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 چکیده

مل مختلفي اند به عوايك منطقه ميتون در مار زگذدر پوشش گياهي ات تغيير

ن نسااست. ه انددات زموجو، خاكي، قليميامل امل شامل عواين عواباشد. ط مربو

ف شته باشد. هدداثر مثبت يا منفي ات اين تغييراند به اميتود خوى خالتهادبا 

پوشش گياهي ات تغيير سيرجهت برارهاى ماهوى هاده از دادهستفااهش وين پژاز ا

تهيه نقشه پوشش ر ين تحقيق به منظودر است. ااستان قم ل در سا ٢٤طي در 

ده ستفاا ٢0٢0و ٢018ى هالسادر 8لندستاره اى ير ماهووتصااز ضي منطقه ارا

تقسيم س كالر ين منطقه به چهااى اسي تخريب پوشش گياهي برريد. نقشه بردگر

صد مساحت منطقه در ٦0ست كه امتوسط س به كالط مربوس شد. بيشترين كال

حاشيه در حاليست كه مناطق با تخريب خيلي شديد درين د. و اشامل ميشورا 

نتايج بدست س ساابر شامل شد.را منطقه ى از صددر 8سهم و شت ار داحل قراسو

ى برنامههارو ين از است. ه اقابل مشاهد استان قمدر تخريب پوشش گياهي ه مدآ

ه و مناطق تخريب شدش گسترى از جهت جلوگيردر ين منطقه بايد در ايي اجرا

 دشوم نجااتخريب ل حادر يا 

 .قم استان ،NDVI، GIS شاخص، پوشش گياهي :یدیکل واژگان
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با استفاده ازفناوری سنجش از دور  نقشه پوشش گیاهیهیه ت

 8و داده های ماهواره ای لندست 

 قم(مطالعه موردی: استان )

 ٤/9/1398تاريخ دريافت: 

 1٤/11/1399تاريخ پذيرش: 
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 مقدمه
ور نساني به مرايا و مل طبيعي اثر عودر ابه علل مختلف ، مين نظير پوشش گياهيزسطح ارض عوو ها ه پديداز  برخي

و پيش بيني زى، سار شكاآبه ز ين نيااهد. بنابردمي ار تحت تاثير قررا كوسيستم د اعملكرو يط اكه شره تغيير شدر چان دماز

بطه با پوشش در رانش و داگاهي آكسب وه ست. به عالردار ايي برخوابه سز هميتاز اكوسيستم ايك در تي اقبت چنين تغييرامر

مهم ى هاار بزاز اقيق يكي دتوليد يك نقشه پوشش گياهي وزه مردارد. امديريت خاكها نقش مهمي آن در سالمت و گياهي 

سترسي به اى دناحيهو جهاني س مقيادر پايش پوشش گياهي و سي ربرر يد. به منظوآمير توسعه به شماى و يزربرنامهدر 

ى هانمكااز قديمي و سنتي رت هايي به صودادهچنين ا يرزست. ود امحدار و شوديي معموال اني يا صحراميدم به هنگاى هاداده 

ميباشند وت با يكديگر متفار عتبااجه ع و درنوظ لحااز ميشوند كه آورى جمعوت ماني متفازصل افوو در كوچك 

(٢00٥،.(Pettorelli ا تكامل پيده نددات زموجو، خاكي، قليميامل اتحت تأثير عون دراز طي ساليادرگياهي كه ى پوششها

ار مكاندت طالعاد اجوم وعدد دارد جووپوشش گياهي ات سي تغييررمسئله بردر مهمترين مشكالتي كه از ند. يكي ا دهنمو

ى توليدت طالعااتكا به اهم ميكند تا با افر ن رامكااين از دور اسنجش ورى فناارهاى و ير ماهووگذشته ميباشد. تصااز قيق د

هم اخصوصياتي نظير فرارهاى ير ماهوو(. تصا1383ان, ست يافت )مالميرديست زجهت مديريت محيط ى به برنامه بهتراز آن 

حاصله ت طالعاى اقت باالت و دطالعادن ابول لوصواسهل ى، پذيرار قابليت تكر، يك منطقهاز چه ريكپاو سيع ويد دساختن 

ات تغييرل كنترو سي پوشش گياهي ربراى برت را طالعااين گونه ده از استفااست كه ايژگيهايي ن از ومادر زفه جويي صرو

ى هااز داده سي پوشش گياهي ربرر به منظودى يازمحققين س ساابر همين  .جحيت ميبخشدارها روشنسبت به ساير آن 

 ,Huete). ٢00٤: 13٧9رى، ند )مختادهايابي نموت ارزگونه مطالعاين امناسب را ين تكنيك ده و انموده ستفااز دور اسنجش 

