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 چکیده
-مي ایفا منطقه این خاک و آب حفاظت در مهمي نقش که بوده زاگرس اکوسيستم اجزای مهمترین از یکي زاگرس جنگلي پوشش     

 روازاینداشته باشد.  يپوشش جنگل یرو گيریچشم يراتتأث تواندمي شناختي،اقليم مخاطرات از یکي عنوانبه خشکسالي. کند
 مکاني پویایي یآشکارساز يقتحق ینا ياساس هدف است. مهم بسيار يجنگل در پاسخ به خشکسال مکاني پویایي آشکارسازی
( از EVI)گياهي  پوشش بارزشده شاخص مقادیرراستا  ین. در ااست يساالنه خشکسال ييراتپاسخ به تغ در لرستان يپوشش جنگل

 یدوره آمار یبرا ،(SPI) شده دشاخص بارش استاندار .یداستخراج گرد 2071-2000 یدوره آمار یبرا 1و  5لندست  یرتصاو
 ينارتباط ب مکاني يهمبستگ يل. با استفاده از تحلشدمنطقه محاسبه  ينوپتيکس یستگاها 3 ماهانه بارش آمارمذکور با استفاده از 

با برازش  يپوشش جنگل مکاني ييراتتغ يتتابع حساس یتو در نهاشد  يبررس يو شاحص خشکسال يساالنه پوشش جنگل مساحت
عنوان آستانه توان بهيرا م EVI > 0.4نشان داد که آستانه  ميداني هایبردارینمونهحاصل از یج نتا دست آمد.به يمدل خط یک

 SPIبا شاخص  01/0 ي،ساله پوشش جنگل 71 يزمان یآن بود که سر يانگرب يهمبستگ يلتحل استان در نظر گرفت. يپوشش جنگل
به  يتحاصل از توسعه تابع حساس یجنتا دار بوده است.يعنم 35/0 يناندر سطح اطم يهمبستگ يزانم ینداشته است که ا يهمبستگ

 يبه خشکسال يقابل توجه حساسيت شده، تعيين سبزینگي آستانه دارای يپوشش جنگل آن بود که پهنه بيانگر SPIشاخص  ييراتتغ
 ييرهکتار در همان جهت تغ 74110 يمساحت پهنه پوشش جنگل ميزان SPIدر شاخص  ييرواحد تغ 7/0هر  یکه به ازاینحوبه ،دارد

 خواهد کرد. 
 

 .لرستان استان لندست، ماهواره بلوط، هایجنگل جنگلي، پوشش خشکسالي، هاي کلیدي:واژه

 

 مقدمه
 بر توزیع غيرزنده عوامل تأثيرگذارترین یکي از وهواآب
 توزیع .باشدمنطقه مي هر گياهيپوشش رفتار و فضایي

 شرایط با زیادی ارتباط مختلف، گياهي جوامع جغرافيایي
هر منطقه  گياهيپوشش ساختار واقع در .دارد اقليمي
و  یکياکولوژ یطبه شرا یافتهو سازگار  يعيطب يپاسخ
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و  آبعناصر  ييراتتغ .استطقه غالب آن من شناختييماقل
 هایپاسخ توانندمي دما، و بارش مقادیر ازجمله یيهوا

 داشته درپي را منطقه گياهي جوامع مدتکوتاه و درازمدت
 شرایطو  گياهي ارتباط پوشش . et al(Chen(2006 ,.باشد 

و متقابل است که  یکنزد یهر منطقه به حد هوایي و آب
 وهوایيآب هاییبندازجمله کوپن، طبقه اناز محقق ياریبس

اند داده انجام گياهيپوششرا با توجه به ساختار  جهاني
(, 1995et al.Goward  .) 

 متأثر منطقه هر مرتعي و جنگلي گياهيپوشش تغييرات
 وهوایيآب شرایط و است وهوایيآب شرایط تغييرات از

 پيچيده ارتباط بنابراین. دهدمي قرار تأثير تحت را نيز منطقه
 هر یيو هوا آب یطو شرا گياهيپوشش بين ایطرفه دو

 این انسان دخالت عدم صورت در که است برقرار منطقه
 .(Mellisa & Chisi, 2006)باشد مي بارزتر رابطه

 و ترکيب فراواني، ازجمله کمي پارامترهای در تغييرات
 زنده غير عوامل از متأثر منطقه هر گياهيپوشش ساختار
 هایفعاليت و دام چرای مانند زنده عوامل و( اقليم)مانند 
 هاینوسان (. 2011et alFarajzadeh ,.) باشدمي انساني

اقليمي معموالً اهميت زیادی برای دیناميک گياهي در 
 (. 2006et alEhsani ,.) دارندای مقياس جهاني و منطقه

به  ،تغييراقليم های زميني بهبيني پاسخ اکوسيستمتوانایي پيش
وهوا وابسته فهم ارتباط متقابل همزمان بين رشد گياه و آب

 Halpert & Potter & Brooks, 1998; Schultz ,) است

 يهناح ترینوسيع عنوانبه زاگرس های(. جنگل 1995
 کل درصد 40 حدودهکتار(،  يليونم 0) یرانا یشيرو

 يهناح یناختصاص داده است. ا خود به را ایران هایجنگل
 خشکيمهخشک و ن هایتحت عنوان جنگل یشيرو

 یشيرو يهاستان واقع در ناح 77 ينر بد. شودمي بندیطبقه
اول  یهافارس، لرستان و خوزستان مقام یهازاگرس، استان

