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  اي هاي ماهواره گیاهی مراتع تفتان با استفاده از داده ارزیابی پوشش
  

  3، سهیال نوري *2، اکبر فخیره 1مسعود ریگی

دانشجوي دکتري  3کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان، 2استادیار گروه مرتع و آبخیرداري دانشگاه گنبد کاووس، 1
 و منابع طبیعی گرگاندانشگاه علوم کشاورزي 

 
  
  

  چکیده
به  این منظور . تاجی در مراتع تفتان با استفاده از داده هاي ماهواره اي می باشدارزیابی پوشش  هدف از این تحقیق

 سیتماتیک صورت سایت به 40هکتار از مراتع منطقه و در  669990در سطح  تاجی هاي مربوط به درصد پوششداده
 ،برداري نمونهمربوط به  زمان  Landsat از ماهواره TMهاي سنجنده ر این تحقیق از دادهد. تصادفی برداشت گردید

سپس   و ر اعمال گردیدبر روي تصاوی تصحیح هندسی ،رسیدن به کیفیت مطلوبدر ادامه به منظور . استفاده شد
- اي طیفی نقاط نمونهههاي خط خاك انجام گرفت و میزان ارزشهاي مختلف گیاهی از جمله شاخصمحاسبه شاخص

 نند،ی که داراي بیشترین میزان همبستگی بودهای هاي گیاهی استخراج گردید و شاخصها و مولفهگیري از شاخص
بین  دارينتایج نشان داد که همبستگی معنی این مطالعه به تفکیک تیپ هاي گیاهی صورت گرفت و. ندانتخاب گردید

باالترین میزان همبستگی با درصد پوشش گیاهی متعلق به  .جی وجود داردتا و مقادیر واقعی پوشش گیاهی ها شاخص
هاي مربوط به  مدلسپس با استفاده از مناسب ترین  .تعیین شد  MSAVI2 و  IPVI ،LAI ،MSAVI1هاي  شاخص
ت در نهای و منطقه مورد مطالعه تهیه گردید تاجیهاي گیاهی بدست آمده براي پوشش و تولید، نقشه پوشش شاخص

براي  79/0کاپاي  و ضریب 83/0کلی  هاي صحتدقت نقشه تولید شده بر اساس ماتریس خطا ارزیابی شد که شاخص
در ادامه امکان ارائه معادالت نوع دوم و همچنین معادالت چند متغیره بررسی که نتایج  .نقشه پوشش منطقه بدست آمد

  .باالتر دست یافتنشان داد با این نوع معادالت می توان به همبستگی هاي 
  

  .تاجی،  تفتان اي، پوشش هاي ماهواره هاي گیاهی، دادهشاخص : کلیدي هاي واژه
  

  مقدمه  - 1
از آنجا که تغییر و پویایی ویژگی ذاتی اکوسیستم . شمار می روند ها به ترین اکوسیستم حیات و از مهم عنوان بستر  مراتع به

دانشمندان علوم مرتع همواره بر ضرورت داشتن . اند اره دستخوش تغییراتاست، مراتع از این قاعده مستثنی نبوده و همو
تاجی و  پوشش). 1382علوي پناه، (ریزي علمی و درست مراتع تأکید دارند  هنگام و قابل اعتماد از مرتع، براي برنامه اطالعات به

و   هاي زمانی کوتاه غییر این عوامل در دورهتولید مرتع وابسته به شرایط اقلیمی و سایر عوامل محیطی است که با توجه به ت
تاجی و در نتیجه آن تولید مرتع هم دچار تغییرات مداوم خواهد شد و نیاز است همه ساله مورد ارزیابی و  مدت، پوشش بلند

صحرایی  تخمین این موارد مستلزم صرف هزینه و زمان زیادي است که در گذشته تنها از طریق انجام کارهاي. پایش قرار گیرد
اند از این فناوري در جهت مطالعات علوم محیطی،  با ظهور علم سنجش از دور، بسیاري از محققین تالش کرده. میسر بود

هاي در بررسی پوشش گیاهی با استفاده از شاخص 1387یمانی و مزیدي در سال . برداري نمایند مرتعداري و جنگلداري بهره
NDVI ،RVI ،NRVI ،PVI و SAVI ویر سیاه کوه، به این نتیجه رسیدند که شاخص در کNDVI  براي این منطقه نتایج بهتري

