی بچویژه باران و تیاجبیارش در

تییاجبییارش در دو اسییتان ارسییتان و ایییالم اسییتفاده شیید.
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انیدازهگییریهیا در اسییتان ایییالم در نزدیکیی شییهر ایییالم

 ۰۳۹2در پار جنگلی شیوراب بیا مسیاحت  5۷۱هکتیار

( 62۹86۹/8شرقی ۳۷2۱5۳2/6 ،شماای و ارتفیا تقریبیی

( 2۳658۱/۷شرقی ۳۷۱2۹۰8/۴ ،شماای و ارتفیا تقریبیی

 ۰۳8۳متر از سطح دریا) در سالهای  ۰۳8۹و  ۰۳۹۱انجام

 ۰25۱متییر از سییطح دریییا) واقییع در  25کیلییومتری شییهر

گرفتچ بود [ .]5در استان ارستان نیز اندازهگیریها در سیال

خرمآباد انجام گرفتچ بود (شک .]۰۷[ )۰

شکل  .4موقعیت مناطق تحت بررسی و ایستگاههای هواشناسی در استانهای ایالم و لرستان

(شیک  ،انیدازه و فیرم

وضعیتاقلیمی 

بررسی روی پنج ت درخت تیپیی

برای تحلی وضعیت اقلیمی منطقۀ پژوهص در استان ایالم

رویشی این درختیان ،مشیابچ مییانگین درختیان موجیود در

(شهرستان ایالم) از داده هیای اقلیمیی درازمیدت (-۰۳۹6

منطقچ است) بلوط دانچزاد ایرانی کچ بچطور تصادفی انتخیاب

 )۰۳65ثبتشده در ایستگاه هواشناسیی اییالم (6۳2۹۳6/6

شییده بودنیید ،انجییام گرفییت .درختییان منتخییب ،سییاام ،بییا

شییرقی ۳۷22۴2۳ ،شییماای و ارتفییا  ۰۳6۳متییر از سییطح

ویژگیهای ریختشناسی مشابچ و از نظر پراکنص قطیری و

دریا) استفاده شد کچ در فا لۀ کمتر از  ۴کیلومتر از منطقۀ

ارتفاعی ،مشابچ پراکنص قطیری و ارتفیاعی درختیان مجیاور

پژوهص قرار دارد .برای تحلیی وضیعیت اقلیمیی منطقیۀ

بودند و بچطور متوس  ۳۱-۴۱متر از یکدیگر فا لچ داشتند

پژوهص در استان ارستان (شهر خرمآبیاد -پیار جنگلیی

و هیچگونچ تداخ تاجی نداشتند (جدول .]۰۷ ،5[ )۰

شوراب) نیز از داده های اقلیمی درازمیدت ()۰۳۳۱-۰۳۹6

اندازهگیری باران و تاجبارش بچمدت لهارده ماه ،طیی دو

ثبییتشییده در ایسییتگاه هواشناسییی خییرمآبییاد (فرودگییاه)

سال پیاپی ،از فروردین تا آذر  ۰۳8۹و از فیروردین تیا میرداد

( 2۴۷۴۳۱/6شرقی ۳۷۱2628/6 ،شماای و ارتفا ۰۰۴۷/8

 ۰۳۹۱در ایالم و بچمدت سچ ماه از مهر تا آذر  ۰۳۹2در پار

متر از سطح دریا) استفاده شد کیچ در فا یلۀ کمتیر از ۰۱

جنگلی شوراب خرمآباد در طی دورۀ برگیدار درختیان انجیام

کیلومتر از منطقۀ پژوهص جای دارد .متوس دمای سیاالنچ

گرفت .در هر دو منطقچ برای اندازهگیری مقدار باران از شیص

در خرم آباد  ۰۷/۴درجۀ سانتیگراد (خطای معیار  )±۱/۳و

جمییعآوریکننییدۀ پالسییتیکی بییا دهان یۀ دای یرهای بییچ قطییر ۹

در ایالم  ۰۷درجۀ سانتیگراد (خطای معیار  )±۱/5است.

