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بررسی الگوی تغییرات پوششگیاهی
با استفاده از تصاویر سنجندۀ  MODISو ارتباط آن با بارش
 عبدالحسین محمدی؛ دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشگاه کاشان ،ایران.
 رضا قضاوی*؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان ،ایران.
 روح اهلل میرزایی؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان ،ایران.
 حمیدرضا ناصری؛ استادیارگروه مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه تهران،کرج ،ایران.
چکیده
نو سان و تغییر سالیانۀ بارندگی همواره پو شش گیاهی را تحتتأثیر قرار میدهد .هدف از این تحقیق ،برر سی تأثیر بارش بر تغییرات
پوششگیاهی در کویر میقان واقع در شهر اراک و مدلسازی آن میباشد .بدین منظور از تصاویر ماهوارهای سنجندۀ  MODISاستفاده
شد .شاخصهای  RVI ،DVI ،NDVIو  EVIجهت پایش تغییرات پو ششگیاهی و برر سی رابطۀ (خطی و غیرخطی) آن با دادههای
بارش منطقه بهطور همزمان (اردیبهشتتت ماه) ،یک ماه تأخیر (فروردین ماه) و دو ماه تأخیر (استتفند ماه) در طول دورۀ آماری -2017
 2000ا ستخراج شد .تحلیل روند تغییرات بارندگی با ا ستفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال انجام شد .طی این آزمون مقادیر بارش
حداقل طی دورۀ  18ساله روند افزایشی داشت و در بین شاخصهای پوشش گیاهی ،شاخص  NDVIحداکثر و میانگین روند افزایشی
را نشتان دادند .نتایج نشتان داد که ارتبا غیرخطی از نوع درجۀ ستوم بین بارش و پوشتش گیاهی قویتر از روابط خطی ،درجۀ دوم،
توانی ،لگاریتمی و نمایی بود .طی بررسی در گام همزمان ،حداکثر همبستگی برابر با  0/62بین شاخص  DVIو بارش به دست آمد .در
بررسی با یک گام تأخیر ،حداکثر همبستگی برابر با  0/44بین شاخص  NDVIو بارش وجود داشت .بررسی با دو گام تأخیر نشان داد
که حداکثر همبستگی برابر با  0/52بین شاخص  RVIو بارش ا ست .مدل سازی پو شش گیاهی با ا ستفاده از بارندگی همزمان و تا دو
ماه تأخیر ،ن شان داد که شاخصهای  RVI ،DVIو  EVIدرگام همزمان بهترین رابطۀ رگر سیونی را ارائه میدهند ،در حالیکه برای
شاخص  NDVIبهترین رابطۀ رگرسیونی با بارش دو ماه قبل بود.
کلید واژگان :بارش ،پوشش گیاهی ،آزمون من-کندال ،کویر میقان ،گام تأخیر

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989171887058 :

