
 ٣٣ در طیفي ترکیب آنالیز  و گیاهي هاي شاخص کارایي مقایسه
 ٣٤  مراتع گیاهي پوشش نقشه هتیه

 ٣٥ ٣ينفیسه رمضان ،٢*يجعفررضا ، ١مهدیه فرازمند

 ٣٦ طبیعي، منابع ، دانشکدهزدائي ارشد بیابان يکارشناسدانش آموخته  - ٣ ،١
 ٣٧ اصفهان صنعيت دانشگاه

 ٣٨ ، دانشگاه صنعيتي، دانشکده منابع طبیعيروه مرتع و آخبیزداراستادیار گ - ٢
 ٣٩ ٨۴١۵۶- ٨٣١١١ ، کد پسيتاصفهان

 ٤٠  چکیده
 ٤١ هاي گیاهي بعنوان روش هاي شاخص یيکارا مقایسه حاضر با هدف مطالعه

 ٤٢ بندي نه پیکسل در بعنوان روش حتت (SMA)طیفي  ترکیب آنالیز و پیکسلي

افته است. ابتدا یاصفهان اجنام  استان مسريم مراتع منطقه گیاهي پوشش ٤٣ 

 ٤٤ ١٣٨٨ سال TM لندست تصویر هاي هندسي و رادیومرتیک بر پیش پردازش

اندازه  گیاهي پوشش  درصد تاجنيب يد. سپس رابطه مهبستگیاعمال گرد ٤٥ 

در مطالعات  يت منونه برداریسا ٣٠شده توسط روش قدم نقطه در  يريگ ٤٦ 

 ٤٧ و STVI-1 و NDVI، PD54، SBI، GVI شامل گیاهي شاخص گروه ۴میداني با 

ط یدر حم% ۵٠> و% ٢۵-۵٠ ،%٠-٢۵ گیاهي خمتلف پوشش گروه سه در SMA روش ٤٨ 

گروه با درصد پوشش  در. گرفت قرار ارزیابي مورد SPSS 16نرم افزار  ٤٩ 

 ٥٠ ياهیگ يها را نسبت به شاخص یين کارایشرتیب  SMA)%٠-٢۵( اندک ياهیگ

 ٥١ یيکارا ياهیپوشش گش ی. با افزا)R2=۵٢/٠ وP >٠۵/٠( نشان داد

درصد پوشش  ۵٠ش از یافته و در گروه با بیش یافزا ياهیگ يها شاخص ٥٢ 

 ٥٣ يها با داده SMAنسبت به  يباالتر يمهبستگ ياهیگ يها ، متام شاخصياهیگ

 ٥٤ با مناطق در از آن است که يحاک نتایج کلي طور داشتند. به ينیزم

 ٥٥ کسل مانندیه پیساده بر پا يها متوسط به باال روش گیاهي درصد پوشش

NDVI روش حتت  و دنباش مي گیاهي پوشش ارزیابي جهت يتر مناسب يابزارها ٥٦ 

 ٥٧ ن، حتقیقیبنابرا .کاراتر است کم گیاهي پوشش با مناطق در SMAکسل یپ

 ٥٨ ارزیابي در گیاهي هاي شاخص جایگزین عنوان به را SMAروش  حاضر

 ٥٩ مي شنهادپی کشور خشک نیمه و خشک يط هایحم فقیر ياهیت پوشش گیوضع
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