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و ارتباط آن با بارندگی با استفاده  (NDVI)بررسی تغییرات پوشش گیاهی 

 )مطالعه موردی: شهر تفت در استان یزد( از سنجش از دور

 
 3محمدسعیددهشیری ،2یکاحسان بی ،*1دهشیریحسین محمد

  Hossein.dehshiri@gmail.com یزددانشگاه آزاد اسالمی واحد  GIS دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و -1

    Ehsan_beiky@yahoo.com  یزددانشگاه آزاد اسالمی واحد  GIS دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و -2

  M.s.dehshiri@gmail.com ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزددانشجوی کارشناسی  -3  

 

 : چکیده
 امروزه سنجش از دور نقش و جایگاه ویژه ای در مطالعات منابع طبیعی و به خصوص مطالعات پوشش گیاهی دارد. با استفاده از سنجش از

 توان اطالعات پایه را در مورد زمین استخراج و منابع طبیعی زمین را به درستی مدیریت کرد. دور می

در چند دوره زمانی با استفاده از داده های  NDVIبه منظور تعیین میزان تغییرات پوشش گیاهی اقدام به تهیه و استخراج الیه های 

معیار مناسبی برای تشخیص  NDVIشد. که شاخص  OLI 2013-2014و  ,ETM+ 2002 TM 2000-2002-2010-2011سنجنده 

شادابی، میزان تنش گیاهی ناشی از کم آبی و نیز تراکم و کیفیت گیاهان سبز است. نوسان و تغییر سال به سال بارندگی از عوامل عمده 

 دهد. ای است که پوشش گیاهی را تحت تأثیر قرار می

و بارش به وسیله ی تجزیه رگرسیون خطی ساده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله  تولید شده NDVIرابطه بین مقادیر 

و ارتباط آن با بارندگی در مناطق خشک ونیمه خشک به درستی جوابگو نخواهد بود  NDVIنشان از این است که ضریب پوشش گیاهی 

یبا ارتباط زیادی با تغییر پوشش گیاهی ندارد ولی در مناطق چون بارندگی در آن منطقه کم است یا درصد رطوبت باال است وتقر

کوهستانی که میزان بارندگی بیشتر است ارتباط بین بارندگی وتغییر پوشش گیاهی زیاد است وتفت منطقه مورد مطالعه ما جزو منطقه 

Rگرسیون خطی مقدار و معادله ر 4آیدکه تحت تاثیر شرایط گرم و خشک قرار دارد ودر شکل کوهستانی به حساب می
نشان از داشتن  2

  همبستگی متوسط داده ها است.

 
 .شاخص پوشش گیاهی ، سنجش از دور ، سنجنده ، بارندگی ، رگرسیون خطی کلمات کلیدی:

 

 :مقدمه
ی اطالعات ماهواره ای به دلیل ویژگی هایی مانند تصویر برداری مکرر در فواصل زمانی کوتاه، چند طیفی بودن، پوشش زمین

تواند به عنوان وسیله ای مفید وسیع، افزایش روز افزون توان تفکیک و تشخیص پدیده ها و به روز و قابل دسترس بودن، می

استفاده از فناوری برای بررسی تغییرات دوره ای یک پدیده، مطالعات کاربری، پوشش گیاهی، مدیریت اراضی و . . . به کار رود. 

، سامانه های اطالعات جغرافیایی برای مدیریت، بازسازی، بهسازی و مدل سازی تغییرات های مناسب نظیر: سنجش از دور

با توجه به مشکالت بررسی های زمینی، در این تحقیق از روش های دور سنجی  رسد.پوشش گیاهی ضروری به نظر می

  استفاده شد.

تهیه نمود. سیستم های اطالعات  (RS)دور  توان توسط تکنیک های سنجش ازالیه های اطالعاتی دقیق و مطمئن را می

به عنوان یک تکنیک رایانه ای با استفاده از الیه های اطالعاتی موجود، مدیریت این الیه ها و تلفیق آنها با  (GIS)جغرافیایی 

 یکدیگر برای نیل به اهداف مذکور و توسعه احیاء منابع طبیعی را به عهده دارد. 
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فاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، وجود و توسعه پوشش گیاهی است و استفاده از عملیات یکی از شاخص های مدیریت ح

کند تا بتوان سریعتر و زمینی برای آگاهی از آن کاری وقت گیر و پر هزینه است. بنابراین استفاده از فناوری های نو کمک می

