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 :چکیده

روابط فضاايي باين پارامترهاائ موومورفولاومئ و پوشاش گيااهي در        چندوچوناين پژوهش با هدف آگاهي از 

چاائ  واعاع در شاماس اساتان آیربايجاان      چاائ و ماردانق   چائ، ايلگينههائ آبخيز ارسباران )سه حوضه ناپشتهحوضه

ارتفااعي  ائ )لندسات و رادار  هائ پاياه و تصااوير رعاومي مااهواره    نقشه از عبيلائ شرعي انجام گرفت. منابع کتابخانه

SRTM   مبنائ موومورفاومترئ اساتوار   بر رويكرد پيكسل حاضر . پژوهشرا تشكيل داد مورداستفادهبخش عمده منابع

فضايي جهت شناخت و تبيين روابط بين موومورفولومئ و پوشش گيااهي   رهيمتغ چندهائ رگرسيوني بوده و از تحليل

پارامتر موومورفيا  )متغيرهاائ مساتقل  و شااخا گيااهي       72. نتايج اوليه آزمون روابط رگرسيوني بين بهره گرفت

NDVI   پوشاش   دارئ باا )متغير وابسته  نشان داد که بسيارئ از پارامترهائ موومورفولومئ از روابط رگرسايوني معناي

عيت توپوگرافي، ارتفاع، شيب، موععيات دامناه،   پارامتر عمق دره، شاخا موع 8ها گياهي برخوردار بوده و در ميان آن

ترئ در توزياع فضاايي پوشاش گيااهي داشاتند.      شاخا جهت شيب، تحدب سطح زمين و انحناء عمومي، نقش مه 

-و ناپشاته  27/0چائ با ضريب تعيين آبخيز مردانق  هائدر حوضه به ترتيبترين مدس رگرسيوني ضعيفو  ترينعوئ

توجاه باين   . اما در مقياس زيرحوضه نتايج حاصل داللت بر وجود تفاوت عابلبه دست آمد 11/0چائ با ضريب تعيين 

ها به لحاظ شدت و ضعف روابط فضايي داشت. بيشينه ضرايب تعيين برابار باا   ها و حوضهها و بين زيرحوضهزيرحوضه

چاائ،  هائ شااخا ناپشاته  رحوضهبه ترتيب در زيکه  12/0و  11/0، 08/0ها برابر با و کمينه آن 27/0و  11/0، 27/0

مادس  از کارايي خوب  حاکيبخش دوم پژوهش نتايج ها بود. گويائ اين تفاوت حاصل شد، چائچائ و مردانق ايلگينه

-. نتايج مادس پارامترهائ موومورفي  بودجنگل در ارتباط با  ئبيني رخداد کاهش گسترهدر پيش رگرسيون لجستي 

ها و پيرامون رودها، سطوح محدب و احتماس کاهش گستره جنگل به ارتفاعات پايين، درهسازئ نشان داد که باالترين 

هائ تند و رودهائ با توان تخريبي ک  اختصاص دارد. نتايج بخاش  واگرائ جريان، جهات دامنه جنوبي و غربي و شيب

گيااهي باه لحااظ همگناي      و وفاور پوشاش    يا موومورفدار بين پارامترهائ روابط معنيوجود نهايي پژوهش نشان از 

چائ )ضاريب تعياين   آبخيز ايلگينه هائدر حوضهبه ترتيب رابطه ترين و ضعيفترين فضايي داشت، به طورئ که عوئ

 . گرديد مشاهده  12/0چائ )ضريب تعيين برابر با ناپشتهو   71/0برابر با 

ساازئ فضاايي پوشاش    تحليل و مادس  نتايج حاصل از اين پژوهش ضرورت توجه به پارامترهائ موومورفومترئ در

-گستره جنگال الزم ماي   کاهشرخداد به لحاظ گذشته از اين، را آشكار ساخت.  مقياس زيرحوضهدر  به ويژهگياهي 

دسات  هاائ پاايين  عسامت و هائ بازر   دره پيرامون پوشش جنگليبيشترئ به حفاظتي و حمايتي نمايد که اولويت 

 . شتعاول گ هاحوضه
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 مسئلهبیان  -1-1

محیطتیراازهایزیستتگذاشتکهموجیازمسائلوناهنجاریکمیوبشردرحالیپایبهقرنبیست

هتاوچنتاننررانتیهایحفاظتیوحمایتی،همباوجودتالشهایآخرقرنبیستمباخودبههمراهداشت.دهه

.امتروزهبتهدلیتلاقتتاما هایخشکیوآبتیمحستوووبتاقیا تتمحیطیدرزیستراههایزیستبحران

-هاومراتع،کشتوکاردرنواحیپرشتیبوناپایتتار،جتادهتخریبجنرلقبیلنابخردانهوناآگاهانهانساناز

،باغیرعلمیهایصنعتیوخانریو ت ازیزبالهتخلیهها، ازیدرنواحیکوهستانی،انحرافنامنا بآب

مواجههستتیم،بتهرتوریکتههایآبخیزحوضهمحیطیدرعرصه زیستایازمسائلومعضالدامنهگسترده

هایآبخیزکوهستانیبتهدراینبینحوضهتوجهمحافلعلمیوغیرعلمیجهانرامعطوفخود اختها ت.

لحاظعرضهمجموعهمتنوعیازختما اکو یستمیازیکررفوحسا یتوشکننتهبودنازررفدیرتر،

تتوانگفتتکتهمتیجرئتبه.باشتمحیطیمطرحمیایبرایمطالعهوپایشاثرا زیستویژهبهعنوانواحت

هایجنرلیومرتعتیدرقالبفرما یونپوششگیاهی،هایآبخیزکوهستانیدرحوضهربیعیعنصرترینمهم

هتایچتونفر تایش، تیالبوآلتودگیآبباریهایمخاررهوتعتیلپتیتهتخفیفدرمؤثرا تکهعاملی

درحفاظتوحمایتازاینمنابعارزشمنتبهمثابهنراهبانیازاشکالمختلفحیا  طحیوزیرزمینیا ت.

خشکچتونایترانکتهبتااینموضوعدرکشورهایواقعدرمنارقخشکونیمههایآبخیزا ت.پهنهحوضه

چنتتاندوصتتبعآبوخاک الموپایتارمواجههستنت،اهمیتتیمنانراهتاشتمسائلمتعتدیدرخصوص

:9731،بهنقلازوالیتیوکتتیور،9731نظربهایناهمیتپوششگیاهیا تکهمختومودرگاهی)یابت.می

ا تتقرارکتهایتناشرافبتربا انت.هایایراندانستهترینعاملناپایتاریزمین(حذفپوششگیاهیرامهم51

هامیانپوششگیاهیوعواملمحیطتیا تتهاوواکنشپوششگیاهیدرریزمانومکان،برآینتیازکنش

-رویکردنظتامدرپیشگرفتنمستلزمپوششگیاهیازوحمایتحفاظت،(9735:999نیاوهمکاران،)محتشم

هایانتازحوضهبافتهچشمودرهمواراینموضوعباتوجهبهماهیتنظام.ها تبرهمکنشاینمنتوآگاهیاز

نمایتت.هاراغیرمعقتولونار تامتیونررشغیر یستمیدرارتباطباآنروشنبودهوهرگونهبرخوردآبخیز
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پیونتنزدیکیبایکتتیررانتازهایکوهستانیهایژئومورفیکواکولوژیکدرچشمازآنجاییکه یستم

رادرنتواحیبسیاریازمتغیرهایمحیطیدیرر(ومتغیرهایژئومورفولوژیBand et al., 2012: 159)یابنتمی

اشتکالوفراینتتهایژئومورفیتکبتابافتتهکوهستانیتحتکنترلخوددارنت،آگاهیازروابطپیچیتهودرهتم

یزکوهستتانیهایآبختوانتمارادرزمینهمتیریتبهتروا تردادحوضهپوششگیاهی)فیتوژئومورفولوژی(می

منتخودخیزدکهبانراهگستردهو امانبرمی یستمیژئومورفولوژیاینموضوعازماهیتدانشیاریر انت.

