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ی شهر مشهد با استفاده از تصاویر گانه۳۱ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی مناطق 

 (۳۸۹۱-۶۱۳۲ای لندست )اهوارهم
 

 4، جالل طاهری3، مهدی اسدی2، رحمان زندی1مختارکرمی

 

 

 هكیدچ
 زمان، نیتردرکوتاه را یعیوس منطقه یاهیگ یهاپوشش یبررس توانیم دور از سنجش ژهیو به دیجد علوم از استفاده با

 13مناطق  یاهیپوشش گ تیفیو ک مساحت راتییتغ یبررس یبرااین پژوهش  در .داد انجام باال اریبس دقت و نهیهز نیکمتر

ی ها سالمربوط به  ماهواره لندست تصاویر , OLI ,ETM,TM5 ,MSSازسنجنده های استفادهبا  گانه شهر مشهد

، تهیه گردیده است. برای بررسی تغییرات مساحت و کیفیت پوشش گیاهی 1۹۱۷ ،1۹۹2 ،1۹۹۱ ،2۱۱4 ،2۱1۱ ،2۱1۲

کمی پوشش گیاهی در سال های مورد مطالعه مناطق در دو  راتییتغ برای به دست آوردن شد.استفاده  NDVIازشاخص 

 که مساحت پوشش گیاهی از دهد یمنشان  آمده دست بهنتایج  ی شدند.بند طبقهکالس پوشش گیاهی و فاقد پوشش گیاهی 

است. بیشترین تغییرات مساحت  کرده دایپکاهش  2۱1۲در سال  لومترمربعیک ۹۷/32به  1۹۱۷در سال  لومترمربعیک 14/3۱

کیلومترمربع در سال  ۲4/۱که از  باشد یم 2۱۱4تا  1۹۹۱ی ها سالدر فاصله  3پوشش گیاهی در بین مناطق مربوط به منطقه 

نتایج نشان داد که  بوده است. لومترمربعیک ۲3/4و میزان این کاهش  داکردهیپکاهش  2۱۱4کیلومترمربع در  ۹۹/3به  1۹۹۱

افزایش پیدا کرده  2۱1۲کیلومتر مربع در سال  321/3به  1۹۱۷کیلومتر مربع در سال 413/۱پوشش گیاهی متراکم ازمجموع 

 است. 

 لندست، مشهد ماهواره ،NDVI ازدور، شاخص سنجش ی،اهیپوشش گ راتییتغ  :های كلیدیواژه
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 قدمهم

، درختچه، های سطح هر منطقه شامل درخت است از کلیه رستنی پوشش گیاهی عبارت

های طبیعی و مصنوعی وجود دارد. به تعبیری دیگر  های مرتعی که در زیستگاه گونه

های گیاهی یک ناحیه و نحوه پراکنش مکانی و زمانی  پوشش گیاهی شامل کلیه گونه

؛ باشد یم ستمیهر اکوسی  دکنندهیتول نیتر مهمپوشش گیاهی نخستین و  .آنهاست

به  با توجهو  ستیز طیمحعناصر  نیتر مهمیکی از  نوانع بهچون  پوشش گیاهی نیبنابرا

ی و بررس مورداثراتی که بر زندگی تمامی موجودات کره زمین دارد، ضروری است که 

مطالعه پوشش گیاهی یک  برای .(2۱3، 2۱۱4، 1کوالواردان) ردیگقرار  لیوتحل هیتجز

کار نمی توان از  ی قرار دهیم لذا برای اینبررس موردی را عیوسمنطقه باید سطح 

می باشد. با استفاده از علم  بر نهیهزو  بر زمانی سنتی استفاده کرد چون بسیار ها روش

زمان  نیتر کوتاهکه منطقه وسیعی را در  شود یماز دور این امکان برای ما فراهم   سنجش

 فــراهم ــرینظو با کمترین هزینه مورد بررسی قرار دهیم. این علم دارای خصوصیاتی 

الوصول بـودن  سهل ری،یتکرارپذ تیاز منطقه، قابل کپارچهیو  عیوســ ــدیســاختن د

است که  ییها یژگیدر زمـان از و ییجو حاصله و صرفه یها ها، دقت باالی داده داده

آن  ـراتییو کنتـرل تغ یاهیپوشش گ یاطالعـات را بـرای بررس گونه نیا استفاده از

ی با ایجاد نیشهرنش. (19۹3، 2۱۱۱، 2هافمن) بخشد یم تیحها ارج روش رینسـبت بـه سـا

ی بشری در چهره طبیعی زمین، شرایط زندگی ساکنان شهری را کار دست نیتر گسترده

توسعه شهرها و تغییر الگوی  درهرحالدر معرض تهدید و نابودی قرار داده است. 

