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چکیده

هدف از پژوهش پيشرو ،انتخاب مناسبترین شاخصهای پوشش گياهی مستخرج از تصاویر ماهوارهای برای مطالعه اثر تغيير

متغيرهای اقليمی بر پوشش جنگلی زاگرس شمالی در شهرستان سردشت بود .برای این منظور با استفاده از تصاویر سری لندست طی
دوره  1988تا  ،2017ابتدا  25شاخص گياهی محاسبه شد .سپس با کاربرد آناليز مؤلفههای اصلی ( ،)PCAنه شاخص گياهی مؤثرتر
شامل هفت شاخص در محور اول و دو شاخص در محور دوم انتخاب شدند .این دو محور عاملی ،حدود  91درصد از واریانس
شاخصهای مورد بررسی را تبيين کردند .با بهکارگيری دادههای ایستگاه سينوپتيک سردشت ،ضریبهای همبستگی خطی بين
شاخصهای منتخب و متغيرهای اقليمی بررسی شد .نتایج نشان داد که شاخصهای محورهای اول و دوم بهترتيب با بارش و دمای
فصل بهار ،همبستگی مستقيم و معکوس داشتند .طی دوره 30ساله ،شاخص پوشش گياهی متعادلشده خاک (
 )Vegetation Index, SAVIبا بارش فصل بهار 49 ،درصد و شاخص پوشش گياهی نسبت قرمز سبز (

Soil Adjusted

Red Green Ratio Index,

 )RGRIبا دمای متوسط فصل بهار 51 ،درصد همبستگی نشان دادند .بهسبب اثرات همسان بارش و دمای فصل بهار در دهه اول،
رابطههای رگرسيونی بين شاخصهای  SAVIو  RGRIبا بارش و دمای فصل بهار 84 ،و  51درصد همبستگی داشتند ،در حالیکه
طی دهههای دوم و سوم ،ضریب همبستگی هر دو شاخص بهترتيب به کمتر از  50و  10درصد کاهش یافت .با توجه به ویژگیهای
منطقه مورد مطالعه ،دخيل بودن چندین عامل مؤثر بر پوشش جنگلی و نيز اثرات متضاد یا همسان متغيرهای اقليمی بر پوشش
جنگلی ،میتوان نتيجه گرفت که شاخصهای مذکور بهمنظور بررسی تأثير تغيير متغيرهای اقليمی بر جنگلهای زاگرس شمالی،
انطباق و همبستگی کم تا متوسطی دارند.
واژههای کلیدی :آناليز مؤلفههای اصلی ،پوشش جنگل ،سردشت ،لندست.

مقدمه
بومسازگانهای جنگلی نقش کليدی در چرخه
زیستزمينشيميایی ( )Biogeochemicalجهانی ایفا میکنند
و بهشدت تحت تأثير اقليم زمين قرار میگيرند ( Upgupta

 .)et al., 2015پيوند نزدیک بين اقليم و جنگلها حاکی از
آن است که تغيير در یکی ،تغييرات در دیگری را در پی
خواهد داشت ( .)FAO, 2013برپایه گزارش هيئت
بيندولتی تغيير اقليم ( Intergovernmental Panel on
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 ،)Climate Changeاگرچه کاهش گازهای گلخانهای
میتواند از تشدید پدیده تغيير اقليم در دورههای آینده
بکاهد ،اما باید توجه داشت که حتی اگر در حال حاضر،
انتشار همه گازهای گلخانهای در سطح جهان متوقف شود،
اثرات این پدیده تا اواخر قرن  21بهدليل ماندگاری طوالنی
دیاکسيد کربن بهعنوان مهمترین گاز گلخانهای موجود در
جو کره زمين ادامه خواهد یافت ( ،)IPCC, 2013بنابراین
بهنظر میرسد که اثرات تغيير اقليم بر زندگی بشر،
اجتنابناپذیر است .به همين سبب ،ارزیابی اثرات تغيير
متغيرهای اقليمی بهویژه بر بومسازگانهای طبيعی مانند
تغييرات پوشش جنگلی ،اهميت قابل توجهی دارد.
در بسياری از پژوهشهای اخير ،نقش تغييرات اقليمی
در کاهش سطح پوشش جنگلی بررسی شده است .بهطور
کلی ،نتایج این پژوهشها حاکی از آن است که تغييرات
اقليمی بهویژه کاهش باران و افزایش دما در بيشتر نقاط
جهان سبب از بين رفتن پوشش جنگلی شده است
( ;Upgupta et al., 2015; Rizzetto et al., 2016
;Sohngen & Tian, 2016; Garbolino et al., 2017

