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  چكيده
در اين مطالعه . باشد مياي  هاي ماهواره گيري از داده هي بهرهعلوم مرتع و پوشش گيا اتمطالعثر در زمينه ؤهاي م از ابزار

 از تصاوير 1387تا  1352طي سالهاي در استان اصفهان پناهگاه حيات وحش موته جهت تهيه نقشه درصد تاج پوشش گياهي 
گياهي حاصل از  صهايشاخسپس  .شد انجاممورد نياز بر روي تصاوير  هايبه اين منظور ابتدا تصحيح .استفاده شد اي ماهواره

تهيه  1387مربوط به سال  LISS IIIو تصوير سنجنده  1378سال  TM، 1366سال  TM، 1352سال  MSSهاي  هتصاوير سنجند
با پراكنش  برداري  محل نمونه 290 هاي داده، گياهي شاخصهايپوشش گياهي و   منظور ايجاد همبستگي بين درصد تاج  به. گرديد

 ،تهيه شده گياهي شاخصهايو  موجود هاي دادهبا استفاده از  .گرديدبرداشت در منطقه  تصادفي -ستماتيكسيصورت   هو بمناسب 
و  آمده از هر تصوير  بدست گياهي شاخصهايميزان همبستگي بين و تخمين زده براي سالهاي قبل  را پوشش گياهي  درصد تاج

به ميزان  بيشترين همبستگيداراي  ،ويراتصه از دتهيه ش SAVIهي شاخص گيا كه نتايج نشان داد .شدمحاسبه ميداني  هاي داده
پوششش گياهي در چهار طبقه   نقشه درصد تاج SAVIآمده از شاخص   بدست با استفاده از مدل .گياهي بودپوشش   با تاج 78/0

نتايج . بندي مشخص شد  از طبقه پوشش گياهي با استفاده از روش مقايسه پس  ايجاد شده در درصد تاج هايتغيير پاياندر  وتهيه 
كه   طوري  به ،داشته روند نزولي در منطقه مورد مطالعه پوشش گياهي  درصد تاج، 1387 تا 1352در بين سالهاي مطالعه نشان داد 

 درصد 20تا  10كه با كاهش پوشش اند  داشتههكتار افزايش  95597هكتار به  40162درصد از  10تراكم صفر تا   كم پوششهاي
  .همراه بوده است

  
 ها، بارزسازي تغييرپوشش گياهي  تاجداده ماهواره، موته، شاخص گياهي، ضريب خاك،  :كليدي هاي  واژه

  
  مقدمه
كه  ي هستندپوشش گياهي از اولين تحقيقهايات مطالع

در حوزه مديريت منابع  اي ماهواره هاي دادهبا استفاده از 
منابع  هاره مطالعوارد شدن اولين ماهو. طبيعي انجام شد

 اي دوره، امكان تهيه تصاوير به فضا 1972در سال طبيعي 
برهاني، ( است نمودهو پايش پوشش گياهي را فراهم 

  .)1383و علوي پناه،  1380
ست كه از اي ويژهرفتار بازتابش طيفي گياه داراي 

گياهي استفاده  شاخصهايبراي تهيه طيفي آن خصوصيات 
 هاي دادهمختلفي از  تركيبهاي هاي گياهيشاخص. شود  مي

چند طيفي براي توليد يك تصوير در ارائه  اي ماهواره
علوي ( دهند  در اختيار قرار مي را وضعيت پوشش گياهي

برخي از  به مربوط هاي همعادل 1در جدول . )1382پناه، 
گياهي مورد استفاده در اين مطالعه نشان داده  شاخصهاي

 ,Alexander & Millington ؛(Estman, 1995 تشده اس

از معادله خط خاك  bو  a ، مقاديردر اين جدول .2000)

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijrdr.2013.5792DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijrdr.2013.5792



  509  3شمارة  20جلد مرتع و بيابان ايران فصلنامة تحقيقات 

 

  .باشد مي 1ضريب خاك بين صفر تا  Lآمده و  بدست
زمين و ميزان  پوششدر مناطق مختلف، با توجه به 

توصيف  برايمتفاوتي  شاخصهايپوشش گياهي  تاج
در مناطق  .شوند وضعيت پوشش گياهي انتخاب مي

گياهي پراكنده كه بازتاب خاك زياد  خشك با پوشش
ثري از ؤكه به طور م شوند ميي انتخاب شاخصهاياست، 

 ,Masoud & Koike, 2006( ميزان اثر خاك بكاهند

Tommeevik et al., 2003 .(شاخصهاي طوركلي  به 
 Slope-basedنسبي شاخصهاي پوشش گياهي به دو دسته 

شوند  يم ميتقس Distance-based اي فاصله شاخصهاي و  
(Estman, 1995).  

