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  هاي خشکیدگی درختی بلوط  بررسی فراوانی پهنه
  در واحدهاي فیزیوگرافی و کاربري اراضی منطقه زاگرس میانی

  
 4احمد حسینیو  3اکبر نوروزي علی ،2داري ، امیر سررشته1محمدرضا جعفري*

 قات،یسازمان تحق الم،یاستان ا یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،يزداریو آبخ یعیمنابع طب قاتیبخش تحق ار،یاستاد1
  ،رانیا الم،یا ،يکشاورز جیآموزش و ترو

  ،رانیتهران، ا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ،يزداریپژوهشکده حفاظت خاك و آبخ ،یمرب2
  ،رانیتهران، ا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ،يزداریپژوهشکده حفاظت خاك و آبخ ار،یدانش3

 قات،یتحق سازمان الم،یاستان ا یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،يزداریو آبخ یعیمنابع طب قاتیبخش تحق ار،یدانش4
  رانیا الم،یا ،يکشاورز جیآموزش و ترو

  10/07/1399؛ تاریخ پذیرش: 12/03/1399تاریخ دریافت: 
  1چکیده

زوال درختی در پدیده و وقوع  سو یکاز  غیراصولیصورت  تغییرات در پوشش گیاهی و کاربري زمین به سابقه و هدف:
از این  توجهی قابل گسترههاي زاگرس وارد کرده و باعث خشکیدگی  اخیر از سوي دیگر فشار مضاعفی را بر جنگل هده

آگاهی از میزان و موقعیت تخریب جنگل و پراکنش مکانی مناطق در  جاکه ازآنویژه در استان ایالم شده است.  ها به جنگل
ریزان و مدیران بخش منابع طبیعی است، الزمه مدیریت  برنامه مدنظرند فزاینده معرض تخریب و جلوگیري از این رو

 پژوهش بنابراینباشد.  و داراي صحت باال می روز بههاي پایدار این منابع ارزشمند دسترسی آسان به اطالعات و داده
(شیب، جهت شیب و طبقات هاي خشکیدگی درختی بلوط در واحدهاي فیزیوگرافی  حاضر با هدف بررسی پراکنش پهنه

  ایالم انجام گردید. چنین کاربري اراضی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در استان ارتفاعی) و هم
  

، در محیط SRTMو  ALOSی حاصل از تصاویر هاي ارتفاعابتدا با استفاده از مدل پژوهشدر این  ها: مواد و روش
GIS اي و  و طبقات ارتفاعی استخراج گردید. سپس بر اساس تصاویر ماهوارههاي اطالعاتی شیب، جهت شیب الیه

درختان خشکیده موقعیت  GPSچنین با استفاده از دستگاه  کنترل صحرایی، الیه کاربري اراضی استان نیز تهیه شد. هم
شیب، جهت ( شده هیهتهاي اطالعاتی اي مربوطه تهیه گردید. در ادامه با تلفیق الیهو الیه نقطه تعیینمنتخب بلوط 

هاي خشکیدگی درختی ) با الیه موقعیت مناطق خشکیده بلوط، فراوانی پهنهشیب، طبقات ارتفاعی و کاربري اراضی
  قرار گرفت. بررسی موردهاي بلوط در واحدهاي فیزیوگرافی و کاربري اراضی مشخص و  جنگل

  

میزان خشکیدگی درختی در واحدهاي فیزیوگرافی (شیب، جهت و طبقات ارتفاعی) ، آمده دست بهطبق نتایج  ها: یافته
ترین فراوانی  بیشALOS  بر اساس مدل متري نشان داد، SRTM 50متري و  ALOS 12 منبع دادهمستخرج از دو 

                                                
  mg_jafari@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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طبقه درصد و  18با  شرقی درصد) است. جهت شمال 30درصد ( 10- 20مناطق خشکیده بلوط مربوط به کالس شیب 
چنین بر اساس مدل  است. همترین فراوانی مناطق خشکیده بلوط  بیش دارايدرصد  47با متر  1500-2000ارتفاعی 
SRTM درصد) است، جهت  30درصد ( 10-20ترین فراوانی مناطق خشکیده بلوط مربوط به کالس شیب  بیش

است.  بلوط ترین فراوانی مناطق خشکیده درصد داراي بیش 47با  1500-2000درصد و طبقات ارتفاعی  20با  شمالی
نظر واحدهاي  ترین فراوانی مناطق خشکیده در مرحله دوم قرار دارد. از غربی از نظر بیش در هر دو مدل جهت جنوب

دار و  اي سنگریزه ها، مناطق واریزه ترتیب در واحدهاي کوهستان، تپه ترین مناطق خشکیده بلوط به اراضی نیز بیش
  داشت.ها قرار  فالت

  

 ، اختالفیموردبررسیب در دو مدل هاي شی بین درصد پراکنش خشکیدگی بلوط با کالس طورکلی به گیري: نتیجه
هاي جزئی وجود داشت.  خشکیدگی در طبقات ارتفاعی و جهت شیب در هر دو مدل تفاوت اما میزان؛ وجود نداشت

