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  مرتع و بيابان ايران تحقيقاتپژوهشي  -علمي فصلنامة
 ) 1385 ( ،171 - 162صفحة ، 3ة  شمار13جلد 

 
 توليد علوفه قابل مصرف دام در مناطق استپي و نيمه بياباني  جهت تهيه نقشه الگوتبيين 

 استفاده از طيف سنجي و سيستم اطالعات جغرافياييبا 
 

 4محمد حسن رحيميانو  ،3صر باغستاني نا،2 حسين ارزاني،1جالل عبداللهي

 jaabdollahi@yahoo.com  : پست الكترونيكي . ت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزدأ عضو هي-1
  و ت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزدأ عضو هي-3  ، ت علمي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهرانأ عضو هي-2
 مركز ملي تحقيقات شوري كارشناس -4

 17/12/84 : تاريخ پذيرش           16/01/84: تاريخ دريافت
 

 چكيده
 ديناميك و تغييرپذير عواملي برداشت، ابزار مناسبي براي مطالعه ها دليل وسعت پوشش و توالي زمان هاي ب هاي ماهواره داده
اي در راستاي دسترسي به  ري و پردازش اطالعات ماهواره جهت چگونگي بكارگيالگوتبيين . باشند ي سطح زمين ميها پديده

هاي  در اين طرح از داده. روشي براي ايجاد نقشه توليد علوفه درمراتع مناطق خشك مورد هدف تحقيق حاضر بوده است
 هكتار 60000اي به وسعت حدود  اين مطالعه در منطقه.  استفاده گرديد1381ارديبهشت ماه سال 17مربوط به  ETM +1لندست

هاي گياهي عمده منطقه مستقر وتوليد علوفه قابل   نقطه از تيپ50هاي مطالعاتي در  پايگاه. در حوزه آبخيز ندوشن انجام گرفت
 25 از پايگاه جهت ايجاد يكنواختي در آمار بدست آمده، در هر .مصرف دام براي هر گونه گياهي به تفكيك اندازه گيري شد

 ميانگين ،ي زميني بر روي تصاوير ماهواره ايها با تعيين موقعيت پالت. گيري شد  معدلبعدري  و پالت دو متر مربعي آمارگي
ها از تك  پس از ساخت شاخص. اي تعيين گرديد هاي ماهواره  پيكسل اطراف آن در داده24ي رقومي پيكسل مركزي و ها ارزش

 مطالعاتي استخراج گرديد، از طريق پايگاه 50 مربوط به  محيطي، اطالعاتهاي مؤلفههاي  باندهاي تصاوير و نيز ساخت نقشه
گانه  و   با باندهاي هفت،عنوان متغير وابسته هرگرسيون خطي چندمتغيره، همبستگي و روابط بين توليد علوفه قابل مصرف دام ب

 مناسب الگوياز .  قرار گرفتتجزيه و تحليلعنوان متغييرهاي مستقل مورد  ه محيطي ديگر بعواملهاي گياهي و  شاخص
 با استفاده از ILWISافزار  ها ميزان ضرائب جهت ساخت نقشه نهايي مشخص و در نرم  دادهتجزيه و تحليلاستخراج شده در 

تجزيه  مذكور، اطالعات حاصل از  با محاسبه هيستوگرام نقشه.  توليد علوفه قابل مصرف دام ترسيم گرديد معادله رگرسيون، نقشه
 .توليد در تمامي منطقه مطالعاتي ارائه گرديد عاملو نحوه پراكنش  آن نقشه و تحليل

 
 . محيطيعوامل ،ي گياهيها  شاخص، تصوير لندست،مناطق خشك  ، توليد،سنجش از دور :ي كليديها واژه

 
 مقدمه 

ن و انديشمندان علوم زميني اامروزه متخصص
ي جديد تحولي ها گيري از تكنولوژي اند با بهره توانسته
 پديد آورند و بعالوه سرعت اين علومف در عرصه شگر

 و مديران در نگرش انريز تكنولوژي موجب شده تا برنامه
استفاده از منابع زميني موجود تجديد نظر نمايند و به 

