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 چكيده
 اقتصادي كه به خاصاهميت اكولوژيك و جايگاه  ،دائميتغييرات با توجه به مستمر اين اراضي به مفهوم بررسي ارزيابي مراتع 

 كاربرد ،مراتع منظم ارزيابيمطالعه و جهت وسعت زياد مراتع و محدوديت امكانات . اي دارد اهميت ويژهاند،خود اختصاص داده
اطالعات رقومي استفاده از  ا پوشش گياهي مراتع ببرآورد امكان اين تحقيق به منظور بررسي. سازد مييضروررا هاي نوين فناوري

  +ETM تصاوير سنجنده مين اهداف مورد نظر،در تألندست جهت ارزيابي قابليت تصاوير ماهواره  .شكل گرفتاي، تصاوير ماهواره
  و پس از اعمال تصحيحات اتمسفريك،رفتگ مراتع استان مركزي مد نظر قرار جهت انجام تحقيق، و دشتهيه  مورد مطالعهاز سالهاي 
د، از تصاوير استخراج گردي گياهي توصيه شده در مورد پوشش گياهي مناطق خشك و نيمه خشك هاي  شاخصژئومتريك

تاج (متغيرهاي پوشش گياهي .اي مجزا اعمال و ساير مراحل بر اساس روش قبلي پي گرفته شدتصحيحات تابش سنجي در مرحله
 مختلف  در پنج مكان)ايها، كل تاج پوشش گياهيبوته  گياهان علفي، تاج پوشش گندميان، تاج پوشش تاج پوششها، پوشش يكساله

 چهار طول پالت مستطيل شكل با مساحت دو متر مربع در 60مطالعه متغيرها در درون . گيري گرديدپنج سال اندازهدر طول 
هاي زميني مورد با بررسي همبستگي داده.  تكرار شد1381 تا 1377سالهاي ها در گيرياندازه.  متري انجام شد400ترانسكت ثابت 

هاي بين شاخص مناسب و متغيربطه را ه،شده، شاخص با باالترين همبستگي مورد توجه قرار گرفتاستخراج  هاي لعه با شاخصامط
حذف و پس از روندكارصورت تصادفي از ب)  پالت15(هاي تعدادي از پالتها  قبل از انجام اين مراحل داده.تعيين شدسطح خاك 

رحله ديگر بدون حذف پالتهاي در يك م. به منظور بررسي كارايي رگرسيون در برآورد واقعيت زميني بكار گرفته شدتعيين رگرسيون 
 ميانگين در يك مرحله. در برآورد واقعيت زميني سال پنجم گرديدسال  هاي چهارام به برازش معادله حاصل از داده اقدياد شده

نتايج حاصل از معادالت ارائه شده به كمك آزمون تي با . دله قرار گرفتاي هر ترانسكت معيار بررسي روابط و برازش معها داده
دار با تغييرات پوشش گياهي بودند ولي معادالت كار رفته داراي همبستگي معنيه ب هاي  اغلب شاخص.واقعيت زميني مقايسه شد
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فرمهاي اين نتيجه در خصوص . ارائه كردندموارد پاسخ نادرست برخي مين پوشش گياهي بكار رفتند، در برآورد شده كه در تخ
 در سطح ترانسكت و استفاده از ها دادهبكارگيري در مجموع، . ثري در تركيب گياهي نداشتند، بيشتر ديده شدمؤكه حضور رويشي 

مناسبترين راه در كاربرد اين ، )در سال پنجم(مناطق  رد واقعيت زميني همان در برآو)ي چهار سالها دادهحاصل از (معادالت هر منطقه
، دستيابي به نتايج مناسبتري  با تعداد باند و تفكيك مكاني بيشترهاي دهني سنجها دادهبه بكارگيري با  انتظار مي رود . شدتعيينروش 

خشك از پوشش گياهي سبز نيز  خاك لخت زمينه و پوشش ي طيف سنجي در راستاي تفكيك اثرهايها استفاده از فناوري.دميسر شو
 .ثر باشدؤ م، از طريق اطالعات رقومي مراتعدر افزايش دقت ارزيابي پوشش گياهيتواند مي

 
  .، استان مركزي، پوشش گياهي، مناطق خشكدورسنجي ارزيابي، : كليديهايواژه

 
 مقدمه

تغييرات مداوم را بايد جزء الينفك هر اكوسيستم 
انست، مراتع نيز بعنوان اكوسيستمهاي طبيعي از اين د

 مرتع به مفهوم بررسي مستمر پايش.  نيستندستثنيموضوع م
اين اراضي با توجه به اهميت اكولوژيك، كاركردهاي 

. تاقتصادي و تغييرات دائمي اين منابع امري ضروريس
 و ثيرگذار در بروز تغييراتگستردگي مراتع و تنوع عوامل تأ

 فنون جديد را ، بكارگيريگيري مستقيمزياد اندازههزينه 
كه با هدف است  فنونيدورسنجي از جمله . نمايد ميبايجا

ني در سطح گسترده مورد گيري زمي غلبه بر مشكالت اندازه
 Lillsand & Kiefer (1994). ن قرار گرفته استتوجه محققا

بدست آوردن اطالعات  سنجش از دور را علم و هنر ،
ريق تجزيه و تحليل  منطقه يا پديده از ط، يك شيءدرباره
س  فيزيكي با  به وسيله ابزاري كه در تماي حاصلها داده
تصاوير .  يا پديده تحت بررسي نباشد، تعريف كردندشيء

مي برداشت شده توسط ماهواره ها بخشي از اين فنĤوري 
ن مختلف در مطالعه منابع اين تصاوير  توسط محققا. باشند

) 1377(درويش صفت و زارع . گرفته شدبه كار زميني 
  را در تهيه نقشه پوشش گياهي درTMتصاوير سنجنده 

 ها داده بكار گرفتند و قابليت اين خشكمناطق خشك و نيمه
ناصري و همكاران . يد كردندرا در انجام اين مطالعات تأي

 تراكم  را در تهيه نقشه+ETMي سنجنده ها داده) 1383(
خشك به كار بردند، ايشان با طق خشك و نيمهجنگل در منا

هاي ادهتوجه به نتايج حاصل، پيشنهاد به بكارگيري د
 .نمودندهاي چند طيفي با تفكيك زميني كمترسنجنده
جهت تهيه را ، اطالعات ماهواره لندست )1381(حسيني

 و  اماميعيرف. بكار بردنقشه كاربري و پوشش اراضي 
هاي  داده،)1385(پناه  ام و علوي رفيعي ام و)1383(همكاران

ييرات دورسنجي و شاخصهاي گياهي را در مطالعه تغ
كاشت و همچنين تفكيك پديده هاي پوشش گياهي دست

 .مختلف خاك بكار گرفته به نتايج مناسبي دست يافتند
برآورد مشخصه هاي كمي مراتع با  ,)1383(فرزادمهر
گيري اسپات را پي دو ماهواره لندست و يها دادهاستفاده از 
بت ي اسپات را داراي قابليت بيشتري نسها دادهنمود، وي 

) 1376(ارزاني و همكاران . به تصاوير لندست ارزيابي كرد
 را در تخمين پوشش گياهان مرتعي TMي سنجنده ها داده

كيد كردند امكان تخمين  تأمورد توجه قرار دادند، ايشان
اين . ود دارد وجTMاز طريق اطالعات سنجنده پوشش 
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 بازتاب خاك محققان بررسي بيشتر در جهت كاهش اثرهاي
  .را در مناطق با پوشش گياهي كم توصيه كردند

ــاهي    ــاي پوشــــش گيــ ــه ويژگيهــ ــان مطالعــ   امكــ
 ي ماننـد  محققـان ي دورسـنجي بـه وسـيله        هـا   دادهبر اسـاس    

Ikeda et al.(1999)  ،Rondeaux et al.(1996)و  Moleele 

et al.(2001)،ايـن  ت؛ مورد آزمون قرار گرفمحققان ساير  و 
دستيابي بـه اهـداف مـورد نظـر         تحقيقات موفقيت نسبي در     

 در  محققان .راهگشاي دستيابي به نتايج بهتري بودند     داشته و   
اين رونـد، عـالوه بـر اسـتفاده از بانـدهاي اصـلي تـصاوير                

.  گيــاهي نيــز ســود جــستندهــاي ســنجنده هــا از شــاخص
انـد،  ساس روابط بين باندها بنا شـده      ر ا  گياهي ب  هاي  شاخص

ارتبـاط بـين ايـن      ن بـه    پي برد ها  شاخصهدف از بكارگيري    
ارتبـاط بانـدهاي مختلـف      .  اسـت  هاي زميني    و پديده  ها  داده

اطالعات مناسبي را از پوشـش      ) گياهي شاخصهاي( تصاوير
 ايـن ارتبـاط   Jakson et al). (1983, نماينـد  مي گياهي ارائه

هاي گياهي چون تـاج پوشـش        از مشخصه تواند بين يكي      مي
گياهي از يك طرف و باندهاي منفرد طيفي يا نـسبتهاي آنهـا    

نتـايج تحقيقـات   . باشـد و شاخصهاي گياهي از طرف ديگـر   
حاكي از كارايي شاخصها در برآورد پارامترهاي كمي گياهي         

گيـري بـين بانـدها     گياهي از نـسبت هاي  شاخص .مي باشد
 ،ط رياضي بـين بانـدها شـامل جمـع    بوجود مي آيند كه رواب   

  تفريق و تقسيم باندهاي طيفي قابل انطباق را گوينـد          ،ضرب
ــاه ــوي پن ــپهري ). 1382( ،عل ــه  ،)1381(س ــرد ك ــوان ك  عن

، دهنـد ها با تراكم برگ همبستگي خوبي را نشان مي        شاخص
 خـاك و   ، به سه فاكتور ارتفـاع و زاويـه تـابش خورشـيد            اما
ــأ ويــش صــفت و زارع در .ثيرات جــوي حــساس هــستندت

در تهيه نقشه پوشـش گيـاهي در منـاطق خـشك و             ) 1377(

، VI ،PCI ،NDVI شاخــصهاي بــا اســتفاده از  خــشكنيمــه
TM7 و TM3  دست يافتندبندي بهترين نتيجه طبقهبه .  