 . آسانتر به مقصود رسید

باشد. به ویژه که در بخش اهان در طبیعت از اولویت و حساسیت خاصی برخوردار میشناخت جوامع گیاهی با توجه به نقش گی

 . (1380)کنت و کاکر وسیعی از سطح کره زمین با جمعیت های انسانی به طور گسترده ای جوامع گیاهی را تغییر داده اند 

ش این وضع شده و عده ای دیگر تغییرات عده ای از دانشمندان عقیده دارند که استفاده مفرط از منابع طبیعی موجب پیدای

 . (1348)میمندی نژاددانند آب و هوایی و قهر طبیعت را عامل آن می

باشد. این مسأله همراه با بررسی منابع زمینی با استفاده از روش های سنتی معموأل زمان بر و مستلزم هزینه های زیاد می

است تا متخصصان برای یافتن روش های سریع و دقیق با استفاده از سرعت، پویایی و تحویل پدیده های زمینی سبب شده 

فنون پیشرفته تالش بیشتری نمایند. فن سنجش از دور و بهره گیری از اطالعات ماهواره ای و نیز سامانه های اطالعات 

 گیاهی پوشش قشهن (1996) همکاران وDymond (1371)شکویی باشند. جغرافیایی از جمله فناوری های مورد استفاده می

 برنامه و محلی مدیران برای را نقشه این ایشان. نمودند تهیهTM  ماهواره لندست های داده از استفاده با را گیسبورن منطقه

 . است مناسب ندانسته تحقیقاتی اهداف برای پایه نقشه عنوان به را آن از استفاده ولی دانسته، مفید ای هقمنط ریزان

 شاخص های از تلفیقی استفاده بر مبتنی را مدلی الذکر، فوق محدودیت های مشکالت و حل ضرورتاساس  بر تحقیق حاضر

 نقشه تهیه جهت تحقیق تبیین این اجرای از هدف می کند. مطرح گیاهی پوشش بر مؤثر محیطی فاکتورهای و مختلف گیاهی

 یابی دست وهمچنین (GIS) العات جغرافیاییاط سیستم و (RS)دور  از های سنجش تکنیک از گیری کار به با گیاهی پوشش

انواع  .است بوده نظر مورد گیاهی ترکیب برای مناسب های شاخص از استفاده با ماهواره ای اطالعات پردازش چگونگی به

مختلفی از شاخص های پوشش گیاهی به منظور پایش و نظارت پیوسته پوشش گیاهی توسعه یافته اند. بیشتر این شاخص ها 

اس وجود تفاوت در بازتاب طیف الکترومغناطیسی پوشش گیاهی در طول موج های قرمز و مادون قرمز نزدیک طراحی بر اس

میکرومتر( به دلیل جذب توسط رنگیزه های موجود در برگ  7/0-6/0گردیده اند، انعکاس در محدوده طول موج قرمز ) حدود 

 9/0-8/0ن انعکاس در محدوده طول موج مادون قرمز نزدیک )حدود گیاهان )عمدتأ کلروفیل( بسیار کم است. از طرفی میزا

 میکرومتر( به علت جذب کم توسط برگ های گیاهان، بسیار زیاد است.

 یا باند نظیر در پیکسلهای با باند یک پیکسلهای بین حسابی عملیات نوعی انجام از عبارتست ساده بیان به گیاهی شاخص های

 طراحی شاخص های مختلفی دنیا در این زمینه در ماهواره ای تصاویر در موجود اطالعات زسازیبار جهت دیگر طیفی باندهای

تحقیقات زیادی در زمینه استفاده سنجش از دور برای تعیین درصد پوشش گیاهی گرفته اند.  بکار آنرا مختلف محققین و شده

اطالعات تک باند ها و تعیین بهترین آن ها جهت نمایش  در مناطق مختلف انجام شده است. مطالعات اولیه بر پایه استفاده از

درصد پوشش گیاهی بوده است. به عنوان مثال نتایج تحقیق انجام گرفته توسط واحدی نشان داد که درصد پوشش گیاهی 

فوق تخمین توان نتیجه گرفت که با استفاده از باند های رابطه معنا داری دارد و می TM4و  TM3مورد مطالعه با باند های 

 پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه امکان پذیر است. 