منظور پاسخگويي به نيازهاي موجود و آتي از ابزارهايي 
تر از منابع   دقيقتر و به صرفه،استفاده نمايند كه سريعتر

 ها مديريت حفاظت و بهره برداري از آن،د آگاه شدهموجو
ي ها در اين زمينه سامانه.را بيشتر مورد تاكيد قرار دهند

 توانند نقش مهمي را ايفا كنند  اطالعات جغرافيائي مي

1-Enhanced thematic mapper + 
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 پژوهشي  -علمي فصلنامة
163 3ة  شمار13ان ايران جلد  مرتع و بيابتحقيقات

 در سطوح  مراتعدستيابي به اطالعات). 1371فرزانه (
 و نيز عدم خشك و بياباني در شرايط سخت مناطق ،وسيع
ي كوهستاني و كويري ها ي دسترسي بر برخي عرصهيتوانا

باشد  تكنيك سنجش از دور شايد توجيهي براي استفاده از 
جهت ارزيابي پوشش را  الزمكه توانايي توليد اطالعات 

گياهي و اتخاذ شيوه مناسب مديريتي در مناطق خشك 
 .باشد دارا مي

 ،)1374( ته توسط مصداقيطبق مطالعات صورت گرف 
 درصد سطح 54هاي زمين و حدود   درصد خشكي43

با توجه به اين مهم كه  .كشورمان را مراتع پوشانيده اند
 از شرايط آب و هوايي خشك و طور عمده بهكشور ما 

 استفاده از اطالعات ،نيمه خشك برخوردار است
اي در زمينه مطالعه پوشش گياهي نيازمند به  ماهواره

 .باشد ي مهايي خاص در اين نوع آب و هواالگواحي طر
ي ها  در تلقيق اليهييسيستم اطالعات جغرافيا قابليت

 و يا سنجش از دور به ميدانياطالعاتي حاصل از عمليات 
 سنتي بوده و بديهي است كه يها مراتب باالتر از روش

 . گوياتر و از دقت باالتري برخوردار استحاصلنتيجه 
 پس از بررسي مطالعات انجام يافته در در اين تحقيق

منطقه  مطالعاتي ندوشن، به بررسي خصوصيات طيفي 
ي گياهي در ها گياهان و خاك زمينه و كاربرد شاخص

 بررسي وضعيت فعلي در نهايتتعيين توليد در مرتع و 
 .است مرتع پرداخته شده

 :پردازيم در زير به مرور منابع موجود در اين زمينه مي
- Griffiths)1985(ضعيف بودن دارد كه  ، اذعان مي

خاك زمينه تا شود   باعث ميمناطق خشكپوشش گياهي 
. اثر بازتاب گياه را تحت تاثير قرار دهد و به آن چيره شود

اي كه در رابطه با كاربرد سنجش  بنابر اين مهمترين مساله
 اين ،از دور در مناطق استپي و نيمه يباباني مطرح است

تواند بازتاب قابل   پوشش گياهي ضعيف نميباشد كه مي
 ،توجهي مستقل از خاك زمينه اطراف خود ساطع كند

 شناخت نوع رفتارهاي طيفي گياهان در اين مناطق بنابراين
 .مهم است

هاي محيطي  الگو به بررسي ،)1377(پور  خليل -
سنجش از دور و سيستم ارزيابي توليد مرتع با استفاده از 

 در حوزه تي امهاي لندست  روي دادهي يااطالعات جغرافي
او فرض نموده كه . آبخيز رودخانه دماوند پرداخته است

توليد مرتع تابعي از درصد پوشش و هر دو تابعي از 
عوامل محيطي، شكل زمين، ارتفاع، شيب و جهت 

گيري نموده كه درصد پوشش گياهي و   او نتيجه.باشند مي
ا به واحدهاي شكل توليد مرتع هر دو پاسخ مشابهي ر

 ولي نسبت به شيب و جهات .اند زمين نشان داده
 . اند دار نشان نداده جغرافيايي همبستگي معني

-Arzani) 1994(، در مطالعه خود كه در استراليا انجام 
دو سال (داده است و در شرايط خشكسالي و ترسالي 

