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  چكيده

. سازد اي كمتر ممكن مي ها را با هزينه ي مناسبي است كه مطالعه اكوسيستمها اي يكي از روش هاي هوايي و ماهواره استفاده از داده
اي در سه  مطالعه منظور بدين. انجام شد NDVIسايت با شاخص آگاهي از همبستگي درصد پوشش گياهان غالب سه  براياين تحقيق 

 30ده و در جهت افقي، سپس داخل اين محدو. برداري مشخص شد اي براي نمونه ر هر منطقه محدودهد. تيپ گياهي متفاوت انجام شد
در هر واحد . اب گرديدسيستماتيك انتخ-متري به صورت تصادفي 900متر در امتداد سه ترانسكت  30×30برداري  واحد نمونه

يري از ايجاد منظور جلوگ به .مستقر شد 5و  4، 3، 2، 1متر به صورت تودرتو به تعداد  2×2، 1×1برداري، كوادرات با ابعاد  نمونه
برداري،  واحدهاي نمونهاز  يكدر داخل هر. متر از همديگر بودند 60مترمربعي داراي فاصله  900هاي  خطاي هندسي، محدوده

. ها ثبت شد اهي به طور جداگانه در داخل پالتاي غالب گي تعداد پايه و درصد پوشش گونه .ثبت گرديد GPSجغرافيايي با  مختصات
هاي  همچنين با استفاده از داده. بدست آمد 8حاصل از پردازش تصاوير لندست  NDVIسپس همبستگي درصد پوشش با شاخص 

در كوادرات با  NDVI  ها، ضريب همبستگي شاخص در تمام گونه كه نتايج نشان داد .ها الگوي پراكنش آنها تعيين شد راكم گونهت
سمت تعداد پنج كوادرات، همچنين ضريب همبستگي با تعداد يك كوادرات به . تر است با سطح پايين سطح باالتر بيشتر از كوادرات

، استفاده از NDVIهاي گياهي يك كودارات و شاخص  نهدليل نداشتن همبستگي باال بين درصد پوشش كل گو بهالبته . شود بيشتر مي
برداري، به نحوه  انتخاب نوع نمونه. شود عنوان برآيندي از كل پيكسل، به هيچ عنوان توصيه نمي يك كوادرات در داخل پيكسل به

تگي از طرف ديگر الگوي پراكنش و اندازه گونه گياهي از يك طرف و دسترسي به امكانات و حد قابل قبول بودن ضريب همبس
 اي شديد، تعداد بيشتري كوادرات و با پراكنش مناسب داخل پيكسل روي زمين الزم است تا كپههاي با الگوي  در گونه. بستگي دارد

در الگوي يكنواخت به دليل يكسان بودن كل پيكسل از نظر رويش گياهان، . گيري بتواند نماينده خوبي از كل پيكسل باشد نمونه
  .داد نمونه كمتري الزم است و الگوي تصادفي از اين نظر در حد متوسط قرار داردطبيعتا تع

  
  .، سد چغاخورNDVIگيري زميني، ماهواره لندست، شاخص  نمونهدرصد پوشش گياهان، : هاي كليدي واژه

  
 مقدمه

اي يكي از  هاي هوايي و ماهواره استفاده از داده
اي  ها را با هزينه ي مناسبي است كه مطالعه اكوسيستمها روش

ديد وسيع  كردنفراهم  مانندخصوصياتي . دكن ميكمتر ممكن 
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الوصل  ك منطقه، قابليت تكرارپذيري، سهلو يكپارچه از ي
جويي  بودن اطالعات و دقت باالي اطالعات حاصل و صرفه

هايي است كه استفاده از اين گونه  در زمان از ويژگي
سبتا ارجحيت ررسي پوشش گياهي ناطالعات را براي ب

منظور بررسي  زيادي بهن امحققبر همين اساس . بخشد مي
و كرده هاي سنجش از دور استفاده  پوشش گياهي از داده

 ,Amiri( اند اين تكنيك را مناسب اين گونه مطالعات دانسته

2010; Arzani, 1997; Hadian et al., 2011; Lillesan et 

al., 2008 وRondeaux et al., 1996 .(   
ترومغناطيسي اي بخشي از طيف الك هاي ماهواره داده

د كه توسط نباش هاي زميني مي بازتاب شده از پديده
براي استفاده از اين . گردد هاي فضايي ثبت مي سنجنده

 مانندعواملي ثير أتها در شناخت منابع، بايد ابتدا  داده
تا حد امكان ... توپوگرافي، بازتاب خاك، اثرات اتمسفري و 

اي ه سپس با استفاده از روش. حذف گرددهش يافته يا كا
. هاي زميني پي برد ها و پديده مختلف به ارتباط بين اين داده

مانند هاي گياهي  تواند بين يكي از مشخصه رتباط مياين ا
هاي آنها  هي و باندهاي منفرد طيفي يا نسبتپوشش گيا تاج

 باندهايهاي مختلفي كه از تلفيق  شاخص. باشد) ها شاخص(
با آيد وجود دارند كه  يك سنجنده يا دو سنجنده بدست مي

ها كه  يكي از اين شاخص. داف تحقيق داردبه اه توجه
 است NDVIاند، شاخص  زيادي از آن استفاده كردهمحققان 

و فرمول آن به اين  باشد ميهاي مهم  كه يكي از شاخص
 Rكه  .NDVI = (NIR – R)/(NIR +R): شكل است

ب باند طيفي مادون بازتا NIRباند طيفي قرمز و بازتاب 
تا  -1تغييرات اين شاخص بين مقدار  .باشد قرمز نزديك مي

است  دهنده تراكم پوشش گياهي در حقيقت نشان. است+ 1
باشد مقدار شاخص  تر و هر قدر پوشش گياهي متراكم

