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The forests of the Zagros are one of the most important and fundamental 

treasures of the country, which plays a key role in providing water and soil 

resources in this region.The geographical distribution of different plant 

communities is dramatically dependent on climatic conditions. Changes in 

climatic elements, such as precipitation, can cause long-term and short-term 

reactions of various plant colonie. The main purpose of this study is to 

reveal the spatial changeability of Lorestan forest NDVI index in response 

to rainfall changes. The vegetation index of Lorestan was detected using 

Landsat 8 and 5 imageries during 2000-2017. The monthly and annual 

rainfall also has been obtained using accumulated monthly rainfall of 9 

synoptic stations of Lorestan province. The Pearson correlation matrix has 

been used to analyze the relationship between annual variation of forest 

cover area and qnnual rainfall index. The results showed that the EVI> 0.4 

threshold can be considered as the threshold of the province's forest cover. 

The correlation analysis showed that the 18-year time series of forest cover, 

was correlated with the spatial distribution of annual rainfall in Lorestan 

Province by 0.72 that is significant in 0.95 confidence level (P_value=0.05). 

Spatial analysis of the implementation of the greenness estimator model 

showed that the rainfall threshold of oak greenery (EVI> 0.4) was equal to 

320 mm, above which the EVI index increased by 0.88 for each millimeter 

of rainfall growth of the studied oaks.  
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 2322-3917 شـاپـای چـاپـی:

 2878-3863شاپای الکترونیکی: 

 

 لرستان استان بلوط هایجنگل ةآستان سبزینگی شاخص مکانی - زمانی تغییرپذیری بررسی

 بارش تغییرات به پاسخ در

 9عباسی علیرضا ،2خداقلی مرتضی ،*9گندمکار امیر ،9علیرضایی زهرا

 ایران آباد،نجف اسالمی، آزاد دانشگاه آباد،نجف واحد جغرافیا، گروه 9
 ایران تهران، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، مراتع و هاجنگل تحقیقات ةسمؤسّ مرتع، تحقیقات بخش 2

 چکیده  مقاله مشخّصات

 تهممین  در کهه  است کشور زیستیمحیط هایسرمایه تریناساسی و ترینمهم از زاگرس های جنگل پژوهشی مقاله: نوع

 آشکارسهازی  حاضهر  پهژوهش  اساسی هدف کند.می ایفا حیاتی نقش منطقه این خاک و آب منابع

 راسهتا  این در است. بارش تغییرات به پاسخ در لرستان جنگلی سبزینگی شاخص فضایی دینامیک

 2196 تها  2111 آمهاری  دورة بهرای  6 و 3 لندسهت  تصهاویر  از اسهتان  جنگلهی  سبزینگی شاخص

 و منطقهه  سینوپتیک ایستگاه نُه بارش هایداده از استفاده با نیز استان بارش مقادیر شد. استخراج

 3/1 بنهدی شهبکه  بها  یادشهده  آمهاری  دورة بهرای  ،GPCC پایگاه شدةبندیشبکه بارش هایداده

 بلهو   درخهت  971 دقیه   موقعیّت از استفاده با سبزینگی شاخص آستانة شد. فراهم قوسی درجة

 جی.پهی.اسس.  از استفاده با 9318 شهریور و مرداد طی لرستان استان مختلف هایرویشگاه از سالم

 از اسهتفاده  با آمد. دستبه TM و OLI لندست متری سی تصاویر روی از و بردارینمونه گارمین

 آستانة سبزینگی شاخص ایدوره و ساالنه مساحت تغییرات بین ارتبا  فضایی، همبستگی تحلیل

 جنگلهی  سهبزینگی  شاخص فضایی تغییرات حسّاسیت تابع و شد بررسی بارش، و بلو  هایجنگل

 مثابةبه توان می را EVI > 0.4 آستانة که داد نشان نتایج آمد. دستبه خطّی مدل یک برازش با

 هجده زمانی سری که بود آن بیانگر همبستگی تحلیل گرفت. درنظر استان جنگلی پوشش آستانة

 ماهانهه  مقیهاس  در ،داشته همبستگی منطقه در بارش فضایی توزیع با 72/1 جنگلی، پوشش سالة

 سهبزینگی  شاخص با را همبستگی باالترین اردیبهشت، تا اسفند هایماه بارش تجمّعی مقادیر نیز،

 کهه  بهود  آن بیهانگر  سهبزینگی  برآوردگهر  مهدل  اجرای فضایی تحلیل داشتند. شهریور ماه جنگلی

 آسهتانه  ایهن  از بهاالتر  در که بوده مترمیلی 321 برابر (EVI>0.4) بلو  سبزینگی بارشی آستانة

 افهزوده  EVI شهاخص  16/1 بررسهی،  مورد هایبلو  سبزینگی بارش مترمیلی هر افزایش ازایبه

 شود.می

 مقاله: تاریخچة
 9316 اسفند 8 دریافت

 9311 اردیبهشت 6 پذیرش

 9311 بهشتدیار 29 آنالین دسترسی

 ها:کلیدواژه
 ایرانی، بلو  جنگلی، سبزینگی آستانة

 .لندست ماهوارة بارش، تغییرپذیری

 گنههدمکار، زهههرا  علیرضههایی، اسههتناد:

 عباسههی، مرتضههی  خههداقلی، امیههر 

 تغییرپهذیری  بررسی (.9311) علیرضا

 سههبزینگی شههاخص مکههانی - زمههانی

 لرستان استان بلو  هایجنگل آستانة

 و جغرافیها  .بارش تغییرات به پاسخ در
   .917-13 (،9) 91 ،محیط پایداری
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 مهمقدّ
 عناصهر  تغییهرات  اسهت.  وابسهته  اقلیمهی  شهرایط  بهه  گیهری چشهم  ورطه به مختلف، گیاهی جوامع جغرافیایی توزیع
 همهراه بهه  در را گیهاهی  مختلهف  هایکلونی تمدّکوتاه و تبلندمدّ هایاکنشو تواند می بارش، جملهاز شناختی اقلیم
 و نزدیهک  ایانهدازه  تها  هواشهناختی  اقلهیم  عوامهل  و گیهاهی  پوشش ارتبا  .(2197 همکاران، و 9ونگ) باشد داشته

 سهاختار  براسهاس  را خهود  اقلیمی هایستمسی های بندی طبقه کوپن، جملهاز پژوهشگران از بسیاری که است متقابل
 منطقهه  ههر  گیهاهی  پوشهش  و شهناختی اقلهیم  شهرایط  (.9113 ،2پرینس و )گوارد اند داده انجام گیاهی، جوامع یکلّ

 و فنولهوژیکی  نیازههای  رشد، دورة ها،گونه فضایی توزیع اقلیمی شرایط واقعدر ند.دار ایتنیدهدرهم و طرفهدو ارتبا 
 عمهومی  اقلهیم  دل در را یمتعهادل  میکهرواقلیم  گیهاهی  پوشهش  سو،دیگر از و کرده صمشخّ را طبیعی انتخاب یحتّ

 (.2193 همکاران، و 3برهان) دارد داری معنی تفاوت لیهاوّ اقلیم با گاه که دآور می وجودبه منطقه