Duncan et al (1993) ، گزارش دادند كه شاخصهاي 
SAVI ،NDVI و PVI و حتي نسبتهاي ساده بين باندها نسبت 

ايها و مراحل فنولوژيك آنها حساستر از بازتاب  نوع بوتهبه 
اين شاخصها . باندهاي سبز، قرمز يا مادون قرمز نزديك هستند

 را علفزارزار از  ايها و جدا كردن بوته امكان تشخيص انواع بوته
 نشان داد  نيز،Baret & Guyot (1991)  تحقيفاتنتايج . دارند

  توانايي برآوردMSAVI و TSAVI وSAVIهاي  كه شاخص
 بازتاب خاك زمينه هايتاج پوشش گياهي را داشته و اثر

 Rondeaux.دنماي گندميان مسن و الشبرگ را حذف مي

بهترين شاخص براي را  TSAVI شاخص گياهي ، (1995)
در شرايطي كه پوشش  علفزار برآورد درصد تاج پوشش گياهي

 .، معرفي مي نمايدباشد گياهي همگن 
 Richardson & Wiegand (1997)،  جهت بررسي تراكم نيز

 را به كار PVI6 ،DVI ،SBI ،GVI ،PVI شاخصهاي ،گياهي
 براي ارزيابي PVI6 و PVI كه شاخص دبرده و نتيجه گرفتن

  .باشد گيري تراكم گياهي مناسب مي پوشش گياهي و اندازه
Jakson et al.(1983)، ,  عقيده دارند كه يك شاخص گياهي

د حساس به پوشش گياهي بوده و غيرحساس به ايايده آل ب
  همچنين. ثر از عوامل جوي باشدخاك لخت باشد و كمتر متأ

Pikup et al. (1993) ،ل در ذكر كردند كه يك شاخص ايده آ
ي جدا نمودن اثر سايه و تنوع مناطق خشك بايد داراي تواناي

 . بازتاب برگهاي گونه هاي مختلف اين مناطق باشد
ي ها دادهقابليت موارد و با هدف ارزيابي اين به با توجه 

 در برآورد پوشش گياهي مراتع مناطق ماهواره لندست
ي اين ماهواره با مقادير ها دادهبررسي رابطه خشك، اقدام به 
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گيري پوشش گياهي در پنج منطقه از اندازهزميني از طريق 
  . شدها داده و بررسي روابط مراتع استان مركزي

 

 روشهامواد و 
تيپهاي مرتعي عمده پس از تعيين براي انجام اين تحقيق 

استان مركزي با  .گرديد پنج تيپ گياهي انتخاب ،استان مركزي
)  درصد سطح كشور82/1( كيلومتر مربع29400وسعتي حدود 

 دقيقه 34 درجه و 35 دقيقه تا 23  درجه و 33در محدودة 
 دقيقه 4 و  درجه51 دقيقه تا 58 درجه و 48و عرض شمالي 

اين استان براساس تقسيم بندي اقليمي  .قرار دارد طول شرقي

خشك سرد، خشك فرا هاي  ليم داراي اق اصالح شدهدومارتن
سرد، نيمه خشك سرد و نيمه خشك فرا سرد و متوسط 

در هر  .)1381 ،نامبي( ميليمتر مي باشد250نه بارندگي ساال
 سايتيعرف و در هر منطقه ممشخص تيپ يك منطقه معرف 

رانسكت چهار ت سايتدر هر ، گيري تعيين شدبراي اندازه
 متري از يكديگر، 100موازي هم و با فاصله  متري 400دائمي 

 متر مربعي 2 ت پال15در طول هر ترانسكت و استقرار يافت 
متوسط ، موقعيت، ارتفاع و ميزان تيپ گياهي . شدمستقر

 . ديده مي شود1دول در ج مورد مطالعه مناطقساالنه  بارندگي

 

  استان مركزيو نيمه استپي   مورد مطالعه در مناطق استپيسايتهايتيپهاي گياهي  -1 جدول
ارتفاع از سطح  طول جغرافيايي عرض جغرافيايي سايتنام 

 )متر(دريا 
 تيپ گياهي

 º35 " 13 '40 º50  1325 Artemisia sieberi- Salsola rigida 27 ' 23 " نعمتي

 24º 35  13  '15 º50 1400 Hulthemia persica - Noaea mucronata' 13 خشكرود
 41º 33 31  '16 º50 1710 Noaea mucronata- Artemisia sieberi ' 47 ازنوجان
 03º 34 03 ' 12 º50 1975 Artemisia sieberi- Stipa barbata'  30 شانق
 33º 34 44 ' 08 º49  1700 Camphorosma monspeliacum-Halimione verrucifera ' 43 چزان

 

 .گيري شد سب گونه گياهي اندازهحبرگياهي   تاج پوشش
 در اين مناطق گيري پارامترهاي مربوط به پوشش گياهي اندازه

صورت در طول چهار ترانسكت  متري 2*1پالت  60الب قدر 
 تا 1377(گيريها در فصل رشد در طول پنج سال   اندازه.گرفت
 مربوط به TMتصاوير ماهواره لندست . گرديدار  تكر)1381
 مورد و تهيه ، از ساير سالهاي مورد مطالعه+ETM و اولسال 

خطاي برداشت ها حاكي از عدم ارزيابي. كنترل كيفي قرار گرفتند
با توجه به خطاي جابجايي  .دبوباندهاي اين تصاوير در 

كمك  از تصاوير مجزا و به سايت ابتدا محدوده هر ،تصاوير

هاي رقومي مقياس  نقشهنقاط كنترل زميني استخراج شده از 
 ،اي و با روش چند جملهبرداري كشور  سازمان نقشه1:25000

 شد، حداكثر خطاي پذيرفته شده در اين خصوص زمين مرجع
مك نقاط كنترل زميني دقت كار به ك.  پيكسل بود5/0كمتر از 

صحيحات ت.  كنترل شدGPSبا استفاده از برداشت شده 
 Nemanie et)1993( اتمسفريك به روش تعديل هيستوگرام

al.,  در راستاي رفع خطاي ناشي  ،مرحلهاين در . گرديد انجام
 بازتاب به كار ه بDN تبديل  روش،خورشيد ابشاز زاويه ت

 آماري   تحليل تجزيه وبنابراين. Richard,1993)(شد  گرفته 
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و ) باندهاي تصوير اوليه( DNتصاوير به دو صورت 
 مورد توجه ) به بازتابDNباندهاي حاصل از تبديل (بازتاب

شاخصهاي مختلف معرفي شده توسط  و قرار گرفت

ي  از باندها و همچنين باندهاي ساختگ)2جدول (محققان
 .استخراج گرديد) بازتاب(

 
 مورد آزمايش جهت برآورد پوشش  در مراتع مناطق مورد مطالعه در استان مركزي  شاخصهاي -2جدول 

Index Code Band Formula 
Near-infRared/red Ratio (NIR) NIR TM4/TM3 
Moisture stress index (MSI) MSI TM5/TM4 
Leaf water content (Mid-IR. index) MIR  MIR TM5/TM7 
ContRast Reflectance in visible and near-infRared 
(VNIR1) VNIR (TM4-TM1)/(TM4+TM1) 

VNIR2 VNIR2 (TM4-TM2)/(TM4+TM2) 
Normalised difference Veg. ind. (NDVI) NDVI (TM4-TM3)/(TM4+TM3) 
TRansformed Veg. index (TVI) TVI (TM4-TM3)/(TM4+TM3)+0.5 
InfRared index (IR) IR (TM4-TM5)/(TM4+TM5) 
IR2 IR2 (TM4-TM7)/(TM4+TM7) 
Reflectance absorption index (RA) RA TM4/(TM3+TM5) 
Modified normalised difference (MND) MND (TM4-(1.2×TM3))/(TM4+TM3) 
PD321 PD321 TM3-TM2 
PD311 PD311 TM3-TM1 
PD322 PD322 (TM3-TM2)/(TM3+TM2) 
PD312 PD312 (TM3-TM1)/(TM3+TM1) 
MINI MINI (TM7-TM4)/(TM7+TM4) 
MIRV1 MIRV1 (TM7-TM3)/(TM7+TM3) 
MIRV2 MIRV2 (TM5-TM3)/(TM5+TM3) 
VI VI TM4-TM3 
TNDVI TNDVI (((TM4-TM3)/(TM4+TM3))+0.5)^2 
Iron Oxid Iron TM3/TM1 
Clay mineRal Clay TM5/TM6 
TM TM باند پس از اصالحات اتمسفريك 
Ref Ref باند پس از اصالحات زاويه تابش خورشيد 

Brightness Brigh تبديل تسلدكپ 
Greenness Green تبديل تسلدكپ 

PCA PCA آناليز مولفه اصلي 

 
هاي دو گروه متفاوت با كدهاي مختلفي ارائه  شاخص

ب با كد هاي حاصل از اطالعات مربوط به بازتا شاخص. شدند
هايي كه از  شاخص ارائه شده در جدول مشخص و شاخص

DNاند با افزودن حرف  استخراج شدهa به انتهاي نام شاخص 
 . مشخص شدند

 از  يگيري زمين به منظور تعيين موقعيت دقيق پالتهاي اندازه
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،  استفاده شدPromark Xcmماژالن  مارك ،GPSدو دستگاه 
، در اين روش از دو رفت صورت گزوجيبرداشتها به روش 

اي با مختصات  بصورت همزمان يكي در نقطهGPSدستگاه 
 .گرديدگيري استفاده  اندازهسايتمحل و معلوم و ديگري در 

 MSTAR user)  انجام شدPost Processingبرداشت بصورت 

guide,1997). نقاط ثابت ژئودزي از(BM)  سازمان
ن نقاط با مختصات  به عنواسايتبرداري نزديك به هر  نقشه

موقعيت درست نقاط پس از رفع خطاي و معلوم استفاده 
 شماره يك ، شكل شدتعيين Mstarافزار  نرمبرداشت به كمك

ا در محدوده استان مورد استفاده ر BM و نقاط سايتهاموقعيت 
ي حاصل ها دادهنقشه شبكه پالتها با . دهدمركزي نشان مي

 اين نقشه و شاخصهايگذاري همترسيم و از طريق روي
 ارزش نظير پيكسل مربوط به هر پالت ،)2 شكل(گياهي

وط به ي مربها دادهنتايج در جدولي متشكل از . استخراج شد
و ارزش شاخصها تنظيم ) هر گونهتاج پوشش (پالتهاي زميني 

ي ها دادههمبستگي . گرديدو جهت پردازشهاي آماري آماده 
 ماهواره مورد بررسي قرار زميني با اطالعات حاصل از تصاوير

 . گرفت و نتايج ارائه شد
 اقدام به بررسي نوع ها دادهييد وجود ارتباط بين اين أبا ت

 . گرديددر چند حالت متفاوت رابطه موجود 
ي مربوط به هر سال مقادير مربوط ها دادهاز در حالت اول، 

بستگي مبه يك ترانسكت بصورت تصادفي كنار گذاشته شد، ه
بررسي و  ها شاخصي پوشش گياهي با يكايك متغيرها

معادالت رگرسيوني با اطالعات شاخصي كه داراي بيشترين 
همبستگي بود، برازش داده شد، اين معادالت جهت تخمين 

ي هر ها داده پالت كنار گذاشته شده از 15پوشش گياهي در 

مقادير محاسباتي به كمك آزمون تي با مقادير . سال بكار رفت
 . ايسه و نتايج ارائه شدواقعي مق