Email: ghazavi@kashanu.ac.ir

844

 .1مقدمه
برخی از پدیدهها و عوارض ستتطز زمین نظیر پوشتتش
گیاهی ،به دالیل مختلف در اثر عوامل طبیعی و یا ان سانی
به مرور زمان دچار تغییر شتتتده که شتتترایط و عملکرد
اکوستتیستتتم را تحت تأثیر قرار میدهند .بنابراین نیاز به
آ شکار سازی ،پیشبینی و مراقبت چنین تغییراتی در یک
اکو سی ستم از اهمیت به سزایی برخوردار ا ست .به منظور
برر سی و پایش پو شش گیاهی در مقیاس جهانی و ناحیه
ای ،دستتترستتی به دادههای بههنگام میدانی یا صتتحرایی
معموالً دشوار و محدود است ] .[18رشد گیاهان و پوشش
طبیعی در یک منطقه متأثر از شتتتاخصتتته های مختلف
بارندگی همچون مقدار ،پراکنش و فصتتتل بارش استتتت.
خشکسالی و تغییرات زمانی بارش نیز از جمله موارد دیگر
اثر گذار بر پوشتتتش گ یاهی یک منط قه می باشتتتتد
] .[25،19،4،3در تحقیقی در برزیل تغییرات پوششگیاهی
در ارتبا با شرایط اقلیمی مورد برر سی قرار گرفت .نتایج
نشتتان داد که زمان بارندگی منجر به تغییرات در پوشتتش
گیاهی منطقه میشتتتود .به طوری که بارندگی در فصتتتل
تابستان همبستگی  70درصد و در فصل بهار  91درصد با
تغییرات پوشتتتش گ یاهی نشتتتان میدهد ] .[7بررستتتی
خصوصیات طیفی گیاهان نشان میدهد که گیاهان سالم
بیشتتتترین جتتتذ را در طیتتتف قرمز و آبی و بیشترین
بازتا را در طیف سبز و مادون قرمتتتز از ختتتود نشتتتان
متتتیدهنتتتد کتتته تغییتتترات خصوصیات برز و میزان
کلروفیل آنها نقش ا سا سی در میزان بازتا آنها دارد و
هر ع تاملی اع تم از تنش یا بیماری که خصوصیات برز را
تغییر د هد ،بهطور مستتتتقیم بر باز تا گ یا هان تأثیر
میگذارد کتتته این بازتا در ناحیۀ مادونقرمز مشخصتر
است .تنشهای رطوبتی یا بلتوغ بترز ،موجتب تغییترات
حفرۀ برز و در نتیجه کاهش بازتا در محدودۀ مادون
قرمز نزدیک میگردد ،بنتتتابراین بتتتا استتتتفاده از مطالعۀ
بازتا گیاهان میتوان تغییرات ناشتتی از خشتتکستتالی را
بررستتتی نمود ] .[22در طول ستتته دهۀ گذشتتتته کاربرد
نستتتبتهای مختلف طیفی باندهای انعکاستتتی در مطالعۀ

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،72شماره  ،3پاییز 1398

م نابع طبیعی بهویژه پایش پوشتتتش گ یاهی در مق یاس
منطقهای و جهانی بهطور گ ستردهای افزایش یافته ا ست.
برر سی تغییرات در صد پو شش گیاهی مراتع در سمیرم
اصفهان با استفاده از تصاویر ماهوارهای  WIFSو AWIFS
طی سالهای  1384و  1388ن شان داد که ارتبا آماری
بین  NDVIو فاکتورهای محیطی برقرار استتت و میتواند
به منظور پیشبینی پوشتتشگیاهی منطقه مورد استتتفاده
قرار گیرد .بنابراین معادالت رگرستتتیونی با استتتتفاده از
فاکتورهای محیطی مانند ارتفاع از ستتتطز دریا ،شتتتیب،
فاکتورهای اقلیمی و شتتاخص پوشتتش گیاهی در منطقه
تهیه شتتتد ] .[11در آستتتیای مرکزی تغییرات اقلیم را بر
ا ساس پو ششگیاهی مورد مطالعه قرار دادند .نتایج ن شان
داد که با استتتتفاده از شتتتاخص پوشتتتش گیاهی NDVI
می توان تغییرات اقلیم را پیش بینی نمود ] .[27در
تحقیقی در شتتت مال چین به منظور بررستتتی تغییرات
پوشتتتشگ یاهی و میزان بارندگی از تصتتتاویر ماهوارهای
لند ست  ETM 8+ا ستفاده نمودند .نتایج ن شان داد که در
مناطق علفزار همبستتتتگی بستتتیار زیادی بین پوشتتتش
گ یاهی و بار ندگی وجود دارد ] .[14در همین راستتت تا
تغییرات پوششگیاهی استان کرمانشاه با استفاده تصاویر
ماهوارهای ل ندستتتت  ETM 8+نشتتتان داد که ارت با
معنیداری بتتا بتتارش منطقتته دارنتتد .در منتتاطق مرتعی
باالترین میزان همبستتتگی بین بارندگی و پوشتتشگیاهی
در ف صل بهار دیده شد ] .[8نو سانات بارندگی (بر ا ساس
ایستتتگاههای هواشتتناستتی) و تغییرات پوشتتش گیاهی (بر
ا ساس ت صاویر ماهوارۀ  )NOAAدر مراتع ا ستان یزد طی
دورۀ زمانی  1996تا  2008نشتتتان داد که ارتبا معنی
داری بین ت یپ های پوشتتتش گ یاهی فور و گراس با
نو سانات بارندگی و عدم ارتبا یا ارتبا ضعیف تیپهای
بوتهزار ،درختی و درختچهای با بارندگی وجود دارد ].[9
بهطورکلی ،شتتتناخت چگونگی روند تغییرات اقلیمی
بهویژه روند تغییرات بارش و تأثیر آن بر روی عوامل دیگر
مثل پوشش گیاهی از جمله مواردی است که در سالهای
اخیر مورد توجه پژوه شگران علوم جوی قرار دا شته ا ست.
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آگاهی از تغییرات پوشتتتش گیاهی متاأثر از بارش در یک
مکان میتواند بسیاری از مدیران و مجریان مرتبط با آ و
محیط را نستتت بت به تصتتتمیمگیر های آی نده در زمی نۀ
مدیریت و کنترل منابع طبیعی ،اکوستتتیستتتتم و اراضتتتی
مرتعی یاری ر ساند .هدف از پژوهش حا ضر ،برر سی تأثیر
بارش بر تغییرات پوشتتتش گیاهی در کویر میقان واقع در
استان اراک و مدلسازی آن میباشد.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
حوزۀ آبخیز کویر میقان اراک با مستتاحت 549578/7
هکتار عرضهای جغرافیایی  33ْ 50′ 38″تا 34ْ 06′ 20″
شتتت مالی و طول های جغراف یایی  49 ْ 32′ 03″تا 13″