درایتنرا تتا.داردگامبترایتو عهپایتارمنابعحوضهدرجهتقادرا تایقلمروهایآبخیزورودخانهبه

،اکوهیتترومورفولوژیووژئومورفولتوژی،اکوهیتترولوژی،اکهاییچتونبیوژئومورفولتوژیظهوروبسطواژه

بتینازروابتطفضتاییآگاهی.داردمیانژئومورفولوژیواکولوژیژئوبیولوژی،همریداللتبراهمیتروابط

پتذیریآ تانوابزارهتایهایگستردهوبتاد تتروگیریازدادهبهرهنیازمنتپوششگیاهیژئومورفولوژیو

(وRSصحیحوعلمیا ت.ظهوروتو عهروزافتزوندانتش تنجشازدور)بهروشتحلیلروابطفضایی

نمودها ت.باارتقاءبسیاریازمشکال ومسائلرادراینزمینهبرررف(GISارالعا جغرافیایی)ی امانه

تحلیتل تطح»هتای(،تکنیتکDEMهایرقومیارتفتاع)پذیریمتلقتر تفکیک،قابلیتارمینانود ترو

 :Wang et al., 2012یگیاهیعمومیتیافتها تت)ها ازیالرودرجهتبهبودکاراییبرآوردومتل«9زمین

وازرریقد تر یآ تانودور نجیعلم(.ازررفیمطالعهگستردهوضعیتپوششگیاهیباا تفادهاز626

هتایگیتریازشتاخ دراینزمینتهبهترهلنت تمیسرگردیتها ت.ایچونهایماهوارهبه ریدادهارزان

ای(درارزیابیوتعیینپراکنشپوششگیاهی)توزیعفضاییمیزانوفراوانیآن(کتاربردگستتردهVIsگیاهی)

ا هاوارالعا تفادهازداده خنآخراینکهشنا یوکشاورزییافتها ت.درعلومجغرافیا،اکولوژی،زمین

بهدلیلعتمهایکوهستانیپوششگیاهیدرمحیطفضاییژئومورفولوژیبا ازیروابطدور نجیجهتمتل

گرهتایدربرابرکنشهامحیطگونهنیابیشترحسا یتووقتزیادازیک وود تر یآ انوصرفهزینه

 یابت.ربیعیوانسانیاز ویدیرراهمیتیدوچنتانمی

هایواقعدرشمالغربکشوردربردارنتهاکو یستمداغ()قرهآبخیزکوهستانیمنطقهار بارانهایحوضه

-وکمیابمیفردمنحصربههایجنرلیومرتعیارزشمنتیهستنتکهحافظذخایرهنرفتتنوعزیستیوگونه

رابتهمعترننمتایشبافتریوپیو تریعواملوعناصترمحیطتیایازدرهمنمایشویژههااینحوضهباشت.

                                                
1  Terrain Analysis 
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شواهتمحورا ت.هایربیعیوشکننتهمستلزمرفتارآگاهانهو یستمهرگونهمتاخلهدراینمحیطگذاشتهو

بتهوا تطهعوامتلکتهداردیتتوجهقابتلهایجنرلتینشتانازتخریتبموجودازگذشتهوحالاینحوضه

هایگردشرریغیرمستووالنهوا ت.درحالحاضرباگسترشفعالیتهانقشبستهآنیپیکرهبرآنتروپوژنیک

گیترمحیطتیگریبتانایازمستائلزیستتموجتازه،معتنکاریاقتصادیویهای ودجویانهفعالیتیتو عه

هایجنرلیومرتعیواقعدرمنطقهشتها تکهازهماکنونلتزومبرختورد یستتمیوعلمتیدراکو یستم

باتوجهبهایتنکته،گونهکهاشارهشت.هماننمایتال محیطیبیشتررارلبمییریازبروزمعضجهتجلوگ

هتایگیتاهیدرمحتیطپوشتشگستترشدرا تتقرارومتؤثرمتغیرهتایترینمتغیرهایژئومورفیکجزومهم

متعتتدپارامترهتایبتینفضتاییروابتطآگتاهیازکوهستانیهستنت،بهکمکژئومورفولتوژی یستتمیوبتا

جهتتحفاظتتومتؤثردرتوانگامیهایجنرلیار بارانمیژئومورفیکوپراکنشپوششگیاهیدرحوضه

 هابرداشت.حمایتازپوششگیاهیاینحوضه

 سؤاالت پژوهش -1-2

ژئومورفیتکهتایپارامترهایموردمطالعهباا تتفادهازگیاهیدرحوضهپوششبینیپراکنشآیاپیش-9

 پذیرا ت؟امکان

هتاپیترویهایژئومورفیتکآنهایموردمطالعهازویژگیآیاتغییرا زمانیپوششگیاهیدرحوضه-2

کنت؟می

هتاچتهتفتاوتیبتاژئومورفیکدرمقیاوزیرحوضتهپارامترهایروابطمیانپراکنشپوششگیاهیو-7

مقیاوکلحوضهدارد؟

هابهلحاظهمرنتیداریبینپراکنشپوششگیاهیوخصوصیا ژئومورفیکحوضهآیاارتباطمعنی-4

وجوددارد؟فضایییاناهمرنی

 فرضیات پژوهش -1-3

هتایژئومورفیتکپارامترهایمتوردمطالعتهبتاا تتفادهازگیاهیدرحوضهپوششبینیپراکنشپیش-9

 پذیرا ت.امکان
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-هاپیرویمتیهایژئومورفیکآنهایموردمطالعهازویژگیتغییرا زمانیپوششگیاهیدرحوضه-2

کنت.

هانسبتبتهمقیتاوهایژئومورفیکدرمقیاوزیرحوضهپارامترروابطمیانپراکنشپوششگیاهیو-7

ترا ت.کلحوضهقوی

هابهلحاظهمرنییاداریبینپراکنشپوششگیاهیوخصوصیا ژئومورفیکحوضهارتباطمعنی-4

ناهمرنیفضاییوجوددارد

 اهداف پژوهش -1-4

 هتفاصلیاینپژوهشعبار ا تاز:

ژئومورفیکتغییرا فضاییپوششگیاهیدرارتباطباتغییرا فضاییتزمانیوتعیینبرر ی

گیرینمود:زیرپیجزئیاهتافتواندراینهتفاصلیرامی

پوششگیاهیفراوانی ازیپوششگیاهیدرجهتمتلژئومورفولوژیبامکانیشنا اییروابط-

هایژئومورفیکپارامترتغییرا زمانیپوششگیاهیدرارتباطباتغییرا مکانیبینیوپیشپایش-

مقیاوتحلیلفضاییپوششگیاهیبهلحاظفضاییژئومورفولوژیباروابطهایآگاهیازتفاو -

فضاییبرحسبهمرنیپوششگیاهیژئومورفولوژیبافضاییبرر یکموکیفروابط-

تغییرا فضاییتزمانیپوششگیاهیبرمؤثرترینپارامترهایژئومورفومتریشنا اییوتعیینمهم-

 پژوهش پیشینه -1-5

 مطالعات خارجی -1-5-1

Meilleur et al. (1994) ایروابطمیانمحیطمورفوژنیکوجوامعگیتاهیرادرریمطالعهHaut-

Saint-Laurent,.نتتای واقعدرجنوبکبککاناداموردکنکاشقراردادنتت(تحلیتلممیتزیدودویتیBDA)

  توجهیدارد.تیپحتاقلبایکعارضهمورفوژنیکوابستریقابل24تیپگیاهی،43نشاندادکهازبین

Scott et al. (1996)یمیسوریرودخانهزارهایارتباطمیانفراینتهایجریانیوتثبیتدرختدربرر ی

گذاری یالببرالروهایشتگیکانال،موانترشتگیور وببهاثرا فراینتهایتنگدرایاال متحتهآمریکا

تشکیلجوامعدرختیاذعاننمودنت.متفاو زمانیومکانی
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Pinder et al. (1997)هایگیاهیوتوپوگرافیرادرپارکملیروابطمیانگونهLassenواقتعدرشتمال

هایتوپوگرافیشاملجهت،شیب،شکلدامنه،موقعیتتدامنتهازمتتلرقتومیکالیفرنیامطالعهنمودنت.ویژگی

اکنشجوامتعا تخراجگردیت.نتای برر ینشاندادکهموقعیتدامنهنقشمهمیدرتعیینپتر(DEM)ارتفاع

فراوانیجوامععلفتیراتحتتنفتوذ،.همشیبوهمموقعیتدامنهترنتفراوانبیتوتو کاداردکهدرتهدره

 خودداشتنت.