 تي امي ها به مطالعه پوشش گياهي با داده) متفاوت
گزارش  1NDVI در ارتباط با شاخص .ستپرداخته ا

نموده كه اين شاخص در دوره خشكي دقت كمتري 
ي مورد مطالعه دارد و در شرايط ها نسبت به ساير شاخص

داراي دقت باالتر از ساير ) بارندگي مناسب(خوب 
هايي كه از   شاخص،دارد  وي اظهار مي.باشد ها مي شاخص

گي معني داري با اند همبست  ايجاد شده3 و4 دتركيب بان
در تحقيق وي . اند ها داشته ميزان پوشش و توليد علفي

ي تي ام در سه ها  شاخص را با استفاده از داده18خود 
مورد ارزيابي قرار داده است و نتايج زير را  منطقه مختلف

اي كه گندميان چندساله  در منطقه.گزارش كرده است
يه و تجزدهند نتايج  بخش اصلي پوشش را تشكيل مي

 هاي مؤلفهبااليي بين مجموع  همبستگي ،ها داده تحليل
نشان داده  VNIR2و  2VNIR1يها گياهي و شاخص

اي كه پوشش غالب آن را خانواده اسفناجيان  منطقه .است
 5 تشكيل داده اند و در دوره خشكي پوشش كمتر از

 NDVIو  MINT، NIRهاي  شاخص ،باشد  درصد مي
 پوشش و توليد نشان هاي ؤلفهمتري را با  همبستگي قوي

اي كه پوشش غالب آن شامل گونه  منطقه. اند داده

                                           
1 -Normalized Difference Vegetation Index 
2 - Vegetation  Nearing  Infra Red 
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Atriplex vesicaria  همبستگي بيشتري بين ،باشد مي 
PD312، NDVI و NIRان وجود دمي با بيوماس و توليد گن

 5  تي امدهد كه باند عالوه بر اين تحقيق گزارش مي. دارد
آورد توليد و تاج پوشش  به تنهايي به ترتيب قادر به بر7و 
 .باشند مي

- Wellens)1993( به اين نتيجه رسيد كه بازتاب نور ،
ي سبز گياهان بيش از خاك ها وسيله برگ همادون قرمز ب

 از آنجا كه پوشش گياهي در مناطق خشك و بياباني .است
گردد خاك زمينه اثر بازتاب مادون   باعث مي،ضعيف است

 .  قرار دهد و به آن چيره شودقرمز از گياه را تحت تاثير
- Tucller)1989(، در زمينه  چنين مطرح كرد كه

پوشش گياهي سبز زنده هرچه از بخش مرئي به طرف 
طيف الكترومغناطيس پيش  اني ازميبخش مادون قرمز 

ها رخ  جذب طيف انعكاس و برويم تفاوت معني داري در
نمايد  م ميها اين امكان را براي ما فراه  اين تفاوت.دهد مي

ي مختلفي را از نسبت باندهاي ها كه بتوانيم شاخص
 در كمي وكيفي ها مختلف بدست آوريم كه اين شاخص

 .كند كردن پوشش زنده وكهنسال به ما كمك مي
مرور منابع ذكر شده در اين تحقيق، جهت به با توجه 

بررسي پوشش گياهي در مراتع مناطق خشك و يباباني 
حت عنوان شاخص الزم است تا بتوان استفاده از ابزاري ت

 .ي خاك و گياه را به خوبي از هم جدا كردها سهم بازتاب
 جهت تهيه نقشه الگو تبيين اين تحقيقهدف از اجراي 

با بكارگيري ميزان توليد علوفه قابل مصرف توسط دام 
ي ي سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافياتلفيقي

 چگونگي پردازش  همچنين دستيابي به،درمناطق خشك
اي با توجه به درصد كم پوشش گياهي  اطالعات ماهواره

ي مناسب براي ها درمناطق خشك با استفاده از شاخص
 .تركيب گياهي مورد نظر بوده است

 
 ها روش مواد و

 موقعيت محل اجراي طرح  ‐

بزرگ   در واقعمحل اجراي طرح حوزه آبخيزندوشن
ي  هكتارم60000داراي مساحت و اردكان ـ حوزه يزد

