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تاریخ پذیرش4931/1/41 :

چکیده
ارزیابی ارتباط کمی بین الگوی پوشش گیاهی و عناصر اقلیمی یکی از کاربردهای سنجش از
دور در مقیاس جهانی و منطقهای است .مطالعه بارندگی یک منطقه و اثرات مخرب یا مفیدی
که بر جا میگذارد ،شرایط را برای برنامهریزی و حفظ و حراست از آن محیط ،مدیریت بهتر
خاک و شناخت وضعیت پوشش گیاهی فراهم میکند .بارش پدیدهای است اقلیمی که مقدار آن
در مکان پیوسته تغییر میکند .برای انجام این پژوهش از دادههای بارش روزانه  63ایستگاه
اقلیمی منطقه زاگرس در بازهی زمانی  0222تا  0202میالدی و تصاویر ماهواره  MODISو
 TRMMاستفاده شد .به همین منظور برای رسیدن به نتیجه مطلوب ،منطقه مورد مطالعه را به
سه قسمت ،منطقه دارای سبزینگی حداکثر ،متوسط و حداقل تقسیم شده است .با توجه به
اینکه بیشترین تراکم سبزینگی در ایران در ماه می میباشد ،اخذ و بررسی تصاویر ماهوارهای
به نحوی بوده است که محصولهای  03روزه پوشش گیاهی تمام روزهای ماه میرا پوشش
دهند و بهتوان در برآورد درستی رسید و بر اساس آن نیز روزهای بارشی همان بازه زمانی (06
آوریل تا  9ژوئن) انتخاب شده است .سپس برای هر دوره  03روزه با دوره زمانی  00سال یک
میانگین به دست آورده که در مجموع برای هر فاکتور سه تصویر برای هر  03روزه مطالعه
گردید .نتایج بررسیها نشان میدهد که مناطق با بارش بیشتر دارای سبزینگی بیشتری بوده و
در بیشتر موارد تغیی رات مکانی بارش باعث تغییر در میزان میانگین سبزینگی شده و همچنین
شبیهسازی دادههای بارش ماهوارهای با سبزینگی نسبت به بارش ایستگاهی سبزینگی
باالتری را پیشبینی میکند.
واژگان کلیدی :سبزینگی پوشش گیاهی ،بارش ،تصاویر ماهوارهای ،زاگرس.

مقدمه
نوسانهای اقلیمی اهمیت زیادی برای دینامیک پوشش گیاهی در مقیاس جهانی و منطقهای دارند .تخمین ویژگیهای
پوشش گیاهی نظیر شاخص میزان سبزینگی پوشش گیاهی ) (NDVIیکقدم مهم در تعیین اقلیم یک منطقه است.
 نویسنده مسئول:

Email: farajzam@modares.ac.ir
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سیستمهای سنجش از دور قابلیتهای بسیار مناسبی برای بررسی روند تحوالت پوشش گیاهی را دارا میباشد.
سیستمهای سنجش از دوری این امکان را میدهد که در مناطقی که به علتهای چون کوهستانی بودن ،درهای و ،...
امکان بررسی میدانی و نصب ایستگاههای اقلیمی وجود ندارد ،راه را برای مطالعه در این مناطق و در سطح گسترده
تسهیل کند .استخراج اطالعات دقیق و بهنگام از دادههای سنجش از دوری جهت تولید نقشههای کاربری و پوشش
اراضی در سطح ملی و پایش سرزمین بخصوص با استفاده از دادههای سری زمانی تصاویر  MODISبسیار معمول و
نقش بسیار مهمی در برنامهریزی در بخشهای منابع طبیعی ،کشاورزی و محیطزیست بازی میکند .چرا که این
اطالعات و نقشهها بهطور قابل مالحظهای متفاوت از دیگر دادهها و اطالعات بزرگ مقیاس پوشش اراضی میباشند که
به ارائه نقشه بر اساس مجموعهای از تک کالس اطالعاتی و گسسته در یکزمان خاص میپردازند .مودیس یک
سنجنده با میدان دید وسیع است که توسط هر دو ماهواره آمریکایی  Terraو  ،Aquaحمل میشود .این سنجنده هر 4
الی  2روز یکبار یک پوشش کامل در  91باند تولید میکند .ماهواره  Terraدر زمان  41:91و ماهواره  Aquaدر زمان
 49:91از استوا میگذرد .به این ترتیب دو دستگاه  MODISمیتوانند در گردآوری اطالعات مربوط به تغییرات روزانه در
رادیانس فراز آمده که با مشخصهها و شرایط سطح زمین ،متغیرهای سطح زمین ،متغیرهای اقیانوسی و جوی مرتبط
هستند ،به کار گرفته شوند .از کاربردهای مودیس میتوان به استفاده از اطالعات آن برای بررسی مواردی چون قطع
درختان جنگلی ،مرزبندی صحراها و مناطق خشک زمین ،بررسی تغییرات آبوهوای سطح زمین مانند رطوبت و دما و
همچنین سطح پوشش گیاهی از طریق مودیس قابل بررسی است (رسولی.)4911،
بارش پدیدهای است اقلیمی که مقدار آن در مکان پیوسته تغییر میکند .تغییرات بارشی تحت تأثیر عوامل بارشی و
سیستمهای بارانزا میباشد؛ این عوامل سبب به وجود آمدن رژیمهای مختلف بارشی در مناطق مختلف شده است.
پراکندگی جغرافیایی قلمرو این رژیمهای بارشی نشان میدهد که تفاوت رژیمهای بارش ایران عمدتاً متأثر از عرض
جغرافیایی است .جنگلهای زاگرس از جمله مناطق مهم و با ارزش منابع طبیعی کشور ایران است که در سطح 5/2
میلیون هکتار آن ،بالغ بر  431گونه درختی و درختچهای وجود دارد ( فتاحی .)4911 ،بارندگی این ناحیه از  111میلیمتر
در قسمتهای شمالی تا  911میلیمتر در قسمتهای جنوب غرب در نوسان است که این تفاوت در میزان بارندگی باعث
تفاوت در تراکم پوشش گیاهی در منطقه میباشد؛ تراکم پوشش گیاهی متفاوت دارای انعکاسهای متفاوتی در طول موج
طیف الکترومغناطیسی است ،بهطوری که پوشش گیاهی تنک در مقایسه با پوشش گیاهی متراکم دارای انعکاس پایینی
در طیف الکترومغناطیسی میباشد.
در طول سه دهه گذشته کاربرد نسبتهای مختلف طیفی باندهای انعکاسی در مطالعه منابع طبیعی بهویژه پایش
پوشش گیاهی در مقیاس منطقهای و جهانی بهطور گستردهای افزایش یافته است .نتایج نشاندهنده ارتباط خوب
بارشهای جوی یک ناحیه با تراکم پوشش گیاهی میباشد .مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است؛ مطالعه
 NDVIبارش و رطوبت خاک در بوتسوانا نشان داد که همبستگی بین  NDVIو بارش زمانی باالست که NDVI
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بهوسیله رطوبت خاک کنترل شود (فارار و همکاران .)4331 ،همبستگی دما و  NDVIدر نبراسکای ایالت متحده آمریکا
همبستگی باالیی را بین  NDVIبا درجه روز و دمای خاکنشان داد (یانگ و همکاران .)4331 ،همچنین در جنگلهای
بامبو شاخص پوشش گیاهی نرمال شده) (NDVIدارای همبستگی ضعیفی با رطوبت است ،ولی با این حال شاخصهای
پوشش گیاهی دیگری مانند شاخص) (PVIو شاخص پوشش گیاهی ) (SAVIکه از پارامترهای خاک تأثیر میپذیرند،
همبسته میباشد .این نتایج نشان میدهد در اقلیمهای مختلف نوع ،میزان ،و روند همبستگی شاخصهای گیاهی متفاوت
است (دوو و همکاران .)2141 ،استفاده از دادههای سری زمانی لندست و  MODISبرای طبقهبندی پوشش جنگلی
نشان دادند که شاخص  NDVIنمیتواند در بهبود دقت طبقهبندی دادههای سنجش از دور مؤثر باشد (جیا 4و همکاران،
 .)2141بهطورکلی ،شناخت چگونگی روند تغییرات اقلیمی بهویژه روند تغییرات بارش از جمله مواردی است که در
سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران علوم جوی قرار داشته است .بدون توجه به اینکه یک مکان در اقلیم مرطوب و یا
خشک قرار داشته مطالعات انجام گرفته در این زمینه نمیتواند کارآمد باشد .آگاهی از روند تغییرات بارش یک مکان
میتواند بسیاری از مدیران و مجریان مرتبط با آب را نسبت به تصمیم گیرهای آینده خود در ارتباط با پروژههای عمرانی
یاری دهد .بررسی روند تغییرات جنگلهای شرقی تایلند با استفاده از تصاویر ماهوارهای و نقشه توپوگرافی مشخص کرد
که تغییر کاربری جنگل به سایر کاربریها باعث تخریب جنگل شده است (کانبوم .)4331 ،استفاده از دادههای دما و
بارش ،وردایی سالیانه  NDVIنشان داد که در عرضهای متوسط به باال ،رشد پوشش گیاهی به دلیل افزایش دما بیشتر
شده است (کاواباتا 2و همکاران .)2114 ،در مطالعهای نقش پوشش گیاهی ،توسط تصاویر ماهوارهای لندست در
خشکسالیهای حوزه آبریز ندوشن یزد مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که در سال  4914که سال
بارانی این منطقه بوده ،میزان افزایش تولید ساالنه مرتع یا به عبارتی دیگر ،افزایش جوانههای دارای سبزینه در منطقه
مورد مطالعه تحت تأثیر مستقیم میزان بارندگی در همان سال میباشد .بنابراین در سال ( 4913سال کاهش بارش) که
بارندگی ناچیزی گزارش شده است ،نباید انتظار ظهور پوشش سبز در منطقه داشت (عبداللهی .)4915 ،تغییرات سطح و
پوشش گیاهی کویر سیاه کوه یزد با استفاده از تصاویر  TMو +ETMبررسی شد .در این مطالعه از  5شاخص NDVI

