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چکیده:
اين پژوهش با هدف آگاهي از چندوچون روابط فضاايي باين پارامترهاائ موومورفولاومئ و پوشاش گيااهي در
حوضههائ آبخيز ارسباران (سه حوضه ناپشتهچائ ،ايلگينهچاائ و ماردانق چاائ واعاع در شاماس اساتان آیربايجاان
شرعي انجام گرفت .منابع کتابخانهائ از عبيل نقشههائ پاياه و تصااوير رعاومي مااهوارهائ (لندسات و رادار ارتفااعي
 SRTMبخش عمده منابع مورداستفاده را تشكيل داد .پژوهش حاضر بر رويكرد پيكسلمبنائ موومورفاومترئ اساتوار
بوده و از تحليلهائ رگرسيوني چند متغيره فضايي جهت شناخت و تبيين روابط بين موومورفولومئ و پوشش گيااهي
بهره گرفت .نتايج اوليه آزمون روابط رگرسيوني بين  72پارامتر موومورفيا (متغيرهاائ مساتقل و شااخا گيااهي
( NDVIمتغير وابسته نشان داد که بسيارئ از پارامترهائ موومورفولومئ از روابط رگرسايوني معنايدارئ باا پوشاش
گياهي برخوردار بوده و در ميان آنها  8پارامتر عمق دره ،شاخا موععيت توپوگرافي ،ارتفاع ،شيب ،موععيات دامناه،
شاخا جهت شيب ،تحدب سطح زمين و انحناء عمومي ،نقش مه ترئ در توزياع فضاايي پوشاش گيااهي داشاتند.
عوئترين و ضعيفترين مدس رگرسيوني به ترتيب در حوضههائ آبخيز مردانق چائ با ضريب تعيين  0/27و ناپشاته-
چائ با ضريب تعيين  0/11به دست آمد .اما در مقياس زيرحوضه نتايج حاصل داللت بر وجود تفاوت عابلتوجاه باين
زيرحوضهها و بين زيرحوضهها و حوضه ها به لحاظ شدت و ضعف روابط فضايي داشت .بيشينه ضرايب تعيين برابار باا
 0/11 ،0/27و  0/27و کمينه آنها برابر با  0/11 ،0/08و  0/12که به ترتيب در زيرحوضههائ شااخا ناپشاتهچاائ،
ايلگينهچائ و مردانق چائ حاصل شد ،گويائ اين تفاوتها بود .نتايج بخش دوم پژوهش حاکي از کارايي خوب مادس
رگرسيون لجستي در پيشبيني رخداد کاهش گسترهئ جنگل در ارتباط با پارامترهائ موومورفي بود .نتايج مادس-
سازئ نشان داد که باالترين احتماس کاهش گستره جنگل به ارتفاعات پايين ،درهها و پيرامون رودها ،سطوح محدب و
واگرائ جريان ،جهات دامنه جنوبي و غربي و شيبهائ تند و رودهائ با توان تخريبي ک اختصاص دارد .نتايج بخاش
نهايي پژوهش نشان از وجود روابط معنيدار بين پارامترهائ موومورفيا و وفاور پوشاش گيااهي باه لحااظ همگناي
فضايي داشت ،به طورئ که عوئترين و ضعيفترين رابطه به ترتيب در حوضههائ آبخيز ايلگينهچائ (ضاريب تعياين
برابر با  0/71و ناپشتهچائ (ضريب تعيين برابر با  0/12مشاهده گرديد.
نتايج حاصل از اين پژوهش ضرورت توجه به پارامترهائ موومورفومترئ در تحليل و مادسساازئ فضاايي پوشاش
گياهي به ويژه در مقياس زيرحوضه را آشكار ساخت .گذشته از اين ،به لحاظ رخداد کاهش گستره جنگال الزم ماي-
نمايد که اولويت حفاظتي و حمايتي بيشترئ به پوشش جنگلي پيرامون درههائ بازر و عسامتهاائ پااييندسات
حوضهها عاول گشت.
کلیدواژهها :ارسباران ،پوشش گياهي ،رگرسيون فضايي ،موومورفولومئ.
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فصل اول:
کلیات پژوهش

 -1-1بیان مسئله
بشردرحالیپایبهقرنبیستویکمگذاشتکهموجیازمسائلوناهنجاریهایزیستتمحیطتیرااز
دهههایآخرقرنبیستمباخودبههمراهداشت.باوجودتالشهایحفاظتیوحمایتی،همچنتاننررانتیهتاو
بحرانهایزیستمحیطیدرزیستراههایخشکیوآبتیمحستوووبتاقیا تت.امتروزهبتهدلیتلاقتتاما 
نابخردانهوناآگاهانهانسانازقبیلتخریبجنرل هاومراتع،کشتوکاردرنواحیپرشتیبوناپایتتار،جتاده-
ازیدرنواحیکوهستانی،انحرافنامنا بآبها،تخلیهزبالههایصنعتیوخانریو ت ازیغیرعلمی،با
دامنهگستردهایازمسائلومعضال زیستمحیطیدرعرصهحوضههایآبخیزمواجههستتیم،بتهرتوریکته
توجهمحافلعلمیوغیرعلمیجهانرامعطوفخود اختها ت.دراینبینحوضههایآبخیزکوهستانیبته
لحاظعرضهمجموعهمتنوعیازختما اکو یستمیازیکررفوحسا یتوشکننتهبودنازررفدیرتر،
بهعنوانواحتویژه ایبرایمطالعهوپایشاثرا زیستمحیطیمطرحمیباشت.بهجرئتمتیتتوانگفتتکته
مهمترینعنصرربیعیدرحوضههایآبخیزکوهستانی،پوششگیاهیدرقالبفرما یونهایجنرلیومرتعتی
ا تکهعاملیمؤثردرتخفیفوتعتیلپتیتههایمخاررهباریچتونفر تایش ،تیالبوآلتودگیآبهتای
طحیوزیرزمینیا ت .حفاظتوحمایتازاینمنابعارزشمنتبهمثابهنراهبانیازاشکالمختلفحیا در
پهنهحوضههایآبخیزا ت .اینموضوعدرکشورهایواقعدرمنارقخشکونیمهخشکچتونایترانکتهبتا
مسائلمتعتدیدرخصوصنراهتاشتمنا بعآبوخاک الموپایتارمواجههستنت،اهمیتتیدوصتتچنتتان
مییابت .نظربهایناهمیتپوششگیاهیا تکهمختومودرگاهی(،9731بهنقلازوالیتیوکتتیور:9731،
)51حذفپوششگیاهیرامهمترینعاملناپایتاریزمینهایایراندانستهانت .بااشرافبترایتنکتها تتقرار
پوششگیاهیدرریزمانومکان،برآینتیازکنشهاوواکنش هامیانپوششگیاهیوعواملمحیطتیا تت
(محتشمنیاوهمکاران،)999:9735،حفاظتوحمایتازپوششگیاهیمستلزمدرپیشگرفتنرویکردنظتام-
منتوآگاهیازاینبرهمکنشها ت.اینموضوعباتوجهبهماهیتنظاموارودرهمبافتهچشمانتازحوضههای
آبخیزروشنبودهوهرگونهبرخوردونررشغیر یستمیدرارتباطباآنهاراغیرمعقتولونار تامتینمایتت.
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ازآنجاییکه یستمهایژئومورفیکواکولوژیکدرچشمانتازهایکوهستانیپیونتنزدیکیبایکتتیرر
مییابنت()Band et al., 2012: 159ومتغیرهایژئومورفولوژیبسیاریازمتغیرهایمحیطیدیرررادرنتواحی
کوهستانیتحتکنترلخوددارنت،آگاهیازروابطپیچیتهودرهتمبافتته اشتکالوفراینتتهایژئومورفیتکبتا
پوششگیاهی(فیتوژئومورفولوژی)میتوانتمارادرزمینهمتیریتبهتروا تردادحوضههایآبخیزکوهستتانی
یاریر انت.اینموضوعازماهیتدانشژئومورفولوژی یستمیبرمیخیزدکهبانراهگستردهو امانمنتخود
بهقلمروهایآبخیزورودخانهایقادرا تدرجهتتو عهپایتارمنابعحوضهایگامبتردارد.درایتنرا تتا
ظهوروبسطواژههاییچتونبیوژئومورفولتوژی،اکوژئومورفولتوژی،اکوهیتترولوژی،اکوهیتترومورفولوژیو
ژئوبیولوژی،همریداللتبراهمیتروابطمیانژئومورفولوژیواکولوژیدارد.آگاهیازروابتطفضتاییبتین
ژئومورفولوژیوپوششگیاهینیازمنتبهرهگیریازدادههایگستردهوبتاد تتروپتذیریآ تانوابزارهتای
تحلیلروابطفضاییبهروش صحیحوعلمیا ت.ظهوروتو عهروزافتزوندانتش تنجشازدور()RSو
امانهیارالعا جغرافیایی()GISبسیاریازمشکال ومسائلرادراینزمینهبرررفنمودها ت.باارتقاء
قتر تفکیک،قابلیتارمینانود تروپذیریمتلهایرقومیارتفتاع(،)DEMتکنیتکهتای«تحلیتل تطح
9