 يو درخت يجنگل هاییشگاهتا سوم را از نظر وسعت رو
 یهاگونه يپدرصد ت 10حدود  (.Hosseini, 2009)دارند 
 یراما از سا شونديها شامل مزاگرس را بلوط يجنگل
بنه،  يکم،به افرا، ک توانيها مجنگل ینا يدرخت یهاگونه
ارغوان، انواع بادام و  يک،ول ي،وحش يگنجشک، گالبزبان

 لحاظ ازها جنگل ینا زیستييطمح يتاهم .کرداشاره  يرهغ
 خاک، محافظت فرسایش از جلوگيری خاک، و آب حفاظت

 طي .است توجه قابل جانوری و گياهي زیستيتنوع از
 و هازیرساخت توسعه قبيل از انساني عوامل يراخ یهادهه

 از بيش چرای جنگلي، مناطق در اراضي کاربری تغييرات
-سوزیآتش و روستایيان برخي مصرفي سوخت تأمين حد،

 قبيل از طبيعي عوامل و یکسو از طبيعي و انساني های
 از بلوط زوال بيماری طوالني، هایخشکسالي ریزگردها،

-جنگل این کيفيت و کميت بر داریمعني کاهش دیگر سوی

 .است کرده ایجاد ارزشمند های
 به مانند ایماهواره تصاویر باالی قابليت به توجه با
 و وسيع پوشش بودن، تکراری بودن، طيفي چند بودن، هنگام

 سنجش آنها مکاني و طيفي تفکيک توان روزافزون افزایش
 و داشته را گياهي پوشش پایش و ارزیابي توانایي دور از

 ميزان و آن نوع پوشش،تاج ميزان مانند اطالعاتي استخراج
 (. 2007et alPrasad ,.)نماید مي پذیرامکان را تودهزی
توالي مقياس فضایي و  يلدل بهسنجش از دور  هایداده

برای مطالعه ارتباط متقابل  ابزارثرترین ؤعنوان مبه ،زماني
 et alMyneni ,.) ستهواوو آب گياهي پوشش تغييراتبين 

 ., 2001et alZhou  ;., 2001et alTucker ; 1998.) 
 شرایط بين متقابل تأثيرات اهميت به توجه با
 زیادی مطالعات منطقه، هر گياهيپوشش و شناختياقليم
 که است شده انجام انفعاالت و فعل این آشکارسازی برای
 .کرد اشاره زیر موارد به توانمي

Schultz  وHalpert (7335تغ )ارتباط مکاني ييرات 
)محصول  و بارش ينسطح زم یبا دما گياهيپوشش

 این .ندکرد يبررس يسنجش از دور( را در سطح جهان
 مکاني هایيآنومال ينرا ب داریيمعن رابطه تحقيق
بارش و دما  یحد یردر سطح جهان، با مقاد گياهيپوشش

 استفاده اب يز( ن2005) Tuckerو  Anyamba. نداد نشان
 توزیع ارتباط بررسي به متغيرهچند رگرسيون مدل یک از

 رطوبت،)دما، بارش،  شناختياقليم عنصر چندین فضایي
 AVHRR محصول گياهيپوشش مقادیر با( روز درجه
 يرکه سه متغ بود آن بيانگر تحقيق این نتایج .دندکر اقدام
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 تا 10/0 بارش ساالنه و درجه روزها ي،رطوبت نسب
 سطح در را گياهي پوشش مکاني ييرپذیریتغ 10/0

( 2071) و همکاران Shifaw. کندمي توجيه جهاني
 ينگتانپ یرهدر جز ياهيپوشش گ يمکان يزمان پویایي

. بررسي کردند 2071-7314 یدوره آمار يط را ينچ
 OLIو  TM یهاسنجنده یرتصاو يریکارگبا به نانآ

نشان دادند که  يتجرب یهاآستانه يریکارگلندست و با به
 ياز نواح يدوره مورد بررس يط ياهيطبقات پوشش گ

 يداگسترش پ يبنسبت پرشبه و یادامنه يهموار به نواح
 2071تا  2001در دوره  یژهوروند به ینکرده بودند و ا

 يزن داخلي یهاپژوهش ازداشته است.  یيشتاب باال
 و همکاران Mirmosavi. کرداشاره  یربه موارد ز توانيم
سنجنده  ياهي( با استفاده از محصول پوشش گ2003)

MODIS، مختلف  یهاپهنه مکاني تغييرات بين ارتباط
مورد  يتا متراکم را با خشکسال يفاز ضع گياهيپوشش

طور که به بود آن بيانگر تحقيق اینقرار دادند.  يبررس
 NDVIو  SPIشاخص  بين مکاني يهمبستگ 17/0 يکل

 شرایط تأثير( 2000)و همکاران  Ehsaniوجود دارد. 
 استپي منطقه مراتع در علوفه توليد بر را شناختياقليم

 کارگيریبه با تحقيق این در. ارزیابي کرد ساوه اخترآباد
. گردید علوفه توليد سازیمدل به اقدام اقليمي عناصر
 توليد در تغييرات 12/0 که بود آن گویای تحقيق نتایج

 رویش فصل بارندگي به توانمي را مراتع ساالنه علوفه
با  يز( ن2074) و همکاران Hadian .داد نسبت قبل سال

 یبارش بر رو يرتأث يلندست، به بررس یرتصاو يریکارگبه
از استان اصفهان و  یيهادر بخش ياهيپوشش گ ييراتتغ

نشان  آنانکار  یج. نتادندکراقدام  ياریچهارمحال و بخت
 يرپذیریپوشش، تأثتاجمختلف  هایيپداد که در ت

 يمرتع یهااز بارش وجود دارد اما گونه يمتفاوت
که  يدر حال ،با بارش بهاره دارند داریيمعن يهمبستگ

ن با بارش ساالنه نشا يهمبستگ يجنگل یهاپوششتاج
 يل( اقدام به تحل2071) و همکاران Farakhzadeداد. 

