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سال ششم ،شماره هفدهم ،زمستان  ،6931صفحه 6ـ6۱

(مطالعۀ موردی :منطقۀ حفاظتشدۀ توران)
فرزانه کرمانی ،1بهزاد رایگانی ،*2باقر نظامی ،3حمید گشتاسب ،4حسن خسروی

تاریخ دریافت6931/9/69 :

5

تاریخ پذیرش6931/93/16 :

چکیده
پوشش گیاهی در اکوسیستمهای خشکی بهعنوان یک شاخص مهم در ارزیابی محیطزیست است و نقـش مهمـی در حفـع تعـادل
اکوسیستمها ایفا میکند .تجزیه و تحلیل دادههای سری زمانی پوشش گیاهی بهطور قابلتوجهی درک مـا را از تغییـرات بلندمـدت
پوشش گیاهی بهبود میبخشند .هدف از تحقیق حاضر ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی در منطقۀ حفاظتشدۀ توران با اسـتفاده
از دادههای سری زمانی پوشش گیاهی سنجنده  MODISاز سال  1996تا  1962است .برای بررسی تحلیل رونـد تغییـرات پوشـش
گیاهی از روشهای ناپارامتری روند میانه (تیل -سن) و معنیداری من-کندال استفاده شد و این روشها بـر روی چهـار شـاخص
 PVI1 ،EVI ،NDVIو  SAVIاعمال گردید .برای انتخاب شاخص طیفی مناسب اکوسیستم خشک توران ،بازدید میـدانی صـورت
گرفت .نتایج حاصل از بازدید میدانی نشان داد شاخص  PVI1بهترین شاخص پوشش گیاهی در منطقۀ مطالعاتی است .نتایج مربوط
به تحلیل روند نشان داد که تمرکز مناطق با روند کاهشی یا تخریبیافته ،بیشتر در شمال شرقی ،شرق و جنـوب شـرقی همینـین
غرب و جنوب غربی منطقه است .مناطق بهبودیافته یا با پوشش گیاهی افزایش یافته ،مناطق میانی و جنوبی منطقۀ مطالعاتی را شامل
میشوند .همینین مناطق با ثبات یا بدون روند در کل منطقه پراکندهاند.

واژههای کلیدی:

تحلیل روند ،تیل-سن ،سری زمانی ،من-کندال.MOD13Q1 ،

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین ،دانشکده محیطزیست
 .2استادیار گروه محیط زیست و تنوع زیستی ،دانشکده محیطزیست ،نویسندۀ مسئولbehzad.raygani@gmail.com /

 .3استادیار گروه محیط زیست و تنوع زیستی ،دانشکده محیطزیست
 .4دانشیار گروه محیطزیست و تنوع زیستی ،دانشکده محیطزیست
 . 5استادیار گروه احیا و مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی ،دانشگاه تهران
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یکی از ابزارهای مهم در پایش عرصدههدای مندابع طبیعدی و

ارزیابی و نظارت بر اکوسیستمها از نیازهای کلیددی تحییدق

محیطزیست به شمار میآید (عبدا زاده تهراندی و صدابری،

در زمینۀ تغییرات جهانی ،مدیریت اکوسیستمها و حفاظت از

 .)2012به همین دلیل ،ارزیابی روند تغییرات پوشش گیداهی

تنوع زیستی است (پریش 1و همکاران .)2003 ،پویایی زمانی

برای درک بهتر روابدط و کدنشهدای متیابدل بدین انسدان و

اکوسیستمهای خشدکی دارای تغییدرات پیوسدته و ناپیوسدته

پدیدههای طبیعی با هدف مدیریت بهتدر و اسدتفادۀ بهینده از

است و بهندرت بددون هدیت تغییدری بداقی ماندده اسدت (د

منابع به شمار مدیرود (آرخدی و همکداران .)2011 ،چندین

جونگ 2و همکاران.)2013 ،

ارزیابیهایی اغلب نیاز به استفاده از دادههای ماهوارهای دارد

اکوسیستماند (اسمیت 3و همکاران .)2014 ،پوشش گیاهی در

استفاده از روشهای سنتی معموتً زمانبر و مستلزم هزینههای

اکوسیستمهای خشکی بهعنوان یک شاخص مهم در ارزیدابی

زیداد اسدت (موسدوی و همکداران .)2007 ،سدنجش از دور

محیطزیست است و نیش مهمی در حفظ تعادل اکوسیستمها

تکنیک مفیدی برای تشتیص تغییرات پوشش گیداهی اسدت

ایفا میکند (پرینگل 4و همکداران .)2012 ،پوشدش گیداهی

(ساکاموتو 9و همکاران .)2005 ،در سالهای اخیر استفاده از

نهتنها بتش اصلی اکوسیستمهای خشکی را تشکیل میدهد،

محصوتت پوشش گیاهی بهدستآمده از تصاویر ماهوارهای،

بلکه نیش بسیاری مهمی در تبدادتت اندر ی ،چرخدۀ آب و

به ابزاری قدرتمندی برای جمعآوری اطالعات دربارۀ پویایی

چرخدههدای بیو ئوشدیمیایی در سدح زمدین دارد (پندگ 5و

پوشش گیاهی در اکوسیستمهای سراسر جهدان تبددیل شدده

همکاران .)2012 ،تغییر پوشش گیاهی یکی از مباحث بسیار

است؛ زیرا اجازه میدهد تا با کارآمددترین زمدان و کمتدرین

مهم محیطزیستی در دنیدای امدروز بده شدمار مدیرود؛ زیدرا

هزینه بر مندابع طبیعدی و اکوسیسدتم نظدارت داشدته باشدیم
10

به عنوان یک محرک در تغییر شدرایط زیسدتگاهی و ترکیدب

(ویلیس  )2015 ،و همچنین منجر به آشکارسازی تغییدرات

گونههاست و موجب ایجاد اختالل در اکوسیستم خواهد شد

ناگهانی و غیرمترقبه یا تغییرات با روند آرام در گذر زمان نیز

(ران نو و نوبرت.)2014 ،6

میشود (مرادی و همکاران.)2013 ،

سیر طبیعی سری زمانی را در درازمدت ،روند میگویندد
(نیرومند و بزرگنیا .)2010 ،این روش یکی از بنیدادیتدرین

