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 :چكیده

 هدف از این پژوهش  .تهیه نقشه كاربری اراضی مناطق به دلیل نقش موثر در مطالعات زیست محیطی از اهمیت فراوانی برخوردار است

های دورسنجی ی شهرستان نمین با استفاده از دادهفندقلوی منطقهدر تهیه نقشه كاربری و پوشش اراضی  NDVIبررسی قابلیت شاخص 
الیه شاخص نرمال ، OLI-TIRSسنجنده  4و  5برای این منظور با استفاده از تصاویر مربوط به باندهای . باشدمی 8و تصاویر لندست 

در ادامه با پیمایش میدانی و تهیه  .محاسبه شد IDRISI SELVAدر محیط نرم افزار  منطقه (NDVI) شده تفاضل پوشش گیاهی
های جنگل، مرتع و پوشش آبی از سایر های منطقه مشخص شد كه این شاخص از توانایی باالی در تفکیک كاربرینقاط تعلیمی از كاربری

 .كشاورزی، بایر و مسکونی از یکدیگر ناتوان استها برخوردار است اما، در تفکیک كاربری های كاربری

 .NDVI، كاربری اراضیای، فندقلو، تصاویر ماهواره: های كلیدیواژه

 
 

 : مقدمه و هدف
بدون تردید مناطق بکر، نمونه ی گردشگری، ذخیره گاه های جنگلی و به طور كلی زیستگاه های زیست كره میراث های با ارزش طبیعی 

كشور محسوب می شوند كه مبین گستره ای از اكوسیستم های دست نخورده، تنوع عظیمی از گونه های گیاهی و جانوری، هر سرزمین و 
سیمای منحصر به فردی از چشم اندازها، عوارض زمین و آثار تاریخی فرهنگی بی شمار و دارای ارزشهای اقتصادی، آموزشی، پژوهشی و 

در سالهای اخیر منابع طبیعی سطح كشور بخصوص اراضی با پوشش گیاهی دچار . وسیع می باشدتفرجگاهی دیگر در گستره ای نه چندان 
تغییر سطح پوشش های چنگلی و به . تغییرات شدیدی درمناطق مختلف كشور شده است كه عمدتا جهت این تغییرات نیز منفی بوده است

الی، اتش سوزی، سیالب، فعالیت های اتشفشانی و فعالیتهای طور كلی پوشش گیاهی مناطق،  ممکن است در اثر عواملی همچون خشکس
 ایجاد. (1381 كاظمی و همکاران) انسانی نظیر چرای دام، گسترش شهرها و اراضی كشاورزی و نحوه ی مدیریت منابع طبیعی ایجاد شود

 پی در را اكوسیستم اجزای بین تعادل زدن هم بر شده و محسوب زیست محیط در اختالل منطقه هر طبیعی پوشش گیاهی در تغییرات

ریزی برنامه در موارد مهمترین از یکی زمان گذر در پوشش های گیاهی مناطق تغییرات نحوه از اطالع(. 1331خسروانی و همکاران،)دارد
 را اقدامات مقتضی و نموده بینی پیش را آتی تغییرات توان می زمان گذر در تغییرات نسبت از اطالع باهای مربوط به منابع طبیعی بوده و 

بسیار وقت گیر و پرهزینه  پوشش گیاهیز آنجائیکه استفاده از روشهای سنتی برای تعیین تغییرات ا (.1383قربانی و همکاران، )  داد انجام

GISلذا با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه میتوان تغییرات كاربری اراضی و پیامدهای مربوطه را در ، است
در این . سی كردبرر  

دراكثر مواقع تغییرات  .شودراستا داده های دورسنجی بعنوان ابزار بسیار مهمی برای مطالعه ی الگوهای كاربری و تحوالت آن محسوب می
بررسی پوشش گیاهی بدون درک روشن از اثرات انها اتفاق افتاده است از این رو اولین گام اساسی در مدیریت و برنامه ریزی منابع طبیعی 

 از استفاده و رقومی سازی روش حاضر حال در(. 1331روستا و همکاران،) تغییرات و شبیه سازی تغییرات گذشته و اثرات آنها میباشد

 را ودقت سرعت بیشترین كه بوده اراضی ی های كاربر استخراج و محیطی تغییرات برای پایش وسیله بهترین دور از سنجش تکنولوژی