مكان تعميم معادالت حاصل جهت بررسي ادر حالت دوم، 
ي سالهاي ها داده جهت برآورد مكانهاي چند سال يك از داده
ي چهار ها دادهصل از روابط رگرسيوني حاهمان منطقه، ديگر 

اعمال ج حاصل از ينتا  وبررسي همنطقهر  در مكانسال يك 
 آزمون تي با مقادير ابي سال پنجم ها دادهبر معادله رگرسيوني 

 . مقايسه شدهمان سال واقعي 
در حالت سوم، به منظور بررسي امكان تعميم معادله 

ي ها داده در برآورد سايت چند سال يك هاي حاصل از داده
ها در همان سال يا سالهاي ديگر روابط رگرسيوني سايتساير 

ايها، كل وته پوشش يكساله ها،  تاج پوشش بحاكم بين تاج
 كه هايي  ازنوجان با شاخصسايتتاج پوشش گياهي، در 
اند بررسي و به كمك دار را داشتهباالترين همبستگي معني

ي اين منطقه اقدام به تخمين ها دادهمعادالت حاصل از 
نتايج حاصل از . ها شدسايتمتغيرهاي مورد نظر در ساير 

ون تي با تخمين از طريق معادله رگرسيوني به كمك آزم
 متوسط ، ديگرايدر مرحله. مقادير واقعي مقايسه گرديد

 ارزشهاي هر ترانسكت بعنوان يك مؤلفه در نظر گرفته شد
  . شدتكرارالب ترانسكت قدر   كليه پردازشهاو

با هدف دستيابي به شناخت بيشتر از ويژگيهاي محيطي بين        
گرفتـه  سـايت  ها،  آمار بارندگي ايستگاههاي نزديك به هر    سايت
 در طول مدت مطالعه و      سايت، متوسط بارندگي ساالنه هر      شد

.  درج شـده اسـت     3، در جـدول     سـايت طبقه اقليمي محدوده    
 و  ERDAS(ver.8)افـزار    نـرم   بـه كمـك دو    پردازش تـصاوير    

ILWIS(ver.3) محــــــيط  و پردازشــــــهاي آمــــــاري در
Minitab(ver.13.31) شد انجام. 
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  در طول مدت مطالعه و طبقه اقليمي محدودهمكانر  متوسط بارندگي ساالنه ه-3جدول
 )mm( ساالنه بارندگيمتوسط

 اقليم دومارتن مكاننام 
1376 1377 1378 1379 1380 

 387.6 208.7 129.6 263.9 169.4 خشك بياباني سرد  ازنوجان
 201.7 308.1 112.2 307.2 205.7 اي فراسرد مديترانه چزان

 232.1 125 161.5 256.8 90.7 خشك بياباني سرد خشكرود
 366.9 419.3 173.5 317.2 207.5 اي سرد  مديترانه شانق
 218.9 363 155.2 242.3 75.7 خشك بياباني سرد نعمتي

 

 
 ) متر30*30هر سلول ( گياهي  شاخصهاييك نمونه ازشبكه پالتها و  -2 شكل

 

 جنتاي
 مقايسه در واحد پالت

 پردازش در سطح پالت -
با ها شاخصدار اغلب  حاكي از همبستگي معنينتايج

در گياهي  پوشش ضريب همبستگي. پارامترهاي زميني بود
 دري نظير آن با تصاوير و شاخصهاهاي ازنوجان سايت

بيشترين همبستگي شاخصها با  .ارائه شده است 4جدول 
ها، گياهان اهان يكساله، گياهان گندمي، علفيتاج پوشش گي

  ترتيب مربوط بهپوشش گياهي بهتاج اي و كل بوته
VNIR1-a)584/0( ،VNIR1-a)467/0( ،mir-a )331/0 ( و
VNIR1-a)418/0 (مي باشد. 

 



 …هاي هاي سنجنده بررسي قابليت داده

 

328

  ازنوجانسايتهاي سطح زمين در متغير گياهي با هاي  ضرايب همبستگي بين شاخص-4جدول 
 Annual Grass Forb Shrub Cover شاخص Annual Grass Forb Shrub Cover شاخص

Bright 0/4* 0/323* -0/128ns 0/12 ns 0/461* Pd311 0/38* 0/334* -0/112 ns 0/124 ns 0/457* 
Clay -0/38* -0/216* 0/118 ns -0/115 ns -0/409* Pd311-a -0/03 ns 0/02 ns -0/122 ns 0/079 ns 0/02 ns 
Clay-a -0/434* -0/311* 0/331* 0/2 ns -0/096 ns Pd312 0/415* 0/346* -0/11 ns 0/141 ns 0/504* 
Ferr-a -0/506* -0/381* 0/262* 0/465* 0/057 ns Pd312-a 0/27 ns 0/23 ns -0/276 -0/055 ns 0/11 ns 
Ferr 0/406* 0/297* -0/133 ns 0/103 ns 0/441* Pd321 0/378* 0/342* -0/107 ns 0/125 ns 0/462* 
Green -0/401* -0/311* 0/131 ns -0/105 ns -0/444* Pd321-a -0/11 ns -0/1 ns -0/035 ns 0/14 ns 0/043 ns 
IR1 -0/418* -0/312* 0/132ns -0/114ns -0/466* Pd322 0/409* 0/347* -0/108 ns 0/139 ns 0/501* 
IR1-a 0/538* 0/404* -0/282* -0/459* -0/028ns Pd322-a 0/504* 0/489* -0/239 ns -0/14 ns 0/286 ns 
IR2 -0/422* -0/307* 0/133ns -0/117ns -0/469* Ra -0/423* -0/32* 0/131 ns -0/122 ns -0/478* 
IR2-a 0/213* 0/175ns -0/031ns -0/325* -0/113ns Ra-a 0/255* 0/16 ns -0/089 ns -0/413* -0/194 ns 
Iron 0/404* 0/355* -0/098ns 0/141ns 0/503* Ref1 0/41* 0/317* -0/139 ns 0/126 ns 0/466* 
Iron-a 0/257* 0/235* -0/264* -0/05ns 0/114ns Ref2 0/404* 0/316* -0/134 ns 0/125 ns 0/461* 
NIR -0/418* -0/317* 0/13ns -0/126ns -0/477* Ref3 0/398* 0/326* -0/127 ns 0/126 ns 0/465* 
NIR-a 0/105ns 0/065ns 0/079ns -0/184ns -0/057ns Ref4 0/394* 0/325* -0/123 ns 0/127 ns 0/463* 
Mini 0/422* 0/307* -0/133ns 0/117ns 0/469* Ref5 0/398* 0/324* -0/126 ns 0/115 ns 0/456* 
Mini-a -0/213* -0/175ns 0/031ns 0/325* 0/113ns Ref7 0/403* 0/32* -0/128 ns 0/116 ns 0/458* 
Mir -0/38* -0/216* 0/118ns -0/115ns -0/409* Savi 0/087 ns 0/08 ns -0/011 ns 0/05 ns 0/132 ns 
Mir-a -0/434* -0/311* 0/331* 0/2ns -0/096ns Sq -0/421* -0/32* 0/129 ns -0/127 ns -0/482* 
Mirv1 0/392* 0/263* -0/122ns 0/088ns 0/413* Sqrt -0/07 ns 0/02 ns -0/008 ns -0/053 ns -0/126 ns 
Mirv1-a 0/028ns -0/016ns 0/13ns -0/039ns 0/017ns Sqrt-a 0/057 ns 0/02 ns 0/1 ns -0/138 ns -0/053 ns 
Mirv2 0/357* 0/256* -0/112ns 0/068ns 0/373* TNDVI -0/42* -0/32* 0/13 ns -0/126 ns -0/476* 
Mirv2-a -0/222* -0/179ns 0/257* 0/091ns -0/038ns TNDVI-a 0/06 ns 0/029 ns 0/102 ns -0/136 ns -0/047 ns 
Mnd -0/412* -0/311* 0/132ns -0/125ns -0/468* TV1 -0/412* -0/31* 0/132 ns -0/125 ns -0/468* 
Mnd-a -0/218* -0/14ns 0/137ns 0/413* 0/246* TV1-a 0/141 ns 0/094 ns 0/061 ns -0/219 ns -0/061 ns 
Msav12 0/049ns 0/055ns 0ns 0/038ns 0/088ns Veg 0/011 ns 0/026 ns 0/012 ns 0/026 ns 0/044 ns 
Msi 0/406* 0/297* -0/133ns 0/103ns 0/441* Veg-a 0/246 ns 0/157 ns -0/004 ns -0/239 ns -0/011 ns 
MSI-a -0/506* -0/381* 0/262* 0/465* 0/057ns VNIR1 0/302* 0/314* -0/039 ns 0/129 ns 0/426* 
NDVI -0/412* -0/311* 0/132ns -0/125ns -0/468* VNIR1-a 0/584* 0/467* -0/288* -0/418*  0/055 ns 
NDVI-a 0/141ns 0/094ns 0/061ns -0/219* -0/061ns VNIR2 0/073 ns 0/168 ns 0/041 ns 0/066 ns 0/187 ns 
NIR -0/418* -0/317* 0/13ns -0/126ns -0/477* VNIR2-a 0/273 ns 0/221 ns -0/002 ns -0/262* 0/008 ns 
NIR-a 0/105ns 0/065ns 0/079ns -0/184ns -0/057ns Wet -0/303* -0/25 ns 0/08 ns -0/04 ns -0/323* 

ns: non significant  
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 ) پالت45-سه ترانسكت( پنج سال در  گياهي با متغيرهاي سطح زمينهاي همبستگي بين شاخص -5جدول 
 ضريب همبستگي نوع پوشش شاخص 

VNIR1-a 0/57 پوشش يكساله 

Pd322-a 0/46 پوشش گندميان 

Mir-a 0/37 پوشش فوربها 

Msi-a 0/50 ايها پوشش بوته 

 ازنوجان

Mnd-a 0/31 پوشش كل 

Pd322 0/70 پوشش يكساله 

Iron_oxide 0/44 پوشش گندميان 

NIR 0/44 پوشش فوربها 

Wet 0/17 ايها پوشش بوته 

نچزا  

Pd311 0/42 پوشش كل 

Iron oxide 0/41 پوشش يكساله 

 ns پوشش گندميان *-

Ref8 0/23 پوشش فوربها 

PCA 0/68 ايها پوشش بوته 

 خشكرود

PCA 0/53 پوشش كل 

Ref3 0/40 پوشش يكساله 

 ns پوشش گندميان -

Ref1 0/29 پوشش فوربها 

Ref1 0/44 ايها پوشش بوته 

تينعم  

Ref1 0/33 پوشش كل 

Pd311 0/25 پوشش يكساله 

 ns پوشش گندميان -

Mirv2 0/29 پوشش فوربها 

 ns ايها پوشش بوته -

 شانق

Ferrous 0/25 پوشش كل 

 .است با هيچ يك از شاخص هها دادههمبستگي  نشدن دار معني ده دهن خطوط تيره نشان*
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 )التپ 45-سه ترانسكت( معادالت برآورد شده در مناطق مورد مطالعه بر اساس شاخص با باالترين همبستگي -6جدول 
F R% SE متغير * شاخص  گياهي رابطه رگرسيوني  
86 57/18 5/7 4/73 + 48/0 VNIR1-a VNIR1-a  يكساله هاتاج پوشش 