و  1TVI ،2NDVI به توان مي نسبي شاخصهاياز 
3RVI  به  اي فاصله شاخصهاي و ازPVI  ،PVI1-3

4، 
MSAVI1

5،TSAVI6   وWDVI7 در اين  .اشاره كرد
مربوط به معادله خط خاك  bو   a جدول

  .  (Estman, 1995)باشند مي
يك شاخص هيبريد از دو نوع  8SAVIشاخص 

كليد اين شاخص در . خص گياهي ذكر شده استشا
ضريب خاك بين صفر . است) L(مقدار ضريب خاك 

ر يمتغدرصد تا يك براي خاك لخت  100براي پوشش 
در نظر  5/0 اتمطالع بيشترمقدار اين ضريب در . است

 ,khajeddin؛ (Masoud & Koike, 2006شده است گرفته 

  .johnson, 1998)؛ 1995
، اطالعات هابررسي تغيير اتطالعمدر بسياري از 

بنابراين بايد . مربوط به سالهاي گذشته در دسترس نيست
 ها استفاده كرد  جهت مقايسه دادهاز روشهاي ديگري 

)Masoud & Koike, 2006 ؛Tommeevik et al., 2003( .
ه و با عراي تهيه نقشه پوشش گياهي منطقه مورد مطالب

جهت   SAVIشاخصتوجه به بياباني بودن منطقه از 
                                                      

1-Transform Vegetation index 
2-Normalized Difference Vegetation Index 
3-Ratio Vegetation Index 
4-Perpendicular Vegetation Index 
5-Mdified Soil Adjuste Vegetation Index 
6-Transformed Soil Adjuste Vegetation Index 
7-Weighted Difference Vegetation Index 
8-Soil Adjusted Vegetation Index 

زمينه خاك استفاده كردند و مقدار ضريب   كاهش اثر پس
) Baret  )1996و Rondeaux. گرفتنددر نظر  5/0خاك را 

در بررسيهاي خود به اين نتيجه رسيدند كه شاخص 
MSAVI1  بيشترين حساسيت را به درصد پوشش گياهي

. در رده بعدي قرار گرفته است NDVIداشته و شاخص 
ثير بسيار زيادي أنين بيان كردند كه خاك زمينه تآنها همچ

  .شتداپوشش گياهي   رفتار طيفي تاج در
كاربري و پوشش  هاي بررسي تغييراتيكي از روش

بندي تصاوير ماهواره   ، روش مقايسه پس از طبقهاراضي
بندي، براساس تصاوير   س از طبقهيسه پامق. باشد مي

دو يا چند تاريخ  شده است كه در آن تصاوير  بندي گروه
شوند و به   انطباق داده مي بعدبندي و   به طور مستقل طبقه

 هااين ترتيب مناطق دچار تغيير مشخص و نقشه تغيير
مهمترين فايده اين روش، توانايي توليد . شود  ايجاد مي

و كاهش اثر خارجي اتمسفر  هاماتريسي از اطالعات تغيير
 مانه استمحيطي بين تصاوير چندز يهاو اختالف

)Kamusoko, 2006 Aniya & ؛Ling-Chen et al., 

  . Yang & Lo, 2002)؛Luna & Cesar, 2003؛ 2006
Mundia و Aniya )2006( منظور   در مطالعه خود به

 هاي دادهاي از نايروبي، از   در منطقه هابارزسازي تغيير
سال  TM، 1997مربوط به سال  ETM+هاي   سنجنده

منظور   آنها به. استفاده كردند 1976سال  MSSو  1988
را با  TMخود، ابتدا تصوير  هاي دادهمرجع كردن   زمين

 1988مربوط به سال  1:50000استفاده از نقشه توپوگرافي 
نقطه مشترك بين تصوير و نقشه با ميانگين خطاي  30و با

، سپس ثبت تصاوير كردندثبت  5/0مربعات كمتر از 
+ETM  وMSS از  نقاط مشترك به تصوير  را با استفاده

TM 9برداري مجدد  انجام دادند و با استفاده از روش نمونه  
آنها . متر تبديل كردند 30قدرت تفكيك مكاني آنها را به 

فكيك طيفي و مكاني ثيرگذار بودن قدرت تأضمن بيان ت
، هاها در انتخاب روش آشكارسازي تغيير  متفاوت سنجنده

  . بندي استفاده كردند  از روش مقايسه پس از طبقه
پوشش گياهي   ف اين مطالعه، تهيه نقشه درصد تاجهد

                                                      
9- Resampling 
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گياهي تهيه شده از تصاوير  شاخصهاي با استفاده از 
پوشش گياهي در  هايو بررسي روند تغيير اي ماهواره

  . دوره زماني مطالعه است
  

  مواد و روشها
  منطقه مطالعه 

حيات  پناهگاهمنطقه مورد مطالعه در اين تحقيق، 
مساحت تقريبي  بادر استان اصفهان ، واقع وحش موته

غربي به   اين منطقه از شمال. باشد هكتار مي 204000
غربي به شهر دليجان محدود   شهرستان ميمه و از جنوب

طول شرقي  51˚ 02΄ تا 50˚13΄شود كه در محدوده  مي
. عرض شمالي قرار گرفته است 34˚ 01΄تا  33˚ 23΄و

اقليم . متر در نوسان است 3000تا  1500بين  ارتفاع منطقه

حداقل . باشد ميخشك   نيمه و منطقه به روش دومارتن
گراد در ماه بهمن و حداكثر   درجه سانتي -29مطلق دما، 

متوسط بارندگي . تير و مرداد است ماههايدر +  40آن 
كه بيشترين آن در ماه مي با  باشد ميمتر   ميلي 263منطقه  

تا  1/0متر و كمترين آن در فصل تابستان حدود   ميلي 2/58
طوركلي بارندگي منطقه از آبان شروع  به. متر است  ميلي 3

جوامع گياهي منطقه . كند ميشده و تا ماه خرداد ادامه پيدا 
خشك  مورد مطالعه از انواع گياهان مناطق خشك و نيمه