 این تفسیر و تعبیر كه با دهد قرار تحلیل گران اختیار در را زمین سطح پوشش از بروز و صحیح اطالعات میتواند ایتصاویر ماهواره .دارد

                                                             
1 Geographic Information System 
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 شدت مناطق در پوشش گیاهی تغییرات وضعیت ماهواره ای از تصاویر و هوایی عکسهای نقشه ها، مثل داده های از استفاده با و ه ها داد

 جهت ای، ناحیه ی های برنامه ریز و مدیریتی های گیری تصمیم در تواند می این اطالعات همچنین .نمود مشخص را زیاد تغییرات

 بر بررسی و مطالعه كه جا آن از .(1331،تقی زاده قلعه جویی و همکاران)  كند شایانی كمک آن از بهینه استفاده و مدیریت زمین توسعه

 سایر و جنگلی مناطق در ویژه به طبیعی موانع و فصلی های محدّودیّت و است میدانی تفصیلی كارهای انجام نیازمند جنگلی، روی مناطق

 از استفاده روش، مناسبترین بنابراین، .نماید می فراهم را زیادی های محدّودیّت تجهیزات، و امکانات و زمان هزینه، از اعم مشکالت

 مکرر بررسی و مشاهده نگری، همه سیستم، این های مهمترین قابلیّت از یکی شاید. باشدمی آن آمد كار های تکنیک و دور از سنجش

 مهم از .(1381یمانی و همکاران، ) باشد می مدّت كوتاه حتی و متوالی های طی دوره تحوّالت روند بررسی منظور های جنگلی به پدیده

NDVI)گیاهی پوشش شده نرمال شاخص گیاهی؛ پوشش استفاده مورد های شاخص ترین
 (.1331، همکاران و خلیل ولیزاده،(میباشد  ( 

تار، مخ(شده است مشخص قبلی مطالعات از بسیاری در گیاهی پوشش سازی آشکار شاخص یک عنوان به NDVI شاخص كارایی
 مادون نور مزوفیل برگ الیه و جذب را قرمز نور است قادر گیاهان ساختار در موجود كلروفیل كه حقیقت این پایه بر شاخص این .(1385

 4و همکاران لیوا، (2111)و همکاران 3كالراتوان به مطالعات در ارتباط با پیشینه تحقیق می  .است استوار سازد منعکس را نزدیک قرمز
كاظمی و  ، (1331)جهانتاب و همکاران ، (1331) یریو ام گانهی، (2111) وهمکاران 1جیوردانو، (2115) همکاران و 5باروس، (2112)

-ی نمونهمنطقه در تهیه نقشه كاربری و پوشش اراضی NDVIبررسی قابلیت شاخص  هدف از این پژوهش اشاره كرد ( 1331) همکاران

-شناایی نقاط قوت و ضعف شاخص. باشدمی 8ی شهرستان نمین با استفاده از داده های دورسنجی و تصاویر لندست ی گردشگری فندقلو

 .های تهیه شده از كاربری اراضی منطقه با استفاده تصاویر ماهواره ای گرددتواند موجب بهبود دقت نقشهگیاهی میهای مختلف پوشش 

 

 :منطقه مورد مطالعه
جنوبی   38ْ   13/  182 "های عرض شرقی و 48ْ   23/  21 "تا  48ْ   42/  31 "هایبین طول ی،منطقه ی فندقلو از نظر موقعیت جغرافیای

در محدوده استان  ،ازلحاظ تقسیمات كشوری. واقع شده است  39Nدر زون  UTM شمالی و در سیستم مختصات  38ْ   28/  53 "تا 
نام ا به دوبخش ب ،از نظر سطوح زیر شهرستان. جزء شهرستان نمین می باشد ،شده است و از نظر تقسیمات جغرافیای سیاسی اردبیل واقع

منطقه مورد مطالعه از  ،درضمن. دهستانهای ویلکیج شمالی، ویلکیج مركزی و ویلکیج جنوبی تعلق دارد ، و(ویلکیج) های مركزی وآبی بیگلو
سرشماری )آبادی  11تعداد  ،دراین منطقه .جمهوری آذربایجان هم مرزمی باشد با ،از قسمت شمال شرق قسمت شرق با استان گیالن و

