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چکیده

 تخریب به اقدام خود انتهاي بی نیازهاي رفع جهت بشر تا است گردیده سبب اخیر دهۀ دو در فناوري پیشرفت و جمعیت افزایش

 اطالعات استخراج و دستیابی که است نوینی ابزارهاي جمله از سنجی دور فناوري .نماید آن طبیعی پوشش نوع تغییر و طبیعت

تغییرات پوشش گیاهی در مناطق مرکزي استان در این تحقیق به منظور تعیین .سازد می میسر زمین منابع مدیریت براي را پایه

 پوشش راتییتغ زانیم نییتع منظور به. گردید استفاده) RS(دور از سنجش و) GIS(گیالن از سامانه هاي اطالعات جغرافیایی

 هاي سنجنده هاي داده از استفاده با زمانی دوره چهار در NDVI هیال استخراج و هیته به اقدام روستاها از فاصله اساس بری اهیگ

ETM+ ٢٠٠٠, TM ١٩٨٩, MSS و ١٩٧٥IRS در موجودي روستاها از مختلف فواصل در میحر هیال هیته و ٢٠٠٧ 

 دری اهیگ پوشش تراکم شده، حاصل جینتا طبق بر.. شد محاسبه شده نییتع فواصل درNDVI  تراکم زانیم سپس. دیگرد منطقه

 تا 7000 فاصله در و افته یشیافزا وستهیپ روستاها، از فاصله شیافزا با گریدک یبه کینزدي ا گستره با مختلفی زماني ها دوره

  .است دهیرس خود حداکثر بهي متر 8000

  .GIS ،Remote Sensing،ماهواره سنجنده، ست،یز طیمح ،یاهیگ پوشش شاخص: يدیکلي ها واژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   خواجه نصیر الدین طوسیاستادیار دانشکده عمران و نقشه برداري، دانشگاه صنعتی  .1

.  محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد -عضو هیئت علمی گروه منابع طبیعی   .2

  .دانشکده محیط زیست و انرژي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  .3

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  NDVI شاخص بر تکیه با جنگلی اراضی کلرفیل تغییرات میزان بررسی                                                                                                                                          8

