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 چکیده

 شدت و میزان تعیین. شدند زیادی خشکیدگی دچار نامشخص دالیلبه زاگرس های جنگل بلوط درختان اخیر، سالیان در   
 با هدف تعیین مقدار پژوهش این .است مهم بسیار ها جنگل این بهتر مدیریت و بررسی برای ها جنگل پوشش تاج تراکم تغییرات
 های داده از استفادهبا  بلوط خشکیدگی پدیده تأثیر تحت فارس استان برم دشت جنگلی منطقه درختان پوشش تاج تغییرات
 از قبل) 2002 سال به مربوط QuickBird ای ماهواره تصاویر از ،منظوربرای این. شدانجام  مختلف دوره سه به مربوط ای ماهواره

 حین) 2011 مربوط به سال ارث گوگل از برگرفته یباال بسیار مکانی تفکیک قدرت با تصاویر ،(بلوط درختان خشکیدگی
 دقیق نقاط از استفاده با مذکور تصاویر ابتدا .شد استفاده( بلوط درختان خشکیدگی از بعد) 2014 سال و( بلوط درختان خشکیدگی

 تصاویر هندسی تطابق نتایج .شدند داده مطابقت 2011و بر مبنای تصویر سال  همسایه ترین نزدیک برداری نمونه و زمینی کنترل
 با( 2014) ارث گوگل از برگرفته QuickBird تصویر و 22/0 خطای مربعات میانگین جذر با QuickBird (2005) تصویر که داد نشان

 متر، 52/11با شعاع  مترمربعی 1000 شکل ای دایره ای نمونه قطعات سپس .شدندتصحیح  ،25/0 خطای مربعات میانگین جذر
 نتایج. شدند برداشت نمونه قطعات محل در درختان پوشش تاج میزان و انداخته تصاویر روی بر و طراحی GIS افزارنرم در

 زمان در درصد، 11/11 بلوط، درختان خشکیدگی از قبل زمان در درختان پوشش تاج درصد میانگین که داد نشان بررسی
 آمده دست به نتایج توجه به با .است بوده درصد 15/11 درختان خشکیدگی از بعد دوره برای و درصد 33/13 خشکیدگی،

و  روند کاهشی داشته است خشکیدگی از بعد زمان تا خشکیدگی از قبل دوره از بلوط درختان پوشش تاج میزان که شد مشخص
  اجرا شود.بایست در مناطقی که کاهش تاج پوشش شدید بوده عملیات احیایی می

 

 ردو از  سنجش، زغالی بلوطهای زاگرس، جنگل، پوششتاجتغییرات کلیدی:  هایواژه
 

 همقدم
زمین را  های یخشكسطح  سوم یک یباًتقر ها جنگل   
 هستندذخیره كربن جهان  مؤلفه ینتر مهمو  دنپوشان یم

درصد از  48درصد از كربن سطح زمین و  18 كه یطور به
(. پوشش جنگلی نقش 2) دهند یمرا تشكیل  یرزمینزكربن 
دمایی و  یها سامانههیدرولوژیكی،  یها چرخهرا در  یا عمده

 كند یمبیوشیمیایی موجود در جهان ایفا  یها چرخههمچنین 
با پوشش  یها جنگلدارای  یكشورهاكشور ایران جزء (. 4)

اختصاص سطح وسیعی از كشورمان به مناطق . باشد یمكم 
و همچنین شرایط دشوار محیطی در این  خشک یمهنخشک و 

روبرو ساخته  هایی یتمحدودمناطق كه فرایند حیات را با 
را در این مناطق  ها جنگل یژهو بهاست، اهمیت منابع طبیعی و 

زاگرس از اهمیت  یها جنگلدر این میان (. 4) سازد یمآشكار 
محل  زاگرس از دیرباز یها جنگل. هستندبرخوردار زیادی 

فراوانی  های یبآسزندگی ساكنان و عشایر و در معرض 
شده  ها جنگلاز این  ییها بخشكه باعث از بین رفتن  اند بوده
های زاگرس جنگل ختان بلوطدر ،نیز در سالیان اخیر(. 6) است

