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شش و  شاخصاز مهم گیاهیزیتوده پو ستم ترین  سی صحیح آنمرتعی بوده که های اکو شاخص هابرآورد  ست.  های گیاهی، ضروری ا
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وبختیاری چهارمحال سبزکوهِشدۀ حفاظت منطقۀ در  گیاهیهایبا شاخصزیتوده پوشش و بین رابطۀ بر  ساله( 26) قرق بلندمدتتأثیر 

با اساااتفاده از و در هر یک  30*30پالت  10با  ،گیاهیپوشاااش و زیتوده. مورد ارزیابی قرار گرفت 8-لندسااات ماهوارۀتصااااویر با 
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 مقدمه. 1
شش و  سطح زمینگیاهی بزیتودۀ و پو مؤلفۀ  دو االی 

باالیی در  مهم پوشاااش گیااهی بوده و دارای اهمیات 

های مرتعی خصوص اکوسیستمههای مختلف، باکوسیستم

تاج پوشااش گیاهی، به عنوان تصااویر عمودی باشااند. می

های هوایی گیاهان بر سطح تاج، شاخ و برگ یا سایر اندام

ی سااطح گیاهی باالزیتودۀ و  ]14[ گرددزمین تعریف می

به عنوان  ندۀ وزن زمین  ندامز یاهی رو زمینی ا های گ

که معیاری یا شاااخصاای نساابی از میزان گردد تعریف می

ستفادۀ  ستا ستم ا سی . ]14[ گیاهان مختلف از منابع اکو

زیتوده گیری طور معمول از قطع و وزن برای اناادازههباا

شاخص ای و درختی از شود )برای گیاهان بوتهاستفاده می

از  این دو معیار(. شاااودروابط آلومتریک اساااتفاده مییا 

 بههای ساختار و عملکرد هر اکوسیستم ترین شاخصمهم

گیاهی باالی زیتودۀ و . تاج پوشااش گیاهی رودشاامار می

دارای کارکردهای مهم اکوسیستمی از قبیل  سطح زمین،

، ]37و  36[ کنترل فرسااایش بادیو  ]37[ کنترل رواناب

ناهگاه حیات وحش]4[ حی زمینکنترل دمای ساااط  ، پ

و همچنین منبعی برای  ]7[ کربنذخیرۀ منبع  ،]16[

 .هستند ]43[ های اهلی و وحشیدامترذیۀ علوفه و 

تا، داده های سااانجش از دوری یکی از در این راسااا

یل مهم به دل که  قدرتمندی اسااات  های  ئۀ ترین ابزار ارا

مانی مختلف زدورۀ پیکسل، اندازۀ های متنوع از لحاظ داده

محققین بسیاری از استفادۀ مورد توجه و  و گستردگی زیاد

ترین های گیاهی یکی از مهمقرار گرفته اسااات. شااااخص

بساایاری از در ارزیابی ابزارهای ساانجش از دور اساات که 

مورد  ،های مختلفهی در اکوسیستمهای پوشش گیاجنبه

ستفاده قرار گرفته در  گیاهیهای شاخص ،برای مثالاند. ا

سی  شهبرر شش گیاهی هایو پایش نق تولیدات  ،]27[ پو

 ]34[ چرای دام ،]57[ آتشتأثیرات ارزیابی  ،]23[ گیاهی

 هاساازی اکوسایساتمو همچنین برای مدل ]15[ و سایل

ته اساااات ]28[ فاده قرار گرف بمورد اسااات طور کلی ه. 

 بندیکلی تقساایمدسااتۀ های گیاهی در سااه شاااخص

شامل شیبشوند می صلهم-که  شده تبدیلمحور -حور، فا

سااادۀ محور از ترکیب -شاایبهای شاااخص. ]10[ اساات

ند )مانند شااوحاصاال میخطی دو باند قرمز و مادون قرمز 

که  (TVIو  NDVI ،RVIهای شاااااخص در صاااورتی 

صلهشاخص شاخصمحور -های فا  PVI ،DVIهای )مانند 

و شااایب خط مبدأ مقادیر عرض از بر مبنای ( TSAVIو 

شاخص شوندیجاد میاخاک لخت  ضیحات تکمیلی  ها )تو

گروهی دیگر  یهای تبدیلهمچنین شاااخص (.1در جدول 

های پوشاااش گیاهی هساااتند که با ترکیب از شااااخص

های جدید را مؤلفهای، باندهای مختلف تصااااویر ماهواره

ستخراج می ستم ارتباط ا کنند که با اجزای مختلف اکوسی

باند  6دکپ با ترکیب دارند. برای مثال شاخص تبدیل تسل

جدید مؤلفۀ ( سه OLIای لندست هشت )تصویر ماهواره از

 .]10[ کندسااابزینگی، روشااانایی و رطوبت را ایجاد می

دانسااتن اینکه کدام شاااخص یک متریر محیطی را بهتر 

در این  کند از اهمیت زیادی برخوردار اسااات.میبرآورد 

 مثال، راسااتا تحقیقات زیاد به انجام رساایده اساات. برای

نایی و ابراهیمی هدف برآ ]51[ سااا با  رد ودر تحقیقی 

 اساات ییمهمراتع ندر  گیاهیزیتودۀ صااحیح پوشااش و 

و بختیاری نشااان دادند که اسااتفاده از  اسااتان چهارمحال

یاهی شاااااخص یل های پوشاااش گ ، TVI ،TTVIاز قب

RATIO ،CTVI  وNRVI ندیم ناسااابی از برآورد  توا م

ئزیتودۀ پوشاااش و  یاهی ارا هدگ جه. ه د گیری در نتی

شابهی، شاخص، ]35[م سی قابلیت  سنجش از با برر های 

البرز مرکزی گزارش دادند شادۀ حفاظت منطقۀ دوری در 

دارای بیشااترین قابلیت  EVIو  RATIOکه دو شاااخص 

در رو زمینی هستند. زیتودۀ برای برآورد پوشش گیاهی و 

های پوشااش گیاهی شاااخص با اسااتفاده از ،]2[ تحقیقی

 سازیاقدام به مدل 8ای لندست مبتنی بر تصاویر ماهواره

های رویشی کل و پوشش گیاهی فرمپوشش تاجی گیاهی 

در مراتع ساابالن کردند و نشااان دادند که مختلف گیاهی 

اً برآورد بهتری از گیاهان تهای پوشش گیاهی عمدشاخص

یان دارند.  در جنوب  ،]24[ن همچنیغالب از قبیل گندم

و  2-ای سااانتینلساااتفاده از تصااااویر ماهوارهبرزیل با ا

شش گیاهی، اقدام به برآورد دقیق شاخص زیتودۀ های پو
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 طبیعی علفزارهای طبیعی کردند.

