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 چکیده

 جهت (چهار جهت اصلی) فیزیوگرافی شیب (سه کالسه)، عوامل تأثیر عالوه بر ،پژوهش این از هدف
 ایرانی بلوط درختان خشکیدگی سازيبلوط ایرانی، مدل درختان زوال دریا (سه کالسه) بر سطح از ارتفاع و

 509مساحت  به ايمحدوده منظور، بدین. بود ایالم داالب هايجنگل در فیزیوگرافی عوامل تأثیر تحت
 روش به آري) 20( اي شکلدایره نمونه قطعه 100 تعدادو  شد انتخاب داالب ایالم هايجنگل از هکتار
نمونه عالوه بر . در داخل قطعات شد برداشت متر 200×250 شبکه ابعاد با تصادفی منظم بردارينمونه

ر عوامل براي بررسی تأثی .گیري شداندازهدرصد خشکیدگی درختان هر قطعه نمونه،  مشخصات فیزیوگرافی
ازي سمدل انس و دانکن استفاده شد. برايتجزیه واری هايها از آزمونفیزیوگرافی بر خشکیدگی جنگل

هاي مدل رگرسیون لجستیک از آزمون خشکیدگی درختان از رگرسیون لجستیک استفاده شد. براي ارزیابی
نمایی و ضریب تعیین پزودو استفاده شد. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد درست بوس، لگاریتمنیاوم

داري بر خشکیدگی درختان بلوط داشتند. همچنین نتایج نشان داد که با که عوامل فیزیوگرافی تأثیر معنی
دار کمترین و بیشترین مق و یابدا، مقدار خشکیدگی نیز افزایش میافزایش شیب و ارتفاع از سطح دری

 .استهاي شرقی و جنوبی ترتیب مربوط به جهتخشکیدگی به
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 مقدمه

گل نابودي جن ـــریع  ند س مل امروزه رو ها بر اثر عوا
هاي افتد. بررسیها اتفاق میفعالیت انسان مانندمختلف 

ها در دهد که ســه درصــد ســطح جنگلنشــان میفائو 
ـــال  ته  2015تا  1990مقیاس جهانی از س یاف کاهش 

هاي ). مساحت کل جنگلKeenan et al., 2015است (
درصد  41است که تقریباً میلیون هکتار  14ایران حدود 
د دهنهاي ناحیه رویشی زاگرس تشکیل میآن را جنگل

)Jazirehi and Ebrahimi Rostaghi, 2003 .(
گل مت جن قد با  له  5500هاي بلوط زاگرس  ســــا

اي از اهمیت ویژه )ترین جنگل بلوط در جهانقدیمی(
تنــد ( ـــ ین Ahmadi et al., 2014برخوردار هس ). ا

رویه بسیار حساس و اثر استفاده بیها امروزه در جنگل
سیر قهقرایی آن ستند. از عوامل مؤثر در  ا هشکننده ه

شکیدگی این جنگلمی شاره کرد، توان به پدیده خ ها ا
هاي رسمی سازمان اي که بر اساس آخرین آمارگونهبه

ـــالجنگل هاي ها، مراتع و آبخیزداري کشـــور بین س
ــیدي حدود  1393تا  1380 ــد 25خورش کل این  درص
شدهجنگل شکیدگی   ,.Mahdavi et alاند (ها دچار خ

ــکیدگی بوم2015 ــازگان جنگلی زاگرس یک ). خش س
مل گوناگونی  که عوا ـــت  عدي اس ندپدیده چندب  مان

شـــدن درختان، ســـالی، پیرتغییرات اقلیمی و خشـــک
به تان  عدم زادآوري درخ ها،  عت در ریزگرد لت زرا ع

ــکوب زیرین جنگل ها، کوبیدگی و عدم نفوذپذیري اش
ـــیوع بیماري ذغالی بلوط و  خاك بر اثر حرکت دام، ش

سک موخور، هجوم آفاتی مانند پروانه برگ سو خوار و 
 خشکیدگیخوار بلوط و غیره در آن نقش دارند. چوب

ــه در ایرانی بلوط درختان ــتان س  و کهگیلویه ایالم، اس
مد بب و بوده افزایش حال در فارس و بویراح ـــ  س

 اســت شــده ربطيذ مســئولین و نشــینانجنگل نگرانی
)Hamzehpour et al., 2011 .(ند یب کنونی رو  تخر

 ،حفظ براي را جنگلپژوهشــگران  وظیفه هاجنگل این

هداري یاء و نگ نه اح  این با ارزش و بومی هايگو
 يسازیغن و احیاء براي. است دهکر ترسنگین هاجنگل