 .)Thiele et al., 2017اگرچه کسب اطالعات درباره تأثير
تغيير متغيرهای اقليمی بر وضعيت جنگلها ،اهميت زیادی
دارد ،اما گردآوری اطالعات درباره تغييرات پيوسته پوشش
جنگلی با روشهای معمولی بسيار مشکل و پرهزینه است،
بنابراین استفاده از دادههای ماهوارهای در چنين شرایطی،
امکان مطالعه گسترده درمورد پوشش گياهی را فراهم
میکند .با پيشرفتهای اخير درزمينه فناوری سنجنده و
ماهواره ،آخرین اطالعات جغرافيایی بهصورت ارزانتر و
سادهتر در دسترس کاربران قرار گرفتهاند .همچنين ،استفاده
از تصاویر ماهوارهای به یکی از زیرشاخههای مهم در علم
جنگلداری تبدیل شده است ( .)Masek et al., 2015در
پژوهشهای بسياری با اطالعات باندهای قرمز و مادونقرمز
تصاویر ماهوارهای و محاسبه شاخصهای گياهی ،تأثير
تغيير متغيرهای اقليمی بر پوشش جنگلی بررسی شده است.
چنانکه  Hlásnyو همکاران ( )2015با استفاده از شاخص
نرمالشده تفاوت پوشش گياهی ( Normalized
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 )Difference Vegetation Index, NDVIماهواره
مودیس ،واکنش جنگلهای پهنبرگ راش و بلوط در
مناطق معتدل اسلواکی را نسبت به تنشهای اقليمی بارش و
دما ارزیابی کردند .آنها به این نتيجه رسيدند که با کاهش
بارندگی و افزایش دما NDVI ،کاهش مییابد .همچنين،
تأثير دما بر پوشش جنگلی بيشتر بود Souza .و همکاران
( )2016نيز با استفاده از همين شاخص در جنگلهای
نيمهخشک شمال شرق برزیل نشان دادند که  NDVIبا
تغييرات بارش در فصل رشد نسبت به فصلهای مرطوب
(پایيز و زمستان) رابطه بيشتری دارد .کمترین مقدار آن نيز با
کمترین مقدار بارندگی همزمان بود.
اگرچه شاخصهای گياهی زیادی توسط پژوهشگران
کشورهای مختلف پيشنهاد شدهاند ،اما  NDVIکاربرد
بيشتری در بررسی پوشش گياهی داشته است ( Ayanlade,
 .)2017این شاخص در توصيف رفتار طيفی خاک و گياه،
ایرادهایی دارد ،بنابراین برای رفع این نقصها ،شاخصهای
گياهی دیگری پيشنهاد شدهاند .ازجمله این شاخصها
میتوان به شاخص نرمالشده تفاوت پوشش گياهی سبز
( Green Normalized Difference Vegetation Index,
 )GNDVIاشاره کرد که شبيه  NDVIاست ،اما GNDVI
نسبت به تجميع کلروفيل ،حساستر از  NDVIاست
( .)Louhaichi et al., 2001در شاخص گياهی سبز
( )Green Vegetation Index, GVIبا تأکيد بر سبزی
گياهان ،اثرات زمينه خاک حداقل شده است ( & Kauth
 .)Thomas, 1976همچنين ،بهمنظور بهبود  NDVIدر
مناطقی که شاخص سطح برگ ()Leaf Area Index, LAI
زیادی دارند ،شاخص گياهی بهبودیافته ( Enhanced
 )Vegetation Index, EVIبا استفاده از دادههای ماهواره
مودیس توسعه داده شد .این شاخص از بازتاب طيف آبی
برای اصالح سيگنالهای زمينه خاکی و کاهش تأثير
اتمسفری استفاده میکند ( .)Huete et al., 2002شاخص
پوشش گياهی متعادلشده خاک ( Soil Adjusted
 )Vegetation Index, SAVIنيز توسط )1988( Huete
پيشنهاد شد .در این شاخص ،اثر پيکسلهای خاک خنثی
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شده است SAVI .در مناطقی که دارای پوشش گياهی
کمتراکم و خاک قابل مشاهده در بين تاجپوشش گياهان
هستند ،دقت بسيار خوبی دارد ،بنابراین با توجه به شرایط
پوشش گياهی هر منطقه ،انتخاب شاخص گياهی مناسب
میتواند در افزایش دقت پژوهشها مؤثر باشد.
در برخی از پژوهشها ،توان شاخصهای گياهی مختلف
بهمنظور بررسی تغييرات پوشش جنگلی و متغيرهای اقليمی
مورد توجه قرار گرفته است .بهعنوان مثال Goodarzi ،و
همکاران ( )2019با بررسی تأثير متغيرهای اقليمی بر
پوشش جنگلهای بلوط در استان لرستان نشان دادند که در
بين  16شاخص گياهی ،شاخص بهبودیافته پوشش گياهی
متعادلشده خاک ( Optimized Soil Adjusted
 )Vegetation Index, OSAVIو شاخص نرمالشده تفاوت
آب اصالحشده ( Modified Normalized Difference
 )Water Index, MNDWIبهترتيب توان بيشتری برای
نشان دادن اثرات بارش و دما بر پوشش جنگلی دارند.
 Yaghobiو همکاران ( )2019نيز با مقایسه دو شاخص
 NDVIو نسبت گياهی ()Ratio Vegetation Index, RVI
در جنگلهای استان ایالم گزارش کردند که  NDVIدر
جنگلهای متراکم و نيمهمتراکم و  RVIدر جنگلهای تنک،
توان بيشتری برای بررسی پوشش جنگلی دارند .همچنين،
 NDVIدر مقایسه با  RVIهمبستگی بيشتری با تغييرات
بارش نشان داد Maroufzade .و  )2021( Attarodبا
بررسی تغييرات متغيرهای اقليمی در جنگلهای زاگرس
شهرستان سردشت (منطقه مورد مطالعه پژوهش پيشرو)
گزارش کردند که دمای ساالنه ،فصلی و ماهانه ژانویه،
فوریه ،مارس ،مه ،ژوئن ،ژوئيه ،اوت و سپتامبر ،طی دوره
 30ساله ( )1988-2017روند تغييرات افزایشی داشتند.
پژوهشگران مختلف جهان ،دهها شاخص گياهی را
برای بررسی پوشش جنگلی و ارزیابی اثرات تغيير
متغيرهای اقليمی بر جنگلها پيشنهاد کرده اند .بيشتر
پژوهشگران در انجام این پژوهش ها به صورت تصادفی،
شاخصی را از بين شاخص های مختلف گياهی ارائه شده
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انتخاب کرده و روششناسی پژوهش را براساس
شاخصهای انتخابی پایهریزی میکنند .به نظر میرسد که
عملکرد این شاخص ها در هر منطقه با توجه به
ویژگیهای آن منطقه متفاوت است .هدف از پژوهش
پيش رو ،انتخاب مناسبترین شاخص پوشش گياهی از
ميان  25شاخص گياهی با استفاده از شاخصهای گياهی
تصاویر ماهوارهای و تجزیهوتحليل آماری است،
به طوریکه با کاربرد شاخص گياهی مناسب بتوان اثرات
تغيير متغيرهای اقليمی بر پوشش جنگلی در منطقه مورد
مطالعه را به صورت دقيقتر بررسی کرد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
بهمنظور بررسی پوشش جنگلی ،مساحتی در حدود
 127کيلومتر مربع در موقعيت جغرافيایی  45° 24′ 47″تا
 45° 32′ 12″طول شرقی و  36° 6′ 15″تا 12′ 25″
 36°عرض شمالی در اطراف ایستگاه هواشناسی سينوپتيک
سردشت (طول جغرافيایی  45° 29′ 4″شرقی ،عرض
 36° 9′ 8″شمالی و ارتفاع  1557متر از سطح دریا) در
جنوب استان آذربایجانغربی انتخاب شد (شکل  .)1حدود
 35کيلومتر مربع از وسعت منطقه مورد مطالعه را پوشش
جنگلی دربر گرفته است که بيشتر آنها تراکم کمی ( 25تا
 50درصد) دارند .بيشتر درختان این منطقه را گونههای
دارمازو ( ،)Quercus infectoriaویول ( )Q. libaniو
برودار ( )Q. brantiiتشکيل میدهند .ازجمله گونههای
همراه نيز میتوان به زالزالک ( ،)Crataegus spp.بنه
( )Pistacia atlanticaو گالبی وحشی ( Pyrus
 )communisاشاره کرد (.)Es´haghi Rad et al., 2016
اقليم منطقه براساس منحنی آمبرژه در محدوده سرد و
خشک قرار دارد و برمبنای منحنی آمبروترميک ،در چهار
ماه از سال ،خشک است (.)Biabani et al., 2016
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان آذربایجانغربی ،شهرستان سردشت و ایستگاه هواشناسی سینوپتیک سردشت

