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 چکیده

های های بلوط غرب کشور با پدیده خشکیدگي مواجه شده است. بررسيي از جنگلهای اخیر بخش قابل توجهدر سال

معرفي  غبار و گردهای بلوط را افزایش فراواني وقوع و شدت پدیده گذار بر خشکیدگي جنگلتاثیریکي از عوامل  ،یهاول

متر و اطالعات  117و  کیلومتر یکمکاني  تصاویر سنجنده مادیس با قدرت تفکیکاز  ،اند. در این مطالعهکرده

( برای بررسي پدیده 1777-1724ساله ) 21مربوط به دوره زماني  دیدی استان کرمانشاههای همهواشناسي ایستگاه

های جنگل در این استان استفاده شد. بررسي شدت گرد و غبار با استفاده از دادهگي نسبزیغبار و روند تغییرات  و گرد

در این پژوهش ارتباط فراواني وقوع گرد و  ،همچنین .نشده صورت گرفتبندی تصاویر با روش نظارتدید افقي و طبقه

بررسي قرار گرفت. بررسي رخداد گرد  های بلوط موردهای خشکیدگي جنگلدر محدوده گيغبار و روند تغییرات سبزین

 1771و  1770های گرد و غبار در سالترتیب بیشترین روزهای دارای و غبار نشان داد که در استان کرمانشاه به

بررسي  ،بوده است. همچنین 1721وقوع پیوسته است. بیشترین فراواني وقوع گرد و غبارهای شدید مربوط به سال  به

 17 های متراکم )با بیش ازدر جنگل گيسبزینهای طیفي نشان داد که بیشترین کاهش ای و شاخصتصاویر ماهواره

و در کرمانشاه درصد در محدوده جنوب و جنوب شرق استان  71درصد و با دقت کلي  70پوشش( به میزان  درصد تاج

با پدیده کاهش  ني پدیده گرد و غبارافراو نتایج نشان داد که ،همچنین های لرستان و ایالم اتفاق افتاده است.مرز استان

های بلوط استان کرمانشاه گي جنگلبر کاهش سبزین و گرد و غبار، د( دار0/7جنگل بلوط همبستگي باالیي ) گيسبزین

 .استگذار تاثیر

 

 بندیمادیس، طبقهسنجنده  تصاویر، خاک دید، بارش، رطوبتایستگاه همکلیدی:  هایواژه

 

 مقدمه

دالیل اجتماعي، اقتصادی بهناحیه رویشي زاگرس 

شمار  به راهبردیکلیدی و ای  و سیاسي منطقه

کشور را در بر  سطحدرصد  17 ،رود. این منطقه مي

های کشور در آن جریان دارند  درصد آب 47گیرد، مي

طور مستقیم به آن میلیون نفر به 0/1و بیش از 

. (1771و همکاران،  Jahanbazi Goujani) اندوابسته

 پنجهای زاگرس با مساحتي بالغ بر جنگل ،همچنین

استان  22لیون هکتار با تحت پوشش قرار دادن می

کشور ضمن بهبود کیفیت اقلیمي، بیشترین تأثیر را در 

___________________________ 
 asalehi@guilan.ac.irمسئول مکاتبات: * 

 

 



 2911، 4، شماره 21جلد    پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي2707

تأمین آب، تعدیل آب و هوا و تعادل اقتصادی و 

و  Heidari Safari Kouchi) اجتماعي در کشور دارند

 . (1721همکاران، 

های ارزشمند زاگرس در یک دهه اخیر با جنگل

 خشکیدگي و اند. زوالجه شدهپدیده خشکیدگي موا

 و آغاز ایالم استان از 2900 از سال زاگرس هایجنگل

 استان این در جنگلي هایزوال گونه گزارش نخستین

 مانند دیگر هایاستان ،آن دنبال به و شد تهیه

 و چهارمحال احمد وبویر و کهگیلویه فارس، کرمانشاه،

همکاران،  و Afaridanشد ) گزارش نیز بختیاری

 زوال اصلي دلیل که هنوزاین وجود با. (1721

 در اما نشده است، مشخص زاگرس های جنگل

 )مانند عوامل زنده ،گرفته است انجام که تحقیقاتي

آفات ، (بلوط زغالي قارچ بیماری ها وپاتوژن

 و غبارها، مانند گرد زنده غیر عوامل ها(، )سوسک

 سن و قطر رختي،د رقابت ،سرما و خشکي خشکسالي،

 کشت زیراشکوب جنگل مانند انساني عواملو  درختان

 خشکیدگي بلوط بر تأثیرگذار عوامل از را دام چرای و

عوامل  .(1724و همکاران،  Khosropourدانند )مي

اما در  ،ها موثر هستندبر خشکیدگي جنگل یمتعدد

ار و غب و صرفا به بررسي پدیده گرد ،پژوهشاین 

های  گي و خشکیدگي جنگلارتباط آن با کاهش سبزین

 بلوط استان کرمانشاه پرداخته شده است.

 بارش، الگوی در تغییر باعث هوایي آب و عوامل 

 شوندمي سرد هایزمستان و های تابستانهخشکسالي

مطالعات  دارند. درختان بر روی مخربي اثرات که

 درختان یشتریندهند که بشده نشان ميانجام

 دارینگه در قدرت خاک) زیاد هایشیب در خشکیده

 خشکسالي جوی و سخت شرایط در خصوصهب رطوبت

 و دریا سطح از کمتر ارتفاع شود(،مي ضعیف

 گرمای تابش، شدت هوا، )خشکي جنوبي های جهت

دارند  قرار دامنه( این در رطوبت و کاهش زیاد

(Barazmand  ،1721و همکاران.) 

