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 چكيده
 طبقات پوشش گياهي و نيز مطالعه روند تغييرات پوشـش در  اي در تهيه نقشه هاي ماهواره به منظور بررسي قابليت داده

ط به  مربو7 ماهواره لندست +ETMهاي رقومي سنجنده   هكتـار در حوضه سـد الر، از داده6/26858اي به وسعــت  محـدوده
هاي تعليمي  مونهپس از اعمال تصحيحات و انجام پردازشهاي اوليه، ن.  استفاده شد1356 پوشش گياهي سال   و نقشه1381سال 

هاي اصلي و  تركيبهاي باندي مناسب با توجه به عامل شاخص بهينه، ماتريس همبستگي، تحليل مؤلفه. گرديدتعيين  مورد نياز
، حداقل فاصله از ميانگين و بيشينه درست نمايياين تركيبها با الگوريتمهاي . ها انتخاب شد ادهتجزيه و تحليل نمودار دوبعدي د

هاي حاصل، مورد ارزيابي قرار گرفته و ضرايب صحت  صحت نقشه. فيلتر اكثريت استفاده شده و سپس از بندي شد اي طبقه جعبه
با روش حداكثر ) 1و2و3و4و5و7(از طبقه بندي تركيب باندي با توجه به اين معيارها، نقشه حاصل . كلي و كاپا محاسبه شد

 . انتخاب شد1382عنوان نقشه طبقات پوشش گياهي سال به احتمال و اِعمال فيلتر اكثريت، 
در پايان . شدنقشه تيپهاي پوشش گياهي آن سال استفاده از ، 1356 منظور تهيه نقشه طبقات درصد پوشش در سال  به

 هم دربا توجه به تراكم طبقات تعريف شده، طبقات نزديك . ر هر كدام از طبقات مورد بررسي قرار گرفتتغييرات ايجاد شده د
پس از .  يافتءارتقاضريب كاپا نيز و  با درنظر گرفتن اين طبقات، صحت كلي نقشه نهايي.  ايجاد شد  طبقه كلي4ادغام شده و 

نتايج نشان داد كه . شدغييرات ايجاد شده بين اين دو نقشه نيز بررسي ، ت1382 و 1356هاي سالهاي  ايجاد طبقات كلي در نقشه
 درصد كل مساحت اراضي پوشيده شده توسط پوشش گياهي مرتعي بدون تغيير باقي مانده 55/28، 82 تا 56در فاصله سالهاي 

. اند  پوشش بيشتر تغيير يافته درصد به طبقاتي با درصد42/57 درصد اراضي نيز به طبقاتي با درصد پوشش كمتر و 03/14. است
 . در پايان نقشه تغييرات درصد پوشش تهيه شد

 
 .بندي، روند تغييرات، سد الر ، طبقه+ETM، سنجنده 7پوشش گياهي، لندست انبوهي  :هاي كليدي واژه

 
 قدمهم

شناخت جوامع گياهي با توجه به نقش گياهان در 
اشد، ب طبيعت از اولويت و حساسيت خاصي برخوردار مي

 كه در بخش وسيعي از سطح كره زمين، به ويژه
اي جوامع گياهي را تغيير  طور گسترده جمعيتهاي انساني به

اي از دانشمندان عقيده  عده). 1380كنت و كاكر (اند  داده

دارند كه استفاده مفرط از منابع طبيعي موجب پيدايش اين 
قهر “اي ديگر تغييرات آب و هوايي و  وضع شده و عده

بررسي ). 1348نژاد  ميمندي(دانند  را عامل آن مي” بيعتط
بر و  منابع زميني با استفاده از روشهاي سنتي معموالً زمان

اين مسأله همراه با . باشد هاي زياد مي مستلزم هزينه
هاي زميني سبب شده است  سرعت پويايي و تحول پديده
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ه متخصصان براي يافتن روشهاي سريع و دقيق با استفادتا 
 1فن سنجش از دور. از فنون پيشرفته تالش بيشتري نمايند

هاي  اي و نيز سامانه گيري از اطالعات ماهواره و بهره
آوريهاي مورد استفاده   از جمله فن2اطالعات جغرافيايي

 .)1371شكويي  (باشند مي
نقشه رستنيها موزاييكي از جوامع موجود در يك ناحيه 

 تصوير روشني از جوامع توان باشد و با تهيه آن مي مي
هايي كه در  با استفاده از چنين نقشه. گياهي بدست آورد

گذشته تهيه شده باشد و مقايسه آن با وضعيت فعلي، 
باشد  چگونگي تغيير رستنيها در يك منطقه قابل تفسير مي

 ).1371شكويي (
Dymond  نقشه پوشش گياهي ) 1996(و همكاران

هاي ماهواره  ز دادهمنطقه گيسبورن را با استفاده ا
اين نقشه را براي مديران ايشان . ند تهيه نمودTMلندست

اي مفيد دانسته، ولي استفاده از  ريزان منطقه محلي و برنامه
آن را به عنوان نقشه پايه براي اهداف تحقيقاتي مناسب 

قابليت ) Elliott  )2002 و  Senay. ندانسته است
 پوشش ايه را در تشخيص تركيب AVHRRهاي داده

مرتعي مورد بررسي قرار داده و مشاهده نمودند كه 
هاي مرتعي با   قادر به تشخيص عرصهAVHRR هاي داده

 . باشند اي مي هاي درختي و بوته تيپهاي مختلف گونه
در بحث بررسي روند تغييرات پوشش گياهي نيز 
مطالعات فراواني در سطح دنيا انجام شده است كه به 

ان به بررسي تغييرات پوشش اراضي در تو عنوان نمونه مي
هاي لندست توسط  شرق سودان با استفاده از داده

Larrson) 2002 (همچنين .اشاره نمود Huang   وHsiao 

بررسي تغييرات با روشهاي اشاره كرده اند كه ) 2000(
، تصاوير تركيبي 3متعددي مانند روش تفريق تصاوير

 .شود  انجام مي5يبند  و مقايسه بعد از طبقه4چندزمانه

                                                            
1- Remote Sensing (RS) 
2- Geographic Information Systems (GIS) 
3- Differencing method 
4- Multi-date composite image 
5- Post-classification comparison 

در بررسي تغييرات علفزارهاي طبيعي از روش ايشان 
در اين روش . بندي استفاده كردند مقايسه بعد از طبقه

بندي شده و  ه طبقهداگانطور ج تصاوير تصحيح شده به
بندي شده با هم مقايسه و تجزيه و  اين تصاوير طبقهبعد 

. شود شوند و نقشه تغييرات نهايي تهيه مي تحليل مي
Mongkolsawat  و Thirangoon ) 1990 ( نيز در بررسي

