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 مقدمه. 1

پوشتتش رینظ نیها و عوارض ستتطز زمدهیاز پد یبرخ

س ایو  یعیمختلف در اثر عوامل طب دالیلبه  ،یاهیگ  یانان

و عملکرد  طیشتتتده که شتتترا رییبه مرور زمان دچار تغ

به  ازین نید. بنابراندهیقرار م ریثأترا تحت  ستتتمیاکوستت

ساز شکار  کیدر  یراتییتغ نیو مراقبت چن ینیبشیپ ،یآ

س سزا تیاهماز  ستمیاکو ست ییبه  به منظور . برخوردار ا

س شش گ شیو پا یبرر هیو ناح یجهان اسیقدر م یاهیپو

 ییصتتحرا ای یدانیهنگام مبه یهابه داده یدستتترستت ،یا

رشد گیاهان و پوشش  .]18[ دشوار و محدود است معموالً

های مختلف شتتتاخصتتتهطبیعی در یک منطقه متأثر از 

 .استتتتمقدار، پراکنش و فصتتتل بارش همچون  بارندگی

خشکسالی و تغییرات زمانی بارش نیز از جمله موارد دیگر 

قه می یک منط یاهی  گذار بر پوشتتتش گ  باشتتتتداثر

 یاهیگپوشش راتییتغ در تحقیقی در برزیل .]25،19،4،3[

 جیتا. نقرار گرفت یبررسمورد  یمیاقل طیشرا با ارتبا  در

در پوشتتش  راتییمنجر به تغ ینشتتان داد که زمان بارندگ

در فصتتتل  یکه بارندگ یشتتتود. به طوریمنطقه م یاهیگ

درصد با  91درصد و در فصل بهار  70 یان همبستگتتابس

بررستتتی  .]7[ دهدیم نشتتتان یاهیگ پوشتتتش راتییتغ

دهد که گیاهان سالم خصوصیات طیفی گیاهان نشان می

بیشتتتترین جتتتذ  را در طیتتتف قرمز و آبی و بیشترین 

قرمتتتز از ختتتود نشتتتان  بازتا  را در طیف سبز و مادون

دهنتتتد کتتته تغییتتترات خصوصیات برز و میزان متتتی

سی در میزان بازتا  آنکلروفیل آن سا ها دارد و ها نقش ا

تم از تنش یا بیماری که خصوصیات برز را  تاملی اع هر ع

به هد،  تأثیر تغییر د هان  یا تا  گ باز طور مستتتتقیم بر 

تر ز مشخصقرممادون ۀناحیگذارد کتتته این بازتا  در می

های رطوبتی یا بلتوغ بترز، موجتب تغییترات است. تنش

بازتا  در  ۀحفر  مادون ۀمحدودبرز و در نتیجه کاهش 

 ۀمطالعگردد، بنتتتابراین بتتتا استتتتفاده از قرمز نزدیک می

توان تغییرات ناشتتی از خشتتکستتالی را بازتا  گیاهان می

گذشتتتته کاربرد  ۀدهدر طول ستتته  .]22[ بررستتتی نمود

 ۀمطالعهای مختلف طیفی باندهای انعکاستتتی در نستتتبت

به نابع طبیعی  یاس م یاهی در مق پایش پوشتتتش گ ویژه 

ستردهای و جهانی بهمنطقه ست.طور گ  ای افزایش یافته ا

شش گیاهی مراتع صد پو سی تغییرات در سمیرم در  برر

 AWIFS و WIFS ایبا استفاده از تصاویر ماهوارهاصفهان 