در چند  ویژهن و دام بهدالیلی نظیر فشار بیش از پیش انسابه 
فتن ر، از دست خاک ، كوبیدگیخاک دهه اخیر، فرسایش
ها و عوامل اقلیمی نظیر ، شیوع بیماریسریع رطوبت خاک

  پدیده. نداهشددچار خشكیدگی زیادی  سالیخشک
در اثر واكنش درختان نسبت به عملكرد عوامل  یدگیخشكسر

كه اغلب باعث مرگ ناگهانی درختان  آید یمپدید  رسان یبآس
شدن خشک عبارت است از(. سرخشكیدگی 61) شود یم

 ها سرشاخهانتهایی و جانبی باالی تاج و  یها جوانهپیشرفته 
پایین  طرف بهدرختان از باالی تاج  یها شاخهكه باعث مرگ 

محیطی  یها تنش(. تركیب و مشاركت 1،77)شود  یمتاج 
( باعث ضعیف شدن و زا یماریبو عوامل  یرزندهغ)عوامل 

برای حفظ این  (.99) شود یمسرانجام خشكیدگی درختان 
 ای یژهوطبیعی الزم است كه اقدامات مدیریتی  ارزش بامنابع 

طبیعی و انسانی مستلزم مدیریت منابعدر منطقه اعمال شود. 
است كه از دقت و كارایی مطلوبی  ییها روشاستفاده از 

 كم میزان و شدت تغییرات تراتعیین  (.9شند )ر بابرخوردا
 ها جنگلبرای بررسی و مدیریت بهتر این  درختانپوشش تاج

متداول آماربرداری  های روشاستفاده از . استبسیار مهم 
استفاده از . باشد میزیاد  و هزینهزمینی مستلزم صرف زمان 

یكی از عنوان هب یا ازدور و تصاویر ماهواره سنجشقابلیت 
 رایب ،یژه در مناطق وسیعو بهو اجرایی  ارزان، سریع یها روش

پوشش درختان در و تراكم تاجها  بررسی تغییرات جنگل
 های یتقابل. با توجه به شودمطرح  ،ی زاگرسها جنگل

اطالعات جغرافیایی،  یها سامانهو  ازدور سنجشروزافزون 
یک گزینه مناسب در  عنوان به تواند یم هاابزاراین  یریكارگ به

 یها داده(. 6) تهیه اطالعات مكانی و توصیفی مطرح گردد
طح پوشش دلیل برخورداری از مزایایی چون سبه یا ماهواره

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
های ایرانشناسی جنگلبوم  
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هنگام شدن مداوم، سهولت پردازش، وسیع، قابلیت تکرار و به
 یمؤثردر این زمینه نقش  توانند یممیدانی  یها دادهبا  توأم

اطالعات مطرح  یآور جمعیک گزینه در  عنوان بهایفا نمایند و 
ای موجود، شرکت در میان تصاویر ماهواره (.1،93)شود 

Google افزار نرم با استفاده ازGoogle Earth تصاویری از ،
عوارض سطح زمین با کیفیت قابل قبولی ارائه نموده است که 

های در دوره سهولت و رایگانامکان دیدن عوارض زمین را به
 دیگر . ازدهدمیاز آن ارائه  کنندگان استفادهمختلف به 

 نقاط از باکیفیت عکس امکان گرفتن افزارنرم این هایقابلیت
  این است. همچنین GPSاز  کامل پشتیبانی و موردنظر

 جغرافیایی عرض و دقیق طول آوردن دستبه امکان افزارنرم
 ارث، استفاده از تصاویر گوگل (.61دهد )می کاربر به نیز را
در دسترس بودن ، قبول  قابلدلیل قدرت تفکیک مکانی به

از  ها آنهای مختلف و همچنین رایگان بودن تصاویر در دوره
 اهمیت باالیی برخوردارند که قابلیت این تصاویر در 

 ، به اثبات رسیده است.(61،61،،8،6) های علمیپژوهش
 ینهزم در ازدور سنجش یها دادهاستفاده از در رابطه با    

 ، تحقیقات زیادیها آنتغییرات پوشش درختان و تاج جنگل،
با استفاده از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی متفاوت و در 

