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  چکیده
افزایش جمعیت و استفاده بیش از حد از توان زمین، . باشدهاي طبیعی، چهره زمین همواره دستخوش تغییر میهاي انسانی و پدیدهاثر فعالیت بر

. شود رو براي مدیریت بهینه مناطق طبیعی آگاهی از نسبت کاربري اراضی از ضروریات محسوب میاز این. زیست را افزایش داده است فشار بر محیط
هاي مختلف  روش ها براي آنالیز داده .استفاده شد ETM دهنبندي تصاویر سنج راضی از دو روش طبقهابراي استخراج نقشه کاربري  در این تحقیق

. اي اعمال شد بر روي تصاویر ماهواره  NDVIبندي نظارت نشده و نظارت شده، فیلترگذاري و شاخص پوشش گیاهی پردازش تصویر نظیر طبقه
شده داراي بندي نظارت  گیري شده نشان داد که روش طبقه نقشه زمینی با مناطق نمونه وسیله بهنقاط  ،ق نقاط حاصل از برداشت میدانیانطبا

. دهد را اراضی با کاربري بسیار ضعیف و با محدودیت شدید تشکیل می منطقهبیشتر دهد  نتایج تحقیق نشان می. درصد است 91 ضریب دقت باالي
نکته قابل توجه این است که در بسیاري از مناطق . قی با کاربري کشاورزي که عمدتا آبی هستند را شامل می شودطمحدوده را منااز  سهم اندکی

منطقه خواهد  بر رويهاي طبیعی و انسانی پوشش گیاهی از بین رفته و تخریب شده است که این امر در درازمدت اثرات منفی فرایندثیر أتحت ت
بر اساس تراکم و پراکندگی  طبقهمد که در سه آنقشه تراکمی از پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه بدست  NDVI تفاده از شاخصبا اس .داشت

تاب کلروفیلی کمتر از زو با زار است که بیشترین گستردگی مربوط به مناطقی با پوشش بسیار تنک و شوره شدبندي  پوشش گیاهی منطقه طبقه
هاي  هاي حاصل از ماهواره با صرف هزینه و زمان کمتري نوع و سطح کاربري نشان داد که داده صورت کلی هن تحقیق بای نتایج. درصد بود 10

  .هاي مدیریت زراعی قرار گیرد راهبردعنوان یک ابزار مفید در خدمت  تواند به کند که می مختلف را مشخص می
  

  NDVI  و ETM ،قم کاربري اراضی، ،دریاچه نمک :کلیدي هاي هواژ
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  مقدمه
 درصد و نوع از آگاهی از دیرباز،. است زمین قطعه یک برروي هدف چند یا یک براي انسان برداري بهره نوع توصیف اراضی، کاربري
 در و داشته اهمیت ها انسان غذاي تامین کشاورزي در مناطق از هریک کشت بالقوه قابلیت و باغی و هاي کشاورزي کاربري
 و برتر هاي تکنولوژي جمله از جغرافیایی اطالعات سامانه و فناوري دور از سنجش. است بوده توجه مورد شاورزيهاي ک ریزي برنامه

 از سنجش تصاویر .آورند فراهم می مدیریتی فااهد براي را بروز اطالعات که است منابع و مدیریت محیطی تغییرات بررسی در کارآمد
 دید آوردن فراهم به هنگام، اطالعات ارائه بودن، رقومی علت به تصاویر این . دارد بسیاري ربردکا کشاورزي در باال مکانی با تفکیک دور
 برداري از زمین کاربري اراضی به مفهوم انواع بهره در کل .برخوردارند زیادي ارزش از ها داده اشکال تنوع و انتقال سرعت، جانبه همه

 براي استفاده بهینه از شرایط اصلیاز  یکی . )2009و همکاران،  Lynn(د شو تعبیر می  برآورده ساختن نیازهاي معیشتی انسانمنظور  به
 مخرب هاي فعالیت اخیر هاي سال در ). Assefa ،2010( زمین، اطالع از الگوهاي کاربري اراضی و تغییرات آن در طول زمان است