شان داد که  1388و  1384 هایسال طی ارتبا  آماری ن

 تواندو می و فاکتورهای محیطی برقرار استتت NDVIبین 

مورد استتتفاده گیاهی منطقه بینی پوشتتشبه منظور پیش

نابراین با استتتتفاده از  تمعادال قرار گیرد. ب رگرستتتیونی 

فاکتورهای محیطی مانند ارتفاع از ستتتطز دریا، شتتتیب، 

منطقه در گیاهی فاکتورهای اقلیمی و شتتاخص پوشتتش 

 در آستتتیای مرکزی تغییرات اقلیم را بر .]11[ تهیه شتتتد

شش ساس پو شان ا گیاهی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج ن

  NDVIداد که با استتتتفاده از شتتتاخص پوشتتتش گیاهی

یم را پیشمی ل ق غییرات ا ت مودتوان  ن ینی  در  .]27[ ب

مال تحقیقی   راتییتغ یبررستتت به منظور نیچدر شتتت

 یاماهواره ریاز تصتتتاو یبارندگ زانیو م یاهیگپوشتتتش

ست  شان جیستفاده نمودند. نتاا ETM 8+لند  در که داد ن

 پوشتتتش نیب یادیز اریبستتت یزار همبستتتتگعلف مناطق

ندگ و یاهیگ تا  .]14[ دارد وجود یبار در همین راستتت

 ریتصاو استفاده بااستان کرمانشاه  یاهیگپوشش راتییتغ

ندستتتت یاماهواره با   که داد نشتتتان +ETM 8 ل ارت

 یمرتع منتتاطق در داری بتتا بتتارش منطقتته دارنتتد.معنی

 یاهیگپوشتتش و یبارندگ نیب یهمبستتتگ زانیم نیترالبا

صل در سان .]8[ شد دهید بهار ف ساس  یبارندگ اتنو )بر ا

 )بر یاهیگ پوشتتش راتییو تغ( هواشتتناستتیهای ایستتتگاه

ساس  صاوا ستان یزد  (NOAA ۀماهوار ریت  طیدر مراتع ا

یارتبا  معننشتتتان داد که  2008تا  1996زمانی  ۀدور

یپ ی بیندار با ت یاهی فور  و گراس  های پوشتتتش گ

ضعیف تیپ سانات بارندگی و عدم ارتبا  یا ارتبا   های نو

 .]9[ وجود داردای با بارندگی زار، درختی و درختچهبوته

طورکلی، شتتتناخت چگونگی روند تغییرات اقلیمی به

آن بر روی عوامل دیگر تأثیر و  تغییرات بارش ویژه روندبه

های از جمله مواردی است که در سال مثل پوشش گیاهی

ست.  شته ا اخیر مورد توجه پژوهشگران علوم جوی قرار دا
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 یک در ثر از بارشأمتا پوشتتتش گیاهیآگاهی از تغییرات 

 و تواند بسیاری از مدیران و مجریان مرتبط با آ مکان می

بت محیط هایگمیبه تصتتتم را نستتت  ۀنیزم در ندهیآ یر

 یو اراضتتت ستتتتمیاکوستتت ،یعیو کنترل منابع طب تیریمد

ساند یاری یمرتع ضر پژوهش ازهدف . ر س ،حا  ریثأت یبرر

ر واقع د قانیم ریدر کو یاهیگ پوشتتتش راتییبارش بر تغ

 .باشدیم آن یسازمدل و استان اراک

 