 پرداخته یزد استان در نیر منطقه در شاخص 18 گیاهی، پوشش مختلف شاخص های ارزیابی به 1378 سال در زاده خوانین

 هستند قرمز مادون و قرمز های باند شامل که شاخص هایی کلی طور به که است داده نشان تحقیق این از حاصل نتایج .است

 دارند.  گیاهی پوشش تاج با بیشتری همبستگی

 از ماهواره ای لندست اطالعات از استفاده با جازموریان منطقه گیاهی پوشش درصد نقشه تهیه جهت) 199٥ )خواجه الدین

 اراید گیاهی پوشش با NDVI شاخص تنها بین شاخص ها از که رسید نتیجه این به و نمود استفاده گیاهی شاخص های

 . تهیه نمود درصد 6٥ دقت با را نظر مورد نقشه آن از استفاده با و است همبستگی



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 3 

بدین منظور استفاده از شاخص های گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره ای توصیه شده است. شاخص های گیاهی از ترکیب باند  

تواند راین استفاده از شاخص های گیاهی میهای مختلف بدست آمده و با تراکم پوشش گیاهی رابطه ای نزدیک دارند. بناب

 باشد. می NDVIاطالعات مفیدی را درباره پوشش گیاهی ارائه نماید. یکی از شاخص های گیاهی معروف، شاخص 

به سالمت و شادابی گیاه و همچنین مؤلفه های وابسته به آن مانند  NDVI بررسی های مختلف نشان داده است که شاخص

 (1388)کتاب علوی پناه.ی بسیار وابسته است. تراکم پوشش گیاه

 توانمی نمونه عنوان به که است شده انجام دنیا سطح در فراوانی مطالعات نیز گیاهی پوشش تغییرات روند بررسی بحث در

  .نمود اشاره Larrson (2002) توسط لندست های ه داد از استفاده با سودان شرق در اراضی پوشش تغییرات بررسی به

 گرفته نظر کوهستانی در نواحی در انداز چشم مکانی ناهمگنی کنترل کننده مهم فاکتور یک عنوان به اغلب فیزیکی حیطم

  مربوط آن توپوگرافی با تنوع تقریباً مرتفع کوهستانی محیط یک در گیاهی جغرافیایی پوشش پراکنش که آنجا از شود.می

توزیع  برای ورودی های مشخصه عنوان به جهت شیب و شیب ارتفاع، قبیل از فیزیوگرافی رو پارامترهای این از شودمی

  ).Hoersch et al) 2002 ..مهم هستند کوهستانی اندازهای چشم در گیاهی پوشش

 آنالیز از آمده بدست اساس نتایج باشد. برمی ارتفاع اختالف کوهستانی در بخش گیاهی پوشش تغییرات در اساسی عامل

بیشترین اثر را روی تغییرات پوشش گیاهی دارد.  شیب بارندگی، ارتفاع، ترتیب به محیطی میان عوامل از اصلی های مولفه
  (.1371 )آذرنیوند،

 ارتفاع مانند خاك و گیاهی پوشش تغییر هادر دامنه جهت و شیب قبیل از توپوگرافی که عوامل است شده بیان تحقیقی در

 .( 1374)مرادی،  نیستند مؤثر

 مهمترین از یکی باشد. شیب تأثیر گذار گیاهی پوشش و وفور تنوع، در تواندمی توپوگرافی دیگری عوامل ارتفاع کنار در

 و شعبانی( باشد اثرگذار گیاهی پوشش بر نوع تواندمی گرادیان یک طول در آن تغییرات که توپوگرافیک است عوامل

 .(1389همکاران،
 هر از کاملی زمینه شناخت تواندمی گیاهی های پوشش این ساختار بر ل مؤثرعوام و گیاهی های پوشش اصولی شناخت لذا

  .نماید ایجاد حیث

به  2000 -1860در پژوهشی دیگر در ایالت مونتانا در کشور امریکا تغییرات کاربری اراضی در این منطقه در طی سال های 

ازی شامل پارامتر های محیط زیستی، اقتصادی صورت خطی مدل سازی گردید، پایگاه داده ایجاد شده جهت این مدل س

اجتماعی و اطالعات تغییر مکانی بود که تلفیق این مجموعه عظیم داده ها، تغییرات پیوسته اراضی کشاورزی و جنگلی به 

فصول  نوسانات بارش و پراکنش نامنظم باران در طیداد. کاربری های شهری و یا سایر انواع کاربری های کشاورزی را نشان می

 مناطق ، این باالی رطوبتی به محدودیت توجه از عوامل عمده ای است که پوشش گیاهی را تحت تأثیر قرار داده است و با

متوسط بارش کشور باشد. می توجه مورد مرتعی های عرصه این پوشش و تولید میزان تعیین در عنوان اقلیمی به بارندگی