 یحتّه  بلکه  کشاورزی هایزمین و مراتع ساالنة تغییرپذیری اتنهنه اقلیمی عوامل ترینمهم زا یکی منزلةبه بارش 
 ههای تغییرپهذیری  (.9311 ،همکهاران  و زادهفهرج ) کنهد مهی  رثّمتم نیز را درختان سبزینگی میزان ،ها ریبیما کیفیت،
 و جههانی  مقیهاس  در زیهادی  یهت اهمّ گیهاهی  ینامیهک د بهرای  معمول طوربه هواییوآب عناصر سالیدرون و ساالنه
 منهو   ،اقلهیم  تغییهر  به زمینی هایبومزیست واکنش بینیپیش قابلیت (.9368 همکاران، و )احسانی دارند ای منطقه
 (.9113 ،3ههالررت  و سهکولتز ا و9116 ،4بهروکس  و )پوتر است اقلیمی شرایط و گیاه رشد بین متقابل ارتبا  فهم به

 پوشهش  کهلّ  %41 حدود مساحت، هکتار میلیونشش با و ایران رویشی ناحیة ترینوسیع مثابةبه زاگرس هایجنگل
 و خشهک  ههای جنگهل  عنوانبها  رویشهی  ةناحیه  ایهن  (.9368 همکاران، و احسانی) است گرفته بردر را ایران جنگلی
 و لرسهتان  فهارس،  ههای  اسهتان  زاگهرس،  رویشهی  ةناحی در واقع استان یازده بین رد ،شود می بندیطبقه خشک نیمه

 فاکتورههای  اخیهر  دههة  دو طی .نددار را سوم تا لاوّ یها مقام ،یدرخت و یجنگل یها شگاهیرو وسعت نظراز خوزستان
 ایهن  تخریه   بهرای  دلیهل  هفتاد حدود پژوهشگران و اندانداخته مخاطره به را ارزشمند هایجنگل این حیات زیادی

 سهنجش  وریافنّه  امکانات و العاتاطّ .شودمی نسانیا و محیطی عوامل شامل که اندگرفته نظردر ارزشمند هایعرصه
 بهرای  ابزارهها  رترینثّؤمه  از یکی زلةنمبه ،دارد که نگریکل دید و مناس  فضایی مقیاس و زمانی توالی دلیلبه دور از

 (.9164 همکاران، و 7توکر  9167 همکاران، و 8چاندری) است اقلیم و گیاه بین متقابل ارتبا  ةمطالع
 زمهانی  سهری  داشهتن  ،حهال  زمهان  بهه  نزدیکهی  و بودنروزبه همچون ای ماهواره تصاویر باالی قابلیت به هتوجّ با 

 دور از سهنجش  ،مناسه   فضایی تدقّ و مشترک پوشش داشتن ،دمتعدّ هایموج طول در العاتاطّ برداشت طوالنی،

 و آن نهوع  ،کهانوپی  انهدازة  و تهراکم  میزان مانند العاتیاطّ ستخراجا و داشته را گیاهی پوشش پایش و ارزیابی توانایی
 و منطقهه  ههر  شناختیاقلیم شرایط بین که متقابلی یراتتمث یتاهمّ به توجّه با د.ساز می پذیرامکان را توده ذی میزان
 و داخلهی  پژوهشهگران  ةعالقه  مهورد  موضوعات و هادغدغه از یکی همواره لهئمس این است، برقرار آن گیاهی پوشش
 و هها جنگهل  مکهانی  و زمانی دینامیک در ثیرگذارتم فاکتورهای ترینمهم از یکی بارش یکلّ طوربه است. بوده خارجی
   .(9118 ،6استمان و )آنمبا است مراتع

 و جنگهل  مختلهف  ایهه گونه به هتوجّ بدون و یکلّ طوربه مراتع غنای میزان همچنین و اندرخت سبزینگی درجة 
                                                                                                                                                                          
1- Wang 
2- Goward & Prince 
3- Berhan 
4- Potter & brooks 
5- Schultz & Halpert 
6- Choudhury 
7- Tucker 
8- Anyamba & Eastman 
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 جملهه از پژوهشهگرانی  دارد. بارش به خیر،تمبا هم و زمانهم صورت به هم گیریچشم مکانی و زمانی وابستگی مرتع،
 و زادهفههر  نیهز  و (،2196) همکهاران  و 2شهیفو  (،2191) همکههاران و 9فهر صهدیقی  (،9316) همکهاران  و علیرضهایی 
 و گیهاهی  پوشهش  ینبه  عمهومی  همبسهتگی  بهر  افهزون  اامّه  انهد  دهکهر  اشهاره  هاوابستگی این به (،9318) همکاران

 ایهن  اسهت،  متفهاوت  اقلیمهی  فاکتورهای تغییرپذیری به نیز جنگلی ةگون هر پاسخ و رفتار شناختی،اقلیم فاکتورهای
 پوشهش، تهاج  مختلهف  ههای  تیه   کهه  دشه  اثبات هیتوجّ قابل ورطبه (9312) همکاران و هادیان پژوهش در لهئمس

 رفتهار  ایهن  .اسهت  متفهاوت  بارش از ثیرپذیریتم در نیز مرتع و جنگل رفتار یحتّ  دارند بارش از متفاوتی تمثیرپذیری
 ههای  گونهه  کهه  دادنهد  نشهان  (2196) همکاران و شیفو که یاگونهبه  است شده آشکار هاپژوهش برخی در متفاوت
 از رثّمتهم  همگهی  جنگلهی  ههای  پوشهش تهاج  کهه حهالی در  دارنهد  بههاره  بارش با داری معنی مثبت همبستگی مرتعی

 دینامیهک  در رثیرگهذا تم اقلیمی هایفهلّمؤ از یکی تنها بارش اامّ هستند  بارش سالی بین تغییرات و ساالنه های بارش
   است. گیاهی پوشش هایعرصه مکانی و زمانی
 در ،ریشهه  اطهراف  خهاک  الیهة  دمهای  و پوشهش  تهاج  نزدیک هوای دمای همچون دیگر اقلیمی هایفهلّمؤ برخی 

 دمها  لکهب بارش، تنهانه که ندداد نشان (2191) همکاران و فرصدیقی زمینه این در دارند، اساسی نقش گیاه فنولوژی
 دو در ویهژه بهه  اخیهر  ههای سال در کند.می کنترل را جنگلی هایعرصه مکانی و زمانی دینامیک داریمعنی صورتبه

 ایهن  میهر  و مهر   و تخریه   در و کهرده  درگیهر  را زاگرس بلو  هایجنگل از بسیاری بلو  زوال بیماری اخیر، دهة
 و خشکسهالی  سهیل،  ریزگردهها،  همچهون  اقلیمهی  مخهاطرات  از بسیاری است. داشته اساسی نقش بلو  هایجنگل
 (9316) همکهاران  و علیرضایی است. شده روند این باعث غیره و زیراشکوب، کشت جنگلی، هایعرصه در دام چرای
 هها جنگهل  ایهن  تخریه   در اساسهی  نقهش  لو ب زوال در دخیل مخاطرات از یکی مثابةبه خشکسالی که دادند نشان
 - زمهانی  دینامیهک  از اهیآگ یکلّ طوربه کردند. مشاهده را اثری چنین نیز ،(9318) همکاران و زاده فر .است داشته

 نقهش  هها جنگهل  ایهن  مهدیریت  و ریهزی برنامهه  رد بارش، هایویژگی به اسخپ در زاگرس، جنگلی هایعرصه مکانی
 توانهد، مهی  اقلیمی، عوامل با هاآن مکانی و زمانی ارتباطات رسازیآشکا و هاجنگل این توضعیّ از آگاهی دارد. اساسی
 فضهایی  تغییهرات  بررسهی   رو پهیش  نوشهتار  اساسهی  هدف باشد. هاجنگل این روند بررسی برای قوی ریهشداپیش

 است. بارش از هاجنگل این سبزینگی آستانة تمثیرپذیری و لرستان استان بلو  هایرویشگاه در جنگلی، سبزینگی

