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پایش تأثیر بارش در تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از
تکنیکهای سنجش از دور در یک دورة  21ساله





(مطالعة موردی :سمیرم و لردگان)
فاطمه هادیان* :کارشناس ارشد مرتعداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا جعفری :استادیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین بشری :استادیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید سلطانی :دانشیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده
بارش یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در تغییرات پوشش گیاهی ،بهخصوص در اکوسیستمهای خشک و نیمهخشک ،است .با توجه بهه
اینکه چگونگی شرایط رطوبتی خاک در تغییرات گیاهان بسیار تأثیرگذار است ،پایش خشکسالی و تغییرات پوشش گیاهی از مههمتهرین
ابزارهای مدیریتی در این اکوسیستمهاست .امروزه ،از تصاویر ماهوارهای به عنوان روشی نسبتاً کمهزینهه و سهریع بهرای مطالعهة پوشهش
گیاهی در مقیاسهای متفاوت استفاده میشود که با بررسی خصوصیات طیفی گیاهان تغییرات آنها ارزیابی میگردد .این مطالعه با ههد
بررسی و پایش تغییرات پوشش گیاهی در  4تیپ مرتعی و یک تیپ جنگلی بین سالهای ۶۷۳۱ه  ۶۷۱۱در بخشهی از جنهو اصهفهان و
جنو شرقی استان چهارمحال و بختیاری انجام شد .با استفاده از روش نمونهبرداری زمینی درصد تاجپوشش گیاهی در تیپهای گیهاهی
مختلف با استفاده از روش قدم نقطه در  ۶1سایت نمونهبرداری در هر تیپ گیاهی ( ۱111نقطه در هر تیپ گیاهی) انجام شد .سهس  ،بها
استفاده از آنالیز همبستگی امکان استفاده از دادههای ماهوارهای اخذشده از یک تصویر سال  ۶۷۱۱ماهوارة لندست بهرای مطالعهة پوشهش
گیاهی مناطق مورد مطالعه بررسی شد .برای پایش تغییرات پوشش گیاهی ،تعداد  ۶1سهری تصهاویر لندسهت مربهوب بهه دورة نیمهة اول
خرداد سالهای ۶۷۳۱ه  ۶۷۱۱برای محاسبة شاخص تهیه شد .بر اساس نتهایج ،شهاخص  NDVIدر سهال  ۶۷۱۱همبسهتگی معنهاداری بها
تاجپوشش گیاهی در کلیة تیپهای مورد مطالعه داشت .بررسی تغییرات تاجپوشش گیاهی نشان داد که میزان تأثیرات بارش در تیپههای
مورد مطالعه ،بسته به فرم رویشی و شرایط اکولوژیکی مناطق مورد مطالعه ،با یکدیگر متفاوت است ،بهطوری که پوشش گیاهی در مناطق
مرتعی بیشترین همبستگی را با بارش فصل بهار و در منطقة جنگلی با بارش سالیانه داشت .همچنین ،در مناطق مرتعی نیز تأثیرات بهارش،
بر حسب نوع گونة گیاهی غالب ،متفاوت بود .در این منطقه بیشترین همبستگی میان بارش و تغییرات شهاخص گیهاهی در تیهپ علفهزار
دیده شد که نشاندهندة کارایی شاخص  NDVIدر ارزیابی آثار و مدیریت خشکسالی است.
واژگان کلیدی :بارندگی ،پوشش گیاهی ،سمیرم ،لندست.

* نویسندة مسئول:

1۷6۶۱144۱۱0

E-mail: hadian.fatemeh@gmail.com
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مقدمه
بارندگی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در پوشش گیاهی
مناطق مختلف است که زندگی موجودات زنده ،به ویژه
گیاهان ،را تحت تأثیر قرار میدهد .پدیدة خشهکسهالی
یکی از پدیده های تکرارشهونده اسهت کهه آثهار آن بهه
نواحی خشک و نیمهخشک محدود نمیشود ،بلکهه در
نواحی مرطو نیز به وقوع می پیوندد و باعه کمبهود
منابع آ می شود .از آنجایی که عامل بارندگی یکهی از
مهمترین عوامل تغییرات پوشش گیهاهی اسهت ،پهایش
خشک سالی از مهمترین ابزار ههای مهدیریتی محسهو
می شود [ .]۶۳یکهی از جنبهه ههای مههم خشهکسهالیْ
خشکسالی کشاورزی است کهه در آن میهزان رطوبهت
موجود در خاک بررسی میشود .این خشکسالی زمانی
وقوع مییابد که رطوبت خاک مجاور ریشه در زیر نقطة
پژمردگی قرار گیرد ،بنابراین ،بررسی سبزینگی پوشهش
گی هاهی عامههل مفی هدی بههرای شناسههایی خشههکسههالی
محسو می شود .شدت خشک سالی کشاورزی ،بسهته
به نوع گونة گیاهی و منطقة مورد مطالعه ،متفاوت است
[ .]۱عالوه بر مقدار بارش ،پراکنش و فصل بارش و نیز
شرایط منطقه از دیگر عواملی هستند که رشد گیاهان را
تحت تأثیر قرار میدهند [.]۶۱ ،۶۱
در چین تغییرات جوامع گیاهی مختلف در ارتباب
با شرایط آ و هوایی مقایسه شهد .نتهایج نشهان داد کهه
گیاهان بوتهای ،به دلیل قابلیهت جهذ آ از الیههههای
مختلف خاک ،نسبت به گیاهان علفی حساسیت کمتهری
در مقابل خشکی از خود نشان مهیدهنهد و نیهز گیاههان
چوبی نسبت به گیاهان بوتهای حساسیت کمتهری دارنهد
[ .]۶0بررسیهای انجامشده در سودان ۶بیانگر این بود که
جوامع گیاهی مختلف پاسه ههای گونهاگونی بهه میهزان
بارندگی از خود نشان میدهند [.]۶1
1. Sweden

مطالعة تأثیر عوامل اقلیمی در پوشش گیاهی در
چند منطقة خشک و نیمهخشک ایران نیز بیهانگر ایهن
بود که ،از بین عوامل اقلیمی ،بارنهدگی نقهش بسهیار
مؤثری دارد ،ضمن اینکه نقش بهارش فصهل رویهش
نسبت به سایر مواقع سال بیشتر است [.]4
امروزه ،از سنجش از دور بهطهور گسهترده بهرای
شناسایی تغییرات پوشش گیاهی استفاده می شهود .ایهن
تکنولوژی ،با اندازهگیری بازتا خاص پوشش گیاهی،
امکان شناخت تغییرات بازتا ناشی از خشک سهالی را
در گیاهان فهراهم مهیسهازد [ .]۱بررسهی خصوصهیات
طیفی گیاهان نشان میدهد کهه گیاههان سهالم بیشهترین
جذ را در طیف قرمز و آبی و بیشترین بازتها را در
طیف سبز و مهادون قرمهز از خهود نشهان مهیدهنهد و
تغییرات خصوصیات برگ و میزان کلروفیل آن ها نقهش
اساسی در میزان بازتا آنها دارد و هر عاملی ،اعهم از
تنش یا بیماری کهه خصوصهیات بهرگ را تغییهر دههد،
مستقیم ،در بازتا گیاهان تأثیر میگذارد و این بازتها
در ناحیة مادون قرمز مشخصتهر اسهت .محققهان بیهان
میکنند که تنش های رطهوبتی یها بلهو بهرگ موجهب
تغییرات حفهرة بهرگ و ،در نتیجهه ،کهاهش بازتها در
محدودة مادون قرمز نزدیک می شود .بنابراین ،با استفاده
از مطالعة بازتها گیاههان مهیتهوان تغییهرات ناشهی از
خشکسالی را بررسی نمود [ .]1۱نتهایج پهژوهشههای
مختلف نشان میدهد که استفاده از تصهاویر مهاهوارهای
در مطالعات خشک سهالی بها روش ههای تحلیهل آ و
هوایی بسیار مطابقت دارد [.]۱
در استان مرکزی (ایران) تأثیر عوامل اقلیمی در
پوشش گیاهی چند تیپ گیهاهی بررسهی شهد .نتهایج
مطالعه حاکی از آن است که بهارش فصهل رویهش و
میزان رطوبت قبلی خهاک بها تولیهد گیاههان بوتههای
رابطة خطی دارند [.]۳
مشاهدات نشان داد که ،بر حسب نوع پوشش منطقه،
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چگونگی تأثیر بارنهدگی نیهز متفهاوت اسهت .پهایش
تغییههرات پوشههش گیههاهی در برزیههل نشههان داد کههه
تغییرات پوشش گیاهی در واکنش به تغییرات اقلیمی،
بسته به نوع پوشش گیاهی منطقهه ،متفهاوت اسهت و
زمان بارنهدگی تهأثیرات متفهاوتی در پوشهش گیهاهی
منطقه داشت [.]0
پژوهشگران در ابراهیمآباد یهزد بهه ایهن نتیجهه
دست یافتند که تأثیر بهارش ،بسهته بهه نهوع پوشهش
گیاهی ،متفاوت است [.]۶
هد از مطالعة حاضر بررسی تغییرات پوشش
گیاهی در پاس به تغییرات بارندگی در مناطق مرتعی
و جنگلی منطقة سمیرم اصفهان ،با استفاده از تصاویر
ماهوارة لندست ،است .تغییرات پوشش گیاهی در هر
یک از تیپههای گیهاهی در طهول سهالههای ۶۷۳۱ه
 ۶۷۱۱بررسی شده است.

