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گياه ،به عنوان يک جزء مهم از اکوسيستم ،به شدت بر انتقال انرژي در ميان اجزاي اين سيستم،
مانند جو و خاك تاثير ميگذارد ( .)Wang et al. 2012از طرفي تغييرات آب و هوايي سريع در نيم
قرن گذشته بهطور قابل توجهي فنولوژي گياهان را تغيير داده است ( .)Wang et al. 2017از آنجا
که آب و هوا و توزيع پوشش گياهي به شدت مرتبط هستند ،گياهان به تغييرات بارش ،دما و
متغيرهاي مرتبط بسيار آسيب پذير ميشوند و زماني که اين تغييرات از آستانه استرس فيزيولوژيکي
خاصي بيشتر شود ،راهکارهايي اساسي براي چگونگي مقابله با تغييرات سريع در سيستم آب و هوا ،از
جمله افزايش دماي متوسط جهاني و تغيير چرخه هيدرولوژيکي وجود دارد که بايد بکار گرفته شوند
( .)Mildrexler et al. 2016مطالعات پوشش گياهي با استفاده از دادههاي ماهوارهاي از اولين
تحقيقات در حوزه مديريت منابع طبيعي است (راهداري و همکاران.)1392 ،
امروزه استفاده از سنجش از دور يکي از روشهايي است که براي شناسايي تغييرات پوشش گياهي
استفاده ميشود .اين فنّاوري با اندازهگيري تشعشع خاص پوشش گياهي ،امکان شناخت تغييرات بازتاب
ناشي از تغييرات اقليمي را در گياهان فراهم ميسازد (فرجزاده و همکاران .)1390 ،شاخص پوشش
گياهي ( )NDVIکه شاخصي از پوشش گياهي و وضعيت رشد گياه است ،رابطه مثبت با پوشش
گياهي دارد ،با توجه به اينکه تغيير دما و بارندگي و نوسانات فصلي تأثيرات مهمي در رشد و توزيع
گياهان دارد اين تغييرات منجر به نوسانات  NDVIنيز در محدوده خاص خود ميشود ( Duo et al.
 .)2016دينگ و همکاران ( )2007با استفاده از تصاوير ماهوارهاي و محاسبه شاخص  ،NDVIتأثير
بارندگي بر تاج پوشش گياهي را در چين موردبررسي قراردادند و نتايج آنها نشان داد که بسته به دوره
رويشي و نوع پوشش گياهي ،تأثير بارندگي در مناطق مختلف متفاوت است ،بهطوريکه چمنزارها و
گراسلندها واکنش بيشتري نسبت به بارندگي از خود نشان ميدهند .در همين راستا در پژوهشي ديگر
در علفزارهاي آفريقا نيز با استفاده از تصاوير نوا شاخص پوشش گياهي  NDVIمحاسبه و رابطه آن با
بارندگي بررسي شد .نتاي ج نشان داد که با توجه به نوع گياه ميزان تأثير بارندگي بر هر يک از جوامع
گياهي منطقه متفاوت است ( .)Chamaillé‐Jammes & Fritz, 2009همچنين بررسي تغييرات
پوشش گياهي در ارتباط با تغييرات اقليمي در برزيل نشان داد که تغييرات پوشش گياهي در واکنش به
تغييرات اقليمي بسته به نوع پوشش گياهي منطقه متفاوت است و زمان بارندگي تأثيرات متفاوتي را بر
پوشش گياهي منطقه داشته است ( .)Gurgel and Ferreira 2003عالوه بر اين مطالعه اثر عوامل
اقليمي بر پوشش گياهي در قزاقستان نشان داد که ميزان تأثير بارندگي بر پوشش گياهي برحسب نوع
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 .)al. 2007در پژوهشي در مغولستان داخلي چين رابطه بين  ،NDVIدما و تغييرات بارش و روابط
آنها با انواع گياهان مختلف موردبررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد که  NDVIبا درجه حرارت،
بارش و اختالفات فصلي کامالا همبستگي دارد ( .)Chuai et al. 2013دوو و همکاران با استفاده از
دادههاي  ،NDVIدادههاي  GIMMSو دادههاي هواشناسي در طول سالهاي  19۸1تا 2013
تغييرات گياهان را در شمال چين مورد بررسي قرار دادند .تجزيه و تحليل رابطه بين آب و هوا و
پوشش گياهي در فضاهاي مختلف (کشاورزي ،جنگل و علفزار) و مقياسهاي زماني (سال ،دهه و ماه)
در دشت شمال چين نشاندهنده افزايش دما و در همان زمان روند کاهش بارش است .تجزيه و تحليل
همبستگي پوشش گياهي و تغييرات آب و هوايي نشان داد که پوشش گياهي با بارش بارندگي ارتباط
بيشتري دارد (.)Duo et al. 2016
در تحقيقي که به منظور بررسي اثر اقليم بر جنگل با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست و