زيرا بازتاب پوشش گياهي در باند . باشد مذكور بيشتر مي
همچنين اين  .باشد كم مي Rد و در باند طيفي زيا NIR طيفي

دهنده خاك حساس  شاخص به عناصر و ذرات تشكيل
در مناطقي كه پوشش گياهي تنك  است، به همين دليل

باشد به علت غلبه اثر بازتاب خاك، تشخيص مقدار  مي
  .پوشش گياهي با اين شاخص امكانپذير نيست

با  NDVI زيادي به بررسي همبستگي شاخصن امحقق
ه خود ، در مطالع)Arzani )1989. اند عوامل گياهي پرداخته

لي به ، در شرايط خشكسالي و ترساكه در استراليا انجام داده
 Landsat TMهاي ماهواره  مطالعه پوشش گياهي با داده

گزارش  NDVIايشان در ارتباط با شاخص . پرداخته است
به شكي دقت كمتري نسبت كه اين شاخص در دوره خ كرده

هاي مورد مطالعه دارد و در شرايط بارندگي  ساير شاخص
. باشد ها مي دقت باالتري از ساير شاخص مناسب، داراي

Hadian  سطح تأثير به بررسي ) 2011(و همكاران
همبستگي تاج پوشش گياهي  برداري زميني در ميزان نمونه

اوير حاصل از تص NDVIهاي شاخص گياهي  با داده
اس در سميرم اصفهان و آي آر  5 اي لندست ماهواره
در كليه  TMنشان داد كه سنجنده آنان نتايج . پرداختند

اس  آر برداري همبستگي بهتري را نسبت به آي سطوح نمونه
با افزايش ميزان تخريب و كه  طوري به. دهد نشان مي

ناهمگني پوشش گياهي، ميزان همبستگي تاج پوشش و 
 Hueteو  Leeuwen .يابد كاهش مي NDVIشاخص 

را براي  MNDVIو  NDVIهاي گياهي  شاخص) 1996(
تعيين ميزان الشبرگ و خصوصيات پوشش سبز انتخاب 

ها در  به اين نتيجه رسيدند كه اين شاخص انآن. اند كرده
برگ سبز،  -1: دهند نشان مي واكنشموارد زير ل بمقا

 -2 ،الشبرگ و خصوصيلت نوري بخش چوبي گياهان
چگونگي زاويه استقرار  - 3 ،الشبرگمقدار و پراكنش 

از ميان . خاك زمين - 4ها نسبت به ساقه و  برگ
نسبت به موارد فوق حساسيت  NDVIهاي فوق،  شاخص

را بر آن گذاشته ثير أتثابتي نداشته و الشبرگ بيشترين 
تأثير به بررسي ) 2013(ران و همكا Thorp .است

ا استفاده از اي ب هاي طيفي و زميني تصاوير ماهواره ويژگي
MESMA ميزان . تهيه نقشه پوشش گياهي پرداختند ايبر
درصد و  58بيشتر از  MESMAبا  NDVIهمبستگي 

با پوشش سبز بيشتر  )CAI(همبستگي شاخص جذب سلولز 
  .درصد بود 57از 

تنوع پوشش  مانندوجود ناهمگني موجود در مراتع 
يين پاهاي گياهي و  انواع الگوهاي پراكنش گونهگياهي، 
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. شود پوشش باعث حصول نتايج متفاوت مي بودن ميزان
بنابراين تحقيقات بيشتري نياز است تا براساس نتايج 

نظرهاي موجود تبيين شده و با افزايش  حاصل، اختالف
هاي  اين زمينه، امكان بكارگيري داده دانش و آگاهي در

هاي كمي گياهي به نحو  شخصهاي در برآورد م ماهواره
  .فراهم گردد تري مطلوب

ها را داخل  گيري، تعداد و ابعاد نمونه ولي نبايد نوع نمونه
هاي  آوري داده جمع. ها روي زمين فراموش كرد پيكسل

ميداني يكي از مسائل مهم در كارهاي سنجش از دور است 
)Congalton et al., 1999(. Lillesand   و همكاران
داني سه هدف هاي مي آوري داده كه جمع كردندبيان  )2008(

هاي سنجش  تواند براي ارزيابي داده مي - 1 ؛كند را دنبال مي
مينان براي آزمون مبنايي قابل اط -2از دور استفاده شود، 
اطالعاتي براي رفتار  - 3 د وكنن آماري فراهم مي

به دليل . كند يجاد ميهاي لنداسكيپ ا پذيري ويژگي تفكيك
ها  اي از پيكسل ههوارهاي حاصل از تصاوير ما اينكه داده

س بايد شود و برآيندي از سطح پيكسل است پ استخراج مي
اي انتخاب شود كه بتواند گوياي كل  نمونه زميني به گونه

نحوه  به عبارت ديگر، سطح نمونه، ابعاد و. پيكسل باشد
ه نهايي تواند در نتيج ها مي چيدمان آنها در داخل پيكسل

ونه داخل پيكسل كم نمتعداد  و نبايد سطح. بگذاردتأثير 
تواند نماينده خوبي از كل پيكسل باشد و هم  زيرا نمي ،باشد

مكانات چون نبود ا ،نبايد ابعاد و تعداد بيش از حد زياد باشد
علت خستگي كارشناس،  دهد و به و زمان، اجازه كار را نمي

گيري نيز با خطا مواجه  برآورد پارامترهاي مورد اندازه
  . شود مي

هاي مرتعي متغيرهاي زيادي  خت اكوسيستمبراي شنا
از اين يك رتوان ه به هدف از كار مي با توجهوجود دارد كه 

