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 زیست، مرکز تحقیقات ملی باروري ابرها محیطگروه ارشد  کارشناس3
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  1چکیده

گردد. امروزه از تصـاویر   پوشش گیاهی محسوب میگذار بر  ثیرأترین عوامل ت بارندگی یکی از مهم
اي جهت پایش اثر نوسانات بارندگی بـر تغییـرات پوشـش گیـاهی اسـتفاده       طور گسترده هاي ب ماهواره

شود. هدف از این مطالعه بررسی رابطه تغییرات پوشش گیاهی و نوسانات بارنـدگی بـا اسـتفاده از     می
هاي بارندگی در  باشد. نقشه می 1983-2006هاي  الدر طول س NOAA AVHRRاي  تصاویر ماهواره

مناطق مورد مطالعه را پنج تیپ گیـاهی شـامل    .تهیه گردید (سالیانه، فصلی) هاي مختلف زمانی مقیاس
شـود. جهـت    و مناطق شهري در استان کرمانشاه شـامل مـی   زراعیهاي  زار، جنگل، زمین ، بوتهعلفزار

ون خطی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشـان داد کـه در   پایش تغییرات پوشش گیاهی روش رگرسی
ثیرات بارندگی بر پوشش گیاهی برحسـب، زمـان بـارش و نـوع فـرم رویشـی       أمطالعاتی ت  طول دوره

رابطه معناداري بین میزان بارش و پوشش گیاهی در  شهريکه در منطقه مناطق  طوري همتفاوت است، ب
نشد. در مناطق مرتعی باالترین میـزان همبسـتگی میـان بـارش     هاي زمانی مشاهده  هیچ یک از مقیاس

که منطقـه جنگلـی بیشـترین همبسـتگی را بـا        در حالی .فصل بهار و تغییرات پوشش گیاهان دیده شد
بیشترین همبستگی با بارش فصل بهار و اسفند دیده شد.  زراعیهاي  بارش سالیانه نشان داد و در زمین

  زارها با میزان بارندگی وجود داشت.  همبستگی بیشتري نسبت به بوتهنیز  زار علفدر مناطق 
  

  اي  تگی، پوشش گیاهی، تصاویر ماهوارهبارندگی، همبس کلیدي: هاي واژه
                                                   

  hadian.fatemeh@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
 تغییرسـال  و نوسان ،آید ثیرگذار بر پوشش گیاهی به حساب میأاز مهمترین عوامل تیکی بارندگی 

سـالی یکـی از    پدیـده خشـک   .دهـد  مـی  قـرار  تـأثیر  تحـت  را گیاهی پوشش همواره سال بارندگی به
بلکـه در   ،شـود  خشک محدود نمی هاي تکرار شونده است که اثرات آن به نواحی خشک و نیمه پدیده

در  بنـابراین  )2011(هادیـان،   گردد پیوندد و باعث کمبود منابع آب می نواحی مرطوب نیز به وقوع می
زارهـاي مـدیریت   تـرین اب  سالی از مهـم  هاي حفاظت مناطق مختلف پایش خشک ح راستاي تدوین طر

 پایش چندسـاله یک ) در 2007اکبرزاده و میرحاجی ( ).2005(مقدسی و همکاران،  گردد محسوب می
ثیر مهمـی  أاین نتیجه دست یافتند که تغییرات بارندگی ت به و بررسی تغییرات تاج پوشش گیاهی زمینی

کـه    طـوري    بـه  ،خواهد بـود بر پوشش گیاهی دارد که این تغییرات بسته به نوع پوشش گیاهی متفاوت 
اگرچـه پـایش    .)2007حـاجی،   زاده و میـر   (اکبـر  زار مشاهده گردیـد  بیشترین تغییرات در مناطق علف

هـاي اقتصـادي، وسـعت     آید، اما هزینه هاي مدیریت به حساب می ترین برنامه سالی یکی از مهم خشک
ستند که پایش منـاطق را بـا مشـکل    العبور بودن مناطق مختلف از عواملی ه هاي طبیعی و صعب عرصه

