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 در بررسی پوشش گياهی GISسنجش از دور و  کاربرد

 *ايعبدالرضا کاظمی ن

 دانشگاه صنعتي سیرجان - دانشکده مهندسي عمران مربي
kazeminia@sirjantech.ac.ir 

 (1931شهريور ، تاريخ تصويب 1931خرداد )تاريخ دريافت 

 چکيده

ن سنجي و پیش بیني اين تغییرات در سال هاي آينده مي تواند در مطالعه میزان تغییرات و تخريب منابع در سال هاي گذشته و امکا

در چند سال اخیر بعلت تغییرات  کنترل و مهار تغییرات غیر اصولي در آينده گام مهمي باشد. ،برنامه ريزي و استفاده بهینه از منابع

را براي ساکنین شهرهاي غربي و حتي  ورود ريزگردها به کشور شده و مشکالت زياديپوشش گیاهي در مناطق غربي کشور موجب 

بر همین اساس، منطقه مورد مطالعه در اين تحقیق در غربي ترين ناحیه کشور انتخاب شده است. در اين  مرکزي کشور بوجود آورده،

 0210و   0220ماهواره لندست مربوط به سال هاي  ETMپوشش گیاهي از تصاوير ماهواره اي سنجنده تحقیق براي پیش بیني تغییرات
با سال  به هر دومربوط  تصاويربندي براساس تلفیق روش مقايسه طبقه ،تصحیح هندسي و راديومتريک تصاوير گرديد. پس ازاستفاده

تغییرات پوشش گیاهي منطقه مورد مطالعه، ،  نقشه پهنه بندي ماتريس ضرب کاربري ها و شاخص هاي گیاهي مناسب استفاده از روش

بین داده  داراي باالترين ضريب همبستگي ،SAVIهاي گیاهي، شاخص اين تحقیق، نشان داد از بین شاخص ايج بدست آمده ازتهیه شد. نت

بر اين  .پوشش گیاهي منطقه از اين شاخص گیاهي استفاده شد بررسيبراي  کهبوده  هاي کمي درصد تاج پوشش و مقادير عددي آن

(، مساحت 0220-0210بازه زماني) سه کالس ضعیف، متوسط و خوب طبقه بندي نمود. دراساس پوشش گیاهي منطقه را مي توان در 

  پوشش با اراضي در مساحت بیشترين کاهش پوشش گیاهي ضعیف و خوب، افزايش و سطح پوشش گیاهي متوسط کاهش يافته است.

آن تبديل اراضي مرتع به اراضي باير و بیاباني و علت  است رسیده کیلومترمربع179 به کیلومترمربع 923 از که باشد مي متوسطگیاهي 

ضعیف قرار گرفتند مناطقي هستند که منشاء پیدايش ريز گردها به کشور بوده و بايد پوشش گیاهي مي باشد. نواحي که در کالس 

 عملیات هاي پیشگیري را در اين اراضي متمرکز نمود. 

 یاهي، نقشه پهنه بندي تغییرات، تصوير ماهواره ايشاخص گیاهي، طبقه بندي تصاوير، پوشش گ واژگان کليدي:

                                                           
 نويسنده رابط *
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 مقدمه -1 

 روابط و گیاهي هاي پوشش هاي ويژگي شناخت

 محیطي عوامل نیز و گیاهي هاي گونه بین موجود در

 اين دلیل .[1]است بوده شناسان بوم مورد توجه همواره

 زيستگاهي، نظر از گیاهي هاي پوشش اهمیت زياد توجه،

 کره روي بر گیاهان مهم خصوصیات يگرد و انرژي تولید

 به و مختلف علل به گیاهي، هاي پوشش .باشد مي زمین

 تغییر دچار انساني يا و طبیعي عوامل اثر در زمان مرور

 قرار تأثیر تحت را اکوسیستم و عملکرد شرايط که شده

 وقوع با خشکسالي و گیاهي پوشش ارتباط .[0]دهد مي

 برخوردار اي ويژه اهمیت از غبار در هر منطقه نیز و گرد

 بیني و پیش سازي، آشکار نیازبه بنابراين .[9]است

 اهمیت از يک اکوسیستم در تغییراتي چنین مراقبت

 موقعیت دار اطالعات وجود عدم .است اربسزايي  برخورد

 مسئله در که مشکالتي است مهمترين دقیق در گذشته از

 ماهواره اويرتص پوشش گیاهي وجود دارد. تغییرات بررسي

 تا کند مي فراهم را امکان اين ازدور سنجش وريآفن و اي

 بهتري ريزي برنامه به آن تولیدي از اطالعات به اتکا با

تکراري بودن . [3]دست يافت زيست محیط مديريت جهت

تصاوير ماهواره اي از جمله مزايايي است که کاربرد داده 

ت مي هاي ماهواره اي و علم سنجش از دور را وسع

 ". آگاهي از روند تغییرات پوشش گیاهي عموما[5]بخشد

ناشي از عوامل متعددي مانند بحران هاي زيست محیطي، 

 و عوامل بیولوژيکي و غیره مي باشد. انساني اقلیمي،

استفاده از علم سنجش از دور و به کارگیري داده هاي 

اي اغلب موجب کاهش هزينه، افزايش دقت و ماهواره

وري در آاهمیت اين فن روز به روز بر و رددسرعت مي گ

نیز به  GISشود. در ادامه راستاي توسعه پايدارافزوده مي

کمک آمده و در فرآوري داده هاي حاصل از سنجش از 

 نمايد. سیستم ها ي اطالعات مکانيدور کمک فراواني مي 

وري، آ، مجموعه اي از ابزارها براي جمع GISيا همان 

افت ارادي، تبديل و نمايش داده هاي ذخیره سازي، بازي

با اين اوصاف مطالعه و  .[1]مکاني از جهان واقعي مي باشد

بررسي تغییرات پوشش گیاهي که خود عامل مهمي در 

ايجاد مشکالت زيست محیطي مي باشد، با کمک گرفتن 

 براحتي امکانپذير بوده، چرا GISدور و  از علم سنجش از

رت براين تغییرات توسط که مديريت، ساماندهي و نظا

هاي چند زمانه وکلي نگر سنجش ازدور و آنالیزهاي داده

GIS  .بسیار راحت گرديده است 

بر اين اساس تحقیق پیشرو براي پهنه بندي و تهیه 

نقشه تغییرات پوشش گیاهي جهت مديريت مناطق 

پرداخته است. آشکار سازي تغییرات، شامل کاربرد 

نه به منظور مشخص کردن مجموعه داده هاي چند زما

مناطقي است که کاربري و پوشش زمیني آنها در تاريخ 

هاي مختلف تصوير برداري تغییراتي داشته است. اين 

تغییرات ناشي از تغییرات در پوشش کوتاه مدت مانند 

سیالب و يا تغییرات کاربري مانند تبديل اراضي کشاورزي 

تخاب روش و ان .به کاربري هاي مسکوني و غیره مي باشد

الگوريتم کار جهت بازيابي و کشف اين تغییرات اقدامي 

مهم و اساسي است. تا کنون روش هاي متعددي براي 

تشخیص تغییرات توسط داده هاي رقومي ماهواره اي ارائه 

شده است و مي توان اين روشها را به دو روش کلي، 

رقومي  تتشخیص تغییرات چشمي و تشخیص تغییرا

ا روش چشمي امکان استخراج اطالعات به تقسیم کرد. ب

طور ساده فراهم است و کاربرد اين روش براي هر سطح از 

 مديريت منابع و تصمیم گیري سودمند است. 

 مبانی نظري -2

بطور کلي مهمترين روشهاي بارزسازي تغییرات پوشش 

با استفاده از تکنیک هاي سنجش از دور و  گیاهي اراضي

GIS :عبارتند از  

 1ريق تصاويتفر -2-1

( مربوط به تصوير DN) در اين روش، درجه خاکستري

يک تاريخ از درجه خاکستري مربوط به تصوير تاريخ ديگر 

تفريق مي شود و مقادير حاصل به صورت مثبت و منفي و 

صفر است، اگر مقادير مثبت و منفي باشند نشانه تغییرات 

 تاريخ کي تصوير رقومي ارزش تفريق تصاوير درمي باشد. 

 ارزشهاي از تصوير، دو دقیق هم مختصات سازي از پس

 :(1شود)رابطه مي ديگر کسر تاريخ تصوير رقومي

(1) DN(T2) = DN(T1) + CL + CS + CA + E 

(9) 𝐷𝑁new = 𝑚 (
DNA ± K1

DNB ± K2
) + 𝑛 

                                                           
1 Image Subtraction 
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 :فوق رابطه در

DN(T1)اول زمان در تصوير روشنائي : ارزش  

:DN(T2) دوم زمان در تصوير روشنائي ارزش  

:CL زمین پوشش از ناشي تغییرات  

:CS سنجنده به مربوط تغییرات  

:CA اتمسفري اثرات از ناشي تغییرات  

E: آيندمي وجود به سیستماتیک غیر صورت به که خطاهايي  

 تصوير پرداخت پیش هنگام در Cs و CAاثرات  چنانچه

 فرض صفر بودن تصادفي علت به  Eمیانگین   شود لحاظ

 تغییرات از ناشي  DNتغییرات صورت اين در شود. مي

 :بود خواهد 0زمین بصورت رابطه پوشش

(0) CL = DN(T2) − DN(T1)   

  2باندي نسبتهاي يا 1نسبتی تصاوير -2-2

اين روش، يکي از ساده ترين و سريعترين روش هاي 

تشخیص تغییرات است. در واقع تقسیم تصاوير با نسبت 

در اين روش نسبت  گیري از باندهاي متناظر مي باشد.

صاوير دو تاريخ متفاوت محاسبه داده هاي مربوط به ت

شود و هر جا که نسبت  نزديک به يک ) يا يک( باشد مي

مي توان گفت تغییري رخ نداده است و کلیه پیکسل هايي 

که در نتیجه تغییرات در درجه روشنايي آنها تغییراتي 

کوچکتر از حاصل شده باشد مقادير عددي آنها بزرگتر يا 

 هاي شیوه از نسبتي تصاوير .[7]عدد يک خواهند بود

چند  تصاوير در ها پديده بارزسازي جهت مفید بینهايت

 نسبتهاي کاربرد مزيت مهمترين .شوند مي محسوب باندي

 روشنايي شرايط از کامالً که است تصويري تهیه باندي،

 .است مستقل

ADN ،BDN،  DN  هاي تصاوير وروديA وB د.هستن 

1Kوk2  فاکتورهايي براي حفظ و نگهداري مسیر تابش

فاکتورهاي مقیاس  nو mموجود در دو تصوير ورودي، 

 براي دامنه خاکستري هستند.

