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چكیده
این پژوهش به منظور بررسي رابطه واحدهاي ژئومرفولوژي با پوشش گیاهي حوزه آبخیز
زیلبرچاي انجام یافته است .براي دستیابي به هدف تحقیق ،با استفاده از عكسهاي هوایي،
نقشه پوگرافي و تصاویر ماهواره لندست  8نقشه واحدهاي ژئومرفولوژي استخراج و طي
بازدیدهاي میداني تصحیح هندسي شدند و نوع واحدها مطابقت داده شد .نقشه پوشش گیاهي
با استفاده از شاخص  NDVIاز تصاویر ماهواره لندست  8تهیه شد .معادله رگرسیوني خط خاک
در هر یک از واحدهاي ژئومرفولوژي با تاكید بر بازتاب باند مادون قرمز نزدیک و باند قرمز برآورد
شد .سپس ضرایب همبستگي بین واحدهاي ژئومرفولوژي ،پوشش گیاهي و شیب معادله خط
خاک با سطح معنيداري  0/01درصد محاسبه شدند .پس از محاسبه ضرایب همبستگي به
تفكیک براي هر یک از واحدهاي ژئومرفولوژي ،واحد  Qtبیشترین همبستگي منفي با شیب خط
خاک به میزان  -0/948و همبستگي مثبت با پوشش گیاهي به میزان  0/81داشت و واحد mic
داراي با شیب خط خاک همبستگي معنيدار درسطح  0/01نداشت در حالیكه با پوشش گیاهي
همبستگي مثبت  0/39را نشان داد .با توجه به نتایج تحقیق چنین اسنتباط شد كه با رابطه
معنيداري بین پوشش گیاهي و شیب معادله خط خاک و واحدهاي ژئومرفولوژي برقرار است
بطوري كه با افزایش شیب خط خاک ،پوشش گیاهي همبستگي منفي بیشتري خواهد داشت و
واحدهاي ژئومرفولوژي كه مبین پوشش گیاهي منطقه نیز ميباشند ،بنا به یافتههاي تحقیق رابطه
معكوس با شیب معادله خط خاک دارند.
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مقدمه

