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 چکیده

 یسگیاهی مودمحصوالت شاخص پوششتشکیل شده است. ، صورت خود به خود در حال رشد هستندهایی که بهگیاهی از مجموعه پوشش

(MODIS (VI)) در چندین مطالعه سیستم رصد زمین (EOS)ارزیابی روند تغییرات  ،هدف از پژوهش حاضر .کنندای ایفا می، نقش عمده

 مربوط بهکه ها این دادهاستفاده از های سنجش از دور است. فالت مرکزی ایران با استفاده از سری زمانی داده ةگیاهی در محدود پوشش

کیلومتر ارائه  1روزه بوده و با قدرت تفکیک مکانی  13( هستند، Terra) و ماهواره ترا( MODIS (MOD13A2) مودیس ةسنجند

پارامترهایی  و همبستگی خط کندالهای منداری روشاز معنیبرای این منظور انجام پذیرفت.  2442- 2412های در طی سال ،دنشومی

. این شد استفادهدرصد  1در سطح گیاهی ماهانه  گیاهی ساالنه بر اساس حداکثر پوشش گیاهی ماهانه و حداکثر پوشش پوشش حداکثرمانند 

پذیر انامک هاهر دو آنگیاهی با استفاده از  بررسی روند تغییرات پوشش رو،نشان دادند، از ایننتایج مشابهی  ،داریمعنیبررسی دو روش 

گیاهی ترین شاخص پوششمناسب PVI1 گیاهیپوشش  شاخصخشک بودن منطقه، براساس مطالعات مشابه، خشک و نیمهبا توجه به است. 

 ،فالت مرکزی ایران ةدر محدودنشان داد  گیاهی داری این شاخص پوششبررسی روند معنی. تشخیص داده شدمورد مطالعه  ةدر منطق

قابل مشاهده است )مقادیر ضریب همبستگی، های قم، سمنان، خراسان جنوبی، اصفهان و یزد در استانگیاهی پوششداری افزایش معنی

داری کاهش معنیداری یک درصد((. چنین + برای تصاویر ساالنه )سطح معنی343/4تر از + برای تصاویر ماهانه و اعداد بیش12/4تر از بزرگ

برای تصاویر ماهانه  -12/4تر از مشاهده گردید )مقادیر ضریب همبستگی کمیزد های خراسان رضوی، قم، اصفهان و در استانگیاهی پوشش

نتایج این مطالعه مناطق حساس و آسیب دیدة فالت مرکزی . داری یک درصد(برای تصاویر ساالنه )سطح معنی -343/4تر از و اعداد کوچک

 گیاهی موثر باشد.وششتواند در مدیریت بهتر پخوبی نشان داد که در آینده میایران را به
 

 یسمود ی،خط یهمبستگ دارییکندال، معنمن دارییروند، ماهوارة ترا، معن یلتحل :واژگان یدکل
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 مقدمه

کیلومتر مربع مساحتی که دارد  197/342/1سرزمین ایران با 

ت علّت موقعیهای جغرافیایی خاصی است که بهیکی از واحد

طبیعی و شرایط اقلیمی و خصوصیات زیستی، در هر 

. استشناختی مشخصی برخوردار ای، از ویژگی بومگوشه

شناس در ایران دخالت چهار منشاء طبق نظر دانشمندان گیاه

توان قابل قبول دانست : منشاء گیاهی سازندة طبیعی را می

، منشاء گیاهی 2، منشاء گیاهی ایران و تورانی1اروپا و سیبری

. بین استوا و 4و منشاء گیاهی سند و سودانی6ای مدیترانه

ایش و گیاهی افز پوششها، با تغییر فصول، سبز بودن قطب

 گیاهی هایگونه تنوع مطالعة اهمیت .7یابدکاهش می

 Abbasi and Amiriاست ) انکار غیرقابل

Baghbadrani, 2010) .علل به گیاهی، هایپوشش 

 دچار انسانی یا و طبیعی عوامل اثر در زمان مرور به و مختلف

 Pettorelli et al., 2005; Nateghi etشوند )می تغییر

al., 2017). روابط و گیاهی هایپوشش هایویژگی شناخت 

 ههموار محیطی، عوامل نیز و گیاهی هایگونه بین در موجود

 ;Depew, 2004است ) بوده شناسانبوم توجه مورد

Hoersch and Schmidt, 2002; Magee et al., 

بررسی تغییرات کاربری و پوشش زمین جهت درک . (2008

سطح محلی و جهانی بسیار اهمیت دارد تغییرات محیط در 

(Tiwari & Jain, 2014; Rayegani et al., 2019 .)