امل کاهش فضایی تغییرات ش نیا .گردد یم ستیز طیمحکاربری زمین ، باعث تعییرات 

 ریتأث ی کشاورزی با توان تولید باال،ها نیزمطبیعی، افزایش تجمع وسایل نقلیه، کاهش 

 (.1۱۱: 13۹۱،کامیاب و همکاران) ی طبیعی و کاهش کیفیت آب می شودها یزهکشبر 

 عیوس اسیها در مق آن راتییتغ یو آشکارساز یطیمح ستیرخداد مسائل ز که ییآنجا از

 ستمیدور و س از  سنجش رینظ ییها فن جهیدرنت رد،یگ یصورت م یو مکان یزمان

                                                 
1

- Kulawardana 
2
 - Hoffmann 
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 یعنوان ابزار به تواند یم راتییتغ یابیو ارز هیدر جهت شناخت اول ییایاطالعات جغراف

: 13۹2و همکاران ،  یواقع گردد )موسو دیمف یزیر و برنامه تیریسودمند در جهت مد

ی ها شاخصاز  ازدور سنجشاز علم  برای بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده (۱۲

ریاضی هستند که بر  التیتبدی گیاهی ها شاخص. شود یماستفاده  مختلف گیاهی

در و برای ارزیابی و بررسی گیاهان  شده  فیتعر هایاساس باندهای مختلف سنجنده

بر روی  ها شاخص. اساس کار این اند شده یطراحی چند طیفی ا ماهواره مشاهدات

، دلیل این امر خاصیت جذب نور باشد یمنزدیک  قرمز مادونهای قرمز و اختالف باند

گیاهان انعکاس  شود یمی موجود در کلروفیل است، که باعث ها دانه رنگقرمز توسط 

و ی باشند )فاطمنزدیک داشته  قرمز مادونکمتری در این باند و انعکاس شدید در باند 

ی فنولوژپوشش گیاهی،  پیت کننده نایبگیاهی  شاخص پوشش (.29۷: 13۱9، همکاران

درمیان  محیطی منطقه است. این شاخص بیشترین رابطه را با حجم زنده گیاهی و حاالت

ی بسیاری زیادی کاربردها NDVI شاخص گیاهی ی پوشش گیاهی دارد.ها مشخصه

ی بند طبقهبه تغییر رفتار گیاهان در طول زمان،  توان یمکاربردهای آن  ازجملهدارد، 

هان، تهیه نقشه کاربری و پوشش گیاهی، کشف تغییرات پوشش گیاهی در طول گیا

زمان اشاره نمود. برای محاسبه این شاخص از نرم افزارهای مختلفی استفاده می شود. 

+ نزدیک تر 1 هر چه به سمت عدد که است. -1و  +1 بین شاخص این تغییرات دامنه

و هرچه عدد منفی بیشتر باشد نشان  باشد، نشان دهنده پوشش گیاهی سالم و متراکم

ی که در این در رابطه با تغییرات پوشش ها پژوهشازجمله  دهنده آب و یخ می باشد.

 به موارد زیر اشاره کرد: توان یمدر جهان و ایران صورت گرفته است 

مشخص کردن مقدار و جهت تغییرات پوشش  باهدف (1۹۹2و همکاران ) 1یورکز

ی پوشش ها تفاوتوالی ایالت یوتای آمریکا هیپاوب غربی ی جنزارها بوتهگیاهی 

عامل  نیمؤثرتر تیدرنهای قرار داده و موردبررس 1۹۱۹تا  1۹33ی ها سال نیرابگیاهی 

. در پژوهشی اند برشمردهبهبود گرایش و وضعیت مراتع مذبور را تعدیل چرای دام 

                                                 
1
 - Yorks 
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رابطه  یبررس نهیشده درزم مطالعات انجام یبا بازنگر (2۱2، 2۱۱4)کوالواردان،  گردی 

