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چکیده
مرتع طیو شراتیاز وضعیبدون آگاه.آیدمیشمار منابع بهنیاتیریگام در مدنیاولیمرتعستمیاکوسیابیشناخت و ارز

از پوشش ويرگینمونهبرايغالب متفاوت اهانیبا گتیمنظور سه سانیکرد. بدنیآن تدويبرایتیریبرنامه مدچگونهیتوان هینم
نینمونه در اقطعاتشده و نییترانسکت تع3در امتداد یمترمربع900بردارينمونهواحد 30ت،ی. در داخل هر ساشدانتخاب دیتول

زانیو مدیاستخراج گرد8لندسترتصاویازپس از اصالحات و پردازش SAVIو NDVIيهاشاخص. دیواحدها مستقر گرد
وپوششدرصدباهاشاخصیبودن همبستگدارمعنیبر یمبنجیتابدست آمد. نتیهر سادیآنها با درصد پوشش و تولیهمبستگ

که غالب است یشیبا فرم روNDVIشاخص ت،یبود. در هر ساتیبا کاربرد تعداد و ابعاد مناسب قطعه نمونه در هر سه سادتولی
شتریپوشش کمتر را برصدبا داهانیرا کاهش داده و بازتاب گنهیاثر خاك زمSAVIشاخص کهیدر حال،را داردیهمبستگنیشتریب

مربوط است و طبق فرمول این شاخص، پوشش کمتر ضریب باالتري نسبت به SAVIدلیل چنین حالتی به فرمول .دهدمینشان 
و اهیساختار گلیبه دلعلفیبرگانپهننسته اثر خاك زمینه را کاهش دهد.که این شاخص تواگرددمیو مشاهده گیردمیپوشش زیاد 

بودند.NDVIبا شاخص یهمبستگنیشتریبيداراشتر،یطبع آن بازتاب بپربرگ بودن و به

.، درصد پوشش، تولیدSAVIو NDVI: سد چغاخور، شاخص هاي کلیديواژه

مقدمه
شناخت و ارزیابی اکوسیستم مرتعی اولین گام در 

. شناخت منابع مذکور در آیدمیشمار این منابع بهمدیریت 
ي هاگیرياندازهها و مرحله پایه، خود مبتنی بر پیمایش

اراضی مرتعی ویژهبهگستردگی این منابع اما زمینی است. 
گیري مستقیم و صحرایی اي در اندازهعامل محدود کننده

هاي سریع و دقیق با شناخت روشرواز این. آیدمیشمار به
حائز اهمیت نالیز و ارزیابی مراتع آبرايکمترین هزینه 

مرتبط متخصصاناي است که تقریباً تمامی . این نکتهباشدمی
و همکاران Cottam Curtisبر آن تأکید دارند.مرتعبا علوم 

زمان الزم به نمونه کافی را مهمترین فاکتور در امر ) 1953(
اند.هارزیابی معرفی کرد
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Pickup)1989(وMoleele) بیان ) 1997و همکاران
برآورد براي هاي معمول و متداول کاربرد روشکهکردند

تاج پوشش گیاهی و فراوانی در مراتع منـاطق خشـک و   
خشک مستلزم صرف وقـت و هزینـه فـراوان اسـت.    نیمه

بررسی پوشـش گیـاهی   براي هاي معمول و متداول روش
بـا ایـن حـال،    .نمونه فراوان از جامعه اسـت نیازمند اخذ 

است که معموالً بردارينمونهمحدود به نقاط حاصلنتایج 
تـا بـه تمـام    انـد شدهیابی یا برونیابیدرون، به نادرستی

,.et al(شـوند عرصـه مـورد تحقیـق تعمـیم داده     2001

Moleele.(    با توجه به موارد فـوق، در آنـالیز و ارزیـابی
مـدیریت و  بـراي  مراتع، نیاز به اطالعات جامع و جدیـد  

هستیم. طبیعی است براي ایـن مهـم هزینـه و    ریزيبرنامه
هاي نیروي انسانی بسیار زیادي الزم است که یکی از راه

ايمـاهواره هـداف اسـتفاده از اطالعـات    رسیدن به این ا
ی ازجمله یداشتن مزایادلیل به ايماهوارهيهاداده.است

جـویی در وقـت، کـاهش    صرفهپوشش وسیع و تکراري،
ات، کاربردهـاي زیـادي را در   روز بودن اطالعبههزینه و
Pickup(هاي کمی و کیفی پوشـش گیـاهی دارد  بررسی

Chewing, 1993& .(
مغناطیسـی  بخشی از طیـف الکترو ايماهوارهيهـا داده

کـه توسـط   باشـد مـی ي زمینی هاپدیدهده شده از یبازتاب
هرحال براي استفاده به،گرددمیي فضایی ثبت هاسنجنده
عـواملی  تـأثیر  در شناخت منابع باید ابتـدا  هادادهاز این 
... تـا  توپوگرافی، بازتاب خاك، اثرات اتسـمفري و مانند 

حد امکان کاهش یافته یا حذف گردد. سپس با استفاده از 
ي هـا پدیدهو هادادههاي مختلف به ارتباط بین این روش

بــین یکــی از توانــدمــیایــن ارتبــاط .زمینــی پــی بــرد
و سـو  تاج پوشش گیاهی از یکمانند ي گیاهی هامشخصه

صـطالحاً  کـه ا هـاي آنهـا  هاي منفرد طیفی یا نسـبت باند
دیگر برقـرار  سوي از شوندمیي گیاهی نامیده هاشاخص
گردد. 

Anderson) ــاران ــد) 1993و همک ــان کردن ــه بی ک
هـاي  واکنشهی نسبت به پوشش گیاهی ي گیاهاشاخص

که بیان کمی این روابط مشـکل  دهندمیمتفاوتی را نشان 

زاویـه  مانند زیرا این روابط تحت تأثیر عواملی ،باشدمی
ي سـایه هاپدیدهرشید، جذب اتمسفري، بازتاب تابش خو

. باشدمیپذیر و تغییریاهی قرار گرفتهمراحل رشد گو 
وسیســتم پیچیــده، منــاطق خشــک و بــا توجــه بــه اک

تنوع مانند خشک و ناهمگنی موجود در عرصه مراتع نیمه
، تغییــرات مکــانی زیــاد در وشــش گیــاهی، توپــوگرافیپ

ي هـا دادهتـر از قـدرت تفکیـک مکـانی     کوچکمقیاسی 
Duncan(ايماهواره et al., پایین بـودن میـزان   ،)1993

ماننـد  ترکیـب عـواملی   مهمتـر  از همـه  تولید وپوشش و
.. در بازتاب طیفـی  .سنگ و سنگریزه، خاك، الشبرگ و 

نتـایج  ، حصـول ايمـاهواره ي هاسنجندهثبت شده توسط 
Moleele(باشدمیمتفاوت دور از انتظار ن et al., 2001 .(

نبود امکانات و سرمایه کـافی  ،طور که گفته شدهمان
اجازه بررسی کل سطح مراتع را به صورت برداشت زمینی 

، نیازمند ايماهوارهي هاداده. همچنین استفاده از دهدمین
زمینی بـا چـه   بردارينمونه.باشدمیزمینی بردارينمونه

بیشترین همبسـتگی را بـا   که شود مقیاس و روشی انجام 
ــاداده ــاهوارهي ه ــائل و   ايم ــز از مس ــد نی ــته باش داش

هـاي  روي کارشناسان و ارزیابان عرصـه هاي پیشچالش
ـ  توان نمین نمونه زمینی و. زیرا بدباشدمیمرتعی  اتنهـا ب

میزان فاکتورهاي مرتعی از ايماهوارهي هادادهاستفاده از 
قبیل درصد پوشش و تولید گیاهان را بدست آورد.

