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  چکیده

در مقیـاس   پوشـش گیـاهی  پـایش   و هواي هر محـل اسـت. بـراي    وضعیت آب و سالمت آن نماینده پوشش گیاهیآگاهی از 
بـه روش   پوشش گیـاهی چنین برآورد باشد. همهاي میدانی معموالً دشوار و محدود میهنگام به دادهاي دسترسی بجهانی و ناحیه

دهـد. از ایـن رو   به دست نمی بر است و هم اطالعات چندان دقیقیاست هم زمان پوشش گیاهیمعمولی که شامل برآورد کلی از 
هدف از پژوهش د. ها برتري دار بر سایر روشروش بسیار سودمندي است که با فراهم ساختن یک دید وسیع از منطقه،  دورسنجی

آکـوا  -مـودیس  هـاي سـنجنده  از داده بـا اسـتفاده    NDVIشـاخص ایران به کمک  پوشش گیاهی بررسی میانگین ساالنه رو،پیش
ایـران در   آکـوا -مـودیس ) NDVI( پوشش گیاهی تفاضل بهنجار شده شاخص روزه 16هاي داده باشد. در این پژوهش نخست می

بلندمـدت و  ، میـانگین  یاختـه میلیـارد   15دانلود شد. سپس بر مبناي نزدیک به وبگاه ناسا  از 29/12/1397تا  1/1/1382 فاصله
 میانگین سـاالنه  ،است پوشش گیاهی دهندهنشان 2/0بیش از  NDVIکه مقادیر ایران محاسبه شد. با توجه به این NDVI ساالنه

نشـان داد   نتـایج زمین بررسی گردید. ایران در ندگیو بار پوشش گیاهیدر پایان نیز پیوند میان شد.  ایران محاسبه پوشش گیاهی
 ه در حالی کهبه کمترین مقدار رسیدایران  پوشش گیاهی، هواشناسی خشکسالیشرایط وجود آبی و کمدلیل هب 1387در سال که 

مقـدار طـی دوره مـورد مطالعـه     ین تربیشـ به ایران زمین  پوشش گیاهیترسالی، فراوان و شرایط  دگینباردلیل هب 1397در سال 
  است. وده شدهایران افز پوشش گیاهی، گستره دگینباراخیر بدلیل افزایش  در دو دههنشان داد که  نتایج همچنیناست. رسیده 

  
  ، ایران، مودیسNDVI بارش،آکوا،  هاي کلیدي:واژه

  
  1مقدمه

هـاي گذشـته   اي در سـال فناوري ماهوارهپیشرفت 
این امکان را براي کارشناسان علوم زمین فراهم نمـوده  

تـر و بـه صـورت    زمین را با دقت بـیش  که سیاره است
همه جانبه مطالعه نمایند. از جمله کارهاي مهمی کـه  

 دورسـنجی انجـام داد مطالعـه   تـوان بـا اسـتفاده از    می
تـوان از ایـن طریـق رشـد،     است که می پوشش گیاهی

 بررسـی بیمـاري، رطوبـت، خشـکی و شـادابی گیـاه را      
هــاي نمـود. علـت ایــن توانـایی آن اسـت کــه پوشـش     

حال چه زنده و چه غیرزنده، در مقابـل امـواج    مختلف،
الکترومغناطیس واکنش متفاوتی دارند که همـین امـر   
                                                             

   o.kefayatmotlagh@gmail.com نویسنده مسئول:*

هاي مختلف آشکارسازي کند اختالف پوششکمک می
، آن پوشـش گیـاهی  هـاي  شاخصیجاد هدف از ا شود؛

گیـاهی ماننـد    هـاي پوشـش  است کـه برخـی ویژگـی   
برگ یا درصد  توده، گستره زیست ش،پوخصوصیات تاج
بینی و ارزیابی شود. اصوالً بازتـاب  پیش پوشش گیاهی
 - 66/0طیفـی نـورِ مرئـی (    در محدوده پوشش گیاهی

ک فروسـرخ نزدیـ   میکرومتر) کـم و در محـدوده   43/0
هـاي  شاخصاز جمله . میکرومتر) زیاد است 7/0 -1/1(

 تفاضـل بهنجـار شـده    شـاخص  توان بـه ارائه شده، می
که در تشـریح روابـط بـین     کرداشاره  2پوشش گیاهی
تــوده، تماننــد زیســ  پوشــش گیــاهی مشخصــات 

                                                             
2. Normalized Difference Vegetation Index(NDVI) 
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زیـاد بـه    برگ و میزان سبزینه تودههوایی، زیست اندام
زمینــه و بــه خـواص خــاك پــس  NDVIرود. کـار مــی 

تُنُک  پوشش گیاهیبه ویژه هنگامی که  پوشش گیاهی
  ).1385پناه، علوي( باشدو پراکنده است، حساس می

هـاي  لفه، به عنوان یکی از مؤپوشش گیاهیدرصد 
زمین، عبارت اسـت   رویهمهم در بررسی کمی گیاهان 

کل که به صورت  رویهپوشیده از گیاه به  رویهاز نسبت 
). مقـدار  2003، 1ژانگ و همکاران( شوددرصد بیان می
به طـور معمـول بـه دو صـورت تـراکم       پوشش گیاهی

شود. تـراکم سـطحی   سطحی و تراکم عمودي بیان می
گر میزان مساحت پوشیده شده از گیـاه در واحـد   بیان

هـاي  کننده تعداد الیـه سطح است. تراکم عمودي بیان
برگــی در منــاطق پوشــیده از گیــاه بــوده کــه میــزان  

 کننـد نتز و تبخیر و تعرق گیاهان را کنتـرل مـی  فتوس
تــراکم در ایــن پــژوهش  ).1998، 2گــاتمن و ایگنــاتو(

