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  دهیکچ

ارتفاع از سطح  يرستر يهاهیراستا، ال نیبود. در ا المیزاگرس در استان ا يهازوال جنگل یطیعوامل مح یبرخ یپژوهش بررس نیهدف ا

ـ     هیته المیاستان ا یزاگرس يهاو سازند در جنگل نیشکل زم دامنه،هیجهت، سا ب،یش ا،یدر زنـده و   یشد. نقشـه پـراکنش پوشـش جنگل

جنگل در هر طبقه خاص از عوامل مورد  دهیدست آمد. سپس، درصد پوشش خشکبه 8ندست ل ياماهواره ریبا استفاده از تصاو زین دهیخشک

 دهیپوشش کل درختـان خشـک  درصد از تاج 37/2نشان داد که  جیمحاسبه شد. نتا )GISسامانه اطالعات جغرافیایی ( با استفاده از  یبررس

ـ ترتپوشش جنگل بـه  دهیسطوح خشک نهیو کم نهیشیود. بب زیناچ نیمختلف زم يهادر سطح شکل دهیپوشش خشکبود. اختالف تاج در  بی

درصد)، ارتفاع کمتر  52/1درصد ( 80از  شیدرصد) و ب 6/2درصد ( 0-20 بیدرصد)، ش 73/1( یدرصد) و شمال 7/2( یجنوب يهاجهت

درصـد)، سـازند    82/0( 204-255درصـد) و   56/2( 0-102 دامنـه هیدرصـد)، سـا   52/0متر (1700از  شیدرصد) و ب 36/3متر (1300از 

 9/35 یجنوب يهابیدر ش یدگیخشک ریاساس، مقاد نیدرصد) مشاهده شد. بر ا 96/0شهبازان (-يدرصد) و سازند آسمار 08/5گچساران (

 العـات بـا  از ارتفا شتریدرصد ب 5/84 نییو ارتفاعات پا ادیز دامنههیاز سا شتریدرصد ب 68کم  دامنههیسا ،یشمال يهابیاز ش شتریدرصد ب

نقش مؤثر  گرانی، بندبرخوردار يترخشک یطیمح طیکه از شرا ،نییو ارتفاعات پا ریگهیکمتر سا يهاجنگل در دامنه شتریب یدگیبود. خشک

  .استها جنگل نیا یدگیروند خشک دیدر تشد ریاخ يهایخشکسال

 
  

  هدامنهیبلوط غرب، جهت دامنه، سا يهانگلج ،یدگیتاج خشک الم،یاستان ا ا،یارتفاع از سطح در: يدیلک يهاواژه

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

 
  

  

  .رانیا الم،یا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق الم،یاستان ا یعیو منابع طب يکشاورز قاتیمرکز تحق ،یعیمنابع طب قاتیبخش تحق ار،یاستاد   .1

  .رانیتهران، ا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یکشور، سازمان تحقجنگلها و مراتع  قاتیجنگل، موسسه تحق قاتیبخش تحق ار،یدانش  . 2

  .رانیا الم،یا الم،یدانشگاه ا ،ي، دانشکده کشاورزيدارگروه جنگل ار،یدانش   .3

  .رانیا الم،یا ،ياورزکش جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق الم،یاستان ا یعیو منابع طب يکشاورز قاتیمرکز تحق ،یعیمنابع طب قاتیبخش تحق ار،یاستاد.   4
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  مقدمه