49 46/48 2/4 - 6/42 + 41/7 Pd322-a Pd322-a تاج پوشش گندميان 

28 37/01 4/5 - 10/2 + 12/9 MIR-a MIR-a تاج پوشش گياهان علفي 

60 50/20 7/4 - 16/6 + 11/4 MsI-a 
 MSI-a ايها  بوتهتاج پوشش 

19 31/14 9/9 19/7 + 13/5 Mnd-a 
 Mnd-a  گياهيكل تاج پوشش 

 ازنوجان
 

168 69/79 6 13/4 - 89/9 Pd322 Pd322 تاج پوشش يكساله ها 

42 43/70 5/4 9/35 - 3/95 Iron_oxIde Iron_oxide تاج پوشش گندميان 

41 43/70 12 - 72/8 + 83/7 NIR NIR تاج پوشش گياهان علفي 

6 18/17 4/6 1/37 + 43/5 Wet Wet ايها   بوتهتاج پوشش 

38/6 42/19 14 52/7 - 234 Pd311 Pd311 كل تاج پوشش گياهي 

 چزان
 

36/65 41/35 2/8 5/36 - 1/63 Iron oxIde Iron oxide تاج پوشش يكساله ها 

 تاج پوشش گندميان - -  - -

9/56 22/58 2/4 1/31 + 0/158 Ref8 Ref8 تاج پوشش گياهان علفي 

158 68/56 7/1 49/1 - 531 PCA PCA ايها  بوتهشتاج پوش 

70/5 53/29 8/8 48/3 - 435 PCA PCA كل تاج پوشش گياهي 

 خشكرود
 

33 39/62 4 11/1 - 39/9 Ref3 Ref3 تاج پوشش يكساله ها 

 تاج پوشش گندميان - -  - -

16 29/33 3 - 3/74 + 77/6 Ref1 Ref1 تاج پوشش گياهان علفي 

43/ 44/27 7 33/5 - 290 Ref1 Ref1 ايها  بوتهتاج پوشش 

22 33/47 9 41/4 - 266 Ref1 Ref1 كل تاج پوشش گياهي 

 نعمتي
 

11/70 24/90 1/3 0/482 + 45/6 Pd311 
 Pd311 تاج پوشش يكساله ها 

 تاج پوشش گندميان - -  - -

16/58 29/15 4/7 9/85 - 14/1 MIRV2 MIRV2 تاج پوشش گياهان علفي 

 ايها  بوتهتاج پوشش - -  - -

11/56 24/70 9/5 32/5 - 8/26 Ferrous 
 Ferrous كل تاج پوشش گياهي 

 شانق
 

 
هاي گياهي با متغيرهاي  در چهار منطقه غالب شاخص

بررسي . داشتند)  p >05/0(دارمورد مطالعه همبستگي معني
ها  روابط در سايت شانق حاكي از پايين بودن همبستگي داده

 در ساير مناطق با توجه به نتايج حاصل. با يكديگر بود
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ها تكرار شد ولي منشأ خطاي  مراحل كار پردازش داده
برخي  در برخي موارد تاج پوشش. احتمالي شناخته نشد

هاي  با شاخص) p >05/0(دارفرمهاي گياهي همبستگي معني
در اين ارتباط نبود پوشش قابل . مورد بحث نشان ندادند

ر اين توجه از اين گياهان مي تواند از عوامل مؤثر د
مقايسه سايتها نشان مي دهد پوشش گياهي . خصوص باشد

هاي  در سايتهاي مختلف از لحاظ نوع رابطه با شاخص
گياهي عملكرد متفاوتي داشته است، به عبارت ديگر در هر 
سايت شاخص متفاوتي براي برازش رگرسيون مناسب 

تفاوتهاي محيطي در مناطق مختلف را . تشخيص داده شد
هاي  پس از حذف داده.  وز اين تغييرات دانستبايد عامل بر

يك ترانسكت بررسي همبستگي دوباره انجام شد، 
شاخصهاي حائز باالترين همبستگي در هر سايت در جدول 

هاي ديگري نيز در هر سايت حائز  شاخص.   ارائه شده اند5
دار با پوشش بودند كه به ارائه شاخص با  همبستگي معني

ها معادالت  نده شد، بر اساس اين دادهباالترين همبستگي بس
 اين معادالت را نشان 6جدول ( رگرسيوني برآورد شد

 ).دهد مي

ورد پوشش  به منظور برآسايتمعادالت ارائه شده در هر 
كار رفت، مقادير حاصل از حذف شده بپالتهاي در 

معادالت و مقادير واقعي به همراه نتايج آزمون مقايسه 
 به علت عدم .ارائه شده است 11 تا 7 يهاميانگينها در جدول

 ازنوجان سايتدسترسي به تصوير سال چهارم محدوده 
 . در اين سال فراهم نشدسايتي اين ها دادهامكان استفاده از 

عدم دسترسي به پارامترهاي مورد نياز در خصوص تبديل 
DNرا ناممكن  شاخصهاي بازتابساخت ، به بازتاب 

 .ساخت

 سايتيني با مقادير برآورد شده در  زميها دادهمقايسه 
ايها و ها، بوتهبرآورد گندميان، علفي  نشان داد كهازنوجان

كل تاج پوشش گياهي در مواردي مطابق با واقعيت نبود، 
از بين  .اين نتيجه تقريبا در نيمي از موارد حاصل گرديد

رويشي، در برآورد صحيح پوشش گياهان يكساله هاي  فرم
 .يامدموفقيتي بدست ن

 چزان به استثناي پوشش گندميان، پوشش ساير سايتدر 
 دار تفاوت معني درصد از موارد 75فرمهاي رويشي در 

 .با مقادير واقعي نداشت) p<0.05(آماري 
 4 كه تنها يكسالهگياهان  خشكرود نيز پوشش سايتدر 

دار تفاوت معني شود، درصد از تركيب گياهي را شامل مي
)p<0.05 (گياهان علفيپوشش  . برآورد شده داشتبا مقدار 

با ) p<0.05(دار آماري هيچ سالي تفاوت معني در چندساله
 درصد 50بقيه فرمهاي رويشي تنها در در و واقعيت نداشته 

 .نتايج مشابه گياهان علفي چندساله بودموارد 
 درصد پوشش 11با  نعمتي پوشش يكساله ها سايتدر 
تنها در يك ترانسكت ياهي ، تركيب گ)در طول دوره(از كل

 .با واقعيت نداشت) p<0.05( آماري دار تفاوت معني
قد همبستگي با فا)  درصد از كل4پوشش (گندميان 
 50  بقيه فرمهاي رويشي در .ها ارزيابي شدندشاخص

با واقعيت ) p<0.05(دار آماري تفاوت معنيدرصد موارد 
 .نداشت
ي فاقد همبستگي ان و گياهان بوته شانق گندمياسايتدر 
 رويشي در هاي بودند، برآورد ساير فرمها شاخصدار با معني

 . درصد از موارد مطابق واقعيت بود75
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 ازنوجان سايتهاي حذف شده با واقعيت زميني در پالت مقايسه ميانگين پوشش برآورد در –7جدول 
 Annual Annual-Est Grass Grass-Est Forb Forb-Est Shrub Shrub-Est Cover Cover-Est 

Y1T2 0/1 2/6* 0/4 0/3ns 5/1 6/4ns 10/6 10/2ns 16/1 17ns 

Y2T1 0/3 3/3* 0/1 0/9* 5/8 2/1ns 9/8 7ns 15/9 13/9ns 

Y3T3 0/6 -0/8* 0/4 1/6* 3/4 3/2ns 10/6 14/2* 15 22/4* 

Y5T1 18/8 9/5* 4/6 2/5ns 0 1/8* 4/5 3/3ns 28 15/6* 
Y: Year  T: Teransect                  Est: Estimate  ns: non significant 

 
 چزان سايتحذف شده با واقعيت زميني در پالتهاي  مقايسه ميانگين پوشش برآورد در –8جدول 

 Annual Annual-Est Grass Grass-Est Forb Forb-Est Shrub Shrub-Est Cover Cover-Est 

Y1T2 0/2 0/83* 8/4 8/95ns 15 17/81ns 2 2/82ns 27 27ns 

Y2T1 0/13 -0/49ns 8/13 2/2* 13/4 16/39ns 5/47 3/42ns 30 38* 

Y3T3 8/03 6/6ns 0/93 3/09* 17/43 26/88* 3/47 2/87ns 37 41ns 

Y5T1 18/56 13/6ns 1/88 4/14* 12/94 17/5ns 4/06 4/69ns 26 29ns 
Y: Year  T: Teransect                  Est: Estimate  ns: non significant 

 
 خشكرود سايتحذف شده با واقعيت زميني در پالتهاي رد در  مقايسه ميانگين پوشش برآو–9جدول 

 Annual Annual-Est Forb Forb-Est Shrub Shrub-Est Cover Cover-Est 

Y1T1 0/2 -0/06ns 1/03 1/55ns 24/3 24/05ns 26/8 24/05ns 
Y2T2 0/23 3* 1/77 2/93ns 1/87 6/04* 5/53 6/04ns 

Y3T3 1/63 2/84* 2/33 1/67ns 21/63 19/24* 26 19/24* 

Y5T1 4/94 2/82* 2/63 2/81ns 13/69 11/67ns 21/66 11/67* 
Y: Year  T: Teransect                  Est: Estimate  ns: non significant 
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 نعمتي سايت حذف شده با واقعيت زميني در پالتهاي  مقايسه ميانگين پوشش برآورد در –10جدول 
 Annual Annual-Est Grass Grass-Est Forb Forb-Est Shrub Shrub-Est Cover Cover-Est 

Y1T1 5/87 4/59ns 2/63 -0/19 0/42 0/86ns 13/53 16/32ns 22/45 25/64ns 
Y2T2 2/47 3/92* 0/83 -0/07 5/13 3/05ns 4/37 8/14* 12/8 18/14* 

Y3T3 4 7/67* 0/67 -0 0/33 1/09* 12/9 15/47ns 17/9 24/86* 

Y5T1 3/72 7/42* 3/84 -0/01 0/63 1/94* 11/16 12/27ns 19/34 21/92ns 
Y: Year  T: Teransect                  Est: Estimate  ns: non significant 

 
  شانقسايت حذف شده با واقعيت زميني در پالتهاي  مقايسه ميانگين پوشش برآورد در –11جدول 

