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اثر تغییرات سطح و ماندگاری پوشش برف بر پوشش گیاهی
در استان چهارمحال و بختیاری
 لیال یغمایی؛ دانشآموخته دکتری علوم و مهندسی مرتع ،دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 رضا جعفری*؛ دانشيار گروه مرتع و آبخيزداری ،دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 سعید سلطانی؛ استاد گروه مرتع و آبخيزداری ،دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 حسن جهانبازی؛ استادیار پژوهشی مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان چهارمحال و بختياری

چکیده
برف از عوامل موثر بر میزان و عملکرد پوشش گیاهی در ارتفاعات میباشد .هدف از این پژوهش ،بررسی اثر شاخصهای سطح پوشش
برف و ماااگاادگاااری پوشاااش برف بر دو گوگا غااا ااد و دارای زوام شااااماال گون گزی ) (Astragalus adscendensو بلوط ایراگی
) (Quercus brantiiدر اسااان هاارماام و بخایاری از ساام  2831تا  )1118-1122( 2831میباشاد .بدین مظوور مقادیر شاااخص
گرمام شااادف تفابااال برف ) (Normalized Difference Snow Index, NDSIو شااااخص گرمام شااادف تفابااال پوشاااش گیاهی
( )Normalized Difference Vegetation Index, NDVIاز تصااویر ماهوارفای  MODISاساخراج و در مادودفهای دارای زوام پوشش
گیاهی جظگلی (مظاطق بارز ،ساوف ،هلن و مظطق شاهد جظگی) و پوشش مرتعی (مظطق زوام گون گزی و مظطق شاهد گون گزی) با
اساافادف از نگا یز پیرساون مقایسا گردید .گاایج گشاان داد ه ماوسا هاهش سطح پوشش برف در اساان طی دورف مورد بررسی تا
حدود  81درصد قابل مشاهدف است ،اگره روگد ثابای مالحو گگردید .شاخصهای برف مطا عاتی حداهثر همبساگی را با پوششهای
مرتعی و جظگلی در ماف مارس گشاان دادگد .مظاطق دارای زوام گون گزی بیشاارین همبسااگی را با شااخص سطح برف ) (R>0.70و
شااخص ماگدگاری پوشش برف ) (R>0.71در ماف مذهور گشان داد .ذا ،گاایج بیاگگر نن است ه تاثیر ماگدگاری برف بر پوشش گیاهی
بیشار از سطح برف میباشد .مطابق یافا های تاقیق ،بارشهای برف اگااای فصل زمساان و ماگدگاری نن بر میزان پوشش گون گزی
در مقایس با پوشش گیاهی جظگلی موثرتر و در صورت هاهش برف این گوگ ب زوام حساس تر میگردد.
واژگان کلیدی :سطح پوشش برف،

* گویسظدف مسئوم :شمارف تماس18288322118 :
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 .1مقدمه
گاحی رویشاای زاگرس ،با تات پوشااش قرار دادن22
اساااااان شاااامال نذربایجان غربی ،همدان ،هردسااااان،
هرماگشاااف ،رساااان ،خوزساااان ،فارس ،مرهزی ،اصاافاان،
هاارماام بخایاری ،هاگیلوی و بویراحمد و ایالم ،حدود
یک ساااوم جمعیت هشاااور و بیش از گیمی از دامهای
هشااور 81،درصااد از هل گزوالت 71 ،درصااد از نبهای
جاری 88 ،درصد از نبهای سطای و  71درصد مساحت
جظگلهای هشاور را ب خود اخاصااص دادف است [ ]72و
با دالیل ماعدد اجاماعی -اقاصاااادی -سااایاسااای و
بومشااظاخای از عرصاا های هلیدی و راهبردی هشاااور
ب ا شااامااارماینیااد [ .]13 ،11 ،23گوگ ا بلوط ایراگی
) (Quercus brantiiدر بیشااار گقاط زاگرس ب صااورت
گوگ غا د بودف و بیشاار در قسمتهای مرهزی ،جظوبی و
جظوبشااارقی زاگرس مشااااهدف میگردد .میتوان گفت
جظس بلوط مشااخصهظظدف ساایمای ظاهری این جظگلها
است [.]13 ،11
در مایااان عاواماال ماوجاود در طابایاعاات ،اقاالاای
تعیینهظظادفترین عاامال پراهظش جاگداران ،ب ویژف گیاهان
میباشاد [ .]18ب طور هلی ،تغییرات بارش و دما ب واسط
تغییرات اقلیمی از یاک طرف ساااباد هاهش میزان ذخایر
برف و افزایش رواگاب ،از طرف دیگر سبد تغییر فیزیو وژیک
گیاهان میشااود .همچظین هاهش ذخایر برف و تغییر گوع،
ساااباد افزایش بروز بیمااریهااای گیاااهی [ ،]71افزایش
احامام نتشساااوزی در مراتع در اثر خشاااکساااا ی []77
تاثیرات مظفی اقاصاااادی -اجاماعی در زگدگی اگساااانها و
اثرات مظفی بر اهوسااایساااا میشاااود [ .]12برف عامل
تأثیرگذار بر نب مورد گیاز گیاهان و گیز در برگام ریزیهای
مدیریت مظابع نب اساات و ب گوعی برنیظد عوامل اقلیمی بر
مقدار برف تأثیرگذار خواهد بود [ .]27 ،22اگر پوشش برف
در مای های هوهسااااگی از طریق گرم شاادن نب و هوا
هاهش یابد ،گیاهاگی ه ب طور معموم در زمسااان توس
برف ماافوت میشوگد ،بیشار در معرض خطر نسید سرما
و خشک شدن قرار گیرگد [.]17

