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 چکیده

شاه، کرمان لام،یا یهازاگرس در محدوده استان یهاجنگل يدگیخشک مخاطرات اقلیمي برتاثیر  يبررس ،پژوهش نیهدف ا

 46 ری، تصاوGPSبا استفاده از  يدانیم یهاشامل برداشت مورد استفاده یهااست. داده یاریلرستان و چهارمحال و بخت

 یهاستگاهیو بارش ا ،2444-2447گرد و غبار دوره  یها، دادهGLDASرطوبت خاک  یهاداده س،یروزه سنجنده مود

منطقه مورد  یهاجنگل ينگیسبز ریمقاد يبررس جیبودند. نتا 4804-2447مورد مطالعه در دوره  یهااستان يهواشناس

رخ  2440در سال  شتریبا شدت ب ،و در ادامه 2445در سال  ينگیکاهش محسوس در سبز نیمطالعه نشان داد که اول

 جیکرده است. نتا دایکاهش پ -40/2سال به  نیمنطقه در ا یهاجنگل NDVI داستاندار Zنمره  کهیطورهداده است، ب

د مور یهااستان یهامختلف جنگل یهادر قسمت يدگینشان داد که خشک کیمورفومتر یهايژگیو و يدانیم يبررس

ارتباط  ي. بررسستین ياصخ بیش ایبه جهت، ارتفاع و  مربوط دهیپد نیمطالعه با شدت و ضعف متفاوت رخ داده است و ا

و رطوبت خاک نشان داد که در حالت  گرد و غبار ،يمورد مطالعه با رخداد خشکسال یهااستان یهاجنگل ينگیسبز نیب

 العهمورد مطمنطقه  یهادرختان جنگل ينگیکاهش سبز ياصل لیاز دلا يکی ،در مقدار بارش و کاهش آن راتییتغ يکل

مقدار رطوبت خاک  ،يخشکسال یهادوره شیکاهش بارش و افزا جهیو نه ماه است. در نت 42 يزمان یهااسیدر مق ژهیوبه

کاهش رطوبت خاک و  ایو  شیها، همراه با افزاسال شتریدر ب ،جهیاست. در نت افتهی شیکاهش و رخداد گرد و غبار افزا

 میقوجود ارتباط مست انگریاست که ب هکرد دایپ شیافزا ایکاهش و  زیمنطقه ن یهاجنگل ينگیگرد و غبار، مقدار سبز

 .  استها جنگل ينگیگرد و غبار و سبز نیرطوبت خاک و ارتباط معکوس ب نیب

NDVI، دور از سنجش ، سبزینگي،زاگرس اقلیم، :کلیدی هایواژه

 مقدمه

اکوسیستم کره خاکي از  يها بخش مهمجنگل

در چرخه حیات تاثیرات بسیار مثبتي نظیر هستند که 

 یهاهزحفاظت حو ،یجو یمطلوب غلظت گازها حفظ

ثبات  نیتضم ،يستیتنوع ز یبرا ستگاهیحفظ ز ز،یخآب

 را بر جای يحتفری-يچوب و خدمات رفاه دیخاک، تول

، Kamau؛ 2440و همکاران،  Bravo) گذارندمي

 ریاخ یهادهه يط ،يمناطق جنگل شیپا(. 2444

در مناطق  يجنگل یهاپوشش يدهنده روند کاهشنشان

کاهش پوشش . (FAO ،2424) مختلف جهان است
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 یبراهای پوشش جنگلي رقم نیب رقابتدرختان، 

حمله آفات و از  ياشن یهانور و آب، اختلال افتیدر

 یبادها نظیر يمیاقل یحد یرخدادهاوقوع حشرات، 

 شوديم جادیا يانسان یهاها( و دخالتو توفان دیشد

(Pietrzyk  وLindenbergh ،2441). راتییتغ نیا، 

سطح  کیجهان در  یهاجنگل يتمام یممکن است برا

( با نیدرصد کره زم 44) یهکتار اردیلیم 44/1

؛ FAO ،2444) رخ دهد یيایمتفاوت جغراف یهايژگیو

Pan  ،2444و همکاران). Colombo  و همکاران

  Weltzin (2444،)Voseو  Hanson ( در کانادا،4880)

و همکاران  Arend متحده، الاتی( در ا2442و همکاران )

 ،اروپا در( 2444و همکاران ) Hanewinkel ( و2442)