 Annual Annual-Est Forb Forb-Est Cover Cover-Est 

Y1T1 0/8 1/2ns 2/5 3/8* 14/8 15/6ns 
Y2T2 1/8 1/3ns 4/8 4ns 18/3 21/6ns 

Y3T3 2 1/7ns 6/1 5/3ns 17/1 19/1ns 

Y5T1 2/4 1* 8/2 6/9ns 25/7 18/4* 
Y: Year  T: Teransect                  Est: Estimate  ns: non significant 
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  گياهي با بيشترين همبستگيهاي ي زميني با شاخصها داده بررسي رگرسيون خطي -12جدول 

 .)1380 تا 1377(ي زميني و تصاوير سالهاي ها داده( 
F R SE متغير * اهيشاخص  گي رابطه رگرسيوني  

26 43.01% 0.85 - 0.934 + 7.17 Mirv2 Mirv2 تاج پوشش يكساله ها 
دارمعنيفاقد همبستگي - - - -  تاج پوشش گندميان

6 18.71% 5  3.35 + 7.59 Mirv2-a Mirv2-L تاج پوشش گياهان علفي 

24 41.11% 8  9.14 + 208 Ref1 Ref1 ايها  بوتهتاج پوشش  

42 51.48% 8  10.3 + 30.4 Pd312 Pd312 كل تاج پوشش گياهي 

 ازنوجان

68 52.63% 3.9  8.51 - 130 Pd321 Pd321 تاج پوشش يكساله ها 

50.78 47.12% 6.1  79.4 - 153 Ra Ra تاج پوشش گندميان 
49 46.48% 11  - 32.4 + 167 Tndvi Tndvi تاج پوشش گياهان علفي 
5 17.03% 4.7  - 0.35 + 96.3 Wet Wet تاج پوشش   بوته ايها 

30 38.21% 12  - 15.8 + 148 Tndvi Tndvi كل تاج پوشش گياهي 

 چزان

43 44.16% 1.2  1.99 - 9.18 Mirv2 Mirv2 تاج پوشش يكساله ها 
دار معنيفاقد همبستگي  - - - -  تاج پوشش گندميان

4.2 18.44% 2.1  0.111 + 28.5 PCA PCA علفي ها  تاج پوشش  

243 76.03% 7.2  52.8 - 607 PCA PCA بوته ايها  تاج پوشش  

214 73.89% 7  54.7 - 581 PCA PCA كل تاج پوشش گياهي 

 خشكرود

22 33.17% 4  10.0 - 34.3 Ref3 Ref3 تاج پوشش يكساله ها 

6 18.17% 2.2  1.51 + 5.84 Veg Veg تاج پوشش گندميان 

45 45.06% 2.8  - 5.60 + 106 Ref1 Ref1 علفي ها  تاج پوشش  

57.7 49.50% 7.2  32.9 - 302 Ref1 Ref1 ايها بوته  تاج پوشش  
30.9 38.47% 8.7  39.3 - 268 Ref1 Ref1 كل تاج پوشش گياهي 

 نعمتي

 .كار گرفته شده  در بررسي رگرسيون بمتغيرشاخص گياهي با باالترين همبستگي با  *

 

 هاي چهار سال برآورد بر اساس داده
هـاي  همان گونه كه ذكر شد در بخـشي از بررسـي، داده                

هـاي  چهار سال تحقيق معيار تعيين روابط رگرسيوني و داده        
بررسي . سال پنجم معيار آزمون صحت معادالت قرار گرفت       

رگرسيون براساس شاخـصهاي كـه داراي بـاالترين ضـريب           
، انجام شد  بصورت جداگانه ها  سايتهمبستگي بودند در تمام     

 نتـايج  اي سـال پـنجم اعمـال و    هاي ماهواره معادالت بر داده 
مقايـسه  ) سال پـنجم  (هاي واقعي    با داده  ،حاصل از رگرسيون  

 در هـر    تغيـر باالترين ضرايب همبستگي در مورد هـر م       . شد
 معادله رگرسيوني بدست آمـده بـه همـراه ضـريب            سايت و 

همـراه بـا     ،رگرسيون و نسبت واريانس كل به واريانس خطا       
 ميزان تخمين زده شده به كمك رگرسـيون و مقـدار واقعـي            
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سـال حـذف شـده از       ( بـراي سـال پـنجم        گيري شده، اندازه
 قابــل 13 و 12در هــر ســايت در جــدولهاي ) مراحــل قبــل

هــاي چهــار ســال ســايت شــانق فاقــد  داده. مــشاهده اســت

ها ارزيابي شد، نتـايج حاصـل         دار با شاخص    همبستگي معني 
 يت از جدولها حذف شده استدر اين سا

 
، كل تاج ايها ، تاج پوشش بوتهها تاج پوشش يكساله( ي زمينيها داده مقايسه مقادير برآوردي بر اساس رگرسيون با -13جدول 

)ي چهار سال، تخمين براي سال پنجمها دادهمعادله حاصل از (،پوشش گياهي  

T-Test Result 
P< اختالف 

Real Estimate 
 سايت متغير

  ها تاج پوشش يكساله 0/8 1.6 0/8 **

  ها  علفي تاج پوشش 4 6/3 2/3 **
 گياهان گندمي تاج پوشش - 0/5  -

ns 1/5 15/9 14/3 بوته ايها تاج پوشش  
 كل تاج پوشش گياهي 21 24 3 *

 ازنوجان

** 2/8   ها تاج پوشش يكساله 8 16/2 

ns 1 16 15 ها  علفي تاج پوشش  
 تاج پوشش گياهان گندمي 7/6 2/6 5 **
  بوته ايها تاج پوشش 7/4 4/4 3 **
 كل تاج پوشش گياهي 26 40 14 **

 چزان

** 4/5   ها تاج پوشش يكساله 0/6 6 

* 8/0   ها  علفي تاج پوشش 2/1 2/9 
 تاج پوشش گياهان گندمي - 0/9 - -
** 5/4   بوته ايها تاج پوشش 10 14/5 
** 5/11  كل تاج پوشش گياهي 13 24/5 

 خشكرود

ns 5/0  6/1 6/6   ها تاج پوشش يكساله 

* 1/1   ها  علفي تاج پوشش 1.4 2/5 
 گياهان گندمي تاج پوشش 2/4 1/4 1 *
  بوته ايها تاج پوشش 9/9 13/3 3/4 *
 كل تاج پوشش گياهي 18/9 23/3 4/4 *

 نعمتي
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اختالف ست، گونه كه از اطالعات فوق مشهود ا همان
مقادير واقعي و برآوردهاي انجام شده در غالب موارد 

 ولي از ديدگاه آماري، تفسير متفاوتي حاصل ،اندك است
 و ها تاج پوشش يكسالهمعادالت مربوط به . مي شود

 ) چزانسايت و  نعمتيسايت(دو مورد جز در ب ها علفي
 .داشت) >05/0p( آماري دار اختالف معنيها سايتدر ساير 

 آماري دار فاقد اختالف معنيبرآورد  اي در هيچ منطقه
)05/0p<( درصد 6/2 تا 5/0كه بين گندميان  از پوشش 

پوشش با  - نعمتي سايت در . نشدحاصلمتغير بود، 
برآورد مربوط به پوشش تنها  - اي گياهان بوتهاز غالب 

 دار معني اختالف  واقعيت زمينيگياهان يكساله با
)05/0p< (اي غلبه گياهان بوته -در ازنوجان .نداشت -  

اقد اختالف ف با واقعيت زميني ايها بوته برآورد پوشش
 چزان كه سايت در .بود) >05/0p(  آماري دار معني

گياهان علفي غالب هستند، تنها برآورد اين گياهان با 
 سايتدر  . آماري بوددار معنيفاقد اختالف واقعيت زميني 

 واقعيت زميني در پي مطابق يوردآبر ،تخمينخشكرود 
ي چهار ها دادهحاصل از مدل  دادنتايج نشان  .داشتن

واقعيت سال در سطح پالت، قابليت زيادي در برآورد 
در  )>05/0p( آماري دار معني و اختالف  نداردسال پنجم

  .نتايج حاصل شد

 سايتي يك ها دادهبرآورد بر اساس 
تاج پوشش رگرسيون حاكم بين تاج پوشش يكساله ها، 

 ازنوجان در سايت، كل تاج پوشش گياهي، در ايها بوته
ها سايتتخمين ميانگين پنج ساله متغيرهاي مورد نظر در ساير 

نتايج نشان داد كه در سالهاي مختلف مقادير . بكار گرفته شد
برآورد شده در غالب موارد اختالف قابل توجهي با مقادير 

از ارائه مفصل نتيجه با توجه به اين موضوع . واقعي دارد
 .اجتناب شد

 
 )بر اساس ميانگين هر ترانسكت(  ترانسكتپردازش در سطح

ي زميني و اطالعات ها دادهميانگين در اين مرحله 
ماهواره مربوط به هر ترانسكت به عنوان يك نمونه در نظر 

هاي سايتي پنج سال ها داده رگرسيون حاصل از .گرفته شد
گونه كه از  همان .ده استارائه ش 14مختلف در جدول

 بر اساس ميانگين ها دادهپردازش جدول مشهود است 
 )R(ترانسكت منجر به ارائه رگرسيون با ضريب رگرسيون

اطالعات هر سال  از . شدباالتري نسبت به مرحله قبلي
ي يك ترانسكت به منظور آزمون كارايي مدل، كنار ها داده

سط معادالت و ، مقادير برآورد شده توه بودگذارده شد
 . ارائه شده است15 ولدر جدبررسي و مقادير واقعي 
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 هاي مورد مطالعهسايتي پنج سال ها داده رگرسيون حاصل از  -14 ولجد
 سايت رابطه F SE Rفرم رويشي

 VNIR1-a 77/7 + 482/896/09 22هايكساله
 Pd322-a 67/2 + 11/2 -1/181/55 20گندميان
 MIR-a 14/7 + 11/8 -2/171/41 10ن علفيگياها

 MSI-a 13/8 + 22/1 -2/689/16 39بوته ايها
 Ferr-a 15/2 + 4/95 -5/681/85 14كل تاج پوشش

جان
زنو

ا
 

 Pd312 82/9 - 2/294/6624/8 87هايكساله
 Iron_oxide 4/03 - 2/970/369/44 10گندميان

 Savi 323 + 4/183/968/67 24گياهان علفي
 Iron oxid-a 3/48 - 1/761/169/09 8بوته ايها

 Pd311 245 - 4/187/5853/6 33كل تاج پوشش

زان
چ

 

 Mini 39/2 + 1/682/221/12 20/85هايكساله
 B2L 0/0787 - 1/183/077/96 28/89گندميان

 PVI 22/9 + 0/373/767/40 11/91گياهان علفي
 Clay Minerals 187 + 198 -4/355/23 4/39يهاابوته