 روش شناسی .2

 مورد مطالعهۀ منطقمعرفی  .2.1

 7/549578آبخیز کویر میقان اراک با مستتاحت  ۀحوز

 34 06ْ′ 20″تا  33 50ْ′ 38″ های جغرافیاییعرض هکتار

مالی و یاییطول شتتت  13″تا  49 ْ 32′ 03″ های جغراف

غر   ،ه از شمالضاین حو .شرقی واقع شده است 49 ′50ْ

آبخیز  ۀحوزچای و از جنو  به  آبخیز قره ۀحوزو شرق به 

استتت که تمام  آبخیزی ۀحوزتنها  .شتتودقمرود منتهی می

 8/18ستتطز آن در استتتان مرکزی واقع گردیده استتت و 

شامل  . این حوضهگیرددرصد مساحت استان را در بر می

کرهرود، مهرآباد، ستتتاروق، های منامهم به  ضتتتۀزیرحو 8

 و باشدآباد میامان و آبادآباد، خیرشهرا ، آشتیان، ابراهیم

ترین مراکز مستتکونی مهم. باشتتدیم یئمدا ۀخانرودفاقد 

ساروق،  شتیان،  شهرهای اراک، فرمهین، آ شامل  منطقه 

 متوسطباشند. آباد میابراهیم و آباد، خیرآبادامان آباد،داود

متر در سال است. میلی 261حوضه در حدود ساالنۀ بارش 

ساس داده سط بارندگی برا شمس آباد با متو ستگاه  های ای

اشد بترین ایستگاه حوضه میمتر پربارانمیلی 381ساالنه 

و  مورد مطالعه ۀمنطقموقعیت  ۀنقشتتت 1شتتتکل . ]21[

 دهد.را نشان می های هواشناسی آنایستگاه

 
 مطالعه مورد ۀمنطق تیموقع .1 شکل

 

 هاداده .2.2
 بارش تغییرات بارندگی از آمار بررستتی روندبه منظور 

، گوار، اراک، تفرش، امارتبارانستتنجی ایستتتگاه  9ماهانۀ 

های طی سال آبادداوود و انیآشت، نیخم، قدمگاه، ساروق

سنجندۀ تصاویر از همچنین . استفاده شد 2017تا  2000

MODIS تا 2000های سالطی  اردیبهشت ماه مربو  به 

گیاهی و های پوشتتتششتتتاخصپایش به منظور  2017

 د.شاستفاده ها در طی این سال بررسی ارتبا  آن با بارش
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 های پوشش گیاهیشاخص .2.3

های شاخصای از ویژههای پوشش گیاهی نوع شاخص

های از داده اطالعاتکه برای استتتتخراج  طیفی هستتتتند

ها این شتتتاخص گیرند.می تصتتتویری مورد استتتتفاده قرار

ای با وضتتعیت پوشتتش رابطه و های عددی هستتتندکمیت

ندماهواره تصتتتاویر نقطه از هر گیاهی در  نیدر ا. ای دار

شتتامل: شتتاخص  یاهیاز چهار شتتاخص پوشتتش گ قیتحق

(، شتتاخص 1NDVIنرمال شتتده ) یاهیاختالف پوشتتش گ

شش گ ضل یاهیپو شش گ2DVI) یتفا شاخص پو  یاهی(، 

 یافته ءتقاار گیاهی پوشش شاخص( و 3RVI) ینستتتبت

(4EVI )پرداخته شدها به آن ریاستفاده شد که در ز: 

شده گیاهی نرمالشاخص اختالف پوشش. 2.3.1

(NDVI) 
از  معرفی شده است و] Tuker ]26 توسط این شاخص

مطالعات  ۀزمینهایی استتت که در ترین شتتاخصکاربردی

ست  شده ا شناخته  شش گیاهی  شاخص به این  .]13[پو

 .]9 [ گرددتعریف می( 1)معادلۀ صورت 

 (1)معادلۀ 
REDNIR

REDNIR
NDVI




- 

ند فروستتترز نزدیک و NIRکه در آن  با تا  در  باز  ،

RED ست. از دیدگاه نظری مقدار سرز ا ، انعکاس در باند 

باشتتتد. مقادیر این می -1+ و 1این شتتتاخص در محدوده 

شتتاخص برای پوشتتش گیاهی متراکم به ستتوی یک میل 

با می ند ولی ابر، برف و آ   قادیر منفی مشتتتخص ک م

سنگمی های طیفی های بایر که واکنشها و خاکشوند. 

