
 پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران-فصلنامة علمي

 )1386( 289-301، صفحة 3، شمارة 14جلد 

 
 ها در خشكسالي+ETMلندست ماهواره اي محدوديت ايجاد نقشه پوشش گياهي توسط تصاوير 

 
  3ثواقبيومحمدحسين 2حسن رحيميان، محمد1جالل عبداللهي

 .يزداستان نابع طبيعي عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و م -1
 .كارشناس مركز ملي تحقيقات شوري-2
 .يزداستان كارشناس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي -3

 10/12/1385:تاريخ پذيرش 07/12/1384:تاريخ دريافت
 

 چكيده
ده از يك تنك بودن پوشش گياهي مناطق خشك و داشتن زمينه خاكي باعث شده است كه تكنيك سنجش از دور با استفا

 شاخصهاي مختلف گياهي و خاك و استفاده تلفيقي ازير واقعي درصد پوشش گياهي نباشد شاخص قادر به نشان دادن مقاد
اما بدست . گيرد  تجزيه و تحليلهاي آماري صورت ميتعيين درصد مشاركت هر شاخص با استفاده از. ي بهتري داشته باشدكارآي

 به ماهيت متغير هاي مستقل، شرايط محيطي  قوي آماريعالوه بر همبستگي) شش گياهيپو( وابسته متغيرآمدن نقشه مناسب 
بررسي محدوديتهاي هدف از اجراي اين تحقيق  .بزي گياهان درآن سال بستگي داردحاكم بر منطقه و ميزان شادابي و سرس

مناطق خشك در دو سال ش گياهي يه نقشه پوشجهت تهخطي  چند متغيرهو مدل رگرسيون  +ETMتصاوير ماهواره اي لندست 
،  گياهي و خاك شاخصهاي مختلف،با بكارگيري تلفيقي داده هاي ماهواره اي بدين منظور ،باشد  ميبا بارندگي متفاوت
 جهت . منطقه ندوشن واقع در استان يزد شده استپوشش گياهي، اقدام به تهيه نقشه  و اطالعات صحراييفاكتورهاي محيطي
 اين كار براي . استفاده شدچند متغيرهب بين متغيرهاي مستقل و ميزان پوشش گياهي، از روش رگرسيون خطي ايجاد رابطه مناس

بدست  انجام و نتايج ) به عنوان سال پرباران1381 به عنوان يك سال كم باران و 1379( دو سال مختلف از نظر ميزان بارندگي
 و 3/93 امكان ساخت نقشه پوشش گياهي با ضرايب تبيين تصحيح شده  آماري بيانگرتجزيه و تحليلهاي.گرديد مقايسه آمده

 غير 1379ي نشان داد كه توليد نقشه مناسب پوشش گياهي براي سال ولي نتايج نهاي.  بود1381 و 1379  براي سالهاي7/90
 .ني بارندگي مربوط شدآن يععامل اصلي نيز به دليل اين امر به ماهيت متغيرهاي سازنده نقشه در اين سال و  .ممكن است

اي ساخت نقشه در چنين برقراري يك ارتباط رگرسيوني قوي، شرط الزم و كافي برهمچنين نتايج اين تحقيق نشان داد كه 
تواند صحت مدل آماري مورد نظر را به اثبات   با دقت قابل قبول ميپوشش گياهي بلكه بدست آمدن نقشه ،باشد شرايطي نمي

 .برساند
 +ETM، سنجنده چند متغيرهرگرسيون ، خشكسالي، پوشش گياهي، سنجش از دور :دي كليهايواژه

 
 مقدمه

ر مناطق خشك از اهميت فوق  دپوشش گياهي
اين پوششها وابستگي فراوان به . اي برخوردار است العاده

 سريع به شرايط محيطي حاكم بر آن دارند و واكنش

. دي از خود نشان مي دهنتغييرات شرايط آب و هواي
ت جوي باعث شادابي كه مقدار اندكي از نزوال وريط هب

يكي  نقش باران به عنوان ،بنابراين. گردد مضاعف آنها مي
. قابل چشم پوشي استاز منابع تأمين آب اين پوششها غير
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واكنشهاي پوشش گياهي در چنين مناطقي بصورت تغيير 
 در بازتابش طيفي آنها در نتيجهدر سبزينه و شادابي و 

كه پوشش دو سال خشكسال و  طوري هب. خص مي شودمش
 .ترسال به وضوح از يكديگر متمايز مي شوند

 كه قادر به بيان اين تغييرات مي روشهايييكي از 
سنجش از دور پوشش گياهي .  سنجش از دور است،باشد

بر پايه بازتابش طيفي گياهان مختلف با جنس و شرايط 
تابع زمان و مكان سبزينه متفاوت استوار مي باشد كه 

هاي ماهواره  زتابشهاي طيفي توسط سنجندهبا. خاص است
آنها در باندهاي مختلف مقادير عددي  و اي ثبت مي شوند

عالوه بر تك باندها، . ها ظهور مي يابند آن سنجنده
هاي نمايش بهتر و بارزتري از بازتابشنيز قادر به  شاخصها

هاي ب نسبتشاخصها از تركي.  مي باشندطيفي ثبت شده
مختلفي از تك باندها حاصل شده اند و در كمي و كيفي 

 ,Tucller( كمك زيادي مي كنندپوشش گياهيكردن 

 از نظر ماهيتي وابسته به باندهاي تشكيل بنابراين).1989
 سرسبزي مختلف هاي گياهان با درجه. دهنده خود هستند