Burnett et al. (1998)ریتزدرشتمالشتر هایبتر برتنوعزیستیجنرلاثرناهمرنیژئومورفولوژی

هتایبتاحتلزارهتادرمایوتنوعدرختتانوبوتتهدکهغنایگونهایاال متحتهرابرر ینمود.نتای نشاندا

هاییا تکهازتغییرا جزئیدر طحزمتینوباالبهرورچشمریریبیشترازمحلناهمرنیژئومورفولوژی

هایمهمکننتهوضعیتخاکبرخوردارنت.دراینمیانتغییردرجهتجغرافیاییوزهکشیخاکجزوپیشرویی

یستیبودنت.تنوعز

Bridge & Johnson (2000) درتالشبرایایجادپیونتمیاندورویکتردژئومورفولتوژیواکولتوژیدر

هایرروبتوموادغذاییخاکبتامورفولتوژیمختلتف،تحقیقیدربابروابطگرادیانانتاز ازیچشممتل

اصلینشاندادکهباافتزایشیهامؤلفهآلکاناداترتیبدادنت.نتای تحلیلهایبورههادرقسمتیازجنرلدامنه

افتتت.بتهفاصلهازرأودامنهبه متپایینآنافزایشچشمریریدررروبتوموادمغتذیختاکاتفتا متی

کنت.پوششگیاهینیزدررولدامنهتغییرمی،اینامرتبعیتاز

Hoersch et al. (2002)هایگیاهیدرمنارقآلپیروابطمیانپارامترهایلنتفرمیوتیپبهتحلیلفضایی

Wallis.پارامترهایلنتفرمیمختلفازقبیلارتفتاع،شتیب،جهتتشتیب،نتاهمواری،کشور وئیسپرداختنت

دادکتهنشتانهمبستترینتای تحلیتلانحناءتوپوگرافیورروبتخاکازمتلرقومیارتفاعا تخراجگردیت.

نستبتا تمامیپارامترهایلنتفرمیهمبستریخوبیباپراکنشاجتماعا گیاهیداشتتهوازاهمیتترفتههمیرو

الرتویفضتاییاجتماعتا گیریشتتکتهچنیننتیجهکنشفضاییگیاهیبرخورداربودنت.مساویدرتبیینپرا

ا تفادهازپارامترهایلنتفرمیتبیینشود.توانتتاحتودزیادیباگیاهیدرمنارقکوهستانیمی

Brancaleoni et al. (2003)تونتتاریروابطمیتانژئومورفولتوژیوالروهتایگیتاهیرادرTierra del 

Fuegoآنتهایجنبشمالرانکشورآرژانتینمطالعهنمودنت.ایشانبهایننتیجهر یتنتکتهعتوارنواقعدر
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واریزهو نرریزهایممتتارتباطنزدیکیباگیاهانمنطقتهداشتتهوروابتطهمبستتهژئومورفیکماننتمخروط

نقشاصلیدرتشکیلپوششگیاهیمنطقهموردمطالعهدارد.،تغییرا زیستراهباژئومورفولوژی

lookingbill & Urban (2004)متغیرهتایوبابرقراریروابتطرگر تیونیمیتانمقتادیررروبتتختاک

 تازیمیتزانبتهفرمولتهودخانهوشاخ همررایتیتوپتوگرافی(شیب،جهتشیب،فاصلهازرفیک)ژئومور

رروبتخاکپرداختنت.ایشانبهتواناییروشتجربیمتذکورجهتتبرر تیالرتویفضتاییپوشتشگیتاهی

جنرلیوفراینتهایاکولوژیکیمرتبطبارروبتخاکاشارهنمودنت.

Achard et al. (2006)آلهتایبتورهپژوهشیبهمطالعهتغییرا  تریعپوشتشجنرلتیدرجنرتلیر

بتا4ا تپا اورا یاریدههآخرقرنبیستمودههاولقرنبیستویکمپرداختنت.ایشانازتصاویرمتاهواره

ا ترجهتتاعتبار تنجیهایلنت توکیلومترجهتتهیهنقشهپوششجنرلیوتصاویرماهواره9رزولوشن

فراینتتهای،ی توزوافزایشفرکانسآتتشیالواربرداریافته ودجستنت.نتای حاصلنشاندادکهتغییرنقاط

 ریعپوششجنرلیدرمنطقهموردمطالعههستنت.کاهشاصلی

Resler (2006)پژوهشیدرموردنقشکنترلیعواملژئومورفیکدرالروهاوفراینتهایفضاییدرختمرز

واقتعدرایالتتتمونتانتایآمریکتابتهانجتتامر تانت.ویازیتکمتتلمفهتتومیGlacierآلپتیدرپتارکملتی

یتغییترا هایاقلیمی،ژئومورفولتوژیکیوپتتولوژیکیجهتتارزیتاببیوژئومورفیکچنتمقیا هبرمبنایداده

زمانیومکانیدرختمرز ودجست.ازنتای ارزنتهاینتحقیقاینبودکهعوارنژئومورفیکبتهعنتوانپتل

اتصالمقیا یبینالروهاوفراینتهادراکوتوندرختمرزآلپیشناختهشتنت.

Deng et al. (2007)وشتاخ ،پیونتیچنتمقیا همابینخصوصیا توپوگرافیارزشمنتریپژوهشی-

نتتای مونیکایکالیفرنیابرقترار تاختنت.انتازهایکوهستانی انتادرچشمNDIIوNDVIهایپوششگیاهی

خصوصیا توپوگرافیمؤثرترینتحلیلهمبسترینشاندادکهمتغیرهایارتفاع،شیبوجهتجنوبدرزمره

ها،گرایشبهتغییترضرایبهمبستریبادرشتشتنمقیاووکاهشقتر تفکیکفضاییداده،بهعالوه.بود

بهصور مثبت(داشت.نوعا )

Spadavecchia et al. (2008)( بهبرر یاثرتوپوگرافیبررویشاخ  طحبرLAI) دراکو یستتم

قتتر متروبتزر بتا2/0تفکیکقتر خردبامقیاوتونترایشمال وئتپرداختنت.نتای کاربررویدو

مترنشاندادکهدرمقیاوماکرونسبتبهمقیاومیکرو،شاخ  طحبر همبستتریبهتتریبتا90تفکیک
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هایپناهرتاهی،ارتفاعتا بامحلLAIنتای کارنشاندادکهمقادیرباالیدهت.پارامترهایتوپوگرافینشانمی

هایتوپوگرافیروبازبرروی تطوحهمراهبودهودرمقابل،مقادیرپایینآنباموقعیتپایینیامنارقپرشیب

هموارودرارتفاعا باالترهمراهبود.

