
 

 پوشش برف بر پوشش گیاهی ماندگاری تغییرات سطح و  اثر

 در استان چهارمحال و بختیاری

 دانشکده منابع طبيعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتری علوم و مهندسی مرتعآموخته دانش؛ لیال یغمایی  

 گروه مرتع و آبخيزداری، دانشکده منابع طبيعی، دانشگاه صنعتی اصفهان دانشيار ؛*رضا جعفری  

  گروه مرتع و آبخيزداری، دانشکده منابع طبيعی، دانشگاه صنعتی اصفهان استادسعید سلطانی؛  

 یارياستان چهارمحال و بخت یعيو منابع طب یکشاورز قاتيمرکز تحق یپژوهش اریاستاد ؛حسن جهانبازی 

 

 چکیده
پوشش  سطحهای شاخص اثر بررسی پژوهش، این زهدف ا باشد.میدر ارتفاعات برف از عوامل موثر بر میزان و عملکرد پوشش گیاهی 

 و بلوط ایراگی  (Astragalus adscendens) گون گزی غااا ااد و دارای زوام شااااماال دو گوگاا  پوشاااش برف بر ماااگاادگاااریبرف و 

(Quercus brantii)  شاااخص ر مقادیر باشاد. بدین مظوو می (1118-1122) 2831تا  2831بخایاری از ساام   در اسااان هاارماام و

  تفابااال پوشاااش گیاهی و شااااخص گرمام شااادف (Normalized Difference Snow Index, NDSI)ف رمام شااادف تفابااال برگ

(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) ای ز تصااویر ماهوارف اMODIS های دارای زوام پوششاساخراج و در مادودف 

با ی( زجظگی( و پوشش مرتعی )مظطق  زوام گون گزی و مظطق  شاهد گون گق  شاهد بارز، ساوف، هلن و مظط مظاطق جظگلی ) گیاهی

ا ت طی دورف مورد بررسی هاهش سطح پوشش برف در اساانماوسا   گشاان داد ه    گاایجمقایسا  گردید.   پیرساون اساافادف از نگا یز  

ی هااتی حداهثر همبساگی را با پوششهای برف مطا عشاخصشاهدف است، اگره  روگد ثابای مالحو  گگردید. درصد قابل م 81حدود 

و  (R>0.70) ی را با شااخص سطح برف گون گزی بیشاارین همبسااگ  زوام مظاطق دارای مرتعی و جظگلی در ماف مارس گشاان دادگد.  

 هی ذا، گاایج بیاگگر نن است ه  تاثیر ماگدگاری برف بر پوشش گیا. گشان داد مذهورماف  در (R>0.71) فپوشش بر ماگدگاریشااخص  

گون گزی پوشش میزان و ماگدگاری نن بر های برف اگااای فصل زمساان های تاقیق، بارشمطابق یافا باشد. بیشار از سطح برف می

 .گرددب  زوام حساس تر می این گوگ  و در صورت هاهش برف در مقایس  با پوشش گیاهی جظگلی موثرتر

  NDSI، NDVI ،MODISپوشش برف،  ماگدگاریپوشش برف،  سطح :یکلیدواژگان 
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 مقدمه. 1
 22دادن قرار پوشااش تات با زاگرس، رویشاای گاحی 

نذربایجان غربی، همدان، هردسااااان، شاااامال   ساااااان ا

هرماگشاااف،  رساااان، خوزساااان، فارس، مرهزی، اصاافاان، 

 حدود ،هاارماام بخایاری، هاگیلوی  و بویراحمد و ایالم

 هایدام از از گیمی بیش و هشاااور جمعیت ساااوم یک

 هاینب از درصااد 71 گزوالت، هل از درصااد 81،هشااور

 مساحت درصد 71 و سطای هاینب از درصد 88 جاری،

 و [72] تدادف اس اخاصااص  خود ب  را ی هشاور هاجظگل

 و سااایاسااای -اقاصاااادی -اجاماعی ماعدد دالیل با  

 هشاااور راهبردی و هلیدی هایعرصاا   از شااظاخای بوم

ایراگی  بلوط گوگاا . [13 ،11 ،23] نیاادشااامااارمای باا 

(Quercus brantii) صااورت ب  زاگرس گقاط بیشااار در 

 و جظوبی هزی،مر هایبودف و بیشاار در قسمت  غا دگوگ  

 گفت توانمی گردد.زاگرس مشااااهدف می شااارقیجظوب

 هاجظگلاین  ظاهری ساایمای هظظدفمشااخص بلوط جظس

 .[13 ،11] است

در مایااان عاواماال ماوجاود در طابایاعاات، اقاالاای         

 ویژف گیاهانترین عاامال پراهظش جاگداران، ب   هظظادف تعیین

هلی، تغییرات بارش و دما ب  واسط   طورب  .[18] باشاد می

تغییرات اقلیمی از یاک طرف ساااباد هاهش میزان ذخایر   

ک سبد تغییر فیزیو وژی برف و افزایش رواگاب، از طرف دیگر

 ،هاهش ذخایر برف و تغییر گوع همچظین شااود.گیاهان می

، افزایش [71] یهااای گیاااهساااباد افزایش بروز بیمااری  

 [77] یساااوزی در مراتع در اثر خشاااکساااا احامام نتش

ها و در زگدگی اگساااان اجاماعی -اقاصاااادیتاثیرات مظفی 

 برف عامل .[12] دشاااومیاثرات مظفی بر اهوسااایساااا  

 ایهریزیبرگام ر د گیز و گیاهان گیاز مورد بر نب تأثیرگذار

 رب اقلیمی عوامل برنیظد گوعی ب  و اساات نب مدیریت مظابع

 برف پوشش راگ. [27 ،22] دبو خواهد مقدار برف تأثیرگذار

 هوا و نب شاادن گرم طریق از هوهسااااگی هایمای  در

 توس  زمسااان  در معموم طور ب  ه  گیاهاگی یابد، هاهش

 رماس نسید خطر در معرضبیشار ، شوگدمی ماافوت برف

  .  [17] دگیرگ و خشک شدن قرار

. اساات پیچیدف گیاهی پوشااش و برف اثرات ماقابل

 گذارتاثیر برف یا پراهظش و تجمع در گیااهی  پوشاااش

 ارتحر درج  برابر در گیاهان ازگیز  برفو ماقابال  باشدمی

 خ،ی هایهریساام اگفجار دما، زیاد گوسااگات  پایین، بسایار 

 بین. [81، 2] دهظمی ماافوت خواریگیاف و شدن خشک

 ددار وجود گزدیک رابط  گیاهی پوشااش گوع و برف توزیع

 هساااظد، برف از پوشاایدف زمساااان در ه  گیاهاگی . [21]

