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چکیده
این مطالعه با هدف استخراج دمای سطح زمین ( ،)LSTدمای هوا و بارش و بررسی
ارتباط آنها با پوشش گیاهی در مراتع حوضه آبخیز کارون استان خوزستان انجام شده
گیاهی تفاضلی نرمال شده از سنجنده  AVHRRماهواره  NOAAبرای اوج سبزینگی
(ماه آوریل) در یک دورۀ  72ساله استخراج گردید .آمار ماهیانۀ بارش و دمای هوا نیز
از  41ایستگاه های سینوپتیک منطقه دریافت شده و به روش وزندهی عکس فاصله
پهنهبندی شد .نتایج همبستگی فضایی (با سطح معنیداری  ،)5/50بین پوشش گیاهی
با دمای سطح زمین و دمای هوا ،نشاندهندهی یک رابطهی معکوس و یک رابطهی
مثبت با بارش است .این همبستگی فضایی برای دمای سطح زمین قویتر است ،به
صورتی که ضرایب همبستگی فضایی دمای سطح زمین ،معموالً از  5/6باالتر است و
برای بارش در برخی موارد باالی  5/1است اما ضرایب مربوط به دمای هوا به ندرت از
 5/1بیشتر شده است .روابط رگرسیونی فضایی بهدست آمده نشان میدهند که 5/67
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است .بدین منظور دمای سطح زمین (با استفاده از الگوریتم پرایس) و شاخص پوشش

از تغییرات پوشش گیاهی استان خوزستان واقع در این حوضه را میتوان تنها با
تغییرات دمای سطح زمین پیشبینی کرد ( )R2=5/67و تغییرات دمای هوا و بارش،

کلیدواژگان :پوشش گیاهی ،عناصر اقلیمی ،حوضه کارون ،الگوریتم پرایس ،همبستگی فضایی
 .1نویسنده مسئول :بندرعباس ،کیلومتر  ۹جاده میناب ،دانشگاه هرمزگان ،گروه علوم جغرافیایی

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.8.4

میزان ناچیزی از تغییرات پوشش گیاهی را تبیین میکند.
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مقدمه
اطالعات کاربری  /پوشش زمین برای مدیریت منابع طبیعی و پایش تغییرات محیطی ضروری
است .تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین به افزایش دمای سطح زمین (LST) 2کمک کرده
است .تنوع انواع مختلف کاربری زمین را با توجه به اختالف درجه حرارت سطحشان میتوان
بررسی کرد ( 2007،Weng et al؛  .)2008، Wichansky et alامروزه به دلیل تغییرات و
تبدیالت سطوح پوشش گیاهی به سطوح غیر قابل نفوذ ،افزایشی در دمای سطح مشاهده

1 - Land Surface Temperature

2 - Advanced Very High Resolution Radiometer
3 - Normalized Difference Vegetation Index