بررسی  ن است و این میزان نیز از توزیع زمانی و مکانی مناسبی برخوردار نیست.کمتر از یک سوم متوسط بارش ساالنه جها

کشور تحت تأثیر خشکی وکم آبی  1383و 1378دقیق تر در دهه ی اخیر نیز گویای این است که در فاصله ی سال های 

  داشته است.درصد کاهش  4٥حدود 1380و1378شدید قرار گرفته است. به طوری که بارش ساالنه طی سال های 

شهر نیر و همچنین بررسی ارتباط بارش روی انواع پوشش  ارتفاعی طبقات در گیاهی های جامعه بررسی این مطالعه از هدف

 های گیاهی و نسبت اثر گذاری به سایر عوامل تأثیر گذار روی پوشش گیاهی است. 
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 مواد و روش ها:
 

 منطقه مورد مطالعه : -1-2

درجه و  30و  یطول شرق قهیدق 18درجه و  ٥4تا  قهیدق 16درجه و  ٥3رکز تا غرب استان در حد فاصل م نیشهرستان تفت ب

 20 یبیواقع شده است. مرکز شهرستان تفت، شهر تفت بوده که در فاصله تقر یعرض شمال قهیدق ٥6درجه و  31تا  قهیدق ٥8

 دارد. قرار)مرکز استان(  زدیشهر  یجنوب غرب یلومتریک

و صدوق از غرب و جنوب به شهرستان ابرکوه و از جنوب و جنوب شرق به  زدی یشهرستان از شمال به شهرستانها نیا: محتوا

 یشهرها گریخنک نسبت به د ییکوه از آب و هوا ریش یها قرار گرفتن در دامنه لیو به دل گردد. یمحدود م زیشهرستان مهر

و  ریگرمس بیکه به ترت یو بخش جنوب ی: بخش شمالشود یم لیخش تشکاز دو ب یاستان برخوردار است. شهر تفت به طور کل

که اکثر  خیسرشناس تار سندهیو نو اصرشناس مع خیتار ،یزیپار یباستان می. دکتر محمد ابراهشوند یم دهینام ریسردس

و  یالقیی یا ت منطقه. تفداند یآن م یریکو یاست، نام شهر تفت را منسوب به گرما رانیا ریکو خیدر باره تار شیها نوشته

که منطقه  شود یاحتمال داده م ،یخیتار اتیمنطقه و کشف تیبلند مدت است که با توجه به موقع یا نهیشیبا پ یتابستان

گرم  یرا داراست. واژه تفت، به معن یخیاثر تار 1200از  شیخطه ب نیاست. ا تفت از زمان قبل از اسالم وجود داشته یمعمو

 4٥3٥7بالغ بر  یتیمربع جمع لومتریک 6000از  شیب یاست. شهرستان تفت با وسعت آمده وهیو طبق م سبد یشدن با به معن

 نیکرد، ا ادیبه عنوان بام استان  توان ینقطه استان قرار دارد و از آن م نیراست.  تفت در بلندت داده ینفر را در خود جا

و ارتفاع  ینزوالت جو لیواقع شده که به دل ایمتر از سطح در 407٥تا  1200ارتفاع  نیب رکوهیشهرستان در کنار ارتفاعات ش

 یمعرف زدیاستان  یالقییاز مناطق  یکیشهرستان به عنوان  نیمروست و ابرکوه، ا یرهایکو نیمناسب و واقع شدن در ب

 مردم تفت کشاورز و باغ دار هستند شتریب هیبا توجه به استعداد ناح شود، یم
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در استان یزد تفتمنطقه مورد مطالعه  :1شکل
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  مشخصات تصاویر مورد مطالعه: -2-2

بدست آمده  LANDSAT از ماهواره ی OLIو  +ETMو TM با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده های  NDVI  شاخص

 است. 

گیرد ودر این سنجنده میکرون را در بر می ٥0/12تا  4٥/0ده طیفی روز و محدو 16باند و زمان بازگشت  7با  TMسنجنده 

تا  76/0میکرومتر و باند مادون قرمز نزدیک با پهنای باند 69/0تا  63/0از باند قرمزبا پهنای  NDVI برای محاسبه شاخص

 میکرومتر از تصاویر استفاده گردید. 9/0

  ETM+  روز و محدوده طیفی و پهنای باند های قرمز و مادون قرمز نزدیک  16باند و زمان بازگشت  8سنجنده ای که دارای

 یکی است.  TMآن با سنجنده 

گیرد که محدوده میکرون را در بر می ٥1/12تا 43/0روز و محدوده طیفی  16باند و زمان بازگشت  11دارای  OLI سنجنده

 شد. بامیکرون می 88/0تا 0/NIR ،8٥میکرون و  67/0تا Red  ،64/0طیفی 
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   landsat 8  تصویر رنگی کاذب از منطقه کلی مورد مطالعه با استفاده از ماهواره :2شکل 

 

 دتصویر رنگی کاذب از منطقه تفت استان یز :3شکل 
 

 

 روش مطالعه:  -3-2

یکی  NDVIباشد که شاخص نرمال شده گیاهی یکی از روش های شناسایی پوشش گیاهی استفاده از شاخص های گیاهی می

 از آن ها است. 