درصد)،  5/36(تنک طبقات  مربوط بهترتیب  بلوط بهترین فراوانی خشکیدگی  بیش ،نیز جنگلی کاربري اراضیاز نظر 
  درصد) قرار داشت. 4/4(انبوه  نیمهدرصد) و  9/33متوسط (

  
، واحدهاي SRTMو  ALOS هاي دادهخشکیدگی بلوط، زاگرس میانی،  اراضی، تغییر کاربري کلیدي: هاي هواژ

  فیزیوگرافی
  

  مقدمه
هاي  هاي زاگرس که تحت عنوان جنگل جنگل

اند با پنج میلیون هکتار بندي شدهخشک طبقه نیمه
هاي ایران را به خود درصد کل جنگل 40وسعت، 

ها  ). امروزه غالب این جنگل4اند (اختصاص داده
رویه و چراي مفرط دام به حالت علت قطع بی به

زاد به خود تر فرم شاخه مخروبه درآمده و بیش
پدیده زوال درختی وقوع  ،افزون بر این). 6اند ( گرفته
هاي زاگرس اخیر فشار مضاعفی را بر جنگل هدر ده

از  توجهی قابل گسترهو باعث خشکیدگی  وارد کرده
 .)9( ویژه در استان ایالم شده استها بهاین جنگل

ها و کنترل منابع جنگلی بدون شک اطالعات  ارزیابی
اي را در مورد وضعیت منابع جنگلی فراهم  پایه

خواهند کرد تا بتوان تغییرات کمی و کیفی جنگل را 
یکی از طی زمان مورد کنترل و بررسی قرار داد. 

ها و دسترسی به اطالعات دقیق هاي بررسی جنگل راه
هاي  و داده ازدور سنجشآوري ها استفاده از فن آن

هاي اطالعات اي است. استفاده از سیستم ماهواره

ترین  عنوان یکی از مهم نیز به )GIS( جغرافیایی
میزان، موقعیت  وتحلیل تجزیهابزارهاي مناسب براي 

تخریب و عاملی کمکی براي تشخیص علت و عوامل 
باشد.  ها میاندیشی پدیده تخریب جنگل آن در چاره

شماري در زمینه بی هاي پژوهشدر این خصوص 
هاي تصاویر جنگلی و تواناییبررسی تغییرات پوشش 

اطالعات جغرافیایی در  هاي سیستماي و  ماهواره
 بررسی این تغییرات در ایران و دنیا انجام شده است

  .شودها اشاره میکه در ادامه به برخی از آن
منظور بررسی تغییرات سطح به )2002( رنجبر

ماهواره  +ETMو  TMها از تصاویر سنجنده  جنگل
 و 2001و  1987هاي لندست به ترتیب مربوط به سال

وستایی هاي شیب، جهت، ارتفاع و نقاط ر نقشه
وي نشان داد که عوامل  پژوهشاستفاده نمود. نتایج 

 عنوان بهارتفاع، فاصله از مراکز جمعیتی و جهت دامنه 
هاي مؤثر بر تخریب یا عدم تخریب جنگل  مشخصه

  .)15( تشخیص داده شدند
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اي با استفاده از تصاویر ماهواره )2004( کریمی
در مقطع زمانی  +ETMو  TMهاي لندست سنجنده

هکتار واقع در شهر  6290در سطح  2000تا  1990
هاي زاگرس ایالم به بررسی روند تخریب جنگل

وي نشان داد ساالنه  پژوهش هايپرداخت. نتایج 
 درصد) از سطح 1/0هکتار ( 8/6طور متوسط   به

پیر . )11( هاي این منطقه کاهش یافته است جنگل
به بررسی تغییرات گستره جنگل در  )2004( باوقار

شمال کشور به تعیین میزان و پراکنش نواحی تغییرات 
، در ارتباط با عوامل توپوگرافی و مناطق سطح جنگل

پرداخت. نتایج این بررسی نشان داد که  ساخت انسان
ارتباط معکوسی بین افزایش شیب و میزان تخریب 

عمدتاً  شده تخریبجنگل وجود دارد و مناطق جنگلی 
  .)13( باشندها و مناطق مسکونی میدر اطراف جاده

سطح کاربري  ات) تغییر2007( رضایی بنفشه
 عوامل مؤثرو ارسباران  شده حفاظتهاي منطقه  جنگل

سیستم و  ازدور سنجشبا استفاده از  را در این تغییرات
نتایج نشان داد  مورد بررسی قرار داد. اطالعات مکانی

که از بین عوامل مؤثر در روند تغییر کاربري 
 ترین مهمگاهی هاي ارسباران، مراکز سکونت جنگل

هاي ارسباران باشد. سطح جنگلعامل در تغییرات می
درصد کاهش داشته  44/36 ،موردمطالعهبین دوره 

با استفاده از  )2010( همکاران و رسولی .)19( است
آشکارسازي  به IRSاي لندست و هاي ماهوارهداده