صاً چرای دام و  صو موجب علفخواران،  شدیدچرای خ

یادی ترییرات  یاهی ز تار و عملکرد جوامع گ در ساااااخ

رای چتإثیر در بررسی  ،]40[ در این راستا، . ]53[ شودمی

دام بر پوشااش گیاهی مراتع کوهسااتانی در کشااور هند و 

بر سااااختار چرای دام تأثیر در بررسااای  ،]58[همچنین 

بر ترییر  چرای دامتأثیر جوامع علفزار در کشاااور چین بر 

تأکید  ،های مورد بررساایساااختار و عملکرد اکوساایسااتم

کردند. در مقیاس جهانی، تحقیقات نشااان داده اساات که 

یا درصااا 60حدود  با چرای دام و  ها  د از مراتع و علفزار

اثرات این روباه رو بوده و علفخواران از حاد چرای بیش

خصاااوص در مناطق با تعداد دام باال هچرای بیش از حد ب

شتر و مخرب زایی و همچنین بیابان .]41[ تر خواهد بودبی

شدن نیز از جمله اثرات منفی چرای بیش از حد دام  شور

سط ست.تأکید مورد  ،]36[ بود که تو در این  قرار گرفته ا

شاخص سنجش از دور و  ستا،  شش گیاهی یکی را های پو

یاری از مهمی از ابزارهای  هساااتند که مورد توجه بسااا

کارایی ساانجش . برای مثال، ]39[ اندمحققین قرار گرفته

 ،]39و  32[ ی دامشاادت چراتأثیرات از دور در بررساای 

و  ]60و  38[ مشاااادت چرای داکمی کردن و پاایش 

های مختلف سااازی پراکنش مکانی شاادتمدلهمچنین 

 قرار گرفته است.تأیید مورد  ]25[ چرایی دام

شده در اثر چرای دام قرق کردن محدوده های تخریب 

و در  ]20[ هاای احیااایی بودهترین روشیکی از معمول

بساایاری از موارد موجب بهبود شاارایط پوشااش گیاهی 

صوص از لحاظ تنوع(ه)ب شد. از طرفی،  خ محققین خواهد 

در  اند که روابط تنوع و عملکرد اکوساایسااتمنشااان داده

مناطق تحت چرای دام و مناطق حفاظت شاااده )یا قرق 

تحقیقات نشان داده  ،شده( متفاوت خواهد بود. برای مثال

 های سااااختاری و عملکردیبین ویژگیاسااات که روابط 

به از حالت خطی در مناطق قرق شاااده  اکوسااایساااتم

 کندهای غیرخطی در مناطق چرا شاااده ترییر میحالت

های تخریب ممکن اساات قرق کردن سااایت ،بنابراین .]9[

موجب ترییر ساااختار  ،شااده در اثر چرای بیش از حد دام

ساختار شده و این ترییر  شش گیاهی  به ترییر روابط  ،پو

های با شاااخص هاپوشااش گیاهی و عملکرد اکوساایسااتم

به اینکه گردد.  ی منجررگیاهی سااانجش از دو با توجه 

ترین ابزارهای ارزیابی و های پوشش گیاهی از مهمشاخص

ین سااطح زم یباال یاهیگ یتودۀزپایش پوشااش گیاهی و 

قرق بر ارتباط بین پوشاااش تأثیر هساااتند، آگاهی از نوع 

شاخصزیتودۀ گیاهی و  سطح زمین با  های گیاهی باالی 

شش گیاهی می صپو سازان را میمتواند مدیران و ت گیران/

شاخص ستای انتخاب بهترین  صولی و در را ها و مدیریت ا

 های مرتعی یاری نماید.پایدار اکوسیستم

در ایران،  خصوصاًتاکنون تحقیقی در این زمینه  هرچند

است، تحقیق حاضر در صدد است تا ارتباط نگرفته صورت 

باالی گیاهی زیتودۀ پوشااش گیاهی )تاج پوشااش ساابز( و 

شاخصزمین سطح  شیب محور، مختلف های گیاهی را با  (

در مناطق تحت چرای دام و قرق  محور، ترییریافته(فاصاالۀ 

که ساابزکوه در اسااتان چهارمحال و بختیاری منطقۀ را در 

ست را  سیل باالیی ا مورد بررسی قرار دهد. نتایج دارای پتان

طات ی ازموجاب درک بهتر ،تواناداین تحقیق می  ارتباا

شش و زی سطح زمین توده گیاهی پو شاخصباالی  های با 

این مناطق را کارآمدتر گیاهی شاااده و امکان پایش بهتر و 

بهتر و اسااتفادۀ چنین تحقیقی ما را در  مشااخص سااازد.

یابی دقیق با ارز ناطق آب و هوایی  به ویژه در م نابع،  تر م

یدی باالی تول یل  تانسااا مدیریت پ حت  های و همچنین ت

قرق با اسااتفاده از دانش دورسانجی مختلف از جمله چرا و 

 ای )لندست( رهنمون سازد.حاصل از تصاویر ماهواره

 

 شناسیروش. 2

 مورد مطالعه. معرفی منطقۀ 1.2
منطقۀ شااامل دو  ،مورد مطالعه در این تحقیقمنطقۀ 

منطقۀ در  ی دامچراتحت منطقۀ  وسال(  26)حدود  قرق

ودۀ محدسااابزکوه در اساااتان چهارمحال و بختیاری در 

شمالی  شرقی  31° 50̍ 14̎تا  31° 48̍ 49̎عرض  و طول 

شااده در قرقمنطقۀ قرار دارد.  50° 52̍ 14̎تا  °21 50̍ 33̎
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. ]1[ تحت قرق کامل قرار دارد 1362از ساااال  ،این تحقیق

ای کوهسااتانی با حداقل و حداکثر ارتفاع این منطقه، منطقه

باشد. متر می 2456متوسط  ومتر  3900و  1140به ترتیب 

هزار هکتار و مساااحت  54ساابزکوه بالب بر منطقۀ مساااحت 

 بارندگی .]19[ باشااادهکتار می 400قرق حدود محدودۀ 

متر در سال و بر اساس میلی 800حدود  ،منطقهاین متوسط 

ترین از مهم باشاااد.نیمه مرطوب میروش دومارتن اقلیم آن 

 قبیل توان به گیاهانی ازمی تحت چرای دامگیاهان منطقه 

Astragalus adsendens Boiss، Hordeum bulbosum 

L. ،Agropyron repens L. ،Astragalus susianus 

Boiss. ،Bromus tomentellus Boiss وDaphne 

mucronata Royle.  لهو هان یکسااااا یا یل گ ای از قب

Bromus danthoniae Trin ،Boissiera squarrosa 

(Sol.) Nevski ،Bromus tectorum L.  وTaeniatherum 

crinitum (Schreb.) Nevski  اشااااره نمود. همچنین از

توان بااه می قرقمنطقااۀ ترین گیاااهااان موجود در مهم

 Hordeum bulbosum L. ،Agropyronگیاهانی از قبیل 

repens L. ،Bromus tomentellus Boiss ،Astragalus 

adsendens Boiss  وPhlomis olivieri Benth. شاره ن  مود.ا

بندی پوشااش گیاهی تیپنقشااۀ الزم به ذکر اساات که 

با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و سیستم سبزکوه منطقۀ 

 .شده استتهیه و ارائه  ]48[ توسطاطالعات جررافیایی، 

 