 SAVI PVI, NRVI, RVI,استفاده کردند ،نتایج نشان داد که شاخص  NDVIبهترین شاخص برای تهیه نقشه
پوشش گیاهی میباشد (یمانی و همکاران .)4911 ،تحلیل آستانه اقلیمی برای رشد مراتع با استفاده از دادههای سنجش
از دور ،نیز نشان داد که در همه سطوح تراکم زاگرس ،رطوبت نسبی بیش از  11درصد باعث افزایش مقدار NDVI

میشود .همچنین در زمستان نقش اصلی در افزایش  NDVIعنصر دما ،و در تابستان عنصر بارش ایفا میکند .این در
حالی است که در بهار هر دو عنصر بارش و دما تأثیر موازی دارند (فرج زاده و همکاران .)4913 ،همچنین ارزیابی اثر
عوامل اقلیمی بر پوشش گیاهی زاگرس مشخص کرد که پوشش گیاهی زاگرس رگرسیون چند متغیره ضریب تأثیر
رطوبت نسبی حداکثر ،میانگین و حداقل را در اغلب ماههای ژانویه تا اکتبر  2111نشان میدهد .اما عوامل اقلیمی بارش
Jia
Kavabata
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و دمای حداقل نقش خیلی کمتری در برآورد  NDVIداشتهاند و شروع رشد گیاه در مراتع کم تراکم  41-25درصد تحت
تأثیر ارتفاع به چند ماه زودتر یعنی ماه مارس منتقل شده است ،درحالیکه در ارتفاعهای باالتر ،سطوح متراکمتر شروع
رشد گیاه در ماه می اتفاق افتاده میافتد (فرج زاده و همکاران .)4913 ،همبستگی  NDVIبا رطوبت نسبی (میانگین و
حداکثر) و دمای حداکثر باالتر است .اما با بارش و دمای حداقل پایینتر است و تأثیر آبوهوای گرم بر روی NDVI

بیشتر از فصل سرد بوده است (فرج زاده و همکاران .)4913 ،رابطه نوسانهای بارندگی و تغییرات پوشش گیاهی در دوره
زمانی  4331تا  2111در بخشی از مراتع استان یزد مورد مطالعه قرار گرفت .در این پژوهش از اطالعات بارندگی ماهانه
ایستگاههای هواشناسی و تصاویر ماهواره  NOAAاستفاده شده است .نقشههای بارندگی با استفاده از روشهای زمین
آمار تهیه و تحلیلهای آماری بین تصاویر ماهوارهای و نقشههای بارش انجام شد .نتایج بهدستآمده بیانگر ارتباط معنادار
تیپهای پوشش گیاهی فورب و گراس با نوسانات بارندگی و عدم ارتباط یا ارتباط ضعیف تیپهای بوتهزار ،درختی و
درختچهای با بارندگی میباشد (حسینی و همکاران.)2144 ،
با توجه به مطالعات ذکر شده همواره مقدار  NDVIتحت تأثیر مستقیم شرایط آبوهوایی است که با توجه به میزان
بارش و شرایط رطوبتی محیط مقدار آن متفاوت است که این تفاوت در میزان سبزینگی انعکاس طیفی متفاوتی را به
همراه دارد که بهخوبی توسط ابزار سنجش از دور قابل ثبت است؛ بهطورکلی هدف این پژوهش ،تحلیل نقش ویژگیهای
بارش ماهوارهای  TRMMو بارش ایستگاهی با سبزینگی پوشش گیاهی منطقه زاگرس با دوره زمانی  41روزه در ماه
می (پوشش کامل ماه می در بازه زمانی  )2111-2141میباشد .با توجه به اینکه پژوهش در زمینه بررسی و تخمین
مقدار ) (NDVIو استفاده از تصاویر ماهوارهای ،توسط پژوهشگران زیادی انجام گرفته است؛ در این پژوهش که اساساً
به بررسی ویژگیهای بارشی و اثراتی که متقابالً بر میزان سبزینگی پوشش گیاهی دارد ،با توجه با روش کار و استفاده از
تصاویر ماهوارهای  MODISو  ،TRMMمیتوان گفت اولین کار در این زمینه محسوب میشود.
دادهها و روش مطالعه
محدوده مورد مطالعه در این پژوهش ،از جنوب پیرانشهر (واقع در آذربایجان غربی) به طول جغرافیایی  15درجه و عرض
 91درجه شروع و در جنوب و جنوب شرقی با حد پایین  52درجه  91دقیقه طول جغرافیایی و  23درجه عرض جغرافیایی
پایان مییابد  .با توجه به گستردگی منطقه زاگرس ،که از شمال غرب کشور شروع شده و تا جنوب شرق ادامه دارد و در
قسمتهای مختلف آن شرایط آبوهوایی متفاوتی حاکم است ،این منطقه به سه قسمت تقسیم شده است .منطقه یک
(منطقه دارای حداکثر سبزینگی) شامل استانهای آذربایجان غربی ،زنجان و کردستان میباشد که با توجه به موقعیت
جغرافیایی و اقلیمی ،در این مناطق با حداکثر ریزشهای جوی وجود دارد .منطقه دو (منطقه دارای سبزینگی متوسط) در
این پژوهش شامل استانهای واقع در غرب و جنوب غرب کشور (کرمانشاه ،ایالم ،خوزستان ،همدان ،اراک ،لرستان)
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میباشند .منطقه سه (منطقه دارای حداقل سبزینگی) استانهای چهار محال بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد و فارس
میباشند که در این استانها در ماه می نزول کمتر بارش قابل مشاهده است.