هایی است که براي  امروزه استفاده از سنجش از دور یکی از روش .)2010(داغستانی،  سازند مواجه می
گیري تشعشع خاص پوشـش   شود. این تکنولوژي با اندازه شناسایی تغییرات پوشش گیاهی استفاده می

زاده،  (فـرج  سـازد مـی  ی را در گیاهان فراهمسال گیاهی، امکان شناخت تغییرات بازتاب ناشی از خشک
دهد که گیاهان سالم بیشـترین جـذب را در طیـف     بررسی خصوصیات طیفی گیاهان نشان می. )2005

کـه تغییـرات    دهنـد  مـی قرمـز از خـود نشـان     قرمز و آبی و بیشترین بازتاب را در طیف سبز و مادون
ها دارد و هر عـاملی اعـم از    یزان بازتاب آنها نقش اساسی در م خصوصیات برگ و میزان کلروفیل آن

گذارد کـه   ثیر میأطور مستقیم بر بازتاب گیاهان ت تنش یا بیماري که خصوصیات برگ را تغییر دهد، به
هاي رطوبتی یا بلـوغ بـرگ، موجـب تغییـرات      تنش تر است. قرمز مشخص این بازتاب در ناحیه مادون

گردد، بنـابراین بـا اسـتفاده از     قرمز نزدیک می محدوده مادوننتیجه کاهش بازتاب در  حفره برگ و در
نـژاد و همکـاران،    (سـنایی  سالی را بررسی نمود توان تغییرات ناشی از خشک مطالعه بازتاب گیاهان می

هاي تحلیـل   سالی تطابق بسیار خوبی با روش اي در مطالعات خشک استفاده از تصاویر ماهواره ).2008
) بـا اسـتفاده از تصـاویر    1990و همکـاران (  1نیکلسون ).2005زاده،  (فرج دهند آب و هوایی نشان می

                                                   
1- Nickolson 
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هاي بارندگی به بررسی تغییرات پوشش مناطق مختلـف آفریقـا پرداختنـد، ایشـان      و داده 1نوآماهواره 
شود که روابط متفاوتی بـین تغییـرات پوشـش گیـاهی و بارنـدگی       دریافتند که شرایط منطقه باعث می

و  نـوآ ) در فلسـطین اشـغالی بـا اسـتفاده از تصـاویر      2000( 3و کارنیلی 2باشد. اشمیدتوجود داشته 
هاي بارندگی، به مطالعه تغییرات پوشش گیاهی پرداختند. نتایج نشان داد، میزان همبستگی پوشش  داده

پـراکنش  بـر مقـدار بارنـدگی،     عـالوه  .هاي بارندگی ماه جاري و دو ماه قبل بیشتر اسـت  گیاهی با داده
 4. گورگـل دهند میثیر قرار أبارندگی و فصل بارش از دیگر عواملی هستند که پوشش گیاهی را تحت ت

) به مطالعه تغییرات پوشش گیاهی در ارتباط با تغییرات اقلیمی در برزیـل پرداختنـد،   2003( 5و فرتریا
بـه نـوع پوشـش گیـاهی      نتایج نشان داد که تغییرات پوشش گیاهی در واکنش به تغییرات اقلیمی بسته

منطقه متفاوت است و زمان بارندگی تأثیرات متفاوتی را بر پوشش گیاهی منطقه داشـت. بارنـدگی در   
بـا تغییـرات پوشـش    درصـد   91 و بارندگی فصل بهار همبسـتگی درصد  70فصل تابستان همبستگی 

) در شمال چین با استفاده از تصاویر نوآ تغییـرات پوشـش   2005و همکاران ( 6لیانگ .گیاهی نشان داد
 زار علـف که در منـاطق  دند یرس این نتیجه میزان بارندگی را بررسی نمودند، ایشان به گیاهی در پاسخ به