گیاهی  پوشش  در برآورد تاج PVI وSAVI ،MSAVI1 هاي استفاده از شاخص 2009ارزانی و همکاران در سال. دهدارائه می
درصد   ي گیاهی جهت تهیه نقشهها با مقایسه شاخص 1389راهداري و همکاران در سال. اند مراتع ایران پیشنهاد کرده

داراي بیشترین همبستگی با تاج پوشش گیاهی  78/0با همبستگی  SAVIگیاهی  پوشش در موته اصفهان دریافتند شاخص تاج
نیز  RVIو  NDVI  ،TSAVI1 در این مطالعه شاخص هاي گیاهی. گیاهی انتخاب گردید بود و جهت تهیه نقشه درصد پوشش
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با  PVI2 دریافتدشت اهواز  یاهیپوشش گ راتییروند تغ یبررس با 1389 ی در سالنجف. باالیی بودندداراي ضرائب همبستگی 
نشان دادند که  1391ابراهیمی و همکاران در سال. ارتباط را با پوشش منطقه داشته است نیشتربی ٪89 یهمبستگ بیضر

نیز  2005فرزادمهر و همکاران در سال. رائه دادخشک ابهترین مدل را براي تخمین پوشش مناطق MSAVI استفاده از شاخص
  . اند پوشش گیاهان مرتعی بکار گرفته را در برآورد تاج ARVI و TSAVI1، GEMIهاي  شاخص
هاي  داده گیري از تالش شده است با بهرههنگام، در این تحقیق   به دگی مراتع تفتان و عدم وجود اطالعاتدلیل گستر به

  . گیري از نتایج در مطالعات مشابه فراهم گردد گیاهی مراتع مزبور شده و زمینه سازي بهره العه پوششاي اقدام به مط ماهواره
  

  ها مواد و روش -2
  معرفی منطقه مورد مطالعه 2- 1

الیه اقلیم ایران ـ تورانی و در مجاورت اقلیم خلیج ـ  سیستان و بلوچستان و در منتهی استان شهرستان خاش در مرکز
متر در قله تفتان  4042هاي بلند با ارتفاع  متر تا کوه 1382هاي پست با ارتفاع  این شهرستان از دشت. ه استعمانی واقع شد

از سویی وجود گرادیان ارتفاعی شرایط . دهد هاي مانسون نیز منطقه را تحت تأثیر قرار می هاي بارندگی زبانه. گسترده شده است
متر و میانگین دماي ساالنه آن  میلی 160میانگین بارندگی ساالنه خاش . است متفاوت بارش را در این منطقه ایجاد نموده

هاي تفتان  دهد با خروج از دشت و وارد شدن به دامنه ایستگاه باران سنجی نشان می 23آمار . باشد گراد می درجه سانتی 7/19
متر  میلی 260متري، به  4000امه نیز در ارتفاع متر و در اد میلی 180متر به  2000میزان بارندگی افزایش یافته و در ارتفاع 

  . تري در منطقه حاکم گردد این شرایط سبب شده است پوشش گیاهی به نسبت غنی. رسد می
       

  داده هاي مورد استفاده 2- 2
از  فهاي مختل برداري و نقشه نمونهمربوط به تاریخ  5ماهواره لندست  TMهاي سنجده  جام این تحقیق از دادهانجهت 

هاي  اطالعات نقشه. برداري شد بهره 1:50000 ها در مقیاس راه  ، نقشه موقعیتDEMمنطقه، نقشه  جمله نقشۀ توپوگرافی
 "نهایتا. خطاهاي موجود با تطابق تصویر به نقشه رفع گردید ه است ویر قرارگرفتاومبناي اعمال تصحیح هندسی تص افیتوپوگر

هاي  متناسب با وسعت منطقه و تیپ .پیکسل رسید و قابلیت استفاده از تصاویر فراهم گردید از نیم میزان این خطا به پایین تر
اي همگن بودند اقدام به  ها که معرف منطقه یتدر هریک از سا تعیین و بندي به روش شبکه سایت مطالعاتی 40گیاهی 

صورت  1390گیاهان و در فروردین ماه  فنولوژي ها متناسب با گیري اندازه  .گردید برداري و استخراج اطالعات زمینی نمونه
 . شد نسبت به هم مستقردرجه 120متري با زاویه 100کت ستران 3ها با تعیین نقطه مرکزي  یتدر هریک از سا. گرفت
گیري از  سپس محاسبات اولیه انجام و با بهره .گیري شد صورت دقیق اندازه ها به کتسگیاهی در طول تران پوشش  جتا
تحلیل و محاسبات الزم جهت بررسی همبستگی بین تاج  Spss و Idrisi   ي مختلف تصویر و استفاده از نرم افزارهايباندها