ــپد ــ) Dieback( یدگیخشــک دهی ــرگ و م ای ــم ) Mortality( ری

تاکنون، در منـاطق   يالدیم 1900مختلف بلوط از سال يهاگونه

 دهیپد نیا وعیگزارش شده است. شجهان  يهااز جنگل یعیوس

است که درختان بلـوط   يادهیچیالعمل متقابل و پاز عکس یناش

). 30( دهنـد یاز خـود نشـان مـ    یطـ یمح يهانسبت به استرس

ـ تغ ریخشک جهان تحـت تـأث   مهین يهاجنگل یدگیخشک  راتیی

اســت. بــه عنــوان نمونــه، از منــاطق  شیدر حــال افــزا یمــیاقل

ـ  تـوان یمـ  ياترانهیمد  دیشـد  اریبسـ  ریکـرد کـه تحـت تـأث     ادی

 شیمکــرر و افــزا یماننــد خشکســال ییآب و هــوا يهــادهیــپد

 یدگیشـک راسـتا، خ  نی). در ا28هوا بوده است ( يگرما هیرویب

 يهـا بـزرگ در اغلـب جنگـل    یمختلف بلوط چالشـ  يهاگونه

  ). 34( شودیجهان قلمداد م

بـروز  در  یمیاقل راتییاز تغ یمؤثر کاهش رطوبت ناش نقش

در منـابع   یدرختان جنگلـ  یدگیآفات و امراض و خشک یدمیاپ

و  ی). عوامل توپـوگراف 32و  11، 9، 7مختلف اشاره شده است (

در فصـول   ژهیرطوبـت خـاك بـو    راتییمؤثر در تغ ینقش یخاک

در  املعو نیا ریدر مطالعات متعدد تأث رونیخشک داشته و از ا

عمل آمـده  به یسجنگل محرز شده است. برر یدگیخشک دهیپد

نشان داد کـه در مجمـوع    کایبلوط آمر یکوهستان يهادر جنگل

کـم عمـق، در    يهـا مـرگ و میـر درختـان در خـاك     نیتربیش

و بـا   یتا شمال یغرب يهاپرشیب، جهت يهادامنه ای الرأسخط

ـ متوسـط   شگاهیشاخص رو ). 34اتفـاق افتـاده اسـت (    ینیپـا  ای

در پـژوهش الورنـس و   بلوط  یبودن خشکیدگ شتریب ن،یهمچن

 يهاو خاك یجنوب يهادامنه ین،ی) در ارتفاعات پا19همکاران (

 يهـا بی) در شـ 18و همکاران ( کیدر پژوهش کابر ،یسنگالخ

) در 35و در پژوهش تولـدو و همکـاران (   یشن يهاتند و خاك

 نیتـر اسـت. مهـم   شدهگزارش  یشن يهاتند با خاك يهاشیب

بلـوط   يهـا ¬جنگل یسرخشکیدگ یمکان يعامل مؤثر در الگو

). کمبـود رطوبـت و   6شـده اسـت (   انیـ عمق خاك ب زیاسپانیا ن

 دیتنوع و تشـد  شیافزا یاحتمال لیمستمر از دال يهایخشکسال

 ) در گونــهEndophytes( تیانــدوف يهــاقــارچ یســطح آلــودگ

Quercus cerris   ) ی). بررســـ22گـــزارش شـــده اســـت 

در جنـوب   پتوسیالاکـ  ياترانـه یمد يهـا جنگـل  یدگیخشکتاج

بـا   یسـنگالخ  يهادر خاك یدگینشان داد که خشک زین ایاسترال

 يهـا شـگاه یرو ب،یپرشـ  يهـا ¬آب، دامنه يکم نگهدار تیظرف

). بـر اسـاس   28مشاهده شـد (  شتریتر، بمرتفع و در مناطق گرم

 ینامومیسـ  يزايمـار یقـارچ ب  زی) ن17جوس و همکاران ( جینتا

)Phytophthora cinnamomiياترانـه یبلوط مد يهار جنگل) د 

ـ با گرم ایجنوب اسپان گسـترش   یعیدر سـطح وسـ   میتر شدن اقل

  است. افتهی

 ياترانـه یمد يهـا ) در جنگل4آگوستا و همکاران ( پژوهش

ـ ) نشـان داد مـرگ و م  Quercus suber( ياپنبـه بلوط چـوب   ری

درصـد بـوده کـه بخـش عمـده آن در سـطح        13درختان برابـر  

 يهـا سـنگ  يبـر رو  افتـه یتوسـعه   یسـت یش لپتوسـل  يهاخاك

زارها و سـپس در  آب)، در بوته يکم نگهدار لی(با پتاس ياماسه

و  میـ مال بیمدور با ش يهاباز، در رأس تپه یدرخت يهاپوشش

بـه   یکه دسترس یسطح يهاخاك ایمنظم (صاف)  يهادر دامنه

خشـک مشـکل اسـت و     يهـا منابع رطوبت خـاك در تابسـتان  

مشـاهده شـد.    یجنـوب  يهـا مناطق مسطح و دامنـه در  نیهمچن

ـ ن ریمرگ و م نهیکم  و) %35(کمتـر از   میـ مال يهـا بیدر شـ  زی

  شد.  دهید یو شرق یشمال يهاجهت

ــوزه ــیرو ح ــی    یش ــوط ایران ــب بل ــه غال ــا گون ــرس ب   زاگ

)Quercus brantii Lindlـ ا یجنگل تودهيحجم ز نی)، دوم  رانی

ـ ا یعـ ی. توان اکولوژیک طبشودیرا شامل م منطقـه در طـول    نی

داشـته و   یـی قهقرا ریفشـار انسـان سـ    ریتحت تأث ریچند دهه اخ

ـ آن بـه درجـات مختلـف تخر    یپوشش جنگل اسـت.   افتـه ی بی

 زین ریاخ يهاخوار در سالو آفات چوب هايماریب یرخوجود ب

ـ ا بیـ رونـد تخر  دیبر علت شده و تشـد  دیمز  را هـا جنگـل  نی

مسـتند از وقـوع    یگزارش علم نیاوّل). 26( است داشته دنبالبه

بلوط  يهازاگرس از جنگل یشیدر منطقه رو یدگیخشک دهیپد

)Querus macrantheraــک ــهرنی) مش ــد (   ش ــزارش ش ). 5گ

 يهـا بیزاگرس در اواخر دهه هشتاد در معرض آسـ  يهانگلج

 یطـ  کـه ياند، به طورشده بیمتعدد واقع شده و به شدت تخر
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ـ از ا یتـوجه دو دهه گذشته گستره قابل هـا مبـتال بـه    جنگـل  نی