گل این ید ها،جن یازهاي با  و هاگونه این اکولوژیک ن
صیات صو شگاهی خ  Jazirehi( شوند شناخته آن روی

and Ebrahimi Rostaghi, 2003 (عوامل تمام نقش و 
ـــیب دامنه، جهت قبیل از رویشـــگاهی  از ارتفاع و ش

ر طوبه درختان توسعه و رشد موانع حتی و دریا سطح
). Mirzaei et al., 2007( گیرند قرار بررسی مورد دقیق

ـــی با ـــش بررس  محیطی مختلف عوامل و گیاهی پوش
 هیگیا جوامع پایداري به توانمی فیزیوگرافی همچون

ــتگی و ــش با عوامل این همبس  هک برد پی گیاهی پوش
سئله این سعه نظر از م س جنگلی جوامع احیاء و تو  یارب
 کاربردي است. و مهم

 طوبتر مقدار بر که تأثیري با فیزیوگرافی عوامل
 نقش دارند، آن هايمشخصه دیگر و خاك شیمی و

 هاآن هايویژگی و گیاهی هايگونه پراکنش در مهمی
ارتباط پراکنش  ).Enright et al., 2005( کنندمی ایفا

 هاي فیزیوگرافی وهاي جنگلی با مشخصهمکانی تیپ
عوامل انسانی با استفاده از رگرسیون لجستیک در 

آرمرده بانه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج هاي جنگل
ا با هنشان از وجود رابطه قوي میان پراکنش مکانی تیپ

 ,.Modares Gorji et alعوامل فیزیوگرافی دارد (

هاي کمی و کیفی بلوط ایرانی در طول ). مشخصه2014
هاي ارتفاعی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج گرادیان

ت تفاعی نسبت به شیب، تأثیرانشان داد که تغییرات ار
ارد هاي بلوط دبیشتري بر روي خصوصیات کمی توده

هاي کیفی متأثر از تغییرات ارتفاعی مشخصه کهیدرحال
). Hassanzad Navroodi et al., 2015( استو شیب 

 رايبهاي منطقه میازاکی ژاپن در پژوهشی در جنگل
 جهاي خالص کاسازي شاخص رویشگاه براي تودهمدل

شاخص  14ژاپنی با روش رگرسیون چندگانه خطی از 
شده تابش خورشید، شاخص رطوبت و بنديطبقه
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 Topographicشاخص پرتوگیري توپوگرافی (

exposure index استفاده شد. از بین پنج مدل رقومی (
هاي مختلف، بهترین مدل با زمین با اندازه تفکیک

 692/0 متر و با ضریب همبستگی 5/12تفکیک مکانی 
بررسی تأثیر عامل  ).Mitsuda et al., 2007بود (

فیزیوگرافی ارتفاع از سطح دریا بر روي زوال درختان 
هاي زاگرس نشان داد که این بلوط ایرانی در جنگل

داري روي زوال بلوط ندارد عامل اثر معنی
)Nourinejad and Rostami, 2014.( )2009 (

Hosseini  آلودگی درختان به سوسک مقداربه بررسی-

خوار و ارتباط آن با شرایط رویشگاهی در هاي چوب
هاي بلوط ایرانی در استان ایالم پرداخت که نتایج جنگل

آلودگی در طبقه ارتفاعی  مقدارنشان داد بیشترین 
متر از سطح دریا و در جهت جغرافیایی  2000-1700

و شدت  مقدارجنوب مشاهده شد و شیب منطقه با 
و همکاران  Hosseinzadehودگی ارتباطی ندارد. آل
) به بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا و جهت 2015(

اد ززاد و شاخهجغرافیایی بر گسترش زوال درختان دانه
سیاه ایالم پرداختند که نتایج نشان بلوط در جنگل مله

یمعناثر  زاددانهداد جهت دامنه بر خشکیدگی درختان 
یعنمزاد اثر خشکیدگی درختان شاخه داشته ولی بر دار
نداشته است. همچنین ارتفاع از سطح دریا بر  دار

نداشته ولی بر  داریمعناثر  زاددانهخشکیدگی درختان 
داشته است.  داریمعنزاد اثر خشکیدگی درختان شاخه

Mahdavi ) ینیبشیپ) به بررسی و 2015و همکاران 
ک مدل رگرسیون لجستیزوال درختان بلوط با استفاده از 

پرداختند که نتایج حاصل از مدل نشان داد که با افزایش 
هاي جنوبی و غربی ارتفاع از سطح دریا و در جهت

 ابد.یو پراکنش درختان خشکیده بلوط افزایش می مقدار
 مانندروز براي اهداف متعددي، اطالعات دقیق و به

مدیریت جنگل، پایش سالمت، تنوع زیستی، اثر 
وهوا و عوامل محیطی مختلف مورد نیاز ییرات آبتغ