میزان همبسـتگی  ایسه تحقیق ضمن مقاین بنابراین در 
و NDVIدو شاخص گیاهی ولید با تپوشش و درصد تاج

SAVI با انـدازه متفـاوت   بردارينمونه، دو روش مختلف
و این فرضیه که مورد بررسی قرار گرفته استقطعه نمونه
در نتـایج  توانـد مـی چطور زمینی بردارينمونهآیا شدت 

گیاهـان  درصد پوشـش و تولیـد  و برآورد نهایی ارزیابی
پاسخ داده داشته باشدتأثیر ايماهوارهي هادادهبا مرتعی

همچنین به دلیل انجـام تحقیـق در سـه تیـپ     شده است. 
سـعی  ،متفـاوت و درصد پوشـش گیاهی با گیاهان غالب

نوع گیاهان، درصد آنهـا و درصـد پوشـش    تأثیر شده که 
خاك نیز بر دو شاخص مذکور مورد بررسی قرار گیرد. 
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روشومواد 
موقعیت منطقه مورد مطالعه

غربـی  کیلـومتري جنـوب  40مورد مطالعـه در  منطقه
شــهرکرد نزدیــک بــه دریاچــه ســد چغــاخور در اســتان 
چهارمحال و بختیاري قرار دارد. از نظر تقسیمات اقلیمی 

این منطقه در در محدوده ایران تورانی و نیمه استپی است. 
شــمالی و 32°98َ00تــا 31ً°94َ94عــرض جغرافیــایی

شـرقی قـرار   50°20َ87تـا ً 50°50َ85طول جغرافیایی ً
مترمیلی450متوسط بارندگی ساالنه حدود .گرفته است

طور کلی، وضعیت مراتـع بـه دلیـل    گزارش شده است. به
و باشـد مـی به آن در شـرایط فقیـري   مداوابستگی زیاد 

. اندشدهي خاردار غالب هاگونه
هی غالـب متفـاوت در ایـن    سه سایت با پوشش گیـا 

مشخصـات پوشـش   کـه  منطقه مورد بررسی قرار گرفـت  
:گیاهی این سه سایت به این صورت است

داراي شیب غربی اسـت. پوشـش گیـاهی    یک سایت 
ولـی بـه دلیـل    باشـد مـی برگـان  غالب این سـایت پهـن  

همجواري با روستا، چرا شدید بوده و بیشتر گیاهان ایـن  
. گیاهان همراه باشدمیسایت گیاهان نامرغوب و خاردار 

و باشندمیاین سایت که داراي درصد ترکیب بسیار کمی 
هستند: هاگونهچندان مهمی ندارند این تأثیر 

Centurea virgata, Noaea macronata,

Acantholimon sp, Hordeum bulbosum,

Centaurea persica, Astragalus aucheri.

پوشش گیاهی غربی است.داراي شیب شمالی2سایت 
و داراي تنوع گیـاهی  باشدمیهاايبوتهغالب این سایت 

عبارتند از: همراهبسیار کمی است. گیاهان 
Scariolla orintalis, Cardaria draba, Poa

bulbosa, Centaurea behen, Hordeum violaceum.

داراي شیب شـمالی اسـت. پوشـش گیـاهی     3سایت
. چـرا در ایـن سـایت    باشـد میغالب این سایت گندمیان 

نسبتا سبک بوده و پوشش گیاهی این سایت بهتـر اسـت.   
گیاهان همراه این سایت 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 virgata, Cynedon dactylon

ي زمینیهادادهآوري جمع
قطعـه  و انتخـاب  بـرداري نمونـه الف) استقرار شـبکه  

اي براي طقه محدودهترانسکت: در هر مندر طولها نمونه
سپس داخل این محدوده و در ،مشخص شدبردارينمونه

بـه ابعـاد   قطعه نمونـه 30جهت افقی (شیب نسبتا ثابت)، 
ــراي متــر (30×30 پیکســل دربرگــرفتن حــداقل یــکب
متر در سنجده لندست) در امتداد سـه ترانسـکت   30×30

متر از هم و ارتفاع متفاوت 60متري با فاصله افقی 900
گردیـد انتخـاب  )قطعه نمونه10(در امتداد هر ترانسکت 

(به این صورت که نقطه اول به صـورت تصـادفی و بقیـه    
. در هـر واحــد  )نقـاط بـا فاصـله یکسـان (سیسـتماتیک     

قطعه با ابعاد بردارينمونه، دو روش مختلف اريبردنمونه
ــه ــه 3×3و 2×2، 2×1، 1×1نمون ــر و ب ــه روشمت قطع

قطعه 6و 3). تعداد 1(شکل شدي تودرتو انجام هانمونه
ترتیـب در روش اول و  از ابعاد بهیک تودرتو از هرنمونه
30×30مترمربعی (900قطعه نمونهدر بردارينمونهدوم 

منظـور جلـوگیري از ایجـاد خطـاي     شد. بـه متر) مستقر 
متر 60مترمربعی داراي فاصله 900هاي هندسی، محدوده

).3و 2از همدیگر بودند (شکل 
:ي گیـاهی هاگونهو ثبت تاج پوشش گیرياندازهب)

در سـه  هـا گونـه درصد پوشش قطعه نمونهدر داخل هر 
د. شتخمین زده هافورب، گندمیان و هاايبوتهگروه 
: از آنجا که قطع و ثبت تولید گیاهیگیرياندازهج)

مسـتلزم  هـا نمونهقطعه در تمامی هاگونهو توزین تولید 
گیـري انـدازه بـراي  ،باشـد میصرف وقت و هزینه زیاد 

گیري مضاعف با نمونهتوأم تولید از روش قطع و توزین 
ي هـا گونـه ترتیب که تـاج پوشـش   . بدینگردیداستفاده 
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شـده ولـی   گیـري اندازههانمونهقطعه امی گیاهی در تم
هـا  نمونـه قطعـه  صد از رد25ي گیاهی در هاگونهتولید 

