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اسکاندیناویبوهترتیو +2/4و-2/46روزدرسوالطوول

شاخصهایگیاهی5رامحاسبهودرکمویکوردنبعیویاز
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انجامگرفتهبرپایۀمشاهداتایستگاهیفنولوژیودموانیوز،
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آتشسوزیشدهاست[ .]22

1. Dynamic map of vegetation development
2. Land Surface Phenology
3. Vegetation index
4. Normalized Difference Vegetation Index
5. Near Infrared Red

6. Vegetation Variation
7. Proxy
8. Land degradation
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لووویتوورینسووریهووایزمووانی NDVIبرمبنووایسوونجندۀ

بااستفادهازدادههای
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گیاهی،میتواندبهبرنامهریزیهایراهبردیوکالنمورتبطو

رخمیدهد.تغییراتناگهانیدروضعیتپوششگیواهینیوز

اثرگذاربرپوششگیواهیکموکشوایانیکنود.بواتوجوهبوه

براثرحوادثغیرمترلبهمانندآتوشسووزی،سویلو...اتفواق

اهمیتجنگلهایشمالدرسطحملویوجهوانیووالعیوت
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بررسیروندتغییراتدرازمودتفعالیوتپوشوشگیواهیدر
سطحکلنوارجنگولهوایهیرکوانیبوااسوتفادهازدادههوای

1. Global Inventory Modeling and Mapping Studies

سووالهوارتبووا آنبووا

GIMMSدریووکدورۀزمووانی50
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سالیانهدرایننوارجنگلیبین25تا28درجۀسوانتیگوراد
است.بیشتریندموایماهانوهبوین 08توا 55درجوهاسوت،
درحالیکهکمتریندمایماهانهبوین +2و-4درجوهثبوت
شدهاست[ .]05

GIMMSتهیهشدهکهدرمطالعاتپوشوشگیواهیازآنهوا
شود.بهمنظوربهحداللرسواندناثرهوایمنفوی


استفادهمی
شرایطجویازتکنیکترکی ارزشهایحداکثر(MCV)2
تولیوودشوودهاسووت.

اسووتفادهودادههووای25NDVIروزه

همچنینبرایتولیدمجموعهدادۀبلندمدتخطاهایناشوی
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هامیشود،توسطگروهGIMMSحوذفشودهاسوت.
داده 

نسخۀسوم اینسریزمانی) (NDVI3gکهدرسوال0220
تولیدشدهدراینتح یقبهکارگرفتهشدNDVI3g.شوامل
657تصویربافاصولۀزموانی25روزهازجووالی2182توا
دسامبر0220باتفکیکمکوانی2/285درجوه(8کیلوومتر)
است[.]07همچنینبرایتحلیلروندوکشفرابطوۀبوین
آبوهوواییاز
تغییراتفعالیتپوشوشگیواهیوتغییورات 
دادههایدمای45ایستگاهوبارش010ایستگاههواشناسوی
منط هدردورۀتح یقاستفادهشد.ایوندادههوایروزانوهاز
سوازمانهواشناسوویووزارتنیووروتهیووهوسو سبووهدادۀ
دوهفتووهایتبوودیلشوودوبوواتفکیووکمکووانیمشووابهدادۀ
بهمنظور
درونیابیوبهصورترستریتولیدشد .
 GIMMS
محدودکردنتح یقدرجنگلهایهیرکانی،آخورینن شوۀ
رلومیوبرداریمحدودۀایونجنگولتهیوهومتناسو بوا
انوودازۀسوولولدادۀ8(GIMMSکیلووومتر)رسووتریشوودو
بهعنوانماسکجنگلدرتجزیهوتحلیلهابوهکواررفوت.در


شکل  .1موقعیت منطقۀ تحقیق در ایران ،شکل پایین سلولهایی را نشان

ضمنتنهاسلولهاییکهسطحپوششجنگلیآنهابیشتراز

میدهد که سطح پوشش جنگلی آنها بیشتر از  04درصد است که از

درصدبود،بهعنوانجنگلدرنظرگرفتهشد(شکل .)2

82

نقشۀ رقومی و برداری محدودۀ این جنگل تهیه و متناسب با اندازۀ
سلول دادۀ  0( GIMMSکیلومتر) رستری و بهعنوان ماسک جنگل در
تجزیهوتحلیلها استفاده شد.