سنجندۀ مودیس توسط دو سکوی مداهوارۀ  Terraکده از
سال  1999و  Aquaکه از سال  2002به فضا پرتاب شددند،

تحلیلهای سری زمانی برای جستوجوی حضور رونددهای

کل سح زمین را در یک تا دو روز تصویربرداری مدیکندد.

بلندمدت است (شدی و همکداران .)2011 ،تغییدرات سدری

تولیدات شاخص طیفی گیاهی مودیس ( )MOD13دادههدای

زمانی میتواند به علت تغییرات در روند 7به وجدود آیدد کده

قابل اعتمادی هستند که میتوانند در تفسدیر روندد تغییدرات

تعدادی از آنها طبیعدی و بعضدی ناشدی از عوامدل دیگرندد

پوشش گیاهی به کار گرفتده شدوند (سدوتنو 11و همکداران،

روندد

 . )2010در این راستا تحیییات زیادی با استفاده از دادههدای

تغییرات در طول زمان ،اولین گام اساسی در تعیدین نیروهدای

پوشش گیاهی سنجندۀ مودیس صورت گرفتده اسدت .بدرای

(نیرومند و بزرگنیا .)2010 ،آشکارسازی و توصدی

محرک و شناخت مکانیسم تغییرات است و در ایدن فرایندد،
تولید نیشههایی با دقت محلوب ،از عناصر متتل

سدرزمین

12

مثال ،ایکرت و همکداران ( )2015در مغولسدتان در طدول
13

سالهای  2001تدا  ،2011جیاندگ و همکداران ( )2015از
سددال  2000تددا  2010در حوضددۀ رودخانددۀ زرد در چددین،

1. Parrish
2. de Jong
3. Smith
4. Pringle
5. Peng
6. Rannow & Neubert
7. Trend

8. Baugh & Groeneveld
9. Sakamoto
10. Willis
11. Solano
12. Eckert
13. Jiang
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 ،2014با استفاده از دادۀ پوشش گیداهی سدنجندۀ مدودیس و

پوشش گیاهی مناسب منحیۀ خشک و نیمهخشک بر اسدا

استفاده از تکنیک تحلیل روند ،تغییرات پوشش گیاهی را بده

بازدید میدانی و نیاط کنترل زمینی ،تغییرات روندد بلندمددت

دست آوردند .در ایدران نیدز ،عبدا زاده تهراندی و صدابری

پوشش گیاهی در منحیۀ حفاظتشدۀ توران از سال  2001تدا

( )2012با استفاده از شداخصهدای  NDVIو  EVIسدنجنده

پایان سال  2015مورد بررسی قرار گیرد.

 MODISبه بررسی الگوی تغییرات روند پوشش اراضدی در
طول سال  2011پرداختند.

منطقۀ مطالعاتی

گیاهی با دادههای سری زمانی ،صورت گرفتده اسدت .حدال

منحیۀ حفاظت شدۀ توران به مسداحت  1441523هکتدار ،در

آنکه پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمهخشدک بدهدلیدل

جنوب شهرستان شاهرود (استان سمنان) جای دارد و قسمت

حفاظت از تندوع زیسدتی ،ترسدیب کدربن ،و چدرای اغلدب

کوچکی از جنوب شرقی آن در استان خراسدان قدرار گرفتده

دامهای جهانی از اهمیت باتیی برخوردار است و منبع اصلی

است (توکلی مهر و دیباج.)2010 ،

تدممین غدذا (مسدتییم و غیرمسددتییم) بدرای سدایر جانددداران
می باشد (یانگ 2و همکاران .)2012 ،با توجه بده اینکده 2/3

متتصات جغرافیایی این منحیه بین  54˚ 57ˊ 06تدا ˝35
ˊ 57˚ 03طددول شددرقی و ˝ 34˚ 55ˊ 35تددا ˝36˚ 32ˊ 38

کشور ایران در کمربند خشک و نیمهخشک قرار گرفته است

عرض شمالی است (شکل  .)1تیریباً تمام منحیۀ توران اقلیم

(اکبددرزاده و میرحدداجی ،)2006 ،ضددرورت دارد ایددن قبیددل

خشک دارد و برخی از مناطق کوهستانی ،اقلیم نیمدهخشدک

بررسیها برای انجام مدیریت بهینه در منداطق حفاظدتشدده

دارند .تنوع گونهای این منحیه در آسیای غربی کمنظیر است.

صورت گیرد.

در این منحیه تعداد  654گونۀ گیاهی شناسایی شده است که

مجموعه حفاظتی تدوران ،نموندهای از منداطق خشدک و

تعداد  57گونه گیاهی بومی ایراناند .گیاهان این منحیه دارای

بیابانی است ،ولی با وجود کم بدودن بارنددگی و بدهتبدع آن

ارزشهای متتل

دارویی ،تجاری ،صنعتی و زینتدی اسدت.