سانتیمتر در فضای باز در نزدیکیی منیاط پیژوهص اسیتفاده
شد .میانگین عمی بارنیدگی جمیعآوریشیده توسی شیص

تاجبارش 
اندازهگیریبارانو 

اندازهگیری باران و تاجبارش در هیر یی

از منیاط تحیت

جمعآوریکننده ،متوس عم بارندگی در نظر گرفتچ شد.
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جدول  .4مشخصات تکدرختان بلوط ایرانی ( )Quercus brantiiدر شهرستانهای خرمآباد و ایالم
ارتفاع

درخت

(متر)

1
4
1
0
7

5/۸
0/1
0/1
5/1
5/0

میانگین

5/4

خرمآباد

قطر
برابرسینه

سطح تاج

درخت

(متر مربع)

(سانتیمتر)
07
40
45
14
14

51/۸
49/4
49/۸
74/۸
07/0

32/0

07/۸

ا لی و فرعی هر ت درخت استفاده شید .حیداق زمیان
از یکدیگر در نظر گرفتچ شد ،بیا ایین فیرض کیچ در ایین
مدت ،تاجپوشص میتواند کامالً خش

شود .همچنیین در

ورت وقیو بیاران در کمتیر از فا یلۀ زمیانی یادشیده،
مجمو بارندگیها در این مدت ،ی

میانگین

9/1

برای بررسی روند باران در دو منطقچ از آزمونهیای مین-
کندال و سن استفاده شد .روش غیرپارامتری

من -کنیدال

بچعلت سادگی ،قوی بودن در تشخیص روند ،ح مشیک
کاربرد گستردهای در پژوهصهای هیدرواوژیکی و اقلیمیی
کاهشی یکنواخت در سریهای زمیانی اسیتفاده مییشیود
[ .]۰8آزمون من-کندال با تعرییف آمیارۀ بیچشیک زییر
[:]۰۹
)

(

∑

دو دادۀ متواای سیری زمیانی و

سری زمانی است.
 2محاسبچ میشود.

{

()۳
∑

()۴

تعییداد دادههیا در گییروه گیرهدار و

در ایین رابطیچ،

مقدار داده بیشتر از یکیی وجیود داشیتچ

باشد ،این مقادیر مساوی ،ی

∑

طیول

تابع عالمت است و بیا رابطیۀ

گیره را تشیکی مییدهنید و

تعداد این مقادیر مساوی در گره
استانداردشدۀ

ام برابر

اسیت .مییزان

از رابطۀ زیر محاسبچ میشود.
S 0
S 0

()5

S 0

دارد و از آن بییرای تشییخیص وجییود رونیید افزایشییی یییا

کچ در آن

07/۸

04/4

E S   0

دادههای گمشده و نیاز نداشتن دادههیا بیچ توزییع خیاص،

و

)

(

74/۸
7۸/1
5۸/7
07/1
00/0

میشود و میانگین و واریانس آن بچ ورت زیر است:

است کچ اگر از ی

()۰

)

(

(سانتیمتر)
7۸
00
05
57
01

تعداد دستچها با دادههای گرهدار است .منظور از گره ایین

روندیابیباران

تعریف میشود

)

(

برابرسینه

(متر مربع)

هنگامی کچ  n≤8باشد ،آمیارۀ تقریبیاً نرمیال توزییع

رخداد باران در نظیر

گرفتچ شد [.]۰۷ ،5

1
4
1
0
7

()2

مشابچ جمعآوریکنندههای باران ،قرارگرفتچ در جهتهیای
لهار تا پنج ساعت بدون بارندگی ،برای تفکی

(متر)
14
7/7
11
14/5
۸/0

ایالم

برای اندازهگیری تاجبارش ،از شانزده جمعآوریکننیده

بیارانهیا

ارتفاع

قطر

سطح تاج

s 1
V s
0
s 1
V s





Z 





فرض فر در آزمون من-کندال ،بر نبود روند دالایت
دارد و فرض ی

(رد فرض فر) بیانکنندۀ وجود رونید

در سییری زمییانی دادههاسییت .اگییر مقییدار قییدر مطل ی
بزرگتر از مقیدار

(بیرای آزمیون دوطرفیچ) ییا

(برای آزمون یکطرفچ) باشد ،فرض فر رد میشود.
آزمییون سیین ،تخمینگییری غیرپارامترییی