  NDVI =(NIR –Red) / (NIR + Red) رز و همکاران این شاخص را بدین گونه ارائه کردند:     
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باشد. از نظر تئوری مقدار این مقدار بازتاب در باند قرمز می Redمقدار بازتاب در باند مادون قرمزو  NIRکه در این معادله 

( میل 6/0 -3/0+ )1دار این شاخص برای پوشش گیاهی متراکم به سوی عدد متغیر است. مق -1+ و 1شاخص در محدوده 

 . کندمی

 در و مختلف فواصل در روستاها، اطراف در طبیعی پوشش تخریب میزان تعیین پژوهش، از بخش این در انتظار مورد هدف

 اثبات جهت زیر مراحل براینباشد بنامی  NDVIگیاهی پوشش شده نرماالیز شاخص روی از بررسی مورد زمانی های دوره

   الیه و ، گرفته قرار مربوطه در فرمول قرمز مادون و قرمز باندهای ، NDVI استخراج منظور به .گردیدند اجرا ادعا این آماری

NDVIگردید. استخراج تصویر هر برای  
 

 از سنجنده های مورد استفادهNDVI فرمول استخراج: 1جدول 

 

ج                            فرمول استخرا  سنجنده      

MSS [MSS ٤ – MSS 2] / [MSS ٤ + MSS 2] TM [TM ٤ – TM ٣] / [TM ٤ + TM ٣] 

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

IRS,
OLI 

[IRS ٣ – IRS ٢] / [IRS ٣ +IRS ٢] 

[OLI 5 – OLI ٤] / [OLI 5 + OLI ٤] 
 

 

 

 و تولید اقدام به سپس شده، کسر باند آن خود از باند هر ارزش حداقل، ابتدا NDVIسبه محا در اتمسفر اثرات کاهش منظور به

 نمود:  تغییر زیر صورت به NDVI کلی فرمول گردید. بنابراین NDVI استخراج

 

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

 +1 طیف ارزشی به نیازمند  مربوطه تحلیل در که حالی در این ، است  -1و  0+، 1ارزشی  دامنه با ای الیه باال، فرمول نتیجه

 حداکثر و حداقل که صورت این به د.گردیدن استاندارد شده، تولید NDVI های الیه ذیل فرمول طریق از بنابراین  م.بودی 0 تا

 گردیدند . جاگذاری مربوطه فرمول در و شد تعیین NDVI الیه هر در موجود ارزش

 
NDVI Normalize =(NDVI – NDVI Min) / (NDVI Max – NDVI Min) 

 
در این پژوهش یکی از عوامل هواشناسی یعنی بارش برای محدوده مورد مطالعه استخراج گردید و با شاخص گیاهی در معادله 

ردترین روش در بین تکنیک های آماری است. توان گفت تحلیل رگرسیونی، پرکاربمیرگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفت. 

 باشد: شمایی کلی و خالصه شده از یک تحلیل رگرسیونی ساده به صورت زیر می

زند که یک رابطه به شکل زند که بین دو متغیر نوعی ارتباط وجود دارد، در حقیقت حدس میدر ابتدا تحلیل گر حدس می

پردازد و این داده ها را به صورت نقاطی ع آوری اطالعات کمی از دو متغیر مییک خط بین دو متغیر وجود دارد و سپس به جم

کند. در صورتی که نمودار نشان دهنده این باشد که داده ها تقریباً )نه لزوماً دقیق( در امتداد در یک نمودار دو بعدی رسم می

 + y=axشود: خطی به صورت زیر نمایش داده مییک خط مستقیم پراکنده شده اند، حدس تحلیل گر تأیید شده و این ارتباط 

b که در آنa  عرض از مبدأ وb  .شیب این خط است 
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-به منظور کاهش اثر عوامل ناخواسته روی اطالعات پوشش گیاهی و همچنین افزایش اطالعات مربوط به پوشش گیاهی، می