 شدهانجام( 37،39،39،68،69،1،9،3) مناطق مختلف کشور
 .است

برخی تحقیقات در خصوص بررسی تغییرات میزان تراکم    
ادیر قی زاگرس در اثر خشکیدگی بلوط مها جنگلتاج پوشش 
و همکاران  زندبصیریمثال عنوان هنشان دادند. ب مختلفی را

 تنگ سلوک هایارزیابی شدت بحران زوال در جنگل( با 99)
درصد درختان  66بیان داشتند که  استان کهگیلویه و بویراحمد

و همکاران  مهدوی .اندمنطقه به پدیده خشکیدگی دچار شده
از با استفاده  را وضعیت درختان خشکیده بلوط ایرانی( 36)

 های منطقه بیورههکتار از جنگل 11در صددرصد  یآماربردار
که درصد کل  ندنشان داد ه وقرار داد یموردبررساستان ایالم 

 است. هبود درصد 9/66 مطالعه موردخشکیدگی در منطقه 
های اطراف شهر ایالم به نیز در جنگل (67کرمی و همکاران )

وط با استفاده از بررسی میزان شدت خشکیدگی درختان بل
و بیان  ای با قدرت تفکیک مکانی باال پرداختندتصاویر ماهواره
جنگل، بدست آمده از آماربرداری  نتایجتوجه بهداشتند که با 

همچنین  .باشددرصد می 1/39میانگین خشکیدگی درختان 
های استان ایالم در جنگل (63هاشمی )زاده و پورحسین

را در رابطه با  ایرانیهای مربوط به تاج درختان بلوط خصشا
درصد  99 ن نمودند کهخشکیدگی مورد بررسی قرار دادند و بیا

 .اندشدهشده در منطقه، دچار خشکیدگی گیریاندازهاز درختان 
پوشش ناشی از خشکیدگی بلوط در میزان تغییرات تراکم تاج

با توجه به شرایط و موقعیت  اًقطع نواحی مختلف زاگرس
و نیاز به تعیین مقدار دقیق آن در  باشد میمتفاوت  مناطق

 .استمناطق مختلف و تعیین مقدار میانگین کلی به درصد 
خارج از کشور نیز تحقیقاتی در زمینه بررسی  یها در جنگل   

 ازدور و سنجش یا ماهوارهی ها کمک دادهتغییرات جنگل به
( تغییرات پوشش 31و همکاران ) پانیگرا .صورت گرفته است

غربی ماهاراشترا را با استفاده از تصاویر  یها قسمتجنگلی 

روش تفسیر بصری مورد مطالعه قرار دادند. در به یا ماهواره
 IRSماهواره لندست و تصویر TM یها دادهاز  این پژوهش

LISS-III  نشان  پژوهش آنها استفاده شد. نتایج 3009سال
ای درصد و بر 73/0متراکم  یها داد که نرخ کاهش در جنگل

جین بیر و یوفانگساراه درصد بوده است. 1/0،باز  یها جنگل
 سالیخشک از ناشی درختی میر و ( اقدام به بررسی مرگ31)

ای کردند. نتایج ماهواره هایداده با نوادا سیرا هایجنگل در
 شروع از قبل باالتر، وریبهره با هایجنگل آنها نشان داد که

 درنتیجه و بوده پذیرآسیب خشکی تنشبه بیشتر سالیخشک
 و همکاران ساتپاتی .است بیشتر درختان میر و مرگ احتمال

در یک دوره  هند های مانگرودر بررسی تغییرات جنگل( 90)
این هکتار از  6390که حدود  بیان داشتندساله  63زمانی 
 بررسیدر ( ،3راماچاندرا و کومار ) .از بین رفته است هاجنگل

 ، بهمختلف های یکگیاهی با استفاده از تکنتغییرات پوشش
از با استفاده  3003تا  6118 یها تعیین تغییرات بین سال

بیان داشتند که  پرداختند و در منطقه کوالر هند IRS یها داده
گیاهی دو بین پوششدرصد اختالف  1/61،منطقه فوق در 

 .زمان وجود داد
در  یها جنگل، برای مدیریت ذکرشدهبا توجه به مطالب    

 یرتأثبررسی  یژهو بهو  برم استان فارسدشت حال تنش
عنوان هب پوششتراکم تاج ندرختان بلوط بر میزا خشکیدگی