اثرات ماقابل برف و پوشااش گیاهی پیچیدف اساات.
پوشاااش گیااهی در تجمع و یا پراهظش برف تاثیرگذار
میباشد و ماقابال برف گیز از گیاهان در برابر درج حرارت
بسایار پایین ،گوسااگات زیاد دما ،اگفجار هریساامهای یخ،
خشک شدن و گیافخواری ماافوت میهظد [ .]81 ،2بین
توزیع برف و گوع پوشااش گیاهی رابط گزدیک وجود دارد
[ .]21گیاهاگی ه در زمساااان پوشاایدف از برف هساااظد،
معموالً پس از ذوب شادن برف میتواگظد ب سرعت جواگ
بزگظد تا حداهثر اساافادف را از فصال رشاد داشا باشظد و
تغییر در شرای برفی بر توزیع نیظدف پوشش گیاهی ،تظوع
زیسای و بارفوری تأثیر میگذارد [ .]3برای برخی مظاطق
افزایش وقایع ذوب در اواساا زمساااان و باران ب جای
بارش برف ،باعث نساید بر گوگ های بوت ای میشود [.]7
وقاایع ذوب زمسااااان عامل مامی در زوام یکی از با
ارزشتاریان گاوگ ا هااای هاوبی سااارو زرد نالساااکااا
( )Chamaecyparis nootkatensisدر نمریکای شاااما ی
بودف اساات .این درخت هظدین موج مرگ را در مساااحای
بیش از  111111هکاار گاشاای از هاهش سااطح برف و
همچظین ذوب برف در اواس زمساان را تجرب هردف است
[ .]21 ،8برف میتواگد با ذخیرف رطوبت در خاک گقش
اسااسی در تو ید و عملکرد پوشش گیاهی داشا باشد .ب
گاوی ه هاهش در میزان پوشااش و سااطح برف ،باعث
تااثیرات مظفی بر گیاهان و هاهش عملکرد و در گاایت
زوام نگاا میگردد.
پائودم و نگدرسون ( )1128تغییر زمان و سطح پوشش
برف بر ا گوهاای زمااگی -مکاگی تو ید پوشاااش گیاهان
مرتعی در بخشهایی از مظاطق هوهسااااگی هیما یا واقع
در هشااور گپام را مورد نزمون قرار دادگد .گاایج حاهی از
یک ارتباط خطی و مثبت قوی بین تو ید گیاهان مرتعی
و پوشش برف در قسمتهای مخالف مظطق مورد بررسی
بود .در حاا یها درج حرارت عامل مامی در پویایی
پوشاش گیاهان مرتعی اسات ،اما تغییر در پوشش برف و
ا گوی باارگادگی گقش ما تری در مظاطقی ه از برف
تغذی میشااوگد ،دارد [ .]88وان و همکاران ( )1127در

اثر تغییرات سطح و ماگدگاری پوشش برف بر پوشش گیاهی در...

مطا ع ارتباط بین ساااطح پوشاااش برف ،عمق برف و
NDVIبرای نشاکار هردن اثر تغییر در سطح برف بر رشد
پوشاااش گیااهی در مظطق  Qinghaiدر فالت قارف تبت
گشااان دادگد ه ارتباط مثبت و معظیداری بین سااطح
پوشااش برف و مقادیر  NDVIدر نوریل و جوالی وجود
دارد و ذوب شاادن برف باعث افزایش مقادیر  NDVIدر
باار میشود [.]78
در ساااا یاان اخیر ،یکی از رخدادهای تلخی ه در
جظگلهای زاگرس در حام رخ دادن اساات و پیوسااا بر
وسعت نن افزودف میشود ،زوام یا خشکیدگی است .زوام،
خشک شدن پیشرفا جواگ ها و شاخ ها است ه باعث از
بین رفان شاخ های درخت از باالی تاج ب پایین میشود.
این شارای ب تمام برگها و شااخ ها گسارش مییابد و
در گاایت هل گیاف را پوشاااگدف و باعث مرگ نن میشااود
[ .]21زوام پوشش گیاهی از ااظ میزان خشکیدگی پای
ب پای  ،ب  8دسااا تقساای بظدی میشااود .زوام بصااورت
هامل ه شااامل خشااکیدگی هامل و حمل نفات و امراض
ب پای مورد گور میباشااد .خشااکیدگی بخشاای از تاج (از
باال ب پائین یا از پائین ب باال) و مشاااهدف شااواهد حمل
نفات و امراض ،تات فشااار بودن پوشااش گیاهی و خزان
زودرس نن و خشاکیدگی برخی از قسامتهای تاج شامل
شاخ های اگااائی میباشد [.]23
گاحی رویشاای زاگرس سااا یان درازی اساات ه بر اثر
هرای مفرط دام ،تغییر هاربری ارابی ،بیماریهای قارهی
و گیاهی ،هاهش زادنوری طبیعی و گرد و غبارهای سا یان
اخیر تات تأثیر قرار گرفا و شااکظظدف شاادف اساات [.]22
تغییر درازمادت عوامال اقلیمی و گیز تغییر گوع باارش و
هااهش ساااطح برف در اثر پادیدف گرمایش جااگی گیز،
ب عظوان یکی از فرباایاتی اساات ه زوام این جظگلها و
گوگ های ما جظگلی نن از جمل بلوط ایراگی را تساااریع
میهظاد [ .]1گوگ بلوط ایراگی) (Quercus brantiiگوگ
غا د جظگلهای اساان هاارماام و بخایاری است ه در
اثر تخریدهای بیروی از فرم داگ زاد ب فرم شااااخ زاد
تبدیل شادف است .از خصوصیات خارقا عادف این گوگ ه

323

در حقیقت باااامن بقای این جظگلها گیز بودف ،تواگایی
تکثیرغیرجظساای این درخت از طریق تو ید جساات اساات.
بارف برداریهای بیروی با هدف تأمین سااوخت و دخا ت
در زیر اشااکوب جظگل با تبدیل اراباای جظگلی ب مراتع و
دی زارهای ه بازدف و همچظین مدیریتهای غیر اصااو ی
ه در این جظگلها اعمام گردیدف ،سااابد تغییر فرم و
ترهید این جظگلها از داگ زاد و نمیخا ب شاااخ زاد و
خا ص شدف است [ .]83گور ب اهمیت فراوان بلوط ایراگی
در حفظ نب و خاک و همچظین گداشان اطالعات هافی در
خصااوص نن ،باارورت بدساات نوردن اطالعات در مورد
عوامال موثر بر زوام این گوگ ب مظوور ارائ راهکارهایی
مفیاد جات حفظ ،احیا و توساااع رویشاااگافهای نن،
اجاظابگاپذیر است.
هامچظین گاااایج طرح تاقیقاااتی پاظ ا بظاادی زوام
گوگ های جظگلی و مرتعی در اساان هاارماام و بخایاری
گشااان دادف اساات ه ه دامظ خشااکیدگی مخاص بلوط
گیساااات و عالوفبر بلوط ،سااااایر گوگ ا هااای درخای و
درخاچا ای و حای گوگا های مرتعی ه برخی از گوگ ها
ه با شارای سخت اهوسیسا سازگار هساظد ماگظد گون
گزی ) (Astragalus adscendensدهااار خشاااکیاادگی
شدفاگد و این امر موجد گگراگی شدید از این بابت گردیدف
اسات [ .]81خشکیدگی هظین گوگ هایی در سطح اساان
می تواگد خساارت جبران گاپذیری بر این اهوساایسا وارد
گماایاد .از طرف دیگر اساااااان هااار مااام و بخایاری
سرهشم اصلی  8رودخاگ ما هشور (هارون ،زایظدف رود
و هرخ ) می باشد ه در هظد سام اخیر سدهای زیادی بر
روی این رودخاگ ها احداث شااادف اسااات .خشاااکیدگی
گوگ های مخالف جظس گون در باالدست حوب  ،عرص را
مساااعد فرسااایش نبی گمودف و گایج این امر پر شاادن
مخازن سادها از رساوب خواهد شد و در نیظدف گیز تبعات
دیگری ب دگبام خواهد داشاات .بظابراین باارورت دارد از
اگطباق عوامل اقلیمی با گساااارف زوام جظگل ها و مراتع
زاگرس ،فربی ارتباط بین زوام این مظاطق و تغییر عوامل
اقلیمی ما و تاثیرگذار ماگظد عامل برف مورد بررسی قرار
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گیرد .طبق بررسیهای اگجام شدف ،تاهظون ،مطا ع جامعی
بر روی ارتباط تغییرات سااطح برف مساااخرج از تصاااویر
ماهوارفای با خشکیدگی گوگ های بلوط ایراگی و گون گزی
در ایران اگجام گشادف است ،بظابراین ،هدف از این پژوهش،
بررسی ارتباط بین تغییرات سطح و ماگدگاری پوشش برف
بااا زوام ماظاااطاق عاماادف رویش دو گوگ ا گون گزی
) (Astragalus adscendensو بالوط ایراگی (Quercus
) brantiiدر اساااان هاارماام و بخایاری براساااس طرح
پاظا بظادی زوام گوگ های جظگلی و مرتعی اسااااان بودف
است [.]23