زمین » درجهتبهبودکاراییبرآوردومتل ازیالروها یگیاهیعمومیتیافتها تت( Wang et al., 2012:

.) 626ازررفیمطالعهگستردهوضعیتپوششگیاهیباا تفادهازعلمدور نجیوازرریقد تر یآ تانو
ارزانبه ریدادههایماهوارهایچونلنت تمیسرگردیتها ت.دراینزمینتهبهترهگیتریازشتاخ هتای
گیاهی() VIsدرارزیابیوتعیینپراکنشپوششگیاهی(توزیعفضاییمیزانوفراوانیآن)کتاربردگستتردهای
درعلومجغرافیا،اکولوژی،زمینشنا یوکشاورزییافتها ت .خنآخراینکها تفادهازدادههاوارالعا 
دور نجیجهتمتل ازیروابطفضاییژئومورفولوژیباپوششگیاهیدرمحیطهایکوهستانیبهدلیلعتم
نگونهمحیطهادربرابرکنشگرهتای
د تر یآ انوصرفهزینهووقتزیادازیک ووحسا یتبیشترای 
ربیعیوانسانیاز ویدیرراهمیتیدوچنتانمییابت.
حوضههایآبخیزکوهستانیمنطقهار باران(قرهداغ)واقعدرشمالغربکشوردربردارنتهاکو یستمهای
منحصربهفردوکمیابمی-

جنرلیومرتعیارزشمنتیهستنتکهحافظذخایرهنرفتتنوعزیستیوگونههای
باشت.اینحوضههانمایشویژهایازدرهمبافتریوپیو تریعواملوعناصترمحیطتیرابتهمعترننمتایش
Terrain Analysis
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گذاشتهوهرگونهمتاخلهدراینمحیط هایربیعیوشکننتهمستلزمرفتارآگاهانهو یستممحورا ت.شواهت
موجودازگذشتهوحالاینحوضههایجنرلتینشتانازتخریتبقابتلتتوجهیداردکتهبتهوا تطهعوامتل
آنتروپوژنیکبرپیکرهیآنهانقشبسته ا ت.درحالحاضرباگسترشفعالیتهایگردشرریغیرمستووالنهو
تو عهیفعالیتهای ودجویانهیاقتصادیومعتنکاری،موجتازهایازمستائلزیستتمحیطتیگریبتانگیتر
اکو یستم هایجنرلیومرتعیواقعدرمنطقهشتها تکهازهماکنونلتزومبرختورد یستتمیوعلمتیدر
جهتجلوگیریازبروزمعضال محیطیبیشتررارلبمینمایت.همانگونهکهاشارهشت،باتوجهبهایتنکته
متغیرهایژئومورفیکجزومهمترینمتغیرهتایمتؤثردرا تتقراروگستترشپوشتشگیتاهیدرمحتیطهتای
کوهستانیهستنت،بهکمکژئومورفولتوژی یستتمیوبتاآگتاهیازروابتطفضتاییبتینپارامترهتایمتعتتد
ژئومورفیکوپراکنشپوششگیاهیدرحوضههایجنرلیار بارانمیتوانگامیمتؤثردرجهتتحفاظتتو
حمایتازپوششگیاهیاینحوضههابرداشت.

 -2-1سؤاالت پژوهش
-9آیاپیشبینیپراکنشپوششگیاهیدرحوضههایموردمطالعهباا تتفادهازپارامترهتایژئومورفیتک
امکانپذیرا ت؟
-2آیاتغییرا زمانیپوششگیاهیدرحوضههایموردمطالعهازویژگیهایژئومورفیتکآنهتاپیتروی
میکنت؟ 
-7روابطمیانپراکنشپوششگیاهیوپارامترهایژئومورفیکدرمقیاوزیرحوضتههتاچتهتفتاوتیبتا
مقیاوکلحوضهدارد؟ 
-4آیاارتباطمعنی داریبینپراکنشپوششگیاهیوخصوصیا ژئومورفیکحوضههابهلحاظهمرنتی
یاناهمرنیفضاییوجوددارد؟ 

 -3-1فرضیات پژوهش
-9پیشبینیپراکنشپوششگیاهیدرحوضههایمتوردمطالعتهبتاا تتفادهازپارامترهتایژئومورفیتک
امکانپذیرا ت.
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-2تغییرا زمانیپوششگیاهیدرحوضههایموردمطالعهازویژگیهایژئومورفیکآنهاپیرویمتی-
کنت .
-7روابطمیانپراکنشپوششگیاهیوپارامترهایژئومورفیکدرمقیاوزیرحوضههانسبتبتهمقیتاو
کلحوضهقویترا ت .
-4ارتباطمعنی داریبینپراکنشپوششگیاهیوخصوصیا ژئومورفیکحوضههابهلحاظهمرنییا
ناهمرنیفضاییوجوددارد 

 -4-1اهداف پژوهش
هتفاصلیاینپژوهشعبار ا تاز:
برر یوتعیینتغییرا فضاییتزمانیپوششگیاهیدرارتباطباتغییرا فضاییژئومورفیک 
اینهتفاصلیرامیتواندراهتافجزئیزیرپیگیرینمود :
شنا اییروابطمکانیژئومورفولوژیباپوششگیاهیدرجهتمتل ازیفراوانیپوششگیاهی پایشوپیشبینی تغییرا زمانیپوششگیاهیدرارتباطباتغییرا مکانیپارامترهایژئومورفیک آگاهیازتفاو هایروابطفضاییژئومورفولوژیباپوششگیاهیبهلحاظمقیاوتحلیلفضایی برر یکموکیفروابطفضاییژئومورفولوژیباپوششگیاهیبرحسبهمرنیفضایی -شنا اییوتعیینمهمترینپارامترهایژئومورفومتریمؤثربرتغییرا فضاییتزمانیپوششگیاهی 