اسپات انجام گرفت نتايج نشان داد که برخي شاخص هاي اختصاصي پوشش گياهي قادر به تشخيص
شرايط آب و هوايي قابل تغيير به ويژه تأثير خشکسالي بر اکوسيستم هاي جنگل هستند ( Bochenek
 .)et al. 2018همچنين در پژوهش انجام گرفته توسط شیمیزو و همکاران (Shimizu et al.,
) 2018از داده هاي سري زماني لندست  ۸و سنتينل  1براساس الگوريتم يادگيري ماشين براي پايش
تغييرات جنگل و تعيين آشفتگي در جنگلهاي فصلي گرمسيري استفاده شد و نتايج نشان داد که با
استفاده ترکيبي از لندست و سنتينل ميتوان آشفتگي را با دقت بيشتري تعيين نمود .در مطالعه
ديگري که توسط ون مو جافر و همکاران ) (Wan Mohd Jaafar et al., 2020به منظور بررسي
تغييرات جنگل با استفاده از تصاوير ماهواره لندست  5و  ۸در طي سال هاي  19۸۸تا  2017انجام
گرفت ،نتايج حاکي از اين بود که سطح زيادي از پوشش جنگلي در طي اين  29سال از بين رفته
بودند.
در پژوهش انجام گرفته توسط اکبرزاده و ميرحاجي ( )13۸5تأثير نوسانات اقليمي با تأکيد بر
بارش ،بر تغييرات پوشش گياهي در مراتع استپي رود شور مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آنها نشان
داد که در طول  9سال ،بهخصوص در دورههاي خشک ،با کاهش بارندگي ،تراکم و سطح پوشش
گياهي کاهش يافته است .همچنين در تحقيق ديگري که توسط فرجزاده و همکاران ( )1390انجام
گرفت ،اثر هفت متغير آب و هوايي بر پوشش گياهي مراتع زاگرس مورد بررسي قرار گرفت و نتايج
آنها نشان داد که همبستگي متغيرهاي آب و هوايي و پوشش گياهي در مراتع متراکم باال بوده و
بيشترين مقدار همبستگي مربوط به ارديبهشت است و کمترين همبستگي در مراتع کم تراکم مربوط
به مردادماه است .در مطالعه ديگري که بر روي تأثير بارندگي بر پوشش گياهي انجام شد نتايج نشان
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گياه و نوع منطقه متفاوت است و گراسلندها بيشترين همبستگي را با بارندگي دارند ( Propastin et
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اين مطالعه در منطقه حفاظتشده سفيدكوه واقع در استان لرستتان انجتام شتده استت (شتکل .)1
منطقه مورد بررسي در محدوده  ۴7درجه و  ۴3دقيقته تتا  ۴۸درجته و  1۸دقيقته طتول شترقي و 33
درجه و  ۴9دقيقه تا  33درجه و  29دقيقه عرض شمالي واقع شده است .منطقه حفاظتشده سفيدکوه
دامنه ارتفاعي  1120تا  3۸70متر از سطح دريا دارد و در سال  13۴7بهعنوان شکار ممنوع تحت
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داد که اين تاثير برحسب زمان بارش و نوع فرم رويشي متفاوت است بهطوريکه در مناطق شهري
رابطه معناداري بين ميزان بارش و پوشش گياهي در هيچيک از مقياسهاي زماني وجود ندارد (هاديان
و همکاران .)1393 ،در تحقيق انجام گرفته توسط تقوي مقدم و همکاران ( )1395تغييرات سطح
جنگل هاي حراء با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست در منطقه حفاظت شده گاندو استان سيستان
بلوچستان با استفاده از دو روش حداکثر احتمال و شبکه عصبي مصنوعي مورد ارزيابي قرار گرفت و
نتايج حاصل نشان داد که به کارگيري الگوريتم شبکه عصبي مصنوعي نسبت به الگوريتم حداکثر
احتمال در تهيه نقشه پوشش زمين دقيق تر است .جعفري و حسيني ( )139۸با استفاده از تصاوير
ماهواره لندست به شناسايي و پهنه بندي توده هاي خشکيده جنگلهاي بلوط ايراني در استان ايالم در
طي سال هاي  13۸0تا  1392پرداختند و نتايج تحقيق آن ها نشان داد که بيشترين ميزان و درصد
خشکيدگي درختي در طبقه انبوهي متوسط جنگل بوده است.
بخش زيادي از ايران در منطقه خشک و نيمهخشک قرار گرفته است و بنابراين عامل خشکي بر
اهميت پوشش گياهي در کشور ميافزايد (اسعدي و همکاران 1397 ،الف و ب) .از طرفي مطالعه