 جواگ  سرعت ب  تواگظدمی برف شادن  ذوب از پس معموالً

د و باشظ داشا  رشاد  فصال  از را اساافادف  حداهثر تا بزگظد

 تظوع ،گیاهی پوشش نیظدف توزیع بر برفی شرای  در غییرت

 مظاطق برخی برای. [3] دگذارمی تأثیر وریبارف و زیسای

 جای ب  باران و زمساااان اواساا  در ذوب وقایع افزایش

. [7] دشوای میبوت  هایبرف، باعث نساید بر گوگ   بارش

 با از یکی زوام در مامی عامل زمسااااان ذوب وقاایع 

 نالساااکااا زرد سااارو هاوبی  هااایگاوگاا   تاریان  ارزش

(Chamaecyparis nootkatensis) شاااما ی نمریکای در 

 مساااحای در را مرگ موج هظدین درخت این .بودف اساات

هاهش سااطح برف و  از گاشاای هکاار 111111 از بیش

 تاس هردف ب تجر وب برف در اواس  زمساان راذهمچظین 

 گقش خاک در رطوبت ذخیرف با تواگدمی برف. [21 ،8]

ب . باشد داشا  گیاهی پوشش عملکرد و تو ید در اسااسی 

 باعث برف، سااطح و پوشااش میزان در هاهش ه  گاوی

 گاایت در و عملکرد هاهش و گیاهان بر مظفی تااثیرات 

 .گرددمی نگاا زوام

 پوشش سطح و زمانتغییر ( 1128) نگدرسون و پائودم

تو ید پوشاااش گیاهان  مکاگی -زمااگی  ا گوهاای بر  برف

 واقع هایی از مظاطق هوهسااااگی هیما یا بخش در مرتعی

 از حاهی گاایج. دادگد قرار نزمون مورد راگپام  هشااور در

 عیمرت گیاهان تو ید بین قوی مثبت و خطی ارتباط یک

خالف مظطق  مورد بررسی م هایقسمت در برف پوشش و

 پویایی در مامی عامل حرارت درج  ها  حاا ی  در بود.

 و برف پوشش در تغییر اما اسات،  مرتعی گیاهان پوشاش 

 برف از ه  مظاطقی در تریما  گقش باارگادگی   ا گوی

 در( 1127) همکاران و وان. [88] ددار شااوگد،می غذی ت
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 و برف عمق برف، پوشاااش ساااطح بین ارتباط مطا ع 

NDVI شدر بر برف سطح در تغییر اثر هردن نشاکار  برای 

 در فالت قارف تبت Qinghaiدر مظطق   گیااهی  پوشاااش

 سااطح بین داریمعظی و مثبت ارتباط ه  ددگدا گشااان

وجود  جوالی و نوریل در  NDVIمقادیر و برف پوشااش

 در  NDVIمقادیر افزایش باعث برف شاادن ذوبو  دارد

 . [78] دشومی باار

 در ه  تلخی رخدادهای از یکی اخیر، ساااا یاان  در

 برپیوسااا   و اساات دادن رخ حام در ی زاگرسهاجظگل

زوام، . است یدگیخشک یا زوام شود،می افزودف نن وسعت

 از باعث ه  است هاشاخ  و هاجواگ  شرفا یخشک شدن پ

. شودیم نییتاج ب  پا یدرخت از باال هایرفان شاخ  نبی

و  ابدیمی گسارش هاشااخ   و هاب  تمام برگ  یشارا  نیا

 شااودیرا پوشاااگدف و باعث مرگ نن م افیهل گ تیدر گاا

از  ااظ میزان خشکیدگی پای  پوشش گیاهی زوام  .[21]

. زوام بصااورت دشااوبظدی میتقساای دسااا   8ب  پای ، ب  

هامل ه  شااامل خشااکیدگی هامل و حمل  نفات و امراض 

خشااکیدگی بخشاای از تاج )از  .باشاادی  مورد گور میاب  پ

باال ب  پائین یا از پائین ب  باال( و مشاااهدف شااواهد حمل   

تات فشااار بودن پوشااش گیاهی و خزان   نفات و امراض،

های تاج شامل و خشاکیدگی برخی از قسامت   زودرس نن

 .[23] باشدمی های اگااائیشاخ 

 اثر بر ه  اساات درازی سااا یان رویشاای زاگرس گاحی 

 قارهی هایبیماری ارابی، هاربری تغییر دام، مفرط هرای

 سا یان غبارهای و گرد و طبیعی هاهش زادنوری گیاهی، و

 .[22] اساات شاادف شااکظظدف و گرفا  تأثیر قرار تات اخیر

 گیز تغییر گوع باارش و  و عوامال اقلیمی  درازمادت  تغییر

 گیز، گرمایش جااگی پادیدف  اثر در هااهش ساااطح برف 

 و هاجظگلاین  زوام ه  اساات فرباایاتی از یکی عظوانب 

 تساااریع را های ما  جظگلی نن از جمل  بلوط ایراگیگوگ 

وگ  گ (Quercus brantii)گوگ  بلوط ایراگی .[1] دهظا می

 در ه  است بخایاری و هاارماام اساان یهاجظگلغا د 

زاد شااااخ  فرم ب  زادداگ  فرم از روی های بیتخرید اثر

 ه  گوگ  این ا عادفخارق خصوصیات از است. شادف  تبدیل

 تواگایی، بودف گیز هاجظگل این بقای باااامن حقیقت در

 .اساات جساات تو ید طریق از درخت ینا تکثیرغیرجظساای

 دخا ت و سااوخت تأمین هدف با روی بی هایبرداری فبار

و  مراتع ب  جظگلی اراباای تبدیل با جظگل اشااکوب زیر در

 اصااو ی غیر هایمدیریت همچظین و بازدفه  زارهایدی 

 و فرم تغییر سااابد، گردیدف اعمام هاجظگل این در ه 

 و زادشاااخ   ب  نمیخا  و زادداگ  از هاجظگل این ترهید

 ایراگی بلوط فراوان اهمیت ب  . گور[83] است شدف خا ص

 در هافی اطالعات گداشان همچظین و خاک و نب حفظ در

در مورد  اطالعات نوردن باارورت بدساات  نن، خصااوص

 ارائ  راهکارهایی مظوورب  گوگ  این عوامال موثر بر زوام 

 نن، هایرویشاااگاف توساااع  و احیا حفظ، جات مفیاد 

   است. گاپذیراجاظاب

بظاادی زوام رح تاقیقاااتی پاظاا هامچظین گاااایج ط 

های جظگلی و مرتعی در اساان هاارماام و بخایاری گوگ 

گشااان دادف اساات ه  ه  دامظ  خشااکیدگی مخاص بلوط 

هااای درخای و بلوط، سااااایر گوگاا  برگیساااات و عالوف

ها برخی از گوگ  ه  های مرتعیحای گوگا   ای ودرخاچا  

ون گظد گما ه  با شارای  سخت اهوسیسا  سازگار هساظد 

دهااار خشاااکیاادگی  (Astragalus adscendens)ی گز

اگد و این امر موجد گگراگی شدید از این بابت گردیدف شدف

یی در سطح اساان هاخشکیدگی هظین گوگ  .[81] تاسا 

تواگد خساارت جبران گاپذیری بر این اهوساایسا  وارد  می

گماایاد. از طرف دیگر اساااااان هااار مااام و بخایاری      

رودخاگ  ما  هشور )هارون، زایظدف رود  8سرهشم  اصلی 

باشد ه  در هظد سام اخیر سدهای زیادی بر می و هرخ (

احداث شااادف اسااات. خشاااکیدگی   هاروی این رودخاگ 

عرص  را  باالدست حوب ، ی مخالف جظس گون درهاگوگ 

مساااعد فرسااایش نبی گمودف و گایج  این امر پر شاادن   

نیظدف گیز تبعات  مخازن سادها از رساوب خواهد شد و در  

 از دارد باارورت بظابراین دیگری ب  دگبام خواهد داشاات.