تغييرات پوشش اراضي در شمال شرقي تايلند از همين 
نيز بيان ) 2003( و همكاران  Serra. روش استفاده كردند

هاي سنجش  كنند كه بررسي تغييرات با استفاده از داده مي
دي بن هاي طبقه  ساده نقشه6هم گذاري  با رويبيشتراز دور 

 .شود شده انجام مي
با توجه به ضرورت اين گونه بررسيها خوشبختانه در 
كشور ما نيز مطالعات متعددي در زمينه تهيه نقشه پوشش 
گياهي و نيز بررسي روند تغييرات پوشش با استفاده از 

نقشه ) 1358(رفاهي . اي انجام شده است تصاوير ماهواره
ماهواره لندست تهيه منابع زمين را با استفاده از اطالعات 

 گرفت كه كاربرد اين اطالعات، بيشتر در  نموده و نتيجه
هاي دقيقتر،  مطالعات اجمالي بوده و براي تهيه نقشه

 .باشد مطالعات زميني الزم مي
هاي كاسموس،  با استفاده از داده) 1375(سليماني 

بندي تراكم پوشش گياهي  لندست و اسپات نسبت به طبقه
 آن با فرسايش خاك اقدام نموده و به دقت و بررسي رابطه

 .قابل قبولي دست يافت
اي كه به منظور  در مطالعه) 1376(ارزاني و همكاران 

تخمين پوشش و توليد گروههاي مختلف گياهي در دو 
منطقه آب و هوايي خشك و نيمه خشك در ايالت 

هاي رقومي ماهواره  ولز استراليا با استفاده از داده نيوساوت
ام انجام دادند، تخمين پوشش و توليد مراتع را  ست تيلند

 .پذير دانستند با استفاده از اين اطالعات امكان
به منظور بررسي پوشش گياهي ) 1377(خواجه الدين 

هاي رقومي ماههاي آوريل،  در منطقه جازموريان، از داده

                                                            
1- Overlay 



 حوضه سد الر در قسمتي از پوشش گياهي انبوهي  بررسي روند تغييرات
 RS و GIS ساله با استفاده تلفيقي از 25در يك دوره 
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استفاده نموده و  MSSجوالي و سپتامبر ماهواره لندست
هاي بكار رفته با شاخصكدام از  ود كه هيچگيري نم  نتيجه

 . ندشتاي ندا جوامع گياهي منطقه رابطه
روند تغييرات كاربري ) 1381(پرور  ابطحي و پاك

هاي رقومي  سرزمين را در دشت كاشان با استفاده از داده
 بررسي نموده و 1998ام   و تي1976لندست ام اس اس 

باير و سطوح گيري كردند كه سطح اراضي مرتعي،  نتيجه
 يهانمكدار كاهش و سطح اراضي كشاورزي و جنگل

 . افزايش يافته استدست كاشت
نيز قابليت داده هاي ماهواره لندست ) 1381(حسيني 

ETM+ همچنين كاربري اراضي و  را جهت تهيه نقشه
 در منطقه چمستان  مراتعبرآورد درصد تاج پوشش گياهي

بندي   طبقههشيوو دريافته است كه در بررسي نموده 
 حداكثر احتمال بيشترين روشنظارت شده، استفاده از 

همچنين . ميزان صحت كلي و ضريب كاپا را به همراه دارد
شاخصهاي گياهي مورد استفاده وي نتوانستند در برآورد 
درصد تاج پوشش گياهي مراتع، نتايج رضايت بخشي 

  .ارائه كنند
 رغم دهد كه به نشان مينگاهي به منابع مذكور 

استفاده از بررسيها و تحقيقات انجام گرفته در زمينه 
ويژه ه اي در مطالعات منابع محيطي و ب ماهواره هاي داده

، هنوز نتيجه مشخصي كه بتوان با قاطعيت پوشش گياهي
از آن دفاع نمود بدست نيامده است كه اين امر، لزوم 

تر و تكميلي در اين باب را روشن  تحقيقات گسترده
هاي   كه به بررسي قابليت داده حاضر نيزوهشژپ. زدسا مي

 در تهيه نقشه طبقات 7 ماهواره لندست +ETMسنجنده 
و نيز روند تغييرات پوشش در بخشي از پوشش گياهي 

در  مي پردازد، 1356-82ه سد الر در خالل سالهاي ضحو
 .همين راستا انجام گرفته است

 
 مواد و روشها

ه ضطقه كه بخشي از حومن اين: منطقه مورد مطالعه
 59 57َ تا  35ً 49ْ 39َباشد در محدوده ً آبخيز سد الر مي

 طول شرقي 51 59ْ 9َ تا 51ً 44ْ 56َ عرض شمالي و 35ًْ
بيشتر . باشد  هكتار مي6/26858واقع شده و مساحت آن 

سطح اين محدوده شامل كوههاي مرتفع بوده و ارتفاع آن 
ميانگين . كند ا تغيير مي متر از سطح دري3870 تا 2200بين 

 ميليمتر مي باشد كه 409,1بارندگي ساالنه در اين منطقه 
بيشتر در فصل زمستان و به صورت برف اتفاق مي افتد 

اين منطقه ). 1372گزارش طرح جامع آبخيزداري سد الر (
اي بوده و داراي  بيشتر تحت تأثير جبهه هوايي مديترانه
تانهاي بلند، فصل آب و هواي كوهستاني سرد با زمس

. باشد يخبندان طوالني و تابستانهاي خنك و مرطوب مي
ايي مانند  هاين منطقه در اصل يك گونستان بوده و گون

Astragalus microcephalus و As. ochroleucus در 
بسياري از ارتفاعات داراي . تمام نقاط آن حضور دارند

از گياهان اي و سنگالخي بوده و تعدادي  هاي واريزه دامنه
صورت مشترك در تمام اين نقاط حضور دارند كه از  به

 :توان گياهان زير را نام برد رايجترين آنها مي
Graellsia saxifragifolia, Salvia stamina, 

Tanacetum hololeucum, Parietaria judaia, Silene 
commelinifolia, Crucianella gilanica, Gypsophila 
aretioides. 