 ایران زمین انجام گرفتـه اسـت.   پوشش گیاهیسطحی 
 پوشش گیـاهی با توجه به اهمیت تعیین میزان درصد 
هاي زیادي بـه  و کاربردهاي گوناگون آن، تاکنون روش

این متغیر ارائه شده اسـت. بـه عنـوان     منظور محاسبه
هاي برداشت میدانی و همچنین توان به روشنمونه می

اي اشاره نمود. تعیین درصـد  استفاده از تصاویر ماهواره
هاي سـنتی نـه تنهـا    با استفاده از روش پوشش گیاهی
دهد، کل منطقه ارائه نمی پوشش گیاهیدید کاملی از 

شود. همچنـین  زیاد می بلکه باعث صرف زمان و هزینه
بـه   پوشـش گیـاهی  خطاهاي انسانی در تعیین درصـد  

تواند زیاد باشـد. امـروزه اطالعـات    هاي سنتی میروش
 رویهاي یک دید جامع از نظر زمانی و مکانی از ماهواره

کند. در طول هاي مختلف آن فراهم میزمین و پوشش
پوشـش  هـاي مختلـف   شـاخص ي گذشـته،  چند دهـه 

هـاي مختلـف   شده از بازتاب طول مـوج  مشتق گیاهی
بانـدهاي سـرخ و   (بـویژه ترکیبـی از    ايتصاویر ماهواره

ــه  ــک)، ب ــرخ نزدی ــیات   فروس ــین خصوص ــور تخم منظ
، 3بـرگ  رویـه  شـاخص مانند  پوشش گیاهیبیوفیزیکی 

زیست توده، رشد گیاه و درصد پوشش ارائه شده، کـه  
                                                             
1. Zhang et al 
2. Gutman and Ignatov 
3. Leaf Area Index(LAI) 

مـورد مطالعـه، نتـایج     هر کدام بسته به شرایط منطقه
ــوبی نشــان داده ــدخ ــاران( ان ــاي و همک ؛ 1994، 4کی

ــاران  ــداکس و همک ــاران 1996، 5رن ــوتی و همک ، 6؛ هی
، 8دیـدان و همکـاران  ؛ 2011، 7؛ چن و همکـاران 1997
، 10؛ رن و همکـاران 2019، 9البرکات و لکشـمی ؛ 2015
 هــایی کــه بـه منظــور محاســبه از دیگـر روش  ).2022
اي به با استفاده از تصاویر ماهواره پوشش گیاهیدرصد 
هاي آمیخته است. محـدودیت  یاخته رود تجزیهکار می

این روش در مناطق خشک آن است که نیاز به انتخاب 
هاي خالص دارد. در این مناطق به دلیـل تـراکم   یاخته

بـراي   یاختـه  امکان انتخاب این نوع پوشش گیاهیکم 
، 11انگسـ ( وجـود نـدارد   پوشش گیـاهی درصد  برآورد
از  کــه NDVI  شــاخص روزه10 از ترکیــب ).2005

متـري   250مودیس با تفکیـک   تصویربرداري سنجنده
بدست آمده است براي توصیف الگوهاي مختلـف رشـد   

تـا   2001هـاي  شهرستان در روندونیا بین سال 32در 
 گانـه استفاده شده است. طبقـات شـش  میالدي  2003

مراتع سبز باال تحـت   مراتع سرسبز نشان داد که طبقه
مرتـع کـم    مراتع جوان است، در حالی که طبقه سلطه

 سـبز در حــداقل قــرار دارد. مراتـع پیــر کــه در طبقــه  
هـا کـاهش یافتـه    سرسبزي باال قرار داشتند نسبت آن

سرسبزي کم قرار داشـتند   است و مراتعی که در طبقه
کـاهش   گریافته اسـت، کـه نمایـان   ها افزایش نسبت آن

نوماتـا  ( است وري علوفه در طول زمان در روندونیابهره
 شـاخص نتایج نشان داد که این  ).2007، 12و همکاران

ــی ــدوده م ــد در مح ــاوت از   توان ــی متف ــانی و طیف زم
اي و جهـانی مـورد اسـتفاده    اي، قارهخشکسالی منطقه

). در 2008، 13جــونلــین و جیــان(چنــگ قــرار گیــرد
اي حفاظـت شـده   در منطقه NDVIپژوهشی تغییرات 

 2000-2016سـاله از   17در جنوب کالیفرنیا در دوره 
                                                             
4. Qi et al 
5. Rondeaux et al 
6. Huete et al 
7. Chen et al 
8. Didan et al 
9. Albarakat and Lakshmi 
10. Ren et al 
11. Song 
12. Numata et al 
13. Cheng-lin and Jian-jun 
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ها گویاي آن بود کـه مقـدار   میالدي مطالعه شد. یافته
در دوره مــورد بررســی بــویژه در فصــل  شــاخصایــن 

، 1پـاي و همکـاران  گلیس، کاهش یافته اسـت( تابستان
سالی بر پوشـش  اثرات خشکدر پژوهشی دیگر  ).2008

هاي پوشش گیـاهی و عوامـل   گیاهی بر اساس شاخص
 2018تــا  2001هواشناســی در افغانســتان طــی دوره 

اد کـه پوشـش گیـاهی کـل     نتایج نشان د ارزیابی شد.
ــاي خشکســالی کشــور در ســال ــه  1387و  1380ه ب
اسـت.  درصد رسـیده   5/5درصد و  2/6کمترین میزان 

اي بسـیار زیـادي در   حـال، تنـوع بـین منطقـه     با ایـن 
پوشش گیاهی در دوره مورد مطالعه با رونـد افزایشـی   
ــا     ــد بـ ــز هیرمنـ ــوزه آبخیـ ــوجهی در حـ ــل تـ    قابـ

)p value = 0.05 (R = 0.66   بـر اسـاس   .وجـود دارد 

VCI  ) بـه ترتیـب   1387و  1380در همان دو سـال ،(
درصـد از مسـاحت کشـور در معـرض      72درصد و  84