کمبود آبهای زیرزمینی ،از نظدر تندوع پوشدش گوندههدای

مجموعۀ توران بهترین نمونۀ معدرف منحیدۀ رویشدی ایراندی

گیاهی بسیار غنی است .در حال حاضر پسدتانداران وحشدی،

تورانی است که عرصههای دشتی کوهستانی را در خود جای

مهم ترین گونههای جانوری این منحیه را تشکیل میدهند .از

داده است و عمدتاً پوشیده از بوتههدای کوتداه درمنده اسدت

 41گونه پستاندار وحشی بر اسا

طبیهبندی اتحادیۀ جهانی

(توکلی مهر و دیباج؛ .)2010

حفاظت ،قوچ و میش گونۀ آسیبپذیر ،گور ایراندی و پلندگ
در خحر انیراض و یوز آسیایی در آستانۀ انیراض قرار دارند.
همچنین از  167گونه پرندۀ این منحیه ،زاغ بور پرنددۀ بدومی
ایران است و طبق طبیهبندی اتحادیۀ جهانی حفاظت 3 ،گونۀ
اردک بلددوطی ،عیدداب شدداهی و دلیج دۀ کوچددک در خحددر
انیراضاند (توکلیمهر و دیباج .)2010 ،با توجه بده تدمییرات
متعددی که تغییر پوشش گیاهی بر اکوسیستم و گونههای این
منحیه خواهد داشت ،در این میاله سعی شده است بدا ایجداد
شاخصهای پوشش گیاهی خدط خداک از محصدول سدری
1. Colditz
2. Yang

شکل ( :)6موقعیت منطقۀ مطالعاتی
Figure (1): Location of the study area

دادۀ مورد استفاده
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 2015از طریددق آرشددیو  NASAدریافددت شددد .دادههددای

 Standardized Anomaliesاستفاده شد؛ زیرا بدرای بررسدی

 MOD13Q1سنجندۀ مودیس مداهوارۀ تدرا ،هدر  16روز در

روند بلندمدت ،نیداز اسدت تغییدرات کوتداهمددت از جملده

قدرت تفکیک مکدانی  250متدر (بداتترین قددرت تفکیدک

تغییرات فصلی حذف شود (تیفری 5و همکاران.)2015 ،
جدول ( :)6معادلۀ شاخصهای مورد استفاده

نسبت به محصوتت پوشش گیاهی) بهعنوان یدک محصدول

Table (1): Equation for used indices

شبکهای  Level-3در سیستم تصویر سینوسی ارائه شده است

فرمول

(پرینگل و همکاران .)2012 ،این محصول که از سدال 2000

)

است ،دادههای دقییی را برای بررسی

تغییرات روند طوتنیمدت پوشش گیاهی ،در مییا

(

PVI1

√

محلدی

)

فراهم میکند (سوتنو و همکاران.)2010 ،

(

)

TSAVI1

(

روش تحقیق

NDVI

در این پ وهش عالوه بر شاخصهای  NDVIو  EVIموجود
در محصددول  MOD13Q1سددنجندۀ مددودیس ،دو شدداخص

)

(

EVI

فاصله محور  TSAVI1و  ،PVI1با استفاده از باندهای قرمز،
مددادون قرمددز نزدیددک و دادههددای کیفیددت موجددود در ایددن

 :NIRباند مادون قرمز :RED ،باند قرمز :BLUE ،باند آبی :a ،شیب

محصول ،ساخته شد تا پس از مراحل اعتبارسدنجی ،بهتدرین

خط خاک :b ،عرض از مبدأ خط خاک C2 ،C1 ،و  Lبهترتیب برابر

شاخص پوشش گیاهی در منحیۀ محالعاتی مشدتص شدود و

است با ،7/2 ،1 :و69

آن تحلیدل رونددد صددورت گیدرد .شدداخصهددای

بررسی منابع نشان میدهد که روشهدای ناپدارامتری در

بدر اسددا

 TSAVI1و  PVI1بهمنظور کاهش پسزمینۀ خاک و حدذف

آزمون روند از کداربرد چشدمگیرتری نسدبت بده روشهدای

ایر روشنایی خاک در مواردی است که پیکسلهدا ترکیبدی از

پارامتری برخوردارند .دلیل این امر را میتدوان نرمدال نبدودن

پوشش گیاهی سبز و پس زمینه خاک هستند ،ایجاد شدهاندد

توزیع نمودار در بازه زمانی طوتنیمدت دانست که این امدر

که این موضوع در اکوسیستمهای خشک و نیمهخشک حدائز

بستگی به نوع دادۀ به کار گرفته شده دارد (شی و همکاران،

اهمیت است (علویپناه2003 ،؛ ردووان و کانان .)2012 ،1در

2011؛ تفیتوویت و پولیدوت2014 ،6؛ کولددیتز و همکداران،

مجموع از  4شاخص طیفی پوشش گیاهی از سال  2001تدا

.)2015

 2015در تمددامی مدداههددا اسددتفاده شددد .معادلددۀ هریددک از

به همین دلیل بدرای بررسدی تغییدرات روندد در تمدامی

شاخصهای مورد استفاده در جدول ( )1ارائده شدده اسدت.

شاخصهای پوشش گیاهی ،از ترکیب دو روش ناپدارامتری،

بهدلیل وجود ابر و غبار در

روند میانه (تیل -سن )7برای تحلیل آماری شیب تغییدرات و

تصاویر ،عمل پیشپردازش انجدام شدد .بدرای حدذف ابدر و

من-کندال 8برای معنیدار بودن این تغییرات استفاده شد .پس

پس از ایجاد شاخصهای متتل

آلودگی غباری ،به روش تجمیع سری ،2دادههای  16روزه به

از آن مناطق منحصربهفرد افزایشدی و کاهشدی در هریدک از

دادههای ماهانه بدا میددار بیشدینه 3تجمیدع شدد (فورکدل 4و

شاخصهای مورد بررسی بر اسا

همکاران .)2013 ،سدسس بدرای برطدرف کدردن ایدر فصدلی

آمد .بهطوری که ابتدا اشتراک همگی شاخصها به دست آمد

1. Redowan & Kanan
2. Aggregate
3. Maximum
4. Forkel

5. Teferi
6. Latifovic & Pouliot
7. Theil-Sen
8. Mann-Kendal

منحق بدولین ،بده دسدت
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تا به امروز در دستر

شاخص

] [ DOI: 10.22052/6.17.1

در ایددن پد وهش ،محصددول  MOD13Q1از سددال  2001تددا

بدددهمنظدددور تحلیدددل روندددد بلندمددددت دادههدددا ،از روش

ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمهخشک...