1. Maximum Value Composite
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روشپژوهش 

سریزمانیدوهفتهایبراسا رابطۀسوادۀزیورمحاسوبه


ایازدادههایGIMMSازشمالایرانتهیهشود.بوا

پنجره

شد[:]06

توجهبهاینکوهدادههوابوهصوورتجداگانوهودوهفتوهای

( )2

 x i v i  μ

موجودبود،پسازپیشپوردازشهوایالزمنظیورمعرفوی

:آنومالیدوهفتهایهرپیکسل 


سیستممختصواتوتبودیلبوهفرموتمووردنظوربورای

دوهفتهای 

:ارزشNDVI

،دادهبهصورتسریزموانیدرآمود.نموایی

تجزیهوتحلیل
شماتیکازایندادهبهصوورتمکعو داده2درشوکل0

نشاندادهشدهاست .

دوهفتهایکلدوره 

:µمیانگینNDVI
تجزیهوتحلیلروند 

روندتغییراتفعالیتپوششگیواهی ومعنویداریآندر
منکنودالانجوامگرفوت.
اینتح یقبهروش غیرپارامتری 
این روش ابتدا توسط موندرسوال2145ارائوه و سو س
روشهوای

توسطکندالدر 2148توسعه یافتویکویاز
سریهایزمانی

غیرپارامتریبسیارمتداول تحلیل رونددر
سریهای زمانی که

است.این روشبرایبررسیرونددر
نمیکنند مناس بوودهوبوه
ازتوزیعآماری خاصی پیروی 
م ادیردادههایپرتحساسویتچنودانینودارد[.]08در
اینروش هرم دار NDVIدر سری زمانی ،بهطورپیوسته
و پشت سور هوم بوا ب یوۀم وادیر سوری م ایسوهوآموارۀ

شکل  .4مکعب دادۀ سری زمانی  44ساله GIMMS NDVI

شامل  657تصویر  NDVIدوهفتهای

سریزمانیرامیتوانبهسهمؤلفوۀرونود،فصولی0و
بالیمانده5تجزیوهکورد.مؤلفوۀرونود،بیوانکننودۀ رفتوار

نشاندهندۀرفتارهایموردیو
بالیمانده 
بلندمدت و مؤلفۀ 
تکرارنشدنیاسوت[.]8مؤلفوۀ فصولی کوهدارایچرخوۀ
طورمکرردرهرسالرخمیدهد،ممکن

ساالنهاستوبه
استمطالعوۀرونودبلندمودترامشوکلکنود.ازایونرو

منکندالمحاسبهمویشوود .مراحولایونتجزیوهوتحلیول

بهصورتزیراست[ :]08

محاسبهمیشود:

نخست جمع همۀم ادیر)(S
n 1

 S    sgn  x j  x i 
n

( )0

i 1 j  i 1

:تعداددادهها(درایونتح یوق،تعوداد647تصوویر

n
است) 
و

بهترتی درزمانهایi
م ادیرآنومالی NDVI

و j

توصیهشدهاستکهبررسیروندبلندمدتپسازحذف

محاسبهمیشود :

 sgn  x j  x i بااستفادهازرابطۀ5

نامیدهمیشود.آنومالیدر

ازحذفمؤلفۀفصلی،آنومالی4

1


 sgn  x j  x i   0


1

مؤلفۀفصلیازسریزمانیانجامگیرد.سریزموانیپوس

1. Data cube
2. Seasonality
3. Remainder
4. Anomaly

 x i  0
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 x i  0

j
j
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x
x
x

if
if
if

س سآمارهکندال)(Zsبااستفادهازرابطوۀ4محاسوبه
میشود :
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S 0

if

S 0

( ) 4

if

S 0

if

 S 1

 V ar  S 

0
 Zs  
 S 1

 V ar  S 


 Sدرمرحلۀلبلبوهدسوتآمودهو)Var(Sکوههموان
واریانسسریزمانیاستبااستفادهازرابطوۀ5محاسوبه
میشود :

