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مقاله پژوهشی

تأثیر تیمار برش بهداشتی بر تغییر الگوی رفتار طیفی جنگلهای بلوط دچار خشکیدگی
3

ژینا خدامی ،1مهتاب پیرباوقار *2و هدایت غضنفری

 1کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج.
 4دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی و عضو مرکز پژوهش و توسعۀ جنگلداری زاگرس شمالی ،دانشگاه کردستان ،سنندج.
 6دانشیار فقید گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی و عضو مرکز پژوهش و توسعۀ جنگلداری زاگرس شمالی ،دانشگاه کردستان ،سنندج.
(تاریخ دریافت ،1699/0/42 :تاریخ پذیرش)1699/10/46 :

چکیده
از جمله مشکالت جنگلهای زاگرس پدیدة زوال یا خشکیدگی درختان بلوط است که بررسیی و کنتیرل ن از عوامیل مهیم جلیوگیری از
نابودی جنگلهاست .یکی از راهکارهای ارائهشده برای کنترل این پدیده ،اجرای برش بهداشتی است .دادههای سنجش از دور قابلیت پایش
مناطق درگیر این پدیده را فراهم ورده است .هدف از این تحقیق بررسی رفتار طیفی جنگلهای لوده به زوال بلوط قبل و بعید از اجیرای
برش بهداشتی در جنگلهای شهرستان گیالنغرب است .برای پایش الگوی رفتار طیفی پس از اجرای بیرش بهداشیتی ،از تصیاویر میاهوارة
لندست  0یک سال قبل از اجرای برش بهداشتی ( )1694تا سال  1696استفاده شد .پیس از تصیحیا اتمسیفری تصیاویر ،بیا اسیتفاده از
نسبتگیری طیفی شاخصهای گیاهی  SAVI ،WDVI ،NDVIو  NDWIتهیه شدند 60 .نقطیه بیهصیورت تصیادفی و پراکنیده در سیطا
منطقه انتخاب و ارزش طیفی باند مادون قرمز نزدیک و شاخصهای گیاهی در محل نقاط انتخابی استخراج شد .نتایج نشیاندهنیدة رونید
صعودی نمودار رفتار طیفی بعد از اجرای برش بهداشتی تا خرین سال پایش ( )1696است .نتایج زمون مقایسۀ میانگینها نشان داد کیه
تفاوتها از نظر ماری معنیدار است ( .) p<0/01رفتار طیفی شاخصهای پوشش گیاهی تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و مقدار بارندگی نییز
قرار میگیرد  ،اما با توجه به روند افزایشی مقادیر باند مادون قرمز نزدیک و شاخصها در طول سالهیای پیس از اجیرای بیرش بهداشیتی،
میتوان بخش زیادی از تغییرات را حاصل اجرای برش بهداشتی و بهبود وضعیت جنگلها قلمداد کرد.
واژههای کلیدی :برش بهداشتی ،زوال بلوط ،لندست.0

مقدمه
جنگییلهییا از مهییمتییرین منییابع در حفییا و تعییادل
بیولوژیکی به شمار مییرونید .جنگیلهیای زاگیرس کیه
دومییین اکوسیسییتم جنگلییی طبیعییی کشییور محسییوب
میشوند ،اهمیت بسیاری در تأمین منیابع بیی و تعیادل
اقلیمی کشور دارند .این جنگلهیا کیارکرد تولیید بیوب
ندارند ،اما محصوالت غیربوبی نها تیأمینکننیدة در مید
 نویسندة مسئول

ساالنۀ تعداد زیادی از عشایر و روستاییان است .درختیان
بلوط در منطقۀ رویشی زاگرس بیهشیدت توسیع عوامیل
متعدد تهدید میشوند و شدت تخریب در بعضی منیاطق
بسیار زیاد است .تنشهیای زیسیتی و غیرزیسیتی م یل
تغییییر اقلیییم و افییزایش شییدت گرمییا ،تخریییب مسییتمر
عرصییههییای طبیعییی توسییع انسییان و دا  ،بهییرهبییرداری
بیرویه ،تشسوزی ،خشکسالیهای دهۀ اخیر ،ریزگردهیا
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و ضییعف فیزیولییوژیکی درختییان بییهدلیییل هجییو فییات
برگخوار ،شرایع را برای فات ثانویه همانند سوسکهیای

قرمز نزدیک با بیشیترین بازتیاب ،مهیم تیرین بانید در
الگوی رفتار طیفی گیاهان اسیت؛ ایین بانید اطالعیات

بوبخییوار و قییار Biscogniauxia mediterraneum

مهمی را در خصوص حید سیالمت و شیادابی پوشیش
گیییاهی ارائییه م ییدهیید .مقییدار انعکییاس و در نتیجییه
خصوصیات طیفی هر ییک از اجیزای گیاهیان نییز بیا
توجه به ساختار برگ و مقدار فتوسنتز ،متفاوت اسیت
( .)Bareta et al., 1995بیه همیین دلییل در پیایش و
بررسی گیاهان مختلف بیا استفاده از تصاویر ماهوارهای
میتوان از این ویژگی بهیره گرفیت و بییا اسییتفاده از