پس با استفاده از س وها نیز بررسی  در گام بعد این همبستگی براي شاخص. پوشش با باندهاي مختلف صورت پذیرفت
عالوه بر  ،هاي ماهواره بررسی امکان استفاده از داده .دیتعیین گرد از آزمون پیرسون مدل این روابط و استفاده رگرسیون ساده

یابی به باالترین همبستگی و  جهت دست. صورت پذیرفتنیز  مرتعی گسترده منطقه   تیپ4صورت جداگانه براي  هب ،کل منطقه
عی پارامترهاي پوشش گیاهی و میزان واق هاي پوشش ، بررسی ارتباط شاخص)SE(ن و کاهش خطاي استاندارد یتب  ضریب

صورت تصادفی و مراجعه به  نقطه به 40پس از این مرحله با تعیین . سنجی ارائه معادالت غیرخطی انجام گردید جهت امکان
  . ها به نرم افزار، صحت سنجی صورت پذیرفت تاجی در این نقاط و معرفی آن عرصه و تعیین میزان پوشش

  
  به تفکیک هر تیپ برداري هاي نمونه ی در سایتهاي زمین نتایج برداشت داده:   4جدول

  سایت  تیپ گیاهی  پوشش تاج  سایت  تیپ گیاهی  پوشش تاج
24  Hamada.salicornica  21  23/30  Amygdalus scoparia / Artemisia 

lehmania  
1  

73/23  Zygophillum euryptrum – Artemisia 
santolina  

22  1/24  Artemisia lehmania- gallonia.sp  2  
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24/30  Artemisia sieberi  23  1/33  Amygdalus scoparia  3  
27/20  Artemisia sieberi  24  01/33  Pistacia atlantica/ Artemisia lehmania  4  
23/30  Artemisia lehmania  25  41/22  Artemisia lehmania  5  
82/47  Artemisia lehmania  26  05/32  Artemisia lehmania  6  

26  Artemisia lehmania  27  4/15  Zygophillum euryptrum  7  
01/33  Amygdalus scoparia/ Artemisia lehmania  28  1/17  Zygophillum euryptrum  8  

44  Amygdalus scoparia/ Artemisia lehmania  29  2/24  Zygophillum euryptrum – Artemisia 
santolina  

9  
38  Artemisia lehmania  30  27/24  Artemisia sieberi  10  

9/22  Zygophillum euryptrum  31  36/32  Artemisia lehmania  11  
74/20  Salsola tomentosa  32  27/32  Amygdalus scoparia / Artemisia 

lehmania  
12  

8/19  Hamada.salicornica  33  9/35  Artemisia lehmania  13  
8/19  Artemisia sieberi  34  21/24  Pistasia atlantica - Amygdalus 

scoparia  
14  

21/17  Artemisia sieberi  35  1/19  Amygdalus lysiudes  15  
37/32  Artemisia santolina  36  64/20  Amygdalus lysiudes  16  
8/20  Zygophillum euryptrum – Hamada 

salicornica  
37  32/28  Artemisia lehmania  17  

15  Haloxilon persicum  38  22/20  Artemisia sieberi  18  
2/26  Haloxilon persicum - Zygophillum 

euryptrum  
39  12/19  Amygdalus scoparia / Artemisia 

sieberi  
19  

2/18  Zygophillum euryptrum  40  46/23  Artemisia sieberi  20  

  
 هاي گیاهی شاخص 2- 2- 3

درج  4هاي مورد استفاده در جدول  شاخص. ستفاده شدشاخص گیاهی ارائه شده توسط محققین مختلف ا 36در این مطالعه از 
   .شده است

  
  هاي گیاهی استفاده شده در تحقیق شاخص  :3لجدو

TSAVI2 SARVI1 PVI  MSI IPVI BI 
TVI SAVI PVI1 NDVI LAI DVI 
VI1  SAVI1 PVI2 NDVIab LWCI(IR) EVI 
VI5  SBI RATIO NRR MIRV1 GEMI 
VI6  TNDVI RVI(NIR) Pd311 MSAVI1  GNDVI1 

VI14  TSAVI1 SARVI  Pd312 MSAVI2 GVI 

  
  :نسبت گیري طیفی 2- 2- 4

هاي مربوط به  خت، پیکسلل  خاك درصدها در خصوص  و با کمک اطالعات برداشت شده از سایت NDVIبا ایجاد شاخص 
رزش طیفی باند مادون قرمز و تعریف ا Excel ها به محیط نرم افزار با ورود این داده .شدخت روي تصویر حاصله معین لخاك 