n  n  12n  5    i 1t i t i  12t i  5 

شد.محاسبۀآنومالیوفرایندتحلیل روند یادشدهبرروی
دادههایدماوبارش نیزانجامگرفت.سو س
سریزمانی  
رابطۀ رگرسیونیخطی بینایوندوپوارامترهواشناسویو
دادۀNDVIبررسیشودکوهدرآندادۀGIMMS NDVI
بهعنوانمتغیروابستهودادۀدماوبوارشبوهعنووانمتغیور
مست لدرنظرگرفتهشد .

نتایجوبحث 

m

 Var S  

داریروندمنکندالدرشوکل5نشوان


نتایجآزمونمعنی

نشاندهندۀمجموعتکرارم ادیروtiبیانگرم وادیر
 m

جنگلهایهیرکوانی

لسمتهای

دادهشدهاست .دربیشتر

( ) 5

18

دیدهمیشودکهبهرنگسبزنمایشداده

روندGreening

تکرارشدهاست .
م ادیرمثبت Zsبیوانکننودۀرونودافزایشویاسوتو

لسمتهایکمیازمنط هکهبهرنگ

شدهاستوتنهادر

دادههوا رانشوان
م ادیرمنفیآنرونودکاهشوی در سوری 

لرمزنشواندادهشوده،رونودBrowningدیودهمویشوود.

میدهد.برایبررسیمعنویداریرونوددرسوریدادههوا،


هایآبیمناطقجنگلیاندکهرونودیدرآنهوادیوده


بخش

درصورتیکوهرابطوۀ7برلورارباشودسوریدارایرونود


نشدهاستوبیشتردرلسمتهایغربیواندکیدرشرق

درغیراینصورتسوریزموانی

دارارزیابیمیشود.

معنی

میشود.نمودارتغییراتآنومالی NDVIدرطول50
دیده  

بدونروندخواهدبود .

کدامازاینوضعیتهادرمحلسهپیکسول

سالبرایهر

( ) 7

 Z s  Z 1α / 2

یآید.در
ازجدولتوزیعنرمالاستانداردبهدستم 

باروندهایمثبوت،منفویوبودونرونودوخوطبورازش
درشکل4نشاندادهشدهاست .

روندها

اینمطالعهمعنیداریسوطوح5،2و22درصودبررسوی

شکل  .4پراکنش مکانی روندهای مشاهدهشده بر اساس آزمون معنیداری روند من کندال در دادۀ GIMMS NDVI

روند تغییرات سبزشدگی در جنگلهای هیرکانی با استفاده از سری زمانی  NOAA-NDVIدر دورۀ 6386-2762

ب

الف

015

ج

شکل  .0نمودار تغییرات آنومالی  GIMMS NDVIدر طول سالهای  1801-4414و خط برازش آن در سه پیکسل که دارای روندهای
مثبت (الف) ،منفی (ب) و بدون روند (ج) است