بلوط افزوده است (.)Fallah & Haidari, 2018
بررسی و ارزیابی خشکیدگی در جنگل از عوامل مهیم
و اساسی در مدیریت بهینه بیرای مقابلیه بیا زوال جنگیل
اسییت (.)Hosseinzadeh & Pourhashemi, 2015
الزمۀ مدیریت پایدار منابع طبیعیی ارزشیمند بیهوییژه
جنگلها ،فراهم وردن دادههای کمیی ،بیهروز و دارای
صحت زیاد از وضعیت فعلی نهاسیت .امیروزه فنیاوری
سیینجش از دور و تصییاویر بییا تییوان تفکیییک مکییانی
متوسع ،از ابزارهیای کارامید دسترسیی بیه ایینگونیه
اطالعات ارزشمند برای پایش و کنترل سالمت جنگل
در سطا توده است .تحقیقات بسیاری در زمینۀ پایش
سالمت جنگل و بررسیی بیمیاریهیا و فیات مختلیف
جنگل با اسیتفاده از داده هیای سیری زمیانی میاهوارة
لندسیت انجیا گرفتیه اسیت ( ;Babst et al., 2010

بانیدهیای طیفیی مختلیف ،بسیته بیه هیدف تحقییق،
شیاخص هیای گییاهی مناسیب را محاسییبه و از نهیا
برای ارزیابی و پایش گیاهان استفاده کرد .پیژوهشهیا
نشییان میییدهیید کییه تغییییر در وضییعیت و سییالمت
تاجپوشش گیاهان سبب تغییر در بازتاب طیفیی نهیا
میشود ( .)Bareta et al., 1995شاخص تفاوت پوشش
گیییاهی نرمییالشییده )NDVI( 1از متییداولتییرین و
گستردهترین شاخص های گییاهی میرتبع بیا سیالمت
جنگیل اسیت Gooshbor et al. (2006) .بیه بررسیی
شناسایی مناطق سیبدیده توسع فیت جوانیهخیوار
بلوط در جنگل های مریوان با استفاده از روند تغییرات
شیاخص  NDVIپرداختنید .نتیایج حیاکی از کیاهش
معن ییدار شییاخص  NDVIدر سییطا معنیییداری 92
درصیید در سییالهییای پییس از شیییوت فییت بییود.
) Walter & Platt (2013نیز برای بررسی حید شییوت
سوسک کاج های کوهسیتانی در سیال هیای  4006تیا
 4010اسیییتفاده از شیییاخص  NDVIرا میییؤثر بییییان
کردهاند Barazmand et al. (2012) .و )Kelly (2002
در پیییژوهش خیییود در زمینیییۀ امکیییان تشیییخیص
سرخشکیدگی تاج درختان به نقیش شیاخص گییاهی
 NDVIبهعنوان یکی از مهیمتیرین شیاخصهیا اشیاره
کردند Babst et al. (2010) .نیز به این نتیجه رسیدند
کییه شییاخص  NDVIشییاخص مناسییبی بییرای پییایش
تغییرات ناشی از شیوت بیماری در جنگلهیای شیمال
سوئد است.

عامل بیماری زغالی بلوط در منطقیه مهییا کیرده کیه
سبب زوال بخشی از درختیان بلیوط ایرانیی شیدهانید
( .)Tavakoli & Piroozi, 2011یکییی از مهییمتییرین
دالیل خشکیدگی بو سازگان جنگلی زاگیرس ،تغیییر
عوامل اقلیمی و تبخیر و تعیر در طیی زمیانی کوتیاه
است که بر وسعت بحران زوال یا خشکیدگی درختیان

;Crosby et al., 2012; Walter & Platt, 2013
 .)Wang et al., 2007بنیابراین انتظیار مییرود بیرای

بررسی الگوی رفتار طیفی جنگیل هیای بیرودار تحیت
اجرای برش بهداشیتی ،اسیتفاده از دادههیای بیا تیوان
تفکیییک مکییانی متوسییع و بندزمانییۀ مییاهوارههییای
لندست  ،0مؤثر و کارامد باشد .بررسیی الگیوی رفتیار
طیفی جنگل های لوده به زوال بلیوط ،قبیل و بعید از
اجییرای تیمییار بییرش بهداشییتی ،م ییتوانیید اطالعییات
مناسبی در زمینۀ اثرهای این تیمار بر وضعیت پوشش
گیاهی منطقه در اختیار مدیران قرار دهد.
نسبت بازتاب امیواج الکترومغنیاطیس در محیدودة
طیفهای مختلف را رفتار طیفی مینامند .باند میادون

)1. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI
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در تحقیقیات )Walter & ،Crosby et al. (2012