وضعيت اکوسيستمها ميتواند کمک موثري در افزايش پوشش گياهي داشته باشد (مرادي و همکاران،
 .)1397بهطورکلي اندازهگيري ميداني و استفاده از دادههاي سنجش از دور ،دو روش عمده براي
استخراج درصد پوشش گياهي ميباشد .خصوصياتي نظير فراهم ساختن ديد وسيع و يکپارچه از
منطقه ،قابليت تکرارپذيري ،سهلالوصول بودن دادهها ،دقت باالي دادههاي حاصله و صرفهجويي در
زمان از ويژگيهايي است که استفاده از اين گونه دادههاي سنجش از دور را براي بررسي پوشش گياهي
و کنترل تغييرات آن نسبت به ساير روشها ارجحيت ميبخشد (جباري و همکاران .)1393 ،با توجه به
مطالب ذکرشده هدف اين پژوهش شناسايي تغييرات عناصر آب و هوايي (دما و بارش) و اثر آن بر
تغييرات پوشش گياهي منطقه با استفاده از تصاوير ماهوارهاي لندست است .امروز شاهد شکننده بودن
برخي از مناطق حفاظت شده به دليل تغييرات آب و هوا هستيم و بنابراين پژوهش بر روي پوشش
گياهي اين مناطق و اثر تغييرات آب و هوا بر روي آن از اهميت بااليي برخوردار است.
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در اين پژوهش از ميانگين ماهانه دادههاي دما و بارش  9ايستگاه سينوپتيک نورآباد ،دهدشت،
الشتر ،پلدختر ،بروجرد ،اليگودرز ،درود ،ازنا و خرمآباد براي دوره  2000تا  2017براي بررسي تغييرات
عوامل اقليمي استفاده گرديد (سازمان هواشناسي کشور .)1396-137۸ ،از معادله گرايان بارش و روش
 IDWبراي درونيابي دادههاي اقليمي استفاده شد .در واقع با استفاده از دادههاي اقليمي بارش و دما
(جدول  )1و ارتفاع ايستگاههاي هواشناسي ،معادله رگرسيوني به صورت رابطه  1دست آمد.
بعد از بررسي نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگرف اسميرونوف و همگن بودن دادهها با
مقادير واريانس دادهها با آزمون همگني واريانس ليون ،از آنجا که دادهها از توزيع نرمال تبعيت
ميکردند آمار پارامتريک براي آناليز آماري استفاده شد ،سپس از آزمون تجزيه واريانس يکطرفه براي
مقايسه عوامل اندازهگيري شده و براي مقايسه ميانگينها و طبقهبندي هر عامل از آزمون چند دامنهاي
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حفاظت قرار گرفت و سپس در سال  1369به منطقه حفاظتشده سفيدکوه ارتقاء يافت (سازمان
حفاظت محيط زيست ايران.)139۸ ،
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كه  aشيبخط بوده و نشاندهنده تغييرات مولفه انتخابي (مثل بارش) برحسب ارتفاع است .سپس
با استفاده از نقشه  DEMو معادله بهدست آمده و ضرب آن در نقشه دما و ارتفاع ،همچنين بارش و
ارتفاع و براساس رابطه  2نقشههاي اقليمي در نرم افزار  ARC MAP 10.2تهيه گرديد.
رابطه 2
که  Pمتوسط بارندگي ساالنه ( )mmو  Tمتوسط دماي ساالنه (درجه سانتيگراد) است .در نهايت
براساس محدوده ضريب خشکي دومارتن (جدول  )2پهنهبندي صورت گرفت (قرباني زاده خرازي و چله
مال دزفول نژاد.)1393 ،
در اين پژوهش تصحيحات راديومتريک در محيط نرمافزار  ENVIورژن  5/1و براساس الگوريتم
 FLAASHانجام گرفت .سپس براي محاسبه شاخص پوشش گياهي  NDVIنيز از نرمافزار  ENVIو
تصاوير ماهوارهاي لندست  7سنجنده  ETM+براي سال  200۴و لندست  ۸سنجنده  OLIبراي سال
 2017استفاده گرديد.
به دليل تفاوت زماني دريافت تصاوير بهکار گرفته شده احتمال تفاوت شرايط اتمسفري در زمان
اخذ تصوير وجود دارد .به همين منظور تا حد ممکن سعي گرديد از طريق روشهاي کلي تصحيح
اتمسفري ،تصاوير مورد تصحيح و همسانسازي قرار گيرند .سپس با استفاده از مشاهده تصوير و
شاخص حد مطلوب ،اقدام به تعيين بهترين ترکيب باندي جهت ايجاد تصاوير کاذب رنگي گرديد.
همچنين شاخصهاي گياهي  NDVIبا استفاده از رابطه  3تعيين شد (رضيئي و همکاران  )13۸6و
سپس مطابق جدول  3از ميانگين و انحراف معيار براي طبقهبندي پوشش گياهي استفاده شد
(محمدياري و همکاران.)1393 ،
رابطه 3