یاهی ایجاد کرد که هدف از ایجاد آن پیش بینی توان حداقل دو باند را ترکیب کرده و شاخص مرکبی به نام شاخص پوشش گ

و ارزیابی برخی ویژگی های پوشش گیاهی مانند خصوصیات تاج پوشش، بیومس )زیتوده(، تولید، سطح برگ یا درصد پوشش 

. باشد. سه ویژگی مهم برگ مانند کلروفیل، ساختار فیزیولوژیکی و میزان آب، اثر مهمی در بازتاب طیفی آن داردگیاهی می

تواند به متمایز ساختن پوشش گیاهی از سطح آب و خاك بنابراین ترکیب باند های طیفی نور مرئی و مادون قرمز نزدیک می

توان به شاخص های مبتنی بر عملیات حسابی کمک کند. تمامی شاخص های پوشش گیاهی متداول در سنجش از دور را می

 بر محاسبات تبدیل عمودی طبقه بندی کرد. )جمع، تفریق، ضرب و تقسیم( و شاخص های مبتنی 

اعتماد از  در مناطق خشک و نیمه خشک، ترکیب پیچیده نوع خاك، آثار جوی و پوشش گیاهی، امکان استخراج اطالعات قابل

کند. بنابراین همواره تالش در صد جلوگیری می 30داده های ماهواره ای را کاهش داده و از تشخیص پوشش گیاهی کمتر از 

 ده تا شاخص های پوشش گیاهی که قادرند آثار نا خواسته عواملی مانند خاك زمینه را کاهش دهند، ارائه شود. ش

شود. در ( به هر باند تصویر رنگی ساخته میRGBاز ترکیب سه باند مختلف و اختصاص هر رنگ اصلی قرمز ، سبز و آبی )

شود. در رنگ سبز به باند قرمز و رنگ آبی به باند سبز نسبت داده می ( رنگ قرمز به باند مادون قرمز،FCCتصویر رنگی کاذب )

نتیجه پوشش گیاهی که حداکثر بازتاب را در باند مادون قرمز دارند به رنگ قرمز، آب به رنگ آبی و خاك لخت به رنگ های 

 شود. خاکستری دیده می –قهوه ای 

و هیستوگرام باند های استفاده شده تشابه ظاهری داشته باشند،  اگر تصاویر رنگی کاذب به طور مناسب و صحیح تهیه شده

تصاویر حاصله زیبا بوده و قابلیت تفسیر باالیی خواهند داشت. هدف از انتخاب باند های مناسب برای ساخت تصاویر رنگی، به 

 حداقل رساندن داده های کم ارزش و استفاده حداکثر از اطالعات مفید است. 

العات از تصاویر مادون قرمز حرارتی، مفسر باید نخست با روش های بارز سازی و پردازش تصاویر آشنایی برای استخراج اط

 داشته باشد و دوم اصول و روش های تفسیر را بداند. 

ها NDVI شود. برای کالیبره کردن در شاخص های پوشش گیاهی در اصل از باند های مرئی و مادون قرمز نزدیک استفاده می

نده های مختلف از اندازه گیری اسپکترومتر و رادیومتر روی تاج پوشش های مختلف گیاه، رنگ و خاك استفاده شده و سنج

خطی بسیار قوی  کردند و نتایج نشان داد که رابطهسنجنده های مختلف را بررسی  NDVIاست. آنها با مشابه سازی روابط بین 

 قرار است. بین آنها بر 46/0باالتر از  R2با ضریب تعیین 
 

 نتیجه گیری:
یکی از مزایای شناخت منابع طبیعی به روش دور سنجی، صرفه جویی در وقت است به نحوی که مدت زمان الزم برای تهیه 

 دهد. مزیت دیگر آن، قدرت تفکیک باالی تصاویر ماهواره ای است. نقشه رقومی را کاهش می

-می آغاز صورت برف به بیشتر سنگین های بارش آن کنار در و شودیشروع م آذرماه در یخبندان مطالعه مورد منطقه در

 این مقدار هآغاز شده ک منطقه در بهاری های باران بارش فروردین، در شدن هوا گرم با دارد. ادامه نیز اسفندماه تا و گردد

 دو به منطقه بارش اساس این رب خواهد بود منطقه خشک دوره آغاز خردادماه که یابد، به گونه ایمی کاهش تدریج به بارش

که  ماه اسفند تا رآذ مؤثر دهد. دورهمی راپوشش منطقه ساالنه بارش از درصد 90 مجموع در که شود،تقسیم می اصلی دوره