 -5-1پیشینه پژوهش
 -1-5-1مطالعات خارجی
) Meilleur et al. (1994ریمطالعه ایروابطمیانمحیطمورفوژنیکوجوامعگیتاهیرادرHaut-

 Saint-Laurent,واقعدرجنوبکبککاناداموردکنکاشقراردادنتت.نتتای تحلیتلممیتزیدودویتی()BDA
نشاندادکهازبین43تیپگیاهی24،تیپحتاقلبایکعارضهمورفوژنیکوابستریقابلتوجهیدارد.
)Scott et al. (1996دربرر ی ارتباطمیانفراینتهایجریانیوتثبیتدرختزارهایرودخانهیمیسوری
درایاال متحتهآمریکابهاثرا فراینتهایتنگشتگیکانال،موانترشتگیور وبگذاری یالببرالروهای
متفاو زمانیومکانیتشکیلجوامعدرختیاذعاننمودنت .
1

)Pinder et al. (1997روابطمیانگونههایگیاهیوتوپوگرافیرادرپارکملیLassenواقتعدرشتمال
کالیفرنیامطالعهنمودنت.ویژگی هایتوپوگرافیشاملجهت،شیب،شکلدامنه،موقعیتتدامنتهازمتتلرقتومی
ارتفاع( )DEMا تخراجگردیت.نتای برر ینشاندادکهموقعیتدامنهنقشمهمیدرتعیینپتراکنشجوامتع
بیتوتو کاداردکهدرتهدرهفراوانترنت.همشیبوهمموقعیتدامنه،فراوانیجوامععلفتیراتحتتنفتوذ
خودداشتنت.
)Burnett et al. (1998اثرناهمرنیژئومورفولوژیبرتنوعزیستیجنرلهایبتر ریتزدرشتمالشتر 
ایاال متحتهرابرر ینمود.نتای نشاندادکهغنایگونهایوتنوعدرختتانوبوتتهزارهتادرمحتلهتایبتا
ناهمرنیژئومورفولوژیباالبهرورچشمریریبیشترازمحل هاییا تکهازتغییرا جزئیدر طحزمتینو
وضعیتخاکبرخوردارنت.دراینمیانتغییردرجهتجغرافیاییوزهکشیخاکجزوپیشروییکننتههایمهم
تنوعزیستیبودنت .
) Bridge & Johnson (2000درتالشبرایایجادپیونتمیاندورویکتردژئومورفولتوژیواکولتوژیدر
متل ازیچشمانتاز،تحقیقیدربابروابطگرادیان هایرروبتوموادغذاییخاکبتامورفولتوژیمختلتف
مؤلفههایاصلینشاندادکهباافتزایش
دامنههادرقسمتیازجنرلهایبورهآلکاناداترتیبدادنت.نتای تحلیل 
فاصلهازرأودامنهبه متپایینآنافزایشچشمریریدررروبتوموادمغتذیختاکاتفتا متیافتتت.بته
تبعیتازاینامر،پوششگیاهینیزدررولدامنهتغییرمیکنت .
)Hoersch et al. (2002بهتحلیلفضاییروابطمیانپارامترهایلنتفرمیوتیپهایگیاهیدرمنارقآلپی
Wallisکشور وئیسپرداختنت .پارامترهایلنتفرمیمختلفازقبیلارتفتاع،شتیب،جهتتشتیب،نتاهمواری،
انحناءتوپوگرافیورروبتخاکازمتلرقومیارتفاعا تخراجگردیت.نتای تحلیتلهمبستترینشتاندادکته
یهمرفته تمامیپارامترهایلنتفرمیهمبستریخوبیباپراکنشاجتماعا گیاهیداشتتهوازاهمیتتنستبتا
رو 
مساویدرتبیینپراکنشفضاییگیاهیبرخورداربودنت.چنیننتیجهگیریشتتکتهالرتویفضتاییاجتماعتا 
گیاهیدرمنارقکوهستانیمیتوانتتاحتودزیادیباا تفادهازپارامترهایلنتفرمیتبیینشود .
) Brancaleoni et al. (2003روابطمیتانژئومورفولتوژیوالروهتایگیتاهیرادرتونتتاری Tierra del

Fuegoواقعدر  آنتهایجنبشمالرانکشورآرژانتینمطالعهنمودنت.ایشانبهایننتیجهر یتنتکتهعتوارن

5

ژئومورفیکماننتمخروط واریزهو نرریزهایممتتارتباطنزدیکیباگیاهانمنطقتهداشتتهوروابتطهمبستته
تغییرا زیستراهباژئومورفولوژی ،نقشاصلیدرتشکیلپوششگیاهیمنطقهموردمطالعهدارد .
) lookingbill & Urban (2004بابرقراریروابتطرگر تیونیمیتانمقتادیررروبتتختاکومتغیرهتای
ژئومورفیک(شیب،جهتشیب،فاصلهازرودخانهوشاخ

همررایتیتوپتوگرافی)بتهفرمولته تازیمیتزان

رروبتخاکپرداختنت.ایشانبهتواناییروشتجربیمتذکورجهتتبرر تیالرتویفضتاییپوشتشگیتاهی
جنرلیوفراینتهایاکولوژیکیمرتبطبارروبتخاکاشارهنمودنت .
)Achard et al. (2006ری پژوهشیبهمطالعهتغییرا  تریعپوشتشجنرلتیدرجنرتلهتایبتورهآل
اورا یاریدههآخرقرنبیستمودههاولقرنبیستویکمپرداختنت.ایشانازتصاویرمتاهوارها تپا 4بتا
رزولوشن9کیلومترجهتتهیهنقشهپوششجنرلیوتصاویرماهوارههایلنت توا ترجهتتاعتبار تنجی
نقاطتغییریافته ودجستنت.نتای حاصلنشاندادکهالواربرداریوافزایشفرکانسآتتش توزی،فراینتتهای

اصلیکاهش ریعپوششجنرلیدرمنطقهموردمطالعههستنت .
) Resler (2006پژوهشیدرموردنقشکنترلیعواملژئومورفیکدرالروهاوفراینتهایفضاییدرختمرز
آلپتیدرپتارکملتی Glacierواقتعدرایالتتتمونتانتایآمریکتابتهانجتتامر تانت.ویازیتکمتتلمفهتتومی
بیوژئومورفیکچنتمقیا هبرمبنایدادههایاقلیمی،ژئومورفولتوژیکیوپتتولوژیکیجهتتارزیتابیتغییترا 
زمانیومکانیدرختمرز ودجست.ازنتای ارزنتهاینتحقیقاینبودکهعوارنژئومورفیکبتهعنتوانپتل
اتصالمقیا یبینالروهاوفراینتهادراکوتوندرختمرزآلپیشناختهشتنت .
)Deng et al. (2007ریپژوهشیارزشمنت،پیونتیچنتمقیا همابینخصوصیا توپوگرافیوشتاخ -
هایپوششگیاهیNDVIوNDIIدرچشمانتازهایکوهستانی انتامونیکایکالیفرنیابرقترار تاختنت.نتتای 
تحلیلهمبسترینشاندادکهمتغیرهایارتفاع،شیبوجهتجنوبدرزمرهمؤثرترینخصوصیا توپوگرافی
بود.بهعالوه ،ضرایبهمبستریبادرشتشتنمقیاووکاهشقتر تفکیکفضاییدادهها،گرایشبهتغییتر
(نوعابهصور مثبت)داشت .
) Spadavecchia et al. (2008بهبرر یاثرتوپوگرافیبررویشاخ