ى هادادهست كه اين د اگرفته ميشور سي پوشش گياهي به كاربراى كه براز دور سنجش ى ناليزهاآغلب در اصلي ف اهد

باشد گ بر شاخص سطحده و يست تون، زصد پوشش گياهادرمترهايي نظير راند بيانگر پااكه ميتورا طيفي مختلف ى باندها

گياهي ى پايش پوششهاو سي ربرى مينهدر زيج جديد ه رايدگادقع در وا .هددهر پيكسل كاهش در حد ار وابه يك مقد

( 138٤ردارى )برخو Drysdale and Metternicht).، ٢003ست )اپوشش گياهي از دور سنجش ى شاخص هاده از ستفاا

 1988و  19٧٦ى لندست)سالهااره اى ير ماهووتصاب از مينال ستقالا سدزه ضي حواراتهيه نقشه پوشش ر تحقيقي به منظودر 

روش، بهترين اره اى ير ماهووتصااز روى ضي ارامختلف تهيه نقشه پوشش ى شهاروسي ربراز ند .پس دكرده ستفا( ا ٢00٢و 

ى برركاى ه نقشه هاست .همچنين نتايج مقايسده ابوه شدرت نظاى طبقه بندو روش شاخص گياهي دو روش تلفيق ده از ستفاا

 ٤٥از جنگلي ى هازاربيشه و متوسط ( ب و ضي مرتعي )مرتع خواراهد كه سطح دمي ن گذشته نشال سا ٢٥زه از ضي حوارا

ى برركاات تغييرص خصودر تحقيقي كه در ست. اكاهش يافته  ٢00٢ل سادر صد در 8به  19٧٦ل سازه در صد سطح حودر

فاصله در ند كه دنمون ند بيام دادنجاو ، افته ربين زه از ين حودر اضي جنگلي ارا صددر ٧رى سارود الجيم زه حودر ضي ارا

صد در ٢0از ضي با شيب كمتر ارابه ط مربوات ست .همچنين بيشترين تغييره اشدى بررتغيير كار چاد 199٤تا  19٦٧ى سالها

نيز ت محصوالد عملكران پيش بيني ميز اىبراز دور سنجش ى ها(. داده  ٢00٥،  (Jafarian Jeloudarست ده افتاق اتفاا

داده مند زها نيال ين مداست كه ه اشد گياى رهال مدروى تمركز بر در روش اول  .گرفته شوندر به كادو روش نند به امي تو

نمي د موجواه لخودمكاني ى هاس مقياده و در نبوس ستردحتي قابل راشناسي مي باشند كه معموال به اهوو نوميكي وگرى اها

 .مي كند ف بر طرق را فوت مشكال NDVIپذير ن مكاانيز ى تا حداره اى ماهوى هاه داده كر شدذاليل دين به ابنا بر .ند باش

ت تحقيقارى از بسيادر .دد مي گر NDVIه ئه شداراگياهي نظير ى شاخص هاس ساابر ه گياد تخمين عملكردر روش دوم 

به بهترين ان نه مي تون دامرحله پر شدل طودر شاخص و سويا  لمحصود ذرت و بين عملكررا همبستگي باال ى از هداشو

 زدتخمين ه را گياد هد كه با محاسبه عملكردمي ن نيز نشات هم چنين نتايج تحقيقا.ست اNDVI شكل 

(٢00٤،.(Adamchuk رت يا به صوه كنداپرو ضعيف رت كنش پوشش گياهي كه به صواپرس سااند بر اپوشش گياهي مي تو

حي كه پوشش انودر ين معني كه ابه د باشد بنا شو LAIباشد  3از كمتر  NDVI ٢تحت ت بطه بين به شدرا NDVIكم امتر

ست شاخص ه اكنداحي كه پوشش گياهي پرانودر ين ابنابر.د مي گيرار قرك خاس نعكااشاخص تاثير و ست ه اكنداگياهي پر

پيش بيني ا يرزست امند زمحلي نيان سيواين شاخص به يك كاليبرا.ست ه اشدد پوشش پيشنهاه شدح صالايا ه تعديل شد
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ى پوشش هاو ها ك خااى از كه مجموعه رگ بزى هاس حي با مقياانوك درون گياهي خا(SAVI)ى به جا NDVI 3ات ثرا

ئه مي اراهي ماني پوشش گياو زمكاني ات بطه با تغييررا در راكاملي ت طالعااهر .ست امشكل ر بسيارا دارد تي وگياهي متفا