روش پژوهش
بهمنظور بررسی اثرات بارش و دما بر پوشش جنگلی در
بازه زمانی  1988تا  30( 2017سال) از اطالعات تصاویر
سری لندست ،سنجنده نقشهبردار موضوعی ( Thematic
 ،)Mapper, TMنقشهبردار موضوعی بهبودیافته پالس
(،)Enhanced Thematic Mapper Plus, ETM+
تصویربردار عملياتی زمين ( Operational Land Imager,
 )OLIو دادههای ساالنه و فصلی بارش و دما متعلق به
ایستگاه سينوپتيک شهرستان سردشت استفاده شد.
دادههای ماهوارهای و پیشپردازشهای اولیه
همه تصاویر مورد استفاده بهطور تقریبی در نيمه دوم

فصل تابستان (ماه اوت) اخذ شد ،زیرا در این ماه بهسبب
برداشت محصوالت کشاورزی و خشک شدن گياهان
مرتعی ،احتمال اختالط بازتاب طيفی کاربریهای جنگلی،
مرتعی و کشاورزی در منطقه مورد مطالعه کمتر است،
بنابراین طبقه پوشش جنگلی را میتوان با دقت بيشتری
تفکيک کرد .تصاویر ماه اوت برای سالهای ميالدی 1988
تا  2017ازطریق سایت نقشهبرداری زمينشناسی آمریکا
( )United States Geological Survey, USGSارزیابی
شد .درنهایت 28 ،تصویر برای همه سالها بهغيراز سالهای
 1994و  2003دریافت شد (جدول  .)1تصویر مربوط به
سال  1994بهدليل شرایط ابرناکی بسيار زیاد استفاده نشد.
همچنين ،تصویربرداری در ماه اوت سال  2003انجام نشده
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بود .پس از دریافت تصاویر ماهوارهای ،خطاهای اوليه شامل
اتمسفری ،رادیومتریکی و Scan Line Corrector (SLC)-
( offلندست  )7با نرمافزار  ENVI 5.3تصحيح شد .ردیف
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( )Rowو گذر ( )Pathدر همه تصاویر دریافتی بهترتيب
 168و  35بودند.

جدول  -1زمان تصاویر ماهوارهای سنجندهها برای بررسی روند تغییرات پوشش جنگلی
سنجنده  ETM+لندست  7سنجنده  OLIلندست 8

سنجنده  TMلندست 5

16- AUG -2012

02- AUG -1988

10- AUG -1995

13- AUG -2002

09- AUG -1989

12- AUG -1996

02- AUG -2004

13- AUG -2008

11- AUG -2013

12- AUG -1990

15- AUG -1997

05- AUG -2005

16- AUG -2009

02- AUG -2001

14- AUG -2014

31- AUG -1991

02- AUG -1998

24- AUG -2006

19- AUG -2010

16- AUG -2012

17- AUG -2015

17- AUG -1992

05- AUG -1999

11- AUG -2007

22- AUG -2011

20- AUG -1993

07- AUG -2000

13- AUG -2008

شکل  -2طبقه پوشش جنگلی در منطقه مورد مطالعه در شهرستان سردشت ،استان آذربایجانغربی