= NDVI

که  NIRباند مادون قرمز نزديک و  Rباند قرمز است .در نهايت با استفاده از نقشههاي اقليمي و
پوشش گياهي و اشتراک آنها ،تغييرات سطح اقليم و پوشش گياهي براي سالهاي  200۴و  2017در
نرمافزار  ARC GIS 10.2محاسبه گرديد.
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دانکن استفاده شد (بيهمتا و زارع .)13۸9 ،محاسبات آماري با استفاده از نرمافزار  SPSS18صورت
گرفت.
y = ax + b
رابطه 1
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ماه

2000

2017

2000

2017

ژانويه
فوريه
مارس
آوريل
مي
ژوئن
ژوالي
آگوست
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

69/۴
۴7/5
۴7/1
16/6
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
22/0
۴7/7
176/۴

۸2/6
101/0
۴۴/3
۸0/۸
32/۸
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
26/5
۸/6

29/9
30/3
23/9
19/۸
11/5
۸/2
۴/6
5/9
9/۸
16/9
21/2
26/2

29/5
30/2
26/3
19/۸
15/5
7/3
6/9
۴/2
9/۴
1۴/0
20/1
2۴/5

بارش ساالنه /ميانگين دماي ساالنه

۴23/۸

50۴/5

17/35

17/31

نوع اقليم

ضريب دومارتن ()I

خشک

I < 10
19/9 < I < 10
23/9 < I < 20
27/9 < I < 2۴
23/9 < I < 2۸
I < 35

نيمهخشک
مديترانهاي
نيمه مرطوب
مرطوب
بسيار مرطوب

طبقه پوشش

محدوده

ضعيف
خوب
بسيار خوب
عالي

> انحراف معيار -ميانگين
انحراف معيار -ميانگين تا ميانگين
انحراف معيار +ميانگين
انحراف معيار +ميانگين <
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بارندگي (ميليمتر)