  مقدمه 

تبدیل زمین،بیابان زایی، جنگل زدایی، فرسایش و بسیاري 

مت منابع طبیعی جهان را به خطر می اندازند، دیگرکه سال

در بیشتر موارد به دلیل استفاده غیر منطقی از سرزمین روي 

مـی دهنـد که این استفاده غیر منطقی نتیجه مدیریت 

 .]11و3[ضعیف و غیر اصولی در اداره سرزمین است 

با توجه به قابلیت باالي تصاویر ماهواره اي نظیر به هنگام 

د طیفی بودن، تکراري بودن، پوشش وسیع و بودن، چن

افزایش روزافزون توان تفکیک طیفی و مکانی آنها،  می توان 

از آنها جهت مطالعه و بررسی مراحل مختلف فرایند تغییر 

الیه هاي اطالعاتی دقیق و . کاربري اراضی استفاده نمود

سنجش از مطمئن را می توان توسط تکنیک هاي 

سیــستم هاي اطالعـــات . ـــود تهیــه نمRS(1(*دور

به عنـوان یک تکنیک رایانــه اي بــا GIS(2(*جغرافیایی

استفاده ازالیه هاي اطالعاتی موجود، مدیریت این الیه ها و 

تلفیق آنها با یکدیگر براي نیل به اهداف مذکور و توسعه و 

     .]5و2[احیاء منابع طبیعی را به عهده دارند

ص هاي پوشش گیاهی به منظور پایش       انواع مختلفی از شاخ   

بیشتر ایـن   . و نظارت پیوسته پوشش گیاهی توسعه یافته اند       

ــف     ــاب طی ــاوت در بازت ــود تف ــاس وج ــر اس ــا ب ــاخص ه ش

الکترومغناطیسی پوشش گیاهی در طول موج هـاي قرمـز و           

همانگونـه کـه در     . مادون قرمز نزدیک طراحـی گردیـده انـد        

س در محـدوده طـول       نمایش داده شده است، انعکا     1تصویر  

بـه دلیـل جـذب      )  میکرومتـر  6/0 – 7/0حـدود   (موج قرمز   

،  ) Iعمدتا کلرفیل(توسط رنگیزه هاي موجود در برگ گیاهان

از طرفی میزان انعکـاس در محـدوده طـول        . بسیار کم است    

، به  ) میکــرومتر 8/0 – 9/0حدود  (موج مادون قرمز نزدیک     

                                                                                                                      اهــــان، علــت جــــــذب کــم توســط بــــــرگ هــــاي گی

]                         9[بـسیـــار زیــــاد اســـت   

.

  
 توسط مختلف هاي موج طول در الکترومغناطیس امواج انعکاس : 1 تصویر

  مختلف عوارض

 این در موجود هاي شاخص انواع ترین ساده از یکی 

                                                   گیــــاهــــی پـــــوشـــش شاخـــــص زمینـــــه

(Vegetation Index) است که از تفریق باند مادون قرمز

همچنین تعداد متعددي .نزدیک از باند قرمز به دست می آید

اي دیگر نیز در این زمینه توسعه یافته اند که از شاخـص ه

این . یکـی از آنها توجه زیادي را به خود جلب کرده است

 یا شاخص نرماالیز شده پوشش گیاهی نام NDVIشاخص 

  :دارد و از طریق رابطه ذیل محاسبه می گردد

  

NDVI = [ NIR – R] / [ NIR + R]  

نزدیک قرمز مادون                                  = Rقرمز

NIR =  
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NDVIالیه در مختلف زمینی عوارض رفتار نمایش : 2 تصویر

شدت تغییرات کاربري اراضی در پاسخ به رشد جهانی 

جمــعیــت و بــــــه دنبـــــال آن تعهـــدات                                   

 زیست محیطی دولت ها، منجر به تشکیل و ساماندهی

مراکــــز پژوهشــــی جهــــت انجـــام مطالعـــات                       

تغییرات پوشش زمین و تغییرات : تغییرات زمین نظیر

.                                 اقلیمـــی در دو دهـــــۀ گذشتــــه شــــده اســـت

