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   دهيچك

اصلي هدف  .است هاي زاگرس دچار خشكيدگي شدهتوجهي از جنگل گستره قابل ،پديده زوال بلوطبروز دليل امروزه به 

  )2013الي  2000ساله (14د تغييرات زماني آنها طي دوره و بررسي رون ايالم  هاي جنگلي استان پوشش گستره تعيين روپژوهش پيش

استفاده شد.  طالعات جغرافياييو سيستم ا هاي سنجش از دور منظور از تكنيك براي اين باشد. در ارتباط با تغييرات بارش مي

و  Google earth ه، تصاوير موجود در آرشيوروز16 ا فواصلماديس بسنجنده  NDVIاستفاده دربرگيرنده تصاوير  هاي مورد داده

تعيين . بودند TRMMهاي بارش ماهواره  و داده GPCCمدت درازهاي  ههمديد، داد هاي ايستگاههاي اقليمي  نقاط كنترل زميني، داده

و  ISODATAتكنيك و نشده  روش نظارت ها با استفاده از هاي منطقه و درنهايت جنگل براي شناسايي پوششتعداد طبقات مطلوب 

براي بررسي  35 طبقهتعداد  كه نشان داد بندي طبقهاز  آمده دست هبج . نتايو ميانگين انجام شد كمترين هاي تفكيك واگرايي شاخص

بيانگر نيز نمودار طيفي  .هستندهاي اين استان  مطلوب براي پوشش طبقهتعداد ترين منطقي، درازمدتبراي بررسي  30 طبقهساالنه و 

روند  نمودار. بودسط ارديبهشت ادر اونيز آنها سبزينگي كه اوج  بوداوايل مرداد تا  اواخر بهمنهاي استان ايالم از  دوره رشد جنگل

و به ميزان بيشتري ) 1383( 2005در سال سبزينگي توجه  اولين كاهش قابل بيانگرساله 14مناطق جنگلي طي دوره  NDVIتغييرات 

هاي بارش ايستگاهي و  سي دادهاز برر آمده دست هبنتايج . بود انتهايي دورهسه سال  د نزولي آن براينرو همراه هب 2008 در سال

 .بودهاي منطقه  و جنگلاستان ايالم  هاي مختلف پوششبر هاي زماني ساالنه و ماهانه  مقياس بارش دردهنده روند منفي ي نشانا شبكه

ها، بيشترين روند . طي فصل رشد جنگلبود دار معنيدرصد  95و  90 اطميناندر سطوح بارش روند منفي  ،در مناطق جنگلي استان

كه و روند بارش نشان داد   NDVIميزانبين بررسي ارتباط مشاهده شد. رشد جنگل) اوايل دوره زمان با  (هماسفند منفي بارش در 

بارش و ايجاد تنش خشكي در دار  معنيهاي اين منطقه، كاهش  اصلي خشكيدگي و كاهش سبزينگي در جنگل هاي عاملي از يك

  .  باشد ميويژه فصل رشد همقياس ساالنه و ب

  

  .TRMM  ماهواره ،TRAA  ماهواره ،GPCC ، زوال بلوطپذيري، تفكيك: يديكل هايواژه
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  مقدمه

 مهمي نقش كرهزيست از بخشي عنوانهب جنگلي مناطق

 منابع اين. كنند مي ايفا زيست و محيط طبيعي منابع حفظ در

 آلودگي، كاهش وحش،  حيات حفظ آب، نفوذ نظراز باارزش

 كربن بودجه اكسيژن، توليد انسان، نيازهاي از بخشي مينأت

 زيادي اهميت از زيست محيط شرايط تعادل و جهاني

 سازگان بوم اين در تغيير). Zhao et al., 2013( برخوردارند

 فصلي تغييرات( طبيعي فرآيندهاي از وسيعي طيف وسيله هب

 و نور دريافت براي درختي بين هايرقابت درختان، رشد
 بادهاي چون يرخدادهاي حشرات، از ناشي هاي اختالل آب،

 شودمي ايجاد انساني هايدخالت و) هاتوفان و شديد

)Pietrzyk & Lindenbergh, 2014 .(تغييرات ،بين اين در 

 ويژههب و طبيعي محيط جهان، مناطق از بسياري در اقليمي

 داده قرار ثيرأت تحت توجهي قابل طور هب را جنگلي مناطق

 هاي محيط گيري شكل در كليدي عامل يك اقليم زيرا ،است

 دسترس در بازدهي، شكل، ها، گونه تركيب و است جنگلي

 ،جنگلي هاي پوشش انداز چشم و كننده مختل هاي رژيم بودن،
 ,.Ryan et al( اند شده تنظيم اقليمي شرايط توسط همگي

  سازگان بوم زياد احتمال به ياقليم تغييرات بنابراين .)2012

 مهاجرت گياهي، پوشش وسعت در تغيير با را جنگلي

 رشد، فيزيولوژي، درختي، هاي گونه تركيب ها، گونه

 و درختان بين متقابل ارتباط درختان، رويش و ومير مرگ
 باد،( اختاللي هاي رژيم درنهايت و زا بيماري هاي عامل