ين متغيرها، درصد ازجمله ا. گيري كرد متغيرها را اندازه
وسيله  درصدي از خاك كه به. باشد گياهان ميپوشش 
شود درصد  عمودي تاج پوشش گياهي پوشيده مي تصوير

از  يكي). Bonham, 1986(پوشش تعريف شده است 
هنگام  الزامات مديريت صحيح مرتع، داشتن اطالع دقيق و به

اطالع از براي درصد پوشش گياهان . باشد از اين فاكتور مي

همچنين در ارزيابي . ميزان حفاظت خاك داراي اهميت است
گيري پوشش  تورهاي مورد اندازهوضعيت مراتع، يكي از فاك

   .باشد مي
هاي  گيري درصد تاج پوشش گياهان، روش براي اندازه

ي خاص و با زيادي ابداع شده كه هر روش در تيپ گياه
ت موجود، نتيجه مطالعه و همچنين امكانا توجه به هدف

 در اين راستا). Moghadam, 2006(دهد  متفاوتي ارائه مي
ترين روش در هر منطقه يا رويشگاه  بررسي و تعيين مناسب
ي برخوردار باشد از اهميت بسزايي كه از سرعت و دقت كاف

ي، گير هاي قابل اعتماد اندازه ي از روشيك. برخوردار است
بايد به درستي از نظر  باشد كه استفاده از قاب يا كوادرات مي

پالت مزيت  .رداري، تعداد و ابعاد انجام شودب روش نمونه
برداري در اين است كه  نسبت به ساير واحدهاي نمونه

توان كليه پارامترهاي كمي ازجمله فراواني،  مي وسيله آن به
در انتخاب اندازه و البته . كردتراكم، پوشش و وزن را برآورد 

برداري  احد نمونهسطح و. دقت كافي شود دبايتعداد قاب 
اي  باشد كه شامل تعداد قابل مالحظه اي بزرگ بايد به اندازه

نباشد كه در بزرگ آنق دباياز گياهان شود ولي در عين حال 
  ).Arzani, 1997(سخت شود گيري گياهان  تفكيك و اندازه

اجازه بررسي كل سطح  هزينه زياد عمليات ميدانيالبته 
همچنين استفاده . دهد اتع را به صورت برداشت زميني نميمر

باشد،  برداري زميني مي نيازمند نمونه اي، هاي ماهواره از داده
گيري و استفاده  ي نمونههاي مناسب برا يافتن روش بنابراين

هاي سنجش از دور براي  بررسيبراي مناسب نمونه  اندازهاز 
 )تاج پوششدرصد (ارزيابي خصوصيات پوشش گياهي 

هاي  قابليت يافتهكه  طوري به. الزامات اوليه استيكي از 
مراتب  ش از دور بهسنج هاي اطالعاتي ميداني در تلفيق اليه

بديهي است كه نتيجه حاصل  ،هاي سنتي بوده باالتر از روش
  .گوياتر و از دقت باالتري برخوردار است

 شكلدر بيشتر تحقيقات انجام شده، گياهان بر اساس 
و در  )برگان علفي ها، پهن اي گندميان، بوته(شده رويشي جدا 

ل به دلي. اند اي بررسي شده هاي ماهواره ا دادهارتباط ب
نوع مهمي بر ثير أت ها كه متفاوت بودن پراكنش انواع گونه

د، در اين تحقيق سعي گذار ها مي برداري و اندازه نمونه نمونه
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هاي غالب هر رويشگاه جداگانه و با توجه به  شده كه گونه
هاي  زه گونه گياهي در ارتباط با دادهنوع پراكنش و اندا

تعداد كوادرات كه  مورد بررسي قرار گيرند 8لندست  ماهواره
در هاي مختلف  و با چيدمان 2×2و  1×1 متفاوت با دو ابعاد

  .مورد مقايسه قرار گرفته است 30 × 30هاي  داخل پيكسل
  

  ها مواد و روش
  موقعيت منطقه مورد مطالعه

غربي  كيلومتري جنوب 40منطقه مورد مطالعه در 
شهركرد نزديك به درياچه سد چغاخور در استان چهارمحال 

اقليمي در محدوده  از نظر تقسيمات. و بختياري قرار دارد
اين منطقه در محدوده . استپي است ايران توراني و نيمه

 و 3536885 تا 3534867 جغرافيايي به مختصات
متوسط بارندگي  .واقع شده است 490085 تا 485997

 ،به طور كلي. متر گزارش شده است ميلي 450ساالنه حدود 
سيار در شرايط ب وضعيت مراتع به دليل وابستگي زياد به آن

   .اند شدههاي خاردار غالب  و گونه باشد فقيري مي
 در اين منطقه مورد بررسي قرار گرفتتيپ گياهي سه 

 شرح زير كه مشخصات پوشش گياهي اين سه سايت به
  .است
پوشش گياهي  .اين سايت داراي شيب غربي است - 1

 اولي به دليل همجواري ب باشد ميها  فوربغالب اين سايت 
مرغوب گياهان اين سايت ناديد بوده و بيشتر چرا شروستا، 

اين سايت كه داراي درصد گياهان همراه  .باشد مي و خاردار
 :ها هستند اين گونهباشند  تركيب بسيار كمي مي

 Centurea virgata, Noaea macronata, 

Acantholimon sp, Hordeum bulbosum, Centaurea 

persica, Astragalus aucheri.  