 –از این میان مـی توان به پروژة بین المللی زیست کره 

و برنامه تغییرات کاربري و پوشش ) ١٩٨٨(1ین کرهزم

   .]7 [اشاره نمود) 1997 (2زمین

پدیده توسعه شهري یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تغییر در 

کاربري اراضی است، بر طبق مطالعات انجام شده در ایاالت 

  بین ٣٤% گستره اراضی شهري حدود ]6 [متحده

 این که دهـد مـی نشان افزایش ١٩٩٧ تا ١٩٨٢سالهاي 

 جنگلی و کشاورزي اراضی تغییر از ناشی "عمدتا افزایش

  .است

 ، نحوة استفاده از سرزمین در زیر ]2 [مشابه پژوهشی در

 ١٩٩٠حوضۀ دروغ زن در استان فارس در دو مقطع زمانی 

 سنجنــدة هــاي داده از استفــاده بــا١٩٩٨ و

TMایج این نت. ماهواره لندست مورد بررسی قرار گرفت

پژوهش حاکی از ناپایدار بودن وضعیت استفاده از سرزمین 

 اساس بر  .است مطالعه مورد منطقه سطح درصد٥٩در 

 جنگلی اراضی تغییرات میزان با رابطه در که پژوهشی نتایج

 [است شده انجام پاکستان کشور در سینده آبخیز حوضه در

 سالهاي ، با بکارگیري تصاویـر ماهواره اي مربوط به ]10

 در جنگلی اراضی سطح میزان١٩٩٨ و١٩٩٠ ،١٩٧٨

 هکتار٢١٩٩٠ با معادل مساحتی مطالعه مورد منطقه

  .دهد مـی نشان را کاهش

 ]8 [        امریکا کشور در مونتانا ایالت در دیگر پژوهشی در

تغییرات کاربري اراضی در این منطقه در طی سالهاي 

دید، پایگاه  به صورت خطی مدل سازي گر1860 -2000

دادة ایجاد شده جهت این مدل سازي شامل پارامترهاي 

محیط زیستی، اقتصادي اجتماعی و اطالعات تغییرات مکانی 

بود که تلفیق این مجموعۀ عظیـم داده ها ، تغییرات پیوستۀ 

اراضی کشاورزي و جنگلی به کاربري هاي شهري و یا سایر 

  .د انواع کاربري هاي کشاورزي را نشان می دا

در پژوهشی دیگر توسعه فیزیکی شهر تبریز با استفاده از 

 سالهاي  مربوط به+ ETM و TMتصاویر سنجنده هاي 

 مـدل رقومـی هاي نقشه کارگیـري بـه و٢٠٠١ و ١٩٨٩

 نتایج این تحقیق حاکی از کاهش . ]2 [ گردید سازي

فضاي سبز سطح شهر ) هکتار١٢٨٠٫٩( درصدي 49,37

همچنین با . ه شهري و صنعتی بوده استتبریز به دلیل توسع

 و رده بندي تراکمی این NDVIبه کارگیري شاخص 

 ساخت تخریبی نقش بررسی مورد سالۀ١٢شاخص در دورة 

 شهري سبز فضاي سطح کاهش در اصولی غیر سازهاي و

 اراضی این سطح که صورت این به. گردید تعیین

 هکتار در سال ١٢٤٩٫١ به١٩٨٩ سال در هکتار٢٥٣٠

 از شهري اراضی سطح همچنین. اند یافتــه کاهش ٢٠٠١

 سال در هکتار٩٧٥٢ به١٩٨٩ سال در هکتار٦٧٤٣

  .دهد می نشان را افزایش٢٠٠١

 به جنگل تغییر اراضی، کاربري تغییر به مربوط مطالعات در

 اراضی تغییـرات خصوصـاً و کشــاورزي هاي زمیــن

 می ريبیشت اهمیت داراي شهري، مناطق به کشاورزي

   .]10 [باشد

استفاده از فناوریهاي مناسب، نظیر سنجش از دور و سامانـه 

هاي اطالعات جغرافیایی بـاي مدیریت، بازسازي، بهسازي و 
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   .]11 [ مدلسازي تغییرات کاربري اراضی ضروري به نظر مـی رسد 