Azizi  ( 1721و همکاران)  با استفاده از

اطالعات  سامانههای سنجش از دور و  تکنیک

های ایالم و ارتباط  به بررسي زوال جنگل جغرافیایي

ساله پرداختند.  24آن با تغییرات بارش و در یک دوره 

بارش در  کاهشيدهنده روند نشان ،نتایج مطالعه

های  پوشش های زماني ساالنه و ماهانه بر مقیاس

 .های منطقه بود مختلف استان ایالم و جنگل

دار بارش و ایجاد تنش خشکي  کاهش معني ،همچنین

های  یکي از عامل ویژه فصل رشدبهدر مقیاس ساالنه و 

های  گي در جنگلاصلي خشکیدگي و کاهش سبزین

و همکاران  Hoseinzadeh معرفي شد.  این منطقه

 با بلندی و پستي عواملط ارتبا بررسي به ،(1721)

 ایالم سیاهمله در جنگل ایراني بلوط زوال گسترش

 جهت دو نمونه در قطعه 21، منظوراین به پرداختند.

 تکرار سه با ارتفاعي همراه طبقه دو و جنوبي و شمالي

 ارتفاع، قطر، که داد نشان پژوهش نتایج .ندشد انتخاب

 و مختلف دامنه هایجهت در زمینيرویه و تاج طول

داری معني تفاوت دریا، سطح از مختلف ارتفاعات

 خشکیدگي اندازه بر دامنه جهت ،حال این با ،هنداشت

 و  Mahdavi.داشت یدارمعني اثر زاد دانهدرختان 

 درختان بررسي وضعیت با هدف (1721همکاران )

 در صد از آماربرداری استفاده با ایراني بلوط خشکیده

 بیوره استان منطقه هایجنگل از هکتار 17 صد در

داد  نشان هاداده تحلیل و تجزیه نتایج پرداختند. ایالم

بررسي  مورد منطقه در خشکیدگي کل درصد که

 غربي هایجهت در میزان بیشترین و درصد بود 1/22

 و شرقي هایجهت در میزان و کمترین جنوبي و

 دیده شد.  شمالي

ع تغییرات محیطي، امروزه با توجه به اهمیت موضو

 منابع از یکي عنوانبه ایماهواره تصاویر از دهاستفا

 مدیریت و محیطي تغییرات نمایش برای داده مهم

 کاربرد و . استفادهاست مطرح منابع طبیعي های عرصه

و  قابلیت تواندمي مختلف های در زمینه تصاویر این

 دکن شخصم ها راداده این های محدودیت

(Mohammadzadeh  ،1720و همکاران). که آنچه 

به  توجه ها باداده این قابلیت بررسي، است مهم

 .استمکاني  و طیفي هایداده روز افزون های پیشرفت

مختلف  شرایط در هاداده این بررسي ،همچنین

 گیاهي هایپوشش و ها کاربری تنوع با محیطي

، Boroomand و Sanjarرسد )نظر ميبه  ضروری

1729.) Zhaofei ( 1770و همکاران)، به  در پژوهشي

های های بلوط در کوهستانبررسي خشکیدگي توده

ها نشان ایاالت متحده پرداختند. نتایج بررسي آنراکي 

تر نسبت به درختان با  داد که درختان با تاج بزرگ

تری به پذیری بیشآسیبهای متوسط و کوچک تاج



 2700/  . . . گرد و غبار دهیبلوط غرب و پد یهاجنگل ينگیسبز راتییروند تغ يبررس

 Brown ،اند. در پژوهشي دیگرخشکي داشتهپدیده 

به بررسي دینامیک توده و  Allen-Diaz (1771)و

سبز های همیشه خشکیدگي ناگهاني بلوط در جنگل

آمیخته با غالبیت بلوط ساحلي در کشور آمریکا 

 چهار تا پنجحاکي از نرخ  ،پرداختند. نتایج این بررسي

ساله بود  27ن در یک دوره ر درختادرصدی مرگ و می

درصدی سطح مقطع در  77تا  47که باعث کاهش 

و  Galiano. شد 1724ها تا سال هکتار این توده

به بررسي دالیل خشکیدگي  ،(1721همکاران )

های بلوط مدیترانه پرداختند که نتایج مطالعه جنگل

رات ها، تغییگونهاختصاصي ترتیب خصوصیات بهایشان 

در آب و هوا و سایر عوامل را در جایگاه بعدی اهمیت 

 های منطقه قرار داد.در مورد خشکیدگي بلوط

عنوان های زاگرس بهبا توجه به اهمیت جنگل

ذخایر ارزشمند طبیعي کشور و ضرورت حفاظت از این 

بوم منظور حفظ تعادل و پایداری زیستها بهجنگل

ه موقعیت استان توجه ب با ،غرب ایران و همچنین

 و کرمانشاه در غرب کشور که همواره تحت تأثیر گرد

 پژوهشغبار وارده از کشورهای همسایه قرار دارد، 

ست تا به بررسي وضعیت فراواني وقوع و ا آن حاضر بر

و غبار و ارتباط آن با کاهش  شدت پدیده گرد

های بلوط کرمانشاه بپردازد. به گي جنگلسبزین

ای و اطالعات هواشناسي از تصاویر ماهواره ،منظور این

عنوان عامل موثر بر وضعیت بهو غبار  استان، وقوع گرد

گي جنگل بلوط منطقه در یک دوره زماني سبزین

  معین استفاده و اثرات آن مورد بحث قرار گرفت.