مأخذ :نگارندگان

شکل  :0نقشه موقعیت ایستگاهی و ارتفاعی منطقه مورد مطالعه

بهمنظور بررسی تحلیل نقش بارش بر روی سبزینگی پوشش گیاهی از دادههای بارش روزانه  91ایستگاه سینوپتیکی
و اقلیمی با طول دوره آماری ( )2141-2111مورد استفاده قرار گرفته است .برای برآورد سبزینگی ماه می به علت وجود
حداکثر سبزینگی در این ماه در منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است .در این مطالعه از مجموع بارش  41روزه که از 22
یا  29آوریل تا  1یا  3ژوئن را در بر میگیرد استفاده شد .از آنجایی که دوره مطالعاتی  44سال میباشد سعی شده است
انتخاب ایستگاههای اقلیمی به نحوی باشد ،که دارای پراکندگی نسبی و همچنین  44سال دادههای اطالعاتی باشد ،با
این وجود در برخی از استانها دو یا سه ایستگاه اقلیمی دارای چنین ویژگیهایی بودهاند و در مجموع اطالعات
ایستگاهی به  91ایستگاه سینوپتکی که دارای  44سال دوره آماری میباشند محدود شد .تصاویر ماهواره مورد استفاده در
این پژوهش مربوط به سنجنده  MODISکه از وب سایت این ماهواره اخذ شده 9و ماهواره  TRMM1میباشد که در
مجموع  33تصویر محصول  41روزه ) (MOD13A2از سنجنده  MODISبا قدرت تفکیک  4کیلومتر و  521تصویر
روزانه از ماهواره  TRMMقدرت تفکیک  12125درجه استخراج شد .پس از اخذ تصاویر  NDVIو  TRMMاز وب
http://modis.gsfc.nasa.gov/
http://pmm.nasa.gov/trmm
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سایت این ماهوارهها آنها را در محیط نرمافزار  GISیکپارچه گردید .بعد از آن منطقه مورد مطالعه را به سه قسمت
حداکثر ،متوسط و منطقه دارای حداقل سبزینگی تقسیمشده است .بعد از تقسیم منطقه برای محاسبه  NDVIضریب
 121114اعمال شده است و برای خروجی گرفتن از این تصاویر آنها را با نقاط  12125درجه استخراج شدهاند تا بر اساس
این نقاط دادههای سبزینگی استخراجشده و همچنین تعداد نقاط تصاویر یک کیلومتری  NDVIرا کاهش داده (در هر
منطقه بالغ بر  11هزار نقاط ثبت سبزینگی وجود داشت) تا به نتیجه دلخواه رسیده شود .دادههای بارش ایستگاهی نیز
ابتدا در نرمافزار  Excelبهصورت مجموعه  41روزه مرتبشده است .پس از آن الیه درونیابی شده را به یکالیه
رستری تبدیل کرده و از آن دادههای  1/25درجهای استخراج گردیده است .از تصاویر  NDVIو بارش ماهوارهای و
ایستگاهی همبستگی فضایی آنها محاسبه و همچنین محاسبه همبستگی با تأخیر زمانی برای هرکدام از مناطق
بهدستآمده است و از خروجی دادههای نقطهای ،میانگین بارش و  NDVIمحاسبه شده است .بعد از طی این مراحل در
محیط  ArcGISبا توجه به دادههای که استفادهشده است برای هر دوره زمانی یک میانگین از مجموع آنها به دست
آورده شده و از خروجی نقطهای آنها برای هر سه دوره میانگینگیری انجام شده و بر روی نمودار نشان دادهشده است.
برای پیشبینی سبزینگی با دادههای بارش ماهوارهای و ایستگاهی از روش رگرسیون وزندار جغرافیایی  GWR5استفاده
شده است .روش رگرسیون وزندار جغرافیایی یکی از روشهای رگرسیون موضعی است .در مطالعات پهنهبندی میانگین
 25ساله بارش ساالنه در ترکیه ،با محاسبه ضریب همبستگی بین مقدار پیشبینی شده و الگو شده مشخص شد که
روش وزندار جغرافیایی با ضریب تعیین  11درصد در مقایسه با روش کریجینگ و کوکربیجینگ به ترتیب با ضرایب
تبیین  54و  11درصد کمترین مقدار خطای پیشبینی شده را به خود اختصاص داده است(گوندوگدا و همکاران).