ن منطقه به دليل زمستانهاي سرد و طوالني، عاري از اي
سكنه دائمي بوده و مراتع موجود، به عنوان مراتع ييالقي 

از سمنان، شاهرود، سبزوار، (مورد استفاده دامهاي مهاجر 
 . قرار مي گيرد) ورامين، گرمسار، شهريار و شعر ري

منطقه مورد مطالعه، در محدوده نقشه توپوگرافي با نام 
هاي توپوگرافي سري   از نقشه 6361Iسان بزرگ برگلوا

K753  سازمان جغرافيايي كشور قرار 1:50000 به مقياس 
 . گرفته است

بررسي موزاييك تصاوير : تصاوير مورد استفاده
آوري  همزمان با جمع (1382مربوط به خردادماه 

و تصاوير قبل و بعد از آن و نيز ) هاي تعليمي نمونه
 همگي مؤيد درجه باالي ابري بودن مشاهدات صحرايي،

اين تصاوير بوده و استفاده از آنها را در اين مطالعه 
بنابراين از تصاوير مربوط به مردادماه . غيرممكن ساخت
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شماره گذر و رديف تصوير مربوط به .  استفاده شد1381
 و 164 به ترتيب +ETMمنطقه مورد مطالعه در سنجنده

 بر روي تصاوير، در محيط پردازشهاي الزم .باشد  مي35
 .  انجام شد1 آكادميك1/3ايلويس 

 
 روش تحقيق

تهيه نقشه طبقات پوشش گياهي در سال ) الف
1382 

آوري اطالعات زميني مورد نياز، از  به منظور جمع
. استفاده شد) 1381نامجويان (نقشه موجود تيپهاي گياهي 

 ابعاد گيري در داخل تيپهاي گياهي و با پالتهايي به نمونه
صورت ه ب مرتبه 5-9 متر انجام شد كه اين پالتها، 30×30

با در هر تيپ . گيري تكرار شد در هر نقطه نمونهتصادفي 
گيري انجام شده و   بار نمونه3-4وسعت آن، توجه به 

به منظور برآورد دقيقتر . درصد پوشش گياهي ثبت شد
درصد پوشش، عالوه بر پيمايش عرصه هر كدام از 

 مترمربعي نيز به 1×1 پالت 5 بزرگ، تعداد پالتهاي
صورت تصادفي در داخل هر كدام از پالتهاي بزرگ 

 . مستقر شده و درصد پوشش در آنها ثبت شد
هاي  هاي مربوط به نمونه به منظور تشخيص پيكسل

اي، مختصات جغرافيايي  هاي ماهواره تعليمي بر روي داده
 GPS(2(مكان ياب يك دستگاه ها با استفاده از  اين نمونه

دقت آن  كه استفاده شد GARMIN eTrex Vistaمدل 
 ,GARMIN eTrex Vista(باشد   متر مي15كمتر از 

2001-2002.( 
 درصد طبقاتطبقات اوليه درصد پوشش، با تلفيق 

خواه  عسگري (1356پوشش گياهي نقشه مربوط به سال 
هاي تعليمي سال جاري  و درصدهاي پوشش نمونه) 1356
 زراعت طبقاتف شد كه بر اين اساس، عالوه بر تعري

)Cl.( آب ،)W(ها و اراضي عاري از پوشش ، صخره)R(  

                                                            
1- ILWIS 3.1 academic 
1- Global Positioning System 

، 0-15( درصد پوشش طبقه 16، )M(و مسيل رودخانه 
25-15 ،30-25 ،35-30 ،40-35 ،45-40 ،50-45 ،55-
50 ،60-55 ،65-60 ،70-65 ،75-70 ،80-75 ،85-80 ،
 . در نظر گرفته شد) 90-95 و 90-85

كيفيت باندهاي مختلف تصوير از نظر وجود خطاهاي 
 مانند خطاي راه راه شدگي و 4 و راديومتري3هندسي
هاي تكراري مورد بررسي قرار گرفت كه از اين  پيكسل

 .نظر مورد خاصي مشاهده نشد
ها،  پس از حصول اطمينان از كيفيت مناسب داده

يز عدد با توجه به هيستوگرام باندها و نتصحيح اتمسفري 
نيز تطابق هندسي تصوير . رقومي عوارض تيره انجام شد

با توجه . نقشه توپوگرافي به عنوان مبنا انجام شدبه كمك 
به كوهستاني بودن منطقه، عالوه بر عمل ژئورفرنس، 
تصحيح ارتفاعي تصوير نيز با استفاده از مدل رقومي 

انجام )  پيكسلRMS = 003/1( و با دقت مطلوب 5ارتفاع
ها  ، ابعاد پيكسل6گيري مجدد ه و سپس ضمن نمونهشد
 . متر بازچيني شد25به 

از تكنيكهـاي  بهبـود و بارزسـازي تصـاوير،     به منظـور    
در  (7مناسب شامل بهبود كنتراست به روش كشش خطـي        

و نيز تركيبهاي رنگي مختلـف اسـتفاده        ) سطح يك درصد  
 .شد

 و ماتريس OIF(8(با توجه به عامل شاخص بهينه 
 PCA(9(هاي اصلي تگي و نيز به كمك تحليل مؤلفههمبس

ها، تركيبهاي باندي  و تجزيه و تحليل نمودار دوبعدي داده
و ) 2و5و7(، )1و5و7(، )3و5و7(، )1و2و3و4و5و7(
تركيب باندي . بندي انتخاب شدند جهت طبقه) 1و4و7(
با استفاده از الگوريتمهاي حداكثر ) 1و2و3و4و5و7(

بندي   طبقه10اي ز ميانگين و جعبهاحتمال، حداقل فاصله ا
                                                            

2- Distortion 
3- Noise 
4- Digital Elevation Model (DEM) 
5- Resampling 
6- Linear Streching 
7- Optimum Index Factor 
8- Principal Component Analysis 

1- Box Classifier 
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با توجه به . هاي حاصل برآورد شد شده و صحت نقشه
 باندي انتخاب 3نتايج حاصل از اين قسمت، تركيبهاي 

. بندي شدند شده به كمك الگوريتم حداكثر احتمال طبقه
بندي، با روش  هاي بدست آمده از طبقه صحت نقشه

به اين منظور . پيكسل به پيكسل مورد ارزيابي قرار گرفت
 تشكيل شده و به كمك آنها، معيارهاي 1جداول خطا
هاي حاصل محاسبه   و ضريب كاپا براي نقشه2صحت كلي

در پايان نقشة با بيشترين ميزان صحت كلي و . گرديد
ضريب كاپا، به عنوان نقشه درصدهاي پوشش گياهي سال 

هاي منفرد در  جهت حذف پيكسل.  انتخاب شد1382
شده و نيز بررسي اثر فيلتر بر صحت   انتخابنقشه نهايي

در اين  . بر روي آن اِعمال شد3اين نقشه، فيلتر اكثريت
به دليل پايين بودن قدرت ) TM6(مطالعه از باند حرارتي 

تفكيك زميني و نيز تفاوت ماهيت آن با ساير باندها 
 .استفاده نشد

 
 1356تهيه نقشه طبقات پوشش گياهي در سال ) ب

مرحله، نقشه تيپهاي پوشش گياهي تهيه شده در اين 
رقومي شده و به ) 1356خواه  عسگري (1356در سال 