 انیب يجنگل يبر مناطق میاقل رییبا مطالعه اثرات تغ

-یانزاثرات  يو حرارت يآب یهاتنش شیکردند که افزا

دارد و سبب کاهش  يجنگل یهاستمیبر اکوس باری

مناطق  نیا يستیز طیمحو  یعملکرد و ارزش اقتصاد

 . خواهد شد

 ونیلیم 41بر  بالغ يبا داشتن مساحت ،رانیکشور ا

عوامل  راتییتغ یامدهایهکتار جنگل در معرض پ

 ؛بخش قرار دارد نیدر ا يانسان یهاو دخالت يعیطب

ها، مراتع و بر اساس گزارش سازمان جنگل کهیطوربه

از  یادیقسمت ز ،ریاخ هایدهه يکشور، ط یزداریآبخ

در حال خشک  ایو  يدگیزاگرس دچار خشک یهاجنگل

منطقه زاگرس از نظر وسعت،  یهاشدن است. جنگل

به تیاهم يجوامع محل شتیمع نیماتتنوع گونه و 

(.Fathnia ،2447و  Papoli Yazdi) دارند سزایي

 44های زاگرس در گذشته بیش از مساحت جنگل

 هیرويهای ببرداریدلیل بهرهمیلیون هکتار بود، اما به

ش پوشها با تاجطي سالیان متمادی، مساحت این جنگل

 حدود پنج میلیون هکتار و با تاج ،درصد پنجبیش از 

پوشش بیش از یک درصد، هفت میلیون هکتار برآورد 

؛ Ebrahimi Rostaghi ،2444و  Jazirehi) شده است

Alijanpour  ،نیا تیبا توجه به اهم  (.2444و همکاران 

پژوهشگران  جهتو ها همواره موردآن راتییها، تغجنگل

(.Miri ،2446) مرتبط بوده است یهارشته

وط بل یهاجنگل يدگیبر خشک ،میاقل رییاثر تغ

 ياسشناهیگبا استفاده از مطالعات توان ميغرب کشور را 

کرد و نشان داد  يبررس يو مطالعات دورسنج يدرخت

 يعنوان عامل اصلبه يو آب يحرارت یهاکه تنش

مطرح است و  ربلوط غرب کشو یهاجنگل يدگیخشک

و  میطور مستقمنطقه به یيآب و هوا طیدر شرا رییتغ

 .منطقه شده است نیسبب زوال درختان ا میرمستقیغ

Rostamnia  وAkhoondzadeh (2446)، استفاده از  با

و  يدگیخشک يبه بررس لندستماهواره  ریتصاو

روند  شیدر افزا و غبار گردبارش و  راتییتغ یرگذاریثات

ه پرداختند ک لامیاستان ا يدرختان جنگل يدگیخشک

 40بارش و  راتییتغ یدرصد 62ها، سهم آن جینتا

همکاران  و Heshmati .خاک را نشان داد و گرد یدرصد

 دکرینقش حفظ رطوبت خاک با رو ي( به بررس2446)

 يدگیخشک دهیآب باران در مقابله با پد یآورجمع

 جیزاگرس استان کرمانشاه پرداختند. نتا یهاجنگل

با  ژهیوداد که حفظ رطوبت خاک به نشانها آن

درختان  یایسبب اح توانديشده ممحافظت یهاروش

و همکاران   Kooh Soltani.شود يدر سطح قابل قبول

بلوط  یهاجنگل يدگیخشک لیپتانس ي( با بررس2440)

کردند که مناطق  انیبRS و GIS زاگرس با استفاده از

عمق خاک،  شارتفاع، کاه شیبا افزا ،يو غرب يجنوب

 دیدش يدگیمستعد خشک ،يدما و کاهش بارندگ شیافزا

 .جنگل هستند

 Jahanbazy Goujani( با 2440و همکاران )

اثر رخداد گرد و غبار بر زوال  يدانیاستفاده از مطالعات م

بلوط منطقه هلن استان چهارمحال و  یهاجنگل

کردند که رخداد گرد و غبار  انیو ب يرا بررس یاریبخت

از عوامل  يکی توانديبرگ درختان م یها روآن سوبو ر

توان به مي ن،یدر زوال بلوط باشد. همچنثر وم

 و Saghari، (2446) همکاران و Nouriهای پژوهش

 ،(2440) همکاران و Azizi، (2446) همکاران

Roushani Nia ( در ارتباط با عوامل 2440و همکاران ،)

 های زاگرس اشاره کرد. بر خشکیدگي جنگل ثروم

گزارش  ،نیپژوهش و همچن نهیشیاساس پ بر

 و بیکشور، تخر یزداریو آبخ منابع طبیعيسازمان 

 يعیزاگرس در سطح وس ژهیوبه رانیا یهازوال جنگل

رفتن  نیو از ب يدگیرخ داده است که سطح خشک

 یریذرپیثات زانیممختلف با توجه به  يدر نواح هاجنگل

 ،آمار نیآخر طبقمتفاوت است.  ،ها از عوامل مختلفآن

فارس،  یهااغلب در استاندارای خشکیدگي  مناطق

 ،یاریبختو  لرستان، کرمانشاه، چهارمحال لام،یا

ست. ا افتهی گسترشو خوزستان  راحمدیو بو هیلویکهگ
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نشان از بحراني بودن  هااستان نیشده در ا اعلام آمار

 زاگرس دارد یهاتوجهي از جنگلسطح قابل

(FRWMO ،2442 .)

و ها دجنگل يدگیدر خشک ثرومعوامل در ارتباط با 

 راتییاند. تغشده يمعرف هیو ثانو ياصل یهادسته عامل

 د،یشد یغبارها و رخداد گرد ،يخشکسال ،يمیاقل

 ،يفوگرایزیف یهايژگیدر و رییآفات و امراض، تغ انیطغ

 مهمتریناز  نساناز اندازه ا شیب یهادخل و تصرف

 ژهیوبه رانیا یهاجنگل بیدر تخر ثرومعوامل 

 نیدر ا ،رونیا شده است. از انیزاگرس ب یهاجنگل

فاده و است يبیترک دگاهید کیکه با  شد يسع ،پژوهش

و  یسنجش از دور هایروش ،يدانیاز مطالعات م

 ،يخشکسال رخداد یرثات ،در دسترس یاشبکه یهاداده

 هایيژگیرات رطوبت خاک، رخداد گرد و غبار و وییتغ

های بلوط و علل خشکیدگي جنگلمورفومتریک 

های )استانغرب کشور  هایجنگل ينگیسبز راتییتغ

بختیاری( طي و  ایلام، لرستان و چهارمحالکرمانشاه، 

شود. يبررس 2444-2447دوره 

هامواد و روش

 يعیبخش وس ،زاگرس شگاهیرو: منطقه مورد مطالعه

 که از شمال شوديماز سلسله جبال زاگرس را شامل 

 يلشروع و تا حوا رانشهریشهرستان پ يعنیکشور  يغرب

ول با ط یاو منطقه شوديم دهیکش روزآبادیشهرستان ف

. پوشانديرا م لومتریک 244و عرض متوسط  4444

 شیسال پ 5544زاگرس را  یهاجنگل لیتشک خیتار

ما و کاهش د يبارندگ شیاز افزا يکه ناش کننديم رذک

 نیمهمترموجود در آن زمان بوده است. از  بر ساوان

 توانيم ،زاگرسه ضحو یاو درختچه يدرخت یهاگونه

 .Q(، مازودار )Quercus brantii) يرانیبه بلوط ا

infectoriaی(، و( ولQ. libaniک ،)یکم (Acer 

monspesulanum( بنه ،)Pistacia mutica کلخونگ ،)