 ثبت ،بنابراين. داراي بازتابشهاي متفاوتي هستند
 نيست ي ممكنسط يك باند به تنهايت آنها توخصوصيا
 . ي مي باشداستفاده از شاخص ضرور وبنابراين

پوشش گذار بر بارندگي به عنوان مهمترين عامل تأثير
 هر باند و DN مناطق خشك، باعث تغيير در گياهي

كه مطالعه مقادير عددي  طوري هب. شود شاخص  مي
 توجه به شرايط پيكسلها در هر باند و يا شاخص بايستي با

مناطق اين نكته در . ن منطقه انجام گيردمحيطي حاكم بر آ
 محدوديتي در استفاده از تصاوير ماهواره اي پرباران،
ولي بروز . كند  تهيه نقشه پوشش گياهي ايجاد نميجهت

ي در يك منطقه، سالي و تغييرات آب و هواي يك خشك
ار رد نظر را دشوساخت نقشه پوشش گياهي با دقت مو

 پوشش گياهي بواسطه كاهش نوسانهاي. مي سازد
سيماي  بارندگي در مناطق خشك به قدري شديد است كه

 و تغييرات عمده در كند ميظاهري منطقه را دگرگون 
بازتابش طيفي پوشش گياهي باقيمانده بوجود مي آورد و 
اطالعات حاصل از سنجش از دور منطقه را با تغييرات 

 در چنين شرايطي كارآيي يا عدم .جه مي سازداساسي موا
ي باندها و شاخصهاي مختلف به ماهيت و اجزاء كارآي

كه يك شاخص  طوري هب. تشكيل دهنده آنها وابسته است
 در بعضي شرايط مناسب است و پوشش گياهيبراي بيان 
به . شود ايط ديگري نامناسب تشخيص داده ميبراي شر

ه است كه  نشان دادNDVI مطالعه شاخص ،عنوان مثال
در و داراي دقت كمتر ها سالي خشكدر اين شاخص 
نسبت داراي دقت باالتر ) بارندگي مناسب( شرايط خوب

 زمينه نيز خاك). 1376ارزاني، (باشد ساير شاخصها ميبه 
كه در منطقه  طوري هثر است، بدر بروز چنين رفتارهايي مؤ

 % 15 كمتر از پوشش گياهيجازموريان و در شرايطي كه 
 ثابتيبراي تمام نقاط نقشه عدد    NDVIده است، مقداربو

 محقق چنين نتيجه گرفته است كه وقتي.  استبوده
 و غالب مي شود خاك زمينه ،است پوشش گياهي ضعيف

شود و در  در تصوير ميگياهي مانع از انعكاس پوشش 
 اديرق م دارايهمنطق تمام شود و  كم ميNDVIنتيجه 
NDVIاستفاده از شاخص وي.گردد مي  مشابهي  NDVI 

 .)1375الدين،  خواجه(كند در مناطق خشك را توصيه نمي
برخي محققان استفاده از شاخصهاي ديگري براي نمايش 

به .  در مناطق خشك را توصيه كرده اندپوشش گياهي
ي به شاخص ،  Pichup & Chewings,1997عنوان نمونه 

هاي  هرا با استفاده از داد PD54=(band4-band5)نام 
اين اند كه  گزارش نمودهساخته و. اس.اس.ام لندست

همبستگي نزديكي با درصد پوشش گياهي در شاخص 
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 مناطق خشك داشته است و باعث كاهش اثرات مراتع
. شده است  گياهيخاك زمينه در برآوردهاي پوشش

همزمان از چندين شاخص باعث گاهي استفاده 
كه  طوري هد، بگيري بهتر در چنين مواردي مي شو نتيجه

شاخصهاي مختلف در كنار يكديگر قرار گرفته و همگي 
. ه سهيم هستند آن منطقپوشش گياهيدر تشخيص ميزان 

ها و تعيين سهم هر يك آنها براي تشخيص بهترين شاخص
 يك منطقه با استفاده از پوشش گياهيبيان خصوصيات 

 امكان پذير چند متغيرهروشهاي آماري مانند رگرسيون 
 ، نكته قابل توجه در مورد استفاده از اين قبيل روشها.است

اين است كه برقراري يك ارتباط رگرسيوني قوي، شرط 
 در چنين پوشش گياهيالزم و كافي براي ساخت نقشه 

 پوشش گياهي بلكه بدست آمدن نقشه باشد؛ شرايطي نمي
تواند صحت مدل آماري مورد نظر  با دقت قابل قبول، مي

 .ساندرا به اثبات بر
اي  هاي ماهواره در اين تحقيق با بكارگيري تلفيقي داده

و شاخصهاي مختلف، اطالعات صحرايي و فاكتورهاي 
 منطقه ندوشن پوشش گياهيمحيطي، اقدام به تهيه نقشه 

اين كار براي دو سال . واقع در استان يزد شده است

نجام شده و به مختلف از نظر ميزان بارندگي روي منطقه ا
هدف .  در دو سال پرداخته شده است نتايج حاصلمقايسه
از اجراي اين تحقيق ارزيابي قابليت تصاوير ماهواره اصلي 

 چند متغيرهو مدل رگرسيون خطي  +ETMاي لندست 
مناطق خشك در دو سال يه نقشه پوشش گياهي جهت ته