دربیشترسطوحجنگلیروندیمثبتوسبزشودگیدر

دخالتهایانسانوتخریو هوایصوورتگرفتوهدانسوت؛

طولاین50سالوجودداشتهاست(رنوگسوبزدرشوکل

بووهگونووهایکووهکوواهشسووطحپوشووشگیوواهیناشوویاز

.)5درسطحیحدود65/55درصدازکولمنط وۀجنگلوی

دخالتهایانسانیموج کاهشارزشNDVIدرپیکسل

بررسیشده،روندGreeningوجودداشت.باتوجهبهاینکه

میشود .
مربو وبروزپدیدۀ  Browning

شاخصNDVIنشاندهندۀفراوانیکلروفیولاسوت،رونود

چگووونگیمعنوویداریرونوودهادرسووریهووایزمووانی

مشاهدهشدهبهم ودارپوشوشگیواهیویرفیوتفتوسونتز


بهترتی درشوکلهوای5
دادههایهواشناسیبارشودما 

مربو میشوود[.]01،8همچنوینرونودافزایشویNDVI

و7ارائهشدهاست.تغییراتبارشدربیشترپیکسلهوای

ممکناستناشیازافزایشطولدورۀرویشگیاهیباشد

منط ۀتح یقبدونرونداسوت.رونودکاهشویبوارشدر

کوهبووابهووارزودر وپوواییزدیوورر درسووالهووایاخیوور

لسمتشرلیاستانگیالن،بخشمرکزیمازندرانبهویژه

بهوضوحدیدهشدهاست.تنهادرلسمتهوایکموی(6/42


درارتفاعاتوپیکسلهایکمیازاستانگلستانمشواهده

درصد)روندBrowningمشاهدهمیشود.باتوجهبهاینکوه

همانطورکهدرشکل7دیدهمیشوود
میشود(شکل .)5

درشهرسوتان

دمابهطورت ریبیدرکلمنط ۀتح یقدرسطحاحتمال2

پاییندسوتوبوهطوورخوا
روندمنفیدر 

نوشووهردیوودهموویشووود،موویتوووانیکوویازدالیوولآنرا

درصددارایروندافزایشیمعنیداراست .


شکل  .5پراکنش مکانی روندهای مشاهدهشده براساس آزمون معنیداری روند منکندال در دادۀ بارش
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شکل  .7پراکنش مکانی روندهای مشاهدهشده براساس آزمون معنیداری روند منکندال در دادۀ دما

شکل  .6پراکنش مکانی ضریب تعیین رابطۀ آنومالی سریهای زمانی  NDVIبا بارش در سالهای  1801-4414در منطقۀ تحقیق

شکل  .0پراکنش مکانی ضریب تعیین رابطۀ آنومالی سریهای زمانی  NDVIبا دما در سالهای  1801-4414در منطقۀ تحقیق

بایدتوجهداشتکهپدیدۀگرمایشزمینممکناست

حاصلازرابطۀرگرسیونخطیبینسریزمانیNDVIو

تأثیراتمتفاوتیدرمناطقمختلفداشتهباشد،بوهنحووی

تغییراتبارشودمابهترتی درشکلهوای6و8ارائوه


کهدربرخیمنواطقافوزایشودرمنواط یدیگورکواهش

شدهاست.

بارشاتفاقبیفتد.درمطالعۀحاضریکروندکاهشویدر

تاکنونتح ی یدرزمینۀروندتغییراتفعالیتپوشش

مجموووعبووارشدوهفتووهایدرطووول50سووالدررودبووار

گیاهیدرجنگلهایهیرکانیبهاینصورتانجامنگرفتوه

گیالن،سوادکوهوارتفاعواتسواریودرم ابولرونودی

استتابتواننتوایجرام ایسوهکورد.م ایسوۀنتوایجایون

افزایشیدرارتفاعاتپاییننوشهروچالو وشرلیترین

تح یقنیزبامطالعاتجهانیبررسویرونودبواتوجوهبوه

لسمتاسوتانگلسوتاندیودهمویشوود.دردیگورمنواطق

تفاوتمنط ۀتح یوق ،اسوتفادهازدادهومحودودۀزموانی

مشاهدهنشد.پراکنشمکانیضری تعیوین

امابهطورکلینتایجایونتح یوقبوا
متفاوتمشکلاست؛ 

روندیخا
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دیگرمطالعاتمشابهجهانمطاب تدارد.درنتایجمطالعوۀ