مشتتابه در دو باند مورد استتتفاده دارند با مقادیر نزدیک به 

شوند. در این شاخص خاک معمولی، معادل صفر دیده می

شتتتاخص یک  ۀفاصتتتلهر قدر  .]4[ شتتتودیک منظور می

اکم تر ۀدهندنشتتتانخاک باشتتتد  ۀاندازپیکستتتل باالتر از 

 
 

 

 

 

 .]1[ پوشش گیاهی است

 (DVIشاخص پوشش گیاهی تفاضلی ). 2.3.2

ارائه  ]Lillesand & Kiefer ]15این شتتاخص توستتط 

شد. این شاخص از کسر کردن مقادیر انعکاس باند قرمز از 

 شود:محاسبه می( 2)معادلۀ صورت هباند مادون قرمز ب

 DVI = NIR – RED (2)معادلۀ 

، RED، بازتا  در باند فروسرز نزدیک و NIRکه در آن 

های انعکاس در باند ستترز استتت. با توجه به منحنی بازتا 

زمین مقدار این شتتاخص برای پوشتتش  ۀعمدهای پوشتتش

گیاهی بیشتر بوده در حالی که برای آ  منفی و برای خاک 

 .]20[ و سنگ مقدار آن نزدیک به صفر است

 (RVIشاخص پوشش گیاهی نسبتی ). 2.3.3
طرح شد. م ]Jordan  ]12 این شاخص اولین بار توسط

سیم  RVIشاخص  ست و از تق صفر تا بینهایت متغیر ا از 

ند قرمز  با مادون قرمز بر  ند  با کاس  قادیر انع کردن م

 شود:محاسبه می( 3) ۀمعادلصورت هب

 RVI = NIR / RED (3)معادلۀ 

ند فروستتترز نزدیک و NIRکه در آن  با تا  در  باز  ،

RED،  انعکاس در باند سرز است. مقادیر این شاخص بین

شد، صفر و بی نهایت می تغییرات معمول برای  ۀمحدودبا

 .]20[ باشدمی 8تا  2پوشش گیاهی بین 

 (EVIیافته )ء تقاارپوشش گیاهی  شاخص. 2.3.4
 NDVIبرای بهبود شاخص یافته ء تقاشاخص گیاهی ار

های پوشتتش گیاهی در ستتازی ستتیگنالبیهنه ۀوستتیلهب

شاخص سطز برز با استفاده از انعکاس باند آبی  ۀمحدود

سیگنال  صحیز کردن  خاک و کاهش اثر  ۀزمینپسبرای ت

1 Normalized Difference Vegetation Index 
2 Divergence Vegetation Index 
3 Ratio Vegetation Index 
4 Enhanced Vegetation Index 
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اتمستتفر شتتامل پراکنش  رات معلق توستتعه یافته استتت. 

ترکیب روابط تجربی برای تصتتحیز اتمستتفریک منجر به 

ین او .]10[گردیده است یافته ء تقاایجاد شاخص گیاهی ار

 شود:محاسبه می( 4)معادلۀ شاخص از 

𝐸𝑉𝐼   (4)معادلۀ  = 𝐺
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷

(𝐿+𝑁𝐼𝑅+𝐶1𝑅𝐸𝐷−𝐶2𝐵𝐿𝑈𝐸
 

با  Gکه  با  L، 5/2برابر  با  C1، 1برابر   C2و  6برابر 

تا  -1  ۀمحدودباشد. مقدار این شاخص در می 5/6برابر با 

تا  2/0معمول برای پوشتتش گیاهی  ۀمحدودباشتتد. می 1

 ].16[ است 8/0

 کندال-آنالیز روند با آزمون من .2.4

کندال برای تعیین روند بارندگی و پوشش -از آزمون من

سط من در  ست. این آزمون ابتدا تو شده ا ستفاده  گیاهی ا

 1966ارائه شد و سپس توسط کندال در سال  1945سال 

توجه سازمان  ها مورداین روش در همان سالتوسعه یافت. 