ه روى ماندى بر جارات غباد و گرك و مينه خاات زثراچند شاخص مي نمايد مانند  EVIمسائلي كه رى از نيز بسياو هد د

ف ند برطرانمي تورا في اتوپوگرات ثرابه ط ما مساله مربو، اهددشاخص مي در ناخالصي د يجااNDVI  كاهشرا پوشش گياهي 

 Matsushita).،Pettorelli٢00٧ &،٢00٥نمايد)

 

 مواد و روش ها
 ٦/0كيلومتر مربع كه تقريبا  1131٦استان قم، در مجاورت كوير مركزى ايران در جهت غرب آن واقع شده و وسعت آن 

مختصات جغرافيايى اين  .متر از سطح دريا ارتفاع دارد 930به طور متوسط  وگيرد درصد از مساحت كل كشور را در بر مي 

 30درجه و  ٥1دقيقه تا  30درجه و  ٥0دقيقه ی عرض شمالي و  1٥درجه و  3٥دقيقه تا  1٥درجه و  3٤بين مدار استان 

درصد از وسعت استان را مناطق كوهستانى و كوهپايه اى تشكيل داده و مابقى به  ٢٥حدود  دارد.قراردقيقه ی طول شرقي.

متر ( داراى آب و هواى متفاوت و اقليم هاى  3330تا  800 باشد. با توجه به اختالف زياد ارتفاع در استان ) ازصورت دشت مي

منطقه از يد زدباو مختلف ى هاارشسي گزربا بر .باشدمختلف ) از اقليم خشك كويرى گرفته تا معتدل و كوهستانى ( مي

وده محدورى و دآگرز نيارد موت طالعااساير ارهاى و ير ماهووتصا، و يياهوى عكسها، موضعيى جمله نقشههااز پايه ت طالعاا

 (.1يد )شكل دمطالعه مشخص گررد منطقه مو

 

 
 مطالعهرد . منطقه مو1 شکل

 

سي پوشش گياهي منطقه رجهت برار دارد. قرى گرمسيرو قليمي خشك اناحيه درقليمي ى اطبقه بندظ لحااز ين منطقه ا

 METAرا فراخواني كرديم. از طريق  8شديم و داده های ماهواره ای لندست  ENVI5.3ابتدا وارد نرم افزار  نظر  رد مو

DATA FILE  ه ير سنجندوتصااز  را فراخواني ميكنيم 8داده های لندستLand sat 8 oli  باند ٧كه از MULTI 

SPECTERAL باند حرارتي يا  ٢THERMAL1  باند پانكورماتيكPANCORMATIC باند سيروس  1وCIRRUS 

 شد.ده ستفاا

 هستند. OLIبرای سنجنده های  MULTI SPECTERAL اين هم بايد توجه داشت كه داده های 

 :ست. ده اير بوزحل اين تحقيق شامل مراى اجزا

و سپس  RADIOMETRIC CALIBRATIONدر مرحله اول ابتدا راديانس را محاسبه كرديم و از طريق دستور 

 APPLY FLAASHمحدوده مورد نظر را انتخاب و راديانس را با الگوريتم  SPATIAL SUBSETاز طريق 

SETTINGS  ( .٢)شكل محاسبه كرديم 
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 .تصویر رادیانس منطقه2شکل

 

تغيير پيدا ميكند چون  ما راديانسي را ميتوانيم  0,10را به SCALE FACTORو  BILدر مرحله بعد فرمت داده به 

تصحيحات  تبديل شده باشد.  BILرويش اعمال شده باشد و فرمتش هم به فرمت  0,10داخل فلش بكنيم كه يك ضريب 

 اتمسفری با استفاده از الگوريتم فلش محاسبه گرديد

فلش يك دستور كاربردی بر اساس مدل های انتقال اتمسفری اين قابليت را دارد كه در حقيقت بتواند اثر اتمسفررا  از 

لحاظ پخش و جذب امواج الكترومغناطيسي را برای ما مدل كند به گونه ای ما ميتوانيم اثر جذب و پخش را از روی امواجمان 

را با دقت مناسبي برآورد كنيم اما در صورتي كه  SURFACE REFLECTANCEتا حد زيادی برطرف بكنيم و مقادير 

ديتا های زميني نداشته باشيم يكسری محدوديتهايي در اين روش وجود دارد و اين محدوديت ها مانع از آن ميشود كه فلش 

 SURFACEوقتي كه تصحيح اتمسفری انجام گرفت خروجي فلش هم  بتواند عملكرد ايده آل خودش را داشته باشد

REFLECTANCE  هستش. يعني بازتاب های سطح زمين است كه بعد در مراحل بعدیRESCALE  ميشود و ميتواند