 .2مواد و روشها
 .1.2منطقه مورد مطالعه
اساااااان هاارماام و بخایاری با وساااعت 71217
هیلومار مربع در جظوب غربی و در گوار هوهسااااگی غرب
ایران قرارگرفا اساات .از گور موقعیت جغرافیایی بین 82
درج و  3دقیق تا  81درج و  73دقیق عرض شااما ی و
گیز  73درج و  13دقیق تا 12درج و  11دقیق طوم
شارقی قرار دارد (شکل  .)2این اساان ب علت ارتفاع زیاد
از ساطح دریا ،دارای زمسااگاای بسیار سرد و تابساانهای
معادم اسات .از گور توزیع بارش در اساان میتوان گفت
میزان نن از غرب ب شاارق هاهش مییابد؛ ب طوری ه
میاگگین بارش در غرب و شامام غرب اسااان بین  711تا
 2211میلی مار و در گواحی مرهزی بین  111تا 711
میلی مار و در شاارق اساااان ب  811میلی مار میرسااد.
براسااااس مطاا عاات اگجاام شااادف ،گوگ های گون گزی
) (Astragalus adscendensو باالااوط ایراگی (Quercus
) brantiiاز گوگا هاای غاا ااد مرتعی و جظگلى باا ارزش
حفاظای باال در جات هاهش تخرید و فرسایش در اساان
هاارماام و بخایاری میباشظد [.]72 ،83 ،17
در اسااااان هاارماام و بخایاری طی بازدیدهایی ه
توس جااگبازی و شیرمردی ( )2838از جظگلها و مراتع
اساااااان صاااورت گرفت ،مشاااخص گردید ه گوگ های

مطا عاتی دهار خشاکیدگی با درصادهای مخالف شدفاگد.
ذا ،بررساای ابعاد این پدیدف با ساارهشاای ب تمامی گقاط
جظگلی و مرتعی در قا د طرح" پاظ بظدی زوام گوگ های
جظگلی و مرتعی اسااان" توس مرهز تاقیقات هشاورزی
و مظابع طبیعی اساان هاارماام و بخایاری اگجام و سطح
مظاطق درگیر پدیدف خشااکیدگی و گقشاا های مربوط در
اساان مشخص گردید .همچظین در طرح مذهور پاظ بظدی
زوام و تعیین شدت خشکیدگی گوگ مرتعی گون گزی در
مراتع اساااااان هاارماام و بخایاری اگجام گردید .گاایج
طرح ماذهور گشاااان داد ها در بین گوگا های جظگلی و
مرتعی ب ترتید بلوط ایراگی و گون گزی بیشااارین سااطح
خشاااکیدگی را در بین ساااایر گوگ ها ب خود اخاصااااص
دادفاگد .با اسااافادف از گاایج طرح مذهور ساا هاگون ما
خشاااکیدگی بلوط ایراگی و یک هاگون خشاااکیدگی گون
گزی و دو مظطق شاااهد جظگلی و مرتعی اگاخاب و عوامل
مذهور در نگاا مورد بررسی و تجزی و تالیل قرار گرفت.
گاایج طرح پاظ بظدی خشااکیدگی گوگ های جظگلی و
مرتعی ه بر اساااس بازدید دقیق از هلی مظاطق جظگلی و
مرتعی اساااان هاارماام و بخایاری حاصاال شااد ،گشااان
میدهد ه خشاکیدگی در جظگلهای بلوط اساان ب طور
عمدف شاامل مظاطق بارز ،سرنقاسید(سوف) و هلن میباشد
ه این مظاطق باالترین سااطح خشااکیدگی در اساااان را
ب خود اخاصااااص میدهد .همچظین دو مظطق ه در نن
گوگ های گون گزی و بلوط ایراگی گوگ غا د بودف و در نن
زوام مشاهدف گگردید ،ب عظوان مظطق شاهد مرتع و جظگل
درگور گرفا شااادگد (شاااکل .)2در ادام خالصااا ای از
خصاوصایات اقلیمی ،توپوگرافی و خاکشظاسی هر مظطق
بر اسااااس گااایج طرح پاظ بظدی خشاااکیدگی گوگ های
جظگلی و مرتعی اسااان هاارماام و بخایاری نوردف شدف
است.
خصاوصایات پاظ جظگلی هلن :سطح هلی این مظطق
حدود  87هزار هکاار است .در این مظطق س اقلی شامل
معادم و مرطوب ،گیم خشااک سرد و گیم مرطوب سرد
وجود دارد .دامظا ارتفااع از ساااطح دریاا در این پاظ از
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 2111تا  8111مار از ساطح دریا ماغیر اساات .بیشارین
سااطح خشااکیدگی در جاات جغرافیایی ماعلق ب جات
جظوبی و همارین نن در جات شمام شرقی بودف است.
خصاوصایات پاظ جظگلی بارز :سطح هلی این مظطق
حادود  7711هکاار اسااات .اقلی گیم مرطوب گرم این
مظطق را فرا گرفا اساات .دامظ ارتفاع از سااطح دریا در
این پاظ از  311تا  2311مار از سااطح دریا ماغیر است.
بیشیظ سطح خشکیدگی در جات جظوب شرقی و همیظ
نن در جات غرب بوقوع پیوسا است.
خصاوصایات پاظ جظگلی سوف :سطح هلی این مظطق
حدود  21هزار هکاار اسااات .اقلی معادم و مرطوب این
مظطق را فرا گرفا اساات .دامظ ارتفاع از سااطح دریا در
این پاظ از  2111تا  8111مار از سطح دریا ماغیر است.
بیشیظ سطح خشکیدگی در جات جظوب شرقی و همیظ
نن در جات غرب مشاهدف گردیدف است.
مظطق شااااهد جظگلی (بدون زوام) :ساااطح هلی این
مظطقا حدود  13هزار هکاار اسااات .اقلی گیم مرطوب
گرم این مظطق را دربرگرفا اساات .دامظ ارتفاع از سااطح
دریا در این پاظ از  311تا  2711مار از سطح دریا ماغیر

