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  ساله 21 ةدور کیاز دور در  سنجش یها کینکت
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اصفهان یصنعت دانشگاه ،یعیطب منابع ةدانشکد ،یدارمرتع ارشد ارشناسک: *انیهاد فاطمه 
اصفهان یصنعت گاهدانش ،یعیطب منابع ةدانشکد اریاستاد: یجعفر رضا 
اصفهان یصنعت دانشگاه ،یعیطب منابع ةدانشکد اریاستاد: یبشر نیحس 

اصفهان یصنعت دانشگاه ،یعیطب منابع ةدانشکد اریدانش: یسلطان دیسع 

با توجه بهه   است. ،کخشمهیو ن کخش های  ستمیوسکا در خصوص هب ،یهایپوشش گ راتییتغر درگذار یثأن عوامل تیتراز مهم یکی شبار
 نیتهر از مههم  یاهیگ پوشش راتییتغ و یسال خشک شیگذار است، پا ریثأار تیاهان بسیرات گییتغر د کخا یرطوبت طیشرا چگونگیه کنیا

پوشهش   ةمطالعه  بهرای ع ینهه و سهر  یهزنسبتاً کم یروش به عنوان یا هر ماهواریاز تصاو ،امروزه .ستها ستمیوسکا نیدر ا یتیریمد های ابزار
ن مطالعه با ههد   یگردد. ا یم یابیارزها  آن راتییاهان تغیگ یفیات طیخصوص یه با بررسکشود  یمتفاوت استفاده م یها  اسیدر مق یاهیگ

نهو  اصهفهان و   جاز  یبخشه در  ۶۷۱۱ه  ۶۷۳۱ یها ن سالیب یپ جنگلیت یکو  یپ مرتعیت 4در  یاهیرات پوشش گییش تغیپا و یبررس
 یاهیه گ های پیدر ت یاهیگ پوشش تاج درصد ینیزم یبردارانجام شد. با استفاده از روش نمونه یاریاستان چهارمحال و بخت یجنو  شرق

بها   ،سهس   .شد انجام( یاهیگ پینقطه در هر ت ۱111) یاهیگ پیدر هر ت یبردارنمونه تیسا ۶1مختلف با استفاده از روش قدم نقطه در 
پوشهش   ةمطالعه  یلندست بهرا  ةماهوار ۶۷۱۱سال  ریتصو یکاخذشده از  یاماهواره های  داده از استفاده انکام یهمبستگ زیاستفاده از آنال

اول  ةمه ین ةدورلندسهت مربهوب بهه     ریتصهاو  یسهر  ۶1 تعداد ،یاهیگ پوشش راتییتغ شیپا یشد. برا یمناطق مورد مطالعه بررس یاهیگ
بها   یدار معنها  یهمبسهتگ  ۶۷۱۱در سهال   NDVIشهاخص   ج،ینتها  اساس بر .دش هیته شاخص ةمحاسب برای ۶۷۱۱ه  ۶۷۳۱ یاه  خرداد سال

 ههای  پیت دررات بارش یثأزان تیه مکنشان داد  یاهیگ پوشش تاج راتییتغ یبررس. داشت مطالعه مورد های پیت ةیلکدر  یاهیگ پوشش تاج
در مناطق  یاهیگ پوششه ک یطور به ،گر متفاوت استیدیکبا  ،طق مورد مطالعهامن یکیولوژکاط یو شرا یشیبسته به فرم رو ،مطالعه مورد
 ،رات بهارش یثأز تین یدر مناطق مرتع ،نیهمچن. داشتانه یبا بارش سال یجنگل ةبا بارش فصل بهار و در منطق را ین همبستگیشتریب یمرتع

 علفهزار  پیه در ت یاهیه گ شهاخص  راتییتغ و بارش انیم یهمبستگ نیشتریب منطقه نیا درود. متفاوت ب ،غالب یاهیگ ةبر حسب نوع گون
   .است یسال خشک تیریمد و راثآ ارزیابی در NDVIشاخص  کارایی ةدهندنشان هکشد  دهید
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 مقدمه
 یاهیگ پوشش رد ررگذایثأت عوامل نیتراز مهم یبارندگ

 ویژه  هب ،موجودات زنده یزندگ هکمناطق مختلف است 
 یسهال  خشهک  ةدیپد. دهدیم قرار یرتأث را تحت ،اهانیگ

 بهه  آن راثه آ هکه اسهت   رارشهونده کت های دهیاز پد یکی
 در هکه بل ،شودیمحدود نم کخشمهیو ن کخش ینواح
 مبهود کو باعه    ونددیپ یم وقوع به زیمرطو  ن ینواح
از  یکهی  یبارندگ عامل هک ییآنجا از .دشو  میآ   منابع
 شیاسهت، پها   یاهیه گ پوشش راتییتغ عوامل نیترمهم

محسهو    تییریمهد  ههای  ابزار نیترمهم از یسال خشک
 یْسهال کخشه  مههم  ههای   از جنبهه  یکهی . [۶۳] دشو  می