تأییــد  TRMM هــاي خشکســالی قــرار داشــتند. داده
ــی ــال  م ــه س ــد ک ــاي  کنن ــرین  2008و  2001ه کمت

از  .متر داشتند میلی 251و  108ترتیب با  بارندگی را به
بیشترین پوشش  2010و  2009هاي  سوي دیگر، سال

درصد را به خود اختصـاص دادنـد کـه     3/16گیاهی با 
االنه نسبت س  LSTاي درجه 14 عمدتاً به دلیل کاهش

بارنـدگی   افـزایش به میانگین و تا حـدودي بـه دلیـل    
متر نسـبت بـه    میلی 425و  378ساالنه آنها به ترتیب 

 مشـتق  VCI بر اساس هاهمچنین یافته سال قبل بود.
ــه    ــان داد ک ــده نش ــال ش ــاي  در س  1389و  1388ه

درصــد از منطقــه مــورد مطالعــه  21و  28ترتیــب  بــه
 هر دو افزون بر این،شرایط خشکسالی را تجربه کردند. 

باید با هم در نظر گرفته شوند  و بارندگی LST فراسنج
 NDVIتا بـه درسـتی همبسـتگی بـین خشکسـالی و     

  ).2020، 2(روستا و همکاران بدست آید
 و طـول  لحـاظ  بـه  زیـاد  گسـتردگی  دلیل به ایران
 پیکربنـــدي پیچیـــدگی وجـــود جغرافیـــایی، عــرض 

 هوا، هايتوده یورش در معرض قرارگیري و هاناهمواري
پوشـش  دارد.  ايویـژه  شـرایط  پوشـش گیـاهی   نظر از

 هـاي و توده ارتفاع جغرافیایی، عرض تأثیر تحت گیاهی
                                                             
1. Gillespie et al 
2. Rousta et al 

 ایـن  از یـک  هـر  تغییـر  بـا  کـه  طوري دارد، به قرار هوا
 عبـارت  کرد. به خواهد تغییر نیز پوشش گیاهی عوامل،
 عـرض  از تـابعی  پوشـش گیـاهی  کلـی   شـرایط  دیگـر، 

دمـا،   ماننـد  دیگـري  عوامـل  و است ارتفاع و جغرافیایی
 مکـان  هـر  رویـش گیـاه در   بارش و حتی نوع خاك در

پوشـش  دارند. براي بیان وابستگی بـین بـارش و    نقش
اشـاره  ) 1390( نیـا بـاقري و  مرج تحیفابه کار  گیاهی

 در غرب ایـران  NDVIگیاهی پوشش شاخص کنیم.می
 1387 سـال  باشـد. در  می بارندگی تأثیر تحت شدت به

 ترتیب به بعد و قبل هايسال به نسبت کاهش بارندگی
ــ در ــی درصــد 69تــا  16 دودح  همزمــان باشــد،م

 11 تـا  3 حدود در محسوسی طور به نیز گیاهی پوشش
 آن از بعـد  و قبـل  هـاي سـال  به نسبت را کاهش درصد
 وجـود  بـا  که شودمى مشاهده چنیندهد. هممی نشان

سـال   بـه  نسـبت  1388 سـال  در تـر بارش کم دریافت
 تغییـر  1388 سـال  گیـاهی در پوشش (ترسالی) 1386

 در برخـی  حتـی  و نـدارد  1386سال  به نسبت چندانی
 زمـانی  توزیـع  تأثیر ماهانه، است. بررسی بهتر نیز موارد

 همبستگی ضرایب بررسی نماید. بامی آشکارتر بارش را
 بیشـترین  مختلـف  زمـانی  هـاي بازه در  NDVIو بارش

 و آیـد مـی  بدسـت  مـاه  زمانی شـش  بازه در همبستگی
 از بارش زمانی بازه افزایش با همبستگی رشد ترینبیش
 مشخص شد حال عین شد. در حاصل ماه دو به ماه یک
 بررسـی  براي مناسبی شاخص چه اگر SPI شاخص که

 بـارش  بـه  نسـبت  ولـی  اسـت،  هواشناسـی  خشکسالی
مـرج و   فـاتحی دارد ( NDVIبـا   تريضعیف همبستگی

ــاقري ــا، ب ــر  ). در پژوهشــی1390نی ــر خشکســالی ب اث
تصــاویر کمــک اســتان کردســتان بــا  پوشــش گیــاهی

 که بـین  ه شد. نتایج نشان دادمودیس پرداخت سنجنده
 همبستگی بـاالیی  SPI و  NDVIهايشاخص میانگین

 بــا و وجــود دارد 01/0در سـطح معنــاداري   +)77/0(
متوسط  بطور SPI شاخص میزان از -2/0تقریباً  کاهش

پوشـش  مربع) سـطح   کیلومتر 350درصد (معادل 2/1
 بـراي  کاهش میزان یابد. اینمی ضعیف افزایش گیاهی

 باشـد. نتـایج  مـی  01/0معـادل   تقریباً NDVI شاخص
کــه در ، نشــان داد SPI شــاخص محاســبه از حاصــل

 اسـتان  در متوسط خشکسالی 2008و  2001 هاي سال
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در  NDVI شـاخص  محاسـبه  اسـت  داده رخ کردستان
 گیـاهی دهد کـه میـزان پوشـش   این دو سال نشان می

ترتیـب   (به است یافته افزایش محسوسی طور به ضعیف
سـال   در کـه  درصـد) در حـالی   6/76درصـد و   6/80

 گیاهیپوشش میزان نرمال، سال تقریباً عنوان به 2007
درصـد   7/69حـدود   NDVI شـاخص  مبناي بر ضعیف