در فرايندهايي همچون فيوژن و محاسبه شاخص های طيفي و غيره مورد استفاده قرار بگيرد. بعد از اينكه تصحيح اتمسفری 

را به ما نشان ميدهد. محل ذخيره سازی و  INPUT و OUTPUTدر فلش انجام شد يك ريپورت ساعت و تاريخ و 

VISIBILITY  نشان دهنده ميزان آئورسل هست( هرچه(VISIBILITY  كمتر باشد يعني آئورسل بيشتر است و هر چه

آئورسل بيشتر باشد يعني پخش بيشتری اتفاق افتاده و محدوده مرئي ما بيشتر تحت تاثير اتمسفر قرارگرفته است 

AVERAGE WATER AMOUNT  هم هرچه بيشتر باشد يعني ميزان جذب بيشتری اتفاق افتاده و هرچه جذب

 بيشتری اتفاق بيوفتد يعني ميزان انرژی رسيده به سنجنده كاهش پيدا كرده و انرژی كمتری به سنجنده رسيده .

از ا تفكيك مكاني اين ديتوان ت حاال ما ميخواهيمپس از اينكه تصحيحات اتمسفری را بر روی ديتای لندست انجام شد ،

 1٥با توان تفكيك  PANCORMATICبه بعد يك باند  ٧ارتقا بدهيم، همانطور كه ميدانيد از لندست  متر1٥متر به  30

 MULTIمتر اضافه شده كه حاوی اطالعات مكاني وجزئيات مكاني بيشتری است كه برای تلفيق با داده های 

SPECTERAL  .با استفاده از الگوريتم مورد استفاده قرارميگيردGRAM SCHMIT  تصويری كه توان تفكيك مكاني

پايين تری دارد را ميدهيم حاال آن تصويری كه توان تفكيك مكاني باالتری دارد را ميدهيم كه با استفاده از اين روش عمل 

ر قبلي بيشتر است و تصاوير بارزتر متر جزئيات تصويرشان از تصاوي 1٥فيوژن تصوير اتفاق مي افتد كه عمال تصاويری داريم كه 

تا شاخص  1و  0ميكنيم و تصويرمون رو ميبريم تو بازه  RE SCALEديده ميشود . در مرحله بعد تصوير فيوژن شدمون را 

 های طيفي را اندازه گيری كنيم.
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هم  ن تراكم آنباالتری دارد يعني تراكم گياهي آن بيشتر است و ميزان كلروفيل آن بيشتر است وميزا NDVI هرجا

كمتری دارند يا تراكم پوشش گياهي كمتری دارند ويا رطوبت بيشتری داخل پوشش  NDVI بيشتر است و آن جاهايي كه 

 در داخل تصاويرمون هم متغير و متفاوت باشد NDVIهاشون وجود دارد همه اينها عواملي هستند كه باعث ميشود مقادير 

 (.3)شكل

 

 
 

 NDVI.مقادیر شاخص 3شکل

 

 اره اى :ير ماهووتصاده از ستفااضي با ى ارابررنقشه كا تهيه

ضي تهيه اراين مرحله شاخص پوشش گياهي در ا NDVIنقشه پوشش ه شدرت نظاى طبقه بندده از روش ستفاابا 

 يد.دگر

 

 ه:شدى ير طبقه بندويابي صحت تصاارز

ه ستگادمنطقه كه توسط در في دتصاط نقاو ميني زقعيت وااز ميني زقعيت وابا ه تهيه شدى يابي صحت نقشه هااى ارزبر

 يددگرده ستفااند ه اشت شدداميني برب زموقعيت يا

 

 نها:آتحليل و تجزيه و مختلف ى هه هادپوشش گياهي  مقايسه

 Arc Viewار فزم انرو فيايي اجغرت طالعااسامانه از مختلف ل دو دوره طودر گرفته رت صوات تعيين سطح تغييراى بر

 (.139٤ران، همكاو يد )شجاعي دگرده ستفاا ENVIو 

 

 بحثو  نتایج

 NDVIشاخص  تعیین

اى دو بر NDVIشاخص ا بتداكه رت ين صوايد .به دگرده ستفااپوشش گياهي ات تعيين تغييران ين شاخص به عنواز ا

به  NDVIمحاسبه شاخص از تصوير بعد دو ين اى ابررى مات آسپس محاسباو مد آست دبه  ٢0٢0و  ٢018ى تصوير سالها

 (٤.)شكل پوشش گياهي منطقه تهيه شد شدهى بندس نهايت يك نقشه كالو در يد. دمحاسبه گر ENVIار فزم اكمك نر