 طحبر ( )LAIدراکو یستتم

تونترایشمال وئتپرداختنت.نتای کاربررویدومقیاوخردباقتر تفکیک0/2متروبتزر بتاقتتر 
تفکیک 90مترنشاندادکهدرمقیاوماکرونسبتبهمقیاومیکرو،شاخ
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 طحبر همبستتریبهتتریبتا

پارامترهایتوپوگرافینشانمیدهت.نتای کارنشاندادکهمقادیرباالیLAIبامحلهایپناهرتاهی،ارتفاعتا 
پایینیامنارقپرشیبهمراهبودهودرمقابل،مقادیرپایینآنباموقعیتهایتوپوگرافیروبازبرروی تطوح
هموارودرارتفاعا باالترهمراهبود .
پایاننامهخودکهبهبرر یبیوژئومورفولوژیوژئومورفولوژیختاکحوضتههتای
)Roberts (2009در 
کوچکشمالآریزونااختصاصداشت،تأکیتیبراثرا توپوکلیماییرویتوزیعپوششگیاهیداشتت.نتتای 
تحقیقنشاندادکهدرمقابلدامنههایخشکجنوبی،دامنههایمرروبشتمالیازجبتهضتخیمتتروپوشتش
درختیوعلفیبیشتریبرخورداربود .
)Siles (2009بابهرهگیریازتحلیلرگر یونلجستیکبهارزیابیعواملمؤثربرتغییرا پوششجنرلی
وپیشبینیاحتمالتغییرگستره جنرلپرداخت.برر یمتغیرهایمستتقلفاصتلهازحاشتیهجنرتل،فاصتلهاز
جاده،فاصلهاز کونتراه،موقعیتچشم انتازونوع کونتراهنشاندادکهموقعیتچشمانتاز،مهمتترینمتغیتر
نگراینتغییرا بود .
تبیی 
)García-Aguirre et al. (2010درتحلیلیکهبراکولوژیچشتمانتتازدرناحیتهLos Tuxtlasمکزیکتو
داشتنتباا تفادهازویژگیهایزمینشناختی،ژئومورفولوژی،خاکوکاربری/پوششزمتینناحیته،بتهتر تیم
«واحتهایبیوژئومورفیکزمین»باا تفادهازقابلیتهایGISپرداختنت.نتای تحقیتقنشتانازتبعیتتپوشتش
گیاهیمنطقه ازعاملارتفاعاز طحدریابود.ازنظرجهتجغرافیتایی،بیشتترجنرتلهتایبتارانیدرجهتا 
شمالیوشمالغربیپراکنشیافتهبودنت .
) Sarma & Barik (2010باا تفادهازدانشدور نجیو یستمارالعا جغرافیتایی()GISبتهتحلیتل
روابطمیانپوششگیاهیوویژگیهایژئومورفولژیکدرذخیرهگاهزیستکتره NokrekواقتعدرMeghalaya

هنتپرداختنت.دراینرا تاباا تفادهازتصویرماهوارهای نجنته،Liss IIIمنطقهموردمطالعتهبته تهربقته
جنرلمتراکم،جنرلتنکوعرصهغیرجنرلیتقسیمبنتیشتهو پسروابطمیاناینربقا بتاربقتا دو
متغیرشیبوتراکمزهکشیموردتحلیلواقعشت.نتای تحلیلنشانازرابطهمستقیمتراکمزهکشیباجنرتل-
زداییداشت.بهعالوه،شیبهایپایینباعرصههایجنرلزداییشتهمرتبطبود .
)Zhu et al. (2011بهبرر یعواملمؤثربرپراکنشفضاییپوششگیاهیدرحوضتهQaidamواقتعدر
شمالفال تبتپرداختنت.دراینرا تاتأثیر عواملبارنتگی ،طحزمین ،یستمرودوکاربریزمینبرمقادیر
3

میانرینحتاکثرشاخ

NDVIموردتحلیلواقعشت.درکل،نتیجهگیریشتکهعواملاصلیمؤثربرپتراکنش

فضاییپوششگیاهیعبار انتاز:بارنتگی،شرایطهیترولوژیکی،ارتفاعوفعالیتهایانسانی.دراینمیاناثر
همهجاگیرتربود .
عواملارتفاعوبارنتگیبرالرویا ا یتوزیعگیاهیمشهودترو 
زمینشنا یبرپوششگیاهینوار احلیرودها
)Engelhardt et al. (2011تأثیرعواملژئومورفولوژیو 
رادرحوضههایکوهستانینوادایمرکزیمطالعهنمودنت.نتتای تحلیتلرگر تیونیچنتتمتغیرهنشتاندادکته
ویژگیهایژئومورفولوژیحوضهآبخیزتأثیر بیشتریبرگسترشوفراوانتیجوامتعدرختتیدرمقابتلجوامتع
علفیدارد.گونههایجنرلیودرختچهایدرحوضههایکوچکوناهموارودرمقابلگونههایچمنتزاریدر
حوضههایبزر وکمناهمواروفوربیشتریداشت .
)Wang et al. (2012اثرمتغیرهایژئومورفیک رابرتغییرا فضاییوزمانیشاخ

تفاضلنرمتالشتته

شبهجزیره  Jiaodongواقعدرشر چینمطالعهنمودنت.ایشاندربرر یروابطمیان
پوششگیاهی()NDVIدر 
متغیرهایمستقلارتفاع،شاخ

رروبتتوپوگرافی(،)TWIشیب،جهتت،فاصتلهازنزدیتکتترین تاحلو

نزدیکترینآبراههومتغیروابستهNDVIازنوعیرگر یونتعمیمیافتهمو ومبهGAMبهترهبردنتت.

فاصلهاز
نتای نشاندادکه73/7درصتواریانسNDVIتو طمتغیرهایتوپوگرافیو طحزمتینقابتلتبیتینا تت.
همچنینمتغیرمستقلTWIازبیشترینتواندرتبیینپراکنشفضاییNDVIبرخورداربود .
) Koppad & Tikhile (2013اثرعواملتوپوگرافیبرپراکنشفضاییپوششگیاهیرادرناحیته Uttara

 Kannadaهنتو تانمطالعهنمودنت.ایشانازشاخ

گیاهیتفاضلینرمتالشتته()NDVIحاصتلاز تنجته

 ETMومتغیرهایارتفاع،شیبوجهتدامنهحاصلازمتلرقومیارتفاع()DEMبهرهگرفتنت.نتای حاصتل
ازبرر یروابطنشاندادکهمقادیرNDVIباافزایشارتفاعتا521متریافزایشیافتهولیازآنبهبعتتا331
متریکهبیشترینمیزانارتفاعمنطقهبود،کاهشنشانداد.بهعالوه،دامنههایجنوبشرقیمتراکمترینپوشش
گیاهیرابهخوداختصاصدادنت.مقامهایبعتیبهترتیببهدامنههایشر ،جنوبوغربتعلقداشت .
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)Stella et al. (2013اثرا شرایطهیتروژئومورفیکرابرکاهشجنرلهایرودکناری رودخانهDrome

درجنوبفرانسهموردبرر یقراردادنت.ایشانباا تفادهازروشتقویمنراریحلقههایدرختیبهایننتیجه

Riparian

1

1

ر یتنتکهرشتدرختیباکاهشچشمریریاز ال9133بهاینررفروبهروشتها تکهاینکاهشعالوه
خشک الینیزدرارتباطبودها ت .