نتایج و بحث
با توجه به شکل  2که میانگین تغییرات پوشش گیاهی ،بارش ماهوارهای و ایستگاهی را نشان میدهد میتوان دریافت
که در منطقه یک از سال  2115 -2111میانگین سبزینگی تغییرات اندکی داشته در حالی که در این سالها بارش دچار
کاهش و افزایش شدید بوده است .بیشترین میانگین بارشی ثبتشده در این دوره آماری برای بارش ماهوارهای و
ایستگاهی در سال  2111میباشد .حداقل بارشها در سال  2111ثبتشده که متناسب با آن سبزینگی نیز کاهش داشته
است و حداقل سبزینگی در این سال میباشد .افزایش بارش ماهوارهای در سال  2113و  2141باعث تغییر در میزان
سبزینگی شده و افزایش پیدا کرده است .همانگونه که شکل  9نشان میدهد حداکثر میانگین سبزینگی در  41روز اول
بوده که بیشترین تراکم آن در جنوب غرب منطقه میباشد و بارش ماهوارهای در  41روز اول حداکثر میانگین را ثبت
کرده که بیشترین تراکم آن در جنوب شرق ،جنوب غرب و شمال غرب منطقه است و بارشهای ایستگاهی نیز حداکثر
میانگین را در  41روز اول داشته که تراکم بیشتر آن در جنوب غرب ،غرب و شمال غرب منطقه است.
Geographically Weighted Regression
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مأخذ :نگارندگان
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1

مدلسازی تغییرات شاخص سبزینگی پوشش گیاهی با بارشهای جوی در منطقه زاگرس /فرج زاده و ...

1

50
45
40
35
30
25
20
15

مأخذ :نگارندگان

10

شکل  :6نمودار میانگین پوشش گیاهی ،بارش ماهوارهای و ایستگاهی در منطقه یک

طبق شکل  1که نمودار میانگین سبزینگی با بارشها در منطقه دو میباشد از سال  2111-2112سبزینگی تغییرات
اندکی داشته در صورتی که در این سالها بارش تغییرات زیاد کاهشی و افزایشی داشته است؛ افزایش بارش در سال
 2111باعث افزایش در میانگین سبزینگی شده که در این سال بیشترین سبزینگی را داشته و کاهش بارش در سال
 2111سبزینگی را تحت تأثیر قرار داده و باعث کاهش آن نسبت به سال قبل بوده است و همچنین بارش ماهوارهای در
سال  2113و  2141نسبت به سال قبل افزایش داشته که در این سالها نیز سبزینگی افزایش پیدا کرده است .همانگونه
که شکل  5نشان میدهد بیشترین میانگین سبزینگی در  41روز اول بوده که بیشترین تراکم آن در شمال غرب و شمال
منطقه میباشد و همچنین حداکثر میانگین بارش ماهوارهای در  41روز اول است که بیشتر در شمال ،جنوب شرق و
مرکز منطقه بوده و بارش ایستگاهی نیز در  41روز اول حداکثر میانگین را داشته که بیشتر در شمال ،جنوب شرق و مرکز
منطقه میباشد.
در شکل  1نشان میدهد از سال  2111-2112سبزینگی تغییرات اندکی داشته در صورتی که در این سالها بارش با
تغییرات زیاد کاهشی و افزایشی روبهرو بوده است .حداکثر بارش ثبتشده در این دوره در سال  2111بوده در حالی که در
این سال سبزینگی نسبت به سال قبل تغییراتی نداشته است .کاهش بارش در سال  2111باعث کاهش در مقدار میانگین
سبزینگی شده و در سال  2113و  2141بارش ماهوارهای افزایش یافته که در این سالها سبزینگی افزایش یافته است .با
توجه به شکل  1حداکثر سبزینگی در  41روز دوم و سوم بوده که تراکم بیشتر آن در مرکز ،شمال و شمال غرب منطقه
میباشد .بیشترین بارش ماهوارهای ثبتشده در  41روز اول که بیشتر در شمال و شمال غرب منطقه و بیشترین بارش
ایستگاهی نیز در  41روز اول که تراکم بیشتر بارش در شمال ،شمال غرب و غرب منطقه است.
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مأخذ :نگارندگان

شکل  :4نقشههای میانگین پوشش گیاهی ،بارش ماهوارهای و ایستگاهی در منطقه دو
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مأخذ :نگارندگان

شکل  :5نمودار میانگین پوشش گیاهی ،بارش ماهوارهای و ایستگاهی در منطقه دو

41

مدلسازی تغییرات شاخص سبزینگی پوشش گیاهی با بارشهای جوی در منطقه زاگرس /فرج زاده و ...