 در اختالل منطقه هر طبیعی گیاهی پوشش در تغییرات ایجاد. تاس شده اراضی کاربري در اي مالحظه قابل تغییرات ایجاد باعث انسان
 دانش فعلی سطح به توجه با). 1376طباطبایی، ( دارد پی در را اکوسیستم اجزاي بین تعادل زدن هم بر و شده محسوب زیست محیط

 با تنها گزاف، هاي هزینه فصر بدون طبیعی، منابع تغییرات زمینه در عظیم اطالعاتی بانک یک به دستیابی بشر، تکنولوژي و
 اطالعات هاي سامانه و دور از سنجش تکنیک  ).1374ی،ربیع زاده علی( بود خواهد پذیر امکان دور، سنجش از فن و علم از گیري بهره

 همفرا که عملی با سرعت و بوده متداول دیگر هاي روش از تر ارزان طبیعی، منابع مدیریت و وضعیت بررسی نهیزم در جغرافیایی
  ).1380 نژاد، یوسفی(است  بیشتري آورد داراي توجیه اقتصادي می

. دشـو  محسوب مـی  هاي کشاورزي ترین وظایف فنآوري سنجش از دور مدرن در مدیریت عرصه هاي اراضی زراعی یکی از مهم تهیه نقشه
)Arafat ،2003 (  گیران نیازمند اطالعـات بـه هنگـام و     ران و تصمیمها، مدی ریزي موفق و اجراي کارآمد برنامه امروزه، به منظور برنامه

هاي هدفمند کشاورزي اهمیتـی دو چنـدان دارد؛    این امر در خصوص توسعه و ترویج فعالیت .هاي اراضی هستند دقیق از نسبت کاربري
هـاي هـر سـرزمینی     بلیـت طور اصولی از قا توان به ها و نسبت اراضی زیر کشت، نمی زیرا بدون آگاهی و کسب اطالعات صحیح از ویژگی

  ).Ezigbalike ،2005(برداري نمود  بهره
. هاي اخیر نیز بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است هاي پوشش کاربري و تحلیل رگریسون در سال ها و تهیه نقشه بندي طبقه

)DeFries  وChan، 2000(. ) FriedlوBrodley  ،1997( ،)Hansen 1996همکاران، و.( ) Michaelsonاز  ).1987همکاران،  و
، تعیین )1379،مخدوم( هاي ریاضی در ارزیابی توان اکولوژیکی آمایش سرزمین شامل استفاده از مدل فراینداقدامات جدیدتر در 

براي  TMو  +ETMتصاویر ماهواره لندست . توان نام برد را می) 1995 شوکال و همکاران،(ریزي خطی  ها بر اساس برنامه کاربري
. توانند مورد استفاده قرار گیرند هاي باندي متعدد می هاي زمینی براساس تابش و بازتابش در طول موج بندي انواع متفاوت پوشش بقهط

هاي ساده ریاضی توانایی نمایش تغییرات مربوط به شدت  و دیگر شکل) NDVI(هاي مختلفی همچون شاخص  از طرفی روش
ایی در مطالعات یاطالعات جغراف سامانههاي اخیر، استفاده از سنجش از دور و  در سال .ارندهاي باندي از سطوح مختلف را د نسبت
تهیه نقشه کاربري و پوشش اراضی از  ).1387خلقی و داورپناه، ( هاي موضوعی گسترش فراوانی پیدا کرده است زي و تهیه نقشهرکشاو

هاي مختلف  ها در بخش گیري ها و تصمیم ریزي ها در برنامه قشهاین ن. نیازهاي اساسی براي مدیریت و نظارت زیست محیطی است
اي موجود و تهیه نقشه اراضی زیر کشت در هر سال  هاي ماهواره هاي زیرکشت با استفاده از داده مطالعه مکان. شوند استفاده می

بر این اساس با هدف تهیه نقشه کاربري . دکن ریزي براي توزیع محصوالت کمک تواند دولت را در مدیریت بهینه این اراضی و برنامه می
   .دریاچه قم انتخاب شده است ،اراضی
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منطقه مورد مطالعه موقعیت  
دقیقه  30درجه و  33هاي جغرافیایی  دقیقه شرقی و عرض45درجه و  52دقیقه تا  53درجه و  50هاي جغرافیایی  محدوده مورد طول