برفراینتهایحفرمجراباکاهشذخیرهآبیدردورههای
)Kumar et al. (2014بتتهتحلیتتلتغییتترا پوشتتشجنرلتتیومتتتل تتازیآندرجنرتتلهتتایا تتتان
Chhattisgarhکشورهنتپرداختنت.پیش بینیتغییرا پوششجنرلیباا تتفادهازتصتاویر 20تالهمتاهواره
لنت توبرا اومتلرگر یونلجستیکنشاندادکهازبین4متغیرمستقلفاصلهازحاشیهجنرل،فاصلهاز
جاده،فاصلهاز کونتراهوموقعیتدامنه،متغیرفاصلهازحاشیهازجنرلبیشتترینتتأثیررابترمتغیتروابستته
تغییرا پوششجنرلیداشتها ت.همچنینبیشترینتغییرپوششجنرلدرزمینهتایهمتواروپتاییند تت
دامنههارخدادها ت .
) Rodriguez-moreno et al. (2014در برر ی واکنش پوشش گیاهی نسبت به عوامل هیترولوژیک و
شبهجزیره  Bajaکالیفرنیاازشاخ
ژئومورفیکدرمنطقه خشک 

هایگیاهی SAVIو NDIIحاصلازتصویر

نجنته TMونیزمتلرقومیارتفاع()DEMبهرهجستنت.نتای تحلیلرگر یونینشاندادکهازمیانعوامل
ژئومورفیک ،شاخ

رروبت توپوگرافی ،شیب و ارتفاع بیشترین تأثیر را بر روی شاخ

هایپوشش گیاهی

داشتنت .
) DeVries et al. (2015ازیکروشپایشرونتمبتنیبرنقاطعطفمو ومبتهBFASTبترایبرر تی
جنرلزداییناشیازآشفتریهایکوچکمقیاودرجنرلهایا تواییکشوراتیوپیبهرهجستنت.ایشانعوامل
انسانیچونکشاورزی،چرا،برداشتالوارو وختهیزمیرامسببتخریبجنرتلدرمنطقتهمتوردمطالعته
دانستنت .
)Mokarram & Sathyamoorthy (2016جهتمتل ازیروابتطمیتانلنتتفرمهتاوپوشتشگیتاهیدر
جنوبغربا تانفاروازتحلیلروابطمیانشاخ

موقعیتتوپتوگرافی()TPIوشتاخ

گیتاهیNDVI

معنیداریبینNDVIوارتفاعدرختی()R = 0/92وبین
بهرهجستنت.نتای تحقیقنشاندادهمبستریمثبتو 
NDVIولنتفرمها()R = 0/64وجوددارد.دراینبینربقا لنتفرمیشتیبمیتانی()midslopeو تتی هتای
مرتفعدرمقایسهبا ایرکالوهاازمقادیرNDVIباالتریبرخورداربود .
)Cadol & Wine (2017مطالعه ایارزشمنتدرخصوصنقشا ا تیمحتیطژئومورفیتکدرپیو تتری
اکوهیترولوژیمنطقهرودکنار بهانجامر انتنت.دراینرا تاازروابطرگر یونیبتینمتغیرهتایجریتانرود،
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بارنتگیوژئومورفیکبهعنوانمتغیرمستقلوشاخ

 طحبر بهعنوانمتغیروابستها تفادهگردیت.نتتای 

ایشاننشانازتأثیرقابلتوجهمتغیرهایژئومورفیکعرندره،شیبدرهوانحناءتوپوگرافیبرروابطجریتان،
بارنتگیوتبخیروتعر وفراهم ازیرروبتتال زمبترایتو تعهپوشتشگیتاهیداشتت.همچنتینمنتارق
کوهستانیوپرشیبونزدیکآبراهههاازپوششگیاهی بزتریبرخورداربودنت.
)Leroux et al. (2017عواملمؤثر برتغییرا پوششگیاهیرادربخش تاحلآفریقتارتی تالهتای
2000تا 2091موردمطالعهقراردادنت.ایشانازرریقبرر یرونتتغییرا شاخ

گیاهی(NDVIبرگرفتهاز

تصاویرمودیس)وبارشفصلرشتبهایننتیجهر یتنتکه95درصتازمنطقه،افزایشبیوماوو1درصتاز
آن،کاهشبیوماوراتجربهکردهانت.همچنینعالوهبرتغییرا بارشی،فاکتورهایچراوالواربرداریمفرطدر
اینتغییرا نقشداشت .
)Scharsich et al. (2017دربرر یتغییرا پوشش/کاربریزمیندرپارکملیMatoboکشورزیمبابوه
توجهویژه ایبهاثرا وضعیتحفاظتیومالکیتزم ینبراینتغییرا داشتنت.ایشانباا تتفادهازنقشتههتای
تهیهشتهازتصاویرماهوارهلنت تری الهای9113،9131و2094وروشمقایسهپتسازربقتهبنتتیبته
کشفتغییرا رخدادهپرداختنت.نتای ایشانداللتبرافزایش 3درصتیدرپوششجنرلیوکاهشکشتزارها
درنواحیپیرامونپارکمزبورداشت.

 -2-5-1مطالعات داخلی
خواجه()9733دربرر یهمبستریگونه هایعلفیبامتغیرهایتوپوگرافیدرپارکملیگلستانبهایتن
نتیجهر یتکه باکاهشدرجهشیبوافزایشارتفاع،تراکمگونههایعلفیافزایشمییابت.همچنتینمشتخ



گردیتباکاهشارتفاعودرجهشیب،غنایگونهایافزایشمییابت .
احمتیوهمکاران( )9739ارتباطپراکنشجوامعگیاهیباواحتهایژئومورفولتوژیرادرمنطقتهچنتار
راهتارا تانفارومطالعهنمودنت.نتای نشاندادبرروی ازنتهایزمینشنا ییکسان،تنوعجوامتعگیتاهی
تابعارتفاعوانبوهیآنهاتابعشیبوجهتا ت.همچنیندرمنارقیکهشتت تخریتبکمتتربتود،ارتبتاط
نزدیکیبینجوامعگیاهیورخسارههایژئومورفولوژیوجودداشت .
احمتیوهمکاران()9732رتیپژوهشتیدرخصتوصارتبتاط پتراکنشجوامتعگیتاهیبتاواحتتهای
ژئومورفولوژیدرمنطقهبارونآذربایجانغربیبهایننتیجهر یتنتکهارتباطبینجوامعگیاهیورخسارههای
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ژئومورفولوژیدرواحتکوهستانبهحتیا تکهمیتوانمرزرخسارههارابهعنوانمترزجوامتعگیتاهیدر
نظرگرفت .
فالحچایومرویمهاجر()9734تأثیرعاملارتفاعبرتنوعگونهایجنرلهای یاهکلدرشمالکشوررا
موردبرر یقراردادنت.نتای مطالعهایشانکهبرپایهانتازهگیریهایزمینیدر93قطعهنتیمهکتتاریا تتوار
بود ،نشاندادباافزایشارتفاعاز طحدریاازتعتادگونههاکا تهشته،ولیفراوانیگونههاافزایشمییابت .
مرادیواحمتیپور( )9731ارتباطپوششگیاهیباخاکوواحتهایمورفولوژیرادرمراتعحوضهواز
مازنترانبرر ینمودنت.برر یاثرهریکازعواملمو رفولوژیبرپارامترهایپوششگیاهینشاندادکهتأثیر
جهت،شیبوارتفاعبرتغییرا درصتپوششتاجیوتراکمگونههایمتوردمطالعتهبستتهبتهنتوعپوشتش
متفاو ا ت .
رصت پوششگیاهیبامتغیرهایمحیطیشاملارتفاعاز تطح
رابطهد 

