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  ها پراكنش سرخشكيدگي درختان جنگلي و ارتباط آن با برخي عوامل محيطي و جادهبررسي 
 )نيا سري يك طرح جنگلداري دكتر بهرام: مطالعه موردي(

  

  3 و هاشم حبشي3رضا كاوسيمدمح، 2شعبان شتايي*، 1سحر برازمند
  ،، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگانجنگل دانشكده علومارشد  دانشجوي كارشناسي1

  ،، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگانجنگل دانشيار دانشكده علوم2
 ، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگانجنگل دانشكده علوم استاديار3

  10/11/89:  ؛ تاريخ پذيرش30/6/88: دريافتتاريخ 
  

  1چكيده
 .استشده ران مطرح ي شمال ايها له مهم در جنگلأك مسيعنوان   بهيدگيسرخشكده ي پدراًياخ

 .باشند يآن م ين پراكنش مكانيي تاج پوشش و تعيدگيسرخشكعوامل  ييصدد شناسارران جنگل ديمد
ها با صفات   تاج پوشش درختان و ارتباط آنيدگي سرخشكيپراكنش مكان ي بررسپژوهشن يهدف از ا

در . است GIS ن ويز زميها با استفاده از آنال ها و جاده  فاصله از رودخانهزيو ن يه توپوگرافيثانو ه وياول
ط ي متر در مح100×500 به ابعاد ي شبكه آماربردار با استفاده ازي آر10  شبكه قطعات نمونهپژوهشن يا

ArcGIS شداده يدر گرگان پ اين  طرح دكتر بهرامي و پژوهشيموزشآك جنگل ي يسرو در  يطراح. 
مدل  .ندشد وارد GISط يو در محثبت   GPS توسط دستگاهدهي سرخشكاندرخت ييايجغرافمختصات 

 با استفاده از يه توپوگرافيه و ثانويه و عوامل اولي ته1:25000 ي رقوميها  ن منطقه از نقشهي زميرقوم
ه و نقشه فواصل در ي طرح مزبور تهيگاه رقوميها از پا ها و آبراهه نقشه جاده. دنديد گرديتولن يز زميآنال
 و عوامل يدگين سرخشي ارتباط بيمنظور بررس به. دنديجاد گردي اي متر100طبقات  در GISط يمح

ه و يثانوه و ي، اطالعات مربوط به عوامل اولدهيت درختان سرخشكيبا استفاده از نقشه موقعنظر و مورد
 ي روش اثر نسبدو  با استفاده ازيدگيثر بر سرخشكؤعوامل م. دنديفواصل از جاده و آبراهه استخراج گرد

 جهت جنوب ودهد كه  يج نشان مينتا .ند قرار گرفتيابي مورد ارز)PCA(هاي اصلي  لفهؤو آناليز م
 ، متري150-200ودخانه راز  فاصله  درصد،60-70  و30-40 بي متر، ش300-400ارتفاع  ،يشرق جنوب

                                                 
 shataee@yahoo.com: مسئول مكاتبه *



 1391) 3(، شماره )19(هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد  مجله پژوهش

 160

زان ي، م1500-1750زان تابش ي، م4/0-5/0 يبلند  وي از پستيه ناشي، ساي متر1-100فاصله از جاده 
 وقوع با را رابطهن يتر شي ب3/0-6/0 ي مسطحاتي و انحنا1/0-25/0 ي عموديانحنا ،15-5/17 ينمناك

  نشان ) PCA(هاي اصلي  لفهؤاليز م نتايج آن.منطقه مورد مطالعه داشته استدرختان در  يدگيسرخشك
  داد كه چهار متغير ميزان تابش، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه و شيب با حضور در چهار محور و 

  .اند ترين سهم را در وقوع سرخشكيدگي داشته  درصد واريانس، بيش75
  

  GISن، يز زميه، آناليانوث ه وي اولعوامل، يپراكنش مكان ،درختان جنگلي يدگي سرخشك:يدي كلهاي واژه
  

  همقدم
توجهي  با فراواني قابلران ي شمال ايها له مهم در جنگلأك مسيعنوان   بهيدگي سرخشكراًياخ

 كه امروزه با روند رو به يدگيسرخشكده يپد. استشده مشاهده طبيعي عنوان يك پديده غير هب
رسان  بيكرد مداوم عوامل آسدر اثر واكنش درختان نسبت به عملباشيم  مي به رو گسترش آن رو

ران جنگل در يمد .)2005 يورسكيس،( دگرد ي درختان متدريجي باعث مرگ تر بيشد كه يآ يد ميپد
 ي پراكنش مكانيي و شناسايدگيمناطق حساس و مستعد به سرخشكو ثر ؤعوامل م يجستجو