بر طبق نتایج مطالعۀ مشابهی در کشور چین، الگوهاي 

ور تغییرات شدیدي را از  سال کاربري اراضی در این کش

 به مربوط تغییرات ویژه به. است داشته١٩٨٠هاي دهۀ 

 کاهش نیز و شده ساخته و شهري اراضی سطح افزایش

  . ]12 [ است جنگلی و کشاورزي اراضی

با استفاده از ] 5[برطبق مطالعات انجام شده در شهر گرگان 

اي  مربـوط به ساله+ ETM و TMتصاویـر سنجنـده هاي 

 سطح شهر گرگان حدود هفت درصد در طی 2000 و 1981

همچنین سطح اراضی جنگلی .  سال گسترش یافته است10

 درصد و سطح اراضی کشاورزي از 7/37 درصد به 3/42از 

در مطالعه دیگري    . درصد کاهش یافته است37 درصد به 39

 با شناسایی انواع کاربریها در محدوده جنگلهاي ]12[

باالدست شمال کشور، تغییرات مرز فوقانی این کوهستانی 

به این منظور از .  ساله بررسی گردید15جنگلها در یک دوره 

هاي سنجنده هشت فریم داده

ETMماهوارهLandsat مربوط به بهار و تابستان سال

مربوط به  TM Landsat٥هاي ماهواره  و داده1383

ت براساس اطالعا.  استفاده گردید1368تابستان سال 

 هکتار از 121528ها طی این مدت  استخراج شده از نقشه

جنگلهاي کوهستانی حاشیــه باالدســت شمــال تخریب 

  . است شده

  مواد و روشها

هدف مورد انتظار در این بخش از پژوهش، تعیین میزان 

تخریب پوشش طبیعی در اطراف روستاها، در فواصل 

ـی از روي مختــلف و در دوره هاي زمــانی مورد بررسـ

. مــی باشد) NDVI(شاخص نرماالیز شده پوشش گیاهی

بنابراین مراحل زیر جهت اثبات آماري این ادعا اجرا 

  .گردیدند

 باندهاي قرمز و مادون قرمز در ،NDVIبه منظور استخراج 

 براي هر NDVIفرمـول مربوطه قــرار گــرفته و الیه 

.تصویر استخراج گردید

  

 مربوط به هر سنجندهNDVIول استخراج فرم : 1جدول شماره 

  سنجنده  فرمول استخراج

[MSS ٤ – MSS ٢] / [MSS ٤ + MSS ٢]  MSS  

[TM ٤ – TM ٣] / [TM ٤ + TM ٣]  TM

[ETM ٤ – ETM ٣] / [ETM ٤ + ETM ٣]  ETM+

[IRS ٣ – IRS ٢] / [IRS ٣ +IRS ٢]  IRS

دا ، ابتNDVIبه منظور کاهش اثرات اتمسفر در محاسبه 

حداقل ارزش هر باند از خود آن باند کسر شده ، سپس اقدام 

بنابراین فرمول کلی .  گردیدNDVIبه تولید و استخراج 

NDVIبه صورت زیر تغییر نمود:

NDVI = (Red – Red Min) – (NIR – NIR Min) / 
(Red – Red Min) + (NIR – NIR Min)  

  -1 ، 0، + 1نتیجه فرمــول باال، الیه اي با دامنه ارزشی 

است، این در حالی که در تحلیل مربوطه نیازمند به طیف 

بنابراین از طریق فرمول ذیل الیه هاي .  بودیم0تا + 1ارزشی 

NDVIبه این صورت که .  تولید شده، استاندارد گردیدند

 تعییـن NDVIحداقل و حداکثر ارزش موجود در هر الیه 

.یدندشـد و در فرمـول مربوطـه جـایگذاري گرد
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NDVI Normalize = (NDVI – NDVI Min) / 

(NDVI Max – NDVI Min)  

  

سپس به منظور تحلیل درست میزان تغییرات، ابتدا الیه ي 

  روستاهاي موجود در منطقه به صورت چشمی از روي 

  