های هواشتتناستتی جهانی قرار گرفت. همانند ستتایر آزمون

صفر و یک بوده  سه فرض  آماری، این آزمون بر مبنای مقای

صمیم صفر ت  گیریو در نهایت در مورد پذیرش یا رد فرض 

صادفی بودن و می صفر این آزمون مبتنی بر ت نمایند. فرض 

سری داده ست و پذیرش فرض یک عدم وجود روند در  ها ا

 .باشدها میصفر( دال بر وجود روند در سری داده )رد فرض

( کمتر از ستتتطز معنی P-valueجایی که معیار تصتتتمیم )

 درصتتتد باشتتتد روند وجود دارد و بر 5داری آزمون یعنی 

ساس عالمت آماره من شخص نمود ( میZ) کندال-ا توان م

 .]24 [ که این روند افزایشی است یا کاهشی

طۀ بررسیییی  .2.5 و بارش با  گیاهیپوشیییش راب

 سازی آنمدل

های پوشش گیاهی، ارتبا  این شاخص ۀمحاسببعد از 

طور هها از طریق همبستتتگی خطی و غیر خطی بشتتاخص

مانهم ماه و خیر أتماه  یک ،ز بارش مورد خیر أتدو  با 

شاخص  سط هر  صورت که متو سی قرار گرفت. بدین  برر

اردیبهشتتت مطالعه در مورد  ۀمنطقپوشتتش گیاهی برای 

شاخص ستگی  سپس همب سبه گردید.  سال محا ماه هر 

زمان )اردیبهشتتت طور همههای پوشتتش گیاهی با بارش ب

سفند خیر أتدو ماه  ماه( و فروردین)تأخیر یک ماه  ،ماه( )ا

 ماه( محاسبه شد.

های همبستگی بین بارندگی و شاخصمحاسبۀ بعد از 

شش گیاهی بر  شاخص پو شش گیاهی، بهترین  ساسپو  ا

ر د بیشتتترین مقادیر همبستتتگی پیرستتون تعیین گردید.

مقادیر همبستگی خطی و غیرخطی حداکثر پایان براساس 

ستتازی هر یک از ، مدل(خیرأتدو ماه  و تازمان طور همهب)

سیون شاخص ستفاده از روش رگر شش گیاهی با ا های پو

 انجام پذیرفت و معادالت مربو  ارائه شد.

 

 نتایج .3

 راتییتغ بر بارش ریثأت یبررس منظور به حاضر پژوهش

 یرزی هایافته .گرفت انجام قانیم ریدر کو یاهیگپوشتتتش

 .دست آمدهاز پژوهش حاضر ب

 هاهنتایج آنالیز روند داد .3.1

های شتتتاخص بررستتتی و تحلیل یطپژوهش  نیا در

بارشپوشتتتش یاهی و  نۀ گ ها گاه  9 ما موجود در ایستتتت

ستفاده از آزمون منمحدودۀ  پرداخت و کندال -منطقه با ا

و  گیاهیی پوشتتشهامشتتخص شتتد که برخی از شتتاخص

قادیر  ( تغییر کرده2017تا  2000) ۀدوربارش در طی م

ند و این تغییر طور که همان .دنباشتتتروند می دارای اتا

جدولمالحظه می طابق  یار 3و  2 گردد م که مع جایی   ،

صمیم ) داری آزمون یعنی سطز معنی( کمتر از P-valueت

درصتتد باشتتد روند وجود دارد و براستتاس عالمت آماره  5

ندال-من ند ( میZ) ک که این رو توان مشتتتخص نمود 

شی. ست یا کاه شی ا   کر 2طور که در جدول همان افزای

و  است یشیروند افزا یدارابارش حداقل  مقدارشده است 

 ریمقاد یاهیپوشش گ یهاشاخص نیبدر  3مطابق جدول 

 یشتتیروند افزا یدارا NDVIشتتاخص  نیانگیحداکثر و م

 .هستند
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 برای متغیر بارش کندال-نتایج آزمون من .2جدول 