منطقه مورد مطالعه در ناحيه رويشگاه . تشكيل شده است
استپي و   بخشهاي استپي، نيمه(توراني  -اهي ايرانگي

تاً شامل دشتهاي استپي قرار دارد كه عمد  )كوههاي مرتفع
موقعيت  2شكل  .هاي كوتاه درمنه است  پوشيده از بوته

  .دهد  ميجغرافيايي پناهگاه حيات وحش موته را نشان 
  

  
  )1388ان و همكاران، سفياني( موقعيت جغرافيايي پناهگاه حيات وحش موته -1 شكل

  
جامعه گياهي غالب پناهگاه حيات  30 ، نام علمي2 جدولدر . جوامع گياهي موجود در منطقه نسبتاً محدود است
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  .وحش موته ذكر شده است
  برداري ميداني  نمونه

پوشش   برداري ميداني از تاج  نمونه در اين تحقيق
به  ،تصادفي انجام گرديد -صورت سيستماتيك  گياهي به

برداري داخل هر تيپ گياهي   اين ترتيب كه نمونه
همزمان با برداشت تصوير، . صورت تصادفي انجام شد  به

 - كبرداري از پوشش گياهي به روش سيستماتي  نمونه
با توجه به  .انجام گرديد برداري  محل نمونهتصادفي، با 

به فاصله  برداري  محل نمونه 5وسعت هر تيپ، حداقل 
 بيشتركه در   يياز آنجا. هم انداخته شدمتر از  100

قسمتهاي پناهگاه حيات وحش موته پوشش گياهي يك 
گيري   برداري به روش اندازه  نمونه بنابراين ؛اشكوبه است

ها در برداري  محل نمونهمساحت . دو قطر اصلي انجام شد
هر منطقه و تيپ گياهي با استفاده از روش حداقل 

براي ايجاد . ر نظر گرفته شدد) m) 7 × m3مؤثر مساحت 
همبستگي بين قدرت تفكيك مكاني سنجنده و برداشتهاي 

برداري در مناطقي انجام گرديد كه روند   ميداني، نمونه
پوشش گياهي داراي شيب كمي بود   درصد تاج هايتغيير

پوشش گياهي   و منطقه نسبتاً وسيع و همگني از لحاظ تاج
ها از عوارضي مانند داريبر  محل نمونه .گرفت ميرا دربر
متر فاصله  200حداقل ها   مناطق مسكوني و آبراهه ها،  جاده

با استفاده از  برداري  محل نمونهمختصات مركز هر . داشتند
محل اطالعات هر  .برداشت گرديد GPSدستگاه 

پوشش گياهي براي تمام   د تاجدرص: شامل برداري  نمونه
، درصد سنگ و رداريب  محل نمونههاي موجود در   گونه

پال ت در اواخر  290سنگريزه، خاك لخت براي 
گيري و يادداشت   ارديبهشت و اوايل خردادماه، اندازه

ها جهت بررسي برداري  محل نمونهعدد از اين  80. گرديد
  .تهيه شده كنار گذاشته شدند هاي نقشه

در اين مطالعه براي ايجاد همبستگي بين مقادير 
مربوط به تصاوير  SAVI صپوشش گياهي و شاخ

دليل   ، مقدار تاج پوشش گياهي در مناطق امن كه بهگذشته
كمتري داشت، همچنين  هايحفاظت پوشش گياهي تغيير

تفسير چشمي تصاوير رنگي كاذب تهيه شده براي هر 

تصوير و با توجه به برداشتهاي زميني پوشش گياهي در 
تخمين نقطه به طور نظري  100، در بيش از 1387سال 

  .زده شد
  
  مورد استفاده هاي داده

تصوير  200اطالعات همراه بيش از  در تحقيق حاضر
با كيفيت مناسب و با قدرت  هاي دادهبررسي شد و 

با توجه . تفكيك مكاني و طيفي نسبتاً مشابه انتخاب گرديد
مربوط  اي ماهواره هاي دادهبه در دسترس بودن تصاوير و 

نتخاب براي مطالعه ااين دوره ، 1387و  1352هاي به سال
در سالهاي  TM، 1352سال  MSS هاي دادهترتيب   به. شد

كه تمامي تصاوير  1387سال  LISS IIIو  1377و  1366
 بودند، و همزمان با برداشت ميدانيماه   ارديبهشت در

همچنين در اين مطالعه از مدل رقومي  .سفارش داده شدند
 .استفاده شد يزمنطقه ن DEM( 1:25000( ارتفاعي

  .انجام گرديد IDRISIافزار   تصوير در نرم پردازشهاي
  

  پردازش  مرحله پيش
سنجنده با دقت  4 هاي دادهتصحيح هندسي بر روي 

 8/0كمتر از ) RMSe( مناسب و ميانگين خطاي مربعات
به اين ترتيب كه جديدترين تصوير به  .پيكسل انجام شد
پيكسل و  5/0برابر  RMSeبا  1:25000نقشه توپوگرافي 

مرجع   نقطه كنترل با پراكنش مناسب زمين 30با استفاده از 
نقطه  20با استفاده از  1377سال  TMتصوير  بعدگرديد و 

و ساير تصاوير به يكديگر ثبت داده  مشترك به تصوير اول
استفاده از روش در هنگام ثبت تصاوير با . شدند
 30تصاوير به  يقدرت تفكيك مكان ،برداري مجدد  نمونه