حو، سقزچی، سوها، نیارق، آالدیزگه، آبی بیگلو، مهدی پستی، دگرماندرق، كالسر، موسی های تفیه، نام اب( 1315مركز آمار ایران سال
 .دهدمرز منطقه را در استان اردبیل نشان می( 1)شکل  .كندی،ننه كران،آرپاتپه، خانقاه علیا، نوده، خشه حیران واقع شده است

 
 

                                                             
2 Normalized difference vegetation index 
3 chalra 
4  - Wylie  
5 barros 
6 Giordano 
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 موقعیت منطقه فندقلو(: 2)شكل 

 

 مورد استفاده افزارهایو نرم  هاداده
مربوط به اواخر  8لندست   OLI-TIRSای مربوط به سنجنده برای تهیه نقشه تراكم پوشش گیاهی منطقه فندقلو از تصاویر ماهواره

شایان ذكر است كه در این موقع از سال پوشش گیاهی منطقه به رشد حداكثری خود رسیده و به خوبی میتوان . استفاده گردید 1334خرداد 
درصد مربوط به منطقه از سایت مركز  11تصویر مورد نظر با پوشش  ابرناكی كمتر از . تراكم پوشش گیاهی منطقه را به دست آوردمیزان 

USGSتحقیقات زمین شناسی آمریکا 
 و ARCGIS9.3 یافزارها از نرم ،ها بر روی نقشه ها لیوتحل هیبرای انجام تجز. بارگیری شد  

IDRISI 15 استفاده گردید. 

 

 :روش پژوهش
. در ادامه الزم بود تا نقشه تراكم پوشش گیاهی تهیه شود. بعد از دریافت تصویر مربوطه، محدوده مورد مطالعه از روی تصویر برش داده شد

-OLIاین شاخص در مورد تصاویر مربوط به سنجنده  .استفاده شد NDVIبرای این منظور از شاخص نرمال شده تراكم پوشش گیاهی 

TIRS  كنداستفاده میکند و با استفاده از رابطه زیر نقشه تراكم پوشش گیاهی را تهیه می 4و  5از تصاویر باندهای: 
 

     
         
         

 

                                                             
7 United states geology survey 
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برای . به عنوان میزان بازتابش در باند قرمز مرئی است     به عنوان میزان بازتابش در باند مادون قرمز نزدیک و      كه در آن 

 .آیداین شاخص از رابطه زیر به دست می OLI-TIRSاویر سنجنده تص
 

     
           

           
 

 
 نسبت بازتابندگی .است شده استفاده گیاهی پوشش رشد شرایط در شناسایی طیفی هایارزش بر مبتنی و گسترده طور به شاخص این

 قرمز رادیومتری مادون موج باند و مرئی قرمز موج باند در امواج بازتابش نشان دهندة ترتیب به كه نزدیک قرمز مادون و قرمز باندهای
 به گیاهان ای توسطفزاینده شکل به موج طول دو این شود زیرامی استفاده پوشش گیاهی سازینقشه و شرایط بررسی در است، ماهواره
 +1 تا -1 از NDVIمقادیر  و تغییرات دامنة نسبت محاسبه روش، این در(. 1332سرودی و جوزی، )شوند  می بازتابیده و جذب ترتیب،

 همانند تحت فشار یا و ناسالم، گیاهی پوشش بر داللت كم عددی مقدار و سالم بوده گیاهی پوشش دهنده نشان زیاد عددی مقدار .است
های به دست آمده برای شاخص دامنه ، NDVIپس از تهیه نقشه   .(1381بنیادی و حاجی قادری، )دارد  پوشش بدون اراضی شرایط

 .گیاهی ان دی وی آی، برای هر یک از انواع پوشش اراضی، با استفاده از پیمایش های میدانی، مشخص شد
 

 :نتایج
همانطور كه مشخص است این میزان از مقدار . آورده شده است( NDVI)نقشه شاخص نرمال شده تفاضل پوشش گیاهی ( 2)در شکل 

طول موجهای  كه( سد سقزچی چای و سد سوها) مقادیر منفی در ارتباط با پوشش آب موجود در منطقه است. متغیر است+ 12/1تا  -12/1