 موقعیت قرارگیري دریاچه، تغییرات. ان تهران، قم، اصفهان و سمنان واقع شده استدقیقه شمالی بین چهار است 32درجه و  35تا 
  ).1شکل ( نماید ثیر آن بر اراضی اطراف دریاچه انتخاب مطالعه را ایجاب میأروي و پس روي دریاچه و ت پیش اقلیمی و تغییرات

  

  
  موقعیت منطقه مورد مطالعه: 1شکل 

  
  ها مواد و روش

  تفادههاي مورد اس داده
هـاي توپـوگرافی    همچنـین از نقشـه  . شداستفاده  براي تفکیک کاربري اراضی  لندستسنجنده  ETM تصویر ماهوارهدر این تحقیق از 

نقـاط کنتـرل    بـراي  GPSنقاط برداشت شده از منطقه بـا اسـتفاده از دسـتگاه    . شناسایی مقدماتی منطقه استفاده شد براي 1:50000
امـا   .باشد بسیار مطلوب خواهد بود باالیی به طور توام بر خوردار اي از تفکیک مکانی و طیفی جنده ماهوارهاگر یک سن .شدزمینی تهیه 

بـه   نـواري شود که با استفاده ازفنون ادغـام، اطالعـات مکـانی از یـک تصـویر تـک        بنابراین سعی می .تاکنون این امر تحقق نیافته است
طیفـی بـا    نـوار  هفـت کـه شـامل    +ETMهاي لندسـت   داده). 1381درویش صفت، ( ودش ي واردنوارهاي چند اطالعات طیفی سنجنده

، همواره شرایط الزم براي ادغام موفقیت آمیز تصاویر یعنی هم زمانی و استمتر  15باتفکیک  نواریک  مترو 60و  30هاي تفکیک  اندازه
بـراي شناسـایی منـابع و عـوارض و اشـکال و       1:50000هـاي رقـومی    در این تحقیـق از نقشـه   .هستندوضعیت هندسی یکسان را دارا 

 .ماهواره لندست استفاده شد +ETMاي  هاي ماهواره هاي مورد نیاز، از داده استخراج الیه
  

  اي پیش پردازش اطالعات ماهواره
. افت شده بودسنجنده موجود در ماهواره، دری وسیله بههاي خام سنجش از دور که  رفع خطاهاي هندسی داده برايدر این مطالعه 

ابتدا یک ترکیب رنگی کاذب از  ،دهیتصویر سنج نوار سهبدین ترتیب براي زمین مرجع کردن . شدعملیات تصحیح هندسی انجام 
ترین همسایه و مدل  و سپس با اعمال روش نزدیک. وضوح بیشتر عوارض ساخته شد براي R:G:Bبه ترتیب در  4و  3، 2 نوارهاي

نقطه کنترل زمینی با  27براي انجام این کار از . منطقه ثبت داده شد 1:50000 یک، به نقشه توپوگرافیاي درجه  هندسی چند جمله
  ).2شکل(شد استفاده  کار هاي صحرایی از محدوده مورد مطالعه بودو برداشت هاي میدانی که مربوط به  UTMمختصات 
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  براي اشکارسازي پوشش گیاهی 4و 2،3ترکیب باند هاي : 2شکل 
  
  اي براي تهیه نقشه کاربري اراضی  ردازش اطالعات ماهوارهپ

 بندي نظارت شده بندي نظارت نشده و طبقه بندي براي استخراج اطالعات از تصویر وجود دارد طبقه به طورکلی دو روش طبقه
نظارت شده و  ،بندي اي طبقهه هاي خام به اطالعات قابل استفاده، از روش براي تفسیر تصاویر به معنی تبدیل داده). 1377مشکوه،(