03- AUG -2016
22- AUG -2017
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تفکیک طبقه کاربری پوشش جنگلی
بهمنظور تفکيک طبقه کاربری اراضی جنگلی از
کاربریهای دیگر در منطقه مورد مطالعه ،محدوده کلی
پوشش جنگلی با برنامه گوگلارث ( )Google Earthاز
کاربریهای دیگر تفکيک شد .کاربری اراضی جنگلی در
منطقه مورد مطالعه از نظر تراکم همگن نيست و بعضی از
مناطق بدون پوشش درختی هستند ،بنابراین برای شناسایی
و حذف مناطق عاری از پوشش درختی ،از شاخص SAVI
تصویر لندست  8مربوط به سال ميالدی  2017استفاده شد.
برای این منظور ،در محدوده کلی پوشش جنگلی با بررسی
چشمی دقيقتر تصویر گوگلارث ،تعدادی پيکسل که در آن
عدم پوشش درختی محرز شده بود ،انتخاب شد .سپس،
ميانگين  SAVIآن پيکسلها بهعنوان حدآستانه برای حذف
پوشش غيرجنگلی بهکار برده شد .در شکل  ،2طبقه کاربری
پوشش جنگلی در منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است.
شاخصهای گیاهی
در پژوهش پيشرو از  25شاخص گياهی شناختهشده
برای بررسی تغييرات پوشش جنگلی در اثر تغيير متغيرهای
اقليمی طی دوره  1988تا  2017استفاده شد (جدول .)2
برای این منظور ،پس از تفکيک پوشش جنگلی با استفاده از
مرز طبقه جنگلی ،همه تصاویر ماهوارهای (از سال  1988تا
 )2017برش داده شدند .پس از محاسبه  25شاخص گياهی،
مقدار متوسط هریک از شاخصها در محدوده مورد مطالعه
برای هرکدام از سالها استخراج شد .در سالهای  1994و
 2003بهسبب عدم تصویربرداری در ماه اوت ،مقادیر
ميانگين متوسط شاخصها در یک سال پيش محاسبه و
برای این سالها درنظر گرفته شد.
تجزیهوتحلیل آماری
یکی از روشهای تجزیهوتحليل چندمتغيره ،تحليل
عاملی ( )Factor Analysisاست .برای تفسير بهتر اطالعات
و در مواردی که با حجم زیادی از اطالعات سروکار داریم،
از این روش میتوان بهمنظور کاهش پيچيدگیها در تحليل
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متغيرهای اوليه مسئله استفاده کرد ( Goodarzi et al.,

 .)2019بيشتر پژوهشهای حوزه منابع طبيعی در عرصه
مراتع و جنگلها انجام میشوند و شرایط محيط تحت کنترل
پژوهشگر نيست ،بنابراین در بسياری از موارد با تعداد
زیادی از متغيرها روبرو هستيم .درنتيجه ،برای کاهش حجم
متغيرها میتوان از تحليل عاملی بهعنوان یک روش مناسب
استفاده کرد .در این تحليل هرچه مقدار همبستگی داخلی
متغيرها زیاد باشد ،تعداد عوامل کمتری پدید خواهند آمد.
یکی از روشهای انتخاب متغيرهای مناسب برای تحليل
عاملی ،استفاده از ماتریس همبستگی است .روش تحليل
عاملی بر همبستگی بين متغيرها ،اما از نوع غيرعلّی استوار
است ،بنابراین در استفاده از این روش باید ماتریس
همبستگی بين متغيرها نيز محاسبه شود .بهطور معمول این
نوع ماتریسهای همبستگی ،وجود رابطه بين برخی متغيرها
و عدم ارتباط آنها با برخی دیگر را نشان میدهند .این
الگو در تحليل عاملی موجب شکلگيری خوشههایی
میشود که متغيرهای درون خوشه با یکدیگر همبستگی
دارند ،اما با متغيرهای خوشههای دیگر همبستگی نشان
نمیدهند .توصيه شده است متغيرهایی که با هيﭻ متغير
دیگری همبستگی معنیدار نداشته باشند ،از تحليل حذف
شوند ( ،)Bihamta & Zare Chahouki, 2015بنابراین در
این پژوهش ،پيش از انجام تحليل مؤلفههای اصلی ،ابتدا با
استفاده از نرمافزار  SPSSماتریس همبستگی پيرسون برای
شاخصهای گياهی مورد نظر بررسی شد .سپس ،بهمنظور
تعيين عاملها و کاهش تعداد شاخصهای گياهی از مدل
آماری تجزیه مؤلفههای اصلی ( Principle Component
 )Analysis, PCAاستفاده شد .برای انتخاب تعداد عاملها،
عواملی که تعداد مقادیر ویژه ( )Eigenvaluesبزرگتر از
یک داشتند ،درنظر گرفته شدند .درواقع ،با انجام این تحليل،
تعداد عواملی که واریانس بيشتری را تبيين میکنند ،کاهش
معنیداری پيدا کردند .بهاینترتيب ،دستهبندی شاخصها و
انجام تفسيرهای کارشناسی آسانتر شد.
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 شاخصهای استفادهشده در این پژوهش-2 جدول
شاخص گياهی

رابطه

منبع

Difference Vegetation Index (DVI)

DVI = NIR − Red

)Tucker, 1979(

Enhanced Vegetation Index (EVI)
Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI)
Green Difference Vegetation Index
(GDVI)
Green Normalized Difference
Vegetation Index (GNDVI)

EVI = 2.5 ∗

(NIR − Red)
(NIR + 6 ∗ Red − 7.5 ∗ Blue + 1)

)Huete et al., 2002(

NDVI= (NIR-Red)/(NIR+Red)

)Rouse et al., 1973(

GDVI = NIR − Green

)Sripada et al., 2006(

GNDVI = (NER-Green)/(NER+Green)

)Louhaichi et al., 2001(

Green Ratio Vegetation Index (GRVI)

GRVI = NIR/Green

)Sripada et al., 2006(

Green Vegetation Index (GVI)

GVI = ((−0.2848) ∗ TM1) + (−0.2435 ∗ TM2)
+ (−0.5436 ∗ TM3) + (0.7243
∗ TM4) + (0.0840 ∗ TM5)
+ (−0.1800 ∗ TM7)

)Kauth & Thomas, 1976(

Infrared Percentage Vegetation Index
(IPVI)

IPVI = NIR/(NIR+Red)

)Crippen, 1990(

Leaf Area Index (LAI)