 2007بـا   2001هاي  سال بین محاسبه گردید. مقایسه
 بـه  ضـعیف)،  گیـاهی پوشش درصدي 11 تقریباً (تغییر
 گیاهیپوشش روي بر خشکسالی اثر دهندهنشان خوبی

 محاسـبه  چنین ایشان بـا  هم. است کردستان استان در
 اکتبر سپتامبر، آگوست، براي چهار ماه NDVI شاخص

 سـمت  به آگوست ماه از چه که هر دادند  نشان نوامبر و
 کاسـته  گیـاهی پوشـش  از میـزان  بـرویم،  نـوامبر  مـاه 
 افزایش ضعیف گیاهیدرصد پوشش نتیجه در شود، می

 کـاهش  خـوب  و متوسـط  گیاهیپوشش درصد و یافته
ــی ــد م ــی،  ( یاب ــوي و کریم ــأثیرات). 1392میرموس  ت

 نـوع  و بـارش  زمان بر حسب پوشش گیاهی بر بارندگی
 منـاطق  در کـه  طـوري  بـه  اسـت،  متفاوت رویشی فرم

پوشـش   و بـارش  میـزان  بـین  معنـاداري  رابطه شهري
 مشـاهده  زمـانی  هـاي مقیـاس  از یـک  هـیچ  در گیاهی

 همبسـتگی  میزان باالترین مرتعی مناطق در شود. نمی
دیـده   پوشش گیـاهی  تغییرات و بهار فصل بارش میان
 تـرین بـیش  جنگلـی  منطقـه  کـه  حـالی  شـود در مـی 

 در و دهـد  نشـان مـی   سـالیانه  بـارش  بـا  را همبسـتگی 
 فصـل  بـارش  بـا  همبستگی ترینبیش زراعی هاي زمین
 علفـزار نیـز   منـاطق  شـود. در مـی  دیـده  اسـفند  و بهار

 میـزان  بـا  زارهـا بوتـه  بـه  نسـبت  تـري بیش همبستگی
در ). 1393هادیـان و همکـاران،   ( دارد وجـود  بارندگی

بنـدي  به فصل NDVI پژوهشی دیگر به کمک شاخص
هاي پوشش زمین در ایران پرداخته شد. بر اساس یافته

 فصـلِ  پـنج  بـه  ایرانکشور  ،ايحاصل از تحلیل خوشه
 26 (انبو بسیار ،)فروردین 26 تا اسفند 7 (انبوه رویشی

آبـان)،   2 تـا  خـرداد  12 (، تُنُک)خرداد 12 تا فروردین
 7 تـا  آذر 4 (تُنُـک  بسـیار  و )آذر 4تـا   آبـان  2 (گـذار 

. همچنین نتـایج ایشـان نشـان    شد بنديطبقه اسفند)
درصـد گسـتره    30داد که در فصل بسیار انبوه حـدود  

گیرد درحـالی کـه در   ایران را پوشش گیاهی در بر می

درصـد   10فصل بسیار تُنُـک ایـن مقـدار بـه کمتـر از      
یی از آنجـا  .)1396و کفایت مطلـق،   (منتظري رسد می
هـاي گیـاهی و   بر حیات اکوسیستم پوشش گیاهیکه 

ن الزم اسـت کـه   حیوانی بسیار تأثیرگذار است بنـابرای 
در  پوشـش گیـاهی  از نظر تـراکم   وضعیت کشور ایران

و آشـکار شـود    گـردد بررسـی  هاي مختلـف  طول سال
ایـران چقـدر اسـت؟     پوشش گیاهیمیانگین بلندمدت 

انبـوه دیـده    پوشـش گیـاهی  در چه مناطقی از کشـور  
 پوشـش گیـاهی  شود؟ در طی دو دهه اخیر آهنـگ   می

 پوشـش گیـاهی  است؟ در کدام سال بوده ایران چگونه 
ــران  ــا   ای ــدام ســال بیشــینه اســت؟ آی ــه و در ک کمین

ایـران بـا    پوشـش گیـاهی  هاي کمینـه و بیشـینه    سال
پیونـد میـان   خشکسالی و ترسالی همراه بـوده اسـت؟   

  و بارش در ایران چگونه است؟ پوشش گیاهی
  

  تحقیق وشر
 میــانگین ســاالنهواکــاوي در ایــن پــژوهش بــراي 

 16هـاي  ، از دادهاخیـر  دههدو ایران در  پوشش گیاهی
 500بـا تفکیـک مکـانی     1آکـوا -مودیس سنجندهروزه 

 14در  آکـوا -مـودیس  سـنجنده  .بهره گرفته شدمتري 
خورشیدي توسط سـازمان ناسـا بـه     1381اردیبهشت 

فضا پرتاب شده است. زمان گذر این مـاهواره بـر فـراز    
ــی اســت  13:30اســتوا  ــت محل ــه وق ــگ و ( ب ، 2يژوان
 NDVIهـاي  آکوا با دو ماه تأخیر داده ). ماهواره2009

بوده و بـازه   HDFها فرمت دادهاست.  را برداشت کرده
هــا روزه اســت. مختصــات ایــن داده 16هــا زمــانی آن
عمـودي و   6و  5است و ایران در مختصـات   3سینوسی

هــاي ایــن داده). 1شــکل( افقــی قــرار دارد 23تــا  21
ــه صــورت کاشــی  ــاهواره ب ــاد  م ــه در ابع ــاي جداگان ه

ــت  1200×1200 ــترس اسـ در و کیلـــومتري در دسـ
بـا   دهد.پوشش میایران را  مجموع شش کاشی گستره

هـاي بکـار گرفتـه شـده خـارج از      که دادهتوجه به این
گرفت به کمک تابع ایران زمین را نیز در بر می گستره

هـایی کـه درون   افزار متلب تنها دادهدر نرم پلیگوناین
                                                             
1. Aqua 
2. Wang and Xie 
3. Sinusoidal 
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داد استخراج گردید. مرز جغرافیایی ایران را پوشش می
 1381هـــاي ســـال همچنـــین از آنجـــایی کـــه داده