ساله  18در بازه زمانی ارسباران  هايتغییرات جنگل
  .)17( ) پرداختند2005-1987(

هاي فیزیوگرافی هر یک از مشخصه) 2006( امینی
دریا و جهت) و انسانی (فاصله (شیب، ارتفاع از سطح 

 را از جاده و فاصله از روستا) با تخریب جنگل
بررسی نمود. نتایج نشان داد که مشخصه فاصله از 

 .)1( باشدمی ثرترین عامل در تخریب جنگلؤجاده م
 تغییرات رونددر بررسی ) 2013(و همکاران یوسفی 

 و ازدور سنجش از استفاده با زاگرس هاي جنگل

به مطالعه تغییرات جنگل  اطالعات جغرافیایی سیستم
 هاي پژوهش نتایجاند. و کاربري منطقه مریوان پرداخته

 1503 موردمطالعه محدوده در داد که نشان نیز ها آن
 و تخریب مطالعاتی دوره طی جنگلی از کاربري هکتار

چنین  هم .)21( است شده تبدیل هاي دیگر کاربري به
در بررسی تغییرات  )2016( و همکارانمقدم  رضایی

اي لندست کاربري و پوشش گیاهی از تصاویر ماهواره
LandSat-ETM+  وLandSat-OLI & TIRS 

 بیانگر آمده  دست بهنتایج  بیان نمودنداستفاده نموده و 
 زاد رستم. )16( دقت باالیی تصاویر مذکور بوده است

هاي  نیز با بررسی تغییرات جنگل) 2017(و همکاران 
اي  ماهوارهبلوط در استان ایالم با استفاده از تصاویر 

زدایی   که پدیده جنگل بیان نمودندچند زمانه لندست، 
درصد کل استان اتفاق افتاده  40در سطح استان تا 

 زاده و همکاراننیحس پژوهشنتایج . )18( است
با  وبلندي پستیعوامل ) در مورد ارتباط 2015(

 داد نشان گسترش زوال بلوط در جنگل مله سیاه ایالم
زاد اثر جهت دامنه بر میزان خشکیدگی درختان دانه

دار داشته و عامل ارتفاع از سطح دریا بر  معنی
. میزان دارددار اثر معنینیز ادها ز خشکیدگی شاخه

تر از جهت شمالی  خشکیدگی در جهت جنوبی بیش
از ارتفاع باال بود. اثرات  تر و در ارتفاع پایین بیش

دار  متقابل این دو عامل بر میزان خشکیدگی نیز معنی
  ).7( بود

)، تأثیر 1392ی نوشادي و همکاران (پژوهشدر 
هاي کمی بلوط ایرانی  عوامل فیزیوگرافی بر مشخصه

موردي: ایالم  مطالعههاي زاگرس میانی ( در جنگل
شهرستان آبدانان) مورد بررسی قرار دادند. نتایج 

ها نشان داد جهت دامنه و ارتفاع از سطح  آن پژوهش
هاي سطح تاج درختان، سطح  مشخصه هدریا بر انداز

داري  و تعداد در هکتار تأثیر معنی برابرسینهمقطع 
دارد. در بین عوامل فیزیوگرافی، جهت دامنه بر ارتفاع 

 ).12داري داشته است ( ن تأثیر معنیدرختا
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سازي  از طریق مدل )2008( و همکاران جار گري
غربی  جنوبتغییرات پوشش گیاهی  ،مکانی و زمانی
 در محیط 2020تا  1973هاي بین سالهندوستان را 

GIS با استفاده از ) 1998( نبوهمکا. )5( انجام دادند
 ،توپوگرافیهاي  اي لندست و نقشه تصاویر ماهواره

مورد بررسی  را هاي شرق تایلندروند تغییرات جنگل
با تلفیق  )2010( میریام و تایلور. )10( قرار داده است

، اطالعات اقتصادي و اجتماعی ازدور سنجشهاي  داده
سازي مکانی جهت بررسی تخریب خانوار و مدل

داون  .)14( اند هاي بلنز در آمریکا استفاده کرده جنگل
خود تحت عنوان  پژوهشدر ) 2009(و یاماگوچی 

 سیستم اطالعات جغرافیاییو  ازدور سنجشاستفاده از 
تعیین تغییرات و پردازش پوشش گیاهی در  در

دریافتند که در  2005تا  1960هاي بنگالدش بین سال
هکتار از پوشش گیاهی منطقه  2336طی این دوره 

کاهش یافته که علت آن را گسترش شهري و مناطق 
  .)3( بیان کردند ساخت انسان

 گستردگی پدیده خشکیدگیدر استان ایالم نیز 
و تخریب مناطق جنگلی بلوط هاي جنگلدرختی 

و تغییرات  شدید هاي سالی خشکدنبال وقوع  به
که در  وسازهاي ساخت ویژه بهکاربري اراضی 

این  .شدت یافته استهاي جنگلی انجام شده  عرصه
در حاشیه اراضی جنگلی که تغییرات  خصوص بهامر 

اهمیت  دارايشود  تر دیده می کاربري اراضی بیش
بررسی هدف با  حاضر پژوهشبنابراین ؛ خواهد بود