ر هاي جنگلی دتر اکوسیستمشناخت هر چه دقیق است.
ها، تشریح خاص آن هايکنش و واکنشتشخیص 

هاي مدیریتی مناسب و پایداري اکوسیستم، طرح
ب بنابراین کس؛ اقدامات حفاظتی و احیایی مفید است

ها جنگلهنگام از وضعیت کمی و کیفی اطالعات به
ور منظتواند در تعیین ضوابطی منطقی و علمی بهمی

برداري هر چه اعمال مدیریت صحیح و حفظ و بهره
-تر از این منابع بسیار ارزشمند باشد؛ اما هزینهاصولی

اي، در دسترس آوري اطالعات عرصههاي زیاد جمع
بر بودن کارهاي میدانی، ارائه نبودن برخی مناطق و زمان

 هايمنظور برآورد غیرمستقیم ویژگیرا به هاییروش
هاي هایی از این روشکند. نمونهجنگل طلب می

ز هاي رگرسیونی و استفاده اغیرمستقیم، استفاده از مدل
هاي محیطی، اقلیمی، توپوگرافی و فن سنجش مشخصه

هاي کمی و کیفی توده است. از دور در برآورد مشخصه
ا، روشی سریع، آسان، هدر واقع استفاده از این مدل

بینی است. اهداف این ارزان و قابل اعتماد براي پیش
) بررسی تأثیر عوامل فیزیوگرافی 1شامل ( پژوهش

شیب، جهت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا بر 
سازي زوال ) مدل2خشکیدگی درختان بلوط ایرانی و (

درختان بلوط ایرانی تحت تأثیر این عوامل فیزیوگرافی 
اي هرگرسیون لجستیک در جنگل استفاده از روشبا 

 منطقه داالب استان ایالم بود.

 هامواد و روش
 منطقه مورد بررسی

در و  کیلومتري شهر ایالم 25در  بررسیمنطقه مورد 
هکتار قرار گرفته  509با مساحتی معادل شمال غربی آن 

منطقه ازنظر مختصات جغرافیایی در طول است. این 
 41' 56"شرقی و در عرض  52° 24' 24"تا  °52 22' 07"
 .)1شکل (شمالی واقع شده است  33° 43' 32"تا  °33

درختان واقع در منطقه که گونه اصلی آن را بلوط ایرانی 
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تند زاد هسصورت دانه و شاخهدهد بیشتر بهتشکیل می
ه در پایصورت تکزاد نیز بههاي شاخهکه گونه طوريبه

اي هتیپ استقرار یافته بودند. بررسیمنطقه مورد 
هاي داالب تیپ بلوط ایرانی، شناسایی شده در جنگل

بادام -تیپ آمیخته (بلوط ایرانی، بنه، بادام) و تیپ دافنه
 یوایو ه آب دينبهقطب اسر اسب هطقنم ن. ایهستند

هقطب اسراسرد و بس رطوبمهمین میلدر اق نارتدوم
 اكرد و خیگیرار مق کشخهمین میلدر اق رژهبآم دينب

 ولوستیل ايهاكخ و در ردهائف دينبمیسقت اسر اسب آن
 یبررساست. حداقل ارتفاع از سطح دریاي منطقه مورد 

 Mirzaei andمتر است ( 1750متر و حداکثر  1450

Bonyad, 2015.( 
 

 
 به همراه شبکه آماربرداري بررسیموقعیت منطقه مورد  -1شکل 

Figure 1. Location of study area with inventory grid 
 

 روش پژوهش
آري  20قطعه نمونه  100براي انجام این پژوهش تعداد 

 200×250اي به ابعاد شبکهبه روش منظم تصادفی در 
با مشخص کردن محل  ).1متر برداشت شد (شکل 

-نهمرکز نقاط نمومختصات ، نقشه يبر رو تقاطع اضالع

 UTM یجهانمختصات  ستمیاز نقشه در س برداري

در عرصه جنگل  GPSدستگاه  لهیوساستخراج و به
مشخص شد. در داخل قطعات نمونه عالوه بر 

هر قطعه نمونه شامل شیب،  مشخصات فیزیوگرافی
درصد خشکیدگی درختان  جهت و ارتفاع از سطح دریا،

 30/1درختان بلندتر از  . حد شمارشگیري شداندازه
شد و شدت خشکیدگی درختان در  نظر گرفتهمتر در

 75بیشتر از  و 50-75، 25-50، 0-25 چهار کالسه

 وگرافیتوپ عوامل تأثیر بررسی برايشد.  تعییندرصد 
 عوامل از یک هر براي جنگلی، درختان خشکیدگی بر