مقادیر مثبت در ارتباط با . شوددر مناطق با پوشش آب می NDVIنماید و موجب منفی شدن مقادیر در محدوده مادون قرمز را جذب می
اما به . باشدمشخص بود كه مقادیر باالتر در ارتباط با كاربری جنگل می. مرتع و جنگل در منطقه بود بایر، های كشاورزی، مسکونی،كاربری

نشانگر  1441مشخص شد كه مناطق با ارزش پیکسل بیشتر از  (3شکل) های تعلیمیمنظور تفکیک مرز كاربری ها با استفاده از نمونه
های كشاورزی اربرینشانگر ك 142تا  1شانگر كاربری مرتع و مناطق با ارزش پیکسل ن 144تا  142پیکسل   كاربری جنگل، مناطق  با ارزش

های كشاورزی، بایر و مسکونی از یکدیگر به علت تشابه همانطور كه مشخص است امکان تفکیک كاربری (.4شکل )و مسکونی بود ، بایر 

با  NDVIا مقایسه نقشه كاربری تهیه شده با استفاده از شاخص ب .طول موجهای باند قرمز و مادون قرمز وجود نداشت طیفی در محدوده
 .شوداین تفاوت بهتر نمایان می نقشه حاصل از طبقه بندی نظارت شده با الگوریتم حداكثر احتمال 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Maximum likelihood 
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 منطقه فندقلو NDVIنقشه ( 1)شكل 

 

 

 
 

 
 و نقاط تعلیمی برای هر كاربری NDVIنقشه ( 1)شكل 
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 NDVIنقشه كاربری اراضی منطقه فندقلو با استفاده از شاخص ( 1)شكل 

 
 

 
 Maximum likelihoodنقشه كاربری اراضی منطقه با روش ( 5)شكل 

 
 

 :گیری و نتیجه بحث
های كاربری اراضی مناطق از اهمیت باالیی برخوردار است چرا كه به عنوان نقشه پایه در بسیاری از مطالعات زیست نقشه یهامروزه ته

ای برای تهیه نقشه های كاربری در این بین در سالهای اخیر استفاده از تصاویر ماهواره. گیردقرار میمحیطی از جمله آمایش سرزمین 
بوده است كه علت آن كاهش هزینه و زمان نسبت به تهیه نقشه كاربری با روش دستی و مطالعات میدانی اراضی از اهمیت زیادی برخوردار 
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بندی نظارت شده، از روش های طبقه ای وجود دارد كهكاربری اراضی با تصاویر ماهواره هایهای مختلفی برای تهیه نقشهروش. است
ها از دقت صد شود با این حال، هیچ یک از این روشهای مختلفی را شامل میالگوریتمهاست كه نظارت نشده و فازی از جمله این روش

های اخیر در بسیاری از تحقیقات مشابه به همین دلیل در سال. ندهای كاربری اراضی مناطق مختلف برخوردار نیستدر صدی در تهیه نقشه
توان نام برد كه پس از تهیه نقشه كاربری با را می...ی، جهت و های مختلف پوشش گیاهاز اطالعات كمکی نظیر میزان شیب، شاخص

در این مطالعه نیز قابلیت شاخص  .ن به كار برده می شوندها و افزایش دقت آ روش های مختلف به عنوان ابزاری كمکی برای اصالح نقشه

NDVI های مرتع، جنگل و بی در تفکیک كاربریها بررسی شد و مشخص گردید كه این شاخص از توانایی خودر تفکیک مرز كاربری
. ناتوان استاز یکدیگر ( نواحی روستایی)های بایر، كشاورزی و مسکونی ها برخوردار است اما در تفکیک كاربریپوشش آبی از سایر كاربری

های فازی یا طبقه ها از یکدیگر، نقشه كاربری اراضی منطقه با استفاده از روش گردد كه برای تفکیک به بهتر این كاربریلذا پیشنهاد می
و از  ،كه نسبت به روش طبقبه بندی نظارت نشده از دقت بیشتری برخوردار است تهیه( با الگوریتم حداكثر احتمال)بندی نظارت شده 

  .یر استفاده گرددبه عنوان ابزاری كمکی برای باال بردن دقت طبقه بندی تصاو NDVIشاخص 
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