 49ْ 50′شرقی واقع شده است .این حوضه از شمال ،غر
و شرق به حوزۀ آبخیز قره چای و از جنو به حوزۀ آبخیز
قمرود منتهی میشتتود .تنها حوزۀ آبخیزی استتت که تمام
ستتطز آن در استتتان مرکزی واقع گردیده استتت و 18/8
درصد مساحت استان را در بر میگیرد .این حوضه شامل
 8زیرحوضتتتۀ مهم به نامهای کرهرود ،مهرآباد ،ستتتاروق،
شهرا  ،آشتیان ،ابراهیمآباد ،خیرآباد و امانآباد میباشد و
فاقد رودخانۀ دائمی میباشتتد .مهمترین مراکز مستتکونی
منطقه شامل شهرهای اراک ،فرمهین ،آ شتیان ،ساروق،
داودآباد ،امانآباد ،خیرآباد و ابراهیمآباد میباشند .متوسط
بارش ساالنۀ حوضه در حدود  261میلیمتر در سال است.
برا ساس دادههای ای ستگاه شمس آباد با متو سط بارندگی
ساالنه  381میلیمتر پربارانترین ایستگاه حوضه میباشد
] .[21شتتتکل  1نقشتتتۀ موقعیت منطقۀ مورد مطالعه و
ایستگاههای هواشناسی آن را نشان میدهد.

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه

 .2.2دادهها
به منظور بررستتی روند تغییرات بارندگی از آمار بارش
ماهانۀ  9ایستتتگاه بارانستتنجی امارت ،تفرش ،اراک ،گوار،
ساروق ،قدمگاه ،خمین ،آشتیان و داوودآباد طی سالهای

 2000تا  2017استفاده شد .همچنین از تصاویر سنجندۀ
 MODISمربو به اردیبهشت ماه طی سالهای  2000تا
 2017به منظور پایش شتتتاخص های پوشتتتشگیاهی و
بررسی ارتبا آن با بارش در طی این سالها استفاده شد.
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پوشش گیاهی است ].[1