ـ مقابله با ا يگام برا نیاول شک،یاند. ببحران زوال بلوط شده  نی

 یعلمـ  ياتخـاذ راهکارهـا   يبرا رگذاریشناخت عوامل تأث دهیپد

ها خواهـد  آن يایو سپس اح یدگیموثر در کاهش زوال و خشک

منـاطق   نیاز اول المیزاگرس در استان ا یشی). منطقه رو12بود (

 يهاسال یجنگل در کشور بود که در ط یدگیخشک ریاثتحت ت

عارضه شده  نیبه درجات مختلف دچار ا عیدر سطوح وس ریاخ

ـ اح ریانکارناپـذ  ورت). با توجه به ضر25و  12است ( ـ ا يای  نی

نقش  نییپژوهش تع نیمخروبه، مسئله مورد نظر در ا يهاجنگل

اگرس ز يهازوال جنگل دیمؤثر در ظهور و تشد یطیعوامل مح

ـ منظور کنترل روند فزاینده تخربه هـا  جنگـل  نیـ در سـطح ا  بی

  .باشدیم

 یدگیدر خصــوص خشــک یقــاتیتحق ر،یــاخ يهــاســال در

 مـؤثر  نقـش  به هازاگرس انجام شده که در اغلب آن يهاجنگل

. )28و  21، 11، 3، 1( اشاره شده است یو خشکسال میاقل رییتغ

کـه   یدگیده خشـک کننـ  دیعوامـل تشـد   زین هاپژوهش یدر برخ

کنترل کننده رطوبت خاك هسـتند،   میمستق ریصورت غاغلب به

  شده است:   یمعرف ریبه شرح ز یخاص محل طیشرا بهبسته 

ــ ــايبیش ــز ه ــت ادی ــايو جه ــوب ه ؛  )29و  8، 2ی (جن

کـم   هايبی)؛ ش29( بیش داریو عدم اثر معن یجنوب يهاجهت

)؛ بافـت  29و  14)؛ عمق کم خاك (15،16( یهاي جنوبو جهت

)؛ ارتفاعات بـاال  13باز ( يهاپوشش)؛ تاج33و  14سبک خاك (

)؛ کمبـود مـواد   15( یانی)؛ ارتفاعات م16( نیی)؛ ارتفاعات پا29(

و بـاال بـودن    ي)؛ کمبود ازت، فسفر و رو29و ازت خاك ( یآل

ـ با توان اکولوژ ی) و اراض33( میکربنات کلس ). 25( فیضـع  کی

مـرتبط بـا    يهـا داد که اغلب پژوهشمنابع مذکور نشان  یبررس

در سـطح   يزاگرس به صورت مورد يهاجنگل یدگیخشکتاج

ـ به دسـت آمـده ن   جیمناطق کوچک انجام شده و نتا بـه   سـته ب زی

پژوهش  نی. هدف اباشندیخاص مورد مطالعه متفاوت م طیشرا

جهـت، ...) و   ب،ی(شـ  یمطالعه جـامع نقـش عوامـل توپـوگراف    

ــازند زمــ  ــنیس ــ یشناس ــمار(گچس ــوع  ،ياران، آس ...) در وق

در  جینتـا  لیـ تحلوهیـ زاگـرس و تجز  يهاجنگل یدگیخشکتاج

 ناسـتا  يهـا کـالن (جنگـل   اسیـ در مق یطـ یمختلف مح طیشرا

ــا ــاالمی ــود. نت ــد جی) ب ــذکور در م  یدگیمعضــل خشــک تیریم

کـاربرد   افتـه ی بیتخر يهاعرصه يزاگرس و بازساز يهاجنگل

  دارد. یمهم

  

