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A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
Climate variables and their fluctuations dramatically affect terrestrial 

ecosystems and their variations. Vegetation indices have been used in 

numerous studies to investigate the relationship between ecosystem 

changes and climate parameters. In this study, GIS based spatiotemporal 

analyses were applied to model the relationship between vegetation 

variations based on the EVI-MODIS and its response to land surface 

temperature (LST) and rainfall in Mazandaran province during the period 

of 2000-2016. The LST parameter was derived from the MODIS data and 

rainfall parameter was achieved via meteorological station data in the 

region. Correlation and linear regression analyses were used to study the 

relationship between spatiotemporal enhanced vegetation index (EVI) and 

two climatic parameters. The findings indicated that the EVI had a rising 

trend over the study period which was mostly due to the increase in paddy 

fields. There was also a significant spatial correlation between EVI and 

LST which was significant and direct in the winter months and reversed 

during summer. The tabulate area analysis showed that throughout the 

winter months the spatial distribution of the highest EVI pixels matched to 

the maximum temperature pixels (20 to 27 °C), while during June to 

September, the maximum EVI values were related to the areas in which the 

LST was less than 25 °C. Although there was no significant relationship 

between EVI/MODIS and rainfall in studied area, they reached a peak with 

a lag time of 1/5 to 2/5 months in the spring. The final results showed that 

the temperature is the main EVI climate factor in region and MODIS 

products have high potential to reveal the spatiotemporal dynamics of 

vegetation, the impact of human factors and its relation with the climatic 

factors of temperature and rainfall in the region. 
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مکانی تغییرات پوشش گیاهی در استان مازندران باا ناارار    - آشکارسازی ارتباط زمانی

 اقلیمی

 2، بهزاد امرایی*1محدثه قنبری مطلق

 زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانو محیط گروه جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی 1

 نور، تهران، ایراناه پیامشناسی، دانشگگروه زیست 2

 چکیده  مشخّصات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
هاا  های خشکی و تغییرات آنگیری روی اکوسیستمطور چشممتغیّرهای اقلیمی و نوسانات آن به

هاای گیااهی بارای بررسای ارتباا  بایر تغییارات        های بسیاری از شاخصدر پژوهشاثرگذارند. 

است. در نوشتار پیش رو، از آنالیز مکانی و زمانی  ها و پارامترهای اقلیمی استفاده شدهاکوسیستم

پوشاش  شاخص سازی رابطة تغییرات پوشش گیاهی برپایة برای مدل سیستم اطّالعات جغرافیایی

و باار  در اساتان    ماادی  و پاساآ آن باه دماای ساطن زمایر      ة سنجندة شدگیاهی بارزسازی

استفاده شد. پارامتر دمای سطن زمیر از اطّالعات ماهوارة  2016تا  2000مازندران در بازة زمانی 

دسات آماد.   هاای هواشناسای منطقاه باه    مادی  و پارامتر بار  با استفاده از اطّالعاات ایساتگاه  

پوشش گیاهی شاخص  مکانی -ی زمان ةرابط یبررس رایبسیون خطّی و رگر یهمبستگ هایزیآنال

نتایج بیانگر آن بود که طی دورة مورد بررسی، متوسّط شااخص   انجام گرفت. یمیو دو پارامتر اقل

های جنگلای اساتان روناد    روند افزایشی در طول داشته است؛ درحالی که عرصه سبزینگی استان

های میدانی ایر تناقض را با افزایش اند. نتایج بررسین دادهکاهشی را طی دورة مورد پژوهش نشا

داد. نتایج تحلیا  همبساتگی نشاان داد کاه همبساتگی مکاانی       در شالیزارهای منطقه نشان می

 ،زمستان یهادر ماهداشته که با دمای سطن زمیر وجود دینامیک پوشش گیاهی داری بیر معنی

داد  نشاان آنالیز تحلی  انطبااقی  . بوده استمعکوس و مستقیم و در تابستان دار یارتبا  معن ایر

شاخص پوشاش گیااهی   مقدار  ریشتریبا ب یهاکس یپ مکانی عیزمستان، توز یهاکه درطول ماه

کاه در طاول    ی، درحاله( مطابقت داشتگراددرجة سانتی 27تا  20)دما با حداکثر  یهاکس یپ با

 25کمتار از  دماای  کاه   باود  یمربو  به منااطق  پوشش گیاهی ریژوئر تا سپتامبر، حداکثر مقاد

صورت فضایی با تاخخیری دوماهاه در   امّا همبستگی پوشش گیاهی با بار  به داشته است؛ درجه

 رسد. فص  بهار به پیک می

 تاریخچة مقاله:
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 مهمقدّ
 فتوسانتز، همچاون   هاایی تالیّفعّراه از خشکی، اکوسیستم در آب و خاک اتمسفر، بیر رابطمثابة بهپوشش گیاهی 

 آب،ة چرخا  کاربر،  جهاانی ة چرخا  تنظایم  دری مهمّا  نقش مواری،ناه و دویآلب ضریب تغییردادن ق،تعرّ و تبخیر

 و 3باائو  ؛1998 ،2پوکاارد  و ریچاارد  ؛2010 همکااران،  و 1)ژونا   کندمی بازی جهانی اقلیم ثبات و نرژیا تبادالت

 کاه  طاوری باه  ؛(2018 ،همکااران  و 6لاوآن  ؛2014 همکاران، و 5 گو ؛2013 همکاران، و 4چوآی ؛2014 همکاران،

 اطراف محیط در تغییرات ةدهندبازتاب ،یجامع اخصش منزلةبه ،آن کمیت و کیفیت در نوسانات و تغییرات نوعره

 ؛2014 همکاران، و 9لیلی ؛2018 همکاران، و 8هی ؛2008 همکاران، و 7)ژن است آن بر حاکم اقلیمی شرایط و آن

 محیطای  عام  عنوانبه اقلیم که دهدمی نشان مطالعات .(ب 2014 همکاران، و 11وگ ؛2007 همکاران، و 10دین 

 درپوشش گیاهی  انواع پراکنش در زیادی سیارب سهم - بار  و دما اصلی پارامتر دوویژه به – کنندهکنترل و غالب

 ؛2018 همکاران، و )لوآن دارد یمحلّ و جهانی مقیاس در هاآن تغییرات و مکانی و زمانی عتنوّ خشکی، اکوسیستم

  (.2008 همکاران، و 13رینولدز ؛2014 همکاران، و 12چان  ؛2010 همکاران، و ژون 
 و عتناوّ  و خشکی هایاکوسیستمپوشش گیاهی  بیر متقاب  اثرات و قوی ةبطرا راستایدر محکم شواهد وجود 

 و تغییارات  ایار  زماانی  - مکاانی  الگاوی  تعییر ویژهبهپوشش گیاهی  تغییرات و پایش ةمطالع یمی،اقل هایتفاوت

 تبدی  جهانی سطن در یپژوهش هایزمینه تریراصلی از یکی به را اقلیمی مترهایپارا ،تغییرات به آن پاسآ بررسی

 همکااران،  و 14کاافمر  ؛2008 همکااران،  و ژن ؛الا   2014 همکااران،  و گو ؛1998 پوکارد، و )ریچارد است کرده

2003.)  