 3س ضرب کاربري هايماتر -2-3

پس از طبقه بندي تصاوير مربوط به دو زمان و 

ضرب اطمینان از دقت طبقه بندي در روش ماتريس 

                                                           
1 Band Ratios 
2 Band Ratios 

3 Landuse Multiplication Matrix 

روي تصاوير اعمال مي شود.  ( بر3رابطه ) کاربري ها،

 nاست که n×nحاصل اين عمل تصويري به شکل ماتريس 

تعداد کالس هاي تعیین شده در طبقه بندي تصاوير مورد  

استفاده است و هر يک از مولفه هاي)عناصر( اين ماتريس 

 بیان کننده تغییر و تبديل هر کالس به کالس ديگر

. [8]سازدميباشد و تغییرات کیفي آنها را مشخص مي

عناصري از اين ماتريس که در روي قطر آن واقع شدند، 

معرف کالس هايي هستند که طي بازه زماني، تغییري در 

 آنها، صورت نگرفته است.

(3) LMM =  (CT1 × 10) +  CT2 

LMM: ماتريس ضرب کاربري ها 

1CTتصوير طبقه بندي شده تاريخ اول : 

2CT دوم: تصوير طبقه بندي شده تاريخ 

 اهیيشاخص هاي گ -2-4

کسب اطالعات درباره پوشش گیاهي از قبیل میزان و 

پراکنش آنها، از اهمیت زيادي برخوردار است. به منظور 

کاهش اثر عوامل ناخواسته روي اطالعات پوشش گیاهي و 

افزايش اطالعات مربوط به پوشش گیاهي، مي توان در 

ه و تصاوير ماهواره اي حداقل دو باند را ترکیب کرد

 ام شاخص پوشش گیاهي ايجاد نمود.شاخص مرکبي به ن

يکي از اهداف ايجاد شاخص هاي پوشش گیاهي، آن است 

 شود. بررسيکه درصد پوشش گیاهي پیش بیني و 

عنوان  به گسترده طور به گیاهي پوشش هاي شاخص

 اراضي از پوشش تغییرات تحلیل و تجزيه براي معیارهايي

 استفاده قرار مورد ديگر هايفاکتور و گیاهي پوشش جمله

 ،RVI ، NDVI، SAVIهاي مختلفي مانندیرند. شاخصگمی

EVI  براي تعیین پوشش گیاهي اراضي معرفي شده و غیره

( NDVI3) شاخص گیاهي تفاضلي نرمال شده .[3]است

تغییرات  پايش براي ها شاخص پرکاربردترين از يکي

 قرمز يباندها نسبت گیري طريق از است که گیاهي پوشش

 شاخص .[12]آيد مي دست به يکزدن قرمزِ مادون و

 را گیاهي پوشش محلهاي احتمالي NDVI  گیاهي پوشش

مناطقي  .دهد نشان مي  - 1تا  +1 بین عددي تغییرات با

که داراي پوشش گیاهي متراکم باشند اين شاخص بسمت 

                                                           
4 Normalized Difference Vegetation Index 

77



 

 و 
ور

 د
 از

ش
نج

دس
ربر

کا
G

IS
 

ي
اه

گی
ش 

وش
ي پ

رس
 بر

در
 

+ و نواحي که از لحاظ تراکم گیاهي ضعیف باشد بسمت 1 

 پوشش شاخص 5 رابطة از استفاده ايد. بامیل مي نم -1

 قابل محاسبه است.  NDVIگیاهي 

(5) NDVI =  NIR − R/NIR + R 

NIR میزان انعکاس تصوير در باند مادون قرمز نزديک = 

R  میزان انعکاس تصوير در باند قرمز = 

 کاربردي و ترين ساده معروفترين، از  NDVIشاخص

 پوشش العاتمط ي زمینه در که است هايي شاخص ترين

 و دارد ساده محاسباتي يندآفر .است شده شناخته گیاهي

 دينامیکي توان بهترين داراي ها شاخص ديگر با مقايسه در

 تغییرات به را حساسیت بیشترين شاخص اين باشد. مي

 ي زمینه و جوي اثرات مقابل در و داشته گیاهي پوشش

 باشد، کم گیاهي پوشش که مواردي در جز به خاك،

از شاخص هاي گیاهي مطرح  .[11]دارد کمتري سیتحسا

واريانس بازتاب طیفي ناشي از  ،1SAVIشده، شاخص

تغییرات خاك زمینه را به حداقل کاهش مي دهد و بر 

 . [10]قابل محاسبه است 1اساس رابطه 

(1) SAVI =  NIR − R/(NIR + R + L)(1 + L) 

L- فاکتور تصحیح براي تراکم هاي مختلف پوشش گیاهي  

ز محاسبه شاخص هاي گیاهي تصاوير ماهواره اي بعد ا

در دو تاريخ مختلف، مي توان با مقايسه آنها نقشه تغییرات 

 تهیه نمود. GISپوشش گیاهي مناطق را در محیط 
که در زمینه بررسي پوشش  پیشین برخي مطالعات

 گیاهي اراضي انجام گرفته است، به اين شرح مي باشد:

 خود تحقیق در 0222 لدر سا [19]و ديگران دارويش

 مورد  NDVIشاخص  با را لبنان در تخريب مراتع علل

با  0219در سال  [13]و ديگران هانگ .دادند قرار بررسي

استفاده از تصاوير ماهواره اي چند زمانه و استفاده از 

در ناحیه اي از کشور چین تغییرات  NDVIشاخص 

 [15] حسیني و شفیعيند. دپوشش گیاهي را برآورد نمو

 هاي داده کمک گیاهي به پوشش بررسي 1930 در سال

 و دادند قرار مورد مطالعه را سیستان منطقه در اي ماهواره

 تا 1332 دوره در را منطقه گیاهي پوشش تغییرات روند

 در سال [0]محمد ياري و ديگران . کردند بررسي 0221

                                                           
1 Soil adjusted vegetation index 

با استفاده شاخص هاي گیاهي نقشه تغییرات پوشش 1393

 طقه اي در استان خوزستان را تهیه نمودند.ر منگیاهي د

تحقیق حاضر با انگیزه ي يافتن بنابراين در اين راستا 

پهنه بندي  بررسيروشي سريع با دقتي قابل قبول براي 

تغییرات پوشش گیاهي و متفاوت با ساير مطالعاتي که در 

اين زمینه تا کنون انجام گرفته و با تلفیق شاخص پوشش 

روش ماتريس ضرب کاربري ها اقدام به  و SAVIگیاهي

در منطقه تهیه نقشه پهنه بندي تغییرات پوشش گیاهي 

 نموده است.انتخابي 

 منطقه مورد مطالعه تيموقع -3

با توجه به مشکل زيست محیطي ورود ريز گردها از 

اين ناحیه به کشور و بروز مشکالت و ارتباط پوشش 

مورد مطالعه در غرب گیاهي در مهار آنها بنابراين منطقه 

استان خوزستان و شمال غرب و غرب شهرستان اهواز به 

 -  )N "1   ،' 02  ، ˚91 _ N  "2  ، '59 ،˚91مختصات  ) 

"  E) 12  ،'15 ،˚ 32_  " E 55 ،'09 ،˚32(  و به مساحت 

(. 1کیلومتر مربع انتخاب گرديد. )شکل 1055 تقريبي

راي اقلیم خشک منطقه در سیستم طبقه بندي دومارتن دا

تا نیمه خشک است. متوسط بارندگي سالیانه آن در حدود 

میلي متر و میانگین دماي سالیانه آن در حدود  095

 درجه سانتیگراد است.05
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل

 قيروش تحق -4

ارايه گرديده است. ابتدا  0مراحل انجام اين تحقیق در شکل

( که 0210-0220) وير ماهواره لندست در يک بازه ده سالهتصا

اين تصاوير تقريبا در يک زمان از سال مي باشند انتخاب شدند. 

شناسي  زمین لندست سازمان ماهواره هاي داده آرشیو از

 از عبارتند استفاده هاي مورد داده .ه اندگرديد تهیه آمريکا

هاي با مسیر ETMسنجنده  شامل که لندست تصاوير

بترتیب مربوط به سالهاي  93 ،92و رديف هاي 115،111

بعد از تصحیحات مورد  مي باشند. 17/1/0210و  15/1/0220

، بررسي پوشش گیاهي منطقه برروي تصاوير ماهواره اي نظر

مورد مطالعه با استفاده از شاخص هاي گیاهي مناسب و طبقه 

کاربري  روش ماتريس ضرب همراه بابندي تصاوير ماهواره اي 

 .انجام شدتغییرات پوشش گیاهي ها 

تصحیحاتي که بر روي تصاوير منطقه مورد مطالعه 

 صورت گرفت بدين شرح بودند: 

 نرمال سازي راديومتريک -4-1

با توجه به اختالف زمان تصوير برداري و زاويه تابش 
خورشید، قبل از انجام مراحل استفاده از تصاوير، نیاز است 

از اين  .[11]ر از نظر ارزش عددي نرمال شوندپیکسلهاي تصاوي

 انجام شد: 7 رو نرمال سازي راديومتريک تصاوير، طبق رابطه

(7)  DNnorm = (DN.d 2 ) / (cosθ)                   
d= 1/{1- 0/01674 cos[0/9856(JD -4)]}  

 DJ=   تعداد روزهاي گذشته از اول ژانويه 

θ   زاويه =Zenith بر حسب درجه 
 = DN مقدار عددي هر پیکسل 

  Header fileبراي نرمال سازي تصوير اول، با استفاده از 
گرديد.  درجه استخراج 32آن، زاويه ارتفاع خورشید برابر با 

 آيد:دست مينیز از رابطه زير ب Zenithهمچنین زاويه 
Zenith =  32  زاويه ارتفاع خورشید            
Zenith =  32 – 32 = 50 

مربوط به تاريخ   باتوجه به اين که تصاوير اول
15/1/0220   ، DJ  )تعداد روزهاي گذشته از اول ژانويه(

  d = 1/005مي باشد، بنابراين :         37برابر با 

(، پیکسلهاي  هر 7در رابطه )  θو dاکنون با جايگذاري 
تصوير دوم همین مراحل، براي  ، نرمال مي گردد.دو تصوير

ادامه  یز اعمال گرديد که درن 17/1/0210مربوط به تاريخ 
 ذکر شده است:

Zenith = 32 – 31 = 53                              

JD = 035 

d = 221/1  
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 تصحیحات هندسي و راديومتريک

 وانتخاب نمونه هاي آموزشيعملیات صحرايي 

 0220تصوير 

 0210و0220طبقه بندي تصاوير 

 ارزيابي طبقه بندي تصاوير

)تغییرات پوشش  ادغام کالس ها بر اساس هدف

 و استفاده از روش ماتريس ضرب کاربري ها گیاهي(

ي و روش ماتريس ضرب کاربري ها جهت  بررسي تغییرات پوشش تلفیق دو روش شاخص گیاه

 GISگیاهي در محیط 

 

