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تاریخ پذیرش مقاله96/01/15 :

جوی بر تغييرات پوشش گياهی مؤثرند .اندکی تغيير در عناصر اقليمی منجر به واکنش سریع گياه و تغيير در رشد
الگوهای ّ

آن میشود .هدف این مطالعه تحليل ارتباط پوشش گياهی ماه می (انبوهترین ماه به لحاظ پوشش گياهی) در ایران با الگوی

پيوند از دور نوسان اطلس شمالی طی ماههای ژانویه تا می است .بدین منظور از دادههای مقادیر پوشش گياهی نرمال شده
سنجنده مودیس ،طی دوره  2001تا  2014استفاده شده است .ابتدا ناحيهای از ایران که دارای متوسط  NDVIباالتر از 0/2

بود ،بهعنوان ناحيه دارای پوشش گياهی جدا گردید .سپس با توجه به شدت و ضعف مقادیر NDVIو به منظور سنجش ميزان

حساسيت هر طبقه با الگوی پيوند از دور نوسان اطلس شمالی به سه طبقه با پوشش گياهی تنک ،متوسط و انبوه تقسيم گردید.
نتایج نشان داد در طبقات ذکر شده ،پراکندگی مقادیر همبستگی مثبت و منفی از الگوی مكانی خاصی پيروی نمیکند .به

منظور ارزیابی بهتر نتایج در هر کدام از نواحی ،نقاط با بيشترین و کمترین ضریب همبستگی هر طبقه انتخاب گردید .باالترین
ارتباط معكوس مقادیر ضریب همبستگی در ناحيه تنک مشاهده گردید که حاکی از حساسيت باالی پوشش گياهی منطقه تنک

جوی میباشد .کاربری اراضی نقاط انتخاب شده نشان میدهد در بيشتر موارد ،مناطق با همبستگی منفی و مثبت
به الگوهای ّ
به ترتيب مربوط به زمينهای با پوشش علفزار (پوشش طبيعی) و زمينهای زراعی (پوشش انسان ساخت) است .از آنجا که

در فازهای منفی الگوی نوسان اطلس شمالی وضعيت پوشش گياهی انبوهتر از فازهای مثبت الگوی نوسان اطلس شمالی است

و با توجه به باالترین ضریب تعيين بهدستآمده ( ،0/77در ماه فوریه واقع در استان آذربایجان شرقی) ،میتوان با استفاده
از وضعيت نوسان اطلس شمالی در ماههای زمستان مقادیر پوشش گياهی ماه می را برای نقاط شاخص واقع در استانهای
شمالغرب و غرب تخمين زد.
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مقدمه

پوشش گیاهی نقش مهمی در چرخه انرژی ،کربن،
هیدرولوژی و بیوژئوشیمی ایفا میکند(Feddema, 2005).
آبوهوا و پوشش گیاهی اثر متقابلی بر یکدیگر دارند.
پوشش سطحی با اثرگذاری بر آلبدوی سطحی (که
تعیینکننده مقدار تابش در دسترس برای گرمایش زمین،
اتمسفر پایین و همچنین تبخیراست) بر الگوهای جوی
تأثیرگذار است (Delire et al, 2011).از سوی دیگر اندکی تغییر
در عناصر اقلیمی منجر به واکنش سریع گیاه و تغییر در
رشد آن ) (Huete, 1999میشود و همین امر مطالعه بلندمدت
اثر گردش جو بر تغییرپذیری پوشش گیاهی را ضرورت
میبخشد ) .(Gouveia, 2008در این میان الگوهای دورپیوندی
سطح اقیانوسها (مانند ال نینو) با نوسانات دورهای خود
اثر قابل توجهی بر آبوهوای سطحی دارند ).(Glantz, 1991
اگرچه مطالعات متعددي در زمینه ارتباط شاخصهای پیوند
از دوربا متغیرهاي اقلیمي در مقیاس منطقهای انجام شده
است ،اما نقش شاخصهای پیوند از دور در تغییرات پوشش
گیاهي ،اخیرا ً مورد توجه قرارگرفته است .شاخص تفاضل
نرمال پوشش گیاهی ( 1)NDVIاستخراج شده از دادههای
سنجش از دور به عنوان شاخصي براي نمایش ویژگیهای
پوشش گیاهي و تغییرات مرتبط با آن ثابت شده است(Wang
) . et al., 2004ویکنت سرانو 2و همکاران( )2004با بررسی
ارتباط ،NDVIشاخص نوسان اطلس شمالی( 3)NAOو
بارش ،روند مثبت و منفی بین  NDVIو  NAOبه ترتیب در
قسمتهای شمالي و جنوبی شبهجزیره ایبري را تشخیص
دادند .گوویا 4و همکاران( )2008بهوسیله ترکیب  NDVIو
دماي درخشندگي ،مقادیر همبستگی  NAOزمستانه را با
فعالیت پوشش گیاهي در فصول بهار وتابستان استخراج
کردند .رابطه فنولوژی گیاهان و درختان نیز با شاخصهای
پیوند از دور توسط کوک 5وهمکاران( )2004و استوکی و
1

