
چكيده 
  در مناطق شهري افزايش جمعيت باعث تغيير كاربري اراضي كشاورزي به مسكوني، تجاري و صنعتي شده است. اين تغييرات 
باشند.  مي  محيط  دماي  افزايش  و  گياهي  پوشش  كاهش  همچون  شهري  زيست  محيط  روي  بر  ناخوشايندي  پيامدهاي  داراي 
تكنيك  رسد.  مي  نظر  به  ضروري  شهري  مناطق  در  مناسب  مديريتي  منظور  به  اراضي  كاربري  تغيير  اثرات  ارزيابي  بنابراين 
سنجش از دور ميتواند در يك زمان كوتاه اطالعات خوبي را در مورد تغييرات كاربري ارضي فراهم سازد. همچنين ميتواند جهت 
بررسي تغييرات گذشته كاربري ارضي و به منظور مديريت تغييراتي كه در آينده به وقوع خواهند پيوست، مورد استفاده واقع شود.

و  اي  ماهواره  اطالعات  از  استفاده  با  شهري  مناطق  اراضي  كاربري  تغييرات  نمايش  براي  روشي  ارائه  تحقيق،  اين  اصلي  هدف 
مطالعه  مورد  محلهاي  بعنوان  يزد  استان  در  مهريز  و  طبس  تفت،  اردكان،  شهرهاي  منظور  بدين  است.  دور  از  سنجش  تكنيك 
انتخاب گرديدند . جهت نمايش تغييرات زماني پوشش گياهي شهري از اطالعات باندهاي ماهواره لندست ETM+ در دو سال 
كيفي  تغييرات  بررسي  منظور  به  همچنين  شد.   محاسبه  سال  دو  براي   NDVI شاخص  مقدار  و  گرديد  استفاده   ١٣٨١ و   ١٣٦٩
بصورت  تحقيق  اين  نتايج  نهايت  در  شد.  بندي  طبقه  سرسبزي  مختلف  كالسهاي  به  شاخص  اين  عددي  مقادير  گياهي  پوشش 
نمودارهايي نشان داده شد كه بيانگر تغييرات كمي و كيفي پوشش گياهي در طي ١٢ سال براي هر يك محلهاي مورد مطالعه است.

بررسي اثرات زيست محيطي تغيير كاربري اراضي روي پوشش گياهي مناطق شهري 
با بكارگيري تكنيك سنجش از دور 

جالل عبداللهي
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزد   

 
محمد حسن رحيميان

 كارشناس مركز ملي تحقيقات شوري
كاظم دشتكيان
مهدي شادان 

مركز تحقيقات كشاورزي  و منابع طبيعي يزد    

مقدمه 
امروزه خالي شدن روستاها از جمعيت و تراكم آنها در 
مناطق شهري داراي اهميت مي باشد. برآوردهاي جديد 
در  جهان  جمعيت  درصد   ٤٥ از  بيش  كه  ميدهد  نشان 
شهرها زندگي مي كنند و تا سال ٢٠٣٠ اين نرخ جمعيت 
به بيش از ٦٠ درصد مي رسد[١]. توسعه صنايع و افزايش 
جمعيت سبب شده است تا بخش زيادي از زمين هاي 
كاربري  تغييرات  دستخوش  اخير  هاي  سال  در  شهري 
مناطق  در  تغييرات  اين  پيشرفت  و  افزايش  با  گردد. 
شهري، گستره اي از تغييرات زيست محيــطي ديــده 
نواحي  كاربري  تغيير  با  ارتباط  در  بيشتر  كه  شود  مي 

زراعي به مسكوني و صنعــتي است. كاهش مساحت 
زمين هاي زراعي حومه اي و تخريب پوشش گياهي در 
درون  توسعه  منفي  پيامدهاي  عنوان  به  شهري  مناطق 
شهري، ساختمان سازي، خيابان كشي و ساير فعاليتهاي 
مردم  زيست  محيط  بعنوان  شهرها  درون  در  مخرب 
در  رويه  اين  كنترل  و  است  توجه  مورد  آنها،  در  ساكن 
مناطق شهري بصورت موضوعي اساسي مطرح مي باشد.