LAI = 3.618 ∗ EVI − 0.118

)Boegh et al., 2002(

Modification of Normalized
MNDWI = (Green-MIR)/(Green+MIR)
Difference Water Index (MNDWI)
Modified Triangular Vegetation Index
MTVI = 1.5[1.2(NRI − Green) − 2.5(Red − Green)]
(MTVI)
1.5[1.2(NRI − Green) − 2.5(Red − Green)]
Modified Triangular Vegetation
MTVI2 =
Index-Improved (MTVI2)
√(2NRI + 1)2 − (6NRI − 5√Red) − 0.5
Soil Adjusted Vegetation Index
SAVI = (1.5*(NIR-Red))/((NRI+Red+L))
(SAVI)
Optimized Soil Adjusted Vegetation
OSAVI = (1.5*(NIR-Red))/((NRI+Red+0.16))
Index (OSAVI)
Renormalized Difference Vegetation
RDVI = (NIR-Red)/√(NIR+Red)
Index (RDVI)

)Xu, 2006(
)Haboudane et al., 2004(
(Qi et al., 1994)
(Huete, 1988)
(Rondeaux et al., 1996)

)Roujean & Breon, 1995(

Sum Green Index (SGI)

Mean of reflectance across the 500 nm to 600 nm

)Lobell & Asner, 2003(

Transformed Difference Vegetation
Index (TDVI)

TDVI = √0.5 + (NIR − Red)/NIR + Red

(Bannari et al., 2002)

Global Environmental Monitoring
Index (GEMI)
Green Atmospherically Resistant
Index (GARI)
Non-Linear Index (NLI)
Modified Non-Linear Index (MNLI)
Simple Ratio (SR)
Modified Simple Ratio (MSR)

Red − 0.125
1 − Red
2(NRI2 − Red2 ) + 1.5NRI + 0.5Red
eta =
NRI + Red + 0.5
NRI − [Green − γ(Blue − Red)]
GARI =
NRI + [Green − γ(Blue − Red)]
NLI = NRI2 − Red/NRI2 + Red
(NRI2 − Red) ∗ (1 + L)
MNLI =
L = 0.5
NRI2 + Red + L
SR = NRI/Red
MSR = ((NRI/Red)-1)/(√(NRI/Red)+1)
GEMI = eta(1 − 0.25eta) −

699

Red Green Ratio Index (RGRI)
Visible Atmospherically Resistant
Index (VARI)

RGRI = ∑

i=600

599

Ri/ ∑

500

Rj

VARI = (Green-Red)/(Green+Red-Blue)

(Pinty & Verstraete, 1992)

(Gitelson et al., 1996)
(Goel & Qin, 1994)
(Yang et al., 2008)
(Birth & McVey, 1968)
(Chen, 1996)
(Gamon & Surfus, 1999)

)Gitelson et al., 2002(
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آماره دیگری به نام )Kaiser-Mayer-Olkin( KMO
وجود دارد که قادر به تعيين و تشخيص مناسب بودن
داده ها برای تحليل عاملی است .در صورتی که مقدار
 KMOکمتر از  0/5باشد ،داده ها برای تحليل عاملی
مناسب نخواهند بود .اگر مقدار آن بين  0/5تا 0/69
باشد ،می توان با احتياط بيشتری به تحليل عاملی
پرداخت ،اما اگر  KMOبزرگ تر از  0/7باشد ،آنگاه
همبستگی بين دادهها برای تحليل عاملی مناسب خواهد
بود ( .)Bihamta & Zare Chahouki, 2015براین اساس،
 25شاخص گياهی مورد مطالعه به چند عامل (گروه)
کاهش داده شد .از ميان شاخص های متعلق به هر عامل
(گروه) ،آن هایی که وزن بيشتری داشتند ،به عنوان شاخص
منتخب آن گروه انتخاب شدند .به منظور تعيين
مناسب ترین شاخص از ميان شاخصهای منتخب هر
گروه ،ارتباط شاخص های مورد مطالعه با متغيرهای
اقليمی بارش و دمای ساالنه و فصلی بررسی شد.
شاخصی که بيشترین همبستگی با متغيرهای اقليمی مورد
مطالعه را داشت ،به عنوان شاخص گياهی مناسب بهمنظور
بررسی پوشش جنگلی در منطقه مورد مطالعه معرفی شد.
سپس ،رابطه تغييرات شاخص گياهی مناسب با تغييرات
پارامتر اقليمی در سه دهه اخير ( 1988تا 1998 ،1997
تا  2007و  2008تا  )2017تجزیه وتحليل شد.

نتایج
تناسب دادهها برای تحلیل عاملی
نتایج حاصل از بررسی ماتریس همبستگی پيرسون نشان
داد که بين شاخصهای مورد مطالعه ،همبستگی بسيار
زیادی وجود دارد ،بهطوریکه بهغيراز سه شاخص ،VARI
 RGRIو  ،GARIهمبستگی در سطح اطمينان  99درصد
برای  22شاخص گياهی دیگر مشاهده شد .این ضریبهای
همبستگی زیاد بيانگر مناسب بودن متغيرهای مورد بررسی
برای تحليل عاملی هستند .براساس نتایج مربوط به تجزیه
مؤلفههای اصلی ،مقدار شاخص  KMOدر سطح اطمينان
 99درصد ،حدود  0/722بهدست آمد .این یافته نشاندهنده
کافی بودن حجم نمونهها برای انجام تحليل عاملی است.
تجزیه مؤلفههای اصلی
برمبنای نتایج بهدستآمده از تجزیه مؤلفههای اصلی،
حدود  91درصد از تغييرات واریانس مربوط به دو محور
اول هستند .محور عاملی یک حدود  81درصد واریانس
شاخصهای مورد بررسی را توضيح میدهد .همچنين ،با
اضافه شدن  10درصد واریانس به محور عاملی دو
درمجموع  91درصد تغييرات واریانس تبيين شد (جدول .)3
با دوران محورهای عاملی نيز تغييرات در مجموع
واریانسها مشاهده نشد.

