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 چکیده

ات پوشش گياهي در گذر زمان در يك منطقه ميتواند به عوامل مختلفي تغيير

مربوط باشد. اين عوامل شامل عوامل اقليمي، خاكي، موجودات زنده است. انسان  

اشد. هدف  با دخالتهاى خود ميتواند به اين تغييرات اثر مثبت يا منفي داشته ب
از اين پژوهش استفاده از دادههاى ماهوارهاى جهت بررسي تغييرات پوشش گياهي  

است. در اين تحقيق به منظور تهيه نقشه پوشش  استان قم  سال در   ٢٤در طي  

استفاده    ٢0٢0و  ٢018سالهاى  در  8اراضي منطقه از تصاوير ماهواره اى لندست

گرديد. نقشه بررسي تخريب پوشش گياهي براى اين منطقه به چهار كالس تقسيم  
درصد مساحت منطقه    ٦0شد. بيشترين كالس مربوط به كالس متوسط است كه  

را شامل ميشود. و اين درحاليست كه مناطق با تخريب خيلي شديد در حاشيه  

براساس نتايج بدست    درصدى از منطقه را شامل شد.  8سواحل قرار داشت و سهم  

قابل مشاهده است. از اين رو برنامههاى    استان قمآمده تخريب پوشش گياهي در  
اجرايي در اين منطقه بايد در جهت جلوگيرى از گسترش مناطق تخريب شده و  

 يا در حال تخريب انجام شود

 .قم استان ،NDVI، GIS پوشش گياهي، شاخص  :یدیکل واژگان

  

 
 دانشگاه آزاد اسالمي تهران شمال. 1
 هيات علمي دانشگاه حکمت قم-دكتری سنجش از دور ٢
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تهیه نقشه پوشش گیاهی با استفاده ازفناوری سنجش از دور 

 8و داده های ماهواره ای لندست 

 قم(مطالعه موردی: استان )

 ٤/9/1398تاريخ دريافت:  
 1٤/11/1399تاريخ پذيرش: 
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 مقدمه
عوامل طبيعي و يا انساني به مرور  برخي به علل مختلف در اثر  زمين نظير پوشش گياهي،  پديده ها و عوارض سطح  از 

زمان دچار تغيير شده كه شرايط و عملکرد اكوسيستم را تحت تاثير قرار مي دهد. بنابراين نياز به آشکار سازى، پيش بيني و 

به سزايي برخوردار است. به عالوه كسب آگاهي و دانش در رابطه با پوشش   مراقبت چنين تغييراتي در يك اكوسيستم از اهميت

يکي از ابزار هاى مهم  گياهي و سالمت آن در مديريت خاكها نقش مهمي دارد. امروزه توليد يك نقشه پوشش گياهي دقيق 
پايش پوشش گياهي در مقياس جهاني  بررسي و  به شمار ميآيد. به منظور  برنامهريزى و توسعه  به  در  ناحيهاى دسترسي  و 

داده هاى به هنگام ميداني يا صحرايي معموال دشوار و محدود است. زيرا چنين دادههايي به صورت سنتي و قديمي از مکانهاى 

ميباشند   متفاوت  يکديگر  با  اعتبار  درجه  و  نوع  لحاظ  از  كه  ميشوند  جمعآورى  متفاوت  زماني  فواصل  در  و  كوچك 
(٢00٥،.(Pettorelli    عوامل اقليمي، خاكي، موجودات زنده تکامل پيدا پوششهاى گياهي كه درطي ساليان دراز تحت تأثير 

اطالعات مکاندار    نموده عدم وجود  بررسي تغييرات پوشش گياهي وجود دارد  كه در مسئله  اند. يکي از مهمترين مشکالتي 

به اطالعات توليدى  دقيق از گذشته ميباشد. تصاوير ماهوارهاى و فناورى سنجش از دور اين امکان را فراهم ميكند تا با اتکا 

(. تصاوير ماهوارهاى خصوصياتي نظير فراهم 1383از آن به برنامه بهترى جهت مديريت محيط زيست دست يافت )مالميران, 
پذيرى، سهل الوصول بودن اطالعات و دقت باالى اطالعات  يکپارچه از يك منطقه، قابليت تکرار  حاصله  ساختن ديد وسيع و 