روششناسی
منطقة مورد مطالعه
مناطق مورد مطالعهه در شهرسهتان سهمیرم در اسهتان
اصفهان و شهر مالخلیفه از توابع شهرسهتان لردگهان
در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده اسهت .آ
و هوای شهرسهتان سهمیرم ،بهر اسهاس تقسهیمبنهدی
کوپن ،جزء مناطق معتدل سرد با تابستانههای گهرم و
خشک و در ارتفاعات جنوبی جزء مناطق معتدل سرد
با تابستان های خنک و خشهک اسهت [ .]۷در منطقهة
سمیرم تغییرات بارندگی به ارتفاع و فاصهله از کهانون
پُربهارش کوهسهتانی بسههتگی دارد ،بههطهوری کههه در
بخش ههای جنهو و جنهو غربهی سهمیرم میهزان
بارندگی تا  ۱۳1میلیمتر نیز میرسهد ،امها در بخهش
میانی ،به علهت کهاهش ارتفهاع ،ایهن میهزان بهه ۷۱1

میلیمتر کاهش مییابد .بارندگی در شههر مهالخلیفهه
حدود  ۳11میلی متر و در کل حوزة لردگان این میزان
به طور میانگین  ۱61میلیمتر است .بخش اعظم بارش
سالیانه در منطقة مورد مطالعهه در فصهول زمسهتان و
پاییز است (شکلهای ۶و  .]۶1[ )1ارتفاع منطقة مورد
مطالعه  1611-1111متر باالتر از سطح دریاست و ،از
لحاظ پوشش گیهاهی ،جهزء منطقهة ایهران و تهورانی
(منطقة نیمهاسهتسی در نهواحی مرتعهی و جنگهلههای
خشک در نواحی جنگلی) محسو میشود [.]1۱

تیپهای گیاهی
برای تعیین نهوع تیهپ گیهاهی از روش فلورسهتیک-
فیزیونومیک ۶استفاده شد .مکان ِ مرتعی مورد مطالعهه،
متشکل از  4تیپ ،با مسهاحتی حهدود  ۱1111هکتهار
بین طهول جغرافیهایی ´ 6۶° 11تها´ 6۶° ۷6شهرقی و
عرض´ ۷۶° ۶۷تا ´ ۷۶° 10شمالی واقع شده اسهت و
بهترتیب دارای تیهپههای گیهاهی – Astragalus spp
Astragalus spp ،Bromus tomentellus ،Stipa barbata
 ،– Daphne mucronataو Astragalus spp – Scariola
 orientalisاست .در تیهپ Astragalus spp – Daphne
 mucronataگراس ههای یهکسهاله ،ماننهد squarrosa
 ،Boissieraنیههز بهههوفههور در زیههر اشههکو مشههاهده
میشوند .تیهپ Astragalus spp – Scariola orientalis
در یک وضعیت تخریبیافته قرار داشت (شکل .)۷
منطقة جنگلی مورد مطالعه بهه مسهاحت حهدود
 ۶1111هکتار بین طول جغرافیایی  6۶° ۶4تا ´6۶° ۶۳
شرقی و عرض´ ۷۶° ۶1تا ´ ۷۶° ۶4شمالی واقهع شهده
است .تیپ جنگلی با فهرم درختهی  Quercus brantiiدر
یک منطقة مرتفع و شیبدار است (شکل .)4

1. Floristic- Physiognomic
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شکل  .1منحنی آمبروترمیک شهر سمیرم در سالهای 1۷۳۱ـ 1۷۱۱

منحني آمبروترميك شهر مالخليفه
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شکل  .2منحنی آمبروترمیک شهر مالخلیفه در سالهای 1۷۳۱ـ 1۷۱۱
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شکل  .۷تیپهای مرتعی مورد مطالعه