  .بررسی شد Y=a*صورت  بهآنها  عنوان متغیر مستقل رابطه بین هو ارزش طیفی باند قرمز ب) y(عنوان متغیر وابسته  هب
 )خت در باند قرمزلارزش طیفی خاك ( TM3=xو )خت در باند مادون قرمزلارزش طیفی خاك ( TM4=y که در آن
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  نتایج -3
  تاجی پوشش باندها وی همبستگی بین سربرحاصل از نتایج  3- 1

پوشش محدوده مورد مطالعه و باندهاي تصویر و همچنین بررسیاین همبستگس در هریک  با بررسی همبستگی بین میزان تاج
  ):5جدول(هاي گیاهی منطقه نتایج ذیل حاصل گردید از تیپ

  
  پوشش تاجیدرصد  ابصورت مستقل ب نتایج بررسی همبستگی بین باندها:   5جدول

 تیپ هاي مختلف کل محدوده  باند  ردیف
Artemisia 

lehmaniana  
Amygdalus lysiudes - 
Artemisia lehmaniana  

Artemisia 
sieberi  

Zygophillum 
euryptrum  

1  TM1 **612/0 n.s064/0 n.s167/0 n.s18/0 n.s46/0 
2  TM2 **576/0 n.s124/0 n.s23/0 n.s097/0 n.s88/0 
3  TM3 **572/0 n.s135/0 n.s77/0 n.s461/0 n.s664/0 
4  TM4 n.s32/0 n.s56/0 *56/0 n.s557/0 n.s632/0 
5  TM5 n.s266/0 n.s342/0 n.s407/0 n.s185/0 n.s172/0 
6  TM7 **467/0 n.s46/0 n.s46/0 n.s146/0 n.s144/0 

  داري عدم معنی: n.s            %  5دار در سطح  معنی*:          %    1دار در سطح معنی**: 
  

محققین . دهد تاجی نشان می را در برآورد پوشش TMهاي سنجنده  ویژه باند اي به هاي ماهواره این نتایج کارایی داده
هاي  ها لزوم استفاده از شاخص داري آن ها و سطح معنی اما پایین بودن نسبی همبستگی. اند متعددي این کارایی را نشان داده

  .ها، این آنالیز نیز انجام و نتایج در ادامه ارائه شده است سازد که در ادامه روند با تولید شاخص هی را بیشتر نمایان میگیا
 

 تاجی پوششدرصد  با گیاهی ی همبستگی بین شاخص هاسربر 3- 2
 

  تاجی در منطقه مورد مطالعه ها با پوشش همبستگی شاخص:  6جدول
 یپ هاي مختلفت کل محدوده  گیاهی شاخص  ردیف

Artemisia 
lehmania  

Amygdalus lysiudes - 
Artemisia lehmania  

Artemisia 
sieberi  

Zygophillum 
euryptrum  

1  BI 
n.s 426/0 n.s197/0 n.s562/0 n.s158/0 *8/0 

3  DVI 
n.s 817/0 **9/0 n.s 79/0 n.s061/0 n.s539/0 

4  EVI 
**843/0 **89/0 n.s 73/0 n.s557/0 n.s66/0 

5  GEMI 
n.s 621/0 **845/0 *84/0 n.s185/0 n.s6/0 

6  GNDVI1 
n.s 592/0 n.s 775/0 n.s8/0 n.s146/0 n.s767/0 

7  GVI 
n.s009/0 n.s649/0 n.s8/0 n.s355/0 n.s7/0 

8  IPVI 
**851/0 **89/0 *81/0 n.s1/0 n.s531/0 

9  LAI 
**851/0  n.s 87/0 n.s 79/0 n.s1/0 n.s531/0 

10  LWCI 
n.s293/0 n.s128/0 n.s107/0 n.s25/0 n.s261/0 

  داري عدم معنی:  N.S       %       5دار در سطح  معنی*:          %    1دار در سطح معنی**: 
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  تاجی در منطقه مورد مطالعه ها با پوشش همبستگی شاخص:  6جدولادامه 
 تیپ هاي مختلف کل محدوده  گیاهی شاخص  ردیف

