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  چکیده

ها امري ضروري است. در واقع ارزیابی پایداري حوزه آبخیز با  سازگان بومپایداري حوزه آبخیز براي پایداري حیات در 

صورت بهینه الزم است. با توجه  منظور اختصاص منابع به بهزیستی  استفاده از سه بعد اصلی اجتماعی، اقتصادي و محیط

عنوان معیاري براي ارزیابی پایداري توان بهرو میفیزیکی موثر است، از این-شرایط زیست مهارپوشش گیاهی در  کهبه این

با توجه به دقت و سنجش از دور  اوري فنحوزه آبخیز در نظر گرفت. در این راستا، مطالعه پوشش گیاهی با استفاده از 

باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف مطالعه تغییرات زمانی و مکانی پوشش گیاهی با ها، مفید می سرعت ارزیابی پدیده

عنوان معیاري معتبر و نیز موثر در پایداري حوزه  ) بهNDVIاستفاده از شاخص نرمال شده اختالف پوشش گیاهی (

در حوزه آبخیز شازند انجام شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان  1395و  1387، 1377، 1365آبخیز در مقاطع زمانی 

وضعیت پوشش گیاهی  1395روند کاهشی داشته و در سال  1387تا  1365داد که مقدار متوسط شاخص از سال 

ر تو در مناطق شمالی و غربی کم تر بیشدر مناطق مرکزي حوزه آبخیز  NDVIچنین مقدار بهبود یافته است. هم

  باشند. می

  

  حوزه آبخیزجامع  مدیریت، شاخص پایداريسالمت آبخیز، پایداري آبخیز، بندي  پهنهکلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

زیستی در عنوان یک چارچوب مهم براي درك توسعه اقتصادي، اجتماعی و محیطدر سی سال گذشته به 1مفهوم پایداري

یابد و به  جهان ظهور پیدا کرده است. پایداري وضعیتی است که در آن مطلوبیت و امکانات موجود در طول زمان کاهش نمی

که به تحلیل و یا بار بیش از  شود بدون آن ها براي تداوم کارکرد و ارائه خدمات در آینده نامحدود مربوط می  سازگان بومتوانایی 

 سه زمان به نیاز ضروري به بررسی هم ز،یآبخ حوزه يداریپا يبرقرار يبرا ).1394(صادقی و همکاران، حد منابع منجر شود 

 برتنها  را يداریپا ها، پژوهش از ياریبس در مبنا نیهم بر. باشد می ياقتصاد و یاجتماع ،یستیز طیمح نیادیبن و مهم بعد

 خدمات و بهداشت و سالمت افراد، رفاه یتعال افراد، ارتباط به یاجتماع بعدکه،  اي گونه به .نمودند فیتعر بعد سه نیا يمبنا

 2متغیرهاي ریسا و ياقتصاد رشد به ياقتصاد بعد. شود یم مربوط فقر رفع و يبرابر و مختلف يها فرهنگ توسعه ،یآموزش

 حداکثر به منافع عادالنه عیتوز و یعیطب منابع ییکارا و نهیبه استفاده قیطر از جامعه و فرد رفاه آن در و بوده مرتبط ياقتصاد

 ،ینجف و يزاهد( پردازد یم انسان و عتیطب رابطه و ها  سازگان بوم تیوضع بهبود و حفاظت به یستیز طیمح بعدو  رسد می

ی به یاب دستها و نیز حفظ طبیعت براي  سازگان بومدر واقع، ایجاد تعادل بین خدمات تولیدي، تنظیمی و فرهنگی  ).1385

  پایداري ضروري است.

ی به پایداري و حفظ منابع طبیعی پایدار به اطالعات مختلفی نیاز دارند. اما کارشناسان با یاب دستاران براي ذگسیاست

که از طرفی منابع اطالعات در حال افزایش است و از  طوري ها روبرو هستند بهگیري آنی به اطالعات و اندازهیاب دستمشکل 

هاي مقابله با این باشد. بنابراین یکی از راهزیست موجود نمیاطالعات مورد نیاز براي مدیریت موثر محیطبرخی طرف دیگر 

که معیارهاي مناسب  طوري هب .(Walmsley, 2002)باشد براي ارزیابی پایداري می هاي مناسبمحدودیت، استفاده از معیار

. (Roboredo et al., 2016)شود  زیستی محسوب می منظور کاهش مشکالت محیط به  سازگان بوممند براي درك  ابزاري قدرت