  هاو روش مواد

کیلومتر مربـع) را   19728( رانیدرصد از سطح ا 2/1ایالم  اناست

 32° 3´ و شـرقی  طـول  48° 1´ تا 45° 39´ نیدر غرب کشور ب

 مطالعـه  مورد منطقه. است گرفته بر در شمالی عرض 34° 2´ تا

ـ ا یزاگرسـ  یشـ یرو حـوزه  به مربوط  %54اسـتان بـوده کـه     نی

 یعمـوم  ختیآن را با ر یکیلومتر مربع) از بخش شمال 10811(

ارتفـاع از   نهیو کم نهیشی). ب1کوهستان در بر گرفته است (شکل 

متر بوده و  2850و  750برابر  بیترتمنطقه به نیدر ا ایسطح در

ـ یبلوط ا پیغالب آن را ت یاهیپوشش گ  دهـد یمـ  لیتشـک  یران

)23.(  

   DEM ایــــ ایــــارتفــــاع از ســــطح در یرقــــوم هیــــال

)Digital Elevation Modelبـا   یه از نقشـه توپـوگراف  ) با استفاد

و  هیته ILWIS 3.3افزار نرم طی)، در مح27( 1:  25000 اسیمق

و جهــت دامنــه از آن اســتخراج شــد. نقشــه   بیشــ يهــاهیــال

 ارافزدر نرم DEM)، با استفاده از نقشه Toposhape( نیزمشکل

Idrisi Kilimanjaro ـ ن نیسازند زم هیبدست آمد. ال از نقشـه   زی

نفت  یمتعلق به شرکت مل 1:  000/250 اسیمق به یشناسنیزم

 26/11اساس، از سـطح منطقـه    نی) استخراج شد. بر ا20( رانیا

 Al ،(46/0(رسوبات عهد حاضـر   یشناسنیزم التیدرصد تشک

درصـد بخـش    Pd ،(01/0درصد پابده Bk ،(8/9 )درصد بختیاري (

ــري آغاجــاري (  As ،(41/15درصــد آســماري Lbm ،(85/12 )لهب

)، Gsدرصد گچسـاران As-Sb ،(15/25  )شهبازان (- آسماري درصد

 Tz،( 24/7زنـگ ( درصـد تلـه   88/0  )،Kn( درصـد کشـکان  93/0

 Pd-Gu ،(69/0گـورپی ( - درصـد پابـده   37/0)، Guدرصد گورپی (

درصد سـورگاه  Ehm ،(55/0گورپی (- حسن پابدهدرصد بخش امام

)Sg،(42/8 درصــد ) ســروكSv ،(20/0 ) درصــد گــروGr ،(39/4 

  را تشکیل داده است. )Amدرصد امیران ( 4/1و  )Ilدرصد ایالم (
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  در غرب ایران ایالم هاي حوزه رویشی زاگرس در استانجنگل جغرافیایی موقعیت .1 شکل

  

 ریاسـتان بـر اسـاس تصـاو     يهـا جنگـل  یدگیخشک تیوضع نقشه

در سـه حالـت    1392مربوط به مرداد ماه سال  8لندست  ياماهواره

شـد.   هیـ جنگـل ته  ریـ و غ دهیپوشـش خشـک  شش زنده، تـاج پوتاج

با پوشـش   يادیآن تشابه ز یفیپوشش باغ که انعکاس ط يجداساز

و  منطقـه جنگل دارد، باتوجه بـه کـم بـودن سـطح کشـت باغـات       

 Google طیکاربر از محدوده باغـات منطقـه، در محـ    یشناخت کاف

Earth ـ منطقه حذف گرد یحدود شده و از پوشش جنگل نییتع . دی

که فصل رشد جنگل و خشک شدن  يربرداریبا توجه به زمان تصو

و  دهییـ گرا يکـف بـه زرد   یاهیـ پوشش کف بود، رنگ پوشـش گ 

بـوده و لـذا    یپوشش جنگل تاباز باز زیآن کامالً متما یفیبازتاب ط

  جنگل قرار گرفت. ریدر کالس پوشش غ

 نیزمـ  ریبـه تصـو   رینقشه مذکور با اسـتفاده از روش تصـو  

ــ ــارامتري  مرجــع ش ــاس روش ناپ ــر اس ــی ب د. تصــحیح هندس

گیــري مجــدد بــا اســتفاده از روش     اي و نمونــه چندجملــه 

ـ تـرین همسـایه انجـام گرد   نزدیک  Colorمرکـب (  ری. تصـاو دی

Compositeجــادیا 1392ســال  4و  3، 2 ي) از ترکیــب بانــدها 

 8از بانـد   یپوشـش جنگلـ   کیقدرت تفک شیاشده و جهت افز

ــپانکرومات ــدرت  کی ــا ق ــتفکب ــان کی ــر و از روش  15 یمک مت

ـ از طر ریتصـاو  یفـ یهاي تعلیمی استفاده شد. بهبـود ط نمونه  قی

روش کنتراست و بسط تبـاین بـه روش خطـی انجـام شـد. در      

اسـتفاده   5و  4، 2 ي) باندهاRGBهاي تعلیمی از ترکیب (نمونه

هاي طیفی هـر یـک   ها، نشانهو اصالح نمونه بیشد. جهت ارزیا

در باندهاي اصلی و پردازش شده)، استخراج شـده  ها (از کالسه

هــاي تعلیمــی در تمــامی و نمـودار توزیــع ارزش طیفــی نمونــه 

  باندهاي طیفی بررسی شد. 