دما (درجه سانتيگراد)
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نتايج مربوط به شاخص پوشش گياهي  NDVIمنطقه مورد مطالعه در سالهاي  200۴و  2017در
شکلهاي  2و  3نشان داده شده است .در اين نقشهها مناطق داراي بيشترين ميزان پوشش گيتاهي بته
صورت خاکستري روشن نشان داده شده و کاهش ميزان پوشش با رنگ تيرهتر مشخص شتده استت .بتا
توجه به نتايج در نواحي شمال و شمال غربي که ارتفاع کمتر است پوشش گياهي نيز کمتر است.

غالمحسین مرادي و همکاران

نتايج مربوط به طبقه بندي پوشش گياهي  NDVIدر شکلهاي  ۴و  5نشان داده شده است .با
توجه به نتايج ،در هر دو سال  200۴و  2017بيشتر سطح منطقه را پوشش گياهي طبقه خوب و بسيار
خوب پوشانده است .اما در سال  2017سطح پوشش عالي و خوب نسبت به سال  200۴کاهش يافته
است (شکلهاي  ۴و .)5
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براي سالهاي  2000تا  200۴را نشان ميدهد .همچنين در شکل  7نيز طبقهبندي اقليمي به روش
دومارتن نشان داده شده است .همان طور که در شکل نشان داده شده است ،منطقه مورد بررسي داراي
 6نوع اقليم نيمهخشک تا بسيار مرطوب است .در نواحي مرکزي که داراي قلههاي مرتفع و شرايط
توپوگرافي و پوشش گياهي بهتري بوده ،اقليم به سمت بسيار مرطوب بوده است .در حالي که در نواحي
شمال و شمال غربي اقليم به سمت خشکي بوده است.
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شکل  6نقشه اقليمي منطقه مورد مطالعه به روش دومارتن با استفاده از رگرسيون از روي DEM
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همچنين نتايج نقشه اقليمي منطقه مورد مطالعه در سالهاي  201۴تا  2017به روش دومارتن و
طبقه بندي آن در شکلهاي  ۸و  9نشان داده شده است .با توجه به نتايج اقليم منطقه در محدوده
 10/79تا  19/5۸قرارگرفته و بنابراين اقليم منطقه مورد مطالعه تغيير يافته و فقط به يک اقليم
نيمهخشک تبديلشده است.

غالمحسین مرادي و همکاران
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نتايج روي هم گذاري نقشههاي اقليمي و پوشش گياهي در جدولهاي  ۴و  5نشان داده شده است.
با توجه به نتايج جدول  ۴در سال  200۴بيشترين سطح اقليم در طبقه نيمه خشک و کمترين سطح
اقليم در طبقه بسيار مرطوب به ترتيب با مساحت  2۴0۴7/5و  105/۸5هکتار و بيشترين سطح
پوشش گياهي در طبقه خوب و کمترين در طبقه عالي به ترتيب با مساحت  25۸9۴/07و 11130/1۴
هکتار بوده است و در سال  2017سطح طبقات پوشش گياهي خوب و عالي کاهش و سطح طبقه
بسيار خوب و ضعيف افزايش يافته است .در سال  2017اقليم نيز به طبقه نيمه خشک تبديل شده
است.
همچنين در سال  200۴بيشترين سطح منطقه مربوط به کالسه نيمهخشک با پوشش خوب
( 7737/۸هکتار) و کمترين سطح مربوط به کالسه بسيار مرطوب ضعيف و بسيار مرطوب عالي به
ترتيب با مساحت  0/7و  ۴/5هکتار بوده است که در سال  2017اين کالسهها تغيير يافته و کمترين
سطح مربوط به کالسه نيمهخشک با پوشش عالي با مساحت  ۴169/۴هکتار است.
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طبقه اقليمي