درختی بلوط در واحدهاي ه هاي خشکیدپراکنش پهنه
  انجام گردید.فیزیوگرافی و کاربري اراضی این استان 

  
  ها مواد و روش

 .باشد کل استان ایالم میشامل  :موردمطالعهمنطقه 
 کیلومترمربع 19728مساحتی در حدود با  استان ایالم
این  ).1(شکل  واقع شده است کشورغرب  در جنوب

  استان از مرز مشترك با خوزستان در جنوب تا 
   مختصات جغرافیایی مرز مشترك با کرمانشاه در

 ً15  َ02 32 01َ  24ً  تا 34  درجه عرض شمالی قرار
کوه از مرتفع و موازي کبیر هاي کوه رشتهدارد و با 

 45 38َ  44ً مختصات  شرقی بین غربی تا جنوب شمال
درجه طول شرقی گسترده شده است.  48 01َ  15تا  ً

مرز  وسیله بهغربی ارتباط استان از غرب و شمال
کیلومتر با کشور عراق برقرار  425مشترکی به طول 

جنوبی این استان را  است. رودخانه سیمره مرز شرقی و
  ).8(دهد  هاي لرستان و خوزستان تشکیل می با استان

  

  
  .در نقشه کشور موردمطالعهموقعیت منطقه  -1شکل 

Figure 1. Location of the study area in the country map. 
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 بر اساس، پژوهشبراي انجام این تحقیق: روش 
و  شناساییبه  ،SRTMو  ALOSارتفاعی هاي  مدل

در واحدهاي بلوط  هخشکیدهاي توده تعیین پراکنش
فیزیوگرافی (شیب، جهت شیب و طبقات ارتفاعی) 

  :اقدام شدذیل  شرح به
 :واحدهاي فیزیوگرافیاطالعاتی هاي  تهیه الیه -الف

دو مدل  بر اساسالیه شیب استان در این راستا 
، 0-5در شش کالس  SRTMو  ALOSارتفاعی 

 50تر از  و بیش 50-30، 30-20، 20-10، 5 -10
 10,3نسخه  ArcGISافزار درصد با استفاده از نرم

الیه جهت شیب بر اساس چهار جهت  گردید.تهیه 
و چهار جهت اصلی شمال، جنوب، شرق و غرب 

شرقی و غربی، جنوبشرقی، شمالفرعی شمال
با استفاده الیه طبقات ارتفاعی منطقه نیز  وغربی  جنوب

هاي توپوگرافی  متري نقشه 500الی  100خطوط تراز  از
ایالم،  هاي سازمان جغرافیایی ارتش برگه 1:250000

 دهلران و کوهدشت و بر اساس دو مدل رقومی
، 1000-1500، 0-1000در شش طبقه  الذکر فوق

از تر  و بیش 3000-2500، 2500-2000 ،2000-1500
  متر تهیه گردید. 3000

براي تهیه  :تهیه الیه اطالعاتی کاربري اراضی -ب
 نقشه کاربري اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره

روش تعیین لندست هشت به  OLIسنجنده 
و  1:50000هاي توپوگرافی هاي تعلیمی، نقشه نمونه

  .عملیات میدانی اقدام شد
براي  :بلوطتهیه الیه موقعیت خشکیده درختی  - ج

هاي بلوط هاي خشکیدگی جنگلبررسی وضعیت توده
تعیین موقعیت مکانی و پراکنش مناطق از نظر 

، اقدام به عملیات صحرایی و شناسایی شده تخریب
در عنوان نمونه شد. به نقطه) 100( مناطق خشکیده

هاي استان و این قسمت با توجه به وسعت جنگل
طبق العبور و فاقد جاده دسترسی، مناطق صعبچنین  هم

 OLI سنجندهتصاویر  بر اساسروش تحقیق ب بند 

 167-37 هاي فریم موزاییک، لندست هشت ارهماهو
 167-37و  166-37)، 1392تیرماه  13(تصویربرداري 

با میالدي  2013) 1392تیرماه  21(تصویربرداري 
ویر رنگی مرکب) اتص د(ایجا 4و 3، 2 ترکیب باندهاي

نمونه  126(تعداد  هاي تعلیمیبه روش تعیین نمونه و
 و تفسیر بصري نمونه غیر جنگلی) 286جنگل و 

هاي تعلیمی با توجه به انتخاب نمونهاقدام شد. 
بودن آن  تشخیص قابلپوشش جنگلی مناسب منطقه و 

صورت چشمی صورت گرفت.  از مناطق غیرجنگلی به
جنگلی تر پوشش  چنین براي قدرت تفکیک بیش هم

متر استفاده  15پانکروماتیک با پیکسل سایز  8از باند 
در انتخاب درختان تکی خشکیده، سعی گردید  شد.
 )متر 15×15(پیکسل  سطح ،یهاي انتخاب نمونههر 

هاي خشکیده  گیرد. تودهبر را در  مورداستفادهتصاویر 
درخت  10طور میانگین در هر توده تعداد  نیز به