پوشش گياهي در مناطق شهري از اين جهت حائز اهميت 
را  انرژي  تبادالت  و  محيطي  شرايط  تواند  مي  كه  است 
خورشيدي  تشعشعات  جذب  و  انتخابي  انعكاس  بوسيله 

واژه هاي كليدي: محيط زيست شهري، تغيير كاربري اراضي ، پوشش گياهي ،  سنجش از دور.
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كنترل نمايد[٢] و به عنوان عاملي موثر در كنترل آلودگي 
شود[٣]. معرفي  انسانها  سالمت  بر  تاثيرگذار  و   هوا 
 از روش هاي نويني كه امروزه جهت شناخت و كنترل 
پديده هاي شهري كه مي توان از آن بهره برد، داده هاي 
ماهواره اي و تكنيك سنجش از دور است. به اين منظور 
با  و  دور  از  سنجش  روش  اساس  بر  زيادي  پژوهشگران 
تاكيد بر شاخص درجه سر سبزي  يا NDVI   مطالعات 
خود را بر روي تغييرات پوشش گياهي در مناطق شهري 
انجام داده اند و به نتايج قابل قبولي دست يافته اند[٤]. 
تغييرات زماني كاربري اراضي كشاورزي در مناطق نيمه 
خشك هند را با استفاده از اطالعات ماهواره IRS تجزيه 
شاخص  مقادير  از  استفاده  با  وي  است.  نموده  تحليل  و 
زمينهاي  از  را  كشت  تحت  اراضي  محدوده   ،  NDVI

تغيير كاربري يافته، تفكيك و با بررسي سطح زير كشت 
زمينهاي   (١٩٩٦ تا  ساله(١٩٨٩   ٨ دوره  يك  در  اراضي 

است. كرده  شناسائي  را  كشاورزي  اهداف  براي  مستعد 
هدف از انجام اين تحقيق بكارگيري تكنيك طيف سنجي 
تغيير  و  تخريب  محيطي  زيست  پيامدهاي  بررسي  در 
كاربري اراضي و تعيين اثرات منفي آن روي تغييرات كمي و 
كيفي پوشش گياهي در شهرهاي مناطق خشك مي باشد.

مواد و روشها
- محل هاي مورد مطالعه

طبس   ، اردكان  شهرهاي  مطالعه  مورد  هاي  محل   
مورد  محدوده  كه  بودند  يزد  استان  در  تفت  و  مهريز   ،
بسته  خطوط  بصورت  شهرها  اين  از  يك  هر  در  نظر 
عرض  و  طول  گرديد.  تعيين  آنها  يك  هر  دور  اي 
محدوده  اين  از  يك  هر  مساحت  نيز  و  جغرافيائي 
است. آمده   ١ شماره  جدول  بصورت  شهري  هاي 

- طيف سنجي
تشكيل  پارامترهاي  تغييرات  ثبت  روشهاي  از  يكي   
آوردن  بدست  جهت  دقيق  بطور  زمين  سطح  دهنده 
وقت  صرف  و  صحرائي  عمليات  انجام  بدون   ، اطالعات 
از  منظور  همين  به  است.  سنجي  طيف   ، زياد  هزينه  و 

اطالعات ماهواره اي جهت بررسي تغييرات پوشش گياهي 
محلهاي مورد مطالعه استفاده گرديد. در اين تحقيق از 
مطالعه  مورد  مناطق  به  مربوط  لندست  ماهواره  تصاوير 
اين  سنجنده  شد.  استفاده   ۱۳۸۱ و   ۱۳۶۹ سالهاي  در 

جدول ١ : حدود جغرافيائي محلهاي مورد مطالعه

شكل ١ : نقشه تركيب رنگي مناطق مورد مطالعه مربوط به سال ١٣٨١ (الف) اردكان  (ب)تفت   (ج) طبس    
(د)مهريز
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است  باال  مكاني  و  طيفي  تفكيك  قدرت  داراي  ماهواره 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  مشابه  تحقيقات  اكثر  در  كه 
است. اگر چه سنجنده اين ماهواره براي مطالعه ساختار 
براي  ولي  باشد،   مي  محدوديت  داراي  شهري  محيط 
گياهي در اين مناطق مناسب است[۱].  بررسي پوشش 

- پردازش تصاوير
در اين تحقيق ، تطابق هندسي تصاوير سال ۱۳۶۹ با   
تصاوير سال ۱۳۸۱ مناطق مورد مطالعه كه داراي سيستم 
هماهنگ جغرافيائي بود در محيط نرم افزاري ILWIS و 
با استفاده از روش Afne صورت پذيرفت[۵]. سپس با 
بكارگيري  resampling روي باندهاي مربوط به سال 
۱۳۶۹، اندازه آنها با باندهاي سال ۱۳۸۱ مساوي شد[۶] 

    .