) Platt (2013و ) Wang et al. (2007از شاخص تفاوت
نرمالشدة رطوبیت ییا ب NDWI( 1ییا  )NDMIنییز
بهعنیوان شاخصیی مناسیب بیرای پیایش خشیکیدگی
درختان استفاده شده است .در پژوهشهیای یادشیده،
مقدار شاخص تفاوت نرمیال شیدة رطوبیت در شیرایع
خشکیدگی درختان تا حد بشمگیری کمتیر گیزارش
شده است .در بررسی امکان تشیخیص سرخشیکیدگی
تییاج درختییان در برخییی تحقیقییات بییهخصییوص در
جنگل های بیا تیراکم تیاجپوشیش کیم ،شیاخصهیای
کاهشدهندة اثر خاک همانند شیاخص تفیاوت وزنیی
پوشش گیاهی )WDVI( 4و شیاخص پوشیش گییاهی
تعدیلکنندة خاک )SAVI( 6نیز میتوانند مؤثر باشند.
خشکیدگی خطری جیدی بیرای اکوسیسیتم هیای
جنگلی زاگرس به شمار مییرود .بیا توجیه بیه اجیرای
عملییات بیرش بهداشیتی در منیاطقی از جنگیلهییای
استان کرمانشاه که در بند سال اخیر در معرض ایین
پدیده قرار گرفتهاند ،بازدیدها و مشاهدههیای مییدانی
بیانگر این اسیت کیه ایین روش تیا حیدی توانسیته از
گسترش پدییدة خشیکیدگی بیه جنگیلهیای مجیاور
جلوگیری کند .همچنین در مناطقی که عملیات برش
بهداشییتی اجییرا شییده افییزایش محسییوس زاد وری از
طریق جست گروهها بهخوبی مشاهده میشود.
با توجه به اینکه تاکنون تحقیقات محدودی در زمینۀ
بررسی خشکیدگی در جنگلهای زاگیرس انجیا گرفتیه
( ،)Zakery Anaraki & Fallah Shamsi, 2014در
این پژوهش در بخشی از جنگلهای شهرستان گیالنغرب
با استفاده از تصاویر ماهوارة لندست  0مربوط به سالهای
مختلف قبیل و بعید از اجیرای بیرش بهداشیتی ،اثرهیای
اجرای برشهای بهداشتی بیر رفتیار الگیوی طیفیی ایین
جنگلها بررسی شد .براساس نتایج بنین پژوهشهایی و
تأیید قوی تأثیر برشهای بهداشتی در افزایش زاد وری و
رویش شاخوبرگهای جدید و همچنیین کیاهش انتشیار
خشکیدگی درختان به جنگلهای مجاور ،میتوان اجرای
ن را در سطا وسیع پیشنهاد کرد.

مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

منطقۀ پژوهش با ارتفیات  1120تیا  1600متیر در
بخشی از جنگل های زاگرس ،در روسیتای قمر لیی در
 17کیلییومتری جنییوب شهرسییتان گیالنغییرب اسییتان
کرمانشیاه بیا مسیاحت  162هکتیار واقیع شیده اسیت
(شکل  .)1برش بهداشتی در منطقه در اسیفند 1694
(فوریه  )4013انجا گرفت .مییانگین تعیداد اصیله در
هکتار در منطقۀ پژوهش  110تیا  120اصیله اسیت و
سهم درختان بیمار از کل درختان  60درصد تخمیین
زده شیده اسیت ( General department of natural
.)resources of Kermanshah province, 2012
در این منطقه براساس اطالعات ایستگاه هواشناسی
شهرستان گیالنغرب میانگین بارندگی سیالیانه 324/6
میلیمتر و متوسع دمای سالیانه  44درجه سانتیگراد
اسییت .گونییههییای گیییاهی منطقییه شییامل بییرودار
( ،)Quercus brantii Lindlبنه ( Pistacia atlantica
 )Desfو زالزالک ( )Crataegus azarolus Lاست کیه
تیییغ غالییب ن را بییرودار -بنییه تشییکیل م ییدهیید و
میانگین تاجپوشش درختیان  42تیا  60درصید اسیت
( General department of natural resources of
.)Kermanshah province, 2012
شیوۀ اجرای پژوهش
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 -برداشت میدانی داده

با توجه به موضیوت پیژوهش و در راسیتای اهیداف
تعریفشده برای جمع وری دادهها بهمنظور شناسیایی
منطقییه و مقییدار عملکییرد بییرشهییای بهداشییتی،
جنگل گردشی صیورت گرفیت .بیا اسیتفاده از سیامانۀ
موقعیتیاب جهیانی ( )GPS3محیدودة منطقیۀ تحیت
اجرای برش بهداشتی برداشت شد .از نجا کیه منطقیه
در قسمتهایی دارای لکههای فاقد درخیت اسیت60 ،
1. Normalized Difference Water or Moisture Index
((NDWI, NDMI
)2. Weighted Difference Vegetation Index (WDVI
)3. Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI
4. Global Positioning System
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نقطه در بخشهای جنگلی بهطور تصیادفی و پراکنیده
در سطا منطقیه انتخیاب و ثبیت شید .بررسیی رونید
تغییرات الگوی رفتار طیفی جنگلها در محل پیکسیل
مرتبع با نقاط ثبتشده در عرصه انجا گرفت .فاصیلۀ

63

نقاط به منظور همپوشان نبودن در یک پیکسل تصاویر
ماهوارهای و پراکنش در کیل منطقیه ،دسیتکیم 100
متر در نظر گرفته شد.