  ردد.گ گیاهی و بارندگی مشاهده می همبستگی بسیار زیادي میان تغییرات پوشش
) رابطه نوسانات بارندگی و تغییرات پوشش گیـاهی را در دوره زمـانی   2011حسینی و همکاران (

از اطالعـات   پـژوهش در بخشی از مراتع استان یزد مورد بررسی قرار دادنـد. در ایـن    2008تا  1996
بارندگی بـا  هاي  استفاده شد. نقشه NOAAهاي هواشناسی و تصاویر ماهواره  بارندگی ماهیانه ایستگاه

هاي بارش انجام  اي و نقشه هاي زمین آمار تهیه و آنالیزهاي آماري بین تصاویر ماهواره استفاده از روش
هاي پوشش گیاهی فـورب و گـراس بـا نوسـانات      دار تیپ  بیانگر ارتباط معنی دست آمده بهشد. نتایج 

باشـد.   اي با بارندگی مـی  درختچه زار، درختی و هاي بوته بارندگی و عدم ارتباط یا ارتباط ضعیف تیپ
ها همچنین براي تجزیه و تحلیل نتایج از اطالعات دیگري مانند شیب، جهت، ارتفاع، رطوبت خاك  آن

  . و سطح آب زیرزمینی استفاده نمودند

                                                   
1- NOAA 
2- Schmidt 
3- Karnieli 
4- Gurgel 
5- Ferreira 
6- Liang 
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هاي مختلف گیاهی بـا اسـتفاده از    هدف اصلی از این مطالعه پایش تغییرات پوشش گیاهی در تیپ
در اسـتان کرمانشـاه و مقایسـه واکـنش      NOAA AVHRRاي  تصـاویر مـاهواره  مقـادیر بارنـدگی و   

 باشد. هاي مختلف گیاهی به نوسانات بارندگی در منطقه می هاي مختلف رویشی و تیپ شکل

  
  ها مواد و روش

هـاي   باشد که محدوده آن در طـول  منطقه مورد مطالعه شامل کل استان کرمانشاه در غرب ایران می
 35تا دقیقه  36درجه و  32 هاي شرقی و عرضدقیقه  30درجه و  48 تا دقیقه 24درجه  45 جغرافیایی
کرمانشاه از نظر شکل ظاهري از دو قسـمت تشـکیل شـده    . شمالی واقع شده استدقیقه  15درجه و 

کـه  است هاي ناودیسی  اي کوهستانی و مرتفع با ارتفاعات طاقدیسی و دشت است. قسمت اول منطقه
نفت شهر و سومار را شامل  ،شود و قسمت دوم که قصر شیرین ح استان را شامل میقسمت عمده سط

هـا تشـکیل    ه به نسبت مسطح در بین کـو هاي فرسایش یافته و اراضی  هفضایی است که از کو ،شود می
طوري  باشد به متر می میلی 500-400طور کلی میانگین میزان بارندگی در سطح استان بین  شده است. به

 اسـت متـر در ارتفاعـات متغیـر     میلـی  800شهر تا بیش از  متر در سومار و نفت میلی 300حدود  که از
  ). 2003(قیطوري، 

هاي مختلف  شامل تیپ پوشش گیاهی در منطقه مطالعه شده در یک دیدگاه کلی: هاي گیاهی تیپ
هاي  از گونه 1هاي مرتعی فرم رویشی گراس . در تیپباشد می و شهري زراعیو مناطق  جنگلی ،مرتعی

اي دیده  با فرم رویشی بوته هاي گوناگون تیره گیاهان 2زار و مناطق بوته مختلف از خانواده گندمیان
باشند. در مناطق  بلوط میجنس غالب درخت هاي زاگرس با فرم  شامل جنگل 3شوند. منطقه جنگلی می

ها و  شامل مناطق مسکونی و پارك 5شوند و مناطق شهري هاي زراعی دیده می باغات و زمین 4زراعی
  ).2003(قیطوري، ) 1و شکل  1 باشند (جدول مناطق صنعتی می

 
  