متوسط س به كالط ومربس تقسيم شد. بيشترين كالس كالر ين منطقه به چهااى اسي تخريب پوشش گياهي بررنقشه بر 

حل احاشيه سودر حاليست كه مناطق با تخريب خيلي شديد درين د. و اشامل ميشورا صد مساحت منطقه در ٦0ست كه ا

 1٥و  1٧بر اناچيز به ترتيب برو شامل شد. همچنين سهم مناطق با تخريب شديد را منطقه ى از صددر 8سهم و شت ار داقر

 ست.اصد منطقه در
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مين تخريب پوشش گياهي قابل ه زكرن شدم ند گرو روقليمي ات اليل تغييردخير به ل اسا ٢٤طي هشوين پژس اساا بر

آن ذوب به طبع ه ويندل آسا ٥0طي در مين ه زسطح كرن شدم گرت سي مطالعار( با توجه به بر1391ست. )نامي اتوجه 

بر ه ين پديداسي ربررس و خليج فاان ورمكى يادرسطح ن مدآباال ن و جهاى آزاد بهاآسطح ن مدآباال و قطبي ى يخ هان شد

دارد. در مه ن اداقليم همچنااتغيير د سيها مشخص ميشوربراز كه ر يد. همين طودمشخص گرر كشوب حل جنواسوروى 

وه ست. عالزم االى يزربرنامه آن تخريب ى از نتيجه جهت جلوگيرد درنسته ميشوداسي تغيير پوشش گياهي مهم رنتيجه بر

، گياهيى شت گونههاريط مناسب جهت اشرد نبو، منابع گياهياز حفاظت م عد، بوته كنين ملي همچواوقليم عابر تغيير 

 ست.ده اموثر بوو...شت پوشش گياهي دابررت در نظام عد، فرسايش

ين ابه SPOT 1990اره اى ير ماهووتصا،199٦لندست و  19٦٧يياهوى عكسهاده از ستفاا( با 1998ران) همكازاك مر

 30ان به ميزورزى ضي كشاارايش افزاها باعث زاربوتهو جنگلها دارى از برهبهراز ضي ناشي ى ارابررند كه تغيير كاسيدرنتيجه 

 ست.ه اشد 19٧٦در صد در

ند كه دنمور ظهااند م دادنجاايي اره اير ماهووبا تصاآزادى به تونل م يالده امسير جادر يي كه امطالعه ( در 138٥)  كرمي

 .نددنمون ليل تخريب جنگل بيادمهمترين زى را ساده جان يشا، استه اين منطقه كاسته شداضي جنگلي اراسطح ت از به شد

ر همينطود. ميشوه يدى دحل به شكل شديدتراسودر نتيجه گرفت كه تخريب ان ميتوه تهيه شدى بندس تفسير نقشه كالاز 

يا درحل اسواز حفاظت م اليل عداز ديكي د.تخريب كاسته ميشوت شداز تر ميشويم دورحل اسواز هرچه د ميشوه كه مشاهد

يش افزاز اضي باير بعد اراگرفت مشخص شد كه سطح م نجاد ايز-نكااردمنطقه در ( كه 1390نايي )ى اريافتههاس سااست. بر ا

صد كاهش در  19ضي باير ارا ٧٦نسبت به  ٢00٢ل سادر تيكه ربه صوه جه شدابا كاهش مو 90تا  ٧٦ى بين سالهاى صددر ٢٢

 .سته ابه مرتع تبديل شداز آن صد در ٦/٧شته كه دا

با را نيجريه د ه چاحوضدر  1990تا  19٥٧ى سالهااز پوشش ى و بررضعيت تغيير كااى ومطالعه در  ٢000رف سكاا

ات تغييرد و تقسيم كر %٦0سي رسوبي ( و ر%٤0سوبي شني )ع رنودو به را حوضه ده نامبر، به تصوير كشيدGIده از ستفاا

رش با؛  80هه ، دضعف عمومي پوشش؛  ٧0هه دماني دوره زپوشش به سه ل سا ٢٤در  NDVIده از ستفاابا ى برركاو پوشش 

 %٧0، 19٥٧در هد كه دمي ن نشااو نتايج تحقيق  .د تقسيم كرب سوريش افزو اترسالي د جو؛ و 90هه د، ، ديازپوشش ، كم

بر ابر ٥از يش مناطق مسكوني كه به بيش افزف ابرخالو كاهش يافت  % 31بهان ين ميزا 1990؛ در نددتغيير بوون مينها بداز ز

 Inman).،198٥ني نيافت )اتوسعه چندورزى كشا، سيدر
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 پوشش گیاهی کالسه بندی شده.نقشه 4شکل
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