  مدلدستيابي بههمچنين .  مي باشدبا بارندگي متفاوت
اي با توجه به درصد   ماهواره اطالعاتمناسب بكارگيري

از اهداف ديگر اين مناطق خشك  كم پوشش گياهي در
 .تحقيق است

 
 روشها مواد و

 محل مورد مطالعه

 در استان يزد مي باشد كه در حوزه آبخيز ندوشن
 24 عرض شمالي و o32 04 تا o31 46محدوده جغرافيايي 

o53 47 تا o531شكل ( طول شرقي واقع شده است .(
 حداكثر ارتفاع  است و هكتار60000اين منطقه  مساحت

 .باشد  متر مي1700 متر و حداقل آن 3367از سطح دريا 
 .  درصد متغير است75 تا 1/0شيب منطقه مطالعاتي از 

 

 
 ماهواره لندست و نقشه تركيب رنگي  نقشه استاني،يرانا مشخص شده بر روي نقشه  منطقه مورد مطالعه-1شكل 
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آمار هواشناسي منطقه مورد مطالعه نشان داد كه سالهاي 
 سالهاي كامالً متمايز از نظر ميزان بارندگي 1381 و 1379
 با متوسط بارندگي 1379در اين تحقيق از سال . بودند

 با 1381سال و از سال   ميليمتر به عنوان خشك5/55
 نامبرده شده  ميليمتر به عنوان ترسال164متوسط بارندگي 

 .است
 تحقيقروش -

شامل منابع اطالعاتي استفاده شده در اين تحقيق 

 و 1379ي در دو سال اطالعات برداشت شده صحراي
، نقشه توپوگرافي موجود از منطقه و تصاوير 1381

نمودار .  ماهواره اي مربوط به دو سال مورد مطالعه بودند
ام اين  مراحل مختلف انج2ترسيم شده در شكل شماره 

اين مراحل بر روي  .تحقيق را به خوبي نشان مي دهد
اطالعات تهيه شده براي هر سال و به طور جداگانه اعمال 

برخي از اليه هاي اطالعاتي از قيبل نقشه توپوگرافي . شد
 .براي هر دو سال مشترك بودند

 

 
 

  نمودار انجام مراحل مختلف تحقيق-2شكل 

نقشهديجيتايز نمودن انتخاب سايتهاي مطالعاتي تهيه تصوير ماهواره اي

  منطقه مطالعاتيگرافيتوپو

پردازش تصوير و انجام 

 تصحيحات مورد نياز

ساخت نقشه ايندكسهاي مختلف 

 از تركيب تك باندها 

پوشش گياهيتعيين درصد 

 )Y(در محل هر سايت 

يين مقادير عددي ايندكسها و تع

در محل سايتها)  Xi(تك باند ها 

نقشه فاكتورهايايجاد

 مختلف داراي محيطي

 سيستم  هماهنگ تصوير

تعيين مقادير عددي هر يك

 در محل سايتها) Xi(از آنها 

  آماري آنهاتحليلوداده هابررسي همبستگي

تعيين بهترين مدل بيانگر همبستگي بين

 )Xi(و متغيرهاي مستقل) Y(پوشش گياهي

اساس بر گياهيپوششساخت نقشه درصد

 انتخابيمدل 

 تعيين صحت و دقت نقشه توليد شده

 )Y(متغير وابسته ) هاXi(متغير هاي مستقل 

 يانجام عمليات صحراي

داده هاي اصلي

 ) سايت۵۰(

داده هاي آزمون نقشه 

 ) سايت۳۵(نهايي 
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طوري كه در اين نمودار مشاهده مي شود ابتدا  همان
اساس شناخت لهاي مناسب براي نمونه برداري برمح

صحرايي از منطقه مطالعاتي و تفسير نقشه هاي تركيب 
موجود از منطقه و نيز نقشه ) RGB(رنگي كاذب 

 85 بدين منظور تعداد .انتخاب شدندتوپوگرافي منطقه 
  مطالعاتيدر منطقه) سايت(صحرايي برداري  حل نمونهم

يك دستگاه كمك  با آنهاي و موقعيت جغرافياي مشخص
GPSآوري داده هاي  قدام به جمعسپس ا . ثبت گرديد

در محل سايتها در دو ) درصد پوشش گياهي(مورد نياز 
مقدار درصد  ثبت. گرديد 1381 و سپس 1379سال 

 ازهمزمان و حدوداً دو سال هر در پوشش گياهي سايتها 
روش  .ادامه داشتهمان سال ارديبهشت تا تيرماه 

گيري درصد پوشش گياهي در هر سايت بدين  اندازه
صورت بود كه در اطراف نقطه مركزي هر سايت، تعداد 

 متر انتخاب و در هر 5*5 واحد نمونه برداري با ابعاد 25
يك از اين واحدها پالتهاي دو متر مربعي گذاشته و 

سپس . اندازه گيري گرديددرصد پوشش درون آنها 
 عدد مربوط به واحدهاي هر سايت 25ميانگين حسابي 

 پس از جمع .منظور گرديدسايت محاسبه و براي آن 
سايتهاي  از مجموع دو سال،در ي ي  صحراداده هايآوري 

 سايت به عنوان سايتهاي 50، تعداد استقرار يافته مطالعاتي
ها در تهيه نقشه اصلي در نظر گرفته شد و از داده هاي آن