                                                   
1- Grassland 
2- Shrubland 
3- Forest 
4- Crobland 
5- ResidentialAreas 
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  ).2011؛ آذرنیوند و زارع چاهوکی، 2003(قیطوري،  مورد مطالعه پوشش اراضینوع  -1 جدول
  فرم  رویشی گونه غالب  1فرم زیستی گونه غالب  مساحت (برحسب هکتار)  نام پوشش اراضی

  علف  کریپتوفیت همی  76،800  علفزار
  اي بوته  کامافیت  774،400  زار بوته

  درخت  فانروفیت  844،800  جنگل
  هاي زراعی و باغات زمین  --------   793،600  هاي زراعی زمین

  مناطق شهري و صنعتی  --------   44،800  مناطق شهري

  

  
  

  .مورد مطالعه در منطقه پوشش اراضیانواع  -1  شکل
  

                                                   
  کیائر بندي گیاهان با روش ران براساس طبقه - 1
  گیرد. صورت زورت قرار می ها به فصل زمستان در سطح خاك و البالي برگهمی کریپتوفیت: جوانه رویشی در  - 
 متري سطح خاك واقع شده است. سانتی 25کامافیت: جوانه رویشی در کمتر از  - 

  متري سطح خاك واقع شده است.  سانتی 25فانروفیت: جوانه رویشی باالتر از  - 
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 (GIMMS)1وسیله سیستم مطالعه و پـایش جهـانی    که به اي نوآ در این مطالعه از تصاویر ماهواره
نظر تصاویر مورد استفاده با مـدل   تولید و پردازش شده بود استفاده گردید. جهت انجام آنالیزهاي مورد

  متر). 1000ها یکسان گردید ( آنهاي  رقومی ارتفاع منطقه انطباق و اندازه پیکسل
شوند که به کمک روش تعریف شده  محسوب می NOAA AVHRR NDVIها از سري  این داده

ها انجام شـده اسـت.    و همکاران تصحیحات مختلف از جمله تصحیحات اتمسفري بر روي آن 2پینزن
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و      GIMMS NDVIروزه در سیسـتم   15هـاي   در دورهNDVI تصاویر 

  ). 2011(حسینی و همکاران،  اند وجود آمده ها به تصاویر ماهانه از ترکیب آن
NDVI شود یر محاسبه میبا استفاده از رابطه ز:  

  

NDVI = 


redNIR

redNIR




)1   (                                                                              

  

) و AVHRRسنجنده  2قرمز نزدیک (باند  مقدار بازتاب در باند مادون NIRکه در این رابطه مقدار 
 مقدار red سنجنده  1(باند قرمز  عنوان مقدار بازتاب در باند  بهAVHRR( .است  

پوشـش گیـاهی در منـاطق    ت پـایش  هاي انجام شده این شاخص توانایی کـافی جهـ   طبق بررسی
؛ 2013(هادیان و همکاران،  که در مناطق بسیار وسیع نیز استفاده شده است خشک زاگرس را دارد نیمه

  ). 1998، 3ریکارد و پوکارد
هـاي اسـتان    آمـار ایسـتگاه   کلیه منظور مطالعه تغییرات بارندگی در منطقه از به: محاسبه میزان بارندگی

استفاده گردید و جهت بررسی تغییرات پوشش گیاهی نسبت آن  ي همجوارنیز سایر شهرها و کرمانشاه
  بارندگی در چهار مقیاس زمانی محاسبه گشت: مقادیر ،به بارندگی

  میزان بارش فصل بهار: مجموع بارش فروردین و اردیبهشت و خرداد
  فروردین و اردیبهشت و خرداد  میزان بارش فصل رویش: مجموع بارش اسفند،

  بارش فصول سرد: مجموع بارش پاییز و زمستانمیزان 
  بارش سالیانه: مجموع بارش از تیرماه تا آخر خرداد سال بعد