 بررسی مورد قةطمن فیمعرّ

 عتنهوّ  سهب   ،افیکیتوپوگر عتنوّ این که است توپوگرافیک عتنوّ ،لرستان استان محیطی هایویژگی ترینمهم از یکی

 زاگهرس  بلهو   ههای جنگهل  وسهعت  لحها  از لرسهتان  استان .(9 )شکل است شده آن اقلیمی هایویژگی و اقلیم در
 دالیهل بهه  اخیر دهة در است. بلو  استان این هایلجنگ غال  گونة و است فارس استان از پس کشور استان دومین
 بیمهاری  دچهار  اسهتان  بلهو   ههای جنگهل  اند،کرده بیان را دلیل هفتاد هطوبمر هایسازمان و صانمتخصّ که مختلف
 از یکهی  اسهت.  کهرده  وارد اسهتان  ارزشهمند  هایجنگل این به سنگینی بسیار هایتخسار که است شده بلو  زوال
 سهنگین نیمهه  و نگینسه  ههای بارش دنبالبه شدید هایسیالب بروز لرستان، استان در جنگل تخری  این هاینشانه

 دو دنبهال  به که بود 9316 فروردین سیل ،آن بارز ةنمون و داشته افزایش بسیار آن فراوانی اخیر هایسال در که است
 خیهز روانهاب  و پرشی  نواحی در همگی که استان مراتع و هاجنگل رفتنازبین دلیلبه دشده،ایجا سیالب بارش، موج

 و شهدید  ههای سیالب ایجاد به منجر خاک، شدید فرسایش بر افزون که شد ایجاد شدیدی سطحی جریانات هستند،
   شد. نیز هارودخانه طغیان

                                                                                                                                                                          
1- Sedighifar 

2- Shifaw 
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 ایران در مطالعه مورد منطقة تموقعیّ .1 شکل

 هاروش و ادمو

 دورة طهی  اسهتان  ةماهان بارش های داده شامل ها داده اول دستة .دش استفاده ها داده از دسته دو از حاضر پژوهش در
 ایهن  منبهع  .اسهت  شهده  ارائهه  (نیامهده  گهراد سانتی درجة 91 زیر دما کمینة میانگین که ای )دروه بلو  درخت رشد
 تگاهایسه  نهه  وسهیلة بهه  2196 تها  2111 مهاری آ دورة طهی  ایسهتگاهی  شهدة ثبهت  بهارش  ماهانة رکوردهای ها، داده

 بهارش،  دو ایهن  یهابی درون بها  کهه  اسهت  بهوده  9GPCC اقلیمهی  پایگهاه  شهدة بندیشبکه بارش و استان سینوپتیک
 در اسهتفاده  مهورد  ههای  داده دوم دسهتة  د.شه  تولیهد  قوسی درجة 23/1 بندیشبکه با بارش فضایی توزیع های نقشه

 مهاهوارة  آبهی  و قرمهز  مهادون  قرمهز،  دبان سه از که است 2شده بارز گیاهی پوشش شاخص به مربو  رو پیش نوشتار
 تصهاویر  از کهه  اسهت  ذکر به الزم .(9 )جدول دش گرفته 2196 تا 2111 آماری دورة برای ماهانه مقیاس در لندست
 جهای بهه  و تاس نشده استفاده (+ETM) سنجنده این تصاویر های داده از 29/1 مفقودی دلیلبه 7 تلندس ایماهواره
 لندسهت  مهاهوارة  شهدة اسهتفاده  تصهاویر  زمانی یسر ،2 جدول در .است شده استفاده 3 لندست TM ةسنجند از آن
 .است شده ارائه 2197 تا 2111 آماری دورة برای

 پژوهش در استفاده مورد هایداده .1 جدول

 زمانی مقیاس منبع 
 2196 تا 2111 - ماهانه GPCC اقلیمی پایگاه - irimo.ir ماهانه بارش هایداده
 2196 تا 2111 - (سرتامبر) شهریور برداشت Earthexplorer.gov لندست ایماهواره تصاویر

 EVI شاخص ةمحاسب یبرا 8 و 5 لندست ماهواره ةشدگرفته یرتصاو یزمان یسر صاتمشخّ .2 جدول

 شدهگرفته تصویر زمانی صاتمشخّ سال شدهگرفته تصویر زمانی صاتمشخّ سال
 2111 سرتامبر 4 2111 2111 سرتامبر 91 2111
 2199 سرتامبر 7 2191 2119 سرتامبر 8 2119
 2199 سرتامبر 91 2199 2112 سرتامبر 91 2112
 2192 سرتامبر 4 2192 2113سرتامبر 92 2113
 2193 سرتامبر 7 2193 2114سرتامبر 8 2114
 2194 سرتامبر 91 2194 2113 سرامبر 1 2113
 2193 دسامبر 4 2193 2118 سرتامبر 3 2118
 2198 سرتامبر 93 2198 2117 سرتامبر 8 2117
 2197 سرتامبر 1 2197 2116 سرتامبر 9 2116

                                                                                                                                                                          
1- Global Precipitation Climatology Centre 

2- Enhanced Vegetation Index (EVI) 
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 بلوط درختان بارزشدة سبزینگی ةآستان تعیین
 مختلهف  ههای  رویشگاه در بلو  درخت 971 از یهدفمند گیرینمونه از بلو ، درختان سبزینگی آستانة تعیین برای
 اسهتفاده  9318 سهال  اسهت(  بلو  درخت رشد پیک دورة بر منطب  )که شهریور تا مرداد ماه دو طی لرستان، استان

 عمهدة  ههای  رویشگاه در ،گارمین 9جهانی یاب موقعیت سیستم دستگاه با سالم بلو  درخت 971 تعداد تموقعیّ د.ش
 از هها  تموقعیّه  نآ بهرای  گیهاهی  پوشهش  بارزشدة شاخص میزان و ذخیره UTM مختصات سیستم در استان، بلو 
 مقهادیر  این ساالنة و فضایی میانگین د.ش استخراج سال( هر شهریورماه) مختلف های سال برای لندست تصاویر روی

 تنهها  انهآسهت  ایهن  کهه  داد نشهان  لرستان استان برای شهریورماه در را بلو  درختان سبزینگی ستانةآ ،EVI شاخص
 سهبزینگی  آسهتانة  را آن تهوان  مهی  کهه  طمتوسّ میانگین این .ستنی تعمیم قابل و بوده استان این های بلو  مختصّ

 ههای  سهال  در لندسهت  تصاویر از استفاده با طوسّمت طوربه نامید  شهریورماه یعنی ،رشد پیک فصل در بلو  درختان
 تعیهین  مبنای آستانه این بنابراین  شد داده تشخیص         برابر طمتوسّ طوربه ،2196 تا 2111 ماریآ ةدور

 بهر ،  زردی ماننهد  الزو معالئ بدون که سالم هایبلو  از هانمونه همة) لرستان استان سالم بلو  سبزینگی پوشش
 از میهدانی  ههای بهرداری نمونهه  تموقعیّه  2 شهکل  در .گرفهت  قهرار  (اسهت  شهده  انتخهاب  بودنهد  ای، قهوه صمغ دفع