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.8.4

میباشد ( . )2003، Ji and Petersهمچنین با استفاده از باندهای حرارتی تصاویر ماهوارهای
میتوان دمای سطحی زمین را بررسی کرد .دمای سطح زمین در خشکی ،یکی از مهمترین
پارامترهای قابل اندازهگیری توسط سنجندههای ماهوارهای است که اثرات متفاوت اشیاء را در
گسیل انرژی الکترومغناطیس نشان میدهد (رنگزن و همکاران .) 23۹1 ،با توجه به تحقیقات
صورت گرفته ،ثابت شده است که رفتارهای  NDVIو دمای سطح زمین تا حدی در ارتباطاند.
در فصل تابستان افزایش ( NDVIنسبت پوشش گیاهی بیشتر) میتواند ناشی از پایینتر بودن
دمای سطح زمین باشد؛ در حالی که مقادیر باالتر  NDVIدر زمستان در نتیجه افزایش دمای
سطح زمین است(.)2003، Kaufmann et al
مطالعات متعددی در زمینه پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و
ارتباط آن با عناصر اقلیمی انجام شده است .شاخص  ،NDVIیکی از شاخصهای معرف پوشش
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میشود ( .)2010، Ramachandra And Kumarاین تغییرات جذب تابش خورشیدی ،دمای
سطح ،میزان تبخیر ،ذخیرهسازی گرما و تالطم باد را تحت تأثیر قرار داده و میتواند بهطور
چشمگیری شرایط جو در نزدیکی سطح را تغییر دهند ( .)2011،Oluseyi et alبنابراین
تغییرات کاربری و پوشش زمین چرخشی در آب و هوای محلی در جهت تغییر جهانی اقلیم
شکل داده است2001، Houghton et al( .؛ .)2007، Trenberth et al
از کاربردهای سنجش از دور ،پایش تغییرات پوشش گیاهی و تغییرات دمای سطح زمین
است .محققان از اوایل دهه  ،2۹91اطالعات شرایط پوشش گیاهی را از ماهواره قطبی
 NOAA- AVHRR4بهدست آوردند ( ( 1996 ،Tuckerشاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال
شده ) 3(NDVIبهدست آمده از سنجنده  AVHRRمی تواند برای پایش و ارزیابی توان پوشش
گیاهی استفاده شود ،زیرا این سنجنده دارای تصاویر با تفکیک زمانی باال و پوششگسترده
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گیاهی است که در این مطالعات استفاده شده و از اعتبار و عمومیت باالیی برخوردار است .در
مناطق خشک ،همبستگی باالیی بین  NDVIو مقدار بارش ،بهدست آمده است؛ اما ارتباط
متقابل بین  NDVIو دما ضعیفتر ،ولی معنیدار ارزیابی شده است (1998، Yang et al؛ and
1998،Richard Poccard؛ 2001 ، Wang et al.؛ 2004، Ji and Peters؛ .)2004، Li et al.
مطالعه مقادیر  26روزه  NDVIدر مناطق سرد کوهستانی کوههای تیانشان چین ،نشان
دهندهی همبستگی باالی رشد گیاه با فاکتورهای دما و بارش می باشد .همچنین دما ،عامل
2
تأثیر گذارتری نسبت به بارش در تغییر رشد گیاه است ( .)2008، yan et alعظیم و همکاران
( )4122در مطالعه ای تحت عنوان پاسخ دمای سطح زمین به پویایی کاربری و پوشش زمین به
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1 - Azim et al.
2 - Zhaoping et al.
3 - gangeli et al.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.8.4

این نتیجه رسیدند که تجزیه و تحلیل دمای سطح زمین با کاربری و پوشش زمین ،یک
همبستگی منفی معنی دار بین شاخص پوشش گیاهی و دمای سطح زمین نشان میدهد.
ژائوپینگ و همکاران ،)4122( 4توزیع فضایی و پویایی پوشش گیاهی در حوضهی رودخانههای
یانگ تسه و زرد را بررسی کرده و در این زمینه ،روابط همبستگی بین درجه حرارت هوا ،بارش،
درجه حرارت سطح زمین و  ،NDVIرا تجزیه و تحلیل کردند .در این مطالعه درجه حرارت
سطح زمین ،بیشترین تأثیر را در تغییر  NDVIداشته است ,حال آنکه عمدهترین عامل مؤثر
بر  ،NDVIمتوسط درجه حرارت هوا بود .ارتباط بین  NDVIو دمای سطح زمین در این
مناطق ،به طور قابل توجهی با عمق الیه خاک افزایش یافته است .گانگلی و همکاران 3در سال
 ،4122پویایی پوشش گیاهی و ارتباط آن با عوامل اقلیمی در ذخیرهگاه طبیعی کوه قانگابی در
کشور چین را بررسی کردند .اثر تغییرات آب و هوایی بر رشد پوشش گیاهی نشان داد که
درجه حرارت هوا به عنوان شاخص حساسیت پ وشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه ،باید مورد
استفاده قرار گیرد .کیویو و همکاران ( )4121تغییرات فضایی و زمانی پوشش گیاهی و عوامل
موثر بر آنرا در فصل رشد در چین با استفاده از شاخص  NDVIبرای دوره  2۹94تا 4122
بررسی کرده و مشخص کردند که پوشش گیاهی درفصل رشد در این منطقه روند مثبتی داشته
اما ارتباط پارامترهای اقلیمی با پوشش گیاهی پیچیده بوده و با تاخیر زمانی عمل میکند.
دمای سطح زمین را می توان با استفاده از تابش مادون قرمز که از سطح ساطع میگردد ،به
وسیله معادله معکوس پالنک برآورد نمود .در سنجش از دور ،دمای سطح زمین را که در فضای
باالی اتمسفر به وسیله سنجندهها به دست میآید ،دمای روشنایی مینامند .این دما به علت
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پدیده های جذب و پخش اتمسفری ،کمتر از دمای واقعی در سطح زمین است .الگوریتمهای
مختلفی برای برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارهای ارائه شده است و از میان
آنها الگوریتمهای روزنه مجزا برای تصاویر  NOAAکه از دو باند مادون قرمز مجاور هم استفاده
میکند ،موفقیت بیشتری داشته است .این الگوریتم ها ،باندهای مادون قرمز حرارتی سنجنده
پیشرفته با توان تفکیک بسیار باال در ماهواره  NOAAرا مورد استفاده میدهند و بر مبنای
تفاوت قابلیت انتقال اتمسفر در دو محدوده طیفی مجاور هم در ناحیه مادون قرمز ،در محدوده
طیفی  22و  24میکرومتر ،توسعه یافتهاند (رحیمی خوب.)2394 ،
تغییرات مکانی دمای سطحی زمین در فواصل مکانی خیلی کم هم روی میدهد .یکی از