های متعددی برای آشکارسازی تغییرات یک منطقه با روش

ای وجود دارد که هر کدام دارای استفاده از تصاویر ماهواره

 ةهای مطالعهایی هستند. یکی از روشمزایا و محدودیت

 گیاهی است. های پوششاستفاده از شاخص ،تغییرات

 برآورد و ارزیابی برای گیاهی هایشاخص تاکنون

 گیاهان مورد مختلف بیوشیمیایی و بیوفیزیکی پارامترهای

 استفاده سهولت دلیلبه هاشاخص این اند.گرفته قرار استفاده

 برآورد برای دور از های سنجشروش ترینمتدوال از یکی

 ;Barret et al., 1994باشند )می اییپارامتره چنین

                                                      
1Euro-Syberien Flora                                   
2Irano- Touranien Flora 
3Mediteraneen Flora 
4Sindo-Sudanien Flora                   

Elvidge and Chen, 1995; Bannari et al., 2006; 

Aliabadi et al., 2014 .)گذشتهة ده دو طول در 

محصوالت شاخص خصوص و به گیاهی هایشاخص

 هایبررسی در وسیعی کاربرد ODIS M 3گیاهیپوشش

 Nateghi) اندکرده پیدا گیاهی پوشش پایش و طبیعی منابع

et al., 2017گیاهی در سطح (. در مطالعات مختلف، پوشش

که از  EVIو  NDVIشاخص دنیا مشخص شده است، 

توانند نمایانگر پوشش سبز اهمیت باالتری برخوردارند، می

روز یکبار یک مجموعه داده قابل  13سطح زمین باشند و هر 

صوالت در این میان، مح. 5اتکا در اختیار محققین قرار دهند

وظیفة  MODISسنجندة NDVI  گیاهیشاخص پوشش

 Huete andگیاهی دارد )مهمی در پایش و ارزیابی پوشش

Didan, 1999) بر اساس منحنی پاسخ شاخص پوشش .

تر گیاهی، با مقادیر باالگیاهی، افزایش میزان تراکم پوشش 

 Mattson and)گیاهی در ارتباط است های پوشش شاخص

Merrill, 2002; Zarei et al., 2016; Gholam 

Hosseini et al., 2010; Kouchali et al., 2019) .

 اب گیاهیپوشش پیوسته تغییرات مورد در اطالعات گردآوری

، همچنین است پرهزینهو  مشکل بسیار معمولی هایروش

 ترینمهم از گذشته در دقیق دارموقعیت اطالعات وجود عدم

 گیاهیپوشش تغییرات مسئله بررسی که در است مشکالتی

و  ایماهواره هایداده از استفاده حالت این در دارد. وجود

زی ریدلیل دید وسیع و یکپارچه و برنامهسنجش از دور به

 جدیدترین عنوانزیست و بهبهتر جهت مدیریت محیط 

 تخمین پارامترهای و گیاهیپوشش  مطالعة برای اطالعات

 Alavi)یابد ضرورت می گیاهان و بیوشیمیایی بیوفیزیکی

Panah, 2003; Khawaja al-Din, 1997; Aliabadi, 

2014; Kazemi Nia, 2018; Sanaeinejad et al., 

 زا گیاهیپوشش  بررسی منظوربه زیادی محققین. (2008

 مناسب را روش این و نموده استفاده دور از سنجش هایداده

 ;Huete, 1999)اند نموده ارزیابی مطالعات نوع این

Mokhtari et al., 2001; Mohammadyari et al., 

5https://earthobservatory.nasa.gov/global-

maps/MOD_NDVI_M 
6Vegetation Index 
7http://girps.net/modis-vegetation-index-spatial-map/ 

https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MOD_NDVI_M
https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MOD_NDVI_M
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 از ناشی گیاهیپوشش  تراکم و سالمت در تغییر (.2014