پوشش . غربي است سايت داراي شيب شمالي اين -2
باشد و داراي تنوع  ها مي اي گياهي غالب اين سايت بوته

  :گياهان همراه عبارتند از. گياهي بسيار كمي است
 Scariolla orintalis, Cardaria draba, Poa 

bulbosa, Centaurea behen, Hordeum violaceum  
وشش گياهي پ. اين سايت داراي شيب شمالي است -3

چرا در اين سايت نسبتا . باشد مي گندميانغالب اين سايت 
گياهان  .سبك بوده و پوشش گياهي اين سايت بهتر است

  : همراه اين سايت عبارتند از
Falcaria vulgaris, Eryngium pyramidale, 

Gundelia Tournefortii, Melilitus officinalis, Lolium 

prene, Poa bulbosa, Tragopogon sp, Phlomis 

olivieri, Achillea millefolium, Thymus vulgaris, 

Asteragalus spp, Scariolla orintalis, Centaurea 

persica, Euphorbia macroclada, Centaurea 

virgate, Cynedon dactylon 
  هاي زميني آوري داده جمع - 

در  ها كوادراتبرداري و انتخاب  استقرار شبكه نمونه) الف
پوشش غالب با ابتدا سه منطقه مطالعاتي : طول ترانسكت

اي براي  سپس در هر منطقه محدوده. خاب شدگياهي انت
سپس داخل اين محدوده و در . شدمشخص برداري  نمونه

برداري به  واحد نمونه 30، )شيب نسبتا ثابت(جهت افقي 
دربرگرفتن حداقل يك پيكسل  براي( متر 30×30ابعاد 

در امتداد سه ترانسكت ) متر در سنجده لندست 30×30
 10امتداد هر ترانسكت در (متري و ارتفاع متفاوت  900

به اين صورت كه نقطه اول ( شدانتخاب ) برداري واحد نمونه
ن به صورت تصادفي و بقيه نقاط با فاصله يكسا

ابعاد  كوادرات بابرداري،  در هر واحد نمونه). سيستماتيك(
 5و  4، 3، 2، 1به تعداد تودرتو  صورت به متر و 2×2، 1×1

يري از ايجاد خطاي هندسي، منظور جلوگ به. مستقر شد
متر از همديگر  60 مترمربعي داراي فاصله 900هاي  محدوده

 هاياحدواز  يكدر داخل هر .)1شكل (باشند  مي
  .شدثبت  GPSمختصات جغرافيايي با ، برداري نمونه
هاي هر گونه  ابتدا پايه: اه گيري تراكم گونه اندازه) ب

منظور آگاهي از  ها به اهي به طور جداگانه در داخل پالتگي
 5اين كار فقط در روش . ديدگر شالگوي پراكنش شمار

، بيشترين تعداد 5زيرا در روش . شدبرداري انجام  نمونه
ه شده نسبت به پالت بكار برده شده، كه سطح پالت استفاد

  . نسبتا مناسب است برداري سطح كل واحد نمونه
در  :هاي گياهي گيري و ثبت تاج پوشش گونه اندازه) ج



  433  2شماره  24فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 

هاي غالب به صورت  داخل هر پالت درصد پوشش گونه
فرض بر اين است كه اگر روش . جداگانه ثبت گرديد

غالب مناسب  هاي دازه نمونه براي گونهبرداري و ان نمونه
  . ها نيز مناسب است باشد براي ساير گونه

 8تصوير ماهواره لندست : اي تصوير ماهوارهتهيه -
دانلود  USGS.COMبرداري از سايت  مربوط به زمان نمونه

  . شد و براي اهداف تحقيق استفاده گرديد
  ها پردازش داده-

  هاي مربوط به پوشش گياهي پردازش داده)الف
هاي گياهي  عات مربوط به پوشش هريك از گونهاطال

 مجموعهري با انجام يك بردا هريك واحدهاي نمونه در
و ميانگين درصد تاج پوشش  گرديدمحاسبات تلخيص 

  .شدهاي گياهي تعيين  گونه
  اي هاي ماهواره پردازش داده) ب
 ها بررسي كيفيت و تصحيح هندسي داده - 

 هاي سنجش از دور تصحيح هندسي داده- 
هايي كه بر روي تصاوير  ترين پردازشيكي از مهم

حذف اعوجاجات هندسي بر روي  ،ودش انجام مياي  ماهواره
پس از تصحيح هندسي، هر پيكسل در  .باشد تصوير مي

اش را با توجه به مقياس  تصوير ابعاد واقعي زميني
عالوه بر حذف اعوجاج از روي . دهد تصويربرداري ارائه مي

ها در موقعيت مسطحاتي دقيق  تصوير، الزم است كه پيكسل
العات هندسي از توان كليه اطنهايت ب خود قرار گيرند؛ تا در

 كردهرا استخراج . . . هاي طول، مساحت و  گيري قبيل اندازه
هاي  عنوان يك اليه اطالعاتي در سيستم و بتوان از تصوير به

مجموعه  .كرداستفاده ) GIS(اطالعات مكاني و جغرافيايي 
عواملي كه موجب ايجاد خطاهاي هندسي در تصاوير 

امل خطاي دوران، كرويت، ، ششوند مياي  ماهواره
  .باشند مي. . . پانوراميك، حركات سنجنده و 

 تصحيح خطاهاي اتمسفريك- 
جود دارد كه بر روي موج دو عامل مهم در اتمسفر و

) Absorption(خطاي جذب : گذارد كه عبارتند از تأثير مي
  ).Scattering(و خطاي پخش 

كلي دو روش براي تصحيح خطاي اتمسفريك طور به

تصحيح ؛ )Absolute(تصحيح اتمسفري مطلق : د داردوجو
  .)Relative(اتمسفري نسبي 

  گيري طيفي نسبت - 
هايي  گيري طيفي ايجاد شاخص نتيجه اعمال نسبت

ا باعث ه ليلتح و ها در تجزيه باشد كه استفاده از شاخص مي
و ) مانند پوشش گياهي(ها  افزايش امكان تفكيك پديده