تعیین درصد پوشش گیاهی در بررسی پدیده خشکسالی ،خطر آتشسوزی (بورگان 1و همکاران )1996 ،و سایر پدیدههای
موثر بر سطح زمین و جوامع انسانی نیز بسیار ضروری است .تغییر پوشش گیاهی به صورت مستقیم بر تعادل انرژی از
طریق تاثیر بر تعرق گیاهان ،آلبیدوی سطح ،گسیلمندی و ناهمواری سطحی تاثیرگذار است (آمان 2و همکاران .)1992 ،با
توجه به اهمیت تعیین درصد پوشش گیاهی و کاربردهای گوناگون آن ،تاکنون روشهای زیادی به منظور محاسبه این
متغیر ارائه شده است به عنوان نمونه میتوان به روشهای برداشت میدانی و همچنین استفاده از تصاویر ماهوارهای اشاره
نمود .تعیین درصد پوشش گیاهی با استفاده از روشهای سنتی برداشت نه تنها دید کاملی از پوشش گیاهی منطقه ارائه
نمیدهد ،بلکه باعث صرف زمان و هزینه زیاد میشود .همچنین خطاهای انسانی در تعیین درصد پوشش گیاهی به
روشهای سنتی میتواند زیاد باشد .امروزه اطالعات ماهوارهای یک دید جامع از نظر زمانی و مکانی از سطح زمین و
پوششهای مختلف آن فراهم میکند (درویشزاده و همکاران.)1391 ،
در طول چند دهه گذشته شاخصهای مختلف پوشش گیاهی مشتق شده از بازتاب طول موجهای مختلف تصاویر ماهوارهای
(به طور عموم ترکیبی از باندهای مادون قرمز و مادون قرمز نزدیک) ،به منظور تخمین خصوصیات بیوفیزیکی پوشش
گیاهی مانند شاخص سطح برگ ( ،)LAIبیومس ،رشد گیاه و درصد پوشش ارائه شده ،که هرکدام بسته به شرایط منطقه
مورد مطالعه ،نتایج خوبی نشان دادهاند (کای 3و همکاران1994 ،؛ روندیکس 4و همکاران1996 ،؛ هیوت 5و همکاران1997 ،؛
روز .)1974 ،6طبق یافتههای ریچاردسون 7و ویگ )1997( 8خط خاک ،خط فرضی رگرسیونی در فضای طیفی بازتاب خاک
در باندهای مادون قرمز و مادون قرمز نزدیک است و تغییرات طیفی خاکهای لخت و دارای پوشش گیاهی را در تصاویر
ماهوارهای نشان میدهد و میتوان با استفاده از ضریب خط خاک در معادله رگرسیونی محاسبه شده پوشش گیاهی سطح
خاک را تحلیل نمود (درویشزاده و همکاران .)1391 ،از طرفی اکولوژی گیاهی مدرن بر نقش خصوصیات ژئومرفیک خاک
در توسعه پوشش گیاهی تاکید ویژهای دارد (شاو 9و کوپر .)2008 ،10بعبارتی دیگر ،موجودات زنده از جمله گیاهان فرایندهای
ژئومرفیک خاک و توسعه لندفرمها را تحت تاثیر قرار میدهند (باتلر )1995 ،11و برعکس ،مثالهای متعددی موجود است
که چطور خصوصیات ژئومرفیک و شکل لندفرمها بر توزیع موجودات زنده و پوشش گیاهی تاثیرگذار میباشند (پارکر 12و
بندیکس .)1996 ،13بنابراین برای درک صحیح تغییرات اکوسیستمهای مناطق خشک نیاز به شناخت رابطه پویای بین
پوشش گیاهی و ژئومرفولوژی میباشد.
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به طور کلی تراکم پوشش گیاهی تحت تاثیر تنوع شرایط محیطی از جمله اقلیم ،خاک ،زمینشناسی و ژئومرفولوژی است
(آبیت 1و همکاران .)2006 ،در سالهای اخیر ،مطالعات سیستماتیک و علمی زیادی در زمینه تاثیر فرایندهای ژئومرفولوژی
در پوشش گیاهی در بخشهای مختلف دنیا انجام شده است (باتلر و همکاران 2007 ،و مارستون .)2010،2لندفرمهای
ژئومرفولوژی و فرایندهای فرسایشی با تاثیر بر عوامل دیگر مانند خاک در ایجاد مکانهای رویشی تاثیر بسزائی دارد
(میرشفیعی .)1390 ،اشمیث 3و همکاران ( )2005به بررسی روابط بین ژئومرفولوژی ،خط درخت و بافت خاک در یک
منطقه ساوان در ونزوئالی شرقی پرداختند .مطالعات آنها نشان داد که تراکم کلی درخت در بافتهای شنی که دارای
زهکشی بهتری هستند ،بیشتر است .همچنین در سطح لندفرمهای پایدارتر مانند درههای کوهرفتی تراکم درخت بیشتر
است .وانگ 4و همکاران ( )2012اثر عوامل توپوگرافی را بر تغییرات فضایی شاخص پوشش گیاهی  NDVIدر جزیره
جیائودونگ واقع در شرق چین مطالعه نمودند .نتایج نشان داد که  38/3درصد واریانس  NDVIتوسط متغیرهای
ژئومرفومتری قابل تبیین است .کپاد 5و تیخیل( )2013در بررسی رابطه متغیرهای ارتفاع ،شیب و جهت دامنه با شاخص
گیاهی  NDVIدر ناحیه اوتارکانادای هندوستان به این نتیجه رسیدند که مقادیر  NDVIبا اقزایش ارتفاع تا  625متری
افزایش یافته ولی از آن به بعد تا  875متری که بیشترین میزان ارتفاع منطقه بود ،کاهش نشان داد .مکرم و ساتیامورتی
 )2016(6جهت مدلسازی روابط میان لندفرمها و پوشش گیاهی در جنوب غرب استان فارس به تحلیل روابط میان شاخص
موقعیت توپوگرافی ( )TPIو شاخص پوشش گیاهی  NDVIپرداخته و به این نتیجه رسیدند که در کل همبستگی مثبت و
معنیداری بین شاخص  NDVIو لندفرمها ( )r=0/64وجود داشت .قراچورلو و همکاران ( )1396روابط بین ژئومرفولوژی
و پوشش گیاهی را در زیرحوزههای آبخیز ارسباران با استفاده از با استفاده از شاخص  NDVIو بر اساس تحلیل روابط
رگرسیونی مورد بررسی قرار دادند .یافتههای ایشان نشان داد ضرایب تعیین باال ،متوسط و پایین در روابط رگرسیونی
پارامترهای ژئومرفیک با فراوانی پوشش گیاهی ،گویای دامنه تغییرات شرایط محیطی یا همان پوشش گیاهی حوزه آبخیز
میباشند .کاسالینی و همکاران ( )2017روابط ژئومرفولوِژی و پوشش گیاهی را در محیطهای خشک و نیمهخشک بر اساس
روابط رگرسیونی بین عوامل خاک و پوشش گیاهی مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق ایشان نشان داد دلیل استقرار و
پراکنش گونههای گیاهی در لندفرمهای مختلف بستگی به خصوصیات خاک آنها دارد.
با توجه به مطالب فوق انتظار بر این است که بتوان به منطور تحلیل تراکم پوشش گیاهی در هر یک از لندفرمهای سطح
زمین از ضرایب معادله خط خاک استفاده نمود .در این تحقیق با فرض روابط موجود بین لندفرمهای سطح زمین و پوشش
گیاهی از یک طرف و همچنین پوشش گیاهی و ضرایب خط خاک از سوی دیگر ،ضرایب خط خاک در لندفرمهای سطح
حوزه آبخیز زیلبرچای بررسی شده است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوزه آبخیز زیلبرچای با مساحت  261437هکتار ،بخشی از زیرحوضه آبریز قطورچای را تشکیل میدهد که این زیرحوضه
نیز در حوزه آبخیز ارس واقع شده است .این محدوده در گستره جغرافیایی " 45°05'30الی ' 46°06طول شرقی و "38°16'06
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الی " 38°46'45عرض شمالی قرار گرفته است( .شکل )1ارتفاع متوسط این زیر حوضه  1517/6متر از سطح دریا میباشد.
مطابق بررسیهای به عمل آمده میزان متوسط ساالنه بارندگی برای کل محدوده مطالعاتی  311/8میلیمتر میباشد و بر
اساس تقسیمبندی آمبرژه منطقه مورد مطالعه در محدوده مناطق خشک و نیمهخشک قرار دارد( .طرح تفصیلی-اجرایی
سازمان جنگلها و مراتع کشور)1390 ،