 .3.2شاخصهای پوشش گیاهی
شاخصهای پوشش گیاهی نوع ویژهای از شاخصهای
طیفی هستتتتند که برای استتتتخراج اطالعات از دادههای
تصتتتویری مورد استتتتفاده قرار میگیرند .این شتتتاخصها
کمیتهای عددی هستتتند و رابطهای با وضتتعیت پوشتتش
گیاهی در هر نق طه از تصتتتاویر ماهوارهای دار ند .در این
تحقیق از چهار شتتاخص پوشتتش گیاهی شتتامل :شتتاخص
اختالف پوشتتش گیاهی نرمال شتتده ( ،)NDVI1شتتاخص
پو شش گیاهی تفا ضلی ( ،)DVI2شاخص پو شش گیاهی
نستتتبتی ( )RVI3و شاخص پوشش گیاهی ارتقاء یافته
( )EVI4استفاده شد که در زیر به آنها پرداخته شد:

 .2.3.1شاخص اختالف پو ششگیاهی نرمال شده
()NDVI
این شاخص توسط  [26] Tukerمعرفی شده است و از
کاربردیترین شتتاخصهایی استتت که در زمینۀ مطالعات
پو شش گیاهی شناخته شده ا ست ] .[13این شاخص به
صورت معادلۀ ( )1تعریف میگردد ].[9
معادلۀ ()1

NIR - RED
NIR  RED

NDVI 

که در آن  ،NIRباز تا در با ند فروستتترز نزد یک و
 ،REDانعکاس در باند سرز ا ست .از دیدگاه نظری مقدار
این شتتتاخص در محدوده  +1و  -1میباشتتتد .مقادیر این
شتتاخص برای پوشتتش گیاهی متراکم به ستتوی یک میل
میک ند ولی ابر ،برف و آ با م قادیر منفی مشتتتخص
می شوند .سنگها و خاکهای بایر که واکنشهای طیفی
مشتتابه در دو باند مورد استتتفاده دارند با مقادیر نزدیک به
صفر دیده می شوند .در این شاخص خاک معمولی ،معادل
یک منظور میشتتتود ] .[4هر قدر فاصتتتلۀ شتتتاخص یک
پیکستتتل باالتر از اندازۀ خاک باشتتتد نشتتتاندهندۀ تراکم

 .2.2.3شاخص پوشش گیاهی تفاضلی ()DVI
این شتتاخص توستتط  [15] Lillesand & Kieferارائه
شد .این شاخص از کسر کردن مقادیر انعکاس باند قرمز از
باند مادون قرمز بهصورت معادلۀ ( )2محاسبه میشود:
معادلۀ ()2

DVI = NIR – RED

که در آن  ،NIRبازتا در باند فروسرز نزدیک و ،RED
انعکاس در باند ستترز استتت .با توجه به منحنی بازتا های
پوشتتشهای عمدۀ زمین مقدار این شتتاخص برای پوشتتش
گیاهی بیشتر بوده در حالی که برای آ منفی و برای خاک
و سنگ مقدار آن نزدیک به صفر است ].[20

 .3.2.3شاخص پوشش گیاهی نسبتی ()RVI
این شاخص اولین بار توسط  [12] Jordanمطرح شد.
شاخص  RVIاز صفر تا بینهایت متغیر ا ست و از تق سیم
کردن م قادیر انع کاس با ند مادون قرمز بر با ند قرمز
بهصورت معادلۀ ( )3محاسبه میشود:
معادلۀ ()3

RVI = NIR / RED

که در آن  ،NIRباز تا در با ند فروستتترز نزد یک و
 ،REDانعکاس در باند سرز است .مقادیر این شاخص بین
صفر و بی نهایت میبا شد ،محدودۀ تغییرات معمول برای
پوشش گیاهی بین  2تا  8میباشد ].[20

 .4.2.3شاخص پوشش گیاهی ارتقاء یافته ()EVI
شاخص گیاهی ارتقاء یافته برای بهبود شاخص NDVI

بهوستتیلۀ بیهنهستتازی ستتیگنالهای پوشتتش گیاهی در
محدودۀ شاخص سطز برز با استفاده از انعکاس باند آبی
برای ت صحیز کردن سیگنال پسزمینۀ خاک و کاهش اثر
1