-  تعيين ميزان كمي و كيفي پوشش گياهي  
با  مطالعه  مورد  محلهاي  گياهي  پوشش  نقشه   
از  سنجش  تكنيك  و  اي  ماهواره  اطالعات  از  استفاده 
معروف  شاخص  از  منظور  اين  براي  گرديد.  تهيه  دور 
. است  زير  فرمول  مطابق  شدكه  استفاده   NDVI

(N D V I = ( N I R - R E D ) / ( N I R + R E D

ماهواره   ۳ باند   RED و  لندست  ماهواره   ۴ باند   NIR

آستانه  حد   ، فرمول  اعمال  از  پس  باشد.  مي  لندست 
سال  دو  هر  براي  شهرها  از  يك  هر  در  گياهي  پوشش 
سپس  شد.  ساخته  آنها  گياهي  پوشش  نقشه  و  تعيين 
شهرها،  از  يك  هر  گياهي  پوشش  مساحت  تعيين  با 
درصدي از مساحت مناطق مطالعاتي كه داراي پوشش 
و   ۱۳۶۹ سال  دو  در  آنها  مقادير  و   تعيين  بود  گياهي 
۱۳۸۱ با همديگر مقايسه گرديد. همچنين جهت بررسي 
مختلف  هاي  كالس  گياهي،  پوشش  كيفي  تغييرات 
سرسبزي (بدون پوشش، خيلي ضعيف، ضعيف، متوسط، 
پوشش  از  درصدي  و  تعريف  خوب)  خيلي  و  خوب 
گرديد  محاسبه  داشت  وجود  كالس  هر  در  كه  گياهي 
و مقايسه نتايج در دو سال ۱۳۶۹ و ۱۳۸۱ انجام شد .

نتيجه گيري
- تغييرات كمي پوشش گياهي:

در  گياهي  پوشش  كمي  تغييرات  بررسي  جهت    
نقشه  از  استفاده  با   ،(۱۳۸۱ و   ۱۳۶۹) سال   ۱۲ طي 
و   ۲ شماره  مطالعاتي(شكلهاي  مناطق  گياهي  پوشش 
دو  در  شهرها   از  يك  هر  گياهي  پوشش  مساحت   ،(۳
اين  نتايج  شد.  مقايسه  يكديگر  با  مطالعه  مورد  سال 
است. شده  داده  نشان    ۱ شماره  نمودار  در  مقايسه 

           (الف)                                 (ب)                           (ج)                            (د)
شكل ٢ : نقشه پوشش گياهي مناطق مورد مطالعه مربوط به سال ١٣٦٩  (الف) اردكان (ب)تفت

 (ج) طبس (د)مهريز

الف)                                 (ب)                          (ج)                              (د)
          شكل ٣ : نقشه پوشش گياهي مناطق مورد مطالعه مربوط به سال ١٣٨١  (الف) اردكان (ب)تفت

    (ج) طبس (د)مهريز
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  همانطوري كه مشاهده مي شود بيشترين تغيير مساحت 
تغيير  كمترين  و  اردكان  شهر  به  مربوط  گياهي  پوشش 
پوشش  مساحت  همچنين  است.  بوده  طبس  به  مربوط 
نكات  از  كه  است  يافته  افزايش  مهريز  شهر  در  گياهي 

جالب اين تحقيق مي باشد. 
در اين تحقيق تغييرات كيفي پوشش گياهي نيز بصورت 
مورد   ،  (NDVI هاي  (كالس  سرسبزي  درجه  تغيير 

بررسي قرار گرفته است. 

- تغييرات كيفي پوشش گياهي:
طي  در  گياهي  پوشش  كيفي  تغييرات  بررسي  جهت 
١٢ سال (١٣٦٩ و ١٣٨١)، شش كالس پوشش گياهي 
متوسط،  ضعيف،  ضعيف،  خيلي  گياهي،  پوشش  (بدون 
درصد  و  تعريف  سال  هر  براي  خوب)  خيلي  و  خوب 
از  يك  هر  براي  كالس  هر  به  يافته  اختصاص  مساحت 
شهر هاي مورد مطالعه محاسبه گرديد و اعداد حاصله با 
هم مقايسه شد. نتايج اين مقايسه در شهرهاي مختلف 

بصورت نمودارهاي شماره ٢ و ٣ نشان داده شده است.

نمودار ١ : تغييرات كمي درصد پوشش گياهي هر يك از شهرها در مساحت مورد مطالعه (١٣٦٩و١٣٨١ )

نمودار ٢ : طبقه بندي پوشش گياهي شهر هاي مورد مطالعه -  سال ١٣٦٩
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  همان طوري كه مشاهده مي شود در هر دو سال توزيع 
پوشش گياهي در سه شهر نسبتًا خشك اردكان ، طبس 
و مهريز به گونه اي است كه كالس «ضعيف» بيشترين 
در  اين  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را  پوشش  مقدار 
صورتي است كه شهر تفت با آب و هوائي متفاوت ، داراي 