 

 هامواد و روش

حاضر در پهنه  پژوهش :منطقه مورد مطالعه

ای استان کرمانشاه انجام گرفت. استان ه جنگل

هکتار در محدوده1441777کرمانشاه با مساحت
"0 

عرض جغرافیایي شمالي و  91° 20' 0"تا  °99 90'
طول جغرافیایي شرقي  40° 2' 10"تا  °41 17' 91"

متر از  2177قرار دارد. این استان با متوسط ارتفاع 

های لسطح دریا بخشي از رشته کوه زاگرس و جنگ

 2020777بلوط غرب را در بر دارد. مساحتي بالغ بر

های منابع طبیعي هکتار از سطح کل استان را عرصه

گیرد که در مقایسه با وسعت منابع طبیعي در بر مي

های درصد عرصه 1/2میلیون هکتار(،  277کشور )

شود که از این طبیعي کشور را شامل مي

 2217777گلي وهکتار را اراضي جن110777میزان

 طبقاتدهند. نسبت هکتار را اراضي مرتعي تشکیل مي

درصد 47دو درصد جنگل انبوه،شامل انبوهي جنگل 

. بر است درصد جنگل تنک10و انبوه نیمهجنگل 

ها، سازمان جنگل یتارنماشده در ارائهاساس استاندارد 

های زاگرس، برای جنگل ،مراتع و آبخیزداری کشور

درصد تاج پوشش،  17های انبوه با بیش از جنگل

پوشش و تاجدرصد  17تا  11انبوه با نیمههای جنگل

تعریف پوششتاجدرصد  11تا  پنجهای تنک با جنگل

ها بلوط (. گونه غالب این جنگل2 شده است )شکل

بنه، گالبي  های دیگر نظیرایراني است که همراه گونه

زالزالک، بادام و آلبالوی وحشي  وحشي، ارژن، کیکم،

، Gheituryدهند )ميپوشش جنگلي استان را تشکیل

های بلوط استان کرمانشاه از سال (. جنگل1724

دچار خشکیدگي شده است. مساحت تحت  2901

تاثیر خشکیدگي بلوط در این استان تا پایان سال 

برابر با  19پایان سال  هزار هکتار، 11معادل  2911

 177این میزان  11هزار هکتار و در پایان سال  217

؛ Gheitury ،1724هزار هکتار گزارش شده است )

Parvaneh  ،با توجه به روند 1727و همکاران .)

شود برآورد مي ،های بلوط گسترش خشکیدگي جنگل

 اتقریبو پس از یک دهه  10که اکنون در پایان سال 

های بلوط این استان هزار هکتار جنگل 110مي از نی

 .دنبا معضل خشکیدگي مواجه شده باش

های مکاني و توصیفي داده ،ابتدا: مورد پژوهش  روش

-از داده ،آوری و سپسبر اساس مطالعات پیشین جمع

 های همدیدی هواشناسي مراکزهای ایستگاه

بارش، جهت باد غالب،  ،های استان کرمانشاهشهرستان

زیست استخراج  محیط PM10رطوبت، دید افقي و 

آوری اطالعات پایه از منطقه مورد شد. پس از جمع

با قدرت  2لعه، به تهیه تصاویر سنجنده مادیسمطا

کیلومتر، طي یک دوره آماری  یکتفکیک مکاني 

برای بررسي  ،همچنین( اقدام شد. 1724-1777)

 پوشش جنگلي تصاویر روزانه سنجنده مادیس

( با قدرت تفکیک 22 و NDVI mod21 ت)محصوال

متر مربوط به همین بازه زماني از تارنمای  117مکاني 

                                                           
1 
MODIS  
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NOAA  کاربرد این محصول برای بررسي دشدریافت .

گي و در نتیجه دستیابي به روند سبزینتغییرات میزان 

نقشه رقومي پوشش پوشش گیاهي است. تغییرات 

ها مراتع و سازمان جنگل وسیلهبهمنابع جنگلي که 

است و شامل اطالعات ده شآبخیزداری کشور تولید 

مربوط به تیپ جنگل و تراکم انبوهي جنگل است نیز 

های خشکیدگي های محدودهنقشه ،چنین. همدشاخذ 

و  2901های سالهای بلوط استان که در جنگل

مورد  ،تولید شده استسازمان این توسط  2914

  استفاده قرار گرفت.

 

 
 های استان کرمانشاهنقشه پراکنش و تراکم جنگل -1شکل 

 

افزارهای سنجش با استفاده از نرمها پردازش داده

های هندسي، پردازشپیش ENVIو  ERDAS از دوری

شامل )نظر  های موردامانهبه س 2اتمسفری و تبدیل

GCS  وUTM )های  منظور تعیین تیپانجام شد. به

بندی با استفاده از مختلف پوشش گیاهي عمل طبقه

و  de Bie) انجام شد ISODATA 1نشدهروش نظارت

 نشده یک نوع روشنظارت روش (.1770همکاران، 

های معلوم نیاز بندی است که به نمونهخودکار طبقه

در مورد ها بر اساس مقادیر خود پیکسل ،نداشته

و  Azizi)شود گیری ميها تصمیمبندی آنطبقه

مطلوب و بهینه  طبقه. تعیین تعداد (1721همکاران، 

و  9پذیریپوشش گیاهي با استفاده از شاخص تفکیک

واگرایي این شاخص انجام  کمینهبا کمک میانگین و 

بودن نقشه پوشش  اختیارپذیرفت. با توجه به در 

 ها،ان کرمانشاه که توسط سازمان جنگلي استجنگل

تهیه شده است، لزومي به  مراتع و آبخیزداری کشور

های استان با استفاده از تهیه نقشه محدوده جنگل

روش نظارت نشده نبود و از این روش برای تعیین 

                                                           
1 
Re-projection  

2 
Unsupervised classification 

3 
Separability  

های گي جنگل در محدودهتغییرات میزان سبزین

مراتع و  ها،ان جنگلهای سازمشده از نقشهاستخراج

  آبخیزداری کشور استفاده شد.