)TS= T4+3/33*(T4-T5

رابطه ()2

در این رابطه  T4و  T5به ترتیب باندهای  4و  1سنجنده  AVHRRهستند .همچنین در این
رابطه توان تابندگی سطوح مختلف زمین در نظر گرفته نشده است .پس از آن ،نسخه بهبود
یافته رابطهی  2که توان تابندگی سطوح را در محاسبات در نظر میگیرد ،استفاده شد (رابطه
:)4
رابطه ()4

]+0.75T5∆ϵ

[*)TS= T4+3/33*(T4-T5

1- Price

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.8.4

در این رابطه  ،ϵ4تابندگی سطح زمین در باند  4سنجنده است و  ،∆ϵدامنه تغییرات تابندگی
باند  4و  1سنجنده است (علویپناه.)2399،
شاخص  NDVIاز معروفترین شاخص های گیاهی است که بر حسب دو باند قرمز و مادون
قرمز نزدیک به صورت رابطه  3تعریف میشود :
NDVI= band2-band1 / band2+band1
رابطه ()3
 ،NDVIدارای مقادیر نرمال در دامنه بین  -2و  + 2است که بررسی و نمایش مقادیر را به
راحتی امکانپذیر میسازد .مقادیر  NDVIبین  1/11تا  1/2برای مناطق گیاهی تنک ،مقادیر
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سنجندههایی که در این زمینه استفاده میشود سنجنده  AVHRRماهواره  NOAAاست و از
باندهای  4و  1این سنجنده ،برای استخراج دمای سطح زمین استفاده می شود .از آنجایی که
محدوده طیفی این باندها ،در محدوده طیفی پنجره اتمسفری قرار دارد ،نیازی به تصحیح
اتمسفری این تصاویر نیست .دمای سطح زمین طبق رابطهی  2که توسط پرایس)1984( 2ارائه
شده ،محاسبه میشود (علویپناه و همکاران 2399،؛ رحیمی خوب و همکاران:)2394 ،
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بین  1/2تا ،1/1برای مناطق گیاهی معمولی و از  1/1به باال برای مناطق گیاهی بسیار متراکم و
غنی میباشند (فاطمی و رضایی.)239۹،
درماهواره  NOAAبرای استخراج  NDVIاز باند  2و  4تصاویر سنجنده  AVHRRاستفاده
میشود .محدوده طیفی باند  1/19-1/69( 2میکرومتر) و باند  1/73-2/2( 4میکرومتر)
می باشد که با فعالیت فتوسنتزی گیاه ،همبستگی دارد و شاخصی برای برآورد سبزینه گیاه
فراهم میکند (فرجزاده و همکاران .)23۹1،هدف از این مطالعه ،استخراج دمای سطح زمین
( )LSTبا استفاده از الگوریتم پرایس  ،دمای هوا و بارش 2و بررسی ارتباط آنها با پوشش گیاهی
است .دمای سطح زمین می تواند معرف رطوبت خاک و حتّی پوشش زمین (پوشش گیاهی)،

داده ها و روش کار
منطقه مورد مطالعه

حوضه آبخیز کارون بزرگ از نظر منابع آبی ،یکی از مهمترین حوضههای آبخیز کشور به
شمار میآید .این حوضه حدود  4/4درصد مساحت کل کشور را در بر میگیرد .مختصات
جغرافیایی این حوضه 49°11" ،و " 14°31طول شرقی و " 31°11و" 34°11عرض شمالی
است (اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران .)23۹2،مساحت مراتع حوضه کارون بزرگ
استان خوزستان ،معادل 997616هکتار است .شکل  ،2موقعیت مراتع استان خوزستان را در
این حوضه نشان میدهد.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.8.4