                                                   
1- Global Inventory Modeling and Monitoring Studies 
2- Pinzon 
3- Richard and Poccard 
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بندي مقدار بارندگی  هاي زمانی با استفاده از پهنه یک از مقیاس میزان بارندگی در هر پراکنش تعیین
میانیـابی فاصـله    از روش با اسـتفاده  1بارندگی سطحی هاي انجام گرفت و نقشه ArcGISافزار  در نرم

  ).  2009اکبري،  ؛ علی2010(مالدوست،  )3 تهیه شدند (شکل )IDW( معکوس وزنی
در این روش در مناطق مختلف بارندگی بر اساس میانگین نقاط همسایه در محدوده معین محاسبه 

فاصـله نقطـه   چـه   شـود و هـر   دهی می  این ترتیب که معکوس فواصل از نقاط مجهول وزن گردد، به می
ها معلوم  یابد و نقاطی که ارزش آن مجهول از نقاط معلوم کاهش یابد، وزن ارزش آن نقاط افزایش می

  شود.  با استفاده از نقاط اطراف در یک شعاع مشخص بر اساس فرمول زیر محاسبه می  نیست،
  

)2(                                                                                           xiZNZ 1  
  

باشد  ، ارزش برآورد شده نقطه مجهول میxارزش نقاط معلوم نقاط با مختصات معلوم و  xiکه در آن 
کار  عنوان وزن مدل به ها به فواصل بین آن بنابراینباشد،  ها می و چون این مقدار تابعی از فاصله بین آن

شود و براي افزایش وزن مقدار توان افزایش  فاده میرود که معموالً از توان دوم معکوس فواصل است می
  ). 2005تالی،  (قهرودي یابد می

براي مطالعه میزان تغییرات پوشش گیاهی، میزان همبستگی شـاخص  : بررسی تغییرات پوشش گیاهی
NDVI 1983-2006هـاي   هاي زمانی تعریف شـده بـین سـال    و مقادیر بارندگی در مقیاس 2در ژوئن 

و مقادیر بارنـدگی   NDVIمحاسبه شدند و با استفاده از آزمون رگرسیون همبستگی تغییرات شاخص 
نیز انجام گرفت.  4داري رگرسیون که آزمون معنی ضمن این .)2001و همکاران،  3(فانگ بررسی گشت

  قایسه گردید.هاي مختلف گیاهی با یکدیگر م در نهایت رابطه بارندگی و پوشش گیاهی در تیپ

                                                   
  نقشه بارندگی 92تعداد  - 1
  خرداد ماه - 2

3- Fang 
4- Correlation 
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  .)IDW(به روش  1983-2006هاي  در طول سال متربر حسب میلی منطقه سالیانه میانگین بارش -2 شکل
  

  نتایج
هاي سالبررسی تغییرات بارندگی در طول : NDVIبررسی تغییرات بارندگی و شاخص گیاهی 

مطالعه نشان داد که در منطقه مورد مطالعه میزان بارندگی در مقیاس فصلی و سالیانه در حال مورد 
  گردد.   تغییر است که این امر موجب تغییرات شاخص گیاهی می

هاي مختلف دامنـه نوسـان متفـاوتی را نشـان دادنـد کـه البتـه در         در این منطقه تیپ گیاهی با فرم
گـردد.   ص مشـاهده مـی  هاي مورد مطالعه نوسـان شـاخ   ر تمام سالهاي گیاهی مرتعی و جنگلی د تیپ

ها بـا   شوند و در بعضی از سال ها نوسان شاخص گیاهی دیده نمی در تمام سال زراعیمناطق شهري و 
  وجودي که میزان بارش نوسان دارد، مقدار شاخص ثابت است. 
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  .زار و بارندگی در بوته NDVIتغییرات شاخص  -3 شکل

  

  
  .علفزارو بارندگی در  NDVIتغییرات شاخص  -4 شکل

  

  
  .و بارندگی در جنگل NDVIتغییرات شاخص  -5 شکل
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  .زراعیهاي  و بارندگی در زمین NDVIتغییرات شاخص  -6 شکل

  