 P-value کندال-آماره من پارامتر

 08/0 74/1 حداکثر بارش

 15/0 44/1 میانگین بارش

 03/0 12/2 حداقل بارش

 

 گیاهیهای پوششبرای شاخص کندال-آزمون مننتایج . 3جدول 

 P-value کندال-آماره من پارامتر P-value کندال-آماره من پارامتر

DVI 07/0 82/1 حداکثر NDVI  04/0 17/2 حداکثر 

DVI 10/0 64/1 میانگین NDVI 04/0 02/2 میانگین 

DVI 60/0 -53/0 حداقل NDVI 49/0 -68/0 حداقل 

EVI 09/0 67/1 حداکثر RVI 13/0 52/1 حداکثر 

EVI 06/0 90/1 میانگین RVI 10/0 67/1 میانگین 

EVI 54/0 -61/0 حداقل RVI 57/0 -57/0 حداقل 

 

 نتایج بررسی ارتباط پوشش گیاهی و بارش. 3.2

شد همان شاخص پوشش گیاهی طور که  کر  در چهار 

با بارش ماهانه  2017تا  2000 ۀدورردیبهشت ماه در طی ا

سه مقیاس زمانی هم سه خیر أتماه و دو  زمان، یکدر  مقای

همبستتتتگی خطی و غیرخطی )لگاریتمی،  4جدول  .شتتتد

های درجه دوم، درجه ستتوم، توانی و نمایی( بین شتتاخص

در  دهد.نشان میخیر أتپوشش گیاهی و بارش را با دو گام 

سی گام همزمان ستگی برابر با  ،برر بین  62/0حداکثر همب

رابطۀ در بررستتی و بارش رز داده استتت.  DVIشتتاخص 

بارش یک با  حداکثر  (،خیرأتک گام )یل ماه قبپوشتتتش 

 است.  44/0برابر با و بارش  NDVIبین شاخص همبستگی 

 )فروردین و اسفند ماه(خیر أتزمان )اریبهشت ماه( تا دو ماه صورت همهبا بارش ب های پوشش گیاهی )اردیبهشت ماه(همبستگی شاخص. 4جدول 

 مقیاس زمانی بارش پوشش گیاهی شاخص
 مقدار همبستگی

 نمایی توانی درجه سوم درجه دوم لگاریتمی خطی

DVI 

 1/0 04/0 62/0 38/0 4/0 1/0 زمانهم

 19/0 26/0 0.37 36/0 25/0 18/0 خیرأتک ماه ی

 04/0 10/0 48/0 43/0 12/0 03/0 خیرأتدو ماه 

EVI 

 02/0 11/0 60/0 37/0 11/0 03/0 زمانهم

 20/0 27/0 41/0 4/0 25/0 18/0 خیرأتک ماه ی

 01/0 15/0 50/0 42/0 19/0 03/0 خیرأتدو ماه 

NDVI 

 09/0 06/0 41/0 42/0 04/0 11/0 زمانهم

 13/0 22/0 44/0 43/0 19/0 1/0 خیرأتک ماه ی

 07/0 21/0 50/0 44/0 25/0 1/0 خیرأتدو ماه 

RVI 

 03/0 15/0 56/0 32/0 15/0 03/0 زمانهم

 17/0 25/0 40/0 40/0 23/0 16/0 خیرأتک ماه ی

 05/0 20/0 52/0 40/0 21/0 06/0 خیرأتدو ماه 
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حداکثر همبستتتگی  (خیرأگام تماه قبل )دودودر بررستتی 

 و بارش رز داده استتتت RVIبین شتتتاخص  52/0برابر با 

 DVIگیاهی شتتتاخص پوشتتتش 4طبق جدول  .(4)جدول 

درصد( با بارش در اردیبهشت  62همبستگی نسبتاً باالیی )