 تا 31 46ي يمنطقه مورد مطالعه در محدوده جغرافيا.دباش
 طول شرقي واقع 53 47 تا 52 24 عرض شمالي و 32 15

  .شده است
 متر در ارتفاعات 3260حداكثر ارتفاع از سطح دريا 

 متر در نزديكي روستاي علويه 1529گلويك و حداقل آن 
 167شن متوسط بارندگي ساليانه حوزه ندو .باشد مي

ي ها ميليمتر است كه تقريبا تمام اين نزوالت مربوط به ماه
 18نزديك به . باشد  اسفند و فروردين مي، بهمن،دي

صورت برف و بقيه نزوالت حوزه را  هدرصد بارندگي ب
متوسط دماي منطقه بر حسب ارتفاع  .دهد باران تشكيل مي

 ماه گرمترين. باشد  درجه سانتيگراد متغير مي15 تا 12از 
 .سال تير و سردترين آن ديماه است

قسمت عمده اراضي منطقه ندوشن را مراتع تشكيل 
بطور  جامعه بوته زار قابل بهره برداري منطقه .دهند مي

.  از درمنه دشتي و درمنه كوهي تشكيل گرديده استعمده
 5طور كلي درصد پوشش گياهي قابل بهره برداري از  هب

 درصد از مراتع 40.  درصد متغير است35درصد تا 
 درصد داراي 39 ،ندوشن داراي وضعيت خيلي فقير

 درصد داراي وضعيت متوسط 21وضعيت فقير و 
 درصد از مراتع داراي گرايش 46از نظر گرايش . باشد مي

 درصد داراي 3 درصد داراي گرايش ثابت و 51 ،منفي
 .باشند گرايش مثبت مي

 
 هاي مطالعاتي  پايگاه استقرار ‐

در پوشش گياهي اوليه اس تحقيق و بررسي بر اس
هاي گياهي با توجه به تركيب   ابتدا تيپ،منطقه مطالعاتي

 با توجه به بعد .اي و سيماي ظاهري تعيين گرديدند گونه
 پايگاه 4 تا 2 هر تيپ  در ،هاي گياهي وسعت تيپ

 عوامل مهمي كه در تعيين .مطالعاتي احداث شد
: گرفته شده بودند عبارتند از هاي مطالعاتي در نظر  پايگاه

 ارتفاع ،يي جهات جغرافيا، شيب،يكنواختي پوشش گياهي
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 نقشه حاصل از تفسير ، نوع كاربري اراضي،از سطح دريا
بندي شده  طبقهو نيز نقشه ) RGB(بصري تركيب رنگي 

 و ها حاصل از بازتاب طيفي خاك واحدهاي همگن
 روش كار .يشناسي منطقه مطالعات سازندهاي مختلف زمين

ي نامبرده به ها بدين صورت بود كه پس از تهيه نقشه
ي مختلف اطالعاتي در سيستم اطالعات ها عنوان اليه

ي و انجام عمليات همپوشاني، واحدهاي همگن يجغرافيا
ي مناسب و منطبق بر هدف اين تحقيق ها انتخاب و محل

انتخاب در هر واحد همگن . در هر واحد انتخاب گرديدند
 كه تغييرات شيب، ارتفاع و پراكندگي شدورتي انجام به ص

 .پوشش گياهي را نيز توجيه كنند
با استفاده از اطالعات گردآوري شده و بازديدهاي 

 پنجاه نقطه مناسب براي ،1381 متعدد در تابستان سال

 با استفاده از ،ي مورد نياز مشخص گرديدها پايگاهاستقرار 
صات اين نقاط جهت مخت SP 24xc مدل GPSيكدستگاه 

ي اطالعاتي موجود در بانك اطالعاتي ها انتقال روي اليه
  .ثبت گرديد

 ، پس از تعيين نقطه مركزيپايگاهجهت استقرار هر 
 متر مربع مساحت 25 مربع كه هر يك از آنها داراي 25

  بودند
)m5m × 5(اي  ، ايجاد گرديد و در مركز هر مربع پيكه

به عنوان محل نمونه برداري  ها  اين پالت .كوبيده شد
 پايگاه نقطه آماربرداري در هر 25وسيله  بدين. لحاظ شدند