 داده هاي مربوط .گرديدسال استفاده در هر پوشش گياهي 
  سايت ديگر نيز جهت تعيين صحت و دقت نقشه35به 
سايتهاي دو جداسازي  .واقع شد نهايي مورد استفاده هاي

 ،بنابراين . شدانجاممجموعه به صورت كامالً تصادفي 
دو سال  هردر گانه اصلي  مربوط به سايتهاي پنجاه داعدا

به صورت جداگانه وارد بعنوان متغير وابسته مورد مطالعه، 
 .بانك اطالعاتي اكسل شدند

 +ETMسپس اقدام به تهيه تصاوير ماهواره اي لندست 
سعي گرديد كه  از منطقه مورد مطالعه گرديد؛

 شده در دو سال منطبق بر زمان برداشتهاي گرفتهويراتص
تير  7 مربوط به 1379 سالصحرايي باشد و نهايتاً تصوير 

تهيه  ماه ارديبهشت 17 مربوط به 1381ماه و تصوير سال 
سيستم  كه شداساس شواهد و تجربه مشخص بر. گرديد

 ي منطقه بر عوارض زمين1381مختصات تصوير سال 
 و نيازي به عمليات زمين مرجع نمودن كامالً منطبق است

سال تصوير هندسي تطابق اما . نمي باشددر اين تصوير 
جهت يكسان نمودن  1381 سال  تصوير با1379
لويس و به يافزاري ا  در محيط نرمدو تصويرهاي  سيستم
در اين روش ). RMSE=253/0( انجام شدaffineروش 

به تعداد مقياس كاري مورد نظر مناسب است و همچنين 
نياز   تصويرباتصوير نقطه كمتري جهت تطابق هندسي 

تصاوير از فته بر روي اين تصحيح طيفي صورت گر. دارد
اساس بازتابش صفر از سطح آب نوع اتمسفري بود كه بر

) ي از اثر خطاي جوي استكه عار(زالل در باند هفت 
بدليل نبود آب زالل در ).  Maathuis,1995(اعمال شد

محدوده مطالعاتي، نقطه مورد نظر جهت انجام اين 
تصحيح در كل مساحت تحت پوشش يك سين كامل 

و در محل آبگير طرح تغذيه ) 162-38فريم (اره اي ماهو
اين نقطه . مصنوعي دشت ابراهيم آباد مهريز جستجو شد

همچنين  . تصاوير داراي آب زالل بودگرفتندر زمان 
 داراي 1381 و 1379بدليل اينكه تصاوير سالهاي 

 30 متر و 5/28 (باندهايي با قدرت تفكيك مكاني متفاوت
 نجام عمليات ريسمپلينگ مي باشند، با ا)متر

)Resampling(1379ي مربوط به سال  روي باندها ،
 1381باندهاي سال اندازه پيكسل آنها با پيكسل اندازه 

 .شد متر 30و برابر مساوي 
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پس از پردازش تصاوير و انجام تصحيحات طيفي و 
هندسي، شاخصهاي مختلفي از تركيب باندهاي مختلف براي 

اخصها شامل انواع مختلفي از اين ش. دو سال حاصل شد
فرمولهاست كه بر روي تك باند هاي دو سال اعمال گرديد 
و نقشه هاي جديدي ساخته شد و به عنوان اليه هاي 

همچنين با استفاده از نقشه . اطالعاتي منظور گرديد
و  ) 1:50000با مقياس (توپوگرافي منطقه مورد مطالعه 

، )DEM(  از سطح دريا، نقشه هاي ارتفاعديجيتايز نمودن آن
 تهيه و )Aspect( يهاي جغرافيايت و جه)Slope( شيب

، وارد  در دو سالعنوان فاكتورهاي محيطي مورد نياز هب
 .سيستم اطالعات جغرافيايي گرديد

متغيرهاي مستقل مورد نظر در اين تحقيق شامل تمامي 
اليه هاي اطالعاتي ساخته شده است كه همگي داراي 

انجام با  بنابراين.جغرافيائي مي باشندسيستم هماهنگ 
  روي)Crossing(برخورد دادن يا كراسينگ  عمليات

 هايتجه هاي شيب و نيز نقشه  وهانقشه شاخصباندها،  تك
، مقادير عددي آنها در محل ارتفاع از سطح دريا جغرافيايي و

عنوان يك  همورد نظر استخراج گرديد و باصلي سايتهاي 
اين كار . بانك اطالعاتي اكسل گرديدمجموعه عددي وارد 

 .نيز بر روي اطالعات دو سال اعمال شد
 

 تجزيه و تحليل آماري داده ها
هاي آماري هنگامي كه بيش از يك متغير مستقل حليلدر ت

 چند متغيرهمدلهاي آماري  وجود داشته باشد، بايستي از
 چند متغيرهدر اين تحقيق از مدل رگرسيون . استفاده نمود

 استفاده شده است كه شكل عمومي معادله آن بصورت خطي
 . است1فرمول شماره 

                            Y=β 1X1+β 2X2+…+ε              
)  1فرمول شماره (              

عدد پوشش (ه  متغير وابسته مورد مطالعYدر اين فرمول، 

 ها متغيرهاي مستقل Xاست و ) گياهي در محل هر سايت
اعداد مربوط به فاكتورهاي محيطي، تك باندها و شاخصها (

 غيريا(متعامد اين متغيرها بايد . مي باشند) در محل هر سايت
تا باشند ) دار با يكديگر همبستگي معني راستا يا نداشتن هم