است.
هاااگااون خشاااکای ادگای گوگ ا Boiss.&Hausskn
 :Astragalus adscendensوساااعت این هاگون 28731
هکاار بودف و ما ترین هاگون خشااکیدگی گوگ گون گزی
در اساان هاارماام و بخایاری میباشد ه در اطراف سد
بیدهان و دامظ های شاااما ی هوف هوبین و تپ ماهورهای
بین هاروگی و مرغملک واقع شاادف اساات .حداقل ارتفاع از
ساطح دریا در این هاگون  2722و حداهثر ارتفاع از سااطح
دریا در نن  8711مار میباشد.
خصااوصاایات پاظ شاااهد مرتعی (بدون زوام) :در این
پاظا گوگ گون گزی ب عظوان گوگ غا د بودف و نثار زوام
در ساطح این پاظ مشاهدف گگردیدف است .سطح هلی این
مظطق حدود 22هزار هکاار است .این مظطق در اقلی های
معادم و مرطوب قرار دارد .دامظ ارتفاع از سااطح دریا در
این پاظ از  2111تا  8111مار از سطح دریا ماغیر است.
بیشارین سطح خشکیدگی در جاات جغرافیایی ماعلق ب
جات جظوبی و همارین نن در جات شاامام شاارقی بودف
است.

شکل .1استان چهارمحال و بختیاری در ایران و محدودههای دارای زوال پوشش گیاهی در این استان
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 .2.2آماده سازی دادهها
برای مطاا عا تاثیرات تغییرات پوشاااش برف بر زوام
گوگ های بلوط ایراگی و گون گزی ،در این تاقیق ،سااطح
پوشااش برف با اسااافادف از تو یدات ماهوارفای سااظجظدف
مودیس MODIS2برای یک دورف  27سااا 2831-2831
( )1118-1122برای اساان هاارماام و بخایاری بدست
نماد) .(https://nsidc.org/data/MOD10A2ساااظجظدف
 MODISیکی از ساظجیدفهای اصلی ماهوارفهای نهوا و
ترا 1اسات ه تصاویربرداری نن مارس  1111شااروع شد.
ساااظجظدف  MODISدارای  82باگد دریافای از طوم موج
1/7تا  27/7میکرومار است .قدرت تفکیک باگدهای یک و
دو  111مار ،بااگدهای سااا تا هفت 111 ،مار و باگدهای
هشاات تا  ،82هزار مار اساات .قدرت تفکیک رادیوماریک
این ساااظجظدف گیز دوازدف بیت میباشاااد .از مزایای دیگر
اسافادف از تصاویر سظجظدف  MODISب روز بودن تصاویر
نن ،دارا بودن هظاادین قاادرت تفکیااک مکاااگی (مالی،
مظطق ای ،بین ا مللی ،قارف ای و جااگی) اسااات ه نن را
برای تاقیقات علمی و مدیریت مظابع زمیظی مظاسد هردف
است [.]2
تصاااویر  MODISبا دقت مکاگی  111مار برای  7ماف
از سااام (مافهای دی ،بامن ،اساافظد و نذر معادم مافهای
ژاگوی  ،فوری  ،مارس و دسااامبر) در دورف مطا عاتی در گور
گرفا شد .تصاویر این بازف ب علت غا د بودن وجود برف
و ریزش برف اگاخاب گردید.
تو یدات ساطح برف ساظجظدف مودیس )(MOD10A2
بیاگگر حداهثر ساطح پوشش برف در یک دورف  3روزف در
مافهای مذهور میباشااد .بدین صااورت ه حداهثر سااطح
پوشش برف در مدت زمان  3روز مالک عمل قرار میگیرد.
تو یادات ساااطح برف ساااظجظدف مودیس با اساااافادف از
ا گوریا  Snowmapو در دورفهای  3روزف تو ید میگردد.
ا اگاوریا  Snowmapبر پااای ا شاااااخص  NDSIو

بازتابشهای باگدهای  7و  2مودیس میباشاد .این تصاویر
شااخص در طی دورف مورد بررسی داگلود و مورد تجزی و
تالیال قرار گرفات [ .]82همچظین همزماان با تو یدات
برف؛ تو یادات  MOD13A1ه حاوی اطالعات مربوط ب
شاااخص گیاهی  NDVIبودگد ،با قدرت تفکیک  111مار
در طی مافهای اسافظد تا نبان (مافهایی غا بی ه پوشش
گیاهی اساااان تو ید داشاات) داگلود و مورد اسااافادف قرار
گرفت [ .]13تصااایح هظدساای تو یدات برف و پوشااش
گیاهی با اسااافادف از افزوگ  MCTK3در گرم افزار ENVI
اگجام گردید .برای جداسااازی برف از سااایر عارباا ها از
قبیال ابر ،زمین و نب از بازتاب شااادید برف از شااااخص
 NDSIو از رابط ذیل اسافادف میگردد [.]27

P4  P6
P4  P6

NDSI 

ها در این معاد  P4 ،و  P6ب ترتید بازتابش در باگد
هاارم و شااش ا مودیس میباشااظد .سااطح پوشااش برف
ب وسایل مقادیر شااخص  NDSIه بزرگار از صفر باشد،
مشاخص میگردد .شاخصهای اساخراج شدف از تو یدات
برف در این مطا ع شامل )2 :شاخص گسبت پوشش برف
ه این شااخص گسابت بین تعداد پیکسلهای پوشیدف از
برف ب هل پیکساالهای موجود در مظطق میباشااد و )1
شاااخص ماگدگاری پوشااش برف  SCD4که این شاااخص
بیاگگر مدت زمان پوشااش برف میباشااد ه توسا رابط
ذیل مااسب گردید [.]11
N

SCD  m   Si
i 1

ه در این رابط  :m ،دورف زماگی تو یدات تصویر (برای
 MOD10A2برابر اساات با  3روز) :N ،تعداد تصااااویر در
ساام :Si ،برف و یا عدم برفی بودن هر پیکسال است .اگر
1

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
Aqua, Terra
3
MODIS Conversion Toolkit
4
Snow Cover Duration
2
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در پیکساالی برف وجود داشااا باشااد ،عدد  2و اگر وجود
گداشا باشد عدد صفر در گور گرفا میشود .الزم ب ذهر
اسات ه در مطا ع حابر جات تعیین ارتباط نماری بین
شااخصها ی برف ذهر شادف و مظاطق دارای زوام پوشش
گیاهی از همبساگی پیرسون اسافادف گردید.