 قرار ثيرأت تحت شدتبه) غيره و حشرات حمله سوزي، آتش

 ;Weber et al., 2008; Bravo et al., 2008( دهد مي

Bugmann et al., 2014 .(  

 هاي داده همراههب آن علل و دادهرخ تغييرات از آگاهي

 پايدار توسعه و مديريت براي جنگلي مناطق پوشش

 اطالعاتي نيازهاي به پاسخگويي براي .است الزم ها جنگل

 مورد منطقه وسعت و هدف به توجه با جنگل مديريت در

 ميداني، هاي بررسي چون متفاوتي منابع از مطالعه

 شود مي استفاده اي ماهواره تصاوير و هوايي عكسبرداري

)Hussin & Bijker, 2000 .(ميداني مطالعات از استفاده 

 مستلزم جنگلي مناطق در دادهرخ تغييرات بررسي منظور به

 فرآيند اين. مالي است و زماني زياد هاي هزينه صرف

 با كمتر هزينه و مناسب وضوح و دقت با و ترساده صورت به

 سازي مدل هاي داده و دور از سنجش هاي تكنيك زا استفاده

 طي). Sakthivel et al., 2010( است پذير امكان شده

 هاي داده توليد درزمينه علمي هاي پيشرفت پيش هاي دهه

 سنجش  توسعه همچنين و مناسب دقت با درازمدت اقليمي

 آنها از كه شد هاييقابليت و ها تكنيك ايجاد به منجر دور از

 جنگلي هايپوشش بررسي براي مختلف هاي زمينه در

 و ها داده اساس بر زيادي هاي پژوهش .كنند مي استفاده
 جنگلي، مناطق تعيين زمينه در دور از سنجش هاي روش

 و زماني هاي مقياس در آنها تغييرات بررسي و بنديطبقه
 ,.Mas et al( است شده انجام جهان سطح در مختلف مكاني

2004; Dewan & Yamaguchi, 2009; Krahwinkler & 

Rossmann 2010; Shataee Jouybari, 2010; 

Zangiabadi et al., 2011; Parma & Zebardast et al., 

2011; Mapfumo et al., 2014.( ها پژوهش از برخي در 

 اقليمي هاي پديده و عناصر به جنگلي مناطق واكنش نيز

 ;Hanson & Weltzin, 2000( است گرفته قرار توجه مورد

Arend et al., 2012; Hamzehpour et al., 2012( .  

 در كاربرد گونه، تنوع وسعت، ازنظر  زاگرس هاي جنگل

 از غيره و خانوارها بعضي اقتصاد مينأت مردم، زندگي

 ,Papoli Yazdi & Fathnia( برخوردارند زاييس هب اهميت

 طي استناد منابع موجود و مشاهدات ميداني،به . )2007

 دچار هاجنگل اين از توجهي گستره قابل اخير هاي سال

  Jafari.هستند شدن خشك حال در يا وشده  يدگيكخش

سطح  ،با استفاده از تصاوير لندست) 2014و همكاران (
هاي استان ايالم را حدود  هاي دچار خشكيدگي جنگل توده

 ازجمله دديمتع داليلهكتار برآورد كردند.  124847

، اقليم عناصر تغييرپذيري و اقليمي شرايط تغيير
هاي نادرست از درختان طي ساليان متمادي، برداري بهره

 هاي عامل عنوانهب رويه دامزراعت زيراشكوب و چراي بي

و همكاران  Hosseini. اند شده مطرح خشكيدگي اين اصلي
وجود آمده  هرقابت درختي در شرايط خشكسالي ب) 2014(

ومير درختان  مستعد مرگ هاي عامل ديگر ازرا يكي 
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 اين مهم نقش به توجه با .اند كردههاي ايالم معرفي  جنگل

گستره  تعيين انساني، و طبيعي زيست محيط در هاجنگل
تحت  آنها تغييرات روند و علل بررسي و جنگلي مناطق

 از. است برخوردار زيادي اهميت ازمتغيرهاي اقليمي  ثيرأت

تواند يم يمنابع جنگل ييراتتغ بررسي ،ديگر سوي
 اين منابع ريزي برنامه و مديريت يبرارا  باارزشياطالعات 

 با دارد سعي روپژوهش پيش ،رواين ازفراهم آورد. 

 جنگلي مناطق دور، از سنجش هاي تكنيك از استفاده

 تغييرات با ارتباط دررا  آنها تغييرات روند و ايالم استان

  . كندبررسي  بارش

  

  ها روش و مواد

  مطالعه مورد منطقهمشخصات 

كيلـومتر   19728استان ايالم با مسـاحتي در حـدود   
درجـه عـرض    34 تـا  32مربع و مختصات جغرافيـايي  

در غـرب ايـران    شرقي،درجه طول  48 تا 45شمالي و 
اسـتان   يها جنگل ، گسترهمطالعه مورد منطقهقرار دارد. 