 .ثير گذاشته استأ تا دريابند چه عواملي بر وقوع سرخشكيدگي درختان تده هستنديدرختان سرخشك
 درختان يها ها كه باعث مرگ شاخه و سر شاخهها  شرفته جوانهي خشك شدن پيعني يدگيسرخشك
ابد و ي يها انتشار م ها و شاخه ت در تمام برگين وضعيا .شود ين تاج ميي تاج به طرف پاياز باال

  مينر،؛2000 ان،بروس و همكار (گردد يرد و باعث مرگ آن ميگ يمراه را در بيسرانجام تمام گ
ن يها نسبت به ا ن واكنش آني درختان و همچنيدگي سرخشكيبر رو تاكنون  كهيمطالعات. )2004

 باعث كاهش يدگي سرخشكثر برؤ عوامل مد كه در ابتداردااز آن  نشان ،ه استعارضه انجام شد
مانع انتقال  كرده و ضعيفكش را ت بآ و ي چوبيعملكرد آوندها ها شده و زان فتوسنتز در برگيم

 برگ و ساقه باعث خشك شدن و يها ن بردن سلوليت با از بيشود و در نها ي مييآب و مواد غذا
  .)2000 گوتري و همكاران،( شود يها م مرگ آن

تمام  جتاكه  يطور هشود ب يان مي نمايطور آشكار  بهتر بيشها  در جنگل درختان يدگيسرخشك
 بعد از ظهور يتر درختان به زود شياگرچه ب .شوند يمرده مر رنگ داده و پژييده تغيدرختان سرخشك

 يين تواناي ا،خشك شدهها  آن ن كه تاجي از درختان با اي اما بعض،رنديم ي ميدگيسرخشك مين عالياول
و بروس  ).1981 كيله،( ن تنه زنده بماننديي پاي نواحيك بر رويرمدي اپيها د جوانهيرا دارند كه با تول
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 ،شوند ي ميدگيتر دچار سرخشك شيپسند ب هيدرختان سا كه ند مشخص نمود)2000(همكاران 
 يها نشانه .اند  نداشتهي پناهگاها اصالًيافت كرده ي دري كه پناه كمييها خصوص در مكان هب

 يها ص نشانهيتشخ .)2000 پاول،( شود يها شروع م  با زرد و تنك شدن شاخه و برگيدگيسرخشك
ك شدن يكلروت،  در رشديكاهش كل .ار مشكل استيكننده بس  مشاهدهيرا بتر بيش يدگيه سرخشكياول
 مقدار فراوان گل ود يتول  وها ا خزان زودرس برگي يدگيپر  كوچك، رنگيها  شاخه وها برگمرگ و 
سپس و ابد ي يها ادامه م  زرد شدن برگ،شرفتهيدر مراحل پ .دهند يه را نشان مياغلب مراحل اول وهيم

 كوچك و يها ر شاخهي مرگ و مشده وها قدكوتاه  شاخه. گردند ي شده و پژمرده ميا  قهوهها برگ
 كامل يدگيت تا خشكيوضعن يا .شود يشود و تنك شدن در سرتاسر تاج آشكار م يدتر ميبزرگ شد

  .)2000 بروس و همكاران،(ابد ي يدرخت ادامه م
 يها سميو ارگان )زندهريامل غعو (يطي محيها ب و مشاركت تنشيترك نشان داده است كه ها پژوهش

 يجه درختانيدر نت. شود ي درختان ميدگيف شدن و سرانجام سرخشكيباعث ضع )عوامل زنده(زا  يماريب
دچار ) برف باد و د، زلزله،ي شديسوز بندان، آتش خي ،يسال خشك ل،يس (يطيرات محييكه در اثر تغ
وارد و (ميرند  پس از ضعيف شدن مي و گيرند ميمورد هجوم قرار   آفات توسطيراحت  به،اند استرس شده

  .)1991 مانيون،؛ 1984 وايت،؛ 1997  داي،؛1978  كارن و تايلور،؛1982 نيومن،
جاد آن شود بلكه يتواند باعث ا يك عامل نمياست كه  دهيچيپده يك پدي يدگيسرخشك ،نيبنابرا

 را كه يعوامل ).1999 اسميت،(د يآ يوجود م ط بهيا پاتوژن و محيآفات ، زبانيدر اثر واكنش متقابل م
 طرف كردا بري و  دادها را كاهش سپس آن ، نمودييشناسا توان را ميشوند  ين عارضه ميسبب بروز ا

  .)1986 فرسون، مك؛ 1996 لند، ني(
هاي  ويژگي، شوند عبارتند از آب و هوا ي درختان ميدگي كه باعث سرخشكيا زندهريعوامل غ