ضرايب  .ايجاد كنندبتوانند مدل رگرسيوني قويتري را 
 بيان مي شوند كه βبا) ضرايب رگرسيوني(متغيرهاي مستقل

نشان دهنده سهم مشاركت هر متغير مستقل در بيان درصد 
 . عدد ثابت اين معادله استε.  منطقه استپوشش گياهي

شامل  چند متغيره آماري به روش رگرسيون تحليلنتيجه 
مجموعه اي از مدلهاست كه هر يك داراي ضرايب تبيين 

R2(تصحيح شده 
adj (در هر مدل تعدادي . متفاوت مي باشند

 توجيه متغير وابسته مورد از متغيرهاي مستقلي كه قادر به
 ثبت predictor هستند مشخص شده و تحت عنوان مطالعه

و ) هاβ(اين متغيرها به همراه ضرايب رگرسيوني . مي شوند
را خطي  چند متغيره ، معادله رگرسيون)ε(يك عدد ثابت 

بيني يا ساخت نقشه  از اين مدل جهت پيش. ل مي دهندشك
ساير .  در منطقه مورد مطالعه استفاده مي شودپوشش گياهي

متغيرهاي مستقل در اين مدل نقشي ندارند و به عنوان 
excludesكنار گذاشته مي شوند . 

R2ارزيابي صحت و كفايت مدلها با استفاده از 
adjعنوان  ه ب

)  هاX( در اثر متغيرهاي مستقلYمعياري براي توجيه تنوع 
 پس از ،بنابراين). 1377رضائي و سلطاني، ( انجام مي شود
 آماري كليه مدلهاي  داده توسط نرم افزارهايتجزيه وتحليل

ي ارائه مي شوند و كافي است كه با يهاولممكن بصورت جد
R2توجه به آماره 

adjبهترين مدل انتخاب ،  هر يك از آنها 
 در چند متغيره نحوه عمل رگرسيون 3شكل شماره  .گردد

گزينش بهترين متغيرهاي مستقلي كه قادر به توجيه و بيان 
 .متغير وابسته مورد مطالعه مي باشند را بيان مي كند
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 . جهت انتخاب بهترين متغيرهاي مستقل كه قادر به برآورد متغير وابسته مي باشندچند متغيره استفاده از رگرسيون -3شكل 

 
 و SPSSدر اين تحقيق با استفاده از نرم افزار آماري 

 آماري داده ها تحليلاعمال روش حذف پس رونده، 
R2 تر آماره صورت پذيرفت و با توجه به مقادير باال

adj ،
سپس به . بهترين مدل براي هر سال انتخاب و معرفي شد

، ضرايب رگرسيوني هر متغير بر ايلويسكمك نرم افزار 
روي اليه هاي اطالعاتي متناظر اعمال گرديد و نقشه 

 و 1379براي سالهاي ) Y (پوشش گياهي وابسته شاخص
 . ترسيم شد1381

 توسط مقايسه  شدهايجاددقت هر يك از نقشه هاي 
و اطالعات صحرايي ) مقادير تخمين(نقشه ها اعداد روي 

ها  جهت آزمون نقشه انتخابيسايت  35 در محل هر سال
ن منظور با انجام عمليات بدي. تعيين شد) مقادير مشاهده(

در محل ) پوشش گياهيدرصد ( اعداد هر نقشه كراسينگ
اعداد به همراه سپس  سايت استخراج گرديد و 35
بر روي   در همان سالسايتهاي داشت شده صحرايبر

با برازش خط .  ترسيم گرديدهاي جداگانه اينمودار
دو در  ))مشاهده-تخمين(( هاينمودارمستقيم بر نقاط 

  هاي، دقت نقشه)R2 ( آنهاو محاسبه ضريب تبيينسال 

 .توليدي در هر سال بدست آمد
ان سپس به مقايسه نتايج دو سال مورد مطالعه به عنو

در اين . سالهاي متفاوت از نظر ميزان بارندگي پرداخته شد
 در تشخيص بهترين چند متغيرهمقايسه نقش رگرسيون 

 پوشش گياهيمتغيرهاي مستقلي كه قادر به تعيين درصد 
 .گرديد هداههر سال مي باشند به خوبي مش

 
 نتايج

 توزيع بارندگي در دو سال مورد 1نمودار شماره 
براي مرتع در مناطق خشك  .را نشان مي دهدمطالعه 

و  رشد كه طوري هبارش بهاره بسيار حائز اهميت است، ب
. ثر از اين باران مي باشدگياهان متأ بيشترسرسبزي 
 كه ريشه اي زمستانه براي گياهان چند ساله بارش همچنين

طوري كه  همان .ثر واقع شودتواند مؤ عميق دارند مي
 1381 سال درها ي اين بارندگيهر دو مي شودمشاهده 

 بنابراين.دن دار1379تري نسبت به سال  حالت مطلوب
پوشش ميزان  در متفاوتيانتظار مي رود كه بارندگي نقش 