   است. شده ارائه لرستان استان جنگلی های رویشگاه

 گیاهی پوشش شدةبارز شاخص استخراج
 ایهن  در اسهت   شده تهیه 2گیاهی پوشش شدةنرمال تفاضل شاخص بهبود منظوربه گیاهی پوشش پیشرفتة شاخص
 ایهن  .دیابه  مهی  کهاهش  زمینهه  خهاک  همچنهین  و (ریزگردها و هواگردها ازجمله) اتمسفری پراکنش اثرات ،شاخص
 یجهوّ  تهمثیرات  کاهش و باال بایومس با مناط  در گیاهی پوشش هایسیگنال تقویت برای شده،سازیبهینه شاخص
 ةدهنهد نشهان  کهه  معمهول  عهدد  و دارد قرار 9 تا -9 محدودة در ،شاخص این برای آمدهدستبه عدد .است شده ارائه

 .آیدمی دستبه 9 رابطة از شاخص این .دارد قرار 6/1 تا 3/1 محدودة در است، گیاهی پوشش

 
 شهریور ماه در لرستان استان هایرویشگاه از سالم درختان میدانی هایبردارینمونه تموقعیّ .2 شکل

                                                                                                                                                                          
1- Global Positioning Systems (GPS)  
2- Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
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       شدهبارز گیاهی پوشش یا EVI شاخص :9 ةرابط
         

                      
 

 (،OLI و TM) 6 و 3 لندسهت  سنجندة تصویر شدة ثبت بازتابش میزان Blue و Red، NIR هایفهلّمؤ ،رابطه این در

 و 3 ندسهت ل بانهدهای  بهرای  بهاال  ةرابطه  بنهابراین  اسهت   آبهی  و نزدیک قرمزمادون قرمز، هایموج طول محدودة در

 آید:درمی 3 و 2 هایرابطه ورتصبه 6 لندست

         (3 )لندست TM ةسنجند برای :2 رابطة
       

                  
 

         (6 )لندست OLI ةسنجند برای :3 ةرابط
       

                  
 

 9 برابهر  ،یادشهده  ههای سهنجنده  بهرای  که است جنگلی پوششتاج بازتابش تنظیم فاکتور ،L پارامتر ،9 رابطة در 

  اسهت  گرفتهه  انجهام  9 رابطهة  در که است جوّی تصحیح یا اتمسفر مقاومت میزان فاکتور به مربو  ،C2 و C1 است،

 .اسهت  شهده  حذف جنگلی پوششتاج زمینةپس و اتمسفری هاینویز ثیرتم شدهسازیبهینه شاخص این در بنابراین،

 در و دشه  گرفتهه  منطقهه  بهرای  2196 تا 2111 آماری دورة طی سال هر (ماهشهریور) سرتامبر ماه برای تصاویر این

   .گرفت انجام تصاویر از شاخص استخراج و محاسبه مراحل 9جی.آی.اسس. آرک افزارنرم

 مکانی - زمانی همبستگی تحلیل

 تغییهرات  بهین  ارتبها   تحلیهل  برای ،(P-value = 0.05) 13/1 اطمینان سطح در پیرسون فضایی همبستگی مدل از

 .دشه  اسهتفاده  ماهانهه  و سهاالنه  مقیاس براساس بارش فضایی توزیع و لرستان استان جنگلیپوشش هایپهنه فضایی

 :است شده ارائه 4 رابطة در پیرسون همبستگی مدل

   4 رابطة
∑      ̅      ̅ 
 
   

√∑      ̅ 
 
     ̅ 

  
   

 

 از کهدام هر بهرای  کهه  هسهتند  EVI گیهاهی  پوشهش  شهاخص  و بارش مقادیر واقعدر Y و X مقدار ،رابطه این در 

 پوشهش  مقهادیر  کواریهانس  بهر  مبتنهی  بهاال  رابطة د،شو می مشاهده طورکههمان آمدند. دستهب تصاویر هایپیکسل

 سهال  هجهده  طهی  جنگلهی  پوشش پهنة فضایی تغییرات بین همبستگی اینکه از پس درنهایت .است بارش و گیاهی

 اسهیت حسّ تهابع  ةارائه  بهرای  اتوماتیک یخطّ وردگرآبر مدل ارائة به د،ش استخراج ساالنه بارش مقادیر با بررسی مورد

   .دش اقدام بارش تغییرات به جنگلی پوشش فضایی دینامیک

 نتایج
 بها  ،2197 و 2191 ،2113 ،2111 آمهاری  دورة چههار  بهرای  شهده اسهتخراج  گیهاهی  پوشش شاخص فضایی توزیع

 بها  .(3 )شهکل  دشه  اسهتخراج  لرسهتان  استان جنگلی پوشش توضعیّ بررسی برای 6 و 3 لندست تصاویر از استفاده

 از ند،اشهت دن بلهو   زوال ههای  نشهانه  کهه  سهالم  بلهو   ختهان در از زمینی ،شدهبردارینمونه تموقعیّ 971 از استفاده

 لندسهت  تصهاویر  روی از اسهتان  جنگلهی  سهبزینگی  استخراج برای EVI ةآستان ،لرستان استان مختلف های رویشگاه

   .شد تعیین         برابر یبتجر آستانة این .شد تعیین

                                                                                                                                                                          
1- ARC-GIS 
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 شدهریردابنمونه ةنقط 171)         تجربی ةآستان از استفاده با که استان جنگلی پوشش هایپهنه فضایی توزیع .3 شکل

 (است شده استخراج 8 و 5 لندست ةماهوار ،OLI و TM تصاویر از استان، جنگلی های تموقعیّ

 اعمهال  بها  .اسهت  هدش استخراج میدانی شدةبردارینمونه تیّموقع 971 از استفاده با یادشده جنگلی هایپوشش 

 و 2191 ،2113 ،2111 دورة چههار  بهرای  بلو  گونة غالبیت با جنگلی های پوشش فضایی توزیع شده،تعیین آستانة

 بهوده  9318 سهال  شههریور  بهرای  جنگلهی  سبزینگی فضایی توزیع این که است ذکر به الزم است. شده ارائه ،2197

 وجهه ههی  بهه  دیگهر  منهاط   برای اامّ  بود تعمیم قابل نیز پیش های سال به قطعیت عدم از مجازی درصد با که است

 نیست. تعمیم قابل

 بها  یادشهده  دورة چههار  بهرای  ،OLI و TM تصاویر از شدهاستخراج جنگلی هایپوشش مساحت فضایی تغییرات 

 پوشهش  میهزان  کمترین که بود آن بیانگر تغییرات بررسی این نتایج .(4 )شکل آمد دستبه تجربی آستانة از فادهاست

 پوشهش  مسهاحت  2111 سهال  در اسهت.  بهوده  2111 سهال  به مربو  آن بیشترین و 2197 سال به مربو  گیاهی

 مسهاحت  از 49/1) اسهت  بهوده  هکتهار  9981826 برابهر  اسهت،  بهوده  بلو  آن غال  ةگون که لرستان استان جنگلی

 ،2111 سهال  بهه  نسهبت  هکتهار(  949341 برابهر ) کهاهش  92/1 با جنگلی پوشش میزان 2113 سال در که استان(

 جنگلهی  پوشش میزان ،2191 سال در .استان( کلّ مساحت از 38/1) است رسیده هکتار 9191166 به آن مساحت

 اسهتان  جنگلهی  ههای پوشهش  مسهاحت  در 16/1 افزایش 2113 سال به نسبت که است بوده هکتار9914192 برابر

 مسهاحت  ،شهود مهی  مشهاهده  کهه  طهور همهان  2197 سهال  در کهه درحهالی  ،شودمی مشاهده هکتار( 64124 )برابر

 آن مسهاحت  و اسهت  شده روهبرو2191 سال به نسبت هکتار( 234772) 23/1 کاهش با ناستا جنگلی های پوشش