 این ریزیترین اطالعات در مدیریت و برنامهیکی از کلیدی
. لذا استتعیین دقیق میزان تغییرات ، نیاز به های جنگلیتوده

تغییرات میزان و پایش  بررسی ،هدف از انجام این تحقیق
بلوط منطقه دشت برم استان  یها پوشش جنگلتاجتراکم 
با استفاده از تصاویر ناشی از پدیده خشکیدگی بلوط فارس 
)قبل، حین و بعد از  دوره مختلف سهمربوط به  یا ماهواره

 .باشدمی ،خشکیدگی درختان بلوط(

 
 ها روشمواد و 

در بخش کوهمره دشت  (6 )شکل مطالعه موردی منطقه   
هکتار  9601برم شهرستان کازرون از استان فارس با مساحت 

 شرقی و 96° 99' 97"تا  96° 1،' 91" یاییجغراف طولو در 
واقع  شمالی 31° 91' ،9"تا  31° 96' ،6" یایعرض جغرافی

متر و حداکثر آن  6300باشد. حداقل ارتفاع در این منطقه می
باالتر از سطح دریا است. جهت جغرافیایی غالب  متر 3100
باشد. تیپ اراضی در این غربی میجنوب و جنوب منطقه

ها با جزء واحد اراضی، تیپ تپه پنجها با منطقه شامل تیپ کوه
دار با های بادبزنی شکل سنگریزهواریزه جزء واحد اراضی، سه
جزء  سهدار با های بادبزنی شکل سنگریزهو آبرفتجزء  سه

جزء واحد اراضی شناسایی  ،6باشد که در مجموع واحد می
غالب منطقه را درختان بلوط  گیاهیپوشش (.66شده است )

ر است که دتشکیل داده( lindi Quercus brantii).ایرانی
همراه است. الزم به ذکر است های بادام ارتفاعات با درختچه

انجام کشاورزی  ،آشکوب درختانزیرکه در مناطق مسطح، در 
 .شودمی

 



 Lindi (Quercus brantii ..................................................................................................... ....................................47مطالعه خشکیدگی درختان بلوط ایرانی )

 
 استان فارس و ایرانشهرستان کازرون مطالعه در  موقعیت منطقه مورد -1شکل 

Figure 1. Location of the study area in the city of Kazeroun, Fars province and Iran 
 

 فادهتاسموردیهاداده

به مربوط  QuickBirdای  تصویر ماهوارهاز  در این تحقیق،   
با قدرت شمسی  11/17/1837 امیالدی برابر ب 11/14/5112

قدرت و  طیفیچند هایباندمتر برای  7/5 تفکیک مکانی
، برای بررسی میزان برای باند پانکروماتیکمتر  11/1تفکیک 

پوشش قبل از خشکیدگی استفاده شد. برای بررسی دوره تاج
 برگرفته از پایگاه اطالعاتی QuickBirdخشکیدگی از تصویر

 میالدی برابر با 53/11/5111 مربوط به ارث گوگل
پوشش در دوره بعد و برای بررسی تاج شمسی 14/13/1831

 از پایگاه  برگرفتهQuickBird  از خشکیدگی، از تصویر
 

میالدی برابر با  13/17/5117 مربوط به ارث گوگل اطالعاتی
 این پژوهش  در انجاماستفاده شد.  شمسی 51/11/1838
 پوشش درختان،منظور بررسی وضعیت خشکیدگی تاجبه

و با قدرت  یکسان یفیطچندای تصاویر ماهواره استفاده از
 دارد، اما های مختلف، در اولویت قرار تفکیک باال در دوره

های باال در تهیه این تصاویر، برای دو دلیل شرایط و هزینهبه
 دوره مربوط به خشکیدگی درختان و زمان پایان خشکیدگی

 موجود در QuickBirdای درختان بلوط، از تصاویر ماهواره
، مشخصات 1جدول . شده استفاد ارث گوگلپایگاه اطالعاتی 