(P. khinjuk( بادام ،)Amygdalus scoparia داغداغان ،)

(Celtis caucasica( دافنه ،)daphne sp ارس ،)

(Juniperus excelsaو گلاب )ي (Pyrus spاشار ) کرده 

(Sagheb Talebi  ،منطقه مورد 2441و همکاران .)

 در هاجنگل نیاشامل  ،وهشپژ نیمطالعه در ا

لرستان و چهارمحال و  لام،یکرمانشاه، ا یهااستان

(. 4است )شکل  یاریبخت

های های هدف و ایستگاهموقعیت جغرافیایي استان -1شکل 

 مطالعه سینوپتیک منتخب در سطح منطقه مورد

 یکتفک هر استان را به یهامساحت جنگل ،4جدول 

مورد  یهااستان یهامساحت کل جنگل .دهديم نشان

هکتار است که استان لرستان با  2744416 ،مطالعه

سطح جنگل و استان  نیشتریب، هکتار 4226441

 نیکمتر ،هکتار 446140با  یاریچهارمحال و بخت

مورد مطالعه دارا  یهااستان نیمساحت جنگل را در ب

 .هستند

های مورد مطالعههای استانمساحت جنگل -1جدول 

 استان
مساحت

(ha) استان

مساحت 

(ha) جنگل

درصد مساحت 

جنگل به کل 

استان

18/14 4226141 2048816 لرستان

45/42 614667 2442254 ایلام

25/24 520547 2106728 کرمانشاه

چهارمحال 

 و بختیاری
4644161 446140 64/24

57/44 2744416 0848407 مجموع

 یبرا مورد استفاده یهاداده: های مورد استفادهداده

 یهاداده ،يدانیم یهاشامل داده ،پژوهش نیانجام ا

ات و اطلاع ،يهواشناسسازمان  کیتنوپیس یهاستگاهیا

 یهاسال يط يدانیم یهابودند. برداشت یاماهواره

دچار  یهاتوده يمکان تیبا ثبت موقع ،4480تا  4481

روزه  NDVI 46انجام شد. محصول  يدگیخشک

 کینوپتیس یهاستگاهیا یهاداده س،یمود نجندهس

دوره  يشامل بارش ماهانه ط يسازمان هواشناس

و  يمنظور محاسبه خشکسالبه ،2447-4884

مدل  یهاآن )تداوم، شدت و مدت(، داده یهايژگیو

منظور متر، به 44 يبا دقت مکان SRTM يارتفاع يرقوم
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 خاکرطوبت  یهاداده ،یمورفومتر یهايژگیو يبررس

، 44-14، 4-44در اعماق مختلف ) 4GLDAS مدل

گرد و غبار  دهی( و پدمتريسانت 444-244و  444-14

 رهایمتغ نیاثرات ا يمنظور بررس( به47و  46 ی)کدها

 .استبلوط  یهاجنگل يدگیبر خشک

به هدف پژوهش،  دنیمنظور رسبه: روش پژوهش

 یو آمار يدورسنج ،يدانیم یهااز روش يبیترک

راکز م یکه در ابتدا با همکار بیترتنیبداستفاده شد. 