 با ،NDVIو  EVI يشاخص خشکسال دو ينب يهمبستگ
که  يقتحق یننمودند. ا SPI يهواشناس يشاخص خشکسال

دوره  يط MODISبا استفاده از محصوالت سنجنده 
آن بود که  يانگرب شدانجام  2072-2000 یآمار

بارش  يشاخص خشکسال ينب یداريمعن يهمبستگ
 بوده برقرار گياهيپوشش هایاستاندارد شده و شاخص

 يرثأت یآشکارساز يقتحق ینا ياساس هدف. است
و  یراندر ا ييراقليمو عمده تغ ياصل یهکه نما يخشکسال

 و مکاني زماني تغييرات بر رویاستان لرستان است، 
 .باشدمي لرستان استان جنگلي هایپهنه

 

 هاروش و مواد
 بررسی مورد منظقه

 دقيقه 57 و درجه 40 بين ایران، غرب در لرستان استان
 و گرینویچ النهارنصف از شرقي طول دقيقه 1 و درجه 50 تا

 عرض دقيقه 22 و درجه 14 تا دقيقه 11 و درجه 12
 21101 حدود آن و وسعت گرفته قرار استوا خط از شمالي

 مشاهده 7 شکل نقشه در که طورهمان. است مربعکيلومتر
 و مرکزی هایاستان به شمال از لرستان استان گرددمي

 استان به شرق از خوزستان، استان به جنوب از همدان،
 محدود ایالم و کرمانشاه هایاستان به غرب از و اصفهان

 7 شکل نقشه در که طورهمان نيز توپوگرافي لحاظ از. است
 زیادی توپوگرافيکي تنوع دارای استان این ،دشومي مشاهده

 در متر 737 از استان ارتفاعي دامنه کهطوریبه است،
 در متر 4043 تا استان، جنوب در پلدختر شهرستان

 استان این هایناهمواری محور .است تناوب در اشترانکوه،
و  غربشمال زاگرس، یعني محور اصلي راستای در

 و شمالي نيمه در هاناهمواری بيشينه و بوده شرقجنوب
 متمرکز اليگودرز شهرستان یعني استان شرقشمال ویژهبه

 .است
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 ایران در مطالعه مورد منطقه موقعیت -1 شکل

 

  استفاده مورد داده

 مربوط داده. شد استفاده دادهاز دو دسته  قيتحق نیا در
لندست  یاماهواره ریتصاوبه  مربوطداده  وبه بارش ماهانه 

به  مربوط. از داده 2071تا  2000 یآماردوره  یبرا 5و  1
دوره  يطاستان لرستان  کينوپتيس ستگاهیا 3بارش ماهانه 

محاسبه شاخص بارش  ی، برا2071-2000 یآمار
 )Standard Precipitation Index (SPI((استاندارد شده 

 و شیپا یهاشاخص نیترجیرا و نیمهمتر از يکی عنوانبه
 & Naserzadeh) شد استفاده يخشکسال یآشکارساز

Ahmadi, 2012 .)پوشش شده بارز شاخص محاسبه یبرا 
 ریتصاو از (Enhanced Vegetation Index (EVI))ي اهيگ

 استفاده( خرداد) ژوئن ماه در 5و  1 یهالندست یاماهواره
 ارائه قيتحق نیا در شده استفاده یهاداده 7 جدول در. شد

 .است شده

 

 تحقیق در استفاده مورد هايداده -1 جدول

 شده مشتق محصول زماني مقياس منبع داده

 شده استاندارد بارش شاخص 2071-2000ماهانه  irimo.ir ماهانه بارش داده

 شده بارز گياهي پوشش شاخص 2071-2000( خرداد) ژوئن ماه USGS.Gov 1 و 5 لندست ایماهواره تصاویر

 
 برازش برای گاما توزیع از SPI شاخصمحاسبه  برای

 شودمي استفاده بارش بلندمدت هایداده
G(X) دست احتماالت تجمعي گاما از رابطه زیر به

 (:Naserzadeh & Ahmadi, 2012) آیدمي
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 (7) رابطه
 

 
 

)پارامتر شکل (  بهينه  مقدارو   رابطهدر این  که
تابع  مقدار بارندگي و  X)پارامتر مقياس(،  و 

احتمال گاما از داده يچگال عیتوز ی. پارامترهاباشدميگاما 
و  ستگاهیهر ا یحداکثر برا یينمانمونه با روش درست یها
و بر هر ماه از سال برآورد  يانتخاب يزمان اسيمق یبرا
 .(Naserzadeh & Ahmadi, 2012) شوديم

 (2) رابطه
 

 

 

 

 :                  که
 

𝐴 = ln(�̅�) =
ln(𝑥)

𝑛
 

n  تعداد مشاهداتي است که در آن بارندگي روی داده
بارندگي بازه زماني مورد نظر )ماهانه، سه  نيانگيم �̅� ،است

با استفاده از پارامترهای برآورد شده در  .باشد( مي.ماهه و ..
توان احتمال تجمعي بارندگي در مقياس های باال ميرابطه

 با فرض .مورد نظر را برای هر ایستگاه محاسبه نمود

 𝑡 = 𝑥/�̅�  حتمال تجمعي به شکل تابع گامای ناقص ا
 Naserzadeh)گردد مي فیتعر 1شکل رابطه و به بودخواهد 

& Ahmadi, 2012). 
 