 GPSبا استفاده از دستگاه و  باشدخشک وجود داشته 
 برداشت شد. هاآنموقعیت مکانی 

منظور  به :هاي اطالعاتیهمپوشانی و تلفیق الیه -د
بررسی پراکنش درختان خشکید بلوط با کالس شیب، 

اراضی،  جهت شیب، طبقات ارتفاعی و کاربري
با نقشه موقعیت مناطق  ذکرشدههاي اطالعاتی  الیه

تهیه شده است (بند ج) که قبالً خشکیده بلوط 
 .همپوشانی و تلفیق گردید

  
  و بحث نتایج

در درختی نتایج بررسی میزان خشکیدگی  الف:
واحدهاي فیزیوگرافی (شیب، جهت و طبقات 

 SRTMو  ALOSارتفاعی) مستخرج از دو مدل 
ترین فراوانی  بیش ALOSبر اساس مدل  نشان داد،

مربوط به کالس ) درصد 30مناطق خشکیده بلوط (
درصد مربوط به جهت  18درصد است،  10-20 شیب
ارتفاعی درصد مربوط به طبقه  47شرقی و  شمال
و  3و  2، 1هاي  (جدول متر است 2000-1500
  .)4و  3، 2 هاي شکل
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  . )ALOSشیب (کالس خشکیدگی بلوط نسبت به هاي  نمونهتوزیع  -1جدول 
Table 1. Distribution of oak dieback specimens in relation to slope class.  

 فراوانی خشکیدگی (درصد)
Dieback frequency (%) 

  (درصد) شیب
Slope (%)  

  ردیف
Row  

4  0-5  1 

14  5-10  2  

30  20-10  3  

22  30-20  4  

29  50 - 30  5  

1  <50  6  

 مجموع  -   100
Total  

  
  

  
  . )ALOSشیب (کالس نسبت به بلوط خشکیدگی هاي  نمونهتوزیع  -2 شکل

Figure 2. Distribution of oak dieback specimens in relation to slope class.  
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  . )ALOSنسبت به جهت شیب ( خشکیدگی بلوطهاي  نمونهتوزیع  -2 جدول
Table 2. Distribution of oak dieback specimens in relation to slope aspect.  

  فراوانی نقاط (درصد)
Frequency of points (%) 

  نقاط برداشت
Sampling points 

  ت جغرافیاییاجه
Geographical directions 

  ردیف
Row 

14 14 
 شمال

North 
1 

12 12 
 جنوب

South 
2 

 شرق 11 11
East 

3 

9 9 
 غرب
West 

4 

18 18 
شرقی شمال  

Northeast 
5 

12 12 
غربی شمال  

Northwestern 
6 

شرقی جنوب 10 10  
Southeast 

7 

14 14 
غربی جنوب  

Southwest 
8 

 مجموع -  100 100
Total 

  
  

  
  . )ALOSخشکیدگی بلوط نسبت به جهت شیب (هاي  نمونهتوزیع  -3شکل 

Figure 3. Distribution of oak dieback specimens in relation to slope aspect.  
  
 



 1399) 3شماره ()، 27هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ( نشریه پژوهش
 

60 

 . )ALOSخشکیدگی نسبت به طبقات ارتفاعی ( هاي نمونهتوزیع  -3ل جدو
Table 3. Distribution of oak dieback specimens in relation to altitudinal classes.  

 فراوانی خشکیدگی (درصد)
Dieback frequency (%) 

  طبقات ارتفاعی (متر)
Altitude classes (meters) 

  ردیف
Row 

 -  0-500  1 
3  500-1000  2 
42  1000-1500  3 
47  1500-2000  4 
8  2000-2500  5 
 -  <2500  6 

 مجموع  -   100
Total  

  
  

 
  . )ALOSخشکیدگی نسبت به طبقات ارتفاعی ( هاي نمونهتوزیع  -4شکل 

Figure 4. Distribution of oak dieback specimens in relation to altitudinal classes.  
  

ترین فراوانی  بیش SRTMچنین بر اساس مدل  هم
درصد) مربوط به کالس  30مناطق خشکیده بلوط (

  درصد مربوط به  20درصد است،  10-20شیب 

   درصد مربوط به طبقه ارتفاعی. 47جهت شمالی و 
 و 6و  5، 4 هاي ول(جد باشد میمتر  2000-1500

  .)7و  6، 5 هاي لشک
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 . )SRTMشیب (خشکیدگی بلوط نسبت به کالس  هاي نمونهتوزیع  -4جدول 
Table 4. Distribution of oak dieback specimens in relation to slope classes.  

 فراوانی خشکیدگی (درصد)
Dieback frequency (%) 

  (درصد) شیب
Slope (%)  

  ردیف
Row  

4  0-5  1 

14  5-10  2  
30  20-10  3  

22  30-20  4  

29  50 - 30  5  

1  <50  6  

 مجموع  -   100
Total  

  
  

  
  . )SRTMشیب (کالس نسبت به  بلوطخشکیدگی هاي  نمونهتوزیع  -5شکل 

Figure 5. Distribution of oak dieback specimens in relation to slope classes.  
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  . )SRTM(خشکیدگی نسبت به جهت شیب هاي  نمونهتوزیع  -5جدول 
Table 5. Distribution of oak dieback specimens in relation to slope aspect.  