 .3نتایج
 .1.3روند تغییرات شااا ن نساابش پوشااش برف
در مناطق مختلف
تغییرات ساطح پوشش برف حاصل از تصاویر سظجظدف
مودیس از سام  2831تا  )1118-1122( 2831در شکل
 1گشااان دادف شاادف اساات .هماگطوریک در این تصاااویر
مربوط ب دیماف (ژاگوی ) ه بطور گموگ ارائ شاادف اساات،
میزان برف در ساااام  )1111( 2837حداهثر و در ساااام
 )1113( 2837حداقل میباشاد .در سام )1121( 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
اساااافادف گردید ه روگد این تغییرات از  2831تا 2831
( )1118-1122در شکل ( 8ا ف تا ز) ارائ شدف است.
این شااااخص در دیمااف در مظطق جظگلی بارز ،طی
سااامهای  )1118-1112( 2831-2831روگد صااعودی
داشااا  ،ب گاوی ه در سااام  )1112( 2831ب حداهثر
مقدار خود رساایدف ه در این سااام سااطح برف ،سااطای
معادم  7811هکاار ( 32درصد از سطح مظطق ) را پوشش
دادف است و از سام  )1112( 2831ب بعد روگد گزو ی پیدا
هردف و تا ساام  )1122( 2831هیچ پوشاش برفی در این
مظطق مشااهدف گگردیدف اساات .ماوسا شاااخص گسبت
پوشاااش برف در این ماف در طی دورف مورد مطا ع 1/22
بودف اساات .در بامن ماف (فوری ) ب اساااثظای سااامهای
 2831و  1112( 2832و  )1117ه سطح شاخص گسبت
پوشااش برف در نن  1/31و  1/11بودف اسااات ،در بقی
ساامهای مورد مطا ع  ،این مظطق فاقد پوشش برفی بودف
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است .میاگگین سطح پوشش برف در دورف مورد بررسی در
بامن ماف (فوری ) در این مظطق  1/13مااسب گردید .در
ماف اسافظد ب اسااثظای ساام )1127( 2838ه شاخص
گسااابت پوشاااش برف در نن  1/31بودف اسااات ،در بقی
ساامهای مورد مطا ع  ،این مظطق فاقد برف بودف است و
میاگگین شااااخص در این ماف  1/12بدسااات نمد .گمودار
شااخص گسابت پوشش برف در ماف دسامبر گشان میدهد
ها ساااطح مظااطق برفی طی ساااامهای 2831-2831
( )1118-1112روگد صاااعودی را طی گمودف و در ساااام
 )1112( 2831ب حداهثر میزان خود ( 37/1درصد سطح
مظطق ) رسایدف اسات و سپس تا پایان دورف مورد بررسی،
هیچ پوشاش برفی در مظطق دیدف گشادف است و میاگگین
شاخص گسبت پوشش برف در این ماف  1/17میباشد.
در مظطق سااوف ،شاااخص گساابت پوشااش برف طی
ساامهای  )1118( 2831تا  )1117( 2832روگد صعودی
را طی هردف و سااپس از سااام  )1113(2837روگد گزو ی
خود را نغاز هردف ،ب گاوی ه در ساااام )1113( 2837
گساابت ب سااام  )1117(2832سااطح برف در مظطق در
حدود  1/21هاهش پیدا هردف اسااات و در ساااام 2837
( )1121ب صافر رساایدف اساات .ماوس شاخص در این
مظطق  1/87بودف اساات .در بامن ماف ،شاااخص گساابت
پوشااش برف در مظطق سااوف در طی سااامهای -2832
 )1118-1117( 2831افزایش و در سااااام  2832ب ا
حداهثر میزان خود یعظی  1/31رسااایدف اسااات .حداقل
شاااخص گساابت پوشااش برف در این مظطق در ماف دی،
مربوط ب سااام  1121اساات ه ب حداقل خود رساایدف
اسات و ماوسا شاخص مذهور  1/12بدست نمد .در ماف
اساافظد (مارس) شاااخص گساابت پوشااش برف در طی
سااامهای  )1112-1121( 2831-2833روگد هاهشاای
داشاا است .حداقل میزان سطح برف در این ماف ،مربوط
ب سااام  )1113( 2833اساات .حداهثر ش ااخص ب میزان
 1/33در سااام  )1127( 2838و ماوساا نن  1/23بودف
اساات .در ماف نذر (دسااامبر) سااام  )1121( 2833تقریبا
فاقد برف بودف و حداهثر شاااخص ب میزان  1/72در سااام
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 )1117( 2838و ماوس شاخص  1/27میباشد.
حداهثر شاخص گسبت پوشش برف در مظطق هلن در
دیمااف ساااام  )1111( 2837ب میزان 17718( 1/72
هکااار) و حداقل نن در ساااام  )1121( 2833ب میزان
صااافر و میاگگین شااااخص مذهور در دورف مطا عاتی 1/1
بودف است .در بامن ماف در سام  )1111( 2837در حدود
 1/17و حداقل نن در سام  )1121( 2833ب میزان صفر
مشاااهدف گردید .میاگگین شاااخص در سااامهای مطا عاتی
 1/2میباشااد .در ماف اساافظد در سااام  )1122( 2831در
حادود  2درصاااد ساااطح مظطقا و حاداقل نن در تمام
سااامهای مورد مطا ع ب جز سااامهای  )1121( 2833و
 )1122( 2831ب میزان صاافر درصااد مشاااهدف گردید.
میاگگین شاااخص در این ماف  1/12بدساات نمد .از سااام
 )1118( 2831تاا  )1112( 2831در اسااافظدماف روگد
صاااعودی شااااخص وجود داشاااا اسااات و حداقل نن
درساااامهااای  )1117( 2832 ،)1118( 2831و 2833
( )1121بدون هیچ پوشاااش برفی بودف اسااات .میاگگین
شااااخص در این مظطقا در ساااامهاای مطا عاتی 1/13
میباشد.
شاخص گسبت پوشش برف در مظطق شاهد جظگلی از
ساااام  )1118( 2831تا  )1112( 2831در دیماف روگد
صااعودی داشااا و از سااام  )1117( 2832ب بعد بادریج
هاهش پیدا گمودف است .درصد هاهش برف در این مظطق ،
گساابت ب مظاطقی ه دهار زوام شاادفاگد ،بساایار همار
میباشااد .حداهثر میزان شاااخص گساابت برف در سااام
 )1/31( )1111( 2837و حااداقاال نن در ساااام 2837
(( )1121صاافر) و میاگگین نن در سااامهای مورد مطا ع
در این ماف  1/77میباشد .برف در ماف بامن روگد هاهشی
یا افزایشای معظی داری گداشا است .حداهثر میزان سطح
برف در سام  )1/28( )1127( 2838و حداقل نن در سام
 )1/12( )1117( 2838و میاگگین شاخص گسبت پوشش
برف 1/82میباشاد .حداهثر میزان سااطح این شاخص در
اسفظدماف در سام  )1/17( )1127( 2838و حداقل نن در
سااام  )1128( 2831 ،)1113( 2833و )1121( 2837