ط يا كردن شرايبا مه وم يمستقريا غيو م يصورت مستق كه به نظاير آنبندان و  خيل، زلزله، ي س،خاك
ر يثأ تييعوامل آب و هوا. )1999 استون،(شوند  ي درختان ميدگيسرخشك باعث ، عوامل زندهيبرا
 يها در كشوريادي زهاي پژوهش . دارندي جنگليها  تودهي و سالمتي رشد و شادابي بر روياديز

 يعنوان عامل اصل ه هوا را بين، خشكا از محققياديتعداد ز. نه صورت گرفته استين زميمختلف در ا
 درختان پس يادامه نابود. )1981 پالزير، (اند  ذكر نمودهيعي طبيها ر جنگلي و مرگ و ميدگيسرخشك
دا يز ادامه پي ني بعد از سال وقوع خشكي حتي در اروپا نشان داد كه اثرات خشكيسال از خشك

  .)1983 راولينگ، (د شده استييأانه مشخص و تير سالي دواين موضوع در بررسيكند، ا يم
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ها و  ، حشرات، قارچي انسانيها دخالت ن راستا انجام شده است،ي كه در اهايي پژوهشطبق 
  و همكاراننپستاد . هستنديدگيثر در سرخشكؤ مانند دارواش از عوامل زنده ميانگل مهياهان نيگ
هدف  .ه كردنديته 1كوئيزلند شمال يا  حارهي بارانيها ده را در جنگلي سرخشك نقشه درختان)2008(

 و يي هوايها  عكسيرو برده قابل مشاهدهي سرخشكيها ر لكهيه نقشه و تفسي تهپژوهشن ياز ا
 و روبرت .استبوده ه دي سرخشكيها  با لكهيطين ارتباط عوامل محيي و تعيا ر ماهوارهيتصاو

 نشان هن مطالعيا. دادند قرار ي مورد بررسييدر هاوارا ا ي درختان آكاسيدگيسرخشك) 2001( همكاران
تر بوده  درختان با قطر كمدر تر  شيكسان و بيطور   در درختان قطور بهيدگيداد كه شدت سرخشك

. ندا هتر بود تر و مرطوب يدي اس،دهي نشان داد كه خاك مناطق سرخشكها شين آزماياست و همچن
شدت  )1988( همكاراناستروساكرف و  .ديورد گردآ درصد بر30 ن جنگليدر ا يدگيشدت سرخشك

ج ينتا. دادند مورد مطالعه قرار  را واقع در اوگانداي بارانيها  در جنگليدگيو پراكنش سرخشك
 يكار ها و در مجاورت با نهال بيتر در سراش شي بيدگيپراكنش سرخشكها نشان داد كه  نآ پژوهش
 يربغ يها در كوهستاندرختان را  يدگيشدت سرخشك) 1993( دوبيكي .شود يمده يبرگان د يسوزن

 يدگي در اثر سرخشكي سال پوشش جنگل12ج نشان داد كه در طول ينتا. داد قرار يلهستان مورد بررس
در   درصد و90اد و حدود يار زي در ارتفاعات باال بسيدگيشدت سرخشك. ه استافتيار كاهش يبس

  .ن زده شدي درصد تخم60د  حدونييارتفاعات پا
، يتاج شكستگ(در رابطه با شدت و پراكنش خسارت را  يگري دپژوهش )1998 (نژادمحمد
 يراش و بلوط در سطح سر وارده به گونه ممرز، )ي و ساقه شكستگيكن شهير ،يدگيسرخشك
درصد از  68/6ج نشان داد كه ينتا. اد چوب و كاغذ مازندران انجام ديها كال از جنگل نيالد جمال

در همه ارتفاعات . ده استيد بي آسيطيط نامساعد محي موجود در سطح عرصه بر اثر شرايها هيپا
 ييايدر جهت جغراف ومتر از سطح دريا  1500-1600 در ارتفاع ي ول.ده شدي وارده ديها خسارت
  .استتر بوده  شي خسارت بزانيم يغرب جنوب

، فاصله از جاده و )اوليه و ثانويه(وامل توپوگرافي ثير هر يك از عأ بررسي تپژوهشهدف از اين 
و تجزيه  ماري اثر نسبيآها بر وقوع سرخشكيدگي درختان جنگلي با استفاده از دو روش  آبراهه

طرح  و پژوهشي موزشيآدر سري يك جنگل ها متغيربراي هر يك از ) PCA(هاي اصلي  ؤلفهم
  .باشد  مي)كالته شصت( نيا جنگلداري مرحوم دكتر بهرام