بررسي پوشش گياهي و كنترل تغييرات  وصرفه جويي در زمان از ويژگيهايي است كه استفاده از اين گونه اطالعات را براى 

بررسي پوشش گياهي از داده هاى  به منظور  آن نسبت به ساير روشها ارجحيت ميبخشد. بر همين اساس محققين زيادى 
  ,Huete).  ٢00٤:  13٧9ناسب اين گونه مطالعات ارزيابي نمودهاند )مختارى،  سنجش از دور استفاده نموده و اين تکنيك را م

به كار گرفته ميشود اين است كه دادههاى  بررسي پوشش گياهي  براى  هدف اصلي در اغلب آناليزهاى سنجش از دور كه 

برگ باشد   باندهاى طيفي مختلف را كه ميتواند بيانگر پارامترهايي نظير درصد پوشش گياهان، زيست توده و شاخص سطح 

پايش پوششهاى گياهي  بررسي و  ديدگاه رايج جديد در زمينهى  پيکسل كاهش دهد. در واقع  در هر  به يك مقدار واحد 
(  138٤برخوردارى )  Drysdale and Metternicht).،  ٢003استفاده از شاخص هاى سنجش از دور پوشش گياهي است )

لندست)سالهاى  در تحقيقي به منظور تهيه نقشه پوشش اراض   1988و    19٧٦ي حوزه سد استقالل ميناب از تصاوير ماهواره اى 

بهترين روش،   ٢00٢و  نقشه پوشش اراضي از روى تصاوير ماهواره اى  بررسي روشهاى مختلف تهيه  ( استفاده كردند .پس از 
ايج مقايسه نقشه هاى كاربرى  استفاده از تلفيق دو روش شاخص گياهي و روش طبقه بندى نظارت شده بوده است .همچنين نت

بيشه زارهاى جنگلي از   ٢٥اراضي حوزه از     ٤٥سال گذشته نشان مي دهد كه سطح اراضي مرتعي )مرتع خوب و متوسط ( و 

كاهش يافته است. در تحقيقي كه در خصوص تغييرات كاربرى    ٢00٢درصد در سال  8به    19٧٦درصد سطح حوزه در سال 

بين رفته و ، انجام دادند بيان نمودند كه در فاصله   ٧رى اراضي در حوزه الجيم رود سا درصد اراضي جنگلي در اين حوزه از 
درصد    ٢0دچار تغيير كاربرى شده است .همچنين بيشترين تغييرات مربوط به اراضي با شيب كمتر از   199٤تا    19٦٧سالهاى  

براى پيش بيني ميزان عملکرد محصوالت نيز   (. داده هاى سنجش از  ٢00٥،   (Jafarian Jeloudarاتفاق افتاده است   دور 

نيازمند داده  مي توانند به دو روش به كار گرفته شوند. در روش اول تمركز بر روى مدل هاى رشد گياه است كه اين مدل ها 
نمي  هاى اگرونوميکي و هواشناسي مي باشند كه معموال به راحتي قابل دسترس نبوده و در مقياس هاى مکاني دلخواه موجو د 

 مشکالت فوق را بر طرف مي كند .   NDVIباشند .بنا بر اين به داليل ذكر شده داده هاى ماهواره اى تا حدى نيز امکان پذير  

مي گردد .در بسيارى از تحقيقات   NDVIدر روش دوم تخمين عملکرد گياه بر اساس شاخص هاى گياهي نظير ارائه شده  

بين عملکرد ذر باال را  به بهترين  شواهدى از همبستگي  پر شدن دانه مي توان  ت و محصول سويا و شاخص در طول مرحله 
زدNDVI شکل   تخمين  را  گياه  عملکرد  محاسبه  با  كه  دهد  مي  نشان  نيز  تحقيقات  نتايج  چنين  .هم   است 

(٢00٤،.(Adamchuk    پوشش گياهي مي تواند بر اساس پراكنش پوشش گياهي كه به صورت ضعيف و پراكنده يا به صورت

باشد بنا شود به اين معني كه در نواحي كه پوشش   LAIباشد    3كمتر از   NDVI  ٢رابطه بين به شدت تحت   NDVIراكم مت
گياهي پراكنده است و شاخص تاثير انعکاس خاك قرار مي گيرد .بنابراين در نواحي كه پوشش گياهي پراكنده است شاخص 