نمونـه در کـالس    126تعـداد   ریتصـو  يهاداده زیآنال جهت

نمونه در کـالس   120نمونه در کالس غیرجنگل و  286جنگل، 

ـ ن يبنـد حت طبقهص یابیارز يشد. برا نییتع دهیجنگل خشک  زی

 72نمونه در کـالس جنگـل،    32مذکور تعداد  يهانمونه نیاز ب

 يدبـا ابعـا   دهیدرخـت خشـک   30نمونه در کالس غیرجنگـل و  

 ســتمیتعیــین و بـا اســتفاده از س  ریتصــو يهـا کســلیبرابـر بــا پ 

  .دی) برداشت گردGPS( یجهان ابیتیموقع

ـ ارتفـاع از سـطح در   يرسـتر  يهاهیال هیاز ته پس  بیشـ  ا،ی

و سازند  نی)، شکل زمHillshade( دامنههیدامنه، جهت دامنه، سا

در  یدگیدر معـرض خشـک   یدرصد پوشش اراضـ  ،یشناسنیزم

مورد نظر نسبت به سـطح جنگـل در هـر     يارهایهر طبقه از مع

 يه رستریکار ال نیا يمحاسبه شد. در اجرا GIS طیطبقه در مح

 قیـ نگل) از طرج ریو غ دهیپوشش جنگل (زنده، خشک تیوضع

 يارهـا یمع يرسـتر  يهـا هیبا ال ILWIS طیدر مح Cross فرمان

خاص از  تیدر هر وضع یدگیو نسبت خشک قیمورد اشاره تلف

ــ  ــورد بررسـ ــل مـ ــاز طر یعوامـ ــان  قیـ   در Histogramفرمـ

Statistics madule  بـه   هبا توج دامنههیمحاسبه شد. شاخص سا
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ـ بـا م کـه   یمینقشه آن و رابطه مستق هیسهولت ته رطوبـت   زانی

)، 24جنگـل دارد (  یدگینظر بر خشـک  نیکه از ا يریخاك و تاث

 یبکار گرفته شد. نقشه مذکور با اسـتفاده از نقشـه مـدل رقـوم    

ارتفـاع   هیو زاو موتیآز ي) و بر اساس پارامترهاDEMارتفاع (

در  ریـ گرمـا و تبخ  وجروز اول آگوسـت (ا  يبرا دیتابش خورش

  شد. هیفصل خشک) ته

منطقــه  %100پــژوهش در ســطح   نیــا ياهــادهد هیــکل

ـ اسـتان ا  یزاگرسـ  یجنگل يها(عرصه و  دیـ ) سـنجش گرد المی

حاصـل در   جینتا رو،نیبود. از ا يبردارنمونه يفاقد خطا ریمقاد

  شد. لیتحل یفیتوص يهاقالب آماره

  

  و بحث جینتا

 يهاو عرصه دهیپراکنش پوشش جنگل زنده، جنگل خشک نقشه

نشـان داد کـه مسـاحت حـوزه      2در شـکل   لخت (فاقد جنگل)