)- Normalized Difference Vegetation Index (NDVI
- Vicente-Serrano
3
- North Atlantic Oscillation
4
- Gouveia
5
- Cook
2

ویدال )2004(6انجام گرفت .در هند ناهنجاریهای اقلیمي
محلي مؤثرتر از هرگونه الگوي پیوند از دور اقلیمي میتواند
7
پوشش گیاهي را کنترل کند) )Sarkar and Kafatos,2004هابر
و همکاران( )2011بیان داشتند اگرچه رابطه مشخصي بین
شاخصهای اقلیمي در ساحل وجود دارد اما از نظر شدت،
اختالفات زیادي در مناطق غربي ،شرقي و مرکزي آن قابل
شناسایی است .این ارتباط توسط میننی 8و همکاران()1996
براي استرالیا و آمریکاي جنوبي نیز بررسي شد .همچنین
رابطه بین ناهنجاریهای ENSOو  NDVIدر ایاالتمتحده
مشخص و قابل شناسایی است در حالی که این رابطه در
9
جنوب شرق آن دیده نمیشود (Mennis, 2001).لیم و کافاتوس
نیز در سال  2002کار منیس( )2001را تکمیل کردند .در
آسیا مطالعات کمي در این رابطه صورت گرفته است که
میتوان به کار اراسمی 10و همکاران ( )2009در اندونزي
اشاره کرد ،آنها تغییرات پوشش گیاهي دهههای گذشته را با
ناهنجاریهای اقلیمي همراه با  ENSOمرتبط دانستهاند .لو
و همکاران ( )2012نیز بر این نکته تأکید کردند که NDVI
بیشتر مناطق حساس به  ENSOدر چین تنها به یکي از  2فاز
آن حساسیت دارند و تأثیر النینو  11بر  NDVIبهمراتب بیشتر
از تأثیر النینا12میباشد.
در مطالعات داخلی اگرچه به عنوان نمونه ،احسانی و
همکاران ( ،)1386فرج زاده و همکاران( ،)1390پورمحمدی
و همکاران( ،)1391هادیان و همکاران( ،)1392حسینی و
همکاران( ،)1392به نقش بارز عناصر اقلیمی در تغییرات
پوشش گیاهی پی بردهاند ،اما در این راستا ،تاکنون به تأثیر
الگوهای پیوند از دور توجهی نشده است .بنابراین هدف
اصلی این مطالعه آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی ماه
می (اردیبهشت) ایران در ارتباط با الگوی پیوند از دور
6