1- Air Temperature
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باشد .همچنین پارامترهای مربوط به دما تعیین کنندة دوره های فنولوژی گیاه بوده و عبور از
هر مرحله رشد گیاه و رسیدن به مرحله دیگر با توجه به درجه روزهای رشد و پارامترهای
مربوط به دما مشخّص میشود .بنابراین با وجود نقش بارش ،مخصوصاً بارش پیش از فصل رشد
در پویایی مراتع این منطقه ،در این مقاله آشکارسازی روابط پارامترهای اقلیمی با رشد پوشش
گیاهی مورد توجّه بوده است
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شکل( .)4موقعیت حوضه کارون و ایستگاههای مورد مطالعه در کشور و در حوضه آبخیز کارون بزرگ
دادههای مورد استفاده

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.8.4

در این تحقیق از مجموعه دادهها و اطالعاتی به شرح زیر استفاده شده است :
 دادههای ماهواره ای برای استخراج  NDVIو دمای سطح زمین منطقه مورد مطالعه کهاشامل  29۹تصویر سنجنده  AVHRRماهواره  NOAAاز ماه آوریل تا ماه دسامبر مربوط به
سالهای  2۹97-4123بودند.
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الیه مرز مراتع مربوط به سال  .)23۹2( 4122این الیه تنها الیه موجود برای مرز مراتعمنطقه است.
 دادههای دمای هوا و بارش مربوط به  24ایستگاه هواشناسی سینوپتیک منطقه از سال 2۹97-4123که از سازمان هواشناسی کشور دریافت شده است.
استخراج دمای سطح زمین
برای استخراج دمای سطح زمین ،از باند  4و  1تصاویر سنجنده  AVHRRاستفاده میشود.
در این تحقیق از روشی که برای برآورد دمای سطح زمین ،توان گسیلندگی پدیدهها را در نظر
میگیرد استفاده شده است .از آنجایی که منطقه مورد مطالعه ،مراتع را در بر میگیرد؛ توان
گسیلندی مراتع در باند  4و  1به ترتیب برابر با  1/۹94و  1/۹9۹در نظر گرفته شده است
( .) 2006، Pinheiroبا داشتن مقادیر توان گسیلندگی مراتع با استفاده از رابطه  ،4دمای سطح
زمین محاسبه شده است.

بهدلیل اینکه کمترین پوشش گیاهی از  NDVIباالی  1/11نمایان میشود ،در این تحقیق
از  NDVIباالی  1/11استفاده شده است و با استفاده از رابطهی  ،3شاخص  NDVIاستخراج
شده است.