طبقه پوشش گياهي

طبقه اقليمي و پوشش گياهي

طبقه

مساحت

طبقه

مساحت

طبقه

مساحت

خشک
نيمهخشک
مديترانهاي
نيمه مرطوب
مرطوب
بسيار مرطوب
خشک
نيمهخشک
مديترانهاي
نيمه مرطوب
مرطوب
بسيار مرطوب
خشک
نيمهخشک
مديترانهاي
نيمه مرطوب
مرطوب
بسيار مرطوب
خشک
نيمهخشک
مديترانهاي
نيمه مرطوب
مرطوب
بسيار مرطوب

16799/6
2۴0۴7/5
15056/9
9175/6
622۴/۸
105/9
16799/6
2۴0۴7/5
15056/9
9175/6
622۴/۸
105/9
16799/6
2۴0۴7/5
15056/9
9175/6
622۴/۸
105/9
16799/6
2۴0۴7/5
15056/9
9175/6
622۴/۸
105/9

ضعيف
ضعيف
ضعيف
ضعيف
ضعيف
ضعيف
خوب
خوب
خوب
خوب
خوب
خوب
بسيار خوب
بسيار خوب
بسيار خوب
بسيار خوب
بسيار خوب
بسيار خوب
عالي
عالي
عالي
عالي
عالي
عالي

12۴7۴/3
12۴7۴/3
12۴7۴/3
12۴7۴/3
12۴7۴/3
12۴7۴/3
25۸9۴/1
25۸9۴/1
25۸9۴/1
25۸9۴/1
25۸9۴/1
25۸9۴/1
20699/6
20699/6
20699/6
20699/6
20699/6
20699/6
11130/1
11130/1
11130/1
11130/1
11130/1
11130/1

خشک ضعيف
نيمهخشک ضعيف
مديترانهاي ضعيف
نيمه مرطوب ضعيف
مرطوب ضعيف
بسيار مرطوب ضعيف
خشک خوب
نيمهخشک خوب
مديترانهاي خوب
نيمه مرطوب خوب
مرطوب خوب
بسيار مرطوب خوب
خشک بسيار خوب
نيمهخشک بسيار خوب
مديترانهاي بسيار خوب
نيمه مرطوب بسيار خوب
مرطوب بسيار خوب
بسيار مرطوب بسيار خوب
خشک عالي
نيمهخشک عالي
مديترانهاي عالي
نيمه مرطوب عالي
مرطوب عالي
بسيار مرطوب عالي

۴291/6
۴117/2
2۸00/3
770/1
۴۴9/7
0/7
6117/5
7737/۸
5155/7
3۸36/7
29۴0
56/3
3656/5
71۴2/7
۴۴07/۴
32۸۴/3
2131/3
۴۴/27
1۸۴9/1
۴۸07/3
2۴70/6
12۸1/5
703/2
۴/۴
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طبقه اقليمي