 با چندزمانی و طیفی چند سنسورهای از که ریبیشت اتاطاّلع با خصوص به دوری، از سنجش اخیر های پیشرفت 

 و 17)حلیمای  آماده  دسات  باه  1980 ةدها  حدود از مادی  ،16لندست ،15نواآ نظیر ها ماهواره انواع از وسیعی طی 

 هاای  رو  وسایعی  ورطا  باه  است توانسته (،2013 همکاران، و چوآی ؛2010 همکاران، و ژون  ؛2018 همکاران،

 هاای  مقیااس  در اقلیمای  پارامترهاای  با نآ ةرابط وپوشش گیاهی  تغییرات پایش و نشپراک مطالعات برای ریثّؤم

 ایار  از (.2015 همکااران،  و 19لاو  ؛2016 همکااران،  و 18)چر کند ایجاد جهانی و ای منطقه ی،محلّ ساالنه، فصلی،

 متری، 250 مکانی تفکیک توان با آن 2 و 1 باند که باند 36 با ،21آکوآ و 20ترا ةماهوار از ناسا مادی  ةسنجند میان،
                                                                                                                                                                              
1- Zhong 
2- Richard & Poccard 
3- Bao 
4- Chuai 
5- Xu 
6- Luan 
7- Xin 
8- He 
9- Leilei 
10- Ding 
11- Guo 
12- Chang 
13- Raynolds 
14- Kaufmann 
15- NOAA/AVHRR 
16- LANDSAT 
17- Halimi 
18- Chen 
19- Lu 
20- Terra 
21- AQUA 
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 هاای  پاژوهش  در وسیعی ورطبه کیلومتر یک تفکیک توان با 36 تا 8 باند و متری 500 تفکیک توان با ،7 تا 3 باند

  (.2018 همکاران، و 1)تستا است شده استفاده اخیر

 همچاون  هاا  مااهواره  از شاده اساتخرا  پوشش گیاهی  های شاخص انواع از استفاده ،مطالعات رای اشتراک وجه 

 گیاهی پوشش شاخص ،3شدهبارزسازی گیاهی پوشش شاخص ، (2.آی.وی.دی.ن)اِ شدهنرمال گیاهی تفاوت شاخص

 های شاخص (.2014 همکاران، و چان  ؛2014 همکاران، و )بائو است غیره و 4(.آی.وی.یاِ.ساِ) خاک با شدهتعدی 

 فنولوژی، بیوماس، رویش، شش،پو تا  تغییرات تراکم، تغییرات سیبرر برای مهمّ ةکنندتعییر فاکتورپوشش گیاهی 

 همکااران،  و 6حسیر ؛2016 همکاران، و 5چر ؛2014ب همکاران، و گو) هستند غیره وپوشش گیاهی  بندی طبقه

 مثاباة باه  شاده  نرماال  گیااهی  تفااوت  شااخص  (.2002 همکااران،  و 8هیوتاه  ؛2018 همکااران،  و 7مطلق ؛2017

 همکااران،  و )حسایر  اسات  اسحسّ آن پویایی و تراکم وپوشش گیاهی  درصد ،کلروفی  به شاخص، پرکاربردتریر

 ساختاری هایتغیّرم به بیشتری گوییپاسآ و اسیتحسّ ،شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص که درحالی (2017

 و های  ؛2002 همکاران، و هیوته) دارد پوشش تا  شک  معماری و نوع ، (9 .آی.یاِ.ل)اِ برگ سطن شاخص همچون

 و 13فاومپیال  ؛2014 همکااران،  و 12زونگرانا ؛2010 همکاران، و 11لی ؛2003 همکاران، و 10وان  ؛2018 همکاران،

  (.2015 همکاران،

 در ساالنه و ماهانه بار  و نوآآ ةماهوار از شدهاستخرا  ةشدنرمال گیاهی تفاوت شاخص مکانی - زمانی راتییتغ 

 اترییا تغ بررسای شاد.   (2007) همکاران و دین  وسیلةبه تبت فالت در (1999تا  1982) ساله هفده زمانی ةباز

 در شااخص  مقاادیر  او  که داد نشان نتایج شد. محاسبه یبارندگ و هاآن ریب یهمبستگ بیضرا و یادشده شاخص

 کمابیشپوشش گیاهی  ،جنوب در اامّ ،بود کوتاه اریبس رشد فص  فالت، یغرب و یشمال مناطق در بوده، رشد فص 

 در باوده،  متفااوت  مختلا   منااطق  در یبارنادگ  زانیم و شاخص یهمبستگ .است  اشتهد رشد سال طول تمام در

 بیضار  یمکاان  عیا وزت اسات.  هبود یقو یشرق و یمرکز مناطق در اامّ ، یضع یجنوب و یشمال ،یغرب یها قسمت

 حاداکثر  و رشد فص  ر با توزیع مشابه شاخص، ایر ةساالن حداکثر مقادیر و ساالنه رمؤثّ یبارندگ ریب یهمبستگ

پوشاش   ةشدنرمال گیاهی تفاوت شاخص یزمان روند و راتییتغ  یتحل و هیتجز است.  آمدهدستبه شاخص ةساالن

 تیانشاان  کوهستانی مناطق در 2006 تا 2000 زمانی ةدور در دما و بار  اقلیمی عوام  با مادی  ةماهوارگیاهی 

 همکااران  و 14)دو است  داده ارائه یزمان یسر یک در آن روند و ریزم سطن اترییتغ یالگو از یجامع ریتصو چیر،

نسبت  دما، و داشته باالیی همبستگی فاکتورها ایر با یگیاه رشد که داد نشان مطالعه ایر نتایج همچنیر ؛(2008

  .است گیاهی ةدور رشد تغییرات در تخثیرگذارتری عام به بار ، 

 یدماا  ،مادی ( ةماهوار ةشدنرمال گیاهی تفاوت )شاخص پوشش گیاهی یزمان و یمکان عیتوز  یتحل و هیتجز 
                                                                                                                                                                              
1- Testa 

2- Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

3- Enhanced Vegetation Index (EVI) 

4- Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) 

5- Chen 

6- Hussein 

7- Motlagh 

8- Huete 

9- Leaf Area Index (LAI) 

10- Wang 

11- Li 

12- Zoungrana 

13- Phompila 

14- Dou 
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 بیر همبستگی ضریب که داد اننش ،تبت در ساله 25 زمانی ةباز در عام  سه ایر روابط و یبارندگ و 1ریزم سطن

 بیشاتریر  سپتامبر ماه در بار  وپوشش گیاهی  بیر و کمتریر جوالی ماه در زمیر سطن دمای وپوشش گیاهی 

 پوشاش گیااهی   ةشاد نرماال  گیااهی  تفاوت شاخص زمانی و فضایی تغییرات (.2014 همکاران، و )لیلی است بوده

 2011 تاا  1982 زمانی ةدور برای ایهتغیّرم چند رگرسیونی مدل براساس ،آن بر رمؤثّ اقلیمی عوام  و نوآآ ةماهوار

 در شدهنرمال گیاهی تفاوت شاخص که شد صمشخّ درنهایت و بررسی (2015) همکاران و 2کیو وسیلةبه چیر در

پوشش گیااهی   شاخص با اقلیمی پارامترهای تعام  اامّ ؛است هافتی شیافزا یدار یمعن طورهب منطقه در رشد فص 

 قاب  راتتغیی مطالعه مورد ةمنطق از %6 از شیب همچنیر ؛کندمی عم  زمانی تخخیر با و بوده پیچیده شدهاستفاده