یک روش خودکار است که  ، ISODATAالگوریتم

بندی کند. های ورودی مختلف را طبقهتواند دادهمي

ها و بیشترین تعداد فقط تعداد خوشه ،در این روش

. با استفاده از این (Tou ،2104) تکرار مورد نیاز است

مطلوب برای منطقه  طبقاتد الگوریتم به ارزیابي تعدا

برای تعیین  ،مورد مطالعه پرداخته شد. قابل ذکر است

تا طبقه  طبقاتفواصل  ،پژوهشدر این  طبقاتدقیق 

صورت هب 277تا  17و از طبقه  پنج طبقهصورت هب 17

تعداد  ،نهایت که در در نظر گرفته شد طبقه 27

، 11، 17، 21، 27، پنج صورتهبشده اعمال طبقات

 طبقه 277و  17، 07، 07، 77، 17، 41، 47، 91، 97

و آستانه  11تکرار  بیشینهبرای هر بار اجرا  و بود

در  ERDASافزاری نرمدر محیط  11/7 پذیریتفکیک

های  نظر گرفته شد. انتخاب بهترین طبقه برای پوشش

پذیری هر  بر اساس تفکیکگیاهي منطقه مورد مطالعه 

 خوشه انجام گرفت.

وجود  ISODATAیکي از مشکالتي که در تکنیک 

نشان را  طبقهاین است که انتخاب بهترین  ،دارد
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مشخص نیست که  هاطبقهیعني در انتخاب  .دهد نمي

 ،. ممکن استاستها بهینه تعداد خوشه طبقهکدام 

بر اما انجام تعداد تکرار زمان د،باش تکرار داشته 277

 41عنوان مثال با به ،که ممکن است در حالي ،است

. ردآودست بهینه را به طبقهنیز همان تعداد  طبقه

با استفاده از شاخص  طبقهارزیابي و انتخاب بهترین 

 ؛Bezdek ،2111و  Pal) انجام شد ریپذیتفکیک

Boudraa ،2111.)  

های اولیه تفکیک آماری از روش شاخص تباین

 ،این روش .ها است که مورد استفاده قرار گرفتخوشه

بر  کار برده شد.به Swain (2100)وسیله بهبار اولین

طبقه نام برده  277بندی  نتایج حاصل از طبقهاساس 

 MODISبرای ماهواره  41 شده، در نهایت طبقه

ین انتخاب تشخیص الگوی صحیح است، چرا ترمنطقي

نگه  277را کمتر از  طبقاتمقادیر  طبقهکه این 

و میانگین  کمینهدارد و انطباق مناسبي بین  مي

شاخص  ،1 شکلوجود دارد. بر اساس نمودار  طبقات

 سنجنده مادیس 41 طبقهپذیری در  میانگین تفکیک

 کمینههمزمان شاخص رسد و  به اوج مي

 متعادلي برخوردار است.ا نسبتپذیری نیز از اوج  تفکیک

 

 
 مادیسسنجنده  تصاویرپذیری و میانگین تفکیک کمینههای  مطلوب بر اساس شاخص طبقهتعیین تعداد  -2شکل 

 

شده موزائیکاز تصویر  1724سال  NDVIنقشه  

اساس  و برد شعه استخراج برای منطقه مورد مطال

تعداد  ،پژوهشهای نام برده شده در روش روش

جنگلي بر  طبقاتتفکیک مطلوب تهیه شد.  طبقات

گي و زمان شروع و اساس طول دوره رشد و سبزین

 در نظر گرفتن فصل رویش جنگل( و بر) خاتمه خزان

اساس منحني خصوصیات طیفي در طول زمان قابل 

که توجه به این (. با9 )شکل و تشخیص بود استخراج

جنگل و  طبقاتتعیین  ،پژوهشهدف اصلي این 

ها در درازمدت گي آنبررسي روند تغییرات سبزین

ي جنگل در گ، پایش روند تغییرات سبزیناست

های مختلف ماهانه، فصلي و ساالنه مورد نیاز  مقیاس

های الزم بر روی  دازشپس از انجام پر ،است. بنابراین

صورت به ERDASافزار نرمتصاویر منطقه در محیط 

ساله مطالعه به انجام  24یک الیه تجمعي در دوره 

 (.1721و همکاران،  Barazmandرسید )

  

 
 MODISبندی تصاویر سنجنده دست آمده از طبقههبر اساس نتایج ب طبقههای طیفي به تفکیک هر امضاء -3شکل 
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الیه محدوده جنگل از  NDVIبرای بررسي نقشه 

های پوشش منابع جنگلي که شامل رقومي نقشه

و تراکم جنگل بلوط و نقشه اطالعات تیپ 

های بلوط استان است های خشکیدگي جنگل محدوده

ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگل وسیلهبهو 

ر گوگل تصاوی ،استفاده شد. همچنین ،تهیه شده است

شده و تولیدهای ارث، مبنای بررسي و کنترل نقشه

شده از تصاویر استخراجهای خصوصیات طیفي منحني

 .(4ای قرار گرفت )شکل ماهواره

شده تولیدهای جنگلي محدودهی بررسي صحت برا

ای ای بر اساس واقعیت زمیني، شبکهماهوارهاز تصاویر 

کیلومتر بر روی نقشه  دودر  کیلومتر دوبا ابعاد 

 (.4)شکل  طراحي شد

 

 
 محدوده جنگل NDVIارث برای بررسي نقشه گوگلاستفاده از تصاویر  -4شکل 

 

 
 جنگلي هایمحدوده صحت بررسي برای کیلومتری 1×1 های شبکهموقعیت  -5 شکل

 