 (1) رابطه

 
 

متر( )بارندگي صفر ميلي X=0تابع گاما برای  چون
تعریف نشده است و توزیع بارندگي ممکن است دارای 
مقادیر صفر باشد، احتمال تجمعي کل که دربرگيرنده مقادیر 

 .دیآمي دستبه 4باشد از رابطه صفر نيز مي
 

 H(X) = q + P G(X)(                    4) رابطه
 

  q -P = 1احتمال صفر بودن مقدار بارندگي و  q که
 توزیع 0 و 5 رابطه از استفاده با  H(X)سرانجام .باشدمي

 انتقال یک معيار انحراف و صفر ميانگين با استاندارد نرمال
باشد مي  SPIمقدار آمدهبدست نتيجه که شودمي داده

(Naserzadeh & Ahmadi, 2012). 
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 (5) رابطه

 
 

 (0) رابطه

 
 
 
 :آن در که

مقادیر ثابت و  C0، C1، C2، d1،d2،d3این روابط  در
H(X) .احتمال تجمعي است 

D1 = 3.432788 

D2 = 0.18929  
D3 =0.003308 

C0 =2.535537 

C1 =0.802853 
C2 = 0.030328 

در شاخص مذکور  يو ترسال يطبقات مختلف خشکسال
+ 2و  -2 نيکه ب  SPI دست آمده ازبه ریبا استفاده از مقاد

مقادیر باالتر از صفر تمایل به سمت  .دیآيمدست باشد بهيم
تر ترسالي )بارش بيشتر از ميانگين بلندمدت( و مقادیر پایين

)بارش کمتر از ميانگين  تمایل به سمت خشکسالي از صفر
دهد. حال مقادیر بين مثبت و منفي بلندمدت( را نشان مي

ای است که در آن بارش آن سال یا ماه مشخص بازه
گردد و از بارش همان ماه یا بارش ميانگين بلندمدت مي

عنوان بازه رو بارش این بازه بهانحراف زیادی ندارد، ازاین
 SPIشود، حال اگر ميزان شاخص ر نظر گرفته مينرمال د

دقيقا برای سال یا ماه مشخصي صفر گردید بيانگر آن است 
که بارش در آن ماه مشخص برابر ميانگين بلندمدت همان 

 هدف که آنجا از قيتحق نیا در(. MacKee, 1997ماه است )
ساالنه  راتييتغ به يجنگل پوشش پاسخ یآشکارساز
نسبتا  يزمان ريخأت کیپاسخ با  نیبود و ا SPIشاخص 

r & Tuckeشد )ظاهر  يبلندمدت در پوشش جنگل

 Anyamba, 2005)، از شاخص  روازاینSPI اسيمق در 
 . دیماهه استفاده گرد 72 يزمان

 
 SPI مقادیر براساس خشک هايدوره شدت طبقات -2 جدول

(Mac kee, 1997، 2012نقل از  به ,Naserzadeh & Ahmadi) 

 SPI مقدار وضعيت

 2 فرامرطوب

 33/7 تا 5/7 مرطوب بسيار

 43/7 تا 7 مرطوب نسبتا

 33/0 تا -33/0 نرمال نزدیک

 -43/7 تا -7 خشک نسبتا

 -33/7 تا -5/7 خشک بسيار

 -2 فراخشک
 

 ايماهواره تصاویر

 بهبود برای( EVI)ي اهيگ پوشش شرفتهيپ شاخص
 هایاثر شاخص نیا در است، شده هيته NDVI شاخص
 نيهمچن و( زگردهایر و هواگردها ازجمله) یاتمسفر پراکنش

 شده یسازنهيبه شاخص نیا .کنديم دايپ کاهش نهيزم خاک
-زی با مناطق در ياهيگ پوشش یهاگناليس تیتقو یبرا

 است شده ارائه یاتمسفر راتيثأت کاهش و باال توده
(Alavipanah, 2014 .)شاخص نیا یبرا آمده دستبه عدد 
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 دهندهنشان که معمول عدد و دارد قرار 7 تا  -7 محدوده در
 .دارد قرار 1/0 تا 1/0محدوده در باشديم ياهيگ پوشش

 ,Xue & Su)آيد مي بدست 7 رابطه از شاخص اين

2017 .) 
 

𝐸𝑉𝐼 = 𝐺 ×
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷)

(NIR + C1 × RED − C2 × Blue + L)
 

 ميزان Blue و Red، NIR هایمؤلفه رابطه این در
 و TM) 1 و 5 لندست سنجنده تصویر شده ثبت بازتابش

OLI)، نزدیک قرمز مادون قرمز، هایموج طول محدوده در 

 و 5 لندست باندهای برای رابطه این بنابراین. است آبي و
 آید.مي در زیر صورت به 1 لندست

 (5 لندست) TM سنجنده برای

 

𝐸𝑉𝐼 = 2.5 ×
(𝐵4 − 𝐵3)

(𝐵4 + 6 × 𝐵3 − 7.5 × 𝐵1 + 1)
 

 

 (1 لندست) OLI سنجنده برای
 

𝐸𝑉𝐼 = 2.5 ×
(𝐵5 − 𝐵4)