Artemisia 
lehmania  

Amygdalus lysiudes - 
Artemisia lehmania  

Artemisia 
sieberi  

Zygophillum 
euryptrum  

11  MIRVI1 
n.s064/0 n.s282/0 n.s829/0 n.s508/0 n.s309/0 

12  MSAVI1 
**851/0 **87/0 *78/0 n.s099/0 n.s531/0 

13  MSAVI2 
**851/0 **86/0 *8/0 n.s094/0 n.s531/0 

14  MSI 
n.s282/0 n.s121/0 n.s137/0 n.s246/0 n.s285/0 

15  NDVI 
**851/0 n.s 75/0 n.s 77/0 n.s1/0 n.s531/0 

16  NDVIab 
**851/0 n.s 7/0 n.s 72/0 n.s1/0 n.s531/0  

17  NRR 
**849/0 **85/0 n.s 89/0 n.s107/0 n.s531/0 

18  Pd311 
n.s071/0 n.s227/0 n.s671/0 n.s124/0 n.s888/0 

19  Pd312 
n.s 349/0 n.s186/0 n.s77/0 n.s185/0 n.s835/0 

20  PVI 
n.s 786/0 n.s 849/0 *88/0 n.s154/0 n.s088/0 

21  PVI1 
n.s 817/0  n.s 849/0 n.s 87/0 n.s104/0 n.s088/0 

22  PVI2 
n.s277/0 n.s557/0 n.s314/0 n.s35/0 n.s36/0 

23  RATIO 
**849/0 **86/0 *8/0 n.s107/0  n.s531/0 

24  RVI 
**849/0 **85/0 *8/0 n.s107/0 n.s531/0 

25  SARVI 
**493/0 n.s338/0 n.s 861/0 n.s231/0 n.s71/0 

26  SARVI1 
n.s 652/0 n.s57/0 n.s7/0 n.s151/0 n.s0864/0 

27  SAVI 
n.s 844/0 n.s 88/0 n.s 88/0 n.s823/0 n.s535/0 

28  SAVI1 
n.s 851/0 n.s 88/0 n.s 89/0 n.s14/0 n.s531/0 

29  SBI 
n.s205/0 n.s207/0 n.s162/0 n.s018/0 n.s82/0 

30  TNDVI 
**851/0  n.s 79/0 *88/0 n.s1/0 n.s531/0 

31  TSAVI1 
**846/0 **865/0 *89/0 n.s12/0 n.s586/0 

32  TSAVI2 
**845/0 **88/0 *86/0 n.s1/0 n.s527/0 

33  TVI 
**851/0  n.s 84/0 n.s 8/0 n.s097/0 n.s531/0 

34  VI1 
n.s191/0 n.s398/0 n.s8/0 n.s244/0 n.s58/0 

35  VI5 
n.s068/0 n.s3/0 n.s812/0 n.s504/0 n.s336/0 

36  VI6 
n.s064/0 n.s282/0 n.s829/0 n.s508/0 n.s309/0 

37  VI14 
n.s065/0 n.s148/0 n.s529/0 n.s106/0 n.s449/0 

  داري عدم معنی:  N.S       %       5دار در سطح  معنی*:          %    1دار در سطح معنی**: 
  

هاي حاصل  صحت سنجی مدلو گیاهی  ها و پارامترهاي پوشش شاخص ینآنالیز رگرسیون خطی ساده بنتایج  3- 3
  از رگرسیون

و هریک از  مراتع جیهاي پوشش تا ي ویژگیگیر هاي مناسب اندازه با هدف بررسی رابطه رگرسیون و انتخاب شاخص
 )x(هاي گیاهی بعنوان متغیر مستقل و شاخص) y(عنوان متغیر وابسته  هتاجی و تولید ب ، با قراردادن پوششهاي مرتعی تیپ

تفاده باندهایی که باالترین همبستگی را نشان داده بودند اسو هاي گیاهی  در این مرحله از شاخص .مطالعه الزم صورت پذیرفت
هاي شاهد و  برآورد شده از سطح سایت یتاج به منظور صحت سنجی نتایج حاصل از مرحله قبل ، میانگین پوشش. گردید

استفاده  SPSSدر محیط  Ttest بود از آنالیز 2به 2این مقایسه  که اجاز آن. میزان حاصل از مدل رگرسیون مورد مقایسه گرفت
  .)10و 9، 8، 7جداول(  .ول   قید شده استادر جدسنجی  صحتن آزمو آنالیز رگرسیون ونتایج . گردید
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  ها در برآورد  پوشش تاجی هاي حاصل از رگرسیون خطی باندها و شاخص مدلصحت سنجی نتایج :  7جدول
اشتباه   مدل رگرسیون  گیاهی شاخص  ردیف