 بر چشمگیری تأثیرات تواندمی اقلیمی تغییرات

 شکخ های شکنندةاکوسیستم ویژهبه های جهاناکوسیستم

 ودنب دسترس در و مکانیپوشش  باشد. داشته خشکنیمه و

 ابزاری های سنجش از دور را بهسامانه های سری زمانی،داده

 مقیاس در گیاهی هایپویایی گرفتن درنظر آل برایایده

نقش  .(Harris et al., 2014تبدیل کرده است ) گسترده

گیاهی  کنندة سنجش از دور، در ارزیابی و پایش پوششتعیین

یکی از  .ها استای و شاخصبا استفاده از تصاویر ماهواره

شاخص گیاهی روز هایی که اطالعات دقیق و بهسنجنده

 ةدهد، سنجندرا رایگان در اختیار کاربران قرار میدورسنجی 

و  2ماهواره تراکه روی دو  MODIS. سنجندة مودیس است

 با دارا بودن اطالعات طیفی ارزشمند،قرار گرفته،  9آکوا

های شاخص ةفرآوردنموده است. های زیادی را تهیه فرآورده

شناخته  MOD13 گیاهی که با عنوان کوتاه شدهپوشش

ترا ایجاد گردیده  مودیس و ماهواره ةشود توسط سنجندمی

گردآوری و  آهم توسط ماهواره آکو MYD13 ةو فرآورد

 MYD13و  MOD13های . فرآوردهگرددتهیه و منتشر می

 تارنمای))هستند  14گیاهیهای پوشش در برگیرنده شاخص

مانند نواحی . ( Nasa  ;., 2020et alMir Ahsani( 11ناسا

ه تری نسبت بگیاهی کمو شهرهایی که دارای پوشش  خاک

باشند، دارای های کشاورزی و مرتع مینواحی مانند زمین

ورت صگیاهی همواره بهتری هستند، زیرا پوششدمای بیش

مانع برای ورود حرارت بوده است و رابطة معکوس با حرارت 

سری زمانی، (. Goward et al., 1985سطحی دارد )

از مشاهدات است که بر حسب زمان )یا هر  ایمجموعه

را معموالً  12های زمانیکمیت دیگر( مرتب شده باشد. سری

 از بسیاری کنند و درصورت گسسته یا پیوسته بررسی میبه

 مهندسی، علوم بازرگانی، تجارت و اقتصاد، مانند هازمینه

 Nirumand)دارند  کاربرد علوم اجتماعی و طبیعی علوم

and Bozorgnia, 2011; Shahriari et al., 2012). 

                                                      
8Terra 
9Aqua 
10Vegetation Indices 

توان دو هدف کشف و شناسایی مدل طور خالصه، میبه

بینی مقادیر آیندة سری را برای ها و پیشاحتمالی مولد داده

 Bozorg Nia)های زمانی برشمرد تجزیه و تحلیل سری

and Khorrami, 2008.) های دورسنجی سری زمانی داده

گیاهی بکار گرفته مطالعات پوششطور گسترده در به

(. در این مطالعه از تحلیل Kermani et al, 2016شوند )می

های شاخص گیاهی سنجندة مودیس جهت سری زمانی داده

گیاهی در فالت مرکزی ایران استفاده شده بررسی پوشش

 است.

 

 مواد و روش ها

از شمال غرب و  فالت مرکزی ایرانمورد مطالعه:  ةمنطق

های زاگرس و از شمال به البرز محدود غرب به رشته کوه

است. های پست خشک واقع شده است و در جنوب آن زمین

تا  44بین  کیلومتر مربع 197/342/1کشور ایران با مساحت 

درجه عرض جغرافیایی  47/69تا  4/27درجه طول و  17/36

شمالی )جنوب غربی آسیا( واقع شده است. از نظر  ةدر نیمکر

وجه به پراکندگی، ناچیز و ضعیف بودن گیاهی با ت پوشش

یاهی گ ها فاقد هر نوع پوششها باید گفت اغلب این دشتآن

  . (Ghobadian, 1982)باشند می

های مربوط به دادهها: ای و پردازش دادهتصاویر ماهواره

، مربوط به ماهوارة ترا و (MOD13A2) گیاهی پوشش

 levelها مربوط به محصول سنجندة مودیس است. این داده

 1kmها روزه هستند و قدرت تفکیک مکانی آن 13و  3

است. بر اساس مطالعة مشابه  (1km×1km)اندازة پیکسل 

با توجه به خشک و نیمه  (Kermani et al,, 2016)قبلی 

در این پژوهش، های مطالعاتی خشک بودن اغلب محدوده

گیاهی در مناطق )شاخص بررسی پوشش  PVI1از شاخص 

غلب گیاهی استفاده گردید. امنظور آنالیز پوششبیابانی(، به

( از ترکیبی از محدودة انرژی VIگیاهی )های پوشششاخص

و مادون قرمز  (RED)الکترومغناطیس در بخش قرمز 

11https://www.nasa.gov 
12Time series 
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 ;Arthur et al., 2008)اند تشکیل شده (NIR)نزدیک 

Rayegani et al., 2019) .های در حالت کلی شاخص

شوند و در واقع اصلی تقسیم می zگیاهی به دو دستپوشش

ها با خط ها بر اساس ارتباط این شاخصبندی آنتقسیم

 خاکی است: 

سبزینگی از مرکز عبور کنند و یا در اگر خطوط هم -1

 های شاخص اینیک نقطه به هم برسند در این حالت نمونه

 هستند.  RVI-SAVI-16NDVIگروه 

سبزینگی موازی خط خاکی هستند که خطوط هم -2

( Perpendicularهای عمودی )ها را شاخصاین شاخص

گیاهی با فاصلة عمودی  نامند که در واقع شدت پوششمی

های معروف این شود. نمونهاز خط خاکی مشخص می

 . DVIو  WDVI ،PVIشاخص عبارتند از: 