ها حذف از سري دادهخورشیدي کامل نبودند بنابراین 
  .گردید

  
 (وبگاه ناسا)ایران هاي در برگیرندهموقعیت کاشی .1شکل 

  
از  پوشش گیـاهی اي بررسی پیوند میان بارش و بر

ایستگاه همدیـد در بـازه مـورد مطالعـه      410هاي داده
هـاي  بهره گرفتـه شـد. موقعیـت جغرافیـایی ایسـتگاه     

 نشان داده شده است. 2همدید در شکل 

  
  

 ایستگاه همدید ایران 410موقعیت جغرافیایی  .2شکل 

  
NDVI است کـه بـه    پوشش گیاهی شاخصترین رایج

  شود:صورت زیر تعریف می
	NDVI = (NIR-RED)/(NIR+ RED)  

NIR  وRED  گیـري  بازتـاب انـدازه   به ترتیب نماینـده
 مقدار .شده در باند فروسرخ نزدیک و باند سرخ هستند

دیدان و همکـاران،  باشد( + می1 و -1 بین شاخص این
 2/0از  مقـــادیر بـــیش  ایـــن پـــژوهش  ). در2015
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 NDVI ≤0 ≥ 2/0، مقـادیر  پوشش گیاهی دهنده نشان
 دهنـده صفر نشـان  تر ازو مقادیر کم خاك دهنده نشان

(منتظـري و   هاي کوهسـتانی اسـت  آب، برف و یخچال
 16هـاي  در این پژوهش از داده ).1397کفایت مطلق، 

تـا   1/1/1382زمانی  بازهدر  آکوا-مودیس NDVI روزه
متـر   500سال) با تفکیـک مکـانی    16( 29/12/1397

 .استفاده شد
  

 هاي تحقیقیافته
ــی از     ــران، یک ــارش در ای ــا و ب ــدید دم ــاوت ش تف

هوایی ایران بـا سـایر نقـاط     هاي آب وبارزترین ویژگی
جهان است. با مقایسه آب و هواي نقاط مختلف کشـور  

ـ   توان به خوبی به این تنوع و اختالف پیمی راي بـرد. ب
ــاالنه  ــانگین س ــه می ــک   نمون ــران نزدی ــارش ای  250ب

 50متر است اما بارش دریافتی مناطق کـویري از   میلی
تـر اسـت. در عـوض در برخـی نقـاط      متر هم کـم میلی
متـر  میلـی  1800هاي خزر بارش ساالنه نزدیـک  کرانه
از سوي دیگـر ایـران از دیـدگاه دمـا نیـز بسـیار        .است

ن تنوع همسـایگی خشـکی ایـران    متنوع است. دلیل ای
بزرگ آب در شمال و جنوب، گسـتردگی در   با دو توده

عـرض جغرافیـایی و تنــوع نـاهمواري اسـت. میــانگین     
سلسیوس اسـت کـه نسـبت بـه      درجه 18دماي ایران 

تر اسـت. در  سلسیوس بزرگ درجه 15میانگین جهانی 
نتیجه ایران گذشته از فقر بارش از گرماي بـاالیی نیـز   

ــابراین 122، 1390مســعودیان، ( خــوردار اســتبر ). بن
تنوع، ویژگی ذاتی آب و هواي ایران است و هیچ کـدام  

د. ایـن  نـ دهاز عناصر آب و هوایی تصویر همگنی نمـی 
پوشـش  ناهمگنی و نایکنواختی عناصر آب و هوایی در 

، نوع خاك و روش زنـدگی مـردم اثـر گذاشـته     گیاهی

سـبز، مجـاور    ع سـر ها و مراتاست. به طوري که جنگل
هاي پوشیده از بـرف  حاصل، کوههاي عریان و بیبیابان

جمعیـت  هاي رسوبی پـر هاي خشک، درهدر کنار چاله
آب و غیر قابل استفاده و عـاري از  هاي بیمجاور دشت

). به دلیـل  1-2، 1389علیجانی، ( اندسکنه قرار گرفته
پوشـش  پیچیدگی و تنـوع آب و هـوایی ایـران شـاهد     

ــود. بررســی   گیــاهی ــاوتی نیــز خــواهیم ب بســیار متف
تر در مقیاس بیش NDVI شاخصپژوهشگران بر روي 

زمانی کوتـاه مـدت بـوده اسـت. بنـابراین       محلی و بازه
 براي نخسـتین بـار در ایـن پـژوهش میـانگین سـاالنه      

اخیـر بررسـی شـده     دهـه دو ایـران در   پوشش گیاهی
  است.

ــکل ــادیر  3 ش ــده  NDVIمق ــف ش ــن  تعری در ای
دهـد. بـر اسـاس تعریـف مقـادیر      پژوهش را نشان مـی 

NDVI بسـیار   پوشـش گیـاهی  عنـوان  ب 8/0تا  1 میان
 پوشـش گیـاهی  عنـوان  ب 6/0تا  8/0 انبوه، مقادیر میان

 پوشـش گیـاهی  عنـوان  ب 4/0تا  6/0انبوه، مقادیر میان 
پوشـش  بـه عنـوان    2/0تـا   4/0میـان  متوسط، مقادیر 

پوشـش  عنـوان  ب 0تـا   2/0میان تُنُک و مقادیر  گیاهی
فقیر و خاك پس زمینـه در نظـر گرفتـه شـده      گیاهی

خـاك   دهنـده نشـان  1/0است. البته ناگفته نماند کـه  
توانـد  مـی  1/0تـا   2/0میـان  زمینه است و مقادیر پس

زارها  نیز باشد کـه در ایـن   علفزارها و بوته دهندهنشان
دیر پژوهش به عنوان خاك شـناخته شـده اسـت. مقـا    