با توجه به كوهستاني بودن قسمتي از .  متر تبديل گرديد
منطقه و  DEMمنطقه تصحيح توپوگرافي با استفاده از 

تصحيح  .اطالعات همراه تصوير بر روي آنها اعمال شد
راديومتريك با استفاده از اطالعات همراه تصاوير انجام 

ز پديده تصحيح اتمسفريك با استفاده ا همچنين. گرديد
به اين ترتيب . انجام شد رود زايندهتاريك مربوط به سد 

مقدار عددي بيشتر از صفر در باند مادون قرمز نزديك 
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عنوان خطاي   به رود زايندهمربوط به آب پشت سد 
  .اتمسفريك از  هر باند كسر گرديد

  
  پوشش گياهي درصد تاج تهيه نقشه 

ي، با استفاده پوشش گياه  منظور تهيه نقشه درصد تاج به
 1گياهي جدول شاخصهاي موجود،  اي ماهوارهاز تصوير 
  . تهيه  شدند
 ؛,PVI؛,WDVI؛ TSAVI1گياهي  شاخصهاي در تهيه 

PVI1-3  ؛MSAVI1  وDVI  از مفهوم خط خاك استفاده
به اين منظور ابتدا با توجه به برداشتهاي ميداني، . شد

يه اعمال شد و ال NDVIتفكيك تاري بر روي شاخص 
سپس با استفاده از اليه خاك . خاك از تصوير جدا گرديد

) 2باند (و انجام رگرسيون خطي بين باندهاي قرمز 
) 3باند (و مادون قرمز نزديك ) X(عنوان متغير مستقل   به
، معادله خط خاك جهت توليد )Y(عنوان متغير وابسته   به

  .تهيه شد PVI3و  PVI2 ؛TSAVI1 شاخصهاي
    72/0  +X 38/1 : Y  

و  WDVI؛  DVI؛ PVI1؛ PVIشاخصهايجهت تهيه 
MSAVI1 عنوان   رگرسيون خطي بين باندهاي قرمز به و

عنوان متغير   متغير وابسته و باند مادون قرمز نزديك به
     .مستقل انجام شد و معادله خط خاك تهيه گرديد

23/0   +X 71/0 : Y 

 هاي هادلمع 2أمبدو عرض از  1با استفاده از شيب خط
گياهي مذكور شاخصهاي خاك تهيه شده، اقدام به توليد 

  .اند قرمز و مادون قرمز نزديك شدبا استفاده از دو ب
پوشش هر   منظور بررسي ميزان همبستگي درصد تاج به

گياهي، تحليل رگرسيون شاخصهاي با  برداري  محل نمونه
ها برداري  محل نمونهپوشش   خطي ساده بين درصد تاج

محل عنوان متغير وابسته و مقادير متناظر هر   به
عنوان متغير مستقل   گياهي بهشاخصهاي در  برداري  نمونه
و  (R2)انجام شد و ضريب توصيف  Excelافزار   در نرم

                                                      
1-Slope 
2-Intercept 

پوشش   هاي درصد تاجآنها محاسبه و مدل (r)همبستگي 
 SAVIگياهي، شاخص  شاخصهاي در بين . تهيه گرديد

پوشش   ر ضريب توصيف درصد تاجداراي بيشترين مقدا
تاج پوشش  بنابراين براي تهيه نقشه درصد. در منطقه بود

با توجه به دامنه درصد  .گياهي از اين شاخص استفاده شد
هاي ميداني از منطقه برداري  پوشش گياهي كه در نمونه  جتا

در مزارع كشاورزي را  100آمده و مقادير صفر تا   بدست
آمده از   جه به فراواني مقادير بدستشد و با تو شامل مي

 4پوشش گياهي به   برداري ميداني، مقادير درصد تاج  نمونه
 %40و بيش از % 40تا  20، %20تا  10، %10تا 0(طبقه 
با استفاده از مدل تهيه شده از  .تقسيم شدند) درصد

، آستانه باالي هر كالس در شاخص SAVIشاخص 
اهي با استفاده از پوشش گينقشه . گياهي محاسبه شد

بر روي 3 تفكيك تاريآمده و اعمال   هاي بدست  آستانه
  . تهيه شد SAVIشاخص 

قادير كه امكان نسبت دادن مستقيم م  از آنجايي
به سالهاي گذشته  1387هاي تاج پوشش سال برداري  نمونه

پوشش گياهي سالهاي   تهيه مدل درصد تاجنبود، براي 
 SAVI كه شاخصفرض شد  1351و  1367، 1378

پوشش گياهي   داراي همبستگي باال با درصد تاج همچنين
تهيه نقشه درصد  بنابراين. در زمانهاي ذكر شده نيز است

، به اين گونه انجام يادشدهپوشش گياهي در سالهاي   تاج
 دليل  كه به قرقپوشش گياهي در مناطق   شد كه درصد تاج

ين مناطقي و همچن پوشش تخريب نشده بود  حفاظت تاج
كه داراي پوشش گياهي نسبتاً ثابت مانند گز و ني بودند 

پوشش انتخاب شدند   تاج درصد 70 عنوان مقادير باالي  به
مربوط به  FCCو  SAVIعالوه با مقايسه تصوير   هو ب