جدول  -3نتایج انجام تحلیل عاملی (مقدار ویژه و واریانﺲ متناﻇر با عاملها) برای  25شاخص گیاهی مورد مطالعه
محور

مجموع مربعات بار دورانیافته
درصد تجمعی درصد واریانس

مجموع مربعات بار دوراننيافته

مجموع

درصد تجمعی درصد واریانس

مقدار ویژه اوليه

مجموع

درصد تجمعی درصد واریانس

مجموع

1

80/88

80/88

20/22

80/88

80/88

20/22

80/88

80/88

20/22

2

90/88

10

2/5

90/88

10

2/5

90/88

10

2/5

-

-

-

-

-

-

-

94/3

3/42

0/86

باتوجهبه زیاد بودن وزن تعداد قابلتوجهی از متغيرها،
معيار  0/99برای عامل اول و  0/95برای عامل دوم
بهعنوان آستانه عددی برای انتخاب متغيرها درنظر گرفته شد
(جدول  .)4برایناساس ،در عامل اول (گروه اول)

شاخصهای ،RDVI ،SAVI ،OSAVI ،NDVI ،IPVI
 TDVIو  MNLIو در عامل دوم (گروه دوم) ،شاخصهای
 RGRIو  VARIقرار گرفتند.
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جدول  -4ماتریﺲ عاملی دوراننیافته برای  25شاخص گیاهی مورد مطالعه
شاخص گياهی

محور اول

محور دوم

DVI

0/966

0/045

EVI

0/938

0/278

GDVI

0/927

-0/102

GNDVI

0/967

-0/23

GRVI

0/941

-0/267

GVI

0/981

-0/092

IPVI

0/99

-0/004

LAI

0/935

0/283

MNDWI

-0/798

0/329

MTVI

0/98

0/177

NDVI

0/991

-0/007

OSAVI

0/998

0/016

RDVI

0/996

0/026

SAVI

0/992

-0/033

SGI

-0/829

0/276

TDVI

0/991

-0/007

GEMI

0/973

0/075

GARI

0/429

0/271

NLI

0/981

0/039

MNLI

0/994

0/019

SR

0/94

0/019

MSR

0/93

0/045

MTVI2

0/981

0/166

RGRI

0/107

-0/978

VARI

0/051

0/955

همبستگی شاخصهای گیاهی منتخب با متغیرهای اقلیمی
تا این مرحله 25 ،شاخص مورد مطالعه به نه شاخص
شامل هفت شاخص متعلق به گروه اول و دو شاخص
متعلق به گروه دوم کاهش یافتند (جدول  .)5بررسی

رابطه همبستگی رگرسيون ساده خطی بين شاخصهای
مورد مطالعه و متغيرهای اقليمی نشان داد که هر نه
شاخص منتخب با بارش و دمای مربوط به فصل های
مرطوب (زمستان و پایيز) ،کمترین ضریب همبستگی را
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داشتند .شاخص هایی که در گروه های اول و دوم قرار
گرفتند ،بيشترین ضریب همبستگی را به ترتيب با مقدار
متوسط بارش و دما در فصل بهار داشتند (جدول  .)6در

بين شاخص های مربوط به گروه اول SAVI ،با مقدار
 0/493و در گروه دوم RGRI ،با مقدار ،0/506
بيشترین ضریب همبستگی را نشان دادند.

جدول  -5ضریب همبستگی شاخصهای منتخب با متغیرهای اقلیمی بارش و دما
شاخص گياهی

گروه

دما

بارش
ساالنه

بهار

تابستان

پایيز

IPVI

0/287

0/454

0/348

0/022

0/124 0/131 0/046 0/381 0/031 0/017

NDVI

0/287

0/49

0/378

0/073

0/268 0/131 0/123 0/388 0/072 0/108

0/422

0/493

0/311

0/106

0/086 0/455 0/121 0/127

0/073

0/333

0/454

0/356

0/142

0/224 0/262 0/169 0/381 0/074 0/139

RDVI

0/358

0/456

0/354

0/022

0/148

0/177 0/199 0/078 0/392

SAVI

اول
OSAVI

زمستان

ساالنه

0/04

بهار

تابستان

پایيز

0/03

زمستان

TDVI

0/287

0/454

0/36

0/181

0/432 0/292 0/034

0/25

0/347 0/257

MNLI

0/413

0/487

0/348

0/156

0/412 0/176 0/186

0/06

0/124 0/154

0/373

0/481

0/349

0/322

0/128 0/284 0/334 0/506 0/222 0/017

0/359

0/47

0/348

0/308

0/126 0/236 0/237 0/461 0/144 0/019

RGRI

دوم
VARI

عدد پررنگ در هر ردیف نشاندهنده بيشترین ضریب همبستگی است.

تغییرات شاخص گیاهی با تغییرات پارامتر اقلیمی در سه
دهه اخیر
باتوجهبه نتایج ،در بين  25شاخص گياهی مورد
مطالعه ،شاخصهای  SAVIو  RGRIبه ترتيب به منظور
بررسی تأثير بارش و دمای فصل بهار بر تغييرات پوشش
گياهی انتخاب شدند .برای این منظور ،رابطه رگرسيون
خطی هرکدام از این شاخصها در سه دهه اخير (1988
تا  1998 ،1997تا  2007و  2008تا  )2017بهترتيب
با بارش و دمای فصل بهار بررسی شد (شکل  .)3مقدار