مأخذ :نگارندگان

شکل  :3نقشههای میانگین پوشش گیاهی ،بارش ماهوارهای و ایستگاهی در منطقه سه
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مأخذ :نگارندگان

شکل  :7نمودار میانگین پوشش گیاهی ،بارش ماهوارهای و ایستگاهی در منطقه سه

ضرایب همبستگی  NDVIبا متغیرهای مورد مطالعه با در نظر گرفتن تأخیر زمانی
بررسی جدول  4نشان میدهد که در  41روز اول تأخیر زمانی  NDVIبا دادههای بارش ماهوارهای ،دارای معناداری و
اطمینان الزم میباشد .باالترین همبستگی در این دوره در سال  2141با همبستگی  1/11و پایینترین همبستگی در
سال  2111با  1/14بهدستآمده است .در  41روز دوم همبستگی با دادههای بارش ماهوارهای ،معناداری و اطمینان الزم
را داشته است .و باالترین همبستگی در این دوره در سال  2111با  1/11و پایینترین همبستگی در سال  2112با
همبستگی  1/51میباشد .متناسب با افزایش بارش مقدار سبزینگی همبستگی باالیی را نشان داده است .تأخیر زمانی در
دادههای بارش ایستگاهی برای  41روز اول ،دارای معناداری و اطمینان الزم بوده و در این دوره باالترین همبستگی در
سال  2141با همبستگی  1/33و پایینترین همبستگی در سال  2111با همبستگی  1/14میباشد .در  41روز دوم
باالترین همبستگی در سال  2111با  1/19و پایینترین آن در سال  2141با  1/2است.
جدول  :4تأخیر زمانی میانگین سبزینگی با متغیرهای مورد مطالعه در منطقه یک
سال

زمااان تااأخیر 41
روز اول بااااارش
مااااهوارهای و
NDVI

2111
2114
2112
2119
2111
2115
2111
2111
2111
2113
2141
مأخذ :نگارندگان

1211
1211
1219
1211
1211
1214
1211
1215
1214
1214
1211

زمان تأخیر 41
روز دوم بااارش
ماااااهوارهای و
NDVI

1215
1219
1251
1211
1211
1219
1211
1219
1253
1253
1211

زمااان تااأخیر 41
روز اول بااااارش
ایسااااااتگاهی و
NDVI

1214
1219
1213
1255
1212
1231
1251
1211
1251
1234
1233

زمان تأخیر  41روز دوم
باااارش ایساااتگاهی و
NDVI

1251
1215
1251
1214
1219
1219
1212
1219
1229
1299
1212
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بررسی جدول  2نشان میدهد که تأخیر زمانی همبستگی بین  NDVIبا دادههای بارش ماهوارهای در  41روز اول
دارای معناداری و اطمینان الزم است .باالترین همبستگی در سال  2141با  1/11و پایینترین آن در سال  2111با 1/59
میباشد .در  41روز دوم نیز دارای معناداری و اطمینان الزم بوده و باالترین همبستگی در این دوره در سال  2111با
 1/12و پایینترین آن در سال  2114با  1/11است .در  41روز اول تأخیر زمانی  NDVIبا دادههای بارش ایستگاهی،
باالترین همبستگی در سال  2115با  1/13و پایینترین آن در سال  2111با  1/41بوده و در  41روز دوم ،باالترین
همبستگی در سال  2112با  1/31و پایینترین آن در سال  2111با همبستگی  1/22میباشد.
جدول  :0تأخیر زمانی میانگین سبزینگی با متغیرهای مورد مطالعه در منطقه دو
زمان تأخیر  41روز دوم
بارش ماهوارهای و