(𝐵5 + 6 × 𝐵4 − 7.5 × 𝐵2 + 1)
 

 
 جنگلي پوشش تاج تنظيم فاکتور ،L پارامتر 1 رابطه در
 ،C2 و C1 است، 7 برابر مذکور، هایسنجنده برای که است

 اتمسفری تصحيح یا اتمسفر مقاومت ميزان فاکتور به مربوط
 اتمسفری خطاهای تأثير شده سازیبهينه شاخص این در. است

 تصاویر .است شده حذف جنگلي پوشش تاج زمينهپس و
-2000 ی( دوره آمارخرداد)ژوئن  ماه برای مذکور ایماهواره
 GIS-ARC افزارنرم در و گردید اخذ منطقه برای 2071
 .شد انجام تصاویر از شاخص استخراج و محاسبه مراحل

 موقعيت 51 از پوشش جنگلي آستانه تعيين برای
 استفاده استان سالم هایجنگل از ميداني شده بردارینمونه

های انجام شده مربوط به خردادماه برداریگردید. کليه نمونه
بوده است. نواحي که در آن به صورت تيپيک  7135سال 

درختان بلوط سالم وجود داشت، در سراسر استان انتخاب و 
صورت تصادفي بدون هيچ راهبرد خاصي تنها با تأکيد بر به

 300موقعيت با اندازه  51تراکم و سرسبز بودن درختان منطقه، 

ه یک پيکسل تصویر لندست( انتخاب گردید و مترمربع )انداز
موقعيت آنها شامل طول و عرض جغرافيایي )مرکز پيکسل( 

ثبت گردید و  GPS( در UTMبرحسب متر )سيستم تصویر 
آمده از تصاویر بدست EVIموقعيت همان نقاط روی تصاویر 
نقطه از تصویر  51آن  EVIلندست مشخص گردید، مقادیر 

EVI ( مشخص 2071-2000ه آماری )های دورهمه سال
موقعيت برابر  51آن  EVIصورت ميانگين ميزان گردید که به

، EVI>4/0رو در این تحقيق آستانه بدست آمد، ازاین 42/0
 های بلوط سرسبز در نظر گرفته شد.عنوان آستانه جنگلبه
 

 مکانی زمانی همبستگی تحلیل

 دو هر مکاني تفکيک قدرت ارتباط، تحليل انجام از قبل
 یعني استاندارد مقدار یک به EVI هم و SPI هم یعني داده نوع

 سطح در پيرسون مکاني همبستگي مدل از. رسيد کيلومتر 7
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 بين ارتباط تحليل برای ،)0.05value -P =( 35/0 اطمينان
 شدت و لرستان استان جنگليپوشش هایپهنه مساحت

 استفاده ساالنه مقياس در SPI شاخص براساس خشکسالي
 است. شده ارائه 70 رابطه در پيرسون همبستگي مدل. گردید

 

 

 

 به مربوط مقادیر Y و X یعني رابطه این متغيرهای
 یک هایپيکسل از هریک SPI و EVI مقادیر شاخص

 رابطه این گردد،مي مشاهده کهطورهمان. هستند کيلومتری
 بعد نهایت در .است SPI و EVI مقادیر کواریانس بر مبتني

باالتر از   EVIپهنه ساالنه وسعت بين همبستگي اینکه از
 استخراج سال 71 طي ساالنه SPI شاخص و 4/0آستانه 

گردید، اقدام به ارائه یک مدل برآوردگر رگرسيوني براساس 
 شد. SPIشاخص 

 نتایج
 گياهيپوشش شاخص مکاني توزیع 1 و 2 هایشکل در

 و 2070 ،2005 ،2000 آماری دوره 4 برای شده استخراج
 .است شده ارائه 1 و 5 لندست تصاویر از استفاده با 2071

طبقات پوشش اراضي براساس الگوریتم  2در نقشه شکل 
شده با روش بيشينه مشابهت از هم تفکيک بندی نظارتطبقه

 شده است.

 

 

 8 و 5 لندست ماهواره OLI و TM تصاویر از شده استخراج گیاهی پوشش شاخص فضایی توزیع -2 شکل
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 از زميني شده بردارینمونه موقعيت 51 از استفاده با
 استخراج برای EVI آستانه لرستان، استان هایجنگل

 برابر تجربي آستانه این. شد تعيين استان جنگلي هایپوشش
 𝐸𝑉𝐼 >  فضایي توزیع نقشه 1 شکل در. شد تعيين 0.4

 با. است شده ارائه لرستان استان در جنگلي هایپوشش
 جنگلي هایپوشش فضایي توزیع شده، تعيين آستانه اعمال

 و 2070 ،2005 ،2000 دوره 4 برای بلوط گونه غالبيت با
 .است شده ارائه 1 شکل نقشه صورت به 2071

 

 

 آستانه از استفاده با 8 و 5 لندست ماهواره ،OLI و TM از تصاویر  شده استخراج استان جنگلی پوشش هايپهنه فضایی توزیع -3 شکل
𝑬𝑽𝑰 تجربی  ≥ 𝟎.  استان جنگلی هايموقعیت شدهبردارينمونه نقطه 59 از آمدهبدست 𝟒

 
 دوره 4 طی لرستان استان بلوط هايجنگل مساحت تغییرات -3 جدول

 هاسال (هکتار) مساحت (هکتار) راتییتغ راتییتغ درصد

  7700021 2000 

-0/12 -7474540 7073011 2005 

0/08 14324 7704072 2070 

-0/23 -254112 143240 2071 
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 شده استخراج جنگلي هایپوشش مساحت 1 جدول در
 از استفاده با مذکور دوره چهار برای ،OLI و TM تصاویر از