اسییت کییچ

بچمنظور تحلی سریهای زمانی برای ضیرایب رگرسییون

حساسیت تاجبارش تکدرختان بلوط ایرانی به مقدار باران در جنگلهای زاگرس (خرمآباد و ایالم)

خطی بچکار میرود و شام احتمال گرهها در

است .این

روش در جایی بچکار میرود کچ فرض خطی بیودن رونید
برابر است با:

پ یرفتچ شود .این بچمعنای آن است کچ

f  t   Qt  B

() 6
در این رابطیچ،

شییب و

ثابیت خی اسیت .اگیر

بتوانیم روند را بچ ورت خطیی در نظیر بگییریم ،از ایین
روش غیرپارامتری میتوان استفاده کرد .اگر مقدار بیرای
وجود داشتچ باشد ،ضریب رگرسیون خطیی

جفت

بیییییچعنیییییوان مقیییییدار از

برای

تعریییف میییشییود.
تخمینگر سن ،میانۀ

مقدار داده

شیییب

است و برابیر اسیت

با:
() ۷
اگییر

اگر

فرد باشد

اگر

زوج باشد

⁄
⁄

(

بییا آزمییون دوطرفییچ در فا ییلۀ اطمینییان

)(1-α

در د بررسی شود ،شیب با استفاده از روش غیرپیارامتری
براسا

و برای اجیرای آزمیونهیا از نیرمافیزار  XLSTATنسیخۀ
 2۱2۱استفاده شد.
تاجبارشدرختانبلوطایرانی 
تعیینحساسیت 
حساسیت نشان دهندۀ تغییرات نسبی ی

متغیر وابستچ (در

این تحقی منظور تاجبارش است) در مقاب تغییرات نسبی
متغیر مستق (مقدار باران) است [ .]۰6در پیژوهص پییص
رو ،برای محاسبۀ میانگین کشص پ یری یا حساسیت نسبی
تاجبارش بچ مقدار باران از نیوعی میدل رگرسییون خطیی
استفاده شد [ .]6در این روش ،شیب رگرسیون بین در د
تغییرات در رخیداد بیاران در مقابی در ید تغیییرات در
تاجبارش بچعنوان ضریب حساسیت میانگین محاسیبچ شید
(شک  .)2برای نمونچ ،اگر ضریب حساسییت  ۱/۰باشید،

{
) ⁄

41

توزیع نرمال بیچ دسیت مییآیید [ .]۰8در هیر دو

یعنی بچازای  ۰۱در د افزایص در رخداد باران ،تاجبیارش
 ۰در د افزایص مییابد [ .]6در این پژوهص ،بیچ مقایسیۀ
حساسیت تاج بارش درختان بلوط ایرانی بچ رخیداد بیاران
تنها در دورۀ برگدار بسنده شد.

آزمون من -کندال و سن ،سطوح معنیداری  P=۱/۱5بیود

شکل  .۲نمونهای از رگرسیون خطی بین درصد تغییرات مقدار باران در مقابل درصد تغییرات تاجبارش

نتایجوبحث 

(خطای معیار  )±2۹محاسبچ شد (جدول .)2طی سالهای

خرمآبادوایالم 
ستگاههای 

رونددرازمدتبارشدرای

بررسیشده در خیرم آبیاد بیشیترین بارنیدگی سیاالنچ ۷۷۰

متوسی بییارش سییاالنچ در سییالهییای  ۰۳۳۱تییا  ۰۳۹6در

میلیمتر (سال  )۰۳۷2و کمترین آن  2۳۷میلییمتیر (سیال

ایستگاه خرم آباد  ۴۹۳میلیمتر (خطیای معییار  )±۰5و در

 )۰۳52و در ایالم بیشترین بارندگی ساالنچ  ۹۹6میلییمتیر

سال های  ۰۳65تا  ۰۳۹6در ایستگاه اییالم  562میلییمتیر

(سال  )۰۳۷۳و کمتیرین آن  ۳2۱میلییمتیر (سیال )۰۳65
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ثبییت شیید (جییدول  .)2در ط یی اییین مییدت ،در ایسییتگاه