مورد  یهااستان یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یتحق

 4481-4480دوره  يمنطقه ط یهااز جنگل ،مطالعه

 ها،دیبازد نیا يانجام شد. ط یمتعدد یدهایبازد

 شدن در حال خشک ای و شده خشک یهاپهنه

 یراب ،ها ثبت شد. در ادامهآن يمکان تیو موقع شناسایي

 راتییروند تغ یو آشکارساز يطبقات جنگل کیتفک

دوره  کی یروزه برا 46 سیمود ریها، تصاوآن ينگیسبز

 افتیدر USGS ی( از تارنما2444-2447ساله ) 40

 ياهیپوشش گ فمختل هایطبقه نییتع یشد. برا

طبقات جنگل از  یمورد مطالعه و جداساز یهااستان

 طیدر مح،  ISODATAنشدهنظارت یبندروش طبقه

استفاده شد.  ERDAS افزارنرم

 مقدار نیشتریب یمبنا بر ،طبقه نیبهتر نییتع

شد.  انجام ،یریپذکیتفک کمینهو  نیانگیم یهاشاخص

آمده از دو  دستبه ریکه بر اساس مقاد بیترتنیبد

 نیانگیکه ارزش م ایشاخص نامبرده، شماره طبقه

 نیو همزمان ارزش کمتر ،در اوج یریپذکیتفک

ط متوس کیپ کی یآن طبقه دارا یبرا یریپذکیتفک

دهنده تعداد باشد، نشان گرید طبقات به نسبت

 منطقه مورد مطالعه است یمطلوب برا هایطبقه

(Miri ،2446؛ Nguyen، 2444) .تعداد  نییپس از تع

 يو مناطق جنگل یاهيپوشش گطبقه مطلوب، نقشه 

روند  ر،یتصو NDVI 411 ریاستخراج و با استفاده از مقاد

 تراکم، کم جنگل به مربوط طبقات ينگیسبز راتییتغ

نشان  2444-2447دوره  طي ،متراکم و متوسط تراکم

جنگل  هایدقت طبقه يابیارز ،ذکر است داده شد. قابل

و گوگل ارث  ریتصاو ،يدانیم یهابر اساس برداشت

.هر طبقه انجام شده است يفیط یامضا

1 Global Land Data Assimilation System 

 ،يرخداد خشکسال ریثات يمنظور بررسبه ،ادامه در

 ينگیسبز راتییگرد و غبار و رطوبت خاک بر تغ

مورد مطالعه، با مراجعه به سازمان  یهاجنگل

بارش و گرد و غبار  یهاکل کشور داده يهواشناس

 و از کینوپتیس یهاستگاهیا ی( برا45و  46 ی)کدها

 GLDASرطوبت خاک مدل  یهاداده NOAA یتارنما

، 4-44اعماق مختلف ) یبرا ،درجه 25/4 يبا دقت مکان

شد. هی( تهمتريسانت 444-244و  444-14، 14-44

 یهاداده يفیو ک يکم یهايژگیو يپس از بررس

با  نقص، یدارا یهاستگاهیا یهاداده شده،افتیدر

شد و در ابتدا با  یبازساز نگیجیاستفاده از روش کر

 يرخداد خشکسال 2SPI ياستفاده از شاخص خشکسال

( محاسبه شد. يآن )شدت، تداوم و سخت یهايژگیو و

گرد و غبار و رطوبت خاک در  یهاداده ن،یهمچن

ورد م یهااستان طیو شرا ،يسالانه و ماهانه بررس اسیمق

تغییرات رخداد گرد و غبار و فراواني مطالعه از نظر 

با استفاده از رابطه  ،تی. در نهاشد لیرطوبت خاک تحل

ها جنگل ينگیسبز راتییتغ نیارتباط ب يخط ونیرگرس

، سهمختلف ) يزمان یهااسیدر مق يبا رخداد خشکسال

 اسیماهه(، با رخداد گرد و غبار در مق 42و  نه، شش

رطوبت خاک در اعماق مختلف  راتییو با تغ ،سال يزمان

شد. يبررس ،2444-2447دوره مورد مطالعه  يط

 و بحث نتایج

در  ،يدانیم یدهایبر اساس بازد: مطالعات میدانی

مناطق بارز لردگان، منطقه  یاریاستان چهارمحال و بخت

مشرف به سد  يجنوب یهاشده هلن، دامنهحفاظت

محمد،  دیس گویپشتکوه فلارد، چ یهاکارون، جنگل

و دره گرم شهسوار از جمله مناطق مهم  ،دلهیب یروستا

 بلوط يدگیو سرخشک يدگیخشک دهیمواجه با پد

مانند منطقه بارز  ،از مناطق ذکر شده يهستند. در برخ

 کلش بهو  عیوسدر سطح  يدگیخشک دیگسترش شد

استان منطقه  نیدر ا ن،یرخ داده است. همچن ایتوده

هکتار و در  44444معادل  يسطح کمدستسد کارون 

و دره گرم  دلهیب یمشرف به روستا يدامنه جنوب

هکتار  5444معادل  يسطح کمدست زیشهسوار ن

 يدگیکامل برگ و خشک شیخزان، عدم رو ریدرگ

2 Standardized Precipitation Index 
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عدم رشد کامل درخت،  طیاند که با تداوم شراشده