تصاوير زمانهاي  FCCو  SAVIو  1387تصوير سال 
سپس مقادير . پوشش آنها تخمين زده شد  مورد نظر، تاج

 SAVIمتناظر نقاط انتخاب شده در شاخص گياهي 
آمد و با انجام آناليز رگرسيون مشابه مرحله قبل   بدست

  .مدلهاي پوشش گياهي براي هر تصوير تهيه شد

                                                      
3-Reclass 



  513  3شمارة  20جلد مرتع و بيابان ايران فصلنامة تحقيقات 

 

و فراواني  پوشش گياهي  با توجه به دامنه درصد تاج
 آمده  هاي ميداني بدستبرداري  كه در نمونه پوشش  ميزان تاج

مقادير درصد ها،   ليز واريانس دادهود با تحليل آناب
تا  20، %20تا  10، %10تا 0(طبقه  4پوشش گياهي به   تاج
با استفاده از  .تقسيم شدند) درصد %40و بيش از % 40

، آستانه باالي هر كالس SAVIمدل تهيه شده از شاخص 
پوشش گياهي با نقشه . در شاخص گياهي محاسبه شد

بندي   آمده و اعمال كالس  هاي بدست  استفاده از آستانه
  . تهيه شد SAVIي شاخص بر رو مجدد

پوشش گياهي سال   براي بررسي دقت نقشه درصد تاج
كه در تهيه مدل  برداري  محل نمونه 80تعداد  1387
صورت   ي از آنها استفاده نشده بود بهپوشش گياه  تاج

توليدي با  هاي نقشهسپس دقت . تصادفي انتخاب شدند
اين نقاط مورد بررسي قرار گرفت و ضريب  استفاده از

دقت  4و كمسيون 3، خطاي امسيون2، صحت كلي1كاپا
منظور  به .كاربر و توليدكننده مورد بررسي قرار گرفت

با  1377و  1367، 1352سالهاي  هاي نقشهبررسي دقت 
مربوط به پوشش  اتتوجه به در دسترس نبودن اطالع

و مقدار عددي  گياهي از مقايسه تصاوير رنگي كاذب

گياهي استفاده شد و تنها به يك ارزيابي كلي شاخصهاي 
  . با محاسبه ضريب كاپا و صحت كلي اكتفا گرديد

، هانهايت براي بررسي كميت و كيفيت تغيير در
به روش  هاگذاري شدند و روند تغيير  هم  ها روي  نقشه

  .مشخص گرديدبندي   مقايسه پس از طبقه
  
 نتايج

بياباني   وحش موته در يك منطقه نيمه پناهگاه حيات
پوشش   قرار گرفته است، بنابراين با توجه به سطح تاج

زمينه   قسمتهاي پناهگاه، بازتاب پس بيشترگياهي كم در 
كه   طوري  به ؛باشد ميخاك در اين مناطق بسيار زياد 

 دهد  ثير قرار ميأپوشش گياهي را تحت ت شبازتاب
منظور  در اين مطالعه به. )1388سفيانيان و همكاران، (

كه در  ي استفاده شدشاخصهايكاهش اثر بازتاب خاك از 
  . شود  آنها از اثر خاك كاسته مي

، مدل پوشش گياهي تهيه شده با استفاده از 3 جدول
را نشان  LISS IIIگياهي تهيه شده از تصوير شاخصهاي 

 .دهد  مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1-Kappa Coefficient   
2-Total Accuracy 
3-Ommission Error 
4-Commision Error 

  



  1387تا  1352اي طي سالهاي  اهوارههاي م پوشش گياهي با استفاده از داده  بررسي تغييرهاي درصد تاج  514

 

  فرمول محاسبه برخي از شاخصهاي گياهي -1جدول 
 نام شاخص  فرمول

REDNIR
REDNIR

+
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 NDVI 

baNIRaRED
bREDaNIRa

..
)))(.((

−+
−−  TSAVI1 
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21
.

b
aREDNIRb

+

+−  PVI 

21
)).((

a
bREDaNIR

+

+−  PVI2 

)1.(
)(

( L
LREDNIR

RNIR
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

−  SAVI 

RED
NIR  RVI 

NIR
RED  RATIO 

5.0)( +
+
−

REDNIR
REDNIR  TVI 

).( REDaNIR −  WDVI 

)(8)1(212 2 REDNIRNIRNIR −−+−+  MSAVI 

  
  )1388سفيانيان و همكاران، ( جوامع اصلي پناهگاه حيات وحش موته -2جدول 

Noaea Eremurus Atriplex Acantolimon 
Pteropyrum Euphorbia Carex Alhagi 

Peganum Halocnemum Cousinia Anabasis 
Scariola Hertia Dorema Artimisia 

Stipa Limonium Ephedra Astragalos 
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  گياهي شاخصهاي مدلهاي توليد شده با استفاده از  -3 جدول
 R² Kappa.C ضريب توصيف  مدل پوشش گياهي  نام شاخص گياهي

SAVI Y =  392/7X + 64/66 78/0 ** 79/0  
NDVI  Y = 179/3X + 24/89 77/0 ** 78/0  
RVI  Y = -97/41X + 125/43 76/0 ** 75/0  
DVI  Y = 0/72X – 7/7 7/0 ** 16/0  
PVI 1  Y = 1/26X – 769/0 ** 21/0  
PVI 2 Y = 1/11X + 30/1767/0 ** 015/0  
PVI 3  Y= 0/89X -14/4663/0 ** 087/0  
PVI  Y = 1/26X + 7/027/0 ** 25/0  