Normalized Difference Vegetation Index
Divergence Vegetation Index
3
Ratio Vegetation Index
4
Enhanced Vegetation Index
2
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اتمستتفر شتتامل پراکنش رات معلق توستتعه یافته استتت.
ترکیب روابط تجربی برای تصتتحیز اتمستتفریک منجر به
ایجاد شاخص گیاهی ارتقاء یافته گردیده است ] .[10واین
شاخص از معادلۀ ( )4محاسبه میشود:
معادلۀ ()4

𝐷𝐸𝑅𝑁𝐼𝑅−
𝐸𝑈𝐿𝐵 1 𝑅𝐸𝐷−𝐶2

𝐶𝐸𝑉𝐼 = 𝐺 (𝐿+𝑁𝐼𝑅+

که  Gبرابر با  L ،2/5برابر با  C1 ،1برابر با  6و C2

برابر با  6/5میباشد .مقدار این شاخص در محدودۀ  -1تا
 1میباشتتد .محدودۀ معمول برای پوشتتش گیاهی  0/2تا
 0/8است ].[16

ماه هر سال محا سبه گردید .سپس همب ستگی شاخص
های پوشتتش گیاهی با بارش بهطور همزمان (اردیبهشتتت
ماه) ،یک ماه تأخیر (فروردین ماه) و دو ماه تأخیر (ا سفند
ماه) محاسبه شد.
بعد از محاسبۀ همبستگی بین بارندگی و شاخصهای
پو شش گیاهی ،بهترین شاخص پو شش گیاهی بر ا ساس
بیشتتترین مقادیر همبستتتگی پیرستتون تعیین گردید .در
پایان براساس حداکثر مقادیر همبستگی خطی و غیرخطی
(بهطور همزمان و تا دو ماه تأخیر) ،مدلستتازی هر یک از
شاخصهای پو شش گیاهی با ا ستفاده از روش رگر سیون
انجام پذیرفت و معادالت مربو ارائه شد.

 .4.2آنالیز روند با آزمون من-کندال
از آزمون من-کندال برای تعیین روند بارندگی و پوشش
گیاهی ا ستفاده شده ا ست .این آزمون ابتدا تو سط من در
سال  1945ارائه شد و سپس توسط کندال در سال 1966
توسعه یافت .این روش در همان سالها مورد توجه سازمان
هواشتتناستتی جهانی قرار گرفت .همانند ستتایر آزمونهای
آماری ،این آزمون بر مبنای مقای سه فرض صفر و یک بوده
و در نهایت در مورد پذیرش یا رد فرض صفر ت صمیمگیری
مینمایند .فرض صفر این آزمون مبتنی بر ت صادفی بودن و
عدم وجود روند در سری دادهها ا ست و پذیرش فرض یک
(رد فرض صفر) دال بر وجود روند در سری دادهها میباشد.
جایی که معیار تصتتتمیم ( )P-valueکمتر از ستتتطز معنی
داری آزمون یعنی  5درصتتتد باشتتتد روند وجود دارد و بر
ا ساس عالمت آماره من-کندال ( )Zمیتوان م شخص نمود
که این روند افزایشی است یا کاهشی ] .[24

 .5.2بررسیییی رابطۀ پوشیییش گیاهی با بارش و
مدلسازی آن
بعد از محاسبۀ شاخصهای پوشش گیاهی ،ارتبا این
شتتاخص ها از طریق همبستتتگی خطی و غیر خطی بهطور
همز مان ،یک ماه تأخیر و دو ماه تأخیر با بارش مورد
برر سی قرار گرفت .بدین صورت که متو سط هر شاخص
پوشتتش گیاهی برای منطقۀ مورد مطالعه در اردیبهشتتت

 .3نتایج
پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر بارش بر تغییرات
پوشتتتشگیاهی در کویر میقان انجام گرفت .یافتههای زیر
از پژوهش حاضر بهدست آمد.