 Pd322-a 27/8 - 4/558/8233/5 6/89كل تاج پوشش

رود
شك

خ
 

 IR1-a 6/43 - 0/882 -0/4760/50 7/51هايكساله
 Ra 0/435 + 60/1760/000/851گندميان

 MIRV2 18/5 - 1/577/1411/4 15گياهان علفي
 Tv1-a 15/6 - 2/969/8622/5 12ايهابوته

 Ref7 652 + 16/2 -7/376/49 14كل تاج پوشش

انق
ش

 

 Ref3 41/4 - 11/3%1/755/6 12هايكساله
 ----گندميان

 VI-a 0/0595 - 0/568 -%145/3 10گياهان علفي
 VIL 0/230 + 22/0 %3/454/0 15ايهابوته

 VIL 0/262 + 33/4 %3/954/1 15 كل تاج پوشش

تي
نعم
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 )ترانسكت(توسط معادالت، مقادير واقعي و ميزان اختالف موجودتاج پوشش، مقادير برآورد شده  -15جدول 

 سايت

T
ransect 

Y
ear 

A
nnual 

A
nnuals E

st. 

|D
ifferences| 

G
rass 

G
rass E

st. 

|D
ifferences| 

Forb 

Forbs E
st. 

|D
ifferences| 

Shrub 

Shrubs E
st. 

|D
ifferences| 

C
over 

C
over E

st. 

|D
ifferences| 

1 1 0/07 2/90 83/2  0/30 0/63 93/0 3/53 0/83 7/2 9/80 10/10 0/3 13/57 -  
2 2 0/13 4/67 54/4  0/53 0/02 55/0 3/23 -3/65 88/6 12/63 5/50 7/13 16/53 8/67 7/86 
3 3 0/63 -2/90 53/3  0/37 1/73 36/1 3/37 -5/55 92/8 10/60 15/17 4/57 16/50 22/73 6/23 

 ازنوجان
4 5 12/23 13/79 56/1  3/80 3/90 1/0 0/53 -1/96 49/2 3/40 2/36 1/04 19/97 23/36 3/39 
1 1 - - - 0/80 - - 19/00 - - 3/27 6/12 2/85 23/07 - - 
2 2 0/20 0/23 03/0  8/40 9/04 64/0 15/00 17/82 82/2 2/00 2/99 0/99 25/60 29/05 3/45 
3 3 0/13 0/94 81/0  8/13 2/15 98/5 13/40 16/52 12/3 5/47 3/07 2/4 27/13 26/17 0/96 
4 4 8/03 6/09 94/1  0/93 3/05 12/2 17/43 26/82 39/9 3/47 3/83 0/36 29/87 38/22 8/35 

 چزان

1 5 19/13 13/90 23/5  2/00 4/19 19/2 12/33 16/68 35/4 4/33 4/67 0/34 37/80 41/49 3/69 
1 1 2/40 - - 4/67 6/24 57/1 0/60 - - 15/60 - - 23/87 27/29 3/42 
2 2 1/27 1/61 34/0  2/67 2/63 04/0 0/80 1/32 52/0 25/73 24/05 1/68 30/40 26/11 4/29 
3 3 2/53 5/59 06/3  2/87 1/58 29/1 0/40 0/72 32/0 11/60 9/08 2/52 17/27 24/39 7/12 
4 4 1/07 1/81 74/0  1/93 2/41 48/0 1/60 0/61 99/0 21/07 19/64 1/43 25/67 27/79 2/12 

 خشكرود

3 5 5/13 5/59 46/0  2/53 2/05 48/0 0/43 0/72 29/0 15/47 9/08 6/39 23/57 33/09 9/52 
1 1 0/53 1/18 65/0  1/13 0/85 28/0 3/20 - - 18/27 23/22 4/95 23/13 23/22 0/09 
2 2 0/47 0/86 39/0  0/33 1/00 67/0 2/80 4/07 27/1 6/93 16/12 9/19 10/27 16/12 5/85 
3 3 2/33 1/31 02/1  1/23 1/08 15/0 6/93 3/82 11/3 14/17 17/10 2/93 24/67 17/10 7/57 
4 4 2/13 1/63 5/0  1/20 0/75 45/0 5/73 5/52 21/0 11/33 19/06 7/73 20/40 19/06 1/34 

 شانق

1 1 0/97 1/88 91/0  0/93 1/01 08/0 7/00 7/58 58/0 13/87 20/91 7/04 22/77 20/91 1/86 
1 1 5/6 - - - - - 3/9 1/7 2/2  11/8 13/3 1/5 23/3 23/3 0 
2 2 5/5 4/3 2/1  - - - 0/7 1 3/0  16/3 15/8 0/5 23/4 26/4 -3 
3 3 2/7 3/7 1 - - - 6/2 3/8 4/2  4/5 5 0/5 15/8 14/1 2 
4 4 4 7/7 7/3  - - - 0/3 1/8 5/1  12/9 12/4 0/5 17/9 22/6 -5 

 نعمتي

3 5 3/8 7/4 6/3  - - - 0/6 1/9 3/1  11 12/2 1/2 19/6 22/3 -3 
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، به علت شود  مشاهده مي15گونه كه در جدول  همان
تنها يك ترانسكت براي هر (محدوديت تعداد ترانسكتها

 ، امكان مقايسه آماري بين مقادير برآوردي و واقعيت)سال
 عددي و هاي هزميني وجود ندارد و تنها امكان مقايس

مقايسه مقادير واقعيت . باشد ميقضاوت كارشناسي فراهم 
زميني با پوشش برآورد شده در مناطق مورد مطالعه نشانگر 
. وجود اختالف بين مقدار تخميني با واقعيت زميني است

 سايت ازنوجان عموميت داشت، در سايتاين اختالف در 
 موفقيت برآورد متغيرها با افزايش تاج پوشش گياهي چزان،

در . بيشتر شده، نتايج برآورد به واقعيت نزديك مي شود
 اگرچه مقادير برآورد شده منطبق بر ايها مورد پوشش بوته

 75 ولي نتايج نزديك به هم بوده و در ،واقعيت نيست
 ،عالوه بر آن. درصد از موارد اختالف موجود جزئي است

غييرات يكسان در دو سري داده متفاوت در هر چهار روند ت
ترانسكت انتخاب شده از چهار سال قابل مشاهده 

افزايش واقعيت در ترانسكتها منطبق با افزايش تخمين (است
 ،در خصوص كل تاج پوشش گياهي و پوشش غالب). است

 منطبق بر واقعيت بودند، در خصوص ساير نتايج نسبتاً
عكس به يكساله و گندميان نتايج گياهان خصوصا گياهان 

از   دور،بود كه با توجه به تاج پوشش اندك اين گياهان
 . انتظار نيز نبود

در منطقه چزان نتايج برآورد متغيرها به واقعيت نزديك 
 شانق در اغلب موارد سايتدر  بيني است، مقادير پيش

در . اختالف قابل توجهي با واقعيت زميني در پي داشت
رود نيز برآورد پوشش گياهان غالب منطقه منطقه خشك

 .نزديك به واقعيت بود
 در اين پردازش اگرچه در هر پنج منطقه تاج ،در مجموع
 75 و كل تاج پوشش گياهي برآورد شده در ايها پوشش بوته

 ولي مدل در ،درصد از موارد نزديك به مقدار واقعي بود
في خصوص پوشش گياهان يكساله، گندميان و گياهان عل

 .  فاقد كارايي بود
 

  سالچهاربرآورد بر اساس معادالت 
 يها دادهميانگين معادالت برآورد شده بر اساس 

 )برخي مناطق سه سال( اول تحقيق سالچهار  ترانسكت در
 . ارائه شده است16ل در مناطق مورد مطالعه در جدو

 پردازش در سطح ترانسكت منجر دهد بررسي نتايج نشان مي
 فقط در برآورد رگرسيون شد؛ ضرايب رگرسيون به افزايش

شاخص حائز باالترين ضريب همبستگي با پوشش گياهي 
 .مورد توجه قرار گرفت
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 )در سطح ترانسكت( ي سال اول مناطق مورد مطالعهها دادهن حاصل از رگرسيو ‐۱۶جدول 

 R% SE F نوع رابطه با هر فرم رويشي سايت

Annuals = - 0/535 + 0/763 MSI 96/52 0/16 39/39 
Grass = - 0/374 + 3/26 VNIR1 64/68 0/47 1/27 
Forbs = 3/21 + 8/54 MIRV2-a 70/92 2 3/39 
Shrubs = - 18/1 + 12/1 MSI-a 84/09 3/6 10 

 ازنوجان

Cover = - 23/7 + 16/9 MSI-a 85/04 4/8 11 
AnnualS = 14/7 - 99/6 Pd322 97/45 2/25 128/84 
Grass = 5/82 + 19/9 VNIR1-a 82/09 2/78 14/94 
Forbs = 7/12 + 529 VI 88/23 4/35 21/53 
Shrubs = 7/82 - 2/66 Iron oxid-a 70/85 1/7 6/07 

 چزان

Cover = 50/9 - 223 Pd311 91/70 4/25 33/81 
Annuals = 5/63 - 18/6 Pd322-a 96/02 0/89 102 
Grass = 0/531 + 2/04 Ref7 75/85 0/44 7 
Forbs = - 1/15 + 53/3 Ref1 88/37 0/45 22 
Shrubs = 55/4 - 631 PC 94/22 4 52 

 خشكرود

Cover = 54/3 - 534 PCA 86/08 6 17 
Annuals = - 2/21 - 10/6 IR1-a 86/16 0/42 18/41 
Grass = 0/576 + 1/33 VNIR2 65/05 1/25 2/41 
Forbs = - 8/79 + 131 Brightness 82/35 1/43 9/39 
Shrubs = 3/77 + 182 Ref4 75/68 2 5/37 

 شانق

Cover = 1/27 + 415 Ref4 84/09 3/2 11 
Annuals = 9/85 - 33/1 Ref3 78/51 1/95 6/13 
Grass = - 2/10 + 20/7 MIRV1 64/49 1/3 2/09 
Forbs = - 7/50 + 132 Ref1 92/56 1 27/55 
Shrubs = 37/5 - 366 Ref1 90/58 3/4 20/58 

 نعمتي

Cover = 31/3 + 0/236 VI-a 87/98 3/5 20/87 
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 )در سطح ترانسكت(معادالت رگرسيوني و واقعيت زميني  حاصل از)درصد(مقايسه تاج پوشش-17جدول 
Site Transect Annual Annual-E |Differences

| 
Grass Grass-E |Differen

ces| 
Forb Forb-E |Differences| Shrub Shrub-E |Differences| Cover Cover-E |Differences

| 
1 18/80 0/86 17/94 4/60 0/74 3/86 0/03 3/98 3/95 4/53 3/02 1/51 27/97 5/79 22/18 
2 16/87 0/97 15/9 5/40 0/59 4/81 0/40 3/82 3/42 4/53 4/19 0/34 27/20 7/43 19/77 
3 10/20 0/85 9/35 3/07 0/70 2/37 0/53 3/84 3/31 2/93 3/02 0/09 16/73 5/79 10/94 
4 12/23 0/89 11/34 3/80 0/74 3/06 0/53 3/92 3/39 3/40 3/35 0/05 19/97 6/25 13/72 