Roberts (2009)هتایژیختاکحوضتهوژیوژئومورفولوخودکهبهبرر یبیوژئومورفولنامهپایاندر

یرویتوزیعپوششگیاهیداشتت.نتتای توپوکلیمایاثرا برکیتیوچکشمالآریزونااختصاصداشت،تأک

تتروپوشتشهایمرروبشتمالیازجبتهضتخیمهایخشکجنوبی،دامنهدرمقابلدامنهتحقیقنشاندادکه

.یبرخورداربوددرختیوعلفیبیشتر

Siles (2009)پوششجنرلیثربرتغییرا ابیعواملمؤگیریازتحلیلرگر یونلجستیکبهارزیبابهره

جنرلپرداخت.برر یمتغیرهایمستتقلفاصتلهازحاشتیهجنرتل،فاصتلهازگسترهبینیاحتمالتغییروپیش

تترینمتغیترمهم،انتازانتازونوع کونتراهنشاندادکهموقعیتچشمجاده،فاصلهاز کونتراه،موقعیتچشم

اینتغییرا بود.گرنییتب

García-Aguirre et al. (2010)انتتازدرناحیتهدرتحلیلیکهبراکولوژیچشتمLos Tuxtlasمکزیکتو

،بتهتر تیمی،خاکوکاربری/پوششزمتینناحیتهشناختی،ژئومورفولوژهایزمینباا تفادهازویژگیداشتنت

تبعیتتپوشتششتانازپرداختنت.نتای تحقیتقنGISهایباا تفادهازقابلیت«واحتهایبیوژئومورفیکزمین»

هتایبتارانیدرجهتا بیشتترجنرتل،ازعاملارتفاعاز طحدریابود.ازنظرجهتجغرافیتاییگیاهیمنطقه

شمالیوشمالغربیپراکنشیافتهبودنت.

Sarma & Barik (2010)(باا تفادهازدانشدور نجیو یستمارالعا جغرافیتاییGISبتهتحلیتل)

Meghalayaواقتعدر Nokrekکترهگاهزیستدرذخیرههایژئومورفولژیکوویژگیگیاهیروابطمیانپوشش

منطقهموردمطالعتهبته تهربقته،Liss IIIای نجنتههنتپرداختنت.دراینرا تاباا تفادهازتصویرماهواره

ربقا بتاربقتا دوبنتیشتهو پسروابطمیاناینتقسیمغیرجنرلیجنرلمتراکم،جنرلتنکوعرصه

-متغیرشیبوتراکمزهکشیموردتحلیلواقعشت.نتای تحلیلنشانازرابطهمستقیمتراکمزهکشیباجنرتل

شتهمرتبطبود.زداییهایجنرلهایپایینباعرصهشیب،زداییداشت.بهعالوه

Zhu et al. (2011)حوضتهبرپراکنشفضاییپوششگیاهیدرمؤثربهبرر یعواملQaidamواقتعدر

عواملبارنتگی، طحزمین، یستمرودوکاربریزمینبرمقادیرتأثیرشمالفال تبتپرداختنت.دراینرا تا
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برپتراکنشمؤثرگیریشتکهعواملاصلیموردتحلیلواقعشت.درکل،نتیجهNDVIمیانرینحتاکثرشاخ 

هایانسانی.دراینمیاناثربارنتگی،شرایطهیترولوژیکی،ارتفاعوفعالیتانتاز:فضاییپوششگیاهیعبار 

بود.رتریجاگهمهعواملارتفاعوبارنتگیبرالرویا ا یتوزیعگیاهیمشهودترو

Engelhardt et al. (2011)برپوششگیاهینوار احلیرودهاشنا یزمینعواملژئومورفولوژیوتأثیر

نشتاندادکتهتحلیتلرگر تیونیچنتتمتغیره.نتتای تانینوادایمرکزیمطالعهنمودنتهایکوهسدرحوضهرا

بیشتریبرگسترشوفراوانتیجوامتعدرختتیدرمقابتلجوامتعتأثیرهایژئومورفولوژیحوضهآبخیزویژگی

هایچمنتزاریدرگونهودرمقابلچکوناهموارهایکوایدرحوضههایجنرلیودرختچهگونهعلفیدارد.

داشت.وفوربیشتریکمناهموارهایبزر وحوضه

Wang et al. (2012)شتتهرابرتغییرا فضاییوزمانیشاخ تفاضلنرمتالمتغیرهایژئومورفیکاثر

روابطمیانواقعدرشر چینمطالعهنمودنت.ایشاندربرر یJiaodongجزیرهشبه(درNDVIپوششگیاهی)

 تاحلوتتریننزدیتک(،شیب،جهتت،فاصتلهازTWIارتفاع،شاخ رروبتتوپوگرافی)مستقلمتغیرهای

بهترهبردنتت.GAMمو ومبهیافتهنوعیرگر یونتعمیمازNDVIآبراههومتغیروابستهتریننزدیکفاصلهاز

توپوگرافیو طحزمتینقابتلتبیتینا تت.تو طمتغیرهایNDVIدرصتواریانس7/73نتای نشاندادکه

.برخورداربودNDVIازبیشترینتواندرتبیینپراکنشفضاییTWIهمچنینمتغیرمستقل

Koppad & Tikhile (2013)اثرعواملتوپوگرافیبرپراکنشفضاییپوششگیاهیرادرناحیتهUttara 

Kannada(هنتو تانمطالعهنمودنت.ایشانازشاخ گیاهیتفاضلینرمتالشتتهNDVIحاصتلاز تنجته)

ETM(ومتغیرهایارتفاع،شیبوجهتدامنهحاصلازمتلرقومیارتفاعDEMبهرهگرفتنت.نتای حاصتل)

331هولیازآنبهبعتتامتریافزایشیافت521باافزایشارتفاعتاNDVIازبرر یروابطنشاندادکهمقادیر

ترینپوششهایجنوبشرقیمتراکمدامنه،متریکهبیشترینمیزانارتفاعمنطقهبود،کاهشنشانداد.بهعالوه

هایشر ،جنوبوغربتعلقداشت.هایبعتیبهترتیببهدامنهگیاهیرابهخوداختصاصدادنت.مقام

Stella et al. (2013)رودخانه9هایرودکناریتروژئومورفیکرابرکاهشجنرلاثرا شرایطهیDrome

هایدرختیبهایننتیجهحلقهتقویمنراریدرجنوبفرانسهموردبرر یقراردادنت.ایشانباا تفادهازروش

                                                
1  Riparian 
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روشتها تکهاینکاهشعالوهبهبهاینررفرو9133ر یتنتکهرشتدرختیباکاهشچشمریریاز ال

.ها تنیزدرارتباطبود الیخشکهایفراینتهایحفرمجراباکاهشذخیرهآبیدردورهبر

Kumar et al. (2014)هتتایا تتتان تتازیآندرجنرتتلبتتهتحلیتتلتغییتترا پوشتتشجنرلتتیومتتتل

Chhattisgarh واره تالهمتاه20بینیتغییرا پوششجنرلیباا تتفادهازتصتاویرکشورهنتپرداختنت.پیش

متغیرمستقلفاصلهازحاشیهجنرل،فاصلهاز4لنت توبرا اومتلرگر یونلجستیکنشاندادکهازبین

رابترمتغیتروابستتهتتأثیرجاده،فاصلهاز کونتراهوموقعیتدامنه،متغیرفاصلهازحاشیهازجنرلبیشتترین

د تتهتایهمتواروپتایینپوششجنرلدرزمینتغییرا پوششجنرلیداشتها ت.همچنینبیشترینتغییر

هارخدادها ت.دامنه

Rodriguez-moreno et al. (2014)هیترولوژیکو عوامل نسبتبه واکنشپوششگیاهی برر ی در

حاصلازتصویرNDIIوSAVIهایگیاهیکالیفرنیاازشاخ Bajaجزیرهشبهخشکژئومورفیکدرمنطقه

(بهرهجستنت.نتای تحلیلرگر یونینشاندادکهازمیانعواملDEMمتلرقومیارتفاع)ونیزTM نجنته

شاخ رروبتتوپوگرافی ارتفاعبیشترینژئومورفیک، شیبو بررویشاخ تأثیر، هایپوششگیاهیرا

داشتنت.