 هاای  زمیر ،تیّپرجمع مناطق در شتریب مناطق ریا .ستا کرده تجربه را یانسان اثرات از یناشپوشش گیاهی  هتوجّ

  داشتند. قرار شده حفاظت مناطق و هاکاری  جنگ  ،یکشاورز

 از اساتفاده  باا  پوشاش گیااهی   با دما و نسبی رطوبت بار ، اقلیمی های رمتغیّ همبستگی بررسی نیز ایران در 

 زاگارس  ةمنطق در هتغیّرم چند رگرسیون و آمار زمیر رو  و نواآ ةماهوار ةشدنرمال گیاهی تفاوت شاخص اتاطاّلع

 و باار   باا  اامّا  ،تربااال  بیشینه، دمای و نسبی رطوبت با شدهنرمال گیاهی تفاوت شاخص همبستگی که داد نشان

 یک نسبی رطوبت و دما به و پیش ماه دو بار  به منطقه ایر گیاهی پوشش همچنیر ؛است ترپاییر کمینه دمای

 آن ارتباا   و رویش فص  در مراتع پوشش گیاهی تغییرات .(1390 همکاران، و زاده)فر  است داده پاسآ قب  ماه

 از اساتفاده  باا  2011 تا 2000 هایسال بیر در را نسبی رطوبت و دما بارندگی، طمتوسّ شام  اقلیمی عام  سه با

 مدل براساس .شد پایش البرز استان در 4.ماِ.تی و 3پالس .ماِ.تی.ای لندست ةماهوار ةشدنرمال گیاهی تفاوت شاخص

 را مثبات  اثار  بیشتریر ،بار  ةساالن طمتوسّ و بهمر اسفند، شهریور، آبان، هایماه بارندگی ترتیببه ،آمده تدسهب

 ةدور گیااهی  پوشش با داری معنی ةرابط نسبی رطوبت و دما فاکتورهای اامّ ،داشته استان مرتعی گیاهان رشد برای

  ندارند. نظر مورد

 گیااهی  پوشاش  میازان  ،2000 ساال  از پا   که داد نشان استان ایر درپوشش گیاهی  تغییرات روند بررسی 

 ساطن  تغییارات  همچنایر  ؛(1394 همکاران، و توس  )حسینی است یافته افزایش دوباره 2011 سال در و کاهش

دهندة نشان قشم و خمیر بندر بیر هایجنگ  در اقلیمی نوسانات به هتوجّ با هرمزگان استان در مانگرو هایجنگ 

تاا   1984) مطالعاه  د ماور  هایسال طی حرا هایجنگ  سطن و اقلیمی عوام  از هریک میان دار معنی ارتبا  دنبو

 و بجناورد  شهرساتان  گیااهی  پوشاش  مساحت تغییرات ةمحاسب (.1394 همکاران، و )خورانی است بوده (،2009

 گیاهی تفاوت شاخص از استفاده با 2017 تا 1991 زمانی ةباز در تغییرات ایر با بار  و زمیر سطن دمای ارتبا 

پوشاش   ةطبقا  اامّا  داشاته، پوشش گیااهی   مساحت کاهش از نشان .ماِ.تی و .آی.ال .او لندست ةماهوار ةشدنرمال

  است. داشته کاهشی روند ،طمتوسّ پوشش گیاهی ةطبق و افزایشی روند ،متراکم گیاهی

 باار   مجماوع  میاانگیر  اناد.  هاشتد یتر پاییر دمای نقا  به سایر نسبت ،متراکم پوشش گیاهی داری مناطق 

 ایار  در؛ (1397 همکااران،  و )کرمای  اسات  داده نشان افزایشی روند ،ساالنه دمای میانگیر و کاهشی روند هساالن

 ةکنناد خازان  بارگ  پهار  هاای جنگا   وجود باال، زیستی عوّتن معتدل، اقلیم داشتر دلی به ،مازندران استان راستا،

 هاای  کااربری  وجاود  باال، تجمعیّ بسیار، های رودخانه و ها چشمه البرز، های کوه با مجاورت وسیع، مراتع کانی،هیر

 الگوی یافتر هدف با حاضر ةمطالع است. گرفته  قرار حاضر پژوهش در غیره و توریسم باغداری، و کشاورزی مختل 
                                                                                                                                                                              
1- LST 

2- Qu 

3- ETM+ 

4- TM 
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 شامال  در درانمازن استان در بار  و زمیر سطن دمای اقلیمیتغیّر م دو باپوشش گیاهی  مکانی - زمانی تغییرات

  .شد انجام ایران

 بررسی مورد ةمنطق فیمعرّ
 حادود  مسااحتی  شارقی  طول 54° 08ʹتا  50° 21ʹعرض شمالی و  36° 58ʹتا  36° 46ʹ بیر مازندران استان

 جنوب از و خزر دریای به شمال از (.2017 همکاران، و 1بورخانی )امیر است گرفته بردر را مربع کیلومتر 4/23756
 ساطن  از تار پااییر  متار  25 از زیااد  ارتفاعی ةدامن ،رویرا از است؛ محدود هیرکانی های جنگ  و البرزکوه رشته به

 دومارتر رو  براساس استان اقلیم (.1 شک ) شود می دیده استان ایر در یادر سطن از متری 5595 تا آزاد دریای
 کوهساتانی  هاای قسامت  در مرطوبنیمه و شرق در ای مدیترانه مرکز، در مرطوب غرب، در مرطوب خیلی ةطبق از

 نوشهر و رامسر در مترمیلی 1380 تا بیشه سیاه در مترمیلی 420 از ساالنه  بار طمتوسّ است. شده داده تشخیص
 اسات  خازر  دریای سواح  در گرادسانتی ةدرج 18 حدود تا 10 از مختل  نقا  در نیز آن ةساالن دمای طمتوسّ و

 قطاب  ،فاراوان  آب مناابع  و مناساب  اقلایم  خیاز، حاصا   خاک داشتر با استان ایر (.2016 همکاران، و 2)عمادی
 است. داده جای خود در را نفر 3073943یش از ب تیجمعیّ و بوده برنج مزارعویژه هب ایران در کشاورزی

 ها روش و مواد
 مادیس ةسنجند از شدهاستخراج گیاهی پوشش شاخص ای داده پایگاه

 شاده  استفاده مادی  ةسنجند اتاطاّلع از آمدهدست به ةشدبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص از حاضر پژوهش در
 تکاما   و توساعه  آن کیفیات  بااالبردن  منظوربه و شدهنرمال گیاهی تفاوت شاخص براساس یادشده شاخص است.
 و لی ؛2015 همکاران، و لو ؛2016 همکاران، و )چر کند می حذف را اتمسفری نویزهای و ینهزم پ  اثرات و یافته

  (.2014 همکاران، و زونگرانا ؛2010 همکاران،

 
 استان مازندران در ایران. موقعیّت 1شکل 

                                                                                                                                                                              
1- Amiri-Bourkhani 
2- Emadi 
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، شاخص مهم کمّی است که وضعیّت رویش پوشش گیاهی سطن زمیر را شدهپوشش گیاهی بارزسازیشاخص 

های زمینی دارد )هی و همکاران، ای اکوسیتم دادن تغییرات منطقهبازتاب داده و تغییرات آن، نقش مهمّی در نشان

 (:2002شود )هیوته و همکاران،  محاسبه می 1اس رابطة ب(. ایر شاخص براس 2014؛ گو و همکاران، 2018

×EVI=G 1رابطة 
(NIR-RED)

(NIR+C1×RED-C2×BLUE+L)
 

 (3 )باناد  آبای  و (2 )باند نزدیک قرمز مادون (،1 )باند قرمز باندهای بازتاب ترتیببه :BLUE و RED، NIR که 

 ماادی   ةشاد بارزساازی پوشش گیاهی  شاخص الگوریتم ساخت برای شدهساخته ضرایب :G و C2 و L، C1 است.