 مورد مطالعه در استان چهار محال و بختیاری و کشورمنطقۀ . موقیت 1شکل 
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 برداری پوشش گیاهی. نمونه2.2
های برداری از پوشااش در فصاال اوج رشااد گونهنمونه

 30*30های در پالت 1396گیاهی و در اواسط خرداد ماه 

سه  صورت گرفت. در هر پالت،   2*2کوادرات متر مربعی 

ه کصورتی ها استفاده شد به متر مربعی برای برداشت داده
، گیری از سه کوادراتپس از برداشت اطالعات، با میانگین

حد نمو فت. در هریک وا یابی قرار گر  نه )پالت( مورد ارز
قه،  کوادرات  60پالت و  20پالت و در مجموع  10منط

ها بر اسااااس مورد اساااتفاده قرار گرفت. اندازه کوادرات

و  ]54[مطالعات صااورت گرفته توسااط تحقیقات پیشااین 
صورت پذیرفت  ]30[ ایجتانتخاب سه کوادرات بر اساس ن

ی مشااابه به تحقیق حاضاار زیرا این دو تحقیق در مناطق
شده اند. همچنین موقعیت جررافیای مرکز هر پالت انجام 

 ثبت گردید. در هر کوادرات عالوه بر GPSبا اساااتفاده از 

ثبت درصد پوشش گیاهی، زیتودۀ گیاهی سطح زمین نیز 
برداشاات شااد. برای برداشاات زیتودۀ گیاهی باالی سااطح 

سانتی ساله از یک  سزمین، گیاهان یک طح زمین و متری 
 10روش موسوم به  آدالید )حدود  ای ازبرای گیاهان بوته

 .]5[کل گیاه( استفاده شد  %20تا 

 یسنجش از دورگیاهی پوشش های شاخص. 3.2
ای که دارای حداقل مقدار تصااویر ماهوارهتهیۀ پس از 

برداری باشااد ترین زمان به فصااال نمونهابرناکی و نزدیک

ستفاده از روش (، تصحیحات ات22/5/2017) مسفریک با ا
Cost(t) فت. سااا س، برخی از مهم پذیر ترین صاااورت 

 (یتبدیل محور و-حور، شیبم-های گیاهی )فاصلهشاخص

های مورد استفاده انتخاب و محاسبه شدند. لیست شاخص
 ارائه شده است.( 1)در جدول در این تحقیق 

 . تجزیه و تحلیل آماری4.2

ا، نرمال بودن و همگنی هپیش از تجزیه و تحلیل داده
یانس داده فاده از آزمونوار با اسااات یب ها  به ترت های 

مورد بررسااای قرار گرفت.  2و لیون 1اسااامیرنوف-کلموگروف

 
1 Kolmogorov–Smirnov test 

شش و زیتودۀ گیاهی در دو منطقۀ  سۀ میانگین تاج پو مقای
فاده از آزمون با اسااات  T-student test قرق و چرا شاااده 

صورت گرفت. بررسی ارتباط بین دا های متریر دهمستقل 

وابسااته )تاج پوشااش و زیتودۀ گیاهی( با متریر مسااتقل 
های پوشاااش گیاهی( با اساااتفاده از تحلیل )شااااخص

شته  شد. با توجه به نتایج تحقیقات گذ سیونی انجام  رگر
، عالوه بر رابطۀ خطی از رابطۀ توان دوم )درجۀ دوم( ]44[

ر های آماری دنیز اساااتفاد گردید. تمامی تجزیه و تحلیل

ها در نرم SPSS ver. 25افزار نرم افزار و ترسااایم نمودار
Excel ver. 2016 .انجام پذیرفت 

 

 . نتایج3
شان داد که داده شتی دو نتایج آزمون لیون ن های بردا

( و F-value= 0.54, P-value=0.473متریر تاج پوشاش )
هی ) گیااا تودۀ  ی ( F-value= 3.315, P-value=0.085ز

طور مشااابهی قایسااۀ میانگین بههمگن هسااتند. نتایج م
شش ) شان داد که بین مقادیر تاج پو  ,t-value= -2.527ن

P-value=0.022( و زیتودۀ گیاهی )t-value= -2.459, P-

value=0.024 )( در مناااطق مورد بررسااای )قرق و چرا
مقایساااۀ (. 2داری وجود داشااات )جدول اختالف معنی

و چرا شده میانگین تاج پوشش گیاهی در دو منطقۀ قرق 
شده ) شش در منطقۀ چرا  شان داد که مقدار تاج پو  57ن

نه به گو تاج ≥P 5/0دار )ای معنیدرصاااد( و  قدار  ( از م

شش منطقۀ قرق شکل  46شده )پو ست ) شتر ا صد( بی در
ودۀ (، مقدار زیت≥P 5/0دار )ای مشااابه و معنی(. به گونه2

قۀ چراشااااده ) یاهی ساااطح زمین نیز در منط  1656گ
شااده در هکتار( بیش از مقدار آن در منطقۀ قرقکیلوگرم 

 (.2ر( برآورد شد )شکل کیلوگرم در هکتا 1011)

بررسااای ارتباط بین درصاااد تاج پوشاااش گیاهی و 
های گیاهی نشااان داد که در منطقۀ چرا شااده، شاااخص

 1TSAVI (0.828=2R( ،)0.827=2R )NDVIهای شاخص
رصااد تاج دارای بهترین ارتباط با د TTVI( 2R=0.825و )

طه بین متریر  ند. همچنین نوع راب یاهی بود پوشاااش گ

2 Levene 
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وابساته و مساتقل در همه موارد با توان دوم رابطۀ بهتری 
ها در مقایساااه با روابط خطی )که را برای همه شااااخص

داری را نشااان ندادند( نشااان دادند. از طرفی ارتباط معنی

ها دو شااااخص  باط  Wetnessو  PVI3دیگر، تن قد ارت فا
تاج معنی با درصاااد  چه توان دوم(  چه خطی و  داری )

 (.2پوشش گیاهی بودند )جدول 

 .گیاهی باالی سطح زمینزیتودۀ برای تعیین ارتباط بین پوشش گیاهی های پوشش گیاهی مورد استفاده . شاخص1 جدول

a ،عرض از مبدأ خط خاک :b ،شیب خط خاک :L ،فاکتور تعدیل تاج پوشش گیاهی :C1  وC2 پایداری ضرات معلق، : ضرایبRgg.رگرسیون خط خاک : 