 Quercus brantiiايرانـي (  بلوط غالب پوشش با يالما

Lindl.(  اسـت  زادشـاخه  و زاددانـه  فرم رويشـي به دو 
  . )1(شكل 

  

  
  

   مورد مطالعه منطقه جغرافيايي موقعيت -1 شكل

  

 پالخور دافنه و داغداغان، ارژن، بنه،زالزالك،  يكم،ك    

 نواحي. هستندهمراه درختان بلوط  هاي گونه از نيز

 استان ايالم شمالي و مياني هاي قسمت در بيشتر جنگلي

 يا اي درختچه جوامع. دارند پراكنش زاگرس هاي كوه در

 جنوب و نواحي غرب بيشتر علفي گياهان همراه به اي بوته

 تراكم نقاط برخي در كه دهند مي پوشش را استان

  ).  Hosseinzadeh et al., 2014( دارند توجهي قابل

  

  استفاده مورد هاي داده

  NDVI هاي داده

 يرتصاو ي،جنگل هاي هطبق يآشكارساز يابتدا برا در

NDVI ماهواره  يس،ماد سنجندهTRAA  در  پنجنسخه
 يمتر برا 250 يمكان يكبا قدرت تفك ،سه يسطح پردازش
 يهژانو يساله از ابتدا14دوره  يك يمطالعه ط منطقه مورد

كل در و  يرتصو 23(هر سال  2013دسامبر  يتا انتها 2000
) از يكبارروز  16( روزانه ياس) در مقيرتصو 319دوره 
مختلف  هاي يپت تعيين يشد. برا يافتدر USGS يتارنما

موجود در منطقه  طبقاتو ارزيابي تعداد  ياهيپوشش گ
 نشده و الگوريتم نظارت يبندمطالعه از طبقه دمور

ISODATA )Iterative Self-Organizing Data 

Analysis Technique Algoritm( يناستفاده شد. ا 
 يهاتواند دادهيروش خودكار است كه م يك يتمالگور
روش فقط تعداد  ينكند. در ا يبندمختلف را طبقه يورود

 & Tou( است يازتعداد تكرار مورد ن يشترينها و بخوشه

Gonzalez, 1974پژوهشدر  ها هطبق يقدق يينتع ي). برا 

 از و طبقه پنج صورتهب 50تا طبقه  ها هطبق رو، فاصله پيش

انجام شد. انتخاب  طبقه 10 صورتهب 100 تا 50 طبقه
و  يانگينم هاي شاخصمقدار  يشترينب يبرمبنا طبقه ينبهتر

 آمده دست بهمقادير  براساس. شد انجام يريپذيكتفك كمترين
ارزش ميانگين  كه اي طبقه از دو شاخص نامبرده، شماره

 كمترينزمان ارزش  پذيري در اوج و هم تفكيك
داراي يك پيك متوسط نسبت  طبقهپذيري براي آن  تفكيك

 يمطلوب برا طبقاتدهنده تعداد  نشان باشد، طبقاتبه ساير 
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 طبقهتعداد  يينپس از تع). Nguyen, 2013( استمنطقه 
 پوشش نهايي وضعيت عنوانبه 2013سال  يمطلوب برا

 مناسب طبقه تعداد روش همين از استفاده با استان، گياهي

 گياهي پوشش براي) 2013تا  2000(ساله 14 دوره طي

 ،پژوهش  مرحله اين انجام از هدف. شد مشخص منطقه
طبقات  درنهايت و گياهي پوشش تغييرات روند بررسي

 براي اين. بودمطالعه  دوره مورد يط يالماستان ا يجنگل

 يهال يك) به يرتصو 319(دريافتي  تصاوير منظور تمامي
 درنهايت. شدمطلوب مشخص  طبقهو تعداد  يلتبد يتجمع

روند  ،طبقه هر به مربوط طيفي هايامضا از استفاده با
قرار  يبررس مورد ينگيسبز يتراكم و تداوم زمان ييراتتغ

  ها انتخاب شد. و نوع پوششگرفت 

  

  بارش هاي داده

 شامل مختلف پايگاه سه از نياز مورد اقليمي هاي داده
ايالم، دهلران، ايوان  يديهمد هاي يستگاهبارش ا يها داده

 يسازمان هواشناس يواز آرش يالماستان ا شهر غرب و دره
  بارش هاي، داده2014سال  تا سيسأت زمانكشور از 

GPCC )Global Precipitation Climatology Centre( با 

 هاي دادهو  2010تا  1951در دوره  5/0×5/0 مكاني دقت
 TRMM )Tropical Rainfall Measuring بارش ماهواره

Mission( تا  1998دوره  طي 25/0×25/0 يدقت مكان با
با توجه ). 1(شكل  شدند يناسا گردآور ياز تارنما 2014

 يشترب يمناسب برا يمحدود بودن طول دوره آماربه 
استان  هاي يستگاها ينب يادو فاصله ز يدهمد هاي يستگاها
 در مطمئن ضريب با ايستگاهي وجود عدم وسو از يك يالما

 يها از داده ،از سوي ديگر باال ارتفاعات و جنگي مناطق
 استفاده متفاوت مكاني دقت با TRMM و GPCC يا شبكه