پوشش گياهي بيشتري در كالس «خوب» مي باشد. 
دقيقتر  بررسي  به  مطالعه  مورد  شهرهاي  از  يك  هر  در 
تغييرات كيفي و كمي پوشش گياهي پرداخته شده كه 

به شرح زير است.
مساحت  به  شود  مي  مشاهده  كه  همانطوري  اردكان: 
اراضي بدون پوشش گياهي در اين شهر افزوده شده است 
كه دليلي بر تغيير كاربري اراضي كشاورزي به مسكوني 
و تجاري است. همچنين تغييرات كيفي پوشش گياهي 
به گونه اي است كه از درصد مساحت كالسهاي خيلي 
خوب، خوب و متوسط كاسته شده و به درصد مساحت 
كالسهاي ضعيف و خيلي ضعيف افزوده شده است. اين 
مساله بيانگر تغييرات منفي پوشش گياهي از نظر كيفي 

است.
تفت: در اين شهرستان عمده تغييرات مساحت پوشش 
گياهي مربوط به كالسهاي خيلي خوب و خوب مي باشد 
خيلي  كالس  مساحت  در  كاهش   با  همزمان  بطوريكه 
خوب به مساحت كالس خوب اضافه شده است . تغييرات 

در بقيه كالس هاي پوشش گياهي روندي كند و يا ثابت 
از خود نشان مي دهند.

طبس  شهرستان  در  گياهي  پوشش  كيفيت  طبس: 
شهرستان  اين  در   . است  توجهي  قابل  تغييرات  شامل 
مساحت پوشش گياهي در كالسهاي خيلي خوب، خوب 
هاي  كالس  ولي  است  داشته  زيادي  كاهش  متوسط  و 
ضعيف و خيلي ضعيف افزايش مساحت قابل مالحظه اي 
پيدا كرده اند. آنچه مسلم است تغييرات كيفيت پوشش 
مسير  در  و  نبوده  مطلوب  طبس  شهرستان  در  گياهي 
رشدي منفي قرار گرفته است. اين روند بر خالف تغيير 
كمي پوشش در اين شهرستان مي باشد. بطوريكه كميت 
پوشش اين شهرستان در طي ۱۲ سال بصورت ثابت باقي 

مانده است.
مهريز : نكته جالب توجه در مورد شهرستان مهريز بهبود 
است. همانطوري  منطقه  پوشش گياهي در اين  كيفيت 
تا   ۱۳۶۹ سالهاي  درطي  دهند  مي  نشان  نمودارها  كه 
۱۳۸۱ از مساحت كالس بدون پوشش كاسته شده است 
كه نشان دهنده افزايش اراضي تحت كشت يا فضاي سبز 
مساحت  از  همچنين  باشد.  مي  منطقه  اين  در  شهري 
پوشش گياهي در كالس خيلي ضعيف كاسته شده، در 
و  متوسط  ضعيف،  گياهي  پوشش  با  كالسهاي  حاليكه 
خوب افزايش مساحت داشته اند. بنابراين در شهرستان 

نمودار ٣ : طبقه بندي پوشش گياهي شهر هاي مورد مطالعه -  سال ١٣٨١
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مهريز تغييرات كيفيت پوشش گياهي در طي ۱۲ سال 
روندي مثبت و رو به رشد داشته است. 

بحث
-  با مقايسه نتايج مشاهده مي شود كه افزايش كميت 
اين  كيفي  بهبود  بيانگر  منطقه  يك  در  گياهي  پوشش 
پوشش نمي باشد. بطوريكه در شهرستان طبس عليرغم 
اينكه داراي كميت ثابتي از پوشش گياهي در طي ۱۲ 
سال بوده ، كيفيت پوشش گياهي در اين منطقه به شدت 
تغييرات  و  گرفته  قرار  اراضي  كاربري  تغيير  تاثير  تحت 
منفي از خود نشان داده است. در مقابل شهرستان مهريز 

افزايش كيفيت و كميت را بطور همزمان داشته است.
شديد  تغيير  و  شهرنشيني  فزاينده  رشد  به  توجه  با   -
زماني  تغييرات  بررسي   ، مناطق  اين  اراضي  كاربري 
پوشش گياهي در مناطق شهري از راهكار هاي مهم در 
بطوريكه  است.  مناطق  اين  بر  صحيح  مديريتي  اعمال 
آنها  كاربري  تغيير  و  شهري  گياهي  پوشش  تخريب  از 
جلوگيري شود و توسعه مرزهاي شهري به سمتي پيش 
رود كه پوشش هاي گياهي مورد تخريب  واقع نشوند. 
همچنين با توجه به وسعت اين گونه مناطق ، استفاده 
از سنجش از دور جهت انجام اين كار ضرورتي اجتناب 

ناپذير است كه بايستي به آن توجه خاص شود.
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