 0210تصوير 

 حاصل از طبقه بندي براي هر دوسال خطااستخراج ماتريس 

 تعیین تغییرات کالس هاي موردهدف 

 هیه شاخص گیاهي مناسب مربوط به هر دو تصويرت

تهیه نقشه پوشش گیاهي منطقه مربوط 

 0210و0220ه زماني هر دو باز

 

 

 مراحل انجام تحقیق -0شکل
 

ارزش  ليا تبديک يومترينرمال سازي راد -4-2

در به ارزش انعکاسی  (DN)کسل يرقومی هر پ

 اي مورد استفادهر ماهوارهيتصاو

تصاوير   DNدر اين تحقیق براي تبديل کردن
هاي به ارزش  ماهواره لندست TMو +ETM  هايسنجنده

انعکاسي، براساس ضرايب ثابت ارائه شده در جداول 
مربوطه و همچنین پارامتر هاي مختلف بدست آمده اقدام 

  گرديدکه مراحل آن به صورت زير مي باشد:
( 2از رابطه ) Radianceبه  DN ابتدا براي تبديل

  استفاده گرديد.

(2) MINCALMINCAL

CALMINCALMAX

MINMAX
LQQ

QQ

LL
L 







 
 



)(*
 

Lλ( تابش طیفي :radianceدر واحد ) ((w/(m2.sr.μm)  
Qcalارزش پیکسلي  : (DN) 

Qcalmax بیشترين میزان :DN که با توجه به مقدار 
Lmax باشد.مي 055بیتي برابر 2بدست مي آيد که در تصاوير 
 Qcalmin کمترين میزان :DN که با توجه به مقدارLmin 

 مي باشد. 2بیتي برابر  2بدست مي آيد که در تصاوير 
 Lmax حداکثر میزان تابش طیفي که با توجه به :

Qcalmax   مقیاس بندي شده و واحد آن
((w/(m2.sr.μm) .است 

Lmin حداقل میزان تابش طیفي که با توجه به :
Qcalmin  یاس بندي شده و واحد آن مق

((w/(m2.sr.μm) .است 
اين رابطه براي تمام تصاوير لندست ثابت است ولي 

فرق میکند. Lmin و   Lmaxاي ضرايببراي هر سنجنده
  اين مقاديراز جداول مربوطه استخراج گرديدند.

)بدون  به ارزش انعکاسي 1مرحله تبديل تابش طیفي
 تاثیر جو(

                                                           
1 radiance 
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 استفاده شد. (3از رابطه )براي انجام اين مرحله 

(3) 
S

p

ESUN

dL










cos

2




 

pρارزش انعکاسي يا ضريب انعکاس باند که بدون :  

 .واحد است

Lλ(تابش طیفي :radiance(در واحد )(w/(m2.sr.μm). 

dفاصله زمین تا خورشید به واحد نجومي : 

:ESUNλ  متوسط تابش خورشیدي در باالي جو در

  w/m2. μmواحد 

Өيه سرسو: زاو(zenith) خورشیدي در واحد درجه  

از جداول مربوطه که در هر  dو   ESUNλپارامترهاي

سنجنده ماهواره لندست متفاوت است، بدست آمدند. 

براي تمام تصاوير ماهواره ها ثابت است  dهمچنین مقدار 

 زيرا فاصله زمین تا خورشید مي باشد.

اهی منطقه مورد يه نقشه پوشش گيته -4-3

 اهی يلعه با استفاده از شاخص هاي گمطا

وشش گیاهي بر اساس درصد تاج براي تهیه نقشه پ

، شاخص هاي گیاهي مختلفي براي هر دو تصوير پوشش

تهیه گرديد. براي انتخاب مناسبترين شاخص گیاهي 

منطقه مورد مطالعه با توجه به بازديد هاي میداني، 

 ي شد.همبستگي بین پارامترهاي کمي و شاخص ها بررس

داده هاي میداني در اين تحقیق شامل اندازه گیري تاج 

پوشش گیاهي با پالت هاي مربعي و نمونه هاي آموزشي 

بودند که با مراجعه به منطقه بهمراه سیستم موقعیت ياب 

تک فرکانسه( بصورت پراکنده در نقاطي از  GPSمکاني )

 منطقه اندازه گیري شدند.

هاي اري بین پارامترنتايج نشان داد رابطه معني د

 NDVIهاي گیاهي وجود دارد. دو شاخصگیاهي و شاخص

هاي گیاهي باالترين نسبت به بقیه شاخص SAVI و 

 . (1)جدول ضريب همبستگي را دارا بودند

ضريب همبستگي بین شاخص هاي گیاهي و دادهاي  -1جدول

 میداني پوشش گیاهي منطقه مورد مطالعه

 ضريب همبستگي شاخص گیاهي

RVI 37/2 

EVI 93/2 

SAVI 20/2 

ARVI 93/2 

NDVI 53/2 

 با توجه به خشک بودن منطقه و ضعیف بودن پوشش

 و را مي پوشاند گیاهي پوشش انعکاس زمینه خاك گیاهي،

نتیجه  در و شود مي تصوير در گیاهي پوشش انعکاس از مانع

NDVI  مقادير داراي مناطق مختلف يا و شود مي کمNDVI  
براي  مناسبي شاخص  NDVI. شاخصباشند مي يمشابه