1- IDW
2- Pixels

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.8.4

آمادهسازی دادههای اقلیمی
در این تحقیق از دادههای  24ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ،شامل ایستگاههای آبادان،
اهواز ،اهواز کشاورزی ،بستان ،دزفول ،صفیآباد دزفول ،دهدز ،ایذه ،شوشتر ،مسجد سلیمان،
اللی ،حسینیه ،پلدختر ،دهلران استفاده شده است .از آنجایی که خطای جذر میانگین مربعات
درونیابی به روش عکس فاصله 2نسبت به روشهای دیگر کمتر بود ،از این روش عملیات
درونیابی انجام گرفت و دادههای دمای هوای و بارش  3ماه (فوریه ،مارس ،آوریل) به صورت
رستری با ابعاد پیکسل برابر با تصاویر اخذ شده ( 2211متر) ،تهیه شدند .در این روش مقادیر
پیکسلهای 4مجهول از طریق میانگین گیری مقادیر نقاط معلوم در نزدیکی هر پیکسل تخمین
زده میشود و مقادیری که نزدیکتر به مرک ز پیکسل هستند ،وزن بیشتری در تخمین مقدار
نامعلوم دارند .این روش بیشتر برای تهیه نقشههای با دادههای زیاد بهکار میرود و هنگامی که
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استخراج شاخص NDVI
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حداکثر و حداقل متغیر موردنظر در محدوده مورد مطالعه موجود باشد ،بسیار سودمند
است(علیمحمدی.)2399،
روش کار
تصاویر سنجنده  AVHRRبرای  47سال ( 2۹97تا  )4123از درگاه اینترنتی
 http://www.nsof.class.noaa.gov/saa/productsدریافت شد .سپس با استفاده از
نقاط کنترلی ماهواره و بهرهبردن از قابلیت بستۀ نرمافزاری  ،ENVIتصاویر کالیبره شده و
تصحیح هندسی و اتمسفری بر روی آنها اعمال گردید و با همین نقاط کنترلی ،ژئورفرنس
شدند .از آنجاییکه الگوریتم پرایس با ضریب تبیین  ،1/6انحراف اریب از میانگین -2/92
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درجه کلوین و جذر میانگین مربع خطاها  4/17درجه کلوین بیشترین دقت را دارد (رحیمی
خوب ،) 2394 ،از این الگوریتم برای استخراج دمای سطح زمین استفاده شده است .سپس
 NDVIباالی ( 1/11نقطه شروع حداقل تراکم پوشش گیاهی) استخراج شد و در انتها
همبستگی فضایی بین دمای سطح زمین ،دمای هوا و بارش ،پوشش گیاهی و رگرسیون خطی
فضایی میانگین هر کدام از الیههای  ، NDVIدمای سطح زمین ،دمای هوا و بارش به صورت
فضایی و پیکسل پایه ،نیز برای مراتع حوضه در استان خوزستان که برابر با  916۹/6پیکسل و
معادل  997616هکتار است (البته کل حوضه حدود  46961پیکسل را شامل می شود) محاسبه شد
(شکل .)4
منظور از رگرسیون فضایی همان رگرسیون چندمت غیره است که به صورت پیکسل مبنا برای
الیه های مختلف مورد استفاده ،در محیط نرم افزار ادریسی استخراج شده است .به عبارتی این
روش مشخّص می کند که چه رابطه خطی بین تمام پیکسلهای یک الیه (متغیر وابسته) با
پیکسلها متناظر تمام الیههای مورد استفاده (متغیرهای مستقل) وجود دارد .و در حقیقت
اجرای رگرسیون فضایی روابط بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل را برای یک مکان
(پیکسل) خاص مشخص میکند .بنابراین پیشبینیهای ارائه شده با این روش میتواند روابط
مکانی را به صورت بارزتری نمایان سازد.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.8.4
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تصاویر ماهوارهای NOAA

دادههای اقلیمی

بارش
تهیه الیه رستری دما

انجام تصحیحات مورد نیاز

دما
تهیه الیه رستری دما

اتمسفری

هندسی

تصاویر تصحیح شده
استخراج NDVI

استخراجLST

تفسیر نتایج و تدوین گزارش نهایی
شکل ( .)7روندنمای جریان تحقیق

نتایج
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بررسی محدوده تغییرات  NDVIدر ماه آوریل (بیشینهی سبزینگی)
با توجه به شکل  ،3میزان شاخص  NDVIدر منطقه مورد مطالعه ،از  1/34در بیشترین مقدار
تا  1/112در کمترین مقدار خود متغیر است .در سالهای  2۹۹1 ،2۹۹4و  ،2۹۹6افت پوشش
گیاهی مشاهده میشود و در این سه سال ،مقدار  NDVIدر پایینترین مقدار قرار دارد.
محدوده  NDVIدر سالهای  4112 ،2۹۹9و  4117از بقیه سالها باالتر است.
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بررسی همبستگی پوشش گیاهی با عناصر اقلیمی و دمای سطح زمین،
مقایسه روند تغییرات مراتع و استخراج میانگین هر کدام از الیهها جهت
محاسبه رگرسیون خطی
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شکل ( .)1تغییرات پوشش گیاهی در سری زمانی  72ساله در ماه آوریل هر سال
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شکل ( .)1تغییرات دمای سطح زمین در سری زمانی  72ساله ماه آوریل
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دمای سطح زمین ()LST
دمای سطح زمین ،از عناصر اقلیمی است که نقش مستقیمی در رشد پوشش گیاهی دارد که
به نظر می رسد همزمان با اوج سبزینگی ،اثر خود را اعمال کرده و بیشترین همبستگی را بدون
تأخیر زمانی اعمال میکند (ملکپور و طالعی4122،؛ عظیم و همکاران .)4122،در این سری
زمانی  47ساله ،کمترین میزان دمای سطح زمین مربوط به  2۹۹1به میزان  21/63درجه
سانتی گراد و بیشترین دمای سطح زمین مربوط به سال  4111و سال  2۹97به ترتیب به
میزان  49/61و  49/64درجه سانتیگراد است (شکل .)4

پویایی پوشش گیاهی در رابطه با دما و بارش در مراتع حوضه کارون ...