 براساس ها، داده اين از استفاده از قبل راستا همين در. شد

 رگرسيون از استفاده با آنها دقت ،مبنا همديد هاي ايستگاه

 قرار بررسي مورد مشترك آماري دوره يك طي خطي

و مناسب  ياز دقت كاف ينانبا حصول اطم ادامه در. گرفت
  آماره از استفاده باآنها  ييراتروند تغ ،  شبكه يها داده
 يش(فصل رو ماهانهساالنه و  ياسدو مق يكندال برا من

بارش بر  يراتتغ يرگذاريثأمنطقه) با هدف ت يها جنگل
NDVI با درنهايت .بررسي شد يالماستان ا يمناطق جنگل 

 ايالم استان مختلف نقاط در بارش تغييرات نقشه همپوشاني

بارش با  ييراتتغ ينارتباط ب ،منطقه گياهي پوشش نقشه با
  . شد يبررس يمناطق جنگل ويژههمنطقه و ب يها پوشش

  

  نتايج

 طبقه هر پوشش نوع و مطلوب طبقات تعداد تعيين

 كمترين هاي شاخص مقادير) چپ سمت(نمودار  2 شكل

 طبقه 100 بنديطبقه از آمده دست هب واگرايي ميانگين و
كه  طورهمان. دهد يرا نشان م يالماستان ا يها پوشش

، 25 هاي طبقه در واگرايي ميانگين پيك ،شودمشاهده مي
 50و 35، 25 هاي طبقه در واگرايي حداقل براي و 45 و 35

 35 طبقه 2013سال  ي، براطبقه 100 بين . ازبود
 يحصح يالگو يصتشخ برايانتخاب  ينتر يمنطق

 ينب يچون انطباق مناسب ،بود يالماستان ا يسطح هاي پوشش

. شتوجود دا ها طبقه واگرايي يانگينو م كمترين ارزش
 ييواگرا يانگينم يكپ يگرد هاي طبقه يا 45 طبقههرچند 

زمان ارزش  هم اما ،ندشتدا 35 طبقهنسبت به  يشتريب
 يانگيننسبت به ارزش م ها طبقه ينا يبرا ييواگرا كمترين

 طبقه عنوان هب ستندتوان يو نم شتدا يروند نزول ييواگرا

  . شوندمطلوب انتخاب 

 هاي شاخص ارزش)، راست سمت(نمودار  2 شكل در

 دوره طي طبقه هر براي كمترين و ميانگين پذيري تفكيك

 براي مطلوب طبقه تعداد تعيين. است شده داده نشان ساله14

 و ميانگين مقادير اوج در هماهنگي عدم به توجه با دوره كل
 هايي  طبقه بيشتر در چون ،بودمشكل  پذيريتفكيك كمترين

 د،يرس مي اوج به پذيري تفكيك ميانگين شاخص ارزش كه

 30 طبقه در وجود اين با. شتدا معكوس روند كمترين ارزش

و از  رسد يبه اوج م يريپذ يكتفك يانگينارزش م سويك از
 بعدي طبقه به نسبت پذيري تفكيك كمترين ارزش ديگر سوي

تعداد  عنوانهب 30 طبقه ،رواين از دارد، قرار متعادلي اوج در
 منطقه انتخاب شد.  يها پوشش يينتع يمطلوب برا طبقه
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 دوره طي راست سمت نمودار و) 2013( سال هر براي چپ سمت نمودار. ايالم استان گياهي هاي پوشش براي مطلوب طبقه تعداد برآورد -2 شكل

  )TRAA( ماديس سنجنده تصاوير و پذيريتفكيك ميانگين و كمترين هاي شاخص از استفاده با) 2013تا  2000( درازمدت

 

 طبقـه  هـر  پوشـش  نـوع  مطلـوب،  طبقـه  تعداد تعيين با
لندســت و  يــكپانكرومات يرتصــاو يفــي،امضــاء ط براســاس

 هاي طبقه نوع براساسمشخص شد.  Google earth يرتصاو
هـا در   پوشـش  يشترينب ،مطالعه مورد منطقه در شدهمشخص

ـ داشـت اختصـاص   جنگـل  و تـع به مر 2013سال   ين. در ب
 هاي طبقه بين در و تراكم كم مراتعگستره  ي،مرتع هايپوشش

 بـه  توجـه  بـا . بودنـد  توجه  قابل تراكم  كم هاي جنگل جنگل،
 و ادغـام  يكديگر با مشابه هاي طبقه ،ها طبقه از برخي تكرار
پـس از   شد. تهيه )الف -3 شكل( نهايي گياهي پوشش نقشه

 ايــالم، اســتان در گيــاهي پوشــش مختلــف طبقــات يــينتع
(شـكل   شـد جدا  ها طبقه ساير از جنگل به مربوط هاي طبقه

 ).ب -3

  

  

   2013 سال براي ايالم استان هاي جنگل پوشش )ب؛ 2013 سال ايالم استان اراضي پوشش )الف -3 شكل