  
  .و بارندگی در مناطق شهري NDVIتغییرات شاخص  -7 شکل

  
در طول NDVI نوسان میزان شاخص گیاهی : NDVIبررسی تغییرات فصلی شاخص گیاهی 

طول یک سال در حال نوسان است  بیانگر آن بود که مقادیر این شاخص در 1983-2006هاي  سال
 دهد و بسته به نوع تیپ گیاهی بین طوري که این میزان در فصل بهار بیشترین میزان را نشان می به

تدریج  دهد. این مقادیر در طول فصل تابستان به شان میهاي اردیبهشت و خرداد بیشترین میزان را ن ماه
  .)8 رسد (شکل یابد و در فصول سرد به حداقل خود می کاهش می
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  .1983-2006هاي  ، سالهاي گیاهی مختلف در تیپ NDVIنوسان سالیانه میزان شاخص  -8 شکل

  
بیانگر این است که  پژوهشنتایج این : تغییرات پوشش و میزان بارندگی میزان همبستگیبررسی 

کند، بررسی میزان همبستگی میان تغییرات  پوشش گیاهی ایفا می راتییتغ میزان بارش نقش مهمی در
هاي متفاوتی  هاي گیاهی مختلف همبستگی بیانگر این نکته است که در تیپ NDVIبارش و شاخص 

  شود. دیده می NDVIمیان میزان بارندگی و تغییرات شاخص گیاهی 
هاي مرتعی مورد مطالعه بیشترین همبستگی را نسبت به بارش فصل بهار نشان دادند و میـزان   تیپ

کـه در منطقـه جنگلـی     این همبستگی بر اساس نوع فرم رویشی و گونه گیاهی متفاوت بود. در حـالی 
 زراعـی و بارش سالیانه مشاهده گردیـد. در منـاطق    NDVIمیان تغییرات شاخص  بیشترین همبستگی

هـاي گیـاهی    در بین تیپبیشترین همبستگی میان بارش فصل رویش و تغییرات پوشش وجود داشت. 
هاي مرتعی دیده  مورد مطالعه بیشترین همبستگی میان تغییرات پوشش گیاهی و میزان بارندگی در تیپ

زار همبستگی بیشتري داشت و بارش فصول سرد و سـالیانه   نیز نسبت به مناطق بوته علفزارشد و تیپ 
اگرچه رابطه معناداري  ثیر معناداري را در مناطق مرتعی و زراعی نشان ندادند و در مناطق جنگلی نیزأت

هـاي   میان تغییرات پوشش گیاهی و بارش فصول سرد دیده نشد ولی این میزان نسبت بـه سـایر تیـپ   
  مطالعه بیشتر بود. مورد
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نسـبت بـه منـاطق     زراعـی طور کلی میزان  همبستگی در مناطق جنگلی نسـبت و   به در این منطقه
هاي بدون  ها یا باغات) در زمان (در پارك دلیل آبیاري اراضی به مرتعی کمتر بود و در مناطق شهري نیز

  ).2 طالعه نداشتند (جدولمهاي زمانی مورد  اصالً روابط معناداري در هیچ یک از مقیاس بارش
  

درون ( سمت چپهاي گیاهی،  و بارندگی در هریک تیپ NDVIمیزان همبستگی بین تغییرات شاخص  -2 جدول
 .)value-pداري ( ) و اعداد داخل پرانتز نشان دهنده آزمون معنیr2نشان دهنده مقادیر همبستگی ( )جدول

 بهار فصل رویش فصول سرد سالیانه نام پوشش اراضی

 45/0 )002/0(* 40/0 )001/0(* 063/0 )260/0( 054/0 )274/0( علفزار

زار بوته  )092/0( 124/0 )698/0( 008/0 *)005/0( 32/0 *)003/0( 40/0 

 31/0 )006/0(* 0/ 23)02/0(** 13/0 )141/0( 369/0 )005/0(* جنگل

هاي زراعی زمین  )199/0( 074/0 )494/0( 026/0 *)002/0( 37/0 )096/0( 15/0 

  023/0 )51/0(  17/0 )05/0(  0 )990/0(  038/0 )359/0( مناطق شهري
  دار درسطح پنج درصد معنی** 