شكل-1محدوده جغرافیایي حوزه آبخیز زیلبرچاي

دادههاي مورد نیاز

 تصاویر ماهواره لندست  8در سالهای  2012و 2018نقشه توپوگرافی حوزه آبخیز زیلبرچای برای تهیه مدل ارتفاع رقومی حوزه آبخیزنقشه زمینشناسیعکسهای هوایی مربوط به عکسبرداری سال  1375با مقیاس 1 :40000نقشه واحدهای شکل زمین (تهیه شده طی طرح تفصیلی-اجرایی سازمان جنگلها و مراتع کشور در سال 1390نرمافزارهای EXCEL, Erdas Imagine9.02, ENVI5.3, Arc\GIS10.3, SPSS18.0تعیین واحدها ،تیپها و رخسارههاي ژئومورفولوژي

جمع آوری اطالعات از منابع اطالعاتی متفاوت همانند مدل رقومی ارتفاعی با دقت  10متر و تصاویر ماهوارهی لندست 8
مربوط به سال  2012و تلفیق آنها با بازدید میدانی و ترسیم آنها در محیط  ArcGISو نهایتاً با استفاده از منابع مورد
استفاده نقشه :1 :25000منطقه را ترسیم و در  ArcGISنمادگذاری گردید .
عکسهای هوایی تهیه شده از سازمان نقشهبرداری با مقیاس  1:40000و ERDAS IMAGINE 9.2با استفاده از نرمافزار
مربوط به عکسبرداری سال  1375به روش آفاین دوبعدی ،اورتوفتو شده و با عینکهای آناگلیف و با تاکید بر اصول عملیات
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که همان Zبرجستهبینی ،در منطقه همپوشانی هر زوج عکس تفسیر شدند و به صورت رقومی تهیه شدند .همچنین عامل
متوسط ارتفاع هر زوج عکس هوایی است تصحیح گردید تا وضوح تصویر در منطقه همپوشانی بیشتر گردد.
 .در مرحله بعد طی چندین مرحله بازدیدهای صحرایی ،اطالعات مربوط به هریک از نقاط شامل مختصات جغرافیایی ،نوع
به جدول اطالعاتی  Arc/GISبرداشت شدند و با استفاده از نرمافزار GPSرخسارههای ژئومرفولوژیکی ،با استفاده از دستگاه
با نقشهی ژئومرفولوژی قطع داده شدند تا اطالعات Arc/GISنقاط مزبور لینک شدند .این نقاط با استفاده از نرمافزار
مشاهداتی به نقشهی ژئومرفولوژی منتقل شوند و در نهایت محدوده و نوع واحدهای ژئومرفولوژی تصحیح و تدقیق شد.
تهیه نقشه پوشش گیاهي