شکل  .4تیپ جنگلی مورد مطالعه

دادههای ماهوارهای

برای تصحیح هندسی نخست باند پانکروماتیک

برای پایش تغییرات بارندگی ،تعداد  ۶1سهری زمهانی

سههنجنده  +ETMبههه نقش هة توپههوگرافی  ۶:16111بهها

تصاویر ماهوارة لندست (سنجنده های  +ETMو) TM

خطای کمتهر از  1/6پیکسهل ثبهت داده شهد و سهایر

از سال  ۶۷۳۱تا  ۶۷۱۱مربوب به نیمهة اول خردادمهاه

تصاویر نیز با خطای کمتر از  1/6پیکسهل بهه تصهویر

استفاده شد و بهترتیب تصحیحات هندسی ،اتمسفری،

مذکور ثبت داده شدند.

و توپوگرافی روی آنها اعمال گردید.

تصحیح اتمسفری تصاویر در نرمافزار  ENVIبا
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استفاده از روش  subtraction darkانجام شد [.]1۳
در تصحیح توپوگرافی نیز از نقشة توپهوگرافی بها

مقیاس  ۶:16111برای تهیة نقشة رقومی ارتفهاع)DEM( ۶
استفاده شد و این تصحیح با استفاده از مهدل المبهرت در
نرمافزار  Imagine Erdasصورت گرفت [.]14

روش نمونهبرداری زمینی

شکل  .5روش نمونهبرداری در منطقه

بههرای بررسههی ارتبههاب میههان پوشههش گیههاهی و
شاخصهای گیهاهی ،میهزان تهاجپوشهش گونههههای
گیهاهی بهها اسههتفاده از روش تصههادفی -سیسههتماتیک
اندازهگیری شد .نخست نقهاب نمونههبهرداری در ههر
تیپ گیاهی بهطهور تصهادفی تعیهین شهد ،سهس  ،در
طول چند ترانسکت به روش قدم -نقطه با استفاده از
نقاب برخورد در طول ههر ترانسهکت ( ۶61نقطهه در
طول هر ترانسکت) نمونهبرداری انجام شهد [ .]۶۶در
این مطالعه نخست تعهداد  ۶1نقطهة تصهادفی در ههر
تیپ گیاهی تعیین شد و بر اساس ابعاد پیکسل تصویر
ماهوارهای و فرمول زیرْ حداقل سهطح نمونههبهرداری
محاسبه گردید [:]۶6
2

(P ) 1 2L

A

نمونهبرداری ،میزان خطای تصحیح

هندسی بر (حسب پیکسل) ،و ابعاد پیکسل تصویر
ماهوارهای .با توجه به اینکه در این مطالعه از تصویر
)

سنجندة

TM

میزان تغییرات بارنهدگی بها اسهتفاده از آمهار ماهیانهة
ایستگاه سینوپتیک سمیرم در اطرا

مناطق مرتعهی و

ایستگاه کلیمهاتولوژی مهال خلیفهه در اطهرا

منطقهة

جنگلی در دورة مطالعه ارزیابی شد.
بههرای بررس هی تغیی هرات پوشههش گی هاهی نسههبت بههه
بارندگی میزان بارندگی در  4مقیاس زمهانی محاسهبه
شد:


میزان بارش فصل بهار :مجموع بارش فهروردین و

اردیبهشت؛


میزان بارش فصل رویش :مجمهوع بهارش اسهفند،

فروردین ،و اردیبهشت؛

که در این رابطه مقادیر  ،L ،Aو Pبهترتیب عبارتاند از
حداقل سطح

محاسبة دادههای بارندگی

ابعاد  ۷1×۷1متر) با خطای  1/6استفاده

گردید ،حداقل سطح مورد نیاز برای نمونهبرداری ۷۱11
متر مربع است .بنابراین ،برای اطمینان بیشتر ،در هر نقطة
تصادفی از  4ترانسکت  ۶61متری و منطقهای به سطح
 ۳1۱61متر مربع نمونهبرداری شد (شکل .)6
2. Appa Rao



میزان بارش فصول سهرد :مجمهوع بهارش فصهول

پاییز و زمستان؛


بارش سالیانه :مجموع بارش از خردادماه تها آخهر

اردیبهشت سال بعد.