(صااافر) و میاگگین نن در ساااام های مورد مطا ع 1/13
میباشاااد .حداهثر میزان شااااخص در نذر ساااام 2831
( )1/2( )1112و حداقل نن در نذرماف سام )1117( 2832
و( )1121( 2833صافر) و میاگگین شاخص در این مظطق
 1/12میباشد.
بررسای تغییرات شااخص گسبت پوشش برف ماف دی
در مظطق زوام گون گزی گشااان داد ه ب جز سااامهای
 )1121( 2832و  )1121( 2837ه هاهش هشاامگیری
پیدا هردف و ب حدود صافر درصاد رسیدف است ،در مابقی
سامها سطح برف هاهش هشمگیری گداشا و روگد گزو ی
و یا صعودی معظیداری را گمیتوان مالحو گمود .حداهثر
این شااخص در سام  )1117( 2838و  )1122( 2831ب
مقدار یک و حداقل نن در ساام ( )1121( 2837صفر) و
میاگگین شاخص در سامهای مورد مطا ع  1/77میباشد.
حداهثر شااااخص در ماف بامن در ساااام )1121( 2837
( )1/33و حداقل نن در سامهای )1/8( )1117( 2838
و میاگگین  1/2میباشاااد .طی ساااام های 2831-2833
( )1112-1121در ماف نذر هاهش هشاامگیر سااطح برف
در مظطق مورد مطا ع رخ دادف است ب گاوی ه شاخص
گساابت پوشااش برف از  1/23در سااام  )1112( 2831ب
صاافر در سااام  1121هاهش یافا اساات .در ماف اساافظد
حداهثر میزان شاااخص در سااام ( )1127( 2838یک) و
حداقل نن در سام ( )1121( 2833صفر) مشاهدف گردید.
در مظطق شاااهد گون گزی در دی ماف حداهثر میزان
شااخص در سام  )1/31( )1118( 2837و حداقل نن در
سامهای)1121( 2832 ،)1121( 2833 ،)1113( 2837
و ( )1128( 2831صافر) و میاگگین شااخص در سامهای
مورد مطاا عا در این مظطق  1/17بودف اسااات .حداهثر
شااخص در بامن سام  )1/72( )1121( 2837و حداقل
نن در سامهای 2831 ،)1121( 2833 ،)1113( 2837
(( )1128صاافر) و میاگگین در سااامهای مورد مطا ع در
این مظطق  1/27می باشد .حداهثر شاخص گسبت پوشش
برف در اساافظد سااام )1/23( )1127( 2838و حداقل نن
در سااامهای  )1113( 2837و ( )1113( 2833صاافر) و
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میاگگین  1/12میباشد .در نذرماف ب جز سامهای 2838و
 1117( 2831و  )1112ه سااطح پوشااش برف ب ترتید
مقادیر  1/71و  1/71را گشاااان میدهد ،در اهثر ساااامها
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پوشااش برفی در این گاحی مشاااهدف گگردیدف و یا بساایار
اگدک اساات .میاگگین شاااخص گساابت پوشااش برف در
سامهای مطا عاتی  1/17میباشد.
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ادامه شکل 2

در هال اساااااان هاارماام و بخایاری در ماف دی طی
سامهای مورد بررسی ،روگد هاهشی و یا افزایشی خاصی در
شاخص گسبت پوشش برف مشاهدف گگردید .حداهثر میزان
شاااخص در سااام  )1/31( )1111( 2837و حداقل نن در
ساام  )1/71( )1121( 2837و میاگگین نن 1/72میباشاد.
روگد گزو ی شاااخص در بامن ماف طی سااامهای -2833
 )1112-1121( 2831در اسااان مشاهدف گردید .ب گاوی
ه طی این مدت شاااهد هاهش  1/87در شاااخص گساابت
پوشااش برف و سااپس افزایش گساابی این شاااخص طی
ساامهای  )1122-1122( 2831-2831مالحو گردید و
میاگگین شااخص  1/83بودف اساات .روگد گزو ی شاخص در
ماف اساافظد طی سااامهای  2837تا )1128-1113( 2831
در اسااان مشااهدف گردید .حداهثر شاخص در سام 2831
( )1/81( )1118و حاداقاال نن در ساااام )1113( 2833
( )1/11و میاگگین نن  1/27میباشد .روگد صعودی شاخص
در ماف نذر طی سامهای  2831تا )1118-1112( 2831
وجود داشاا اسات .حداهثر شاخص گسبت پوشش برف در
سااام  )1/71( )1112( 2831و حداقل نن در سااام 2833

( )1/11( )1121و میاگگین شاااخص در اساااان در این ماف
 1/81دست نمد.
 .2.3تغییرات پوشش گیاهی بر اساس NDVI

شاااخص پوشااش گیاهی  NDVIدر مظاطق بارز ،سااوف،
هلن ،مظطق شاااهد جظگل ،مظطق زوام گون گزی و مظطق
شاااهد گون در مافهای اساافظد تا نبان (مارس تا گوامبر) ه
پوشاااش گیاهی در این اسااااان دارای تو ید میباشاااد ،از
تصااااویر مودیس اسااااخراج و تغییرات این شااااخص طی
ساامهای  1118 -1122مااساب گردید (شکل  -7ا ف تا
و) .هماگطوریک شاکلها گشان میدهظد در مافهای حداهثر
رشااد ،شاااخص گیاهی دارای ارزش باال و در مافهای پایاگی
دورف رویش این شااااخص هاااهش مییااابااد .همچظین در
سااامهای  )1113( 2837و  )1121( 2837ه بارش برف
هماری گسااابت ب ساااامهای دیگر رخ دادف اسااات ،میزان
پوشااش گیاهی هاهش یافا اساات .در مظطق بارز حداهثر
پوشااش در سااام  )1118( 2831مربوط ب ماف فروردین
(نوریال) ( )1/87و حداقل نن در ساااام  1113مربوط ب
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مارماف (اهابر) ( )1/21اسات .در مظاطق سوف ،هلن و شاهد
جظگال تقریبااً تغییرات یکسااااگی مالحو شاااد .بطوریک
حاداهثر پوشاااش بین  1/8تا  1/87قرار داشااات و حداقل
مقدار نن در ساام  )1111( 2837مشااهدف شد .حداهثر و
حداقل مقدار پوشش گیاهی ب ترتید در مظطق زوام گون
گزی و در مظطق شااهد این گوگ در ماف تیر (جوالی) سام
DECEMBER