تصویـر ماهواره اي بـه دو بخش جـلگه اي و کوهپایه اي 

 تهیه الیه حریـ سپس براي هر منطقه اقدام به. تقسیم گردید

در فواصل Zonal Statisticsجـهت اجـراي تحلیـل هاي

  . گردیدKm 10مختلف تا سقف 

بر اسـاس الیه هاي  Zonalدر مرحلـه بعد تحلیــل هاي 

نتایج اولیه . هاي تهیه شده اجرا گردیدندNDVIحریم و 

بیان گر این واقعیت بود که روستاهـاي بخـش جلگـه اي 

همچنین در . از خود نشان نمـی دهندنتایج معنـی داري 

بـخش کوهپایـه اي نیـز بسیاري از روستاها بـه دلیـل 

نزدیک بودن به یکدیگر و یا نزدیکی به جاده ها و مراکز 

 35لذا تعداد . جمعیتی، مناسب جهت این تحلیل نبودند

روستا در بخش کوهپایه اي شناسایی شد که نتایج معنی 

 هاي NDVIبنابراین میانگین . داري را نمایش می دادند

تولید شده در محدوده هاي زمانی مختلف، در فواصل 

مختلف از این روستا ها محاسبه شده و وارد محیط نرم افزار 

. گردیدExcelآماري 

ه محدوده اعداد به دست آمده بسیار نزدیک به از آن جایی ک

یکدیگر بود، به جهت سهولت در نمایش این اعداد به شکل 

نمودار، اقدام به استاندارد کردن این اعداد به روش زیر 

:گردید 

New Number = ((Number – Min) / (Min –
Max)) * ١٠٠  

  نتایج 

 پس از طی مراحل استخراج الیۀ شاخص نرماالیز شدة

پوشش گیاهی براي هر تصویر، اقدام به اجراي تحلیل هاي 

Zonal Statistics  در حریـم هاي متفـاوت فاصله از

  .روستاها گردید

این تحلیـل ها در ناحیـه جلگه اي منطقـه مورد مطالعـه 

از عمـده ترین دالیــل عدم . بیان گر نتایج معنـی داري نبود

تـوان به موارد ذیل معنی دار بودن تحلیـل هـاي فوق می 

  ] 1[:  اشاره نمود 

 وجود تراکم بسیار زیاد روستاها در ناحیه جلگه اي استان ●

گیالن

 این فاصله به کمتر "گاها( نزدیک بودن روستاها به یکدیگر●

.) متر هم می رسد300از 

   نزدیک بودن روستاها به مراکز جمعیتی●

 نزدیک در  وجود شبکه راههاي ارتباطی در فواصل بسیار●

. اطراف روستاهاي با تراکم باال

این در حالی بود که بر اساس نتایج به دست آمده روستاهاي 

موجود در بخش کوهپایـه اي نتایج معنی داري را نمایش 

از مهمترین دالیـل معنی دار بودن روستاهاي . مـی دادند

منطقه کوهستانی، دور بودن از مراکز جمعیتی، دور بودن از 

راه هاي ارتباطی و مهم تر از همه دور بودن نسبت به شبکه 

   ] 1[.یکدیگر می باشند

نتایج حاصل از شاخص پوشش گیاهی استخراج شده از 

١٩٧٥ MSSتصویر 

با توجه به بکر بودن منطقه و وجود پوشش گیاهی با تراکم 

بسیار باال در دوره مورد نظر، تراکم پوشش گیاهی با افزایش 

روستاهاي مورد نظر، یک افزایش پیوسته را فاصله از مرکز 

به این صورت که از فاصله ). 1 شمارهنمودار (نشان می دهد

 متر، این افزایش تراکم بسیار 500 متر تا فاصله 50

 متر تا 500این در حالی است که از فاصله . محسوس است

 ثابت " متر میزان افزایش تراکم پوشش گیاهی تقریبا1000

نبال آن میزان تراکم پوشش گیاهی تا فاصله به د. بوده است

 متري به طور چشم گیري افزایش داشته اما، از این 3500
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 متري کاهش میزان تراکم پوشش 5000فاصله تا فاصله 

گیاهی مشاهده مـی شود، که از عمـده ترین دالیل آن مــی 

تواند وجود برخی کاربري هاي دیگر نظیر کاربري کشاورزي، 

 اراضی ساخته شده نظیر جاده ها و  لکه هاي اراضی بایر و

روستایی پراکنــده و یا وجود خطاي احتمالی در تصویر این 

 میزان تراکم پوشش "به دنبال آن مجددا. سنجنده باشد

 متري افزایش یافته و بــه بیشتـرین 8000گیاهی تا فاصله 

میــزان خود می رسد و پس از این فاصله دوباره روند نزولی 

  .میزان پوشش گیاهی مشاهده می شوددر 

  
 بر اساس فاصله 1975 مربوط به سال NDVI تغییرات پراکنش:1 شماره نمودار

از روستاهـاي مناطق کوهپایـه اي

  