شکل  -1موقعیت منطقۀ تحقیق در ایران (الف) ،استان کرمانشاه (ب) ،و موقعیت نقاط تحت بررسی در منطقه (ج)

 -دادههای ماهوارهای

در این تحقییق از دادههیای تصیاویر میاهوارههیای
بندزمانییۀ لندسییت  0مربییوط بییه مییاههییای مییرداد و
شیهریور  1694تیا  ( 1696گوسیت  4016تییا )4010
مربوط به گذر و ردیف  176-67در سطا تصیحیحات
اسییتاندارد  )L1T( 1اسییتفاده شیید .تصییاویر مییاهوارة
1
لندست از طریق سایت سازمان زمینشناسیی مریکیا
( )USGSدریافت شد (جیدول  .)1در ایین پیژوهش از
باندهای طیفیی قرمیز ( ،)REDمیادون قرمیز نزدییک
( )NIRو مییادون قرمییز طییول مییوج کوتییاه ()SWIR
سنجندة  OLIبیا انیدازه تفکییک مکیانی  60متیری و
تییوان تفکیییک رادیییومتری  17بیتییی بییرای تهیییۀ
شاخصهای گیاهی استفاده شد.
از نجا که در منطقۀ تحقیق ،زراعت زیراشیکوب در

برخیی منییاطق وجییود دارد ،بییرای اجتنییاب از تییداخل
طیفییی پوشییش زراعییت زیر شییکوب کییف جنگییل ،از
تصاویر بعد از برداشت محصول (تصاویر میاه گوسیت-
مرداد و شهریور) استفاده شد.
 -تصحیح اتمسفری دادهها

1

تصحیا اتمسفری دقیق تصاویر مربوط به سالهای
مختلف برای بررسی تغییرات پوششهای سطا زمیین
بسیار ضروری اسیت .هیدف از تصیحیحات اتمسیفری،
حیییذف اثرهیییای اتمسیییفری ایجادشیییده در تصیییاویر
ماهوارهای است .در این پژوهش ابتدا از روش تصیحیا
اتمسفری به روش  COST4استفاده شده اسیت .روش
 COSTیک روش تصحیا مبتنی بر تصویر است.
1. United States Geological Survey
)2. Cosine Of Sun zenith angle (COST
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جدول  -1مشخصات تصاویر ماهوارهای و باندهای طیفی استفادهشده
نا ماهواره

نا سنجنده

تاریخ تصویربرداری

لندست0
لندست0

OLI
OLI

 10گوست 4010
 12گوست 4016

لندست0

OLI

 14گوست 4017

لندست 0
لندست 0
لندست 0

OLI

 10گوست 4012
 6گوست 4013
 3گوست 4016

OLI
OLI

باندهای طیفی
استفادهشده

محدودة طول موج
(میکرومتر)

اندازة تفکیک مکانی
(متر)

قرمز
مادون قرمز نزدیک
مادون قرمز طول
موج کوتاه

0/73 – 0/76
0/02 – 0/00

60
60

1/26 – 1/72

60

در اییین روش از تجسییم زاویییۀ خورشییید بییهم ابییۀ
شاخصی قابل قبیول بیرای تقرییب اثیر جیذب توسیع
گازهای جوی و پراکنیدگی ریلیی 1اسیتفاده مییشیود
( .)Mahiny & Turner, 2007سییپس از تصییحیا
اتمسفری به روش رگرسیونی ،برای استانداردسیازی و

 )Walter & Platt, 2013; Wang et al., 2007انیوات
مختلفی از شاخص های گیاهی مناسب بیرای پیایش و
سییالمت جنگییل هماننیید  WDVI ،NDWI ،NDVIو
 SAVIحاصل از باندهای میاهوارة لندسیت  0در ایین
پژوهش بررسی شدند (جدول .)4

قابل قیاس بودن تصاویر مربوط به زمانهیای مختلیف
استفاده شد .ایین روش در منیاطقی کیاربرد دارد کیه
پدیدههایی با انعکاس بسیار کم ( ب صاف ،سایه) وجود
دارند .در این روش کیه بیشیتر بیرای تحلییل تصیاویر

مقدار عددی شاخص  ،NDVIبین  -1و  1است .با
افزایش تراکم پوشش گیاهی ،مقدار ارزش این شاخص
افییزایش م یییابیید ( .)Rouse et al., 1974شییاخص
 SAVIیک شاخص خع خاک اسیت کیه سیبب کیم

بندزمانه کاربرد دارد ،ابتدا یک تصویر بهعنوان تصویر
مبنا انتخاب میشود و سپس ویژگیهای طیفی تمامی
تصاویر براساس یک مدل رگرسیونی خطی به مقییاس
تصیویر پاییه تبیدیل مییشیود (.)Tyagi et al., 2011
تصحیا اتمسفری تصاویر در محیع نر افیزار TerrSet
انجا گرفت.