به ماه های تأخیر )فروردین و ماه )گام همزمان( نستتتبت 

شان می سفند ماه( از خود ن   دهد. به منظور نمایش ارتباا

بارش و  ۀنقش 2شکل  درمکانی بین بارش و پوشش گیاهی 

DVI  به ترتیبهاستتتالبه  مربو تدا، میانی و آخر )  ی اب

ئه ( این مطالعه2017 و 2008، 2000  .استتتت شتتتده ارا

  

 
 . (ج و ث) 2017 و، پ()ت و  2008، ب(و  الف) 2000های در اریبهشت ماه سال و بارش DVI یاهیگشاخص پوششتغییرات  .2 شکل
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 شیافزا یاهیگ پوشتتتش بارش شیافزا با معمول طور به

 یکه دارا دارد وجود یمناطق نقشتته نیا طبق یول ابدییم

 رام نیابرعکس هستتتند که  ایو پوشتتش کم و  ادیبارش ز

 یطیعوامل مح کاربری اراضتتتی و نوع بیشتتتتر تحت تأثیر

ی اهیپوشتتش گمانند توپوگرافی استتت که اثرگذار بر روی 

منطقه )قسمت قرمز  یرکزدر مناطق مبه طور مثال است. 

 وجود لیدل بهج( 2، شتتکل DVIرنگ مرکزی روی نقشتته 

شور بودن خاک در مواقع نمک اچهیدرمحیط آبی ) (، و یا 

شاهده نمی شش گیاهی م شکی پو شود. این در حالی خ

 به دلیل در اطراف دریاچه منطقهاعظم  قستتمتاستتت که 

بتوجود  چه از یناشتتت رطو یا  همواره آ  زیرزمینی و در

 نی. بنابرارددا مناطق ریستتا به نستتبت یشتتتریب پوشتتش

 گذار هستند. ریثأت اریبس یطیعوامل مح

 مدلسازی پوشش گیاهی.  3.3

س ستگ یبعد از برر شش نیب یارتبا  همب  بارش و پو

 و شتتد یبررستت ریدو متغ نیب یونیروابط رگرستت ،یاهیگ

ساس بر رابطه نیبهتر ستگ نیشتریب ا . شد انتخا  یهمب

. دهدیرا نشتتتان م یونیمنتخب رگرستتت روابط 5 جدول

شتتود روابط منتخب یطور که از جدول مشتتاهده مهمان

 ریمتغ و( یاهیگ پوشتتتش)شتتتاخص  وابستتتته ریمتغ نیب

 .باشدسوم( می ۀدرجغیر خطی ) روابط)بارش(  مستقل

 سازی پوشش گیاهیبرای مدل رگرسیونی منتخب روابط. 5جدول 

 رگرسیونی ۀرابط منتخب ۀرابط مقیاس زمانی بارش منتخب شاخص پوشش گیاهی

DVI 0.0014 + درجه سوم همزمان P + 0.0766 2 05 P-2E - 308P-DVI = 8E 

EVI 0.0025 + درجه سوم همزمانP + 0.0998 205 P-3E -3 07 P-EVI = 1E 

NDVI 0.006 درجه سوم دو ماه تاخیرP + 0.2718 - 2+ 0.0002 P 306 P-1E-NDVI =  

RVI 0.0095 + درجه سوم همزمانP + 1.37032 04 P-1E - 307 P-RVI = 2E 

 

 گیرینتیجهبحث و .4

 از قبیلوضعیت پوشش گیاهی  ۀدربارکسب اطالعات 

ها از اهمیت زیادی برخوردار استتت و میزان و پراکنش آن

این مطالعه سعی بر آن داشت که عالوه بر بررسی تغییرات 

ادهد پوشش گیاهی، ارتبا  آن را با بارش نیز بررسی کند.