نتایج حاصل از شاخص پوشش گیاهی استخراج شده 

TM١٩٨٩از تصویر 

 تراکم پوشش گیاهی در این دوره با افزایش فاصله از مرکز 

رد نظر، یک افزایش پیوسته را نشان می روستاهاي مو

این در حالــی است که در فاصله ). 2  شمارهنمودار(دهــد

 متر اولیه کاهش میزان پوشش گیاهی دیده می 500 تا 50

شود که عمده ترین دلیل آن متفاوت بودن تاریخ اخذ این 

از فاصله . تصویر نسبت به سایر تصاویر مورد بررسی است

 NDVI به طور پیوسته میزان تراکم  متر به بعد،500

 متري این میزان به بیشترین 8000افزایش یافته و در فاصله 

این افزایش پیوسته در تراکم تاج . حــد خــود می رسد

پوشش در ازاي دور شدن از مناطق مسکونی، بیان گر 

کاهش تاثیر جوامع روستانشین در روند تخریب پوشش 

 8000در فاصله بعد از . باشدگیاهی منطقـه مــورد نظر می 

متر، میزان تراکم تاج پوشش دوباره روند نزولی را از خود 

  .نشان می دهد

  

  

  
 بر اساس فاصله 1989 مربوط به سال NDVI تغییرات پراکنش: 2 شماره نمودار

  از روستاهاي مناطق کوهپایه اي

نتایج حاصل از شاخص پوشش گیاهی استخراج شده 

٢٠٠٠ +ETMاز تصویر 

 متر با 500 تا 50میزان تراکم پوشش گیاهی در فاصله 

 3000سرعت زیادي افزایش یافته و از این فاصله تا فاصله 

متر سرعت افزایش تا حدودي کمتر شده اما، همچنان 

 تا 3000در فاصله .  وجود داشته استNDVIافزایش تراکم 

 ثابت بوده است، این در " متر تراکم تاج پوشش تقریبا5000

 یک NDVI متر به باال تراکم 5000ی است که از فاصله حال

روند رو به افزایش را نشان می دهد، به طوري که در فاصله 

  شمارهنمودار( متر به حداکثر میزان خـود می رسد8000

3.(  

  
 بر اساس فاصله 2000 مربوط به سال NDVI تغییرات پراکنش:3 شماره نمودار

  اياز روستاهــاي مناطق کوهپایــه 
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نتایج حاصل از شاخص پوشش گیاهی استخراج شده 

IRS٢٠٠٧از تصویر 

 تراکم پوشش گیاهی در این دوره با افزایش فاصله یک روند 

اما  ). 4 شمارهنمودار (افزایشی پیوسته را نشان می دهد

نکته حائز اهمیت در این دوره این است که بیشترین میزان 

تر و پس از این  م7000تراکم پوشش گیاهی در فاصله 

به دلیل .  مشاهده می شودNDVIفاصله، کاهش تراکم 

حاکم بودن شرایط خاص اقلیمی در جنگل هاي هیرکانی 

حوضه دریاي خزر، حتی فواصل زمانی چند روز در اخذ 

به . تصاویر ماهواره اي بر نتایج تحلیل فوق متاثر بوده است

ره همین دلیل میزان پراکنش تراکم پوشش گیاهی در دو

هاي زمانی مختلف مورد بررسی، از یک نظم خاصی تبعیت 

در فواصل خاص  NDVIبه این صورت که تراکم . نمی کند

در یک دوره افزایش و یا در دوره دیگر کاهش را نشان می 

.دهد

 بر اساس فاصله 2007 مربوط به سال NDVIپراکنش تغییرات :4نمودار شماره 

  از روستاهاي مناطق کوهپایه اي

MSS ١٩٧٥
TM ١٩٨٩

ETM+ ٢٠٠٠
IRS 2007

تهیه الیه هاي حریم از روستاها

 هندسی واجراي تصحیحات رادیومتریک
Zonalي لهایتحلي اجرا

تعیین و مدلسازي نغییرات پوشش گیاهی

استخراج رگرسیون خطی

Excelورود به محیط 

NDVIاستخراج الیه هاي 

بشناسایی و تعیین تصاویرماهــواره اي مناس

NDVIاستاندارد سازي الیه هاي

امکان سنجی و بررسی تجربیات جهانی و تعیین الگوریتم         

  هاي مربوطه

  