شدن اثر خاک بر بازتاب باندهای قرمز و میادون قرمیز
نزدیک میشود .مقیدار شیاخص  SAVIنییز همچیون
شییاخص  NDVIبییین مقییادیر  -1و  1متغیییر اسییت
( .)Huete, 1988اییین شییاخص اصییال شییدة شییاخص
 NDVIاست .برای کاهش اثر خاک پسزمینه ،از ییک
ضریب ثابت تطبیقیی ( )Lدر فرمیول  NDVIاسیتفاده
میشود که مقدار ن بیا توجیه بیه اطالعیات اولییه در
رابطه با تراکم پوشش گیاهی منطقه تعیین مییشیود.
مقدار این ضریب بیرای تیراکم تیاج پوشیش کیم 1 ،و
برای تراکم تیاجپوشیش متوسیع 0/2 ،در نظیر گرفتیه
میشود .در این پژوهش بیهدلییل تیراکم تیاجپوشیش
متوسع تا کم منطقه و خشکیدگی درختان ،مقیدار ن
 1در نظر گرفته شده اسیت ( .)Huete, 1988شیاخص
 WDVIنیز از جمله شاخصهای خیع خیاک اسیت و

 -ایجاد شاخصهای گیاهی

ایجییاد شییاخصهییای گیییاهی مناسییب از تصییاویر
تصیحیاشیده در راسیتای فراکافییتهیای بهتیر انجییا
میگیرد .شاخص ها تبدیل های محاسباتی هستند کیه
براساس رفتار طیفی اشیای مختلف تعریف مییشیوند.
با توجه به پیشیینۀ پیژوهش ( ;Crosby et al., 2012
1. Rayleigh Scatttering
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برای منیاطقی کیه تیراکم پوشیش گییاهی کیم اسیت
قابلیت زیادی دارد (.)Clevers, 1989
شییاخص تفییاوت نرمییالشییدة ب یییا رطوبییت
( )NDMI / NDWIبییه تغییییرات محتییوای رطییوبتی
برگ ها و تاجپوشش گیاهی حساس است .این شاخص
در بررسی تنشهای تاجپوشش جنگل کاربرد دارد.
 -بررسی الگوی رفتار طیفی باندهای طیفی

از نجییا کییه بانیید مییادون قرمییز نزدیییک بیشییترین
انعکاس را در پوشش گیاهی دارد ،عالوهبر شاخصهای
گیاهی انتخابشده ،این باند نیز بررسی شد .بهمنظیور
بررسی الگوی رفتار طیفی باند مادون قرمیز نزدییک و
شییاخصهییای گیییاهی در فراینیید اجییرای بییرشهییای
بهداشتی ،ارزشهای طیفی مربوط در محل هر ییک از
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نقاط نمونیه بیرداری بیا اسیتفاده از نیر افیزار TerrSet

استخراج شد و نمودار الگوی رفتار طیفی در سالهای
مختلف رسم و بررسی شد.
 -روش تحلیل

به منظور بررسیی معنییدار بیودن تغیییرات ارزش
شاخصها از نظر ماری در دامنۀ زمانی ابتدا و انتهیای
دوره ،ابتدا نرمیال بیودن توزییع داده هیای ارزش هیای
طیفی سالهای  1694و  1696بیا اسیتفاده از زمیون
کولموگرف-اسمیرنوف بررسی شد .سیپس از نجیا کیه
دادههیا دارای توزیییع نرمییال بودنیید ،میییانگین مقییادیر
طیفی سالهای  1694و  1696بیا اسیتفاده از زمیون
تی جفتی در نر افزار  SPSSمقایسه شد.

جدول  -4شاخصهای گیاهی استفادهشده
نا شاخص

مرجع

فرمول

NDVI

SAVI

Rouse et al, 1974
)

(1

)

(

Huete, 1988

WDVI

Clevers, 1989

NDWI

Gao. 1996

 :Lضریب ثابت تطبیقی که در این پژوهش براساس تراکم کم و وجود خشکیدگی  1در نظر گرفته شده است :NIR .باند مادون قرمز
نزدیک :RED ،باند قرمز a ،شیب خع خاک و  SWIRمادون قرمز طول موج کوتاه

نتایج
نتایج بررسی الگوی رفتار طیفی باندهای اصلیو شاخصهای گیاهی

با توجه به شکل  4الف میتوان دریافت که بازتیاب
بانیید مییادون قرمییز نزدیییک از سییال  1694تییا 1696
بهوییژه از سیال  1693بیه بعید افیزایش یافتیه اسیت.
شاخص  NDVIدر اولین فصل رویشی پیس از اجیرای

بییرش (سییال  )1696تغییییر زیییادی نداشییته ،امییا در
سالهای پس از انجا برش سیر صعودی داشته اسیت
(شکل  4ب).
در منطقۀ تحقیق ،از سال اجیرای بیرش بهداشیتی
( )1696مقدار شاخص  SAVIنیز افزایش یافته اسیت
(شکل  4ج).
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شکل  -4نمودار میانگین ارزش باند مادون قرمز نزدیک (الف) ،شاخصهای ( NDVIب)( SAVI ،ج)( WDVI ،د) و NDWI