 درصد پوشش با طبقاتنقشه . محيط ايلويس منتقل شد
توجه به مرز تيپهاي گياهي و درصد پوشش هركدام از 

 .تيپها تهيه شده و مورد استفاده قرار گرفت

 
 بررسي تغييرات پوشش گياهي) ج

آب، اراضي زراعي، ( متفرقه طبقاتيك پس از تفك
بر روي ) زارها و اراضي فاقد پوشش مسيل و صخره

، به كمك 82 و 56هاي درصد پوشش در سالهاي  نقشه
، چگونگي تغيير هر كدام از طبقات درصد 4عمليات تقاطع

                                                            
2- Confusion Matrix 
3- Overall Accuracy 
4- Majority Filter 
5- Cross Operation 

پوشش گياهي تعيين شده و ميزان تغيير مساحت طبقات 
 .محاسبه شد

ريف شده و پيچيدگي با توجه به تراكم طبقات تع
نتايج، طبقات نزديك به هم در يكديگر ادغام و طبقات 

-100 و 51-75، 26-50، 0-25 طبقاتشامل (تري  كلي
ه و با توجه به اين طبقات، نقشه تشكيل شد)  درصد76

 و 1شكلهاي (هاي جديد مربوط به هر دو مقطع تهيه شد 
 طبقات تغييرات ايجاد شده با توجه بهنقشه در پايان، . )2

در اين نقشه مناطق بدون تغيير و ). 3شكل (تهيه شد كلي 
مناطقي كه با افزايش يا كاهش درصد پوشش گياهي 

  .  مواجه بوده اند نمايش داده شده است

 
 نتايج
 1382تهيه نقشه طبقات پوشش گياهي در سال ) الف

  بندي هاي حاصل از طبقه نتايج برآورد صحت نقشه
به كمك الگوريتمهاي ) 1و2و3و4و5و7(تركيب باندي 

اي  حداكثر احتمال، حداقل فاصله از ميانگين و روش جعبه
نشان داد كه نقشه تهيه شده با روش حداكثر احتمال با 

 درصد 8/8 درصد و ضريب كاپاي 16/58صحت كلي
هاي بدست آمده از  بيشترين صحت را دارا بوده و نقشه

هاي  ر رتبهاي به ترتيب د روشهاي حداقل فاصله و جعبه
 .بعدي قرار دارند

بندي  با توجه به برتري روش حداكثر احتمال در طبقه
و نيز تأييد اين مطلب توسط ) 1و2و3و4و5و7(تركيب 

بسياري از محققان ديگر، تركيبهاي سه باندي انتخاب 
بندي شدند كه در اين ميان، نقشه  شده، با اين روش طبقه

ن ميزان صحت بيشتري) 2و5و7(حاصل از تركيب باندي 
 . را به خود اختصاص داد)  درصد82/40(كلي 

نتايج نشان داد كه نقشه حاصل از تركيب باندي 
داراي بيشترين ميزان صحت كلي و ) 1و2و3و4و5و7(

. باشد هاي بدست آمده مي ضريب كاپا در ميان نقشه
همچنين اِعمال فيلتر اكثريت بر روي اين نقشه سبب بهبود 
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 67,35شده و آنرا به حت كلي معيار ص درصدي 9,19
 نقشة فيلتر شده به عنوان نقشه  در نتيجه،.  دادءدرصد ارتقا

 انتخاب 1382نهايي درصدهاي پوشش گياهي در سال 
 . شد

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1382 كلي درصد پوشش گياهي در سال طبقاتنقشه : 1شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1356 كلي درصد پوشش گياهي در سال طبقاتنقشه : 2شكل 

 
 بررسي تغييرات پوشش گياهي) ب

نتايج بررسي تغييرات طبقات اوليه، حاكي از تغيير 
 درصد سطح 81/80درصد پوشش در سطحي برابر با 

 درصد بدون 48/94 متفرقه و طبقاتمنطقه با احتساب 
 متفرقه بود كه پس از ادغام طبقات اوليه و طبقاتتوجه به 

 45/71 و 83/62ه ايجاد طبقات كلي، اين اعداد به ترتيب ب

اين نتايج بيانگر افزايش توافق بين . درصد تغيير يافت
 در اثر ادغام طبقات اوليه و 82 و 56هاي سالهاي  نقشه

عالوه، ضرايب صحت كلي  به. باشد ايجاد طبقات كلي مي
، پس از ايجاد طبقات 1382و كاپا در نقشه نهايي سال 

 . ش يافت درصد افزاي97/36 و 49/74كلي به ترتيب به 

، تغييرات مساحت طبقـات كلـي درصـدهاي پوشـش           1جدول  
 .دهد  گياهي را نشان مي
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 )هكتار(مساحت طبقات كلي درصد پوشش گياهي و ميزان تغيير آنها : 1جدول 

56مساحت در سال  طبقه 82مساحت در سال    تغيير مساحت   
A+B 0,0 1529,5 1529,5 

C 18878,1 5729,9 -13148,2 
D 301,5 11001,7 10700,2 
E 1790,1 2708,6 918,5 

 
 درصد 0-25مساحت اراضي متعلق به طبقه پوششي 

 حضور نداشته، 56 كه در نقشه سال 82در نقشه سال 
بيانگر سطوحي است كه با كاهش درصد پوشش روبرو 

اند، چرا كه اين طبقه كمترين درصد پوشش را دارا  شده
 . باشد مي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1356-1382شه تغييرات درصد پوشش گياهي در خالل سالهاي نق: 3شكل 

 
 درصد در 26-50بررسي مساحت طبقه پوششي 

 حاكي از كاهش قابل 1382 و 1356هاي سالهاي  نقشه
مقايسه اراضي متعلق به اين . باشد توجه سطح اين طبقه مي

دهد كه   نشان مي82 و 56هاي سالهاي  طبقه در نقشه
 نسبت به سال 82ن طبقه، در سال  درصد اراضي اي79/28
 درصد به طبقاتي با 77/7اند،   بدون تغيير باقي مانده56

 درصد به طبقاتي با درصد 44/63درصد پوشش كمتر و 
اين نتايج، حاكي از بهبود . اند پوشش بيشتر تغيير يافته

 درصد 26-50ميزان تاج پوشش گياهي در طبقه پوششي 
 درصد افزايش قابل 51-75سطح طبقه پوششي . باشد مي

. دهد  نشان مي56 در مقايسه با سال 82توجهي را در سال 
 درصد اراضي متعلق به اين طبقه بدون تغيير مانده، 92/59
 78/21 درصد به طبقاتي با درصد پوشش كمتر و 30/18