                                                 
1- Queensland 
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 ها مواد و روش
  شمال،يها  جنگلي طرح جامع مقدماتيبند ميكالته در تقس ك جنگل شصتي يسر :ت منطقهيموقع
 هكتار 1714حدود و  شهر گرگان واقع شده يغرب ن جنگل در جنوبيا.  قرار دارد85ز ي حوزه آبخدر

 يقه شمالي دق43 رجه ود 36قه و ي دق45  درجه و36 يياي جغرافيها ن عرضيب ين سريا .وسعت دارد
سري يك  . قرار گرفته استيقه شرقي دق21  درجه و54 قه وي دق24  درجه و54 يياي جغرافيها و طول

 خود تا يدر حد جنوب  واستطرف جنوب گسترده  ا بهيدراز سطح  يمتر 220در شمال از ارتفاع 
 به  است كه احتماالًيا  ماسهيها ه از سنگين ناحين اي زم.)1شكل  (كند يدا مي متر ادامه پ1010ارتفاع 

ن آن از يريه زي و اليا  ماسهيها  از سنگيكلطور  آن بهيه فوقانيال. ك تعلق دارديه مزوئيدوره اول
 يق و از نوع خاك جنگليار عمين منطقه بسيخاك ا. افته استي ليست و ماسه تشكي متناوب شيها هيال

 يجنگل آموزش. باشد يمC  و A ،B يها  افقيارا دباشد كه خاك آن عموماً ي ميا و به رنگ قهوه
انه كم و رطوبت يرات سالييمعتدل و با تغآن  حرارت ه درجو است يم خزري اقليكالته دارا شصت

متر در  يليم 4/528-817 ني كه ببودهمتر  يلي م649انه گرگان ي متوسط ساليزان بارندگيم .باشد ياد ميز
  .)1991 ا،ين ك دكتر بهرامي ير سيطرح جنگلدار( شدبا يمر يغمتسال 

  

  
  

  . در ايران و استان گلستان مورد مطالعهت منطقهيموقع -1شكل 
  

 ي متر طراح500  در100 به ابعاد  سيستماتيكيماربردارآك شبكه ي GIS طيابتدا در مح: قي تحقروش
طالعات آوري ا منظور جمع  به.)2 شكل (دي گردGPS واردقطعات نمونه  و مركز موقعيت مكاني و

اده و در صورت مشاهده درختان يپدر عرصه  يرآ 10 قطعه نمونه 360مراكز درختان سرخشكيده 
ط يد و در محي ثبت گردGPS ها توسط دستگاه  آنيياي، مختصات جغراف در قطعه نمونهدهيسرخشك

GIS شدندل ي تبديوارد و به فرمت رستر.  
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 .در منطقه مورد مطالعه يبردارمارآ موقعيت قطعات نمونه و شبكهوضعيت و نقشه  -2شكل 

  
با استفاده از مدل و  TAS(1( نيز زمي آنالافزار با استفاده از نرم :تهيه نقشه عوامل مورد بررسي

 منطقه، 1:25000 يها ه شده از نقشهي ته، متر10ك يبا قدرت تفكك ي يسر DEM(2(ن ي زميرقوم
ها و   با استفاده از نقشه آّبراهه،ني همچن.دي گردديتول يه توپوگرافيه و ثانويمجموعه عوامل اول

هر . )3شكل  (دي گردجاديها ا ها و جاده  از رودخانه متري100واصل نقشه ف، GISط يها در مح جاده
  IDRISIافزار در محيط نرم.  متر بودند10هاي فوق به فرمت رستري و داراي ابعاد  يك از نقشه

هاي متناظر با موقعيت  ارزشاستخراج . انجام گرديدها  شپژوه براساس ديگر باالبندي عوامل  طبقه
 هاي بر روي نقشه موقعيت درختان اندازي و با روي هم باالهاي  درختان سرخشكيده در روي نقشه

 .صورت گرفتتهيه شده 

منظور بررسي اثر هر يك از عوامل بر  به:  عوامل مورد بررسي3يب اثر نسبين ضراييتع
 اثر نسبي هر عامل را بر سرخشكيدگي حساب بايد،  به ساير عواملنسبت درختان سرخشكيدگي

                                                 
1- Terrain Analysis Software 
2- Digital Elevation Model 
3- Relative Effect 
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ك از عوامل در يزان وقوع هر يمهاي عوامل مورد بررسي،  نقشهبا استفاده از اطالعات . نمود
ب ي ضر،ك از عوامل باالي درختان در هر يدگيزان وقوع سرخشكيمهمچنين  منطقه مورد مطالعه و