برای تهیه نقشه پوشش گیاهی تصاویر ماهواره لندست  8مربوط به سال  2017از سایت  Google Earthتهیه و
پیشپردازش تصاویر شامل تصحیحات هندسی و رادیومتریک انجام شد .با استفاده از شاخص  NDVIبا ترکیب باندهای
 4و  5تصاویر ماهواره لندست  8پوشش گیاهی حوزه آبخیز زیلبرچای استخراج شده و در  12کالس طبقهبندی شد.
در مرحله بعد ،اندازهگیری تاج پوشــش گیاهان در منطقه مطالعاتی داخل یک منطقه معرف در طول خط ترانســکت انجام
شده است .مراد از تاج پوشش سطح سایه انداز هر گونه میباشد .برای این منظور از پالتهای  1×1متر با توجه به تنوع
پوشش گیاهی و فرم ظاهری گیاهان استفاده گردید.
محاسبه شیب خط خاک در هر یک از واحدهاي ژئومرفولوژي

به منظور محاسبه خط خاک در یک منطقه ،نخست باید پیکسلهایی که دارای خاک لخت بوده و هیچ پوشش گیاهی
ندارند جدا شوند .سپس ارزش پیکسلهای جدا شده در باند قرمز و مادون قرمز استخراج و معادله رگرسیونی بین ارزش
پیکسلها در این دو باند محاسبه میشود .ضرایب معادله رگرسیون بیانکننده ضرایب خط خاک و شیب خط ترسیمی همان
شیب خط خاک است .در این تحقیق به منظور محاسبه معادله خط خاک ،واحدهای ژئومرفولوژی با نصاویر ماهواره انطباق
داده شدند و در هر واحد ژئومرفولوژی تعداد  60پیکسل و در محموع تعداد  720پیکسل خالص خاک با استفاده از موقعیت
واحدهای ژئومرفولوژی استخراج و با ترسیم مقادیر بازتاب این پیکسلها در محدوده باند قرمز و مادون قرمز نزدیک ضرایب
خط خاک برای هر واحد ژئومرفولوژی محاسبه شد.
محاسبه ضریب همبستگي

برای بررسی نوع و شدت روابط بین واحدهای ژئومرفولوژی و پوشش گیاهی منطقه و همچنین شیب خط ضریب همبستگی
بین آنها محاسبه شد .بین مقادیر پوشش گیاهی و شیب خط خاک و واحدهای ژئومرفولوژی (پس از کدگذاری آنها) ضریب
همبستگی پیرسون محاسبه شدند.
نتایج

در حوزه زیلبرچای غالبترین واحد ژئومرفولوژی واحد کوهستان است که به مساحت  116617/5هکتار  %44/6کل حوزه
را به خود اختصاص داده است .عالوه بر واحد کوهستان ،دو واحد دشت و رودخانه و تپه ماهور با مرز مشخص در حوزه
رخنمون دارند .در جدول  1به طور اجمالی هر کدام از واحدها ،تیپها و رخسارههای حوزه مورد بررسی ذکر شده است.
شکلهای  2تا  5برخی واحدها در حوضه مطالعاتی را نشان میدهند.
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جدول  :1واحدها ،تیپها و رخسارههاي ژئومورفولوژیكي در حوزه زیلبرچاي

واحد

تيپ

کوهستان

دامنه نامنظم
با عالمت i

دامنه منظم با
عالمت r

دامنه نا منظم
با عالمت i
تپه ماهور

رخساره
 :mioدامنههای نامنظم با بیرونزدگی سنگی با هر دو شکل الگوی زهکشی موازی و شاخهای و
رخسارة واریزهای در مناطق کوهرفتی (پوشش مواد منفصل بین  25تا )%75
 :micدامنههای نامنظم با حداقل بیرونزدگی سنگی با الگوی زهکشی موازی و شاخهای و پوشش
ضخیم مواد کوهرفتی
 :mroدامنه منظم در واحد کوهستان با رخنمون سنگی زیاد بین  25تا  %75و الگوی زهکشی شاخهای
و موازی
 :mrcدامنه منظم در واحد کوهستان با پوشش ضخیم مواد منفصل با الگوی زهکشی شاخهای و تراکم
بوته و درختچه
 :hicدامنه نامنظم کوهرفتی با الگوی زهکشی دندریتی و شاخهای با تراکم کم آبراههها
 :hioپهنههای با دامنههای نامنظم و برنزدگی سنگی و الگوی زهکش دندریتی و شاخهای با تراکم
متوسط (پوشش کولوویوم  25تا  75درصد)
 :hrcدامنه منظم در واحد تپه ماهور با پوشش ضخیم مواد منفصل با الگوی زهکشی شاخهای