در سال (خطای معیار  )±2و بیشینۀ  282میلییمتیر (سیال

هواشناسی خرم آبیاد ۴۴85 ،رخیداد بیاران بیا مییانگین 6۷

 )۰۳۹۴ثبییت شیید (جییدول  .)2در ایسییتگاه خییرمآبییاد 5۴

رخداد در سال (خطای معیار  )±۰/۷و بیشینۀ  ۹۴میلیمتیر

در د و در ایستگاه ایالم  66در د از رخیدادهای بیاران،

(سال  )۰۳۹5و در ایستگاه هواشناسی ایالم ،از سال ۰۳65

کمتر از میانگین رخداد باران ( 6/6میلیمتر در خیرمآبیاد و

تا  ،۰۳۹6تعداد  2۱۳۴رخداد باران با مییانگین  6۴رخیداد

 8/5میلیمتر در ایالم) بودند (جدول .)2

جدول  .۲ویژگیهای درازمدت بارش ساالنه در ایستگاههای هواشناسی خرمآباد و ایالم
ایستگاه هواشناسی

کمترین -

میانگین ساالنه

بیشترین مقدار

(اشتباه معیار)

(دورۀ زمانی)

بارش ساالنه

رخداد

رخداد باران در

باران

سال

مقدار رخداد

رخدادهای

هر رخداد باران

باران

کمتر از

(اشتباه معیار)

(میلیمتر)

میانگین

(میلیمتر)

(091)17

415-551

00۸7

(05)1/5

90

70

(0/0)4/1

(704)49

144-990

4410

(00)4

4۸4

00

(۸/7)4/1

(میلیمتر)

خرمآباد
()1114-1190
ایالم
()1107-1190

تعداد

میانگین تعداد

بیشترین

درصد

میانگین بارش در

(میلیمتر)

آزمون های من -کندال و سن ،رونید درازمیدت بیاران

(اشتباه معیار)

میرسد ایین تغیییرات و جابیچجیاییهیا در انیدازۀ بیاران و

سییاالنچ (مقییدار  Zبییچترتی یب  -۰/2و  -۰/8۰و مقییدار

گرایص بچسمت کول

بچترتیب  -۰/۷۳و  )-6/۷2و نیز روند درازمیدت مییانگین

گواهی بر وجود تغییرات اقلیمیی در ایین جنگی هیا باشید

اندازۀ رخداد باران در سال (مقیدار  Zبیچترتییب  -۰/۴8و

[ .]۰6با توجچ بچ میانگین مقدار باران در هر رخداد در اییالم

بییییچترتییی یب  -۱/۱۰و  )-۱/۱۳در

و خرمآباد (حدود  ۷/5میلییمتیر) ،کیاهص معنییدار تعیداد

ایستگاه های خرم آباد و ایالم را در دورۀ زمانی بررسیشده

رخدادهای بزرگ (بزرگ تر از  ۰۱میلیمتیر) ،بییانگر تیداوم

معنیدار نشان ندادند .با وجود مشیاهده تغیییرات کاهشیی

سال های خش

در این مناط است [ .]22بچطیور مییانگین

مقدار باران در هر دو منطقچ ،نتایج این پژوهص همسیو بیا

حدود  2۱تا  25در د تعداد رخدادهای ساالنچ در خرمآبیاد

نتایج بررسیهای مختلف است کچ مقیدار بیاران سیاالنچ را

و ایالم ،بارانهای بزرگتر از  ۰۱میلیمتر هسیتند .بیچعیالوه

 -۰/۰۹و مقییییدار

در بیشتر ایستگاه های منطقچ زاگر

فاقید رونید معنییدار

گزارش کردند [.]2۰ ،2۱

یا بزرگ شیدن رخیدادهای بیاران،

مرور منابع نشان میدهد کچ فرفییت نگهیداری آب توسی
تاجپوشص درختان بلوط ایرانی  ۰/5تیا  2میلییمتیر بیرآورد