ازنوجا
 ن

 3/40ns 0/45 22/97 6/32* 16/65 3/85 3/52 *3/89 0/37 3/53 *0/69 4/22 13/64 *0/89 14/53 متوسط
1 11/60 15/48 3/88 3/33 0/68 2/65 12/47 13/14 0/67 5/23 4/45 0/78 32/63 40/03 7/4 
2 19/13 15/43 3/7 2/00 0/87 1/13 12/33 15/38 3/05 4/33 4/44 0/11 37/80 39/87 2/07 
3 15/87 15/30 0/57 1/87 0/83 1/04 22/90 17/82 5/08 3/93 4/50 0/57 44/57 40/08 4/49 
4 18/13 15/34 2/79 3/20 0/71 2/49 20/03 14/72 5/31 4/20 4/47 0/27 45/57 39/94 5/63 

 چزان

 15/39ns 0/79 2/60 0/77* 1/83 16/93 15/27ns 1/66 4/42 4/47ns 0/05 40/14 39/98ns 0/16 16/18 متوسط
1 6/73 5/66 1/07 0/80 0/77 0/03 2/93 2/56 0/37 15/73 11/50 4/23 26/20 17/15 9/05 
2 5/80 5/44 0/36 0/60 0/78 0/18 3/43 2/61 0/82 17/23 10/89 6/34 27/07 16/63 10/44 
3 5/13 5/35 0/22 0/43 0/82 0/39 2/53 2/66 0/13 13/07 10/34 2/73 21/17 16/17 5 
4 6/33 5/15 1/18 1/93 1/97 0/04 2/87 2/71 0/16 12/27 11/26 1/01 23/40 16/94 6/46 

 خشكرود

 5/40ns 0/6 0/94 1/09ns 0/15 2/94 2/64ns 0/3 14/58 11/00ns 3/58 24/46 19/72ns 4/74 6/00 متوسط
1 3/83 6/76 2/93 4/10 3/51 0/59 0/67 2/31 1/64 11/03 10/30 0/73 19/63 21/33 1/7 
2 5/53 6/55 1/02 1/87 3/21 1/34 2/07 2/41 0/34 14/27 10/02 4/25 23/73 20/76 2/97 
3 6/93 6/48 0/45 2/83 2/83 - 2/00 2/85 0/85 14/87 8/81 6/06 26/63 20/30 6/33 
4 8/20 6/46 1/74 1/33 2/17 0/84 1/13 2/59 1/46 13/20 9/52 3/68 23/87 20/41 3/46 

 نعمتي

 6/56ns 0/43 2/53 2/93ns 0/4 1/47 2/54* 1/07 13/34 9/66* 3/68 23/47 20/70ns 2/77 6/13 متوسط
1 0/97 2/34 1/37 0/93 0/33 0/6 7/00 14/49 7/49 13/87 14/55 0/68 22/77 25/86 3/09 
2 1/00 2/25 1/25 0/80 0/37 0/43 7/80 14/69 6/89 8/67 14/92 6/25 18/67 26/70 8/03 
3 2/60 2/39 0/21 0/90 0/33 0/57 8/53 14/90 6/37 14/10 14/55 0/45 26/13 25/86 0/27 
4 1/30 2/35 1/05 1/23 0/36 0/87 5/30 15/38 10/08 11/50 15/05 3/55 19/33 26/98 7/65 

 شانق

 2/33ns 0/86 0/97 0/35* 0/62 7/16 14/86* 7/7 12/03 14/77ns 2/74 21/73 26/35ns 4/62 1/47 متوسط
ns: non. Significant  E: Estimate 
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 نتايج حاصل از معادالت نشان داد كه عملكرد معادالت
در خصوص فرمهاي رويشي و سايتهاي مختلف كامال 
متفاوت است، اين نتايج در برخي موارد مطابق واقعيت 

و در برخي موارد داراي )) >05/0p(فاقد اختالف آماري(
رغم  در سايت ازنوجان به. بودند) >05/0p(اختالف آماري

اي فاقد اختالف  غلبه گياهان يكساله، تنها گياهان بوته
ها به  در چزان برآورد تمام مؤلفه. بودند) >05/0p(آماري

استثناي تاج پوشش گياهان گندمي فاقد اختالف 
اگرچه در خشكرود برآورد برخي . بود) >05/0p(آماري

) >05/0p( فاكتورها از لحاظ آماري  داراي اختالف آماري
ارزيابي شد ولي اين نتايج از لحاظ عددي اختالف چنداني 

سايت نعمتي برآورد گندميان و در . با واقعيت نداشت
با مقادير ) >05/0p(گياهان يكساله فاقد اختالف آماري

ايها و كل تاج پوشش گياهي  واقعي بود ولي پوشش بوته
دار  كمتر از واقعيت و از نظر آماري داراي اختالف معني

اختالف مقادير برآوردي با واقعيت زميني در . برآورد شد
 ). 17دول ج(سايت شانق قابل توجه بود

 
 بحث

در اين تحقيق با هدف دستيابي به روش مناسبي جهت 
 انواع ، پوشش گياهي در عرصه مراتعهاي لفهؤبرآورد م

 هاي كار گرفته شد، از بين شاخصه روشهاي متداول ب
 كه بر مبناي تركيب باندهاي مادون ييها گياهي، شاخص

در ) NDVIمثل (قرمز نزديك و قرمز مرئي ساخته شدند
ي ها دادههمبستگي كمتري با ها  شاخصيسه با ساير مقا

ارزاني و همكاران  زميني داشتند، اين نتايج با گزارش
 سپهري و .مطابقت دارد در خصوص مناطق خشك، )1376(

، TM گياهي سنجنده هاي ، در كاربرد شاخص)1381(متقي
اتع حفاظت شده جهان ردر برآورد درصد پوشش گياهي م

اوتي را براي برآورد پوشش در طبقات  متف هاي نما، شاخص
 حد پائين پوشش محققانمختلف مناسب دانستند، اين 

 را  درصد45را تاج پوشش  ها شاخصگياهي قابل برآورد با 
 ايشان كردندتوصيه   درصد را50ذكر و براي اطمينان بيشتر 

 و 3 كه بر اساس بازتاب طيفي باندهاي ييها قابليت شاخص
نتايج اين تحقيق   . مورد تاكيد قرار دادند ساخته شده اند را5

نيز نشان داد كه بسته به منطقه مورد مطالعه و نوع پوشش 
 متفاوتي مناسب بودند، اگرچه با توجه هاي گياهي، شاخص

 ييها ار نظر قطعي در مورد شاخصبه فقدان داده كافي اظه
 هاي نتايج حاكي از تفاوت بين شاخصميسر نشد ولي 

 فرزادمهر و همكاران .ساير مناطق بودمناطق خشك با 
 را  در منطقه ساوه 7 و 5 مبتني بر باندهاي هاي شاخص

مناسب ارزيابي نمودند، ايشان اين نتيجه را تحت تاثير ميزان 
كم رطوبت در اندامهاي گياهان مناطق خشك و نيمه خشك 

تاكيد كرد در پوشش هاي , Arzani(1994) .ارزيابي كردند
د الزم است به تصحيحات مربوط به  درص30كمتر از 

 .بازتاب خاك زمينه توجه گردد
ي زميني ها دادهبين  دار معنياز بعد وجود ارتباط آماري 

، به اين مفهوم و پوشش گياهي غالبا نتايج مثبتي حاصل شد
در اين .  دارنددار معني همبستگي ها دادهكه اين دو سري از 

قعيت زميني بر تحقيق هدف اصلي امكان برآورد درست وا
 اين نتيجه دستيابي بهاساس اطالعات دورسنجي بود و 

نتايج  در اين خصوص، .بعنوان مالك قضاوت قرار گرفت
در (ي چهار سالها داده مدل حاصل از پائين نشانگر قابليت
اج ت  در برآورد درست از واقعيت سال پنجم)سطح پالت
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 ساير  اگرچه.بود  گياهي و كل تاج پوششايها پوشش بوته
 كه بايد دهد متغيرها درست برآورد شد، اين نتيجه نشان مي

افزايش دقت مدل در مناطق خشك مورد توجه قرار گيرد، 
زيرا در اين مناطق درصد پوشش گياهي كم و خاك بدون  
پوشش زياد است، از طرفي بعضي از فرمهاي رويشي در 

ز  الزم است ابنابراينور چنداني ندارند، ضتركيب گياهي ح
 مختلف تحقيق بيشتري صورت گيرد و در هر هاي جنبه

رويشگاه اندكسهاي مناسب انتخاب گردد، اين مطلب توسط 
 .كيد قرار گرفته استأ نيز مورد ت)1376(ارزاني و همكاران 

اگر معادالت ارائه شده در يك منطقه بررسيها نشان داد 
ن يمتخ ميزان اختالف ،مبناي كار در مناطق ديگر قرار گيرد

اين نتايج . شود بيشتر مي )نسبت به حالت قبلي(و واقعيت 
ر اختالفات شرايط مناطق مورد مطالعه از لحاظ يث تأتحت

  وييد بودهأقابل تويژگيهاي خاك و پوشش گياهي 
ناكارآمدي بكارگيري يك مدل كلي براي مناطق مختلف را 

پذيرفت بكارگيري مدل ارائه شده در مي توان  دهد؛ نشان مي
 متغيرها در ساير مناطق از بيني  منطقه خاص جهت پيشيك

  .كارايي چنداني برخوردار نيست
بكارگيري معادالت محاسبه شده در يك منطقه در غالب 

 اعمال موارد برآورد نادرستي براي ساير مناطق داشتند،
 و كل تاج ايها ، بوتهها رگرسيون حاكم بين پوشش يكساله

خمين ميانگين پنج ساله  در تسايتپوشش گياهي در يك 
ها در سالهاي مختلف در سايتمتغيرهاي مورد نظر در ساير 

 ، موارد اختالف قابل توجهي با مقادير واقعي داشتاغلب
 دار معنيولي در برخي موارد اين اختالف از لحاظ آماري 

ي ها دادهاين مسئله حتي در زماني كه ميانگين . نبود
اين نتيجه  . گرفتند ديده شد قرارها ه مبناي مقايسهاترانسكت

 اضافه كرد كهنيز مشابه آزمون قبلي قابل تفسير است و بايد 
بين مناطق ) محيط و تركيب گياهي(اختالفات اكوسيستم 

تفاوت برآورد در مناطق مختلف را بهمراه مورد مطالعه 
 در تواند  يك اندكس يا يك مدل نميبنابراين، خواهد داشت

   .شته باشدمناطق مختلف كارآيي دا
 با توجه به تفاوت در پوشش گياهي و شرايط خاك،

مناطق مختلف برآورد در  براي عموميبكارگيري يك مدل 
 تاج پوشش گياهان غالب ياگرچه در موارد . نيستپذير امكان