محاسبة شاخص گیاهی
در پایش خشک سالی با استفاده از تصاویر ماهوارهای
از شاخص های گیاهی برای مطالعة تغییهرات پوشهش

گیاهی استفاده میشود .آپارائو 1و همکاران ( )۶001از
طریق بازتا

گیاههان در بانهد قرمهز و مهادون قرمهز
1 . Digital Elevation Model
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نزدیک شاخص  NDVIرا برای محاسبة خشک سهالی
در نظههر گرفتنههد ،کهه در ایهن تحقیهق بههرای مقایسهة
تغییرات پوشش گیاهی استفاده شد [.]۱
RED
RED

NIR
NIR

NDV I

در این فرمول  REDمقدار بازتها در محهدودة
باند قرمز و  NIRمقدار بازتها در بانهد مهادون قرمهز
نزدیک است .مقدار این شهاخص بهین  -۶و  +۶تغییهر
میکند و مقدار این شاخص با پوشش گیهاهی متهراکم
به سمت ( +۶معموالً بین  1/۷تا  ) 1/۱میهل مهیکنهد و
برای ابرها و بر و آ مقادیر منفهی تولیهد مهیکنهد.
افزایش شادابی گیاهان و فتوسهنتز در گیاههان موجهب
افزایش بازتا مادون قرمز نزدیک می شود ،که این امر
افزایش مقدار شاخص  NDVIرا به دنبال دارد [.]1۱

بررسی همبستگی میان تاا
شاخص

پوشا

گیااهی و

NDVI

برای بررسی تغییرات پوشش گیاهی در هریک از نقاب
تعیینشده یک نقشة وکتوری به شهعاع  ۶61متهر تهیهه
شد و از مقدار شاخص  NDVIدر هر یک از نقهاب در
محههدودة تعیههینشههده در نههرمافههزار Imagine Erdas
میانگینگیری شد و برای بررسی میزان همبستگی میهان
تاجپوشش گیاهی و شاخص  NDVIاستفاده گردید .در
این محاسبات رابطة شاخص  NDVIو درصهد پوشهش
گیاهی با استفاده از آزمون رگرسیون بررسی و ضهریب
تبیین ( )1Rمحاسبه شهد .درصهد تهاجپوشهش گیهاهی،
متغیهر مسههتقل ( ،)Xو مقههدار شههاخص  NDVIدر هههر
محدودة نمونهبرداری (سطح  ۳1۱61متر مربعی) متغیهر
وابسته ( (Yدر نظر گرفته شد.
به منظور بررسی میزان همبستگی تهاجپوشهش
گیههاهی و شههاخص  NDVIمیههزان همبسههتگی بههین
تاجپوشش گیهاهی و شهاخص گیهاهی  NDVIبهه دو

صورت -کل پوشش گیاهی و پوشش گیاهی زندهه به
شرح زیر محاسبه شد:
( )۶پوشش گیاهان زنده  +الشبرگ = کل پوشش گیاهی
( )1کلیة گیاهان زندة فتوسنتزکننده = پوشش گیاهان زنده

بررسی تغییرات پوش

گیاهی

برای بررسی میزان تغییرات پوشهش گیهاهی ،مقهادیر
شاخص  NDVIدر  ۶1سایت نمونهبرداری (بها سهطح
 ۳1۱61متر مربع) میانگینگیری شد و به عنوان مقدار
شاخص  NDVIهر یک از تیپههای گیهاهی اسهتفاده
گردید .بنابراین ،مقادیر شاخص  NDVIدر تیهپههای
گیههاهی در همههة تصههاویر دورة زمههانی مطالعههاتی بههه
تفکیک محاسبه شهد .بهرای مطالعهة میهزان تغییهرات
پوشش گیاهی ،میهزان همبسهتگی شهاخص  NDVIو
مقادیر بارندگی در مقیاسهای زمانی مختلف بررسهی
شد و آزمون معنیداری رگرسیون نیز صورت گرفهت
(میزان بهارش متغیهر مسهتقل ( )Xو مقهدار شهاخص
 NDVIمتغیر وابسته (.)Y

نتایج
درصد پوش

گیاهی تیپهای گیاهی

با توجه به اینکه در هر تیپ گیاهی  ۶1نقطه بههطهور
تصادفی تعیین و در هر نقطه نیز از  4ترانسهکت ۶61
متری اسهتفاده شهده بهود (تعهداد  ۶61نقطهه در ههر
ترانسه هکت و در ههههر تیه هپ گیه هاهی  ۱111نقطه هة
نمونهبرداری) ،میانگین  4ترانسکت به عنوان میهانگین
درصد پوشش یک سایت  ۳1۱61متهر مربعهی تعیهین
شد .در هر تیپ از درصد پوشهش در ههر  ۶1سهایت
میانگینگیری شد و درصد پوشهش ههر تیهپ تعیهین
گردید .نتایج نشان داد تیپهای گیاهی مهورد مطالعهه
از جهت درصد پوشش گیهاهی و ترکیهب گونههای و
فرم رویشی با یکدیگر متفاوتاند (جدول .)۶
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خاک لخت