عنوان نقاط کنترل زمیني در نظر بهکه این شب

شده در مجموع طراحيگرفته شد. بر اساس شبکه 

(. از مجموع 9)شکل  نقطه مشخص شد 021تعداد 

 عواقفاقد پوشش اط قننقطه در  01، تعداد نقطه 021

این تعداد نقاط در ارزیابي کلي  ،و بر همین اساسد ش

دادن الیه قراربا  ،ر نهایتمورد محاسبه قرار نگرفت. د

شده بر روی الیه اطالعات جنگلي تهیهنقاط کنترل 

مادیس، میزان  NDVIشده با استفاده از تصاویر تهیه

. بر اساس دشجنگل مشخص  NDVI دقت نقشه

 71نقاط کنترلي دقت کلي معادل  ازشده انجامارزیابي 

 .(2جدول ) درصد برآورد شد

 
 شده محدوده جنگلتولیدارزیابي دقت نقشه  -1 جدول

مجموع نقاط 

 کنترلي

شده واقعتعداد نقاط کنترلي 

 در نقاط خالي

تعداد نقاط کنترلي بر روی الیه 

 شدهتولیدجنگل 

کننده تاییدنقاط کنترلي 

 واقعیت زمیني

درصد صحت 

 دست آمده به

021 01 799 914 1/71 

 ج ب الف
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 که عملیات تبدیل AODهای الیه ،به موازات آن

صورت به ،ها انجام شده بودبر روی آن مختصاتسامانه 

نقاط نمونه  هر سال تولید شد. برایالیه تجمعي 

ای و تصاویر  منطبق بر تصاویر ماهواره ،ه شدهگرفت

ها در منطقه ارث و نوع پراکنش آنگوگلموجود در 

 نشان داده شده است. 0مورد مطالعه در شکل 

بار روز یک 27 هر شده برایتهیه NDVIتصاویر 

به ازای هر سال  صورت یک الیه تجمعي ساخته شد. به

گي پوشش وضعیت تغییر سبزین ،در این الیه تجمعي

از طریق  های بلوط استان کهجنگل در محدوه جنگل

مراتع  ،هاهای سازمان جنگلبازدیدهای زمیني و نقشه

 ،و آبخیزداری کشور شناسایي و استخراج شده بود

با بررسي تغییرات در منحني طیفي مربوط د. انجام ش

گي به محدوده جنگلي روند تغییرات میزان سبزین

 (1777-1724طبقات جنگلي طي دوره مطالعه )

 مشخص شد.

 

 
 کشور یزدارآبخی و مراتع ها،جنگلزمیني بر اساس نقشه سازمان  شبکه نقاط کنترل -6شکل 

 

 
 ارثگوگلای و تصاویر موجود در نقاط نمونه گرفته شده منطبق بر تصاویر ماهواره -7 شکل

 

گي جنگل در طي نمودارهای طیفي سبزین

نشان داد که کاهش قابل  1770و  1771های  سال

در مناطق خشکیدگي جنگل  NDVIتوجهي در میزان 

ط در این برهه از زمان رخ داده است. این کاهش بلو
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. استها بیشتر نسبت به سایر سال 1770برای سال 

گي که کاهش حجم سبزیناین برعالوهها طي این سال

رویش جنگل یعني اوایل اردیبهشت  بیشینهدر زمان 

های سال نیز پایین  در سایر ماه ،ماه رخ داده است

بودن روند کاهش فراگیردهنده که نشان است

ر منطقه مورد مطالعه است گي جنگل بلوط دسبزین

  (.0 )شکل

 

 
 (1777-1724ای )گي طبقات مختلف جنگل با استفاده از تصاویر ماهوارهروند تغییرات سبزین -8شکل 

 

پس از بررسي روند تغییرات زماني  ،در ادامه

مطالعه  های بلوط منطقه موردجنگلگي کاهش سبزین

های و هماهنگي مناسب بین مشاهدات محلي و داده

سنجش از دوری، بر اساس ترکیب تصاویر مودیس و 

های نهای رقومي پوشش منابع جنگلي مکانقشه

 این گي شناسایي شد. بهدارای پتانسیل کاهش سبزین

رختان در گي دهایي که میزان سبزینابتدا سال ،منظور

سالي که بعد از  ،همچنین ،شدت کاهش یافته ها بهآن

مناسبي  انسبتگي از سبزین امجددیک دوره کاهش، 

پوشاني با هم ،برخوردار بود، انتخاب شد. در ادامه

ها بر روی نقشه پوشش جنگلي استان و تصاویر سال

از  محاسبه اختالف بین سال همراه با سبزینگي باال

ي گهای کاهش سبزین گي کم، پهنهسال همراه با سبزین

 .(1 )شکل دشدر سطح منطقه مورد مطالعه مشخص 

 

 
 1777-1724ی طي دوره ا های منطقه مورد مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره گي جنگلهای کاهش سبزینپهنه -9 شکل

 

 ،دست آمده در این قسمتهبر اساس نتایج ب

های دهد، پهنه نیز نشان مي 1طور که شکل همان

در اغلب  ،دادهرخگي جنگل که در آن کاهش سبزین

-شود. از هممورد مطالعه مشاهده مينقاط منطقه 

-بهپوشاني نقشه محدوده خشکیدگي جنگل بلوط که 

مراتع و آبخیزداری تولید شده  ها،سازمان جنگل وسیله

گي های کاهش سبزینه پهنهبا نقش ،(27شکل ) است

یک از  ر هرگي جنگل دمیزان کاهش سبزینه جنگل

های بلوط به تفکیک تراکم طبقات خشکیدگي جنگل

 (. 9 جدول) انبوهي جنگل مشخص شد
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 و آبخیزداریمراتع  ها،سازمان جنگلوسیله بهشده تولیدنشاه های بلوط کرماهای خشکیدگي جنگلمحدوده -11 شکل

 
 های خشکیدگي جنگل بلوطمحدودهگي جنگل در میزان نسبت کاهش سبزین -2جدول 

 مراتع ،لگهای سازمان جننقشهتراکم جنگل در 

 و آبخیزداری

های سازمان نقشهدرصد خشکیدگي توده جنگلي در  طبقه

 ها و مراتعجنگل

گي نسبت کاهش سبزین

 جنگل

 جنگل انبوه

 درصد تاج پوشش( 17)بیش از 

11> 204721/7 

11-17 707119/7 

17-01 290471/7 

 انبوهنیمهجنگل 

 درصد تاج پوشش( 17تا  11) 