 از %28/1 حهدود  بررسهی،  مهورد  سهالة هجده دورة طی بنابراین  استان( مساحت از 33/1) است رسیده 641241 به

 است. شده کم ،اشتهد EVI 4/1 از باالتر سبزینگی آستانة که جنگلی پهنة مساحت

 مهورد  دورة چههار  طهی  اسهتان  بهارش  فضهایی  تغییهرات  لرستان، استان سطح در گیاهی پوشش تغییرات کناردر 
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 فضهایی  توزیهع  الگوی یکلّ طوربه (.3 )شکل شد تحلیل نیز ،2197 و 2191 ،2113 ،2111 های سال یعنی ،بررسی

 و اسهت  نداشهته  داریمعنهی  تغییرات بررسی مورد های دوره طی بارشکم و پربارش های هسته تموقعیّ یعنی ،بارش

 بهه  نسهبت  کمتهری  بهارش  استان شرق شمال های بخش الیگودرز، شهرستان یعنی ،منطقه شرقی نواحی یکلّ طوربه

 تها  973 بهین  سالهپنج های دوره میانگین براساس لرستان، استان بارش اند. داشته منطقه غرب جنوب و غربی نواحی

 بهاال  کمهابیش  اسهتان  سهطح  در بهارش  ماهانهة  یا سالیدرون تغییرپذیری  است بوده متفاوت سال در مترمیلی 321

 فصهل  های ماه در کهدرحالی  شود می ثبت مترمیلی سه باالی بارش ندرتبه تابستان فصل های ماه کهطوریبه  است

 ،سهال  از مهاه  هشهت  اسهتان  بارش دورة یکلّ طوربه یابند, می افزایش داریمعنی طوربه هابارش ،بهار یلااو و زمستان

 است. شهریور تا خرداد های ماه شامل استان خشک فصل و گیرد می بردر را خرداد لاوّ تا مهر از یعنی

 
 طی لرستان استان در ( 4/1 از باالتر سبزینگی آستانة دارای های)جنگل )الف( آن تغییرات و ب() بلوط هایجنگل مساحت .4 شکل

 دهه چهار

 
 بررسی مورد مطالعاتی دورة طی لرستان استان عیتجمّ ساالنة بارش فضایی توزیع .5 شکل
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 لندسهت  تصهاویر  از شهده اسهتخراج  جنگلی سبزینگی شاخص فضایی توزیع بین همبستگی ضرای  ،3 جدول در 
 طهور همهان  است. شده ارائه ساالنه بارش میزان نیز و عیتجمّ ساالنة بارش مقدار با ،2197 تا 2111 آماری دورة طی
 لندسهت  جنگلهی  سهبزینگی  شاخص های پیکسل توزیع بین فضایی همبستگی د،شو می مشاهده ماتریس این در که
(EVI>0.4) 13/1 اطمینهان  سهطح  در کهه  اسهت  بوده 72/1 برابر ،لرستان استان بارش هایپیکسل فضایی توزیع با 

 فضهایی  توزیهع  یعنهی  ،بزینگیسه  بیشینة های هسته که است آن دهندةنشان همبستگی مثبت جهت است. دارمعنی
 فضهایی  توزیهع  بها  بهاالیی  ضهایی ف خهوانی ههم  انهد، هاشهت د سبزینگی بیشینة که انلرست استان در بلو  های رویشگاه
 (P_value = 0.05) 13/1 اطمینهان  سهطح  در فضایی همبستگی این که است داشته لرستان استان بارش های هسته
 بها  کهه  جنگلهی  گیسهبزین  د،شهو  مهی  مشهاهده  همبسهتگی  ضرای  جدول این در که طورهمان است. بوده دار معنی
 نشهان  ناسهتا  سهطح  در بهارش  فضایی توزیع با داریمعنی همبستگی آمد، دستبه یادشده تجربی آستانة از استفاده
 کهه  طهور همهان  اسهت.  شده ارائه 3 جدول در آن نتایج که شد بررسی نیز ماهانه صورتبه همبستگی این است. داده

 همبسهتگی  بهود،  لرستان استان هایبلو  ماهشهریور به مربو  که شدهاستخراج جنگلی بزینگیس د،شو می مشاهده
 ههای  بهارش  بها  سبزینگی شاخص بین مبستگیه درمورد   است. داشته اردیبهشت تا اسفند های ماه بارش با باالیی
 آن دهنهدة نشان که شود می مشاهده داری معنی کامالً همبستگی شود، می دیده ،8 شکل در که طورهمان نیز ساالنه
 است. بوده باالتر نیز سبزینگی شاخص ،بوده باالتر ساالنه بارش مجموع هک هایی سال در است

 کهه  بهود  آن بیهانگر  سهاالنه  مقیهاس  در ههم  و ماهانهه  مقیهاس  در ههم  ها همبستگی تحلیل از آمدهدستبه نتایج
 توزیهع  بها  ماهشههریور  در لرستان استان های بلو  سبزینگی شاخص مکانی و زمانی توزیع بین داری معنی همبستگی
 شهاخص  فضهایی  توزیهع  )همبسهتگی  نیهز  فضایی مقیاس در همبستگی این است. برقرار ساالنه بارش مکانی و زمانی

 مکهانی  - زمهانی  برآوردگهر  مدل آن بر تکیه با بتوان که است بوده دار معنی کافی اندازةبه بارش( با جنگلی سبزینگی
 آزمهون  4 جهدول  در د.کهر  ارائهه  بهارش  براسهاس  اسهتان  بلهو   درختهان  شههریور  مهاه  سهبزینگی  سازیشبیه برای

 براسهاس  که است شده ارائه استان های بلو  سبزینگی شاخص توزیع بودننرمال ارزیابی برای 9اسمیرانف-کلموگراف
 از اسهتان  سهطح  در سهاالنه  بهارش  توزیع هم و شهریور ماه در استان های بلو  سبزینگی شاخص هم ،آزمون دو این
 دارد. وجود برآوردگر مدل ارائة امکان و کرده پیروی نرمال عتوزی

 و ساالنه ماهانه، بارش فضایی توزیع و شدهاستخراج جنگلی پوشش یهاپهنه فضایی تغییرات بین ماهانه همبستگی ضریب .3 جدول

 بلوط رویش دورة

Sig همبستگی  

 فروردین 71/1 11/1

 اردیبهشت 74/1 11/1

 خرداد 46/1 11/1

 تیر 91/1 17/1

 مرداد 97/1 17/1

 شهریور 97/1 17/1

 مهر 99/1 91/1

 آبان 93/1 9/1

 آذر 91/1 17/1

 دی 32/1 14/1

 بهمن 41/1 12/1

 اسفند 89/1 11/1

 ساالنه 79/1 11/1

 رشد ةدور 33/1 11/1

                                                                                                                                                                          
1- Kolmogorov–Smirnov test 
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 (EVI> 0.4) جنگلی سبزینگی شدةتعیین آستانة دارای جنگلی پوشش پهنه و ساالنه بارش مجموع زمانی سری همبستگی .6 شکل

 اند(شده عدبُبی پذیریمقایسه برای ها)شاخص

 جنگلی پوشش ساالنة مساحت و لرستان استان ساالنة بارش سالةهجده زمانی سری دو توزیع نرمالیتی ارزیابی نتایج .4 جدول