.اين ش پيشنهاد شده است  يا اصالح شده پوشش  نيازمند است زيرا پيش بيني  تعديل شده  به يك كاليبراسيون محلي  اخص 
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گياهي خاك درون نواحي با مقياس هاى بزرگ كه مجموعه اى از خاك ها و پوشش هاى (SAVI)به جاى    NDVI  3اثرات  

.هر اطالعات كاملي را در رابطه با تغييرات مکاني و زماني پوشش گياهي ار بسيار مشکل است  ائه مي گياهي متفاوتي را دارد 
بسيارى از مسائلي كه  غبارات بر جاى مانده روى  EVIدهد و نيز  نمايد مانند اثرات زمينه خاك و گرد و  چند شاخص مي 

ايجاد ناخالصي در شاخص مي دهد، اما مساله مربوط به اثرات توپوگرافي را نمي تواند برطرف  NDVI   پوشش گياهي را كاهش

 Matsushita).،Pettorelli٢00٧ &،٢00٥نمايد)

 

 مواد و روش ها

  0/ ٦كيلومتر مربع كه تقريبا    1131٦استان قم، در مجاورت كوير مركزى ايران در جهت غرب آن واقع شده و وسعت آن 
دارد  930به طور متوسط  وگيرد  درصد از مساحت كل كشور را در بر مي  مختصات جغرافيايى اين   .متر از سطح دريا ارتفاع 

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

درصد از وسعت استان را مناطق كوهستانى و كوهپايه اى تشکيل داده و مابقى به   ٢٥حدود   دارد.قراردقيقه ی طول شرقي.
و هواى متفاوت و اقليم هاى   متر ( داراى آب  3330تا    800باشد. با توجه به اختالف زياد ارتفاع در استان ) از صورت دشت مي

كوهستانى ( مي معتدل و  منطقه  .باشدمختلف ) از اقليم خشك كويرى گرفته تا  بازديد از  با بررسي گزارشهاى مختلف و 

اطالعات پايه از جمله نقشههاى موضعي، عکسهاى هوايي، و تصاوير ماهوارهاى و ساير اطالعات مورد نياز گردآورى و محدوده  

 (.1لعه مشخص گرديد )شکل  منطقه مورد مطا
 

 
 . منطقه مورد مطالعه1 شکل

 

اين منطقه از لحاظ طبقه بندى اقليمي درناحيه اقليمي خشك و گرمسيرى قرار دارد. جهت بررسي پوشش گياهي منطقه 
نرم افزار   نظر   مورد   لندست    ENVI5.3ابتدا وارد   METAرا فراخواني كرديم. از طريق  8شديم و داده های ماهواره ای 

DATA FILE  لندست  MULTI باند ٧كه از    Land sat 8 oliز تصاوير سنجنده ا  را فراخواني ميکنيم 8داده های 

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

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

 :اجزاى اين تحقيق شامل مراحل زير بوده است. 

و سپس    RADIOMETRIC CALIBRATIONدر مرحله اول ابتدا راديانس را محاسبه كرديم و از طريق دستور 
طريق   الگوريتم    SPATIAL SUBSETاز  با  را  راديانس  و  انتخاب  را  نظر  مورد   APPLY FLAASHمحدوده 

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

 

به   تغيير پيدا ميکند چون  ما راديانسي را ميتوانيم   0.10را به  SCALE FACTORو    BILدر مرحله بعد فرمت داده 

به فرمت   0.10داخل فلش بکنيم كه يك ضريب  تصحيحات    تبديل شده باشد.   BILرويش اعمال شده باشد و فرمتش هم 

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

لحاظ پخش و جذب امواج الکترومغناطيسي 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 REFLECTANCEبرطرف بکنيم و مقادير تا حد زيادی 
ديتا های زميني نداشته باشيم يکسری محدوديتهايي در اين روش وجود دارد و اين محدوديت ها مانع از آن ميشود كه فلش 

كه تصحيح اتمسفری باشد وقتي  را داشته  فلش هم    بتواند عملکرد ايده آل خودش   SURFACEانجام گرفت خروجي 