رگرسـیونی  رابطه سپس با استفاده از ،شدقطع و توزین 

ي قطـع و  هـا نمونهقطعه بین تاج پوشش گیاهی و تولید 
قطعـه  ي گیـاهی در تمـام   هـا گونـه توزین شده، تولیـد  

گردید.برآورد هانمونه

برآورد مقادیر پوشش گیاهی و تولید در عرصهبرايي تودرتو هانمونهقطعهاستفاده از نحوه-1شکل 

قطعه نمونه3با بردارينمونهدر روش بردارينمونهواحدهايي تودرتو داخل هانمونهقطعهآرایشنحوه -2شکل 

قطعه نمونه6با بردارينمونهدر روش بردارينمونهتودرتو داخل واحدهاي يهانمونهقطعهنحوه آرایش -3شکل 

زمینیيهادادهپردازش 
به پوشش گیاهیمربوطي هادادهپردازش -

ي رویشی هافرمبه هریک از مربوط به پوششاطالعات
مربوط به هر یک از )هاايبوتهو هافورب(گندمیان، 

و شدهتلخیصبا انجام یک سلسله محاسبات هاترانسکت

.گردیدي گیاهی تعیین هاگونهمیانگین درصد تاج پوشش 
به تولید گیاهیمربوطي هادادهپردازش -

تولید از طریق اطالعات گیرياندازهدر این تحقیق 
گیري مضاعف انجام پوشش گیاهی در قالب روش نمونه

درصد از 25ي مربوط به تولید در هاداده. از آنجا که گردید
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، با محاسبه رابطه بین درصد شدگیرياندازهها نمونهقطعه 
تولید گیاهی ،هانمونهقطعه پوشش گیاهی و تولید در این 

یی که در آنها فقط درصد تاج پوشش هانمونهقطعه مربوط به 
.گردیدمحاسبه شده بود،گیرياندازه

ايماهوارهي هادادهپردازش 
هادادههندسی تصحیحبررسی کیفیت و -

که به زمین ايماهوارهي هاسنجندهي حاصل از هاداده
ي خام معروفند و معموال هادادهعنوان بهشوندمیمخابره 

کهباشندمیهاي هندسی و رادیومتري داراي ناهنجاري
ها مورد وتحلیلالزم است قبل از استفاده در تجزیه

، 8دلیل استفاده از تصویر لندست بهتصحیح قرار گیرند. 
در این تحقیق تصویر سنجنده .تصحیح هندسی الزم نشد

TM93(خرداد بردارينمونهمنطبق با زمان 8لندست(
استفاده شد.

گیري طیفینسبت-
یی هـا شـاخص گیري طیفی ایجـاد  نتیجه اعمال نسبت

هـا  وتحلیـل در تجزیـه هـا شاخصکه استفاده از باشدمی
(ماننـد پوشـش   هـا پدیـده باعث افزایش امکان تفکیـک  

و شـده  گیاهی) و حـذف اثـرات توپـوگرافی، اتمسـفري     
ي گیاهی اثرات بازتابی پوشش گیـاهی  هاشاخصمعموال 

موازات آن اثرات خاك زمینه، زاویـه  را تقویت کرده و به
تابش خورشید، توپوگرافی و اثرات اتمسفري را تـا حـد   

که دهندمی. تحقیقات مختلف نشان ددهنمیامکان کاهش 
مقادیر شـاخص گیـاهی حاصـل از بانـدهاي طیفـی، بـا       

ي گیاهی مانند درصد تـاج پوشـش گیـاهی و    هامشخصه
Arzani(انـد ي را نشـان داده دارمعنیبیومس ارتباط  et

al., 2008; Bebahani et al., 2010; Pairanj et al.,

2011; Hosseini et al., 2007; Sepehri et al., 2002.

Farzadmehr et al., ي هــاشــاخصمحققــان ). 2004
مختلفی را براي حذف و یا کاهش اثرات بازتـاب خـاك   

پایه –ي فاصله هاشاخصاند که به گروه زمینه ابداع کرده
حـذف اثـر بازتـاب    هاشاخصهدف اصلی این معروفند.

ه و خاك در مواردي است که پوشـش گیـاهی تنـک بـود    

باشدمیمخلوطی از پوشش سبز و خاك زمینه هاپیکسل
ــژه     ــت وی ــه اهمی ــورد مطالع ــه م ــه در منطق اي دارد. ک

هاي تغییر یافتـه ریاضـی بـراي    ي گیاهی طرحهاشاخص
برآورد توزیع طیفی پوشش گیاهی براي مشـاهدات چنـد   

از ترکیب، بانـدهاي  هاشاخصاین بیشتر در طیفی است.
شود. استفاده میزدیکو مادون قرمز نقرمز

ي مورد استفادههاشاخص
NDVIشاخص گیاهی تفاوت نرمال شده -

) معرفی 1974(همکاران وRouseاین شاخص توسط
.کندمییاهی سبز را از خاك زمینه جدا شد که پوشش گ

NDVI=(IRS3-IRS2)/(IRS3+IRS2)

:SAVIشاخص پوشش گیاهی تعدیل شده بر حسب خاك- 
) با هدف حداقل Huete)1984این شاخص توسط 

کردن اثرات خاك زمینه در انعکاسات پوشش گیاهی 
شود: این شاخص از طریق زیر محاسبه می،پیشنهاد شد

SAVI=((IRS3-IRS2)/(IRS3+IRS2+L))(1+L)

L فاکتور تعدیل کننده اثر خاك است. مقدار آن براي :
/. و اما 5برابرو براي پوشش متوسط 1پوشش تنک برابر 

/. در نظر گرفته 25براي پوشش انبوه یا صفر و یا 
هدف از ایجاد این شاخص، حذف اثر تیرگی .يهانمونه

.باشدمیخاك 
ي کمی گیاهی هامشخصهبررسی روابط آماري بین 

ايماهوارهي هادادهو و تولید) (پوشش
از باندهاي اصلی و باندهاي یکطیفی هريهاارزشابتدا 

ي گیاهی) در محل قطعات نمونه استخراجهاشاخصمصنوعی (
ي هادادهي طیفی استخراج شده به همراه هاارزشو هانمونهو

SPSSافزار زمینی مربوط به پوشش و تولید گیاهی به نرم

شده گیرياندازهي گیاهی هامشخصهمنتقل گردیده و رابطه بین 
به )هاشاخص(هی طیفی متناظر دو ارزشها نمونهقطعه در 

روش رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج
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گیاهی يهاشاخصي مختلف رویشی با هافرمنتایج حاصل از آنالیز همبستگی درصد تاج پوشش و تولید -1جدول
متر30در 30بردارينمونهدر هر واحد قطعه نمونه3با تعداد 1در سایت 

NDVI SAVI قطعه سطح 
نمونه

متغیر 
وابسته

فرم 
رویشی

معنی داري 
(درصد)

ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

معنی داري 
(درصد)