 MOD13A2با استفاده از محصول  روش اجرای تحقیق:

ی با گیاهسنجندة مودیس ماهواره ترا، روند تغییرات پوشش 

 کندال و همبستگی خطیهای منداری روشاستفاده از معنی

Linear Correlation (R)  هریک از پارامترها از قبیل

گیاهی و حداکثر پوشش 14گیاهی ماهانهحداکثر پوشش 

گیاهی ماهانه مشخص  بر اساس حداکثر پوشش 17ساالنه

شک های خانتخاب شاخص طیفی مناسب اکوسیستم گردید.

                                                      
13Normalized Difference Vegetation Index 
14Max monthly 

های مختلف از قبیل بازدید میدانی، آزمون با استفاده از روش

پذیر است. مطابق با ها امکانو خطا، مطالعه و سایر روش

های خشک و نیمه خشک نتایج مطالعات قبلی در محدوده

گیاهی بهترین شاخص پوشش  PVI1ایران، شاخص 

 ;Sanaeinejad et al., 2008)تشخیص داده شد 

Kermani et al., 2018.) های مختلفی از قبیل:شاخص 

NDVI ،EVI ،PVI1 ،SAVI  گیاهی برای بررسی پوشش

های گیاهی برای اهداف وجود دارند. از کاربرد شاخص

گذرد و هنوز هم در سطح وسیعی مختلف چند دهه می

ین تر. از جمله مهم(Akbari, 2003)شود استفاده می

های گیاهی در مطالعات دورسنجی در زیر معرفی شاخص

های تعدیل کنندة از جمله شاخص PVI1اند. شاخص شده

رود که ضمن بهره گرفتن از بخش خط خاک به شمار می

خط خاک ضرایب  رابطهقرمز و مادون قرمز نزدیک به کمک 

 : (Kermani et al., 2016)تعدیل دارد 

 

 

15 Max annual 

 
 فالت مرکزی ایرانمنطقة مورد مطالعه در محدودة  -0شکل 

 

 

 

https://www.tandfonline.com/author/Richardson%2C+Arthur+J
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باال، مقادیر بازتابندگی باند مادون قرمز  هایرابطهدر تمامی 

NIR=   باند قرمز, RED= =  باند آبی, BLUE=  شیب

 L و C2 و C1, bعرض از مبدا خط خاک =a ,خط خاک

 .14و  5.7، 3به ترتیب برابر است با 

گیاهی ساخت شاخص مناسب پوششدر این پژوهش، 

(PVI1)  از تصاویرNIR ،RED  وNDVI  موجود در

                                                      
16Bounding 

ساخت سری زمانی و تحلیل و و  MOD13A2های داده

اهی گی داری پوششآنالیزهای مربوط به آن و تحلیل معنی

برای بررسی ساز روندهای زمین انجام گردید. با کمک مدل

تا سال  2442از سال  MOD13A2گیاهی، تصاویر پوشش

روزه ساخته  13سری زمانی این تصاویر تهیه گردید و  2412

سپس، آنالیزهای مختلف انجام شد و تصاویر مختلف با شد. 

 برطرف برای همچنینتوجه به سری زمانی ساخته شدند. 

 PCA Inverse15 روش از تصاویر در 13نواری اثر نمودن

 در آمده وجودبه رادیومتریک خطاهای از نوعی شد. استفاده

 دستگاهی خطاهای به مربوط ور،د راه از سنجش تصاویر

 خطای دستگاهی، خطاهای ترینرایج از یکی باشد.می

Bajestani, Asghari and Rahmati ) است نوارشدگی

 با ایماهواره تصاویر پردازشپیش مرحلة در .(2016

 هپرداخت خطا این تصحیح به مختلف هایروش بکارگیری

 حد تا گرددمی سعی PCA Inverse وسیلةبه شود.می

 حد تا اطالعات مقابل در بروند، بین از اختالالت  امکان

 سپ پژوهش این در بروند. بین از ترکم و شوند حفظ امکان

 به نیازی که گردید حاصل نتیجه این متعدد، هایبررسی از

 تصاویر چون نیست Denoiseیا  PCA Inverse انجام

17The Denoise Panel 

 
 .روش تحقیقخالصة  -8شکل 
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ر مرحله بعد، برای د نیستند. توجهی قابل نویزهای دارای

اثر فصلی حذف شد. بخش گیاهی ماهانه حداکثر پوشش

Deseason منظور حذف اثر فصلی از سری مورد استفاده به

گیرد. سه گزینه برای این بخش ارائه شده است که قرار می

مورد استفاده قرار  Anomaliesدر این پژوهش، بخش 

 والنیط روند بهتر تشخیص منظوربه دیگر عبارتبهگرفت. 