  فراوانی نقاط (درصد)
Frequency of points (%) 

  نقاط برداشت
Sampling points 

  ت جغرافیاییاجه
Geographical directions 

 ردیف
Row 

 شمال 20 20

North 
1 

 جنوب 15 15
South 

2 

 شرق 4 4
East 

3 

 غرب 8 8
West 

4 

شرقی شمال 12 12  

Northeast 
5 

13 13 
غربی شمال  

Northwestern 
6 

شرقی جنوب 10 10  

Southeast 
7 

غربی جنوب 18 18  

Southwest 
8 

  مجموع -  100 100
Total 

  
  

  
 . )SRTMنسبت به جهت شیب (خشکیدگی بلوط هاي  نمونهتوزیع  -6شکل 

Figure 6. Distribution of oak dieback specimens in relation to slope aspect.  
 



 و همکاران محمدرضا جعفري
 

63  

  . )SRTM(خشکیدگی نسبت به طبقات ارتفاعی  هاي نمونهتوزیع  -6 لجدو
Table 6. Distribution of oak dieback specimens in relation to altitudinal classes.  

 فراوانی خشکیدگی (درصد)
Dieback frequency (%) 

  طبقات ارتفاعی (متر)
Altitude classes (meters) 

  ردیف
Row 

 -  0-500  1 
2  500-1000  2 
44  1000-1500  3 
47  1500-2000  4 
7  2000-2500  5 
 -  <2500  6 

 مجموع  -   100
Total  

  
  

  
  . )SRTM( ارتفاعیخشکیدگی نسبت به طبقات  هاي نمونهتوزیع  -7شکل 

Figure 7. Distribution of oak dieback specimens in relation to altitudinal classes.  
  

نتایج بررسی میزان خشکیدگی درختی در  ب:
بر اساس نشان داد که  واحدهاي کاربري اراضی استان

 37، اراضی استان به شده تهیهنقشه کاربري اراضی 
تلفیق الیه  بر اساس. گردد میتفکیک کاربري واحد 

موقعیت مناطق خشکیده با الیه کاربري اراضی، 
 7در درختان بلوط فراوانی مناطق خشکیده پراکنش و 

 8و شکل  7جدول  درتعیین گردید که واحد اراضی 
  .شده استارائه 
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 . کاربري اراضیبه خشکیدگی بلوط نسبت هاي  نمونهتوزیع  -7جدول 
Table 7. Distribution of oak dieback specimens in relation to landuse.  

  فراوانی نقاط (درصد)
Frequency of points (%) 

 خشکیده تعداد نمونه
Number of dieback specimens 

 کاربري اراضی
Landuse  

 ردیف
Row  

  تنک لیجنگل خی  1  1
Very sparse forest  

1  

43 43 
  تنکجنگل 

Sparse forest  
2  

  جنگل متوسط  39  39
Medium forest  

3  

  انبوه نیمهجنگل   5  5
Semi-dense forest  

4  

  زراعی دیم  7  7
Dryland farming 

5  

  آبی زراعت  3  3
Irrigated farming 

7  

  و دیم مخلوط زراعت آبی  2  2
Dryland & irrigated farming 

7  

  موردمطالعهکل منطقه   100  100
Study area 

 مجموع
Total  

  
  

 
  . کاربري اراضی به خشکیدگی بلوط نسبتهاي  نمونهتوزیع  -8شکل 

Figure 8. Distribution of oak dieback specimens in relation to landuse.  
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کاربري اراضی  8نتایج مستخرج از نقشه  طبق ج:
از هاي این استان  استان ایالم، میزان خشکیدگی جنگل

شده  ارائه 9و شکل  8جدول  درنظر شدت پراکنش 
پراکنش خشکیدگی  10 چنین شکل هم است.

اي  هاي بلوط حاصل از پردازش تصاویر ماهواره جنگل
مایی از ن 11 هاي شکل و OLI سنجنده 8لندست 

  دهد. نشان میرا هاي استان  خشکیدگی جنگل

  
 . بلوط خشکیدگیکمی و کیفی بندي  طبقه -8جدول 

Table 8. Quantitative and qualitative classification of oak dieback.  

  فراوانی (درصد)
Frequency (%) 

  خشکیده تعداد نمونه
Number of dieback specimens 

  جنگل اتطبق
Forest classes  

  ردیف
Row 

36.5  42 
  تنک

sparse 
1  

  متوسط  39 33.9
medium  

2  

  نیمه انبوه  5  4.4
Semi-dense 

3  

  موردمطالعهکل منطقه   87  100
Study area 

 مجموع
Total  

  
  

 
  . )انبوه نیمه، متوسط و تنکبندي میزان خشکیدگی ( طبقه -9شکل 

Figure 9. Classification of dieback rate (low, medium and high).  
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 . 8اي لندست  ماهواره OLI سنجندههاي بلوط حاصل از پردازش تصاویر  نقشه نهایی پراکنش خشکیدگی جنگل -10شکل 

Figure 10. The final distribution map of oak dieback forest resulting from the processing of Landsat 8 OLI 
satellite imagery.  