  پژوهش اجراي مراحل تیکل: 5 شماره نمودار

  
بر اساس فاصله از روستاهاي مناطق  NDVI تغییرات پراکنش: 6 شمارهنمودار

  کوهپایه اي

  بحث و نتیجه گیري

رسی تغییرات شاخص بر اساس نتایج حاصل شده از بر

NDVI بر اساس فاصله از مناطق روستایی، تراکم پوشش 

گیاهی در دوره هاي زمانی مختلف با گستره اي نزدیک به 
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یکدیگر با افزایش فاصله از روستاها، پیوسته افزایش یافته و 

.  متري به حداکثر خود می رسد8000 تا 7000در فاصله 

اکم پوشش گیاهی در به طور کلی از دالیل حداکثر بودن تر

 متر، می توان به موارد ذیل اشاره 8000تا 7000فاصله بین

  :نمود

 بکر بودن این محدوده از پوشش گیاهی خالص و دست ●

  .نخورده 

   دور بودن از سایر کاربري هاي رایج در منطقه     ●

 دور بودن از جاده هــا و مناطق مسکونی که امکان ●

حدوده را به حداقل می تخریب اراضی جنگلی در این م

  .رساند

به طور کلی با توجه به این اطالعات می توان چنین نتیجه 

در سالهاي NDVIگیري نمود که علت پایین بودن تراکم 

 وقوع پدیده خشکسالی و تاثیر عوامل اقلیمی 1975 و 1989

نظیر پایین بودن رطوبت و علت باال بودن نسبی تراکم 

NDVI نیز ترسالی بودن این دو  2007 و 2000در سالهاي

دوره و باال بودن رطوبت نسبی محیط در این سالها بوده 

البته وجود تفاوت چند روزه در تاریخ ثبت تصاویر . است

مورد بررسی نیز می تـواند از دیگـر عوامل ایجاد بـی نظمـی 

  .  هاي استخراجی باشدNDVIدر تراکـم 

  پیشنهادهاي تحقیق

مستعدی اراض دري اورزکش وي شهری اراض توسعه 

 حداقـل بــه و کاهـش منظور به هـاي کاربر نیا جهـت

 وی ستیز تنوع با مرتبطی طیمح ستیز خسارات رساندن

ي کاربر لیتبد و رییتغ ازی ناش ستیز طیمحي های آلودگ

.مختلفي ها

نییتع منظور به نیسرزم شیآماي ها طرحي اجرا 

 بر هیتک باي ا منطقه وی مل دگاهید ازی اراضی عیطب استعداد

  .منطقهی فرهنگ وی اجتماع -ياقتصاد ،یعیطب منابع

ی اراض تیریمدي برای تیریمد حیصحي الگوها ارائه

 حذف و کاهش قیطر از داریپا توسعه اهدافي راستا در

ی عیطب پوشش رییتغ در انسانی اصول ریغي ها دخالت

  .یاراض

يجلوگیر و جنگلی اراضی در حفاظتی هاي طرح 

.آنها کاربري تغییر از

منظور بهی جنگلی اراضی اصول و قیدق تیریمد 

 دام چراي از جلوگیري نیز و ها جنگل بیتخر ازي ریجلوگ

.جنگلی اراضی در ها

کاشت و منطقه دري دار جنگلي ها طرحي اجرا 

 درختان کردن نیگزیجا منظور به مناسبی جنگلي ها گونه

.یجنگلی اراض در شده قطع

وی محل جوامع فعال مشارکت نهیزم جادیا 

.یاراض نهیبه تیریمد در انیروستائ
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