 ارانذگ به سیاست سازي و انتقال اطالعات تجمیع شدهسازي، شفافتر از طریق سادهمعیارها در اتخاذ تصمیمات بهتر و مناسب

  . (United Nations, 2007)کند پیشرفت به سوي پایداري کمک مینیز ها و گیريهاي اجتماعی در تصمیمچنین آگاهیو هم

کند  هاي طبیعی خدمات اکولوژیکی و نیز مواد مورد نیاز را براي ایجاد و توسعه جامعه انسانی فراهم می سازگان بوم

(Peng et al., 2015) طوري  ترین بخش براي انسان بوده بهموجود در حوزه آبخیز، پوشش گیاهی مهم زیستی. از میان منابع

چنین احیاي پوشش گیاهی در . هم(Almeida et al., 2014)شود درصد از غذاي انسان از طریق زمین تأمین می 7/99 که

فرسایش آبی، ها، کاهش سرعت باد و دانه خاكحفاظت از حوزه هاي آبخیز تخریب شده، مهار فرسایش خاك از طریق تثبیت 

لذا مطالعه پوشش . (Gong et al., 2015)در خاك اهمیت زیادي دارد ی زیستهاي  بهبود تخلخل خاك و افزایش فعالیت

  عنوان یکی از معیارهاي موثر براي ارزیابی پایداري ضروري است.به گیاهی

سازي پویایی فصلی و ساالنه پوشش گیاهی را فراهم یسنجش از دور امکان کم اوري فنپیشرفت هاي اخیر در تئوري و

عنوان ابزاري براي تعیین مقدار، جهت، مکان، زمان،  مشاهدات ماهواره اي پوشش گیاهی به. (Wang et al., 2010)کند می

 ها در مقیاس هاي زمانی و مکانی متفاوت استفاده شده است انسازگ بومنیروهاي محرکه و اثر تغییرات در ساختار و عملکرد 

(Evrendilek and Gulbeyaz, 2008) به خصوص شاخص .NDVI عنوان یک شاخص معتبر و قابل اعتماد براي  که به

توده پوشش گیاهی  دهنده سالمت، تنش، سیزینگی و زيباشد. این شاخص نشان یرات آن میارزیابی شرایط پوشش زمین و تغی

 Matsushita)شود رکابردترین شاخص در زمنیه پوشش گیاهی محسوب میرو، پ . از این(Grover and Singh, 2016)است 

et al., 2007).  ،شاخص بررسی وضعیت پوشش گیاهی با استفاده از هدف از پژوهش حاضرNDVI  تغییرات آن  نیز ارزیابیو

در حوزه آبخیز شازند به عنوان یکی از معیارهاي موثر در پایداري حوزه  1395و  1387، 1377، 1365در چهار مقطع زمانی 

  باشد. آبخیز می

                                                 
1 Sustainability 
2 Variable 



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

3 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  

  مواد و روش - 2

  منطقه مطالعاتی - 1-2

 4 15دریاچه نمک واقع در استان مرکزي است. مختصات جغرافیایی این حوزه  آبخیزهايزیرحوزه آبخیز شازند یکی از 

چنین باشد. همکیلومترمربع می 1740عرض شمالی با مساحت  34 12 13تا  33 44 42طول شرقی و  49 52 12تا  49

 ,.Davudirad et al)گیرد خشک سرد قرار میخشک معتدل تا نیمه اقلیم این حوزه براساس روش آمبرژه در طبقه نیمه

2016) (Hazbavi and Sadeghi, 2017).  

  

  محاسبه شاخص پوشش گیاهی - 2-2

ها شامل داده پردازششد. سپس پیشتهیه  8و  7، 5براي محاسبه شاخص پوشش گیاهی، تصاویر ماهواره لندست 

 ENVIافزار ترین عوامل موثر در تصاویر ماهواره اي هستند، در محیط نرمهاي رادیومتریکی و اتمسفري که یکی از مهمتصحیح

انجام شد. ماهواره لندست داراي تصحیح هندسی، کیفیت خوب و ثبت شده منطبق بر پارامترهاي مداري و داراي مختصات 

  محاسبه شد : )1(مطابق معادله  NDVIایی هستند. سپس تصاویر براي پردازش اصلی آماده شدند و شاخص جغرافی