 حذف ساالنه هایچرخه با مرتبط فصلی تغییرات مدت،

 اختهشن فصلی اثر حذف عنوان با معموالً کار این که گردید

 به فصلی تغییرات .(al et Kermani,. 2016) شودمی

 الس یک طی در و کوتاه تناوبی هایدوره در که تغییراتی

 عواملی هب مربوط تغییرات این شود.می گفته آیند،می پیش

 از ترکم دورة یک روی ایچرخه و منظم طوربه که هستند

در  .(Nejad, Abdullah 2016) کنندمی عمل سال یک

ف پارامتری های مختلهای گذشته محققین روشطی سال

های زمانی ارائه دادند و ناپارامتری را جهت بررسی روند سری

(Hamed and Rao, 1998). های پارامتری نیاز در روش

ها مستقل بوده و از توزیع نرمال پیروی کنند. است که داده

ها های غیرپارامتری نیاز نیست دادهدر صورتی که در روش

های ها نسبت به دادهاز توزیع نرمال پیروی کنند و این روش

 Hamed andتری دارند )پرت و گم شده حساسیت کم

Rao, 1998; Yue et al., 2002; Hamed, 2007 از .)

های روند غیرپارامتری برای تشخیص روند بین آزمون

تر است. مناسب (MK)کندال های زمانی روش منسری

های هیدرولوژی که نامتوازن و دارای مخصوصاً برای داده

 ,.Hamed, 2007; Khaliq et alهای پرت هستند )داده

با آزمون  فرض اصلی اغلب مطالعات تحلیل روند .(2009

های مستقل و تصادفی است کندال، استفاده از دادهمن

(Bagherpour et al., 2018) . در این پژوهش، از یکی از

ش منظور نمایکندال بههای ناپارامتریک روند یعنی منروش

های دار بودن تغییرات در سری زمانی در طی سالمعنی

امتریک های روند پارآزموناستفاده شد.  2412تا  2442

قل ها مستها نیاز به دادهتر از غیرپارامتری هستند، اما آنقوی

آزمون همبستگی  شوند.طور معمول توزیع میدارند و به

 برای دو مجموعه مشاهدات  (Kendall, 1955) بندیرتبه

x=x1,x2,……..,xn و y= y1,y2,……….,yn  به شرح

 = Sشود: محاسبه می 1مطابق با رابطة  Sزیر است: آمارة 

∑𝑎𝑖𝑗  𝑏𝑖𝑗 2که رابطة در حالی: 

 
 صورت به و هستند مستقل Y و X صفر، فرض تحت

 شوند.می مرتب تصادفی

 Y. اگر مقادیر Var(S) = n(n-1) (2n+5) /18 : 6رابطة  

، تست n، ...، 1،2جایگزین شوند، یعنی  Xبا سری زمانی 

 استفاده (Mann, 1945)عنوان یک تست روند تواند بهمی

 S = ∑ aij = ∑ sgn (xj-xi)  (Khaled et: 4شود. رابطة 

al., 1998). کندال آمار تستتست روند من Mann-

Kendall S  (Mann, 1945; Kendall, 1975)  محاسبه

 :7عنوان رابطة شده به

S = ∑n-1 ∑n sgn (xj-xi) 

مقادیر داده در  xjو  xiتعداد نقاط داده است،  nجایی که 

تابع عالمت  sgn (xj-xi)و  (j>i) هستند  I , jهای سری

 است. 

 :3رابطة 

 

 : شودمحاسبه می 5طبق رابطة  ،واریانس

 
باشد، آزمون استاندارد  n> 14در مواردی که اندازة نمونه 

شود با استفاده از معادله زیر محاسبه می SZعادی آزمون 

 :2رابطة 
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دهندة روند افزایش است در حالی که نشان ZSمقدار مثبت 

طور کلی، دهد. بهروند کاهش را نشان می ZSمقادیر منفی 

مورد استفاده قرار  = α 47/4 و  = 41/4α داریسطح معنی

داری را معنی (Gocic and Trajkovic, 2013).گیرد می

درصد بررسی نمود.  7درصد و  1توان در سطوح می

درصد، اگر اعداد موجود در راهنمای  1داری در سطح معنی

 7داری در سطح و در معنی ±74/2کندال از تصویر من

تر ، بیش±93/1درصد، اگر اعداد موجود در راهنمای نقشه از 

دار دار است و در نقشة سطوح معنیتر باشد، معنیو کم

داری در سطح شوند. در این پژوهش، معنینمایش داده می

 Mann-kendall significance-Zدرصد برای تصویر  1

LC (R )داری تصاویر همبستگی خطی بررسی گردید. معنی

داری برای نیز از اهمیت برخوردار است. عدد این معنی

است.  ±343/4و  ±12/4ترتیب تصاویر ماهانه و ساالنه به

داری های حاصل از معنیدر این پژوهش نتایج و نقشه

ج کندال با یکدیگر مقایسه شدند و نتایهمبستگی خطی و من

 ها تا حد زیادی به یکدیگر شبیه بودند. حاصل از آن

در  :(Linear correlationآزمون همبستگی خطی )