ضریب تعیین ضریب همبستگی

- 016/0 16/0 - 016/0 13/0 1×1
درصد تاج 

پوشش

گراس

- 016/0 16/0 - 032/0 18/0 2×1
10 072/0 27/0 5 13/0 37/0 2×2
5 014/0 38/0 5 16/0 40/0 3×3
- 01/0 10/0 - 01/0 10/0 1×1

تولید
- 012/0 11/0 - 016/0 13/0 2×1
- 057/0 24/0 10 09/0 32/0 2×2

10 11/0 34/0 5 014/0 38/0 3×3

- 022/0 2/0 - 022/0 15/0 1×1
درصد تاج 

پوشش

برگانپهن

5 14/0 38/0 10 09/0 31/0 2×1
1 27/0 52/0 5 17/0 42/0 2×2
1 27/0 52/0 1 2/0 45/0 3×3
- 012/0 11/0 - 012/0 11/0 1×1

تولید
10 096/0 31/0 10 072/0 27/0 2×1
1 21/0 46/0 5 14/0 38/0 2×2
1 23/0 48/0 5 13/0 37/0 3×3
- 019/0 14/0 - 025/0 16/0 1×1

درصد تاج 
پوشش

ايبوته

- 025/0 16/0 10 072/0 27/0 2×1
10 067/0 26/0 10 1/0 33/0 2×2
10 084/0 29/0 10 11/0 34/0 3×3
- 01/0 10/0 - 012/0 11/0 1×1

تولید
- 01/0 10/0 10 062/0 25/0 2×1
- 044/0 21/0 10 084/0 29/0 2×2
- 052/0 23/0 10 09/0 30/0 3×3



در سه ...SAVIو NDVIمقایسه دو شاخص 158

NDVI SAVI قطعه سطح 
نمونه

متغیر 
وابسته

فرم 
رویشی

معنی داري 
(درصد)

ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

معنی داري 
(درصد)

ضریب تعیین ضریب همبستگی

- 016/0 13/0 - 022/0 15/0 1×1
درصد تاج 

پوشش
یکساله

- 04/0 20/0 10 062/0 25/0 2×1
10 084/0 29/0 10 1/0 33/0 2×2
5 014/0 38/0 5 15/0 39/0 3×3
- 01/0 10/0 - 01/0 10/0 1×1

تولید
- 019/0 14/0 - 032/0 18/0 2×1
- 052/0 23/0 10 078/0 28/0 2×2

10 1/0 32/0 10 09/0 32/0 3×3
- 016/0 13/0 - 019/0 14/0 1×1

درصد تاج 
پوشش

کل

- 048/0 22/0 10 062/0 25/0 2×1
10 1/0 33/0 5 12/0 36/0 2×2
5 12/0 35/0 5 14/0 38/0 3×3
- 01/0 10/0 - 01/0 10/0 1×1

تولید
- 028/0 17/0 - 048/0 22/0 2×1

10 078/0 28/0 10 1/0 32/0 2×2
10 096/0 31/0 10 1/0 33/0 3×3

قطعه نمونه6با تعداد 1گیاهی در سایت ي هاشاخصي مختلف رویشی با هافرملید نتایج حاصل از آنالیز همبستگی درصد تاج پوشش و تو- 2جدول
متر30در 30بردارينمونهدر هر واحد 

NDVI SAVI قطعه سطح 
نمونه

متغیر 
وابسته

فرم 
رویشی

معنی داري 
(درصد)

ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

معنی داري 
(درصد) ضریب تعیین ضریب همبستگی

- 036/0 19/0 - 036/0 22/0 1×1
درصد تاج 

پوشش
گراس

10 067/0 25/0 5 013/0 37/0 2×1
5 014/0 38/0 5 16/0 41/0 2×2
5 15/0 39/0 5 16/0 41/0 3×3
- 022/0 15/0 - 022/0 15/0 1×1

-تولید 044/0 21/0 10 11/0 33/0 2×1
10 1/0 33/0 5 14/0 38/0 2×2
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NDVI SAVI قطعه سطح 
نمونه

متغیر 
وابسته

فرم 
رویشی

معنی داري 
(درصد)

ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

معنی داري 
(درصد) ضریب تعیین ضریب همبستگی

10 1/0 33/0 5 14/0 38/0 3×3
1 19/0 44/0 5 12/0 36/0 1×1

درصد تاج 
پوشش

پهن 
برگان

1 26/0 51/0 5 16/0 40/0 2×1
1 26/0 51/0 1 21/0 46/0 2×2
1 28/0 53/0 1 21/0 46/0 3×3
5 13/0 37/0 10 084/0 29/0 1×1

5تولید 19/0 44/0 5 12/0 35/0 2×1
1 2/0 45/0 5 16/0 41/0 2×2
1 21/0 46/0 5 16/0 40/0 3×3
- 025/0 16/0 - 025/0 16/0 1×1

درصد تاج 
پوشش

ايبوته

10 062/0 25/0 10 067/0 26/0 2×1
10 096/0 31/0 10 1/0 32/0 2×2
10 096/0 31/0 10 1/0 33/0 3×3
- 012/0 11/0 - 014/0 12/0 1×1

-تولید 036/0 19/0 - 036/0 19/0 2×1
10 067/0 26/0 10 09/0 30/0 2×2
10 062/0 25/0 10 084/0 29/0 3×3
10 1/0 33/0 10 09/0 31/0 1×1

درصد تاج 
پوشش

یکساله

5 12/0 35/0 5 12/0 35/0 2×1
5 12/0 35/0 5 17/0 42/0 2×2
5 13/0 37/0 5 16/0 41/0 3×3
10 09/0 30/0 10 078/0 28/0 1×1

10تولید 1/0 32/0 10 1/0 32/0 2×1
10 1/0 31/0 10 09/0 31/0 2×2
10 12/0 35/0 5 13/0 39/0 3×3
10 09/0 30/0 10 09/0 30/0 1×1

درصد تاج 
پوشش

کل

10 1/0 33/0 5 12/0 36/0 2×1
5 13/0 37/0 5 16/0 40/0 2×2
5 13/0 37/0 5 15/0 39/0 3×3
- 057/0 24/0 10 062/0 25/0 1×1

10تولید 078/0 28/0 10 09/0 31/0 2×1
10 11/0 34/0 5 012/0 35/0 2×2
10 1/0 33/0 5 012/0 35/0 3×3
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قطعه 3با تعداد 2گیاهی در سایت يهاشاخصي مختلف رویشی با هافرمنتایج حاصل از آنالیز همبستگی درصد تاج پوشش و تولید -3جدول
متر30در 30بردارينمونهدر هر واحد نمونه

NDVI SAVI قطعه سطح 
نمونه

متغیر 
وابسته

فرم 
رویشی

معنی داري 
(درصد)

ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

معنی داري 
(درصد)

ضریب تعیین ضریب همبستگی

- 014/0 14/0 - 019/0 10/0 1×1
درصد تاج 

پوشش

گراس

- 036/0 19/0 - 04/0 24/0 2×1
10 062/0 25/0 10 078/0 29/0 2×2
10 078/0 28/0 10 11/0 34/0 3×3
- 012/0 11/0 - 012/0 11/0 1×1