اين . اند درصد به طبقاتي با درصد پوشش بيشتر تغيير يافته
، از نوعي 82 و 56 هاي سالهاي طبقه در مقايسه نقشه

اي كه بيش از  باشد، به گونه تعادل و توازن برخوردار مي
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، بدون 56نيمي از سطوح متعلق به اين طبقه در نقشه سال 
حدود در تغيير باقي مانده و از اراضي تغيير يافته نيز، 

نيمي با افزايش و نيمي با كاهش درصد پوشش گياهي 
دهنده  آمده نشان همچنين نتايج بدست. روبرو بوده است

 76-100 درصدي سطح طبقه پوششي 51,3افزايش 
از مجموع مساحت مناطق متعلق به اين . باشد درصد مي

 درصد آن بدون تغيير باقي 73/20، 56طبقه در نقشه سال 
 درصد به طبقاتي با درصد پوشش كمتر 27/79مانده و 

دهنده سير قهقرايي در  اين نتايج، نشان. تغيير يافته است
 .باشد ميزان تاج پوشش گياهي اين طبقه مي

نتايج كلي بيانگر آن است كه مساحتي برابر با 
)  درصد كل اراضي مرتعي55/28معادل ( هكتار 17/5986

 بدون تغيير باقي مانده، 56 در مقايسه با سال 82در سال 
 درصد سطح اراضي 03/14معادل ( هكتار 42/2941

 05/12042متر و به طبقاتي با درصد پوشش ك) مرتعي
به طبقاتي با )  درصد اراضي مرتعي42/57معادل (هكتار 

 . درصد پوشش تاجي بيشتر تغيير يافته است

 
 بحث
 هاي تعليمي مطالعات صحرايي و تعيين نمونه) الف

گيري اين است كه  نكته مهم در انتخاب روش نمونه
بايد از روشي استفاده شود كه گوياي كامل منطقه بوده و 

 – Greig. ات موجود را تا حد امكان پوشش دهدتغيير

Smith ) 1983 (برداري  كند كه روش نمونه بيان مي
بندي شده براي پوششهاي گياهي ناهمگن جواب  طبقه

اين در حالي است كه روش . كند بهتري ارائه مي
برداري تصادفي كه توسط افرادي مانند كِنِدي و وِلِنز  نمونه

آوري اطالعات را كاهش  استفاده شده است دقت جمع
برداري  از سوي ديگر نمونه. )1377خواجه الدين  (دهد مي

شود كه اطالعات مفيد از  سيستماتيك نيز سبب مي
در اين مطالعه با توجه . جمعيتهاي كوچك از دست برود

، )1381نامجويان (تيپهاي مرتعي منطقه ه نقشه ب

ادفي بندي شده تص گيري با استفاده از روش طبقه نمونه
الدين  اين روش با مطالعات افرادي مانند خواجه. انجام شد

زاده  ، خوانين)1377(صفت و زارع  ، درويش)1377(
 . مطابقت دارد) 1380(و سپهري و متقي ) 1378(

آوري اطالعات، ابعاد و تعداد   عالوه بر روش جمع
. باشد هاي آموزشي نيز داراي اهميت زيادي مي نمونه
ن، اندازه كوادرات مطالعاتي را به قدري اي از محققا عده

به ميزان  صحرايي هاي اند كه داده گرفته نظر كوچك در
اي نيز به قدري اندازه  آوري نشده و عده جمعكافي 

اند كه در داخل آن پوشش  كوادرات را بزرگ انتخاب كرده
. گياهي ناهمگن قرار گرفته و ايجاد مشكل نموده است

ارزيابي جوامع گياهي منطقه در ) 1377(الدين  خواجه
استفاده از كوادراتهاي كوچك را مردود دانسته جازموريان، 

و استفاده از كوادراتهاي حداقل سطح را همراه با تكرار 
برعكس، . گيري توصيه نموده است آنها براي نمونه

هاي تعليمي  نمونه Guckبه نقل از ) 1377(صفت  درويش
ر هر طبقه را از تعداد متعدد و كوچك با پراكنش مناسب د

رضوي . داند اندكي نمونه تعليمي بزرگ مناسبتر مي
ه با افزايش تعداد نواحي كگيري نموده  نتيجه) 1377(

بندي افزايش يافته و در  آموزشي تا حد معيني دقت طبقه
بندي به  حد مشخصي از تعداد نواحي آموزشي دقت طبقه

و ) 1380(سپهري و متقي . رسد حد تقريباً ثابت مي
 متر مربعي در 1×1از تعدادي پالت ) 1378(خوانين زاده 

. داخل واحدهاي نمونه گيري بزرگتر استفاده كردند
نيز جهت تهيه نقشه پوشش ) 1377(صفت و زارع  رويشد

 7هاي ماهواره لندست،  داده با كمك در منطقه قائن گياهي
 پيكسلي را براي هر طبقه به عنوان نمونه تعليمي 90قطعه 

در كل تعداد و بزرگي قطعات نمونه . تعيين نمودند
تعليمي به عوامل زيادي از جمله وسعت طبقات، 
يكنواختي و همگني و نيز يكپارچگي آنها بستگي دارد 

 ). 1377صفت  درويش(
با توجه به كل حاضر برداري در مطالعه  شدت نمونه

و مساحت )  مترمربعي900 پالت 334(هاي تعليمي  نمونه
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  درصورت كه باشد  درصد مي11/0برابر با ه، ضحو
 14/0نظر از مساحت اراضي متفرقه، اين عدد به  صرف

 .  يابد درصد افزايش مي
هاي صحرايي با  مسأله ديگر، همزماني برداشت نمونه

اين مساله مورد تاكيد . باشد اي مي هاي ماهواره داده
پناه و مسعودي  علويو ) 1380(پرور و ابطحي  پاك

نيز عدم ) 1379(كش  فيله. قرار گرفته است نيز )1380(
هاي اخذ شده را يكي از داليل عدم  تناسب زماني داده

در مطالعه . بندي مطلوب ذكر نموده است امكان طبقه
نيمه دوم (برداري در اواخر فصل بهار  حاضر نمونه

در اين تاريخ گياهان موجود در . انجام شد) خردادماه
بنابراين . بردند خود بسر ميمنطقه در دوران رويشي 

داده برداري در فصل مناسبي انجام شد، اما استفاده از  نمونه
تواند دقت نتايج حاصل را  ميهاي ماهواره اي مردادماه 

 .دار نمايد خدشه
 
 انتخاب باندهاي طيفي مناسب) ب

ك تركيب ياند كه  بيان كرده) 1381(آبكار و همكاران 
بهينه براي مطالعه مناطق داراي پوشش شامل يك باند 
مرئي، يك باند مادون قرمز نزديك و يك باند مادون قرمز 