- Stockli and Vidale
- Huber
8
- Myneni
9
- Lim and Kafatos
10
- Erasmi
11
- El-Nino
12
- LaNina
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نوسان اطلس شمالی بهمنظور ارائه یک مدل پیشبینی،است همکاران ( )1392به نقش اثر الگوی پیوند از دور نوسان
که به این منظور از محصوالت سنجشازدور شاخص پوشش اطلس شمالی بر عناصر مختلف اقلیمی ایران پی برده شده
است .اما در این راستا تاکنون به تغییرات پوشش گیاهی
گیاهی نرمال شده سنجنده مودیس 1استفاده شده است.
(حاصل از دادههای بلندمدت ماهواره) و ارتباط آن با
شاخص نوسان اطلس شمالی()NAO
الگوهای پیوند از دور توجهی نشده است.
گیلبرت والکر در سال  1924ناهنجاری فشار تراز دریا
بین آزور و ایسلند را نوسان اطلس شمالی نامید) .(Walker 1924دادهها و روشها
نوسان اطلس شمالی مهمترین حالت منتج از تغییرپذیری شاخص پوشش گياهی
بهمنظور بررسی ارتباط نوسان اطلس شمالی با تغییرات
جوی در اقیانوس اطلس شمالی است .این نوسان نقش
عمدهای در تغییرات هوا و اقلیم آمریکای شمالی ،اطلس پوشش گیاهی ماه می در ایران از محصوالت شاخص پوشش
شمالی و قاره اوراسیا ایفا میکند) .(Wallace and Gutzler, 1981گیاهی نرمال شده سنجنده مودیس طی دوره آماری -2014
پدیده  NAOنوسانی دینامیک در جرم جو بین پرفشار جنب  2001استفاده شد .مودیس یکی از سنجندههایی است که
حاره و کمفشار قطبی است که مراکز عمل آن در ریکیاویک بر روی ماهواره ترا  EOS-AM 2قرار دارد و دادههای آن به
و استکهلم (مرکز کم فشار مجاور قطبی) و پونتادلگادا در همراه دادههای مودیس دوم که بر روی ماهواره اکوا 3قرار
آزور (مرکز پرفشار جنب حاره) واقع شده است .اختالف دارد ،دریافت میشود .این سنجنده با  36باند طیفی مختلف
فشاری بیش از  15هکتوپاسکال در فاصله دو مرکز عمل یاد و حساسیت رادیومتریکی 12بیت دارای دامنه طول موج 0/4
شده فازهای متفاوتی را به وجود میآورد .در فاز مثبت مرکز تا  14/4است .محصوالت پوشش گیاهی مودیس بهصورت
پرفشار آزور بهطورغیرعادی قویترمیشود ،درحالیکه مرکز  16و 30روزه است که با اعمال تصحیحات اتمسفری ،در
کمفشار مجاور قطبی(ایسلند) عمیقترمیگردد -در این فاز شرایط عاری از ابر ،با تعدیل در نقطه نادیر و با وضوح
بادهای غربی قویتر از وضع عادی در کل عرضهای میانی250 ،متر ،یک کیلومتر و  0/05درجه فراهم شدهاند.
انرژی بازتاب شده قرمز ،با رشد گیاه به دلیل جذب
زمستانهای گرم و مرطوب در اروپای شمالی و زمستانهای
خشک در جنوب اروپا و حوضه مدیترانه ،زمستانهای سرد کلروفیل درون برگهایی که فعالیت فتوسنتزی دارند کاهش
و خشک در جنوب اروپا و حوضه مدیترانه -زمستانهای مییابد .از طرف دیگر انرژی بازتاب شده مادونقرمز
سرد و خشک شمال کانادا و غرب گرینلند و شرایط اقلیمی نزدیک ،بارشد گیاه طی فرآیندهای پخش (انعکاس و عبور)
معتدل و مرطوب در شرق امریکا است .در فاز دیگر موارد در برگهای سالم افزایش خواهد یافت .اساس محاسبه
فوق معکوس میشود (خورشيد دوست و همكاران .)1386،4:شاخص پوشش گیاهی نرمال شده سنجنده مودیس بر
معادله شاخص مذکور عبارت است از:
اساس معادله زیر میباشد.
)NAO=P(A)-P(I
رابطه ()1
])[NDVI = (Near Infrared - Red)/(Near Infrared + Red
که  pنشاندهنده اختالف فشار استاندارد شده سطح
در مطالعه حاضر ،تصاویر مربوط به شاخص پوشش
دریا بین منطقه آزور ) (Aو ایسلند ) (Iمیباشد .در مطالعات
متعددی از جمله نیکجو و قویدل رحیمی ( ،)1385خورشید گیاهی بهصورت ماهانه که به نام اختصاریMOD13A3
دوست و همکاران( ،)1386مسعودیان ( ،)1387ریوندی و (ماهواره ترا) از بخش دادههای زمینی وبسایت سنجنده
2

)- Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS

1

- Terra
- Aqua

3
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نگاره  :1فلوچارت مراحل انجام
تحقيق

مودیس با قدرت تفکیک مکانی  0/05درجه بین سالهای
 2001تا  2014برای ماه می دریافت شد .این محصوالت
دارای  12الیه مجموعه داده علمی شامل الیههای
 ،NDVI،EVIزاویه سمت الرأس خورشید ،زاویه سمت
الرأس دید و  ...میباشد.
بهمنظور بررسی ارتباط از ضریب همبستگی بین شاخص
نوسان اطلس شمالی درماههای (ژانویه ،فوریه ،مارس،
آوریل و می) و شاخص پوشش گیاهی ماه می طی  14سال
استفاده شد .دلیل انتخاب ماه می (اردیبهشت) ،مقادیر بیشتر
پوشش گیاهی این ماه نسبت به سایر ماههای سال است.
پس از محاسبه این ضریب نقاط دارای باالترین و پایینترین
همبستگی در سه زیر ناحیه مشخص گردید و سپس نوع
کاربری اراضی با استفاده از محصول  ،MCD12C1ارتفاع
با استفاده از  1 DEM30Mو ضرایب تعیین آنها به دست
آمد .در نهایت برای نمایش ملموستر اثر این شاخص
بر روی پوشش گیاهی ،ماه فوریه مد نظر قرار گرفت.
دادههای فشار سطح دریا ،رطوبت نسبی ،مؤلفه مداری و
- Digital Elevation Model

1

نصفالنهاری برای نمایش فشار و وزش رطوبت تراز 500
هکتوپاسکال ماه فوریه از مرکز باز تحلیل NCEP/NCAR
دریافت شد .جهت تحلیل رفتار بارشی ایران در فازهای
مختلف شاخص نوسان اطلس شمالی از دادههای بارش
ماهانه ماهواره  TRMMاستفاده گردید .الزم به ذکر است
که دادههای مربوط به شاخص نوسان اطلس شمالی از
وبسایت اقلیمی مرکز بازتحلیل NCEP/NCARبهصورت
ماهانه دریافت شد.در نگاره 1مراحل انجام تحقیق به نمایش
گذاشته شده است.

منطقه مورد مطالعه

با توجه به اینکه تمرکز ما در این پژوهش بر روی مناطق
دارای پوشش گیاهی است ،با اعمال آستانه  NDVI 0/2بر
روی نقشه میانگین بلندمدت شاخص پوشش گیاهی ماه می
ایران ،ناحیه دارای پوشش گیاهی بزرگتر و مساوی آستانه
موردنظر جدا گردید (نگاره .)2سپس با توجه به شدت و
ضعف مقادیر  ،NDVIناحیه مذکور بهمنظور ارزیابی سنجش
میزان حساسیت هر ناحیه نسبت به الگوی پیوند از دور
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نگاره  :2ناحيه موردمطالعه
براساس آستانه  NDVI 0/2به
همراه زیر طبقات

نوسان اطلس شمالی به سه ناحیه بر اساس مقادیر
تفکیک گردید .مناطق با مقادیر  NDVIبین  0/2تا  0/5بهعنوان
ناحیه با پوشش گیاهی تنک (نگاره-2الف) ،مقادیر  0/5تا
0/7بهعنوان ناحیه با پوشش گیاهی متوسط(نگاره-2ب) و
مناطق با مقادیر باالی 0/7بهعنوان منطقه با پوشش گیاهی
انبوه (نگاره-2ج) بهصورت قراردادی تفکیک گردید.
NDVI