تولید
- 019/0 14/0 - 025/0 16/0 2×1
- 057/0 24/0 10 062/0 25/0 2×2

10 067/0 26/0 10 09/0 31/0 3×3

- 016/0 13/0 - 016/0 13/0 1×1
درصد تاج 

پوشش

پهن برگان

- 022/0 15/0 - 028/0 17/0 2×1
- 052/0 23/0 - 057/0 24/0 2×2

10 067/0 26/0 10 078/0 28/0 3×3
- 01/0 10/0 - 01/0 10/0 1×1

تولید
- 012/0 11/0 - 014/0 12/0 2×1
- 036/0 19/0 - 04/0 20/0 2×2
- 036/0 19/0 10 067/0 26/0 3×3
- 025/0 16/0 - 016/0 13/0 1×1

درصد تاج 
پوشش

ايبوته

10 067/0 26/0 10 067/0 26/0 2×1
5 16/0 41/0 5 13/0 37/0 2×2
5 18/0 43/0 5 16/0 40/0 3×3
- 022/0 15/0 - 01/0 10/0 1×1

تولید
10 067/0 26/0 - 044/0 21/0 2×1
5 16/0 40/0 5 1/0 33/0 2×2
5 16/0 41/0 10 12/0 35/0 3×3
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NDVI SAVI قطعه سطح 
نمونه

متغیر 
وابسته

فرم 
رویشی

معنی داري 
(درصد)

ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

معنی داري 
(درصد)

ضریب تعیین ضریب همبستگی

- 008/0 09/0 - 012/0 11/0 1×1
درصد تاج 

پوشش

یکساله

- 01/0 10/0 - 019/0 14/0 2×1
- 014/0 12/0 - 044/0 21/0 2×2
- 014/0 12/0 10 062/0 25/0 3×3
- 004/0 07/0 - 006/0 08/0 1×1

تولید
- 01/0 10/0 - 012/0 11/0 2×1
- 01/0 10/0 - 036/0 19/0 2×2
- 01/0 10/0 - 052/0 23/0 3×3
- 014/0 12/0 - 025/0 16/0 1×1

درصد تاج 
پوشش

کل

- 052/0 23/0 - 052/0 23/0 2×1
10 09/0 30/0 - 1/0 33/0 2×2
10 096/0 31/0 5 12/0 35/0 3×3
- 01/0 10/0 - 014/0 12/0 1×1

تولید
- 025/0 16/0 - 032/0 18/0 2×1
- 057/0 24/0 10 084/0 29/0 2×2

10 067/0 26/0 10 096/0 31/0 3×3

قطعه 6با تعداد 2گیاهی در سایت يهاشاخصي مختلف رویشی با هافرمنتایج حاصل از آنالیز همبستگی درصد تاج پوشش و تولید -4جدول
متر30در 30بردارينمونهدر هر واحد نمونه

NDVI SAVI قطعه سطح 
نمونه

متغیر 
وابسته

فرم 
رویشی

معنی داري 
(درصد)

ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

معنی داري 
(درصد) ضریب تعیین ضریب همبستگی

10 09/0 30/0 10 09/0 30/0 1×1
درصد تاج 

پوشش
گراس

10 096/0 31/0 10 1/0 33/0 2×1
10 096/0 31/0 5 12/0 35/0 2×2
10 09/0 30/0 5 12/0 35/0 3×3
10 072/0 27/0 10 084/0 29/0 1×1

10تولید 078/0 28/0 10 078/0 28/0 2×1
10 084/0 29/0 10 1/0 32/0 2×2
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NDVI SAVI قطعه سطح 
نمونه

متغیر 
وابسته

فرم 
رویشی

معنی داري 
(درصد)

ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

معنی داري 
(درصد) ضریب تعیین ضریب همبستگی

10 084/0 29/0 10 09/0 31/0 3×3
- 027/0 17/0 - 028/0 17/0 1×1

درصد تاج 
پوشش

پهن 
برگان

- 048/0 22/0 - 057/0 24/0 2×1
10 078/0 28/0 10 084/0 29/0 2×2
10 078/0 28/0 10 09/0 31/0 3×3
- 016/0 13/0 - 014/0 12/0 1×1

-تولید 028/0 17/0 - 04/0 20/0 2×1
- 052/0 23/0 - 057/0 24/0 2×2
- 057/0 24/0 10 062/0 25/0 3×3

10 084/0 29/0 10 078/0 28/0 1×1
درصد تاج 

پوشش

ايبوته

5 12/0 36/0 10 1/0 32/0 2×1
5 18/0 43/0 5 14/0 38/0 2×2
5 18/0 43/0 5 16/0 40/0 3×3
- 022/0 15/0 10 062/0 25/0 1×1

5تولید 12/0 35/0 10 078/0 28/0 2×1
5 16/0 41/0 5 13/0 36/0 2×2
5 16/0 41/0 5 13/0 36/0 3×3
- 019/0 14/0 - 022/0 15/0 1×1

درصد تاج 
پوشش

یکساله

- 019/0 14/0 - 048/0 22/0 2×1
- 022/0 15/0 10 084/0 29/0 2×2
- 019/0 14/0 10 072/0 27/0 3×3
- 014/0 12/0 - 014/0 12/0 1×1

-تولید 014/0 12/0 - 032/0 18/0 2×1
- 014/0 12/0 10 057/0 24/0 2×2
- 012/0 11/0 10 062/0 25/0 3×3
- 022/0 15/0 - 025/0 16/0 1×1

درصد تاج 
پوشش

کل

10 072/0 27/0 10 072/0 27/0 2×1
10 1/0 32/0 5 13/0 37/0 2×2
10 1/0 32/0 5 13/0 37/0 3×3
- 016/0 13/0 - 014/0 12/0 1×1

-تولید 057/0 24/0 10 062/0 25/0 2×1
10 072/0 27/0 10 11/0 34/0 2×2
10 078/0 28/0 10 1/0 33/0 3×3
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گیاهی يهاشاخصي مختلف رویشی با هافرمنتایج حاصل از آنالیز همبستگی درصد تاج پوشش و تولید -5جدول
متر30در 30بردارينمونهدر هر واحد قطعه نمونه3با تعداد 3در سایت 

NDVI SAVI قطعه سطح 
نمونه

متغیر 
وابسته

فرم 
رویشی

معنی داري 
(درصد)

ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

داري معنی 
(درصد) ضریب تعیین ضریب همبستگی

- 016/0 13/0 - 016/0 13/0 1×1
درصد تاج 

پوشش

گراس

10 062/0 25/0 - 052/0 23/0 2×1
5 16/0 40/0 5 15/0 39/0 2×2
5 17/0 42/0 5 15/0 39/0 3×3
- 012/0 11/0 - 01/0 10/0 1×1