 ايبدین منظور، بر. انجام شدبندي کالسه فیزیوگرافی
 منطقه گذشته و هايپژوهش به توجه با دامنه جهت
 و شرق جنوب، شمال،( جغرافیایی اصلی جهت چهار
 یزن دریا سطح از ارتفاع شدند. براي يبندکالسه) غرب

 ارتفاعی محدودیت و گذشته هايپژوهش به توجه با
 1450-1550ارتفاعی  کالسه سه بررسی مورد منطقه
 شد گرفته نظر متر در 1650-1750و  1550-1650متر، 

)Mirzaei et al., 2007; Hosseinzadeh et al., 2015 .(
 کالسه هس بررسیبا توجه به منطقه مورد  نیز شیب براي
 گرفته نظر درصد در 50 از و بیشتر 25-50 ،0-25 شیب
براي تجزیه و تحلیل . )Noshadi et al., 2014شد (
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ها با استفاده از آزمون ها ابتدا نرمال بودن دادهداده
 براياسمیرنوف بررسی شد. سپس -کولموگروف

 یخشکیدگ میانگین بین اختالف بودن داریمعن بررسی
-یک واریانس آزمون تجزیه از هاي مختلفکالسه در

 .و نیز آزمون مقایسه میانگین دانکن استفاده شد طرفه
 از بلوط درختان خشکیدگی سازيمدل منظوربه

 یک تیکلجس رگرسیون. شد استفاده لجستیک رگرسیون
 است ياداده مجموعه وتحلیلیهتجز براي آماري روش

 معادله. دارد وجود مستقل متغیر چند یا یک آن در که
 ;Long, 1997( است زیر صورتلجستیک به رگرسیون

Pampel, 2000; Hosmer et al., 2013:( 
  )1رابطۀ (

logit(Y) = ln �
𝑃𝑃

1 − 𝑃𝑃�
= 𝑎𝑎 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛 

P احتمال پیامد یا واقعه مورد نظر تحت وجود متغیر :
 مستقل

aپارامتر محور مختصات یا عدد ثابت : 
βضرایب رگرسیونی : 
Xمتغیرهاي مستقل : 

 آزمون از لجستیک رگرسیون مدل ارزیابی براي
Omnibus در این روش، از دو آماره  .شد استفاده

) یعنی ضریب Pseudo r-squareضریب تعیین پزودو (

) و Cox & Snell R Squareهاي کاکس و نل (تعیین
هاي ) که تقریبNagelkerke R Squareکرك (نیجل

 دهستفادر رگرسیون خطی هستند، ا 2Rضریب تعیین 
 که دمیشو دهستفاا رمنظو بدین یباضر ینا از. شد

 از انمیز چه تا ندانستهاتو مستقل يمتغیرها د،شو تعیین
 تعیین ضریب ارمقد. کنند تبیین را بستهوا متغیر یانسوار
 رهماآ ینا ارمقد چه هر و ستا یک تا صفر بین ودوپز
 يمتغیرها نقش که هددمی ننشا ،باشد یکتردنز یکبه 

 و ستا بیشتر بستهوا متغیر یانسوار تبیین در مستقل
). همچنین برازش Heydari et al., 2015( رعکسب

ماره تغییرات متغیر وابسته با استفاده از آبینی پیش مقدار
 & Hosmerلمشو (-نکوئی برازش هوسمر

Lemeshow.از  هالیوتحلهیتجزبراي انجام  ) انجام شد
استفاده  IBM SPSS 22و  Excel 2013ي افزارهانرم
 شد.

 نتایج
 مهاي داالب ایالجنگل نتایج کمی مشخصه خشکیدگی

هاي منطقه مورد درصد از جنگل 69/34نشان داد که 
 نتایج کمی مربوط بهاند. دچار خشکیدگی شده بررسی

 ارائه شده است. 1مشخصه مورد نظر در جدول 

 
 بررسیخشکیدگی درختان در منطقه مورد  مقدارنتایج کمی  -1جدول 

Table 1. Results of tree decline in study area 
 متغیر

Variable 
 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
S.D 

 )ددرص( ضریب تغییرات
C.V % 

 (درصد) برداريخطاي نمونه
E % 

 درصد خشکیدگی
Decline (%) 

34.69 9.22 26.57 5.31 

 
نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که شیب 

داري بر خشکیدگی درختان جنگلی دامنه تأثیر معنی
دهد طور که نتایج نشان می). همان2داشته است (جدول 

 50خشکیدگی در کالسه شیب بیشتر از  مقداربیشترین 

خشکیدگی در  مقداردرصد) و کمترین  57/47درصد (
درصد) قرار دارد  99/23درصد ( 0-25کالسه شیب 