زمان تأخیر  41روز
اول بارش ایستگاهی
و NDVI

سال

زمان تأخیر  41روز
اول بارش
ماهوارهای و NDVI

NDVI

1211
1211
1211
1211
1221
1213
1241
1291
1241
1211
1225

2111
2114
2112
2119
2111
2115
2111
2111
2111
2113
2141

1259
1211
1211
1211
1211
1213
1213
1214
1212
1214
1211

1251
1211
1253
1211
1211
1211
1219
1212
1211
1212
1219

زمان تأخیر 41
روز دوم بارش
ایستگاهی و
NDVI

1211
1213
1231
1231
1222
1235
1231
1291
1292
1229
1212

مأخذ :نگارندگان

با توجه به جدول  9تأخیر زمانی همبستگی  NDVIبا  41روز اول دادههای بارش ماهوارهای ،در بیشتر سالها دارای
معناداری و اطمینان الزم بوده ،و باالترین همبستگی در سال  2111با  1/19و پایینترین آن در سال  2111با 1/23
است .در  41روز دوم باالترین همبستگی در سال  2111با  1/59و پایینترین آن در سال  2111با  1/41میباشد .در 41
روز اول تأخیر زمانی ،همبستگی  NDVIبا دادههای بارش ایستگاهی ،باالترین همبستگی در سال  2141با  1/31و
پایینترین آن در سال  2111با  1/22و در  41روز دوم باالترین همبستگی در سال  2111با  1/32و پایینترین آن در
سال  2111،2111،2111با حداقل همبستگی صفر است.
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جدول  :6تأخیر زمانی میانگین سبزینگی با متغیرهای مورد مطالعه در منطقه سه
سال

زمان تأخیر  41روز اول
بارش ماهوارهای و

زمان تأخیر  41روز
دوم بارش
ماهوارهای و NDVI

1255
1211
1293
1211
1212
1211
1219
1211
1223
1251
1219

1241
1211
1211
1221
1221
1291
1223
1259
1211
1225
1211

NDVI

2111
2114
2112
2119
2111
2115
2111
2111
2111
2113
2141

زمان تأخیر  41روز
اول بارش
ایستگاهی و

زمان تأخیر  41روز
دوم بارش
ایستگاهی و

NDVI

NDVI

1213
1215
1211
1211
1291
1212
1222
1239
1251
1219
1231

1
1211
1211
1219
1
1215
1
1
1232
1219
1291

مأخذ :نگارندگان

مدلسازی سبزینگی با دادههای جوی
بهمنظور انجام مدلسازی با توجه به شکل  1پیشبینی سبزینگی با بارش ماهوارهای صورت گرفته برای منطقه یک با
حداکثر سبزینگی  1/11است .تراکم این سبزینگی بیشتر در قسمتهای جنوب غرب و غرب منطقه میباشد و با فاصله
گرفتن از این مناطق مقدار سبزینگی نیز کاهش یافته است .پیشبینی سبزینگی با بارش ایستگاهی نیز ،حداکثر سبزینگی
پیشبینی شده  1/11میباشد که بیشترین تراکم آن در جنوب غرب و غرب منطقه است .در منطقه دو حداکثر سبزینگی
پیشبینی شده برای دادههای بارش ماهوارهای در طی دوره آماری  44ساله  1/14میباشد که بیشترین تراکم آن در
شمال ،شمال غرب و مرکز منطقه است .حداکثر سبزینگی پیشبینی شده برای دادههای بارش ایستگاهی  1/91بوده که
بیشترین تراکم آن در شمال ،شمال غرب و مرکز این منطقه است .و همچنین برای منطقه سه حداکثر سبزینگی با
دادههای بارش ماهوارهای برای دوره آماری  44ساله  1/91میباشد که بیشترین سبزینگی در مرکز ،شمال و شمال غرب
منطقه بوده و همچنین با توجه به دادههای بارش ایستگاهی حداکثر سبزینگی  1/21بوده که بیشترین آن در شمال،
شمال غرب و مرکز این منطقه است .همانگونه که نتایج پیشبینی نشان میدهد مناطق دارای بارش بیشتر ،سبزینگی
بیشتری را پیشبینی کردند و همچنین با کاهش بارش در منطقه دو و سه سبزینگی نیز کاهشیافته است .همچنین

بارشهای ماهوارهای نسبت به بارشهای ایستگاهی ،سبزینگی بیشتری را پیشبینی کرده است.
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مأخذ :نگارندگان