 متر 250 با قدرت تفكيك ترا ماديس ايماهواره تصاوير براساس
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ايالم  استاندر  ،مشخص است 3در شكل كه  طورهمان
 يشرق جنوب -يغرب شمال روند دو يدارا هاجنگل پراكنش

 روند نيهم از زين هاجنگل تراكم. است يشرق - يغرب و
 يجنوب و يغرب يهاقسمت در كه يطورهب ،كنديم يرويپ

پوشش  ن مناطق فاقديهمچنتراكم و   كم يها جنگل ،استان
 و يشرق يهاقسمت در كه يدرحال ،شوديمشاهده م يجنگل
 توجه قابل هاتراكم و وسعت جنگل ،مطالعه مورد منطقه يشمال

 نيا يهاجنگل مختلف طبقات تيوضع يبررس نيهمچن. است
 با تراكم  كم يهاجنگل كه داد نشان 2013 سال يبرا استان

 نيشتريب يجنگل يهاپوشش مساحت كل از درصد 33
مشخص  4 شكل در كه طور همان. باشنديم دارا را وسعت

است نسبت به متراكم كمتر  متراكم مهين يهااست، سهم جنگل
 يهاجنگل از يتوجه قابل سهم يريقرارگ ليدلبه توانديم كه

  تراكم باشد.   و كم متراكم مهين مخلوط هاي طبقه در متراكم يمهن

  

  

  

  

  2013 سال يبرا الميا استان در جنگل مختلف طبقات مساحت درصد سهيمقا -4 شكل

  

  خشكيدگي زماني و مكاني تغييرات روند بررسي

 NDVI ييراتجنگل، تغ هاي طبقهاز مشخص كردن  پس
 يط يفي،) با استفاده از نمودار طيكبارروز  16( سال هردر 

نمودار امكان  ينا واكاويشد.  يمطالعه بررس دوره مورد
. كند مي فراهم را بهار فصل در ويژههچرخه رشد ب يفتوص

 براي 2013 سال طي NDVI يزمان يسر ،5 شكل در
 ها طبقه ساير با اي مقايسه حالت در و جنگلي هاي طبقه
با  يجرا يالگو يك ،5براساس شكل . است شده داده نشان

منطقه  ياهيگ يها از پوشش يكهر  يسه مرحله متفاوت برا
 كهاست  يشيافزا يبش يك داراياست. مرحله اول 

 يتمرحله دوم اوج فعال .است رشد دوره آغاز دهنده نشان

 يريهمراه با نزول و پ نيز سوم مرحله و است ياهگ يفتوسنتز
دوره رشد  ،طيفي نمودار اساساست. بر ياهيپوشش گ

ادامه اوايل مرداد تا خر بهمن از اوا يالماستان ا يها جنگل
 دهد كه اوج سبزينگي در نيمه اول ارديبهشت رخ مي دارد

انواع  توان يرشد م دوره هاي يژگيبا استفاده از و ).5(شكل 
مانند  ييها چرا كه در پوشش ،را مشخص كرد ياهيپوشش گ
 NDVI يزانم يريدر مرحله پ يفمراتع ضع ياو  يكشاورز

 براي كه درحالي كند، مي پيدا كاهش توجهي قابل طورهب
پس از  يطوالن ينگيدوره سبز دليلهب جنگلي هاي پوشش

رخ  ييممال يببا ش NDVIكاهش  ي،فتوسنتز يتاوج فعال
  . دهد يم
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  )2013( ايالم استان در جنگل مختلف هاي تراكم و كشاورزي ضعيف، مراتع باير، زمين هاي پوشش طيفي نمودار -5 شكل

  

پوشش  يشافزا ياكاهش  ييشناسا منظورهب ،ادامه در
جنگل در  هاي طبقه NDVI يزمان ييراتروند تغ ياهي،گ

(شكل  ترسيم شد 2013تا  2000دوره  يروزانه ط مقياس
 هر يفيامضاء ط يراز مقاد آمده دست هب يجنتا براساس. )6

 NDVI يزانم يشترينو ب يناوج كمتر كه شدمشخص  طبقه
 و 2008 هاي سال طي ترتيب مطالعه به در منطقه مورد

 سال چند در كه شدمشخص  ينداده است. همچن رخ 2010

 هاي طبقه سبزينگي ميزان) 2013 و 2012، 2011( اخير
 6در شكل  كه طور همان. است  داشته كاهشي روند جنگلي

در طور معمول  بهكه  ينگيبر اوج سبز عالوه ،است مشخص
 هايماه در نيز تريضعيف هايپيك دهد،يرخ م يهشتاردب

 ها، بيشترين اين رخداد دليل. است مشاهده قابل پاييز فصل
 بر كه است كاربري تغييرات يا و فصلي هاي پوشش وجود

   .اندشده ايجاد انساني هاي دخالت اثر

  

  

 براساس ايالم استان) رنگكم سبز(نمودار  تراكم كم و) سبز(نمودار  متراكمنيمه)، مشكي(نمودار  متراكم يها جنگل NDVI ييراتتغ روند -6 شكل