 .1.3نتایج آنالیز روند دادهها
در این پژوهش طی بررستتتی و تحلیل شتتتاخص های
پوشتتتشگ یاهی و بارش ما ها نۀ  9ایستتتت گاه موجود در
محدودۀ منطقه با ا ستفاده از آزمون من-کندال پرداخت و
مشتتخص شتتد که برخی از شتتاخصهای پوشتتشگیاهی و
م قادیر بارش در طی دورۀ ( 2000تا  )2017تغییر کرده
اند و این تغییرات دارای روند می باشتتت ند .همانطور که
مالح ظه میگردد م طابق جدول  2و  ،3جایی که مع یار
ت صمیم ( )P-valueکمتر از سطز معنیداری آزمون یعنی
 5درصتتد باشتتد روند وجود دارد و براستتاس عالمت آماره
من-ک ندال ( )Zمیتوان مشتتتخص نمود که این رو ند
افزای شی ا ست یا کاه شی .همانطور که در جدول  2کر
شده است مقدار بارش حداقل دارای روند افزای شی است و
مطابق جدول  3در بین شاخصهای پوشش گیاهی مقادیر
حداکثر و میانگین شتتاخص  NDVIدارای روند افزایشتتی
هستند.
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جدول  .2نتایج آزمون من-کندال برای متغیر بارش
پارامتر

آماره من-کندال

P-value

حداکثر بارش
میانگین بارش
حداقل بارش

1/74
1/44
2/12

0/08
0/15
0/03

جدول  .3نتایج آزمون من-کندال برای شاخصهای پوششگیاهی
پارامتر

آماره من-کندال

P-value

پارامتر

آماره من-کندال

P-value

 DVIحداکثر
 DVIمیانگین
 DVIحداقل
 EVIحداکثر
EVIمیانگین
 EVIحداقل

1/82
1/64
-0/53
1/67
1/90
-0/61

0/07
0/10
0/60
0/09
0/06
0/54

 NDVIحداکثر
 NDVIمیانگین
 NDVIحداقل
 RVIحداکثر
 RVIمیانگین
 RVIحداقل

2/17
2/02
-0/68
1/52
1/67
-0/57

0/04
0/04
0/49
0/13
0/10
0/57

 .2.3نتایج بررسی ارتباط پوشش گیاهی و بارش
همانطور که کر شد چهار شاخص پو شش گیاهی در
اردیبهشت ماه در طی دورۀ  2000تا  2017با بارش ماهانه
در سه مقیاس زمانی همزمان ،یک و دو ماه تأخیر مقای سه
شتتتد .جدول  4همبستتتتگی خطی و غیرخطی (لگاریتمی،

درجه دوم ،درجه ستتوم ،توانی و نمایی) بین شتتاخصهای
پوشش گیاهی و بارش را با دو گام تأخیر نشان میدهد .در
برر سی گام همزمان ،حداکثر همب ستگی برابر با  0/62بین
شتتاخص  DVIو بارش رز داده استتت .در بررستتی رابطۀ
پوشتتتش با بارش یک ماه قبل (یک گام تأخیر) ،حداکثر
همبستگی بین شاخص  NDVIو بارش برابر با  0/44است.

جدول  .4همبستگی شاخصهای پوشش گیاهی (اردیبهشت ماه) با بارش بهصورت همزمان (اریبهشت ماه) تا دو ماه تأخیر (فروردین و اسفند ماه)
شاخص پوشش گیاهی