کمتر از صفر نیز بـه عنـوان منـابع آب شـناخته شـده      
است که ممکن است دریاچه، تاالب، سد، برف و حتـی  

طـور  ي سرد سال) باشـد. ب هاي کوهستانی (در دورهیخ
بـه   2/0بـیش از   NDVIکلی در این پـژوهش مقـادیر   

 در نظر گرفته شده است. پوشش گیاهیعنوان 

  
  )1397(منتظري و کفایت مطلق،  در این پژوهش تعریف شده NDVIمقادیر  .3 شکل
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پوشـش  آهنگ ساالنه درصد گستره انـواع   4 شکل
 پوشش گیـاهی دهد. را نشان میزمین در ایران  گیاهی

گستره شود و درصد دیده میروشن  سبزتُنُک به رنگ 
 پوشش گیـاهی تري از ایران را در بر گرفته است. بیش

درصـد   44/9کمینه است و تنهـا   1387تُنُک در سالِ 
پوشـش  ایران پوشیده از گیاه اسـت. ایـن نـوع    گستره 
 درصـد  48/14بیشـینه اسـت و    1397در سال  گیاهی

 پوشــش گیــاهیگرفتــه اســت. ایــران را در بر گســتره
شود و پـس از  دیده می اي روشنقهوهمتوسط به رنگ 

ایران را پوشش  ترین گسترهتُنُک، بیش پوشش گیاهی

پوشـش  نیـز ماننـد    پوشش گیـاهی داده است. این نوع 
 31/1کمینه اسـت و تنهـا   1387تُنُک، در سال  گیاهی
در سـال  گستره ایران را پوشش داده است ولـی  درصد 
گسـتره  درصـد   8/1بیشینه اسـت و  آن  پوشش 1397

انبوه به رنگ  پوشش گیاهیه است. ایران را در بر گرفت
کمینـه و   1390شود و در سـال  دیده میاي تیره قهوه

بسـیار   پوشـش گیـاهی  بیشـینه اسـت.    1392در سال 
 شود. این نوع پوشـش، دیده می سبز تیرهانبوه به رنگ 

تر است و در بیشکشور را در بر گرفته  ترین گسترهکم
  شود.ها دیده نمیسال

  

  
  در ایران پوشش گیاهی درصد گستره انواع ساالنهآهنگ  .4 شکل

  
 پوشش گیاهی درصد گسترهساالنه آهنگ  5 شکل

 شـود مشاهده میدهد. همان طور که ایران را نشان می
به کمترین  1387در سالِ ایران  پوشش گیاهیگستره 

ایـران  مساحت  درصد 65/11است و تنها  مقدار رسیده
توانـد طبیعـی   پوشیده از گیاه است. ایـن موضـوع مـی   

اقلیمـی  باشد چرا که در این سال ایران بـا خشکسـالی   
ــالِ   ــت. در س ــوده اس ــرو ب ــزایش   1397روب ــدلیل اف ب

مقـدار   ینتربیشـ ایـران بـه    پوشـش گیـاهی  ، ندگیبار
ایــران را مســاحت  از درصــد 25/17و حــدود  رســیده

  پوشش داده است.

  
  ایران پوشش گیاهی درصد گسترهساالنه آهنگ  .5 شکل
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را  1387 سـال ایـران در   NDVIمیـانگین   6 شکل
انبـوه  بسـیار  پوشش گیاهیدهد. در این سال نشان می
انبـوه و متوسـط    گیاهیپوشش  ود. گسترهش دیده نمی

 درصـد گسـتره   31/1و  89/0به ترتیب  يي خزرکرانه
تُنُـک در   پوشـش گیـاهی  گرفتـه اسـت.   ایران را در بـر 

شـرق و منطبـق بـر    غـرب، شـمالِ  ي خزر، شـمالِ کرانه
کشـور را در   درصد گستره 44/9زاگرس هاي کوهرشته

ایران در این سال کمینه  پوشش گیاهیگرفته است. بر
ایران را پوشـش داده   درصد گستره 65/11است و تنها 

  است.

 
  

   1387ایران در سال  NDVI میانگین .6 شکل
  

  

 
  1397ایران در سال  NDVI. میانگین 7شکل 
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را  1397 سـال ایـران در   NDVIمیـانگین   7 شکل
بسیار انبـوه   پوشش گیاهیدر این سال دهد. نشان می

امـا مقـدار آن    شوددر گستره ایران زمین دیده می نیز
انبـوه و متوسـط    پوشش گیـاهی . باشدبسیار ناچیز می

ایـران را   درصـد گسـتره   82/1و  92/0 يي خـزر کرانه
ــاهیداده اســت. پوشــش ــک در رشــته پوشــش گی  تُنُ

هاي آبریز مناطق پست حوضهالبرز و  هاي زاگرس، کوه
 5/14شود و دیده می نیز سرخس، کرمان و جازموریان

بطـور کلـی   گرفتـه اسـت.   کشور را در بر درصد گستره
ایـران در ایــن سـال بیشــینه اســت و    پوشـش گیــاهی 

  ایران را پوشش داده است.   درصد گستره 25/17

ان سري زمانی مجموع بارندگی ساالنه ایـر  8کل ش
بارنـدگی  دهـد.  را نشان میدر طول دوره مورد مطالعه 

 410هـاي  یافتـه . رویش گیـاه دارد بر  نقش نیرومندي
هـایی  در همین سال دهد کهایستگاه همدید نشان می

که ایران با خشکسالی/ ترسالی کشاورزي مواجه بـوده،  
ه ترتیـب بـه کمتـرین و بیشـترین     ببارندگی ایران نیز 

رسد. بنابراین این مورد مطالعه میمقدار در طول دوره 
ــالی    ــالی/ ترس ــه خشکس ــاکی از آن اســت ک ــایج ح نت
ــالی     ــالی/ ترس ــی از خشکس ــران ناش ــاورزي در ای کش

  است. آن بوده هواشناسی

 

 
  . سري زمانی مجموع بارندگی ساالنه ایران8شکل 

  

  
 ایران. پیوند پوشش گیاهی و بارندگی در 9شکل 
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ایـران در   نـدگی بارو  پوشش گیاهیپیوند  9کل ش
ثرترین مـؤ دهـد.  را نشـان مـی  طول دوره مورد مطالعه 

باشد. از می، بارش پوشش گیاهیمؤثر بر  عامل اقلیمی
شـود بـا افـزایش    این رو همان طور کـه مشـاهده مـی   

نیـز   پوشـش گیـاهی  گسـتره   درصددر ایران،  ندگیبار
  افزایش یافته است.