 دهد.را نشان می QuickBird ماهواره

 QuickBird (8)مشخصات ماهواره  -1جدول 
Table 1. QuickBird Satellite Specifications 

 متر یسانت 11/1 در حالت پانکروماتیک،
(In pancreatic mode, 61cm) قدرت تفکیک زمینی 

(Spatial resolution) متر 7/5طیفی،در حالت چند 
(In multi-spectrum mode, 2.4 meters) 

 یتب 11
(11Bits) 

 یومتریرادقدرت تفکیک 
(Radiometric resolution) 

 721-311پانکروماتیک: 
(Panchromatic: 450-900) 

 )نانومتر( باندها
Bands (nm))) 

 721-251آبی: 
(Blue: 450-520) 

 251-111سبز: 
(Green: 520-600) 

 181-131قرمز: 
(Red: 630-690) 

 411-311نزدیک:  قرمز مادون
(Near infinity: 760-900) 

 


ریتصاوهندسیتطابق
  QuickBirdو تصویر QuickBird (2005)ویر اتص   

بی ارزیاارث، از لحاظ تصحیح هندسی مورد برگرفته از گوگل
موجود در  یها عارضهقرار گرفتند. این عمل با برداشت 

با  ها آنها و ...( و تطبیق های باریک، تقاطع راهبیعت )جادهط
از  شده انجامهای . همچنین با بررسیانجام شد د،تصاویر موجو

)کارشناسان بخش  5112منبع اخذ تصویر مربوط به سال 

تصویر هندسی  تطابق تدقصیانت دشت برم استان فارس(، از 
 اطمینان حاصل شد.

پوشش تاج صحیحباال بردن دقت در برداشت  منظور به   
گیری، اقدام به رختان و همچنین کاهش خطای اندازهد

و بعد از تصاویر مربوط به دوره قبل  مجدد تصحیح هندسی
برداری نمونه و یا چندجملهگیری از روش با بهره خشکیدگی،
 QuickBirdایبر مبنای تصویر ماهواره همسایه،نزدیکترین 
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تا  )زمان خشکیدگی( شدارث گوگلگرفته از بر (2011)
تا حد  باشندوجود مدر تصاویر  بودهایی که ممکن جابجایی

 ها بر هم منطبق شوند.ن از بین بروند و محل تمام پدیدهامکا
پوشش درختان قبل، حین و بعد از  میزان تاجتعیین 

 خشکیدگی
پوشش درختان قبل از خشکیدگی، از برای بررسی تاج   

استفاده شد. برای  QuickBird (2005)تصویر ماهواره 
 ه تلفیق تصویر افزایش کیفیت و دقت تصویر، اقدام ب

 

طیفی آن شد که طی آن تصویر رنگی با پانکروماتیک و چند
با  .شدحاصل  متر(سانتی 16مطلوب )قدرت تفکیک مکانی 

دارای الگوی خاصی  توزیع درختان در منطقهتوجه به اینکه 
 58تعداد  ، لذادارای پراکنش تصادفی بودند و عموماً نبود

، توزیع 2شکل  .برداشت شدندصورت تصادفی نمونه بهقطعه
 مورددر منطقه  تصادفی قطعات نمونه را در محدوده تصویر

 دهد.نشان می مطالعه
 
 
 

 

 
 مطالعه موردتوزیع مکانی قطعات نمونه در منطقه  -2شکل 

Figure 2. Spatial distribution of sample pieces in the studied area 

 
متر  6111ای شکل ی دایرهها نمونه سپس در محل قطعه   

درختان در محیط  ، محدوده تاجمتر 87/65با شعاع  مربعی
GIS تفسیر چشمی برداشت شدند و مساحت تاج صورت به 

حین . در دوره (9)شکل  شدمحاسبه   نمونه درختان در هر قطعه
( استفاده 2166ارث ) گوگلبرگرفته از خشکیدگی، از تصویر 

،  نمونه شد. برای انجام برداشت محدوده تاج در هر قطعه
درختان  شد و تاج انداخته مذکورها بر روی تصویر  نمونه قطعه

. ندبرداشت شد گونیپلصورت  به  نمونه موجود در هر قطعه
 نیز پوشش درختان در دوره بعد از خشکیدگیبرای بررسی تاج
پوشش  تاج و محدوده شداستفاده ( 216۲ارث ) از تصویر گوگل