در تحقيقي كه به منظور ) 1377(ارزاني . باشد مياني مي
 جهت TMبررسي امكان استفاده از اطالعات ماهواره 

اندازه گيري پوشش و توليد چهار گروه گياهي علفي 
ه و چندساله، گندميان چندساله و بوته ايها در مناطق يكسال

 نموده است كه گيري نتيجهخشك استراليا انجام داده، 
 4TM و 3TM كه از تركيب باندهاي شاخص هايي
 گياهي مولفه هايداري با  اند ارتباط معني بدست آمده

باندهاي ) 1380(پناه و مسعودي  همچنين علوي. دارند
3TM ،4TM ،5TM 7 وTMبندي و تهيه   را براي طبقه

صفت و  درويش. اند نقشه كاربري اراضي مناسب دانسته
بندي را با  باالترين صحت حاصل از طبقه) 1376(شتائي 

واحدي .  بدست آوردند4TM و 3TMمجموعه باندهاي 

يك  از ميان يازده شاخص گياهي آزمون شده هيچ) تا بي(
ياهي منطقه دار با درصد پوشش گ را داراي رابطه معني

ريافت كه د) 1378(زاده  خوانين. تشخيص نداد
هايي كه شامل باندهاي قرمز و مادون قرمز هستند  شاخص

هرچند باشند،  داراي همبستگي بيشتري با تاج پوشش مي
هاي مورد مطالعه همبستگي معناداري  شاخصدر مجموع 

با استفاده از باندهاي  و او با پوشش گياهي نداشتند
و   Trisurat.  نقشه پوشش منطقه را تهيه كردTMسنجنده 

نتيجه گرفتند كه تركيب باندهاي نسبي ) 2000(همكاران 
3TM/4TM ،2TM/5TM ،4TM/5TM 7 وTM/5TM 

بندي داشت و تركيب باندهاي  بيشترين صحت را در طبقه
 و همكاران  Liu.  كمترين صحت را دارا بود4 و 3، 2
 تشخيص تيپهاي  را براي3B/4Bنسبت باندي ) 2002(

پوششي مفيد تشخيص دادند ولي اين نسبتها برتر از 
 . باندهاي طيفي اوليه نبودند

با نگاهي اجمالي به مطالعات متعدد انجام شده كه به 
تعداد محدودي از آنها اشاره شد تفاوتهاي آشكار در نتايج 

اي كه هركدام با  شود، به گونه حاصل از آنها مشاهده مي
هاي متعددي را   تركيبها و شاخصروشهاي مختلف،

 . اند استفاده نموده و به نتايج متفاوتي دست يافته
در مورد استفاده از تركيبهاي باندي با تعداد باندهاي 

بيان ) 1379(پناه  علوي. زياد نظرات متفاوتي وجود دارد
بندي، الزاماً افزايش  كند كه افزايش تعداد باند در طبقه مي

 اينكه موجب به عالوهخواهد داشت، دقت را به دنبال ن
اين در حالي است كه . گردد صرف وقت بيشتر نيز مي

معتقدند كه هرچند استفاده از ) 1375(زبيري و مجد 
سهولت و دقت آن را موجب ، باندهاي طيفي بيشتر

شود، ولي بايد از باندهايي استفاده كرد كه تفاوت  مي
در . حظه استهاي زميني در آنها قابل مال انعكاس پديده

مطالعه حاضر نقشه حاصل از تركيب باندي 
بندي بيشتري را در مقايسه  ، صحت طبقه)1و2و3و4و5و7(

باندي مورد استفاده نشان داد كه اين امر با  با تركيبهاي سه
پناه  توافق و با نظر علوي) 1375(عقيدة زبيري و مجد 



 پژوهشي  -علمي فصلنامة
195 3ة  شمار13 مرتع و بيابان ايران جلد تحقيقات

 علت اين امر را مي توان در تفاوت. تفاوت دارد) 1379(
رويشگاههاي مورد مطالعه از نظر تركيب و انبوهي پوشش 

 .  گياهي جستجو نمود
 

 بندي انتخاب روش طبقه) ج
بندي،  ا آزمايش روشهاي مختلف طبقهبرخي محققان ب

مناسبترين روش را براي تفكيك هر طبقه استفاده نموده و 
 آنها را با هم تركيب و  پس از استخراج طبقات مختلف،

 McGrawبه عنوان نمونه . ه اندا ايجاد نمودنقشه نهايي ر
بندي نظارت شده براي  از روش طبقه) Tueller) 1983و 

بندي نظارت نشده و  زارها و از طبقه تفكيك يونجه
زار   براي تفكيك جوامع درمنه1بندي هدايت شده خوشه

روش در عين حال بايد توجه داشت كه . استفاده نمودند
صفت  درويش( متداولترين بندي حداكثر احتمال طبقه

) 1375زبيري و مجد (و دقيقترين ) 1380 و دنگر1377
نتايج بدست آمده . باشد روش در ميان روشهاي موجود مي

هاي حاصل  از مطالعه حاضر نيز مؤيد صحت بيشتر نقشه
باشند،  از روش حداكثر احتمال نسبت به ساير روشها مي

ابطحي و ، )1376(صفت و شتائي  همانگونه كه درويش
و ) 1380(پناه و مسعودي  ، علوي)1379(همكاران 

Huang و Hsiao) 2000 ( نيز در مطالعات خود به چنين
 . اند اي دست يافته نتيجه

هاي  استفادة تنها از دادهالزم به ذكر است كه 
اي در بسياري از موارد با محدوديتهايي در تفكيك  ماهواره

هاي جنبي  اده از دادهاستف. باشد طبقات موردنظر مواجه مي
هاي اطالعاتي، كمك بسيار مؤثري در بهبود  و ساير اليه

بندي خواهد نمود، همانگونه كه  نتايج حاصل از طبقه
با استفاده از اين ) Pradhan) 2002محققان بسياري مانند 

اند طبقات مختلف را به طرز  اطالعات جنبي، توانسته
 . بهتري تفكيك و مشخص نمايند

 

                                                            
1- Guided clustering 

 بندي يف طبقات جهت طبقهتعر) د
ها با  بندي داده در مطالعه حاضر، نتايج حاصل از طبقه

گانة اوليه بيانگر صحت نسبتاً پايين  توجه به طبقات شانزده
 اوليه و طبقاتباشد، اما پس از ادغام  هاي حاصل مي نقشه

 49/74 به 35/67ايجاد طبقات كلي، ميزان صحت كلي از 
كه اين نيز بهبود يافت  كاپا و ضريب يافته ءارتقادرصد 