 و مراتع هاجظگل زوام گساااارف با اقلیمی اگطباق عوامل

وامل ع تغییر و مظاطق این زوام بین فربی  ارتباط زاگرس،

مورد بررسی قرار  اقلیمی ما  و تاثیرگذار ماگظد عامل برف
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 یجامع مطا ع  اهظون،تی اگجام شدف، هاطبق بررسی گیرد.

مساااخرج از تصاااویر  تغییرات سااطح برف ارتباط روی بر

های بلوط ایراگی و گون گزی گوگ  خشکیدگی با ایماهوارف

 این پژوهش، از هدف بظابراین، است، گشادف  در ایران اگجام

برف  پوشش ماگدگاریو  تغییرات سطح بین ارتباط بررسی

ن گزی گوماظاااطاق عاماادف رویش دو گوگاا      زوام بااا

(Astragalus adscendens)   و بالوط ایراگی(Quercus 

brantii) طرح براساااس  هاارماام و بخایاری اساااان در

 بودف اسااااان یو مرتع یجظگل هایزوام گوگ  بظادی پاظا  

  .[23] است

 

 هامواد و روش. 2

 منطقه مورد مطالعه. 2.1
 71217ت وساااع با اساااااان هاارماام و بخایاری 

 غرب هوهسااااگی گوار در و غربی در جظوب مربع هیلومار

 82 بین جغرافیایی موقعیت از گور فا  اساات.گرقرار ایران

 و شااما ی عرض دقیق  73 و درج  81 تا دقیق  3 و درج 

 طوم دقیق  11و   درج  12تا دقیق  13  و درج 73 گیز

 زیاد ارتفاع علت ب  این اساان .(2)شکل  دارد قرار شارقی 

 هایو تابساان سرد بسیار زمسااگاای دارای دریا، ساطح  از

 گفت توانمی اساان در بارش توزیع گور زات. اسا  معادم

 ه  طوری ب  یابد؛می هاهش شاارق ب  غرب از نن میزان

 تا 711 بین اسااان  غرب شامام  و در غرب میاگگین بارش

 711 تا 111 بین مرهزی گواحی در و مار میلی 2211

 .رساادمی مار میلی 811 ب  اساااان در شاارق و مار میلی

ی گون گزی هاگ ، گوبراسااااس مطاا عاات اگجاام شااادف   

(Astragalus adscendens)  ایراگی باالااوطو(Quercus 

brantii)   باا ارزش  جظگلى و  ی غاا ااد مرتعی هاا از گوگا

 اساانحفاظای باال در جات هاهش تخرید و فرسایش در 

 .[72 ،83 ،17] ظدباشمی هاارماام و بخایاری

طی بازدیدهایی ه   یاریم و بخااسااااان هاارماا در

و مراتع  هاجظگل( از 2838توس  جااگبازی و شیرمردی )

های گوگ  ه  دیمشاااخص گرداساااااان صاااورت گرفت،  

. اگدبا درصادهای مخالف شدف  یدگیدهار خشاک مطا عاتی 

اط گق یب  تمام یبا ساارهشاا  دفیپد نیابعاد ا یبررساا ، ذا

 یهام گوگ زوا یپاظ  بظد "در قا د طرح یو مرتع یجظگل

 یزهشاور قاتیتوس  مرهز تاق "اسااان  یو مرتع یجظگل

اگجام و سطح  یاریاساان هاارماام و بخا یعیو مظابع طب

مربوط  در  هایو گقشاا  یدگیخشااک دفیپد ریمظاطق درگ

 بظدیدر طرح مذهور پاظ  نیمچظ. هدیاساان مشخص گرد

در  یگون گز یگوگ  مرتع یدگیشدت خشک نییزوام و تع

 جیگاا .دیاگجام گرد یاریاساااااان هاارماام و بخا  مراتع

و  یجظگل هایگوگا   نیطرح ماذهور گشاااان داد ها  در ب  

سااطح  نیشاااریب یو گون گز یراگیبلوط ا دترتیب  یمرتع

 اخاصااااص خودب  هاگوگ  ریساااا نیرا در ب یدگیخشاااک

هاگون ما   ساا طرح مذهور  جیبا اسااافادف از گاا. اگددادف

ون گ یدگیهاگون خشاااک کیو  یراگیبلوط ا یدگیخشاااک

اگاخاب و عوامل مظطق  شاااهد جظگلی و مرتعی  و دو یگز

   قرار گرفت. لیو تال  یو تجز یمذهور در نگاا مورد بررس

و  یجظگل هایگوگ  یدگیخشااک بظدیطرح پاظ  جیگاا

و  یمظاطق جظگل  یاز هل قیدق دیه  بر اساااس بازد یمرتع

اصاال شااد، گشااان ح یاریاساااان هاارماام و بخا یمرتع

 طوربلوط اساان ب  یهاجظگلدر  یدگیه  خشاک  دهدیم

 باشدی)سوف( و هلن مدیبارز، سرنقاس مظاطق شاامل  عمدف

در اساااان را  یدگیسااطح خشااک  نیباالتر مظاطق نیه  ا

همچظین دو مظطق  ه  در نن  .دهدمی اخاصااااص خودب 

 نهای گون گزی و بلوط ایراگی گوگ  غا د بودف و در نگوگ 

عظوان مظطق  شاهد مرتع و جظگل ، ب مشاهدف گگردیدزوام 

ای از در ادام  خالصااا  (.2)شاااکل درگور گرفا  شااادگد

شظاسی هر مظطق  خصاوصایات اقلیمی، توپوگرافی و خاک  

های بظدی خشاااکیدگی گوگ بر اسااااس گااایج طرح پاظ  

جظگلی و مرتعی اسااان هاارماام و بخایاری نوردف شدف  

 .است

سطح هلی این مظطق  : ظ  جظگلی هلنخصاوصایات پا  

در این مظطق  س  اقلی  شامل هزار هکاار است.  87حدود 

سرد و گیم  مرطوب  سرد ، گیم  خشااکمعادم و مرطوب

وجود دارد. دامظا  ارتفااع از ساااطح دریاا در این پاظ  از    
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مار از ساطح دریا ماغیر اساات. بیشارین   8111تا  2111

ماعلق ب  جات  سااطح خشااکیدگی در جاات جغرافیایی 

 جظوبی و همارین نن در جات شمام شرقی بودف است.

سطح هلی این مظطق  : خصاوصایات پاظ  جظگلی بارز  

این  گیم  مرطوب گرماقلی  هکاار اسااات.  7711حادود  

مظطق  را فرا گرفا  اساات. دامظ  ارتفاع از سااطح دریا در  

مار از سااطح دریا ماغیر است.  2311تا  311این پاظ  از 

  شرقی و همیظ  سطح خشکیدگی در جات جظوب بیشیظ

 نن در جات غرب بوقوع پیوسا  است.