هاي مطالعاتي  پابگاه محل استقرار 1 شكل .مشخص گرديد
 .دهد  را نشان ميپايگاهبرداري در هر   نحوه نمونهو نيز

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پايگاهنه گيري در هر  نموروش و هاي مطالعاتي در مرتع ندوشن پايگاه موقعيت -1 شكل

 

 ي پوشش گياهي ها مع آوري دادهج ‐

 ارزيابي ، مهم براي مديريت مرتععوامليكي از 
جهت . درست از حجم علوفه موجود در مرتع است

ي متعددي ابداع شده ها برآورد توليد مرتع تا كنون روش

 تركيب پوشش ، ساختمان،است كه به هدف اندازه گيري
بستگي قت و امكانات در دسترس گياهي و نوع گونه، د

دقيق ترين روش بدست آوردن توليد مرتع روش .دارند
توليد ). 1380روتيوند و همكاران (باشد   ميقطع و توزين
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درمحل هركدام از  ،ساالنه علوفه قابل مصرف توسط دام
 درمساحت ،پايگاه گانه هر25ي مستقر شده درنقاط ها پيكه

ش قطع و توزين به رو مترمربعي 2ت داخل يك پال
 به عنوان عدد نهايي آنها معدل بعد گيري شده و اندازه

 فرض گرفته ويادداشت پايگاهبراي هر ميزان توليد ساالنه 
 .گرديد

 

 هاي اطالعاتي  وتهيه اليهاي  ردازش تصوير ماهوارهپ ‐

مربوط  7از تصوير لندست  جهت اجراي اين تحقيق
انجام  .استفاده شد 1381سال  ارديبهشت 17به 

تصحيحات هندسي اين تصوير در محيط نرم افزاري 
ILWIS و به روش affine صورت پذيرفت و مقدار ريشه 

.  محاسبه شد253/0برابر ) RMSE(متوسط مربع خطا 
تصحيح طيفي صورت گرفته بر روي اين تصوير از نوع 
اتمسفري بود كه بر اساس بازتابش صفر از سطح آب 

) ي از اثر خطاي جوي استكه عار(زالل در باند هفت 
ي ها نقشه بعد.  (Maathuis, 1995)صورت گرفت

 با استفاده ، ارتفاع از سطح درياوجهات جغرافيايي ،شيب
 تهيه موجود منطقه مطالعاتي 1 :50000از نقشه توپوگرافي 

 .گرديد
همچنين بدليل اينكه باندهاي مختلف تصاوير ماهواره 

 باشند با انجام ي متفاوتي ميها لندست داراي اندازه پيكسل
اندازه تمامي آنها به  روي باندها resamplingعمليات 

  . متر تغيير يافت30×30
عدم يكنواختي پوشش گياهي منطقه مورد مطالعه در 

 بنابراين. نيز منعكس گرديده استاي  تصاوير ماهواره
نمونه (ي يجهت هماهنگي با روش نمونه گيري صحرا

 DN مقادير ميانگين محاسبهو ) 5×5ي ها گيري در شبكه
 روي هركدام از تك  پيكسل مجاور هم، 25در ها 

  اعمال شد Average از نوع 5×5باندهاي اصلي فيلتر 
(Shrestha, 1994). 

ي مستخرج از منابع مورد استفاده در اين ها  فرمولطبق
ي پوشش گياهي وخاك ها  از اين باندها شاخص،تحقيق

 اعداد مربوطه به كراسينگ با عمليات. ساخته شد
باندها،  تك گانه در 50ي ها پايگاهي هركدام از ها پيكسل

هاي شيب وجهات جغرافيايي  نيز نقشه  وها نقشه شاخص
در بانك اطالعاتي  وارتفاع از سطح دريا استخراج شده و

 . ايجاد شده بود وارد گرديداكسلكه در نرم افزار 
 

  اه داده تجزيه و تحليل پردازش و ‐

اي  پس ازجمع آوري اطالعات زميني وتصاوير ماهواره
 آنها تجزيه و تحليل ،excel و ثبت آنها در نرم افزار وغيره

رگرسيون چندمتغيره به روش  spssافزارآماري   نرم در
)(Backward multiple regression انجام گرديد . 