طبقه پوشش گياهي

طبقه اقليمي و پوشش گياهي

طبقه

مساحت

طبقه

مساحت

طبقه

مساحت

نيمهخشک
نيمهخشک
نيمهخشک
نيمهخشک

71۴۸0/3
71۴۸0/3
71۴۸0/3
71۴۸0/3

ضعيف
خوب
بسيار خوب
عالي

239۸9/۸
9۸3۸/3
301۸6/7
۴1۸9/3

نيمهخشک ضعيف
نيمهخشک خوب
نيمهخشک بسيار خوب
نيمهخشک عالي

23970/6
9733/۸
3017۸/3
۴169/۴

با توجه به نتايج اين پژوهش در سال  200۴منطقته متورد مطالعته براستاس طبقتهبنتدي اقليمتي
دومارتن داراي  6طبقه اقليمي (خشک ،نيمهخشک ،مديترانهاي ،نيمه مرطوب ،مرطوب ،بسيار مرطوب)
بوده است اين در حالي است که در سال  2017فقط به يک طبقه نيمهخشک تبديل شده است .ستطح
پوشش گياهي ضعيف و بسيار خوب در سال  2017نسبت بته  200۴افتزايش يافتته استت و از طرفتي
سطح پوشش گياهي خوب و عالي کاهش يافته است .نتايج تحقيق محمدياري و همکاران ( )1393نيتز
همسو با نتايج اين پژوهش بوده و نشان دهنده تغييرات كمي و كيفي گستردهاي براي پوشتش گيتاهي
در طي  1۴سال بوده است .در پژوهش انجتام شتده توستط محمتدياري و همکتاران ( )1393مستاحت
اراضي با پوشش عالي ،بسيار خوب و ضعيف افزايش و مساحت اراضي با پوشش ختوب کتاهش داشتت.
همچنين نتايج آنها حاکي از آن بود که بيشترين افزايش مساحت در اراضي بتا پوشتش گيتاهي عتالي
صورت گرفته است .از طرفي در تحقيق آنها بيشترين کاهش مساحت در اراضي با پوشتش ختوب بتود
که متاسفانه اين به دليل تغيير کاربري و شخمزدن زمينهاي مرتعي توسط کشاورزان استت .عتالوه بتر
اين مطالعات ديگر نيز نشان دهنده روابط داخلي بين پوشش گياهي و عوامل اقليمي به ويژه براي عامل
دما و فاکتور بارش ميباشد (.)Bi et al. 2005; Jing et al. 2011; Sun et al. 2001
با توجه به نتايج ،به مرور زمان و در طي بررسي سطح طبقات پوشش گياهي خوب و عالي کاهش و
سطح طبقه بسيار خوب و ضعيف افزايش يافته است .نتايج تحقيق انجام شده توسط هي و همکاران نيز
در همين راستا نشان داد که تغيير پوشش گياهي با تغيير بارش در شمال غرب چتين منطبتق استت و
بين شاخص پوشش گيتاهي و بتارش ،همبستتگي مثبتت وجتود دارد ،در حتالي کته در مطالعته آنهتا
همبستگي پوشش گياهي و درجه حرارت پايين بود .در پژوهش آنها از برخي روشهتاي آمتاري بتراي
بررسي تغييرات ناگهاني عوامل اقليمي استفاده شد و نتايج آنها نشان داد که تغييرات پوشتش گيتاهي
داراي اختالفات منطقهاي بوده و ناهمگني فضايي فاکتور هواشناسي شديد است (.)He et al. 2013
261

Downloaded from pec.gonbad.ac.ir at 1:00 +0330 on Wednesday December 1st 2021

NDVI

نشريه حفاظت زيست بوم گیاهان /دوره نهم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان 1400