بندي نظارت نشده مفسر در  در طبقه. بندي شدند که طی آن عوارض مختلف سطح زمین، شناسایی و طبقه. شدنظارت نشده استفاده 
ها با  در گروه ها آن هاي طیفی ها پس از مقایسه ارزش بندي تعدادي از پیکسل هاي طیفی نقشی ندارد در این نوع طبقه تفکیک گروه

بندي نظارت نشده  عمده طبقه يها اي خاص باشد، روش گیرند به شکلی که طبقه معرف پدیده طبقات طیفی مجزایی قرار می
. از تغییرات بازتابندگی و مقادیر آن، استفاده شد بندي در این طبقه) Daniel ،1995( باشد می Isodata و  k-meanهاي  الگوریتم

هاي طیفی  ها را پس از مقایسه ارزش هاي طیفی نشده و رایانه تعداد زیادي از پیکسل تفکیک گروهگونه نظارتی در  بدین ترتیب که هیچ
بندي نظارت شده از نتیجه  براي طبقه. شدبندي نظارت نشده بر روي تمامی باندهاي اعمال  طبقه. ها یا طبقات مجزایی قرارداد در گروه

که با نقاط  شدمیدانی تعدادي نقاط برداشت  بازدیدهايانی استفاده شد و با انجام بندي نظارت نشده و انجام بازدیدهاي مید کلی طبقه
، GPSبراي تعیین صحت نقشه تهیه شده، تعدادي محل زمینی با استفاده از دستگاه . شدگیري شده بر روي نقشه منطبق  نمونه

. س خطا براي طبقات ایجاد شده، به دست آمدها روي نقشه کاربري اراضی، ماتری پس از برداشت و کنترل محل. برداشت گردید
همبستگی باالیی را  NDVIچون شاخص . پوشش گیاهی منطقه، بهره گرفته شد استخراجبراي  ،NDVIچنین از شاخص گیاهی  هم

  .صورت زیر بیان می شود هبراي تصاویر ماهواره لندست ب NDVIشاخص . شدبا تاج پوشش گیاهی نشان می دهد انتخاب 

]1     [                                                              
34
34

BandBand
BandBandNDVI




  
  

براي اراضی جنگلی + 1معرف اراضی لخت و فاقد هرگونه پوشش گیاهی و عدد  - 1عدد  است+ 1و  -1بین  NDVIارزش عددي 
  ).1387زاده،  حسن( ی متراکم هستندداراي پوشش گیاه
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  تباین تصاویر افزایش میزان
لذا با ترکیب تصاویر . متر وجود دارد 15یک باند پانکروماتیک با قدرت تفکیک زمینی  ETM+ اي هاي ماهواره که در داده توجه با اینبا 

 متر کاهش یافت که براي تفسیر و شناسایی عوارض بسیار 15پانکروماتیک قدرت تفکیک زمینی به  نواربا این  7و  1،2،3،4،5 نوارهاي
  ).3شکل(حائز اهمیت بود 

  

   
تصویر سمت راست داراي قدرت  .متر کاهش یافت 15پانکروماتیک قدرت تفکیک زمینی به  نواربا  7و  5،4،3،2،1هاي نوارترکیب تصاویر  :3شکل 

  .تفکیک بسیار بهتري نسبت به تصویر سمت چپ است
  

  نسبت باندها 
ها در تصویر و تشخیص عوارض خاص در سنجش  ثیر برخی از پدیدهألف براي حذف تهاي مختنوارتقسیم و نسبت مقادیر پیکسل ها در 

و همچنین  شدبراي شناخت وضع و تراکم پوشش گیاهی استفاده  band 4/band3عنوان مثال در این تحقیق از نسبت  به. از دور است
  .)4شکل( براي استخراج مرز منابع آبی استفاده شد band 7/band5از نسبت 

  
  براي شناخت وضع و تراکم پوشش گیاهی  band 4/band3 نسبت  :4 شکل
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  هاي تولیدي صحت نقشه
ترین پارامترهاي  معمول. گیري خیلی مهم هستند کار بردن این نتایج براي تصمیم هدست آمده و ب برآورد صحت براي درك نتایج به