و تصویر اشتراکی از تمامی شاخصهدا کسدر گردیدد .نیداط

5
)

(

()

) (

)

{

نیاط مشتصشده در آن مناطق ،بازدید میدانی صورت گرفت.
بازدید میدانی در  62نیحه و در پالتهای  3m  3mصورت
گرفت و گرایش مرتع در هریک از این پالتها به دست آمد.
سسس با استفاده از ارزیابی صحت گرایش مرتع نیاط بازدیدد
شده و روند بلندمدت بهدسدتآمدده از تجزیدهوتحلیدلهدای
گیاهی منحیده محالعداتی انتتداب گردیدد و روندد تغییدرات
بلندمدت بر اسا

شاخص انتتابشده مدورد تحلیدل قدرار

گرفت.

)

(

 Zآمارۀ آزمون من-کندال است .اگر قدرمحلق آمارۀ  Zدر
سح معنیداری  %5بزرگتدر از  1/96باشدد ،روندد متغیدر،
معنیدار است .میدار منفی آمارۀ  Zنشاندهندۀ روند کاهشدی
و میدار مثبت  Zنشاندهندۀ روند افزایشی اسدت VIi .و VIj
نشان دهندۀ ارزش شداخص پوشدش گیداهی در سدری  iو j

است n .طول سری زمانی (در این محالعه  15سال) و دامنده
تا

ارزشی  zاز

است.

بازدید میدانی

آزمون روند میانۀ تیل-سن
تجزیهوتحلیل روند میانۀ تیل-سن یدک روش غیرپارامتریدک
آماری بایبات 1است و شیب و عرض از مبدأ بین هدر جفدت
دادۀ مشدداهداتی را محاسددبه مددیکنددد (تیددل1950 ،2؛ سددن،3
 .)1968شیب میانۀ تیل-سن ،میاندۀ همده شدیبهاسدت و از
فرمول زیر محاسبه میشود:

در مناطق خشک و نیمدهخشدک بدا پوشدش گیداهی تندک و
پراکنش نامنظم باید توجه داشت که پالت انتتدابی ،بدهانددازۀ
کافی بزرگ باشد تا بیشتر گوندههدای منحیده را در بدر گیدرد.
بهطوری که در این گونه مناطق ،پالت باید بهگونهای انتتاب
شود که حداقل  3تا  4پایه از گونههای کلیددی منحیده را در
برگیرد (سورلس و گلن1991 ،6؛ کیلی و فتمینگهدام2005 ،7؛

)

()1

𝛽

(

 βشیب میانۀ تیل-سن Median ،میانه مجموعه ارزشها،
 tiو  tjنشاندهندۀ سالها و  VIiنشداندهنددۀ ارزش شداخص
پوشش گیاهی سال  iاست .اگر  β > 0باشد ،روند شداخص
پوشش گیاهی در حال افزایش و بهمعنای آن است که پوشش

جورجن .)2009 ،8به همین دلیل برای تعیین شاخص پوشش
گیاهی مناسب منحیه 4 ،شاخص به کاررفته با استفاده از نیاط
مشتصشده در پالتهای  3m  3mمدورد ارزیدابی قدرار
گرفت (شکل  )2و روند پوشش گیاهی مرتعدی در آن نیداط
به دست آمد.

گیاهی در این دوره از زمان بهبود یافته اسدت .دربدارۀ β < 0
4

عکس این قضیه صادق است (کائو و همکاران.)2014 ،

آزمون معنیداری من-کندال
این روش یک آزمون آماری ناپارامتری است و مزیت آن این
است که نمونهها بده توزیدع خاصدی نیداز ندارندد (کنددال،5
 .)1975معادلۀ این روش در زیر ارائه شده است:
) (

()2
) (

شکل ( :)1پالت پوشش گیاهی 9m  9m
Figure (2): Vegetation plot m3 * m 3

√

بدین منظور بر اسا

√{

نظریات کارشناسی و مشورت بدا

متتصصین اکوسیستمهای خشدک و بیابدانی ،معیداری بدرای
1. Robust
2. Theil
3. Sen
4. Cao
5. Kendall

6. Sorrells & Glenn
7. Keeley & Fotheringham
8. jurgen

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 11:47 +0430 on Saturday June 19th 2021

مربوط به تمامی شاخصها ،مناسبتدرین شداخص پوشدش

(

] [ DOI: 10.22052/6.17.1

باقیمانده در هر شاخص عالمتگذاری شد .سسس بر اسا

∑

∑
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تعیین روند پوشش گیاهی در جدول  2پیشنهاد شدده اسدت.

روند شاخصهای مختلف پوشش گیاهی

خاک و پوشش گیاهی مورد ارزیابی قرار گرفت .بدرای ایدن

مربوط به هر شاخص به دست آمد .سسس بر اسدا

منظور در نیاط مشتصشده ،منداطیی کده دارای گیاهدان بدا

من-کندال ،معنیداری تغییرات شیب در هر شاخص محاسبه

بودند و خاک منحیده دارای تشدبرگ بدود،

شد .تصداویر حاصدل از نتدایی ایدن دو روش در هریدک از

مناطق با روند افزایشی و مناطیی که دارای گیاهان هم سن و

شاخصها بد ا هدم ترکیدب گردیدد و تصداویر ترکیدبشدده

خاک بدون تشبرگ بودند ،بهعنوان مناطق بدون روند در نظر

طبیهبندی شدند.