 که طورهمان. است شده ارائه آمده،دستبه تجربي آستانه
 سال به مربوط گياهي پوشش ميزان کمترین ،دشومي مشاهده
 در. است بوده 2000 سال به مربوط آن بيشترین و 2071

 گونه که لرستان استان جنگلي پوشش مساحت 2000 سال
است  بوده هکتار 7700021 برابر است، بوده بلوط آن غالب

 پوشش ميزان 2005 سال در که( استان مساحت از 47/0)
 به نسبت( هکتار 747540 برابر) کاهش 72/0 با جنگلي

است  رسيده هکتار 7073011 به آن مساحت ،2000 سال
 پوشش ميزان ،2070 سال در(. استان کل مساحت از 10/0)

 سال به نسبت که است بوده هکتار 7704072 برابر جنگلي
 جنگلي هایپوشش مساحت در 01/0 افزایش یک 2005
 که حالي در شود،مي مشاهده( هکتار 14324 برابر) استان

 مساحت شود،مي مشاهده که طورهمان 2071 سال در
 254112)  21/0 کاهش با استان جنگلي هایپوشش
 آن مساحت و است شده روبرو 2070 سال به نسبت( هکتار

 (. استان مساحت از 11/0)است  رسيده 143240 به
 دوره در جنگلي پوشش مساحت تغييرات 4 شکل در
 شکل این در که طورهمان. است شده ارائه 2071-2000

 استان هایجنگل مساحت در کاهش بيشترین شود،مي مشاهده
 .است افتاده اتفاق 2071 تا 2070 آماری دوره طي لرستان

 

  

 بررسی  مورد آماري دوره 4 طی لرستان استان جنگلی پوشش تغییرات -4 شکل
 (هستند بعدبی و اندشده استانداردسازي پذیريمقایسه براي عددها)

 

 زماني سری ساالنه تغييرات بين همبستگي تحليل
 طي لندست تصاویر از که گياهي پوشش شده بارز شاخص

 شاخص و شد استخراج 2071 تا 2000 آماری دوره
 داد نشان ،همان دوره یماهه برا 72 ياسمق SPI خشکسالي

 ساالنه جنگلي پوشش مساحت بين مکاني همبستگي که
 با لرستان استان( EVI>0.4) جنگلي سبزینگي دارای

 در که است بوده 01/0 برابر شده استاندارد بارش شاخص
 =P_value) 35/0 اطمينان سطح در همبستگي ميزان این

 همبستگي مثبت جهت (.sig=0.004) است دارمعني (0.05
 سمت به خشکسالي شاخص تمایل که با است آن بيانگر
 از بيشتر بارش و ترسالي سمت به تمایل) مثبت مقادیر

 که جنگليپوشش مساحت( ساله 71 دوره بلندمدت ميانگين
 صورت به است،( EVI>0.4) جنگلي سبزینگي دارای
 مقادیر که هایيسال در است، کرده پيدا افزایش داریمعني
 و ميانگين از کمتر بارش)منفي  ارقام سمت به شاخص این

 که جنگلي پوشش وسعت است داشته تمایل( خشکسالي
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 صورت به است، شده تعيين سبزینگي شاخص آستانه دارای
 .است کاهش پيدا کرده داریمعني

 پوشش مساحت ساالنه مقادیر 5شکل  نمودار در
 شده ارائه SPI يشاخص خشکسال و (EVI>0.4) جنگلي

 و ساالنه بارش مقادیر بين ارتباط 0 شکل به توجه با. است
 داریمعني ارتباط و بوده مستقيم جنگلي پوشش مساحت

 در دهدمي نشان 0 شکل نگارپراکنش. استبرقرار  آنها بين
 بوده، ساله 71 دوره ميانگين از بيشتر بارش که هایيسال

. است بوده بيشتر داریمعني طوربه جنگلي پوشش مساحت
 استخراج جنگلي طبقه ساالنه مساحت بين زماني همبستگي

 ،SPI خشکسالي شاخص و 1 و 5 لندست تصاویر از شده
 مشاهده که طورهمان است. شده ارائه 0 شکل نمودار در
 جنگلي پوشش مساحت شده استاندارد مقادیر بين شود،مي

 بارش شاخص و شده تعيين سبزینگي آستانه دارای
 . گرددمي مشاهده باالیي همبستگي شده، استاندارد

 

  2019-2000 هايسال طی(  <0.4EVI) جنگلی پوشش پهنه و SPI شاخص  تغییرات روند -5 شکل
 (اندشده بعدبی پذیريمقایسه براي هاشاخص)

 

 جنگلی پوشش پهنه مساحت -بارش نگار پراکنش -6 شکل
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 با پهنه ساالنه وسعت بين ارائه شده تحليل همبستگي
EVI و لرستان استان در( جنگلي پهنه) 4/0 از باالتر 

 که بود آن بيانگر شده استاندارد بارش خشکسالي شاخص
 و ساالنه مقياس در خشکسالي شدت بين داریمعني ارتباط

. بود برقرار جنگليپوشش پهنه پهن این ساالنه مساحت
 گياهيپوشش مساحت برآوردگر مدل ارائه از حاصل نتایج

 شده ارائه 5 جدول در SPI خشکسالي شاخص براساس
 پهنه مساحت ساله 71 زماني سری دو نرمال توزیع. است