 رطوبهت  زانیه م آن در هکه است  یشاورزک یسال خشک
 یزمان یسال خشک نیا .دشو  می یبررس کخا در موجود
 ةنقط ریز در شهیمجاور ر کخا رطوبت هک ابدییوقوع م
پوشهش   ینگیسبز یبررس ،نیبنابرا رد،یقرار گ یپژمردگ

 یسههال خشههک ییشناسهها یبههرا یدیههعامههل مف یاهیههگ
بسهته   ،یشاورزک یسال خشک شدت .دشو  می محسو 
است  تفاوتم ،مورد مطالعه ةو منطق یاهیگ ةگونبه نوع 

 زیو ن بارش فصل و نشکپرا بارش، مقدار بر عالوه. [۱]
 را اهانیگ رشد هکهستند  یعوامل گریاز د منطقه طیشرا
 .[۶۱ ،۶۱] دهند یم قرار یرتأث تحت

مختلف در ارتباب  یاهیگ جوامع راتییتغ نیچ در
 هکه نشهان داد   جینتها . شهد  سهیمقا ییهوا و آ  طیبا شرا
 ههای   هیه الجهذ  آ  از   تیه قابل لیبه دل ،یا بوته اهانیگ

 یمتهر ک تیحساس یعلف اهانینسبت به گ ،کخا مختلف
 اههان یگ زیه ن و دهنهد  یاز خود نشان مه  کیل خشدر مقاب
دارنهد   یمتهر ک تیحساس ای هبوت اهانینسبت به گ یچوب
 هکبود  نیا انگریب  ۶سودان در شدهانجام های یبررس. [۶0]
 زانیه بهه م  یگونهاگون  ههای   پاسه   مختلف گیاهی وامعج

 .[۶1] دهند یاز خود نشان م یبارندگ

                                                                                     
1  . Sweden 

در  یاهیگ پوشش رد یمیاقل عوامل یرتأث ةمطالع
 نیه ا انگریه ب زین رانیا خشک یمهن و کخش ةچند منطق
 ارینقهش بسه   یبارنهدگ  ،یمیاقل عوامل نیاز ب ،هکبود 
 شیه رو فصهل  بهارش  نقش هکنیدارد، ضمن ا یثرؤم

 .[4]است  شتریب سال مواقع ریسا به نسبت
 یگسهترده بهرا   طهور  بهاز سنجش از دور  ،امروزه

 نیه ا. شهود  یاستفاده م یاهیگ پوشش راتییتغ ییشناسا
 ،یاهیبازتا  خاص پوشش گ یریگ با اندازه ،ینولوژکت
 را یسهال  خشک از یناش بازتا  راتییتغ شناخت انکام
 اتیخصوصه  یبررسه . [۱] سهازد  یمه  فهراهم  اهانیگ در
 نیشهتر یب سهالم  اههان یگ هکه  دهد یم نشان اهانیگ یفیط

 در را بازتها   نیشتریو ب یآب و قرمز فیط در را جذ 
 و دهنهد  یمه  نشهان  خهود  از قرمهز  مهادون  و سبز فیط
 نقهش ها  آن لیلروفک زانیم و برگ اتیخصوص راتییتغ

اعهم از   ،یعامل هر و داردها  آن بازتا  زانیدر م یاساس
 دههد،  رییه تغ را بهرگ  اتیخصوصه  هکه  یماریب ایتنش 
 بازتها   نیا و گذارد یم یرتأث اهانیگ بازتا  رد ،میمستق
 انیه ب ناتهر اسهت. محققه    مادون قرمز مشخص ةیناح در
 موجهب  بهرگ  بلهو   ایه  یرطهوبت  های  تنش هک نندک یم
بازتها  در   اهشکه  ،جهه ینت در ،بهرگ و  ةحفهر  راتییتغ
 استفاده با ین،بنابرا .دشو می یکنزد قرمز مادون ةحدودم
 از یناشه  راتییه تغ تهوان  یمه  اههان یبازتها  گ  ةمطالع از

 ههای   پهژوهش  جینتها . [1۱] نمود یبررس را یسال خشک
 یا همهاهوار  ریتصهاو  از استفاده هک دهد یم نشان مختلف
 و آ  لیه تحل ههای   روش بها  یسهال  خشک مطالعات در
 .[۱] اردد مطابقت بسیار ییهوا

 رد یمیاقل عوامل یرتأث (رانی)ا یزکمر استان در
 جینتها  .دشه  یبررسه  یاهیه گ پیت چند یاهیگ پوشش
 و شیه رو فصهل  بهارش  هک استاز آن  کیحا مطالعه

 یابوتهه  اههان یگ دیه تول بها  کخها  یقبل رطوبت زانیم
 .[۳] دارند یخط ةرابط

بر حسب نوع پوشش منطقه،  ،که داد نشان مشاهدات
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 شیپها متفهاوت اسهت.    زیه ن یبارنهدگ  یرتأث یچگونگ
 هکههداد  نشههان لیههدر برز یاهیههگ پوشههش راتییههتغ
 ،یمیاقل راتییتغ به نشکدر وا یاهیگ پوشش راتییتغ