كه هر  استدهنده زمان  نشان ينمودار محور افق يندر ا. 2013تا  2000 يدوره آمار يترا ط يا ه روزه ماهوار16 يراز تصاو آمده دست هب يفيامضاء ط

 .است ينگيسبز يزانم دهندهنشان يروزه است. محور عمود 16دوره  يك NDVI يزانم يانگرعدد ب
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  بارش تغييرات

بارش  يزانم ينارتباط ب 7 و شكل 1 جدول
 بارش هاي داده با زميني هاي ايستگاه در شده يگير اندازه

 خطي رابطه بيانگر نتايج. دده مي نشان را برآوردشده شبكه

 هاي مقياس در يا شبكه و ايستگاهي هاي داده بين مناسب

 مورد منطقه مختلف هاي قسمت در ماهانه و ساالنه زماني

با  TRMM يها داده ،ها يستگاهاز ا ي. در برخاست مطالعه
 يكمتر ياز همبستگ يشترب يدقت مكان رابودنوجود دا

 در شدهبارش ثبت يها با داده GPCC يها نسبت به داده

 برآوردشده هايداده بررسي. برخوردارند مبنا هاي ايستگاه

TRMM برآورد  ،كمتر يهمبستگ يلاز دال يكي كه نشان داد
- ه(ب مشخص زمانيك  ياسال  يك يط بارش زياد يرمقاد

 يط يراز ،باشد مي) يالما يستگاهدر ا 2008مثال سال  عنوان

 داده رخ موردمطالعه منطقهمقدار بارش در  ينسال كمتر ينا

 كردن كاليبره و پرت هاي داده اصالح با توان مي بنابراين ،است

 را ايستگاهي و يا شبكه هاي داده بين همبستگي مقادير آنها،

 2008 سال بارش داده اگر كه طوريهب. داد افزايش مراتب به

در  GPCCشبكه  1994و داده سال  TRMMاره ماهو
 ايستگاه مقادير برابردو طور تقريبي بهكه  يالما يستگاها

 پرت داده يك عنوانهب كلي ارزيابي در است، شده برآورد

 شده ايجاد خطي معادله از استفاده با و شود گرفته درنظر

 84 از تربيش به ايالم ايستگاه يينبت ضريب ،شود اصالح

 دقت ،كلي حالت در. يابد يم يش) افزا91 ي(همبستگ درصد

ماهانه نسبت به  ياسدر مق هنام برده شد  شبكه هايداده
  ).7(شكل است و قابل توجه  يشترساالنه ب

  

  ايستگاهي هايبا داده TRMMو  GPCC  شبكه هاي داده ارزيابي نتايج -1 جدول

R2ن (ييبت بيضر جدول      )R( يهمبستگ جدول
( 

ستگاهيا  
شبكه داده  

ستگاهيا  
شبكه داده  

GPCC TRMM GPCC TRMM 

78/0 الميا  82/0 61/0 الميا   67/0  

85/0 غرب وانيا  7/0 72/0 غرب وانيا   50/0  

92/0 دهلران  75/0 84/0 دهلران   56/0  

/.88  شهردره  87/0 78/0  شهردره   77/0  

  

  

  
  TRMMو  GPCCنقاط  يكترينمنتخب و نزد هاي يستگاهماهانه ا ياسدر مق يبارندگ يها پراكنش داده ينمودارها -7 شكل
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 يـاس در مق  شـبكه  بارش هاي داده تغييرات روند محاسبه
دوره مورد مطالعـه رونـد بـارش در     يساالنه نشان داد كه ط

ـ  يرس واست بوده  يمنطقه منف ينا و در  شـته اسـت  دا ينزول
برخـوردار   يمناطق مختلف استان از شدت و ضعف متفـاوت 

بـارش در سـطوح    يروند نزول يدار يمعن ياست. بررسبوده 
 تا بارش تغييرات كه داد نشان درصد 99 و 95، 90 اطمينان

 طـور همـان . است مشاهده قابل نيز درصد 95 طمينانا سطح

و  يجنــوب يدر نــواح ،شــود مـي  مشــاهده 8 شــكل در كـه 
 بيشـتر  نواحي اين اراضي پوشش كه ايالم استان غرب جنوب

 منفـي  رونـد  اسـت،  كشاورزي و مراتع باير، هاي زمين شامل

 بررسـي است.  نواحي ساير از بيشتر نهساال مقياس در بارش

 نيـز  اسـتان  جنگلـي  منـاطق  در ساالنه بارش تغييرات روند

ـ  كه طوريهب است، بارش منفي روند بيانگر  رونـد  داري يمعن

 بـر  درصـد  95 و 90 اطمينان سطوح در مناطق اين در منفي

 مشـاهده  قابـل  متفـاوت  تـراكم  با جنگلي هاي پوشش روي

دچـار   هاي يتبارش در سا يروند منف ،ديگر سوي. از است
 در يبخـوب  يزبه آنها ن يكدر مناطق نزد يا يدگيخشك يدهپد

  است.   ياننما 8 شكل

  

  
  