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

بگيرد. بعد از اينکه تصحيح اتمسفری   در فرايندهايي همچون فيوژن و محاسبه شاخص های طيفي و غيره مورد استفاده قرار 
شد يك ريپو فلش انجام  تاريخ و  در  و   INPUTو    OUTPUTرت ساعت و  سازی  نشان ميدهد. محل ذخيره  به ما  را 

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

ق اتمسفر  تاثير  تحت  بيشتر  ما  مرئي  محدوده  و  افتاده  اتفاق  بيشتری  پخش  يعني  باشد  بيشتر  است آئورسل  رارگرفته 
AVERAGE WATER AMOUNT   و هرچه جذب بيشتری اتفاق افتاده  باشد يعني ميزان جذب  بيشتر  هم هرچه 

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

بر روی ديتای لندست انجام ش را  د ،حاال ما ميخواهيم توان تفکيك مکاني اين ديتا از پس از اينکه تصحيحات اتمسفری 
لندست  1٥متر به   30 بدهيم، همانطور كه ميدانيد از    1٥با توان تفکيك   PANCORMATICبه بعد يك باند    ٧متر ارتقا 

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

SPECTERAL  ورد استفاده قرارميگيرد. با استفاده از الگوريتم  مGRAM SCHMIT    تصويری كه توان تفکيك مکاني

پايين تری دارد را ميدهيم حاال آن تصويری كه توان تفکيك مکاني باالتری دارد را ميدهيم كه با استفاده از اين روش عمل  
جزئيات تصويرشان از تصاوير قبلي بيشتر است و تصاوير بارزتر متر    1٥فيوژن تصوير اتفاق مي افتد كه عمال تصاويری داريم كه  

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

 های طيفي را اندازه گيری كنيم.
گياهي آن بيشتر است و ميزان كل NDVI هرجا يعني تراكم  آن هم باالتری دارد  بيشتر است وميزان تراكم  روفيل آن 

كمتری دارند يا تراكم پوشش گياهي كمتری دارند ويا رطوبت بيشتری داخل پوشش  NDVI بيشتر است و آن جاهايي كه 
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در داخل تصاويرمون هم متغير و متفاوت باشد    NDVIهاشون وجود دارد همه اينها عواملي هستند كه باعث ميشود مقادير  

 (.3)شکل
 

 
 

 NDVI.مقادیر شاخص 3شکل

 
: تهيه  نقشه كاربرى اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اى 

پوشش  نظارت شده نقشه  بندى  روش طبقه  تهيه  NDVIبا استفاده از  در اين مرحله شاخص پوشش گياهي اراضي 

 گرديد.

 

 ارزيابي صحت تصاوير طبقه بندى شده:

واقعيت زميني از واقعيت زميني و نقاط تصادفي در منطقه كه توسط دستگاه  اى ارزيابي صحت نقشه هاى تهيه شده با بر

 موقعيت ياب زميني برداشت شده اند استفاده گرديد

 

 پوشش گياهي دهه هاى مختلف و تجزيه و تحليل آنها: مقايسه

  Arc Viewاى تعيين سطح تغييرات صورت گرفته در طول دو دوره مختلف از سامانه اطالعات جغرافيايي و نرم افزار  بر

 (.139٤استفاده گرديد )شجاعي و همکاران،   ENVIو 
 

 و بحث  نتایج

 NDVIشاخص  تعیین

براى دو   NDVIاز اين شاخص به عنوان تعيين تغييرات پوشش گياهي استفاده گرديد .به اين صورت كه ابتدا شاخص 

به    NDVIبه دست آمد و سپس محاسبات آمارى براى اين دو تصوير بعد از محاسبه شاخص   ٢0٢0و   ٢018تصوير سالهاى  
 (٤.)شکل  پوشش گياهي منطقه تهيه شد  شدهبندى  محاسبه گرديد. و در نهايت يك نقشه كالس  ENVIكمك نرم افزار 

نقشه بررسي تخريب پوشش گياهي براى اين منطقه به چهار كالس تقسيم شد. بيشترين كالس مربوط به كالس متوسط  

را شامل ميشود. و اين درحاليست كه مناطق با تخريب خيلي شديد در حاشيه سواحل  ٦0است كه  درصد مساحت منطقه 

  1٥و   1٧درصدى از منطقه را شامل شد. همچنين سهم مناطق با تخريب شديد و ناچيز به ترتيب برابر   8قرار داشت و سهم  
 درصد منطقه است.