 اصطالح کامل دسته بندی رابطه منبع
 شاخص 

 پوشش گیاهی

]6[ 2 𝑀𝑆𝑆7 − 𝑀𝑆𝑆5 

In OLI: NIR -Red 
محور-فاصله  Ashburn Vegetation Index AVI 

]42[ 
𝑁𝐷𝑉𝐼 + 0.5

𝐴𝐵𝑆(𝑁𝐷𝑉𝐼 + 0.5)
× √𝐴𝐵𝑆(𝑁𝐷𝑉𝐼 + محور-شیب (0.5  

Corrected Transformed 

Vegetation Index 
CTVI 

]49[ 𝑏𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑 محور-فاصله  Difference vegetation index DVI 

]29[ 𝐺
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑

𝑁𝐼𝑅 + 𝐶1𝑅𝑒𝑑 − 𝐶2𝐵 + 𝐿
محور-شیب   Enhanced Vegetation Index EVI 

]46[ 
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑 + 𝐿)
× (1 + 𝐿) محور-فاصله  

Modified Soil-Adjusted 

Vegetation Index 1 
MSAVI1 

]46[ 2𝑁𝑁𝑁 + 1 − √(2𝑁𝑁𝑁 + 1)2 − 8(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑)

2
محور-فاصله   

Modified Soil-Adjusted 

Vegetation Index 2 
MSAVI2 

]50[ 
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑 

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑
محور-شیب   

Normalized Difference 

Vegetation Index 
NDVI 

]49[ √(𝑅𝑔𝑔 − 𝑁𝐼𝑅)2 + (𝑅𝑔𝑔 − 𝑅𝑒𝑑)3 محور-فاصله  Perpendicular vegetation index PVI 

]42[ 
(𝑏𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑) + 𝑎

√𝑏2 + 1
محور-فاصله   

Perpendicular vegetation index 

1 
PVI1 

]11[ 
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑏) × (𝑅𝑒𝑑 + 𝑎)

√1 + 𝑏2
محور-فاصله   

Perpendicular vegetation index 

2 
PVI2 

]46[ 𝑎𝑁𝐼𝑅 − 𝑏𝑅𝑒𝑑 محور-فاصله  
Perpendicular vegetation index 

3 
PVI3 

]50[ 𝑁𝐼𝑅/𝑅𝑒𝑑 محور-شیب  Ratio Index Ratio 

]49[ 𝑅𝑒𝑑/𝑁𝐼𝑅 محور-شیب  Ratio Vegetation Index RVI 

 ]13و  12[
𝑏(𝑁𝐼𝑅 − 𝑏𝑅𝑒𝑑 − 𝑎)

(𝑅𝑒𝑑 + 𝑏𝑁𝐼𝑅 − 𝑎𝑏)
محور-هفاصل   

Transformed Soil-Adjusted 

Vegetation Index 1 
TSAVI1 

 ]13و  12[
𝑏(𝑁𝐼𝑅 − 𝑏𝑅𝑒𝑑 − 𝑎)

𝑅𝑒𝑑 + 𝑏𝑁𝐼𝑅 − 𝑎𝑏 + 0.08(1 + 𝑏2)
محور-فاصله   

Transformed Soil-Adjusted 

Vegetation Index 2 
TSAVI2 

]55[ √𝐴𝐵𝑆(𝑁𝐷𝑉𝐼 + محور-شیب (0.5  
Thiam's Transformed 

Vegetation Index 
TTVI 

]18[ √(
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑
) + محور-شیب 0.5  Transformed Vegetation Index TVI 

]17[ 𝑁𝐼𝑅 − 𝑏𝑅𝑒𝑑 محور-فاصله  
Weighted Difference Vegetation 

Index 
WDVI 

]10[ 
(OLI2*0.3029) + (OLI3*0.2786) + (OLI4*0.4733) 

+ (OLI5*0.5599) + (OLI6*0.5080) + 

(OLI7*0.1872) 

 Brightness components of ترییریافته

tasseled cap 
Brightness 

]10[ 

(OLI2*(-0.2941)) + (OLI3 *(-0.2430)) + (OLI4  

*(-0.5424)) + (OLI5 *0.7276) + (OLI6 *0.0713) + 

(OLI7 *(-0.1608)) 
 Greenness components of ترییریافته

tasseled cap 
Greenness 

]10[ 
(OLI2*0.1511) + (OLI 3*0.1973) + (OLI4 *0.3283) 

+ (OLI5 *0.3407) + (OLI6 *(-0.7117)) + (OLI7  

*(-0.4559)) 
 Yellowness components of ترییریافته

tasseled cap 
Wetness 

 



 ... رواناب و رسوب با استفاده از یدتول یلپتانس یابیارز

 

 

 39 

        
 غیر هایداده یبرا T-studentقرق و چرا شده که با آزمون . مقایسۀ میانگین تاج پوشش و زیتودۀ گیاهی باالی سطح زمین در مناطق 2شکل 

 .د(نباشیبرآوردها م ینب (P˂0.05) یداریتفاوت معن یایگو Bو  A یر)مقاد است گرفته قرار مقایسه مورد جفتی
 

 مستقل(  یر)متغ یدورسنجش از گیاهی یهاشاخص باوابسته(  یر)متغ یاهیتاج پوشش گ درصد ینو توان دوم ب خطیارتباط  نتایج. 2 جدول

 یاریسبزکوه چهارمحال و بخت ۀدر مناطق قرق و چراشده در منطق
 

 شاخص
 منطقۀ قرق شده منطقۀ چرا شده

 توان دوم خطی ۀرابط توان دوم خطی ۀرابط
2R F-value 2R F-value 2R F-value 2R F-value 

AVI 096/0 634/0 764/0 *10/8 726/0 ***21/21 745/0 **20/10 

CTVI 055/0 352/0 825/0 **79/11 792/0 ***38/30 84/0 ***41/18 

DVI 092/0 611/0 769/0 *34/8 734/0 ***05/22 751/0 **56/10 

EVI 071/0 458/0 798/0 **86/9 79/0 ***17/30 81/0 ***88/14 

MSAVI1 065/0 419/0 806/0 **4/10 788/0 ***77/29 798/0 **82/13 

MSAVI2 067/0 429/0 806/0 **38/10 787/0 ***54/29 799/0 **89/13 

NDVI 049/0 307/0 827/0 **97/11 803/0 ***55/32 844/0 ***89/18 

PVI 092/0 611/0 769/0 *34/8 734/0 ***05/22 751/0 **56/10 

PVI1 092/0 611/0 769/0 *34/8 734/0 ***05/22 751/0 **56/10 

PVI2 108/0 73/0 743/0 *24/7 689/0 **71/17 717/0 **88/8 

PVI3 00/0 001/0 287/0 01/1 761/0 ***51/25 884/0 ***69/26 

Ratio 01/0 061/0 806/0 **36/10 865/0 ***3/51 866/0 ***62/22 

RVI 067/0 433/0 818/0 **22/11 771/0 ***91/26 834/0 ***53/17 

Brightness 357/0 34/3 609/0 *89/4 616/0 **82/12 619/0 *69/5 

Greenness 081/0 527/0 805/ **31/10 773/0 ***28/27 784/0 **68/12 

Wetness 00/0 001/0 00/0 001/0 735/0 ***52/20 765/0 ***43/12 

TSAVI1 045/0 28/0 828/0 **04/12 808/0 ***57/33 847/0 ***33/19 

TSAVI2 058/0 37/0 821/0 **45/11 800/0 ***99/31 825/0 ***48/16 

TTVI 055/0 352/0 825/0 **79/11 792/0 ***38/30 840/0 ***41/18 

TVI 055/0 352/0 825/0 **79/11 792/0 ***38/30 840/0 ***41/18 

WDVI 099/0 656/0 759/0 *88/7 718/0 ***37/20 738/0 **86/9 

 شان می دهند.را ن P˂0.001و  ** در سطح  P˂0.01، ** در سطح P˂0.05داری در سطح * معنی
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تایج بررسااای ارتباط بین شااااخص های گیاهی مورد ن