  ) كاربري اراضي، الف .يالمدر مناطق مختلف استان ا TRMMو سنجنده  GPCC  شبكه هاي داده براساس بارش تغييرات روند -8 شكل

  هاي استان ايالم  محدوده جنگل ب)

  

 هاي يتفعال ينكه ب يو مثبت يمبا توجه به ارتباط مستق 
فصل رشد وجود دارد،  يبارش طميزان درختان و  يزيولوژيكيف

 رشد فصل براي مطالعه دوره مورد يبارش ط ييراتروند تغ

 محاسبه) 5(شكل  )ريلومارس و آ يه،(فور منطقه هاي جنگل

 يها فصل رشد جنگل يآمده، ط دست هب يجنتا براساس. شد

 يرو سبوده  يمطالعه، روند بارش منف در دوره مورد يالماستان ا
 نيمهفصل رشد در  يبارش ط ي. روند منفشته استدا ينزول

 منفي روند زيرا است، نمايان ديگر نواحي از بيشتر استان شمالي

 كه بود دار معنيدرصد  90 اطمينان سطح در نواحي اين در

است. نكته  ينواح ينبارش در ا هتوج  قابل كاهش دهنده نشان
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 يمهدر ن يدگيدچار خشك هاي سايت بيشينه هماهنگي توجه قابل
روند  يبررس همچنينبارش است.  يروند منف يشينهبا ب يشمال

 روند بيانگر رشد فصل هايماه از يك هربارش در  ييراتتغ

و روند مثبت بارش در  يهفورو  مارس هايماه در بارش منفي

 بارش منفي روند قسمت اين در توجه  قابل نكته. بود آوريلماه 

 ماه در ايالم استان هايجنگل براي درصد 90 اطمينان سطح در

 زمان ايندر  يفي،نمودار ط براساس كه) 9(شكل  است مارس

  شود.   ياز رشد درختان منطقه انجام م توجهي قابل درصد

  

  

  يالماستان ا يها در فصل رشد جنگل TRMMو سنجنده  GPCC  شبكه هاي داده بارش تغييرات روند -9 شكل

  

 يزانم ييراتتغ يبررس يبرا پيشين، يجنتا براساس

NDVI بارش  ييراتدر ارتباط با تغ يمناطق جنگل
 ايالم ايستگاه بارش ميزان مورد مطالعه، منطقه در داده رخ

 ينبه ا يكنزد شبكه نقاط از آمده دست به بارش همراهبه
ساالنه و فصل رشد  ياسدر مق NDVI يزانبا م يستگاها

 طور كهقرار گرفت. همان يبررس در ارتباط با هم مورد

 يزاندر م توجه قابل كاهش اولين دهد،ينشان م 10شكل 

NDVI  داده رخ 2008و سپس در سال  2005در سال 

 سال در ويژهبه ها سال اين طي بارش زمان هم كه است

 براساس. است داشته چشمگيري كاهش منطقه در 2008

 NDVIو كاهش مقدار نمره استاندارد  يش، افزاشكل اين
از  يكيدارد و  يممنطقه با بارش ارتباط مستق يها جنگل

 يزانمناطق، كاهش در م ينا ينگيعلل عمده كاهش سبز
  . استبارش رخ داده 
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  ساالنه ياسدر مق NDVI ياهيبارش و شاخص پوشش گ ييراتتغ ينارتباط ب -10 شكل

  

  بحث

 و گياهي هاي شاخص تغييرات بين كمي ارتباط بررسي
درك و  يبارش برا ويژههب هوايي و آب عناصر تغيير

 ياهيمختلف گ يها بر پوشش يمياقل ييراتاثر تغ بيني يشپ
 ييراتتغ پژوهش، ينبرخوردار است. در ا ياديز يتاز اهم

 يالماستان ا يمناطق جنگل NDVI ياهيشاخص گ يزمان
 تغييرات با ارتباط در) 2013تا  2000( ساله 14دوره  يط

و  يبررس يا شبكه و ايستگاهي هاي داده از استفاده با بارش
و مراتع  ،هاسازمان جنگل هاي گزارشبراساس شد.  واكاوي

 ينهمچن و) Anonymous, 2011(آبخيزداري كشور 

 هايدر جنگل يدگيآثار خشك يناول ،محلي مشاهدات
روند  يشده است. بررس مشاهده 1383 سال درزاگرس 

 هاي روش اساسمناطق  بر ينا NDVI يزانم ييراتتغ

 يزانم توجه قابل كاهش اولين دهندهنشان شده برده نام
 كهاست  2005تا  2004 در سال NDVI ياهيشاخص گ
 در كاهشي روند اين. است 1383برابر با سال  يازنظر زمان

 كند،مي پيدا افزايش  توجهي قابل مقدار به 2008 سال

 2008سال  NDVi يزانم ،مطالعه مورد دوره طي كه طوري هب
مشاهدات  ينب يزمان يهماهنگ ين. ارسد يم كمترين مقداربه 

دقت مناسب  يانگرب ،رو پيش پژوهشسنجش از دور  يجو نتا
مشخص شد  ين. همچناستمورد استفاده  يها ها و داده روش