ت اسهت و  متفهاو  ،منطقهه  یاهیبسته به نوع پوشش گ
 یاهیه گ پوشهش  رد یمتفهاوت  راتیتهأث  یزمان بارنهدگ 
 .[0] منطقه داشت

 جهه ینت نیه ا بهه  زدیه  آبادمیدر ابراه پژوهشگران
شهش  بسهته بهه نهوع پو    ،بهارش  یرتأث هک افتندیدست 

 .[۶] متفاوت است ،یاهیگ
 پوشش راتییتغ یحاضر بررس ةمطالع از هد 

 یدر مناطق مرتع یبارندگ راتییدر پاس  به تغ یاهیگ
 ریبا استفاده از تصاو ،اصفهان رمیمس ةمنطق یو جنگل
 در هر یاهیگ پوشش راتییتغ .است ،لندست ةماهوار
ه  ۶۷۳۱ یهها  در طهول سهال   یاهیه گ ههای   پیاز ت یک
 شده است. یبررس ۶۷۱۱

 یشناسروش
 مطالعه مورد ةمنطق
 اسهتان  در رمیسهم  شهرسهتان  در مطالعهه  مورد مناطق
 دگهان لر شهرسهتان  توابع از فهیخلمال شهر و اصفهان
واقع شده اسهت. آ    یاریبخت و چهارمحال استان در

 یبنهد میتقسه  اسهاس  بهر  ،رمیشهرسهتان سهم   یو هوا
 و گهرم  ههای   جزء مناطق معتدل سرد با تابستان ،وپنک
جزء مناطق معتدل سرد  یو در ارتفاعات جنوب کخش

 ةمنطقه . در [۷] اسهت  کو خشه  کخن های  با تابستان
به ارتفاع و فاصهله از کهانون    یبارندگ راتییتغ رمیسم
 در کههه یطهور  بهه  ،دارد یبسههتگ یکوهسهتان  ربهارش پُ

 زانیه م رمیسهم  غربهی  جنهو   و جنهو   ههای   بخش
 بخهش امها در   ،رسهد  یم نیز متریلیم ۱۳1تا  یبارندگ
 ۷۱1بهه   زانیه م نیه ا ،ارتفهاع   اهشکه به علهت   ،یانیم

 فهه یخل مهال  در شههر  یبارندگ. ابدییم کاهش متر یلیم
 زانیم نیا لردگان ةحوزو در کل  متر یلیم ۳11 حدود
 بارش اعظم بخش .است متریلیم ۱61 نیانگیم طور به
 و زمسهتان  فصهول  درمنطقة مورد مطالعهه   در انهیسال
منطقة مورد  ارتفاع. [۶1]( 1و  ۶یها لک)ش است زییپا

از  ،و ستایدر سطح از باالتر متر 1611-1111مطالعه 
 یتهوران  و رانیه ا ةجهزء منطقه   ،یاهیه لحاظ پوشش گ

 ههای   و جنگهل  یمرتعه  یدر نهواح  یاسهتس همین ةمنطق)
 .[1۱] دشو می( محسو  یجنگل یدر نواح کخش
 
 های گیاهی  تیپ
 -فلورسهتیک تعیین نهوع تیهپ گیهاهی از روش    برای 

 ،مرتعی مورد مطالعهه  ِ  د. مکانشاستفاده  ۶فیزیونومیک
هکتهار   ۱1111حهدود   یمسهاحت  اب ،تیپ 4متشکل از 

شهرقی و   6۶° ۷6´تها  6۶° 11´بین طهول جغرافیهایی   
شمالی واقع شده اسهت و   ۷۶° 10 ´تا ۷۶° ۶۷´عرض
 – Astragalus sppههای گیهاهی       پترتیب دارای تیه  به

Stipa barbata ،Bromus tomentellus، Astragalus spp 

– Daphne mucronata ، وAstragalus spp – Scariola 

orientalis در تیهپ  است .Astragalus spp – Daphne 

mucronata ماننهد   ،سهاله  ههای یهک    گراسsquarrosa 
Boissiera، وفههور در زیههر اشههکو  مشههاهده  نیههز بههه

 Astragalus spp – Scariola orientalis  تیهپ  .ندشو  می
 (.۷ یافته قرار داشت )شکل در یک وضعیت تخریب

جنگلی مورد مطالعه بهه مسهاحت حهدود     ةمنطق
 6۶° ۶۳´تا  6۶° ۶4 طول جغرافیاییبین هکتار  ۶1111

شمالی واقهع شهده    ۷۶° ۶4´تا  ۷۶° ۶1´شرقی و عرض
در  Quercus brantiiتیپ جنگلی با فهرم درختهی    .است

 (.4 )شکل است دار مرتفع و شیب ةیک منطق
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 1۷۱۱ ـ 1۷۳۱ های  سال در رمیسم شهر یکآمبروترم یمنحن. 1 لکش

 