-تولید 044/0 21/0 - 036/0 19/0 2×1
5 12/0 36/0 5 13/0 36/0 2×2
5 12/0 36/0 10 11/0 34/0 3×3
- 016/0 13/0 - 016/0 13/0 1×1

درصد تاج 
پوشش

پهن 
برگان

- 036/0 19/0 10 084/0 29/0 2×1
10 084/0 29/0 5 14/0 38/0 2×2
5 14/0 38/0 5 16/0 41/0 3×3
- 012/0 11/0 - 01/0 10/0 1×1

-تولید 022/0 15/0 - 022/0 15/0 2×1
- 057/0 24/0 10 1/0 33/0 2×2

10 09/0 31/0 5 14/0 38/0 3×3
- 019/0 14/0 - 022/0 15/0 1×1

درصد تاج 
پوشش

ايبوته

10 067/0 26/0 10 078/0 28/0 2×1
10 1/0 33/0 5 14/0 36/0 2×2
5 12/0 35/0 5 14/0 36/0 3×3
- 012/0 11/0 - 012/0 12/0 1×1

-تولید 048/0 22/0 - 057/0 24/0 2×1
10 09/0 30/0 10 09/0 31/0 2×2
10 1/0 33/0 5 12/0 35/0 3×3
- 016/0 13/0 - 022/0 15/0 1×1

درصد تاج 
پوشش یکساله

- 048/0 22/0 - 048/0 22/0 2×1
10 09/0 31/0 10 1/0 33/0 2×2
10 09/0 31/0 5 12/0 35/0 3×3
- 01/0 10/0 - 014/0 12/0 1×1 -تولید 032/0 18/0 - 032/0 18/0 2×1
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NDVI SAVI قطعه سطح 
نمونه

متغیر 
وابسته

فرم 
رویشی

معنی داري 
(درصد)

ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

داري معنی 
(درصد) ضریب تعیین ضریب همبستگی

10 067/0 26/0 10 09/0 30/0 2×2
5 13/0 37/0 10 1/0 33/0 3×3
- 016/0 13/0 - 016/0 13/0 1×1

درصد تاج 
پوشش

کل

10 084/0 29/0 10 1/0 33/0 2×1
5 13/0 37/0 5 16/0 40/0 2×2
5 14/0 38/0 5 16/0 40/0 3×3
- 012/0 11/0 - 012/0 11/0 1×1

10تولید 062/0 25/0 10 084/0 29/0 2×1
5 12/0 36/0 5 13/0 36/0 2×2
5 12/0 35/0 10 12/0 34/0 3×3

گیاهی يهاشاخصي مختلف رویشی با هافرمنتایج حاصل از آنالیز همبستگی درصد تاج پوشش و تولید -6جدول
متر30در 30بردارينمونهدر هر واحد قطعه نمونه6با تعداد 3در سایت 

NDVI SAVI قطعه سطح 
نمونه

متغیر 
وابسته

فرم 
رویشی

معنی داري 
(درصد)

ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

معنی داري 
(درصد) ضریب تعیین ضریب همبستگی

10 1/0 33/0 10 09/0 31/0 1×1
درصد تاج 

پوشش

گراس

5 16/0 41/0 5 16/0 41/0 2×1
5 23/0 48/0 5 18/0 43/0 2×2
5 23/0 48/0 5 17/0 42/0 3×3
10 062/0 25/0 10 067/0 26/0 1×1

5تولید 12/0 36/0 5 13/0 37/0 2×1
5 17/0 42/0 5 14/0 38/0 2×2
5 17/0 42/0 5 14/0 38/0 3×3
10 062/0 25/0 10 062/0 25/0 1×1

درصد تاج 
پوشش

پهن 
برگان

10 1/0 32/0 10 11/0 34/0 2×1
5 14/0 38/0 5 15/0 39/0 2×2
5 15/0 39/0 5 16/0 41/0 3×3
- 04/0 20/0 - 044/0 21/0 1×1

10تولید 067/0 26/0 10 09/0 31/0 2×1
10 09/0 31/0 5 14/0 38/0 2×2
10 1/0 33/0 5 13/0 37/0 3×3
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NDVI SAVI قطعه سطح 
نمونه

متغیر 
وابسته

فرم 
رویشی

معنی داري 
(درصد)

ضریب 
تعیین

ضریب 
همبستگی

معنی داري 
(درصد) ضریب تعیین ضریب همبستگی

- 052/0 23/0 - 057/0 26/0 1×1
درصد تاج 

پوشش

ايبوته

10 078/0 28/0 10 09/0 30/0 2×1
5 13/0 37/0 5 13/0 37/0 2×2
5 13/0 37/0 5 15/0 39/0 3×3
- 04/0 20/0 - 052/0 22/0 1×1

10تولید 062/0 25/0 10 062/0 25/0 2×1
10 11/0 34/0 10 1/0 32/0 2×2
10 1/0 33/0 5 12/0 35/0 3×3
10 09/0 31/0 10 1/0 33/0 1×1

درصد تاج 
پوشش

یکساله

10 09/0 32/0 5 12/0 35/0 2×1
10 09/0 31/0 5 14/0 38/0 2×2
10 09/0 32/0 5 13/0 37/0 3×3
10 078/0 28/0 10 09/0 30/0 1×1

10تولید 084/0 29/0 10 1/0 33/0 2×1
10 09/0 30/0 10 1/0 32/0 2×2
10 084/0 29/0 10 1/0 33/0 3×3
5 12/0 35/0 10 1/0 33/0 1×1

درصد تاج 
پوشش

کل

5 15/0 39/0 5 12/0 35/0 2×1
1 2/0 45/0 5 15/0 39/0 2×2
1 21/0 46/0 5 16/0 41/0 3×3
10 09/0 31/0 10 084/0 29/0 1×1

10تولید 11/0 34/0 10 09/0 31/0 2×1
5 15/0 39/0 5 14/0 38/0 2×2
5 16/0 41/0 5 14/0 38/0 3×3

1منطقه 
با SAVIو NDVIهمبستگی دو شاخص نتایج بررسی

درصد تاج پوشش و تولید با چهار اندازه قطعه نمونه در 
دو شده است. میزان همبستگی هرنگاشته 2و 1جدولهاي

. کندمیشاخص با افزایش سطح قطعه نمونه، افزایش پیدا 
همچنین همبستگی تولید نسبت به درصد پوشش کمتر است. 