گی بر اساس تعداد دوره بررسی درجه آزادی آزمون همبست

(n-2 بر آورد شد و بر اساس مقادیر ضریب همبستگی و )

پنج درصد مطابق  7درصد و  1داری درجه آزادی، سطح معنی

داری روند بررسی شد. در معنی (1جدول با جدول فیشر )

ود تر بکه مقدار ضریب همبستگی از جدول بیشصورتی

 داده شد.دار تشخیص روندمعنی

 

 نتایج

ترین محصول سری زمانی پوشش در این پژوهش، مناسب
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استفاده شده است. یکی از  MOD13A2گیاهی یعنی 

، بررسی (EOS)ترین اهداف برنامة سیستم رصد زمین مهم

گیاهی زمینی در فرآیندهای بزرگ  کمیت و نقش پوشش

ک عنوان یجهانی با هدف فهمیدن چگونگی عملکرد زمین به

های مقایسهمودیس، ( MOD13سیستم است. محصوالت )

گیاهی جهانی سری زمانی و مکانی مداوم از شرایط پوشش 

های تواند برای نظارت بر فعالیتدهد که میرا ارائه می

ی فنولوژ گیاهی فتوسنتزی زمینی در حمایت از پوشش

استفاده  نآ، تشخیص تغییر و تعابیر فیزیکی(گیاهی )زیست

گیاهی مشبک که تغییرات های شاخص پوشش شهشود. نق

شان گیاهی را نهای پوششمختلف مکانی و زمانی در فعالیت

دست آمده است. روز و فواصل ماهانه به 13دهد، در می

-MODIS VI:MOD13Q1: 16مجموعه محصوالت 

day 250m  VI  متر( 274)قدرت تفکیک مکانی ،

MOD13A1: 16-day 500m VI  قدرت تفکیک مکانی(

)قدرت  MOD13A2: 16-day 1km VIمتر(،  744

 MOD13A3:Monthly 1kmکیلومتر(،  1تفکیک مکانی 

VI  کیلومتر(،  1)قدرت تفکیک مکانیMOD13C1: 16-

day 0.05deg VI  ،MOD13C2: Monthly 0.05deg 

VI (Didan et al., 1999.) 

( در PVI1گیاهی )شاخص  تحلیل و بررسی پوشش

در تمام پژوهش انجام : 8102تا  8118های طی سال

 
 گیاهی ماهانه حداکثر پوشش -8شکل 

 
 گیاهی ماهانهگیاهی ساالنه بر اساس حداکثر پوشش حداکثر پوشش  -0شکل 
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داری داری همبستگی خطی و معنیآنالیزهای معنیپذیرفته، 

درصد  1کندال تقریباً مشابه با یکدیگر و در سطح من

در  . همچنین در تمام آنالیزهااندداری بررسی شدهمعنی

 ،، رنگ قرمز در نقشههای موجود در این پژوهشنقشه

ضریب همبستگی )اعداد داری افزایش معنی ةدهندنشان

برای تصاویر ماهانه و اعداد  +12/4عددی  دارتر از مقبزرگ

 و برای تصاویر ساالنه همبستگی خطی( +343/4تر از بیش

ضریب )اعداد  داریدهنده کاهش معنیرنگ آبی نشان

برای تصاویر  -12/4از مقدار عددی  ترهمبستگی کوچک

برای تصاویر ساالنه  -343/4از  ترکمماهانه و اعداد 

داری برای استان افزایش معنی .استهمبستگی خطی( 

وجود دارد. استان خراسان جنوبی  6خراسان رضوی، در شکل 

است. این  4و  6های داری در شکلدارای افزایش معنی

و در استان  7و  4های افزایش برای استان قم در شکل

 
 گیاهی حداکثر ماهانهتخریب پوشش های محدوده -5شکل 

 
 گیاهی حداکثر ساالنههای تخریب پوشش محدوده -6شکل 
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های مشاهده شد. در استان 4و  6های سمنان در شکل