 .گياهي دو سال ايفا نمايد

 متعامدمتغيرهاي مستقل

)X1,X2,X3,…(

 متغير وابسته

) Y( 

انتخاب روش گزينش متغيرهاي مستقل

)Forward, Backward, Stepwise, ..(  
 براي predictors و excludesتعيين

)مدلهاي مختلف(تهاي ممكن همه حال

ارائه مدلهاي مختلف با 

R2ضرايب 
adj متفاوت  

انتخاب بهترين مدل با 

R2توجه به 
adjباالتر  

 هاpredictorيل معادله رگرسيوني با استفاده ازتشك

Y= β 1X1+ β 2X2+…+ε  

اعمال ضرايب رگرسيوني در متغيرهاي

مورد مطالعهشاخص مستقل و برآورد  
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  نحوه توزيع بارندگي در دو سال مورد مطالعه-1نمودار 

 
به  SPSS داده ها در نرم افزار آماري تحليلنتايج 

رت ارائه مجموعه اي از مدلهاي مختلف براي هر سال صو
 در  مقايسه ضرايب تبيين تصحيح شده مدلها بابنابراين.بود

هر سال انتخاب  داده در تحليلبراي ، بهترين مدل هر سال

مدلهاي (  انتخاب شدههايمدلآماري مشخصات . گرديد
بصورت )  1381 و 1379 سالهاي براي  9 و 10شماره 

همچنين نتايج تجزيه واريانس  .دن مي باش1جدول شماره 
 .  بيان شد2بصورت جدول شماره انتخابي دو مدل 

 
 1381 و 1379  بهترين مدلهاي آماري انتخاب شده براي سالهاي -1جدول 

 
 1381 و 1379براي سالهاي خطي روش رگرسيون چند متغيره ه   نتايج تجزيه واريانس ب-2جدول 

 سال
شماره مدل 

 انتخابي
 منابع تغييرات

(S.V.) 
 مجموع مربعات

(S.S.) 
 درجه آزادي

(d.f.) 
 ن مربعاتميانگي

(M.S.) 
 574/53** 35 105/1875 رگرسيون
 600/2 14 399/36 مانده ها

1379 10 

 -- 49 504/1911 كل
 969/68** 31 043/2138 رگرسيون
 197/4 18 554/75 مانده ها 

1381 9 

 -- 49 597/2213 كل
 01/0دار بودن در سطح اطمينان  معني**  : 

 سال
شماره مدل 

 انتخابي

ضريب همبستگي 
 چند متغيره

(R) 

 ضريب تبيين
(R2 ) 

ضريب تبيين 
 تصحيح شده
(R2

adj)
 

 برآورد خطاي
 استاندارد
(S.E) 

1379 10 990/0 981/0 933/0 6124/1 

1381 9 983/0 966/0 907/0 0488/2 



 3، شمارة 14فصلنامة تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 

 

٢٩٧

ن مي دهند كه بهترين  نشا2 و 1جدولهاي شماره 
 و 1379هاي برازش شده بر داده ها براي سالهاي مدل

يب تبيين تصحيح شده ا به ترتيب داراي ضر1381
ي دو مدل داراهر  بنابراين . هستند907/0 و 933/0

 .هستنداز نظر آماري ضرايب تبيين قابل قبول 
هر كدام از اين دو مدل داراي گزينشهاي مختلفي در 

كه برخي از  طوري هب. بودندقل خود متغيرهاي مست

متغيرهاي مستقل توسط هر دو مدل گزينش شده اند و 
همچنين . برخي ديگر منحصر به يكي از آنها شده اند

جدول شماره . تعداد آنها در هر دو مدل متفاوت است
  اسامي متغيرهاي گزينش شده در مدل رگرسيوني دو 3

رهاي مشترك در اين جدول متغي. سال را نشان مي دهد
 .و غيرمشترك دو مدل مجزا شده اند

 
 )β(  هر يك از آنهاي و ضرايب رگرسيون*) predictors(گزينش شده   اسامي متغيرهاي مستقل-3جدول 

 متغيرهاي مشترك در دو مدل متغيرهاي غير مشترك در دو مدل
 1381سال 

 )9مدل شماره (
 1379سال 

 )10مدل شماره (
 1381سال 

 )9مدل شماره (
 1379سال 

 )10مدل شماره (
)45/0-(SLOPE 

)88/830(MIR 

)25/685(IPVI 

)78/107(LAI 

)47/782-(TVI 

)46/8-(GEMI 

)55/6045-(SAVI 

)006/0(WDVI 

)02/998(RA 

)01/570-(VNIR 

)51/24(SARVI 

)13/1580-(MINI 

)36/1164(LWCI 

)59/446-(MIRV 

)92/1773(PD31 

)03/534-(MSI 

 عدد ثابت) 68/75198(
)072/0(DEM 

)039/0(ASPECT 
)21/3(BAND6 

)61/0-(BAND8 

)69/575-(PD32 
)72/1194(SWCI 

)45/79-(NIR 

)10/313(IR 

)65/45-(SR 

)50/25-(VI 

)54/1563-(EVI 

 عدد ثابت) 36/1164(
)013/0(DEM 

)039/0-(ASPECT 
)32/1-(BAND6 

)23/5(BAND8 

)82/5(PD32 
)54/931-(SWCI 

)82/979(NIR 

)70/831-(IR 

)22/2-(SR 

)71/20(VI 

)00/1322-(EVI 
اعداد . هر كدام از اين متغيرها به صورت نقشه هاي رستري مجزايي ترسيم شده اند كه همگي داراي سيستم هماهنگ تصوير مي باشند* 