براي گیاهان گراس همبستگی 1عنوان مثال در جدول به

و 37/0، 18/0، 13/0ترتیب بهSAVIدرصد پوشش با 
، 1/0ترتیب تولید بهدر حالیکه ضریب همبستگی ،است4/0

توان است. نتیجه دیگري که می38/0و32/0، 13/0
قطعه 6بردارينمونهبرداشت کرد اینکه همبستگی در شدت 

در این سایت ترتیب باال قطعه نمونه است.3نمونه باالتر از 
، هاگراس، هافوربي رویشی بصورت هافرمبودن همبستگی 

2و 1ي هانمونهدر قطعه ست. ایبوتهها و گیاهان یکساله
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دارمعنیقطعه نمونه، میزان همبستگی 3مترمربعی در شدت 
پالتی همبستگی 6بردارينمونهنشده است ولی در شدت 

نشده است. میزان دارمعنیمترمربعی 1فقط در قطعه نمونه 
برگ در این سایت غالب هستند و همبستگی گیاهان پهن

کمتر است NDVIبه با این گیاهان نسبتSAVIشاخص
ي رویشی بعکس است. هافرمولی در بقیه 

2منطقه
نیز با افزایش سطح قطعه هاايبوتهبا غالبیت 2در منطقه 

) و 4و 3هايجدول(کندمینمونه همبستگی افزایش پیدا 
بیشتر از NDVIاي با شاخصهمبستگی گیاهان بوتهمیزان

SAVI در این بعکس است.ي رویشی هافرمو در سایر
کمتر از درصد هاشاخصسایت نیز همبستگی تولید با 

قطعه 6. همچنین میزان همبستگی در شدت باشدمیپوشش 
قطعه نمونه است. 3نمونه بیشتر از 

3منطقه 
وضعیت و گراس غالب هستند گیاهان3در سایت 

فاکتورهاي گیاهی (تولید و درصد پوشش) با همبستگی
ش از دوري تا حدي متفاوت است ي سنجهاشاخص

هاگراسبا NDVI). همبستگی شاخص 6و 5هايولجد(
ي رویشی هافرمبیشتر است ولی در سایر SAVIنسبت به 
داراي همبستگی باالتري است. ترتیب باال SAVIشاخص 

است. 2و 1مانند سایت هانمونهرفتن همبستگی در قطعه 

بحث
نتایج حاصل از بررسی همبستگی درصد پوشش و میزان 

و 1جدولهايدر برگانپهنبا پوشش غالب 1تولید سایت 
نشان داده شده است. با توجه به جدول یک که نتایج 2

که میزان گرددمیاست، مشاهده قطعه نمونهاستفاده از سه 
مترمربعی 1ي هانمونهقطعه جز در بهبرگانپهنهمبستگی 

. در حالیکه همبستگی باشدمیدارمعنیبا هر دو شاخص 
و گیاهان یکساله زیاد قابل توجه نبوده هاايبوته، هاگراس

). در 3در 3مترمربعی (9ي هانمونهقطعه مگر آنکه در 

نتایج کمی با بردارينمونهدر هر واحد قطعه نمونه6کاربرد 
با افزایش تعداد که طوريبه. فرق داردقطعه نمونهنتایج سه 

به دلیل افزایش ،بردارينمونهکوادرات داخل واحدهاي 
به سطح کل، همبستگی درصد تاج بردارينمونهنسبت سطح 

2پوشش با هر دو شاخص بیشتر شده است. اگر به جدول 
هم ضریب همبستگی که بازگرددمیدقت شود مشاهده 

یشی نسبتا باالتر است. ي روهافرمنسبت به سایر برگانپهن
توان اینگونه بیان کرد که در این سایت به را میآن دلیل 

طبع و بهبرگانپهنعلت بیشتر بودن درصد پوشش و تولید 
پوشش دادن بیشتر سطح خاك توسط این گیاهان، میزان 

اند درصد بازتاب حاصل از آنها نیز بیشتر بوده و توانسته
تصاص دهند. همچنین میزان همبستگی بیشتري را به خود اخ

SAVIبیشتر از NDVIبا شاخص برگانپهنهمبستگی 

ي هافرماین در حالی است که همبستگی سایر ،باشدمی
است. دلیل NDVIبیشتر از SAVIرویشی با شاخص 

و طبق فرمول مربوط استSAVIچنین حالتی به فرمول
این شاخص که در بخش مواد و روش آورده شده است، 

گیردمیپوشش کمتر ضریب باالتري نسبت به پوشش زیاد 
که این شاخص توانسه اثر خاك زمینه را گرددمیو مشاهده 

کاهش دهد.
در هاايبوتهغالب نتایج بررسی سایت دو با گونه

سایت داراي آورده شده است. در کل این4و 3هاي جدول
زیاد و سایر گیاهان درصد بسیار کمی در ايبوتهي هاگونه

ها ترکیب گیاهی دارند و سطح بیشتر خاك را گونه دافنه و گون
هاي بزرگی را با پراکنش نسبتا منظم تشکیل اند که بوتهپوشانده

SAVIتوجه شود شاخص 4و 3داده است. اگر به جدول 

با NDVIی باالتري نسبت به همبستگهاايبوتهجز در به
با هاايبوتهدرصد پوشش و تولید دارد. در حالیکه همبستگی 

بیشتر است و دلیل آن شاید بیشتر بودن درصد NDVIشاخص 
صاص دادن میزان و در نتیجه اختايبوتهي هاگونهپوشش 

به خود است. در منطقه دو هرچند در پناه بیشتري از بازتاب
یکساله زیادند ولی به دلیل اینکه درصد گیاهانهاايبوته

کنیم در نتیجه گیاهان یکساله جزو پوشش را از باال نگاه می
ايبوتهچون زیر گیاهان ،آینددرصد پوشش به حساب نمی
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اند. اگر در نظر بگیریم در نتایج پوشش کل باعث قرار گرفته
در این سایت باشد،گیاهی میبازتاب پوششيهانمونهيخطا

این سایت داراي ايبوتهست چون گیاهان هاايبوتهمربوط به 
اند.تراکم قابل توجهی

آمده 6و 5هايجدولدر سایت سه نیز که نتایج آن در 
با گیاهان غالب یعنی گندمیان NDVIاست شاخص 

. با توجه به نتایج دهدمیهمبستگی بیشتري نشان 
که ضریب همبستگی دگردمیمشاهده 6و 5هاي جدول

. شاید دهدمیبا هر دو شاخص زیاد تفاوتی نشان نهاايبوته
در این هاگراسبعد از هاايبوتهبه دلیل زیاد بودن درصد 

باشدمیسایت است. چون در این سایت وضعیت مرتع بهتر 
، در حالی کهاندو بیشتر سطح خاك را گیاهان پوشانده

نیز قابل توجه است.هاايبوتهد درص
برگان همبستگی بیشتري دارد.با پهنNDVIشاخص 

تر و طریقه قرارگیري برگ چون داراي برگ بیشتر و پهن
آنها باعث بازتاب بیشتر از سطح برگ شده و همبستگی 

که این گیردمیطوري قرار هاگراسبیشتر است. ولی برگ 
هاي مثل نیز داراي برگهاايبوتهبازتاب را ندارد و 

که درصد پوشش کل زیاد 3برگان نیستند. در سایت پهن
است بیشترین بازتاب را از گیاهان داریم و این شاخص 

برگان. در سایت یک پوشش با پهنویژهبهنتیجه بهتري دارد 
و همبستگی آنها هم با اندبرگان بیشترینکمتر است ولی پهن

دیگر گیاهان ي دیگر است و هاسایتاین شاخص بیشتر از 
ي دیگر دارند.هاسایتهمبستگی کمتري را نسبت به 

با وجود اینکه درصد پوشش کل گیاهان کم 1در سایت 
ولی به دلیل باشدمیاست و درصد خاك قابل مالحظه 

و باشدمیباال NDVIبرگان میزان حضور غالب پهن
همبستگی باالست.