 معني طور به ضعیف گیاهي پوشش زيرا نیست، خشک مناطق

 .[17]میگذارد قرمز تأثیر مادون نور بازتاب کاهش روي داري

 تعرق و تبخیر میزان بودن باال و بارندگي کمبود از مشکل اين

 کاهش آن تبع به و سبزينه باعث کاهش که شود مي ناشي

در اين تحقیق با توجه به  بنابراين .[12]گردد مي فتوسنتز

که داراي باالترين ضريب  SAVIشاخص گیاهي  1جدول

براي تهیه نقشه درصد پوشش گیاهي منطقه  ،همبستگي است

انتخاب گرديد. جهت تهیه نقشه پوشش گیاهي منطقه، ابتدا 

اعمال و سپس نقشه  0210و  0220بر روي تصاوير  1رابطه 

ترسیم شد.  GISدر دو زمان مذکور در محیط پوشش گیاهي 

میانگین درصد پوشش گیاهي، منطقه مورد مطالعه بر اساس 

طبقه  )ضعیف خوب، متوسط و(گیاهي  پوشش کالس سه به

براي همبستگي بین تصاوير ماهواره (. 3و9)اشکال بندي گرديد

از پالت هاي  در مطالعات صحرايياي و درصد پوشش گیاهي 

جهت تعیین درصد پوشش گیاهي استفاده  متر مربعي 1*1

گرديد. نقشه طبقات درصد تاج پوشش گیاهي با انجام 

رگرسیون ساده خطي بین داده هاي درصد تاج پوشش گیاهي 

در سه  SAVIهر پالت و مقادير عددي آنها در شاخص گیاهي 

تهیه شد. پس از انجام آنالیز رگرسیون ساده  (0جدول) طبقه

برداشت شده از درصد تاج پوشش خطي بین نمونه هاي 

با ضريب  مدل درصد تاج پوشش SAVIگیاهي و شاخص 

 به صورت زير بدست آمد: 20/2توصیف 

Y = 402/9x + 75/34 

نقشه درصد  0در نهايت طبق مدل فوق و جدول

 .(3و9هاي )شکل پوشش گیاهي تهیه شد

 طبقه بندي پوشش گیاهي منطقه مورد مطالعه -0جدول

 طبقه گیاهيدرصد پوشش  کد

 ضعیف درصد 12کمتر از  1

 متوسط درصد 12– 32 0

 خوب درصد 32بیش از  9
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 منطقه مورد مطالعه0220نقشه حاصل از شاخص گیاهي سال  -9شکل

 
منطقه مورد 0210نقشه حاصل از شاخص گیاهي سال  -3شکل

 مطالعه

با مقايسه دو نقشه پوشش گیاهي منطقه حاصل از 

در  0210 و0220ر دو زمان شاخص گیاهي در ه

هاي مساحت هاي تغیییر يافته کالس ،GISمحیط 

 برآورد گرديد. 9پوشش گیاهي به شرح جدول

در دو تصوير بر اساس شاخص  مساحت پوشش گیاهي -9جدول
NDVI 

 0220مساحت در سال  کالس

 )کیلومترمربع(

 0210مساحت در سال 

 )کیلومترمربع(

 323 201 ضعیف

 32 923 متوسط

 179 105 خوب

 

و تهیه نقشه پهنه  نهايت براي تعیین تغییرات کیفي در

بندي تغییرات پوشش گیاهي منطقه مورد مطالعه از روش 

روش ماتريس  ها  استفاده گرديد.ماتريس ضرب کاربري

ها به يکديگر در ها براساس تبديل کالسضرب کاربري

را، مشخص  طول بازه زماني ، مقدار تغییرات در هر منطقه

براي محاسبه اين تغییرات در منطقه مورد  .مي نمايد

مطالعه، نیاز است که ابتدا تصوير هر دو سال منطقه، بر 

 .اساس کالس هاي مختلف موجود در آن طبقه بندي گردد

براي طبقه بندي تصاوير، ابتدا بايد نمونه هاي آموزشي 

ر دو )تعلیمي( مشخص شوند. بنابراين براي اين کار، از ه

با ، تصويررنگي کاذب 0210و 0220تصوير مربوط به سال 

( تهیه شده در ادامه با استفاده از B  ،9:G  ،3:R:0) ترکیب

هاي آموزشي نقشه بدست آمده و بازديد هاي میداني نمونه

تعیین گرديدند. سپس تصاوير با استفاده از نواحي آموزشي 

. (1و5ال)اشک ماشین بردار طبقه بندي گرديدندبه روش 

ماشین بردار را مي توان الگوريتمي دانست که طي آن دو 

که روي داده هاي کالس بوسیله يک صفحه جدا کننده 

. شود، از هم جدا و مشخص مي گردندآموزشي تعريف مي

در اين تحقیق بدلیل توزيع آماري نامشخص و تعداد داده 

هاي آموزشي محدود، روش ماشین بردار جهت طبقه بندي 

اب شده زيرا در اين حالت اين روش نسبت به ديگر انتخ

. از آنجا که نواحي آموزشي [13]روشها مناسب مي باشد

انتخابي با توجه به پوشش زمین انتخاب شده اند و هدف 

نهايي اين تحقیق بررسي تغییرات پوشش گیاهي اراضي 

منطقه است، در اين مرحله به تبديل پوشش هاي مختلف، 

ها(. به طور )ادغام کالس ن، اقدام شدبه کالس هاي همسا

 هايکالسبه  ها(کالس)زير هاي طیفيکلي ادغام کالس

موجب کاهش اطالعات اضافي مي شود. در  ،اطالعاتي

( سه کالس کلي در نظر گرفته شده براي منطقه 3جدول)