NDVI =
�����

�����
          )1(  

، 8در لندست  4باند قرمز (باند R ) و 7و  5در لندست  4، باند 8در لندست  5باند مادون قرمز نزدیک (باند  NIRکه در آن 

  باشد.می)  7و  5در لندست  3باند 

  

  نتایج و بحث - 3

ین تر بیشاساس این شکل،  باشد. برمی 1در حوزه آبخیز شازند در مقاطع زمانی مطالعاتی مطابق شکل  NDVIشاخص 

جا ین سطح  اراضی کشاورزي و باغی در آنتر بیشمنطبق بر مناطق مرکزي و جنوبی حوزه آبخیز است که  NDVIمیزان 

باشد که مناطق شمالی و غربی حوزه آبخیز که داراي مراتع بوده، داراي مقدار  باالیی نمیچنین باشد. هم متمرکز می

و  1387، 1377، 1365در مقاطع زمانی  NDVIمتوسط دهنده وجود تنش و کمبود بیوماس گیاهی در این نقاط است.  نشان

کاهش یافته و  1387و  1377در سال  طوري که این شاخصباشد، به می 195/0و  170/0، 176/0، 187/0به ترتیب  1395

، پایداري خاك، تنوع که پوشش گیاهی و تغییرات آن نقش مهمی در الگوي اقلیمی با توجه به اینافزایش یافت.  1395در سال 

 ,.Buriánek et al) کند سازگان ایفا می چنین نقش مهمی در چرخه آب و انرژي در بوم و هم دارد و وضعیت منابع آب زیستی

بنابراین  پایداري حوزه آبخیز شود.پوشش گیاهی ممکن است باعث تغییرات قابل توجهی در در  تغییر، لذا مقدار کمی (2013

تفاوت کمی با سایر مقاطع مطالعاتی دارد، اما ممکن است در  1387و 1377هاي  اگرچه مقدار شاخص پوشش گیاهی در سال

در تمامی  NDVI با توجه به این که مقدار متوسطگیري موثر باشد. در مجموع  طور چشم شاخص پایداري حوزه آبخیز به

توان نتیجه گرفت که وضعیت حوزه آبخیز از نظر می ،(Sahana et al., 2016)باشد نمی 3/0از  تر بیشمقاطع زمانی مطالعاتی 

  اهی در وضعیت سالم و پایداري قرار ندارد. پوشش گی
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  در حوزه آبخیز شازند، استان مرکزي NDVIتغییرات زمانی و مکانی  - 1 شکل

  گیري نتیجه - 4

شود.  زیستی انسان محسوب می عنوان ابزاري کارآمد براي بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادي و محیط سنجش پایداري به

ها صورت بهینه به آنزیستی شناسایی شده و منابع بههاي اجتماعی، اقتصادي و محیطدر وضعیت بدین ترتیب ضعف موجود

زیست براي ارزیابی پایداري حوزه آبخیز الزم است. عنوان یکی از اجزاي مهم محیطیابد. مطالعه پوشش گیاهی بهاختصاص می

موثر در ارزیابی پایداري حوزه آبخیز شازند استفاده شد.  عنوان شاخصیدر این مطالعه از شاخص پوشش گیاهی نرمال شده به

 کاهش یافته و سپس در سال 1387تا  1365نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که روند تغییرات پوشش گیاهی از سال 

ت مناسب منابع ها در راستاي بهبود شرایط و مدیریاران براي اتخاذ تصمیمذگبهبود یافته است. این نتایج به سیاست 1395

  کمک خواهد کرد.

  

  منابع
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

Watershed sustainability is necaassary for living in ecosystems. In fact, evaluation of 
watershed sustainability in social, economic, environmental and policy dimensions are 
required for allocating resources optimally. Vegetation cover is effective for controling 
of biophysical conditions, so it is considered as an indicator for water sustainablity 
assessment. In this way, vegetation survey is helpful using remote sensing technology 
by considering the speed and accuracy. So present study is conducted to study spatial 
and temporal vegetation cover changes using Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI) as a valid and effective indicator in Shazand Watershed in 1986, 1998, 2008 
and 2016. The results of this study shows that the average value of NDVI had 
decreasing trend from 1986 to 2008 and then vegetation cover condition improved in 
2016. Furthermore, NDVI in central areas of watershed had the highest, and in Northern 
and western areas had the lowest values. 
 
Keywords: Watershed sustainability mapping, Watershed Health, Sustainability Index, 
Comprehensive Watershed Management  
 
 