 

 
 1۷۱۱ ـ 1۷۳۱ های  سال در فهیخل مال  شهر یکآمبروترم یمنحن .2 لکش
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 مطالعه مورد یمرتع های  پیت .۷ لکش

 

 
 مطالعه مورد یجنگل  پیت .4 لکش

 یا ماهواره یها  داده
 یزمهان  یسهر  ۶1 تعداد ،یبارندگ راتییتغ شیپا برای
(  TMو +ETM های )سنجنده لندست ةماهوار ریتصاو
اول خردادمهاه   ةمه ین به مربوب ۶۷۱۱ تا ۶۷۳۱ سال از

 ،یاتمسفر  ،یهندس حاتیتصح یبترت به و شداستفاده 
 .دیگرد اعمالها  آن یرو یو توپوگراف

 یکروماتکپان باند نخست یهندس حیتصح برای
بهها  ۶:16111 یتوپههوگراف ةنقشهه+ بههه ETMسههنجنده 

 ریسها  و شهد  داده ثبهت  سهل یکپ 6/1 از متهر ک یخطا
 ریتصهو  بهه  سهل یکپ 6/1 از مترک یخطا با زین ریتصاو
 .شدند داده ثبت ورکمذ

با  ENVIافزار  نرم در ریتصاو یاتمسفر حیتصح
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 .[1۳]انجام شد  dark subtractionز روش استفاده ا
 بها  یتوپهوگراف  ةشنق از زین یتوپوگراف حیتصح در

( DEM) ۶ارتفهاع  یرقوم ةنقش ةیته یبرا ۶:16111 اسیمق
 در المبهرت  مهدل  از استفاده با حیتصح نیا و دشاستفاده 
 .[14]صورت گرفت  Erdas Imagineافزار  نرم

 

 ینیزم یبردار نمونه روش
و  یاهیههان پوشههش گیههارتبههاب م یبررسهه بههرای
 یهها   گونهه  پوشهش  تهاج زان یه ، میاهیه گ یها  شاخص

 یکسههتماتیس -یبهها اسههتفاده از روش تصههادف یاهیههگ
در ههر   یبهردار نقهاب نمونهه   نخستشد.  یریگ اندازه
در  ،سهس   شهد، ن یهی تع یتصهادف  طهور  به یاهیگ یپت

 از استفاده با نقطه -وش قدمت به رکطول چند ترانس
نقطهه در   ۶61ت )کترانسه  ههر  طول در برخورد نقاب

در  .[۶۶] شهد  انجام یبردار نمونه ت(کطول هر ترانس
ر در هه  یتصهادف  ةنقطه  ۶1تعهداد   نخستن مطالعه یا
ر یسل تصویکاساس ابعاد پ و بر شدن ییتع یاهیپ گیت

 یبهردار حداقل سهطح نمونهه   رْیو فرمول ز یا رهماهوا
 :[۶6]د یمحاسبه گرد

A P L
2

1 2 
از  اند عبارت یبترت بهP  و ،A، L رین رابطه مقادیه در اک

سطح نمونه خطای، میبردارحداقل ح یتصح یزان 
پ،سل(یکحسب پ بر یهندس ر یسل تصویکو ابعاد 
ر ین مطالعه از تصویه در اکنی. با توجه به ایا هماهوار
( ةسنجند

TM ستفاده ا 6/1 یمتر( با خطا ۷1×۷1ابعاد
 ۷۱11 یبردار نمونه یاز برایمورد نحداقل سطح  ،دیگرد

 ةشتر، در هر نقطینان بیاطم برای ین،بنابرا .استمتر مربع 
به سطح  ای قهو منط یمتر ۶61ت کترانس 4از  یتصادف
 (.6 لکشد )ش یبردار متر مربع نمونه ۳1۱61

 
 منطقه در یبردار نمونه روش .5 لکش

 یبارندگ یها  داده ةمحاسب
 ةماهیانه بها اسهتفاده از آمهار     یبارنهدگ  راتییتغ زانیم
و  یمرتعه  مناطق اطرا  در رمیسم یکنوپتیس  ستگاهیا
 ةمنطقه در اطهرا    فهه یخل مهال  یمهاتولوژ یلک ستگاهیا

 .شد یابیارز مطالعه ةدوردر  یجنگل
نسههبت بههه  یاهیههگ پوشههش راتییههتغ یبررسهه بههرای
محاسهبه   یزمهان  اسیمق 4در  یبارندگ زانیم یبارندگ
 :شد
و نیفهرورد  بارش مجموع: بهار فصل بارش زانیم 
 ؛بهشتیارد
اسهفند،  بهارش  مجمهوع : شیرو فصل بارش زانیم  

 ؛بهشتیو ارد ،نیفرورد
فصهول  بهارش  مجمهوع : سهرد  فصول بارش زانیم 
 ؛زمستان و زییپا
آخهر  تها  خردادماه از بارش مجموع: انهیسال بارش 
 .بعد سال بهشتیارد
 