سنگ و

سنگریزه

الشبرگ

درخت

درختچه

کریپتوگام
1/111

۷۷/۷۷

میزان همبستگی بین درصد تا پوش

گیاهی و

barbata Stipa
tomentelluse Bromus

– spp Astragalus
mucronata Daphne
– spp Astragalus
orientali Scariola
brantii Quercus

نتیجه ،تغییرات کمّی شاخص گیاهی نرمالشده ()NDVI
دارد .در منطقة سمیرم هر یک از تیهپههای گیهاهی بهه

شاخص گیاهی
بررسی میزان همبستگی میهان تهاج پوشهش گیهاهی و
شهههاخص  NDVIبههها در نظهههر گهههرفتن  ۶1سهههایت
نمونهبرداری در هر تیپ گیاهی بیانگر آن بهود کهه در
کلیة تیپهای گیاهی مهورد مطالعهه شهاخص مهذکور
همبستگی معنیداری با درصد تاجپوشش گیاهی زنده
نشان می دهد ،به طوری که کلیة این همبستگیها در 4
تیپ گیاهی در سطح  ۶درصد و در  6تیپ گیاهی در
سطح  6درصد معنی دار بود .با در نظر گهرفتن میهزان
الشبرگ نیز از میزان همبستگی بین درصد تاج پوشش
گیاهی و شاخص  NDVIدر هر تیهپ گیهاهی کاسهته
شد (جدول .)1

بررسی همبستگی بین تغییرات پوش

بوتههای

۶۷/4۱

۶0/۱۱

۱/1۱

------

4/۶

------

------

1۶/1۱

(چندساله)

۷6/01

0/16

۶۶/۶

------ ------ ------

۶۷/14

0/4۱

۷/0۱

۶4/1۳

41۶1

فوربهای

۷6/۶۳

11/۷۷

۶1/6۱

------ ------

۶۶/۱

1/۳

1/۷

۶۷/11

(چندساله)

16/۱1

10/۷۳

۱/۳۱

------ ------ ------

1/4

------

۷6/۶۷

1/61

گراسهای

۶1/06

1۱/۶1

۶۷/۱۷

------ ------ ------

1۱/۱۳

۶/۳6

۶۶/1۱

۳/۱

– spp Astragalus

(چندساله)

یکساله

نام تیپ گیاهی

جدول  .1نوع و میانگین درصد اجزای تشکیلدهندة پوشش سطح زمین در منطقة مورد مطالعه

تغییرات بارش واکنشهای متفاوتی نشان دادند که فهرم
رویشی و نوع گونة گیاهی از عوامل نوسهانات پوشهش
گیاهی در منطقه بود و بهجز مقدار بارندگی زمان بارش
نیز نقش مؤثری در تغییرات پوشش گیاهی نشان داد .بر
اساس نتایج بررسیِ تیپهای گیاهی مختلف ،تیپههای
مرتعی بیشترین همبستگی را با بارش فصل بهار داشتند
و تغییههرات تیههپ جنگلههی  brantii Quercusکمتههرین
وابسههتگی را بهها بههارش فصههل بهههار نشههان داد .می هزان
همبستگی در بهین تیهپههای مرتعهی بهر حسهب فهرم
رویشی ،نوع گونة گیاهی ،و شرایط منطقهه بها یکهدیگر
متفاوت بود ،بهه طهوری کهه تیهپ tomentellus Bromus

حساس ترین تیپ مرتعی نسبت به بارندگی معرفی شد.