زارعمهرجردیوهمکاران()9735
دریا،شت شیب،جهتشیب،شوری،ا یتیتهوبافتخاکرابرر ینمودنت.درایتنبرر تیازروشهتای
رصتپوشتشگیتاهی
ندادبیند 

آماریآنالیزهمبستری،باکسپال ومقایسهمیانرینهاا تفادهشت.نتای نشا
اردبهروریکته
همبستریمثبتیوجودد 

رصتشیب(متغیرهایمستقل)
ریاود 

(متغیروابسته)،ارتفاعاز طحد
شود .
پوششگیاهیمی 

رصت
امباعثافزایشد 


افزایشهرکت
بنفشهوهمکاران()9735بهکمک نجشازدور()RSو امانهارالعا جغرافیایی(،)GISتغییر

رضایی
طحکاربریجنرلهایمنطقهحفاظت شتهار بارانوعواملمؤثردراینتغییترا رارتی تالهتای-9133
2001برر ینمودنت.انجامعملیا همپوشی ،ارتباطمنارقتغییریافتهبتاپارامترهتایموجتود(ارتفتاع،شتیب،
جهتشیب،فاصلهاز کونتراه)راآشکار اختهونشاندادکهمراکز کونتگاهی،مهمترینعامتلدررونتت
تغییرکاربریاراضیمیباشت.همچنیندررولدورهموردبرر یبهمیزان75/44درصتازمساحتجنرتلهتا
کا تهشتها ت .
الهیان()9733باا تفادهازروشبیوژئوکلیماتیکبهربقهبنتیاکو یستتمهتایجنرلتیار تبارانهمتت
گماشت.دراینرا تاتلفیقنقشه هایپوششگیاهی،اقلیم،شیبوارتفاعبهتقستیمبنتتی تهگانتهازمنتارق
بیوژئوکلیماتیکمطابقباربیعتانجامیت.این همنطقه()Zoneعبار بوداز-9:بلوط فیت-2،بلوطاوریو
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-7آمیختهپهنبر

ت وزنیبر .درمرح لهبعتبرا اوخطوطاقلیمیمشخ

هرکتامازمنارقفتو بته

زیرمنارقیتقسیمگردیت .
مهتوی وهمکاران() 9733رابطهپوششگیاهیباشرایطادافیکیوفیزیوگرافیرادرمنطقهحفاظتشته
کبیرکوهایالمبرر ینمودنت.نتای حاصلازآنالیزتطبیقیمتعارف()CCAمشخ

نمودکهمهتمتترینعوامتل

محیطیمؤثر برا تقراروپراکنشگیاهیشاملبافتخاک،آهک،از ،کربنآلی،ارتفاعاز طحدریاوشیب
میباشت .
باقریوشتایی()9731باا تفادهازرگر یونلجستیک،ارتباطعواملفیزیوگرافیوبرخیعواملانستانی
باتخریبجنرلرادرحوضهآبخیزچهلچایا تانگلستانبرر ینمودنت.مشخ

گردیتکتهدررتول91

جنرلهایمنطقهکاهشیافتها ت.دربینمتغیرهتایپتیشبتین،متغیرهتای

ال،حتود2400هکتاراز طح
شیب،فاصلهازرو تاوجادهرابطهعکسودرمقابلمتغیرارتفاعرابطهمستقیمبامقتارتخریبجنرلداشت .
تقیپورور ترار()9731ریمطالعه ایدرخصوصنقشعواملفیزیوگرافیبررویتراکمودرصتتاج
پوششگیاهیدرمراتعهزارجریببهشهرازواحتهایکاریژئومورفولوژیبهرهجستنت.نتای حاصلازتحلیل
رگر یونیونیزآنالیزتطبیقیمتعارف()CCAنشاندادکهباافزایشارتفاع،درصتپوششگیاهینیتزافتزایش
یافتهودرصتپوششگیاهیوتراکمدرشیبهایشمالیوغربیبیشترازشیبهایجنوبیبود.همچنیندرصت
شیببادرصتپوششوتراکمگیاهیرابطهمعکووداشت .

اختصاصیوهمکاران()9710درمطالعهایکهدرخصوصتأثیرویژگیهایواحتهای نریآنتتزیتیو
گر انیتیبرمیزانا تقرارپوششگیاهیدرمنارقخشکمهریزدرا تانیزدداشتنتبهایننتیجهر یتنتکتهاز
نظرمیزانپوششگیاهیاختالفمعنی داریبینواحتهایمذکوروجودنتارد،اماازلحاظخصوصیا فیزیکی
قابلتوجهدیرررابطهمستقیمومعنیداربتینافتزایشمیتزانپوشتش
بینآنهاتفاو هاییوجوددارد.ازنتای  
گیاهیوافزایشابعاددرزهبود .
شکراللهیوهمکاران()9719تحقیقیدرباباثرویژگی هایخاکوعواملفیزیوگرافیبرپوششگیاهی
درمراتعییالقیپلورواقعدرجنوبآملانجامدادنت.جهتتحلیلروابطمیانعواملمحیطیوتاجپوشتشو
تراکمگیاهیازروشآنالیزتطبیقیمتعارف() CCAا تفادهشت.نتای نشانازرابطهقویعواملجهتوشیب
باپوششتاجیوتراکمپوششگیاهیداشت .
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زارع گاریزی و همکاران()9719از روش رگر یون لجستیک در متل ازی الرویمکانی احتمتال تغییتر
پوشش گیاهی در حوزه آبخیز چهل چای ا تان گلستان بهرهجستنت .نتای ایشانحاکی ازاین بود که متغیرهای
فاصله از حاشیه جنرل ،فاصله تا جاده ،فاصله تا رو تا ،شیب زمین و فاصله تاآبراهه به ترتیب بیشترین اهمیت
را در ارتباط با تغییر پوشش جنرلی در حوضه آبخیز مورد مطالعهداشتهانت.همچنینبهغیرازمتغیترفاصتلهتتا
آبراههکهرابطهمستقیمیباتغییرپوششجنرلیداشت،بقیهمتغیرهاازرابطهمعکو یباکاهشگسترهجنرتل
برخورداربودنت .
آرخیوهمکاران()9719باا تفادهازرگر یونلجستیکوقابلیتهای امانهارالعتا جغرافیتاییبته
پیشبینیتخریبجنرلهایشمالایالمهمتگماشتنت.آزمونروابطرگر یونیلجستیکبینتخریبجنرلبه
عنوانمتغیروابستهوفاکتورهایفاصلهازجاده،فاصلهازمنارقمسکونی،شاخ