شکل  :8مدلسازی سبزینگی با دادههای بارش ماهوارهای و ایستگاهی در مناطق مورد مطالعه

نتیجهگیری
بارندگی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر پوشش گیاهی به شمار میآید ،نوسان و تغییر سالبهسال بارندگی همواره
پوشش گیاهی را تحت تأثیر قرار میدهد .از آنجائی که تغییرات در عوامل کمی از جمله فراوانی ،ترکیب ،پوشش گیاهی و
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تولید در مراتع متأثر از عوامل اقلیمی (مثل بارندگی) است ،نیاز به مطالعه و بررسی روابط بارش با سایر پارامترها میباشد.
در پژوهشی که نقش اطالعات چند طیفی و چند زمانه تصاویر  MODISدر طبقهبندی جهت تهیه نقشه کاربری و
پوشش اراضی مورد بررسی قرار گرفت .هدف از این مطالعه بررسی سودمندی نسبی تصاویر چند طیفی و سری زمانی
باالی  MODISبرای طبقهبندی کاربری و پوشش اراضی بود .در این مطالعه بهطور خاص ،نقش انفرادی و ترکیبی
باندهای طیفی و زمانی دادههای بازتابندگی  MODISدر طبقهبندی کاربری و پوشش اراضی برجسته شده است .این
مطالعه متکی به یک سری زمانی محصوالت  1روزه بازتابش ) (MOD09A1در طول سال  ،2111در رزولیشن 511
متر برای کشور پرتغال بود(هوگو کارآو 1و همکاران .)2111،در این پژوهش به بررسی سبزینگی ماه می از سال -2111
 2141با توجه به بارش ماهوارهای و ایستگاهی همان دوره زمانی پرداخته شده است و از دادههای بارش  91ایستگاه
اقلیمی استفاده شده است .با توجه به بررسیهای انجام شده میتوان به این نتیجه رسید که هر چه میزان بارش بیشتر
باشد متناسب با آن سبزینگی افزایش یافته است .مثالً در منطقه یک که در قسمت شمال غرب و غرب کشور میباشد،
دارای ارتفاع زیاد و همچنین بر سر راه تودههای هوای غربی قرار گرفته است .این شرایط موجب شده است که این
منطقه از کشور بارش بیشتری را دریافت کند .بارشهای ماهوارهای نسبت به بارشهای ایستگاهی مقدار بارش بیشتری
را ثبت کردهاند و همچنین بارش ماهوارهای و ایستگاهی در سه دوره زمانی تقریباً روند کاهشی سبزینگی را دنبال کردند
و متناسب با کاهش بارش مقدار سبزینگی در دورههای دوم و سوم نیز کاهش یافته است .بیشترین تراکم سبزینگی نیز
در حاشیه غرب و جنوب غرب این منطقه میباشد که بارشهای ایستگاهی و ماهوارهای مقدار حداکثر بارشها را در این
مناطق داشتهاند .این قسمت از زاگرس بادگیر بوده و تودههای هوایی در هنگام صعود به درجه اشباع رسیده و ایجاد
بارش میکند .در منطقه دوم ما نیز سبزینگی باالیی ثبتشده که این قسمت در بیشتر ایام سال بارش خوبی دارا است و
به سمت جنوب و جنوب شرق این منطقه بارش کاهش یافته که بهمراتب سبزینگی نیز کاهش مییابد .بیشترین
سبزینگی و همچنین بارشهای ثبتشده در شمال منطقه به سمت مرکز و شمال شرق منطقه است .که این منطقه
ارتفاع بیشتری داشته و بهخوبی نشاندهنده نقش ارتفاع در دریافت بارش و افزایش مقدار سبزینگی را نشان میدهد.
منطقه سه که زاگرس خشک است میزان بارش اندکی داشته و بیشتر بارش در فصل سرد ریزش میکند و بهصورت
رگباری میباشد که این مقدار بارش کم باعث کاهش سبزینگی است .در بیشتر موارد سبزینگی و بارش در  41روز اول
بیشترین تراکم را داشته که علت آن را میتوان در فعالیت تودههای هوایی دانست که در منطقه فعال میباشند و ایجاد
بارش میکنند .در منطقه یک که بیشترین بارشها و سبزینگی ثبتشده ،حداکثر بارش ساالنه خود را در فصل بهار دارند
و باعث تغییر در مقدار میانگین سبزینگی ماه می میشود .شبیهسازی سبزینگی با بارش نیز نشان میدهد که در بیشتر
موارد مناطق دارای بارش بیشتر سبزینگی بیشتری داشته و همچنین بارشهای ماهوارهای مقدار سبزینگی بیشتری را
پیشبینی کرده که علت آن میتواند وسعت و قدرت تصاویر سنجش از دور در اخذ و برداشت پدیدهها سطح زمین است.
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همبستگی بارش با سبزینگی در هر سه منطقه نشاندهنده ،ارتباط زیاد بارشهای ماهوارهای نسبت به ایستگاهی با
سبزینگی است و در زمانهایی ک بارش باالیی ثبتشده همبستگی زیاد بوده و در دورهای کاهش بارش همبستگی
بهمراتب کاهش یافته است .ارتباط بارشهای ماهوارهای و ایستگاهی در مناطق با بارش بیشتر ،دارای ارتباط نزدیک بوده
است .مثالً در منطقه یک و دو که تقریباً بارش بیشتری دارند ،بارشهای ماهوارهای و ایستگاهی اختالف زیادی با هم
ندارند در صورتی که با کاهش بارشها ،مقادیر ثبتشده بارشهای ماهوارهای و ایستگاهی دارای اختالف فاحشی
میباشند.
سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله بر خود الزم میدانند که از سازمان هواشناسی کشور در خصوص در اختیار قرار دادن آمارهای
اقلیمی تشکر و قدردانی کنند.
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