و  نهایت مساحت . دردشبرداشت   نمونه درختان برای هر قطعه
، حین قبل یها دورهدر   نمونه پوشش برای هر قطعه تاج درصد

 .شدو بعد از خشکیدگی محاسبه 

 

 
 در محل پالت )ب( و بعد از برداشت از برداشت )الف( ، قبلپوشش درختانای از برداشت تاجنمونه -9شکل 

Figure 3. A sample of the canopy cover of trees before harvest (A) and after harvest (B) at the site of the plot 
 

 و بحث نتایج
 تطابق هندسی تصاویر:

میانگین  رجذ با QuickBird (2005)چندطیفی ویر اتص   
برگرفته از  QuickBird تصویر و 27/1برابر با  مربعات خطای

با  ،71/1 جذر میانگین مربعات خطای( نیز با 216۲ارث )گوگل
ارث سال  گوگل از برگرفته QuickBird یا ماهواره تصویر
 ترین یکنزد یبردار نمونهروش نقاط کنترل زمینی و با  2166

 (.2شدند )جدول تطابق داده همسایه، 
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 نتایج تصحیح هندسی تصاویر -2جدول 
Table 2. Results of geometric correction of images 

 (RMSI) جذر میانگین مربعات خطا (Image) تصویر

QuickBird (2005) 22/0 
Google Earth (2014) 27/0 

 

پوشش درختان در سه دوره )قبل، حین و برداشت تاج
 بعد از خشکیدگی(

از  قبل از شروع خشکیدگی، درختانبرداشت محدوده تاج    
و در محل  QuickBird (2005) شده ادغامروی تصویر 
پوشش و . میانگین مساحت تاجانجام شد قطعات نمونه

برای  نمونهدر هر قطعه پوشش درختانمیانگین درصد تاج
درصد  16/19و  مترمربع 62/191ترتیب برابر با به 2002سال 

برای  درختانپوشش درصد تاجمیانگین همچنین  .بوده است
از تصویر  با استفاده در زمان خشکیدگی، نمونههر قطعه

 و میانگین درصد 33/13برابر با  2011سال  ارثگوگل
 33/133برابر با  نمونههر قطعهپوشش برای تاج مساحت
دوره در  برداشت تاج درختان با یتنها دربوده است.  مترمربع
( در 2012ارث )تصویر گوگل از با استفاده خشکیدگیبعد از 

پوشش درختان ، میزان مساحت تاجنمونهمحل قطعات 
 در هر  درختان پوشش. میانگین درصد تاجدشمشخص 

پوشش برای تاج مساحت درصد و میانگین 17/11 نمونهقطعه
 (.3 مترمربع بوده است )جدول 79/111نمونه برابر با  هر قطعه

 

 های قبل، حین و بعد از خشکیدگی نمونه برای دوره پوشش درختان در هر قطعهیانگین مساحت و میانگین درصد تاجم -3 جدول
Table 3. Average area and average percentage of canopy cover in each plot for the periods before, during and after 

drying 

 ویراتص
Image 

 سال
Year 

 نمونه قطعه تعداد
Number of sample pieces 

 در پوششتاج میانگین
 (مترمربع) نمونه قطعه

Average canopy per unit 
(m²) 

 در  پوششتاج میانگین
 (درصد) نمونهقطعه

Average canopy (%) 
QuickBird 2002 63 62/191 16/19 

Google Earth 2011 63 33/133 33/13 
Google Earth 2012 63 79/111 17/11 

 
پوشش تاج مقدارآمده، بیشترین  دست با توجه به اطالعات به 

 عبا وقو مربوط به دوره قبل از خشکیدگی بوده است.
خشکیدگی درختان بلوط که عوامل متعددی نظیر 

 مقدارباشند، ، آفات و امراض و ... از دالیل آن مییسال خشک
 که یطور پوشش کاهش چشمگیری داشته است؛ بهتراکم تاج

درصد، از  32/2)دوره خشکیدگی(،  2011تا  2002 از سال
پوشش درختان کاسته شده است. همچنین تراکم تاج مقدار