امر بيانگر اهميت تعريف دقيق طبقات مورد استفاده جهت 
صفت   درويشنظرنتايج اين قسمت با . باشد بندي مي طبقه

كند كه با افزايش  وي بيان مي. همخواني دارد) 1377(
بندي كاسته  تعداد طبقات، معموالً از ميزان صحت طبقه

ام و تقليل طبقات را به محققان ديگر نيز ادغ. شود مي
عنوان راه حلي جهت كسب نتيجه بهتر مورد استفاده قرار 

پس ) 1380(به عنوان مثال مسعودي و همكاران . اند داده
 طبقه 10 طبقه طيفي حاصل را به 24بندي،  از انجام طبقه

نيز پس از آنكه ) 1379(كش  فيله. اطالعاتي تبديل كردند
ه وي قادر به تفكيك هاي مورد استفاد دريافت شاخص

باشند، با توجه به محدوديت قدرت  تيپهاي گياهي نمي
 تلفيق طبقاتي تيپهاي گياهي را در داخل  تفكيك تصاوير،
.  را بر روي تصاوير تفكيك نمودطبقاتنموده و اين 

 طبقاتكند كه برخي از  نيز بيان مي) 1379(پناه  علوي
 طبقهچندين كنند كه  طيفي ممكن است زماني مفهوم پيدا 

 بايد با نهايت طبقات البته ادغام .طيفي در هم ادغام شوند
دقت انجام پذيرد چرا كه ادغام بيش از حد، سبب از 
دست رفتن بخشي از اطالعات زميني مي شود كه در 

 . شرايط دشوار ميداني گردآوري شده است
 
 بررسي روند تغييرات پوشش گياهي) هـ

 حاضر با روش بررسي تغييرات در مطالعه
 و Hsiao) 2000( ،Mongkolsawat و  Huangمطالعات

Thirangoon) 1990 ( وSerra و همكاران )2003 (
ها با استفاده  مشابهت دارد، با اين تفاوت كه يكي از نقشه

اي و نقشه ديگر با روش زميني تهيه  از تصاوير ماهواره



 حوضه سد الر در قسمتي از پوشش گياهي انبوهي  بررسي روند تغييرات
 RS و GIS ساله با استفاده تلفيقي از 25در يك دوره 
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 با 82 و 56بندي شده سالهاي  هاي طبقه مقايسه نقشه. شد
 درصد و با 81/80گانة اوليه،  رنظرگرفتن طبقات شانزدهد

 درصد تغيير 83/62گرفتن طبقات چهارگانة كلي،  درنظر
اين امر بيانگر اهميت تعريف دقيق . دهند را نشان مي

كه در اين  نحوي باشد، به گونه مطالعات مي طبقات در اين
ن ، اوالً ميزاطبقه 4 به طبقه 16مطالعه با تغيير طبقات از 

 35/67اي از  صحت كلي نقشه حاصل از تصاوير ماهواره
 درصد بهبود يافت، ثانياً ميزان تغييرات 49/74درصد به 
 درصد 18حدود در ، 1382 و 1356هاي سالهاي  بين نقشه

 .تفاوت نشان داد
نكته مهم در بحث بررسي تغييرات در اين مطالعه، 
ه تفاوت روش تهيه نقشه پوشش در سالهاي مورد اشار

هاي حاصل، اثر اين تفاوت  مقايسه بصري نقشه. باشد مي
در مطالعات ميداني و عمليات . دهد را به خوبي نشان مي

صحرايي معموالً از عوارضي با سطوح كم صرفنظر 
شود كه اين امر سبب ايجاد خطا در مناطقي با عوارض  مي

هاي حاصل از تصاوير  شود، اما در نقشه كوچك مي
در صورت . گيرند  جزئيات مدنظر قرار مياي تمام ماهواره

 و 1356اي سال  وجود امكان دسترسي به تصوير ماهواره
هاي  بندي آن، مشكل ناشي از عدم سنخيت نقشه طبقه
 Sarafحتي محققاني مانند . شد بندي شده برطرف مي طبقه

به لزوم تشابه ) 2003( و همكاران Serraو ) 2003(
  .اند اشاره نمودهسنجنده تصاوير از نظر نوع گيرنده و 

افزايش انبوهي پوشش گياهي  اين مطالعه  در مجموع،
ه مورد مطالعه نشان داد كه ض در قسمتهايي از حورا

هاي  بخشي از اين نتيجه ناشي از خطاهاي استفاده از داده
ها، خطاي كاربر، خطاي نرم  اعم از خطاي داده(اي  ماهواره

باشد، همانگونه كه  مي) افزار و خطاي دستگاه مكان ياب
بيان نموده كه در نقشه هاي حاصل از ) 1379(علوي پناه 

هاي رقومي  هاي ماهواره و ديگر نقشه پردازش داده
بخشي از . توان انتظار عدم وجود خطا را داشت نمي

خطاي موجود نيز مربوط به تفاوت روش تهيه نقشه در 
مورد دو مقطع زماني مي باشد كه ناگزير در اين تحقيق 

البته ناگفته نماند كه در بازديدها و . استفاده قرار گرفت
ه يافت شد ضهاي ميداني، بخشهاي متعددي از حو بررسي

كه داراي پوشش گياهي انبوه و متراكم بودند كه در 
بسياري از قسمتها مشتمل بر گونه هاي نامرغوب و 

بيان مي كند كه به هم ) 1381(نامجويان . زيادشونده بود
ه گونه هاي ضفشار دام، در بسياري از قسمتهاي حوعلت 

 Onobrychis cornuta ،Thymusخشبي و نامرغوب مانند 

kotschyanus انواع ،Astragalusها ،Acantholimon ،
Poa bulbosa ،Eremurus spectabilis ،Ranunculus 

repens ،Cousinia kermanica و Salvia limbata  به
ه وفور اين گونه ها از منظر اگرچ. وفور ديده مي شوند

چراي دام يك عامل منفي بشمار مي رود، اما از بعد 
ه باالدست درياچه سد ضحفاظت خاك و آب، آنهم در حو

 . ي مثبت تلقي مي شودعامل الر
پيشنهاد مي گردد در تحقيقات تكميلي آتي، سعي در 
محدود نمودن منابع خطا بعمل آيد كه از آن جمله مي 

 نقشه هاي مقاطع مورد بررسي از روش توان به تهيه
مشابه و نيز استفاده از داده هاي ماهواره اي همزمان با 

 .  پيمايشهاي ميداني اشاره نمود

  
 منابع مورد استفاده

ضوابط . 1381 .ا. س و ميرقاسمي، . ر.نظافت، م ،  .ا.آبكار، ع  .1
اي در  مي تصــاوير مــاهوارهوو دســتورالعمل پــردازش رقــ