. شود مي... تمسفري و افي، احذف اثرات توپوگر
هاي گياهي معموال اثرات بازتابي پوشش گياهي را  شاخص

موازات آن اثرات خاك زمينه، زاويه تابش  تقويت كرده و به
 خورشيد، توپوگرافي و اثرات اتمسفري را تا حد امكان

دهند كه مقادير  تحقيقات مختلف نشان مي .دهند كاهش مي
هاي  ، با مشخصهحاصل از باندهاي طيفيشاخص گياهي 

پوشش گياهي و بيومس ارتباط  گياهي مانند درصد تاج
در اين تحقيق همبستگي شاخص . اند داري را نشان داده معني

  . مورد بررسي قرار گرفت NDVIمعروف 
  

ج پوشش گياهي با برآورد تا برايانتخاب روش مناسب  - 
  اي هاي ماهواره استفاده از داده

زياد در كاربرد سنجش از  با توجه به مشكالت و موانع
سه راهكار مهم محققان خشك،  دور در مناطق خشك و نيمه

هاي كمي و كيفي پوشش گياهي را در اين  براي بررسي
  .اند دهكرمناطق توصيه 

 ،كل عمده اين روشمش: هاي تركيبي استفاده از مدل -
هاي خالص و يكدست براي اجزاي پوشش  پيدا كردن پديده

خشك كاربرد اين  مناطق خشك و نيمهگياهي است كه در 
  .روش را با مشكل مواجه كرده است

استفاده از روابط كاليبره شده بين پوشش و بازتاب  -
اي با  هاي ماهواره روش دوم روشي مناسب براي داده: يطيف
همچنين كاربرد اين . باشد ت تفكيك مكاني باال ميقدر

سي قياروش مستلزم داشتن واقعيت زميني دقيق در م
  .باشد اي مي هاي ماهواره تر از قدرت مكاني داده كوچك

باشد  هاي گياهي مي كه استفاده از شاخصروش سوم -
ترين روش براي شرايط موجود است كه در اين  مناسب

  .تحقيق استفاده شد
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هاي كمي گياهي  بررسي روابط آماري بين مشخصه -
  اي هاي ماهواره و داده) پوشش(

هاي  شاخص(باند مصنوعي  هاي طيفي ابتدا ارزش
 بعد شود و در محل قطعات نمونه استخراج مي) گياهي
هاي زميني  طيفي استخراج شده به همراه داده هاي ارزش

و  شدهمنتقل  SPSSافزار  مربوط به پوشش گياهي به نرم
ها و  گيري شده در پالت هاي گياهي اندازه ابطه بين مشخصهر

ي طيفي متناظر آنها به روش رگرسيون مورد بررس ارزش
همبستگي  ها، بيشترين قرار گرفت و پس از آناليز داده

  .بدست آمد از انواع نمونهيك هر
براي تعيين : هاي غالب بررسي الگوي پراكنش گونه-

هاي  هاي غالب هر سايت از روش هالگوي پراكنش گون
. استفاده شد Ecological Methodologyافزار  آماري و نرم

ها داراي توزيع  هاي تراكم گونه كه اگر داده طوري به
اگر داراي  است، اي اي منفي باشد الگو پراكنش كپه دوجمله

اي مثبت باشد الگوي پراكنش يكنواخت و اگر  توزيع دوجمله
  .   داراي توزيع پواسون باشد الگوي پراكنش تصادفي است

  

  
  برآورد مقادير پوشش گياهي در عرصه براي )5تا  1روش ( برداري واحدهاي نمونه حوه آرايش آنها داخلو ن هاي تودرتو شكل پالت -1شكل 

  
 نتايج

رايب همبستگي بين درصد نتايج حاصل از بررسي ض
 5براي  NDVIهاي غالب سه سايت و شاخص  پوشش گونه

در ) 2×2و  1×1(برداري و دو اندازه سطح پالت  ونهروش نم
ها، ضريب  در تمام گونه .ستاآمده  3 و 2، 1 ولهايجد

. باشد وادرات با سطح بيشتر، باالتر ميبا ك همبستگي
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با تعداد يك كوادرات  1همچنين ضريب همبستگي از روش 
  .شود با تعداد پنج كوادرات، بيشتر مي 5به سمت روش 
هاي غالب  يج تعيين الگوي پراكنش گونهنتا 4در جدول 
شود توزيع  ر كه ديده ميهمانطو. است شدهنشان داده 

آماري  هاي توزيع گيري تراكم با هاي حاصل از اندازه داده
كه  است داري آنها آورده شده و سطح معني اند بررسي شده

 Gundelliaو  Cousinia bakhtiarikaهاي گونه

tournefortii  و  درصد 1در سطح احتمالScariolla 

orientalis  وزيع پواسونده درصد داراي تدر سطح احتمال ،
 Stipa هاي گونه ،درصد 5در سطح  Phlomis olivieriگونه 

hohenackeriana و Mellica persica ر سطح ده درصدد 
 Astragalusگونه ، اي منفي داراي توزيع دوجمله

adscendence  درصد، گونه 5در سطحAgropyron 

trichoferum  درصد و گونه  10در سطحDafnea 

macronata  اي  درصد داراي توزيع دوجمله 1در سطح
  . باشند ميمثبت 

  
 NDVI با شاخص 1سايت غالب هاي  درصد پوشش گونه داري و معني ضريب همبستگي - 1جدول 

  گونه گياهي

اندازه پالت
  

نمونهروش
 

برداري
ضريب   

همبستگي
ضريب تعيين  

ضريب تغييرات  
  

سطح معني
 

داري
اندازه پالت  

روش نمونه  
برداري- 
ضريب   
همبستگي

ضريب تعيين  
ضريب تغييرات  

  