 رویش ماه اصلی عنوان به که است ماه فرودین بارش دوم، دورهو اختصاص دارد دوره این به منطقه بارش درصد 70 به قریب

 بارد. ماه می این در نیز سالیانه بارش درصد 20 باشدکهمی

پوشش  با را همبستگی بیشترین عوامل، سایر به بارندگی نسبت باشد، میلیمتر ٥00 از کمتر ساالنه بارندگی که مناطقی در

  .باشدمی کننده تعیین عامل خاك باشد، رطوبت میلیمتر ٥00 بیشتر از بارندگی که مناطقی در دارد و گیاهی



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 9 

 رشد شروع زودرس سبب زمستان از مانده جای به رطوبت کنار ماه در اسفند در محیط دمای موقتی افزایش سالها از بعضیدر 

قرار       سرمازدگی معرض خطر در را رسته تازه گیاهان ماه، این در یخبندان وبروز دما مجدد کاهش که گرددمی گیاهان در

  .شد خواهد مجدد رویش در د،تولی افت شدید سبب نیز امر این و دهدمی

باالترین مقدار ودر سال  1392ساله نشان داد که میزان پوشش گیاهی در سال 7بررسی مقادیر پوشش گیاهی طی دوره 

به پایین ترین مقدار خود رسید. وبا مشاهده نواسان های بارش در دوره های مختلف و مقایسه آنها باتغییرات مقادیر  1380

 باشد.گویای ارتباط منطقی بارش دوره آذر تا اسفند با تولید کل منطقه می(NDVIپوشش گیاهی)

که در ساخت پوشش گیاهی به کار رفته به ترتیب روی درصد پوشش گیاهی به  R , NIRدرنتایج نشان داده شده که باند 

ز سطح دریا اثر معنی داری صورت مثبت ومنفی تأثیر گذار است ودیگر عوامل محیطی تأثیرگذارمانند شیب منطقه وارتفاع ا

 دارند.

 گیاهی پوشش با و ارتفاع جهت شیب، توپوگرافی،  عوامل رابطه ی که رسید نتیجه این به خود مطالعات (در 1993لوسویچ )

 با منطقه ،دریا سطح از ارتفاع بین همچنین دارد. مثبتی همبستگی دارای ارتفاع با گیاهی پوشش تاج است،درصد دار معنی

 مدت بنابراین.شودمی برف صورت به بیشتر جوی ریزشات ارتفاع افزایش با دارد وجود تنگاتنگی ارتباط بارش نوع و میزان

 در خاطر همین به است صورت باران به بارش که است مناطقی از بیشتر کم شیب با مناطق چنین در خاك رطوبت ماندگاری

 . است برخوردار بهتری وضعیت زا دیگر مناطق به نسبت مناطق چنین پوشش خشک، های سال

درادامه نتایج آنالیز های همبستگی ورگرسیون شامل ضرایب همبستگی بین بارش و متوسط پوشش گیاهی منطقه به همراه 

معادالت مربوط و نمودار نشان داده است که از این رابطه ونمودار استنباط می شود پوشش گیاهی با بارندگی در عمل 

 که موجب افزایش یا تولید گونه های مختلف شده است وهمبستگی معنی داری وجود دارد. سازگاری باال داشته

های غیرفعال  شان، ضروری است. سیستم های الکتریکی و مکانیکی ها و سیستم آمیز ساختمان احی مناسب برای طراحی موفقیت

ی اول در  ی دوام را باید در عوض فقط هزینه چرخه های های فعال مورد استفاده قرار داد. هزینه را باید عموماً قبل از سیستم

کند.  نظر گرفت و طراحی سرزنده، یک هدف مطلوب است که کارایی انرژی را تضمین کرد. و مسیری به سمت دوام فراهم می

ای متنوعی ه های طراحی، فرصت ها برای تیم اعتبار طراحی،  کمیسیون و ارزیابی بعد از سکونت را باید دنبال کرد. استراتژی

ها که بیشتر بین کاربرد را برای  کنند. این استراتژی جهت ترکیب طراحی مکان و ساختمان با ترکیبات و فرآیندها فراهم می

 شوند. های مکانیکی و الکتریکی دارند، در اینجا ارائه می طراحی سیستم

 این باالی پوشش گیاهی تنوع و ترکیب در دتوانمی زیادی عوامل است که نکته این گویای تحقیق این نتایج کلی طور به

های تند باجهت های مختلف  شیب ارتفاع، اختالف نظیر توپوگرافی خصوص اکولوژیکی به های ویژگی دباش دخیل منطقه