ها با استفاده بندي میانگین). نتایج بررسی گروه2(شکل 
ن داري بیاز آزمون دانکن نیز نشان داد که اختالف معنی
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خشکیدگی درختان جنگلی در طبقات مختلف  مقدار
 ).2شیب وجود دارد (شکل 

 
 هاي مختلف شیبخشکیدگی در کالسه مقدارنتایج آزمون تجزیه واریانس  -2جدول 

Table 2. Results of ANOVA test of decline in different slope classes 
 منبع

Source 
 مجموع مربعات

Sum of squares 
 درجه آزادي

df 
 میانگین مربعات

Mean of squares 
F 

 داريمعنی

Sig. 
 هابین گروه

Between group 
7303.59 2 3651.79 196.57 *0.000 

 هادرون گروه
Within group 

1802.02 97 18.57   

 کل
Total 

9105.61 99    

 .Significance at the 0.01 level *                                                                                    . 01/0دار در سطح خطاي * اختالف معنی

 

 
 درصد خشکیدگی در طبقات مختلف شیب مقایسه میانگین -2شکل 

Figure 2. Comparison mean of decline in different slope classes 
 
 

نتایج آزمون تجزیه واریانس حاصل از مقایسه تأثیر 
جهت دامنه بر خشکیدگی درختان نشان داد که جهت 

خشکیدگی درختان  مقدارداري بر دامنه تأثیر معنی
طور که نتایج نشان ). همان3جنگلی داشته است (جدول 

خشکیدگی در جهت جغرافیایی  مقداردهد بیشترین می
خشکیدگی در  مقداردرصد) و کمترین  30/46جنوب (

 مقداردرصد) قرار دارد.  82/19جهت جغرافیایی شرق (
-خشکیدگی نیز در جهات جغرافیایی شمال و غرب به

). 3(شکل  استدرصد  48/34و  54/26بر با ترتیب برا
ري دانتایج آزمون دانکن نیز نشان داد که اختالف معنی

خشکیدگی در جهات مختلف جغرافیایی  مقداربین 
 ).3وجود دارد (شکل 
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 خشکیدگی در جهات مختلف جغرافیایی مقدارنتایج آزمون تجزیه واریانس  -3جدول 
Table 3. Results of ANOVA test of decline in different aspect 

 منبع
Source 

 مجموع مربعات
Sum of squares 

 درجه آزادي
df 

 میانگین مربعات
Mean of squares 

F 
 داريمعنی

Sig. 
 هابین گروه

Between group 
7538.98 3 2512.99 153.99 *0.000 

 هادرون گروه
Within group 

1566.63 96 16.31   

 کل
Total 

9105.61 99    

 .Significance at the 0.01 level *                                                                                    . 01/0دار در سطح خطاي * اختالف معنی

 

 
 جغرافیاییمقایسه میانگین درصد خشکیدگی در جهات مختلف  -3شکل 

Figure 3. Comparison mean of decline in different aspect 
 

نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که ارتفاع از 
ان خشکیدگی درخت مقدارداري بر سطح دریا تأثیر معنی

طور که نتایج نشان ). همان4جنگلی داشته است (جدول 
ی خشکیدگ مقداردهد با افزایش ارتفاع از سطح دریا می

 یابد. نتایج آزمون دانکن نیز نشاندرختان نیز افزایش می
خشکیدگی در  مقدارداري بین داد که اختالف معنی

 ).4هاي مختلف ارتفاعی وجود دارد (شکل کالسه

 
 دریا سطح از ارتفاع مختلف هايخشکیدگی در کالسه مقدارنتایج آزمون تجزیه واریانس  -4جدول 

Table 3. Results of ANOVA test of decline in different elevation 
 منبع

Source 
 مجموع مربعات

Sum of squares 
 درجه آزادي

df 
 میانگین مربعات

Mean of squares 
F 

 داريمعنی

Sig. 
 هابین گروه

Between group 
1161.97 2 580.98 7.09 *0.001 

 هادرون گروه
Within group 

7943.64 97 81.89   

 کل
Total 

9105.61 99    

 .Significance at the 0.01 level *                                                                                    . 01/0دار در سطح خطاي * اختالف معنی
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 مقایسه میانگین درصد خشکیدگی در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دریا -4شکل 

Figure 4. Comparison mean of decline in different elevations 
 

 )،Omnibusبوس (نیآزمون اوم نتایج به توجه با
 زا کمتر خطاي سطح در و است قبول قابل مدل برازش