یافتهها

فوریه ( 2010نگاره -3الف) و فوریه ( 2014نگاره
-3ب) با مقدار  NAOبه ترتیب  -2/69و  1/07بهعنوان
فازهای مثبت و منفی الگوی نوسان اطلس شمالی مشاهده
میشود .در فاز منفی الگو ،هستهی کمینه فشار تراز دریا
در منطقه آزور (حدود  995میلی بار) و هسته بیشینه فشار
در منطقه ایسلند مشاهده میشود .در این شرایط زبانههای
کمفشار ایران را در برگرفته است اما در فاز مثبت این الگو،
شرایط کام ً
ال معکوس شده به طوری که منطقه آزور تحت
تأثیر فشار زیاد و ایسلند تحت تأثیر یک هسته کمفشار
است ،در این شرایط فشار تراز دریا بر روی ایران بیشتر

است که این الگو مقارن باوجود پرفشار سیبری بر روی
دریاچه بایکال است .این شرایط بر روی آبوهوای ایران
اثرات قابلتوجهی میگذارد .همانگونه که در (نگاره -3ج)
مالحظه میشود مقادیر هسته رطوبت نسبی  50درصد ،در
فاز منفی به ایران نزدیکتر است .همچنین در فاز مثبت
پشتههای ضعیفی بر روی شمال دریای سیاه واقع شده است
که منجر به انتقال کمتر رطوبت از دریای مدیترانه بهسوی
کشور شده است (نگاره-3د) .این ویژگی از الگوهای فشار
منجر به بروز مقادیر بارش در ماه فوریه و مقادیر مختلف
 NDVIدر ماه می میشود.
برای نمایش ویژگیهای پوشش گیاهی و بارش در
فازهای مثبت و منفی شاخص نوسان اطلس شمالی ،ماه
فوریه به دلیل فاز منفی شدیدتر در سال  2010نسبت به 4
ماه دیگر ،با مقدار استانداردشده  -2/69انتخاب گردید.از
سوی دیگر فوریه سال  2014با مقدار استانداردشده 1/07
مثبتترین فاز در میان ماههای فوریه بوده است.
بررسی نقشههای پوشش گیاهی ماه می در فاز منفی
( )2010نشان میدهد (نگاره ،4باال-الف) ،پوشش گیاهی
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در غرب و شمال غرب ایران نسبت به سال ( 2014فاز ارتباط بين تغييرات پوشش گياهی و تغييرات شاخص

مثبت (نگاره ،4باال -ب)) مناطق بیشتری را در برگرفته
است همچنین بیشینه مقدار  NDVIبه ( )0/88رسیده است.
بیشترین اختالف مقدار  NDVIبین دو فاز در مناطق شمال
غرب ،غرب و بخشهایی از شمال شرق قابلمشاهده است
(نگاره ،4باال-ج) .نقشههای بارش حاکی از آن است که در
فاز منفی(نگاره ،4پایین-د) بارش نسبت به فاز مثبت باالتر
(نگاره ،4پایین-ه) بوده و مناطق دارای بیشترین اختالف
(نگاره،پایین-و) مشابهت باالیی با اختالف شاخص پوشش
گیاهی دو فاز نشان میدهد ،این موضوع بهوضوح نشاندهنده
این است که مناطق دارای باالترین اختالف پوشش گیاهی
مناطق با حداکثر اختالف بارش است.

NAO

همانطور که در بخشهای قبل اشاره شد ،ناحیه مستعد
پوشش گیاهی در ایران به  3طبقه مختلف تقسیم گردید.
مقادیر ضرایب همبستگی هر ناحیه با شاخص  NAOبرای
ماههای ژانویه تا می در نگاره  5به نمایش گذاشتهشده
است.
بهمنظور محاسبه ضریب همبستگی از  1201 ،16467و
 695نقطه شبکه به ترتیب برای نواحی تنک ،متوسط و انبوه
استفاده شد .در هر سه ناحیه مقادیر مثبت و منفی ارتباط
مشاهده میشود.
در ناحیه با پوشش تنک و متوسط در ماههای ژانویه و

نگاره  :3نقشه فشار سطح دریا (الف-فوریه  ،2010ب-فوریه )2014؛ نقشه ترکيبی وزش و رطوبت نسبی تراز 500
هكتوپاسكال(ج-فوریه ،2010د-فوریه )2014
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نگاره :4نقشه  NDVIدر فازهای مثبت و منفی .الف) فوریه( 2010فاز منفی)،ب-فوریه(،2014فاز مثبت) ج-اختالف دو فاز؛
پایين ،نقشه بارش در فازهای مثبت و منفی د) فوریه( 2010فاز منفی) ،ه-فوریه ( ،2014فاز مثبت) و-اختالف دو فاز