 یاهیگ شاخص ةمحاسب
 ای هماهوار ریتصاو از ستفادها با یسال خشک شیپا در
 پوشهش  راتییه تغ ةمطالع یبرا یاهیگ های  شاخص از
 از( ۶001) ارانکو هم 1آپارائو. دشو  میاستفاده  یاهیگ
در بانهد قرمهز و مهادون قرمهز      اههان یگ بازتا  قیطر

1 . Digital Elevation Model               2. Appa Rao 

(

(

)
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 یسهال  خشک ةمحاسب یرا برا NDVIشاخص  یکنزد
 ةسههیمقا یبههرا قیههتحق نیهها در هکههنظههر گرفتنههد،  در
 .[۱] شداستفاده  یاهیگ پوشش راتییتغ

NIR RED
NDVI

NIR RED
 

 ةمحهدود مقدار بازتها  در   REDفرمول  نیا در
مقدار بازتها  در بانهد مهادون قرمهز      NIRقرمز و  باند
 رییه تغ+ ۶ و -۶ نیبه  شهاخص  نیا مقدار. است یکنزد
 مکمتهرا  یاهیه گ پوشش با شاخص نیا مقدار و ندک یم
و  کنهد  مهی  لیه م(  ۱/1 تا ۷/1 نیب+ )معموالً ۶ سمت به
. نهد کیمه  دیه تول ینفه م ریابرها و بر  و آ  مقاد یبرا
 موجهب  اههان یگ در فتوسهنتز  و اهانیگ یشاداب شیافزا
 امر نیا هک ،دشو  می یکنزد قرمز مادون بازتا  شیافزا
 .[1۱]را به دنبال دارد  NDVIمقدار شاخص  شیافزا

 
 و یاهیا گ پوشا   تاا   انیم یهمبستگ یبررس

 NDVI شاخص
از نقاب  یکدر هر یاهیگ پوشش راتییتغ یبررس برای
 هیه متهر ته  ۶61به شهعاع   یتورکو ةنقش یک شدهنییتع

از نقهاب در   یک در هر  NDVIشد و از مقدار شاخص 
 Erdas Imagineافههزار  در نههرم شههدهنیههیتع ةمحههدود

 انیه م یهمبستگ زانیم یبررس یشد و برا یریگ نیانگیم
 در. دیاستفاده گرد NDVIو شاخص  یاهیگ پوشش تاج
و درصهد پوشهش    NDVI شاخص ةرابطمحاسبات  نیا
 بیو ضهر  یبررس ونیبا استفاده از آزمون رگرس یاهیگ
R) نییتب

 ،یاهیه گ پوشهش  تهاج  درصهد  .شهد  محاسبه( 1
در هههر  NDVIو مقههدار شههاخص  ،(X) مسههتقل ریههمتغ

 ریه متغ (یمتر مربع ۳1۱61سطح ) یبردار نمونه ةمحدود
 در نظر گرفته شد. Y)) وابسته
 پوشهش  تهاج  یهمبستگ زانیم یبررس منظور به

 نیبهه یهمبسههتگ زانیههم NDVIو شههاخص  یاهیههگ
دو  بهه  NDVI یاهیه و شهاخص گ  یاهیه گ پوشش تاج

به  ه زنده یاهیو پوشش گ یاهیگ پوشش لک -صورت
  :شدمحاسبه  ریشرح ز

 یاهیکل پوشش گ = زنده + الشبرگ یاهانپوشش گ (۶)

 زنده یاهانپوشش گ=  فتوسنتزکننده ةزند یاهانگ ةیکل (1)

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 یاهیگ پوش  راتییتغ یبررس
 ریمقهاد  ،یاهیه گ پوشهش  راتییتغ زانیم یبررس یبرا

سهطح   )بها  یبردار نمونه تیسا ۶1در  NDVIشاخص 
شد و به عنوان مقدار  یریگنیانگیممتر مربع(  ۳1۱61
اسهتفاده   یاهیه گ ههای  پیاز ت یک هر NDVIشاخص 
 ههای   پیه در ت NDVIشاخص  ریمقاد ین،بنابرا .دیگرد

بههه  یمطالعههات یزمههان ةدور ریتصههاو همههةدر  گیههاهی
 راتییه تغ زانیه م ةمطالعه  یمحاسبه شهد. بهرا   کیکتف

 و NDVIشهاخص   یهمبسهتگ  زانیه م ،یاهیگ پوشش
 یمختلف بررسه  یزمان های  اسیدر مق یبارندگ ریمقاد

 گرفهت  صورت زین ونیرگرس یداریشد و آزمون معن
( و مقهدار شهاخص   X) مسهتقل  ریه متغ بهارش  زانی)م

NDVI وابسته ریمتغ (Y). 