سنهای متتل

آزمدون

خاردار ،از بین رفتگی گیاه در ایر چرای دام و تجمع خاک در

رنگ قرمز بر اسا

شیب تیل-سن دارای شیب منفی بوده و

اطراف گیاهان بودند به عنوان مناطق بدا گدرایش پدسروندده

با توجه به آمارۀ  Zدر آزمون من-کندال ،در سح  %5معنادار

(کاهشی) در نظر گرفته شد.

هستند ( .)Z<-1.96این مناطق ،دارای روند معندادار کاهشدی،

جدول ( :)1مشخصات فاکتورهای بررسی گرایش مرتع
Table (2): Specifications of rangeland orientation evaluation
factors

فاکتور

خاک

پوشش
گیاهی

گرایش پسرونده

گرایش پیشرونده

وجود جاهایی عاری از پوشش
در سح خاک ،رنگ روشن

عدم وجود عالئم

خاک نسبت به مناطق اطراف،
تجمع خاک در اطراف گیاهان

فرسایش خاک
وجود تشبرگ در

در نتیجۀ فرسایش بادی ،وجود
گرد و خاک در منحیه

سح خاک

وجود گیاهان بیارزش از نظر
چرای دام ،گیاهان سمی و
خاردار ،عدم وجود نهالهای
جوان و میانسال ،وجود گیاهان
از بین رفته بر اسا چرای دام

در طول این  15سال است .مناطق با رنگ آبی مناطیی هستند
که دارای شیب مثبت بوده و با توجه بده آمدارۀ  Zدر آزمدون
منکندال ،در سح  %5معنادار هستند ( .)Z>1.96این مناطق،
دارای روند معنادار افزایشی ،در طدول ایدن  15سدال اسدت.
مناطق با رنگ زرد مناطیی هستند که دارای شیبهای مثبدت
یا منفی بوده ،با توجه به آزمون من کندال ،معنادار نیستند.
NDVI

ظهور و رشد
گونههای چندساله

از عالئم
EVI

ارزیابی صحت
یکی از متداول ترین روش های ارزیدابی صدحت ،اسدتفاده از
مدداتریس خحددا اسددت .در ایددن روش تددکتددک نیدداط
نمونهبرداری شده با کال

طبیهبندیشده تالقی مییابدد و در

نتیجه ،امکان بررسی صحت طبیده بنددی پیکسدل هدا فدراهم
میگردد (علویپناه .)2003 ،در این پ وهش ،صحت نیشههای
روند شاخصها برای میایسۀ نفاط بازدیدد میددانی و تفسدیر
شاخصهای طیفی ،از طریق تشکیل ماتریس خحا ارزیابی شد.

نتایج
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گرفته شدند  .همچندین منداطیی کده دارای گیاهدان سدمی و

همان طور که در شکل ( )3مشاهده میشدود ،منداطق بدا

] [ DOI: 10.22052/6.17.1

برای تعیین روند پوشش گیاهی مرتعی در پالتها 2 ،فاکتور

بر اسا

روند میانۀ تیدل-سدن ،شدیب افزایشدی و کاهشدی

7

ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمهخشک...
ارزیابی روند بلندمدت شاخص PVI1

PVI1

را نشان میدهد .مناطق با رندگ قرمدز دارای شدیب منفدی و
ارزش کمتر از صفر ،مناطق با رنگ آبی دارای شیب مثبدت و
ارزش بیشتر از صفر است.

] [ DOI: 10.22052/6.17.1

شکل ( )4شیب تغییرات روند حاصل از روش میاندۀ تیلسدن

TSAVI1

راهنما
 <Z 13.6-شیب کاهشی و

شددکل ( )5حاصددل ترکیددب دو روش مددورد اسددتفاده در

 >Z ,13.6-<Z13.6شیب افزایشی یاکاهشی و

تحلیل روند را نشان میدهد .بر این اسا

 >Z 13.6شیب افزایشی و

روند منحیه به سه

شکل ( :)9ترکیب آزمون من-کندال و شیب تیل سن شاخصهای

سح  ،با تغییرات یکنواخت تیسیم شد .مناطق با رنگ قرمدز

طیفی .مناطق با رنگ قرمز دارای روند کاهشی معنیدار و مناطق با

دارای روند کاهشی معنادار هستند .مناطق با رنگ سبز دارای

رنگ آبی دارای روند افزایشی معنادار است .مناطق زردرنگ روند
تغییرات معناداری ندارند.
Figure (3): Combination of the Me-Kendal test and the tilt slope
of the Spectral Indicators

انتخاب شاخص مناسب بر اساس بازدید میدانی

روند افزایشی معندادار و منداطق بدا رندگ خاکسدتری دارای
شیبهای منفی و مثبت هستند اما تغییرات آنهدا بدر اسدا
آزمون من-کندال معنادار نیستند.

بازدید میدانی در نیداط منحصدربهفدرد هدر شداخص طیفدی
پوشش گیاهی صورت گرفت .نتایی مربوط به برآورد دقت و
ضریب کاپا حاصل از ارزیابی صحت برای هر شداخص بدر
اسا

روند پوشدش گیداهی موجدود در بازدیدد میددانی در

جدول ( )2آورده شده است .بر این اسا

شاخص  PVI1با

ضریب کاپا  0/7897و صحت کدل  %88/71دارای بیشدترین
صحت است.