سال اخير به دليل تغييرات اقليمي و روند گرم شدن كره زمين تخريب پوشش گياهي قابل    ٢٤اساس اين پژوهش طي  بر

به بررسي مطالعات گ1391توجه است. )نامي  سال آينده وبه طبع آن ذوب  ٥0رم شدن سطح كره زمين در طي ( با توجه 
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بررسي اين پديده بر   شدن يخ هاى قطبي و باال آمدن سطح آبهاى آزاد جهان و باال آمدن سطح درياى مکران وخليج فارس و 

تغيير اقليم همچنان ادامه دارد. بررسيها مشخص ميشود  در   روى سواحل جنوب كشور مشخص گرديد. همين طور كه از 
نتيجه بررسي تغيير پوشش گياهي مهم دانسته ميشود درنتيجه جهت جلوگيرى از تخريب آن برنامه ريزى الزم است. عالوه 

نبود شرايط مناسب جهت رشت گونههاى گياهي،  بوته كني، عدم حفاظت از منابع گياهي،  عواملي همچون  بر تغيير اقليم 

 وثر بوده است.فرسايش، عدم نظارت در برداشت پوشش گياهي و...م

به اين  SPOT  1990،تصاوير ماهواره اى  199٦و لندست   19٦٧( با استفاده از عکسهاى هوايي1998زاك همکاران) مر

بهرهبردارى از جنگلها و بوتهزارها باعث افزايش اراضي كشاورزى به ميزان    30نتيجه رسيدند كه تغيير كاربرى اراضي ناشي از 

 شده است.  19٧٦درصد در 

نمودند كه  138٥)  كرمي با تصاوير ماهواره ايي انجام دادند اظهار  ( در مطالعه ايي كه در مسير جاده ايالم به تونل آزادى 
به شدت از سطح اراضي جنگلي اين منطقه كاسته شده است، ايشان جاده سازى را مهمترين دليل تخريب جنگل بيان نمودند.  

نقشه كالس بندى تهيه شده ميتوان نتيجه گرفت كه تخريب در سواحل به شکل شديدترى ديده ميشود. همينطور   از تفسير 

كه مشاهده ميشود هرچه از سواحل دورتر ميشويم از شدت تخريب كاسته ميشود.يکي از داليل عدم حفاظت از سواحل دريا  
ير بعد از افزايش يزد انجام گرفت مشخص شد كه سطح اراضي با-( كه در منطقه اردكان1390است. بر اساس يافتههاى ارنايي )

در صد كاهش    19اراضي باير    ٧٦نسبت به    ٢00٢با كاهش مواجه شده به صورتيکه در سال    90تا    ٧٦درصدى بين سالهاى    ٢٢

 درصد از آن به مرتع تبديل شده است.  ٦/٧داشته كه 

وضعيت تغيير كاربرى و پوشش از سالهاى    ٢000اسکارف   با  در حوضه چاد    1990تا    19٥٧در مطالعه اى  نيجريه را 
)GIاستفاده از   نوع رسوبي شني  به دو  كرد و تغييرات ٦0%( و رسوبي رسي  ٤0به تصوير كشيد، نامبرده حوضه را  % تقسيم 

؛ بارش    80؛ ضعف عمومي پوشش، دهه   ٧0سال پوشش به سه دوره زماني دهه   ٢٤در    NDVIپوشش و كاربرى با استفاده از 

نشان مي دهد كه در ؛ وجود تر  90كم، پوشش زياد، ، دهه  كرد . نتايج تحقيق او  %  ٧0،  19٥٧سالي و افزايش رسوب تقسيم 
برابر    ٥% كاهش يافت و برخالف افزايش مناطق مسکوني كه به بيش از    31اين ميزان به  1990از زمينها بدون تغيير بودند؛ در 

 Inman).،198٥رسيد، كشاورزى توسعه چنداني نيافت )
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 .نقشه کالسه بندی شده پوشش گیاهی 4شکل
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