 براي . شدنديبررس يدگيزان شدت سرخشكيما ن عوامل بيات اريثأ و تگرديد محاسبه ياثر نسب
 . شديه توپوگرافيه و ثانوي اوليها مشخصه يبند طبقهاقدام به  ابتدا يب اثر نسبيمحاسبه ضر

كل   محاسبه شده بريها مساحت  وديگردمحاسبه در منطقه مورد مطالعه  طبقه مساحت هر ،سپس
 منطقه  كلدر نسبي هر طبقه  مساحتترتيبن يبه ا .ندم شديتقس 1 طبق رابطهمساحت منطقه 

  .دمآدست  هب
  

  مساحت هر طبقه
)1(  

  مساحت كل طبقات
  مساحت نسبي هر طبقه در منطقه= 

  

موجود در ده يه را بر كل درختان سرخشكطبقده در هر يدر مرحله بعد تعداد درختان سرخشك
 2 طبق رابطه طبقه در هر يدگيسرخشكوقوع  ترتيب ميزانن يم كرده و به اينظر تقسمنطقه مورد

  .ديگردمحاسبه 
  

 تعداد درختان سرخشكيده در هر طبقه
)2(  

  تعداد كل درختان سرخشكيده
  ميزان احتمال وقوع سرخشكيدگي در هر طبقه= 

  

ب اثر يضرمقادير   براي هر طبقه و عامل،2 و 1 هاي هابطمده از رآدست  هببا توحه به اطالعات 
از  نسبي هر طبقه م بر مساحتي تقسيدگيوقوع سرخشكميزان كه عبارت است از هر عامل  ينسب

   .گرديدمحاسبه  3 رابطه طريق
  

  ميزان احتمال وقوع سرخشكيدگي در هر طبقه
)3(  

  مساحت نسبي هر طبقه
= 

ضريب اثر نسبي هر طبقه 
  بر وقوع سرخشكيدگي

  

 از آناليز زمان طور هم ه بر سرخشكيدگي بثرؤمنظور بررسي عوامل م به: 1ي اصليها لفهؤز ميآنال
 يك روش آماري  اساساًي اصليها لفهؤز مي روش آنال.استفاده گرديد) PCA (هاي اصلي ؤلفهم

 ي روشي اصليها لفهؤز ميآنال. روكار داردسها  سي ماتريكه با ساختار درون باشد يره ميمتغچند
                                                 
1- Principal Component Analysis (PCA) 



 1391) 3(، شماره )19(هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد  مجله پژوهش

 166

ه ي عمود بر هم تجزيها لفهؤا ميها  از محوريا موعهجس تشابهات به مياست كه در آن ماتر
.  آن محوريانس محاسبه شده برايعبارت است از وارلفه ؤا ميژه هر محور يمقدار و. شود يم

ژه يز وي آناليبند  رستهيها  از روشيكعنوان ي  بهطور عمده به ي اصليها لفهؤز ميروش آنال
ص ي تلخيس تشابه طبق روند نزوليژه ماترير وي مقادي اصليها لفهؤز ميدر آنال. شود يشناخته م

رات در يي تغي معرف روند نزولي اصليها لفهؤز مي متناظر در آناليها لفهكه مؤ ينحو گردد، به يم
 ي كه واحدهاي اصليها لفهؤز ميه در آنالي اولي محورها،ني بنابرا).1964رائو،  (س استيماتر

ف را يرات قابل تعريي از مجموع تغن درصديتر شيشوند، ب ي ميابي تي آن موقعي بر رويا نمونه
 يكه اطالعات است يا صورت دستگاه مختصات خالصه شده بهدست آمده  ج بهينتا .دينما ي ميمعرف

ز ي ني اصليها لفهؤز ميآنال. كند يان مي بيا  نمونهيهان واحدي بيكي اكولوژيها را درباره شباهت
له يوس د بهي جديها محورير فضا ديا  است كه در آن مختصات هر واحد نمونهيك روش خطي

 در نتيجه .)1964رائو، ( شود ين مييها تعمتغير وزن داده شده يها ي از فراوانيب خطيترك
تر هستند در وقوع  ها بزرگ هايي كه ضرايب آنتيب از محور يك متغيرتر  به2 اساس جدولبر

 .اند ثير را داشتهأترين ت سرخشكيدگي بيش

  
 نتايج

ناليز زمين بر روي آ از دست آمده يه و ثانويه بههاي اول يك از مشخصه هاي هر  نقشه3شكل 
ها در منطقه مورد مطالعه را نشان  و آبراههها  مدل رقومي زمين منطقه و همچنين فواصل از جاده

. بندي گرديدند  به طبقات منظم و تعريف شده طبقهGISها در محيط  اين نقشه. دهد مي
براي هر يك از عوامل مورد بررسي محاسبه شده  ضريب اثر نسبي  نيز مقادير4نمودارهاي شكل 