سطح هلی این مظطق  : خصاوصایات پاظ  جظگلی سوف  

این  معادم و مرطوباقلی  هزار هکاار اسااات.  21حدود 

دامظ  ارتفاع از سااطح دریا در  مظطق  را فرا گرفا  اساات.

اغیر است. مار از سطح دریا م 8111تا  2111این پاظ  از 

  شرقی و همیظبیشیظ  سطح خشکیدگی در جات جظوب 

 نن در جات غرب مشاهدف گردیدف است.

ساااطح هلی این : )بدون زوام( مظطق  شااااهد جظگلی

گیم  مرطوب هکاار اسااات. اقلی  هزار  13مظطقا  حدود  

. دامظ  ارتفاع از سااطح دربرگرفا  اسااتاین مظطق  را گرم 

مار از سطح دریا ماغیر  2711تا  311دریا در این پاظ  از 

 است. 

 Boiss.&Haussknگوگاا   یدگاایااهاااگااون خشاااکاا

Astragalus adscendens: 28731 هاگون این وساااعت 

 یگوگ  گون گز یدگیهاگون خشااک نیترما بودف و  هکاار

ه  در اطراف سد  باشدیم یاریدر اساان هاارماام و بخا

 یرهاو تپ  ماهو نیهوف هوب یشاااما  هایدامظ  و دهانیب

 از ارتفاع حداقلو مرغملک واقع شاادف اساات.  یروگها نیب

 سااطح از ارتفاع حداهثر و 2722 هاگون این در دریا ساطح 

 .باشدمی مار 8711 نن در دریا

در این : خصااوصاایات پاظ  شاااهد مرتعی )بدون زوام(

 و نثار زوام بودفعظوان گوگ  غا د پاظا  گوگ  گون گزی ب  

سطح هلی این گردیدف است. در ساطح این پاظ  مشاهدف گ 

های اقلی  درهزار هکاار است. این مظطق  22مظطق  حدود 

دارد. دامظ  ارتفاع از سااطح دریا در  قرار معادم و مرطوب

مار از سطح دریا ماغیر است.  8111تا  2111این پاظ  از 

بیشارین سطح خشکیدگی در جاات جغرافیایی ماعلق ب  

شاامام شاارقی بودف   جات جظوبی و همارین نن در جات

 است.

    

 در این استان ی دارای زوال پوشش گیاهیهامحدودهاستان چهارمحال و بختیاری در ایران و . 1شکل
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 هاآماده سازی داده. 2.2
برف بر زوام  ات پوشاااشرییتغ راتیمطاا عا  تاث   یبرا

سااطح  ق،یتاق نی، در ابلوط ایراگی و گون گزی هایگوگ 

سااظجظدف ی اماهوارف تو یداتز پوشااش برف با اسااافادف ا 

 2831-2831 سااا   72دورف  کی یبرا 2MODISمودیس

بدست  یاریاساان هاارماام و بخا ی( برا1122-1118)

ساااظجظدف . (https://nsidc.org/data/MOD10A2)نماد 

MODIS  و  نهوا های های اصلی ماهوارفکی از ساظجیدف ی

 د.شااروع ش 1111برداری نن مارس ه  تصاویر  سات ا 1اتر

باگد دریافای از طوم موج  82دارای   MODIS ساااظجظدف

میکرومار است. قدرت تفکیک باگدهای یک و  7/27تا 7/1

مار و باگدهای  111مار، بااگدهای سااا  تا هفت،   111دو 

درت تفکیک رادیوماریک قهزار مار اساات.  ،82هشاات تا 

ایای دیگر ز مزا .باشااادمی این ساااظجظدف گیز دوازدف بیت

  روز بودن تصاویر ب  MODIS دفظتصاویر سظج اسافادف از

نن، دارا بودن هظاادین قاادرت تفکیااک مکاااگی )مالی، 

اسااات ه  نن را  و جااگی( ایف، بین ا مللی، قارای مظطق

برای تاقیقات علمی و مدیریت مظابع زمیظی مظاسد هردف 

 .[2] است

 ماف 7 رایب مار 111 مکاگی دقت با MODIS تصاااویر

های های دی، بامن، اساافظد و نذر معادم مافماف) سااام از

دورف مطا عاتی در گور  در دسااامبر( و مارس فوری ، ژاگوی ،

رف وجود ب غا د بودن ب  علت بازف اینگرفا  شد. تصاویر 

   گردید.زش برف اگاخاب و ری

 (MOD10A2)تو یدات ساطح برف ساظجظدف مودیس   

در روزف  3ساطح پوشش برف در یک دورف   حداهثربیاگگر 

بدین صااورت ه  حداهثر سااطح . باشاادمیهای مذهور ماف

گیرد. روز مالک عمل قرار می 3پوشش برف در مدت زمان 

تو یادات ساااطح برف ساااظجظدف مودیس با اساااافادف از   

گردد. روزف تو ید می 3ی هادورفو در   Snowmap ا گوریا

و  NDSIبر پااایاا  شاااااخص    Snowmapا اگاوریا    
 

 

 

 

 

تصاویر باشاد. این  میمودیس  2و  7های باگدهای بازتابش

شااخص در طی دورف مورد بررسی داگلود و مورد تجزی  و  

همچظین همزماان با تو یدات  . [82] تتالیال قرار گرفا  

ه  حاوی اطالعات مربوط ب   MOD13A1تو یادات  برف؛ 

 مار 111تفکیک ، با قدرت بودگد NDVI گیاهی شاااخص

ه  پوشش  ا بیغ هایی)ماف نبانتا اسافظد  های مافدر طی 

اسااافادف قرار اگلود و مورد د گیاهی اساااان تو ید داشاات(

تو یدات برف و پوشااش تصااایح هظدساای  . [13] تگرف

 ENVIدر گرم افزار  3MCTK گیاهی با اسااافادف از افزوگ 

ها از برای جداسااازی برف از سااایر عارباا    اگجام گردید.

 شااااخصاز بازتاب شااادید برف قبیال ابر، زمین و نب از  

NDSI   [27] گرددمی اسافادف ذیل رابط از و. 

64
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ب  ترتید بازتابش در باگد  P6و  P4ها  در این معاد  ،  

باشااظد. سااطح پوشااش برف دیس میوم  هاارم و شااشاا

ه  بزرگار از صفر باشد،  NDSIوسایل  مقادیر شااخص   ب 

اخراج شدف از تو یدات ی اسهاشاخص گردد.مشاخص می 

 خص گسبت پوشش برف( شا2 :برف در این مطا ع  شامل

ز های پوشیدف ااین شااخص گسابت بین تعداد پیکسل   ه 

( 1و باشااد های موجود در مظطق  میبرف ب  هل پیکساال

این شاااخص که  4SCDف ماگدگاری پوشااش برشاااخص 

ه  توساا  رابط  باشااد بیاگگر مدت زمان پوشااش برف می

  . [11] دسب  گردیمااذیل 





N

i

SimSCD
1

 

تصویر )برای  اتزماگی تو ید دورف: m، رابط ه  در این 

MOD10A2 روز(،  3رابر اساات با  بN تعداد تصااااویر در :