 .داخل پرانتز ضرايب رگرسيوني آنها مي باشد

 
 شده يادي با مشخص بودن ضرايب رگرسيوني متغيرها

به خطي دله رگرسيون چند متغيره ا، معدر اين جدول
 :گرفتشكل صورت زير 

1379پوشش گياهي سال    = 013/0 DEM 

039/0- ASPECT 32/1- BAND6 + … + 36/1164  

1381پوشش گياهي سال    = 072/0  DEM + 039/0  

ASPECT + 21/3  BAND6 + … + 68/75198  
قشه درصد لويس نيبا استفاده از نرم افزار اسپس 

همچنين ). 4شكل ( شدايجاد براي دو سال پوشش گياهي
در كنار هر يك از اين نقشه ها نمودارهاي مربوط به 
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تقابل مقادير مشاهده ( آنهاتعيين دقت هر يك از 
 و مقادير تخمين زده شده توسط مدلشده صحرايي 

طوري كه مشاهده مي شود  همان. گرديدترسيم ) آماري
 داراي 1379 مربوط به سال ياهيپوشش گنقشه درصد 

، در حالي كه )=14/0R2(دقت بسيار پاييني مي باشد
 دقت قابل قبولي 1381نقشه مربوط به سال 

 در توجيه اين امر بايستي به متغيرهايي .)=89/0R2(دارد
  رجوع نموداند گرديده  هاكه منجر به ساخت اين نقشه

ي  ماهيت شاخصها و فاكتورهاشناخت با .)3جدول (
مشاهده مي  ،10 مشاركت نموده در مدل شماره محيطي

اين  شاخصهاي مشاركت داده شده در بيشترشود كه 
 از نوعي نيستند كه بتوانند پوشش گياهي منطقه مدل، 

را توجيه كنند و اكثراً مربوط به خصوصيات خاك 
ثيري در توصيف و تخمين بنابراين تأ. منطقه هستند

 شاخص ،عنوان مثال هب. پوشش گياهي نخواهند داشت
SAVI و SARVIولي روند ،  ماهيتي خاكي دارند 

حاكم بر اعداد اين شاخصها به صورتي بوده كه نوعي 

كرده اند و در مدل  هماهنگي با متغير وابسته پيدا
ارتباط اين نكته . اند  مشاركت كردهاين سالرگرسيوني 

 در اين كه طوري هب روشن است،با ميزان بارندگي منطقه 
و باعث  ميزان بارندگي در سطح منطقه اندك بوده سال

 و لخت شدن خاك زمينه خشك شدن پوشش گياهي
 بازتابش از خاك بر بازتابش به دنبال آن. گرديده است

از گياه منطقه غالب گشته و شاخصهاي پوشش گياهي 
 .منطقه را ضعيف جلوه داده است

با بررسي ماهيت شاخصهاي مشاركت داده شده در 
 مشاهده مي شود كه اين شاخصها اساساً 9ل شماره مد

از نوع گياه هستند و بايستي قادر به توصيف پوشش 
 1381بارندگي نسبتاً خوب در سال . گياهي منطقه باشند
 نقش ،اين سال در گياهانو سرسبزي و افزايش شادابي 

 ساير متغيرها نشانتر از  پررنگرا شاخصهاي گياهي 
اعث شده است كه ميزان  باين نكته. استداده 

 دور از واقعيت ،در اين مدلهمبستگي باالي آماري 
 .گرددنيز ي  باعث ايجاد نقشه با دقت باالينباشد و
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٢٩٩

سال ) الف(
1379) 14/0R2=( 

 
 )=89/0R2 (1381سال ) ب(

 1381سال ) ب(   1379 سال )الف( آنهاتعيين دقت نمودار نطقه مورد مطالعه و  مدرصد پوشش گياهيهاي نقشه  - 4شكل 
 

  بحث
R2(  تصحيح شدهباالبودن ضريب تبيين

adj( در مدل 
، دليل بر كارآمد بودن آن نمي چند متغيره رگرسيون انتخابي
كارآيي يك مدل وقتي به اثبات مي رسد كه بتواند . باشد

 اين نكته در ساير .ارائه دهدتوصيف خوبي از متغير وابسته 
 پرداخته چند متغيرهمراجع علمي كه به توصيف رگرسيون 

 .)1377رضايي و سلطاني، ( بيان شده است نيزاند
 تنها از يك شاخص به عنوان  تحقيقهاي مشابهبيشتردر 

نتيجه اين كار در حالتي . متغير مستقل استفاده گرديده است
 و طراوت باال برخوردار  كه پوشش گياهي از شادابيمي دهد

بنابراين در مناطق . و اثر بازتابش از خاك زمينه حداقل باشد
حتي اگر بارندگي آن سال بسيار خوب ( بياباني و خشك

ي قادر به توصيف پوشش ، يك شاخص  به تنهاي)باشد

استفاده از شاخصهاي  بنابراين .گياهي منطقه نخواهد بود
ع در استفاده از پوشش گياهي و خاك بعلت ايجاد تنو

بهترين راه حلها براي  اطالعات موجود در باندهاي طيفي، از
 . دباش ميش گياهي مناطق بياباني و خشك مطالعه پوش
 ،مرتع يا به عبارتي ديگرساالنه توليد افزايش ميزان 

 منطقه مورد مطالعهسبزينه در  داراي  جوانه هايافزايش 
  مي باشدن سال در آثير مستقيم ميزان بارندگيتحت تأ

 كه 1379 در سال بنابراين.)1384عبداللهي و همكاران، (
 گزارش شده است، نبايد انتظار ظهور ناچيزيبارندگي 