  
  گیرينتیجه

پوشـش  پیونـد میـان   در این نوشتار براي واکـاوي  
-مـودیس  NDVI شـاخص ایـران از   و بارش در گیاهی

ایستگاه همدیـد کشـور اسـتفاده     410هاي آکوا و داده
ها، نتـایج میـانگین بلندمـدت    داده شد. پس از پردازش

 درصــد از 5/14پوشــش گیــاهی نشــان داد کــه تنهــا  
ي زیـادي  گستره کشور پوشیده از گیاه است و گسـتره 

از ایران زمین بـویژه در نـواحی بیابـانی فاقـد پوشـش      
باشد. همچنین نتـایج نشـان داد کـه در دو    گیاهی می

بارش، آهنـگ درصـد گسـتره     دهه اخیر بدلیل افزایش
پوشیده از گیاه در ایران افزایش یافته است بطوري کـه  

 325) با میانگین بارش 1389-1382در دوره نخست (
متر، میانگین درصد گستره پوشیده از گیاه کشور میلی

ــه در دوره دوم    02/14 ــالی کـ ــت درحـ ــد اسـ   درصـ
متـر، بـه   میلـی  365) با میانگین بارش 1390-1397(
 1رسد که نسبت به دهه قبل بـیش از  درصد می 1/15

درصد گستره پوشش گیاهی ایران افزایش یافته اسـت.  
 بررسی پیوند میـان پوشـش گیـاهی و بـارش    در ادامه 

بدلیل خشکسالی اقلیمی،  1387نشان داد که در سال 
بدلیل ترسـالی،   1397پوشش گیاهی کمینه و در سال 

هـاي  پوشش گیاهی ایـران زمـین بیشـینه اسـت. داده    
ایستگاه همدید کشـور مؤیـد ایـن موضـوع      410بارش 

بـا   دیگر پژوهشگران نیز که هماهنگاست. در نتایجی 
است، به پیوند نیرومند پوشش گیاهی  روپیشپژوهش 

؛ 2003، 1(اسـچولتز و هـالپر   و بارش اشاره شده اسـت 
؛ 2007، 3؛ دینـگ و همکـاران  2003، 2وانگ و همکاران

                                                             
1. Schultz and Halpert 
2. Wang et al 
3. Ding et al 

؛ 2018؛ وانـگ و همکـاران،   2013، 4چیاي و همکـاران 
هـاي   ). از ایـن رو در پـژوهش  2019، 5چن و همکـاران 

و  نـدگی پوشش گیاهی با بار توان پیوند میانآینده می
 .آشکار ساخت اي هاي ماهوارهدادهبه کمک را  برف

  
  منابع

از  کـاربرد سـنجش  . )1385( کاظمپناه، سـید علوي .1
دور در علوم زمین، انتشارات دانشگاه تهران، چـاپ  

  .1385دوم، سال 
آب و هـــواي ایـــران، . )1389( علیجـــانی، بهلـــول .2

  .1389چاپ دهم، سال نور، تهران، انتشارات پیام
 بررسی. )1390مژگان( نیا،باقريمرج، احمد؛ فاتحی .3

 از تصـاویر  استفاده با ایران غرب مرتعی خشکسالی

، 1389تـا   1386هاي سال در MODISاي ماهواره
، 16ایـران، شـماره   آبخیـزدارى  مهندسـى  و علـوم 
  .13-22صص

ــواي . )1390( مســعودیان، ســید ابوالفضــل .4 آب و ه
  .1390مشهد، انتشارات شریعه توس، سال ایران، 

). 1396( امیدرضـا  کفایـت مطلـق   ، مجید؛منتظري .5
بندي پوشش زمین در ایران به کمـک نمایـه   فصل

NDVI 4(32 ،نامـه تحقیقـات جغرافیــایی   . فصـل(، 
138-147.  

). 1397( کفایـت مطلـق امیدرضـا    ، مجید؛منتظري. 6
بـه  واکاوي میانگین بلندمدت پوشش گیاهی ایران 

ــه   ــک نمای ــزي   . NDVIکم ــه ری ــا و برنام جغرافی
  .14-1 ،)3(71 محیطی،

. )1392( کریمـی، حمیـده   میرموسوي، سیدحسین؛ .7
 بـا  گیـاهی پوشـش  روي بر خشکسالی اثر يمطالعه

ــتفاده ــاویر از اس ــنجنده تص ــورد MODISي س  :م
، 31شـماره   توسـعه،  و کردسـتان، جغرافیـا   اسـتان 
  .57-76صص 

الـدین حسـینی؛ منصـوره    زیـن  هادیان، فاطمه؛ سید .8
ــنیسید ــش   .)1393( حس ــرات پوش ــاییش تغیی پ

گیاهی با اسـتفاده از اطالعـات بارنـدگی و تصـاویر     

                                                             
4. Chuai et al 
5. Chen et al 



 11                                                                                                                             ...زمین ایران در بارش و گیاهی پوشش پیوند واکاوي

در اسـتان کرمانشـاه،    N0AA AVHRRاي ماهواره
 .46-62، صص 1داري، شماره نشریه مرتع

9.Albarakat, R., and Lakshmi, V. (2019). 
Comparison of normalized difference 
vegetation index derived from Landsat, 
MODIS, and AVHRR for the 
Mesopotamian marshes between 2002 
and 2018. Remote sensing, 11(10), 
1245. 