دامنه منظم با
عالمت r

 : :hroپهنه های با دامنه های منظم و برنزدگی سنگی و الگوی زهکش دندریتی و شاخه ای با تراکم
متوسط (پوشش کوهرفتی  25تا  75درصد)
 :Qtتراسهای مجاور رودخانه با منشاء آبرفتی و شیب مالیم

دشت و
رودخانه

آبرفتهای
رودخانهای

 :Qalرسوبات سیالبی کف رودخانه
 :Qfمخروط افکنه و یا مخروط افکنههای به هم پیوسته
 :Qteتراسهای قدیمی با ضخامت زیاد که در حال فرسایش بوده و الگوی زهکشی موازی دارند.
 :Qsپهنههای نمکی
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شكل  :2رخساره كوهستان با دامنه منظم و برونزرگي

شكل :3شوره زارهاي واحد  QSدر جنوب روستاي سعیدلو

سنگي ( )mroكوه مگاته در شرق حوزه

(سویدلو)

شكل :4رخساره برونزدگي با دامنه نامنظم در واحد تپه

شكل :5رخساره دامنه منظم با پوشش كوهرفتي در واحد

ماهور ( )hioشمال زنوز

كوهستان ()mrc

از آنجا که تهیهی نقشهی موضوعی با واقعیت صد درصد زمینی بسیار هزینهبر میباشد و صرفا در کارهای علمی محض
انجامپذیر است نقشه تهیه شده (شکل  )6را که براساس بازدیدهای میدانی تدقیق شده است میتوان به عنوان نقشه نهایی
ژئومرفولوژی برای حوضه آبریز مورد مطالعه معرفی نمود.
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شكل :6نقشه واحدهاي ژئومرفولوژي حوزه آبخیز زیلبرچاي

در این تحقیق با توجه به اطالعات مورد نیاز و قابلیت تولید اطالعات و در نظر گرفتن ابزار کار و مقیاس مورد مطالعه،
کاربرد های مختلف اراضی تفکیک گردید .تعریف واحد های مختلف کاربرد اراضی که در نقشه کاربرد اراضی حوزه آبخیز
زیلبر چای تفکیک شده اند به شرح زیر است.
اراضي مرتعي :این واحد شامل اراضی است که بنا به عرف و قانون به عنوان مرتع شناخته شده و در حال حاضر به مرتع
اختصاص دارند .بعضا بخصوص در حاشیه اراضی زراعی ،مساحت های محدودی (کمتر از  5هکتار به صورت پیوسته) به
صورت زراعت آبی ،باغ و اراضی دیم وجود دارد که با توجه به مقیاس مطالعه ،قابل تفکیک نبوده اند اما در صورتی که
سطح این اراضی  25درصد از واحد سطح را تشکیل می داده است به عنوان مرتع در نظر گرفته شده است .این اراضی در
روی نقشه کاربری با عالمت  Rمشخص شده اند (شکل.)7
اراضي كشاورزي دیم  :این واحد شامل اراضی است که به کشاورزی دیم اختصاص دارد .در مناطق کوهستانی این
اراضی عمدتا به صورت دیم خالص می باشد و یا به صورت پراکنده اراضی مرتعی پراکنده در سطحوح کوچک در سطح
آنها مشاهده می گردد .ولی در ارتفاعات پایین در سطح این واحد بعضا اراضی پراکنده زراعت آبی و باغ و مجتمع های
درختی نیز مشاهده می گردد که با توجه به سطح آنها و مقیاس کار امکان تفکیک آنها وجود نداشته است .این اراضی در
روی نقشه کاربری با عالمت  DFمشخص شده اند (شکل.)7
اراضي كشاورزي آبي :این واحد شامل اراضی است که به کشاورزی آبی اختصاص دارد .در مناطق کوهستانی این اراضی
عمدتا به صورت پراکنده و در سطح کم گسترش دارد .در ارتفاعات پایین و در بخش دشتی ،بخصوص در بخش سرآب
حوزه سطح این اراضی وسیع و بعضا اراضی پراکنده باغ و مجتمع های درختی در سطح آنها گسترش دارد که با توجه به
سطح آنها و مقیاس کار امکان تفکیک آنها وجود نداشته است .در بخش دامنه ای حوزه این اراضی تقریبا به صورت مخلوط
با اراضی کشاورزی آبی گسترش یافته است .این اراضی در روی نقشه کاربری با عالمت  IRFمشخص شده اند (شکل.)7
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باغ و مجتمع هاي درختي :این واحد شامل آن دسته از اراضی زراعی است که با آب های سطحی و زیر زمینی آبیاری
شده و به صورت باغ های دایر مورد بهره برداری قرار می گیرند .همچنین شامل آندسته از اراضی است که به صورت
مجتمع های درختی (غیر مثمر) گسترش یافته اند .با توجه به اینکه بیشتر این اراضی در حاشیه رودخانه ها و داخل دره ها
گسترش دارند و با در نظر گرفتن قابلیت تفکیک اطالعات ماهواره ای (لندست  )TMمورد استفاده  ،تفکیک باغ ها و
مجتمع های درختی ریز تر از نقشه ارائه شده میسر نبوده است .بنابراین این دو واحد به صورت مشترک ارائه شده است.
این واحد در روی نقشه کاربری اراضی با عالمت  GTمشخص شده است (شکل.)7
مناطق مسكوني و صنعتي :این اراضی شامل نواحی شهری بزرگ ،مناطق روستایی و مناطق صنعتی با سطوح قابل
تفکیک واقع در محدوده طرح می باشد و روی نقشه با عالمت  Uمشخص شده است (شکل.)7
برکه یا دریاچه :سطوح پوشیده از آب که عمدتا اراضی آبگرفته پشت سد های احداث شده را در شامل می شود .در روی
نقشه کاربری این سطوح با عالمت  Wمشخص شده است (شکل.)7
مسیله :این واحد شامل اراضی داخل رودخانه های فصلی که معموال از شن پوشیده و فاقد پوشش گیاهی قابل قبول از
نظر مرتع داری می باشند .این اراضی در روی نقشه با عالمت  RBمشخص شده است( .شکل.)7
منطقه نظامي :اراضی که در حال حاضر به کاربری نظامی اختصاص دارد .این اراضی در روی نقشه با عالمت Mi
مشخص شده است( .شکل. )7
محدوده كورههاي آجرپزي :در نزدیکی شهر مرند (شمال – غربی) ،منطقه نسبتا وسیعی به احداث کورههای آجرپزی
اختصاص یافته است .این واحد با عالمت  BMدر روی نقشه کاربری مشخص شده است .الزم به ذکر اینکه ،در سطح
حوزه در نقاط دیگر نیز بعضا کورههای آجرپزی وجود دارد ولی در سطوح محدود و کورهها به صورت انفرادی میباشد.
(شکل.)7