  .دهد  را نشان مي
 60-70  و30-40 متر، شيب 300-400شرقي، ارتفاع  جنوب جهت جنوب ودهد كه  نتايج نشان مي

 ناشي 4/0-5/0 مقدار سايه  متري از جاده،1-100 متري از رودخانه، فاصله 150-200درصد، فاصله 
، انحناي 15-5/17، ميزان نمناكي به مقدار 1500-1750 ي، ميزان تابش نور به مقدار بلنداز پستي و
ثير را در وقوع أترين ت  بيش3/0-6/0 و انحناي مسطحاتي به مقدار 1/0-25/0مقدار  عمودي به

  .سرخشكيدگي درختان در منطقه مورد مطالعه داشته است
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سايه ناشي از پستي و بلندي، ) جهات جغرافيايي، د)  طبقات شيب، ج)ب طبقات ارتفاعي،) الف يها  نقشه-3شكل 
 .انحناي مسطحاتي) ميزان نمناكي و ط) تابش خورشيد، ح) فاصله از رودخانه، ز) فاصله از جاده، و) ه
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طبقات )  الف، نمودارهاي ميزان ضرايب اثر نسبي هر يك از عوامل مورد ارزيابي بر سرخشكيدگي درختان-4شكل 
 سايه ناشي از پستي و )فاصله از جاده، و) ، ه طبقات شيب)، دفاصله از رودخانه) ، ج جهات جغرافيايي)تفاعي، بار

 .مسطحاتيانحناي )  يعمودي وانحناي )  ط تابش خورشيد،)، ح ميزان نمناكي)، زبلندي
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 وقوع كه درعواملي ن يتر ص مهمي بر تشخي مبني اصليها لفهؤه مي از تجزدست آمده ج بهينتا
  .شده است بيان 2 و 1 هاي  جدولبودند درگذار ريثأ تيدگيسرخشك

  
  .ري متغ10استخراج شده از هاي اصلي  لفهؤ از آناليز مدست آمده نتايج به -1جدول 

  مقادير ويژه  درصد واريانس  درصد واريانس تجمعي  بروكن استيك مقادير ويژه  هامحور
1  929/2  489/35  489/35  549/3  
2  929/1  302/52  813/16  681/1  
3  429/1  550/65  248/13  325/1  
4  096/1  545/75  995/9  000/1  
5  846/0  559/83  014/8  801/0  
6  646/0  981/89  421/6  642/0  
7  479/0  758/94  778/4  478/0  
8  336/0  827/97  069/3  307/0  
9  211/0  021/99  194/1  119/0  
10  100/0  000/100  979/0  098/0  

  
ه يها را توج انس كل دادهيدرصد از وار 545/75 ر محور اول در مجموعا چهول باالبراساس جد

. ز محاسبه شدي عوامل نيهمبستگ، گذارريثأن عوامل تيتر ص مهميتر درتشخ شي دقت بيبرا .كند يم
 و ي از پستيه ناشي جهت، سايها مشخصه  درصد99 در سطح 1  محوري رو كهدهد نشان ميجه ينت

در وقوع سرخشكيدگي  زيادي  سهم تقريباًي مسطحاتء و انحنايزان نمناكيتابش، مزان ي، ميبلند
ثير أاين نشان از ت باشد و ترين ضريب مي  از سطح دريا داراي بيشز ارتفاعي ن2  محوريو رواند  اشتهد

 در وقوع فاصله از رودخانه، فاصله از جادهباشد و همچنين  اين عامل در فرايند سرخشكيدگي مي
 4  محوريروو  يزان نمناكيزان تابش، ميم، جهتب، ي ش3  محوريرو ،اند ثر بودهؤكيدگي مشسرخ

زان تابش، فاصله از جاده، ي ميها مشخصه يكلطور به .ن عوامل هستنديتر ب و فاصله از جاده مهميش
ص ي درختان منطقه تشخيدگين عوامل در وقوع سرخشكيتر مهمعنوان   بهبيفاصله از رودخانه و ش

  .ه شدندداد
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  .هاي اصلي و متغيرها لفهؤي ممحورها -2جدول 
  متغير  1  2  3  4  5  6