 شدهاستخراج

 
اسمیرانف کلموگراف ویلک شاپیرو    

  داریمعنی ةآمار آزادی ةدرج شاپیرو شاخص داری معنی ةآمار آزادی درجة K-S شاخص

 جنگلی پوشش مساحت *218/1 96 149/1 *211/1 96 936/1 

 ساالنه بارش *11/1 96 29/1 *99/1 96 913/1 

 (P_value = 0.05) 55/1 اطمینان سطح در داریمعنی عدم *

 شههریور  مهاه  بهرای  لرسهتان  های بلو  جنگلی سبزینگی شاخص ساالنة زمانی سری یخطّ وردگرآبر مدل اجرای 

 اسهت(.  شهده  سهاخته  2196 تها  2111 سهالة هجهده  هایداده براساس مدل) بارش ساالنة مجموع براساس سال، هر

 سهاله هجهده  زمهانی  سهری  مهدل  ضهرای   جهدول  این در که طورهمان است. شده ارائه 8 شکل و 3 جدول صورت به

 یعنهی  ،لرستان استان فضایی میانگین بارش برابر بارش که زمانی گیاهی پوشش سبزینگی شاخص ،دشو می مشاهده

 ازایبهه  کهه درحهالی  بهود  خواههد  3/1 برابهر  اسهتان  طحسه  در عمومی سبزینگی میزان باشد، سال در مترمیلی 263

 شهاخص  دو د.یابه  می افزایش EVI شاخص 116/1 حدود نگییسبز میزان استان سطح در بارش مترمیلی هر افزایش

 تجربهی  )آسهتانة  مشهاهداتی  سهبزینگی  شهاخص  بها  سهاالنه  جنگلی پوشش که بود آن بیانگر مدل این اعتبارسنجی

 همبسهتگی  86/1 حدود لرستان( بلو  های رویشگاه از میدانی بردارینمونه از آمدهدستهب جنگلی سبزینگی پوشش

 سهبزینگی  وردآبهر  بهرای  تجربهی  یخطّ مدل واقعدر که شدهاجرا مدل این تعیین ضری  ،اساس این بر پس  داشتند

 13/1 اطمینههان سهطح  در ضههری  ایهن  کهه  اسههت بهوده  48/1 اسهت،  سههاالنه بهارش  براسهاس  لرسههتان ههای  بلهو  

(P_value=0.05) است. بوده دارمعنی   

 لرستان استان در (EVI>0.4) آستانه با جنگلی پوشش پهنة ةساالن فضایی تغییرات وردبرآ منظوربه یخطّ وردگرآبر مدل .5 جدول

 بارش زمانی تغییرات براساس

 سالههجده زمانی سری مدل
 مدل خام ضرایب

 Std. Error ضریب

شدهساخته مدل  
3/1 مدل مبدأ زا عرض  947 
116/1 خشکسالی شاخص  296 

86/1 همبستگی  
48/1 تعیین ضری   

-2/31  

-2/11  

-9/31  

-9/11  

-1/31  

1/11 

1/31 

9/11 

9/31 
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-  9/11  

-  1/31  
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 ههای مانهده بهاقی  بهه  مربهو   نمودار در که طورهمان .است شده داد نشان مدل اعتبارسنجی ،6 و 7 شکل دو در 
 رمتغیّه  بهه  نسهبت  ثهابتی  واریهانس  داستاندار هایماندهباقی د،شومی مشاهده ردگرآوبر رمتغیّ به نسبت مدل استاندار
 اسهت،  توانسهته  قبهولی  قابهل  صهورت بهه  مهدل  که دهدمی نشان که اندشده توزیع تصادفی ورطبه و داشته ردگربرآو

 بلهو   تجربهی  سهبزینگی  طبقهة  مسهاحت  سهو دیگر از  دههد  انجهام  بهارش  از استفاده با را سبزینگی شاخص وردآبر
 بهین  ارتبها   6 شهکل  در کهه  شهده  ای ساالنه تغییرات دچار بارش واسطةبه نیز ،EVI>0.4 یعنی (9318 )شهریورماه

 در د،شهو  مهی  مشاهده که طورهمان است. شده مدل آن بر شدهداده برازش یخطّ مدل و نگار پراکنش ةوسیلبه ها آن
 9724 افهزایش  باعهث  توانهد  می ساالنه بارش مترمیلی هر افزایش سال، در مترمیلی 321 از بیشتر بارش با های پهنه

  ارتبها  گویهای  ،73/1 تعیهین  ضهری   بها  یخطّه  مهدل  ایهن  شهود.  یادشهده  ةآسهتان  سهبزینگی  ةپهنه  مربع کیلومتر

 است. مترمیلی 311 باالی آستانة در بارش تغییرات و EVI> 0.4 با پهنه مساحت راتیتغی بین نزدیکبسیار

 بحث
 مطله   ت،موقعیّ توپوگرافی، خاک، شامل یمحلّ جغرافیای هایفهلّمؤ کنشبرهم از برآیندی منطقه هر گیاهی جوامع

 هها آن تغییرپهذیری  و نسهبی  رطوبهت  دمها،  بهارش،  های فهلّمؤ شامل منطقه اقلیمی شرایط و انسانی، عوامل نسبی، و

   .(2193 همکاران، و 9)گولی است

 
 شدةتعیین آستانة دارای جنگلی پوشش پهنة و نهساال بارش مجموع بین شدهداده برازش مدل استاندارشدة هایماندهباقی .7 شکل

  (EVI> 0.4) جنگلی سبزینگی

 
 ساالنه بارش مجموع و (ماهشهریور) لرستان هایبلوط سبزینگی پوشش دارای پهنة مساحت بین ارتباط نگار پراکنش .8 شکل

                                                                                                                                                                          
1- Guli 

- 2/11  

- 9/31  

- 9/11  

- 1/31  

 1/11  

 1/31  

 9/11  

 9/31  

 2/11  

311 331 411 431 311 331 811 

رد
دا
تان
اس
ی 
ها
ده 
مان
ی 
باق

 

 میلی متر -بارش 

y = 1723/9x + 287367 
R² = 0/7339 

711111 

611111 

111111 

9111111 

9911111 

9211111 

9311111 

9411111 

311 411 311 811 

ها
ل 
نگ
 ج
ت
اح
مس

-
تار
هک

 

 میلیمتر-بارش



 917-44( 9444) 49/ جغرافیا و پایداری محیط علیرضایی و همکاران 919
 

 

 ایهران  در ویهژه بهه  آسهیا  از وسیعی بخش در اقلیم تغییر هایوجهه ترین مهم از یکی مثابةبه بارش هایناهنجاری 

 حهدود  اسهت.  داشهته  کشهاورزی  یحتّه  و هاجنگل باغات، مراتع، گیاهی، جوامع تضعیف و تخری  در بارزی تمثیرات

 (اسهتان  کهلّ  مسهاحت  43/1) اسهت  جنگهل  از پوشهیده  لرسهتان  استان مساحت از هکتار هزاردویست و میلیونیک

 خهاک  و آب حفاظهت  در اساسی نقش که است لرستان های جنگل درختی ةگون ترینعمده و ترینمهم بلو  درخت

 نهام بهه  نوظههور  و جدیهد  بیماری ینوع درگیر زاگرس هایجنگل پیش، دهة یک از .کندمی ایفا استان اقلیم تعدیل و

 درختهان  ایهن  میهر  و مر  درنهایت و درخت مختلف هایاندام خشکیدگی باعث ،بیماری این هک اندشده بلو  زوال

 دارد طهوالنی  سهابقة  اروپها  بلهو   ههای جنگهل  ویهژه به دنیا نقا  سایر در بحران این بروز هرچند .است شده ارزشبا

   .شد آغاز پیش دهة یک حدود بارلیناوّ برای ایران در اامّ ( 2197 همکاران، و 9)دنمان

 بها  مسهتقیم  طهور بهه  بارش، هایهسته جاییهجاب بارش، دورة جاییهجاب خشکسالی، از اعم بارشی هایناهنجاری 