460

دمای هوا
در شکل  1تغییرات دمای هوا ،مربوط به ماه فوریه (دو ماه قبل از اوج سبزینگی) ،ماه مارس
(یک ماه قبل از اوج سبزینگی) و ماه آوریل (اوج سبزینگی) در منطقۀ مورد مطالعه نشان داده
شده است .این تأخیرهای زمانی بهمنظور مطالعه روابط احتمالی دمای هوا با رشد پوشش
گیاهی و انتخاب بیشترین تأثیر ممکن آن استخراج شدهاند .همانگونه که در روش کار اشاره
شد این ارقام از درونیابی دادههای ایستگاهی به روش وزندهی عکس فاصله و میانگین گیری از
کل الیه رستر تولید شده بدست آمده است .کمترین مقدار دمای هوای ثبت شده در ماه فوریه
در سال  ،2۹۹4به میزان  ۹/32درجه سانتیگراد و بیشترین دمای هوای ثبت شده مربوط به
ماه آوریل در سال  ،4119به میزان  46/62درجه سانتیگراد است.

بارش

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.8.4

در شکل  6تغییرات بارش ،مربوط به ماه فوریه (دو ماه قبل از اوج سبزینگی) ،ماه مارس (یک
ماه قبل از اوج سبزینگی) و ماه آوریل (اوج سبزینگی) در منطقۀ مورد مطالعه نشان داده شده
است .کمترین مقدار بارش ثبت شده در ماه مارس در سال  ،4119به میزان  1/173میلیمتر و
بیشترین بار ش ثبت شده مربوط به ماه مارس در سال  ،2۹۹7به میزان  422/7۹میلیمتر
است.
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شکل ( .)0تغییرات دمای هوا در سری زمانی  72ساله
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شکل ( .)6تغییرات بارش در سری زمانی  72ساله

r

شکل ( .)2همبستگی فضایی پوشش گیاهی ( )rو دمای سطح زمین در ماه آوریل
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همبستگی فضایی بین پوشش گیاهی با دمای سطح زمین
در شکل  ،7همبستگی فضایی پوشش گیاهی ماه آوریل با دمای سطح زمین در این سری
زمانی ذکر شده است .این شکل نشان می دهد که به طور کلی در این منطقه ،پوشش گیاهی با
دمای سطح زمین همبستگی معکوسی دارد و در اکثر موارد این همبستگی ،باالی  -1/6است.
در سال  2۹۹4به دنبال کاهش دمای سطح زمین ،همبستگی پوشش گیاهی با دمای سطح
زمین بسیار ناچیز و مثبت بوده است .در سال  2۹۹6که میزان پوشش بسیار ناچیز بوده است،
این همبستگی به صفر نزدیک شده است.
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همبستگی فضایی پوشش گیاهی با دمای هوا با تأخیر دوماهه ،یک ماهه و بدون تأخیر

0
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r
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زمان
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زمانی
در شکلهای  ۹ ،9و  ،21همبستگی فضایی پوشش گیاهی ماه آوریل با دمای هوا با تأخیر
زمانی دو ماهه ،یک ماهه و بدون تأخیر زمانی در یک سری زمانی  47ساله نشان داده شده
است .این شکلها نیز همانند دمای سطح زمین ،نشاندهندهی همبستگی معکوس دمای هوا با
پوشش گیاهی میباشند؛ با این تفاوت که همبستگیهای بهدست آمده فقط در چند نقطه،
باالتر از  1/4است .میانگین ضریب همبستگی هرکدام از ماههای مورد بررسی برای تأخیر زمانی
دوماهه ،یک ماهه و بدون تأخیر زمانی به ترتیب برابر  1/31 ،1/31و  1/4۹است که نزدیک به
هم است .این موضوع ،نشاندهندهی تأثیر تقریباً یکنواخت دمای هوا در تأخیرهای مختلف
مورد بررسی بر پوشش گیاهی ماه آوریل است .با توجه به کم بودن ضرایب همبستگی دمای
هوا با پوشش گیاهی ،این ضرایب قابل اطمینان نیستند .در این شکلها کم بودن ضرایب
همبستگی مشخص است که در اکثر نقاط ،این ضرایب در بین  1/4-1/4قرار دارند.