مناطق شکل گرفته است.  نیدر ا يدگیخشک یهاتوده

استان  یهااز جنگل یامناطق گسترده گر،ید یاز سو

 محمد، با مشکل دیس گویدر پشتکوه فلارد، ساطح و چ

به  ندهیدر آ ،ممکن است هاند کرو شدههزوال روب

 .شوند لیتبد دیجد يدگیخشک یهاکانون

در سطح استان لرستان نشان داد  يدانیم یدهایبازد

 جنوب یهادر قسمت شتریبلوط ب یهايدگیکه خشک

مانند کوهدشت،  يو غرب رخ داده است و مناطق غرب

مناطق از نظر  نیتريآباد از بحرانپلدختر و خرم

 نی. در ارونديشمار مهبلوط ب یهاجنگل يدگیخشک

 و يدگیسرخشک گر،ید یهاهمانند استان زیاستان ن

 به نسبت یشتریسهم ب ،درختان ينگیکاهش سبز

 با درصد بالا دارد. در يدگیخشک ایکامل و  يدگخشکی

 به هوابست هايدگیمشخص شد که خشک يدانیم يبررس

 نیو ا ستندین يارتفاع مشخص ایو  بیجهت ش ب،شی

 یدر واحدها دیشد ایو  يیجز یهابا اختلاف دهیپد

 .استرخ داده  یمختلف کاربر

 لامیاستان ا یهادر سطح جنگل يدانیم يبررس

ر د يدگیخشک دهیپد زیاستان ن نینشان داد که در ا

 رشتیب يدگیمناطق مختلف رخ داده است. رخداد خشک

 يدر مناطق ،نیا وجود با .است يدگسرخشکی شکل به

کامل  يدگیخشک انیتجر گلزار و اه،یمانند مله س

 ،فاوتمت یهابیو جهت ش بیدرختان در ارتفاعات، ش

 .وضوح قابل مشاهده استبه

در استان کرمانشاه نشان  يدانیم یهايبررس جینتا

 به رشتیاستان ب یهادر سطح جنگل يدگیداد که خشک

در  ،نیا وجود رخ داده است. با يدگیشکل سرخشک

بوژان، جلاوند و عثمانوند در  یهامانند جنگل يمناطق

منطقه گهواره  یهااستان و جنگل شرق و جنوبجنوب 

 زیکامل ن يدگیخشک بغر آباددر شمال شهرستان اسلام

 يدگیخشک شتریمناطق ب نیاتفاق افتاده است. در ا

 مترسانتي 45 تا 44 حدود قطر با و زادشاخه یهاهیپا

با  يدر نقاط ،يدانیرخ داده است. بر اساس مشاهدات م

 لغزش،نیزم ،مفرط یشخم، چرا ،يزنسابقه سرشاخه

برای  ژهیوبه ،يدگیخشک نسبت ،یسوزو آتش شیفرسا

ر مرز د طیشرا نیبود. ا شتریب دهیکاملاً خشک یهاهیپا

 دتری، شدو زراعت که قبلاً جنگل بوده ،جنگل موجود

است.

پژوهش گروه وسیلهبه هشد انجام میداني مطالعات طي ،هدف هایاستان هایجنگل از بازدید -2 شکل

 و روند تغییرات سبزینگی تفکیک مناطق جنگلی

های میداني و برداشت پس از انجام بررسي: هاجنگل

ای ماهوارهنقاط دچار خشکیدگي، با استفاده از تصاویر 

 های هدفلندست مناطق جنگلي استان و مودیس
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های در طبقه هاآنو روند سبزینگي  ،(4استخراج )شکل 

ي شد. پس از انجام مطالعات میداني و بررسمختلف 

برداشت نقاط دچار خشکیدگي، با استفاده از تصاویر 

های ای مودیس و لندست مناطق جنگلي استانماهواره

در  هاآنو روند سبزینگي  ،(4 هدف استخراج )شکل

 ي قرار گرفت.بررس موردمختلف  طبقات

های هدفاستخراج مناطق جنگلي استان و ISODATAتکنیک  اساس برهای مختلف تعداد طبقه مطلوب برای تفکیک کاربری -3شکل

 ،تراکم کم یهاجنگل ينگیسبز روند ،1 شکل در

 نشان مطالعه مورد یهااستان در متراکم و متراکممهین

 متوسط آمده، دستبه جینتا اساس بر. است شده داده

NDVI در ،25/4 مطالعه مورد منطقه یهاجنگل سالانه 

 متوسط تراکم طبقه ،28/4 متراکم یهاجنگل طبقه

 یآمار دوره يط. است 24/4 تراکم کم طبقه و 25/4

 در 2446 سال یبرا NDVI زانیم نیشتریب ساله، 40

 جنگل طبقه در 64/4 مقدار با ينگیسبز نهیشیب زمان

 کاهش نیاول ،دوره یابتدا در. است شده ثبت متراکم

 الس در منطقه یهاجنگل ينگیسبز زانیم در محسوس

. است داده رخ ،2440 سال در بیشتر میزان به و 2445

 در منطقه یهاجنگل NDVI متوسط ،2440 سال يط

 در و 24/4 متوسط تراکم طبقه ،24/4 متراکم طبقه

 طقهمن نیانگیم به نسبت که است 46/4 تراکم کم طبقه

 ربعلاوه سال نیا يط. اندشده همراه يمحسوس کاهش با

 لیااو يعنی ينگیسبز نهیشیب زمان در کاهش کهنیا

 زین سال یهاماه ریسا در ،است داده رخ ماه بهشتیارد

 . است نییپا

2444-2447 دوره طي ترا یاماهواره تصاویر از استفاده با جنگل مختلف طبقات سبزینگي روند -4 شکل

 یهاجنگل مختلف یهاپوشش سهیمقا و يبررس

 انگریب زین یآمار دوره يط مطالعه مورد یهااستان

 است 2445 و 2440 یهاسال در NDVI زانیم کاهش

 منطقه در يکاهش روند بودن ریفراگ دهندهنشان که

 مورد دوره دوم دهه در(. 1 شکل) است مطالعه مورد

 رد مطالعه مورد یهاجنگل ينگیسبز نهیکم ،يبررس
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. است داده رخ -75/4 استاندارد Z نمره با 2444 سال