  
  

  
  . و داالب تجریان اطقنمایی از خشکیدگی درختی بلوط من -11شکل 

Figure 11. View of oak tree dieback in Tajrian and Dalab areas.  
  
 

 تأثیر ها تحت هاي متمادي جنگلتخریب طورکلی به
عوامل طبیعی و انسانی و وقوع زوال درختی در 

سازگان جنگلی  خیر فشارهاي زیادي بر بومهاي ا سال
ویژه استان ایالم وارد کرده و باعث زاگرس و به

و ها شده  از این جنگل توجهی قابل گسترهخشکیدگی 
اند (حیدري،  زاد به خود گرفتهفرم شاخه تر بیش

در بررسی پدید ) 2011( و همکاران جعفري ).2006
طی  بیان نمودندهاي استان ایالم، خشکیدگی جنگل

 542252هاي استان از وسعت جنگلهاي اخیر از سال
هکتار کاهش یافته است، یعنی  516179هکتار به 

هاي استان تخریب شده هکتار از جنگل 26073حدود 
هکتار آن مربوط به احداث  13226است که حدود 

زاد و  رستمچنین  همیره است. و غ سازي راهها، شهرك
زدایی در سطح استان  پدیده جنگل )2017( همکاران
  اند. اعالم نمودهدرصد کل استان  40ایالم تا 
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تعیین  ،ها  مدیریت این جنگل برايبنابراین 
ویژه در واحدهاي فیزیوگرافی ها، بهموقعیت مکانی آن

. نتایج داردچنین کاربري اراضی بسیار اهمیت  و هم
 )،2002( رنجبرچون  هم هاي پژوهشگرانی پژوهش
و  )1998( ، کانبوهم)2006(امینی  )،2004( پیرباوقار

گواه بر این موضوع  )2008(کانسیائو و همکاران 
از طرفی مدیریت پایدار این منابع ارزشمند  است.

روز و  هاي بهمستلزم دسترسی به اطالعات و داده
استفاده از فنون و  داراي صحت باال است که امروزه با

هاي اطالعات و سیستم ازدور سنجشابزارهاي 
نتایج  طبق و جغرافیایی این مهم محقق شده است

یوسفی ، )2004( ، کرمی)1998( کانبوهم هاي پژوهش
 )،2009( ، داون و یاماگوچی)2013( و همکاران

 مقدم و همکاران ، رضایی)2010( همکاران رسولی و
ده شتأیید  )2017( و همکاران زاد و رستم )2016(

  است.
چنین نتایج حاصل از مطالعات میدانی و  هم
شده در چهار استان ایالم،  هاي انجام گزارش

بختیاري، لرستان و کرمانشاه از منظر و   چهارمحال
منطقه عوامل فیزیوگرافی و کاربري اراضی نشان داد 

هاي جنوبی مشرف به سد  شده هلن، دامنه حفاظت
و دره هاي پشتکوه فالرد، روستاي بیدله  کارون، جنگل

 محال و بختیاري، مناطقگرم شهسوار در استان چهار
، مله پنجاب (مناطق شمالیتجریان و گلزار،  مله سیه،

غربی) در استان ایالم، منطقه کله و جنوب شرقی شمال
غربی  هاي جنوب مانشاه و در قسمتزرد در استان کر
صورت  مناطق خشکیدگی به ترین مهماستان لرستان از 

. در این مناطق و سایر مناطق مواجه با این پهنه است
چند خشکیدگی و زوال کامل مشاهده  پدیده هر

شود اما سر خشکیدگی نسبت به زوال و  می
  ).20تر است ( خشکیدگی کامل درختان رایج

  گیري نتیجه
مقایسه نتایج تلفیق الیه مناطق خشکیده بلوط  بنابر
هاي شیب، جهت شیب و طبقات ارتفاعی  با الیه

متري  12مستخرج از دو مدل رقومی ارتفاعی 
ALOS  متري  50وSRTM بین درصد ، نشان داد

هاي شیب در دو پراکنش خشکیدگی بلوط با کالس
وجود ندارد. در هر  اختالفی SRTMو  ALOSمدل 

 30ترین پراکنش خشکیدگی بلوط با  ل بیشدو مد
 29درصد و  10-20درصد مربوط به کالس شیب 

درصد در مرحله دوم  30-50درصد مربوط به کالس 
 4ا نیز بمیزان ترین  کمدر هر دو مدل، قرار دارد. 

  باشد. میدرصد  0-5درصد مربوط به کالس 
بین درصد پراکنش خشکیدگی بلوط با طبقات 

 .هاي جزئی وجود دارددو مدل تفاوت ارتفاعی در هر
ترین پراکنش خشکیدگی  بیش وهش،ژطبق نتایج این پ

باشد که متر می 1500-2000مربوط به طبقه ارتفاعی 
 در هر دو مدل مشترك است. 