داری افزایش معنی 7و  4های اصفهان و یزد نیز در شکل

های خراسان داری برای استانمشاهده گردید. کاهش معنی

وجود دارد.  4و  6های رضوی، قم، اصفهان و یزد در شکل

 دداری هستنها نیز، بدون روند معنیهای نقشهسایر قسمت

برای تصاویر ± 343/4و   ±12/4)مقادیر عددی بین اعداد  

 . (ماهانه و ساالنه

هرچه شیب  گیاهی:های تخریب پوشش محدوده

ر تر باشد و عدد منفی شیب باالتر باشد بیانگتغییرات بیش

کند. تری عمل میشدت بیشاین مسئله است که تخریب با 

هرچه در این تصاویر به رنگ   3و  7های مطابق با شکل

 است. ترگیاهی بیشتر باشد، تخریب پوششآبی متمایل

توان بر روی برای حذف اثرات فصلی می ،5مطابق با شکل

، Deseasonگیاهی ماهانه، از بخش نقشه حداکثر پوشش

را فعال نمود. در این روش متوسط  Anomaliesقسمت 

ارزشی هر پیکسل برای هر دورة زمانی محاسبه شد. سپس 

 .هر تصویر از متوسط طوالنی مدت هر ماه کم شد

 

 گیریبحث و نتیجه

فالت مرکزی ایران در مناطق خشک واقع شده است. این  

ر و گیاهی فقی بارندگی کم از لحاظ پوششدلیل بهمناطق 

پراکنده و یا فاقد پوشش هستند. وزش باد در این مناطق زیاد 

 و اندک ،تنوع جوامع گیاهی و میزان تولید بیوماساست. 

را اغلب گیاهان  خشک و بیابانی پوشش غالب در مناطق

های کوتاه قامت تشکیل ها و درختچهاییکساله، بوته

شک خطور کلی توان تولید مناطق خشک و نیمهدهند. بهمی

با  دشوار است ولی اًبسیار محدود و احیاء و بازسازی آن نسبت

شناسی و بکارگیری نتایج حاصل از تحقیقات دانش بوم

 ,Peymanifard) کسب نمودیادی زهای توان موفقیتمی

1996; Kardovani, 1988) .های شناخت ویژگی

ز های گیاهی و نیگیاهی و روابط موجود در بین گونهپوشش

شناسان بوده است عوامل محیطی همواره مورد توجه بوم

(Hoersch and Schmidt, 2002; Depew, 2004; 

Magee et al., 2008). ه و بگیاهی به علل مختلف پوشش

مرور زمان در اثر عوامل طبیعی و یا انسانی دچار تغییر شده 

 Pettorelli et al., 2005; Shokohizadegan etاست )

., 2016al.) درها در این مناطق بسیار نامنظم و بارندگی 

 دلیل نبود پوششبه اًبارد که عمدتبا شدت زیاد می مواقعی

قوع باعث و است که گیاهی کافی و اقدامات مدیریتی آبخیر

 هایحدود یک سوم از خشکی. گرددهای مخربی میسیالب

خشک محسوب سطح زمین جزء مناطق خشک و نیمه

باشند. شوند که دارای اکوسیستم شکننده و حساسی میمی

ک خشهای انسانی در مناطق خشک و نیمهتشدید فعالیت

 گیاهی، فرسایش بادی، فرسایش باعث از بین رفتن پوشش

 زاییآبی، شور و ماندابی شدن و در نهایت باعث بیابان

ای در کنترل گیاهی نقش ویژهشود. میزان پوشش می

 
 Anomaliesگیاهی ماهانه حداکثر پوشش -0شکل 
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فرسایش و جلوگیری از بیابانی شدن این مناطق دارد. 