هکتار بـوده کـه حـدود     1081100 المیاستان ا یزاگرس یشیرو

 37/2داده و  لیهکتار) آن را پوشش جنگل تشک 531000( 49%

 دهیپوشـش درختـان خشـک   هکتار) از آن به تاج 12600درصد (

و  %84بنـدي مـذکور   نقشه طبقـه  یداشت. صحت کل ختصاصا

درصــد از  37/2اســاس،  نیــود. بــر ابــ 81کاپــاي آن % بیضــر

 نیـ است کـه ا  دهیخشک المیاستان ا یزاگرس يهاپوشش جنگل

) در 4مطالعـه آگوسـتا و همکـاران (    جیکمتر از نتا یلینسبت خ

درختـان بلـوط    یدگیصورت گرفتـه از خشـک   نیخصوص تخم

 نیپرتغال است.  ا ياترانهیمد يها) در جنگل13(% ياهپنبچوب

مورد مطالعـه را   يهاجنگل دهیم از پوشش خشکبرآورد نسبتاً ک

 نیتوسط ساکن دهیدرختان خشک عیاز برداشت سر یناش توانیم

  منظور چوب سوخت قلمداد نمود.به یمحل

در طبقــات  دهیپــراکنش پوشــش جنگــل زنــده و خشــک نقشـه 

نشـان داد   4و نمودار آن در شـکل   3مختلف جهت دامنه در شکل 

 يهـا درصد  در دامنه 7/2برابر  دهیشکپوشش خسطح تاج نهیشیکه ب

وجـود   یشـمال  يهـا درصد در دامنـه  73/1آن برابر  نهیو کم یجنوب

ــت. ا ــداش ــع نی ــتا و هم  تیوض ــه آگوس ــاراندر مطالع ) در 4( ک

مشـاهده شـده اسـت. البتـه،      زیپرتغال ن ياترانهیبلوط مد يهاجنگل

مـا از   جیمـذکور بـرخالف نتـا    يهـا در جنگـل  یشـرق  يهـا جهت

ـ  یجنوب يهانسبت به جهت يکمتر یدگیخشک برخـوردار   یو غرب

ــتارک  ــه اس ــت. در مطالع ــوده اس ــل34و اوك ( یب ــا). در جنگ  يه

ـ ا جینتـا عکس  زین کایبلوط آمر یکوهستان  ریـ مو مـرگ   قیـ تحق نی

  مشاهده شده است. شتریب یو شمال یغرب يهادرختان در جهت

در طبقـات   دهیپراکنش پوشش جنگـل زنـده و خشـک    نقشه

نشـان   6و نمـودار آن در شـکل    5دامنه در شکل  بیمختلف ش

درصـد در طبقـه    6/2برابر  دهیسطح پوشش خشک نهیشیداد که ب

ـ  بیدرصد در طبقه ش 52/1آن برابر  نهیو کم 0-%20بیش  شیب

بـه   یدگیاسـاس، نسـبت خشـک    نیـ وجود داشت. بـر ا  %80از 

 یمـ یبـه صـورت مال   بیش شیبا افزا يقابل انتظار ریغصورت 

 تیوضـع  نیـ که هـر چنـد ا   دهدیاز خود نشان م یند کاهشرو

) و 28و همکاران ( لسی)، ن18و همکاران ( کیکابر جیعکس نتا

دو مطالعـه   جیکننده نتـا  دییتأ ی) بوده، ول29پروانه و همکاران (

 مطالعـه ) است که در منطقه مورد 16و  15و همکاران ( يجعفر

  ) انجام شده استالمی(استان ا

در طبقـات   دهیش پوشش جنگـل زنـده و خشـک   پراکن نقشه

نشـان   8و نمودار آن در شـکل   7در شکل  ایارتفاع از سطح در

درصد در طبقه  36/3برابر  دهیسطح پوشش خشک نهیشیداد که ب

درصـد در   52/0آن برابـر   نـه یمتـر و کم  1300کمتر از  یارتفاع

 مـذکور  جیمتـر وجـود داشـت. نتـا     1700از  شیب یطبقه ارتفاع

ارتفـاع بـه شـدت     شیبـا افـزا   یدگیاد که نسـبت خشـک  نشان د

ـ  جیعکـس نتـا   تیوضـع  نیکه ا افتهیکاهش  و همکـاران   لسین

 ایدر جنـوب اسـترال   پتوسیاکـال  ياترانـه یمد يها) در جنگل28(

دو  طیاز تفاوت شرا یاختالف مذکور ناش رسدیاست. به نظر م

د. از مربوطه باشـ  يماریمنطقه مورد مطالعه از نظر نوع گونه و ب

 دیو زوال شـــد یشـــناختضـــعف تـــوان بـــوم گـــر،یديســو 

از  یکـه ناشـ   نییزاگرس در ارتفاعات پا یجنگل يهاسازگانبوم

 شـود یانسان و دام و فشار مضاعف به درختان م شتریب یدسترس

جنگـل   یدگیخشک یفزون یاحتمال لیدال گریاز د توانیم زیرا ن

  .نمودقلمداد  بندنییدر ارتفاعات پا

  در سـطح سـه طبقـه     بیدرصد مساحت طبقـات شـ   نمودار
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  درختان خشکیده در منطقه مطالعاتی پوشش جنگل و پراکنش . نقشه2شکل 

  

  
  پوشش جنگلی زنده و خشکیده در طبقات جهت دامنه پراکنش . نقشه3شکل 

  

 
  دامنه جهت طبقات در خشکیده جنگلی پوشش درصد نمودار .4شکل 
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  پوشش جنگل زنده و خشکیده در طبقات شیب دامنه پراکنش . نقشه5شکل 

  

 

  طبقات شیب دامنه در خشکیده جنگلی پوشش درصد . نمودار6شکل 

  

 
  پوشش جنگلی زنده و خشکیده در طبقات ارتفاع از سطح دریا پراکنش . نقشه7شکل 
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  طبقات ارتفاع از سطح دریا در خشکیده جنگلی پوشش درصد نمودار .8شکل 

  

  
  

  ایدامنه در سه طبقه ارتفاع از سطح در بینمودار درصد مساحت طبقات ش .9شکل 

  