قطعهبنتی،جهتجغرافیایی،

ارتفاعاز طحدریا،شیبوفاصلهازمرزجنرلوغیرجنرلبهعنوانمتغیرهایمستقلنشاندادکهمتغیرهتای
ارتفاع ،شیب،فاصلهازمراکزجمعیتیوجادهبامقتارتخریبرابطهعکسداشتنت .
بهرامیوهمکاران()9712رابطهژئومورفولوژیباتراکمپوششگیتاهیرادرراقتتیسنواکتوهواقتعدر
جنوبشر  رپلذهابموردمطالعهقراردادنت.دراینرا تانقشههای شیب،جهتشیبو طوحارتفتاعی
منطقهازنقشهتوپوگرافیتهیهگردیت.همچنینباا تفادهازتصاویرماهوارهایکویکبرد،نقشهپوششگیاهیو
رخسارههایژئومورفولوژیمنطقهتهیهشت.همپوشانیالیههانشاندادکهردهجنرلکمتراکمبیشترمنطبتقبتر
بهرورکلینتای تحقیقحاکیاز
دامنهجنوبغربیوردهجنرلینسبتامتراکممنطبقبردامنهشمالشرقیا ت .
نقشبارزترجهتدامنه هادرتراکمپوششگیاهینسبتبهنقششیبو طوحارتفاعیبود .
میرزاییزادهونیکنژاد()9712بهبرر یتغییرا پوششجنرلیوعواملمؤثربرکاهشجنرلدرمنطقه
جنرلیبیورهواقعدرا تانایالم پرداختنت.برقراریروابطرگر یونیچنتمتغیرهبینمتغیرهایمستقلارتفاعاز
طحدریا،جهتشیب،فاصلهازجاده،فاصلهازمنارقمسکونیومتغیروابستهتخریبپوششجنرلینشتان
دادکهترکیبمتغیرهایارتفاعاز طحدریا،فاصلهازجادهوجهتشیبقتادربتهتبیتینبتیشاز73درصتت
تغییرا متغیرمستقلا ت.دراینبینمتغیرارتفاعاز طحدریا،مهمترینمتغیرپیشبینکاهش طحجنرتل
شناختهشت .
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حسینزاده و همکاران ( )9712با بهره گیری از روش رگر یون لجستیک ،تغییرا گستره جنرل را در
حوضه های آبخیز الوی و واز واقع در ا تان مازنتران متل ازی نمودنت .در این پژوهش که با ا تفاده از
تصاویرماهوارهایلنت تدریکدوره 91الهانجامگرفت،معلومگردیتمتغیرهایفاصلهازآبراهه،فاصلهاز
رو تا،فاصلهازجادهوشیبرابطهمعکو یباتخریبگسترهجنرل دارنت.همچنیندرحالتمتغیرگسسته،
عاملفاصلهازرو تاودرحالتمتغیرپیو ته،عاملفاصلهازآبراههبهعنوانمؤثرترین عاملبرتغییرگستره
جنرلشناختهشت .
قربانلیوهمکاران()9717بهبرر یتأثیر عواملتوپوگرافیوادافیکبرتغییرا پوشتشگیتاهیمنطقته
حفاظتشتهجهان نماواقعدرجنوبشهر تانگرگانپرداختنت.برقراریروابطرگر یونیچنتمتغیرهبتهروش
گامبهگامبیندرصتتاجپوششگیاهی(حاصلازکارمیتانی)وعواملتوپوگرافی ارتفاع،شیبوجهتشیب
نشانداد کهباافزایشارتفاعودرصتشیب،درصتتاجپوششگیاهیکاهشمییابت .
نقینژادوهمکاران()9714درمطالعهایکهبهبرر یشرایطاکولوژیکیمؤثربرپراکنشگیاهیزیستتراه
پلنرانواقعدرمنطقهحفاظتشتهآ داغا تاناردبیلداشتنت،دریافتنتکهمتغیرهایارتفاعوشتیببتهعنتوان
مهمترینعواملاکولوژیکمؤثربرپوششگیاهیمنطقهمطرحمیباشت .
اعتمادی()9711جهتمتل ازیخطرخشک الیاقلیمیدرحوضهآبریزاروازمتلزنجیرهمارکوف
و لول هایخودکاربهرهبردنت.ایشانبابرر یتغییرا زمانیشاخ

NDVIری الهای9717-9731بته

ایننتیجهر یتنتکهتراکمپوششگیاهیدرگسترهحوضهموردمطالعهبه رورمتاومدرحالکاهشبودهودر
چنت الآینتهاینرونتتشتیتخواهتشت .
شایانیرانهوهمکاران()9711تأثیربیوژئومورفولوژیدامنههای نرریزبرگیتاه تما رادرارتفاعتا 
جغتای بزوارمو ردبرر یقراردادنت.ایشانبهروابطمتقابلتالووهاوپوششگیاهیاذعاننمودهوبتهایتن
نتیجهر یتنتکهوجودواریزه هاهمموجبرشتوتکثیرگیاهانشتهوهممنجتربتهزوالوآ تیبر تیبته
گیاهانمیشود .
صحتی()9711درمطالعهبیوژئومورفولو ژیمنارقخشکچاهوروعالمرودشتشهر تانالمردبهارتباط
رخسارههایژئومورفیکآبراههودشتباپراکنشپوششگیاهیتوجهنمود.نتای تحلیلهایآماریچنتمتغیره
شاملتحلیلمؤلفههای اصلیوتحلیلگرادیانمستقیماشارهبهایننکتتهداشتتکتهمیکروتوپتوگرافی،تتراکم
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نرریزههای طحی،خصوصیا خاک شناختیوخصوصیا مورفومتریدرمنطقهموردمطالعهبردرصتتتاج
پوششگیاهیویاحضوروعتمحضورگونههایگیاهیتأثیرگذاربودهوایندردشتهایمختلف،متفاو از
هممیباشت .

 -6 -1جمعبندی و ضرورت پژوهش
باتوجهبهنقشمهمگیاهاندرتعادلاکو یستموا تتفاده هتایمختلفتیکتهبشتربتهرتورمستتقیمیتا
غیرمستقیمازآنمینمایت،ضرور شناخترواب طبینگیاهانوعواملمحیطیجهتثبا وپایتاریآنامری
اجتنابناپذیرا ت(گویلیکیالنهووهابی .)245:9719،اینضرور درکشورهاییچونایرانکتهنتهتنهتااز
فقرجنرلهاومراتعمنا برن می برنت،بلکهباپراکنشجغرافیاییناموزونبتینلحاظروبروهستنت،هرچته
بیشترآشکارمیگردد.آگاهیازالروهایتغییرا مکانی تزمانیپوششگیاهیدرارتباطباعواملمحیطیمؤثر
برآنهامیتوانتدرگزینشواولویت بنتیمنا باقتاما متیریتیوحفاظتازرویشراههایگیاهیمفیتواقع
شود.دراینزمینهبابرر یکموکیفروابطمیانپارامترهایژئومورفیکوفراوانتیپوشتشگیتاهیدریتک
حوضهآبخیزمیتوانمحیط هایمساعتونامساعتژئومورفیکبرایگسترشپوششگیاهیرابهویژهبرحسب
متغیرهایمهمشنا اییوتعییننمود.از ویی باتوجهبهجایراهویژهوحساوگیاهانبهعنوانپایهوا او
زیستبومها،برر یرابطهپراکنشگیاهانباویژگیهایژئومورفیکمیتوانتبهصور یتکارزیتابیازتتوان
اکولوژیکعرصههایموردمطالعهبرا اوخصوصیا ژئومورفیکنیزمطرحگردد.دراینرا تابتاتکیتهبتر
پارامترهایکهبهرورمستقیموغیرمستقیمنشاندهنتهشرایطمورفودینامیکمحلهایموردمطالعههستنتوبتا
مشخ