هر پیکسال است. اگر  بودن  یو یا عدم برف برف :Siساام،  

1 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
2 Aqua, Terra 
3 MODIS Conversion Toolkit 
4 Snow Cover Duration 

http://doi.org/10.5067/MODIS/mod13a1.006
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جود وو اگر  2 عدد ،برف وجود داشااا  باشااد یپیکساالدر 

هر الزم ب  ذ شود.در گور گرفا  میعدد صفر  گداشا  باشد

در مطا ع  حابر جات تعیین ارتباط نماری بین اسات ه   

ی برف ذهر شادف و مظاطق دارای زوام پوشش  هاشااخص 

 .اسافادف گردیدهمبساگی پیرسون گیاهی از 

 

 نتایج. 3

روند تغییرات شااا ن نساابش پوشااش برف . 3.1

 در مناطق مختلف 
تغییرات ساطح پوشش برف حاصل از تصاویر سظجظدف  

در شکل  (1118-1122) 2831تا  2831مودیس از سام 

 گشااان دادف شاادف اساات. هماگطوریک  در این تصاااویر   1

ه  بطور گموگ  ارائ  شاادف اساات،  ماف )ژاگوی (دی مربوط ب 

حداهثر و در ساااام  (1111) 2837برف در ساااام  میزان

 (1121) 2837باشاد. در سام  می حداقل (1113) 2837

گیز مقادیر برف در مظطق  مطا عاتی ب  شدت هاهش یافا  

اسات. ب  مظوور بررسای جزئیات تغییرات پوشش برف، از   

شاخص گسبت پوشش برف در هر یک از مظاطق مطا عاتی 

 2831تا  2831تغییرات از  ه  روگد این ساااافادف گردیدا

  ارائ  شدف است. (ز)ا ف تا   8 در شکل( 1122-1118)

مظطق  جظگلی بارز، طی  مااف در دی درشااااخص این 

روگد صااعودی ( 1118-1112) 2831-2831ی اهسااام

ب  حداهثر  (1112) 2831داشااا ، ب  گاوی ه  در سااام 

مقدار خود رساایدف ه  در این سااام سااطح برف، سااطای 

درصد از سطح مظطق ( را پوشش  32) هکاار 7811معادم 

ب  بعد روگد گزو ی پیدا ( 1112) 2831دادف است و از سام 

هیچ پوشاش برفی در این  ( 1122) 2831هردف و تا ساام  

مظطق  مشااهدف گگردیدف اساات. ماوساا  شاااخص گسبت  

 22/1پوشاااش برف در این ماف در طی دورف مورد مطا ع  

ی هاسااامب  اساااثظای ری ( بامن ماف )فوبودف اساات. در 

ه  سطح شاخص گسبت ( 1117و  1112) 2832و  2831

بودف اسااات، در بقی    11/1و  31/1پوشااش برف در نن  

ی مورد مطا ع ، این مظطق  فاقد پوشش برفی بودف هاساام 

ر داست. میاگگین سطح پوشش برف در دورف مورد بررسی 

دید. در مااسب  گر 13/1در این مظطق  بامن ماف )فوری ( 

ه  شاخص  (1127) 2838ب  اسااثظای ساام   اسافظد  ماف 

بودف اسااات، در بقی   31/1گسااابت پوشاااش برف در نن 

 برف بودف است وی مورد مطا ع ، این مظطق  فاقد هاساام 

. گمودار بدسااات نمد 12/1ماف  این میاگگین شااااخص در

دهد شااخص گسابت پوشش برف در ماف دسامبر گشان می  

 2831-2831ی هاساااامطی  ها  ساااطح مظااطق برفی  

روگد صاااعودی را طی گمودف و در ساااام  (1112-1118)

درصد سطح  1/37ب  حداهثر میزان خود ) (1112) 2831

مظطق ( رسایدف اسات و سپس تا پایان دورف مورد بررسی،   

 میاگگینو  است شادف گهیچ پوشاش برفی در مظطق  دیدف  

 باشد.می 17/1ماف   این شاخص گسبت پوشش برف در

طی   مظطق  سااوف، شاااخص گساابت پوشااش برف  در

روگد صعودی  (1117) 2832تا ( 1118) 2831ی هاساام 

روگد گزو ی ( 1113)2837را طی هردف و سااپس از سااام 

 (1113) 2837خود را نغاز هردف، ب  گاوی ه  در ساااام 

سااطح برف در مظطق  در ( 1117)2832گساابت ب  سااام 

 2837در ساااام  و هاهش پیدا هردف اسااات 21/1حدود 

رساایدف اساات. ماوس  شاخص در این (  ب  صافر  1121)

، شاااخص گساابت  بامن مافبودف اساات. در  87/1مظطق  

-2832ی هاسااامپوشااش برف در مظطق  سااوف در طی  

باا   2832افزایش و در سااااام  (1117-1118) 2831

حداقل  رسااایدف اسااات. 31/1حداهثر میزان خود یعظی 

، دیف شاااخص گساابت پوشااش برف در این مظطق  در ما 

رساایدف  دب  حداقل خو ه اساات  1121مربوط ب  سااام 

بدست نمد. در ماف  12/1و ماوسا  شاخص مذهور  اسات  

شاااخص گساابت پوشااش برف در طی    اساافظد )مارس(

روگد هاهشاای  ( 1112-1121) 2831-2833ی هاسااام

داشاا  است. حداقل میزان سطح برف در این ماف، مربوط  

میزان اخص ب حداهثر شاا. اساات (1113) 2833ب  سااام 

بودف  23/1 ننو ماوساا   (1127) 2838در سااام  33/1

تقریبا ( 1121) 2833سااام نذر )دسااامبر( اساات. در ماف 

در سااام  72/1میزان فاقد برف بودف و حداهثر شاااخص ب 
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   .باشدمی 27/1و ماوس  شاخص  (1117) 2838

 حداهثر شاخص گسبت پوشش برف در مظطق  هلن در

 17718) 72/1ب  میزان ( 1111) 2837ساااام  مااف دی

 ب  میزان( 1121) 2833هکااار( و حداقل نن در ساااام  

 1/1میاگگین شااااخص مذهور در دورف مطا عاتی و  صااافر

در حدود  (1111) 2837در سام  بامن ماف. در بودف است

صفر  ب  میزان( 1121) 2833و حداقل نن در سام  17/1

عاتی ی مطا هاسااامدر  شاااخصمشاااهدف گردید. میاگگین 

در ( 1122) 2831در سااام  اساافظدباشااد. در ماف می 2/1

درصاااد ساااطح مظطقا  و حاداقل نن در تمام    2حادود  

و ( 1121) 2833ی هاسااامجز ی مورد مطا ع  ب هاسااام

ب  میزان صاافر درصااد مشاااهدف گردید.   ( 1122) 2831

. از سااام بدساات نمد 12/1 در این ماف میاگگین شاااخص

روگد  اسااافظدماف در (1112) 2831تاا   ( 1118) 2831

صاااعودی شااااخص وجود داشاااا  اسااات و حداقل نن  

 2833و ( 1117) 2832، (1118) 2831ی هاااساااامدر

میاگگین بدون هیچ پوشاااش برفی بودف اسااات. ( 1121)