قرق شااده منطقۀ اسااتفاده و درصااد تاج پوشااش گیاهی در 

گویای آن  چرا شااده داشاات. نتایجمنطقۀ نتایجی متفاوت با 

 داریهای گیاهی دارای ارتباط معنیتمامی شاخصاست که 

(α˂0.05،) ه با درصااد تاج پوشااش گیاهی بودند ولی در هم

موارد ساااطح ارتباط توان دوم قوی تر از ارتباط خطی بود. 

یاهی و  تاج پوشاااش گ باط خطی بین درصاااد  بهترین ارت

و  Ratio( 2R=0.865های گیاهی مربوط به شاخص )شاخص

( 2R=0.803و ) 1TSAVI( 2R=0.808ساا س دو شاااخص )

NDVI  بود در حالی که بهترین شاااخص در رابطه توان دوم

و پس از آن دو شاااااخص  3VIP( 2R=0.884شاااااخص )

(8660.=2R )Ratio ( 2=.8470وR )1TSAVI  .در بااودنااد

نهایت ساااطح ارتباطات بین درصاااد تاج پوشاااش گیاهی و 

تر های پوشش گیاهی در حالت توان دوم بهتر و قویشاخص

قرق شاااده منطقۀ از حالت خطی اسااات و این ارتباطات در 

 (.2چرا شده است )جدول منطقۀ تر از قوی

با باالی ساطح زمین گیاهی زیتودۀ ی ارتباط بین بررسا

شابهی با ههای گیاهی بشاخص صورت کلی دارای نتایج م

نتایج درصااد تاج پوشااش گیاهی بود. نتایج بررساای ارتباط 

های گیاهی شاخصبا  باالی سطح زمین گیاهیزیتودۀ بین 

شان داد که منطقۀ در  شده ن شاخص )چرا  ( 2R=0.46تنها 

Brightness زیتودۀ با مقدار  یدارای ارتباط خطی معنیدار

ست شاخصحال آنکه،  ،گیاهی ا داری ها ارتباط معنیسایر 

شاااخص  21شاااخص از  10طرف دیگر، را ارائه نکردند. از 

( ≥P 5/0)داری مورد بررساای دارای ارتباط توان دوم معنی

ها بودند که در میان آنباالی ساطح زمین گیاهی زیتودۀ با 

و پس از آن دو شااااخص  2PVI( 2R=6980.شااااخص )

(0.684=2R )WDVI ( 2=0.679وR)  AVI  بهترین نتایج را

 (.3ارائه کردند )جدول 

 مستقل(  یر)متغ گیاهی هایشاخص باوابسته(  یر)متغ ینزم سطح باالی یاهیگ ۀیتودز ینو توان دوم ب یخط ارتباط نتایج. 3 جدول

 بختیاری و چهارمحال هسبزکو ۀمنطقدر  شده چرا و قرق مناطق در
 

 شاخص
 قرق شدهمنطقۀ  چرا شدهمنطقۀ 

 توان دوم خطی ۀرابط توان دوم خطی ۀرابط
2R F-value 2R F-value 2R F-value 2R F-value 

AVI 326/0 898/2 679/0 *29/5 192/0 668/1 705/0 *16/7 

CTVI 236/0 858/1 545/0 99/2 129/0 039/1 615/0 *79/4 

DVI 320/0 83/2 674/0 *17/5 191/0 65/1 699/0 *97/6 

EVI 282/0 351/1 627/0 *23/4 191/0 65/1 64/0 *33/5 

MSAVI1 277/0 3/2 625/0 *17/4 211/0 87/1 675/0 *23/6 

MSAVI2 277/0 3/4 624/0 *16/4 20/0 75/1 667/0 *01/6 

NDVI 228/0 77/1 531/0 83/2 143/0 17/1 619/0 *88/4 

PVI 320/0 825/2 674/0 *17/5 191/0 65/1 699/0 *97/6 

PVI1 320/0 825/2 674/0 *17/5 191/0 65/1 699/0 *97/6 

PVI2 349/0 21/3 698/0 *77/5 198/0 73/1 726/0 **96/7 

PVI3 049/0 307/0 052/0 137/0 097/0 752/0 682/0 *42/6 

Ratio 170/0 228/1 433/0 91/1 337/0 55/3 658/0 *78/5 

RVI 250/0 00/2 566/0 27/3 107/0 842/0 606/0 *62/4 

Brightness 46/0 *11/5 599/0 74/3 047/0 343/0 198/0 742/0 

Greenness 291/0 46/2 645/0 *45/4 181/0 54/1 701/0 *05/7 

Wetness 00/0 002/0 259/0 873/0 142/0 163/1 569/0 96/3 

TSAVI1 22/0 71/1 518/0 69/2 148/0 22/1 622/0 *93/4 

TSAVI2 252/0 02/2 581/0 47/3 163/0 358/1 629/0 *092/5 

TTVI 236/0 86/1 545/0 99/2 129/0 039/1 615/0 *79/4 

TVI 236/0 86/1 545/0 99/2 129/0 039/1 615/0 *79/4 

WDVI 331/0 97/2 684/0 *41/5 194/0 685/1 710/0 *361/7 

 دهندرا نشان می P˂0.001و  ** در سطح  P˂0.01، ** در سطح P˂0.05داری در سطح * معنی
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های مورد در منطقۀ قرق شااده، هیک کدام از شاااخص     

با ( ≥P 5/0)داری بررسااای، در حالت خطی ارتباط معنی

مقدار تاج پوشش گیاهی نداشتند در صورتی که در حالت 

، تمامی Brightness( 2R=0.198)جز شاخص توان دوم، به

باط معنیشااااخص فاده، دارای ارت  داری های مورد اسااات

(5/0 P≤ ) .با مقدار زیتودۀ گیاهی باالی سطح زمین بودند

صورت کامالً مشابهی با منطقۀ چرا شده، در منطقۀ قرق به

 2PVI( 2R=0.726نیز بهترین ارتباط مربوط به شاااخص )