شکل ( :)2روند بلندمدت حاصل از ترکیب دو روش تیل-سن و

جدول ( :)1نتایج آزمون صحت

منکندال شاخص  .PVI1مناطق با رنگ سبز دارای شیب مثبت و

Table (2): Accuracy Test Results

ضریب کاپا

( )%صحتکل

0/7987
0/4774ت
0/4299
0/4148

99/71
77/74
73/07
47/44

ارزیابی شاخص
شاخص طیفی
PVI1
TSAVI
EVI
NDVI

 1.96میباشند .مناطق با رنگ قرمز دارای شیب منفی و

>Z

Z<-1.96

هستند مناطق با رنگ خاکستری شیبهای مثبت یا منفی دارند و
آزمون من-کندال آنها معنادار نیست.
Figure (5): The long-term trend resulting from the combination
of the two-year Tiel-Sen and Minckandal methods of the PVI1
index
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شکل ( :)۱شیب تغییرات روند تیل-سن شاخص .PVI1
Figure (4): Slope of trend changes in the age-old index of PVI1
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منحیه تحت حفاظت تدوران 381737 ،هکتدار از اراضدی آن
دارای رونددد افزایشددی 410884 ،هکتددار از آن دارای رونددد
کاهشی و  648901هکتار از آن بدون روند معنادار است.
26

%44

اعتماد نیز گردد (ارزانی و همکاران .)2008 ،یکدی از دتیدل
اهمیت این تحییق ،بهینهسازی روند بلندمدت پوشش گیاهی
در منحیۀ خشک بدا اسدتفاده از ایجداد شداخصهدای طیفدی
فاصلهمحور توسط دادههای  16روزه سدری زمدانی سدنجندۀ
مودیس و پیشنهاد معیداری بدرای صدحت روندد موجدود در
واقعیت زمینی این شاخصهاست .بیشتر محالعدات صدورت

کاهشی

2003؛ اولسون 4و همکاران2005 ،؛ آنیامبدا 5و تدوکر2005 ،؛
جیاسددیالن 6و همکدداران2007 ،؛ دی یونددگ 7و همکدداران،

%30

بدون روند

8

9

2011؛ فنشددولت و پددرود 2012 ،؛ فنشددولت و همکدداران،
نمودار ( :)6درصد مساحت تحت تأثیر هریک از کالسهای روند

2012؛ ایسدتمن 10و همکداران2013 ،؛ جیاندگ و همکدداران،

Graph (1): The percentage of area affected by each of the trend
classes

2015؛ کولددددیتز و همکددداران ،)2015 ،بددددون میایسدددۀ
شاخصهای طیفدی متتلد  ،شداخص  NDVIرا بدهعندوان

بحث و نتیجهگیری
اهمیت پوشش گیاهی بهعنوان اولین عامدل پویدا و مدثیر بدر
شرایط زیسدتی اکوسیسدتمهدا ایجداب مدیکندد کده همدواره
اطالعات کمی و کیفی دقییی از آن تهیه و تغییرات مربوط بده
آن در بازههای زمانی متتل

تعیدین گدردد (زارع گداریزی و

همکاران .)2012 ،تغییدرات افزایشدی ،کاهشدی و چرخدهای
پوشش گیاهی تحت تمییر عوامل متعدد بدوده کده آگداهی از
میزان و نوع این تغییر در مییا

مکانی و زمانی خاص برای

مدیریت و ارزیابی منابع و اکوسیستمها حائز اهمیدت اسدت
(بهاندری .)2011 ،1از جمله گیاهان غالب منحیه بدر اسدا
بازدیددد میدددانی شددامل ،Zygophyllum sp ،Artemisia sp
Haloxylon ،Astragalus sp ،Tamarix sp ،Atraphaxis sp

 spمیباشند .همچنین از نظر فرم رویشی ،حدود  45درصدد
گیاهان منحیه دارای شکل رویشی تروفیت هستند.
در مناطق متتل

به خصوص در مناطق خشک ،شدرایط

خاک زمینه ،تغییرات صافی یا زبدری ،سدایه یدا اخدتالف در
میزان مواد آلی و همچنین اختالف رطوبت ،ایدر چشدمگیری
روی بازتدداب طیفددی و محاسددبۀ شدداخص پوشددش گیدداهی
میگذارد (علویپناه .)2003 ،بنابراین برای بررسدی پوشدش
گیاهی هر منحیه تزم است ابتددا شداخص مناسدب پوشدش
1. Bhandari

شاخص کارآمد منحیه معرفی کدرده و تغییدرات روندد را بدر
اسا

این شاخص به دست آورند .اما نتایی این محالعه نشان

داد این شاخص بر اسا
 0/4159در ردی

بازدید میدانی ،بدا ضدریب کاپدای

چهدارمین شداخص از  4شداخص مدورد

بررسی قرار گرفته است .بدین ترتیدب بدا انتتداب شداخص
طیفدی مناسدب منحیدۀ خشدک و ارزیددابی روندد بلندمدددت،
تجزیهوتحلیل روند مورد بهینه سازی قرار گرفدت و فیدط بده
شاخص طیفی  NDVIکفایت نشد؛ زیدرا زمدانی کده هددف،
محالعۀ پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمهخشک اسدت،
باید شاخصهای طیفیای انتتاب گردد تا بهطور مثیرتری از
میزان ایر خاک بکاهند.
نتایی میایسه بین شاخصهای طیفی پوشش گیاهی نشان
داد بر اسا

ارزیابی صحت ،شاخص پوشش گیاهی عمودی

 111دارای باتترین ضریب کاپا و صدحت کدل و بعدد از آن
بهترتیب شاخصهدای  EVI ،TSAVI1و  NDVIمدیباشدد.
2. Huete
3. Eklundh
4. Olsson
5. Anyamba
6. Jeyaseelan
7. de Jong
8. Fensholt & Proud
9. Fensholt
10. Eastman
11. Perpendicular Vegetation Index 1
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افزایشی

گرفته در زمینۀ روند (هیوت 2و همکداران2002 ،؛ اکلوندده،3

] [ DOI: 10.22052/6.17.1

بر اسا

نمودار ( ،)1از  1441523هکتار مسداحت کدل

گیاهی آن منحیه تعیین شود تا موجب دستیابی به نتایی قابدل

3

ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمهخشک...