  برآورد
اشتباه   مدل رگرسیون  گیاهی شاخص  ردیف

  برآورد
1  TM1 -.5934*TM1+91.181 906/1 10  NDVIab 

1.8546*NDVIab-217 607/1 
2  TM2 -.8344*TM2+78.543 617/1 11  NRR 104.98*NRR+20.711 607/1 
3  TM3 -.5385*TM3+70.062 59/1 12  RATIO 104.91*RATIO-84.266 22/1 
4  EVI -341*EVI+20.715 6/1 13  RVI 104.98*RVI-84.266 22/1 
5  IPVI 

471.07*EPVI-215.14 8/1 14  SARVI 
284.19*SAVI+20.302 22/1 

6  LAI 
48.756*LAI+113.67 607/1 15  TNDVI 

2.3544*TNDVI-215.14 32/1 
7  MSAVI1 

161.8*MSAVI1+20.401 606/1 16  TSAVI1 
-17.21*TSAVI1+142.28 3/1 

8  MSAVI2 130.38*MSAVI2+20.142 607/1 17  TSAVI2 -17.023*TSAVI2+141.69 29/1 
9  NDVI 235.5*NDVI+20.398 607/1 18  TVI 349.48*TVI-226.85  22/1 

  داري عدم معنی:  N.S       %       5دار در سطح  معنی*:          %    1دار در سطح معنی**: ي
  

  Artemisia lehmaniaتاجی در تیپ  هاي حاصل از رگرسیون خطی در برآورد  پوشش مدل صحت سنجینتایج بررسی :    8جدول
اشتباه   مدل رگرسیون  گیاهی شاخص  ردیف

  برآورد
اشتباه   مدل رگرسیون  گیاهی شاخص  ردیف

  برآورد
1  DVI 

1.1575*DVI+22.08 9/2 7  NRR 
88.817*NRR+25.105 05/2 

2  EVI 
-288.2*EVI+25.181 02/2 8  RATIO 

88.817*RATIO-63.712 8/2 
3  GEMI -.0215*GEMI+19.126 3/2 9  RVI 

88.817*RVI-63.712 75/1 
4  IPVI 412*EPVI-281.76 9/1 10  TSAVI1 -15.836*TSAVI1+136.52 75/1 
5  MSAVI1 

141.61*MSAVI1+24.636 8/1 11  TSAVI2 
-15.594*TSAVI2+135.56 95/1 

6  MSAVI2 
2.6631*MSAVI2+11.461 1/2         

  داري یعدم معن:  N.S       %       5دار در سطح  معنی*:          %    1دار در سطح معنی**: 
  

 / Amygdalus lysiudesها در برآورد  پوشش تاجی در تیپ  هاي حاصل از رگرسیون خطی شاخص مدلصحت سنجی نتایج :   9جدول
Artemisia lehmani  

اشتباه   مدل رگرسیون  گیاهی شاخص  ردیف
  برآورد

اشتباه   مدل رگرسیون  گیاهی شاخص  ردیف
  برآورد

1  GEMI -.0213*GEMI+22.872 3/2 6  RATIO 
60.941*RATIO-31.77 2/2 

2  IPVI 
227.86*EPVI-110.15 2 7  RVI 

60.491*RVI-31.77 3/2 
3  MSAVI1 

95.578*MSAVI1+28.784 74/1 8  TNDVI 
1.3893*TNDVI-110.15 4/2 

4  MSAVI2 78.702*MSAVI2+28.397 95/1 9  TSAVI1 -10.569*TSAVI1+103.3 9/1 
5  PVI 

1.25*PVI+30.567 01/2 10  TSAVI2 
-10.411*TSAVI2+102.71 95/1 

 داري عدم معنی:  N.S       %       5دار در سطح  معنی*:      %    1دار در سطح معنی**: 
  

  Zygophillum euryptrumهاي حاصل از رگرسیون خطی در برآورد  پوشش تاجی در تیپ  مدلصحت سنجی نتایج :  10جدول
  رداشتباه برآو  مدل رگرسیون  گیاهی شاخص  ردیف

1  BI -12.33*BL+81.901 2/2 
  داري عدم معنی:  N.S       %       5دار در سطح  معنی*:          %    1دار در سطح معنی**: 
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  آنالیز رگرسیون چند متغیرهنتایج  3- 4

ت رسیدن با توجه به اینکه باندها و شاخص هاي متعددي با پارامترهاي پوشش تاجی و تولید همبستگی نشان دادند ، جه
  .به باالترین همبستگی ممکن از اعمال رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده گردید