(و) استخراجشده از تصاویر ماهوارة لندست  0در سالهای  1694تا  1696در  60نقطۀ بررسیشده

از سییال  1694تییا  1696مقییدار شییاخص WDVI

تغییر بندانی نداشته ،اما از سیال  1693تیا  1696بیا
شیب بیشتری سیر صعودی خیود را ادامیه داده اسیت
(شکل  4د).
شییاخص تفییاوت نرمییالشییدة ب یییا رطوبییت
( )NDMI or NDWIتنهییا شاخصییی اسییت کییه در
منطقۀ تحت بررسیی دربرگیرنیدة مقیادیر منفیی نییز
است .با توجه به شکل  4مییتیوان مشیاهده کیرد کیه
مقدار عددی این شاخص در سال قبل از اجرای بیرش

( )1694و همچنین سال اجرای بیرشهیای بهداشیتی
تا حدی منفی است؛ اما از سال  1693بیه بعید مقیدار
ن م بت است که تا سال  1696افیزایش پییدا کیرده
است (شکل  4و).
-نتایج تجزیهوتحلیل آماری دادهها

نتایج زمون نرمال بیودن دادههیای سیال  1694و
 1696با استفاده از زمیون کولمیوگروف -اسیمیرنوف
نشان داد که پیراکنش همیۀ داده هیا از توزییع نرمیال
تبعیت میکند (سطا معنیداری ( )p<0/02جدول .)6
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جدول  -6نتیجۀ زمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادهها
باند طیفی یا شاخص

سال

مقدار ماره

NIR

1694
1696

0/100
0/143

NDVI

1694
1696

0/143
0/124

SAVI

1694
1696

0/162
0/149

WDVI

1694
1696

0/114
0/146

NDWI

1694
1696

0/001
0/093

نتییایج زمییون تییی جفتییی نشییان داد کییه تفییاوت
میانگین باند مادون قرمز نزدیک و شاخصهای طیفیی

بررسیشده بیین سیالهیای  1694و  1696معنییدار
است (( )p< 0/01جدول .)3

جدول  -3مقایسۀ میانگین باندها و شاخصهای گیاهی سالهای  1694و 1696
باند طیفی یا شاخص

 Tمحاسبهشده

P

میانگین
()1694

میانگین
()1696

اشتباه معیار
()1694

اشتباه معیار
()1696

NIR

-46/007
-46/019
-62/412
-21/663
- 120/243

>0/01
>0/01
>0/01
>0/01
>0/01

0/626
0/166
0/133
0/620
-0/107

0/642
0/473
0/434
0/619
0/477

0/003
0/0030
0/0066
0/0033
0/0049

0/0102
0/0074
0/0036
0/0103
0/0066

NDVI
SAVI
WDVI
NDWI

بحث
اسیییتفاده از علیییم سییینجش از دور و دادههیییای
ماهواره ای در پایش مناطق جنگلی و بررسی وضیعیت
سالمت جنگل ها در سیال هیای اخییر بسییار متیداول
است .تعیین تواناییهیا و محیدودیتهیای روشهیا در
علو مختلف منابع طبیعیی در وضیعیتهیا و منیاطق
مختلف ،همواره میتواند نویدبخش اقدامات جدیید در
راستای پایش این منابع باشید .از تصیاویر لندسیت بیا
رشیییو زمییانی طییوالنیمییدت ،تییوان تفکیییک مکییانی
متوسع ،توان تفکیک زمانی مناسب ،وسیعت گسیتردة
مکانی و توانایی بندطیفی بودن ن ،بهطیور گسیترده