DeVries et al. (2015)ازیکروشپایشرونتمبتنیبرنقاطعطفمو ومبتهBFASTبترایبرر تی

هایا تواییکشوراتیوپیبهرهجستنت.ایشانعواملدرجنرلکوچکمقیاوهایزداییناشیازآشفتریجنرل

انسانیچونکشاورزی،چرا،برداشتالوارو وختهیزمیرامسببتخریبجنرتلدرمنطقتهمتوردمطالعته

دانستنت.

Mokarram & Sathyamoorthy (2016)هتاوپوشتشگیتاهیدرروابتطمیتانلنتتفرم ازیجهتمتل

NDVI(وشتاخ گیتاهیTPIجنوبغربا تانفاروازتحلیلروابطمیانشاخ موقعیتتوپتوگرافی)

(وبینR = 0/92وارتفاعدرختی)NDVIبینداریمعنیهمبستریمثبتوتای تحقیقنشاندادبهرهجستنت.ن

NDVIولنتفرم(هاR = 0/64وجودد).دراینبینارد(ربقا لنتفرمیشتیبمیتانیmidslope و تتی)هتای

ربود.باالتریبرخورداNDVIهاازمقادیرمرتفعدرمقایسهبا ایرکالو

Cadol & Wine (2017)ایارزشمنتدرخصوصنقشا ا تیمحتیطژئومورفیتکدرپیو تتریمطالعه

بهانجامر انتنت.دراینرا تاازروابطرگر یونیبتینمتغیرهتایجریتانرود،رودکناراکوهیترولوژیمنطقه
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بارنتگیوژئومورفیکبهعنوانمتغیرمستقلوشاخ  طحبر بهعنوانمتغیروابستها تفادهگردیت.نتتای 

یبرروابطجریتان،توپوگرافمورفیکعرندره،شیبدرهوانحناءمتغیرهایژئوتوجهقابلتأثیرایشاننشاناز

همچنتینمنتارقزمبترایتو تعهپوشتشگیتاهیداشتت. ازیرروبتتالبارنتگیوتبخیروتعر وفراهم

 هاازپوششگیاهی بزتریبرخورداربودنت.کوهستانیوپرشیبونزدیکآبراهه

Leroux et al. (2017)هتایبرتغییرا پوششگیاهیرادربخش تاحلآفریقتارتی تالمؤثرعوامل

)برگرفتهازNDVIموردمطالعهقراردادنت.ایشانازرریقبرر یرونتتغییرا شاخ گیاهی2091تا2000

درصتاز1درصتازمنطقه،افزایشبیوماوو95تصاویرمودیس(وبارشفصلرشتبهایننتیجهر یتنتکه

فاکتورهایچراوالواربرداریمفرطدر،انت.همچنینعالوهبرتغییرا بارشیهشبیوماوراتجربهکردهآن،کا

.شتاینتغییرا نقشدا

Scharsich et al. (2017)اربریزمیندرپارکملیییرا پوشش/کدربرر یتغMatoboکشورزیمبابوه

هتایینبراینتغییرا داشتنت.ایشانباا تتفادهازنقشتهایبهاثرا وضعیتحفاظتیومالکیتزمتوجهویژه

بنتتیبتهوروشمقایسهپتسازربقته2094و9131،9113هایشتهازتصاویرماهوارهلنت تری التهیه

درصتیدرپوششجنرلیوکاهشکشتزارها3دادهپرداختنت.نتای ایشانداللتبرافزایشکشفتغییرا رخ

 رامونپارکمزبورداشت.درنواحیپی

 مطالعات داخلی -1-5-2

بهایتنهایعلفیبامتغیرهایتوپوگرافیدرپارکملیگلستان(دربرر یهمبستریگونه9733خواجه)

یابت.همچنتینمشتخ هایعلفیافزایشمیباکاهشدرجهشیبوافزایشارتفاع،تراکمگونهنتیجهر یتکه

یابت.ایافزایشمیدرجهشیب،غنایگونهگردیتباکاهشارتفاعو

ارتباطپراکنشجوامعگیاهیباواحتهایژئومورفولتوژیرادرمنطقتهچنتار(9739احمتیوهمکاران)

شنا ییکسان،تنوعجوامتعگیتاهیبرروی ازنتهایزمینراهتارا تانفارومطالعهنمودنت.نتای نشانداد

ارتبتاط،بتوددرمنارقیکهشتت تخریتبکمتترهمچنین.ا تتابعشیبوجهتهاتابعارتفاعوانبوهیآن

.داشتهایژئومورفولوژیوجودنزدیکیبینجوامعگیاهیورخساره

پتراکنشجوامتعگیتاهیبتاواحتتهایرتیپژوهشتیدرخصتوصارتبتاط(9732احمتیوهمکاران)

هایارتباطبینجوامعگیاهیورخسارهایننتیجهر یتنتکهبهمنطقهبارونآذربایجانغربیدرژئومورفولوژی
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دررابهعنوانمترزجوامتعگیتاهیهاتوانمرزرخسارهژئومورفولوژیدرواحتکوهستانبهحتیا تکهمی

گرفت.نظر

های یاهکلدرشمالکشورراایجنرلعاملارتفاعبرتنوعگونهتأثیر(9734)مهاجریمروچایوفالح

قطعهنتیمهکتتاریا تتوار93هایزمینیدرگیریموردبرر یقراردادنت.نتای مطالعهایشانکهبرپایهانتازه

یابت.هاافزایشمیولیفراوانیگونه،هاکا تهشتهنشاندادباافزایشارتفاعاز طحدریاازتعتادگونه،بود

رفولوژیرادرمراتعحوضهوازوباخاکوواحتهایمارتباطپوششگیاهی(9731پور)مرادیواحمتی

تأثیررفولوژیبرپارامترهایپوششگیاهینشاندادکهو.برر یاثرهریکازعواملمنتمازنترانبرر ینمود

عتهبستتهبتهنتوعپوشتشهایمتوردمطالجهت،شیبوارتفاعبرتغییرا درصتپوششتاجیوتراکمگونه

متفاو ا ت.

پوششگیاهیبامتغیرهایمحیطیشاملارتفاعاز تطحرصترابطهد(9735مهرجردیوهمکاران)زارع

هتایرایتنبرر تیازروشد.رابرر ینمودنتیتهوبافتخاک شیب،جهتشیب،شوری،ا یتریا،شتد

پوشتشگیتاهیرصتندادبیند.نتای نشاهشتهاا تفادآماریآنالیزهمبستری،باکسپال ومقایسهمیانرین

بهروریکتهارددهمبستریمثبتیوجود)متغیرهایمستقل(شیبرصتریاود،ارتفاعاز طحد)متغیروابسته(

.شودپوششگیاهیمیرصتامباعثافزایشدافزایشهرکت

تغییر،(GIS) امانهارالعا جغرافیاییو(RS) نجشازدور(بهکمک9735وهمکاران)بنفشهرضایی

-9133هتایرتی تالراشتهار بارانوعواملمؤثردراینتغییترا هایمنطقهحفاظت طحکاربریجنرل

)ارتفتاع،شتیب،ارتباطمنارقتغییریافتهبتاپارامترهتایموجتود،پوشیهمانجامعملیا .برر ینمودنت2001

ترینعامتلدررونتتمهم،گاهینشاندادکهمراکز کونتراآشکار اختهو(جهتشیب،فاصلهاز کونتراه

هتادرصتازمساحتجنرتل44/75.همچنیندررولدورهموردبرر یبهمیزانباشتمیاراضیتغییرکاربری

کا تهشتها ت.