ای که خشکیدگی پوشش درختان تا دورهروند کاهش تاج
 ، همچنان ادامه داشته ،شده متوقف یباًدرختان بلوط تقر

، 2012تا  2011سال، یعنی از سال  سهصورتی که در طی به
 .پوشش کاسته شده استتراکم تاج مقدار ،درصد 16/2

 2و در شکل  پوشش درختانتاج تغییرات ، روند2شکل در  
در سه دوره  پوشش درختانتصاویر مربوط به تغییرات تاج

 .باشدقابل مشاهده میمذکور، 
 

 
 
 

 2012و  2011، 2002 یها سالدر  وشش درختانپروند تغییرات تاج -2شکل 
Figure 4. Trends in tree changes in 2005, 2011 and 2014 
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 پوشش درختان در سه دوره قبل )الف(، حین )ب( و بعد از خشکیدگی )ج(.تاج تغییرات -5شکل 

Figure 5. Changes in the crown cover of trees in the three preceding periods (A), during (B) and after the drying (C).
 

پوشش و نیز تاجمساحت میانگین  مقدار، در این پژوهش   
ها در سه پوشش درختان در محل پالتمیانگین درصد تاج

 . نددوره مذکور برداشت و محاسبه شد
از سال  الذکرفوقدر منطقه  با توجه به اطالعات بدست آمده،  

 67/61از پوشش درختان ، تراکم تاج5062تا سال  5005
 کاهش مقدارکه این  رسیده است درصد 61/66درصد به 
که از دالیل  رصد بوده است؛د 06/8 حدود پوشش،سطح تاج

توان پدیده زوال درختان بلوط در عمده این کاهش را می
، تغییرات ها جنگلمنطقه، افزایش جمعیت و تجاوز به حریم 

-دلیل زراعت در زیرسالی، عدم زادآوری بهاقلیمی و خشک
و تبدیل مناطق جنگلی به  آشکوب درختان، کوبیدگی خاک

 صورت مستقیم و به کشاورزی دانست که های ینزم
ختان و هایی از تاج درباعث خشک شدن قسمت مستقیمغیر

با  آمده دست بهنتایج  است.حتی کل درخت در منطقه شده
 5/66کاهش که ( 50و همکاران ) مهدوی یها پژوهشنتایج 

پوشش درختان بلوط را در منطقه بیوره استان درصدی تاج
( 95و همکاران ) زندبصیریایالم گزارش کردند و نیز پژوهش 

 تنگ سلوک هایارزیابی شدت بحران زوال در جنگلکه با 
درختان را  یدرصد 66کاهش  یلویه و بویراحمدگاستان که

 همچنین نتایج این تحقیق با رد.بیان کردند همخوانی دا
و  شفیعی (؛92و همکاران ) یوسفی (،68کریمی )تحقیقات 
 هایقات خارج از کشور نظیر پژوهشو نیز تحقی (96حسینی )

و  پانیگراو  (90) و همکاران ساتپاتی، (52) راماچاندرا و کومار
سطح  مقدارمبنی بر کاهش  ییها گزارشکه  (51)همکاران 

 .دارد مطابقتاند، را داشته درختان
که  هاییپژوهشآن با با توجه به نتایج و همخوانی    

 هایی که است و همچنین پژوهشصورت گرفته درگذشته
 بررسی خشکیدگی درختان بلوط صورت مستقیم بهبه

( که با 67، نظیر پژوهش کرمی و همکاران )اندپرداخته
میانگین خشکیدگی  های بلوط ایالم،آماربرداری در جنگل

 و تحقیق درصد گزارش کردند  1/59 درختان بلوط را
های در جنگل( که بیان داشتند 65هاشمی )زاده و پورحسین

شده در منطقه، گیریدرصد از درختان اندازه 95استان ایالم 
در بررسی  اظهار داشت کهتوان ، میانددچار خشکیدگی شده

منطقه  با شرایط مشابهپوشش درختان در مناطقی تغییرات تاج

برای دستیابی به  ایاز تصاویر ماهواره استفادهبا  ،مطالعه مورد
اطالعات و نیز  یآور جمع، سرعت عمل در قبول قابلنتایج 