بررسی روند بارانهای حیدی نییز نشیان داد کیچ رونید

شییده اسییت [ ]2۳و بنییابراین افییزایص تعییداد بییارانهییای

درازمدت تعداد رخدادهای بارش بزرگتیر از  ۰۱میلییمتیر

کول تر از  2میلیمتر نیز ممکن است سبب کاهص مقیدار

بیچترتییب

درختان بلوط ایرانی شود .در حیدود  ۳5تیا

در سال در ایالم ،معنیدار و نزوای (مقدار  Zو

 -2/62و  )-۱/22بود ،درحاای کچ در خرمآباد روندی بیرای
این رخدادها مشاهده نشد (مقدار  Zو

بچ ترتیب  -۱/8۳و

 .)-۱/۱۳در مقاب  ،روند تعداد رخدادهای بارش کول تیر
از  2میلیمتیر در سیال ،در خیرمآبیاد معنییدار و یعودی
(مقدار  Zو

بچترتیب  2/۷۰و  )۱/22و در ایالم فاقد روند

مشاهده شد (مقدار  Zو

بچترتیب  -۱/۴۹و فر) .بچ نظیر

آب در دستر

 ۴۱در د تعیداد رخیدادهای سیاالنچ در خیرمآبیاد و اییالم
بارانهای کول تر از  2میلیمترند.
تاجبارشدرختانبلوطایرانی 
مشخصاترخدادبارانو 
در خرم آباد ۰5 ،رخداد باران با عم تجمعی  ۰2۹میلیمتر
و در ایالم  2۳رخداد باران با عم تجمعی  25۷میلییمتیر

حساسیت تاجبارش تکدرختان بلوط ایرانی به مقدار باران در جنگلهای زاگرس (خرمآباد و ایالم)
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در فص برگدار اندازه گیری شد .بیشینچ ،کمینچ و مییانگین

و نسبت تاجبارش درختان بلوط ایرانی وجود دارد (ضیریب

رخداد باران ،در طی دورۀ بررسی در خیرمآبیاد بیچترتییب

تبیین ) (R2در خرمآباد  ۱/6و در ایالم ( )۱/۷شک  .)۳ایین

 25/۳میلیمتر ۰/۰ ،میلیمتر و  8/6میلیمتر (خطای معییار

رابطۀ بچنسبت قوی نشان میدهد کچ با افزایص بیاران ،سیهم

 )±۰/5بود و مقادیر متنافر در ایالم بچ ترتیب  ۰/۰ ،5۷/۳و

تاجبارش از باران افزایص مییابد کچ این موضو همسیو بیا

 ۰۰/۰میلیمتر (خطای معیار  )±۳اندازه گیری شد (جیدول

یافتییچهییای پژوهشییگران دیگییر اسییت [ .]۰6-2در مقیییا

 .)۳عم تجمعی تاج بارش در خرم آباد  ۹۰/۴میلیمتر (۷۰

ت درخت ،مدل غیرخطی نتایج بهتری بیرای اراۀیۀ در ید

در د از باران) و در ایالم  ۰۷۷/۴میلیمتیر ( 6۹در ید از

تاجبارش و ضریب تغییرات آن بیچعنیوان تیابعی از رخیداد

باران) محاسبچ شید (جیدول  .]۰۷ ،5[)۳تشیابچ در سیهم

بییاران دارد و امکییان شناسییایی رفتارهییای متمییایز بییرای

تاجبارش از مقدار باران در هر دو منطقچ ،ارتباط تنگاتنگی

رخدادهای متفاوت باران را فیراهم مییکنید .پیژوهصهیای

با نو گونچ ،ساختار تاجپوشیص و شیرای اقلیمیی مشیابچ

متعدد نشان دادهاند کچ بچطور کلی مقدار باران ،عام ا یلی

دارد [.]۰6 ،6

در تغییرپ یری تاجبارش است []2۴ ،6 ،2 ،۰

نتایج نشان داد کچ رابطۀ اگاریتمی مثبتی بین مقدار باران
جدول  .۳ویژگیهای رخداد باران و تاجبارش در مناطق تحت بررسی در خرمآباد و ایالم
منطقه