تفاوت در تركيب  در مجموع با توجه به .درست برآورد شد
ي اين ها دهدا، كارايي  در موارد متعددنتايج نادرستگياهي و 

ي هر ها دادهتطابق  به روشسنجنده در ارزيابي پوشش گياهي 
عدم  .يد قرار نگرفتأيمورد ت، پالت با يك سلول تصوير

 زميني و تصوير و وجود تغييرات هاي بين نمونهابعاد تناسب 
قابل توجه در سطح هر سلول تصوير بر روي زمين، احتمال 

 شديد در شرايط وجود اختالفو يابي  وجود خطا در مكان
 در سالهاي متفاوت و عدم )از جمله ميزان بارندگي (محيطي

.  عامل اين نارسايي دانستتوان توجه به آن در اين مدل را مي
ميزان كم پوشش گياهي نيز عامل ديگريست كه بر اين مسئله 

 . شود ثر واقع ميؤم
ي ها دادهپردازش در سطح ترانسكت بر اساس مجموع 

 شد و در تري ه دستيابي به نتايج مناسبپنج سال منجر ب
غالب موارد پوشش غالب نزديك به واقعيت برآورد شد، 

ي وجود داشت و نتايج در يالبته در اين روش نيز نارساييها
 با واقعيتخصوص برخي فرمهاي رويشي و برخي مناطق 

دالت در تخمين واقعيت اافزايش كارايي مع. تفاوت داشت
گ شدن خطاهاي احتمالي در تعيين زميني با توجه به كمرن

موقعيت مكاني پالتهاي آماربرداري و همچنين كاهش اثر 



 …هاي هاي سنجنده بررسي قابليت داده

 

344

خطاي نسبت نامتناسب پالتهاي آماربرداري با سلولهاي 
. ، قابل تفسير است)+ETM(تصاوير سنجنده بكار گرفته شده

در خصوص مواردي كه در اين روش نيز نتايج درستي 
در بروز اين نتايج بايد . حاصل نشد چند دليل قابل طرح است

عدم همزماني مراحل فنولوژي را به همراه ميزان كم تاج 
 گياهان يكساله و ،در مناطق مورد مطالعه. پوشش موثر دانست

  با آغاز گرم شدن هوا رشد رويشي خود را آغاز كردهها علفي
 با افزايش ميزان خشكي اين گياهان نيز به خشكي و

 تري در دوره طوالني اي بوتهاهان كه گي  در حالي،گرايند مي
گونه كه از نتايج  همان. مراحل حياتي خود را سپري مي كنند

، گياهان علفي و ها مشهود است برآورد تاج پوشش يكساله
كل تاج پوشش گياهي اختالف زيادي با واقعيت داشته است، 
ناكارآمدي موردي مدل در برآورد كل تاج پوشش گياهي نيز 

از بين . ثير نقش دو گروه اول گياهان باشدأتحت ت تواند مي
 منطقه چزان را به عنوان شاهد توان مناطق مورد بررسي مي

اين مدعي ارائه كرد، اين منطقه به دليل برخورداري از سطح 
سفره آبي باال داراي تركيب گياهي خاصي است كه در آن 

مين رطوبت كافي همزماني أت. گياهان علفي غالب هستند
 پوشش كم، رغم بهيشي گياهان را در پي داشته و مراحل رو

نتايج برآورد متغيرها به واقعيت نزديك است، هر چند 
ه شده منوط ئخصوص كارايي روابط ارا  قطعي درگيري نتيجه

 . استبه بررسيهاي بيشتر در اين خصوص 
ي ها دادهمعادالت برآورد شده بر اساس ميانگين 

نجر به افزايش موارد ترانسكت در چهار سال اول تحقيق م
دستيابي به مقادير صحيح واقعيت زميني شد، اين نتايج نشان 
مي دهد احتمال دستيابي به مدل قطعي با افزايش سالهاي 

 در سطح ترانسكت دور ها دادهمورد آماربرداري و بكارگيري 

 در حال حاضر بين برخي از سالهاي .از واقعيت نخواهد بود
درصدي از نظر ميزان بارش وجود  50آمار برداري اختالفي 

دارد، وجود اختالف شديد در چنين شرايطي دور از انتظار 
 ولي قطعا با افزايش دوره هاي آماربرداري اين ،نيست

 .نقصان مرتفع خواهد شد
نكته ديگري كه در اين خصوص قابل توجه است 
تفاوت در فنولوژي گياهان مرتعي و به تبع آن اختالف در 

رنگ و ميزان بازتاب در باندهاي مختلف ميزان پوشش، 
اختالف موجود بين تاريخ آماربرداري زميني با . تصوير است

تاريخ تصويربرداري همراه با اختالف فنولوژي احتمال بروز 
اين مشكل با توجه به دوره . كند اشتباه را تشديد مي

تصويربرداري نسبتا طوالني لندست و احتمال ابرناكي آسمان 
 زميني از مشكالت موجود در اين گونه گيري ندازهدر دوره ا

 .تحقيقات است

 تفسير نهايي اين ارتباطات با توجه به تفاوت قطعاً
 مناسب در مناطق مختلف و اختالف در نوع هاي شاخص
با پديده هاي سطح خاك، نيازمند  ها شاخصارتباط 

، الزم است در اين بررسيها تريست بررسيهاي جامع
مناطق با ويژگيهاي محيطي و اكولوژي يكسان ي از يها نمونه

 . انتخاب شوند تا امكان تفسير دقيق نتايج فراهم گردد
 اين نتايج بر اساس آزمونهاي البته الزم به ذكر است،

با هدف دستيابي به نتايج فاقد اختالف آماري بين  آماري
مورد تحليل قرار %) 5 در سطح(تخمين و واقعيت زميني 

كه اگر بنا به دستيابي به ارقامي در  صورتي، در اند گرفته
 30حدود واقعيت زميني و به عنوان مثال با اختالف كمتر از 

درصد بود، نتايج در بسياري موارد منطبق با واقعيت زميني 
 .شد ارزيابي مي
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،  Arzani,( 1994) هاينتايج حاصل از تحقيق با گزارش
دارد، نسبي  ابهتش) 1383(دمهر و همكاراناو فرز) 1379(سپهري 

 بودن پوشش تر نييثير پاأ تحت تتوان را ميموجود اختالف 
گياهي در مناطق مورد مطالعه نسبت به اين تحقيقات و تنوع زياد 

  .در شرايط مناطق خشك نسبت به ساير مناطق دانست
در مورد كاربرد روش اصالحي پيشنهادي در خصوص 

 نيامد،   بدستقطعياصالح زاويه تابش خورشيد، نتايج 
ي مناطق مختلف ها دادهانجام اين اصالحات در خصوص 

نتايج متفاوتي به همراه داشت ولي در مجموع در مواردي كه 
به  ها شاخصغالب ، نتايج صحيح تري حاصل شده است

 با اعمال اصالحات زاويه تابش خورشيد هاي گروه شاخص
 با اين وجود بكارگيري اين روش مستلزم ،علق دارندت

 .ي كاملتري استبررس
 زميني در مطالعه مراتع از گيري افزايش ابعاد در نمونه

ممكن است با به بكارگيري  ولي ،بعد عملي ميسر نيست
ي سنجده هاي با تعداد باند و تفكيك مكاني بيشتر، ها داده

 فنĤوريهايدستيابي به نتايج مناسبتري ميسر شود، استفاده از 
 خاك لخت زمينه و يها در راستاي تفكيك اثرسنجي طيف

 از ديگر تواند پوشش خشك از پوشش گياهي سبز نيز مي
  .راههاي مناسب در دستيابي به پاسخ مناسب باشد

ساير ويژگيهاي مشابه،  در مطالعات شود پيشنهاد مي
محيطي نظير فيزيوگرافي، زمين شناسي و خاك نيز مورد 

ر تصاوير ثير اين عوامل بأمطالعه قرار گيرد تا امكان بررسي ت
 در مناطق خشك جهت رسد  به نظر مي.ماهواره، فراهم شود

 5ي كوتاه مدت، نظير ها داده با Pooled equationمحاسبه 
 آيد مورد توجه در تحقيق حاضر، آمار كافي بدست نمي سال

 كه اي گونهه  انتخاب گردد، بتر و الزم است دوره آماري طوالني

ر آن وجود داشته باشد اغلب حالتهاي نوسان شرايط محيطي د
 . در حاالت مختلف بكار گرفته شوددتا معادالت حاصل بتوان

در زمينه چنين تحقيقاتي بررسي چند باره هر يك از مراحل 
كاري بصورت يك مدل بازخوردي از ضرورت خاصي 
برخوردار است، پيشنهاد مي شود با توجه به اين مسئله صحت 

د تا از بروز خطاهاي با و دقت هر يك از مراحل كار كنترل شو
 .منابع ناشناخته جلوگيري بعمل آيد

اگرچه ممكن است، بكارگيري نتايج حاصل به شكل 
 ديدگي مستقيم در برآورد پوشش گياهي به علت آسيب

 نتايج مناسبي ارائه نكند ولي نتايج حاصل +ETMسنجنده 
الگوي بكارگيري باندها و روش تبيين مدل نسبتا فراهم شده 

ي حاصل از ساير ها دادهمي توان با بكارگيري است و 
 .سنجنده ها به نتايج مورد انتظار دست يافت
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Abstract: 
Importance of permanent range assessment is advice, because of continuous change, ecological 

aspects and economy of rangelands. The wide area of rangelands and facilities limitation for regular 
monitoring cause the requirement of the remote sensing application. The objective of present study 
was investigation on reliability of ETM+ data for vegetation estimation. The study was carried out 
in Markazi province for five years. Satellite data of same time of grand truth data was obtained for 
each year.  Vegetation indices were calculated after radiometric and geometric correction of images. 
Canopy cover of annual species, herbaceous species, grasses, shrub and total cover in five sites 
during five years were measured. Measurements were carried out in 60 plots two square meters 
rectangular quadrates along four 400 meter parallel transects. Before processing of the information, 
15 random selected quadrates were kept for test of equation. In other case all data of four years was 
applied to calculate equation between vegetation indices and ground data and data of fifth years was 
used for test of model. Considering small area of quadrates against 30*30 meter pixel and 
probability of error involved with coordinate measurement by GPS correlation between mean data 
of each transect and indices also was studied. The results obtained from equation were compared 
with actual cover data using student t-test. Most indices have significant correlation with cover data, 
however sometimes equation did not gave correct estimation of cover compared with actual data. 
This was happened for life form that did not make considerable percent of vegetation composition. 
Generally application of transect data and calculation of equation based on four years data to 
estimate of fifth years canopy cover was more suitable way of using satellites data. Certainly using 
satellite system with more bands and better resolution and doing soil background correlation in arid 
regions would give better results. 
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