TSAVI1  Y = 164/97 + 3377/0 ** 78/0  
WDVI  Y = 0/44X + 40049/0 ** 71/0  

MSAVI1 Y = 11/3-32/7 63/0 ** 71/0  
  
 شاخصهاي دهد  ميطور كه جدول فوق نشان   همان

MSAVI1 ؛DVI ؛PVI ؛PVI1؛PVI2  ؛PVI3؛TSAVI1  و
WDVI از ضرايب توصيف )R2 (ي برخوردار يباال

پوشش   مربوط به تاج Yدر اين جدول متغير . باشد  مي
شاخص . مربوط به شاخص گياهيست Xگياهي و متغير 

WDVI  و كمتر از  49/0داراي ضريب توصيف متوسط
  . بررسي شده است شاخصهاي ساير 

در اين منطقه داراي بيشترين  SAVIشاخص گياهي 

هي و ضريب كاپا پوشش گيا  ضريب توصيف درصد تاج
در اين مطالعه عالوه بر ضريب توصيف، همبستگي . بود

پوشش گياهي و شاخص گياهي نيز مورد   بين درصد تاج
شاخصهاي بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه  تمامي 

داراي  01/0پوشش گياهي در سطح   تهيه شده با تاج
  . داري بودند  همبستگي معني

 SAVIتفاده از شاخص مدلهاي تهيه شده با اس، 4جدول 
  . دهد  و ضرايب توصيف آنها را نشان مي

  
  پوشش گياهي  مدلهاي انتخاب شده از آناليز رگرسيون براي تهيه نقشه درصد تاج -4جدول 

 R² ضريب توصيف  معادله SAVI  شاخص

      
TM – 1376  Y= 2 40/95x + 16/13 73/0 

TM – 1366 Y=333/46x+25 89/0 

MSS – 1351 Y = 285/79x + 27 85/0 

  
نقشه درصد پوشش گياهي هر سال با استفاده از 

سال  براي تصوير SAVIاز شاخص مدلهاي تهيه شده 
 2شكل . تهيه گرديد 1377و سال  1366، سال 1351
ش گياهي براي پوش  ترتيب نقشه درصد تاج  به، د -الف

 .دهند  را نشان مي 1387و  1377  ،1366، 1351سالهاي 
و % 40>هاي پوششبيشتر دهند كه   ها نشان مي  ن نقشهاي

در داخل مناطق امن و مناطق كوهستاني باالي % 40تا  20
روستاي موته و كوهستانهاي قسمتهاي جنوبي منطقه قرار 
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در اين تصاوير، مناطق دشتي مركزي منطقه . گرفته است
درصد  20تا  10درصد و يا  10اكثراً پوشش صفر تا 

 .دارند
محل  80توليدي از  هاي نقشهبررسي دقت  براي
نرفته بودند،  كه در هنگام تهيه نقشه بكار برداري  نمونه

استفاده شد كه مقدار آنها براي تصاوير ديگر با توجه به 

گياهي هر تصوير شاخصهاي تصاوير رنگي كاذب و 
ماتريس خطاي نقشه درصد  5جدول . برآورد شد

ضريب  .دهد  ميان را نش 1387پوشش گياهي سال   تاج
جدول . محاسبه شد 8/0تا  7/0ها بين   كاپا براي ساير نقشه

، ماتريس خطاي نقشه پوشش گياهي تهيه شده با استفاده 5
  .دهد  ميرا نشان  LISS IIIاز تصوير 

  
 LISS IIIدقت نقشه پوشش گياهي تهيه شده با استفاده از تصوير  -5جدول 

 دقت كاربر خطاي كمسيون ها  يكسلكل پ  40%> 20-40% 10-20% 0-10% 

0-10% 96976  1455  15  43  98489  015/0  61/0 

10-20% 8294  28246  441  54  37035  237/0  762/0  
20-40% 173  2027  3859  239  6298  387/0  8/0  
<40%  81  0  54  5776  5911  022/0  977/0  

      147733  6112  4369  31728  105524 ها  كل پيكسل
        055/0  116/0  109/0  081/0 خطاي امسيون
        945/0  883/0  089/0  918/0  دقت توليد كننده

  ضريب كاپا=  81/0
  دقت كلي=  91/0

 
 

  
  1352پوشش گياهي در سال   نقشه درصد تاج :ب -2شكل         1367پوشش گياهي در سال   نقشه درصد تاج :الف -2شكل 
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1387پوشش گياهي در سال   نقشه درصد تاج :د -2شكل                1377 پوشش گياهي در سال  نقشه درصد تاج :ج -2شكل   

 
 پوشش گياهي  درصد تاج هاي همساحت طبق ،6جدول 

براساس اين  .دهد  ميرا نشان  در هر يك از سالهاي مطالعه
با در برگرفتن  2پوشش طبقه  1352جدول، در سال 

صاص را به خود اختمنطقه بيشترين سطح  هكتار 150136
بيشترين  10-%20پوشش   تاج 1366در سال  داده و

  .پوشش منطقه را تشكيل داده است  تاج
  

  1387تا  1352پوشش گياهي طي سالهاي   تاج هاي همساحت طبق -6جدول 
  MSS -1352 1366 –TM   TM- 1377  1387 –LISS III  