اسعدي ،ف ،.اعتماد ،و ،.مرادي ،غ ،.سپهوند ،ا 1397 .الف .اثر تيمارهاي مختلف آبياري و سايه در توليد نهال
تادار ( ،)Celtis caucasica Willd.مجله جنگل ايران.67-77 :)1(10 ،
اسعدي ،ف ،.اعتماد ،و ،.مرادي ،غ ،.سپهوند ،ا 1397 .ب .اثر آبياري و سايه بر زيتوده ،سطح برگ و شادابي نهال
تادار ( ،)Celtis caucasica Willd.پژوهش و توسعه جنگل.331-3۴5 :)3(۴ ،
اکبرزاده ،م ،.ميرحاجي ،ت .13۸5 .تغييرات پوشش گياهي تحت تأثير بارندگي در مراتع استپي رود شور،
تحقيقات مرتع و بيابان.235-222 :)3(13 ،
تقوي مقدم ،ا ،.بهرامي ،ش ،.اكبري ،ا .1395 .مقايسه دو روش حداکثر احتمال و شبکه عصبي مصنوعي در
ارزيابي .پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل.23-۴۸ :)1(23 ،
جباري ،س ،.خواجهالدين ،س.ج ،.جعفري ،ر ،.سلطاني ،س .1393 .بررسي تغييرات درصد پوشش گياهي مراتع
با استفاده از تصاوير ماهوارهاي در منطقه سميرم .بوم شناسي کاربردي.3۸-27 :)10(3 ،
جزيرهاي ،م.ح ،.ابراهيمي رستاقي ،م .13۸2 .جنگل شناسي زاگرس ،انتشارات دانشگاه تهران 560 ،صفحه.
262
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نتايج اين پژوهش نشان داد که طبقه بندي پوشش گياهي براساس  NDVIدر دو دوره مختلتف اب
و هوايي تغيير کرده است که اين با نتايج هاديان و همکتاران ( )1393منطبتق استت .شتاخص گيتاهي
 NDVIحاصل از تصاوير ماهوارهاي کارآيي بسيار خوبي را در مطالعه و بررسي تغييرات تيپهاي گياهي
در اثر پديدههاي اقليمي مخصوصًا بارندگي از خود نشان ميدهند .در تيپهاي گياهي مختلتف شترايط
منطقه ،زمان بارندگي و نوع فرم و گونه گياهي نقش مهمي در تأثيرات بارش بر پوشش گيتاهي در هتر
منطقه دارد (هاديان و همکاران .)1393
در منطقه مورد بررسي تغييرات آب و هوايي بر کاهش سطح پوشش گياهي تأثير مستقيم گذاشتته
است .نتايج پژوهشهاي کاواباتا ( )Kawabata et al. 2001نيز نتايج اين پژوهش را تائيد و نشان مي-
دهد که عامل اقليم بر کاهش سطح پوشش گياهي ،تأثير مستتقيم گذاشتته و از طرفتي کتاهش ستطح
پوشش گياهي نيز باعث تشديد تغيير اقليم شده است؛ اما بايد نوع فرم رويشي و فصل بارش و رويش را
نيز در نظر گرفت ( .)Kawabata et al. 2001فرم رويشي گياهان به شدت تحت تاثير شرايط اقليمتي
منطقه قرار ميگيرد (مرادي و زاهدي13۸۸ ،؛  .)Moradi et al. 2010در يک منطقه هر چقدر ميتزان
بارندگي پايينتر و دماي باالتر باشد و همچنين دوره خشکي طوالنيتر باشد بيشتر گياهان منطقه فترم
زيستي تروفيت و علفي به خود ميگيرند (مرادي و همکاران .)13۸9 ،در کتل بتا توجته بته نتتايج ايتن
پژوهش آب و هواي منطقه در طول مدت بررسي به سمت نيمهخشک رفته و اين باعث تغييتر پوشتش
گياهي و اکوسيستم منطقه مورد مطالعه گرديده است .بنابراين ميتوان پيشبيني کرد که درصد گونه-
هاي تروفيت و علفي منطقه به مرور زمان بيشتر خواهد شد.
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جعفري ،م.ر ،.حسيني ،ا .139۸ .شناسايي و پهنه بندي توده هاي خشکيده جنگل هاي بلوط ايراني در استان
ايالم با استفاده از تصاوير سنجنده  ETM+و  OLIدر محيط  .GISفضاي جغرافيايي.۴3-60 :)67( 19 ،
راهداري ،و ،.سفيانيان ،ع ،.خواجهالدين ،س.ج .1392 .بررسي قابليت دادههاي ماهوارهاي در تهيه نقشه درصد
تاج پوشش گياهي مناطق خشک و نيمهخشک .علوم تکنولوژي محيطزيست.5۴-۴3 :)۴(15 ،
رضيئي ،ط ،.دانش کار آراسته ،پ ،.اختري ،ر ،.ثقفيان ،ب .13۸6 .بررسي خشکساليهاي هواشناسي (اقليمي)
در استان سيستان و بلوچستان با استفاده از نمايه  SPIو مدل زنجيره مارکوف .مجله تحقيقات منابع آب
ايران.35-25 :)1(3 ،
سازمان حفاظت محيط زيست ايران .139۸ .وبگاه اداره کل حفاظت محيط زيست استان لرستان.
سازمان هواشناسي کشور .1396-137۸ ،سالنامه هواشناسي.
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