 و کهرده  ایجهاد  درخت برای شدید خشکی تنش گیاه، به رسانیآب در خیرتم گیاه، دردسترس آب منابع محدودکردن

 و تغییهر  از ناشی درختان فنولوژی ةبرنام خوردنبرهم و سویک از خشکی استرس .شوندمی درخت تضعیف به منجر

 و رگبهاری  ههای بهارش  مانند اقلیمی حدی رخدادهای فراوانی افزایش سودیگر از و بارش و دما سالیدرون جاییهجاب

 و 2)وانهگ  شهود مهی  منجهر  درختهان  تهدریجی  زوال و تضهعیف  به همگی شدید سرد و گرم امواج ها،سیالب تگرک،

 ارائهه  زاگهرس  بلهو   هایجنگل رفتنازبین برای دلیل هفتاد حدود داری،جنگل عرصة پژوهشگران (.2197همکاران،

 میهدانی  ههای مصهاحبه  دارنهد.  یمهمّه  بسهیار  جایگاه انسانی عوامل و اقلیم تغییر فاکتور دو ،نایم این در که اندکرده

 در اسهت.  نشهده  تبیهین  اسهتان،  روسهتاییان  نایدرم بلو  درختان یتاهمّ و جایگاه که بود آن بیانگر حاضر پژوهش

 روسهتاها  از دیگهر  برخهی  در و کننهد مهی  استفاده هیزم سوخت مثابةبه بلو  درختان از منطقه وستاهایر از بسیاری

 تخریه   دامنهة  اامّه  اسهت   شهده  اسهتان  این بلو  هایجنگل در گسترده تخری  ایجاد باعث بلو  زغال فروش بازار

 شهود، نمهی  خهتم  چهوب  تهاجران  و سهودجو  افهراد  یا یانروستائ وسیلةبه بلو  درختان قطع به اتنه بلو  هایجنگل

 اشهکوب  زیهر  اورزیکش پرشی ، جنگلی هایعرصه از بسیاری در که است بوده نآ بیانگر پژوهشگران میدانی مطالعة

 درختهان  خهوری سرشاخه و هادام رویةبی و دائمی چرای زمین، شخم و درجه، 92 از بیش هایشی  در یحتّ جنگل

 نهابودی  و تضهعیف  باعهث  همگهی  گهرم،  فصهل  در انسهانی  ههای گاریانسهل از ناشی هایسوزیآتش ،هادام وسیلةبه

   است. شده ارزشمند هایجنگل این تدریجی

 لتحمّه  ةآستان است، ایران در جهانی گرمایش ةعمد تظاهرات از که منطقه اقلیم در قطعیت عدم افزایش دنبالبه 

 کهه  دباورنه  ایهن  بهر  جنگهل  ةعرصه  انپژوهشهگر  از بسیاری ،دیگر طرف از است. داده قرار ثیرتم تحت را درختان این

 بنهابراین   ندارند مناسبی صورتبه را خود جایگزینی توان و اندرسیده پیری سنّ به کمابیش زاگرس بلو  هایجنگل

 افهزایش  و بهارش  فتهار ر تغییهر  با بیاورد. هاجنگل این بر یحدّ از بیش فشار نداتومی بارش هایآنومالی حالت این در

 رفتارههای  از بسهیاری  بهارش،  زمهان  جهایی هجابه  سهاالنه،  بهه  روزانه بارش ضری  افزایش ،رگباری هایبارش فراوانی

 ازجملهه  اقلیمهی  ظههور نو مخهاطرات  برخهی  دیگهر  طهرف  از گرفهت   خواهد قرار ثیرتم تحت درختان، این فنولوژیک

 افهزایش  باعهث  خاک، در زیستی عتنوّ بردن ازبین جدید، هایبیماری و آفات بروز ریزگردها، آن دنبالبه و خشکسالی

 بررسهی  هها، جنگهل  در بارشهی  هایآنومالی ثیرتم بررسی هایراه از یکی .شودمی بلو  درختان میر و مر  در شدید

   است. مناس  سبزینگی میزان با درختان و سالم درختان فراوانی
                                                                                                                                                                          
1- Denman 

2- Wang 



 919 های بلوط استان لرستان در پاسخ به تغییرات بارشمکانی شاخص سبزینگی آستانة جنگل -زمانی  بررسی تغییرپذیری
 

 در  مناسه  سهبزینگی  دارای و زوال ههای نشهانه  بهدون  سهالم  درخهت  971 از اریبردنمونه با حاضر پژوهش در 

 روی هها تموقعیّه  ایهن  بررسهی  و شهریورماه یعنی ،درختان سبزینگی اوج ماه در لرستان استان مختلف هایرویشگاه

 ایهن  شهد.  تعیهین  ،=EVI 4/1 برابر سالم درختان این برای طمتوسّ سبزینگی آستانة ،مادیس ةسنجند EVI تصاویر

 از هها بهرداری نمونهه  تمهام  رازی  نیست میمتع قابل هاگونه رسای به و بوده بلو  درختان سبزینگی برای تجربی آستانة

 شههریور  یعنی ،هابلو  سبزینگی اوج ماه برای شدهنتعیی آستانة این اینکه دوم نکتة و بودند شده انتخاب بلو  ةگون

 و هها مهاه  سهایر  به تعمیم قابلیت وجههی به تجربی آستانة این بنابراین است  بوده لرستان استان هایرویشگاه برای و

   داشت. نخواهد را هارویشگاه سایر

 از اسهتفاده  بها  یجنگله  پوشهش  ةآسهتان  رو پیش نوشتار در کهآنجااز که است این آستانه این ضعف نقا  دیگر از 

 احتمهال  منطقه، کلّ به یلترف ینا یمتعم هنگام بنابراین  است شده یکتفک هاپوشش یرسا از EVI>0.4 تجربی فیلتر

 انهد شهده  یجنگل ةطبق وارد ،کوهستانی مناط  در باشند داشته ییباال ینگیسبز ،یکوهیپا یغن مراتع از یبخش دارد

 آسهتانة  از استفاده با که جنگلی هایپهنه حاضر پژوهش در اند.کرده اشاره خطا ینا به ،(2196) همکاران و شیفو که

( EVI> 0.4) شههریور(  )مهاه  پیهک  حالت در لرستان استان هایبلو  سبزینگی که داد نشان اینکه لاوّ آمد، دست به 

 از بسهیاری  در خیریتهم  چنین  اند داشته را همبستگی باالترین قبل ماه پنج تا سه های بارش با سالیدرون مقیاس در

 اسهتان  هیرکهانی  ههای جنگهل  مکهانی  و زمانی پاسخ که نیز (2191) همکاران و فرصدیقی جملهاز دیگر هایپژوهش

 ةآسهتان  اینکهه  دوم اسهت.  شهده  مشهاهده  ،انهد کهرده  بررسهی  بارش ازجمله منطقه اقلیمی هایویژگی به را انمازندر

 کهه  است بوده مترمیلی 321 بارش است، شده محاسبه تجربی برداریهنمون با که لرستان استان های بلو  سبزینگی

 بهیش  سهاالنه  بارش که شود می مشاهده ایینواح در کلّی طوربه ،آمده دستهب تجربی سبزینگی که است آن بیانگر

 خطها  زیادی مقادیر نیز اینجا در  است همراه زیادی قطعیت عدم با بارشی ةآستان این باشد. سال در مترمیلی 321 از