کهناشیازافزایشفعالیتپوششجنگلیاسوت،ممکون

عرضهوایمیوانیوبواالی

Jiangوهمکاران()0225در

استتاحدزیادیناشیازروندگرمایشزموینواثورآن

کهشاملجنگلهوایهیرکوانی نیوز اسوت،

نیمکرۀشمالی 

برفعالیتفتوسنتزیورشدباشد.البتهنتایجضعیفرابطۀ

دیدهمیشود [ .]52

روندGreening

رگرسیونیNDVIوعواملدماوبارشبیانگراینمطلو 

رگرسیونیسریهایزمانیNDVIبوا

نتایجبررسیرابطۀ

استکهعوامولدیگوریغیورازعامولهوایآبوهووایی

دماوبارش،حاکیازآناستکهضرای تعییندرمحلهور

میتواننددراینروندتأثیرداشتهباشند.بایدتوجهداشوت


پیکسلدرهردوموردبسیارناچیزاست(شکلهوای6و.)8

کووهتنظیموواتهوورسوونجندهدرهوورموواهوارهوهمچنووین

مشاهدهشدهدرروندسبزشدگیجنگولهوای

هرچندتغییرات

هایمختلفازیکسریمیتوانندباهممتفواوت

ماهواره

هیرکانیهمسوباروندافزایشدماست،ولیهمبسوتگیآنهوا

منفیبرایندادههاو

باشند.اینتفاوتهابیگمانتأثیرات


ضعیفاست.اینروندبوارونودبوارانهمخووانینودارد؛از

تحلیلهایروندخواهنودداشوت.ازایونرو

تجزیهو

نیزدر

میتواندناشیازعواملدیگریغیرازعامولهوایآب
اینرو 


دادههایینظیورGIMMSکوهدرفراینودیپیچیوده
بایداز 

وهواییباشدکهدراینمطالعهلحاظنشدهاست.البتوهنبایود

توسطمتخصصوان بوهصوورتاسوتانداردآموادهشودهانود

ازنظردورداشتکهنبودرابطۀلویرگرسیونیممکناسوت

دادههووایبوواارزشGIMMSدارایانوودازۀ
اسووتفادهشووود .

هایآبوهوواییازجملوهتعوداد

بهعلتمحدودیتهاید 
اده

تفکیک مکانی 8کیلومتربوودهوبیشوتربورایمطالعوهدر

مایستگاههایهواشناسیدرداخولجنگولودرارتفاعوات

ک

سطوحبسیاروسیعمناس است،امابوهعلوتمحودودیت

جنگلهایهیرکوانیبوهلحواظ

دادهبهصورتسریزمانیباکیفیتمناس کوهاعتبوارآن

توپوگرافیآن،موج شوکلگیوریمیکروکلیماهواوشورایط

نیزتأیید شدهباشد ،دراینمطالعوهاسوتفادهشود.کمبوود

آبوهواییمتفاوتیدرمناطقمختلوفشودهاسوت؛بنوابراین


ایستگاههایهواشناسیدرنوواحیجنگلویموجو عودم


محدودیتدادههایاللیمی،تأثیرگوذاریعوامولمختلوفبور


دادههایدماوبارششدکهضورورتتوسوعۀ
لطعیتدر 

فعالیتپوششگیاهی،مطالعۀروابطبوینمحویطوتغییورات

روشهایتهیۀدادههایمطمئنرامطرحمیسازد.


باشد.همچنینویژگیخا

فعالیتپوششگیاهیرامشکلمیکند .
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روندافزایشیNDVIمشاهدهشدهدرجنگلهایهیرکوانی
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ABSTRACT
The Hyrcanian forests are one of the most important global terrestrial ecosystems influenced by
environmental factors. They have significant impacts on sustainable development of human
communities. The forest monitoring based on phenological trends is essential for understanding the
response of forest ecosystems to climate variability. The objective was thus to analyze long-term
trends of vegetation activity using Mann Kendall test pixel by pixel on 756 biweekly NOAA NDVI
time series in the forest areas of northern Iran during 1981-2012. Trends of temperature and
precipitation and their regression relationships with NDVI were considered. The greening and
browning trends appeared in 75.35% and 7.41% of these forests areas, respectively. The precipitation
trend analysis exhibited no obvious significant trend in most pixels of the study area, however, trend
analysis of temperature time series showed significant increasing trends (α = 0.01) in the whole region.
Results of regression relationship between time series NDVI and temperature and precipitation
demonstrated a weak relationship with changes in vegetation activities and climatological parameters
during 1981-2012. The results of this research demonstrated that greening phenomenon in the
Hyrcanian forests cannot be solely related to the climatological factors
Keywords: Browning, Greening, Long-term trend, Mann Kendall analysis, NOAA NDVI, Time
series, Trend analysis.
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