  95597  102370  12921  40162 0-%10پوشش
  64186  65117  104110  150136 10-%20پوشش
  37712  32721  81126  10808 20-%40پوشش 

  4250  1411  3353  2463 پوشش% 40>
  

نيز سطح  20-% 40پوشش   در اين سال تاج همچنين
و  1377در سالهاي . عي از منطقه را دربرگرفته استيوس

قسمت عمده منطقه  ،درصد 10پوشش كمتر از   تاج 1387
 هايرسي روند تغييرمنظور بر به. را تشكيل داده است

بر  تهيه شدهپوشش   درصد تاج هاي نقشهپوشش گياهي، 
 هاروي يكديگر قرار داده شد و كميت و كيفيت تغيير

پوشش   به اين ترتيب ابتدا نقشه درصد تاج. بررسي شد
. قرار داده شد 1352بر روي نقشه سال  1366گياهي سال 

 طيپوشش گياهي   درصد تاج هايروند تغيير 7جدول 
  .دهد  ميرا نشان  1366تا  1352سالهاي 
در اين دوره بيشترين شان داد ن گذاري رويهم نتايج

پوشش گياهي كه جهت عمده آن   تاج 2در طبقه  هاتغيير
 3 پوشش و تبديل به طبقه  در راستاي افزايش سطح تاج

 روند 20- %40 طبقهپوشش   تاج پوشش بوده است و  تاج
  .است ي داشتهافزايش

 
  )هكتار( 1366تا  1352طي سالهاي  هاروند تغيير -7 جدول

  پوشش% 40> 20-%40پوشش  10-%20پوشش 0-%10پوشش
 89 11777258502632 0-%10پوشش
 1865 15997728669302 10-%20پوشش
 795 913118631 20-%40پوشش

 620 132081486 پوشش40%>
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شش پو  تاج هاي نقشهگذاري  بررسي نتيجه رويهم
 دهد مينشان آمده و  8در جدول  1377تا  1366سالهاي 

پوشش   تاج 3و  2در طبقه  هادر اين دوره بيشترين تغيير

پايين خود  يها  هطبقبه  آنهاگياهي و در راستاي نزول 
 .است

 
  )هكتار(1377تا  1366طي سالهاي  هاروند تغيير -8جدول 

  %40>پوشش  20-%40پوشش   10-%20 پوشش  0-%10 پوشش  
  12  137  311  12451 0-%10پوشش
  114  4450  27818  71579 10-%20پوشش
  545  25906  36584  17895 20-%40پوشش 

  640  2093  318  239 پوشش% 40>
  

در  1387تا  1377سالهاي  هاي اندازي نقشه  رويهم
در اين دوره نيز بيشترين . است داده شدهنشان  9جدول 
گياهي و در راستاي  پوشش  تاج 2و  1در طبقه  هاتغيير

باالتر و تبديل طبقه  هاي  هبه طبق 1پوشش طبقه   تبديل تاج
پوشش   تاج ميزان افزايش. است 3و  1به پوشش طبقه  2

  . اكثراً در مناطق قرق پناهگاه رخ داده است
  

  )هكتار( 1387تا  1377طي سالهاي  هاروند تغيير -9جدول 
  پوشش% 40>  20-%40پوشش   10-%20 پوشش  0-%10 پوشش  
  224  5089  23238  73640 0-%10پوشش
  454  14116  31834  18574 10-%20پوشش
  2763  17929  8913  3002 20-%40پوشش 

  679  446  110  96 %40 >پوشش 
  

 1387تا  1352طي سالهاي  هابررسي روند كلي تغيير
كه به طوركلي در دوره مطالعه درصد  دهد  مينشان 

به اين ترتيب  ؛لي داشته استپوشش گياهي روند نزو  تاج
 هاداراي بيشترين تغيير 2پوشش طبقه   كه در اين دوره تاج

% 71از بوده و  يكو در راستاي نزول به پوشش طبقه 

همچنين . استكاهش يافته  1387در سال % 31منطقه به 
 پناهگاه در مناطق امن 4و  3طبقه  پوششهايطي اين دوره 
نشان  10در جدول  هاتغييرروند كلي  .اند  افزايش يافته

  .داده شده است

  
  )هكتار( 1387تا  1352طي سالهاي  هاروند تغيير -10جدول 

  پوشش% 40>  20-%40پوشش   10-%20پوشش  0-%10 پوشش 
 289 2033 4565 33036 0-%10پوشش

 2628 28857 55124 63081 10-%20پوشش

 748 5515 3536 960 20-%40پوشش 

 544 1183 415 218 پوشش% 40>
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  بحث
در مطالعه خود از روش ) 1380(برهاني و همكاران 

به فراواني  هبرداري مشابهي استفاده كردند و با توج  نمونه
انجام شده از تاج پوشش  برداريهاي نمونهمقادير عددي 
، نقشه پوشش گياهي را برداري  محل نمونهگياهي در هر 

بندي  پوشش گياهي دسته  براساس فراواني مقادير تاج
بندي   تحقيق حاضر از روش مشابهي براي طبقهدر . كردند
هاي   و دقت نقشه استشده پوشش گياهي استفاده   تاج

تهيه شده براساس ضريب كاپا، صحت كلي، دقت توليد 
  . كننده و كاربر بيان شده است

با توجه به پراكنده بودن پوشش گياهي  در اين مطالعه
كه  اي  فاصلهشاخصهاي  ،شد بيني مي  پيشهمانطور كه 

گيرد داراي  ك نيز در آنها مورد توجه قرار ميعامل خا
. نسبي بودند شاخصهايضريب توصيف باال و بيشتر از 

به  Lبا اعمال ضريب خاك  SAVIدر اين مطالعه شاخص 
پوشش گياهي منطقه را   خوبي توانسته بود درصد تاج

ل منظور به حداق به SAVIشاخص البته . توصيف كند
رساندن اختالف انعكاس طيفي پوشش گياهي در اثر انواع 

 & Masoud) زمينه خاك ارائه شده است  مختلف پس
Koike, 2006).  