MARCH

 )1118( 2831حادود  1/81و در ماف مرداد (نگوسااات)
 )1111( 2837حدود  1/11ب دساات نمد .پوشااش گیاهی
باال در سام  )1118( 2831میتواگد ب علت همبود میزان
زوام این گوگ در حدود  27سام گذشا گسبت ب سامهای
اخیر و بارشهای سامهای قبل از  )1118( 2831باشد ه
در این مطا ع مورد بررسی قرار گگرفا است.
FEB
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شکل  .2مقایسه تغییرات شاخص سطح پوشش برف طی سالهای  )1232-1231( 2112-2112در ماههای مورد بررسی در مناطق مختف مورد مطالعه:
الف) سوه ،ب) بارز ،ج) هلن ،د)زوال گون گزی ه) کنترل جنگل و) کنترل گون گزی و ز) استان چهارمحال و بختیاری

381

مرتع و نبخیزداری ،مجل مظابع طبیعی ایران ،دورف  ،77شمارف  ،7زمساان 2711
DECEMBER

MARCH

FEB

JAN

درصد پوشش برف

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
سال مورد مطالعه

DECEMBER

MARCH

FEB

(د)

JAN

درصد پوشش برف

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
سال مورد مطالعه

DECEMBER

MARCH

FEB

(هـ)

JAN

درصد پوشش برف

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
سال مورد مطالعه

JAN

ادامه شکل 2

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

درصد پوشش برف

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
سال مورد مطالعه

(و)

(ز)

382

اثر تغییرات سطح و ماگدگاری پوشش برف بر پوشش گیاهی در...
0.4
مارس

0.35

آوریل

0.3

می

0.2

ژوئن

0.15

جوالی

NDVI

0.25

0.1

آگوست

0.05

سپتامبر
2016

اکتبر

2014

2012

2008

2010

2006

0
2002

2004

سال

نوامبر

(الف)
0.4
0.35
مارس
آوریل
می
ژوئن
جوالی
آگوست
سپتامبر
اکتبر
نوامبر

0.3
0.2
0.15

NDVI

0.25

0.1
0.05
2016

2014

2012

2008

2010

2006

2004

0
2002

سال

(ب)
0.35
0.3

مارس

0.25

آوریل

ژوئن

0.15

جوالی

0.1

آگوست

0.05

سپتامبر
اکتبر
نوامبر

2016

2014

2012

2008

2010

2006

2004

NDVI

می

0.2

0
2002

سال
(ج )
شکل  .4تغییرات شاخص  NDVIدر دوره مطالعاتی (:)2112-2112
الف) بارز ،ب) سوه ،ج) هلن ،د) شاهد جنگل ،ه) زوال گون گزی ،و) شاهد گون گزی
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 .3.3همبساات ی بین شااا نهای پوشااش برف و
پوشش گیاهی
نگا یز همبساااگی جات بررساای ارتباط بین شاااخص
گساابت پوشااش برف ،ماگدگاری پوشااش برف و پوشااش
گیاهی ،برای ارزیابی اثرات پوشااش برف بر رشااد پوشااش
گیااهی در مظااطق مخالف مورد مطاا ع طی ساااامهای
 )1118-1122( 2831-2831مورد اسااافادف قرار گرفت

(جدوم  2و جدوم  .)1رابط شااخص گسبت پوشش برف
و عملکرد پوشش گیاهی ) (NDVIدر مظاطق مورد بررسی
گشاااان میدهاد ه در ماف مارس حداهثر همبسااااگیها
مشااااهاادف میشاااود ها بین  1/73تااا  1/71قرار دارد.
همچظین بین شاااخص ماگدگاری پوشااش برفی و پوشااش
گیاهی همبسااااگی مشاااابای وجود داشااات .ب طوریک
همبسااگیها در ماف اسفظد (مارس) بیشار و بین  1/13تا
 1/72قرار داشت.

جدول  .1همبستگی بین شاخص نسبت پوشش برف و شاخص NDVIدر ماهها و مناطق مختلف مطالعاتی
مظطق
بارز
سوف
هلن
زوام گون گزی
شاهد گون گزی
شاهد جظگل
هل اساان

ژاگوی (دی)
1/1
1/11
1/73
1/2
1/21
1/11
1/87

فوری (بامن)
1/71
1/13
1/72
1/18
1/12
1/73
1/78

مارس (اسفظد)
1/73
1/27
1/18
1/71
1/21
1/18
1/28

دسامبر (نذر)
1/13
1/82
1/83
1/72
1/11
1/72
1/77

جدول  .2همبستگی بین شاخص ماندگاری پوشش برف و شاخص NDVIدر ماهها و مناطق مختلف مطالعاتی
مظطق
بارز
سوف
هلن
زوام گون گزی
شاهد گون گزی
شاهد جظگل
هل اساان

ژاگوی (دی)
1/82
1/78
1/88
1/27
1/11
1/71
1/82

فوری (بامن)
1/87
1/18
1/87
1/11
1/81
1/78
1/12

 .4بحث
دادفهای پوشش برف در موارد مخالف ماگظد نگا یزهای
اقلیمی و مدیریت مظابع نب در مقیاسهای زماگی و مکاگی
گوگاگون اسافادف میشوگد [ .]82 ،28مطابق گاایج حاصل
از مطاا عا هااگکال 2و همکااران ( ،)1121افزایش درج

مارس (اسفظد)
1/21
1/21
1/28
1/72
1/21
1/13
1/22

دسامبر (نذر)
1/72
1/11
1/71
1/21
1/72
1/83
1/18

حرارت در مقیاس جااگی ب این معظی اساات ه پوشااش
برف در گیمکرف شااما ی روگد هاهشاای دارد [ .]11گاایج
تاقیق حابار گشاان داد ه سطح پوشش برف در مظطق
مطاا عااتی هااهش یاافاا اسااات ،اماا روگد ثابای را بین
ساااامهای  2831تا  2831طی گکردف اسااات .بطور مثام
میاگگین شااخص گسابت پوشاش برف در سطح اساان در
1