 جدول بوس درنیاوم آزمون نتایج. است دارمعنی 01/0
 .است شده داده نشان 5

 
 بوسنینتایج آزمون اوم -5جدول 

Table 5. Results of Omnibus test 

 اسکوئر-کاي 
Chi-square 

 درجه آزادي

df 
 داريمعنی

Sig. 
Step 36.638 2 0.000 

Block 688.716 7 0.000 
Model 688.716 7 0.000 

 
 دوپزو تعیین ضریب به مربوط آماره دو هر مقادیر

 مقادیر این و) 584/0 و 395/0( هستند باال نسبتبه
 این بررسی شده در مستقل متغیر سه که داد نشان

 اریانسو تبیین باالیی در نسبتبه قدرت داراي ،پژوهش
 در. نددرختان هست خشکیدگی وابسته متغیر تغییرات و

 درصد 4/58تا  5/39بین  اندتوانسته متغیر سه این واقع،
 دولج( دهند توضیح را درختان خشکیدگی تغییرات از
 که داد لمشو نشان -هوسمر آزمون نتایج همچنین). 6

 ).7 جدول( برازش مناسبی دارد و مناسب پژوهش مدل

 
 نتایج ارزیابی مدل -6جدول 

Table 6. Results of model evaluation 
 لگاریتم درست نمایی
-2 Log likelihood 

 کاکس و نل
Cox & Snell R Square 

 نیجل کرك
Nagelkerke R Square 

855.369 0.395 0.584 
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 لمشو-نتایج آزمون هوسمر -7جدول 
Table 7. Results of Hosmer & Lemeshow test 

 اسکوئر-کاي
Chi-square 

 درجه آزادي

df 
 داريمعنی

Sig. 
360.579 6 0.000 

 
 8 جدول در مدل در شده وارد متغیرهاي نتایج

 داد نشان )Waldوالد ( آماره نتایج. است شده داده نشان
 یونرگرس تحلیل در شده وارد مستقل متغیرهاي تمام که

 توانایی و هستند وابسته متغیر تغییرات بینیپیش به قادر
 دارمعنی 01/0 از کمتر خطاي سطح در هاآن بینیپیش

 داد نشان B(Exp( از آماره حاصل نتایج همچنین،. است
 شیب متغیر مدل، در شده وارد متغیرهاي در میان که

 رختاند خشکیدگی در بینیپیش توانایی باالترین داراي
 ریاارتفاع از سطح د متغیر مربوط به توانایی کمترین و

 .است
 

 نتایج متغیرهاي وارد شده در مدل -8جدول 
Table 8. Results of variables entered on model 

 متغیر
Variable 

B 
 اشتباه معیار

S.E. 

 والد
Wald 

 داريمعنی
Sig. 

 هانسبت بخت

Exp(B) 
E   110.073 0.000  

E1 2.894 0.443 42.685 0.000 18.062 
S   35.621 0.000  

S1 -1.159 0.343 11.428 0.001 0.314 
S2 -1.830 0.311 34.675 0.000 0.160 
A   77.246 0.000  

A2 -1.577 0.426 13.702 0.000 0.207 
A3 1.874 0.423 19.659 0.000 6.512 

Constant -0.505 0.237 4.538 0.033 0.603 
E ،ارتفاع از سطح دریا :E1 :متر 1450-1550ارتفاعی  کالسه ،S ،شیب :S1  وS2 درصد 25-50و  0-25هاي شیب در کالسه ،A ،شیب :A1  وA2  به

 .هاي جنوبی و شرقیترتیب جهت
E: Elevation, E1: Elevation class 1450-1550 m, S: Slope, S2: Slope class 0-25% and 25-50%, A: Aspect, A1 and A2: South 
and East aspects, respectively. 

 
 لجستیک رگرسیون مدل ،8 جدول نتایج اساس بر

 :است 2مطابق رابطه  بلوط خشکیدگی درختان
 )2رابطۀ (

P(oak decline) = – 0.505 + 2.894 E1 – 
1.159 S1 (or -1.830 S2) – 1.577 A2 
(or 1.874 A3) 

 

 بحث
هاي داالب ایالم نشان داد که بررسی خشکیدگی جنگل

خشکیدگی هاي این منطقه دچار درصد از جنگل 69/34
که این مقدار خشکیدگی حاکی از آن است که اند شده

ترل و کن منظوربهتر باید اقدامات مدیریتی هر چه سریع
جام ها انپیشگیري از گسترش خشکیدگی این جنگل

 ،اقلیمی شدید هايتنش متقابل تأثیر واقع در شود.