 محلدر مرتع   توليد ميزاناطالعات مربوط به
و اطالعات  وابسته به عنوان متغير انه گ50ي ها پايگاه
، شيب، جهات جغرافيايي و ها شاخصباندها،   تكرقومي

به عنوان  پايگاهدر نقاط متناظر هر  ارتفاع از سطح دريا
 استخراج داده از .در نظر گرفته شدند متغيرهاي مستقل

عمليات  با فوقي ها  بر روي نقشهها پايگاهنقاط متناظر 
 براي بررسي چگونگي ارتباط بين .يدگرد انجام كراسينگ

 و ها شاخصرقومي باندها، اطالعات ميزان توليد مرتع با 
استفاده و چند متغيره  محيطي از روش رگرسيون عوامل

 گي بين متغيرهابست با توجه به ضريب همالگوبهترين 
 .يادداشت گرديد

متغيرهايي كه  ، مناسبالگويپس از انتخاب 
ميزان توليد  مؤلفه نسبت به همنطق توانستند توجيه گر مي

  جدا شده، باشندعنوان متغير وابسته همنطقه مورد مطالعه ب
توجه به  با بعد. ثبت گرديدند predictors تحت عنوان و

براي ساخت نقشه  predictors ضرايب ، انتخابيالگوي
با قرار دادن  بعد . مشخص گرديدتوليد علوفه مرتعي ينها

 ست آمده مربوط به ضرايب بد عدد ثابت و
 رگرسيون چندفرمول  مستقل در متغيرهاي يك از هر
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 y ، ضريب متغير مستقلy = a 1 x1+ a2x2+.......+b ) a متغيره 
)  عدد ثابتb مقدار متغير مستقل و xمقدار متغير وابسته، 

 .توليد گرديد نقشه  نهايي  ILWIS ي محيط نرم افزار در
از رد نظر موتعيين دقت نقشه همچنين جهت 

ضريب در اين روش .  استفاده گرديد residualروش
 )ييصحراي ها نمونه گيري( همشاهدمقادير بين  )R2(تبيين

گردد و  محاسبه مي )نقشه ترسيم شده(تخمين مقادير و 
چنانچه در محدوده مورد انتظار قرار گيرد دقت نقشه 

 .باشد قابل قبول ميترسيم شده 
 تشريح چگونگي مرحله بعد جهت بررسي و در

 بدست ،تغييرات ميزان توليد علوفه قابل مصرف توسط دام
 اقدام به محاسبه هيستوگرام نقشه ،آمده در نقشه نهايي آن

گرديد كه نتايج هيستوگرام در قالب نمودار و يك جدول 
 .بيان گرديد

 
  نتايج

 ييتوليد نقشه نها ‐

 محيطي محاسبه شده و ميزان عواملبا بدست آمدن 
 حاصل از ،د ساالنه علوفه قابل مصرف توسط دامتولي

 و با استفاده از اطالعات پايگاهعمليات صحرائي در هر 
 و انجام محاسبات ها  دادهتجزيه و تحليل، پس از 1جدول 
 ، ميزان توليد علوفه قابل مصرف توسط دام نقشهالزم،

 نقشه توليد مرتع را به همراه 2شكل . ساخته شد
 .دهد  ميتر نشان صورت واضح ه نقشه بي از اينيها پيكسل

 

 
 )1381سال (يي از آن در گوشه تصوير ها به همراه پيكسل) kg/ha(نقشه توليد ساالنه علوفه قابل مصرف توسط دام مرتع ندوشن : 2شكل 
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توليد ساالنه   نقشه هيستوگرام نتيجه محاسبه1نمودار
 1381وشن در سال علوفه قابل مصرف توسط دام مرتع ند

 محور افقي اين نمودار مقدار توليد ساالنه .دهد  ميرا نشان

علوفه بر حسب كيلوگرم در هكتار و محور عمودي آن 
 مشاهده شده به ازاي يك مقدار خاص توليد سلتعداد پيك

 دهد را نشان مي
 

 
 