 ارايه شده است.  مورد مطالعه،

ده روش کالس ها بهمراه کد هاي مربوطه جهت استفا -3جدول

 ها بريرماتريس ضرب کا

 کالس)طبقه(
کد در تصوير 

0220 

 کد در تصوير

0210 

 1 1 پوشش گیاهي ضعیف

 0 0 پوشش گیاهي متوسط

 9 9 پوشش گیاهي خوب

 
 منطقه مورد مطالعه 0220طبقه بندي تصوير سال  -5شکل
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 منطقه مورد مطالعه 0210طبقه بندي تصوير سال  -1شکل

بندي انجام شده از ماتريس بي دقت طبقهبراي ارزيا

از جدولي تشکیل  خطااستفاده گرديده است. ماتريس  خطا

قه بندي شده با بشده که شماره کالس ها در تصوير ط

داده هاي واقعي زمین در تناظر قرار دارند که اساس 

 خطاارزيابي دقت مي باشد. در واقع با استفاده از ماتريس 

بندي را توصیف نمود و هم مي توان هم دقت طبقه 

خطاها را سازماندهي کرد که  براي بهبود طبقه بندي 

در اين تحقیق خطا تصاوير موثر مي باشد. نتايج  ماتريس 

  ( بیان شده اند.1و 5در جداول )

 0220طبقه بندي با نمونه هاي همگن شده سال  خطا ماتريس -5جدول

 کالس
تعداد 

 پیکسل
1 0 9 

پوشش گیاهي 

 ضعیف
02199 15/23 27/9 21/3 

پوشش گیاهي 

 متوسط
2107 23/9 23/22 07/9 

پوشش گیاهي 

 خوب
0352 57/3 29/3 31/22 

    Overall accuracy: 88.79         Average accuracy: 88.87                                                         

 0210ن شده سال طبقه بندي با نمونه هاي همگ خطاماتريس  -1جدول

 کالس
تعداد 

 پیکسل
1 0 9 

پوشش گیاهي 

 ضعیف
03120 20/23 17/0 57/5 

پوشش گیاهي 

 متوسط
1035 11/9 90/23 33/1 

پوشش گیاهي 

 خوب
9272 95/5 13/3 93/23 

Overall accuracy: 88.12        Average accuracy: 89.24            

بندي شده طبقهدر مرحله بعد با استفاده از دو تصوير 

هاي همگن مربوط به دو زمان ياد شده و بر اساس کالس

 براي هر يک از کالس ها، در محیط کدهاي معرفي شده

GIS ( روش ماتريس ضرب کاربري ها بکار 1طبق رابطه ،)

شود. حاصل اين عمل تصويري به شکل ماتريس گرفته مي

(n×nاست که )n   تعداد کالس هاي تعیین شده در طبقه

ندي تصاوير مورد استفاده است و هر يک از مولفه ب

هاي)عناصر( اين ماتريس بیان کننده تغییر و تبديل هر 

کالس به کالس ديگرمي باشد و تغییرات کیفي آنها را 

سازد. عناصري از اين ماتريس که در روي قطر مشخص مي

هايي هستند که طي بازه آن واقع شدند، معرف کالس

بنابراين همان  صورت نگرفته است.  نها،زماني، تغییري در آ

طور که بیان شد، دو تصوير مورد استفاده در اين تحقیق 

اند. براي معلوم نمودن به سه کالس )طبقه( تفکیک شده

تبديل کاربريهاي مختلف به يکديگر از کدهايي که در 

مرحله قبل به کالس هاي معرفي شده، داده شده بود ، 

( و با در نظر 1تفاده از رابطه)استفاده گرديده و با اس

گرفتن اين مطلب که تصاوير طبقه بندي شده هر کدام 

کالس مي باشند، تصويري به شکل ماتريس  9داراي 

هاي اين ماتريس، ( تشکیل گرديدکه هر يک از مولفه9×9)

 بیان کننده تغییر و تبديل هر کالس به کالس ديگر است

الس پوشش گیاهي )ک[ 19ي (. براي مثال، مولفه7)جدول

در اين  ]+ کالس پوشش گیاهي خوب (12×ضعیف

 0220 بیان کننده مناطقي است که در سالماتريس، 

داراي پوشش گیاهي ضعیف بوده ولي در سال 

اند که در آنجا طرح هاي تبديل به مناطقي شده0210

بیابانزدايي بیولوژيکي اجرا شده و داراي پوشش گیاهي 

نیز معرف  99و  00، 11ي خوب شده است.  مولفه ها

(، 0220-0210کالس هايي هستند که طي بازه زماني )

( 7)جدولهیچ تغییري در کالس آنها صورت نگرفته است. 

کالس ذکر شده در اين  9ماتريس ضرب کاربري ها با 

 تحقیق را نشان مي دهد.