10.Chen, M., Parton, W.J., Hartman, M.D., 
Del Grosso, S.J., Smith, W.K., Knapp, 
A. K., ... and Gao, W. (2019). Assessing 
precipitation, evapotranspiration, and 
NDVI as controls of US Great Plains 
plant production. Ecosphere, 10(10), 
e02889. 

11.Chen, T., Niu, Q., Wang, Y., Zhang, L. 
P., and Du, B. (2011). Percentage of 
vegetation cover change monitoring in 
Wuhan region based on remote sensing. 
Procedia Environmental Sciences, 10, 
1466-1472. 

12.Cheng-lin, L., and Jian-jun, W. (2008, 
July). Crop drought monitoring using 
MODIS NDDI over mid-territory of 
China. In IGARSS 2008-2008 IEEE 
International Geoscience and Remote 
Sensing Symposium (Vol. 3, pp. III-
883). IEEE. 

13. Chuai, X.W., Huang, X.J., Wang, W.J., 
and Bao, G. (2013). NDVI, temperature 
and precipitation changes and their 
relationships with different vegetation 
types during 1998–2007 in Inner 
Mongolia, China. International journal 
of climatology, 33(7), 1696-1706. 

14.Didan, K., Munoz, A. B., Solano, R., 
and Huete, A. (2015). MODIS 
vegetation index user’s guide (MOD13 
series). University of Arizona: 
Vegetation Index and Phenology Lab. 

15.Ding, M., Zhang, Y., Liu, L., Zhang, W., 
Wang, Z., and Bai, W. (2007). The 
relationship between NDVI and 
precipitation on the Tibetan Plateau. 
Journal of Geographical Sciences, 17(3), 
259-268. 

16.Gillespie, T.W., Ostermann-Kelm, S., 
Dong, C., Willis, K.S., Okin, G.S., and 
MacDonald, G.M. (2018). Monitoring 
changes of NDVI in protected areas of 

southern California. Ecological 
Indicators, 88, 485-494. 

17. Gutman, G., and Ignatov, A. (1998). 
The derivation of the green vegetation 
fraction from NOAA/AVHRR data for 
use in numerical weather prediction 
models. International Journal of remote 
sensing, 19(8), 1533-1543. 

18.https://search.earthdata.nasa.gov/search 
19.Huete, A.R., Liu, H.Q., Batchily, K. V., 

and Van Leeuwen, W.J.D.A. (1997). A 
comparison of vegetation indices over a 
global set of TM images for EOS-
MODIS. Remote sensing of 
environment, 59(3), 440-451. 

20.Numata, I., Roberts, D. A., Sawada, Y., 
Chadwick, O.A., Schimel, J.P., and 
Soares, J.V. (2007). Regional 
characterization of pasture changes 
through time and space in Rondonia, 
Brazil. Earth Interactions, 11(14), 1-25. 

21.Qi, J., Chehbouni, A., Huete, A.R., Kerr, 
Y.H., and Sorooshian, S. (1994). A 
modified soil adjusted vegetation index. 
Remote sensing of environment, 48(2), 
119-126. 

22.Ren, Y., Liu, J., Liu, S., Wang, Z., Liu, 
T., and Shalamzari, M.J. (2022). Effects 
of Climate Change on Vegetation 
Growth in the Yellow River Basin from 
2000 to 2019. Remote Sensing, 14(3), 
687. 

23. Rondeaux, G., Steven, M., and Baret, F. 
(1996). Optimization of soil-adjusted 
vegetation indices. Remote sensing of 
environment, 55(2), 95-107. 

24. Rousta, I., Olafsson, H., Moniruzzaman, 
M., Zhang, H., Liou, Y.A., Mushore, T. 
D., and Gupta, A. (2020). Impacts of 
drought on vegetation assessed by 
vegetation indices and meteorological 
factors in Afghanistan. Remote Sensing, 
12(15), 2433. 

25. Schultz, P.A., and Halpert, M.S. (1993). 
Global correlation of temperature, 
NDVI and precipitation. Advances in 
Space Research, 13(5), 277-280. 

26.Song, C. (2005). Spectral mixture 
analysis for subpixel vegetation 
fractions in the urban environment: How 
to incorporate endmember variability?. 
Remote sensing of environment, 95(2), 
248-263. 



 1401بهار /  نهم/ شماره مسلسل  سومهاي تغییرات آب و هوایی / سال  نشریه پژوهش                                                                           12

 

27. Wang, J., Rich, P.M., & Price, K.P. 
(2003). Temporal responses of NDVI to 
precipitation and temperature in the 
central Great Plains, USA. International 
journal of remote sensing, 24(11), 2345-
2364. 

28. Wang, X., and Xie, H. (2009). New 
methods for studying the spatiotemporal 
variation of snow cover based on 
combination products of MODIS Terra 
and Aqua. Journal of Hydrology, 371(1-
4), 192-200. 

29. Wang, Z.P., Zhang, X. Z., He, Y.T., Li, 
M., Shi, P.L., Zu, J.X., and Niu, B. 

(2018). Responses of normalized 
difference vegetation index (NDVI) to 
precipitation changes on the grassland of 
Tibetan Plateau from 2000 to 2015. 
Ying yong sheng tai xue bao=The 
journal of applied ecology, 29(1), 75-83. 

30. Zhang, Y. X., Li, X. B., and Chen, Y. 
H. (2003). Overview of field and multi-
scale remote sensing measurement 
approaches to grassland vegetation 
coverage. Advances in Earth Science, 
18(1), 85-093. 

 
 
 