آنچه به عنوان پوشش گياهي   وپوشش سبز در منطقه داشت
هاي چند ساله  ماند شامل ساقه جاي مي در اين سال بر

داراي  كه فاقد كلروفيل و يا هستندخشبي و همرنگ خاك 
اين نوع از پوشش از ديدگاه . كلروفيل اندك مي باشند

R2 = 0.1435
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 ...ايجاد نقشه پوشش گياهي توسطمحدوديت 

 

٣٠٠

ندكي در طول موج مادون سنجش از دور داراي بازتابش ا
 از شاخصهاي  و نمي تواند در قالب اعداد حاصلاستقرمز 

 .پوشش گياهي ظاهر گردد
نمودار شماره (  ساالنهبارندگيتوزيع  نحوهبا توجه به 

 بارندگيها در اواخر پائيز، مشاهده مي شود كه بيشترين، )1
 به وقوع 1381يل بهار سال او نيز اوسال قبل اوايل زمستان 

هاي  زمان وقوع بارندگيمناسب بودنبا توجه به . پيوسته اند
گياهي در اين سال، مي توان انتظار داشت كه پوشش 

 از طراوت و شادابي بااليي برخوردار 1381سال  ارديبهشت
سبزينه زني و زياد شدن ميزان جوانه باشد و نيز با افزايش 

افزايش پوششهاي داراي سبزينه باعث . همراه باشدگياه 
گردد تا شاخصهاي گياهي نسبت به ثبت بازتابشهاي گياه  مي

منجر به نتايج رضايتبخش در ترسيم لذا بهتر عمل نمايند و 
  .گردنداين سال نقشه پوشش گياهي 

اهي با استفاده در سالهاي كم باران، تخمين پوشش گي
مل ا و فاكتورهاي محيطي بايستي با تأتلفيقي شاخصه

 مستقل در شاخصهاي بيشتردر چنين شرايطي . صورت گيرد
هاي آنها به  ي ماهيتي خاكي دارند و روند دادهمدل رگرسيون

ولي . توانند در مدل مشاركت داده شوند صورتي است كه مي
ي غير توصيف خصوصيات پوشش گياهي توسط چنين مدل

ممكن خواهد بود و ساخت نقشه را با شكست مواجه 
 .خواهد نمود

مالحظه مي شود كه نقشه هاي  4شكل شماره  در
مربوط از اعداد متنوعي دامنه پوشش گياهي در اين تحقيق 

. ) درصد31 تا 2/0از  (گردند درصد پوشش را شامل ميبه 
ه در برخي از روشهاي معمول اين نقشه ها با آنچه ك

 ،شوند هاي پوشش گياهي مانند كالسه بندي تهيه ميسيبرر
در مقياس (بدليل داشتن جزئيات بيشتر  و تفاوت دارند

 . باالتري نسبت به آنها برخوردارهستنداز ارزش) پيكسل
باالي خود اطالعات جغرافيايي با قابليت نرم افزاري سيستم 

رستر، (مختلف  ايجاد نقشه هاي وپردازش سريع داده در 
  نقشه پوشش،صورت نيازدر  قادر است تا) گون و غيره پلي

. نمايدكالسه بندي نيز تهيه شده از طريق فوق را گياهي 
 طبقات كافي است مرزهاي باال و پايين  تنهابراي اين كار

پوشش گياهي مورد نظر را تعريف و با انجام عمليات نرم 
درصد پوشش هاي نقشه عددي مقادير ، Slicingافزاري 

 آماري شاخصهايو طبقه بندي را  )4شكل شماره  (يگياه
 .مربوطه را استخراج كرد
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Abstract 

Today, various indices have been developed for monitoring of vegetation cover in different 
climatic condition, which cause variation in aspect and spectral reflectance. Therefore, an index 
can give different values in different conditions. In addition, sparse vegetation and soil 
background are the other limitations. Hence, combination of some indices can provide sufficient 
real information in such areas. Contribution of each parameter can be obtained from a statistical 
method. However, there is no guarantee that the high correlation coefficients would get a good 
vegetation cover map. It depends on the originality of each predictor variable. The main 
objective of this study was to identify some probable limitations of Landsat ETM+ images for 
mapping of vegetation cover in arid and semi-arid zones, especially in drought conditions. In 
addition, it suggests a method for mapping of sparse vegetation cover in such areas. For this 
purpose, vegetation cover percentages were measured in two dry and rainy years (2000 and 
2002) in the Nodoushan basin, Yazd, Iran. Afterwards, Landsat ETM+ images of two mentioned 
dates were acquired and different indices were derived. In addition, some environmental factor 
maps were generated and aligned with other variables (e.g. DEM, Slope and Aspect maps). 
These data were analyzed using a multiple linear regression method and built regression 
equations of the form: vegetation cover (%) = β 1X1+β 2X2+…+ε  for each year. Xi’s are 
independent variables (Satellite data bands, different indices and environmental factors) 
and β ’s are regression coefficients and ε  is a constant. According to the equations, vegetation 
cover maps were generated using ILWIS software capabilities. Then, their accuracies were 
determined. Results show that the 2002 map (rainy year) is more reliable than the 2000 map 
(dry year). It was also found that if a drought was occurred in the arid zones, soil background 
would be dominant and therefore, vegetation indices would not be able to estimate vegetation 
cover confidently. 
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