جنرلتیار تبارانهمتتهتایبنتیاکو یستتم(باا تفادهازروشبیوژئوکلیماتیکبهربقه9733الهیان)

گانتهازمنتارقبنتتی تههایپوششگیاهی،اقلیم،شیبوارتفاعبهتقستیمتلفیقنقشهدراینرا تاگماشت.

بلوطاوریو-2بلوط فیت،-9(عبار بوداز:Zoneبیوژئوکلیماتیکمطابقباربیعتانجامیت.این همنطقه)
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تآمیختهپهن-7 لهبعتبرا اوخطوطاقلیمیمشخ هرکتامازمنارقفتو بته.درمرح وزنیبر بر 

زیرمنارقیتقسیمگردیت.

شته(رابطهپوششگیاهیباشرایطادافیکیوفیزیوگرافیرادرمنطقهحفاظت9733وهمکاران)مهتوی

تترینعوامتلهتمکهممشخ نمود(CCAآنالیزتطبیقیمتعارف)نتای حاصلازکبیرکوهایالمبرر ینمودنت.

ارتفاعاز طحدریاوشیببرا تقراروپراکنشگیاهیشاملبافتخاک،آهک،از ،کربنآلی،مؤثرمحیطی

ت.باشمی

فیزیوگرافیوبرخیعواملانستانیارتباطعوامل،باا تفادهازرگر یونلجستیک(9731باقریوشتایی)

91کتهدررتولمشخ گردیتتانبرر ینمودنت.ا تانگلسحوضهآبخیزچهلچایباتخریبجنرلرادر

متغیرهتای،پتیشبتیندربینمتغیرهتایمنطقهکاهشیافتها ت.هایجنرلهکتاراز طح2400حتود، ال

بامقتارتخریبجنرلداشت.رابطهمستقیمارتفاعودرمقابلمتغیرشیب،فاصلهازرو تاوجادهرابطهعکس

ایدرخصوصنقشعواملفیزیوگرافیبررویتراکمودرصتتاجریمطالعه(9731ر ترار)پوروتقی

جستنت.نتای حاصلازتحلیلهژیبهروبهشهرازواحتهایکاریژئومورفولهزارجریبپوششگیاهیدرمراتع

شگیاهینیتزافتزایشکهباافزایشارتفاع،درصتپوش(نشاندادCCAرگر یونیونیزآنالیزتطبیقیمتعارف)

درصتهمچنینهایجنوبیبود.هایشمالیوغربیبیشترازشیبیافتهودرصتپوششگیاهیوتراکمدرشیب

شیببادرصتپوششوتراکمگیاهیرابطهمعکووداشت.

هایواحتهای نریآنتتزیتیوویژگیتأثیرایکهدرخصوص(درمطالعه9710اختصاصیوهمکاران)

انیتیبرمیزانا تقرارپوششگیاهیدرمنارقخشکمهریزدرا تانیزدداشتنتبهایننتیجهر یتنتکتهازگر

داریبینواحتهایمذکوروجودنتارد،اماازلحاظخصوصیا فیزیکینظرمیزانپوششگیاهیاختالفمعنی

داربتینافتزایشمیتزانپوشتشمستقیمومعنیدیرررابطهتوجهقابلهاییوجوددارد.ازنتای هاتفاو بینآن

گیاهیوافزایشابعاددرزهبود.

هایخاکوعواملفیزیوگرافیبرپوششگیاهی(تحقیقیدرباباثرویژگی9719وهمکاران)شکراللهی

ودرمراتعییالقیپلورواقعدرجنوبآملانجامدادنت.جهتتحلیلروابطمیانعواملمحیطیوتاجپوشتش

(ا تفادهشت.نتای نشانازرابطهقویعواملجهتوشیبCCAتراکمگیاهیازروشآنالیزتطبیقیمتعارف)

باپوششتاجیوتراکمپوششگیاهیداشت.
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 تغییتر احتمتال مکانیالروی  ازیلمت در لجستیک رگر یون روش از(9719ن)همکارا و گاریزی زارع

 متغیرهای که بود ایناز حاکیایشان نتای  .بهرهجستنت گلستان ا تان چای چهل آبخیز حوزه در گیاهی پوشش

 اهمیت بیشترین ترتیب به آبراههتا فاصله و زمین شیب رو تا، تا فاصله ،جاده تا فاصله جنرل، حاشیه از فاصله

غیرازمتغیترفاصتلهتتا.همچنینبهانتداشتهمطالعه مورد آبخیز حوضه در جنرلی پوشش تغییر با ارتباط در را

آبراههکهرابطهمستقیمیباتغییرپوششجنرلیداشت،بقیهمتغیرهاازرابطهمعکو یباکاهشگسترهجنرتل

برخورداربودنت.

های امانهارالعتا جغرافیتاییبتهباا تفادهازرگر یونلجستیکوقابلیت(9719آرخیوهمکاران)

روابطرگر یونیلجستیکبینتخریبجنرلبهآزمونایالمهمتگماشتنت.هایشمالبینیتخریبجنرلپیش

بنتی،جهتجغرافیایی،عنوانمتغیروابستهوفاکتورهایفاصلهازجاده،فاصلهازمنارقمسکونی،شاخ قطعه

متغیرهتایکهنشاندادارتفاعاز طحدریا،شیبوفاصلهازمرزجنرلوغیرجنرلبهعنوانمتغیرهایمستقل

شتنت.شیب،فاصلهازمراکزجمعیتیوجادهبامقتارتخریبرابطهعکسداارتفاع،

درواقتعدرراقتتیسنواکتوهراتراکمپوششگیتاهیباژئومورفولوژیرابطه(9712بهرامیوهمکاران)

شیب،جهتشیبو طوحارتفتاعیهاینقشهدراینرا تا.موردمطالعهقراردادنت رپلذهابجنوبشر 

ایکویکبرد،نقشهپوششگیاهیوباا تفادهازتصاویرماهوارههمچنیننقشهتوپوگرافیتهیهگردیت.ازمنطقه

تراکمبیشترمنطبتقبترکهردهجنرلکمدادهانشانپوشانیالیههایژئومورفولوژیمنطقهتهیهشت.همرخساره

نتای تحقیقحاکیازرورکلیبهمتراکممنطبقبردامنهشمالشرقیا ت.نسبتا جنرلیدامنهجنوبغربیورده

.بودهادرتراکمپوششگیاهینسبتبهنقششیبو طوحارتفاعیجهتدامنهبارزترنقش

برکاهشجنرلدرمنطقهمؤثربهبرر یتغییرا پوششجنرلیوعوامل(9712نژاد)ونیکزادهمیرزایی

پرداختنت.برقراریروابطرگر یونیچنتمتغیرهبینمتغیرهایمستقلارتفاعازجنرلیبیورهواقعدرا تانایالم

 طحدریا،جهتشیب،فاصلهازجاده،فاصلهازمنارقمسکونیومتغیروابستهتخریبپوششجنرلینشتان

درصتت73بتیشازقتادربتهتبیتینوجهتشیبدادکهترکیبمتغیرهایارتفاعاز طحدریا،فاصلهازجاده

کاهش طحجنرتلپیشبینترینمتغیرمهم،.دراینبینمتغیرارتفاعاز طحدریاا تتغییرا متغیرمستقل

شناختهشت.
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)حسین همکاران و بهره(9712زاده دربا را جنرل تغییرا گستره لجستیک، روشرگر یون از گیری

حوضه مازنتران ا تان در واقع واز و الوی  آبخیز ازمتلهای ا تفاده با پژوهشکه این در نمودنت.  ازی

معلومگردیتمتغیرهایفاصلهازآبراهه،فاصلهاز، الهانجامگرفت91ایلنت تدریکدورهتصاویرماهواره

دارنت.همچنیندرحالتمتغیرگسسته،ابطهمعکو یباتخریبگسترهجنرلرو تا،فاصلهازجادهوشیبر

رتغییرگسترهعاملبمؤثرترینعاملفاصلهازرو تاودرحالتمتغیرپیو ته،عاملفاصلهازآبراههبهعنوان