 :C2 و C1 شاود.  مای  گرفته درنظر 1 با برابر و اکخ ةزمینپ  یا پوشش تا  ةزمینپ  تنظیم فاکتور :L که ندهست

  .است 5/2 با برابر و تجمیع فاکتور G و 5/7 و 6 معادل ترتیببه هاآن مقادیر و ندهست هاائروس  پایداری ضرایب
منظور ساخت پایگاه اطاّلعاتی سری زمانی شااخص ماورد نظار از محصاول شاانزده روزة      در پژوهش حاضر، به 

ساال هار    یدر طا  ،محصاول  ریا ا شد. متر استفاده  250با دقّت مکانی  1پوشش گیاهی بارزشدة سنجندة مادی 
 .ردیا گ یقارار ما   کاا یآمر ةحدمتّ تاالیاسازمان ملّی هوانوردی و فضایی  تیسا یشده و رو دیتول بارکیروز  شانزده

های ساال، مرباو  باه     تمامی ماه یزمان یها یسر، h22v06و  h22v05 های زونمطالعة  ةمحدود بهتصاویر مربو  
محصاوالت  ازآنجاکاه   (.1)جدول  2از سایت ناسا استخرا  شد -تصویر  391درمجموع  - 2016 تا 2000 یهاسال
 در محیط جی.آی.اِس. زهایسا کس یپد. نداشتن شربه پروجک یازین د،هستن 3دالینوسیس پروجکشر ستمیس یدارا
 د. شدن 4مقیاسهم لومتریک یک مقیاس به

 اقلیمی اتاطاّلع ای داده پایگاه
 20 از باار   به مربو  اتاطاّلع بودند. بار  و زمیر سطن دمای شام  مطالعه ایر رد بررسی مورد اقلیم اتاطاّلع

 ،آن از پ  .(2 )جدول دش استخرا  5ایران هواشناسی سایت از منطقه در موجود سنجی باران و هواشناسی ایستگاه
  .شد استفاده بار  ةالی تولید یبرا .ساِ.آی.جی محیط در 6جین  کری یابی درون رو  از

  مادیس ةماهوار 1 کیو 13 .دی.او.ماِ محصول از شدهبارزسازی گیاهی پوشش شاخص ایداده اهپایگ صاتمشخّ .1 جدول

 تصاویر کلّ تعداد تصاویر تاریخ ماه ردیف

 34 ژانویه 17 و 1 روزهای ژانویه 1

 34 فوریه 18 و 2 روزهای فوریه 2

 34 22 و 6 روزهای مارس 3

 34 23 و 7 روزهای آپری  4

 34 25 و 9 روزهای می 5

 34 26 و 10 روزهای ژوئر 6

 34 28 و 12 روزهای جوالی 7

 34 29 و 3 روزهای اگوست 8

 34 30 و 14 روزهای سپتامبر 9

 17 16 روز اکتبر 10

 34 17 و 1 روزهای نوامبر 11

 34 18 و 2 روزهای دسامبر 12

 تصویر 391  مجموع 

                                                                                                                                                                              
1- MOD13Q1 
2- https://modis.gsfc.nasa.gov 
3- Sinusoidal Projection 
4- Resampling 
5- www.irimo.ir 
6- Kriging 
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 های هواشناسی مورد استفاده در مطالعه در استان مازندران  . مشخّصات ایستگاه2جدول  

 ردیف نوع ایستگاه ارتفاع جغرافیایی طول عرض جغرافیایی ایستگاه نوع
 1 نوشهر -9/20  51° 03ʹ  36° 39ʹ سینوپتیک

 2 رامسر -20  50° 40ʹ  36° 54ʹ سینوپتیک

 3 سیاه بیشه 4/1855  51° 18ʹ  36° 15ʹ سینوپتیک

 4 ساری 132  53° 00ʹ  36° 33ʹ سینوپتیک
 5 بابلسر 20  52° 39ʹ  36° 43ʹ سینوپتیک
 6 قائم شهر 2/51  52° 46ʹ  36° 27ʹ سینوپتیک
 7 آم  76  51° 18ʹ  36° 28ʹ سینوپتیک
 8 کیاسر 1378  53° 32ʹ  36° 14ʹ سینوپتیک

 9 محمود آباد -25  52° 15ʹ  36° 37ʹ سنجی  باران
 10 جفاکنده 90  53° 55ʹ  36° 44ʹ سنجی  باران
 11 شیرگاه 259  52° 53ʹ  36° 18ʹ سنجی باران
 12 دارابکال 115  53° 15ʹ  36° 33ʹ  سنجی باران
 13 سفید چاه 1046  53° 52ʹ  36° 36ʹ  سنجی باران
 14 عباس آباد بهشهر 408  53° 35ʹ  36° 39ʹ  سنجی باران
 15 پ  سفید 682  53° 03ʹ  36° 06ʹ  سنجی باران

سانجندة   1اطاّلعات سری زمانی محصول دماای ساطن زمایر   منظور استخرا  مقادیر دمای سطن زمیر، از به 

تصاویر ساری    391کیلومتر و رزولوشر زمانی هشت روزه استفاده شد. تعاداد   1×1مادی  با توان تفکیک مکانی 

  زمانی دمای سطن زمیر مربو  به دورة مورد مطالعه استفاده شد.

 اقلیمی هایتغیّرم و شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص همبستگی آنالیز

تغیّار  م دو بایر  یخطّا  مبساتگی ه ةرابطا  بارآورد  منظوربه پیرسون همبستگی آنالیز ضریب از نوشتار پیش رو در

 از و - شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص - وابستهتغیّر م و - ساالنه بار  طمتوسّ و زمیر سطن دمای - مستق 

 همکااران،  و )چاوآی  شاد  اساتفاده  مطالعه ةدور طول در شاخص روند سازی شبیه منظور به یخطّ رگرسیون آنالیز

 یروشا  کاه  2انطبااقی  تحلی  فضایی آمار آنالیز از درادامه (.2014 همکاران، و بائو ؛2016 همکاران، و چر ؛2013

 شد. استفاده است، .ساِ.آی.جی محیط در شاخص و اقلیمی اتیاطاّلع های الیه بیر ارتبا  آشکارسازی برای تحلیلی

 منظاور به .شد ارزیابی دما مانند یدیگرتغیّر م مختل  طبقات درپوشش گیاهی  مانند یتغیّرم وزیعت ،رو  ایر در

 د.شا  اساتفاده  یخطّا  رگرسایون  آنالیز از ،شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص و اقلیمی پارامترهای ارتبا  یافتر

  .شد اجرا 05/0 داری معنی سطن در و آماری و دور از سنجش های افزارنرم محیط در آنالیزها مامیت

  نتایج

 مطالعه مورد ةمنطق در شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص زمانی - مکانی تغییرات الگوی