 مستقلمراحل تجزيه و تحليل آماري متغير وابسته توليد علوفه مرتع نسبت به متغيرهاي  : 1جدول 
 

 )20مدل شماره (الگوي انتخابي مشخصات 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

20 0,926 0,857 0,766 59,178 

  :20 از مدل شماره )متغيرهاي مستقل ( به بيان توليد علوفه مرتع منطقه مطالعاتي هاي قادر عوامل محيطي و ايندكس
Predictors: (Constant), MSI, AVGASP, AVGDEM_M, NIR, AVGB61, PD322, VI4, AVGB8,VNIR2, VI35, VI23, VI32, VI17, VI13, SR0, VI60, 
AVGSLOP_M, VI260, VI38 

 :جدول تجزيه واريانس نوليد علوفه مرتع 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

20 Regression 629769,179 19 33145,746 9,465 0,000 
 Residual 105060,690 30 3502,023   
 Total 734829,869 49    

 

 :ه ضرايب متغيرهاي مستقل جهت ساخت نقشه توليد علوفه مرتع در فرمول رگرسيون چند متغير  
 ضريب نام متغير مستقل ضريب  نام متغير مستقل ضريب  نام متغير مستقل

 VI13 139,610 AVGDEM_M 0,328 47738,465 عدد ثابت معادله رگرسيون

MSI -12902,456 VI17 11291,727 AVGSLOP_M -9,708 

NIR -1567,529 VI23 -9299,317 AVGB61 -151,130 

PD322 -7516,295 VI260 -632,218 AVGB8 -22,883 

SR0 -156,821 VI32 1568,541 VI4 -485,630 

VNIR2 6470,166 VI35 792,382 VI60 164,679 

AVGASP 0,182 

 

VI38 2489,535 

 
Mean=201.92           Std.Dev=106.50 

Median=194.2          Pred=204.6 (287) 
 هيستوگرام نقشه توليد ساالنه علوفه قابل مصرف توسط دام : 1نمودار
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 از محاسبه هيستوگرام  اطالعات حاصل-2جدول 
 مصرف توسط دام در مرتع  توليد ساالنه علوفه قابل نقشه 

 .دهد  مي را نشان1381ندوشن در سال 

 

 اطالعات نقشه توليد ساالنه علوفه قابل مصرف توسط دام: 2جدول 

540-480 
Kg/ha 

480-400 
Kg/ha 

400-320 
Kg/ha 

320-240 
Kg/ha 

240-160 
Kg/ha 

160-80 
Kg/ha 

80-0 
Kg/ha 

مقدار توليد 

 ساالنه علوفه

)value( 

١١٦٢٥١ ١٥٢٧٥٢ ١٨٤٤٥٧ ١٢٠٧٧١ ٥٦٩٩٢ ٢٣٩٥٦ ٥٨٦٠ 
 تعداد پيكسل

)N pix( 

 )ha(مساحت ١٠٤٣٩ ١٣٧١٧ ١٦٥٦٤ ١٠٨٤٦ ٥١١٨ ٢١٥١ ٥٢٦

 

 مرتع منطقه مورد مطالعه توليدپس از ترسيم نقشه 
   residualروش هباقدام به تعيين دقت نقشه توليد شده 

 بصورت نموداري است كه مقادير  نتيجه حاصل.گرديد
مده بر روي نقشه را در مقابل مقادير مشاهده شده بدست آ
 اين نقاط بر مستقيمخط  برازش  با.دهد ي قرار مييصحرا

 كه محاسبه گرديد 75/0 مقدار ضريب تبيين برابرنمودار 
 .باشد مي نشان دهنده دقت نقشه حاصل

 

  بحث
فه مراتع بطور چشمگيري  با توجه به اينكه توليد علو-

 آب و هوائي در سالهاي مختلف  شرايطهاي با نوسان
مهمترين نتيجه كاربردي تحقيق حاضر در  كند،  ميتغيير

با  توان  ميمراتع مناطق استپي و نيمه بياباني اين است كه
عنوان  به ،ي ساليانهها تهيه تصاوير در زمان بعداز رويش