سطح معني
 

داري
  

 
 

Cousinia 
bakhtiarica 

  
  

1×1 

1  16/0 026/0 13/5 39./ 
  
  

2×2  

1  18./  033./  11/5  33./  
2  25./ 065./ 02/5 17./ 2  35./  12./  87/4  05./  
3  4./ 14./ 79/4 035./ 3  44./  2./  65./4  01./  
4  41./ 16./ 75/4 025./ 4  47./  22./  57/4  00./  
5  44./ 19./ 67/4 01./ 5  51./  26./  45./4  00./  

 
 

Gundellia 
tornefortii 

  
  

1×1  

1  11./ 013./ 3/2 54./ 
  
  

2×2  

1  15./  025./  28/2  4./  
2  27./ 074./ 23/2 14./ 2  35./  12./  17/2  05./  
3  38./ 14./ 13/2 035./ 3  49./  24./  01/2  00./  
4  42./ 18./ 09/2 019./ 4  53./  28./  95/1  00./  
5  45./ 2./ 06/2 01./ 5  55./  3./  93/2  00./  

 
 

Scariolla 
orientallis 

  
  

1×1  

1  1./ 01./ 47/2 57./ 
  
  

2×2  

1  22./  04./  42/2  24./  
2  27./ 07./ 39/2 13./ 2  31./  09./  36/2  09./  
3  36./ 13./ 31/2 04./ 3  44./  2./  22/2  01./  
4  43./ 18./ 24/2 01./ 4  49./  24./  16/2  00./  
5  47./ 22./ 19/2 00./ 5  56./  32./  04/2  00./  

 
 

Phlomis 
olivieri 

  
  

1×1  

1  14./ 01./ 32/2 42./ 
  
  

2×2  

1  19./  03./  54/2  32./  
2  21./ 04./ 4/3 25./ 2  27./  07./  88/1  15./  
3  29./ 08./ 2 1./ 3  34./  01./  8/2  05./  
4  35./ 12./ 15/2 08./ 4  39./  15./  5/6  03./  
5  38./ 14./ 8/5 03./ 5  44./  19./  7  00./  

  
  NDVI با شاخص 2سايت غالب هاي  داري درصد پوشش گونه ضريب همبستگي و معني - 2جدول 
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گونه گياهي
اندازه پالت  
  

نمونهروش 
 

برداري
ضريب   

همبستگي
ضريب تعيين  

ضريب تغييرات  
  

معسطح 
 ني

داري
اندازه پالت  
  

نمونهروش 
 

برداري
ضريب   

همبستگي
ضريب تعيين  

ضريب تغييرات  
  

معنيسطح 
 

داري
  

 
 

َAstragalus 
adscendense 

  
  

1×1 

1 24./ 06./ 72/9 18./ 
  
  

2×2  

1  3./  09./  57/9  1./  
2 3./ 06./ 56/9 1./ 2  48./  26./  59/8  04./  
3 4./ 16./ 16/9 02./ 3  52./  28./  51/8  00./  
4 46./ 21./ 87/8 00./ 4  57./  32./  23/8  00./  
5 51./ 26./ 62/8 00./ 5  58./  34./  12/8  00./  

Dafnea 
macronata 1×1  

1 12./ 01./ 76/5 52./ 
  
  

2×2  

1  3./  09./  54/5  1./  
2 33./ 05./ 64/5 1./ 2  5./  25./  5  04./  
3 41./ 17./ 29/5 02./ 3  51./  26./  97/4  00./  
4 5./ 25./ 5 00./ 4  58./  34./  7/4  00./  
5 54./ 29./ 87/4 00./ 5  59./  35./  67/4  00./  

 NDVI با شاخص 3سايت  غالب هاي داري درصد پوشش گونه ي و معنيضريب همبستگ -3جدول 

  گونه گياهي

اندازه پالت
ش نمونه  

رو
برداري-

ضريب  
همبستگي

ضريب تعيين  
ضريب تغييرات  

  

سطح
 

معني
 

داري
  

اندازه پالت
ش نمونه  

رو
برداري-

ضريب  
همبستگي

ضريب تعيين  
ضريب تغييرات  

  

سطح معني
 

داري
  

 
 

َAgropyron 

trichophorum 

  
  

1×1 

1 18./03./7/431./
  
  

2×2  

1 2./04./  71/4  27./  
2 31./1./56/409./2 4./16./  5/4  02./  
3 4./16./66/402./3 4./16./  6/4  02./  
4 41./17./62/402./4 44./19./  34/4  01./  
5 43./18./25/401./5 46./21./  27/4  01./  

 
 

Mellica persica 

  
  

1×1  

1 11./01./87/755./
  
  

2×2  

1 14./02./  25/6  44./  
2 21./04./74/726./2 25./06./  67/7  18./  
3 23./05./7/721./3 29./08./  57/7  11./  
4 36./13./38/705./4 41./17./  21/7  02./  
5 39./15./27/703./5 46./21./  01/7  01./  

 
 

Stipa 
hohenackeriana 

 

  
  

1×1  

1 13./01./12/348./
  
  

2×2  

1 17./03./  03/2  35./  
2 22./04./26/324./2 26./06./  99/1  16./  
3 31./1./96/106./3 38./1./  76/1  05./  
4 33./1./94/106./4 4./16./  66/6  02./  
5 38./14./97/503./5 44./19./  04/7  01./  

 
 آماري هاي آزمونبا استفاده از هاي غالب سه سايت  الگوي پراكنش گونه - 4جدول 

 
  گونه گياهي

  الگوي پراكنش توزيع
اي منفيدوجمله   پواسوني مثبتادوجمله 
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X2 df  sign  X2 df  sign  X2 df  sign  
Cousinia 

bakhtiarica 
  تصادفي  /.00  29  44/56  /.7  29  37/13  /.21  29  88/13

Gundellia 
turnefortii  71/10  29  33./  54/16  29  27./  71/53  29  00./  تصادفي  