 13/1ی مطا عاتی هاا ساااامشااااخص در این مظطقا  در  

 باشد.می

شاخص گسبت پوشش برف در مظطق  شاهد جظگلی از 

روگد  مافدیدر ( 1112) 2831 تا( 1118) 2831ساااام 

ادریج ب  بعد ب (1117) 2832دی داشااا  و از سااام صااعو

هاهش پیدا گمودف است. درصد هاهش برف در این مظطق ، 

اگد، بساایار همار گساابت ب  مظاطقی ه  دهار زوام شاادف 

برف در سااام شاااخص گساابت  باشااد. حداهثر میزان می

 2837( و حااداقاال نن در ساااام 31/1) (1111) 2837

ی مورد مطا ع  هاسااامدر  نن)صاافر( و میاگگین  (1121)

روگد هاهشی بامن در ماف برف  باشد.می 77/1در این ماف 

داری گداشا  است. حداهثر میزان سطح یا افزایشای معظی 

( و حداقل نن در سام 28/1) (1127) 2838برف در سام 

( و میاگگین شاخص گسبت پوشش 12/1) (1117) 2838

اشاد. حداهثر میزان سااطح این شاخص در  بمی82/1برف 

( و حداقل نن در 17/1) (1127) 2838در سام  اسفظدماف

( 1121) 2837 و( 1128) 2831، (1113) 2833سااام 

 13/1ی مورد مطا ع  هاساااام( و میاگگین نن در صااافر)

 2831ساااام  نذر. حداهثر میزان شااااخص در باشااادمی

( 1117) 2832سام  نذرماف ( و حداقل نن در2/1) (1112)

)صافر( و میاگگین شاخص در این مظطق    (1121) 2833و

 باشد.می 12/1

ماف دی  بررسای تغییرات شااخص گسبت پوشش برف  

ی هاسااامجز   زوام گون گزی گشااان داد ه  ب در مظطق

ه  هاهش هشاامگیری  (1121) 2837و ( 1121) 2832

پیدا هردف و ب  حدود صافر درصاد رسیدف است، در مابقی   

سطح برف هاهش هشمگیری گداشا  و روگد گزو ی  هاسام

توان مالحو  گمود. حداهثر داری را گمیو یا صعودی معظی

ب   (1122) 2831و  (1117) 2838این شااخص در سام  

( و صفر) (1121) 2837و حداقل نن در ساام   مقدار یک

باشد. می 77/1ی مورد مطا ع  هاساممیاگگین شاخص در 

( 1121) 2837در ساااام  بامنف حداهثر شااااخص در ما

( 8/1) ( 1117) 2838ی  هاسام( و حداقل نن در 33/1)

 2831-2833ی هاساااامباشاااد. طی می 2/1و میاگگین 

هاهش هشاامگیر سااطح برف  نذردر ماف  ( 1121-1112)

گاوی ه  شاخص در مظطق  مورد مطا ع  رخ دادف است ب 

 ب   (1112) 2831در سااام  23/1گساابت پوشااش برف از 

اساافظد هاهش یافا  اساات. در ماف  1121صاافر در سااام 

( و یک) (1127) 2838حداهثر میزان شاااخص در سااام 

 مشاهدف گردید.( صفر) (1121) 2833حداقل نن در سام 

حداهثر میزان  دی ماف در مظطق  شاااهد گون گزی در 

( و حداقل نن در 31/1)( 1118) 2837 شااخص در سام  

 (1121) 2832، (1121) 2833، (1113) 2837یهاسام

ی هاسام)صافر( و میاگگین شااخص در    (1128) 2831و 

. حداهثر بودف اسااات 17/1مورد مطاا عا  در این مظطق    

( و حداقل 72/1)( 1121) 2837سام  بامنشااخص در   

 2831، (1121) 2833، (1113) 2837ی  هاسامنن در 

ی مورد مطا ع  در هاسااام)صاافر( و میاگگین در  (1128)

باشد. حداهثر شاخص گسبت پوشش می 27/1مظطق   این

( و حداقل نن 23/1) (1127) 2838سااام اساافظد برف در

)صاافر( و ( 1113) 2833و  (1113) 2837ی هاسااامدر 
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و 2838ی هاسامب  جز نذرماف باشد. در می 12/1میاگگین 

ترتید ه  سااطح پوشااش برف ب ( 1112و  1117) 2831

 هاساااام اهثردهد، در می را گشاااان 71/1و  71/1مقادیر 

و یا بساایار  پوشااش برفی در این گاحی  مشاااهدف گگردیدف

شاااخص گساابت پوشااش برف در   اساات. میاگگین  اگدک

 باشد.می 17/1ی مطا عاتی هاسام

 

 
 

 
 

 )رنگ آبی= برف، رنگ زرد= عدم وجود برف( 2112-2112ی هاسالسطح پوشش برف ماه ژانویه در استان چهار محال و بختیاری طی  .2شکل 
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 2شکل  دامه ا

 

طی  دی در مافهاارماام و بخایاری اساااااان  هال  در 

ی مورد بررسی، روگد هاهشی و یا افزایشی خاصی در هاسام

. حداهثر میزان مشاهدف گگردیدف شاخص گسبت پوشش بر

( و حداقل نن در 31/1)( 1111) 2837شاااخص در سااام 

باشاد.  می72/1 نن( و میاگگین 71/1) (1121) 2837ساام  

-2833ی  هاسااامطی  در بامن مافروگد گزو ی شاااخص 

گاوی در اسااان مشاهدف گردید. ب  ( 1121-1112) 2831

بت شاااخص گساادر  87/1ه  طی این مدت شاااهد هاهش 

 و سااپس افزایش گساابی این شاااخص طی  پوشااش برف 

و  مالحو  گردید( 1122-1122)  2831-2831 یهاساام 

 درروگد گزو ی شاخص بودف اساات.  83/1میاگگین شااخص  

( 1128-1113) 2831تا  2837ی هاسااامطی  اساافظدماف 

 2831حداهثر شاخص در سام در اسااان مشااهدف گردید.   

( 1113) 2833ساااام  ( و حاداقاال نن در 81/1)( 1118)

روگد صعودی شاخص  باشد.می 27/1( و میاگگین نن 11/1)

  (1118-1112) 2831ا ت 2831 ی هاسامطی  نذر در ماف 

حداهثر شاخص گسبت پوشش برف در . وجود داشاا  اسات  

 2833( و حداقل نن در سااام 71/1) (1112) 2831سااام 

 فاساااان  در این ما ( و میاگگین شاااخص در11/1) (1121)

 .دست نمد 81/1

 NDVIپوشش گیاهی بر اساس تغییرات . 3.2
در مظاطق بارز، سااوف،   NDVIپوشااش گیاهی شاااخص

مظطق   و زوام گون گزی مظطق  شاااهد جظگل، مظطق  هلن،

ه  نبان )مارس تا گوامبر(  تااساافظد های ماف  شاااهد گون در

باشاااد، از پوشاااش گیاهی در این اسااااان دارای تو ید می

اسااااخراج و تغییرات این شااااخص طی  مودیس تصااااویر

ا ف تا  -7)شکل مااساب  گردید   1118 -1122ی هاساام 

های حداهثر دهظد در مافها گشان میهماگطوریک  شاکل  و(.