 و مکاانی  الگاوی  تا ستا ضروری منطقه، های اکوسیستم و اقلیمی هایتغیّرم تغییرات بیر تعامالت درک منظوربه

 رگرسایونی  رواباط  براسااس  شاده بارزساازی پوشاش گیااهی    شاخص روند نوسانات آید. دست به آی.وی.ای زمانی

 اسااس،  ایار  بار  .شاد  بررسی 2016تا  2000 مطالعه ةدور طول در شاخص ةساالن طمتوسّ مقادیر از آمدهدست به

 سایر  خاطّ  ل،اوّ هنگاا  در .(2 )شاک   شد ساخته مازندران استان در شاخص ةساالن متوسط خطّ و تغییرات منحنی

 نشاان  را استانپوشش گیاهی  تغییرات روی اقلیمی رهایپارامت ساله( سهتا  دو) تمدّکوتاه ای دوره اثرات منحنی،

                                                                                                                                                                              
1- MOD11A2 

2- Tabulate area 
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 مطالعاه  زمانی ةدور طی درپوشش گیاهی  به مربو  شاخص طمتوسّ دارد. صعودی سیر ،نمودار یکلّ روند دهد. می

 تغییارات  روناد  اسات.  باوده  2000 ساال  در 42/0 آن کمتاریر  و 2011 سال در 48/0 آن مقادیر باالتریر ،45/0

 شاخص ایر تغییرات یخطّ روند که داد نشان )ب( 3 و )ال ( 3 شک  در ترتیببه تابستان و بهار فص  در شاخص

  است. داشته بیشتری نوسانات نسبت تابستان فص  در

 
 2016 تا 2000 ةدور طی در مازندران استان در ساالنه طمتوسّ ةشدبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص تغییرات روند .2 شکل

 

 
پوشش  شاخص تغییرات روند ب: و بهار فصل در ساالنه طمتوسّ ةشدبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص تغییرات روند الف: .3 شکل

 2016تا  2000 ةدور طی در مازندران استان در تابستان فصل در ساالنه طمتوسّ ةشدبارزسازیگیاهی 



 45 مکانی تغییرات پوشش گیاهی در استان مازندران با عناصر اقلیمی -آشکارسازی ارتباط زمانی 
 

 طبقه سه از هرکدام مساحت و 2016 و 2010 ،2005 ،2000 زمانی ةفاصلچهار  در شاخص مکانی عتوزی 

 مکانی توزیع د،شو می مشاهده شک  ایر در که طورهمان .(3 جدول و 4 )شک  است شده ارائه گیاهی پوشش

 که شاخص >2/0 با طبقه است. شده هئارا شاخص مقادیر از طبقه سه تفکیکبه منطقه سطن در گیاهی پوشش

 <4/0 با طبقه است. گرفته بردر را استان جنوب بایر های زمیر یاپوشش گیاهی  فاقد هایزمیر معمولطور  به

 .ستا  مشاهده قاب  جنگلی نواحی ةحاشی یها بخش در است، برنج زارهایکشت شام  که نیز 2/0< شاخص

 کشیده شدهغربی  -صورت نوار ممتد شرقی شود که بهشاخص( دیده می>4/0های جنگلی )نهایت پهنهدر

 (.2019، 1است )هاشم و همکاران

 در دهد، می نشان را استان جنگلی های نهپه درواقع که (شاخص >4/0) با طبقه د،شو می مشاهده که طورهمان 

 پهناه  ایار  2005 ساال  در کاه  درحاالی  ؛داده اختصااص  خود به را استان ک ّ مساحت از %37 حدود 2000 سال

 کاهشی روند پهنه ایر نیز 2016 و 2010 ةدور در است. داده اختصاص خود به را استان ک ّ از %36 برابر مساحتی

  است. داده اختصاص خودبه را استان مساحت از %32 و %34 ترتیببه و داشته

 شاود، روناد   های کشاورزی می که بیشتر شام  زمیر 2/0<شاخص  <4/0 طی دورة آماری مورد بررسی، طبقة 

افزایشی قاب  توجّهی داشته است. افزایش مساحت ایر طبقه که ناشی از توسعة کشاورزی در سطن استان است، با 

 (.5شاخص( جبران شده است )شک   >2/0های بایر ) شاخص( و زمیر >4/0) ها کاهش مساحت دو طبقة جنگ 

 
 )با تفکیک پنج ساله( 2016تا  2000مطالعه . توزیع مکانی سه طبقه پوشش گیاهی در چهار فاصلة زمانی دورة 4شکل 

                                                                                                                                                                              
1- Hashim 



 55-37( 1399) 35/ جغرافیا و پایداری محیط مطلق و امرایی قنبری 46
 

 مازندران استان سطح در مطالعه ةدور طی در آن تغییرات وپوشش گیاهی  طبقات مساحت .3 جدول

پوشش گیاهی  شاخص طبقات

 شدهبارزسازی

2000 2005 2010 2016 

 )کیلومتر سطح

 مربع(
% 

 )کیلومتر سطح

 مربع(
% 

 )کیلومتر سطح

 مربع(
% 

 )کیلومتر سطح

 مربع(
% 

 پوشش گیاهی فاقد هایزمیر

 (شاخص >2/0)
9344 39 7667 32 6948 29 6229 26 

 برنج( )مزارع کشاورزی هایزمیر

 (2/0< شاخص <2/0)
5750 24 7427 31 8865 37 9823 41 

 آمیخته برگپهر هایجنگ 

 (شاخص >4/0)
8865 37 8625 36 8146 34 7667 32 

 
 مازندران استان در مطالعه ةدور زمانی ةفاصل چهار درپوشش گیاهی  طبقات مساحت تغییرات روند .5 شکل

 در زمـی   سطح دمای پارامتر و شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص زمانی - مکانی همبستگی آنالیز

 مطالعه ةمنطق

پوشاش گیااهی    شااخص  و فاکتورها ایر بیر ةرابط ،پوشش گیاهی روی لیمیاق فاکتورهای اثرات بررسی منظوربه

 ساطن  دماای  و شاخص ایر ةرابط یکلّ صورت شد. بررسی فصلی و ماهانه سمقیا در ساالنه طمتوسّ ةشدبارزسازی

 که زمیر سطن دمای و شاخص مقادیر ةسال هفده ةماهان طمتوسّ است. بوده دار معنی مطالعه مورد ةمنطق در زمیر

 تا ژوئر زمانی ةباز در و ژوئر ماه در شاخص مقادیر حداکثر (.7 و 6 )شک  دش استخرا  مادی  ةماهوار های داده از

 نشاان  مادی  ةماهوار از شدهاستخرا  زمیر سطن دمای ةماهان مقادیر طمتوسّ .(6 )شک  است شده دیده سپتامبر

  .(7 )شک  ندهست همطالعمورد  ةمنطق در هاماه تریرسرد و تریرگرم ترتیببه ژانویه و جوالی های ماه که دهد می

 همبساتگی  بااالتریر  کاه  داد نشاان تغیّار  م دو بیر ساله هفده ةماهان طمتوسّ مکانی همبستگی ماتری  نتایج 

 هاماه ایر در .(4 )جدول است شده مشاهده دسامبر و مارس فوریه، ژانویه، های ماه در ترتیببهتغیّر م دو بیر مکانی