گیاهی و

میزان بارندگی
از آنجا که شاخص گیاهی مورد استفاده همبستگی بسیار
خوبی با تاجپوشش گیاهی زنده نشان داده اسهت ،از آن
برای بررسی میزان تغییرات پوشش گیاهی در واکنش به
میزان بارندگی استفاده شد .نتایج نشان داد میزان نوسهان
بارندگی نقش مهمی در میزان سهبزینگی گیاههان و ،در

میزان همبستگی بین بارندگی بهار و تغییهرات شهاخص

 NDVIبهترتیب در تیپهای Daphne – spp Astragalus

 ،barbata Stipa – spp Astragalus ،mucronataو

 orientalis Scariola – spp Astragalusکههاهش یافههت،

بهطوری کهه در تیهپ تخریهبیافتهة – spp Astragalus
 orientalis Scariolaکمترین همبستگی به میزان بارندگی
دیده شد (جدول .)۷
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جدول  .2میزان همبستگی بین تاجپوشش گیاهی شاخص  NDVIدر هر یک از تیپهای گیاهی .اعداد اول درون جدول نشاندهندة
مقادیر ضریب تبیین ( )2rاست و اعداد داخل پرانتز نشاندهندة آزمون معنیداری ()p-value
کل پوش

گیاهی

نام تیپ گیاهی

کلیة گیاهان زنده
**

(1/1۶۳)1/۳1

barbata Stipa – spp Astragalus

(1/۱1)1/1۶1

*

(1/۱۶۳)1

(1/0۷)1/4

tomentellus Bromus

*

(1/141)1/6۷

mucronata Daphne – spp Astragalus

(1/۱0۶)1

*

(1/1۱)1/۶

orientalis Scariola – spp Astragalus

(1/۳۱1)1/11۶
*

(1/۱۶1)1

(1/۱۷)1/116
*در سطح یک درصد معنیدار

brantii Quercus

**در سطح پنج درصد معنیدار

جدول  .۷میزان همبستگی بین تغییرات شاخص  NDVIو بارندگی در هر یک از تیپهای گیاهی .اعداد اول درون جدول نشاندهندة
مقادیر ضریب تبیین ( )2rاست و اعداد داخل پرانتز نشاندهندة آزمون معنیداری ()p-value
بارش فصل روی

بارش سالیانه

بارش فصول سرد

**(1/۷۳6)1/1۷4

(1/۷1۱)1/16۷

(1/۷۶۶)1/160
(1/16۳)1/۶۶۶

(1/10۳)1/۷6۶

(1/11۷)1/۱6۱

(1/۶۳۱)1/۶0۳

(1/16۷)1/4۱۷

**
**

(1/4۶1)1/1۷۷

بارش فصل بهار

نام تیپ گیاهی

(1/1۷۳)1/۶10

Quercus brantii

*(1/66)1/116

Astragalus spp – Stipa barbata

*

(1/۳۶)1/11۶

(1/۶۱۱)1/۶۱۷

(1/1۱0)1/4۷6

(1/۷۱۱)1/140

*

(1/11۱)1/۶۷۱

(1/۶۶۱)1/۷1۶

(1/۶۳)1/11۱

**

*در سطح یک درصد معنیدار

(1/۱۷1)1/111
(1/46)1/1۶۳

Bromus tomentellus
Astragalus spp – Daphne mucronata
Astragalus spp – Scariola orientalis

**در سطح پنج درصد معنیدار

در بین درختانْ درختهان همیشهه سهبز نیهز وابسهتگی

بحث
میزان همبستگی در تیپهای مختلف گیاهی بیانگر آن
بود که نوع گونة گیاهی و فرم رویشی عامل مهمی در
میزان تأثیرپذیری مناطق مختلف از تغییرات بارنهدگی
بهشمار میرود .بسیاری از مطالعات نیز بیانگر اثر فرم
رویشی و نوع گونة گیهاهی در تهأثیرات بارنهدگی در
منطقه است[.]1۶ ،۶1 ،6
همان طهور کهه اشهاره شهد ،در تیهپ جنگلهی
brantii Quercus

بههارش سههالیانه ،نسههبت بههه سههایر

تیپ های گیهاهی ،تهأثیر بیشهتر و بهارش بههاره تهأثیر
کمتری داشت؛ دلیل ،آن است کهه در منطقهة جنگلهی
گیاهان ،به دلیل دارابودن ریشهههای عمیهق ،قهادر بهه
استفادة بهتر از رطوبت عمقی خاکاند ،عالوه بر اینکه