تواند باشد تا پوشش گیاهی غنی یا کم باشد و عوامل دیگری هم در توسعه ورشد وتنوع پوشش ودره های عمیق از عواملی می

فرم  به بستگی عوامل اقلیمی مانند بارندگی و درجه حرارت،رطوبت و...است و هم تواند دخیل باشد شامل تاثیرمیگیاهی 

 باشد. داشته ارتفاعی طبقه و محیط آن گیاهی در های گونه پوشش تاج میزان و گیاهی رویشی

 کوهستانی مناطق شود. در می حسوبم تنوع و زایی گونه مرکز و باشد می منطقه کوهستانی یک منطقه، این طورکلی به

 خاکی خصوصیات از برخی حتی که طوری داشته، به بیشتری اثرگذاری اکولوژیک گروههای در پراکنش بلندی پستی عوامل

 حفظ قبیل زا مدیریتی های برنامه در تأثیرات و این ارتباطات چگونگی شناسایی است. لذا داشته خود سلطه نیز تحت را

که بین پوشش گیاهی و  د.کن ایفا مهمی نقش تواند می احیای مراتع و اصالح و خاك و آب از ظتحفا پوشش گیاهی،

بارندگی رابطه مستقیم وجود دارد به این صورت که به همان اندازه بارش بیشتر باشد میزان پوشش گیاهی بیشتر است و 

 شته باشند درصدرطوبت در منطقه باال است.رویش در تنوع گونه های گیا هان است. ودر صورتی که باهم رابطه عکس دا

( و ارتباط آن در مناطق خشک ونیمه خشک به درستی جوابگو نخواهد بود چون NDVIبدست آوردن ضریب پوشش گیاهی )

باشد وتقریبأ ارتباط زیادی با تغییر پوشش گیاهی ندارد در مناطق کوهستانی که میزان بارندگی بارندگی در این مناطق کم می

 تر است ارتباط بین بارندگی وتغییر پوشش گیاهی نزدیک است دراین مقاله از روش رگرسیون خطی استفاده شد که مقداربیش
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R
باشد زیرا منطقه تفت در استان یزد به گونه باشد ولی نتایج حاصله ضعیف مینشان دهنده همبستگی متوسط داده ها می 2

 آید.گرم وخشک هم به حساب میای است که به نوعی کوهستانی ودر شرایط دیگر 
 

 
 

 نمودار ومعادله ضریب رگرسیون خطی : 4شکل 

 

به دلیل نقش تبخیر سطحی پوشش گیاهی در کاهش دما است  NDVIو شاخص پوشش گیاهی  TMسنجنده رابطه منفی بین 

 و 2002 سالهای در NDVI تراکم بودن پایین علت نمود که ینتیجه گیر چنین توان می اطالعات این به توجه با کلی طور به .

 در NDVI تراکم نسبی بودن باال علت رطوبت و بودن پایین اقلیمی نظیر عوامل تاثیر و خشکسالی پدیده وقوع 2010,2011

 تفاوت وجود لبتها بوده است. سالها این در محیط نسبی رطوبت بودن باال و دوره این بودن ترسالی نیز 2014 و 2013 سالهای

 های استخراجیNDVI درتراکم  نظمی های بی ایجاد عوامل دیگر از تواندمی نیز بررسی تصاویرمورد ثبت تاریخ در چندساله

  باشد.

 

 بحث و پیشنهادات :
Rبرای اینکه مقدار 

صاویر دوره و نتایج مربوط به رابطه میان پوشش گیاهی و بارندگی دارای همبستگی معنی دار باشد باید ازت 2

باشد که از چند ایستگاه ساله در طی سال و ماه می 20ساله  وهمچنین نیاز به آمار بارندگی  20ای چند ساله وماهانه حداقل 

توان به یک تصویر مجاور منطقه جستجو شده که با طراحی مدل آن با ضریب های پوشش گیاهی منطقه مقایسه شود. ونمی

و یک عدد به عنوان میانگین از یک سال بارندگی در منطقه استفاده کرد و همچنین باید جهت بررسی پوشش گیاهی منطقه 

در یک تصویر که چند منطقه )کوهستانی و دشت و...( وجود دارد و دارای بارش و انواع پوشش گیاهی است مدل های جداگانه 

ه در فاصله معین در منطقه میسر وفراهم محاسبه و درست کرد و این مدل ها رابه صورت پیکسل یا برداشت منطقه خاص ک

 کرد.
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