  دار درسطح یک درصد معنی *
  

  گیري بحث و نتیجه
فیزیکی (سنگ، سنگریزه و خاك) سه اجزاي پوشش گیاهی غیرزنده و   نسبت پوشش گیاهی زنده،

ـ     جزء مهم تعیین کننده بازتابش پوشش گیاهی هستند ت که در این بین، پوشـش گیـاهی زنـده از اهمی
مقـدار    سـاختمان سـلول،    زیادي برخوردار است. مقدار بازتابش از پوشـش زنـده نیـز بـه مقـدار آب،     

ـ    ).1991، 1(گلد اسمیت کلروفیل و ساختمان گیاه بستگی دارد ت کاهش میزان بارنـدگی، کـاهش فعالی
. )2002و همکـاران،   2(اسکانلون دنبال خواهد داشت فتوسنتزي و در نتیجه کاهش بازتاب گیاهان را به

متفاوت بود  قرمز و مادون یمرئ هاي طیفی گیاهان در باندبازتابش طوري که در فصول مختلف میزان  به
نوسان زیادي  پژوهشدر این  .دنبال خواهد داشت را به NDVIکه این امر نیز تغییرات شاخص گیاهی 

هاي گیاهی مختلف بسته به خصوصـیات و   مشاهده گردید که در مورد تیپ NDVIدر میزان شاخص 

                                                   
1- Goldsmith 
2- Scanlon 
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) 2007و همکـاران (  2چنگ ،)2008و همکاران ( 1فونتانا. )8 (شکل ها متفاوت بود نوع فرم رویشی آن
  .) نیز به نتایج مشابهی دست یافتند1996و همکاران ( 3و سنسمن

در  ثیرپذیري پوشش گیاهی از نوسانات بارنـدگی أیشی و گونه گیاهی نقش مهمی در تنوع فرم رو
در این مطالعـه میـزان همبسـتگی میـان تغییـرات پوشـش گیـاهی و         ،دهند مینشان  هاي مختلف سال

)، چمـال  2009و همکـاران (  4)، جاگربرنـد 2007آاو ( پـی دیده شد. بارندگی بسته به نوع تیپ گیاهی 
ثیرپـذیري پوشـش   أثري در تؤگونه گیاهی را عامـل مـ   نوع) نیز فرم رویشی و 2009( 6فریتز و 5جامز

  . گیاهی از بارندگی بیان کردند
مرتعـی بیشـترین میـزان همبسـتگی میـان تغییـرات        اطقدر منهاي گیاهی مطالعه شده  در بین تیپ

 این میزان بیشتر بـود نیز  علفزارکه در منطقه  پوشش گیاهی و میزان بارندگی مشاهده گردید، ضمن این
هاي  ریشهدلیل وجود  مرتعی گیاهان بهتوان بیان کرد که در مناطق  . دلیل این امر را چنین می)2 (جدول

و در بـین   دهنـد  مینشان  هاي طبیعی حساسیت بیشتري نسبت تغییرات بارندگی نسبت جنگل تر کوتاه
گیاهـان   حساسیت بیشتري دارند زیـرا در  زار هاي مرتعی نیز گیاهان گراساند نسبت به مناطق بوته تیپ
هـا    هاي چوبی امکان نگهداري آب در ساختمان گیاهـان نسـبت بـه گـراس     دلیل وجود ساقه اي به بوته

بیشـترین همبسـتگی میـان بـارش سـالیانه و       نیـز  مناطق جنگلی طبق نتایج این مطالعه در، بیشتر است
هاي عمیـق قـادر    دلیل دارا بودن ریشه  درختان به، زیرا )2 (جدول شود تغییرات پوشش گیاهی دیده می