 ،ندوشنمرتع  اواخر ارديبهشت هرسال براي شرايط مثال
 اجراي  زان توليد را برايدر مدت زمان كوتاهي مي

 .چرا وبهره برداري تعيين نمود مديريت صحيح در
 بطور عمدهدرمناطق خشك ونيمه خشك چون  -

تواند   روش فوق مي،پوشش گياهي ضعيف وپراكنده است
  اكولوژيكي وهاي مؤلفهروش مناسبي در استفاده از

 درنقاطي باشد كه توليد علوفهمحيطي جهت برآورد 
طور  بهت كه خود اي نيس آن به اندازهگياهي  پوشش

هرپيكسل را تحت تاثير جدي قرار  DN بتواند مستقيم
  ضعيف بودن پوشش گياهي مناطق خشك باعث.دهد
 خاك زمينه اثر بازتاب گياه را تحت تاثير قرار ،شود مي

اين نكته از مهمترين مسائلي . دهد يا به آن چيره شود
ناطق خشك بايد است كه براي مطالعه پوشش گياهي م

 بر اساس شرايط ويژه حاكم بر پوشش گياهي .حل شود
بندي معمولي روي  طبقه روش استفاده از ،مناطق خشك

 جواب نميدهد ترديد بياي در اين مناطق  تصاوير ماهواره
هائي دست يافت كه از نظر مفهومي بتوانند الگوو بايد به 

 .دا كنندي خاك و گياه را به خوبي از هم جها سهم بازتاب
اي كه در مقايسه اين تحقيق و   اساسي ترين نكته-

تحقيقات مشابهي كه در مرور منابع به آنها اشاره شده 
 مؤلفة ي از وضعيت ي عدم اشاره به تهيه نقشه نها،است

 و ها مورد مطالعه با استفاده از روابط آماري بين شاخص
 درصد  مورد مطالعه از قبيل توليد علوفه و تعيينهاي مؤلفه

 سخت ترين .پوشش گياهي در تحقيقات ديگر بوده است
طور  هبايست نتايجي كه ب  ميقسمت تحقيق زماني بود كه

 بدست آمده بود جهت ساخت نقشه ها جداگانه از شاخص
 .ي تلفيق كنيمينها

ي معرفي شده ها تعداد شاخصكه رسد   مي به نظر-
 نقشه ،اين تعداد در تحقيقات فوق كم باشند و نتوان با

پس از يافتن .  مورد مطالعه ساختمؤلفه ي براي ينها
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 اكولوژيكي كه بتوانند نحوه رفتار هاي مؤلفه و ها شاخص
 در مناطق خشك و بياباني ، مورد مطالعه را بيان كنندمؤلفه 

ها قادر نيستند كه به  مؤلفه  و ها هيچ يك از اين شاخص
 ،مطالعه نمايند مورد مؤلفه  براي ،ييتنهائي توليد نقشه نها

ي زيادي ها بلكه بايد در فرمول رگرسيون اثرات شاخص
 مورد مطالعه مؤلفه كه همبستگي آماري قابل قبول با رفتار 

  .داشته باشند را تلفيق كرد
عمليات   دروقتصرف   وها در اين روش هزينه -

 .كم خواهد بود ميداني بسيار
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Abstract 
Remote sensing is a method to produce updated information in vast area. Describing the model for 
utilization and processing satellite data in regard to developing a method for mapping forage production 
of arid regions were the purpose for this study. For this purpose Landsat ETM+ data used at Nodushan 
area in 2002 . The study area covers about 60000 hectares and the annual precipitation is about 140-300 
mm. in order to correct the necessary data 50 sites with different vegetation types using 25 quadrant of 
1*2 m size and then awareged were used. To study the dependent variable of vegetation relations with 
independent variables of satellite data, vegetation indices and environmental factors; multiple linear 
regression analysis were manipulated using SPSS software. Then a suitable model was selected which 
caried predict the vegetation properties of the study area. Finally, production map was produced using 
ILWIS software. According to the results, mapping of forage production via remote sensing is possible 
even when its vegetation cover is less than 25%. 
 
Key words: remote sensing, ,forage production, vegetation indices, arid zone, landsat image, 
environmental factors. 
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