 درتغیّار  م دو ةرابطا  کاه  طوری به ؛است شده مشاهده باالتر زمیر سطن دمای با مناطق در شاخص مقادیر حداکثر

 دار معنی و منفی سپتامبر تا می هایاهم فواص  در هاآن مکانی همبستگی درمقاب ، و بوده مثبت شده،یاد ماه چهار

  (.P value=0.05) است بوده
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 تیره سبز هایپیکسل ،مطالعهمورد  ةمنطق در شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص ةسال هفده ةماهان طمتوسّ مکانی توزیع .6 شکل

 .دهد می نشان را مقادیر تری پایی  ،قرمز هایپیکسل که درحالی ؛دهد می نشان را شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص مقادیر باالتری 

 
 مقادیر باالتری  ،تیره قرمز هایپیکسل مطالعه، ة موردمنطق در (C°) زمی  سطح دمای ةسال ة هفدهماهان طمتوسّ مکانی توزیع .7 شکل

 دهد.می نشان را مقادیر تری ایی پ ،تیره آبی هایپیکسل که درحالی ؛دهدمی نشان را زمی  سطح دمای
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 شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص با بارش و (C°) زمی  سطح دمای ةسال هفده ةماهان طمتوسّ بی  (R) مکانی همبستگی .4 جدول

 (P value =0/05) مطالعه موردة منطق سطح در

 سطح دمای و شده بارزسازیپوشش گیاهی  شاخص متوسط مکانی همبستگی

 زمی 

 و زمی  سطح دمای طمتوسّ مکانی همبستگی

 بارش

 داریمعنی سطح مکانی همبستگی داریمعنی سطح مکانی همبستگی هاماه

 85/0 -02/0 008/0 83/0 ژانویه

 22/0 -17/0 008/0 81/0 فوریه

 041/0 -29/0 01/0 72/0 مارس

 045/0 -27/0 072/0 31/0 آوری 

 27/0 -12/0 025/0 -14/0 می

 87/0 -01/0 02/0 -58/0 ژوئر

 95/0 005/0 02/0 -59/0 جوالی

 85/0 -05/0 03/0 -46/0 آگوست

 95/0 017/0 03/0 -29/0 سپتامبر

 85/0 02/0 39/0 10/0 اکتبر

 85/0 -02/0 02/0 65/0 نوامبر

 85/0 -02/0 01/0 76/0 دسامبر

 نشاان  را زمیر سطن دمای و شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص روند ةاستانداردشد مقادیر که (ال ) 8 شک  در

 است: شده داده تشخیص نمودار ایر در روشنیبه همبستگی الگوی سه دهد. می

 زمایر  سطن دمای که،تاجایی نداشته، همبستگی نظربه زمیر سطن دمای و شاخص که می انتهای تا ژانویه از -1

  است. رفته باال دوباره و کرده سقو  مارس ماه در ابتدایی صورتبه شاخص که درحالی مانده ثابت کمابیش

 همبساتگی  باا  یکنواخت کاهشی و افزایش روند زمیر سطن دمای و شاخص هردوی ،آگوست انتهای تا ژوئر از -2

  است. بوده زمیر سطن دمای دنبالبه زمانی خیرخت با شاخص که جایی تا باال مکانی

 دارند. باهم باالیی همبستگی زمیر سطن دمای و شاخص ،دسامبر انتهای تا سپتامبر از -3

 شااخص  مقادیر حداکثر دارای های پیکس  ،زمستان هایماه در که است هداد نشان انطباقی تحلی  آنالیز نتایج  

 اسات،  شاده  مشااهده  جنگلای(  )منااطق  اساتان  غارب  شمال و مرکزی نواحی شرق، بخش در عمده صورت به که

 1اسات  داشاته  پوشاانی هم (گرادسانتی ةدرج 25تا  16) زمیر سطن دمای حداکثر مقادیر با مکانی کامالً صورت به

  .(7 و 6 هایشک  و 5 )جدول

 زمی  سطح دمای و شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص بی  انطباقی تحلیل آنالیز .5 جدول

 شرح

پوشش گیاهی  شاخص ةدامن

مورد  ةدور در شدهبارزسازی

 (˚C) مطالعه

 با مکانی صورتبه که زمی  سطح دمای ةدامن

 شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص

 (˚C) شده پوشانی هم

 مطالعه ةدور

 دمای حداکثر با شاخص حداکثر
 دارد پوشانیهم زمیر سطن

 25 تا 16 27 تا -19
 مارس و دسامبر
 سرد( )فص 

 دمای طمتوسّ با شاخص حداکثر
 دارد پوشانیهم زمیر سطن

 25 تا 1/12 37 تا -15
 و اکتبر می، آوری ،
 میانه( )فص  نوامبر

 تا 12 مقادیر با شاخص حداکثر
 زمیر سطن دمای ةدرج 27

 دارد پوشانی هم

 27 تا 12 6/41 تا 6/4
 سپتامبر و ژوئر

 گرم( )فص 

                                                                                                                                                                              
1- Spatially matched 
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تر با کاربری کشااورزی )مازارع بارنج(    گراد( در مناطق شرقیدرجة سانتی 39تا  32های گرم ) پیکس  در بهار 
شاان  هایی که مقادیر دمای سطن زمیر با پیکس  های دارای حداکثر مقادیر شاخص مشاهده شده است، امّا پیکس 

ی دمای سطن زمیر در فص  تابستان پوشانی داشته است. توزیع مکانگراد است، همدرجة سانتی 27تا  16درحدود 
طوری که باالتریر مقاادیر دماای ساطن    الگوی کمابیش مشابهی با الگوی دمای سطن زمیر در فص  بهار دارد. به

گراد در همان مناطق دیاده شاده اسات. در مااه ژوئار، همبساتگی مکاانی        درجة سانتی 42تا  34زمیر با دامنه 
در تطابق با حداق  مقاادیر   که حداکثر مقادیر شاخصده شده تاجاییمعکوسی بیر شاخص و دمای سطن زمیر دی

بیشتر در دامنة دمایی  های سبز دارای حداکثر مقادیر شاخص دمای سطن زمیر بوده است و در ماه جوالی پیکس 
 گراد دیده شده است. درجة سانتی 27تا  12

 ة مـورد منطق در بارش پارامتر و شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص زمانی - مکانی همبستگی آنالیز

 مطالعه
 طمتوسّ است. بوده معنی بی منطقه در شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص و بار  مکانی همبستگی یکلّ صورت
 و دیابا  مای  کااهش  غارب  باه  شرق از بار  عتوزی که دهد می نشان مازندران استان در را بار  ةسال ة هفدهماهان

 دیده شک  ایر در کهتاجایی (.9 )شک  دهد می رخ )آگوست( تابستان در آن حداق  و پاییز فص  در بار  حداکثر
 رخ کاسپیر( دریای ة)کنار غرب شمال و شمال در (>ماه متر/میلی 60) بار  حداکثر یک پاییز فص  در شود، می
 باار   مقاادیر  گرم، فص  در .شد دیده مناطق همان در (>ماه متر/میلی 50) بار  حداکثر زمستان در است. داده
 دهاد  می نشان شاخص و بار  توزیع مکانی همبستگی یابد. می کاهش ماه در مترمیلی 15 تا داریمعنی صورت به
 (.4 )جدول دهد می رخ باالتر دمای با مناطق در بار  حداکثر بهار، در که