،اندرویشیي هافرمتمام ثیر أتپوشش و تولید کل تحت 
در هر سایتی که بیشترین درصد پوشش و تولید را داشته 

3باشد بیشترین همبستگی را خواهد داشت. مثال در سایت 
به دلیل باال بودن میزان پوشش کل میزان همبستگی پوشش 

. شاخص باشدمیهاسایتو تولید کل نیز بیشتر از سایر 
SAVIمثلNDVI ،نیستNDVI سبزینگیثیر أتتحت

در حالی ،گیاهان است و اثر خاك بر آن بسیار بیشتر است
اثر خاك را حذف کرده و همبستگی تولید و SAVIکه 

.کندمیو اثر خاك را خنثی دهدمیپوشش را باالتر نشان 
در کل ضریب همبستگی درصد پوشش بیشتر از تولید 

مطابقت دارد. زیرا درصد )Arzani)2008است که با نتایج 
,Arzaniپوشش نماینده کل بازتاب است ( 2008.(

برداشت 6تا 1هاي جدولتوان از نتیجه دیگري که می
)، با 6و 3(قطعه نمونهکرد این است که در کاربرد هر دو تعداد 
ي نیز افزایش دارمعنیافزایش سطح آنها میزان همبستگی و 

چه حدي باشد که بتواند اهداف انجام یابد. اما این افزایش تامی
کند بستگی به امکانات در دسترس، میزان تأمین را پژوهش

جدولهاي بردار دارد. اگر به دقت مورد نیاز و طاقت نمونه
4قطعه نمونهکه نتایج گرددمیمربوطه دقت شود مشاهده 

زیاد با هم تفاوتی 6ویژه با تعداد مترمربعی به9مترمربعی با 
9قطعه نمونهجاي ه توان بندارد و این بدان معنی است که می

مترمربعی که هم جابجا کردن و هم تخمین درصد پوشش در آن 
مترمربعی استفاده کرد. ولی نباید 4قطعه نمونهمشکل است از 

ي گیاهی مورد ارزیابی در عرصه هاگونهاندازه و نوع پراکنش 
مورد مطالعه زیاد بزرگ و یا ي هاگونهاگر زیرارا فراموش کرد. 

بزرگ قطعه نمونهداراي پراکنش نامنظم باشند نیاز به استفاده از 
ايبوتهغالبند ولی گراسبرگانپهنشود. در سایت یک میهم 

. هستندهاي متفاوتیداراي اندازهو یکساله هم وجود دارد که
همچنین در یک فرم رویشی نیز ممکن است گیاهان داراي 

هاي مختلفی باشند. بنابراین اگر امکانات اجازه داد بهتر اندازه
متفاوتی استفاده شود و گرنه از هاياندازهقطعه نمونهاست از 

استفاده گردد که بتواند نماینده خوبی از اياندازهبهقطعه نمونه
و قطعه نمونهکل ابعاد باشد. همچنین استفاده از تعداد بیشتر 

تعداد کمتر و ابعاد بزرگتر ترجیح داده ابعاد کوچکتر نسبت به 
,Arzani(شود می 2008 .(

اي بیشتر بصورت کپههاگراسبه دلیل اینکه 3در سایت 
گیرتري بر چشمثیر أت6به قطعه نمونههستند، افزایش تعداد 

ضریب همبستگی گذاشته است. در دو سایت دیگر به دلیل 
قطعه نمونهتر گیاهان غالب، افزایش تعداد پراکنش منظم

تاج پوشش و تولید کل در هر چندانی نگذاشته است.ثیر أت
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هاايبوتهسایت تابع گیاهان غالب همان سایت است. در 
به دلیل تغییر یافت که2در 2به 2در 1از قطعه نمونه

قطعه . استفاده از باشدمیگذار تر بودن بسیار تاثیربزرگ
باعث خستگی و اشتباه و در نهایت گاهی3در3نمونه

6در تعداد 3در 3قطعه نمونهکاهش همبستگی شده است. 
6در کاربرد يهانمونهندارد و توصیه 2در 2تفاوتی با 
وت اساسی ابین ابعاد مختلف تفهاايبوتهدر قطعه نمونه

وجود دارد ولی در سایر گیاهان تفاوت زیادي بین ابعاد 
قطعه 3کم (قطعه نمونهمختلف نیست. در استفاده از تعداد 

چون مساحت سطح ،بیشتري داردثیر أت)، افزایش ابعاد نمونه
گیري بیشتر شده و نتایج بهتر خواهد شد ولی در تعداد نمونه

يهانمونهاستفاده ه نمونهقطع6) چون از قطعه نمونه6زیاد (
گیري به سطح ) باز سطح نمونه1در 1حتی با ابعاد کم (

در نتیجه با افزایش سطح ،بیشتر بودهبردارينمونهواحد 
چشمگیري ندارد.ثیر أتو یا بیشتر 2در 1به قطعه نمونه

ي مذکور در قسمت مواد و هاگونهبا 2و 1در سایت 
) در هر 2در 2مترمربعی (4ونهقطعه نم6روش، استفاده از 

) مناسب است. 30در 30مترمربعی (900بردارينمونهواحد 
ي مذکور، به دلیل غالب هاگونهبا 2در مناطقی با شرایط سایت 

ي بزرگ و درصد بسیار کم سایر گیاهان استفاده هاايبوتهبودن 
.گرددمیپیشنهاد 6مترمربعی با تعداد 9قطعه نمونهاز 
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Comparison of NDVI and SAVI in three plant communities with different sampling
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Abstract
Identifying and evaluating rangeland ecosystems is the first step in managing these resources.

Without knowledge of rangeland condition, no management plan can be developed for it. For
this purpose, three sites with different dominant species were selected for sampling. In each site,
30 sampling units of 900 m2 were determined along three transects and sampling quadrates were
established in these units. After correction and processing, the NDVI and SAVI indices were
extracted from Landsat 8 images, and their correlation with vegetation cover percentage and
production was calculated. The results showed that the correlation of indices with the vegetation
cover percentage and production was significant in each of the three sites. In each site, the
NDVI had the most correlation with dominant vegetation form, while SAVI reduced the effect
of soil and was more related with low vegetation cover species. This is related to the SAVI
equation and this index could reduce the effect of soil. The broadleaf species had the highest
correlation with the NDVI index due to the plant structure and more reflection.

Keywords: Choghakhour Dam, NDVI and SAVI indices, cover percentage, production.