فوریه (در ناحیه تنک تا  90درصد) درصد نقاط با همبستگی
منفی بیشتر بوده است و در ماه آوریل به کمترین میزان (10
درصد در ناحیه تنک) میرسد (نگاره .)5اما این امر در مورد
ناحیه انبوه برعکس بوده است و در ماههای مارس ،آوریل
و می نقاط دارای همبستگی منفی بیشتر از ماههای ژانویه و
فوریه بوده است.
این امر نشان میدهد که درصد بیشتری از نواحی با
پوشش گیاهی تنک و متوسط طی ماههای ژانویه و فوریه
تحت تأثیر تغییرات الگوی نوسان اطلس شمالی بودهاند.
نگاره :5درصد نقاط دارای همبستگی منفی با شاخص NAO
در ماههای مختلف به تفكيک هر ناحيه
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نگاره:6توزیع فضایی ضرایب همبستگی بين  NDVIماه می و  NAOژانویه تا می طی دوره  2001-2014به تفكيک هر ناحيه

بیشترین مقادیر ضریب همبستگی منفی برای هر یک
از این ماهها از بین  18363نقطه در جدول  1نمایش داده
شده است .بیشترین مقادیر ارتباط معکوس در ماههای
ژانویه ،فوریه ،مارس و می به ترتیب به میزان -0/88 ،-0/8
 -0/82 ،و  -0/74در ناحیه تنک مشاهده میشود .تمامی
نقاط مذکور در ارتفاع باالی  1700متر و با نوع کاربری
علفزار و بوتهزار میباشند .تنها در ماه آوریل نقطه با کمترین
ضریب همبستگی (به میزان  )-0/73در ناحیه انبوه و با نوع
کاربری جنگل واقع شده است .تغییرات همزمان الگوی

پیوند از دور نوسان اطلس شمالی و مقادیر  NDVIبرای 5
نقطه فوق ارتباط عکس را بهخوبی نشان میدهد(نگاره)7
بهعنوان مثال در ماه فوریه در نقطهی  45/7درجه طول
شرقی و  38/23درجه عرض شمالی ،در سال 2010
هنگامیکه شاخص نوسان اطلس شمالی به پایینترین مقدار
خود رسیده است ،مقدار  NDVIبه باالترین مقدار خود
رسیده است (نگاره-7ب).
در نگاره  8نیز پراکنش نگار مقادیر  NDVIو شاخص
اطلس شمالی نشان میدهدکه برای نقطه  45/7درجه طول
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نگاره :7تغييرات همزمان نوسان اطلس شمالی و شاخص  NDVIماه می در نقاط با کمترین ضریب همبستگی(الف-ژانویه-

تنک37/4عرض شمالی 44/6 ،طول شرقی(واقع در استان آذربایجان غربی) ،ب-فوریه-تنک 38/2،عرض شمالی 45/7 ،طول
شرقی (واقع در استان آذربایجان شرقی) ج-مارس-تنک 33/2،عرض شمالی 48/6 ،طول شرقی(واقع در استان لرستان)

د-آوریل-انبوه 37/4،عرض شمالی 49/02 ،طول شرق (واقع در استان گيالن) ه-می-تنک 38/3 ،عرض شمالی 46/7 ،طول
شرقی (واقع در استان آذربایجان شرقی)،
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نگاره :8پراکنش نگار نوسان اطلس شمالی و مقادیر  NDVIماه می برای نقاط با پایينترین ضریب همبستگی(الف-ژانویه-
تنک  37/4عرض شمالی 44/6 ،طول شرقی(واقع در استان آذربایجان غربی) ،ب-فوریه-تنک 38/2،عرض شمالی45/7 ،
طول شرقی (واقع در استان آذربایجان شرقی) ج-مارس-تنک 33/2،عرض شمالی 48/6 ،طول شرقی (واقع در استان