11> 940017/7 

11-17 912974/7 

17-01 17700/7 

 جنگل تنک

 درصد تاج پوشش( 11 تا 1)

11> 070999/7 

11-17 277770/7 

17-01 211/7 

 

استخراج روزهای همراه با پدیده گرد و غبار در 

مطالعه نیز بر اساس دستورالعمل  دوره آماری مورد

مورد  70و  77سازمان هواشناسي جهاني، کدهای 

غبار معلق در  و گرد :WW =77بررسي قرار گرفت )

هوا که در اثر طوفان شن و خاک نقاط خارج از 

 و : گردWW =70 وایستگاه به ایستگاه وارد شده است 

وسیله باد در ایستگاه و یا نزدیکي غبار یا شني که به

-به ،باني بلند شده است(. همچنینآن در ساعت دیده

یافته در منطقه از وقوعهای منظور بررسي شدت پدیده

شده در روزهای همراه با گرد و ثبتهای دید افقي  داده

. دید افقي (1721اران، و همک Azizi)غبار استفاده شد 

متر کاهش  27777در روزهای گرد و غبار به کمتر از 

یابد که با توجه به مطالعات گذشته در زمینه  مي

های منطقه و شرایط روزهای غبار، غبار و بررسي گرد

عنوان گرد و خاک بهمتر و کمتر  2777دید افقي 

و  شدید در نظر گرفته شد.  فراواني وقوع و شدت گرد

 ،های مورد مطالعه در طول دوره آماری غبار در ایستگاه

بررسي مورد  SPSSو  Excelافزارهای با استفاده از نرم

 70و  77قرار گرفت و با استفاده از کدهای 

ها های توزیع مکاني آننقشه 2دیدیهای هم هایستگا

های زماني روزانه، ماهانه، فصلي و ساالنه برای بازه

های پوشش پوشاني و تجمیع الیههم تهیه شد. از

گیاهي، ضخامت طیفي، اختالف درجه روشنایي و 

های هواشناسي، وضعیت پوشش اطالعات ایستگاه

متغیرهای فوق مورد تجزیه و جنگلي در مقابل 

و همکاران،  Karimi) های آماری قرار گرفتتحلیل

1720) . 

ن با استفاده از روابط رگرسیوني رابطه بی ،در انتها

از  ،سازی شد. این رابطهبررسي مدلهای موردمؤلفه

سنجي واسنجي شده و اعتبار 1724تا  1777سال 

                                                           
1 
Synoptic 
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2هایبا کمک آماره ،شد. در نهایت
RMSE ، 

1
MBE  و 

9
MAEدست آمده مدل انجام و رابطه به سنجيصحت

پس از  ،در مطالعه حاضر مورد ارزیابي قرار گرفت.

ردن روزهای همراه با کمشخصهای آماری و بررسي

، برای 77بیروني  و 70گرد و غبار شدید محلي 

ای مادیس از تعدادی از این روزها تصاویر ماهواره

دریافت شد و با استفاده از روش  NOAAتارنمای 

4) درخشندگياختالف دمای 
BTD و انتخاب )

های خشکي در محیط درخشندگيهای دمایي  آستانه

د شو آب، گرد و غبار بر روی این تصاویر بارزسازی 

(Karimi  ،برای اجرای این شاخص1720و همکاران .)، 

شود. این تصاویر پس از  استفاده مي Mod02از تصاویر 

های مناسب با توجه به  تصحیح هندسي و اعمال حد

مورد بررسي قرار  درخشندگيهای دمای  ویژگي

پدیده گرد و غبار  درخشندگيمای گرفتند. اختالف د

میکرومتری منفي است و  21و  22های  در طول موج

 21دلیل آن، آلبدوی بیشتر گرد و غبار در طول موج 

 میکرومتر بیان شده است 22میکرومتر نسبت به 

(Tan  ،1724و همکاران) درخشندگي. تفاوت دمای 

و  22، هشت، پنجهای  ذرات جامد معلق در طول موج

پذیر مزبور را امکان میکرومتر، شناسایي پدیده 21

صورت که با افزایش مقدار گرد و غبار، بدینکند،  مي

افزایش و  BT11-BT12و  BT8.5-BT11 اختالف

 ،یابد. در این شاخص کاهش مي BT11-BT12مقدار 

های دمای دلیل ویژگيبههایي از ابر و سایه ابر، بخش

با گرد و غبار تداخل دارند که باید در  درخشندگي

خروجي نهایي با اعمال حد مناسب از گرد و غبار 

(. برای Broumand ،1729و  Sanjariتفکیک شوند )