 مورد منطقه یهاجنگل ينگیسبز يکل روند يبررس

 از يبرخ در درختان ينگیسبز که دهديم نشان مطالعه

 بوده همراه شیافزا با بعد به 2441 سال از ژهیوبه هاسال

 لعوام رییتغ نتیجه در توانديم شیافزا نیا که است

 یهاتیفعال ای و( بارش شیافزا مانند) رگذاریثات يعیطب

.باشد مطالعه مورد یهاجنگل سطح در يانسان

 مورد یهاجنگل  NDVI متوسط استاندارد Z نمره

 در که طورهمان. است ، آورده شده2 جدولدر  مطالعه

 مورد یهااستان يتمام یبرا است، مشخص جدول

 ت،اس برخودار ينگیسبز نیکمتر از 2440 سال ،يبررس

 کل یبرا سال نیا در استاندار Z نمره مقدار کهیطورهب

 کرمانشاه استان ،-14/2 لامیا استان ،40/2 منطقه

 و چهارمحال استان و -24/2 لرستان استان ،-40/2

 .آمد دستبه -40/2 یاریتبخ

های مورد مطالعهاستانهای جنگلسالانه  NDVIاستاندارد  Zمقادیر نمره  -2جدول 

متوسط چهارمحال و بختیاری لرستان کرمانشاه ایلام سال

2444 - 42/4  - 15/4  - 24/4  - 45/4  - 45/4  

2444 - 11/4  - 45/4  - 21/4  - 17/4  - 47/4  

2442 47/4  44/4  77/4  87/4  54/4  

2444 28/4  15/4  62/4  02/4  51/4  

2441 16/4  46/4  21/4  01/4  65/4  

2445 - 65/4  - 74/4  - 18/4  46/4  - 15/4  

2446 42/4  44/4  46/4  46/4  28/4  

2447 28/4  50/4  61/4  42/4  40/4  

2440 - 14/2  - 40/2  - 24/2  - 08/4  - 40/2  

2448 25/4  88/4  26/4  24/4  14/4  

2444 42/4  60/4  44/4  05/4  16/4  

2444 - 05/4  - 48/4  - 40/4  - 74/4  - 75/4  

2442 - 42/4  - 46/4  - 22/4  50/4  - 16/4  

2444 - 40/4  18/4  - 44/4  44/2  54/4  

2441 27/4  44/4  20/4  15/4  44/4  

2445 04/4  54/4  64/4  42/2  21/4  

2446 25/4  28/4  40/4  42/4  26/4  

2447 - 84/4  - 65/4  - 42/4  45/4  - 66/4  

های زماني از مقیاس: خشکسالی یرثاتبررسی 

شده در این پژوهش، نتایج رخدادهای  بررسي

عنوان نمونه در به ،ماهه 42خشکسالي در مقیاس زماني 

 نشان داده شده است.  ،5شکل 

 کلي حالت در ،SPIشاخص  بر اساس

 مطالعه موردسطح منطقه  درداده رخ هایخشکسالي

 مختلف مناطق در و ندارد منظمي مکاني الگوی

 نای .است شده ثبت مختلف مقادیر با هایخشکسالي

خشکسالي )تداوم،  مختلف هایویژگي برای شرایط

 زماني هایمقیاس در نیز بزرگي، شدت و سختي(

 متفاوت رفتار این، وجود با. استمشاهده قابل مختلف

مورد  یهااستان سطح در داده رخ هایخشکسالي

 به نسبت هماهشش و سه زماني مقیاس در مطالعه

 .است بیشتر( ماهه 42 و نه) بالاتر زماني هایمقیاس

 کانيم رفتار بالاتر زماني هایمقیاس در ،دیگر يعبارتبه

 .دارند هم به بیشتری شباهت خشکسالي هایویژگي

ارتباط بین رخداد خشکسالي با تغییرات سبزینگي 

نشان  ،6ی مورد مطالعه در شکل هااستانی هاجنگل

نمودارهای همبستگي، در  بر اساسداده شده است. 

های زماني مختلف بین رخداد خشکسالي و یاسمق

ي تگهمبسمیزان  بیشینه ،ی منطقههاجنگلسبزینگي 

ر وجود دارد. ی دوره گذر و اواخر فصل بهاهاماهدر 

از ماه مارس  هاجنگلبا شروع دوره رشد  ،دیگريعبارتبه

هر مقدار که  ،خردادماهدر  هاجنگلو اوج سبزینگي 
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 میزان سبزینگي درختان ،میزان خشکسالي کمتر باشد

بیشینه گستردگي مکاني میزان شود. يمبیشتر 

ا رخداد ب هاجنگلبین تغییرات سبزینگي  ،همبستگي

برای استان ایلام  مطالعه موردمنطقه  خشکسالي در

های یاسمقمشاهده شد که این گسترش مکاني در 

 42است. در مقیاس زماني  مشاهدهقابلزماني مختلف 

بیشینه میزان همبستگي بین  ،ماهه در استان ایلام

در ماه  72/4با رخداد خشکسالي  هاجنگلسبزینگي 

اکتبر، در استان در ماه  66/4یل، در استان کرمانشاه آور

و در استان چهارمحال و  ،در ماه مي 67/4لرستان 

 آمد.  دستبهدر ماه آوریل  62/4بختیاری 

خشکسالي شدت و ،سختي ،بزرگي ،مدت یهانقشه -5 شکل

 ارتباط ،7 شکلرخداد رطوبت خاک:  ریثات یبررس

 العهمط مورد منطقه یهاجنگل ينگیسبز راتییتغ نیب

 و محدوده کل یبرا را خاک رطوبت راتییتغ با

 نشان ساله 40 دوره يط استان هر یبرا ،نیهمچن

 شده هیته ینمودارها یرو که طورهمان .دهديم

 ،يبررس مورد یهاسال يتمام در چند هر ،است مشخص

 راتییتغ با مختلف اعماق در خاک رطوبت راتییتغ نیب

 ترشیب  در اما ندارد، وجود میمستق ارتباط ينگیسبز

 شده همراه کاهش با خاک رطوبت مقدار که يیهاسال

 مطالعه مورد منطقه یهاجنگل ينگیسبز مقدار است،

 در و اندداشته کاهش زین هدف یهااستان ،نیهمچن و

 در خاک رطوبت شیافزا با همراه یهاسال در ،مقابل

 شده شتریب زین درختان ينگیسبز مقدار ،مختلف اعماق

. اندبوده ترشاداب مطالعه مورد منطقه یهاجنگل و است

 مثبت ریمقاد  نیب يهماهنگ عدم لیدلا از يکی

 يخشک ،هاسال از يبرخ در خاک رطوبت با ينگیسبز

 .است بعد سال در آن جبران عدم و قبل سال در دیشد

 عنوانهب ،NDVIشاخص  نیب يهمبستگ ریمقاد يبررس

عمق در خاک رطوبت ریمقاد اب هاجنگل يشاداب هینما

 ریمقاد نیدر مجموع ارتباط ب ،داد نشان مختلف یها

 ،ها با رطوبت خاک در اعماق مختلفجنگل ينگیسبز

 نیاط بمقدار ارتب نیشتریاست که ب میارتباط مستق کی

 14رطوبت خاک در عمق  ریدرختان با مقاد ينگیسبز

     آمد. دستبه نیاز سطح زم یمتريسانت 444تا 
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های مورد مطالعهماهه در استان 42همبستگي بین تغییرات سبزینگي جنگل با رخداد خشکسالي در مقیاس زماني  -6 شکل