 جینتا
 یاهیگ یها  پیت یاهیگ پوش  درصد

 طهور  بهه  نقطه ۶1 یاهیپ گیه در هر تکنیبا توجه به ا
 ۶61ت کترانسه  4ز از ین و در هر نقطه نییتع یتصادف
نقطهه در ههر    ۶61اسهتفاده شهده بهود )تعهداد      یمتر

 ةنقطههه ۱111 یاهیهههگ پیهههت ههههر در و تکترانسههه
ن یانگیه ت به عنوان مکترانس 4ن یانگیم ،(برداری نمونه

ن یهی تع یمربعه متهر   ۳1۱61ت یسا یکدرصد پوشش 
ت یسها  ۶1پ از درصد پوشهش در ههر   یشد. در هر ت

ن یهی پ تعیه و درصد پوشهش ههر ت   شد یریگ نیانگیم
مهورد مطالعهه    یاهیگ یها  پیج نشان داد تید. نتایگرد

و  ای نهه ب گویه کو تر یاهیه از جهت درصد پوشش گ
 (.۶ )جدول اند متفاوت گریکدیبا  یشیفرم رو
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 مطالعه مورد ةمنطق در زمین سطح پوشش ةدهندلکیتش یااجز درصد نیانگیم و نوع .1 جدول
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06/۶1 ۶1/1۱ ۱۷/۶۷ ------ ------ ------ ۱۳/1۱ ۳6/۶ 1۱/۶۶ ۱/۳ Astragalus spp – 
Stipa barbata 

۱1/16 ۷۳/10 ۳۱/۱ ------ ------ ------ 4/1 ------ ۶۷/۷6 61/1 Bromus tomentelluse 
۶۳/۷6 ۷۷/11 6۱/۶1 ------ ------ 41۶1 ۱/۶۶ ۳/1 ۷/1 11/۶۷ Astragalus spp – 

Daphne mucronata 
01/۷6 16/0 ۶/۶۶ ------ ------ ------ 14/۶۷ 4۱/0 0۱/۷ 1۳/۶4 Astragalus spp – 

Scariola orientali 
4۱/۶۷ ۱۱/۶0 1۱/۱ 111/1 ۷۷/۷۷ ------ ۶/4 ------ ------ 1۱/1۶ Quercus brantii 

 
 و یاهیگ پوش  تا درصد  نیب یهمبستگ زانیم

 یاهیگ شاخص
و  یاهیه گ پوشهش  تهاج  انیه م یهمبستگ زانیم یبررس

 تیسههها ۶1بههها در نظهههر گهههرفتن  NDVIشهههاخص 
در  هکه آن بهود   انگریب یاهیگ پیت هر در یبردار نمونه
 ورکمهورد مطالعهه شهاخص مهذ     یاهیگ های  پیت ةیلک

زنده  یاهیگ پوشش تاجبا درصد  یدار یمعن یهمبستگ
 4 در هایستگبهم نیا ةیلک هک یطور به ،دهد ینشان م

 در یاهیگ پیت 6درصد و در  ۶در سطح  یاهیگ پیت
 زانیه م گهرفتن  نظر در با. بود دار یمعن درصد 6 سطح

 پوشش تاجدرصد  نیب یهمبستگ زانیم از زین الشبرگ
 اسهته ک یاهیه گ پیه در هر ت NDVIو شاخص  یاهیگ
 (.1 )جدول شد

 

 و یاهیگ پوش  راتییتغ نیب یهمبستگ یررسب
 یبارندگ زانیم
 اریبس یمورد استفاده همبستگ یاهیگ شاخص هکآنجا  از
 آناز  ،زنده نشان داده اسهت  یاهیگ پوشش تاجبا  یخوب
 به نشکدر وا یاهیگ پوشش راتییتغ زانیم یبررس یبرا
 نوسهان  زانیم داد نشان جینتا. دشاستفاده  یبارندگ زانیم

در  ،و اههان یگ ینگیسهبز  زانیدر م ینقش مهم یگبارند

( NDVI) شدهنرمال یاهیشاخص گ یمّک راتییتغ ،جهینت
 بهه  یاهیه گ ههای   پیه از ت یکهر  رمیسم ةمنطق در. دارد
 فهرم  هکنشان دادند  یمتفاوت های نشکوابارش  ییراتتغ
از عوامل نوسهانات پوشهش    یاهیگ  ةو نوع گون یشیرو
زمان بارش  یبارندگ مقدار جز هدر منطقه بود و ب یاهیگ
 برنشان داد.  یاهیگ پوشش راتییدر تغ یثرؤم نقش زین

 ههای   پیت ،مختلف یاهیگ های  پیت یِبررس جینتااساس 
 ندبارش فصل بهار داشت ارا ب یهمبستگ نیشتریب یمرتع
 نیمتههرک Quercus brantii یجنگلهه پیههت راتییههو تغ

 زانیههم را بهها بههارش فصههل بهههار نشههان داد.  یوابسههتگ
 فهرم  حسهب  بهر  یمرتعه  ههای   پیه ت نیدر به  یهمبستگ
 گریدیکه منطقهه بها    طیو شرا ،یاهیگ ةگوننوع  ،یشیرو

 Bromus tomentellus پیه ت هکه  یطهور  بهه  ،بود متفاوت
. دش یمعرف ینسبت به بارندگ یمرتع پیت نیتر حساس