ـ ارتفاع از سطح در داده شـده اسـت. بـر     شینمـا  9در شـکل   ای

 بیترتبه < %80و  %60- %80بینمودار، دو طبقه ش نیاساس ا

در ارتفاعـات   %0-20از طبقه % شتریدرصد ب 2/7درصد و  4/11

 قـه در منط گر،ی. به عبارت دشوندیمشاهده م )<m1700( یفوقان

از مناطق کم ارتفاع هستند.  تربیمورد مطالعه مناطق مرتفع پرش

 یدگیما خشـک  جی)، مشابه با نتا4در مطالعه آگوستا و همکاران (

 بیپرتغـال (شـ   ياپنبـه بلوط چوب يهامناطق مسطح جنگل در

ــر از  ــ  5کمت ــوده ول ــداکثر ب ــد) ح ــا یدرص ــرعکس نت ــا  جیب م

گـزارش شـده    لدرصد حـداق  30تا  5 يهابیدر ش یدگیخشک

از اختالف ارتفاع از سـطح   یتفاوت ممکن است ناش نیاست. ا

 مذکور نسبت به منطقه مورد مطالعـه در  یدر منطقه مطالعات ایدر

شـد، منـاطق    گفتـه کـه  چنـان  گر،ید يپژوهش باشد. از سو نیا

 یدر ارتفاعـات فوقـان   يشتریبه نسبت ب یمنطقه مطالعات بیپرش

 میروند کاهش مال رسدیاساس به نظر م نیاند که بر اواقع شده

دامنـه ممکـن اسـت     بیش شیدرختان در مقابل افزا یدگیخشک

  باشد. ایدراز اثرات متقابل عامل ارتفاع از سطح  یناش

در شـکل   0-255 اسیـ در مق دامنههیسا ریمقاد يرستر نقشه

و  نهیشـ یب گـر انیـ شاخص ب نیارائه شده است. مقدار صفر ا 10

دامنـه اسـت. نمـودار     يریـ گهیسا نهینشان دهنده کم 255مقدار 

پوشش جنگـل در طبقـات مختلـف     یدگیدرصد مساحت خشک
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 دامنه منطقه مطالعاتیسایه . نقشه10شکل 

 

  
  

  دامنهطبقات سایه در خشکیده جنگلی پوشش درصد نمودار .11شکل 

  

 نهیاساس، کم نی. بر اشودیمشاهده م 11در شکل  زین دامنههیسا

ــه 82/0( دهیپوشــش خشــک ــادرصــد) در دامن ــا ب ییه ــیب  نهیش

ــا ــگهیس ــه  يری ــی) و ب0-102(طبق ــد) در  56/2آن ( نهیش درص

) مشـاهده شـد.   204-255(طبقـه   يریگهیسا نهیبا کم ییهاهدامن

نشـان داد، مشخصـه    4پژوهش در شـکل   نیا يهاافتهیکه چنان

ـ دامنـه فقـط ب  جهت   در  جنگـل  یدگیکمتـر بـودن خشـک    گـر انی

بـوده، در   ییایجغراف يهاجهت رینسبت به سا یشمال يهاجهت

رطوبـت   مرتبط بـا  ياریبه عنوان مع دامنههیکه شاخص سا یحال

ــکل  ــاك (ش ــتگ10خ ــ ی)، همبس ــهود یخط ــبت   يمش ــا نس ب

  مورد مطالعه از خود نشان داده است. يهاجنگل یدگیخشک

ــراکنش  نقشــه ــده و خشــک پ ــطح  دهیپوشــش زن جنگــل در س

و نمودار درصـد سـطوح    12در شکل  نیمختلف زم يسازندها

مذکور (نسبت به سـطح   يجنگل در سطح سازندها یدگیخشک

ارائه شده اسـت.   13زند مربوطه) در شکل جنگل موجود در سا

در سـازند   دهیپوشـش خشـک  سـطح تـاج   نهیشـ یاساس، ب نیبر ا

-يآن در سـازند آسـمار   نهیدرصد و کم 08/5گچساران برابر با 

 جیدرصـد مشـاهده شـد. بـر اسـاس نتـا       96/0شهبازان برابر بـا  

ـ ترتو پابـده بـه   یگـورپ  الم،یـ گچساران، ا يمذکور سازندها  بی

انـد.  را بـه خـود اختصـاص داده    یدگیخشکبت تاجنس نیشتریب

و پابده در ارتفاعات  یگچساران، گورپ يسازندها شتریحضور ب
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  پوشش جنگلی زنده و خشکیده در سازندهاي زمین  پراکنش . نقشه12شکل 

  

  
  

  سازندهاي زمین در خشکیده جنگلی پوشش درصد نمودار .13شکل 

  

درختان در منطقه مورد مطالعه را به خود اختصـاص   یدگیخشک

ـ ثر اؤدرصد منطقه)، توجه به نقش مـ  25از  شی(ب استداده   نی

مـذکور   يهـا جنگـل  يایـ و اح یدگیسازند در مطالعات خشـک 

  است. يضرور

جنگـل و نمـودار    دهیپوشـش زنـده و خشـک   پراکنش  نقشه

 نیمختلف زمـ  يهاآن در سطح شکل یدگیدرصد سطوح خشک

مربوطـه) بـه    نی(نسبت به سطح جنگل موجود در نوع شکل زم

ـ . بر اسـاس ا شوندیمشاهده م 15و  14 يهادر شکل بیترت  نی

جنگـل در   یدگیدر درصـد خشـک   يریـ گاختالف چشـم  ج،ینتا

 نهیشیکه ب يمشاهده نشد، به طور نیزم مختلف يهاسطح شکل

 هـا درصـد و قلـه   88/2نامشـخص   يهـا ¬در دامنه بیترتآن به

ـ ترتآن به نهیکم و درصد 63/2  24/2 بیپرشـ  يهـا در دامنـه  بی

 جینتـا  نیـ شـد. ا  دهیدرصد د 28/2 یاسبنیز يهادرصد و دامنه

ــا  ــا نت ــاوت ب ــاران ( جیمتف ــتا و همک ــل4آگوس ــا) در جنگ  يه

 یدگیبلوط در کشور پرتغال اسـت کـه در آن خشـک    ياترانهیمد

(صـاف)  مـنظم   يهـا مـدور و در دامنـه   يهـا در رأس تپه شتریب

ـ  افتهیمشاهده شده است.  و  یاسـتارک  جیبـا نتـا   نیمذکور همچن

 یدگیکه خشک کایبلوط آمر یکوهستان يها) در جنگل34اوك (

. باشـد یبوده متفاوت م شتریپرشیب ب يهادامنه ای الرأسدر خط

   یتوپـوگراف  طیاز اختالف شرا یناش توانیتفاوت را م نیعلت ا
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  هاي زمینش جنگلی زنده و خشکیده در شکلپوش پراکنش . نقشه14شکل 