با تغییرات رطوبت خاک  مورد مطالعهی منطقه هاجنگلارتباط بین تغییرات سبزینگي  -7شکل 
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بررسي  منظوربه: رخداد گرد و غباریر ثاتبررسی 

اثرات رخداد گرد و غبار بر تغییرات سبزینگي 

، روند سبزینگي مورد مطالعههای منطقه جنگل

و با فراواني  ،های منطقه در مقیاس سالانه تهیهجنگل

رخداد سالانه گرد و غبار کل منطقه و هر استان طي 

با استفاده  ،(. در ابتدا0 شکلساله مقایسه شد ) 40دوره 

از روابط خطي ارتباط بین تغییرات مکاني و زماني 

با رخداد گرد و غبار در سطح منطقه  هاجنگلسبزینگي 

مقدار ضریب  ،ي شد که نشان دادبررس مورد مطالعه

است و  6/4تعیین و همبستگي بین دو پارامتر کمتر از 

رابطه چندان زیادی بین تغییرات دو پارامتر  ،در مجموع

 وجود ندارد.

 

 

 
 با رخداد گرد و غبار مطالعه موردی منطقه هاجنگلارتباط بین تغییرات سبزینگي  -8شکل 

 

  یریگجهینت

 ،نیگروه پژوهش و همچن يدانیم هایيبررس جینتا

و منابع  یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق یهاگزارش

نشان داد که  مورد مطالعه یهااستان يعیطب

مناطق مانند  برخي در چند هر دادهرخ یهايدگیخشک

 یهاشده هلن، دامنهمناطق بارز لردگان، منطقه حفاظت

مشرف به سد کارون در استان چهارمحال و  يجنوب

گلزار، مله پنجاب در استان  ان،یمناطق تجر ،یاریبخت

منطقه کله زرد در استان کرمانشاه و در  لام،یا

 ایپهنه شکل استان لرستان به يجنوب غرب یهاقسمت

ورت صبه شتریب دهیپد ،نیا وجود مشاهده است، با قابل

 یهااز جنگل یادیز یهادر قسمت يدگیسرخشک

 و Miri (2446) های. در پژوهشتمنطقه رخ داده اس

Noroozi (2445) ر د يدگیگزارش شد که سرخشک زین

 ن،یغالب است. همچن دهیبلوط زاگرس پد یهاجنگل

 یهادر قسمت يدگینشان داد که خشک يدانیم يبررس

مختلف منطقه مورد مطالعه با شدت و ضعف متفاوت 

ا ی و ارتفاع جهت، به وابسته دهیپد نیرخ داده است و ا

 ه باشد برداشت یهانمونه قیتلف. ستین يخاص بیش

 زین ALOS مدل بیو جهت ش بیارتفاع، ش یهانقشه
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 درصد ،ینا وجود است. بامطلب  نیکننده ا دییتا

 شتربی نسبت رو به آفتاب به یهادر دامنه يدگیخشک

و  يآب ازین شیافزا لدلیبه توانديم شیافزا نیبود که ا

 شتریب یریگآفتاب باکاهش رطوبت خاک در مناطق 

 باشد. 