کمتری به میزان بارش دارند[ .]۶۱مطالعات انجامشده
در مناطق جنگلی نشان داد جنگل ههای همیشهه سهبز
کمترین میزان همبستگی را با میهزان بارنهدگی دارنهد
[ .]۶۷در مناطق مرتعی بارش فصل بهار بیشترین تأثیر
را در پوشهههش گیه هاهی منطقهههه نشهههان داد .سهههایر
بررسی های انجامشده در منهاطق مرتعهی نیهز بیهانگر
نقش مهم بارندگی فصل بههار اسهت [،11 ،۶4 ،۳ ،4
 .]1۶در مناطق مرتعی نیز ،بسته به نوع گونهة گیهاهی،
همبستگی بین میزان تغییرات شاخص های گیهاهی بها
یکدیگر متفاوت است .در بین تیپ های مرتعی منطقة
سههمیرم تیههپ  ،tomentellus Bromusبههه دلیههل فههرم
رویشی گندمی ،با سیسهتم ریشههای افشهان بیشهترین
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همبستگی را نشان داد .دلیل آن را چنین می توان بیهان

یکی از عوامل مهم در واکهنش گیاههان بهه بارنهدگی

کرد که گیاهان بوتههای ،بهه دلیهل داشهتن سهاقهههای

معرفی کردند [.]16 ،1

چوبی و امکان نگهداری رطوبت در سهاختمان خهود،

شهههرایط توپهههوگرافی نیههز نقهههش مهمههی در

مقاومت بیشتری نسبت به گیاهان یکساله و گراسها

نفوذپذیری بهارش و واکهنش گیاههان دارد .در تیهپ

در مقابل خشکسالی از خود نشهان مهیدهنهد .سهایر

میشهود کهه

 brantii Quercusشیب زیاد منطقه باع

پژوهش های انجامگرفته بیهانگر آن اسهت کهه میهزان

آ

حساسیت مناطق گراسلند نسبت به سهایر تیهپ ههای

فصول سرد ،که در این منطقه بیشتر به صورت بهر

گیاهی زیادتر است [.]1۷ ،11 ،۱

است ،نسبت به بارش فصل بهار بیشتر باشد.

در تیهههههههههه هپ – spp Astragalus

Daphne

 mucronataاگرچه فرم رویشی منطقه را گون بها فهرم
بوتهای و دافنه با فرم درختچهای تشکیل میدههد ،بهه
دلیل وجهود گهراسههای یهکسهاله در سهطح زمهین

حساسیت این تیپ نسبت به تیهپ – spp Astragalus

 barbata Stipaبیشههتر اسههت .تیههپ تخریههبیافتههة

 orientalis Scariola – spp Astragalusکمتهههههههرین
همبستگی را به تغییرات بارندگی بههار نشهان داد .در
این منطقه شرایط فرسایشیافتة خاک یکهی از دالیهل
اصلی همبستگی کم پوشش گیاهی با میزان بارنهدگی
بهشهمار مهیرود ،زیهرا در ایهن گونهه منهاطق خهاک
نفوذپذیری خوبی در مقابل بارنهدگی از خهود نشهان
نمیدهند و حجم بیشتری از آ

به صهورت ههرزآ

از سیستم خارج مهیشهود .از طرفهی ،خهود پوشهش
گیاهی نیز عامل مؤثری در جههت اثربخشهی و نفهوذ
آ

بارندگی و افزایش عملکرد مرتع است ،بنهابراین،

با تخریب پوشش گیاهی از میزان نفوذ آ

باران نفوذ خوبی نداشهته باشهد و تهأثیر نهزوالت

باران نیهز

کاسته میشود .محققان نیهز شهرایط خهاک منطقهه را

نتیجهگیری
به طور کلی ،نتایج تحقیق حاضهر نشهان داد شهاخص
گی هاهی  ،NDVIبههه دلی هل همبسههتگی بههاال بهها می هزان
تههاجپوشههش گیهاهی ،در مطالعههه و بررسهی تغییهرات
تیپهای گیاهی در اثر پدیدههای اقلیمهی ،مخصوصهاً
بارندگی ،کارایی بسیار خوبی از خود نشان مهی دههد،
که میتوان از آن در پهنههبنهدی و پهایش ایهن پدیهده
استفاده کرد .در این منطقه ،میزان همبسهتگی پوشهش
گیاهی و بارندگی مقیاسهای زمانی مختلف نشان داد
که در تیپهای گیاهی مختلف شهرایط منطقهه ،زمهان
بارندگی ،و نوع فرم و گونة گیهاهی نقهش مهمهی در
تأثیرات بارش بر پوشش گیاهی در هر منطقه داشهت.
بنابراین ،با مطالعه و شناخت پوشش گیاهی مهی تهوان
تیپ های حساس و آسیبپذیر در شرایط خشک سالی
را تشخیص داد و در جهت کاهش خسارات ناشی از
این پدیده در عرصههای طبیعی برنامهریزی کرد.
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