کردن مکتانهتاییکتهازبترهمکنشزیتادیبرخوردارنتت،متیتتوانبتهآرایتشفضتایی«حسا تیت

اکوژئومورفیک»آنهاد تیافت .کاربستاینرویکرددرموردهتمتغییترا فضتاییوهتمتغییترا زمتانی
پوششگیاهیمیتوانتبینشنوییرادرزمینهمطالعا ژئومورفولوژیدرداخلکشورفراهم ازد.
درکلمرورمطالعا درخصوصروابطبینژئومورفولوژیوپوششگیاهینشانمیدهتکهاوالشتمار
انتکیازآنهاازتحلیلرگر یونیفضاییبرا اوداده هایپیو تهر تری ودجستهوبیشترشانبردادههای
گسستهبرداریونمونهگیریهایپراکنتهونقطهایتکیهداشتهانت.ثانیادربیشتترتحقیقتا جهتتآزمتونایتن
روابطفضایی چهدربابتغییترا مکتانیپوشتشگیتاهیوچتهدرزمینتهتغییترا زمتانیآنازمتغیرهتای
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ژئومورفیک چنتیچونارتفاع،شیبوجهتشیببهرهگرفتهشتها ت.حالآنکتها تتفادهازپارامترهتای
ژئومورفومتریمتعتدتحتموضوع«تحلیل طحزمین»کهامروزه اهمیتزیادیدرعلتومزمتینیافتتها تت،
فرصتیراپیشمیآوردتاتوانواقعیوویژهدانشژئومورفولوژیدرمتل تازیالروهتایاکولوژیتکآشتکار
گردد.دوخألرویکردییادشتهدرتحقیقا داخلکشورکامالمحسوومیباشت .ومینخألروششناختیکه
جزئیترازدوخألمزبورمیباشتبهموضوعمهممقیاوبرمیگردد.دراینزمینهمعتودمطالعاتیکهازتحلیتل
رگر یونیفضاییدربرر یروابطژئومورفولوژیباپوششگیاهی ودجستتهانتت،ازتقستیما حوضتهایو
زیرحوضهایوتفاو هایآنهاغافلبودهوتنهابهاثرقتر تفکیکدادههایرقومیدرتفاو روابطفضتایی
توجهنمودهانت.پژوهشحاضربادرنظرگرفتناینضرور هایروششناختیقصتتداردتتابتابهترهگیتریاز
متغیرهایمتعتدژئومورفومتریورویکردرگر یونیفضاییبهشنا اییوتبیینروابتطبتینژئومورفولتوژیو
پوششگیاهیپرداختهومتغیرهایمهمپیشبینرادراینزمینهمشخ

 ازد.بهعالوه،پیگیریتفاو ایتن

روابطفضاییبهلحاظتوانوکاراییمتلهایپیشبیندردومقیاوکلحوضهوزیرحوضههاموضوعیا ت
کهدراینپژوهشبتانپرداختهوانتظارمیرودبهبهبودفهمروابطفضاییژئومورفولتوژیبتاپوشتشگیتاهی
کمکنمایت.آخرینموردیکهمیتوانتبهعنواننوآوریروش شناختیاینپژوهشمطرحشودتوجهبههمرنی
فضاییدرروابطبینژئومورفولوژیوپوششگیاهیا تکهگمانمیرودبرغناینتای حاصلازاینمطالعه
بیفزایت.عالوهبرضرور هایروششناختیفو ضرورتیبهلحاظجغرافیایزیستینیزدراینجامطرحشت
تاحوضههایآبخیزار بارانبهلحاظفیتوژئومورفولوژیموردمطالعهقرارگیرد.درموردمنطقهموردمطالعهدو
خصلتجنرلی بودنوکوهستانیبودنبهخوبیبازگویاهمیتوحسا یتموضوعمطالعهپیشروبودهواز
اینلحاظعرصهایویژهبرایمطالعا اکوژئومورفولوژیمیباشت.انتخابحوضههایمزبوربتهدلیتلپوشتش
گیاهیربیعیآنهاازیک ومیتوانت روابطاجزاءوعناصرمحیطربیعیرابهخوبیآشکار اختهواز وی
دیررقابلیتهاومحتودیتهایاکوژئومورفیکحوضه هایموردمطالعهرادربرابراثرا عواملانسانینمایتان
اختهوعواقبآنراگوشزدنمایت .

 -7-1محدودیتهای پژوهش
باهرپر شیکهدرذهنیکپژوهشررپتیتارمی شودوشو تالشجهتر یتنبهپا خهایممکنرا
در وی برمیانریزد ،ربیعتا نررانیها ،دشواریها و کا تیهای موجود بر  ر راه پژوهش نیز پتیتار میگردد.
93

شایتپژوهشرردرآغازراهپژوهش،موانعومشکال موجودرانادیتهبریرد،امارفتهرفتهممکنا تبهجرح
و تعتیل پر شها ،گمانها و اهتاف از پیش تعیینشته پرداخته و در واقع  ازشی بین جنبهها و بخشهای
گوناگون پژوهش و مشکال و کا تیهای موجود پیش روی پژوهش برقرار نمایت .قبل از پرداختن به این
کا تیهاومشکال کهگوییوصفیتمامنشتنیازپاییزحقیقتدر رزمینهای ایهگیرا ت،ذکریکنکته
مهممینمایت .بیشتر این ضعفها و مشکال به ضعف در نررش و دیتگاهفلسفی برمیگرددکه نه تنها در
ازمانها و ارگانها غیردانشراهی درگیر در تحقیقا وپروژههای علمی دیتهمیشود ،بلکه متأ فانه در بین
نهادهایدانشراهی نیزرواجیافتها ت! درموردپژوهشحاضر  ،ازشیادشتهدرمراحلآغازینپژوهشتا
حتودی رعایتگردیت (گواینکهمقررگردیتها ت).نبودیاکمیدادههاوارالعا دقیقوقابلا تناددر
باب«اکوژئومورفولوژی»باعثشتتابهجنبههایمختلف پوششگیاهیتنهاازجهتپراکنشفضاییفراوانییا
درصتتاجپوششگیاهیپرداختهشود.البتهاینواقعیتتاحتودی بهجوانبودندانش ژئومورفولوژیونو
بودنمطالعا اکوژئومورفیکدرداخلکشوربرمیگردد .ازآنجاییکهانجاماینپژوهشبرپایهتحلیلروابط
فضاییا تواربودنیازبهدادههایدور نجیکامال محسوومینمود.بهدلیلعتموجود پایراهدادهایدراین
ذیربطدرارائهچنیندادههایی،بهجستجوو
زمینهدرداخلدانشراهوعتمهمکاریخوب ازمانهاوادارا  
یافتندادههایرایرانودرد ترواقتامگردیت .بادرنظرگرفتناهمیتروزافزوندانش نجشازدور()RSدر
مطالعا جغرافیایی و آمایش  رزمین ،د تر ی به دادههای گسترده و دقیق ضرورتی ا ت که توجه بیشتر
ذیربط
جامعه دانشراهی و دپارتمان جغرافیایی را از رریق همکاری و تعامل خوب با  ازمانها و نهادهای  
جهت بروز تسهیال الزم در این زمینهمیرلبت.نار ایی و ضعف در ارائه دادهها و ارالعا الزم از  وی
ذیربط چون اداره منابع ربیعی موجب شت تا از هر چه پربارتر شتن تحلیلها و یافتهها از باب
ازمانهای  
«پوششگیاهی»کا تهشود.همان گونهکهذکرشتبهدلیلنوپابودنعلمژئومورفولوژیدرایران،ارالعا در
خصوصویژگیهایفیزیوگرافیمنارقمختلفکشوربانار اییهاوکا تیهاییروبرو ت.ازررفیبهلحاظ
روششناختیوت و عهفنونوابزارهایتحلیلفضاییژئومورفیکنیزباکا تیهاییروبروهستیمکهامیتمی-
رودبااتکا بها تعتادها وانریزههایخوبفردیوگروهیدربیننهتنهاژئومورفولوژیستها،بلکهعالمان
زمینومحیطزیست،اینکا تیهابرررفگردیتهودر جهتبهزیستیانسانهادرفضای جغرافیاییکشور
گامبرداریم .
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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 R2 value and Naposhtehcay catchment with 0/11 R2 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 subcatchments 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 (R2 equal to 0.21) and Naposhtehchay catchment (R2equal 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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