های گیاهی جهت مطالعات مختلفی در زمینه معرفی شاخص

خشک گیاهی مناطق خشک و نیمهنمایش تغییرات پوشش 

است  گر اینت که نتایج این مطالعات بیانانجام گرفته اس

چنین گیاهی و همدلیل متغیر بودن خصوصیات پوششکه به

توان ای مورد استفاده نمیهای ماهوارهاختالف در داده

گیاهی برای تمام شاخص خاصی جهت ارزیابی پوشش 

خشک معرفی نمود. برای هر منطقه با مناطق خشک و نیمه

 هایگیاهی و خاک و نیز دادهخصوصیات پوشش توجه به

هایی را که با ای مورد استفاده، شاخص و یا شاخصماهواره

توان معرفی نمود دار باشد، میمطالعات صحرایی معنی

(Pelham Abbasi, 2010) .گیاهی استان اگرچه پوشش

اما  رودشمار میاز مناطق فقیر ایران به یاصفهان از نظر کم

ای تا حدودی غنی است و در گونه از دیدگاه تنوع گیاهی و

گونه گیاهی در استان شناسایی شده است.  2444حدود 

ان های رویشی پابو، استان اصفهبندی اقلیمبراساس تقسیم

استان سمنان در . تورانی واقع شده است-در فلور ایرانی

بخش شمالی کوهستانی و در بخش جنوبی بیابانی است که 

تنوع زیاد و طیف وسیعی از رویش گیاهان  ةدهندنشان

ریزی دنبال برنامهترین اقدامات بهباشد و یکی از اساسیمی

زیست در مناطق مختلف شناخت جغرافیا و  محیط

. از (Safiallah and Jalili, 2013) گیاهی استپوشش

هد، دگیاهی را تحت تأثیر قرار میجمله عواملی که پوشش

 ه سال بارندگی است. درنوسان و تغییر سال ب

 خشک،نیمه و خشک مناطق بیابانی هـایاکوسیـستم

 هایونهگ تنوع و ترکیب پراکنش، شـور، اراضـی خـصوصبه

 تگیبس خـاک فیزیکـی و شـیمیایی گرادیـان بـه گیاهی

 بودکم دلیلبه بیابانی و خشک مناطق اکوسیستم. دارد

 و خاک فرسایش شدید، بادهای وزش باال، دمای رطوبت،

 رایب سختی شرایط انسان، فعالیت از ناشی اراضی تخریب

 از محدودی تعداد کهطوریبه دارد، گیاهان توسعه و رشد

هستند و درنتیجه،  حیات ادامه به قادر گیاهی هایگونه

اهی گیهای عمده فالت مرکزی ایران، با کمبود پوششبخش

مواجه هستند. بخش بزرگی از فالت ایران، فاقد 

گردد  گیاهی است و جزء اراضی خشک محسوب میپوشش

(et Akbarzadeh and Mirhaji, 2006; Rostampour 

., 2017; Jahantigh and Jahantigh, 2021al). ةالزم 

مدیریت علمی مراتع مناطق خشک و بیابانی، پایش مداوم 

گیاهی متناسب با تغییرات رطوبت خاک، مقدار و  پوشش

غالب  هایپراکندگی بارش و خصوصیات فیزیولوژیک گونه

تر گونه که در پیشهمان(. Kashki et al., 2016)است 

گیاهی در محدودة فالت مرکزی ایران، اشاره گردید، پوشش 

عبارت دیگر، در برخی شود. بهورت پراکنده مشاهده میصبه

داری و در برخی دیگر از ها دارای افزایش معنیقسمت

داری است. یعنی در برخی ها دارای کاهش معنیقسمت

ها کاهش ها افزایش و در برخی دیگر از قسمتقسمت

صورت پراکنده مشاهده گردید. همچنین بر گیاهی به پوشش

توان میزان تخریب پوشش های این تحقیق مییافتهاساس 

گیاهی کاهش یافته را گیاهی در مناطقی که پوشش 

قی ها مناطتوان توسط این نقشهمی مشخص نمود. در نهایت

ها شدیدتر است را گیاهی در آن که میزان تخریب پوشش

منظور حفظ این مناطق جهت تخریب احیاء نمود و تدابیری به

تری نیگیاهی غدیشید. مناطقی که وضعیت پوشش تر، انکم

ها گیاهی آندارند نیز، باید در جهت حفظ و تقویت پوشش

تگام برداش
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Abstract 
Vegetation consist of collections with spontaneous growing. MODIS vegetation index plays an essential 

role in several studies about EOS (Earth Observation System). The aim of this research is evaluation of 

vegetation trends in Central Plateau of Iran. This aim was done by remote sensing data and time series. 

Using the data are related to (MOD13A2) MODIS sensor and Terra satellite and they are 16 days with 

spatial resolution 1km during 2002 to 2018. For this purpose, we used from significance of Mann Kendall 

and linear correlation parameters such as maximum monthly vegetation maximum annually vegetation 

based on maximum monthly vegetation at 1% level were used. Analyses show the similarity between two 

significant methods, so considering of vegetation trend is possible with using both of them. Regarding arid 

and semiarid of the region, based on similar study, PVI1 vegetation trend is considered as a suitable 

vegetation in the area of study. Considering significant trend of this vegetation indicates that in Central 

Plateau of Iran, increasing of significant in vegetation in Qom, Semnan, South Khorasan, Esfahan and Yazd 

provinces are visible (Values greater than +0.18 for monthly images and numbers greater than +0.606 for 

annual images). Also, decreasing significant of vegetation was observed in Khorasan-e Razavi, Qom, 

Esfahan and Yazd provinces (Values less than -0.18 for monthly images and numbers smaller than -0.606 

for annual images). Result of this study indicates sensitive and vulnerable regions in Central Plateau of Iran 

that can be effective in better management of vegetation in the future.  
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