یاگی های پارشااد، شاااخص گیاهی دارای ارزش باال و در ماف

همچظین در یااابااد. دورف رویش این شااااخص هاااهش می

ه  بارش برف  (1121) 2837و  ( 1113) 2837ی هاسااام

ی دیگر رخ دادف اسااات، میزان هاساااامهماری گسااابت ب  

حداهثر  در مظطق  بارزپوشااش گیاهی هاهش یافا  اساات.  

فروردین  مربوط ب  ماف ( 1118) 2831پوشااش در سااام  

مربوط ب   1113( و حداقل نن در ساااام 87/1) )نوریال(  
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و شاهد ( اسات. در مظاطق سوف، هلن  21/1) مارماف )اهابر(

جظگال تقریبااً تغییرات یکسااااگی مالحو  شاااد. بطوریک    

قرار داشااات و حداقل  87/1تا  8/1حاداهثر پوشاااش بین  

شااهدف شد. حداهثر و  م( 1111) 2837مقدار نن در ساام  

در مظطق  زوام گون  ب  ترتید حداقل مقدار پوشش گیاهی

سام تیر )جوالی( و در مظطق  شااهد این گوگ  در ماف   گزی

 مرداد )نگوسااات( و در ماف  81/1حادود    (1118) 2831

پوشااش گیاهی دساات نمد.  ب 11/1حدود ( 1111) 2837

تواگد ب  علت همبود میزان می ( 1118) 2831باال در سام 

 یهاسامسام گذشا  گسبت ب   27زوام این گوگ  در حدود 

باشد ه  ( 1118) 2831ی قبل از هاسامی هااخیر و بارش

 مورد بررسی قرار گگرفا  است.در این مطا ع  

 )الف( 

 )ب( 

 )ج( 

 :مورد مطالعه مختف مناطقهای مورد بررسی در ماهدر  (1232-1231) 2112-2112ی هاسالرف طی ب شاخص سطح پوششمقایسه تغییرات  .2ل شک

 چهارمحال و بختیاری و ز( استان زوال گون گزی ه( کنترل جنگل و( کنترل گون گزید(، هلنج( ، بارز ب(، سوه الف(
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 )د( 

 (هـ) 

 )و( 

 )ز( 
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 )الف( 

 )ب( 

 (ج) 

 : (2112-2112) مطالعاتی در دوره NDVIتغییرات شاخص  .4ل شک

 و( شاهد گون گزی ،ه( زوال گون گزی ،د( شاهد جنگل ،ج( هلن ،ب( سوه ،الف( بارز
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ی پوشااش برف و هاهمبساات ی بین شااا ن. 3.3

 پوشش گیاهی
شاااخص بررساای ارتباط بین  جاتنگا یز همبساااگی 

پوشااش  پوشااش برف و ماگدگاری ،برف گساابت پوشااش

شااد پوشااش ، برای ارزیابی اثرات پوشااش برف بر رگیاهی

ی هاساااامگیااهی در مظااطق مخالف مورد مطاا ع  طی    

 مورد اسااافادف قرار گرفت( 1122-1118) 2831-2831

گسبت پوشش برف شااخص  رابط  . (1و جدوم  2)جدوم 

در مظاطق مورد بررسی  (NDVI)و عملکرد پوشش گیاهی 

ها د ه  در ماف مارس حداهثر همبسااااگیدها گشاااان می

قرار دارد.  71/1تااا  73/1شاااود هاا  بین می مشااااهاادف

پوشااش پوشااش برفی و  ماگدگاریشاااخص همچظین بین 

گیاهی همبسااااگی مشاااابای وجود داشااات. ب  طوریک  

تا  13/1بیشار و بین  اسفظد )مارس(ها در ماف همبسااگی 

 قرار داشت.  72/1

 ها و مناطق مختلف مطالعاتیدر ماه NDVIشاخص نسبت پوشش برف و شاخص بینهمبستگی  .1 جدول

)دی( ژاگوی  مظطق  )بامن( فوری   )اسفظد( مارس  )نذر( دسامبر   

1/1 بارز  71/1  73/1  13/1  

11/1 سوف  13/1  27/1  82/1  

73/1 هلن  72/1  18/1  83/1  

2/1 زوام گون گزی  18/1  71/1  72/1  

21/1 شاهد گون گزی  12/1  21/1  11/1  

11/1 شاهد جظگل  73/1  18/1  72/1  

87/1 هل اساان  78/1  28/1  77/1  

 

 در ماهها و مناطق مختلف مطالعاتی NDVIو شاخص پوشش برف ماندگاریشاخص  بینهمبستگی  .2 جدول

 دسامبر )نذر( مارس )اسفظد( فوری  )بامن( ژاگوی  )دی( مظطق 

82/1 بارز  87/1  21/1  72/1  

78/1 سوف  18/1  21/1  11/1  

88/1 هلن  87/1  28/1  71/1  

27/1 زوام گون گزی  11/1  72/1  21/1  

11/1 شاهد گون گزی  81/1  21/1  72/1  

71/1 شاهد جظگل  78/1  13/1  83/1  

82/1 هل اساان  12/1  22/1  18/1  

 

 بحث. 4
نگا یزهای موارد مخالف ماگظد های پوشش برف در دادف

های زماگی و مکاگی اقلیمی و مدیریت مظابع نب در مقیاس

گاایج حاصل  مطابق .[82 ،28] شوگداسافادف می گوگاگون

افزایش درج   ،(1121و همکااران )  2ا عا  هااگکال   مطا  از

 
 

حرارت در مقیاس جااگی ب  این معظی اساات ه  پوشااش  

گاایج  .[11] دارد هاهشاای  دبرف در گیمکرف شااما ی روگ 

سطح پوشش برف در مظطق   تاقیق حابار گشاان داد ه   

اماا روگد ثابای را بین   ،مطاا عااتی هااهش یاافاا  اسااات     

بطور مثام  طی گکردف اسااات. 2831تا  2831ی هاساااام

میاگگین شااخص گسابت پوشاش برف در سطح اساان در    

1Kunkel 
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 72/1حدود  سا   مطا عاتی، 28در دورف   گوی ()ژا دیماف 

ب  ترتید ب   اسااافظد() و مارس بامن )فوری (بودف ه  در 

درصدی را  81تظزم یافا  اسات ه  هاهش   27/1و  83/1

 تواگد روی پوشش گیاهیمی دهد ه  این هاهشمی گشان

 مخصاوصا نگاایی ه  برف دوست هساظد ماگظد گون گزی 

 .[83] رداثرات مظفی زیادی بگذا

پوشاااش گیااهی مظطق  مورد مطا ع  با اساااافادف از  

در  شاااخصپرهاربرترین مامارین و ه   NDVIشاااخص 

 عملکرد اهوسایسااا  و رشااد پوشااش گیاهی است  تعیین

طی  NDVI مقادیربررساای گاایج . [87 ،12] دبدساات نم

در تمام  NDVIگشاااان داد ها  میزان  مخالف هاای  مااف 

ب  علت همجواری با خوزساااان  مظاطق )ب  جز مظطق  بارز

 ترین مقادیرپایین اساافظد )مارس(( در ماف و اقلی  مافاوت

ا با  در  .داردباالترین مقادیر را  اردیباشات )می( و در ماف 

 2837سام  اگظد خشاکسا ی مشارای  خاص خشاکساا ی    

دف و دهار تغییر شااادف اسااات. گبوین روگد ثابت ا (1111)