Scariolla orientalis  14/15  29  28./  65/28  29  1./  03/26  29  06./  تصادفي به سمت يكنواخت  

Phlomis olivieri  12/54  29  00./  18/15  29  32./  15/11  29  12./  شديداي كپه  
Astragalus 

adscendence  16  29  65./  41  29  03./  13/25  29  48./  يكنواخت  

Dafnea macronata  92/8  29  83./  02/53  29  00./  73/21  29  57./  يكنواخت كامل  
Agropyron 

trichophorum  41/28 29 36./ 43 29 05./ 17  29  6./  يكنواخت  

Mellica persica  81/49  29  04./  17/12  29  1./  89/10  29  13./  ايكپه  
Stipa 

hohenackeriana  71/44  29  08./  98/22  29  56./  13  29  1./  اي ضعيفكپه  

  بحث 
حاصل از بررسي شود نتايج  طور كه ديده مي همان

الب هر سايت با شاخص هاي غ ضريب همبستگي گونه
NDVI آورده  3تا  1جدولهاي آنها در  داري و سطح معني

ها، ميزان ضريب همبستگي از سمت  در تمام گونه. اند شده
با پنج پالت افزايش  5وش با يك پالت به سمت ر 1روش 

ها، ضريب همبستگي  همچنين در كل گونه. كند پيدا مي
ترمربعي متناظر م 1مترمربعي از كوادرات  4هاي  كوادرات

خود به دليل افزايش نسبت سطح نمونه به سطح پيكسل 
نيز به همين  داري آنها طبع ميزان معني بيشتر است كه به

در  متر 30هاي زميني سنجنده لندست  پيكسل. ترتيب است
كه از يك  1در روش . باشند مترمربع مي 900متر يعني  30

سبت سطح كوادرات در وسط پيكسل استفاده شده است، ن
يك  درنتيجه ،كم بودهكوادرات به سطح كل پيكسل بسيار 

تواند نماينده خوبي از سطح پيكسل باشد كه  كوادرات نمي
 4(ايب همبستگي در استفاده يك پالت در هر دو سطح رض
ده باشد و استفا دار نمي ها، معني و در كل گونه) مترمربعي 1و 

عداد پالت فزايش تبا ا. شود از آن به هيچ عنوان توصيه نمي
 درثانيبرداري افزايش پيدا كرده و  سطح نمونهنخست به دو، 

اين سطح استفاده شده تقسيم شده و با فاصله مستقر گرديده 
بينيم كه در  ، ميها جدولاهي به نتايج مندرج در با نگ. است

 Astragalus adscendense، Dafneaَجز ها ب بيشتر گونه

macronata  َوAgropyron trichophorum  ضرايب
به  اگر. است نشدهدار  تگي با استفاده دو پالت نيز معنيهمبس

توجه  4نتايج حاصل از تعيين الگوي پراكنش در جدول 
شود كه اين سه گونه داراي الگوي پراكنش  ، ديده ميشود

هاي گياهي  پايه است كه باشند و اين بدان معني يكنواخت مي
يكسان و بصورت تقريبا ها با فاصله نسبتا  اين گونه

به همين دليل . اند يكنواخت در سراسر پيكسل پراكنده شده
اما تفاوت . دو پالت توانسته نماينده كل سطح پيكسل باشد

مترمربعي كامال  4مترمربعي نسبت به  1نتيجه كوادرات 
سايز  مترمربعي نتوانسته پالت 1ات رادكو. مشهود است

 زيرا ،باشد  Dafneaو   Astragalusخوبي براي دو گونه َ
اين دو گونه از نظر اندازه بزرگ بوده و ممكن است دليل 

دار نبودن ضريب همبستگي با كوادرات يك مترمربعي،  معني
 Agropyronدر حالي كه ضريب همبستگي گونه. همين باشد

داري  ولي معني. دار شده است در استفاده هر دو پالت معني 
 . يشتر استمترمربعي نسبتا ب 4در حالت 

با افزايش تعداد پالت به عدد سه و استقرار آنها مطابق 
به دليل زيرا . نتايج كامال فرق خواهد كرد) 3روش ( 1شكل 

برداري به سطح پيكسل، در بيشتر  افزايش نسبت سطح نمونه
دار  معني NDVIها ضريب همبستگي درصد پوشش با  گونه
از اين  Mellicaو  Stipa، Phlomisهاي  گونهالبته . باشد مي

اي  اين سه گونه داراي الگوي پراكنش كپه. نظر مستثنا هستند
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هاي  كپه Stipaهاي گونه  يهكه پا ريطو هب). 4جدول (هستند 
با وجود  ،دهند را در سطح رويشگاه خود تشكيل مي ضعيفي

اينكه كوادرات با تعداد سه در سطح پيكسل مستقر شده 
ر سطح بااليي نماينده كل است ولي نتوانسته به خوبي و د

. ب همبستگي، زياد باال نيستيعني ضري. پيكسل باشد
از اين نظر وضعيت بدتري  Mellicaو  Phlomisهاي  گونه
اي و  با الگوي كپه Mellicaكه گونه  طوري هب. دارند

Phlomis عنوان اي شديد، سه پالت به هيچ با الگوي كپه 
  . اشدنتوانسته نماينده خوبي از كل پيكسل ب

اي توانسته  هاي با الگوي پراكنش كپه گونهدر نهايت 
به دليل افزايش ميزان  .تري را ارائه دهد نتايج قابل قبول