  جهت  3542/0**  1232/0  3109/0*  0945/0  -4100/0  5593/0
  شيب  -0756/0  -4458/0**  4393/0**  -5235/0**  0106/0  0305/0
  ارتفاع  0603/0  -6574/0**  -0167/0*  -0537/0  -2381/0  -1537/0
  فاصله از رودخانه  -2096/0*  3314/0*  4676/0  0002/0  -0285/0  -7333/0
  فاصله از جاده 0808/0  -3544/0*  2100/0  6769/0**  5178/0  0395/0
  سايه  -3300/0**  -1247/0  -1680/0  4195/0*  -5974/0  -1940/0
  تابش  -4152/0**  1553/0  3166/0*  -0425/0  2419/0  2459/0
  نمناكي  -3492/0**  1290/0  -4947/0**  -1672/0  2271/0  -0032/0
   مسطحاتيءانحنا  -4620/0**  -1990/0  -1133/0  -0340/0  1860/0  -1444/0
  انحناء عمودي  -4451/0**  -1500/0  -2477/0  -2215/0  0623/0  -0660/0

  
  يريگ جهينت بحث و
 ي جنگليها  حاكم بر تودهيط واقعي شرايي شناسا در جنگل بدوندخالت مناسب ح ويت صحيهدا
ك ي يسردرختان در  يدگيت سرخشكي شده است كه وضعيسع پژوهش ني در ا،نيابرابن. ستيممكن ن
ت يري تا در مدگردد، ي بررسبرخي عوامل محيطي و جادهعوامل با ها  كالته و ارتباط آن شصتجنگل 

تر   كمي و خارجين داخلامطالعات انجام شده توسط محقق. ردي منطقه مورد استفاده قرار گي جنگليها توده
انجام شده محدود هاي  گر پژوهشيبا دپژوهش ن يج ايسه نتاي مقا، بنابراين.بوده است يراستاين ادر 
  كهتر است شيك به جاده بيدر فواصل نزددرختان  يدگيكه سرخشكداد  نشان پژوهشن يج اينتا .باشد يم
 ي بارانيها  جنگلده را درينقشه درختان سرخشككه ) 2007 (و همكاران نپستاد پژوهشج يجه با نتاين نتيا

تر  شيك به جاده بيده در فواصل نزدي سرخشكيها دند كه لكهيجه رسين نتيه كردند و به اي تهكوئيزلند
تر آفات، كاهش  دليل حضور بيش اين نتيجه ممكن است به.  و مطابقت داردي هماهنگ،دهد يرخ م

هاي محيطي   تنشخوردگي و كه دست علت اين  ضعف بيولوژيك خاك به،رطوبت خاك، شدت نور
  .تر بر اين درختان باشد  و در نتيجه فشار محيطي بيشدر مقايسه با ديگر درختاندرختان حاشيه جاده 

 .اند  داشتهيدگير را در وقوع سرخشكيثأن تيتر شي ب، بااليها بي ش نشان داد كهجيانت پژوهشن يا
ن ي به ا، اوگاندا انجام دادنديران بايها  كه در جنگليپژوهشدر ز ي ن)1988(و همكاران  هاسكرفااستر

به مطلب ن ي ا.افتند ياتفاق مها  بيدر سراشتر  شيبدرختان  يدگيدند كه پراكنش سرخشكيجه رسينت
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ت خاك در نگهداري رطوبت هاي تند، عمق خاك كم بوده و قدر گردد كه در شيب  بر مياين نكته
  .شود سالي ضعيف مي  در شرايط سخت جوي و خشكخصوص خاك به

 يدگير را در وقوع سرخشكيثأن تيتر شيجنوب ب  ويغرب  جنوبيها  جهتپژوهشن يطبق ا
 چوب و كاغذ مازندران يها كال از جنگل نيالد ك جمالي ي در جنگل سر)1998 (ژادن محمد.اند داشته
 اين علت هم در واقع .تر بوده است شين خسارات بي ايغرب جهت جنوب يجه رسيد كه درن نتيبه ا
نتيجه  كاهش رطوبت در اين دامنه بوده و درگرماي زياد و هنده ميزان خشكي هوا، شدت تابش، د نشان

  .باشد ميآنان  قسمت انتهايي خصوص باعث ضعف بيولوژيك درختان به
 متر از سطح دريا كه 300-400سرخشكيدگي در دامنه ارتفاعي ن يتر شي بپژوهشن ين در ايهمچن

دهند اتفاق افتاده است و با   جنگل مورد بررسي را تشكيل ميهاي اوليه و مسطح در واقع قسمت
 و تقريباً يك روند كامالً يابد افزايش ارتفاع از سطح دريا ميزان سرخشكيدگي درختان كاهش مي

 اين نتيجه با نتيجه .كاهنده وقوع سرخشكيدگي با افزايش ارتفاع از سطح دريا اتفاق افتاده است
ادتر از يار زي در ارتفاعات باال بسيدگيزان وقوع سرخشكيمان نمود، كه بي )1993( دوبيكي پژوهش