خرمآباد
ایالم

فراوانی
رخداد باران

17
41

عمق تجمعی

میانگین

باران

مقدار باران (اشتباه

(میلیمتر)

معیار) (میلیمتر)

149
475

(۸/0 )1/7
(11/1 )1

کمینه-بیشینه مقدار باران

عمق تجمعی

درصد

(میلیمتر)

تاجبارش (میلیمتر)

تاجبارش

47/1-1/1
75/1-1/1

91/0
155/0

51
09

شکل  .۳رابطۀ بین مقدار باران و نسبت تاجبارش به مقدار باران در هر رخداد برای درختان بلوط ایرانی در خرمآباد و ایالم


تاجبارشدرختانبلوطایرانی 
ضریبحساسیت 

( )۰/۳جدول  .)۴برای نمونیچ ،ضیریب حساسییت  ۳/۳در

بچ طور میانگین ،تاجبیارش تی درختیان بلیوط ایرانیی در

ایالم نشان میدهد کچ اگر رخداد باران  ۰۱در ید کیاهص

ایالم ،ضریب حساسیت بیشتری بچ مقدار باران در مقایسیچ

پییدا کنید (بیرای مثیال از  8/5بیچ  ۷/6میلییمتیر) ،مقییدار

با تاجبارش درختیان در خیرمآبیاد داشیت ( ۳/۳در مقابی

تاجبارش  ۳۳در د کاهص میییابید ،درحیاای کیچ همیین
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۲2

مقدار کاهص باران در خرمآباد (برای مثیال از  6/6بیچ 5/۹

بیشتر از درختان در خرمآباد است) نیز ممکن اسیت یکیی

میلیمتر) ،با توجچ بچ ضریب حساسیت تیاجبیارش (،)۰/۳

از دالی اختالف در ضریب حساسیت باشد .درختیانی بیا

موجب  ۰۳در د کیاهص در مقیدار تیاجبیارش درختیان

ارتفا بیشیتر و تیاج گسیتردهتیر ،حساسییت بیشیتری بیچ

خواهد شد .ضریب حساسیت تاجبیارش بیچ مقیدار بیاران

تغییرات مقدار بیاران از خیود نشیان دادنید ،همچنیان کیچ

درختیان

درخت شمارۀ  ۳در ایالم ،بیشیترین ضیریب حساسییت را

و در نتیجچ خشکیدگی

بچ خود اختصاص داد (( )5/۰جدول  .)۴هرلچ تاجپوشص

میتواند رابطۀ مستقیمی با مقدار آب در دستر
بلوط ایرانی در جنگ های زاگر

این درختان داشتچ باشد .طب بررسییهیا ،ناحییۀ رویشیی
زاگر

گستردهتیر بیوده و عمی بیشیتری داشیتچ باشید ،بیچدایی

از سال  ۰۳8۱خورشیدی بچ بعد ،با کاهص مقیدار

بارانربایی بیشتر ،تاجبارش کمتری بچ زیر درخت میرسید

رخدادهای باران مواجچ شده است [ .]۰۳بررسیی ضیریب

[ .]25بزرگ بودن ضریب حساسیت تاجبیارش نسیبت بیچ

حساسیت نشان میدهد کچ تاجبیارش در کیدام منطقیچ بیا

مقدار باران ممکین اسیت یکیی از عیواملی باشید کیچ در

توجچ بچ اقلیم ،ابعاد و شرای درختان ،بیشیتر تحیت تیأثیر

خشکیدگی درختان قطور بلوط ایرانی دخاات دارد ،لراکچ

تغییر رخداد باران قرار میگیرد.