هاي  پراکنش خشکیدگی بلوط با جهت بین درصد
در هر دو مدل وجود دارد. در  هاییتفاوت جغرافیایی

درصد  18شرقی با  جهت شمال ALOS مدل
 هرغربی  هاي شمالی و جنوبخشکیدگی و جهت

درصد در مرحله دوم قرار دارند.  14با  کدام
جهت شمال و  SRTMدر مدل  که درحالی
درصد خشکیدگی  18و  20ترتیب با  غربی به جنوب

غربی در رتبه در هر دو مدل جهت جنوب .قرار دارند
ترین  بیشلی، در رابطه با اراضی جنگدوم قرار دارد. 

مربوط به ترتیب فراوانی خشکیدگی درختان بلوط به
درصد و  39درصد، متوسط  42 کتنجنگلی طبقه 

   درصد قرار دارد. 5 انبوه مناطق جنگلی نیمه
توان  در شرایط متفاوت فیزیوگرافی، می طورکلی به

هاي بلوط  ترین خشکیدگی جنگل گفت که بیش
محال و بختیاري و چهارهاي کرمانشاه، لرستان،  استان

تا  1000ص ایالم، در یک طبقه ارتفاعی (صوخ هب
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 2000متر) رخ داده، در ارتفاعات باالتر (از  2000
تري  متر) خشکیدگی کم 1000تر (از  متر) یا پایین

خشکیدگی در طبقات  ،باوجوداینوقوع یافته است. 
توان ارتفاع  مشاهده است و نمی ارتفاعی مختلف قابل

هاي  عنوان یک عامل اصلی در خشکیدگی جنگل را به
منطقه مطرح کرد. از طرف دیگر باید به این نکته نیز 

ترین گستره  توجه داشت با توجه به این مهم که بیش
هاي هدف در طبقات  هاي بلوط استان پراکنش جنگل

ترین برداشت  قرار دارند، بیش 2000تا  1000عی ارتفا
و میزان خشکیدگی نیز در این طبقه ارتفاعی مشاهده 

توان گفت با توجه به  می مجموع درشده است. 
پراکنش خشکیدگی در طبقات مختلف ارتفاعی، 

ارتباط شیب، جهت شیب و کاربري متفاوت، 
ها با  هاي بلوط استان مشخصی بین خشکیدگی جنگل

  هاي فیزیوگرافی وجود ندارد. یویژگ
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Abstract1 
Background and Objectives: Unprincipled changes in vegetation and land use on the one 
hand, and the occurrence of tree mortality in the recent decade, on the other hand, has put 
additional pressure on Zagros forests and caused a significant dieback of these forests 
particularly in Ilam province. Since awareness of the extent and location of forest degradation 
and spatial distribution of areas at risk of destruction and prevention of this growing trend is the 
concern of planners and managers of the natural resources sector, the sustainable management 
of these valuable resources requires easy access to up-to-date and accurate information and data. 
Therefore, the present research has been done in Ilam province with the aim of investigating the 
distribution of oak tree dieback areas in physiographic (slope, slope aspect and elevation 
classes) and land use units using geographical information system. 
 
Materials and Methods: In this research, first, information layers of slope, slope aspect and 
elevation classes were extracted using ALOS and SRTM elevation models obtained from 
images in the GIS environment. Then, based on satellite images and field control the land use 
layer of the province was prepared. Also, using the GPS device, the position of the elected oak 
dieback trees was determined and the relevant dotted layer was prepared. Then, by combining 
the prepared information layers (slope, slope aspect, elevation classes and land use) with the 
location layer of oak dieback areas, the frequency of tree dieback areas of oak forests in 
physiographic and land use units was determined and examined. 
 
Results: According to the results, the tree dieback rate in physiographic units (slope, slope 
aspect and elevation classes) extracted from two models of ALOS 12 meters and SRTM 50 
meters showed that, According to the ALOS model, the highest frequency of oak dieback 
areas (30%) is related to the slope class of 10-20%. 18% of it was related to the northeastern 
aspect and 47% was related to the altitude of 1500-2000 meters above sea level. Also, 
according to the SRTM model, the highest frequency of oak dieback areas (30%) was related 
to the slope class of 10-20%, 20% was related to the northern aspect and 47% was related to 
the altitude class of 1500-2000 meters above sea level. In both models, the southwest aspect is 
in the second place in terms of the highest frequency of oak dieback areas. In terms of land 
use units, most of the oak dieback areas were located in mountainous units, hills, pebbled 
areas and plateaus, respectively. 
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Conclusion: In general, there is no difference between the two studied models in terms of the 
percentage of oak dieback distribution in slope classes. But, there were slight differences 
between the two studied models in terms of the rate of tree dieback in height and aspect classes. 
In terms of forest land use, the highest frequency of oak dieback was in sparse (36.5%), medium 
(33.9%) and semi-dense (4.4%) classes, respectively.  
 
Keywords: ALOS and SRTM models, Central Zagros, Landuse change, Oak dieback, 
Physiographic units   
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