د كه در همه يجه رسين نتيبه ا) 1998(محمدنژاد  .، مطابقت نداردتر بوده است نييارتفاعات پا
تر  شي متر ب1500-1600 در ارتفاع يده شده است ولي ديدگي از سرخشكي ناشيها ارتفاعات خسارت
عوامل  ،اافزايش ارتفاع از سطح دريمكن است به اين علت باشد كه با  اين م.از همه بوده است

 موجب و در نهايتيافته  شوند كاهش  ميباعث ضعف بيولوژيكي درختان كه بيولوژيكي و محيطي
  .سرخشكيدگي آنان شودكاهش 
 30-40 بي متر، ش300-400ارتفاع  ،يشرق جنوب جهت جنوب ودهد كه  يج نشان مينتاكلي طور به

  وي از پستيه ناشي، ساي متر1-100فاصله از جاده  ،150-200فاصله از رودخانه   درصد،60-70 و
 و 1/0-25/0 ي عموديانحنا ،15-5/17 يزان نمناكي، م1500-1750زان تابش ي، م4/0-5/0 يبلند
  . منطقه مورد مطالعه داشته استيدگير را در وقوع سرخشكيثأن تيتر شي ب3/0-6/0 ي مسطحاتيانحنا
زان تابش، ي ميها مشخصهكه   نشان داديكلطور  بهي اصليها لفهؤه مي از تجزدست آمده ج بهيانت

 درختان منطقه مورد يدگين عوامل در وقوع سرخشكيتر ب مهميفاصله از جاده، فاصله از رودخانه و ش
هر متغير را مورد بررسي قرار روش اثر نسبي طبقات مختلف ، قعوا  در.هستندص يمطالعه تشخ

كه در   اتفاق افتاده است، در حاليگيترين ميزان سرخشكيد دهد كه در كدام طبقه از متغير بيش يم
 مشخص د و در نهايتشو  بين متغيرهاي مختلف انجام ميهايي هاي اصلي مقايسه لفهؤروش تجزيه م
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  آمدهدست طبق نتايج به. شكيدگي داشته استترين سهم را در وقوع سرخ گردد كه كدام متغير بيش مي
ترين سهم را   ميزان تابش، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه بيشاي اصلي، متغيرهاي لفهؤاز تجزيه م

  .اند در وقوع سرخشكيدگي داشته
تر  بيش  شماليها ر جنگليده در سايشدت و پراكنش درختان سرخشكنده يرود كه در آ يانتظار م

 اين تبعات نيز مورد بررسي قرار  بايد،بنابراين.  داشتدنبال خواهد شود كه تبعات اقتصادي زيادي را به
اهان يا گي ي قارچيها يماري درختان مانند بيدگيثر در سرخشكؤ عوامل زنده م،نيهمچن. گيرد

ات يخصوص رد ويمورد مطالعه قرار گ  بايد جنگليدگي سرخشكيها  مثل دارواش در كانونيانگل مهين
تا عوامل  واقع شود يبررس  وپژوهشمورد  يدگيسرخشك يها  خاك در كانونييايمي و شيكيزيف
  . مشخص گرددشكل بهتريثر بر سرخشكيدگي درختان به ؤم
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Abstract1 
Lately, the tree crown dieback is encountered as an important problem in the 

northern forests. The main goal of this study is investigation on spatial distribution of 
the tree crown dieback in relation to primary and secondary topography 
characteristics and distance from river and roads using terrain analysis and GIS. A 
100×500 meters random systematic sampling network with 0.1 ha sample area was 
designed in GIS and applied on the district 1, Dr. Bahramnia educational forest. The 
location of trees contain the tree crown dieback were registered using GPS in each 
sample and was imported to GIS. The digital elevation model (DEM) of the study 
area was generated using the interpolating of contour lines from 1:25000 topography 
map and the primary and secondary topography characteristics and distance from 
river and roads were produced using terrain analysis and GIS. The digital values of 
location of trees contain the tree crown dieback were extracted on produced maps. 
The impact of selected factors on the tree crown dieback was assessed using relative 
effect (RE) method and principal component analysis (PCA). The results showed that 
the north aspect, 300-400 meter mean sea level altitude, the 30-40 percent slop, the 
150-200 meters distance from rivers, the 1-100 meters distance from roads, the 
shaded relief of 0.4-0.5, solar radiation of 1500-1750, wetness of 15-17.5, profile 
curvature of 0.1-0.25 and plan curvature of 0.3-0.6 were more effective on the tree 
crown dieback. The results of PCA analysis also showed that four factors of solar 
radiation distance from road and river and slop with attending on four axes and  
75 percent variances have been effective on tree dieback. 
 
Keywords: The tree crown dieback, Spatial distribution, Primary and secondary 
topography characteristics, Terrain analysis, GIS 
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