  ). 1998(مصداقی،  باشند به استفاده از رطوبت موجود در طبقات مختلف خاك می
هاي همیشـه سـبز در    این نتیجه دست یافتند که حساسیت جنگل ) نیز به2007و همکاران ( 7دینگ

و همکاران  9)، پلیسیز2005و همکاران ( 8. لیانگباشد مقابل تغییرات بارندگی از مناطق مرتعی کمتر می
این نتیجه دست یافتند که  ) نیز به2011)، حسینی و همکاران (2007( و همکاران 10)، پروپاستین1999(

                                                   
1- Fontana 
2- Chang 
3- Senseman 
4- Jagerbrand 
5- Chamaille-jammes 
6- Fritz 
7- Ding 
8- Liang 
9- Plessis 
10- Propastin 
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که این  .هاي گیاهی بیشتر است نسبت به تغییرات بارندگی نسبت به سایر تیپ علفزارحساسیت مناطق 
امکان استفاده از بارش سایر فصول را نداشته باشند و بارش گردد که گیاهان مرتعی  امر نیز موجب می

فصل بهار که مصادف با حداکثر رشد و فتوسنتز گیاهان است، نقش مهمتـري را در تغییـرات پوشـش    
) نیـز بارنـدگی   2009( 3و پرسـنت  )2007و همکـاران (  2آاو )، پـی 2003( 1پیترزلیو . گیاهی ایفا نماید

. همچنـین حسـینی و همکـاران    ندثر دانسـت ؤمرتعی بر پوشش گیاهی مـ اواسط فصل بهار را در مناطق 
هـاي   ثیر بیشتري بر پوششأاین نتیجه رسیدند که بارندگی فصل بهار نسبت به سایر فصول ت  ) به2011(

  . مرتعی دارد
هاي انسان در مواقـع مختلـف در تغییـرات     فعالیتدلیل وجود  ي بهردر مناطق شهري و نیز کشاوز

شود و از طرفی در این مناطق شرایط خـاك   نسبت به بارندگی روابط مناسبی دیده نمیپوشش گیاهی 
ورزي و تغییرات بستر زمین شرایط متفاوتی را نسبت به مناطق مرتعـی و جنگلـی دارا    دلیل خاك نیز به

  . ) نیز به نتایج مشابهی دست یافتند1387( پور خلیل. جاللی و )2 (جدول باشند می
حاصـل از تصـاویر مـاهواره    NDVI گیـاهی     نشان داد که شـاخص  این پژوهش یجطور کلی نتا به

NOAA هاي اقلیمی  هاي گیاهی در اثر پدیده کارآیی بسیار خوبی را در مطالعه و بررسی تغییرات تیپ
بنـدي و پـایش ایـن پدیـده اسـتفاده       توان از آن در پهنه دهد که می مخصوصاً بارندگی از خود نشان می

هاي زمانی مختلف نشان داد کـه   ین منطقه میزان همبستگی پوشش گیاهی و بارندگی مقیاسنمود. در ا
در  گونـه گیـاهی نقـش مهمـی     هاي گیاهی مختلف شرایط منطقه، زمان بارندگی و نوع فـرم و  در تیپ

ثیرات بارش بر پوشش گیاهی در هر منطقه دارد. بنابراین با مطالعه وشـناخت پوشـش گیـاهی    أت زانیم
سـالی را تشـخیص داد و در جهـت کـاهش      پذیر در شرایط خشـک  آسیب هاي حساس و توان تیپ می

شـود در   ریـزي نمـود. همچنـین پیشـنهاد مـی      هاي طبیعی برنامه خسارات ناشی از این پدیده در عرصه
هـاي خاکشناسـی و سـایر اطالعـات      مطالعات بعدي در صورت در دسترس بودن اطالعـات و نقشـه  

  امل دیگري غیر از بارندگی نیز بر تغییرات پوشش گیاهی مورد بررسی قرار گیرد.ثیر عوأمحیطی ت
  

                                                   
1- Lei and Peters 
2- Piao 
3- Persendt 
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