های ای ابزار مناسبی جهت بررسی اکوسیستمهای ماهواره

و  یاهیباشد، توانایی خوبی در بررسی پوشش گخشک می

سی چند زمان و با  ستر سبتاً اندک امکان  ۀهزینامکان د ن

پایش مداوم پوشتش ستبز ستطز زمین را میستر و امکان 

ثیر أتتحقیق این  آورد.ها را فراهم میواقعی آن ۀمقایستتت

قان را مورد  یاهی کویر می بارش بر تغییرات پوشتتتش گ

سه و ارزیابی قرار  شان داد  .دادمقای که نتایج این مطالعه ن

مان ماه  و بارش هم ز یاهی تأخیر دو بر روی پوشتتتش گ

ب ۀحوضتتت تأثیر گذار استتتت،  که طوریهآبخیز مورد نظر 

ن بی)زمان همزمانی در گام حداکثر همبستتتگی به ترتیب 

شاخص )بخیر أتدو گام  (،و بارش DVIشاخص   RVIین 

 (و بارش NDVIبین شاخص ) خیرأتک گام یبا  ( وو بارش

سازی شده منتخب مدلرابطۀ و به طور کلی  رز داده است

طۀ بین این متغییرها  ستتتوم و در درجۀ رگرستتتیونی راب

ماه( بیشتتتترین  مان )اردیبهشتتتت  مانی هم ز یاس ز مق

رابطۀ  NDVIو در شتتتاخص  شتتتتهمبستتتتگی وجود دا

تأخیر ستتوم و در مقیاس زمانی دو ماه درجۀ رگرستتیونی 

شت ستگی وجود دا شترین همب سفند ماه( بی یج این نتا .)ا

با  هاستتت کدر فلستتطین مطابق با نتیجۀ مطالعۀ پیشتتین 

 مشتخص شتدهای بارندگی استتفاده از تصتاویر نوآ و داده

شش گیاهی با ستگی پو های بارندگی ماه داده میزان همب

ست ازجاری  شتر ا ستفاده از با .]23[ دو ماه قبل بی  نیا ا

در را  یاهیپوشتتتش گ راتییتغ یتا حدود توانیروابط م

یل  به منظور تحل مانی مختلف بررستتتی کرد و  یاس ز مق

در  زیرا ن یاهینوع پوشش گ و یطیعوامل مح دیبا تردقیق
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 ازنیز  منطقه هر متفاوت طیشتتترادر ضتتتمن  نظر گرفت.

 پوشتتش نیب روابط نوع نییتع در که استتت یمهم عوامل

 ریاوتص از استفاده با محققان. است گذار اثر بارش و یاهیگ

س به یبارندگ یهاداده و ایماهواره شش راتییتغ یبرر  پو

آن اند،پرداخته قایآفر شتترق در مختلف مناطق در یاهیگ

 روابط که شودیم باعث زین منطقه طیشرا که افتندیدر ها

فاوت یپوشتتتش راتییتغ نیب یمت ندگ و یاهگ  وجود یبار

اگرچه به طور معمول با   .]17[ کستتونین باشتتد داشتتته

بارش، پوشتتتش گیاهی افزایش می یابد، اما افزایش میزان 

ی کاربر نوع نتایج این مطالعه نشتتتان داد که  تحت تأثیر

مل مح اراضتتتی و ناطق یطیعوا  یکه دارا دارد وجود یم

ستند ایو پوشش کم و  ادیبارش ز ضوع  .برعکس ه این مو

شان  ]14[ و همکاران Liangتحقیق مطابقت با  در دارد. ای

ی بارندگ زانیو م یاهیگپوشش راتییتغ نیچشمال کشور 

عالوه بر بارش عوامل  که داد نشان جینتارا بررسی کردند، 

زار علف مناطق درمحیطی دیگر همچون وجود رطوبت باال 

 قیتحق نیا جینتااستتت. یاهیگ پوشتتش متأثر بر حضتتور

منطقه  یاهیگو مطالعات پوشتتتش یزیرتواند در برنامهیم

 باشد. دیمف
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