 Masoudو Koike )2006 ( در مطالعه خود به توان
ناطق در بارز كردن پوشش گياهي پراكنده م SAVIشاخص 

را  SAVIشاخص ) Huete )1988. بياباني اشاره كرده است
معرفي  اي فاصلهنسبي و شاخصهاي شاخص هيبريد از يك 
در اين مطالعه با توجه به ضريب باالي توصيف . كند مي

پوشش گياهي منطقه توسط اين شاخص، از آن   درصد تاج
پوشش گياهي منطقه در سال   جهت تهيه نقشه درصد تاج

در مطالعه ) Baret )1996 و  Rondeaux.استفاده شد 1387
منظور كاهش  پوشش گياهي و به  نقشه تاجخود براي تهيه 

استفاده  اي فاصله گياهي شاخصهاياثر بازتاب خاك، از 
بيان مؤثر كردند و آنها را در كاهش اثر بازتاب خاك، 

با توجه به اينكه اطالعاتي از وضعيت در اين مطالعه  .كردند
پوشش گياهي مربوط به سالهاي قبل منطقه وجود نداشت، 

داراي بيشترين همبستگي با  SAVI شاخصكه فرض شد 
 .است 1377تا  1351هاي گياهي سال پوشش

Kamusoko و Aniya )2006(؛Luna   وCesar 
 اتمطالعدر  )2003(همكاران و Tommeevik و  )2003(

خود بيان كردند با توجه به اينكه اطالعات مربوط به 
را نداشتند از  اي ماهوارهپوشش مربوط به برخي از تصاوير 

قايسه تصاوير رنگي كاذب استفاده كردند و يك برآورد م
و شاخصي را انجام دادند كلي از وضعيت پوشش گياهي 

كه باالترين ضريب همبستگي با جديد ترين تصوير را 
  . داشت جهت توليد نقشه ساير تصاوير استفاده نمودند

Kamusoko و Aniya )2006(؛Yang  و Lo )2002 (
با توجه به در  كردندگزارش  )Cesar )2003و   Lunaو

 اختيار نداشتن اطالعات كامل از وضعيت گذشته منطقه
، تنها به يك هاي تهيه شده  منظور بررسي دقت نقشه به

  .اند  اكتفا كرده هاي تهيه شده  ارزيابي كلي از دقت نقشه
Brondizio  ؛ )1994(همكاران وRahdari همكاران  و

كاربري  هايررسي تغييرمنظور ب در مطالعه خود به )2008(
بندي   و پوشش اراضي از روش مقايسه پس از طبقه

اند كه اين روش   استفاده و بيان كرده اي ماهواره هاي داده
نيز تهيه جدول دليل نشان دادن مناطق تغيير كرده و   به

برخوردار  هااز قابليت بااليي براي بررسي تغيير هاتغيير
  . هستند

ودن اطالعات پوشش گياهي با توجه به در دسترس نب
هاي ه امكان بررسي پوشش گياهي به روشاز گذشته منطق

سنجش از دور امكان  هاي دادهاما  ،سنتي وجود ندارد
وط به سالهاي گذشته را با مرب يهابررسي تغيير

هاي قابل انجام بر روي تصاوير فراهم كرده كه پردازش
 هاي عهسنجش از دور در مطال هاي دادهاهميت استفاده از 
  .دهد  مرتع را نشان مي

  
  اريزسپاسگ
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پناهگاه حيات وحش موته، بخصوص آقاي مهندس 

كش كمال تشكر را   بانان زحمت  جمشيدي و ساير محيط
  .داشته باشيم
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Abstract  
Using satellite data is considered as one of the influential tools in the field of rangeland science. In this 
study, satellite data were used in order to prepare the map of canopy cover percentage Mouteh wildlife 
refuge in Isfahan province during 1972 and 2007. Vegetation indices were produced using MSS sensors 
for 1972, TM for 1987, TM for 1998 and image of LISS III sensor for 2008. To make correlation between 
canopy cover percentage and satellite data, 290 plot data with appropriate distribution across the region 
were collected by stratified random sampling method. By using data and prepared vegetation indices, 
canopy cover percentage was estimated for previous years and corrections between field sampling and 
vegetation indices were estimated. With regard to data analysis, SAVI index had the highest correlation 
equal to 0.78 with canopy cover percentage. Therefore, using the produced model from SAVI index, the 
map of canopy cover percentage was produced in four classes for each year and the changes of canopy 
cover percentage were detected using post classification change detection method. Results showed that 
during 1972 to 2008 canopy cover percentage decreased in this period so that low canopy cover areas (0-
10%) increased from 40162 to 95597 hectares along with a reduction of 10-20% in canopy cover 
percentage.  
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