در پییایش منییاطق جنگلییی اسییتفاده شییده اسییت
(.)Babst et al., 2010; Gooshbor et al., 2016
از نجا که بازتاب طیفهای نوری از گیاهان با نوت ایین
گیاه ،خصوصیات سطا برگ ،ساختار بیرگ ،محتیوای
ب درون بافت ها و دیگر عوامل ذاتی تغیییر مییکنید
( )Chang et al., 2016و مقدار بازتاب از پوشش گیاهی
با خصوصیات شیمیایی و مورفولوژیکی سطا اندا هیا ییا
برگها تعیین میشیود ( ،)Zhang et al., 2012در ایین
پژوهش تالش شده تا با بررسیی الگیوی رفتیار طیفیی
جنگلهای لیوده بیه زوال بلیوط تحیت اجیرای بیرش
بهداشتی بتوان تا حدی تأثیر این اقیدا را در راسیتای
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سالمت جنگل بررسیی کیرد .هنگیامی کیه بیمیاری و
استرسهای فیزیولوژیکی بهطیور مسیتقیم بیر خیواص
بازتاب تکبرگ تأثیر میگذارنید ،بیهدلییل حساسییت
کلروفیل بیه اخیتالالت فیزیولیوژیکی ،تغیییرات اولییۀ
اغلییب در ناحیییۀ طیییف مرئییی مشییاهده میییشییود
) ،)Knipling, 1970امیا بنییان اصیلی بیرای تشیخیص
شرایع استرس در یک تودة گیاهی توسیع سینجندههیا،
تغییر در مشخصیات بازتیاب تیکبیرگهیا نیسیت ،بلکیه
کاهش بازتاب کل سطا برگهای ییک درخیت و حتیی
توده ،توسع سینجندههیا پیایش مییشیود .ایین کیاهش
ممکن است ناشی از نابودی مستقیم بیرگهیا ،تغیییر در
جهت قرارگیری نها یا توقف رویش کلی گییاه باشید ،در
بنین مواردی ،کاهش بازتاب مادون قرمز بهدلیل کاهش
حجم برگها و افزایش اثر بازتاب پسزمینه ،بسیار بیشتر
از طییول مییوجهییای مرئییی اسییت (.)Knipling, 1970
بنابراین در پایش سالمت جنگیل ،طیول میوج میادون
قرمز نزدیک بسیار حائز اهمیت است .در این پیژوهش
در ابتدا مقدار انعکاس باند مادون قرمز نزدیک بررسی
شد .برای پوشش گیاهی سالم ،مقیدار انعکیاس طیول
موج میادون قرمیز نزدییک ،بیهدلییل سیاختار سیلولی
برگ ها بهویژه مزوفیل اسفنجی بسیار بیشیتر از دیگیر
طول موج هاست .در وضعیتی که گیاه سالم و کلروفیل
موجود است ،بانید میادون قرمیز نزدییک از بیشیترین
بازتاب برخوردار است .از موارد کاهش مقیدار انعکیاس
اییین بانیید ،خشییکیدگی ،کمبییود ب و تییشسییوزی را
میتوان نا برد .در پژوهش حاضر ،بررسی الگوی رفتار
طیفی طول موج میادون قرمیز نزدییک نشیان داد کیه
مقدار این طیول میوج در اولیین دورة رویشیی پیس از
اجرای برش بهداشتی ( )1696تغییر بنیدانی نداشیته
است ،اما تحلیل ماری نشان داد که تفیاوت مییانگین
بازتاب طول موج مادون قرمز نزدیک ،حدود  3/2سیال
پس از اجرای برش بهداشیتی ( )1696در مقایسیه بیا
سییال قبییل از بییرش از نظییر مییاری معن ییدار اسییت
( .)p< 0/01به نظر میرسید کیه ایین مقیدار افیزایش
بازتاب بیهدلییل جسیتگیروههیا و بیرگهیای سیبز و
جدیییدی اسییت کییه پییس از بییرش بهداشییتی رویییش
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یافتهاند Wilson et al. (1998) .نیز در پیژوهش خیود
در زمینۀ پایش جنگلهای درگیر با بیماری مرگ نارون
به این نتیجه رسیدند که مقیدار انعکیاس طیول میوج
مادون قرمز نزدیک گیاه سالم بیشتر از گیاه بیمار است.
این نتایج با یافتیههیای ) Vogelman et al. (2009در
زمینۀ پایش سالمت جنگل نیز همسوست.
شاخص های پوشش گیاهی به منظیور بیه حیداک ر
رسیاندن حساسییت بیه ویژگییهیای پوشیش گییاهی
طراحی شدهاند و در عینحال بسته بیه ماهییت خیود،
عوامییل منفییی ماننیید بازتییاب خییاک پییسزمینییه ،اثییر
روشنایی نور در نتیجه توپوگرافی ییا اثرهیای جیوی را
بییه حییداقل میییرسییانند .شییاخص  ،NDVIیکییی از
شاخص های بسیار متداول و مفیید در پیایش پوشیش
گیاهی است که در بیشتر پژوهشها کیاربرد و کیارایی
زییادی داشییته اسییت ( ;Barazmand et al., 2012
 .)Gooshbor et al., 2016در پیژوهش حاضیر ،رونید
م بتی در مقیدار ایین شیاخص پیس از اجیرای بیرش
بهداشتی مشاهده شده است .زوال بلوط بهعلت سیب
به برگ و خشکیدگی شیاخوبیرگ و تیاج درختیان ،بیا
کاهش بازتاب باند مادون قرمز ،سیبب کیاهش مقیدار
شییاخصهییایی هماننیید  SAVI ،NDVIو  WDVIنیییز
میشود .شاخص  SAVIو  WDVIجیزو شیاخصهیای
خع خاک محسوب میشوند که با توجه به ضیریبهیا
در مناطق کمتراکم از نظر پوشیش گییاهی ،در برخیی
موارد سبب بهبود نتایج مییشیوند .بررسیی تغیییرات
مقدار این شاخص ها پس از حدود  3/2سال از اجیرای
برش بهداشتی نیز از نظر ماری معنیدار بود.
از بین شاخصهای تحت بررسی ،بیشترین تغییرات
توسع شاخص تفاوت نرمالشدة ب یا رطوبیت نشیان
داده شیید .در صییورت دبییار شییدن جنگییل بییه تیینش
خشکسالی ،حملۀ حشیرات و بیمیاری ،تغیییرات مهیم