طور کلّی بیر دو  دهد که به و بار  نشان می شدهپوشش گیاهی بارزسازیروند فصلی مقادیر استانداردشدة شاخص 
معنی و منفای   صورت کلّی بی ب(. بر ایر اساس، رابطة ایر دو متغیّر به 8دارد )شک   متغیّر، عدم همبستگی وجود 

 تشخیص داده شده است باوجود ایر، در ایر شک : 
 شود. می ماهه از می تا جوالی در رابطة همبستگی بار  و شاخص در بهار دیده 5/2تا  5/1تخخیری  -1
 وجود دارد.  در طی پاییز و زمستان، همبستگی مکانی بیر بار  و شاخص -2

و همچنیر شاخص و بار  برپایة  و دمای سطن زمیر شدهپوشش گیاهی بارزسازیبیر شاخص  1پراکنش نگار 
بینای  شاخص را براساس بار  و دماای ساطن زمایر، پایش     مدل رگرسیون خطّی او.اِل.اِس. ساخته شده و مقایر

 (. 11و  10کند )شک   می

 
 :ب و زمی  سطح دمای و شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص بی  ةسال هفده ةماهان طمتوسّ زمانی - مکانی همبستگی :الف .8 شکل

 شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص و بارش بی  ةسال هفده ةماهان طمتوسّ زمانی مکانی همبستگی

                                                                                                                                                                              
1- Scatterplot 
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 را بارش مقادیر باالتری  تیره آبی هایپیکسل ،مطالعه ة موردمنطق در مترمیلی به بارش ةسال هفده ةماهان طمتوسّ مکانی توزیع .9 شکل

 دهد.می نشان را مقادیر تری  پایی ،روش  آبی هایپیکسل که درحالی ؛دهدمی نشان

هاای  فصا  رابطة مکانی خطّی بیر دمای سطن زمیر ماهوارة مادی  و شاخص مااهوارة ماادی  در هاردوی     

طوری که ایر رابطه، در فص  گرم منفی و در فص  سرد مثبت اسات.  (. به10تابستان و زمستان وجود دارد )شک  

 و گرم فص  در نه شاخص و بار  بیر داریمعنی مکانی ارتبا  هیچ که دهد می نشان شاخص و بار  بیر ارتبا 

 در ست.ا منفی یکلّ ورط به گرم فص  در شاخص و بار  بیر مکانی ةرابط .(11 )شک  ندارد وجود سرد فص  در نه

 خااطر  باه  و اسات  شاده هماهن   سرد های پیکس  با که داده رخ باال تفاعاتار در بار  مقادیر حداکثر سرد فص 

 است. رسیده حداق  به شاخص مقادیر ،زمیر سطن دمای ةدامن بودنپاییر

 
 ؛ الف: فصل سرد؛ ب: فصل گرمو دمای سطح زمی  شدهپوشش گیاهی بارزسازی. پراکنش نگار بی  شاخص 10شکل 

 الف
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 ؛ الف: فصل سرد؛ ب: فصل گرمزمی  سطح دمای و شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص بی  نگار پراکنش .10 شکلادامة 

 

 
 ؛ الف: فصل سرد؛ ب: فصل گرمبارش و شدهبارزسازیپوشش گیاهی  شاخص بی  نگار پراکنش .11 شکل

  بحث
 در متفااوتی  التتحاوّ  و تغییر ةدهند انعکاس مختل  زمانی های مقیاس درپوشش گیاهی  مکانی و زمانی دینامیک

 الف

ب

 
 الف 

ب

 
 الف 
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 غییارات ت باه  پاساآ  در نیز گاه و گیرد می انجام طبیعی تغییرات به پاسآ در دینامیک، ایر گاهی .است اکوسیستم
 دینامیاک  )فصلی(، سالی درون مقیاس در که شد مشاهده نوشتار پیش رو در (.2018 همکاران، و )هی منشخانسان

طور به بار  مقدار در تغییر نقش که درحالی است. تابش دریافت میزان و دما تغییرات به پاسخی درواقع سبزینگی
 چنایر  اسات.  بازیاابی  قاب  باالیی اطمینان با ای( )دوره ساله پنج حداق  یا )روندی( سالی بیر های مقیاس درکلّی 
 هاای  شااخص  فصالی  نوساانات  ایشاان  کاه  طاوری به .دش مشاهده نیز (2015) همکاران و لو پژوهش در ای نتیجه

 تغییرات به راپوشش گیاهی  در ای دوره نوسانات و زمان(هم ورط )به دما فصلی نوسانات مقدار به وابسته را سبزینگی
 باه  مازنادران،  استانپوشش گیاهی  دینامیک در ای دوره سینوسی نوسانات درمقاب  دانستند.وابسته  بار  ای دوره

 درواقاع  روندها ایر که دش دیده نیز مستمری روندهای هستند.وابسته  ای()دوره بار  و سالی( )درون دما تغییرات
  است. نبوده استان هیرکانی های جنگ  اکوسیستم یعادّ روال

 ویاژه به ،کشاورزی محصوالت رشد ةدور با جنگلی ةپهنپوشش گیاهی  شاخص تغییرات فصلی الگوی نیزماهم 

 تغییارات  آشکارشادن  از ماانع  که است کرده ایجاد را فریبنده و کاذب نتایج نوعی منطقه شالیزارهای تالیّفعّ ةدور

 هاای  برداشات  باه  منجار  تواناد  مای  که ناقصی نتایج چنیر است. شده اخیر ةده طی جنگلی های عرصه سبزینگی

 مشاهده (2015) همکاران و لو ازجمله نیز دیگری هایپژوهش در شود، نادرست اجرایی های برنامه یحتّ و نادرست

 آبای  زراعات  شدنجایگزیر جنگلی، های عرصه برخی در کاهشی روند با زمانهم که دادند نشان ایشان است. شده

 تغییار  جنگلای  هاای  عرصاه  کااهش  میازان  و کناد  جباران  طقهمن ایر در را سبزینگی کاهش نقش است توانسته

 های تالیّفعّ اثرات درمورد نوشتار پیش رو ةنتیج نکند. ایجاد منطقهپوشش گیاهی  سبزینگی شاخص در محسوسی

 ساطن  در ،(شاخص >4/0) جنگلی پوشش های عرصه مساحتسو از یک بود. متناقض روند دو ةدهند نشان انسانی

 یاا پوشش گیااهی   فاقد هایریزم مساحت سو،دیگر از ؛است داشته کاهشی روند 2016تا  2000 ةدور طی استان

  .است داشته کاهشی روند زمانهم نیز (شاخص <2/0) بسیارضعی پوشش گیاهی 

 اساتان،  جنگلای  هاای  عرصاه  مسااحت  در کااهش  باوجود که دبو ایر دش اهدهمش که دیگری هتوجّ قاب  ةنکت 

 همکاران و هی هایپژوهش در متناقض روند ایر که هداشت افزایشی روند منطقه سطن در شاخص فضایی میانگیر

 طمتوسّا  )افازایش  تنااقض  ایار  از زدایای  مابها و بررسی برای شد. مشاهده نیز (2015) همکاران و کیو و (2018)

 در های کشاورزیزمیر تغییرات روند (2016تا  2000 ةدور طی جنگلی های پهنه مساحت کاهش باوجود شاخص