شکل ( .)1همبستگی فضایی پوشش گیاهی ( )rو دمای هوای ماه فوریه (تأخیر دو ماهه)

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.8.4
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شکل ( .)6همبستگی فضایی پوشش گیاهی ( )rو دمای هوای ماه مارس (تأخیر یک ماهه)
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شکل ( .)45همبستگی فضایی پوشش گیاهی ( )rو دمای هوای ماه آوریل

همبستگی فضایی پوشش گیاهی با بارش با تأخیر دوماهه ،یک ماهه و بدون تأخیر
زمانی
شکلهای  24 ،22و  ،23نشاندهندهی همبستگی مثبت بارش با پوشش گیاهی میباشند؛
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.8.4

همبستگیهای بهدست آمده فقط در برخی نقاط ،باالتر از  1/4است .میانگین ضریب همبستگی
هرکدام از ماه های مورد بررسی برای تأخیر زمانی دوماهه ،یک ماهه و بدون تأخیر زمانی به
ترتیب برابر  1/34 ،1/33و  1/33است که نزدیک به هم است .این موضوع ،نشاندهندهی تأثیر
تقریباً یکنواخت بارش در تأخیرهای مختلف مورد بررسی بر پوشش گیاهی ماه آوریل است .با
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توجه به کم بودن ضرایب همبستگی بارش با پوشش گیاهی ،این ضرایب قابل اطمینان نیستند.
در این شکلها کم بودن ضرایب همبستگی مشخص است که در اکثر نقاط ،این ضرایب در بین
 1/4-1/3قرار دارند.
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شکل ( .)44همبستگی فضایی پوشش گیاهی ( )rو بارش ماه فوریه (تأخیر دو ماهه)

زمان
شکل ( .)47همبستگی فضایی پوشش گیاهی ( )rو بارش ماه مارس (تأخیر یک ماهه)
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شکل ( .)41همبستگی فضایی پوشش گیاهی ( )rو بارش ماه آوریل

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

مدل رگرسیون فضایی استخراج شده
برای محاسبه رگرسیون خطی فضایی  ،از الیههای پوشش گیاهی ،دمای سطحی زمین و
دمای هوا و بارش ( 47الیه برای  47سال) میانگین گرفته شد .سپس الیه پوشش گیاهی به
عنوان متغیر وابسته و الیه های دمای سطح زمین ،دمای هوا و بارش به عنوان متغیر مستقل
در نظر گرفته شده است.
درشکل  ،24ضریب تعیین رگرسیون فضایی خطی بین پوشش گیاهی و دمای سطح زمین
معادل  )R2( 1/64است که نشاندهندهی اهمیت متغیر دمای سطح زمین در پیشبینی
پوشش گیاهی میباشد .در رابطه  ،4رابطهی بین پوشش گیاهی و دمای سطح در منطقهی
مورد مطالعه نشان داده شده است :
Y=1/4763۹1 -1/119149X
رابطه ()4
 ،Xدمای سطح زمین و  ،Yپوشش گیاهی است .یعنی با باال رفتن دمای سطح زمین ،به طور
قابل توجهی میزان پوشش گیاهی آن منطقه کاهش پیدا خواهد کرد .در شکل  ،24پراکندگی
دو متغیر مذکور ترسیم شده که بیانگر یک رابطه خطی با شیب معکوس است .

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.8.4
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شکل( .)41رابطه رگرسیونی فضایی بین پوشش گیاهی ماه آوریل و دمای سطح زمین همان ماه
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شکل ( .)40رابطه رگرسیونی فضایی بین پوشش گیاهی و دمای هوای ماه فوریه

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

در شکلهای  26 ،21و  ،27ضریب تعیین رگرسیون فضایی خطی ( )R2بین پوشش گیاهی و
دمای هوای ماه فوریه (تأخیر دوماهه) ،دمای هوای ماه مارس (تأخیر یک ماهه) و دمای هوای
ماه آوریل (بدون تأخیر زمانی) ،به ترتیب معادل  1/31 ،1/34و  1/46است که نشاندهندهی
رابطهی ضعیف اما معکوس بین دو متغیر است .روابط  ۹ ، 9و  ، 21نیز چگونگی این ارتباط را
نشان میدهند:
Y=1/473611 -1/144397X
رابطه ()9
Y=1/4۹7379 -1/12۹6۹1X
رابطه ()۹
Y=1/1493۹4 -1/1216۹4X
رابطه ()21
 ،Xدمای هوای و  ،Yپوشش گیاهی است.
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شکل ( .)46رابطه رگرسیونی فضایی بین پوشش گیاهی و دمای هوای ماه مارس