بیوفیزیکی رطوبت برگ در درختان اتفا میافتید .بیا
استفاده از این شاخص میتوان درختانی را کیه دبیار
مرگومییر و خشیکیدگی در اثیر خشکسیالی شیدید و
تهاجم فت شدند تشخیص داد (.)Wang et al., 2007
 NDWIنسبت به  NDVIبه مقدار کمتری تحت تیأثیر
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اثرهیای اتمسیفری قییرار مییگییرد ( .)Gao, 1996در
تحقیق ) Crosby et al. (2012دربیارة سرخشیکیدگی
بلوط در ارتفاعات  ،Ozarkنتیجه گرفته شد که شاخص
تفییاوت نرمییالشییدة رطوبییت ،بیشییترین ارتبییاط را بییا
سرخشکیدگی درختان داردWalter & Platt (2013) .
و ) Wang et al. (2007نیز به قابلیت این شیاخص در
پایش وضعیت سالمت پوشش گیاهی تأکید دارند.
با توجه به نتایج میتوان دریافت همۀ شاخص های
استفادهشده نتایج م بتی دال بیر عملکیرد بیرشهیای
بهداشتی نشان میدهند ،زیرا همۀ نها از سال بعید از
اجرای برش بهداشتی سیر افزایشی داشتهاند .بعضی از
شاخصها این تغییرات را محسوستیر نشیان دادهانید،
اما در هر حالت ،هیچکدا از نها بدون تغییر نبودهانید
یا سیر کاهشی نشان نیدادهانید .ایین تغیییرات بعید از
حدود یک سال و نیم از اجرای برش بهداشیتی (سیال
 1693به بعد) بهدلیل استقرار بهتر جستهیا و شیاخه
و برگهای نورسته ،روند مشخصتری دارد.
رفتار طیفی شاخصهای پوشش گیاهی تحت تأثیر
تغییرات اقلیمی و مقدار بارندگی نیز قرار میگیرد ،اما با
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توجه به روند افزایشی مقادیر باند مادون قرمز نزدیک و
همچنین همۀ شاخص ها در طیول سیالهیای پیس از
اجرای برش بهداشتی ،میتوان بخش زیادی از تغییرات
را حاصییل اجییرای بییرش بهداشییتی و بهبییود وضییعیت
جنگل ها قلمداد کرد .این نتیجه با یافتههیای تحقییق
میدانی ) Najafifar et al. (2018که با هیدف بررسیی
توانایی برشهای بهداشیتی در جنگیلهیای ملیهسییاه
استان ایال انجا گرفت ،همخوانی دارد و مییتیوان از
نتایج بنین پژوهشهایی برای مناطقی که بیه اجیرای
برشهای بهداشتی نیاز است ،استفاده کرد.
با توجه بیه نتیایج ،پیژوهش حاضیر نشیان داد کیه
الگوی رفتار طیفی بانید میادون قرمیز و شیاخصهیای
گیاهی پس از اجرای بیرش بهداشیتی رونید صیعودی
دارد و مقدار تغییرات مقیادیر طیفیی بعید از گذشیت
حییدود  3/2سییال از بییرش بهداشییتی از نظییر مییاری
معنیدار است .همچنین نتیایج بررسیی شیاخصهیای
گیاهی مختلف نشان داد که شاخص تفاوت نرمالشدة
ب یا رطوبت که به خشکی حساسیت بیشیتری دارد،
نشاندهندة بیشترین تغییرات رفتار طیفی است.
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Abstract
One of the problems of Zagros forests is the phenomenon of oak dieback, that its control is one of the
important factors to prevent the destruction of forests. One of the proposed solutions to control this
phenomenon is implementation of sanitary cutting. Remote sensing data has made it possible to
monitor the areas involved in this phenomenon. The purpose of this study was to investigate the
spectral behavior of exposed dieback forests before and after sanitary cutting in Guilan_e_Gharb
forests. To monitor the pattern of spectral behavior, Landsat 8 satellite images were used from one
year before sanitary cutting (2013) to 2018. After atmospheric correction of satellite images, NDVI,
WDVI, SAVI and NDWI vegetation indices were prepared using spectral ratios of the main bands. A
total of 30 points were selected scattered throughout the region and the spectral value of near-infrared
band and vegetation indices were extracted at the selected points. The results showed that the spectral
behavior had an upward trend until the last year of monitoring. The results of comparison of means
test on the data of 2013-2018 showed that the differences between the means of all bands were
statistically significant. Although the spectral behavior of vegetation indices is also affected by climate
change and rainfall, but due to the increasing trend of near-infrared and vegetation indices during the
years after sanitation cutting, a large part of the changes can be contributed tothe result of sanitary
cutting and improvement of the forest conditions.
Keywords: Sanitary cutting, Oak dieback, Landsat.
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