صحت اطالعات در واقع میزان ). 1390آرخی،(کاپا هستند کننده، صحت کاربر و ضریب رد صحت شامل، صحت کلی، صحت تولیدبرآو
ها طبق  حت کلی از جمع عناصر قطر اصلی ماتریس خطا تقسیم بر کل پیکسلص).  Wright ،1997(احتمال درستی اطالعات است 

  ).1999 ،اسمیت و همکاران( شدمحاسبه  ]2[ رابطه

]2     [                                                                                           iiP
N

OA 1  

هاي آزمایشی و  تعداد کل پیکسل: Nصحت کلی،  OAکه در این رابطه؛  iiP بندي شده  هاي که درست طبقه مجموع پیکسل
  .استفاده شد ]  3[براي ضریب کاپا از رابطه . است

]3  [                                                                            )/11()/1( qqOAK                
  .بندي نشده است هاي درست طبقه کسلپی= qضریب کاپا و  = kکه در این رابطه 

  
  نتایج و بحث

  بندي تصاویر طبقهنتایج حاصل از 
ترین بخش تفسیر  عنوان مهم هتوان ب هاي مورد نظر را می ي تصاویر سنجندهبند سنجش از دور، طبقه فناوريبا توجه به هدف اصلی 

بندي به روش نظارت شده و نشده انجام شد به این صورت که  طبقه در این تحقیق از دو روش .اي مطالعه بشمار آورد اطالعات ماهواره
هاي توپوگرافی شناسایی  مطالعات قبلی و استفاده از نقشههاي موجود در منطقه با انجام عملیات میدانی و بررسی  کاربري طبقاتابتدا 
. )5شکل( نشده در منطقه مشخص و تعریف شدند بندي نظارت طبقه کاربري و پوشش گیاهی در طبقه هشت بدین ترتیب. شدند

آموزشی، از  هاي اراضی، براي تهیه مناطق بعد از تعریف کاربري و پوشش) ..و رخنمون سنگی، مناطق مسکونی، جنگل و مرتع(
شده همچنین  بندي نظارت در این تحقیق از طبقه. دشهایی که واقعاً معرف بازتاب کاربري یا پوشش مورد نظر بودند استفاده  پیکسل

طبقه بندي نظارت نشده با طبقات . شدگروه تولید  هشتبندي نظارت نشده توانست  براي تهیه نقشه کاربري اراضی طبقه .استفاده شد
هاي  شود و سرانجام الیه هاي گوناگون روي تصویر اعمال می هاي گوناگون و متفاوت براي استخراج کاربري ذف بارتابمختلف و ح

هاي انتخابی در  شده نمونه بندي نظارت در طبقه. مدآبندي نظارت شده به دست  مختلف کاربري اراضی با دقت کمتري نسبت به طبقه
صورتی که  هب استنشده  بندي نظارت الیی نسبت به طبقهاي دقت باکه این روش دار شدفی افزار معر طبقات مختلف کاربري به نرم

در اینجا  ندده قابل تشخیص نبودنشکه در طبقه بندي نظارت  ..و ، فرودگاه، هاي مسکونی اري از اراضی و محدودهیهاي بس پیکسل
صورت نقشه جداگانه  هچنین کاربري هاي کشاورزي بو همطبقه تهیه  18بهترین نقشه حاصل از این طبقه بندي در  شدمشخص 

این  هاي میدانی و واقعیت موجود در سطح زمین که با توجه به انطباق این نقاط نمونه گیري با برداشت. )7 و 6 شکل(شد دیگري ارائه 
ها به قرار زیر  ترین آن که مهم شدها مشخص  بسیاري از کاربري بندي طبقهدر این است  درصد 91 داراي دقت نسبتا باالي نقشه

  :هستند
گونه  به قدري زیاد بود که هیچ  ها آن هاي محلول جمع شده در قشر سطحی بسیاري از اراضی، اراضی شوري بودند که میزان نمک    

اوم در برابر اراضی شوري بودند که تا حدودي استعداد رویش گیاه مق ،بسیاري از اراضیبا در تقابل استعداد کاربري را نداشتند اما 
صورت بایر بودند که گستردگی  هبسیاري از اراضی هم ب. وجود داشت اما استعداد کاربري کشاورزي پایینی داشتند ها آن شوري در