شكل :7نقشه پوشش گیاهي حوزه آبخیز زیلبرچاي
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برای هریک از واحدهای ژئومرفولوژی شیب خط خاک به طور جداگانه محاسبه گردید .با افزایش تراکم پوشش گیاهی در
واحدهای ژئومرفولوژی شیب خط خاک نیز افزایش یافته است (جدول  )2که این امر بیانگر رابطه پوشش گیاهی بین تراکم
پوشش گیاهی و شیب خط خاک با واحدهای ژئومرفولوژی منطقه است.
جدول-2میانگین تراكم پوشش گیاهي و معادله خط خاک در واحدهاي ژئومرفولوژي

نام اختصاری واحد
ژئومرفولوژی

میانگین تراکم پوشش گیاهی

معادله خط خاک

Mio

49/7

hrc

65/06

hio

18/45

hic

33/05

hro

48

mic

34/86

mrc

44/73

mro

32/21

Qte

40/68

Qs

38/05

Qal

40/256

Qf

41/63

Qt

67/23

Y=0.71x+10.34
R2=0.84
y=0.45x+40.48
R2=0.62
Y=0.61x+26.68
R2=0.65
Y=0.9x-12.4
R2=0.87
Y=0.71x+9.04
R2=0.85
Y=0.8x+5.9
R2=0.93
Y=0.7x+14.84
R2=0.86
Y=0.68x-13.11
R2=0.87
Y=0.72x+10.12
R2=0.90
Y=0.55x+33.15
R2=0.82
Y=0.69x+15.33
R2=67
Y=0.6x+25.85
R2=0.65
Y=0.49x+49.71
R2=0.69