گیري تمامی باندها آنالیز رگرسیون چندگانه به روش  در مرحله نخست با بهره. رگرسیون چند گانه  به دو روش اجرا شد
مدل .قادر به حصول در مدل برتر می باشند 4،  3،  1 نتایج نشان داد در مورد پوشش تاجی ، باندهاي.گام به گام انجام شد

  .حاصله بصورت ذیل ارائه میگردد
  

 تاجی نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره در برآورد  پوشش:    11جدول
  اشتباه برآورد  ضریب تبیین R  مدل رگرسیون  گیاهی باند یا شاخص

TM1,TM3,TM4 Y=58.143-0.441TM1  +1.184TM4  -1.042TM3 0.879**  0.773 3.834 
  داري عدم معنی:  N.S       %       5دار در سطح  معنی*:          %    1دار در سطح معنی**: 

  
هایی که باالترین همبستگی  بررسی حضور همزمان شاخص ها در مدل چندگانه برآورد پوشش تاجی با استفاده از شاخص

مدل هاي تک شاخص قابل برآورد بوده و مدل ترکیبی ، همبستگی باالتري  را نشان دادند نشان داد که پوشش تاجی صرفا با
  .نشان نمی دهد

  :نتایج بررسی امکان ارائه معادالت غیرخطی  3- 5
سنجی ارائه معادالت غیرخطی  گیاهی و میزان واقعی پارامترهاي پوشش جهت امکان هاي پوشش بررسی نوع ارتباط شاخص

در نهایت . توابع نمایی، لگاریتمی، پلی گون و غیره استفاده و نتایج با معادالت خطی مقایسه شدبه این منظور از . انجام گردید
  باالتر و خطاي کمتر تعیین و به عنوان الگوي جدید در هر مورد معرفی گردیدند R2معادالت با ارائه 

 
 نتایج بررسی امکان ارائه معادالت نوع دوم در برآورد پوشش تاجی: 12جدول

ضریب   عادله نوع دومم  شاخص
  تبیین

ضریب   معادله نوع دوم  شاخص
  تبیین

IPVI y = 43.893x2 + 122.42x + 20.306 0.7243  NDVI y = 73.221x2 + 149.61x + 20.506 0.7109  
LAI y = -106.38x2 + 246.63x + 20.27 0.7244  NDVIab y = 247.52ln(x) - 1119.6 0.7244  

MSAVI1 y = -0.0066x2 + 3.6302x - 336.35 0.7244  TNDVI y = 0.0053x2 - 1.3748x + 102.88 0.3296  
MSAVI2 y = -106.38x2 - 246.63x + 20.272 0.7244     

  
  :صحت سنجی نقشه هاي تولید شده  6-3

ول درج هاي تولیدي شد و نتایج در جد کلی نقشه کاپا و دقت استفاده از آن اقدام به تعیین ضریب خطا، با با تهیه ماتریس
  .صورت پذیرفت Spss19افزار   جهت دستیابی به حداکثر دقت در تعیین ضریب کاپا و دقت کلی، این فرایند در محیط نرم.گردید
  

  نتایج صحت سنجی نقشه هاي تولید شده:  14جدول
  79/0  ضریب کاپا
  83/0  دقت کلی
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  :گیري بحث و نتیجه -4
محققین . دهد تاجی نشان می را در برآورد پوشش TMهاي سنجنده  ژه باندوی اي به هاي ماهواره این نتایج کارایی داده

 TM4و  TM3در مطالعه پوشش در مراتع یزد دریافتند  1379خوانین زاده و خواجه الدین . اند متعددي این کارایی را نشان داده
را در برآورد تاج پوشش و  TMسنجنده  7و  5نیز کارایی باندها  1994ارزانی و همکاران در . دهند باالترین کارائی را نشان می

 ،IPVI ،LAI ،MSAVI1 ،MASAVI2 ،NDVIهاي  در مجموع باالترین همبستگی مربوط به شاخص. تولید نشان دادند
NDVIab ،NRV ،SAVI1 و TNDVI  هایی  دهد، غالب شاخص ها نشان می بررسی شاخص. باشد می 85/0با همبستگی بیش از

ها است که از ترکیب و تلفیق باندهاي قرمز و مادون قرمز  اي از شاخص اند، دسته پوشش نشان داده که همبستگی باالیی با
لذا عدم توجه به این قسمت از . گیرد لخت صورت می در مناطق خشک بخشی از بازتاب نور توسط خاك .اند نزدیک ایجاد شده