لرستان)د-آوریل-انبوه 37/4،عرض شمالی 49/02 ،طول شرق (واقع در استان گيالن) ه-می-تنک 38/3 ،عرض شمالی،
 46/7طول شرقی (واقع در استان آذربایجان شرقی)،
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جدول :1ویژگیهای جغرافيایی نقاط با کمترین همبستگی به تفكيک هر ناحيه
طبقه پوشش گياهی

تنک
متوسط
انبوه

طول جغرافيایی

عرض جغرافيایی

ژانویه

44/69

37/43

-0/8

45/79

38/23

48/69

33/28

59/44

35/58

46/79

38/33

55/13

37/03

46/33

38/78

48/58

37/83

49/23

37/33

46/78

38/83

55/17

36/82

50/12

37/07

49/37

36/97

49/02

37/47

49/02

37/12

فوریه

مارس

آوریل

می

-0/88
-0/82
-0/68
-0/74
-0/71
-0/73
-0/67
-0/62
-0/61
-0/57
-0/6
-0/71
-0/73
-0/53

ارتفاع

کاربری اراضی

2425

علفزار

1586

علفزار

1978

بوتهزار با تراکم متوسط

1722

بوتهزار با تراکم متوسط

1920

علفزار

160

کشتزار

1840

علفزار

2277

علفزار

1

کشتزار

1740

کشتزار

2147

جنگل

190

جنگل

1264

جنگل

607

جنگل

1803

جنگل

جدول :2ویژگیهای جغرافيایی نقاط با بيشترین همبستگی به تفكيک هر ناحيه
طبقه پوشش گياهی

طولجغرافيایی عرضجغرافيایی

تنک
متوسط
انبوه

48/09

32/28

47/84

32/38

50/14

35/28

45/19

38/38

50/14

31/58

49/88

37/33

55/33

37/23

55/13

37/03

49/78

36/78

48/28

39/38

48/87

37/37

50/47

36/97

55/57

37/22

50/17

37/02

55/57

37/32

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

می

0/79
0/67
0/76
0/76
0/80
0/68
0/48
0/68
0/59
0/71
0/83
0/42
0/67
0/53
0/54

ارتفاع

کاربری اراضی

102

بایر

151

کشتزار

1718

علفزار

2196

علفزار

3088

علفزار

-25

کشتزار

97

کشتزار

160

کشتزار

1445

کشتزار

135

کشتزار

1706

جنگل

302

جنگل

1100

کشتزار

332

جنگل

448

کشتزار
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شرقی و (38/23واقع در ناحیه تنک ،نگاره-8ب) مقدار
ضریب تعیین  0/779بوده است که بسیار قابلمالحظه است.
نقاط دارای بیشترین ضریب همبستگی مثبت در جدول
 2به نمایش گذاشتهشده است .نکته قابلتوجه اینکه
برخالف تنوع ارتفاع در نقاط مذکور ،وجود کاربری اراضی
انسانساخت (کشتزار) بهویژه در ناحیه با پوشش متوسط
میتواند دال بر این باشد که وجود همبستگی مثبت در
چنین مناطقی (انسانساخت) نمیتواند بهسرعت تحت تأثیر
الگوهای جوی قرار بگیرد.