 درمهورد  (2197) نهمکهارا  و2تونگ و (2193) همکاران و9گویلی مانند انیپژوهشگر دلیلهمین به شود می مشاهده

 نیهز  رو پهیش  نوشهتار  در بنهابراین   انهد کرده صحبت باال قطعیت عدم با و  احتیابا بسیار اقلیمی هایآستانه گونهاین

   شد. خواهد پیشنهاد زیادی قطعیت عدم و احتیا  با همراه آستانه این

 بهاالتر  بهارش  مرز )در بارش مترمیلی هر افزایش ساالنه، بارش مقیاس در که بود آن بیانگر شدهداده برازش مدل 

 بهود  48/1 برابهر  تعیینهی  ضری  دارای رابطه این که شد خواهد EVI شاخص 16/1 افزایش باعث متر(میلی 321 از

 تغییهرات  کهه  بهود  آن بیانگر نتایج نیز بارش فضایی تغییرات لحا از است. بوده دار معنی 13/1 یناناطم سطح در که

 تغییهر  دچهار  را بلهو   سهبزینگی  آسهتان  دارای ههای  پهنه داری معنی صورتبه تواند می بلو  های رویشگاه در بارش

 بلهو   ههای  رویشهگاه  در بهارش  تغییهر  مترمیلی هر شدهداده برازش یخطّ مدل براساس که یاگونهبه  کند مساحت

 4/1 بهاالی  سهبزینگی  بها  ههای  پهنهه  ایهن  مساحت در تغییر کیلومتر 9724 به منجر متر(لییم 321 بارشی )آستانة

 اسهتان  بلهو   هایجنگل برای مناسبی آیندة شود، نگریسته حاضر پژوهش به پژوهی آینده رویکرد با اگر شد. خواهد

 افهزایش  از اینمایهه  نوعیبه که ،بارش هایآنومالی کهآنجا از نیست. رتصوّ قابل فعلی، مدیریت تداوم فرض با لرستان

 بلهو   ههای لجنگه  ههم  سهو دیگر از و ددار افزایشهی  روند سویک از است، جهانی گرمایش از ناشی اقلیمی ناهنجاری

 دسهت  از را خهود  مناسه   جهایگزینی  تهوان  انسهانی،  دمتعدّ دالیلبه هم و نبودنجوان دلیلبه هم کلّیطور به استان

 جهامع  مهدیریت  که صورتی در دور چندان نه ایآینده در و شودمی تشدید هاجنگل این تخری  روند بنابراین ،نداداده

   رفت. خواهند بیناز گیریچشم ورطبه هاجنگل این نباشد، کار در ایجانبههمه و
                                                                                                                                                                          
1- Guili  

2- Tong 
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 گیرینتیجه

 مکهانی  - زمهانی  الگهوی  بها  تبلندمهدّ  انطبهاق  پی در است، زاگرس جنگلی ةجامع ءجز که لرستان بلو  هایجنگل

 - زمهانی  الگهوی  ،جهانی گرمایش رخداد واسطةبه که اکنون است. شده ایجاد طوبتر و بارش جملهاز اقلیمی شرایط

 اسهتان،  ههای جنگهل  اسهت،  شهده  ایگسترده هاینظمیبی و هاناهنجاری دچار مطالعه مورد منطقة در بارش کانیم

 مهاه  پهنج  بهارش  کهه  شهد  مشهاهده  حاضر پژوهش در اند.گرفته قرار پذیریآسی  و ضعف موضع در همیشه از بیش

 سهالم  درختهان  سهبزینگی  میهزان  اصهلی  ةکننهد کنترل خرداد، تا فروردین هایبارش یعنی ،سال هر شهریور از پیش

 321 بهارش  هها، جنگهل  ایهن  سهبزینگی  ةآسهتان  کهه  دشه  صمشهخّ  نیز دیگر طرف از  است استان بلو  هایجنگل

 بهه  هتوجّه  با شود.می مشاهده نیز بارشی تراز این زیر جنگل اشکوب هارویشگاه از برخی در اامّ  است ساالنه متر میلی

 در بهارش  ههای نظمیبی و هاناهنجاری افزایش روند اینکه به هتوجّ با و بارش به استان بلو  هایجنگل وابستگی این

 صهورت در داشهت،  خواههد  افزایشهی  رونهد  تاناس سطح در بارش مکانی و زمانی هایجاییهجاب و بوده افزایشی آینده

 تشهدید  هها جنگل این تخری  روند استان، بلو  هایجنگل از حفاظتی دابیرت اخذ عدم و کنونی مدیریت روند تداوم

 اقهدامات  اسهت  الزم پهس  یابهد  مهی  کهاهش  بسهیار  لرستان استان در هاجنگل این سطح نزدیک ایآینده در و شده

 افهزایش  جنگلهی،  اشهکوب  در کشهاورزی  کنتهرل  اسهتان،  جنگلهی  اشهکوب  در دام چهرای  کنتهرل  ازجمله مدیریتی

 تقویهت  درختهان،  آفات امراض ها،بیماری کنترل و درختان سالمت پایش منطقه، در بانیجنگل محافظتی های  گشت

 خهدمات  سهازی آماده روستاییان، وسیلةبه درختان تخری  از جلوگیری ایبر روستایی زاییاشتغال و روستایی اقتصاد

 در گرمایشهی  مصهارف  برای درختان قطع از جلوگیری منظوربه منطقه روستاهای برای شهری گاز همچون گرمایشی

 شود. تدوین سرد فصل

 منابع

 عباسهی،  حمیدرضها   میرداودی، عادل  جلیلی، محمد  جعفری، حسن  احمدی، مهدی  فرحرور،  حسین ،ارزانی  علی ،احسانی

 اخترآبهاد  اسهتری  ةمنطقه  در مراتهع  علوفهه  تولید بر اقلیمی شرایط تمثیر (.9368) السادات مژگان عظیمی، حمیدرضا 

 .281-241 (،2)94 ایران، بیابان و مرتع تحقیقات .ساوه

 - زمهانی  پویهایی  بهر  خشکسهالی  تمثیر آشکارسازی (.9316) علیرضا عباسی، مرتضی  خداقلی، امیر  گندمکار، زهرا  علیرضایی،

 و هها  جنگهل  حفاظهت  و حمایهت  تحقیقهات  (.لرستان بلو  های جنگل موردی: ة)نمون زاگرس بلو  های جنگل مکانی
 .923-917 (،9)97 ایران، مراتع

 گیهاهی  پوشش رشد بر اقلیمی عوامل تمثیر ارزیابی (.9311) پرویز ،ضیائیان بهلول  ،علیجانی اله امان ،نیافتح منوچهر  ،زادهفرج

 .94-9 (،73)44 طبیعی، جغرافیای هایپژوهش .AVHRR تصاویر از استفاده با ایران متراکم مراتع در
 NDVI گیهاهی  پوشش های شاخص بین همبستگی میزان تعیین (.9318) عادل سرهری، شهروز  منصوری، بهنوش  زاده،فر 

 (،2) 3 کشهاورزی،  هواشناسی (.گلستان استان دشتی مراتع موردی: ةمطالع) هواشناسی خشکسالی شاخص با EVI و
33-83. 

 بها  گیهاهی  پوشهش  تغییهرات  در بهارش  تهمثیر  پهایش  (.9312) سهعید  سلطانی، حسین  بشری، رضا  جعفری، فاطمه  هادیان،

 و مرتهع  نشهریة  (.لردگهان  و سهمیرم  مهوردی:  مطالعهة ) سهاله  29 دورة یهک  در دور از سنجش هایتکنیک از استفاده
 .832-829 (،4) 88 آبخیزداری،
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