ــار  ــه ك ــتخراج نقش ــات  اس بري و پوشــش اراضــي مطالع
ريزي و اقتصاد    ساماندهي دشت، مؤسسه پژوهشهاي برنامه    

 . ص47كشاورزي، 
. 1379 . م  و پـاكپرور،   .ا.عصـفت،     درويـش ،  .م.سابطحي،   .2

بررسي روند تغييرات شوري در منطقـه كاشـان بـه روش            
 RSرقومي، لوح فشرده مجموعه مقاالت همايش كـاربرد         

اباني، دانشگاه تهران و سازمان      در مطالعه مناطق بي    GISو  
 . جنگلها و مراتع كشور
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تعيين منـاطق تحـت     . 1381 . م پرور،   و پاك  .م.سابطحي،   .3
مطالعـه  (اي    هـاي مـاهواره     زايي بـا پـردازش داده       اثر بيابان 
 بررسـي رونـد تغييـرات كـاربري         -)دشت كاشان : موردي

سرزمين، تحقيقات مرتع و بيابان ايران، مؤسسه تحقيقـات         
: ، ص 297، شـماره نشـر      6، جلـد     كشـور  ا و مراتع  جنگله

104-85. 
ــي، ح .4 ــي  . 1377 .ارزان ــاربرد تلفيق ــراي RS و GISك  ب

ارزيــابي و مــديريت منــاطق خشــك و بيابــاني، مجموعــه 
مقاالت دومين همايش ملي بيابانزايي و روشهاي مختلـف         

مؤسسه تحقيقات جنگلهـا و     : زدايي، چاپ اول، ناشر     بيابان
 .13-24: ، ص175ه نشر ، شمار كشورمراتع

كــاربرد . 1376 . ب و فرســتر،. كينــگ، گ،.ارزانــي، ح .5
ام در تخمين توليـد و        اطالعات رقومي ماهواره لندست تي    

پوشش گياهي، مجله منابع طبيعي ايـران، دانشـكده منـابع           
 .3-21: ، ص)1 (50طبيعي دانشگاه تهران، جلد 

ــانه. 1367 .ج اوالدي،  .6 ــي نش ــان   بررس ــي درخت ــاي طيف ه
ــه راش و بلــوط(جنگلــي  ــا اســتفاده از اطالعــات ) گون ب
نامه كارشناسي ارشد جنگلداري، دانشگاه        پايان  اي،  ماهواره

 . تربيت مدرس
تعيين منـاطق تحـت     . 1380. م.س و ابطحي،    .پرور، م   پاك .7

مطالعـه  (اي    هـاي مـاهواره     زايي بـا پـردازش داده       اثر بيابان 
 شـوري    بررسـي رونـد تغييـرات      -) دشت كاشان : موردي

خاك، تحقيقات مرتع و بيابـان ايـران، مؤسسـه تحقيقـات            
: ، ص 275، شـماره نشـر      5، جلـد     كشـور  جنگلها و مراتع  

121-93. 

بررسي قابليت داده هاي ماهواره اي      . 1381. ز.حسيني، س  .8
مطالعه ( جهت تهيه نقشه كاربري اراضي       +ETMلندست  
، پايـان نامـه     ) منطقـه چمسـتان    -استان مازنـدران  : موردي

 .  ص125رشناسي ارشد مرتعداري، دانشگاه تهران، كا
هـاي مـاهواره      اسـتفاده از داده   . 1377 .ج.سالدين،    خواجه .9

Landsat MSS 5    در بررسي جوامـع گيـاهي و تعيـين 
اراضي شور منطقه جازموريان، مجموعـه مقـاالت دومـين          

زدايـي،   همايش ملي بيابانزايي و روشـهاي مختلـف بيابـان    
،  كشور ه تحقيقات جنگلها و مراتع    مؤسس: چاپ اول، ناشر  

 .41-48: ، ص175شماره نشر 

هـاي   آوري داده روش جمـع . 1377 .ج.الـدين، س  خواجـه  .10
ــراي تفســير داده اي، مجموعــه  هــاي مــاهواره صــحرايي ب

مقاالت دومين همايش ملي بيابانزايي و روشهاي مختلـف         
مؤسسه تحقيقات جنگلهـا و     : زدايي، چاپ اول، ناشر     بيابان
 .333-338: ، ص175، شماره نشر شور كمراتع

بررسي امكان تهيـه نقشـه پوشـش        . 1378 .زاده، ع   خوانين .11
 در  TM هـاي مـاهواره لندسـت       گياهي با اسـتفاده از داده     

نامه كارشناسي ارشد دانشگاه صـنعتي        يزد، پايان -منطقه نير 
هاي كارشناسي ارشد     نامه  چكيده پايان : اصفهان، برگرفته از  
د پنجم، بـه كوشـش جـواد مقيمـي و     رشته مرتعداري، جل  

ا و مراتـع    وحيد انصاري، دفتر فني مرتـع سـازمان جنگلهـ         
 .1380كشور، زمستان 
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Abstract 
Landsat 7 ETM+ satellite data of 2002 versus vegetation cover map of 1976 were used to: 1- assess the 
capability of satellite data to prepare vegetation cover classes map and 2- study the vegetation changes 
trend in an area of about 26858.6 ha in Lar Dam Basin. Field Sample spots were defined after 
accomplishing necessary corrections of satellite images. 
Suitable band compositions were selected by considering the Optimum Index Factor (OIF), correlation 
matrix, Principal Components Analysis (PCA) and 2-dimensional diagram analysis. These compositions 
were classified using Maximum Likelihood, Minimum Distance and Box Classifier algorithms and then 
Majority Filter was used. Accuracy of resulted maps was evaluated by pixel to pixel method. Then 
Overall Accuracy Coefficient and Kappa Index were calculated. The map resulted from classification of 
band composition 123457 through Maximum Likelihood and Majority Filter was selected as the 
vegetation cover map of 2002. Vegetation cover map of 1976 prepared by Asgari-khah (1977) via field 
survey was used as "vegetation cover classes" map of that year. Then the changes happened in each class 
were assessed by operation of cross function on the mentioned maps. Due to complexity of initial classes, 
more homogenous classes were merged resorting to more detectable maps having only four classes. 
Overall Accuracy Coefficient of final map was promoted by using these classes. Then the changes 
happened during 1976-2002 were detected. The results showed that 28.55% of total area which was 
covered by rangeland vegetation types in 1976, is unchanged, 14.03% is dropped into lower and 57.42% 
into higher classes. The map of vegetation cover changes was produced, finally.  
 
Key Words: Vegetation cover density, Landsat 7 ETM+, Classification, Change detection, Lar Dam 
Basin. 