ضریب همبستگی بين  SAVIو بارش فصل بهار از 84
درصد در دهه اول ( 1988تا  )1997به  47درصد در
دهه دوم ( 1998تا  )2007و صفر درصد در دهه سوم
( 2008تا  )2017کاهش یافت (شکل 3؛ سه نمودار باال).
همچنين ،مقدار ضریب همبستگی بين  RGRIو دمای
فصل بهار از  51درصد در دهه اول به  39و  31درصد
به ترتيب در دهه های دوم و سوم رسيد (شکل 3؛ سه
نمودار پایين).
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شکل  -3رابطههای رگرسیون خطی ساده بین شاخص  SAVIو بارش فصل بهار (سه نمودار باالیی) و  RGRIبا دمای فصل بهار (سه
نمودار پایینی) در سه دهه مورد مطالعه ( 1988تا  1998 ،1997تا  2007و  2008تا )2017
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بحث
در پژوهش پيشرو 25 ،شاخص گياهی با استفاده از
تصاویر ماهوارهای در منطقه مورد مطالعه محاسبه شدند.
سپس با تجزیهوتحليل آماری ،مناسبترین این شاخصها
بهمنظور مطالعه تغييرات پوشش گياهی تحت تأثير تغيير
متغيرهای اقليمی انتخاب شدند .نتایج مربوط به تحليل
عاملی نشان داد که شاخصهای گروه اول با مقدار بارش
فصل بهار ،رابطه مستقيم و شاخصهای گروه دوم با دمای
فصل بهار ،رابطه معکوس دارند .این نتيجه با یافتههای
 Hlásnyو همکاران ( )2015مطابقت دارد .این پژوهشگران
نيز با بررسی واکنش جنگلهای پهنبرگ راش و بلوط در
مناطق معتدل اسلواکی نسبت به تنشهای اقليمی بارش و
دما گزارش کردند که با افزایش بارش و دما ،شاخص
 NDVIبهترتيب افزایش و کاهش مییابد .نتایج پژوهش
پيشرو حاکی از آن بود که در گروه اول ،بيشترین درصد
همبستگی بارش فصل بهار مربوط به شاخص  SAVIبود،
در حالیکه شاخص  RGRIدر گروه دوم ،بيشترین درصد
همبستگی را با دمای فصل بهار نشان داد Souza .و
همکاران ( )2016نتایج مشابهی را گزارش کردند .آنها نيز
با بررسی تغييرات شاخص  NDVIو بارش در جنگلهای
مناطق نيمهخشک در شمال شرق برزیل نشان دادند که
تغييرات  NDVIبيشتر از تغييرات بارش در فصل رشد
نسبت به فصلهای مرطوب (پایيز و زمستان) پيروی میکند.
 Goodarziو همکاران ( )2019پس از تجزیه مؤلفههای
اصلی برای  16شاخص گياهی در جنگلهای بلوط استان
لرستان به این نتيجه رسيدند که دو محور عاملی حدود 96
درصد از واریانس شاخصهای مورد بررسی را تبيين
میکنند .همچنين ،شاخصهای گروههای اول و دوم بهترتيب
با بارش و ميانگين دمای ساالنه ،ضریب همبستگی بيشتری
داشتند .براساس نظر  ،)1988( Hueteشاخص  SAVIبا
خنثی کردن اثر پيکسلهای خاک در مناطقی که دارای
پوشش گياهی کمتراکم و خاک قابلمشاهده در بين
تاجپوشش گياهان هستند ،دقت بسيار خوبی دارد .به همين
سبب در پژوهش پيشرو نيز SAVI ،در بين شاخصهای
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گياهی گروه اول ،توان بيشتری برای بررسی تغييرات پوشش
گياهی و بارش داشت ،زیرا در منطقه مورد مطالعه نيز تراکم
پوشش جنگلی کم است .در بين همه شاخصهای مربوط به
گروههای اول و دوم ،بيشترین همبستگی ( 51درصد) بين
 RGRIو دمای فصل بهار مشاهده شد .در راستای تأیيد این
یافتهها Hlásny ،و همکاران ( )2015گزارش کردند که
اگرچه کاهش بارش بر وضعيت غيرمطلوب پوشش جنگلی
بلوط مؤثر است ،اما افزایش دما در دورههای گرمتر ،اثرات
نامساعد بيشتری بر پوشش جنگلی دارد.
نتایج مربوط بهبررسی رابطههای رگرسيونی ساده خطی
بين  SAVIو  RGRIبهترتيب با بارش و دمای فصل بهار در
سه دهه اخير نشان داد که مقدار ضریب همبستگی این
شاخصها در هر سه دهه بهطور متوالی کاهش یافته است،
چنانکه ضریب همبستگی  SAVIبا بارش فصل بهار از 84
درصد در دهه اول ( 1988تا  )1997به مقدار صفر درصد
در دهه سوم ( 2008تا  )2017و ضریب همبستگی RGRI
با دمای فصل بهار از  51درصد در دهه اول به  31درصد در
دهه سوم کاهش یافت .افزایش بارش و دما ،اثرات متضادی
بر شاخصهای گياهی مورد مطالعه دارند ،بنابراین بهنظر
میرسد در دهه اول که روند افزایشی یا کاهشی برای دمای
فصل بهار مشاهده نشد ،افزایش بارش و کاهش دمای فصل
بهار در این دهه ،اثرات همسانی بر پوشش گياهی داشت .به
همين دليل رابطههای رگرسيونی  SAVIو  RGRIبهترتيب
با دما و بارش فصل بهار ،بيشترین ضریب همبستگی را
نشان دادند ،اما در دهههای دوم و سوم ،روند افزایشی برای
دمای فصل بهار مشاهده شد ،درحالیکه بارش فصل بهار،
روند افزایشی یا کاهشی نداشت ،بنابراین در این دههها،
تغييرات شاخصهای  SAVIو  RGRIبا تغييرات مقادیر
بارش و یا کاهش دما در فصل بهار ،تطابق کمتری نشان
دادند .به همين سبب ،مقدار ضریبهای همبستگی برای
رابطههای رگرسيونی شاخصهای مذکور با بارش و دما در
فصل بهار کاهش یافت ،زیرا روند دما در این فصل طی
دهههای مذکور افزایشی بوده است .این امر بر کاهش
همبستگی شاخصهای مذکور تأثيرگذار بود ،بنابراین
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نوسانات افزایشی بارش و کاهشی دما ،تأثير چندانی بر
افزایش شاخصهای مذکور نداشته است ( & Maroufzade
 .)Attarod, 2021از سوی دیگر ،تأثيرپذیری پوشش
جنگلی از بارش و دمای فصل بهار نشاندهنده اهميت
شرایط بارش و دمای فصل رویش بر پوشش جنگلی منطقه
است .بهنظر میرسد که این امر با توجه به رخداد عمده
بارش در فصل بهار قابل درک باشد.
در یک نگاه کلی ،نتایج مربوط به پژوهش پيشرو نشان
داد که از بين  25شاخص گياهی مورد مطالعه مستخرج از