Kunkel
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ماف دی (ژاگوی ) در دورف  28سا مطا عاتی ،حدود 1/72
بودف ه در بامن (فوری ) و مارس (اسااافظد) ب ترتید ب
 1/83و  1/27تظزم یافا اسات ه هاهش  81درصدی را
گشان میدهد ه این هاهش می تواگد روی پوشش گیاهی
مخصاوصا نگاایی ه برف دوست هساظد ماگظد گون گزی
اثرات مظفی زیادی بگذارد [.]83
پوشاااش گیااهی مظطق مورد مطا ع با اساااافادف از
شاااخص  NDVIه مامارین و پرهاربرترین شاااخص در
تعیین عملکرد اهوسایسااا و رشااد پوشااش گیاهی است
بدساات نمد [ .]87 ،12گاایج بررساای مقادیر  NDVIطی
ماافهاای مخالف گشاااان داد ها میزان  NDVIدر تمام
مظاطق (ب جز مظطق بارز ب علت همجواری با خوزساااان
و اقلی مافاوت) در ماف اساافظد (مارس) پایینترین مقادیر
و در ماف اردیباشات (می) باالترین مقادیر را دارد .ا با در
شارای خاص خشاکساا ی ماگظد خشاکسا ی سام 2837
( )1111این روگد ثابت گبودف و دهار تغییر شااادف اسااات.
پوشاش برفی گقش مامی در رشد و عملکرد گیاهان و در
گایج تغییرات  NDVIب خصااوص در مظاطق مرتفع ماگظد
اساااااان هااارمااام و بخایااری ایفاا میهظد [.]71 ،1
هماگطور ه گاایج تاقیق گشان داد شاخص گسبت پوشش
برف در ماف مارس همبساااگی باالتری با پوشااش گیاهی
داشاات ه این موبااوع اهمیت وجود برف در این ماف بر
پوشاااش گیااهی را بیان میدارد ه باعث افزایش رشاااد
پوشاااش گیااهی در فصااال رویشااای ماعاقد میگردد.
همچظین بعد از دورف جواگ زگی پوشش گیاهی ،ذوب شدن
برف میتواگد مظجر ب افزایش پیوساا در شاخص NDVI
شااود [ .]78ا با وجود ارتباط بین سااطح برف و پوشااش
گیااهی با شااارای مای رویش مااگظد ارتفاع و درج
حرارت گیز وابسا است [.]87
همبساااگی باالی  71درصااد بین شاااخص  NDVIو
ماگدگاری پوشش برفی گشان می دهد ه این پارامار گقش
موثرتری بر رویش پوشاااش گیاهی دارد .ب طور مثام ،در
مظطقا ای ه درنن گون گزی دهار زوام شااادف اسااات،
همبساگی گسباا باالیی در ماف مارس )(R=0.71, P<0.05

و دسامبر ) (R=0.65, P<0.05وجود دارد .این امر میتواگد
گشاان دهظدف نن باشد ه تغییرات پوشش برفی و هاهش
شااااخص مااگادگااری پوشاااش برفی در مظطق در طی
سااامهای اخیر ،میتواگد یکی از علل بروز خشااکیدگی و
زوام در این گوگ ما مرتعی و همچظین گوگ های جظگلی
در اساااان هاارماام و بخایاری باشااد .در سااامهایی ه
همبود پوشاااش برف در زمسااااان ب د یل همبود بارش
وجود داشاا باشد ،این همبود باعث هاهش رطوبت خاک
و همبود ایزوالساایون گرمای خاک شاادف و باعث میشااود
پوشاش گیاهی در ساام بعدی رشاد موثری گداشا باشد
[ .]81 ،3پاهزاد و همکاران همچظین گشان دادگد ه دامظ
بردباری گون گزی ) (Astragalus adscendensگسابت ب
عوامل اقلیمی بخصااوص برف مادود اساات و در صااورت
هاهش برف امکان نساااید پذیری و زوام این گوگ وجود
دارد [.]81
یو و همکاران ( )1127در بررسااای تغییرات زماگی و
مکاگی سااطح برف در ساایبری و اثر نن بر پوشااش گیاهی
مظطق طی ده  2371تا  1121دریافاظد ه میزان پوشش
برف در ساایبری طی ده  2371بخصااوص در باار هاهش
هشاامگیری را گشااان دادف اساات ه میتواگد باعث تسااریع
گرمشاادن اقلی مظطق و تغییر در پوشااش گیاهی گردد
[ .]77مطا ع هواگگ و همکاران ( )1123در بررسااای اثر
ماگدگاری پوشش برف بر فظو وژی فصل باار پوشش گیاهی
مظطقا فالت تبت هظین گایج گیری گمودگد ه ماگدگاری
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
[ .]27مطااا عااات دیگر گیز گقش ما ماااگاادگاااری برف بر
پوشش گیاهی را گزارش گمودگد [ .]71 ،78 ،7ب طور هلی
زماگی ه تغییرات در خصاوصایات پوشش برف در تعامل با
فاهاورهای مخالف مایطی و اگسااااگی قرار گیرد ،ارتباطات
پیچیدفای بین ویژگیهای پوشااش برف و رشااد پوشااش
گیاهی در یک مظطق ب وجود مینید ه گیاز ب صرف وقت
بیشار و مطا عات گساردفتری در این زمیظ میباشد.

اثر تغییرات سطح و ماگدگاری پوشش برف بر پوشش گیاهی در...

 .5نتیجهگیری
بارف یکی از عواماال ما و تاااثیرگااذار بر عملکرد
اهوساایا های خشااکی میباشااد .مطا ع حاباار با هدف
بررساای شاااخصهای گساابت پوشااش برف و ماگدگاری
پوشاش برف بر پوشش گیاهی جظگلی و مرتعی با اسافادف
از تصااااویر مااهوارف ای مودیس و طرح پاظا بظاادی زوام
گوگ های جظگلی و مرتعی در اساان هاارماام و بخایاری
صورت گرفت .گاایج گشان داد ه میزان برف در این اساان
در دورف مطا عاتی  1118تا  1122هاهش یافا اسااات ه
در برخی از مااهااا با  81درصاااد گیز میرساااد .نگا یز
همبسااگی بین شاخصهای برف مذهور و شاخص گیاهی
 NDVIبیاگگر نن بود ه پوشش گیاهی بیشار تات تاثیر
باارش هاای برف مااف ماارس قرار میگیرد ها گااهاً این
همبسااگی ب بیش از  71درصاد گیز میرسد .همبساگی
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باالتر بین شااخصهای برف مخصاوصاا ماگدگاری پوشش
برف و مظطقا زوام گون گزی گسااابت ب مظاطق جظگلی
گشان میدهد ه مراتع بیشار از جظگلها ب میزان برف و
مااگدگاری نن در دورف مطا عاتی وابساااا بودف اگد .گاایج
پژوهش حابر میتواگد ب عظوان گامی گخست در مطا عات
مرتب  ،ب عظوان روشااای برای بررسااای عملکرد پوشاااش
گیاهی در برابر شااخصا های ما برف مورد اسافادف قرار
گیرد .پیشاااظاااد میگردد در مطاا عاات نیظدف اثر عوامل
مایطی و اگسااااگی دیگر بر زوام پوشاااش گیااهی ماگظد
خشااکسااا ی ،تغییرات درج حرارت سااطح زمین و هوا،
طوفانهای گرد و خاک ،توپوگرافی ،فعا یتهای اگساااگی و
بیماریاای گیاهی در قا د یک ساااماگ پشااایبان تصاامی
گیری بررسااای شااادف و اقدامات مدیریای در جات احیا
مظاطق زوام یافا صورت گیرد.
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