.جنرلشناختهشت

عواملتوپوگرافیوادافیکبرتغییرا پوشتشگیتاهیمنطقتهتأثیربهبرر ی(9717قربانلیوهمکاران)

نماواقعدرجنوبشهر تانگرگانپرداختنت.برقراریروابطرگر یونیچنتمتغیرهبتهروشتهجهانشحفاظت

ارتفاع،شیبوجهتشیبزکارمیتانی(وعواملتوپوگرافیگامبهگامبیندرصتتاجپوششگیاهی)حاصلا

.بتیاکهباافزایشارتفاعودرصتشیب،درصتتاجپوششگیاهیکاهشمینشانداد

برپراکنشگیاهیزیستتراهمؤثرایکهبهبرر یشرایطاکولوژیکیدرمطالعه(9714نژادوهمکاران)نقی

کهمتغیرهایارتفاعوشتیببتهعنتوانداغا تاناردبیلداشتنت،دریافتنتشتهآ پلنرانواقعدرمنطقهحفاظت

ت.باشمیگیاهیمنطقهمطرحبرپوششمؤثرترینعواملاکولوژیکمهم

اقلیمیدرحوضهآبریزاروازمتلزنجیرهمارکوف الیخشک ازیخطر(جهتمتل9711اعتمادی)

بته9717-9731هایری الNDVIهایخودکاربهرهبردنت.ایشانبابرر یتغییرا زمانیشاخ و لول

رورمتاومدرحالکاهشبودهودرایننتیجهر یتنتکهتراکمپوششگیاهیدرگسترهحوضهموردمطالعهبه

چنت الآینتهاینرونتتشتیتخواهتشت.

های نرریزبرگیتاه تما رادرارتفاعتا بیوژئومورفولوژیدامنهتأثیر(9711وهمکاران)شایانیرانه

دهوبتهایتنهاوپوششگیاهیاذعاننموردبرر یقراردادنت.ایشانبهروابطمتقابلتالوووجغتای بزوارم

ر تیبتههاهمموجبرشتوتکثیرگیاهانشتهوهممنجتربتهزوالوآ تیبنتیجهر یتنتکهوجودواریزه

شود.میگیاهان

ژیمنارقخشکچاهوروعالمرودشتشهر تانالمردبهارتباطوئومورفول(درمطالعهبیوژ9711)صحتی

آماریچنتمتغیرههایتحلیل.نتای پوششگیاهیتوجهنمودهایژئومورفیکآبراههودشتباپراکنشرخساره

اصلیوتحلیلگرادیانمستقیماشارهبهایننکتتهداشتتکتهمیکروتوپتوگرافی،تتراکمهایمؤلفهشاملتحلیل
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شناختیوخصوصیا مورفومتریدرمنطقهموردمطالعهبردرصتتتاجهای طحی،خصوصیا خاک نرریزه

متفاو از،هایمختلفبودهوایندردشتتأثیرگذارهایگیاهیحضوروعتمحضورگونهپوششگیاهیویا

باشت.هممی

 بندی و ضرورت پژوهشجمع -6 -1

هتایمختلفتیکتهبشتربتهرتورمستتقیمیتاباتوجهبهنقشمهمگیاهاندرتعادلاکو یستموا تتفاده

طبینگیاهانوعواملمحیطیجهتثبا وپایتاریآنامرینمایت،ضرور شناختروابغیرمستقیمازآنمی

اینضرور درکشورهاییچونایرانکتهنتهتنهتااز(.9719:245کیالنهووهابی،ا ت)گویلیناپذیراجتناب

برنت،بلکهباپراکنشجغرافیاییناموزونبتینلحاظروبروهستنت،هرچتههاومراتعمنا برن میفقرجنرل

مؤثردرارتباطباعواملمحیطیپوششگیاهیتزمانیمکانیتغییرا آگاهیازالروهایگردد.بیشترآشکارمی

هایگیاهیمفیتواقعبنتیمنا باقتاما متیریتیوحفاظتازرویشراهتوانتدرگزینشواولویتهامیبرآن

دریتکپوشتشگیتاهیفراوانتیژئومورفیکورهایپارامتکموکیفروابطمیانبرر یبادراینزمینهشود.

برحسببهویژههایمساعتونامساعتژئومورفیکبرایگسترشپوششگیاهیرامحیطتوانمیحوضهآبخیز

باتوجهبهجایراهویژهوحساوگیاهانبهعنوانپایهوا اواز وییمتغیرهایمهمشنا اییوتعییننمود.

ور یتکارزیتابیازتتوانتوانتبهصهایژئومورفیکمیرابطهپراکنشگیاهانباویژگیها،برر یبومزیست

مطرحگردد.دراینرا تابتاتکیتهبترنیزژئومورفیکخصوصیا هایموردمطالعهبرا اوعرصهاکولوژیک

هایموردمطالعههستنتوبتامحلدهنتهشرایطمورفودینامیکمنشانغیرمستقیمستقیموکهبهرورپارامترهای

حسا تیت»آرایتشفضتاییتتوانبتههتاییکتهازبترهمکنشزیتادیبرخوردارنتت،متیمکتانمشخ کردن

.کاربستاینرویکرددرموردهتمتغییترا فضتاییوهتمتغییترا زمتانیهاد تیافتآن«اکوژئومورفیک

  ازد.داخلکشورفراهمورفولوژیدردرزمینهمطالعا ژئومبینشنوییراتوانتپوششگیاهیمی

شتماراوال دهتکهپوششگیاهینشانمیوبینژئومورفولوژیمطالعا درخصوصروابطمروردرکل

هایهایپیو تهر تری ودجستهوبیشترشانبردادههاازتحلیلرگر یونیفضاییبرا اودادهانتکیازآن

ایتنجهتتآزمتوندربیشتترتحقیقتا ثانیا انت.ایتکیهداشتهپراکنتهونقطههایگیریگسستهبرداریونمونه

متغیرهتایچهدربابتغییترا مکتانیپوشتشگیتاهیوچتهدرزمینتهتغییترا زمتانیآنازفضاییروابط
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ازپارامترهتایحالآنکتها تتفادهبهرهگرفتهشتها ت.چنتیچونارتفاع،شیبوجهتشیبژئومورفیک

اهمیتزیادیدرعلتومزمتینیافتتها تت،کهامروزه«تحلیل طحزمین»تحتموضوعمتعتدژئومورفومتری

آشتکار تازیالروهتایاکولوژیتکژیدرمتلوتوانواقعیوویژهدانشژئومورفولآوردتافرصتیراپیشمی

شناختیکهخألروش ومینباشت.محسوومیکامال درتحقیقا داخلکشوریادشتهخألرویکردیدو.گردد

مطالعاتیکهازتحلیتلمعتوددراینزمینهگردد.برمیموضوعمهممقیاوباشتبهخألمزبورمیترازدوجزئی

ایوانتت،ازتقستیما حوضته ودجستتهپوششگیاهیولوژیبادربرر یروابطژئومورفرگر یونیفضایی

هایرقومیدرتفاو روابطفضتاییوتنهابهاثرقتر تفکیکدادههاغافلبودههایآنایوتفاو زیرحوضه

گیتریازشناختیقصتتداردتتابتابهترههایروشانت.پژوهشحاضربادرنظرگرفتناینضرور توجهنموده

نژئومورفولتوژیوبتیمتغیرهایمتعتدژئومورفومتریورویکردرگر یونیفضاییبهشنا اییوتبیینروابتط

گیریتفاو ایتنپی،رادراینزمینهمشخ  ازد.بهعالوهپیشبینپوششگیاهیپرداختهومتغیرهایمهم

هاموضوعیا تدردومقیاوکلحوضهوزیرحوضهپیشبینهایروابطفضاییبهلحاظتوانوکاراییمتل

پوشتشگیتاهیبهبودفهمروابطفضاییژئومورفولتوژیبتاهرودبوانتظارمیدراینپژوهشبتانپرداختهکه

شناختیاینپژوهشمطرحشودتوجهبههمرنیتوانتبهعنواننوآوریروشآخرینموردیکهمیکمکنمایت.