 هایفرضپيش از که SPI ساالنه شاخص و جنگلي پوشش
 قرار بررسي مورد 4 جدول در باشد،مي برآوردگر مدل ارائه

 سری دو توزیع بودن نرمال بيانگر نتایج که است گرفته
 .است بوده 35/0 اطمينان سطح در مذکور زماني

 

 شده استخراج جنگلی پوشش ساالنه مساحت و SPI شاخص ساله 18 زمانی سري دو توزیع بودن نرمال ارزیابی نتایج -4 جدول

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk  

  داريمعنی آماره آزادي درجه شاپیرو شاخص داريمعنی آماره آزادي درجه S-K شاخص

 مساحت پوشش جنگلي *0/230 71 0/347 *0/200 71 0/711 
  (P_value = 0.05) 35/0 اطمينان سطح در داری: معني *

 

 صورتبه که يونيوردگر رگرسآحاصل از مدل بر نتایج
 آن بيانگر است، شده ارائه 1 شکل هاینمودار و 5 جدول
 مکاني تغييرات برآورد برای که رگرسيوني مدل که است

 استفاده با(  EVI>4با  ي)نواحجنگلي پوشش پهنه مساحت
 ،17/0 صحت با است توانسته SPI شاخص تغييرات از

 مدل براساس. کند تبيين را جنگلي پوشش مکاني تغييرات
 ،SPI شاخص 7/0 تغيير ازای به شده، ارائه برآوردگر
 همان در هکتار 74110 حدود جنگليپوشش مساحت

 که صورتي در دیگر عبارتبه. کرد خواهد تغيير جهت
 باالتر ارقام) ترسالي سمت به شده استاندارد بارش شاخص

 با جنگليپوشش مساحت باشد، داشته تمایل( صفر از
 در و افزایش خواهد یافت 4/0 از باالتر EVI شاخص
( صفر از ترپایين ارقام)خشکسالي  سمت به که صورتي

 آستانه دارای)که جنگلي  پهنه مساحت باشد داشته تمایل
 واحد 7/0 هر ازای به هکتار 74110( است 4/0 سبزینگي

 .شودمي کاسته منفي ارقام سمت به تمایل
 

 لرستان استان در (EVI>0.4) آستانه با جنگلی پوشش پهنه ساالنه مکانی تغییرات برآورد براي خطی اتوماتیک برآوردگر مدل -5 جدول
 ساالنه شده استاندارد بارش شاخص براساس

 

  ضرایب خام مدل

 Std. Error Sig ضریب

ده
 ش

جرا
ل ا

مد
 

 27130 7043013 عرض از مبدأ مدل
9.3 × 10

−9 

 22400 74110 شاخص خشکسالي
5.6 × 10

−6 

 شکل رابطه

AFA=Annual Forest Area 
AFA=1049489+14880(SPI) 
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 پوشش مشاهداتي پهنه مساحت و برآوردی پهنه مساحت نگارپراکنش

 لرستان استان در جنگلي

 
 مدل استاندارد خطاهي توزیع هيستوگرام

 استان در جنگلی پوشش پهنه ساالنه مکانی تغییرات برآورد براي خطی اتوماتیک برآوردگر مدل اعتبارسنجی هايآماره -9 شکل
 ساالنه شده استاندارد بارش شاخص براساس لرستان

 

 در شده، ارائه برآوردگر مدل اعتبارسنجي هایشاخص
 مدل گرددمي مشاهده که طورهمان است، شده ارائه 1 شکل

 پوشش پهنه مساحت ساالنه تغييرات برآوردگر اتوماتيک
 است توانسته SPI برآوردگر از استفاده با استان جنگلي

 تبيين را جنگلي هایپهنه ساالنه تغييرات از 51/0 حدود
 .است بوده 17/0 برابر مدل کلي صحت ميزان. نماید

 توسط لرستان استان جنگلي هایپهنه وردیHبر مساحت
 مشاهداتي مساحت مقابل در شده ارائه وردگرHبر مدل
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 به گردید استخراج لندست تصاویر از که جنگلي هایپهنه
 این براساس. است شده ارائه 1 شکل نگارپراکنش صورت
 مشاهداتي و برآوردی مقادیر همبستگي ميزان نگارپراکنش

 برآوردگر مدل هایماندهباقي توزیع .است بوده 12/0 برابر
 آورده 1 شکل در توزیع هيستوگرام صورت به شده، ارائه
 خطاهای توزیع دشومي مشاهده که گونههمان است، شده
 صحت بيانگر که بوده نرمال داریمعني صورت به مدل

 .است مدل برآورد
 

 بحث
 عوامل تعامل از برآیندی منطقه هر گياهي پوشش
 موقعيت، توپوگرافي، خاک، هایمؤلفه شامل محلي جغرافيایي

 بارش، هایمؤلفه شامل منطقه اقليمي عوامل و انساني، فعاليت
 انرژی دریافت ميزان ابرناکي، ميزان ویژه، و نسبي رطوبت دما،

(.  et al.,Guli 2015)است  رشد روزهای درجه تابشي و
 در تغييراقليم هایوجهه مهمترین از یکي عنوانبه خشکسالي

 ایران در ویژهبه ( 2018et alGuo ,.) آسيا از وسيعي بخش

 مراتع، گياهي، جوامع تضعيف و تخریب در بارزی تأثيرات
 et Workou) است داشته کشاورزی حتي و هاجنگل ها،باغ