برای رسیدن به اهداف مورد نظر انتتاب شد .این شاخص با

است که در توران صورت میگیدرد و از ایدن طریدق بتدش

توجه به پارامترهای خط خاک ،شیب و عرض از مبدأ ،بدرای

وسیعی از پوشش گیداهی منحیده ،مدورد بهدرهبدرداری قدرار

به حداقل رساندن ایدرات خداک و جدوی ،پدس از شداخص

م دیگی درد .در حددال حاضددر ،تعددداد کثی دری آغددل بددوی ه در

 NDVIمحددرش شددد .شدداخص  PVI1کدده توسددط پددری و

بتشهای شمالی ،شرق ،شمال غربی ،غرب و جنوب غربی

لددوتنچالجر )1984( 1توسددعه یافددت بددرای بهبددود عملکددرد

منحیه وجود دارد .بر اسا

گدزارش جدامع طدرش مددیریت

شدداخص  PVIمحددرش شدده و جددزو شدداخصهددای گیدداهی

توران ( )2016در حدود  212آغل در داخدل و جدای جدای

فاصلهمحور است که هدف اصلی این شاخصهدای گیداهی،

این مجموعه حفاظتی قرار گرفته است که  128آغدل در زون

حذف ایر روشنایی خاک در مناطق خشک و نیمهخشک کده

حفاظت شدید منحیۀ حفاظتشدۀ این ناحیه قدرار دارد .ایدن

پوشش گیاهی نادر اسدت ،مدیباشدد (ایسدتمن .)2015 ،بدر

در حالی است که زون حفاظت شدید دربرگیرندده زیسدتگاه

نتایی بهدستآمده ترکیب دو روش میانه تیدل-سدن و

گونههای بارز حیات وحش و گونههای گیداهی آسدیبپدذیر

اسا

معنیداری من-کندال در کاوش روند تغییرات بلندمدت مثیر

منحیه است و کلیه فعالیتهای بهرهبرداری و از جمله تعلی

شددناخته شددد و ایددن بددا نتددایی لونتددا 2و همکدداران (،)2006

دام در آن از فروردین  1351غیرمجاز است .نتایی فاکتورهای

فنشددولت 3و همکدداران ( ،)2012کددائو و همکدداران (،)2014

روند پوشش گیاهی پیشنهادشده در مناطق خشک (جدول )2

کولدیتز و همکاران ( )2015و یاندگ و همکداران (،)2015

نشان داد در مناطیی که چرای مفرط وجود داشت ،از جملده

نتدایی حاصدل از ایدن دو روش،

نزدیددک آغددلهددا و مندداطق روسددتایی ،گیاهددان مهدداجم و

مناطق با شیب منفی و آماره  Z<-1.96در سدح معندیداری

غیرخوشخدوراک مانندد Euphorbia ،Peganum harmala

تغییرات منفی جدای گرفتندد کده ایدن منداطق

 sp.و  Alhaghiجای گیاهان خوشتوراک را اشغال کردهاندد

به عنوان مناطق تتریبیافته در منحیه تدوران در نظدر گرفتده

که این نشان از تتریب مرتع در آن نواحی است .همچنین از

شد .این روند در اکثر مناطق بهصورت پراکندده وجدود دارد،

دیگر عالئم تتریب پوشش گیداهی در منحیده عددم وجدود

اما تمرکز آن بیشتر در شمال شرقی ،شرق و جندوب شدرقی

نهال هدای جدوان ،تجمدع خداک در اطدراف گیاهدان در ایدر

همچنین غرب و جنوب غربی منحیه بیشتر اسدت .همچندین

فرسایش بادی ،وجود گدرد و خداکهدای شددید در منداطق

مناطق با شیب مثبت و آمارۀ  Z>1/96در سح معنیداری %5

تتریب یافته است و نتدایی شداخص طیفدی  PVI1نیدز ایدن

تغییرات مثبت جای گرفتند که این مناطق بهعندوان

مناطق را تتریبشده نشان داد .همچنین قسمت اعظم مناطق

مناطق بهبودیافته در منحیدۀ محالعداتی در نظدر گفتده شدد و

با روند بهبود پوشدش گیداهی در مرکدز منحیدۀ محالعداتی و

تمرکز آن بیشتر در مناطق میانی و جندوبی اسدت .منداطق بدا

مناطق تتریب یافته بیشتر در حواشی منحیه اسدت .از جملده

شیب مثبت یا منفی ،اما بدا آمداره  -1.96<Z<1.96بدهعندوان

عالئم بهبود پوشش گیداهی کده بدر اسدا

بازدیدد میددانی

مناطق بدون روند معنادار و با یبات در نظر گرفته شد کده در

مشتص شد ،میتوان به وجود گیاهان چندساله ،عدم وجدود

بیشتر منحیۀ حفاظتشدۀ توران پراکنده است.