  

  
  

  هاي زمینشکل در خشکیده جنگلی پوشش درصد نمودار .15شکل 

  

ـ      یمیاقل ای در نظـر   ن،یدر منـاطق مـورد مطالعـه دانسـت. همچن

از شکل  یفقدان انواع خاص اینگرفتن عامل صاف بودن دامنه و 

رطوبت خـاك    رهینشان دادن ذخ يراب یکه شاخص مناسب نیزم

اختالف مشـاهده شـده    یاحتمال لیدال گریاز د توانیباشند را م

ـ منظم  ریگچشم ریمذکور قلمداد نمود. با توجه به تأث جیدر نتا  ای

نامنظم بودن دامنه در حفظ رطوبـت خـاك، نقـش مـؤثر آن در     

و  دهیمحتمـل بـه نظـر رسـ     زیـ زاگرس ن يهاجنگل یدگیخشک

مـورد توجـه    نـده یآ قـات یآن در تحق یبررسـ  شـود یم شنهادیپ

  .ردیقرار گ ربطیذ نیمحقق

  يریگجهینت

ــا ــا جینت ــک   نی ــه خش ــان داد ک ــوع نش ــژوهش در مجم  یدگیپ

 ،یجنـوب  يهـا بیش ن،یمورد مطالعه در ارتفاعات پائ يهاجنگل

 شتریو در سازند گچساران ب دامنههیشاخص سا يریگهیسا نهیکم

درجه حـرارت و رطوبـت خـاك در     اساس، نقش نیاست. بر ا

در فصـل خشـک) را    ژهیـ زاگرس (بـه و  يهاجنگل یدگیخشک

پژوهش قلمداد کرد. به عبارت  نیا میمستق ریغ جیاز نتا توانیم

ـ با توجه به ا گر،ید  يمناسـب بـرا   یشاخصـ  دامنـه هیکـه سـا   نی

جا که درجه حرارت و رطوبت خاك بوده و از آن یفیسنجش ک
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و  نیکمتر، ارتفاعات پـائ  هیبا سا يهاجنگل در خاك یدگیخشک

شـتر مشـاهده   یتـر) ب خشک جهیتر و درنت(گرم یجنوب يهابیش

 ریـ اخ يهـا یگرفـت کـه خشکسـال    جهینت توانیم رونیشد، از ا

 یدگیخشـک  جـه یآفات و امراض و در نت انیدر طغ ينقش مؤثر

کـه   ییهـا با پـژوهش  جینتا نیزاگرس داشته است. ا يجنگل ها

شـده،   دیـ جنگل تأک یدگیخاك در خشک یقش خشکدر آن به ن

ــوان )28و  17، 4( دارد یخــوانهــم ــه عن ــ. ب  تورالعملدســ کی

سـطوح   يهـا سـامانه  پـروژه  يخصوص، اجـرا  نیدر ا یتیریمد

انجـام   نیرطوبت خاك، و همچنـ  شیبا هدف حفظ و افزا ریآبگ

کاهش حجم تاج جهـت کـاهش    يدر راستا یبهداشت يهابرش

  .شودیم هیتان توصو تعرق درخ ریتبخ
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate some environmental factors of Zagros forest dieback. In this regard, raster 
layers of elevation, slope, aspect, hillshade, toposhape and the land formation of Zagros forests in Ilam province were 
prepared. The distribution map of live and dieback forest cover were also prepared, using Landsat 8 panchromatic 
images. Then, the percentage of dieback forest cover in each  specific class of the studied factors was calculated, using 
geographic information system (GIS). Results showed that 2.37% of the forest cover area is dieback canopy. The 
difference in the percentage of dieback forest cover between landforms was negligible. Maximum and minimum 
dieback areas of forest cover were in southern aspects (2.7%) and northern aspects (1.73%), slope class 0%-20% (2.6%) 
and more than 80% (1.52%), elevation less than 1300 m (3.36%) and more than 1700 m (0.52%), hillshade class 0-102 
(2.56%) and 255-204 (0.82%), Gachsaran formation (5.08%) and Asmari-Shahbazan formation (0.96%), respectively. 
As a result, the amount of dieback in the southern slopes was 35.9% higher than the northern, in low hillshade was 68% 
more than high hillshade and in low elevations was 84.5% higher than high elevations. It seems that the higher ratio of 
crown dieback was occurred in the less hillshade and at low elevations, due to higher temperatures and lower soil 
moisture in these areas, which indicates the effective role of recent droughts in intensifying the process of forest 
dieback. 
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