شهاخص   راتییه بهار و تغ یبارندگ نیب یهمبستگ زانیم
NDVI های پیت در یبترت به Astragalus spp – Daphne 

mucronata، Astragalus spp – Stipa barbata، و 
Astragalus spp – Scariola orientalis افههتی اهشکهه، 

 – Astragalus spp ةافته یبیه تخر پیه ت در هکه  یطور به
Scariola orientalis یبارندگ زانیبه م یهمبستگ نیمترک 

 (.۷ )جدول شد دهید
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 ةدهندنشان جدول درون اول اعداد .یاهیگ های  پیت از یک هر در NDVI شاخص یاهیگ پوشش تاج نیب یهمبستگ زانیم .2 جدول
r) نییتب بیضر ریمقاد

 (value-p) یداریمعن آزمون ةدهندنشان پرانتز داخل اعداد و است( 2

 یاهیپ گینام ت زنده اهانیگ ةیکل یاهیگ پوش  لک

(۳1/1)1۶۳/1 **(1۶1/1)۱1/1 Astragalus spp – Stipa barbata 

(4/1)0۷/1 *(1)۱۶۳/1 Bromus tomentellus 

(6۷/1)141/1 *(1)۱0۶/1 Astragalus spp – Daphne mucronata 

(۶/1)1۱/1 *(11۶/1)۳۱1/1 Astragalus spp – Scariola orientalis 

(116/1)۱۷/1 *(1)۱۶1/1 Quercus brantii 

  دار یمعن درصد پنج سطح در** دار یمعن  درصد یکسطح  در*

 
 ةدهندنشان جدول درون اول اعداد .یاهیگ های  پیت از یک هر در یبارندگ و NDVI شاخص راتییتغ نیب یهمبستگ زانیم .۷ جدول

r) نییتب بیضر ریمقاد
 (value-p) یداریمعن آزمون ةدهندنشان پرانتز داخل اعداد و است( 2

 نام تیپ گیاهی بارش فصل بهار بارش فصل روی  سردبارش فصول  بارش سالیانه
**(1۷4/1)۷۳6/1 (16۷/1)۷1۱/1 (160/1)۷۶۶/1 (۶10/1)1۷۳/1 Quercus brantii 
(۷6۶/1)10۳/1 (۱6۱/1)11۷/1 (۶۶۶/1)16۳/1 *(116/1)66/1 Astragalus spp – Stipa barbata 
(۶0۳/1)۶۳۱/1 (4۱۷/1)16۷/1 **(1۷۷/1)4۶1/1 *(11۶/1)۳۶/1 Bromus tomentellus 
(۶۱۷/1)۶۱۱/1 (4۷6/1)1۱0/1 **(140/1)۷۱۱/1 *(111/1)۱۷1/1 Astragalus spp – Daphne mucronata 
(۶۷۱/1)11۱/1 (۷1۶/1)۶۶۱/1 (11۱/1)۶۳/1 **(1۶۳/1)46/1 Astragalus spp – Scariola orientalis 

  دار درصد معنی پنجسطح  در** دار سطح یک درصد معنی در*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث
آن  انگریب یاهیگ مختلف های  پیدر ت یهمبستگ زانیم

در  یعامل مهم یشیو فرم رو یاهیگ ةگوننوع  هکبود 
 یبارنهدگ  راتییمناطق مختلف از تغ یریپذیرتأث زانیم
 فرم اثر انگریب زیاز مطالعات ن یاریبس. رود یم شماربه
در  یارنهدگ ب راتیثأدر ته  یاهیه گ ةگونو نوع  یشیرو

 .[1۶ ،۶1 ،6]استمنطقه 
 یجنگله  پیه ت در ،دشه اشهاره   هکه طهور   همان

Quercus brantii  رینسههبت بههه سهها ،انهیبههارش سههال 
 یرتهأث  بههاره  بهارش  و شهتر یب یرتهأث  ،یاهیه گ های  پیت
 یجنگله  ةه در منطقه که است ن آ ،لیدل ؛داشت یمترک
قهادر بهه    ،قیه عم ههای   شهیر دارابودن لیبه دل ،اهانیگ

 هکنیعالوه بر ا ،اند کخا یعمق رطوبت از بهتر ةاستفاد

 یوابسهتگ  زیه ن سهبز  شهه یدرختهان هم  درختانْ نیب در
 شدهانجام مطالعات .[۶۱]دارند بارش زانیبه م یمترک
سهبز   شهه یهم ههای  جنگل داد نشان یجنگل مناطق در
 دارنهد  یبارنهدگ  زانیه را با م یهمبستگ زانیم نیمترک
 یرتأث نیشتریبارش فصل بهار ب یمرتع مناطق در. [۶۷]
 ریسههها .منطقهههه نشهههان داد یاهیهههگ پوشهههش رد را

 انگریه ب یهز ن یمرتعه  منهاطق  در شدهانجام های بررسی
 ،11 ،۶4 ،۳ ،4] اسهت  فصل بههار  یبارندگ مهم نقش
 ،یاهیه گ ةبسته به نوع گونه  ،زین یمرتع مناطق در. [1۶