طب بررسیهای ورتگرفتچ در زاگر  ،درختیان بلیوط

نتایج این پژوهص حاکی از بیروز تغیییرات در رخیداد

قطییورتر خشییکیدگی بیشییتری را تجربییچ کییردهانیید [.]26

باران در منیاط تحیت بررسیی (کیاهص معنییدار تعیداد

درختانی با ویژگیهای سیاختاری مشیابچ (ارتفیا  ،سیطح

بارانهیای بیزرگتیر از  ۰۱میلییمتیر در اییالم و افیزایص

مقطع و تاج پوشص بچنسبت مساوی) مانند درختیان  2و ۳

معنیدار تعیداد بیاران هیای کولی تیر از  2میلییمتیر در

در خیرمآبییاد ،ضیریب حساسیییت یکسیان ( )۰/۴دارنیید و

خرمآباد) است .بچطور کلی میتوان گفت در ورت تغییر

اختالف بین ضریب حساسیت تیاجبیارش بیچ بیارانهیای

مقدار باران ،با توجیچ بیچ ضیرایب حساسییت تیاجبیارش

بزرگتر و کول تر از میانگین رخداد بیاران نییز در آنهیا

درختان بلوط ایرانی ،احتماالً این درختان تغیییر زییادی را

برابر است (( )۱/5جدول .)۴

در دسترسی بچ باران تجربچ خواهند کرد .بچعبیارت دیگیر،

در هر دو منطقچ ،ضریب حساسییت تیاجبیارش بیرای

شدن رخداد بیاران را در

باران های کول تر از میانگین ،مقدار بیشتری از باران های

در پی داشتچ باشید ،مقیدار تیاجبیارش

بزرگتر از میانگین بود (در اییالم  ۴/۳در مقابی  ۰/2و در

درختان بلوط ایرانی در این ناحیچ بچشدت کاهص خواهید

خییرمآبییاد  ۰/۷در مقابیی ( )۰/۰جییدول  .)۴حساسیییت

یافت و اثرهای سوء آن در ایالم بیا توجیچ بیچ زییاد بیودن

تاجبارش درختان بلوط ایرانی بچ بارانهیای کولی تیر از

ضریب حساسیت تاجبارش درختیان آن بیچ مقیدار بیاران،

میانگین نیز در ایالم بچطور تقریبی دو و نیم برابر خرمآبیاد

بیشتر خواهد بود ،زییرا ایین ضیریب نشیان مییدهید کیچ

محاسبچ شد ( ۴/۳در مقاب ( )۰/۷جدول  .)۴اختالف بیین

احتماالً تاجبارش کمتری در ایالم بیچ زییر درختیان بلیوط

ضریب حساسیت تاج بارش برای باران های کولی تیر از

ایرانی میرسد.

میانگین و بارانهای بزرگتر از میانگین باران نیز در اییالم

لنانچچ روند تغییر اقلیم ،کول
جنگ های زاگر

افزونبر تفاوت اقلیمی و ویژگیهای باران ،تفیاوت در

 ۳/۰و در ارستان  ۱/6محاسبچ شد.

ویژگیهای ریختشناسی ت درختان در دو منطقچ (بچطور

حساسیت بیشتر بچ رخدادهای کولی تیر از مییانگین

میانگین ارتفا درختان در ایالم  ۰/۹متر بلندتر ،قطر حدود

نشان میدهد کچ در رخدادهای کول  ،تاجبیارش بیشیتر

 ۳۴سانتیمتر بزرگتر و تاجپوشیص آنهیا  ۰۴/۴متیر مربیع

شدن مقدار

تحت تأثیر تغییرات مقدار باران است .کول

حساسیت تاجبارش تکدرختان بلوط ایرانی به مقدار باران در جنگلهای زاگرس (خرمآباد و ایالم)

۲4

باران در مقایسچ بیا مییانگین درازمیدت در منیاط تحیت

خاص بیچ م نیاطقی کیچ مقیدار بیاران نسیبت بیچ مییانگین

بررسی و پیرو آن کمتر شدن تیاجبیارش رسییده بیچ کیف

درازمدت در حال کول

شدن است توجچ خا ی شیود.