 براي را الزم زمینه منطقه، در انسان حضور و هادخالت
. ستا ساخته فراهم جنگلی درختان خشکیدگی افزایش

 فصل طول و بارندگی نامنظم پراکنشضمن اینکه 
 ندهست درختان خشکیدگی بروز از دیگر دالیل خشک

)Hamzehpour et al., 2011.(  نتایج بررسی عوامل
فیزیوگرافی شیب و ارتفاع از سطح دریا نشان داد که با 

ته افزایش یافافزایش این عوامل، مقدار خشکیدگی نیز 
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 مقدارکه بیشترین  طوري). به4و  2هاي است (شکل
 57/47درصد ( 50خشکیدگی در کالسه شیب بیشتر از 

خشکیدگی در کالسه شیب  مقداردرصد) و کمترین 
 ).2درصد) قرار دارد (شکل  99/23درصد ( 25-0

)2009 (Hosseini  نیز نشان داد که با افزایش ارتفاع
هاي آلودگی درختان بلوط ایرانی به سوسک مقدار
شود، خوار که سبب خشکیدگی درختان میچوب

خوانی دارد. هم پژوهشاین یابد که با نتایج افزایش می
Hosseinzadeh ) نیز نشان داد که با 2015و همکاران (

خشکیدگی درختان  مقدارافزایش ارتفاع از سطح دریا 
ه با یابد کم افزایش میهاي مله سیاه ایالبلوط در جنگل

و همکاران  Drohanخوانی دارد. هم پژوهشنتایج این 
خود دریافتند که خشکیدگی  هايپژوهشدر ) 2002(

فتد. اافرا در پنسیلوانیا اغلب در ارتفاعات باالتر اتفاق می
ر با حاض پژوهشنتایج تأثیر شیب بر خشکیدگی در 

 )،2008و همکاران ( Kabrick هايپژوهشنتایج 
)2007 (Kane and Kolb  وWorrall  و همکاران
طور که نتایج نشان داد خوانی دارد. همان) هم2008(

ی هاي جنوبی و غربخشکیدگی در جهت مقداربیشترین 
 هايپژوهش). همچنین 3و شکل  3است (جدول 

Lawrence ) نشان داد که خشکیدگی2002و همکاران ( 
 هايخاك در خصوصبه و جنوبی هايدامنه در بلوط

دلیل اینکه شدت تابش است. به بیشتر سنگالخی
هاي غربی و جنوبی بیشتر است و خورشید در جهت

مقدار نور مستقیم و انرژي حرارتی بیشتري را دریافت 
کنند که تا حد زیادي درجه حرارت و تبخیر و تعرق می

 دردهند، را افزایش و رطوبت را هم زودتر از دست می
هاي شمالی و شرقی انرژي کمتري را جهت کهیحال

تر هم هستند. درختانی که در کنند و خنکدریافت می
هاي رو به خورشید) واقع شرایط آبی محدودتر (دامنه

هستند، بیشتر در معرض ابتال به خشکیدگی هستند 
)Suarez et al., 2004 .(Hosseinzadeh  و همکاران

هاي خشکیدگی در جهت مقدار) نشان دادند که 2015(
ه با ک استهاي شمالی بیشتر جنوبی نسبت به جهت

خوانی دارد. همچنین نتایج این هم پژوهشنتایج این 
که  Eckhardt and Menard (2008) با نتایج پژوهش

عوامل فیزیوگرافی مؤثر  عنوانبهشیب و جهت دامنه را 
بر زوال کاج تدا در آالباماي مرکزي بیان کردند، مطابقت 

نشان دادند که  Gerardin and Ducruc (1990)دارد. 
گیر در صورت هاي آفتابهاي تند واقع در جهتشیب

بارندگی کم، مستعد خشکی خاك و بروز تنش خشکی 
 هاي جنگلی هستند.براي گونه

سازي ها بخش مهمی از مدلدلم ارزیابیبرازش و 
رك ک. با توجه به مقدار ضریب تعیین پزودو (نیجلاست

نمایی و کاکس و نل) و همچنین آماره لگاریتم درست
توان نتیجه گرفت که مدل )، می6مدل برآوردي (جدول 

مرکب از سه متغیر مستقل (شیب،  پژوهشرگرسیونی 
جهت و ارتفاع از سطح دریا) و یک متغیر وابسته 
(خشکیدگی درختان) مدل خوبی بوده و مجموعه 
متغیرهاي مستقل قادر هستند تغییرات خشکیدگی را 

مجموعه متغیرهاي مستقل،  گرید یعبارتبهتبیین کنند. 
درصد از واریانس متغیر خشکیدگی را  4/58تا  5/39

) نشان دادند 2009و همکاران ( Leitesکنند.برآورد می
که مدل رگرسیون لجستیک دقت زیادي در برآورد 

ارد د متحدهاالتیابرگ هاي سوزنینسبت تاجی جنگل
تایج ، با نبررسیمتفاوت بودن موضوع مورد  باوجودکه 