درشکلهای  2۹ ،29و  ،41ضریب تعیین رگرسیون فضایی خطی ( )R2بین پوشش گیاهی و
بارش ماه فوریه (تأخیر دوماهه) ،بارش ماه مارس (تأخیر یک ماهه) و بارش ماه آوریل (بدون
تأخیر زمانی) ،به ترتیب معادل  1/11 ،1/16و  1/17است که نشاندهندهی رابطهی ضعیف اما
مثبت بین دو متغیر است .روابط  24 ، 22و  ،23چگونگی این رابطه را نشان میدهند:
رابطه ()22
رابطه ()24
رابطه ()23

Y=1/24۹314 +1/111123X
Y=1/24۹413 +1/111443X
Y=1/24169۹ +1/111123X
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.8.4

 ،Xبارش و  ،Yپوشش گیاهی است.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ( .)42رابطه رگرسیونی فضایی بین پوشش گیاهی و دمای هوای ماه آوریل
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شکل ( .)41رابطه رگرسیونی فضایی بین پوشش گیاهی و بارش ماه فوریه

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ( .)46رابطه رگرسیونی فضایی بین پوشش گیاهی و بارش ماه مارس

شکل ( .)75رابطه رگرسیونی فضایی بین پوشش گیاهی و بارش ماه آوریل
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.8.4

نتیجهگیری
شناخت چگونگی رابطه گیاه و عناصر اقلیمی در مراحل مختلف رشد مرحلهای مهم در
مدلسازی رشد و میزان و کیفیت مراتع است .از نتایج همبستگیهای فضایی الیههای پوشش
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گیاهی ماه آوریل با دمای سطح زمین ،دمای هوا و بارش میتوان چنین استنباط کرد که
پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه؛ همبستگی معکوسی با دمای سطح زمین دارد و با دمای
هوا همبستگی ناچیز معکوس و با بارش همبستگی ضعیف مثبتی دارد .این امر ناشی از
البیدوی کمتر پوشش گیاهی و در نتیجه افزایش میزان جذب انرژی تابشی است .پایین بودن
میزان همبستگی عناصر اقلیمی دمای هوا و بارش میتواند ناشی از ضعف ایستگاههای
هواشناسی و تنو ع اقلیمی منطقه باشد .بنابراین توصیه میشود از قابلیت سنجش از دور در این
موارد استفاده شود.
در این منطقه تخریب پوشش گیاهی را می توان با استفاده از دمای سطح زمین بررسی کرد.

منابع و ماخذ
 .2دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ( .)23۹2اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران،

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

رگرسیون خطی فضایی میانگین الیه های پوشش گیاهی با دمای سطح زمین ،دمای هوا و بارش
نشان میدهد که با استفاده از تغییرات دمای سطح زمین میتوان وضعیت پوشش گیاهی
منطقه مورد مطالعه را تبیین و پیشبینی کرد .از آنجایی که منطقهی مورد مطالعه در استان
خوزستان که یکی از مناطق گرمسیری کشور محسوب میشود ،قرار دارد ،به نظر میرسد دمای
سطح زمین بر رطوبت خاک موثر بوده و موجب تبخیر آن میشود و در نتیجه رطوبت خاک از
دسترس گیاه خارج میشود .این نتایج با مطالعات عظیم و همکاران( )4122و ژائوپینگ و
همکاران ( )4122در مورد رابطه معکوس پوشش گیاهی با دمای سطح زمین مطابقت دارد.
همچنین با مطالعه بوکیو و همکاران ( )4121در مورد ارتباط پیچیده عناصر اقلیمی و پوشش
گیاهی همخوانی دارد .توصیه میشود در مدلسازی تغییرات پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه
از دمای سطح زمین استفاده شود.

ویرایش چهارم.34،
 .4رحیمیخوب ،علی؛ کوچکزاده ،مهدی؛ سامانی جمال ،محمدولی و شریفی،فرود ( .)2394ارزیابی
چند روش برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره  NOAAدر حوزه آبریز
 .3رنگزن ،کاظم؛ فیروزی ،محمدولی؛ تقیزاده ،ایوب و مهدیزاده ،رامین( .)23۹1تهیه نقشه LST
با استفاده از تصاویر ماهواره ای ،نمونه موردی شهر اهواز ،همایش ملی ژئوماتیک ، 23۹1،اولین
دوره1۹1۹،

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.8.4

دریاچه ارومیه .پژوهش و سازندگی،شماره  69پاییز .2394
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