 یهااسیدر مق یاماهواره ریپردازش تصاو جینتا

کاهش  نیروزه و سالانه نشان داد که اول 46 يزمان

از  يمحدود به طبقه خاص يو شاداب ينگیسبز

و در هر سه طبقه متراکم،  شوديمنطقه نم یهاجنگل

 رخداد ،يرخ داده است. از نظر مکان متوسط و کم تراکم

 یترشیو کرمانشاه مساحت ب لامیدر استان ا يدگیخشک

ر د يدگیخشک هایپهنه. دارد دیگر استان دو به نسبت

استان  يغرب یهاقسمت لام،یشهرستان ا رامونیپ

 جنوب هاین و بخشلرستا استان غرب کرمانشاه، شمال

 یشتریب وسعت یاریاستان چهارمحال و بخت غربي

 نیاول ،يماندارند. از نظر ز گردی مناطق به نسبت

منطقه در سال  یهاجنگل ينگیکاهش سبز یهانشانه

از  هیاول یها( است که با گزارشيشمس 4404) 2445

 .ها مطابقت داردجنگل يدگیخشک

و عوامل  يدگیرخداد خشک نیب يسنجارتباط

و گرد و غبار نشان داد که اگرچه در همه  يخشکسال

کاهش مقدار  ایو  شیافزا نیب يمورد بررس یهاسال

 ای شیشده و گرد و غبار با افزا شاخص بارش استاندارد

درختان منطقه مورد مطالعه ارتباط  ينگیکاهش سبز

ا دوره ب یهاسال شتریب یوجود ندارد، اما برا يمیمستق

آن،  يشدت و بزرگ شیو افزا يرخداد خشکسال

 ينگیمقدار سبز ،رخداد گرد و غبار شیبا افزا ،نیهمچن

با کاهش شدت و تداوم  .استکرده  دایدرختان کاهش پ

 ينگیمقدار سبزنیز  و کاهش گرد و غبار  يخشکسال

 است. افتهی شیمنطقه مورد مطالعه افزا یهاجنگل

از  يکی ،يکه در حالت کل گفت توانيم ،رونیازا

منطقه مورد مطالعه  یهاجنگل ينگیکاهش سبز لیدلا

همچون  یحد یهادهیدر مقدار بارش و رخداد پد رییتغ

 یهااسیارتباط در مق نیو گرد و غبار است. ا يخشکسال

ها همراه در سطح استان ادیز یهاسه ماه با تفاوت يزمان

 یهااسیمق ژهیوبه ربالات يزمان یهااسیاما در مق ،است

 ينگیکاهش سبز نیب يمقدار همبستگ ،ماه 42 نه و

هدف  یهادر سطح استان يدرختان و رخداد خشکسال

  .رسديم 6/4و به  کنديم دایپ شیافزا

 ينگیبر کاهش سبز يخشکسال یرگذاریثات نهیشیب

که در  . چرااستدر اواخر دوره سرد سال و فصل بهار 

در اواخر زمستان )آغاز دوره  رشدوره کاهش با نیا

رشد( و ادامه آن در فصل بهار )کاهش بارش در دوره 

سبب تنش  ،يرشد درختان جنگل( و رخداد خشکسال

 ،تیو در نها شوديم یيتنش دما شیو افزا يرطوبت

ورد ممنطقه  یهادرختان جنگل ينگیسبب کاهش سبز

 قاتیدر تحق. شوديدوره گرم سال م یهادر ماه مطالعه

 یهابر نقش تنش نیز (2445و همکاران )  Aziziشابهم

 ينگیو کاهش سبز يدگیدر خشک يو حرارت يآب

 اند. کرده دیکات لامیبلوط ا یهاجنگل

 راتییرطوبت خاک و تغ ریمقاد نیارتباط ب يبررس

 يادابو ش ينگیسبز زانیم راتییبا تغ ،آن يو زمان يمکان

 جموعمنطقه مورد مطالعه نشان داد که در م یهاجنگل

 کی درختان يشاداب يعبارتو به ينگیسبز ریمقاد نیب

 14ارتباط در عمق  نیکه ا داردوجود  میارتباط مستق

 نییتع بیمقدار ضر ،عمق نی. در اشوديم شتریب 444تا 

قه کل منط یدرختان و رطوبت خاک برا ينگیسبز نیب

 14/4استان لرستان به  یمقدار برا نهیشیو در ب 24/4به 

 . رسديم

ا درختان ب ينگیکاهش سبز نیب ادیارتباط ز دمع

 اترییبه تغ ،سوکیاز  ،يرطوبت خاک سطح راتییتغ

به  ،گرید یو از سو نیرطوبت خاک در سطح زم ادیز

درختان بلوط )گسترش  یولوژیزیف یهايژگیو

. شودي( مربوط مترنییدرختان در اعماق پا یهاشهیر

 نیب ،نیزم حسط یمتريسانت 444از  ترنییدر اعماق پا

ها با رطوبت خاک مانند سطح، جنگل ينگیسبز ریمقاد

 نیب نییتع بیوجود دارد و مقدار ضر يارتباط کم

 نیو در بهتر 48/4ها با رطوبت خاک به جنگل ينگیسبز

 .رسديم 22/4استان لرستان به  یحالت برا

 یيو دما يآب یهاگفت که تنش توانيم ،مجموع در

 و يکاهش شاداب ياصل لیاز دلا ،در منطقه مورد مطالعه

 نیزاگرس و تداوم ا یهادرختان جنگل ينگیسبز

 انیطغ یلازم برا طیهمراه فراهم شدن شرابه طیشرا

ها توسط از توان جنگل شیو استفاده ب ،آفات و امراض

منطقه مورد  یهاجنگل يدگیانسان، سبب خشک

 مطالعه شده است.
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 یو قدردان تشکر

پایش و "مشترک این مقاله مستخرج از طرح 

 ینب "های بلوطخشکیدگي جنگل هایشناسایي پهنه

 منابعک و آبخیزداری با سازمان پژوهشکده حفاظت خا

که مراتب تقدیر و  و آبخیزداری کشور است طبیعي

های خارج از تشکر از معاونت جنگل و دفتر جنگل

و منابع  کشاورزی آموزشو ، مراکز تحقیقات شمال

ال رمحاهای کرمانشاه، ایلام، لرستان و چهطبیعي استان

 .شودمياعلام و بختیاری 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the oak forest dieback with respect to drought occurrence, 

soil moisture changes and dust occurrences factors in Ilam, Kermanshah, Lorestan and Chaharmahal 

and Bakhtiari provinces of Iran. The data used were field surveys collected through GPS, MODIS 

satellite imagery, GLDAS Soil Moisture, dust and precipitation data of the meteorological stations of 

the provinces during an 18-years period (2000-2017). The results of the study of greenness values of 

the forests in the study area showed that the first decline occurred in 2005 and repeated more severely 

with much wider spatial extent in 2008. Investigation of the relationship between drought events and 

its spatial and temporal variations with the changes in forests greenness of the study area showed that 

the reduction in precipitation amount is one of the main reasons for forest greenness reduction in the 

study area. The increased frequency of periods of rainfall shortage and drought duration, especially at 

9 and 12-month time scales, showed a significant relationship between drought occurrences and forests 

greenness in the study area. The results indicated that by decreasing precipitation drought periods 

increased, soil moisture decreased, and dust storm occurrences increased. As a result, in most of the 

years, with decreasing soil moisture and increasing dust storms, the forests greenness of the study area 

has decreased and vis versa. Therefore, there is a direct relationship between soil moisture and forest 

greenness while an inverse relationship exists between dust and forest greenness. 
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