و  WDVI( 2R=0.71هااای )و پااس از آن شاااااخااص

(0.705=2R )AVI  (. مقایساۀ کلی ارتباطات 3بود )جدول

های بین مقدار زیتودۀ گیاهی باالی سطح زمین با شاخص

گیاهی مورد بررسااای، مشاااابه با نتایج کلی درصاااد تاج 

پوشاااش گیاااهی بوده و مبین وجود ارتباااط توان دوم 

 (.3)جدول  تری نسبت به رابطۀ خطی استقوی

 

 گیریو نتیجه بحث. 4
شریط مدیریتی تعیی شاخص گیاهی در  ن اینکه کدام 

های یمختلف )قرق و چرا( ارز یار تاج ابی بهتری از مع

هان و  یا ئه زیتودۀ پوشاااش گ باالی ساااطح زمین را ارا

های مناسااب از شاااخصاسااتفادۀ در راسااتای  دهند،می

پوشااش گیاهی حاصاال از ساانجش از دور برای مدیریت 

از اهمیت  رتعیهای مپایدار منابع طبیعی و اکوساایسااتم

نتایج این تحقیق نشاااان داد که زیادی برخوردار اسااات. 

گیاهی در مناطق تحت زیتودۀ مقادیر درصاااد پوشاااش و 

بر خالف یج اقرق اسااات. این نتمنطقۀ چرای دام بیش از 

مثبت قرق بر تأثیر های ساااایر محققین مبنی بر گزارش

 ]21[گیاهی زیتودۀ و مقدار  ]52[ درصااد پوشااش گیاهی

دتاً در مناطق اسااات ی و نیمه اسااات ی )خشاااک و که عم

میلیمتر واقع شده  450خشک( با بارندگی تا حداکثر نیمه

با میانگین  ساابزکوه که در ارتفاعاتمنطقۀ  .باشااداند، می

ر باالی ساااطح دریا قرار گرفته و دارای بارشااای مت 2456

توان اکولوژیکی بساایار از باشااد می مترمیلی 800حدود 

های دار اساات که توان احیاخ خود را در سااالباالیی برخور

گذشااته که مدیریت بهتری بر آن اعمال شااده اساات به 

های این خوبی نشان داده است، دلیل این تناقض در یافته

توان در همین امر های مشابه را میر تحقیقتحقیق با سای

مدت  و همچنین قه قرق طول  سااااال(  26)بودن منط

مل خارجی از به دلاین منطقه دانسااات. در  یل نبود عوا

دام، رقابت میان و بین گیاهان منجر به شدید قبیل چرای 

از قبیل  گندمیانخانوادۀ ی گیاهان غالب شاادن گروه اندک

Hordeum bulbosum L. ،Agropyron repens L.  و

Bromus tomentellus Boiss  سه با در درون قرق در مقای

منطقۀ ای در وتهگیاهان غالب بترکیبی از این گیاهان با 

بیاال ق چرا از  ، Astragalus adsendens Boiss تحاات 

Astragalus susianus Boiss.  وDaphne mucronata 

Royle.  کمتر، عالوه بر داشااتن تاج پوشااش دانساات که

این  کنناد.گیااهی کمتری نیز تولیاد میزیتودۀ مقادار 

درحالی است که در سایر مناطق کشور که عمدتاً بارندگی 

ها نیز بیشتر کنند و شدت چرای دامرا دریافت می کمتری

مثبت قرق بر پوشااش گیاهی گزارش شااده تأثیر  اساات،

ست. برای مثال شن با بارنگی منطقۀ ر د ]8[ا صدرآباد ندو

شور با بارندگی  ]3[ و مترمیلی 150 سی مراتع رود در برر

درصاااد افزایش پوشاااش  8و  6به ترتیب متر، میلی 200

در صاااورتی که در  ند.اهرق گزارش نمودگیاهی را در اثر ق

ست تا منطقۀ  سب عاملی ا شرایط محیطی منا سبزکوه، 

و دام، به سااارعت خود را بازساااازی ی گیاهان بعد از چرا

ید جب ندامتول تۀ دسااات  های ازرانی، ا یابیرا خود رف  باز

 کنند.

خصااوص هب، از طرفی دیگر، غالب بودن دام گوساافند

گان برغذایی این دام )پهن و ترجیحات نژاد لری بختیاری

 ای از افزایش نساااباات گیاااهااان بوتااه موجااب( علفی

بیاال   و گون( .Daphne mucronata Royleشاااوخ )ق

(Astragalus adsendens Boiss ) تحت چرای منطقۀ در

ستا هماست.  ، گردیدهقرق شدهمنطقۀ سبک نسبت به  را

تایج،  تهبا این ن هان بو یا هان کاهش گ یا ای و افزایش گ

به همین گزارش شده است.  ]3[ دمی در اثر قرق توسطگن

این روند و افزایش ادامۀ توان انتظار داشات که با دلیل می
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تحت چرا و افزایش گندمیان منطقۀ درصد گیاهان بوته در 

افزایش بیشاااتر مقدار  موجبقرق منطقۀ چندسااااله در 

باالی ساااطح زمین در زیتودۀ  یاهی  حت چرا منطقۀ گ ت

در اسااتان چهارمحال و بختیاری  ]31[ در تحقیقی شااود.

داری صورت معنیهای بد که درصد گیاهان بوتهدننشان دا

شده  شتر از مناطق قرق  سبک بی در مناطق تحت چرای 

های رویشاای اساات در صااورتی که بین مقادیر سااایر فرم

داری هااای علفی و گناادمیااان( اختالف معنیبرگ)پهن

تر و اج پوشش بزرگای دارای تگیاهان بوتهمشاهده نشد. 

بیشاااتری هساااتند که در نهایت منجر به زیتودۀ مقدار 

چراشااده منطقۀ گیاهی زیتودۀ افزایش درصااد پوشااش و 

و  4و  3گردند )جداول میقرق شاااده منطقۀ نسااابت به 

سانده .(2شکل  سیاری از تحقیقات به اثبات ر اند تاکنون ب

های در اکوساایسااتم تنوعتولید و که برای حداکثر شاادن 

وجود آشااافتگی محیطی الزم  مناطق با قابلیت تولید باال،

زیرا در صورت عدم وجود آشفتگی، میزان ، ]20،26[ است

رقابت بین گیاهان برای کسب منابع غذایی افزایش خواهد 

یافت. به عبارت دیگر، افزایش میزان رقابت منجر به غالب 

( Competitorکننده: شاادن گروه اندکی از گیاهان )رقابت

شد  سیاری از گیاهان موجود در خواهد  که موجب حذف ب

 50شده قرقمنطقۀ در این تحقیق در  .شودهر منطقه می

گیاهی مشاااهده شااد که گونۀ  55تحت چرا منطقۀ و در 

منفی قرق بلند مدت و افزایش تنوع توسااط تأثیر نشااانگر 

 مدیریت مناسااب با اسااتفاده از چرای ساابک دام اساات.