از  هها پوشید نآبسیاري از اراضی هم سطح .  زیادي داشتند که یا فاقد پوشش بودند یا در صورت داشتن پوشش فاقد تعلیف بودند
هاي سنگی در منطقه هم شامل اراضی  رخنمون. زینگی خاصی بودندبهاي بادي و آبی بود و فاقد پوشش گیاهی و س ها و ماسه شن

در محدوده گستردگی  و هاي سنگی و فاقد پوشش گیاهی بودند هاي بزرگ پوشیده، واریزه از تخته سنگ، صخره ها آن بودن که سطح
شدند و در فصول گرم هم  هاي سطحی در فصول خاصی از آب اشباع می بآاثر نفوذ  هاي باتالقی هم که غالبا بر زمین .زیادي داشتند
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با توجه به محدودیت اراضی براي  .آمدند هم فاقد پوشش گیاهی و استعداد کاربري خاصی بودند زار و باتالق درمی صورت شوره هب
ورت جامع و یکپارچه صورت گیرد ص هبیت اراضی باید کشاورزي و سهم نسبتا پایین اراضی با قابلیت خوب در محدوده مطالعاتی مدیر

مختلف هاي  تراکمپوشش گیاهی با   NDVIکارگیري شاخص  با به در پایان .تا از روند روزافزون تخریب این منابع جلوگیري شود
ت نسبتا باالیی دودیحکه داراي مشود  هاي بایر با پوشش گیاهی بسیار ضعیف را شامل می ا زمینرکه بیشتر منطقه . شدمشخص 

 .ثیر قرار گرفته و به محدوده اراضی بیابانی افزوده شده استأتحت ت یهاي انسان وسیله فعالیت هز بسیاري از اراضی بنی در اینجا. هستند
ز ضغیف و کمتر ا ها آن در کل محدوده بسیار کم تراکم بودند و داراي گستردگی کمی بودند و بازتاب کلروفیلی متوسط اراضی مرتعی

اما پوشش . درصد بود 10کمتر از  ها آن سهم پوشش گیاهی بسیار کم تراکم در منطقه زیاد بود که بازتاب کلروفیلی. درصد بود 20
شوند و بیشتر مربوط به مناطق با  و باالتر بود سهم اندکی را در منطقه شامل می ددرص 40بیش از  ها آن گیاهی که بازتاب طیفی

  ). 8شکل( کاربري کشاورزي آبی بود
  

 
  ت نشدهطبقه بندي بصورت نظار: 5شکل

 
طبقه بندي نظارت شده: 6شکل  
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  نقشه اراضی کشاورزي استخراج شده بر اساس طبقه بندي نظارت شده: 7شکل 

 
  NDVAتیپ هاي مختلف پوشش گیاهی با استفاده از شاخص : 8شکل 

  
صحت نقشه تولیدي یبررس  

 .خطا تهیه شد تریسهاي صحرایی و یا عملیات دفتري بر روي اطالعات موجود  میزان خطا یا ما در مرحله بعد بر اساس نتایج بررسی
درصد  80بندي  صد مورد قبول براي نتایج طبقهرد کمینهالزم به ذکر است . درصد بود 91بندي  متوسط درصد صحت عملیات طبقه

هاي اطالعاتی موجود  اي نهایی کاربري اراضی تهیه شده با الیهه بندي، قطع دادن الیه هاي کنترل صحت طبقه یکی دیگر از روش. است
با این کار . )9شکل( است.. ژئومورفولوژي و ،شناسی شیب، خاکشناسی، زمین ،ها و پایگاهاي اطالعاتی موجود نظیر ارتفاع در نقشه

توان پی به  ز بررسی و تحلیل این نتایج میکه ا. پذیر است هاي دیگر امکان بررسی درصد مساحت کاربري ها در هر یک از واحدهاي الیه
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باید بررسی شود که در کدام یک از  حاال. هاي تند نباید زراعت آبی وجود داشته باشد به عنوان مثال در شیب. هاي احتمالی برد تناقص
 .ها اشتباه رخ داده است الیه