ضرایب همبستگی پیرسون بین پوشش گیاهی و شیب خط خاک در هر یک از واحدهای ژئومرفولوژی و به طور پراکنده با
حداقل سه تکرار با موقعیت مکانی متفاوت ،در سطح حوزه به تفکیک محاسبه شدند .از انجا که رابطه معکوس بین پوشش
گیاهی و شیب خط خاک وجود دارد ،ژئومرفولوژی حوزه آبخیز زیلبرچای با پوشش گیاهی همبستگی مثبت و با شیب خط
خاک همبستگی منفی را نشان داد .پس از محاسبه ضرایب همبستگی به تفکیک برای هر یک از واحدهای ژئومرفولوژی،
واحد  Qtبیشترین همبستگی منفی با شیب خط خاک به میزان  -0/948و همبستگی مثبت با پوشش گیاهی به میزان
 0/81داشت و واحد  micدارای با شیب خط خاک همبستگی معنیدار درسطح  0/01نداشت در حالیکه با پوشش گیاهی
همبستگی مثبت  0/39را نشان داد (جدول .)3
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جدول  :3ضریب همبستگي بین عامل شیب خط خاک و پوشش گیاهي در هر یک از واحدهاي ژئومرفولوژي

ضریب همبستگی
mio

)Sig. (2-tailed

تعداد
ضریب همبستگی
hrc

)Sig. (2-tailed

تعداد
ضریب همبستگی
hio

)Sig. (2-tailed

تعداد
ضریب همبستگی
hic

)Sig. (2-tailed

تعداد
ضریب همبستگی
hro

)Sig. (2-tailed

تعداد
ضریب همبستگی
mic

)Sig. (2-tailed

تعداد
ضریب همبستگی
mrc

)Sig. (2-tailed

تعداد
ضریب همبستگی
mro

)Sig. (2-tailed

تعداد
ضریب همبستگی
Qte

)Sig. (2-tailed

تعداد
ضریب همبستگی
Qs

)Sig. (2-tailed

تعداد
ضریب همبستگی
Qal

)Sig. (2-tailed

تعداد
ضریب همبستگی
Qf

)Sig. (2-tailed

تعداد
ضریب همبستگی
Qt

)Sig. (2-tailed

تعداد
** ضریب همبستگی در سطح یک درصد معنیدار است.
 nsعدم معنیداری ضریب همبستگی در سطح یک درصد

شیب خط خاک
**-0/856
0 /0
288
**-0/895
0 /0
103
**-0/45
216
74
**-0/65
0 /0
84
**-0/886
0 /0
77
0/085ns
0 /0
38
**-0/866
480
72
**-0/871
0 /0
74
**-0/928
0 /0
96
**-0/679
0 /0
63
**-0/90
0 /0
157
**-0/908
0 /0
138
**-0/948
0 /0
259

پوشش گیاهی
**0/71
0 /0
288
**0/82
0/09
103
**0/62
112
74
**0/72
0 /0
84
**0/69
0 /0
77
**0/39
0 /0
38
**0/49
0/07
72
**0/79
0 /0
74
**0/84
0 /0
96
**0/57
0 /0
63
**0/81
0 /0
157
**0/87
0 /0
138
**0/81
0 /0
259
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همچنین واحد  hioبا شیب خط خاک و پوشش گیاهی به ترتیب ضریب همبستگی پیرسون  -0/45و  0/62بدست امد.
واحد  hioبیشتر سطوح شامل برونزدگی سنگی و فاقد پوشش گیاهی بوده است و همبستگی ضعیفتر نسبت به سایر
واحدهای لندفرمها داشت.
بحث