هایی که این بخش را مورد  و در مقابل استفاده از شاخص .دهد شدت تحت تأثیر قرار می بازتاب کارایی مطالعه پوشش را به
نتایج . اند هاي خط خاك از این دسته هاي هیبرید و شاخص شاخص. تواند کارایی مطالعه را افزایش دهند اند، می توجه قرار داده

با نتایج نشان  2005در  Sing مطالعات. اند گیاهی نشان داده هایی از این نوع همبستگی باالیی با پوشش دهد شاخص نشان می
گیاهی  توان در مطالعات پوشش ها در کویر، کمترین خطا را دارند و می براي مطالعه برخی گونهNDVI  ،SAVI ، MSAVI2  داد

با مطالعه منطقه مشابه  1389همچنین راهداري و همکاران نیز در . ها اعتماد نمود در این مناطق به نتایج حاصل از کاربرد آن
با میزان پوشش تاجی می  76/0داراي ضریب همبستگی باالتر از  RVIو  SAVI ،NDVI ،TSAVI1حاضر، نشان دادند  مطالعه

را در برآورد پوشش  PVIو  SAVI  ،MSAVI1کارایی و قابلیت استفاده از شاخص هاي  2009ارزانی و همکاران همچنین  .باشد
   .گیاهی مراتع ایران مورد تأکید قرار داده اند

 Artemisiaهاي متعدد در تیپ  در مقابل همبستگی  Artemisia sieberiگیاهیها در تیپ  وجود همبستگی شاخص عدم

Lehmania  و یاAmygdalus lysiudes / Artemisia lehmania  دهد که نوع رنگدانه در میزان بازتاب و در نتیجه  نشان می
داراي برگ هاي سبز متمایل به نقره اي و سفید بوده و رنگدانه سبز   Artemisia sieberiها موثر است، چرا که  کارایی شاخص

  آن نسبتاً ضعیف است، اما گونهArtemisia Lehmania تر بازتاب کامالً متمایز با خاك اطراف را ایجاد  با رنگ سبز نسبتاً قوي
هاي سبز کامالً مشخص به این  رگبا قدرت ایجاد شاخه و ساقه افراشته و ب Amygdalus Lysiudesنماید وجود گونه  می

  .فرآیند کمک شایانی نموده است
بارندگی در این مناطق در حالت طبیعی و . تر واقع شده است اي منطقه، در ارتفاعات نسبتاً پایین فرم رویشی درختچه

ها و  ي متاثر از این گرادیانها میزان متوسط ساالنه اتفاق افتاده و عدم وجود گرادیان موثر نظیر ارتفاع سبب شده است، بارش به
وجود چند سال خشکسالی در . هاي عادي وابسته گردد مشابه شرایط کوهستان در منطقه رخ نداده و رشد گیاه صرفاً به بارش

هاي دائمی نظیر ریشه و توده  ویژه گونه قیچ که براي بقا اقدام به توسعه قسمت منطقه و خصوصیات ذاتی این دسته ازگیاهان به
. پوشش کاهش یابد دار نسبت به حجم توده زنده و سطح تاج هاي سبز و کلروفیل نمایند، سبب شده است تولید برگ می خشبی

با کاهش شاخص سطح برگ در این فرم رویشی، بازتاب تحت تأثیر قرار گرفته و قدرت تمایز با محیط اطراف نیز کاسته شده 
 Zygophillum euryptrumگیاهی  تیپ. ه در این فرم نسبتاً کم باشدهاي مطلوب حاصل لذا بدیهی است تعداد شاخص. است

لذا در این تیپ نیز از تعداد شاخص هایی . که با حضور فرم رویشی درختچه اي ایجاد شده است، از این قاعده پیروي می نماید
 . که همبستگی با پوشش را نشان می دهند به شدت کاسته شده است

  
  منابع
 

هاي ماهواره لندست  بررسی امکان تهیه نقشه پوشش گیاهی با استفاده از داده. 1379 .الدین، ج و خواجه. خوانین زاده، ع - 1
TM صفحه 103نامه کارشناسی ارشد مرتعداري، دانشگاه صنعتی اصفهان،  پایان، در منطقه نیریز یزد.  

یاهی مراتع حفاظت شده جهان ام در برآورد درصد پوشش گ- کاربرد شاخص هاي گیاهی سنجنده تی. 1379. سپهري، ع - 2
  .  271- 259):1(5مجله منابع طبیعی ایران، . نما، گرگان
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