 
اد عمدتا رافی نشان می دهد که این مناطق بر محدوده با ارتفاع زیانطباق مناطق رخنمون سنگی و پاي واریزه با نقشه شیب و توپوگ: 9شکل 

 .سنگی و شیب باال هستند

  
دهد  شده نشان مینشده و نظارت  نظارت بندي ها را در منطقه مورد مطالعه بر اساس طبقه مساحت هر یک از کاربري 2 و 1در جدول 

  .اراضی با کاربري بسیار ضعیف است بیشترین گستردگی مربوط به. همان طوري که در جدول مشخص است
  

  بر حسب هکتار به روش نظارت شده مختلف هاي کاربري مساحت - 1جدول 
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783 3547 17411 1005238 14592 1463 27496 2547 17411 176085 854 4415 3657 1611 24293 3924 635563 

  
  ب هکتار بر حس شدهنبه روش نظارت  مختلف هاي کاربري مساحت -  2 جدول

 
  گیري نتیجه

بندي نظارت نشده و نظارت  براي تهیه نقشه کاربري محدوده دریاچه نمک با اعمال طبقه ETM+اي ق از تصاویر ماهوارهقیدر این تح
 .شداستفاده  ،براي مشخص کردن تراکم پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعهNDVI شده و همچنین استفاده از شاخص پوشش گیاهی 

بندي بصورت  در این پژوهش بر اساس طبقه. اربري اراضی هستندار باالیی براي استخراج نقشه هاي کسیکه تصاویر فوق داراي قابلیت ب
گیري  هاي زمینی و انطباق آن با نقاط نمونه برداشت وسیله بههاي انجام شده  گیري  و همچنین بر اساس نمونه طبقه هشتنظارت نشده 

 NDVI مچنین از شاخص پوشش گیاهیه. شدبندي نظارت شده شناسایی  کاربري با استفاده از طبقه طبقه 18شده بر روي تصاویر 

کاري دیم مراتع متوسط کشاورزي عمدتا  باغ 
 آبی

مرتع پراکنده و پاي کوهستانی 
 با واریزه و محدودیت کاربري

با کم تراکم هاي بایر و  زمین
 کوهستانی پوشش کم محدودیت زیاد

221408 4135 3517 173387 960505 1557050 698753 
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 درصد 50بیش از که  شدتراکم پوشش گیاهی مشخص  عبر اساس نو طبقهبراي شناسایی و تراکم پوشش گیاهی استفاده شد که سه 
 همچنین براي باال رفتن دقت کار و تسهیل در امر .تشکیل می هد و عمدتا شوره زار ار کم تراکم و تنکیرا مناطق بس هاز کل محدود

بیش از هاي بایر این منطقه که  زمین. هم استفاده شدشیب و ژئومورفولوژي نقشه  ،توپوگرافی ،نمونه گیري از نقشه هاي زمین شناسی
و با محدودیت شدید  اما بسیار ضعیف کاربري نامناسباند اراضی با پوشش  از کل مساحت محدوده را در برگرفته هزار هکتار 600

در بسیاري از مناطق پوشش گیاهی  بندي بیشترین گستردگی موجود را در منطقه داشتند در این سه طبقه .شوند را شامل می کاربري
باغ کاري و  مربوط به بندي نظارت شده و نظارت نشده، در دو طبقه کمترین کاربري .اند کامال از بین رفته و اراضی تخریب شده

هاي با کاربري کم و  با توجه به گسترش زمین. اورزي بصورت دیم استدیمکاري بود که خود ناشی از محدودیت براي توسعه کش
 و مدیریت درست و بهینه استفاده از منابعکاربري در محدوده باید با شدت تمام  حصولحفاظتی از منابع قابل  هاي زار طرح شوره

 ها آن نو تبدیل شدمحصوالت  تولید برايبهینه مورد استفاده با محدودیت کم  و هاي  صورت گیرد تا از روند روز افزون تخریب کاربري
  . شدید جلوگیري شودبا محدودیت به مناطق با محدودیت متوسط و در آینده 
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