عنوان بهجلوگیری از بارزسازی مناطق ابری و سایه ابر 

درجه کلوین استفاده  117گرد و غبار، از حد دمایي 

درجه  11تر از  پایینهای  ی عرضشد. این مقدار برا

با توجه به  .یابدکلوین تغییر مي  درجه 977شمالي به 

هدف اصلي مطالعه حاضر که تعیین رابطه کاهش 

روزهای همراه با کد ، گي با عوامل محیطي استسبزین

داده در نزدیکي یک  دهنده گرد و غبار رخکه نشان 70

بر عالوهده انتخاب شدند. عنوان نماینایستگاه است، به
                                                           
1 
Root Mean Square Error 

2 
Mean Bias Error  

3 
Mean Absolute Error  

4 
Brightness Temperature Difference 

روزهای همراه با گرد و غبار مشترک بین  ،این

های استان کرمانشاه نیز بارزسازی و مسیر گرد  ایستگاه

و غبارهای ورودی به این استان مشخص شد. در این 

 قسمت سعي بر این شد که تصاویر فاقد ابر مورد

دادن  استفاده قرار گیرد. پس از بارزسازی برای نشان

از  ،مسیر حرکت باد که در واقع مولد گرد و غبار است

درجه و مدل  2×2های سرعت و جهت باد با دقت  داده

، Urbanو  Reheis) استفاده شد 1اسپلیتهایانتشار

این مدل در  7روپسیند افراز  ،. در این مطالعه(1722

ساعته برای سطوح مختلف  ششهای زماني  مقیاس

. برای بررسي صحت ردیابي این دشده جوی استفا

شناسایي مناطق با بیشترین سرعت  ،مدل و همچنین

 2777های سرعت و جهت باد برای سطح  باد نقشه

ای بعد از  های پهنه صورت نقشهپاسکال تهیه و به هکتو

تصاویر بارزسازی گرد و غبار، نمایش داده شد. قابل 

صورت بهاد بر روی این تصاویر سرعت ب ،ذکر است

بردار قابل مشاهده است.  صورتای و جهت باد به پهنه

های های الزم از طریق روشدر ادامه، تجزیه و تحلیل

انجام که  0متغیره چندآماری شامل روش گام به گام 

با هم بررسي و متغیرهای با  دوبه  دوصورت بهمتغیرها 

 Karimiاده شد )همبستگي باال در مدل خروجي قرار د

  (.1720و همکاران، 

 

  بحثو  نتایج

همبستگي افزایش گرد و غبار با تغییرات 

ررسي ارتباط منظور ببه گي توده جنگلي بلوطسبزین

 و های بلوط با گردگي جنگلمیان تغییرات سبزین

 .بررسي شد SPSSها در نرم افزار غبار، همبستگي آن

گي ده از ارتباط میان کاهش سبزیندست آمنتایج به

با تغییرات فراواني گرد و غبار نشان داد  جنگل بلوط

داری دارند که عوامل مذکور با هم همبستگي معني

ها با مقدار ضریب تعیین آن ،درصد(. همچنین 07)

  (.9درصد مشخص شد )جدول  1/41

چگونگي بارزسازی  ،در ادامه: بارزسازی گرد و غبار

های مختلف برای هر رخداد  گرد و غبار در زمان

نمایش داده شده است. همراه با این تصاویر، محصول 

                                                           
5 
HYSPLIT 

6 
Backward 

7 
Stepwise 
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AOD دهنده غلظت نجنده مادیس که در واقع نشانس

نیز نشان داده شده است. بررسي  استگرد و غبار 

های مختلف  های رخداد گرد و غبار در مقیاس داده

زماني برای منطقه مورد مطالعه نشان داد که در 

مقیاس ساالنه بدون در نظر گرفتن شدت وقوع این 

کرمانشاه  برای استان 1771و  1770پدیده سال 

ترتیب بیشترین روز همراه با گرد و غبار را دارند.  به

بررسي گرد و غبارهای شدید نشان داد که بیشینه 

رخداد گرد و غبار شدید )ثبت پدیده گرد و غبار با 

و کمتر از آن( برای این استان  2777میزان دید افقي 

 1770های  و در رتبه بعدی برای سال 1721در سال 

ها میالدی ثبت شده است )یک نمونه از آن 1771و 

 ارائه شده است(.  22و  27 های لشکدر 

 
غبار با تغییرات  و همبستگي میان فراواني گرد -3جدول 

 گي جنگل بلوطبزینس

 مدل
همبستگي 

(R) 

ضریب 

 تعیین

( Rمربع )

 شدهتعدیل
 معیارانحراف 

2 074/7 411/7 977/7 099/7 

 

، غلظت پدیده گرد و غبار و سرعت و جهت باد

مطالعه بر  ردیابي مسیر حرکت ذرات در منطقه مورد

 نشان داده شده است. 22نقشه باد در شکل  اساس

 

 
 (74/70/1771های تجربي )و آستانه BTDبارزسازی گرد و غبار با استفاده از شاخص   -11شکل 

 

 

 
 (C( )74/70/1771( و ردیابي مسیر حرکت ذرات بر اساس نقشه باد )B(، بررسي غلظت پدیده گرد و غبار )Aسرعت و جهت باد ) -11شکل 
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نتایج نشان داد  ،همچنین: فراوانی وقوع گرد و غبار

که بیشترین ثبت رخداد گرد و غبارهای شدید در 

های  ستان کرمانشاه از نظر مکاني مربوط به ایستگاها

توان ميکه است سرپل ذهاب، کرمانشاه و روانسر بوده 

غبار از  و علت نزدیکي به مرزهای غربي ورود گردبه

 مربوط دانستهای عراق و سوریه را این مسیر و کانون

  (.21 )شکل

 

 
 (1777-1724متر در استان کرمانشاه ) 2777دید کمتر از فراواني وقوع گرد و غبار با میزان  -12شکل 

 

 گیرینتیجه

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پدیده گرد و غبار 

های گي جنگلهمبستگي باالیي را با کاهش سبزین

غبار یکي  و پدیده گردبلوط در استان کرمانشاه دارد. 