محصول  ويژهبه و ترا ماهواره ماديس سنجنده تصاويركه 

NDVI و  يشپا در زيادي ييروزه توانا16 يزمان يدر سر
 يتمراحل رشد، فعال يينتع ينو همچن يزمان تغيرات يبررس

دارند. با  ياهيگ هاي پوشش يريو مرحله پ يفتوسنتز
 يزمان ييراتابتدا تغ توان يم توانايي يناستفاده از ا

در ادامه  وكرد را مشخص  يعمحدوده وس يك هاي وششپ
 يمكان ييراتتغ ،زياد يبا دقت مكان يربا استفاده از تصاو

) 2014و همكاران ( Jafariمشخص كرد.  يزها را ن پوشش

هاي  هاي ايالم از تكنيك بررسي خشكيدگي جنگلنيز براي 
آنها بيشتر با اين تفاوت كه  ،كردندسنجش از دور استفاده 

ها را بررسي  تغييرات مكاني و سطح خشكيدگي جنگل
  .كردند

 ي اشبكه هاي داده ارزيابي و بارش تغييرات بررسي نتايج
ط ماه و سال در نقا يزمان ياسها در مق داده يننشان داد كه ا

بارش  تغييرات. برخوردارند زياديمختلف استان از دقت 
 يساالنه در اغلب نواح ياسمطالعه در مق دوره مورد يط

 يژهو هها ب مكان يدر برخ وداشت  يمنف روند يالماستان ا
درصد  90 اطمينان در سطح يروند منف ينها ا جنگل
 ها جنگل رشد دوره طي بارش تغييرات روند. بود دار معني

در ( توجهي قابل داري معني از و منفي اسفند ماهدر  ويژههب
ارتباط  ي. بررسار بوددربرخو) درصد 95 و 90سطح اطمينان

 معكوسرابط  يانگرب NDVIبارش و شاخص  يزانم ينب

 يراز ،بود ايالم استان هاي جنگل در گياهي شاخص و بارش

-٤

-٣

-٢

-١

٠

١

٢

٣

٤

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠۴ ٢٠٠۵ ٢٠٠۶ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

جنگل كم تراكم جنگل نيمه متراكم جنگل متراكم ايالم TRMMايالم  GPCCايالم 
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 سال در سبزينگي توجه كاهش قابل ياصل يلاز دال يكي

در  ويژههببارش ساالنه  مقدار در كاهش، 2008 و 2005
و همكاران  Shen هاي اين نتايج با يافته. بودرشد  فصل

در خصوص ارتباط بين ) 2013و همكاران ( Sun) و 2014(
عناصر اقليمي و شاخص گياهي در فصل رشد و مقياس 

در  )2012و همكاران ( Hamzehpour هاي و با يافتهساالنه 
بررسي مقدماتي خشكيدگي درختان بلوط دشت برم 

گفت  توان يمرو  پيش پژوهش يجنتا راساسبهماهنگي دارد. 
 يها در جنگل يدگيخشك يدهپد ياصل هاي عاملاز  يكيكه 

و  يآن همچون خشكسال يامدهايكاهش بارش و پ ،منطقه
با توجه به نبود  ين. همچناست يميعناصر اقل ييرپذيريتغ
 يها ها، استفاده از داده و كمبود داده در جنگل يستگاها

 مناطق اقليمي شرايط بررسي براي دور از سنجش و ي اشبكه

 و مناسب روشي بعد، به ميالدي 50 دهه از استان جنگلي
  .  است هزينه كم
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Abstract 
    Oak decline phenomenon recently led to considerable dieback within Zagros forests. This 

study was designed to assess the temporal trends of changes in forest cover of the Ilam province 

in association with precipitation variations during a 14-year period (2000-2013). To this aim 

remote sensing and GIS techniques were used. The remote sensing data included 16-day NDVI 

products of MODIS data as well as Google-Earth archive and the related control points. 

Additionally climatic data from synoptic stations, GPCC long-term data and TRMM rainfall 

data were applied. The optimal number of land cover and forest classes was defined by means 

of an unsupervised ISODATA method and mean and minimum divergence separation indexes. 

The result indicated 35 and 30 land cover classes to be appropriate for annual and long-term 

assessments, respectively. Spectral graph revealed a growth period from mid-February to early-

May within Ilam forests. NDVI trend revealed the first significant reduction in forest cover in 

2005 and the second one in 2008, which was followed by a descending trend in forest cover for 

the last 3-years of the investigated 14-year period. The data from ground stations and rainfall 

grid point indicated negative annual and monthly rainfall trends. The trend was significant 

within forests in 90% and 95% confidence levels. The peak of the declining precipitation trend 

was observed in the beginning of growth season in March.  Correlating the NDVI with and 

precipitation trend revealed significant reduction of annual precipitation and drought stress 

during the growth season are particularly responsible for considerable amounts of forest dieback 

and chlorophyll decline within forests of Ilam. 

 

Keywords: Separability, oak decline, GPCC, satellite TRAA, satellite TRMM. 

 