DVI

EVI

NDVI

RVI

مقیاس زمانی بارش

مقدار همبستگی
خطی

لگاریتمی

درجه دوم

درجه سوم

توانی

نمایی

همزمان

0/1

0/4

0/38

0/62

0/04

0/1

یک ماه تأخیر

0/18

0/25

0/36

0.37

0/26

0/19

دو ماه تأخیر

0/03

0/12

0/43

0/48

0/10

0/04

همزمان

0/03

0/11

0/37

0/60

0/11

0/02

یک ماه تأخیر

0/18

0/25

0/4

0/41

0/27

0/20

دو ماه تأخیر

0/03

0/19

0/42

0/50

0/15

0/01

همزمان

0/11

0/04

0/42

0/41

0/06

0/09

یک ماه تأخیر

0/1

0/19

0/43

0/44

0/22

0/13

دو ماه تأخیر

0/1

0/25

0/44

0/50

0/21

0/07

همزمان

0/03

0/15

0/32

0/56

0/15

0/03

یک ماه تأخیر

0/16

0/23

0/40

0/40

0/25

0/17

دو ماه تأخیر

0/06

0/21

0/40

0/52

0/20

0/05
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در بررستتی دوماه قبل (دوگام تأخیر) حداکثر همبستتتگی
برابر با  0/52بین شتتتاخص  RVIو بارش رز داده استتتت
(جدول  .)4طبق جدول  4شتتتاخص پوشتتتشگیاهی DVI
همبستگی نسبتاً باالیی ( 62درصد) با بارش در اردیبهشت
ماه (گام همزمان) نستتتبت به ماه های تأخیر (فروردین و

ا سفند ماه) از خود ن شان میدهد .به منظور نمایش ارتبا
مکانی بین بارش و پوشش گیاهی در شکل  2نقشۀ بارش و
 DVIمربو به ستتتال های ابتدا ،میانی و آخر (به ترتیب
 2008 ،2000و  )2017این مطالعه ارائه شتتتده استتتت.

شکل  .2تغییرات شاخص پوششگیاهی  DVIو بارش در اریبهشت ماه سالهای ( 2000الف و ب)( 2008 ،ت و پ) ،و ( 2017ج و ث).
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به طور معمول با افزایش بارش پوشتتتش گ یاهی افزایش
مییابد ولی طبق این نقشتته مناطقی وجود دارد که دارای
بارش زیاد و پوشتتش کم و یا برعکس هستتتند که این امر
بیشتتتتر تحت تأثیر نوع کاربری اراضتتتی و عوامل محیطی
مانند توپوگرافی استتت که اثرگذار بر روی پوشتتش گیاهی
است .به طور مثال در مناطق مرکزی منطقه (قسمت قرمز
رنگ مرکزی روی نقشتته  ،DVIشتتکل 2ج) به دلیل وجود
محیط آبی (دریاچه نمک) ،و یا شور بودن خاک در مواقع
خ شکی پو شش گیاهی م شاهده نمی شود .این در حالی
استتت که قستتمت اعظم منطقه در اطراف دریاچه به دلیل
وجود رطو بت ناشتتتی از آ زیرزمینی و در یا چه همواره

پوشتتش بیشتتتری نستتبت به ستتایر مناطق دارد .بنابراین
عوامل محیطی بسیار تأثیر گذار هستند.

 .3.3مدلسازی پوشش گیاهی
بعد از برر سی ارتبا همب ستگی بین بارش و پو شش
گیاهی ،روابط رگرستتیونی بین دو متغیر بررستتی شتتد و
بهترین رابطه بر ا ساس بی شترین همب ستگی انتخا شد.
جدول  5روابط منتخب رگرستتتیونی را نشتتتان میدهد.
همانطور که از جدول مشتتاهده میشتتود روابط منتخب
بین متغیر وابستتتته (شتتتاخص پوشتتتش گیاهی) و متغیر
مستقل (بارش) روابط غیر خطی (درجۀ سوم) میباشد.