., 2017al). مساحت از هکتار هزار 200 و ميليون 7 حدود 
 کل مساحت 41/0) است جنگل از پوشيده لرستان استان
 گياهي هایگونه مهمترین جزء بلوط (.FRWO, 2015) (استان

 و آب حفاظت در مهمي نقش که است لرستان هایجنگل در
 که است دهه یک حدود کند.مي ایفا استان اقليم تعدیل و خاک

 نام به نوظهور و جدید هایپدیده به مبتال زاگرس هایجنگل
 و فرد به منحصر شرایط که هستند( Oak Decline) بلوط زوال

 خشکيدگي باعث و کرده ایجاد هاجنگل این در را خاصي
 مير و مرگ و درخت کل یا بلوط درختان اندام از هایيبخش

 در بحران این بروز هرچند(. FRWO, 2015)است  شده آن
 طوالني سابقه اروپا بلوط هایجنگل ویژهبه دنيا نقاط سایر
 بار اولين برای ایران در اما ،( et alDenman,. 2017)دارد 
 با مستقيم طوربه خشکسالي. شد آغاز پيش دهه یک حدود

 رسانيآب در تأخير گياه و دسترس در آب منابع کردن محدود

 .شودمي گياهي جوامع برای شدید خشکي تنش گياه موجب به
 درختان فنولوژی برنامه خوردن برهم و یکسو از این تنش

 سوی از بارش و دما سالي درون جابجایي و تغيير از ناشي
 مانند اقليمي حدی رخدادهای فراواني باعث افزایش دیگر
 سرد و گرم امواج ها،سيالب تگرک، و رگباری هایبارش
شود مي درختان تدریجي زوال و تضعيف منجر به همگي شدید

(., 2017et alWang  .)طوربه خشکسالي دیگر سوی از 
 هایبيماری و آفات بروز ریزگردها، ایجاد طریق از غيرمستقيم

 شدید افزایش باعث خاک، در زیستي تنوع بردن بين از جدید،
 یندر ا ياساس هدف. شودمي بلوط درختان مير و مرگ در

آستانه  یدارا یهامساحت ساالنه پهنه ينارتباط ب يلتحل يقتحق
 یج( بود که نتاSPI)شاخص  بارش یهايآنومال يزانبا م يجنگل

البته . داشت یداريمعن يممستق ياز وجود همبستگ حکایت
( 2071) و همکاران Farokhzadeh تحقيق در اینتيجه چنين

 ياهيبا استفاده از دو شاخص پوشش گ آنان. یدمشاهده گرد يزن
EVI  وNDVI، گياهي پوشش بين ارتباط تحليل به اقدام 
)شاخص ي هواشناس ياستان گلستان با خشکسال يدشت مراتع
SPI )بين را داریمعني همبستگي نيز آنان کار نتایج. نمودند 

داد  نشان خشکسالي شاخص و گياهي پوشش هایشاخص
بارش و  ينب يمثبت يهمبستگ چنين(. يهمبستگ 15/0 حدود)
يز و همکاران ن Alimoradiدر کار  ياهيپوشش گ ینگيسبز يزانم
 ياهيپوشش گ يتاز تابع حساس ي. آگاهید( مشاهده گرد2017)

 ي،از شدت خشکسال یسنجش از دور یهایهبا استفاده از نما
تر و کنترل ابعاد خسارت را فراهم موقعتر و بهينهبه یریتامکان مد

 مقادیری همواره دوری، از سنجش هایداده از استفاده. اما کنديم
که در  یيآنجا از. کرد خواهد کار وارد نيز را قطعيت عدم و خطا

 تجربي فيلتربا استفاده از  يآستانه پوشش جنگل يقتحق ینا
EVI>0.4 یاآستانه  ین)ا شده است يکها تفکپوشش یراز سا 

 یبردارنمونه یاسمپل  51 یقاز طر يبه صورت تجرب يزن يلترف
به کل  يلترف ینا يمهنگام تعم در روازاین ،دست آمد(به يدانيم

 یدارا یکوهيپا يبخش از مراتع غن ینمنطقه، احتمال دارد در ا
و  Shifawشده اند که  يباشند، وارد طبقه جنگل یيباال ینگيسبز

  اند.خطا اشاره کرده ینبه ا ،(2071همکاران )
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Abstract 
     The Zagros Woodland is one of the main components of Zagros ecosystem that has 

significant role in water and soil conservation. Drought, as one of the climatic hazards, can have 

dramatic effects on forest cover. Therefore, detecting the spatiotemporal dynamics of the forest 

in response to drought is very important. The main objective of this study was to detect the 

spatiotemporal relationship of forest cover of Lorestan province in response to annual drought. 

In this regard, the Enhanced Vegetation Index (EVI) values were extracted from Landsat 5 and 

8 images for the period 2017-2017. The Standardized Precipitation Index (SPI) was calculated 

for the mentioned period using monthly rainfall statistics of 9 synoptic stations in the region. By 

using spatial correlation analysis, the relationship between annual forest area and drought index 

was investigated and finally, sensitivity function of spatial variation of forest cover was 

obtained by fitting a linear model. The results of field sampling showed that EVI threshold> 0.4 

can be considered as the province's forest cover threshold. Correlation analysis between forest 

cover and drought indicated that the 18-year time series of forest cover had a significant 

correalation of 0.68 with SPI (0.95 confidence level). The results of development of sensitivity 

function to SPI index indicated that the forest cover had significant sensitivity to drought so that 

for each 0.1 unit change in the SPI index the forest cover area will change as 14880 ha in the 

same direction. 
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