نتایج تحقیق نشان داد واحدهای ژئومرفولوژی که پوشش گیاهی در آنها دارای تراکم باالتری بودند همبستگی قویتری با
ضریب خط خاک داشتند .ژئومرفولوژی همبستگی مثبت با پوشش گیاهی داشت که یافتههای محققین قبلی از جمله
کاشیزنوزی و همکاران ( ،)1390متاجی و همکاران ( )1386و صحتی و همکاران ( )1395نیز موید همین مطلب هستند.
واحد ژئومرفولوژی ( Qtتراسهای آبرفتی حاشیه رودخانه) با میانگین پوشش گیاهی  67/23بیشترین همبستگی منفی با
ضریب خاک ( )-0/948رانشان داد .این امر موید حمل رسوبات درشت دانه توسط جریان آب و ته نشینی آنها در اطراف
مسیر آبراهه پتانسیل بیشتری جهت استقرار و بقای پوشش گیاهی ایجاد شده است .البته واضح است که درصد تراکم
پوشش گیاهی بستگی به عوامل مرفومتری ابراهه دارد .عرض و عمق آبراهه بر قدرت حمل جریان و انتقال و ته نشینی
رسوبات تاثیر بسزایی دارد .واحد ( hioپهنههای با دامنههای نامنظم و برونزدگی سنگی) با میانگین پوشش گیاهی 18/45
کمترین همبستگی منفی با ضریب خط خاک داشت .دامنههای جنوبی و آفتابگیر با شیب باالی  20درصد خشکتر از
دامنههای شمالی هستند و مساحت واریزههای سنگی در آنها بیشتر است.
در مناطق خشک شاخصهایی که بازتاب خاک را در نظر میگیرند در مقایسه با سایر شاخصها درصد پوشش گیاهی را با
دقت بیشتری تخمین میزنند .ضریب همبستگی بین پوشش گیاهی و ضریب خط خاک در هر یک از واحدهای
ژئومرفولوژی (جدول  )3نشان داد که پوشش گیاهی کامال متاثر از ضریب خط خاک میباشد که یافتههای درویشزاده و
همکاران ( )1390نیز با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد .واحدهای  mioو  hioبه ترتیب با پوشش گیاهی همبستگی
 0/72و  0/62و با ضریب خط خاک  -0/856و  -0/45داشتند و واحد  micبا پوشش گیاهی همبستگی  0/39و با ضریب
خط خاک رابطه معنیدار نداشت در حالی که واحدهای  Qf ،Qal ،Qteو  Qtکه دارای بیشترین همبستگی مثبت با
پوشش گیاهی بودند به همان نسبت بیشترین همبستگی منفی با ضریب خط خاک برای آنها بدست آمد و همچنین در
مقایسه با واحدهای  mioو ( hioدامنه نامنظم با بیرونزدگی سنگی) واحدهای  mro ،hroو ( mrcدامنه منظم با پوشش
ضخیم مواد) همبستگی منفی بیشتری با ضریب خط خاک نشان دادند .همچنین واحد ( Qsپهنههای نمکی) با میانگین
پوشش گیاهی  38درصد همبستگی نسبتا ضعیفی با پوشش گیاهی و صریب خط خاک داشت .بنابراین ویژگیهای
ژئومرفولوژیکی هر منطقه از قبیل خصوصیات خاک و پوشش رخسارههای ژئومرفولوژی با توجه به ضریب خط خاک قابل
پیشبینی هستند و تحقیقات صحتی و همکاران ( )1395همسو با یافتههای تحقیق حاضر است.
با توجه به مطالعات صورت گرفته به وسیله برخی از پژوهشگران ،شاخص  NDVIنمیتواند به خوبی بیانگر درصد پوشش
گیاهی در مناطق خشک باشد و شاخصهایی که بازتاب خاک را در نظر میگیرند ،با دقت بیشتری میتوانند درصد
پوشش گیاهی را (درویشزاده و همکاران )2008 ،تخمین بزنند .لیکن همانطور که قبال اشاره شده است بسیاری از محققان
از شاخص  NDVIبرای برآورد پوشش گیاهی سطح زمین استفاده میکنند .یافتههای تحقیق نیز نشان میدهد هر کدام
از رخسارهها که از پوشش گیاهی بهتری برخوردار هستند ضریب خط خاک همبستگی منفی بیشتری نیز دارند .در این
تحقیق پوشش گیاهی که با استفاده از شاخص  NDVIبراورد شده است صرفا جهت بررسی رابطه پوشش گیاهی با ضریب
خط خاک میباشد و تعیین دقیق تراکم پوشش گیاهی مد نظر نبوده است .شاخص  NDVIبدون در نظر گرفتن عامل
خاک ،پوشش گیاهی را برآورد میکند .در حالی که شاخصهای دیگر از قبیل  SAVIو غیره با در نطر داشتن عامل
خاک پوشش گیاهی را براورد میکنند .با توجه به هدف تحقیق که بررسی رابطه عامل خاک با پوشش گیاهی بود ترجیحا
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از شاخص  NDVIاستفاده شده است که تنها پوشش گیاهی را به ما نشان دهد و بتوانیم میزان همبستگی رابطه پوشش
گیاهی را با عامل خاک به صورت آماری بررسی کنیم .رخسارههای دامنه منظم ،در مقایسه با رخسارههای دامنه نامنظم
که از پوشش گیاهی بهتری برخوارند به همان نسبت ضریب خط خاک در آنها همبستگی منفیتر است .عامل ضریب خط
خاک معیاری برای کاهش اثرات خصوصیات طیفی خاک روی بازتابهای طیفی تاجپوشش است .بنابراین برای ارزیابی
پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور بهتر است از شاخصهای اصالح شده که صریب خط خاک نیز در انها اعمال
شده است ،از قبیل ( MSAVI, MCARI2, MTVI2علویپناه )1390 ،به کار گرفته شوند.
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