 کالس 9 باماتريس ضرب کاربري ها  -7جدول

19 10 11 

09 00 01 

99 90 91 

ن در اين تحقیق، هدف، برآورد تغییرات سطح چو

هايي از اين کاربري هاي مختلف است، بنابراين مولفه

ي قطر آن قرار دارند و شامل ماتريس، که در رو

هايي هستندکه در هر دوسال هیچ تغییري درآنها، کالس
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  GISبوجود نیامده است، در نظر گرفته نشده و در محیط  

شه تغییرات پوشش گیاهي حذف گرديدند. در نهايت نق

(. همچنین در 7منطقه مورد مطالعه تهیه گرديد )شکل 

، میزان تغییرات پوشش گیاهي در دوره زماني  2جدول

، 2ارايه گرديده است. با توجه به جدول  (0220-0210)

تغییرات پوشش گیاهي متوسط به ضعیف و ضعیف به 

ريز  خوب مهمترند زيرا میزان فعالیت هاي پیشروي و مهار

دهد. در نهايت نقشه پهنه  گردها را در منطقه نشان مي

 7بندي تغییرات پوشش گیاهي تهیه گرديد که در شکل

 ارايه شده است.

 میزان بعضي تغییرات مهم ايجاد شده در منطقه مورد مطالعه -2جدول

 مساحت)کیلومترمربع( کد تغییرات

پوشش گیاهي ضعیف 

 به متوسط
10 0/9 

 پوشش گیاهي ضعیف

 به خوب
19 3/51 

پوشش گیاهي 

 متوسط به ضعیف
01 0/025 

پوشش گیاهي 

 متوسط به خوب
09 2/0 

پوشش گیاهي خوب 

 به ضعیف
91 3/1 

پوشش گیاهي خوب 

 7/2 90 به متوسط

 

 
نقشه تغییرات پوشش گیاهي منطقه مورد مطالعه، طي بازه  -7شکل

 (0220-0210زماني )

 جينتا -5

مي دهد با توجه به خشک  ننتايج اين مطالعه نشا

 شاخص قه، براي تعیین نقشه پوشش گیاهي،بودن منط

SAVI  مناسبترين شاخص گیاهي است و شاخص گیاهي

NDVI  که بطور معمول براي تعیین درصد پوشش گیاهي

در نواحي مختلف استفاده مي شود هنگامي که پوشش 

گیاهي تنک و پراکنده است به خواص خاك زمینه حساس 

یر بازتاب هاي خاك، بايد از براي کاهش تاث بوده و

هايي که کمتر تحت تاثیر  اين بازتاب ها قرار مي شاخص

 با اراضي داد نشان ها مقايسه گیرند استفاده نمود. همچنین

پوشش  با اراضي و مساحت افزايش ضعیف خوب و پوشش

افزايش  بیشترين است. داشته را مساحت کاهش متوسط

گرفته،  صورت ضعیف گیاهي پوشش با اراضي در مساحت

 323 به 0220 سال در کیلومتر مربع 201 از که طوري به

 همچنین .است يافته افزايش 0210 سال در کیلومتر مربع

 متوسط پوشش با اراضي در مساحت بیشترين کاهش

 کیلومترمربع 179 به کیلومترمربع 923 از که باشدمي

د، پوشش است. با بازديد هاي میداني مشخص ش رسیده

به مناطق پوشیده از تپه هاي ضعیف مربوط  گیاهي

اي انباشته شده بوده که از کشور عراق به اين ناحیه ماسه

اند و منشاء ريزگردهاي غرب کشور مي باشند. حمل شده

اي هاي ماسهپاشي که براي مهار تپه همچنین مناطق مالچ

 پوشش ند نیز در کالس ضعیف قرار دارند.استفاده شده ا

است  داشته را مساحت کاهش بیشترين متوسط که گیاهي

 که شود مي شامل را مرتعي و زمین هاي کشاورزي اراضي

 اقتصادي و محیطي زيست اراضي عواقب اين تخريب

داشت. پوشش گیاهي خوب  دنبال خواهد به را بسیاري

مناطقي را شامل شده که براي مهار ريز گرد ها در منطقه، 

 باشدو بعبارتي منطقه قرق ميشده اند  درختکاري

مطالعات قبلي براي مشخص  در )بیابانزدايي بیولوژيکي(.

نمودن تغییرات پوشش گیاهي اراضي فقط از روش 

شاخص هاي گیاهي استفاده نموده اند در حالي که در اين 

بهمراه  SAVIتحقیق نشان داده شد که شاخص گیاهي 

تغییرات ها دقت پهنه بندي  کاربريروش ماتريس ضرب 

را با دقت باالتري مشخص مي کند. بنابراين آگاهي از 

تغییرات پوشش گیاهي منطقه مورد مطالعه در طول مدت 

، که به دلیل تغییرات زيست محیطي (0220-0210زمان )

ريزان طقه رخ داده است مي تواند برنامهو اقلیمي که در من

ي مي را در زمینه هاي متفاوت ياري رساند. در تحقیقات آت

توان با بکاربردن تصاوير ماهواره اي با قدرت تفکیک باالتر، 

 دقت پهنه بندي تغییرات پوشش گیاهي را بهبود بخشید.

 هاهمراه با روش ماتريس ضرب کاربري گیاهي هايشاخص

 که باشند مي محاسبات باندي هاي نمونه پرکاربردترين از
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                 انواع گیاهي، بررسي پوشش درصد محاسبه منظور به

 منطقه طي يک سبزينگي وضعیت و گیاهي پوشش

با توجه  در حال حاضر .روند مي بکار مختلف هايدوران

هاي غربي و تا سئله زيست محیطي گرد و خاك استانم

حدي مرکزي کشور و مشکالت بوجود آمده و همچنین 

خاك با وضعیت پوشش گیاهي دراين  ارتباط گرد و

یک هاي سنجش از دور مناطق، مي توان با استفاده از تکن

 را کنترل و برطرف نمود.   اين مشکل GISو 
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