تصاویر ماهوارهای SAVI ،و  RGRIبهترتيب با بارش و
دمای فصل بهار از بيشترین ضریب همبستگی برخوردار
هستند .این نتيجه حاکی از آن است که ویژگیهای پوشش
گياهی و اقليمی در هر منطقه بر کاربرد شاخص گياهی
مناسب برای پژوهشهای مربوط به اثرات تغيير اقليم بر
تغييرات پوشش جنگلی مؤثر است .همچنين ،با انتخاب دو
شاخص مذکور بهعنوان مناسبترین شاخصها بهمنظور
بررسی تأثير متغيرهای بارش و دمای فصل بهار بر پوشش
گياهی ،یافتههای پژوهش پيشرو نشان داد که بهدليل اثرات
همسان بارش و دمای فصل بهار در دهه اول ( 1988تا
 )1997شاخصهای  SAVIو  RGRIبيشترین درصد
همبستگی را بهخود اختصاص دادند ،در حالیکه طی
دهههای دوم و سوم ،مقدار ضریب همبستگی بهسبب اثرات
متضاد بارش و دمای فصل بهار بهشدت کاهش یافت.
براساس این نتایج و با توجه به ویژگیهای منطقه مورد
مطالعه ،دخيل بودن عوامل مؤثر دیگر بر پوشش جنگلی و
نيز اثرات متضاد یا همسان متغيرهای اقليمی بر پوشش
جنگلی میتوان نتيجه گرفت که شاخصهای مذکور برای
بررسی تأثير تغيير متغيرهای اقليمی بر پوشش جنگل
زاگرس شمالی از انطباق و همبستگی کم تا متوسطی
برخوردار هستند.
یکی از مفاهيم علوم تجربی ،مسئله عدم قطعيت در انجام
کارهای پژوهشی است .بهعبارت ساده ،در روششناسی
علمی بهویژه علوم تجربی ،نتایج پژوهشها همواره با
مقداری عدم قطعيت همراه است .از سوی دیگر ،با توجه به
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پيچيدگیهای علت و معلولی در طبيعت ،هنوز بشر قادر به
ارائه مدلی تجربی از فعلوانفعاالت کامل طبيعت (مدل جعبه
سفيد) نيست .بيشتر مدلها با بهکارگيری عاملهای مؤثر
محدود بر رخداد یک پدیده (مدلهای جعبه سياه و
خاکستری) بهبررسی موضوعات میپردازند .درواقع ،عوامل
بیشماری بر رخداد وقایع مؤثر هستند که امکان بررسی همه
این عوامل با مدلهای ارائهشده امروزی تاکنون مهيا نشده
است ،بنابراین بيشتر در کارهای پژوهشی با اصل سادهسازی
روبهرو هستيم .در این اصل ،بسياری از عاملهای مؤثر بر
فعلوانفعاالت طبيعی بهسبب مواجهه با پيچيدگیها و
سردرگمیهای پژوهشی از روند پژوهش حذف میشوند،
بنابراین با تمرکز بر عاملهای مشخص ،مدلی ساده و آماری
بهمنظور تبيين آن پدیده و عاملهای مؤثر آن ارائه میشود.
به همين سبب در بسياری از موضوعات مرتبط با علوم
طبيعی ،مدلهای رگرسيونی ساده و یا چندمتغيره برای تبيين
مسائل ارائه شدهاند .در پژوهش پيشرو نيز اگرچه عالوهبر
بارش و دما ،عوامل بسياری مانند دخالت انسانی ،تغييرات
رطوبت ،تابش خورشيد ،جریانهای هوا و آفات میتوانند بر
پوشش جنگلی تأثيرگذار باشد ،اما پژوهشگران با پذیرش
دو اصل عدم قطعيت علمی و سادهسازی علمی ،بر تغييرات
دو پارامتر اقليمی دما و بارش متمرکز شدند ،اثرات آن را بر
پوشش جنگلی بررسی کرده و یافتههای خود را در این
زمينه مشخص ارائه کردند.
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Abstract
This study aimed at selecting the most appropriate vegetation indices extracted from satellite
images to study the effect of climate change on forest cover in the Sardasht, W. Azerbaijan
province, Iran. Therefore, 25 plant indices were initially calculated from Landsat time-series
images during 1988-2017, followed by applying principal component analysis (PCA), which led
to the selection of nine more effective plant indices. The selected indices included seven indices
in the first axis and two in the second axis. These two axes explained ca. 91% of the variance of
the studied indicators. In addition, linear correlation coefficients between selected indices and
climatic parameters were investigated using the data of the Sardasht synoptic station. The results
showed that the indicators of the first and second axes were directly and inversely correlated
with spring rainfall and temperature, respectively. The Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI)
showed 49% correlation with spring rainfall, while the Red Green Ratio Index (RGRI) revealed
51% correlation with the average spring temperature during the 30-year period. The association
of SAVI and RGRI indices with precipitation and temperature in the last three decades showed
a correlation of 84% and 51%, respectively, mainly due to the matching effects of precipitation
and spring temperature in the first decade. However, correlation coefficients of both indices
decreased to less than 50 and 10%, respectively, in the second and third decades. According to
1) the characteristics of the study area and the involvement of other factors that affect forest
cover as well as 2) the opposite or similar effects of climate parameters on forest cover,
application of the mentioned indicators to survey the effect of climate change on the Northern
Zagros forest cover showed low to moderate correlations.
Keywords: Forest vegetation, Landsat, Principal component analysis (PCA), Sardasht.