جدول  .5روابط رگرسیونی منتخب برای مدلسازی پوشش گیاهی
شاخص پوشش گیاهی

مقیاس زمانی بارش منتخب

رابطۀ منتخب

رابطۀ رگرسیونی

DVI

همزمان
همزمان
دو ماه تاخیر
همزمان

درجه سوم
درجه سوم
درجه سوم
درجه سوم

DVI = 8E-08P3 - 2E-05 P 2 + 0.0014 P + 0.0766

EVI
NDVI
RVI

 .4بحث ونتیجهگیری
ک سب اطالعات دربارۀ وضعیت پو شش گیاهی از قبیل
میزان و پراکنش آنها از اهمیت زیادی برخوردار استتت و
این مطالعه سعی بر آن داشت که عالوه بر بررسی تغییرات
پوشش گیاهی ،ارتبا آن را با بارش نیز بررسی کند .داده
های ماهوارهای ابزار مناسبی جهت بررسی اکوسیستمهای
خشک میباشد ،توانایی خوبی در بررسی پوشش گیاهی و
امکان د ستر سی چند زمان و با هزینۀ ن سبتاً اندک امکان
پایش مداوم پوشتش ستبز ستطز زمین را میستر و امکان
مقایستتتۀ واقعی آن ها را فراهم میآورد .این تحقیق تأثیر
بارش بر تغییرات پوشتتتش گ یاهی کویر می قان را مورد
مقای سه و ارزیابی قرار داد .نتایج این مطالعه ن شان داد که
بارش هم ز مان و دو ماه تأخیر بر روی پوشتتتش گ یاهی
حوضتتتۀ آبخیز مورد نظر تأثیر گذار استتتت ،بهطوری که
حداکثر همبستتتگی به ترتیب در گام زمانی همزمان (بین

3

2

EVI = 1E-07 P - 3E-05 P + 0.0025P + 0.0998
3

2

NDVI = -1E-06 P + 0.0002 P - 0.006P + 0.2718
2

3

RVI = 2E-07 P - 1E-04 P + 0.0095P + 1.3703

شاخص  DVIو بارش) ،دو گام تأخیر (بین شاخص RVI

و بارش) و با یک گام تأخیر (بین شاخص  NDVIو بارش)
رز داده است و به طور کلی رابطۀ مدلسازی شده منتخب
بین این متغییر ها راب طۀ رگرستتتیونی در جۀ ستتتوم و در
مق یاس ز مانی هم ز مان (اردیبهشتتتت ماه) بیشتتتترین
همبستتتتگی وجود داشتتتت و در شتتتاخص  NDVIرابطۀ
رگرستتیونی درجۀ ستتوم و در مقیاس زمانی دو ماه تأخیر
(ا سفند ماه) بی شترین همب ستگی وجود دا شت .این نتایج
مطابق با نتیجۀ مطالعۀ پیشتتین در فلستتطین استتت که با
استتفاده از تصتاویر نوآ و دادههای بارندگی مشتخص شتد
میزان همب ستگی پو شش گیاهی با دادههای بارندگی ماه
جاری از دو ماه قبل بی شتر ا ست ] .[23با ا ستفاده از این
روابط میتوان تا حدودی تغییرات پوشتتتش گ یاهی را در
مق یاس ز مانی مختلف بررستتتی کرد و به منظور تحل یل
دقیقتر باید عوامل محیطی و نوع پوشش گیاهی را نیز در
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اراضتتتی و عوا مل محیطی م ناطقی وجود دارد که دارای
 این مو ضوع.بارش زیاد و پو شش کم و یا برعکس ه ستند
 ای شان در.[ دارد14]  و همکارانLiang مطابقت با تحقیق
شمال کشور چین تغییرات پوششگیاهی و میزان بارندگی
 نتایج نشان داد که عالوه بر بارش عوامل،را بررسی کردند
محیطی دیگر همچون وجود رطوبت باال در مناطق علفزار
نتایج این تحقیق.متأثر بر حضتتور پوشتتش گیاهی استتت
میتواند در برنامهریزی و مطالعات پوشتتتشگیاهی منطقه
.مفید باشد

 در ضتتتمن شتتترایط متفاوت هر منطقه نیز از.نظر گرفت
عوامل مهمی استتت که در تعیین نوع روابط بین پوشتتش
 محققان با استفاده از تصاویر.گیاهی و بارش اثر گذار است
ماهوارهای و دادههای بارندگی به برر سی تغییرات پو شش
 آن،گیاهی در مناطق مختلف در شتترق آفریقا پرداختهاند
ها دریافتند که شرایط منطقه نیز باعث می شود که روابط
مت فاوتی بین تغییرات پوشتتتشگ یاهی و بار ندگی وجود
 اگرچه به طور معمول با.[17] داشتتته باشتتد نیکستتون
 اما، پوشتتتش گیاهی افزایش می یابد،افزایش میزان بارش
نتایج این مطالعه نشتتتان داد که تحت تأثیر نوع کاربری
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