داري ضرايب  گيري، به ميزان قابل توجهي معني سطح نمونه
  .افزايش پيدا كرده است 5همبستگي بخصوص در روش 

با توجه به نتايج مشاهده شده، عوامل زير در انتخاب 
تعداد نمونه، سطح آن و چگونگي آرايش آنها در داخل 

  :گذارندثيرأتها  پيكسل
ها در سطح پيكسل و در  نوع الگوي پراكنش گونه .1

 ،هاي گونه گياهي بزرگي و كوچكي بوته. 2 ،سطح رويشگاه
با توجه به هدف از كار و امكانات در دسترس، تا چه حد . 3

  .ضريب همبستگي قابل قبول است
 ،Gundellia ،Scariollaهاي  گونه 1گاه در رويش

Cousinia  وPhlomis باشند كه سه گونه اولي  غالب مي
اي شديد  داراي الگوي تصادفي و گونه چهارم به صورت كپه

داراي  Phlomisاگر گونه . در سطح رويشگاه پراكنش دارد
اي مهم براي اهداف  درصد تركيب قابل توجه نبوده و گونه

در صورت طاقت  2×2و ( 1×1ل سه پالت كار نباشد، حداق
بدست  برايتحقيق اين شده در  برده با روش بكار) كارشناس

در صورت مهم بودن . باشد آوردن نتيجه مطلوب الزم مي
و پراكنش  5اي بايد تعداد پالت را به  گونه با پراكنش كپه
  .مناسب افزايش داد
و  Astragalusهاي غالب  با گونه 2در رويشگاه 

Dafnea ها، طبق  لگوي يكنواخت و اندازه بزرگ بوتهبا ا
اگر . باشد الزم مي 2×2نتايج مشاهده شده حداقل دو پالت 

ميزان همبستگي بيشتري مورد نياز باشد بايد تعداد پالت را 

  . افزايش داد به تعداد سه
 Agropyron، Mellicaهاي غالب  با گونه 3در رويشگاه 

و  Mellicaدو گونه . است وضعيت به صورتي ديگر Stipaو 
Stipa اي و  بصورت كپهAgropyron  بصورت يكنواخت

. اي بودن دو گونه متفاوت است اند كه درجه كپه پراكنده شده
توان نسبت  با توجه به درصد تركيب و درصد اهميت آنها مي

 Mellicaاگر گونه . به انتخاب تعداد نمونه تصميم گرفت
شته باشد، حداقل سه پالت اهميت و درصد تركيب كمتري دا

مناسب و در غير اينصورت حداقل چهار پالت مناسب  1×1
  .است

Amiri )2010 (د پوشش گياهي با به بررسي درص
خشك  هاي سنجش از دور در مناطق نيمه استفاده از داده

هاي گياهي سنجش  تمام شاخصاو . مركزي ايران پرداخت
از ميان كل . وردآآستر بدست از دور را استفاده از تصاوير 

كه  داراي بيشترين همبستگي بود NDVIها، شاخص  شاخص
و  Rondeaux همچنين. با نتايج اين تحقيق مطابقت دارد

را با پوشش  NDVIهمبستگي شاخص ) 1996(همكاران 
  .بدست آوردند 63/58گياهي 

گيري تك پالتي، همبستگي درصد  در كل بجز نمونه
 ,Amiri(ه با نتايج ك باشد دار مي عنيم NDVIپوشش با 

  .همخواني دارد )Sepehri & Motaghi, 2002و  2010
استفاده اينكه به هيچ عنوان  توجه كرد،اي كه بايد  نكته

بايد  ،شود يها توصيه نم يك پالت داخل پيكسلاز تنها 
هاي غالب سطح رويشگاه از نظر  آگاهي كافي از گونه

بسا نتايج  پراكنش داشت و در صورت آگاهي نداشتن، چه
بدون توجه به با توجه به نتايج و . غير قابل قبولي ارائه گردد

 1×1پالت  3در هر پيكسل حداقل  ،ي پراكنشالگوها
  .شود كه نتايج خوبي بدست آيد توصيه مي
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Abstract 
The use of satellite data is one of the proper methods, which makes studying ecosystems 
less costly. This research was carried out to determine the correlation among the 
vegetation cover of dominant species in three sites with the NDVI index. For this 
purpose, a study was conducted on three different vegetation types. In each region, a 
range was determined for sampling. Then, within this range and in the horizontal 
direction, 30 sampling units of 30 x 30 m were selected along three 900-meter transects 
in a random-systematic manner. In each sampling unit, nested quadrates with 
dimensions of 1 × 1, 2 × 2 m were placed. In order to prevent geometric errors, the 900-
meter ranges were 60 meters apart. Within each sampling unit, geographic coordinates 
were recorded with GPS. The number of individuals and canopy cover percentage of 
dominant species were recorded separately in the plots. Then, the correlation of canopy 
cover percentage with NDVI index was obtained by processing Landsat 8 images. The 
distribution pattern was also determined using species density data. The results showed 
that in all species, the correlation coefficient of NDVI index was higher in the plots with 
higher area. Also, the correlation coefficient with one quadrat increased towards five 
quadrats. Due to the lack of high correlation between the total canopy cover percentage 
of a quadrat and the NDVI index, the use of one quadrat inside the pixel is not 
recommended in any way. Selecting the type of sampling depends on distribution 
pattern and species size as well as access to facilities and correlation coefficient 
acceptability. For species with clumped distribution, more quadrats are needed with 
proper distribution inside the pixel on the ground, so that sampling could be a good 
representation of the total pixel. In uniform distribution, fewer samples are needed since 
the whole pixel is the same in terms of plant growth.  
 
Keywords: Canopy cover percentage, ground sampling, Landsat satellite, NDVI index, 
Choghakhor dam. 

 