های گي جنگلوامل موثر در کاهش تدریجي سبزیناز ع

ط های بلوکننده زوال جنگلتسهیلط و نهایتا بلو

و همکاران   Pirouziاستان خواهد بود. نتایج مطالعه

جنگل بلوط ساالنه تا  اثبات کرده است که (1724)

این . دهندو غبار را در خود رسوب مي تن گرد 77

را از کار فتوسنتز و چرخه طبیعي گیاه  ،ذرات مخرب

گي و افزایش دما نیز باعث انداخته و کاهش بارند

تر دیده شده و درخت روز به روز ضعیفتشدید این پ

های مختلف شود و به سادگي در معرض بیماریمي

-بهو غبارها  معناست که گردبدانگیرد. این قرار مي

عنوان عامل موثر، شرایط را برای طغیان و فعالیت 

 .کندیه فراهم ميعنوان عوامل ثانوبهها آفات و بیماری

های رخداد گرد و غبار  بررسي داده ،در این مطالعه

های مختلف زماني برای منطقه مورد مطالعه  در مقیاس

نشان داد که در مقیاس ساالنه بدون در نظر گرفتن 

 1771و  1770های شدت وقوع این پدیده سال

ترتیب بیشترین روز همراه با گرد و غبار را میالدی به

کرمانشاه ثبت شده است. بررسي گرد و  در استان

غبارهای شدید نشان داد که بیشینه رخداد گرد و غبار 

)ثبت پدیده گرد و غبار با میزان دید افقي  شدید

و در  1721و کمتر از آن( برای این استان در  2777

ثبت شده  1771و  1770های  رتبه بعدی برای سال

دهنده اننش ،تواند از یک طرف ن شرایط مياست. ای

های اخیر گسترش مکاني و زماني این پدیده در سال

 ،های باالتر غرب کشور و از طرف دیگرسمت عرض به

و های تولید گرد و غبار در داخل  بیانگر افزایش چشمه

 و مرزهای غربي عراق و سوریهخارج از کشور ویژه هب

سازی مسیر حرکت ذرات . مرور مطالعات شبیهباشد

 Urbanو Reheis  توسط در خاورمیانه غبار گرد و

دهد که اغلب مسیرهای گسترش نشان مي ،(1722)

مرکزی عراق و سوریه از مناطق شمالي و  ،گرد و غبار

، مناطق کویری غبار و های گردگذشته و منشاء توفان

غالبا و خشک شمال و مرکز عراق و سوریه هستند که 

 دهند.بي ایران را تحت تأثیر قرار ميمناطق غر

در مورد  (1720و همکاران ) Karimiمطالعه  ،همچنین

 هایهای کرمانشاه نشان داده است که سالجنگل
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های اردیبهشت، خرداد و مرداد و ماه 1771و  1770

ن و غبار در استا بیشترین فراواني و شدت وقوع گرد

ن مطالعه مطابقت اند که با نتایج ایکرمانشاه را داشته

 دارد.

های در مقیاس زماني برای استان کرمانشاه ماه 

مي، ژوئیه، ژوئن )خرداد، تیر و مرداد( دارای بیشترین 

. در مقیاس ساعتي، برای این هستندرخداد گرد و غبار 

صبح ثبت  بیشترین رخداد گرد و غبار ساعت نه استان

 بیشینه توان گفت کهشده است. در حالت کلي مي

رخداد این پدیده برای هر ایستگاه و در مجموع در 

و   Karimiساعات میاني روز ثبت شده است که 

نیز در مطالعه خود به نتیجه  (1720همکاران )

 ،بر اینعالوهحاضر دست یافتند.  پژوهشمشابهي با 

دهد که نشان مي (1721و همکاران )  Aziziمطالعات 

های اول تابستان به گرد و غبار بیشتر در ماهرخداد 

 مناطق به اخیر هایوقوع پیوسته است و در سال

 مناطق و کشور غرب شمال و غرب، غرب، جنوب

است که با نتایج  کرده پیدا گسترش مرکزی کشور

 خواني دارد.مطالعه حاضر هم

های بارزسازی گرد و غبار بر روی  بررسي نقشه

یس نشان داد که در دجنده ماتصاویر و محصوالت سن

بیشترین گرد و غبار ثبت شده، ناشي از  ،این منطقه

های این پدیده در داخل مناطق  گیری هسته شکل

دلیل مجاورت این بیاباني کشورهای همسایه است و به

ها در مسیر ورود گرد و غبار به گیری آناستان و قرار

ه با داخل کشور، با نسبت باالیي از وقوع این پدید

های  زمان بررسي نقشهاند. همشدت باال مواجه شده

اجرای مدل رهگیری  ،سرعت و جهت باد و همچنین

برای روزهای همراه با گرد و غبار این نتایج را تایید 

های سرعت باد  چرا که در بیشتر موارد هسته .کنند مي

در خارج از منطقه مورد مطالعه و بر روی مناطق 

شرقي و -های غربي و غبار با جهتبیاباني مولد گرد 

که این  اند جنوب شرقي شکل گرفته-شمال غربي

های سرعت و جهت باد سبب انتقال گرد و  هسته

های شکل گرفته به داخل استان کرمانشاه  غبار

 ،(1724و همکاران ) Tan بر اساس مطالعهشود.  مي

 27 ارتفاع در ثانیه بر متر هفت از بیش هایسرعت

 و گرد گیریو شکل طوفاني شرایط ایجاد در متری

 غبار، و گرد و شدید بادهای .دارند مهمي نقش غبار

 بدون خشک هایزمین روی را از خاک زیادی مقدار

 تاریک را هوا و دهکر بلند خود با گیاهي پوشش

 که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد. دکن مي

عه، تغییرات شدت و با توجه به نتایج این مطال

یي با کاهش ، ارتباط باالغبار و مدت وقوع پدیده گرد

های بلوط های خشکیدگي جنگل ي در محدودهگسبزین

تواند سبب مياستان کرمانشاه دارد و کاهش سبزینگي 

کننده عف فیزیولوژیک در درختان و تسهیلایجاد ض

ي آفات و امراض و نهایتا خشکیدگ ابتالی درختان به

. همچنین، نتایج این مطالعه نشان دشودرختان بلوط 

تصاویر دریافتي از سنجنده مادیس  تحلیلداد که 

و قابلیت باالیي در شناسایي شدت و پراکندگي گرد 

 های بلوط کرمانشاه دارد.غبار در جنگل
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