اخاللگر گیری نمود که نبود عوامل نتیجهتوان می ،بنابراین

خصااوص در هطبیعی از قبیل چرای دام، ب هایو آشاافتگی

مناطق با پتانسیل تولید باال )به دلیل داشتن بارندگی باال( 

موجب افزایش رقابت بین گیاهان شاااده و در نهایت تنها 

قرق غالب خواهند شاااد. منطقۀ گروه اندکی از گیاهان در 

سااابزکوه منجر منطقۀ دت در قرق بلند م ،به عبارت دیگر

های رویشااای از قبیل گندمیان شااادن برخی فرمبه غالب

کمتر نسبت زیتودۀ که عالوه بر داشتن تاج پوشش و شده 

سیت این منطقه را به  سا سبک، ح به مناطق تحت چرای 

رود که در سااوزی بساایار افزایش داده و احتمال میآتش

 وه مواجه شوند.های آتی با این تهدید بالقسال

بررسااای ارتباط بین درصاااد تاج پوشاااش گیاهی و 

که نشان داد  مبتنی بر سنجش از دور های گیاهیشاخص

 ( و0.828=2R) 1TSAVIهای شاااخص دوجمله ایرابطۀ 

NDVI (0.827=2R ) شده منطقۀ در شاخص رابطۀ و چرا 

3PVI (0.884=2Rو پااس از آن شاااااخااص )هااای  

Ratio (0.866=2R و )1TSAVI (0.847=2R ) قۀ در منط

شش تاجی دارا  شده بهترین برآورد را برای پو بودند. قرق 

اثر خط کنندۀ های اصال  توان گفت شاخصبه عبارتی می

محور -های شااایب( و شااااخصPVI3و  TSAVI1خاک )

(NDVI  وRatio نتااایج بهتری ) در برآورد پوشاااش را

 گیاهی ارائه کردند.

های شاخصائی باالتر نتایج تحقیقات پیشین نیز بر کار

های شاخص سایرنسبت به  رااثر خط خاک کنندۀ اصال  

 ]47[ گیری مشابهی،در نتیجه. ]33[دهند گیاهی ارائه می

باالی شاخص کارآیی بر نیز  ر تحقیقی در استان اصفهاند

TSAVI1 تأکید های مورد استفاده نسبت به سایر شاخص

ند. تایج نشااااان داد  نمود کارایی که از طرفی دیگر، ن

قرق منطقۀ اثر خط خاک در کنندۀ های اصااال  شاااخص

به دلیل وجود شاااده بود.  چرامنطقۀ بهتر از  این نتیجه 

صد باالتر گونه ساله در ترکیب گیاهی در های گندمی چند

سبت به منطقۀ  شد. تحت چرا میمنطقۀ قرق ن از جمله با

 Hordeumهای غالب از قبیل توان به گونهاین گیاهان می

bulbosum L. ،Agropyron repens L.  وBromus 

tomentellus Boiss  .نتایج تحقیقات نشااان اشاااره نمود

وجود گندمیان چندساااله موجب تشاادید داده اساات که 

که به عنوان اثر گندمیان اثر خط خاک خواهد شاااد تأثیر 

 شود( شناخته میSenescent grasses effectsچندساله )

چند ساله  یانگندمخانوادۀ ، گیاهان به عبارت دیگر. ]45[

به خاک لخت، اثر  یهشااب یفیداشااتن انعکاس ط یلبه دل

 یهاشااااخص یلدل ین. به همکنندیم یدخاک را تشاااد

 یدرصاااد باال یخط خاک در مناطق دارا ۀکننداصاااال  

چندساااله،  یگندم یاهانگ یدرصااد باال یاخاک لخت و 

تا مین اسااااس، . بر ه]45 ،13[ کنندیارائه م یبهتر یجن
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قرق منطقۀ در  PVI3دلیل برتری نسبی در نتایج شاخص 

مطالعۀ در  چرامنطقۀ در  TSAVI1نسااابت به شااااخص 

شد شاید تا حدودی توجیه پذیر با ضر نیز  مهم و نکتۀ . حا

محور -های شیبمناسب شاخصدیگر، کارآیی قابل توجه 

تواند ناشی قرق و تحت چرای دام بود که میمنطقۀ در دو 

سبزکوه باشد. تحقیقات نشان منطقۀ هیت کوهستانی مااز 

)برای مثال  محور-های شااایبداده اسااات که شااااخص

تایج Ratioشااااخص  ( در مناطق دارای توپوگرافی زیاد ن

ئه می باالتر شااااخص بهتری ارا کارایی  ند. همچنین  ده

Ratio ایسااه با قدر مناطق با پوشااش متراکم و باالتر در م

 .]60[ گزارش شده است مناطق با پوشش گیاهی تنک

های گیاهی با شااااخصزیتودۀ بررسااای ارتباط بین 

نتایج مشابهی مبنی بر کارائی پوشش گیاهی نشان داد که 

گیاهی وجود زیتودۀ های پوشش گیاهی در برآورد شاخص

شاااخص  چرا شاادهمنطقۀ در دارد. نتایج نشااان داد که 

(0.698=2R )2PVI ( 2=0.684و پس از آن دو شااخصR )

VIWD ( 2=0.679وR)  AVI  قۀ و در قرق شااااده منط

و  2PVI( 2R=0.726بهترین ارتباط مربوط به شااااخص )