و همکاران  Mahdaviخوانی دارد. حاضر هم پژوهش
و سیستم اطالعات  ) از رگرسیون لجستیک2015(

ی بینی زوال درختان بلوط ایرانمنظور پیشجغرافیایی به
نتایج حاصل از مدل نشان داد با استفاده کردند که 

هاي جنوبی و افزایش ارتفاع از سطح دریا و در جهت
و پراکنش درختان خشکیده بلوط افزایش  مقدارغربی 

 طورهبخوانی دارد. حاضر هم پژوهشیابد که با نتایج می
 ترین منابع ایجادکلی عوامل فیزیوگرافی یکی از مهم
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 ,.Bale et alهاي جنگلی هستند (تغییر در اکوسیستم

دلیل برهم ها به). اگر چه درك شیوه تأثیر آن1998
هاي عوامل مختلف پیچیده است، اما بخش مهمی کنش

از آن ناشی از تنظیم نور و رژیم رطوبتی است 
)Kaufman et al., 1986; Griffiths et al., 2009 .(

مشخص شدن تأثیر ناشی از این عوامل به شناسایی 
مناطقی که دچار این وضعیت هستند یا در معرض خطر 

ل کند. نتایج حاصگسترش پدیده زوال هستند، کمک می
هاي ارزیابی نشان داد که مدل از دقت مناسبی از آماره

 اینکه نتایج)، ضمن 7و  6 هايولبرخوردار بوده (جد
 متغیرهاي در میان که داد نشان B(Exp( از آماره حاصل

 یتوانای باالترین داراي شیب متغیر مدل، در شده وارد
با  ).8درختان است (جدول  خشکیدگی در بینیپیش

افزایش درصد شیب، درصد درختان ضعیف افزایش و 
زیرا با افزایش ؛ یابدهاي شاداب کاهش میدرصد پایه

رطوبت، عمق خاك و ضخامت الشبرگ کاهش شیب، 
کند و همین اي پیدا مییابد و خاك حالت واریزهمی

د ها و افزایش درصعامل سبب ضعف فیزیولوژیک پایه
 Momeni Moghaddam etشود (هاي ضعیف میپایه

al., 2012.(  باید بیان کرد که خصوصیات کمی و کیفی
اي کروکلیمهر جنگل تابعی از عوامل فیزیوگرافی، می

برداري از جنگل، موقعیت منطقه، مدیریت و بهره
 دیگرها و جغرافیایی، عوامل محیطی و خاك، نوع گونه

دلیل تفاوت عوامل اشاره شده بنابراین به؛ عوامل است
با  هشپژواین هاي مختلف، مقایسه نتایج در اکوسیستم

دیگر چندان صحیح نیست؛ اما با  هايپژوهشنتایج 
توان می پژوهشگران دیگرو  پژوهشتوجه به نتایج این 

هاي فیزیوگرافی اهمیت زیادي در بیان کرد که ویژگی
 هاي کمی جنگل دارند.برآورد مشخصه

 یتشکر و قدردان
مقاله براساس نتایج طرح تحقیقاتی تحت عنوان این 

ان هاي بلوط استبندي خشکیدگی جنگلبرآورد و پهنه"
آماري و هاي مختلف زمینایالم با استفاده از روش

نوشته شده است که توسط صندوق حمایت از  "جبري
پژوهشگران و فناوران کشور مورد حمایت مالی قرار 
گرفته است. بدین وسیله از صندوق حمایت از 

 شود.پژوهشگران و فناوران کشور سپاسگزاري می
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Abstract 
In addition to investigate effects of physiography factors including of slope (3 classes), aspect (4 
classes), height above sea level (3 classes) on decline of oak trees, the aim of this study was decline 
modelling of Quercus brantii under effects of physiographic factors in Dalab forests of Ilam province. 
For this purpose, 509 hectares of Dalab forests of Ilam province were selected. Based on systematic-
random sampling method with 200 × 250m dimensions, 100 circular plots (2000 m2) were measured. In 
each sample, physiography factors and percentage of decline were measured. ANOVA and Duncan tests 
were used to compare of oak decline in different physiography factors. Logistic regression model was 
used for modelling of oak decline. Omnibus test, log-likelihood and pseudo r-square coefficients were 
used to evaluate the logistic regression model. The results of ANOVA test showed that physiography 
factors had a significant effects on the oak decline. Also the results showed that with increasing slope 
and altitude, decline of oak trees was increased. The results showed that the lowest and highest of tree 
decline were belong to east and south aspects respectively. The results of this study can conserved areas 
that have oak decline, to be effective. 

Keywords: Decline, Logistic regression, Physiography factors, Quercus persica, Zagros forest. 
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