جنگ  ،پیامدهایی برای منابع آب این اکوسیستم هیا دارد و

هنگام مواجهۀ مدیران جنگ با تغییرات اقلیمی ،حساسیت

در ورت ادامۀ این روند ،احتماالً باران کمتری در آینیده

زیاد تاجبارش درختان موجب میشود کچ مدیریت جنگی

بچ کف جنگ خواهید رسیید [ .]۰6بنیابراین بایید توجیچ

و هیدرواوژی آن پیچیدهتر شود [.]۰6

درخت

میانگین

ضریب حساسیت

برای بارانهای بزرگتر از

ضریب حساسیت تاجبارش

ضریب حساسیت تاجبارش

میانگین

برای بارانهای کوچکتر از

میانگین

1/1

1/4

0/1

میانگین

درخت

برای بارانهای بزرگتر از

ضریب حساسیت تاجبارش

ضریب حساسیت تاجبارش

1
4
1
0
7

1/4
4/0
7/1
4/5
1/1

1/4
1/1
1/4
1/1
1/4

1/9
1/5
0/5
1/7
0

میانگین

میانگین

1/1

1/1

1/5

ایالم

ضریب حساسیت

خرمآباد

1
4
1
0
7

1/0
1/0
1/0
1/4
1/4

1
1/4
1/4
4/۸
1/1

4
1/5
1/5
1/0
1/0

برای بارانهای کوچکتر از

جدول  .1ضریب حساسیت تاجبارش درختان بلوط ایرانی نسبت به مقدار باران در خرمآباد و ایالم


جهگیری 
نتی 

مقدار باران نشیان داد ( ۳/۳در مقابی  .)۰/۳تیاجبیارش اثیر

نتایج آزمون های مین -کنیدال و سین نشیان داد کیچ رونید

مهمی در تعادل بین باران ،رواناب و دیگر مؤافچهای بودجیۀ

درازمدت باران ساالنچ در خرمآباد و ایالم معنیدار نیست .از

آب دارد و از اینرو ،تغییرپ یری اندازۀ بیاران و حساسییت

سویی ،بروز وقایع حدی در ایالم با روند معنیدار و نزوایی

زیاد تیاجبیارش درختیان بلیوط ایرانیی در ناحییۀ رویشیی

بارانهای بزرگتر از  ۰۱میلیمتر در سال و در خیرمآبیاد بیا

زاگر  ،احتماالً در دسترسی درختان بچ باران مشک ایجیاد

روند معنیدار و عودی باران های کول تر از  2میلیمتیر

خواهد کرد .برای بررسی تأثیر تغییر اقلییم بیر جنگی هیای

در سال تشخیص داده شد .تاجبارش درختان بلیوط ایرانیی

ناحیۀ رویشی زاگر  ،پیشنهاد میشیود در کی ایین ناحییچ

در ایییالم ،ضییریب حساسیییت بییزرگتییری در مقایسییچ بییا

روند تغییرات بارش و نییز ضیریب حساسییت تیاجبیارش

تاجبارش درختان بلوط ایرانی در خرمآباد در مقاب تغییرات

درختان بلوط ایرانی بچ اندازۀ باران بررسی شود.
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ABSTRACT
The increasing trend of declining Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) trees in the Zagros forests has
become the main challenge of forest management in this region. The aim was to investigate
throughfall sensitivity of individual Brant`s oak trees to rainfall magnitude in the Zagros forests of
Lorestan and Ilam Provinces. Long-term meteorological data of Khorramabad and Ilam stations and
Mann-Kendall and Sen tests were used to investigate the annual rainfall trend. Five typical individual
brant’s oak trees per region were selected to measure rainfall and throughfall within the leafed period.
The mean sensitivity coefficient of throughfall was the linear regression slope between the
percentages of changes in rainfall event versus the percentage of changes in throughfall. None of the
selected regions showed significant trends for annual rainfall and mean rainfall event size per year (6.6
mm for KhorramAbad against 8.5 mm for Ilam) in the long-term review. In contrast, rainfalls > 10
mm in Ilam and rainfalls < 2 mm in Khorramabad presented significant decreasing and increasing
trends, respectively. The sensitivity coefficient of throughfall was on average 3.3 in Ilam and 1.3 in
Khorramabad. We found out that the throughfall sensitivity to events below average was more than
those of events above average (Ilam 4.3 vs. 1.2 and Khorramabad 1.7 vs. 1.1). If the decreasing trend
of rainfall magnitude in Khorramabad and Ilam forests continues, high sensitivity of throughfall of
Brant’s oak trees to rainfall magnitude will lead to reduced throughfall and accelerate the dieback
process in these forests.
Keywords: Dieback, Mann-Kendall, Meteorological data, Rainfall event.
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