غناینتای حاصلازاینمطالعهرودبرپوششگیاهیا تکهگمانمیبینژئومورفولوژیوفضاییدرروابط

شتدراینجامطرحبهلحاظجغرافیایزیستینیزضرورتیشناختیفو هایروشهبرضرور بیفزایت.عالو

درموردمنطقهموردمطالعهدوموردمطالعهقرارگیرد.زار بارانبهلحاظفیتوژئومورفولوژیهایآبخیتاحوضه

طالعهپیشروبودهوازبودنوکوهستانیبودنبهخوبیبازگویاهمیتوحسا یتموضوعمخصلتجنرلی

پوشتشهایمزبوربتهدلیتلباشت.انتخابحوضهمیایویژهبرایمطالعا اکوژئومورفولوژیهاینلحاظعرص

از ویروابطاجزاءوعناصرمحیطربیعیرابهخوبیآشکار اختهوتوانتهاازیک ومیآنگیاهیربیعی

هایموردمطالعهرادربرابراثرا عواملانسانینمایتانحوضهیکهایاکوژئومورفهاومحتودیتتدیررقابلی

. اختهوعواقبآنراگوشزدنمایت

 های پژوهشمحدودیت -1-7

هایممکنراشودوشو تالشجهتر یتنبهپا خباهرپر شیکهدرذهنیکپژوهشررپتیتارمی

ویبرمی در دشوارینررانیربیعتا انریزد، ها، و کا تیها راه  ر بر میهایموجود گردد.پژوهشنیزپتیتار
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رفتهممکنا تبهجرحموجودرانادیتهبریرد،امارفتهشایتپژوهشرردرآغازراهپژوهش،موانعومشکال 

تعتیلپر ش گمانو ها، اهتافاز و واقع ازشیبینجنبهشتهپیشتعیینها در و وبخشپرداخته هایها

 کا تیگوناگون مشکال و پیشرویپژوهشپژوهشو اینبرقرارهایموجود پرداختنبه قبلاز نمایت.

گیرا ت،ذکریکنکتههای ایهنشتنیازپاییزحقیقتدر رزمینهاومشکال کهگوییوصفیتمامکا تی

اینضعفمهممی بیشتر فلسفیبرمینمایت. دیتگاه نررشو ومشکال بهضعفدر کهگها درردد تنها نه

ارگان ازمان و غیرها تحقیقا وپروژهدانشراهیها میدرگیردر بینشود،هایعلمیدیته در متأ فانه بلکه

تا ازشیادشتهدرمراحلآغازینپژوهش،درموردپژوهشحاضرنیزرواجیافتها ت!نهادهایدانشراهی

نبودیاکمیداده)گواینکهمقررگردیتها ت(رعایتگردیتحتودی هاوارالعا دقیقوقابلا تناددر.

پوششگیاهیتنهاازجهتپراکنشفضاییفراوانییامختلفهایجنبهبهباعثشتتا«اکوژئومورفولوژی»باب

البتهاینواقعیت فولوژیونوورژئومبهجوانبودندانشتاحتودیدرصتتاجپوششگیاهیپرداختهشود.

ازآنجاییکهانجاماینپژوهشبرپایهتحلیلروابطگردد.برمیداخلکشوربودنمطالعا اکوژئومورفیکدر

دراینایپایراهدادهبهدلیلعتموجودنمود.محسوومیکامال هایدور نجیفضاییا تواربودنیازبهداده

هایی،بهجستجوودرارائهچنیندادهربطذیهاوادارا یخوب ازمانداخلدانشراهوعتمهمکاردرزمینه

(درRSبادرنظرگرفتناهمیتروزافزوندانش نجشازدور)هایرایرانودرد ترواقتامگردیت.یافتنداده

آمایش رزمین و داده،مطالعا جغرافیایی د تر یبه ا تکه دقیقضرورتی و بیشترهایگسترده توجه

دانشراهی جامعه دپارتمانجغرافیاییرا تعاملازرریقهمکاریو  ازمانخوبو نهادهایبا و ربطذیها

اینزمینهمی در تسهیال الزم دادهجهتبروز ارائه نار اییوضعفدر از ویرلبت. وارالعا الزم ها

منابعربیعیربطذیهای ازمان اچوناداره یافتهتحلیلپربارترشتنزهرچهموجبشتتا و ها بابها از

گونهکهذکرشتبهدلیلنوپابودنعلمژئومورفولوژیدرایران،ارالعا درهمانکا تهشود.«پوششگیاهی»

هاییروبرو ت.ازررفیبهلحاظهاوکا تیهایفیزیوگرافیمنارقمختلفکشوربانار اییخصوصویژگی

-هاییروبروهستیمکهامیتمیو عهفنونوابزارهایتحلیلفضاییژئومورفیکنیزباکا تیشناختیوتروش

 ژئومورهایخوبفروانریزههابها تعتاداتکارودبا بلکهعالمانژیستوفولدیوگروهیدربیننهتنها ها،

 برررفگردیتهودراینکا تیزمینومحیطزیست، جغرافیاییکشوررفضایهادجهتبهزیستیانسانها

داریم.رگامب
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Abstract: 

The purpose of this study was to investigate the spatial relationship between geomorphologic 

parameters and vegetation cover in Arasbaran catchments (three catchments of Naposhtehchay, 

Ilginehchay and Mardanqumchay) located in the north of East Azarbaijan Province, Iran. Library 

references such as base maps and satellite (Landsat and SRTM) imageries formed bulk of the 

resources used. The present study was based on the pixel-wise geomorphometric approach and 

used multivariate spatial regression analysis to identify and explain the relationships between 

geomorphology and vegetation cover. Preliminary results of the regression analysis between 27 

geomorphologic  parameters (independent variables) and NDVI (dependent variable) showed that 

many of independent variables had significant relations with dependent variable and 8 parameters 

including valley depth, topography position index, elevation, slope, slope position, transformed 

aspect, earth surface convexity and general curvature played more important role in the spatial 

distribution of vegetation. The strongest and weakest regression models were observed in 

Mardanqumchay catchment with 0/32 R
2
 value and Naposhtehcay catchment with 0/11 R

2
 value, 

respectively. Results of the regression analysis at sub-catchment scale indicated that there were 

considerable differences among sub-catchments and between catchments and sub-catchments in 

terms of the strength of spatial relationships. Maximum coefficients of determination (R
2
) were 

equal to 0.42, 0.51 and 0.62, and the minima of them were equal to 0.08, 0.15 and 0.13 in sub-

catchments of Naposhtehchay, Ilginehchay and Mardanqumchay, respectively, which showed these 

differences. Results of the second part of the research indicated good performance of logistic 

regression model for predicting the occurrence of forest cover loss in relation to geomorphic 

parameters. The modeling showed that the highest probability of forest cover loss was related to 

low altitudes, valleys and around of rivers, convex and divergent (of flow) surfaces, the south and 

west aspects, steep slopes and streams with low power. Results of the final section of the study 

indicated that there is a significant relationships between the geomorphic parameters and the 

vegetation cover in terms of spatial homogeneity, so that the strongest and weakest relations were 

observed in Ilginehchay catchment (R
2 

equal to 0.21) and Naposhtehchay catchment (R
2
equal to 

0.16), respectively.  

The results of this study revealed the necessity to pay attention to geomorphometry parameters in 

order to spatial analysis and modeling of vegetation cover, especially in subcathment scale. 

Moreover, in view of the decline in forest cover, there is a need for a greater protection and support 

for forest cover in large valleys and downstream sections.
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