و در و عملکرد گیاهان پوشاش برفی گقش مامی در رشد  

ماگظد  خصااوص در مظاطق مرتفعب  NDVIگایج  تغییرات 

. [71، 1] دهظایفاا می  اساااااان هااارمااام و بخایااری    

شاخص گسبت پوشش  داداگطور ه  گاایج تاقیق گشان هم

 وشااش گیاهیهمبساااگی باالتری با پ ماف مارسدر برف 

ه  این موبااوع اهمیت وجود برف در این ماف بر  داشاات

باعث افزایش رشاااد  دارد ه می بیانپوشاااش گیااهی را  

. گرددمی پوشاااش گیااهی در فصااال رویشااای ماعاقد  

ش گیاهی، ذوب شدن زگی پوشهمچظین بعد از دورف جواگ 

 NDVIتواگد مظجر ب  افزایش پیوساا  در شاخص  برف می

برف و پوشااش  سااطحا با  وجود ارتباط بین . [78] دشااو

درج   و شااارای  مای  رویش مااگظد ارتفاع با    گیااهی 

 . [87] توابسا  اس گیز حرارت

و  NDVIدرصااد بین شاااخص   71بساااگی باالی هم

دهد ه  این پارامار گقش می پوشش برفی گشان ماگدگاری

مثام، در  ب  طورموثرتری بر رویش پوشاااش گیاهی دارد. 

گزی دهار زوام شااادف اسااات، ای ه  درنن گون مظطقا  

 (R=0.71, P<0.05) همبساگی گسباا باالیی در ماف مارس

تواگد می این امر. داردجود و (R=0.65, P<0.05)و دسامبر 

تغییرات پوشش برفی و هاهش باشد ه  گشاان دهظدف نن  

در طی مظطق   در برفیپوشاااش  مااگادگااری   شااااخص 

تواگد یکی از علل بروز خشااکیدگی و ی اخیر، میهاسااام

 ی جظگلیهاو همچظین گوگ  زوام در این گوگ  ما  مرتعی

یی ه  هاسااامدر  در اساااان هاارماام و بخایاری باشااد.

همبود پوشاااش برف در زمسااااان ب  د یل همبود بارش 

وجود داشاا  باشد، این همبود باعث هاهش رطوبت خاک  

شااود و همبود ایزوالساایون گرمای خاک شاادف و باعث می

 دپوشاش گیاهی در ساام بعدی رشاد موثری گداشا  باش   

 همچظین گشان دادگد ه  دامظ  پاهزاد و همکاران. [81، 3]

 ب  گسابت   (Astragalus adscendens)گزی گون بردباری

اقلیمی بخصااوص برف مادود اساات و در صااورت   عوامل

زوام این گوگ  وجود نساااید پذیری و امکان  برفهاهش 

  .[81] دارد

 و زماگی تغییرات بررسااای در( 1127) همکاران و یو

 گیاهی پوشااش بر نن اثر و ساایبری در برف سااطح مکاگی

 پوشش میزان دریافاظد ه  1121 تا 2371 ده  طی مظطق 

 هاهش باار در بخصااوص 2371 ده  طی ساایبری در برف

 تسااریع باعث تواگدمی ه  اساات دادف گشااان را هشاامگیری

 گردد گیاهی پوشااش در تغییر و مظطق  لی اق شاادنگرم

بررسااای اثر  در( 1123و همکاران ) هواگگ مطا ع  .[77]

 پوشش برف بر فظو وژی فصل باار پوشش گیاهی ماگدگاری

 ماگدگاریگیری گمودگد ه   گایج مظطقا  فالت تبت هظین 

پوشااش برف در زماگی ه  پوشااش گیاهی رشاادی گدارد،   

گقش بسایار مامی در تظوی  فظو وژی پوشش گیاهی با اثر  

 بر تظوی  اگرژی سااطح زمین و شاارای  رطوبای خاک دارد 

مطااا عااات دیگر گیز گقش ما  ماااگاادگاااری برف بر  .[27]

طور هلی ب . [71 ،78 ،7] گمودگد  را گزارش پوشش گیاهی

 ازماگی ه  تغییرات در خصاوصایات پوشش برف در تعامل ب  

 ارتباطاتقرار گیرد، و اگسااااگی  مایطی مخالف فاهاورهای

های پوشااش برف و رشااد پوشااش   ای بین ویژگیپیچیدف

نید ه  گیاز ب  صرف وقت وجود میگیاهی در یک مظطق  ب 

 باشد.تری در این زمیظ  میبیشار و مطا عات گساردف
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 گیرینتیجه. 5
 ما  و تاااثیرگااذار بر عملکرد عواماال از یکی بارف 

باشااد. مطا ع  حاباار با هدف می خشااکی هایهوساایا ا

 ماگدگاریی گساابت پوشااش برف و  هابررساای شاااخص 

پوشاش برف بر پوشش گیاهی جظگلی و مرتعی با اسافادف  

زوام  بظاادیطرح پاظا  از تصااااویر مااهوارف ای مودیس و  

در اساان هاارماام و بخایاری  یو مرتع یجظگل هایگوگ 

ه  میزان برف در این اساان  صورت گرفت. گاایج گشان داد

هاهش یافا  اسااات ه   1122تا  1118در دورف مطا عاتی 

رساااد. نگا یز می درصاااد گیز 81در برخی از مااهااا با     

ی برف مذهور و شاخص گیاهی هاهمبسااگی بین شاخص 

NDVI  بیاگگر نن بود ه  پوشش گیاهی بیشار تات تاثیر

این  اًگیرد ها  گااه  می ی برف مااف ماارس قرار  هاا باارش 

رسد. همبساگی می درصاد گیز  71همبسااگی ب  بیش از  

پوشش  ماگدگاریی برف مخصاوصاا   هاشااخص باالتر بین 

برف و مظطقا  زوام گون گزی گسااابت ب  مظاطق جظگلی  

 میزان برف وب   هاجظگلدهد ه  مراتع بیشار از می گشان

گاایج . دورف مطا عاتی وابساااا  بودف اگد مااگدگاری نن در 

 عظوان گامی گخست در مطا عاتتواگد ب ر میپژوهش حاب

عظوان روشااای برای بررسااای عملکرد پوشاااش مرتب ، ب 

مورد اسافادف قرار های ما  برف گیاهی در برابر شااخصا   

 گردد در مطاا عاات نیظدف اثر عوامل  می دپیشاااظااا  گیرد.

بر زوام پوشاااش گیااهی ماگظد   مایطی و اگسااااگی دیگر

ت سااطح زمین و هوا، تغییرات درج  حرارخشااکسااا ی،  

ی اگساااگی و هاتوپوگرافی، فعا یتی گرد و خاک، هاطوفان

ساااماگ  پشااایبان تصاامی  یک بیماریاای گیاهی در قا د 

گیری بررسااای شااادف و اقدامات مدیریای در جات احیا  

   مظاطق زوام یافا  صورت گیرد.
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