( 2R=0.705و ) WDVI( 2R=0.71های )پس از آن شاخص

AVI .اثر کنندۀ های اصاال  به عبارتی دیگر، شااخص بود

شاخصکارآیی خط خاک دارای  سایر  سبت به  ها بهتری ن

نزیتودۀ در برآورد  یاهی بود یل دو  د.گ به دل جه  این نتی

تأثیر ( اصاااال  2و  ]33[ ( اصاااال  اثر خط خاک1عامل 

موجود در ترکیب گیاهی  ]45و  13[ گندمیان چندسااااله

سی میمنطقۀ  شد.مورد برر شش با ن با گاهی به مقادیر پو

یانگین پوشاااش گیاهی گیاهی در می یابیم که اگرچه م

 46شده و چرا منطقۀ درصد در  57باالست ) منطقه نسبتاً

درصاااد از  50ولی هنوز حدود  ،قرق(منطقۀ درصاااد در 

سنگریزه می  سنگ و شبرگ و  شش خاک، ال منطقه را پو

بین پوشش گیاهی و رابطۀ زیادی بر روی تأثیر پوشاند که 

شت. شاخص بهتر نتیجۀ همچنین های گیاهی خواهد گذا

تحت منطقۀ قرق نسااابت به منطقۀ ها در این شااااخص

باالتر بودن میزان خاک لخت و غالبیت چرای دام ناشی از 

 .تواند باشدمیبیشتر گندمیان چندساله 

بودن هر دو  داریحاضر، معن یقتحق در یگرمهم د نکتۀ

طنوع  له یخط ۀراب باط  یدر بررسااا یاو دو جم  بینارت

شش )تنها( در  یدور از سنجش هایشاخص و گیاهی پو

ق حال ۀمنط حتکه  یقرق بود در   رد همچنین و چرا ت

 منطقۀ دو هر در زمین سااطح باالی زیتودۀ رابطۀ بررساای

 یجهنت ینوجود داشاات. ا یادوجمله ۀرابطتنها  چرا و قرق

 دانست( Saturation effectاز اثر اشباع ) یناش توانیرا م

 یباال یرسااانجش از دور در مقاد یهاشااااخص یکه برا

فاق م ینزم یباال یتودۀزپوشاااش و  تدیات بارت  به. اف ع

با پوشاااش متراکم  ،یگرد ناطق   اکثرباال،  یتودۀز یادر م

 ینب یزو تما یکقدرت تفک یسنجش از دور یهاشاخص

 و ]56[را ندارند  یاهانگ ینگیمختلف سااابز یدرصااادها

 اساات ممکن یلدل ینبه هم گردند،می اشااباع اصااطالحاً

 مقادیر و دور از سااانجش هایشااااخص بین خطی رابطۀ

یاهی پوشاااش قادیر در زمین باالی زیتودۀ یا گ  از باال م

 ایجمله دو و نمایی جمله از هاحالت سایر به خطی حالت

 یشگزارش دادند که افزا ]22 [راساااتا، ینا در .بابد ترییر

 1000از  یشبااه مقاادار ب ینزم یباااال یاااهیگ یتودۀز

گرم در مترمربع( موجب  100در هکتار )معادل  یلوگرمک

شباع  شاخص ۀرابطا شده و  یدورسنجش از  یهاآن با 

 از دوری از سنجش هایشاخص و زیتوده ینب یخط ۀرابط

. یابدیم ییرتر ییجمله نما از روابط سااایر به خطیحالت 

مقادار زیاادی  کاه نمود گیرینتیجاه توانمی ،بناابراین

قرق و در حال  ۀمنطقدر هر دو  ینسطح زم یباال یتودۀز

 ،(هکتار در کیلوگرم 1011 و 1656 با برابر ترتیب بهچرا )

سااطح  یباال زیتودۀ ینب یخط ۀرابطبر عدم وجود  دلیلی

 ۀمنطقدر هر دو  یمورد بررسگیاهی  یهاو شاخص ینزم

حت چرا  خالف بر دیگر، طرفی ازدام اسااات.  یقرق و ت

و  یاهیدرصد پوشش گ ینب یخط ۀرابط شده،قرق منطقۀ

 قرق ۀمحدوددر  یسااانجش از دور یهااکثر شااااخص

 ی،و منابع علم تاکنون در مقاالت شااد. هر چند مشاااهده

ستان ص ۀآ شخ شباع  یبرا یم شش و  ینب یخط ۀرابطا پو

 یگزارش نشاده اسات، ول یسانجش از دور هایشااخص

قدار پوشاااش گ قدر  یاهیکمتر بودن م  46)قرق  ۀمنط
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 (درصااد 57) دام چرای تحت منطقۀ به نساابت درصااد(

 وششپ بیننوع رابطه  ییراشباع و تر تأثیربر وجود  أییدیت

در  یاز حالت خط دوری از سنجش هایشاخص و گیاهی

قۀ لت به قرق منط له دو حا قۀ در ایجم حت منط  چرا ت

 .باشدمی

سانی در شاخص هرچند شش گیاهی نتایج یک های پو

شده در زیتودۀ برآورد  منطقۀ گیاهی در مناطق قرق و چرا

م گیری در مورد قابلیت تعمینتیجه ساابز کوه ارائه کردند،

ص پوشااش گیاهی به مناطق گسااترده و دارای یک شاااخ

 نوع مدیریتتأثیر الگوهای مختلف چرایی، نیازمند بررسی 

شش و  ستقل( بر ارتباط بین پو گیاهی با زیتودۀ )متریر م

 های گیاهی است.شاخص

عالوه بر  هسااتند که هامراتع از مهمترین اکوساایسااتم

باالی  دارا یاهی بودن تنوع  فه برای انوتأمین و گ اع علو

اکوسااایساااتمی مختلف دام، دارای خدمات و کارکردهای 

نابع مهم در گرو ظت از این م فا ند. ح  یفراوانی هسااات

سی و پایش اثرات عوامل مختلف بر آن شدمی هابرر . در با

تا چر بدیهیاین راسااا یتای دام یکی از  عال های ترین ف

همیشگی و همراه مراتع است که دارای اثرات گوناگونی بر 

ساانجش از دور از جمله گیاهی اساات. ودۀ زیتپوشااش و 

یکمهم که  هایترین تکن یل اسااات  ئه به دل یت ارا قابل

بل تکرارداده قا نقش  هایی وسااایع،در پهنه های کمی و 

نتایج  دارد.مراتع بررسی و پایش پوشش گیاهی  در یمهم

وجود ارتباط بین  آشااکار ساااخت که به دلیلتحقیق این 

سزیتودۀ پوشش گیاهی و  شاخصباالی  های طح زمین با 

در مناااطق بااا ماادیریاات متفاااوت،  یسااانجش از دور

در برآورد  یباالیکارآیی  یهای سااانجش از دورشااااخص

های مختلف پوشش گیاهی دارند. همچنین صحیح ویژگی

مدیریت بلند مدت پوشااش گیاهی، موجب کاهش نساابی 

ساابزکوه چهارمحال و منطقۀ گیاهی در زیتودۀ پوشااش و 

بنابراین  شده است. ن تولیدی باالیی دارد،که توا بختیاری

شود در سایر مناطق مشابه با پتانسیل تولید پیشنهاد می

 بلند مدت از سیاستاستفادۀ زیتوده و پوشش گیاهی باال، 

عالوه بر کاهش تواند گاهاً میقرق کامل،  قبیلی از مدیریت

باالی ساااطح زیتودۀ تنوع )تعداد گونه(، پوشاااش کل و 

های مرتعی به افزایش حساسیت اکوسیستم زمین، موجب

نیز و فشااار چرایی بر سااایر مناطق را شااود سااوزی آتش

هر چند این مناطق به عنوان یک . ساااختبیشااتر خواهد 

ستفاده از منابع  گردند ولیذخیرگاه ژنتیکی محسوب می ا

، عالوه بر صاااورت موقته این مناطق هر چند ب ایعلوفه

دام و کاهش فشار چرایی تعلیف  استفاده از این منابع برای

، موجب جلوگیری از افزایش رقابت مناطقدام در ساااایر 

جب بهبود  با افزایش تنوع، مو هان شااااده و  یا بین گ

در نهایت با توجه  های مذکور شود.های اکوسیستمویژگی

های پوشااش گیاهی با به وجود ارتباطات مختلف شاااخص

تعمیم  بررساای قابلیتهای مختلف اکوساایسااتم، ویژگی

گوی چرایی لهای پوشاااش گیاهی به مناطق با اشااااخص

 است. بیشتریمختلف، نیازمند تحقیق و بررسی 
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