 ، ارث گوگل یرتصاوتصاویر )نظیر بودن استفاده از  ینههز کم
و نیز  قبول قابلدلیل در دسترس بودن آسان، قدرت تفکیک به

 .قابل توجیه است ،ی آیندههابرای پژوهش (ها آنرایگان بودن 
 با مقایسه میانگین تراکم در این بررسی  یطورکل به   
 مشخص شدپوشش، پوشش و میانگین درصد تراکم تاجتاج

بعد از ( تا دوره 5005که از دوره قبل از خشکیدگی )
 کاهش پوشش درختان( تراکم تاج5062خشکیدگی )

 ادامه منوال همینبه تغییر روند اگر. است داشته چشمگیری
در پی  را ناپذیریجبران خطرات و وخیم عواقب تواندیابد، می

آن  دنبالبه و کشور غرب هایجنگل آینده و باشد داشته
راهکارهای  .(60) اندازدخطر  را به منطقه آب و خاک وضعیت

 ها آنبر روی و بررسی  موردتوان در منطقه مدیریتی که می
، استاقتصادی منطقه -بعد اجتماعی روی تمرکز بر، توجه کرد

کم بازده،  وکار کسبدلیل معیشت و زیرا در این مناطق به
برای  ،طبیعیراد اقدام به تخریب جنگل و منابعاف معموالً

 یرمجازغ گیریزغالکاشت محصوالت کشاورزی و همچنین 
در کاهش  را یا مالحظه قابلکه این عوامل سهم  نمایندمی

 یسال خشکدلیل به . همچنینداردپوشش درختان تراکم تاج
، درختان در تنش قرار دارند گردهایزربر منطقه و وجود  حاکم

)چه  هستند مناطقهای افرادی که ذینفع از این دخالتو 
کنند تا ( این شرایط را فراهم مییرمجازغمجاز و چه  صورت به

لذا در  .شودتر جنگل و درختان بیشتر و راحتپتانسیل تخریب 
صنعت متناسب  در نظر گرفتنشود که با این مورد پیشنهاد می

 بعد مسئله  ،زایی برای افراد بومیبا منطقه و اشتغال
 .اقتصادی منطقه را تا حدودی حل نمایند-اجتماعی

هایی که در این دلیل محدودیتالزم به ذکر است به   
پوشش درختان تاج مقدارپژوهش موجود بوده است، کاهش 

توان فقط مربوط به خشکیدگی در این تحقیق را نمی شده یانب
ممکن است عوامل دیگری نظیر  بلکه و عوامل انسانی دانست.

بر روی نتایج ، پوشش درختانگیری تاجر اندازهخطا د
ولی در کل این مقدار از خطا ؛ آمده تأثیرگذار بوده باشد دست به

دلیل پوشش بهدر مقایسه با مقادیر کاهش تراکم تاج
 باشد.خشکیدگی درختان بلوط، ناچیز می
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Abstract 
   In recent years, oak trees in the Zagros forests have suffered a lot of fatalities for unclear 
reasons. Determining the rate and severity of forest crown density changes is important for the 
investigation and management of these forests. This research was carried out with the aim of 
determining the amount of crown cover changes in the forest area of Dashtebarm in Fars 
province under the influence of oak drying phenomena using satellite data in three different 
periods. To this end, QuickBird satellite images dating back to 2005 (before the oak trees 
dying), images with high spatial resolution, derived from Google Earth 2011 (during oak tree 
decay) and 2014 (after oak trees dying) used. First, the images were matched using precise 
ground control and biometric sampling closest neighbors based on the 2011 image. The results 
of the geometric matching of the images showed that the image QuickBird (2005) with root 
mean square error of 0.25 and QuickBird image taken from Google Earth (2014) with root mean 
square error of 0.56, were corrected. Then, 1000 meter square circle pieces with a radius of 
17.85 meters, were designed and installed on GIS software, and the crown cover was taken in 
the samples. The results of this study showed that the average percentage of crown cover of 
trees in pre-drying period of oak trees was 19.17%, at drying time, 13.33%, and 11.16% for the 
period after drying of trees. According to the results, it was found that the crown crowns of oak 
trees decreased from pre-drying to post-drying periods and there was a need for reduction 
operations in areas with reduced crown cover. 
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