عالئم فرسایش و وجود تشبرگ در خاک اشاره کرد .این امر

نیز محابیت دارد .بر اسا
 %5در کال

در کال

نظدر کارشناسدان

بهعلت همسوشانی آن ناحیه با پارک ملی اسدت کده اولویدت

دربارۀ تتریب پوشش گیاهی بر اسا

این منحیه ،یکی از خحراتی کده بدهطدور جددی ذخیدرهگداه

اصددلی آن حفاظددت از تنددوع زیسددتی و اکوسیسددتمهاسددت.
بهطوری که در این ناحیه  %74این منحیه تحدت تدمییر روندد

1. Perry & Lautenschlager
2. Lunetta
3. Fensholt

افزایشی بوده و  %6آن دارای روند تتریبی و  %20آن بددون

] [ DOI: 10.22052/6.17.1

کل  %88/71به عنوان مناسبترین شداخص پوشدش گیداهی

مراتع منحیه است .چرای دام یکی از کداربریهدای فراواندی
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.روند یا پایدار است

) مدورد2(  فاکتورهدای ارائدهشدده در جددول،واقعیت زمینی

بهطور کلی این محالعه نشدان داد سداخت شداخصهدای

ارزیابی قرار گیرد و با توجه به نیازهای پ وهشی محییان در

پوشش گیاهی فاصلهمحور از محصول سری زمانی سدنجندۀ

نتدایی

 همچندین بدر اسدا.این زمینه بده کدار گرفتده شدود

 کدده باعددث کدداهش ایددر بازتابندددگی خدداک در، مددودیس

مشتص شد بیشتر مناطق تتریدب یافتدۀ پوشدش گیداهی در

 میتواند باعث بهبود ارزیدابی،اکوسیستمهای خشک میشود

 بددین.صورت گرفتده اسدت

محلدی شدود و اطالعدات مفیددی

مناطق حاشیهای و در دستر

روند بلندمدت در مییا

سبب پیشنهاد میشود شیوۀ مدیریت مرتع و کنتدرل چدرا در

برای شناسایی تغییدرات پوشدش گیداهی در منداطق خشدک

 مراتدع،این نواحی بازنگری شود و در منداطق تتریدبشدده

 پیشدنهاد مدیگدردد در محالعدات آتدی.دراختیار ما قرار دهد

.برای دستیابی به شرایط طبیعی احیا شوند

بررسی تغییدرات روندد پوشدش گیداهی در اکوسیسدتمهدای
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Introduction
Vegetation cover is an important indicator in the arid and semi-arid areas and plays an important role in
balancing the ecosystems. Monitoring vegetation cover changes is of great importance because of vegetation
effects on the environment. This monitoring provides detailed quantitative and qualitative information. It is
therefore important to monitor dynamic changes in vegetation and to investigate the factors that are driving these
changes in order to guide regional environmental management. Changes in vegetation could be tracked by
satellite time-series data and trend analysis. Analysis of vegetation time series improves considerably our
understanding of vegetation annual changes. Touran Biosphere Reserve accommodates three areas of Wildlife
Refuge, National Park, and Protected Area. This reserve is the second largest biosphere reserve in the world. In
terms of international categories, Touran is a special habitat of steppe grasslands in Central Asia and DesertSaharas peculiar to West Asia. The aim of this research is to evaluate vegetation trend in Touran Protected Area
using MODIS vegetation time series data from 2001 to 2015.
Materials and methods
The 16-day composite MODIS VI product with 250m spatial resolution from Terra (MOD13Q1) was
downloaded from the Land Processes Distributed Active Archive Centre (LP DAAC) for the Touran protected
the area and the years from 2001 to 2015. The MOD13Q1 product includes normalized difference vegetation
index (NDVI), Enhanced Vegetation Index (EVI), infrared band, red band, and quality assessment (QA)
information. Before the time series analysis, different vegetation indices (NDVI, EVI, TSAVI1, and PVI1) were
created. Then, the vegetation indices were aggregated to monthly composites by applying the arithmetic max of
each month and standardized anomalies (Z score) of the monthly vegetation indices data were calculated to
remove the seasonality. Several studies using the more robust Theil-Sen trend analysis and Mann-Kendall tests
were conducted to explore the trend analysis of vegetation using NDVI, EVI, TSAVI1, and PVI1. A field survey
was conducted to select a suitable vegetation index.
Result
Accuracy assessment results showed the Kappa coefficient for the PVI1, TSAVI1, EVI, and NDVI indices to be
0.78971, 0.5674, 0.5288, and 0.4159, respectively. Field survey results showed that PVI1 is the best index in the
study area. According to the results of the Theil-Sen slope analysis and the Mann-Kendall test, the trend was
divided into 3 levels. Vegetation with Theil-Sen slope < 0 and Z values less than -1.96 has a significantly
decreasing trend. Vegetation with Theil-Sen slope < 0 or Theil-Sen slope > 0, but with Z values ranging from 1.96 to 1.96 has no trend, and vegetation with Theil-Sen slope > 0 and Z > 1.96 has a significantly increasing
trend. Results related to inter-annual trends show that vegetation degradation or decreasing trend occur in the
northeast, east, and southeast, as well as the west and southwest region. Vegetation cover improves in central and
southern of Touran protected area. Areas without a trend or stable regions are dispersed in the entire region.
Vegetation cover improves in central and southern of Touran protected area. Areas without trend or stable
regions are dispersed in the entire region. Results indicated that vegetation cover declines in 30% of Touran
protected area, vegetation cover increases in 26% of study area but in 44% of Touran protected area no trend in
vegetation cover was detected.
Discussion and Conclusion
Combining methods including the coefficient of variation, the Theil-Sen median trend analysis, and the MannKendall test provide an effective way to investigate the characteristics of variations in vegetation. According to
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experts in this area, the overgrazing on rangelands of this area is one of the dangers that threaten the biosphere
reserve. Overall, this study showed that the creation of distant-base vegetation indexes from the MODIS Time
Series product could improve the evaluation of the long-term trend on a local scale. The method of this paper
provides useful information for identifying vegetation changes in arid and semi-arid areas. For future studies, it
is suggested studying the changes in vegetation trends in arid ecosystems in order to evaluate remote-sensing
time-series images.
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