بحث و نتيجهگيری

در مطالعه حاضر ،سعی بر آن بود که تغییرات پوشش
گیاهی ماه می (اردیبهشتماه) بهعنوان متراکمترین ماه به
لحاظ پوشش گیاهی ،با نوسانات الگوی پیوند از دور اطلس
شمالی بررسی شود .با توجه به وجود بیابانهای عاری از
پوشش گیاهی در گستره ایران ،ابتدا براساس آستانه حداقل
 0/2مقادیر  NDVIناحیهای که مستعد داشتن پوشش گیاهی
است ،جدا گردید .این منطقه در حدود  38/2درصد از
مساحت کشور را دارا میباشد.
با توجه به اینکه ناحیه مذکور نیز از نظر مقادیر NDVI
دارای تغییرات مکانی باالیی است براساس دامنههای  0/2تا
 0/5 ،0/5تا  0/7و باالتر از  0/7به سه طبقه پوشش گیاهی
تنک ،متوسط و انبوه تقسیم گردید.
فرض بر آن بود که ناحیه با پوشش گیاهی تنک و
انبوه به ترتیب بیشترین و کمترین حساسیت را نسبت به
تغییرات الگوی پیوند از دور دارا میباشند .فازهای مثبت
و منفی نوسان اطلس شمالی اثرات بارزی را بر آبوهوای
ایران میگذارد .بهعنوان مثال در فوریه ( 2010بهعنوان فاز
منفی) مقادیر وزش رطوبت ،بارش و پوشش گیاهی در
بخشهای زیادی از غرب ،شمال غرب و شمال شرق ایران
بهمراتب بیشتر از فوریه ( 2014بهعنوان یک فاز مثبت) بوده
است .با توجه به تأثیرپذیری پوشش گیاهی نسبت به این
تغییرات ،یک سری زمانی  14ساله از مقادیر  NDVIماه می

برای  18363نقطه در ایران تهیه گردید و در یک ماتریس
ضرایب همبستگی پیرسون هر نقطه با تغییرات مقادیر
شاخص نوسان اطلس شمالی ماههای ژانویه تا می(با فرض
اینکه تغییرات ماه ژانویه الگوی اطلس شمالی نیز بر پوشش
گیاهی ماه می ایران اثرگذار است) محاسبه گردید .نتایج
نشان داد به لحاظ فضایی مقادیر مثبت و منفی همبستگی را
میتوان در تمامی مناطق بدون الگوی مکانی منظم مشاهده
کرد ،اما نقشهها نشان دادند که در ماههای ژانویه و فوریه
مقادیر منفی همبستگی گستره بیشتری از ایران را در برگرفته
است .این حالت نشان میدهد که در فاز مثبت الگو ،بیشتر
بودن مقادیر فشار تراز دریا در منطقه آزور همزمان با انتقال
ضعیف رطوبت و سامانههای بارشی و در پی آن بروز
پوشش گیاهی کمتر در چند ماه بعد (ماه می) در ایران شده
است.
در مجموع میتوان گفت تأثیرپذیری پوشش گیاهی از
الگوهای پیوند از دور بهطورغیرمستقیم است ،به این دلیل
که الگوهای کالنمقیاس جوی با تأثیرگذاری بر روی بارش،
متعاقب ًا بر پوشش گیاهی تأثیر میگذارند.
بهمنظور ارزیابی بهتر در هرکدام از نواحی نقاط با
کمترین و بیشترین همبستگی انتخاب گردید .نکته جالب
توجه اینکه غالب نقاط با کمترین ضریب همبستگی در
ناحیه تنک واقع شدهاند که این ویژگی احتماالً حاکی از
آسیبپذیری بیشتر این ناحیه به لحاظ تغییرات پوشش
گیاهی در ارتباط با الگوهای پیوند از دور است .نوع
کاربری اراضی نقاط مذکور نیز نشان داد که در مناطق با
مقدار همبستگی منفی کاربری غالب زمینهای علفزار بوده
است اما برای نقاط با ضریب همبستگی مثبت نوع کاربری
زمینهای زراعی است که میتوان گفت با توجه به دخالت
انسان در این زمینها ،الگوهای ج ّوی نمیتوانند بهسرعت
بر روی آنهاتأثیرگذار باشند.
ضرایب تعیین فاز منفی در ماههای ژانویه ( ،)0/65فوریه
( ،)0/77مارس ( ،)0/67می ( )0/54برای ناحیه تنک و ماه
آوریل ( )0/54برای ناحیه انبوه بیشترین مقدار ممکن بوده
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است .نتایج این پژوهش میتواند بهمنظور برآورد وضعیت
 NDVIماه می در ایران (بهویژه در ناحیه تنک) براساس
نوع الگوی نوسان اطلس مورد استفاده قرار گیرد .به طوری
که در فازهای منفی الگوی نوسان اطلس شمالی وضعیت
پوشش گیاهی انبوهتر از فازهای مثبت الگوی نوسان اطلس
شمالی خواهد بود.
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