 ،بررسای  ماورد  ةدور طای  کاه  باود  آن گویاای  نتایج د.بررسی ش کشاورزی  جهاد وزارت آمار براساس استان طنس

 درواقع که استان سطن در هازمیر نوع ایر ةساالن افزایش و داشته افزایشی روند استان سطن در شالیزارها مساحت

 در را جنگلی های عرصه مساحت کاهش اثرتنها نه است، کاربری نوع ایر برای بایر اراضی بردنکشت زیر به معنیبه

 هاای  دخالات  گوناه ایار  ت.اس نموده ایجاد آن برای معکوسی روند بلکه ،دهکر خنثی منطقه ک ّ سبزینگی شاخص

 کاه  طاوری به ؛است شده گزار  دیمتعدّ هایپژوهش در ود،ش می اراضی کاربری تغییرات به منجر که منشخانسان

 سااله  چه  زمانی ةدور درپوشش گیاهی  ةشدنرمال گیاهی تفاوت شاخص روند بررسی با (2015) همکاران و کیو

 مسااحت  در کااهش  باا  زمانهم که آبی زراعی اراضی ویژهبه های کشاورزیزمیر افزایش که ندداد نشان چیر در

 میاانگیر  با سالی()بیر روندی مقیاس در جنگلی هایزمیر کاهش اثر که شده باعث است، بوده جنگلی های عرصه

 یحتّا  و پژوهشاگران  بارای  دتوانا  می کاذبی روند چنیر اامّ ؛شود خنثی منطقه ک ّپوشش گیاهی  شاخص فضایی

  دهد. دست به معکوسی نتایج و بوده کننده اهگمر نیز ریزان برنامه

 و بهاار  در طاور کلّای  باه  هاا آن رشد ةدور و دارند فصلی یروند شالیزارها هویژبه های کشاورزیزمیر ازآنجاکه 

 خطار  بیشاتریر  ،فصا   دو همایر  در کاه  درحاالی  رفتاه  بااال  سابزینگی  میزان زمان ایر در دقیقاً است، تابستان
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 جنگلای  هاای زمایر  مسااحت  که نیزما در دارد. وجود نیز جنگلی اشکوب زیرپوشش گیاهی  و مراتع سوزی آتش

 وار چرخه صورتبه و شوند می تشدید ها سوزی آتش ایر و یافته افزایش پوشش ایر سوزی آتش خطر یابد، می کاهش

 کااربری  یاک  اتنها  شالیزارها افزایش که درحالی ند.شو می جنگلی اشکوب از بیشتری درختان رفترازبیر به منجر

ممکار اسات    کاه  اریبای  اثار  بناابرایر  ؛ناد یاب می توسعه ناپایدار و تمدّ کوتاه برداری بهره اهداف با و بوده اقتصادی

 آمارهاای  بررسای  یا میدانی مطالعات با اگر کنند،  وارد هاپژوهش ةدرنتیج ساز انسان های کاربری تغییر و ها تالیّفعّ

 دهد دست به کاذبی نتایج است ممکر نشود، یاعتبارسنج کشاورزی  جهاد وزارت همچون کنندهسرشماری نهادهای

  د.شو موقع بی و نادرست اقدامات و تصمیمات به منجر ،کاذب نتایج ایر و

 گیری نتیجه
 باا پوشاش گیااهی    شاخص بیر دارییمعن فضایی همبستگی بار ، برخالف که دهدی پژوهش نشان میها یافته

 یطا  مازندران استان یجنگل پوشش مساحت همچنیر ؛است داشته وجود استان ایر در زمیر سطن دمای مقادیر

 یها عرصه مساحت کاهش باوجود شاخص ییفضا ریانگیم که یدرحال ؛داشته یکاهش روند مطالعهة دور سالهفده 

 در کاه  باود  آن انگریب یدانیم یها یبررس ،متناقص جینتا ریا از ییزدا ابهام یبرا است. داشته یشیافزا روند ،یجنگل

 شیافازا  منطقاه  در زارهایشال پوشش زیر هایزمیر مساحت ،ها جنگ  مساحت کاهش با زمانهم ،ریاخ سال هفده

 یزاریشاال  یاراضا  ةتوساع  تشادّ  شیافازا  ریا .ندا شده  یتبد زاریشال به ریبا هایزمیر ژهیوبه و داشته یریگچشم

  است. کرده یخنث شاخص ییفضا ریانگیم در را منطقه در ها جنگ  یکاهش روند ریثخت که بوده یحدّ به

 ةیجا نت منطقاه  ینگیسابز  زانیم در شیافزا دهد یم نشان که است مهم لحاظ ریا از نوشتار پیش رو دستاورد 

 تاریر مهام  ،رایا  بار  افازون  ؛کناد  رنا  کام  ها  یتحل در را یجنگل یها عرصه یکاهش وندر تواند یم و بوده یکاذب

 در دشاو  مای  پیشانهاد  مبناا  ایار  بر .است بار  و دما اقلیمی پارامتر دو تنها از استفاده پژوهش حاضر محدودیت

 اقلایم جساتار پایش رو    در .شاود  اساتفاده  اقلیمای  هایتغیّرم از بیشتری تعداد از ،زمینه ایر در دیگر هایبررسی

 ،اسات  مشااهده  قابا   نیاز  سااالنه  مقیاس در یحتّ که اقلیم تغییر تخثیر و شده گرفته درنظر یثابت ةفمؤلّ صورت به

   سازد. همراه قطعیت عدم مقادیر با را آشکارشده ارتباطات تواند می مسئله ایر که نشده گرفته درنظر

  منابع

 اصاغر  هنادل، ک ؛ساساان  کفااکی،  باباایی  ؛محماد  جعفاری،  ؛منوچهر اص ، فرجزاده ؛ریحس ارزانی، ؛یمرتض توس ، حسینی

 عواما   باا  آن ارتباا   و ایماهواره تصاویر از استفاده با رویش فص  در مراتع گیاهی پوشش تغییرات پایش (.1394)

  .624-615 ،(4)22 ایران، بیابان و مرتع تحقیقات البرز(. استان :موردی ة)مطالع اقلیمی

 ة)مطالع اقلیمی نوسانات به هتوجّ با حرا هایجنگ  سطن تغییرات (.1394) حمیدرضا امیری، ؛مهدی نیاز،بی ؛اسداله خورانی،

  .111-100 (،2) 5 آبزیان، شناسیبوم ةمجلّ قشم(. و خمیر بندر بیر هایجنگ  موردی:

 گیااهی  پوشاش  بار  اقلیمای  عواما   اثار  ارزیابی (.1390) زیپرو ضیاییان، ؛بهلول علیجانی، ؛الهامان نیا،فتن ؛منوچهر زاده،فر 

 .123-107 (،1)18 ایران، بیابان و مرتع تحقیقات ای،ماهواره رقومی اتاطاّلع از استفاده با زاگرس ةمنطق

 از استفاده با گیاهی پوشش کیفی و یکمّ تغییرات بررسی (.1397) بوذرا اسدالهی، ؛اللج آبادی،قاسم طاهری ؛ختارم کرمی،

 ناویر  هایپژوهشفصلنامة  بجنورد(. شهرستان : موردی ة)مطالع اقلیمی پارامترهای با آن ارتبا  و ایماهواره تصاویر
 .12-1 ،(1)13 شهرسازی، و معماری جغرافیایی، لومع
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