بها   یاهیه گ های شاخص راتییتغ زانیم نیب یهمبستگ
 ةمنطق یمرتع های پیت نیدر ب .است متفاوت گریدیک
 فههرم لیههدل بههه ،Bromus tomentellus پیههت رمیسههم
 نیشهتر یب افشهان  اییشهه ر یسهتم با س ،یگندم یشیرو
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 انیه ب توان یم نیچن را آن لیدل. داد  نشان را یهمبستگ
 ههای  سهاقه  داشهتن  لیه دل بهه  ،ای تهه بو اهانیگ هک ردک

 ،رطوبت در سهاختمان خهود   یدار نگه انکو ام یچوب
 ها گراس و ساله یک اهانینسبت به گ یشتریمقاومت ب

 ریسها  .دهنهد  یمه  نشهان  خود از یسال خشک مقابل در
 زانیه م هکه  اسهت  نآ انگریه ب گرفتهامانج های  پژوهش
 ههای   پیه ت ریسها  به نسبت گراسلند مناطق تیحساس
 .[1۷ ،11 ،۱] است ادتریز یاهیگ

 Astragalus spp – Daphne پیههههههههههههت در
mucronata منطقه را گون بها فهرم    یشیاگرچه فرم رو

 هبه  ،دههد  یم لکیتش ای چهدرخت فرم با دافنه و ای تهبو
 نیزمه  سهطح  در سهاله  یهک  ههای  گهراس  وجهود  دلیل
 – Astragalus spp پیه ت به نسبت پیت نیا تیحساس
Stipa barbata ةافتههیبیههتخر پیههت. اسههت شههتریب 

Astragalus spp – Scariola orientalis نیمتهههههههرک 
بههار نشهان داد. در    یبارندگ راتییرا به تغ یهمبستگ

 لیه از دال یکهی  کخا ةافتیشیفرسا طیشرا منطقه نیا
 یبارنهدگ  زانیبا م یاهیگ پوشش مک یهمبستگ اصلی
 کخها  منهاطق  هگونه  نیه ا در رایه ز ،رود یمه  شهمار به

از خهود نشهان    یدر مقابل بارنهدگ  یخوب یرینفوذپذ
از آ  به صهورت ههرزآ     یشتریب حجم و دنده ینم
خهود پوشهش    ،یاز طرفه  .شهود  یمه  خارج ستمیاز س
و نفهوذ   یدر جههت اثربخشه   یثرؤم عامل زین یاهیگ

 ین،بنهابرا   ،است مرتع ردکعمل شیو افزا یآ  بارندگ
 زیه ن باران آ  نفوذ نزایاز م یاهیگ پوشش بیتخر با
را  منطقهه  کخها  طیشهرا  زیه ن محققان. شود یم استهک

 یبارنهدگ  بهه  اههان یگ نشکه از عوامل مهم در وا یکی
 .[16 ،1] دندکر یمعرف

در  یمهمههه نقهههش زیهههن یتوپهههوگراف طیشهههرا
 پیه ت در. دارد اههان یگ نشکه بهارش و وا  یرینفوذپذ

Quercus brantii هکه  دشهو   می باع  منطقه ادیز بیش 
 نهزوالت  تهأثیر  و باشهد نداشهته   یخوب نفوذ باران آ 

 بهر   صورت به بیشترمنطقه  نیا در هک ،سرد فصول
 .باشد یشترببه بارش فصل بهار  نسبت ،است

 یریگ جهینت
  شهاخص  داد نشهان  حاضهر  قیتحق جینتا ،یلک طور به
 زانیههبههاال بهها م یهمبسههتگ لیههدل بههه ،NDVI یاهیههگ

 راتییههتغ یبررسهه و مطالعههه در ،یاهیههگ پوشههش تههاج
مخصوصهاً   ،یمه یاقل های  دهیدر اثر پد یاهیگ های  پیت

 ،دههد  یمه  نشان خود از یخوب یاربس کارایی ،یبارندگ
 دهیه پد نیه ا شیو پها  یبنهد پهنهه  در آن از توان یم هک

پوشهش   یهمبسهتگ  زانیم ،منطقه نیا در. دکراستفاده 
مختلف نشان داد  یزمان های  اسیمق یو بارندگ یاهیگ
 زمهان  منطقهه،  طیمختلف شهرا  یاهیگ های  پیت در هک

 در ینقهش مهمه   یاهیه گ ةگون و نوع فرم و ،یبارندگ
 هر منطقه داشهت. در  یاهیگ پوشش بر بارش راتیثأت

 تهوان  یمه  یاهیگ پوشش شناخت و مطالعه با ین،بنابرا
 یسال خشک طیشرا در ریپذبیآس و حساس های  پیت
از  یناش خسارات اهشکداد و در جهت  صیتشخ را
 .دکر یزیر برنامه یعیطب های  عرصه در دهیپد نیا
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