 NDVIبا استفاده از شاخص  کایآمر یدر بخش جنوب یاهیپوشش گ یخاک و الگوها

 یها شاخص انیکرده است. درم نهیزم نیمثبت در ا جی، اشاره به نتاAVHRRسنجنده 

پوشش  یها دو از شاخص هرEVI  و شاخص NDVI یاهیمتعدد و متنوع پوشش گ

پوشش  یو زمان یاطالعات مکان یآماده نمودن دائم یهستند که برا یجهان یاهیگ

به  ،NDVIشاخص  .2۲3۲، 2۱۱۷و همکاران،  1ماتسوشیتا )شود یبه کار گرفته م یاهیگ

پوشش  یابیارز یبرا یشمار یها در مطالعات ب شاخص نیاز پرکاربردتر یکیعنوان 

 اهانیدر گ لیروفلشاخص وجود ک نیا یساختار یاستفاده شده است. مبنا یاهیگ

را  کیبرگ نور مادون قرمز نزد لیمزوف هیمختلف است که نور قرمز را جذب و ال

بتسوانا  خشک مهینتعیین پتانسیل درازمدت تخریب مراتع در مراتع  در .سازد یمنعکس م

با استفاده از تصاویر ماهواره ی لندست، نتایج نشان دادکه تخریب مراتع، ناشی از 

 (3۱3، 2۱11و همکاران،  2)وندرپست ر های اقلیمی استفعّالیت های انسانی و فاکتو

( در منطقه االغوالط الجزایر به منظور انتخاب بهترین شاخص 2۱13و همکاران ) 3فاتح

 ، TSAVIبرای مطالعه پوشش گیاهی در مناطق نیمه خشک با پوشش کم از سه شاخص 

SAVI وNDVI  شاخص  را مورد مطالعه قرار دادند به این نتیجه رسیدن کهSAVI  بهترین

  شاخص برای مطالعه پوشش گیاهی مناطق نیمه خشک با پوشش گیاهی کم می باشد.

شاخص را  به منظور بررسی تغییرات پوشش گیاهی  نخلستانی  با  13( 2۱14)4آلبد

خاک شور در شبه جزیره عربستان را مورد بررسی قرار داد . تحقیقات نشان داد که از 

و  9یننتایج را بهتر نشان می دهند. در پژوهشی  SAVI ،NDSI ،SI-Tهای شاخص 13بین

(  در رابطه  تغییرات اقلیمی و پوشش گیاهی در آسیای مرکزی انجام 2۱1۲همکاران )

می توان   NDVIدادند به این نتیجه رسیدند که با استفاده از شاخص پوشش گیاهی 

                                                 
1
 - Matsushita 

2
 - Vanderpost 

3
 - Fatiha   

4
 - Allbed 

5
 - Yin 



28  

 

 8932 بهار و تابستان ، شماره بیست و یکم، یازدهم اندیشه جغرافیایی، سال

 

ی ها تیمحدود (2۹۱: 13۱۲) نو همکارا عبداللهی. اقلیمی یک منطقه را پیش بینی نمود

مدل رگرسیون چند متغیره خطی جهت تهیه نقشه  و ETM+ی لندست ا ماهوارهتصاویر 

از  ها آنپوشش گیاهی مناطق خشک در دو سال با بارندگی متفاوت را بررسی کردند. 

ی مختلف گیاهی و خاک، فاکتورهای محیطی و اطالعات صحرایی، برای ها شاخص

نتایج نشان  .نمودنداهی منطقه ندوشن واقع در استان یزد استفاده تهیه نقشه پوشش گی

قوی برای ساخت نقشه داده است که برقراری یک ارتباط رگرسیونی قوی، شرط الزم و

، بلکه به دست آوردن نقشه پوشش گیاهی با دقت قابل قبول می ستیندر چنین شرایطی 

استفاده از  با (13۱۹چشمه خاور ). تواند صحت مدل آماری مورد نظر را به اثبات برساند

 نیتاالب ب یاهیپوشش گ یو مکان یزمان راتییتغ NOVAو  TM،ETM+  ،IRS ریتصاو

 نییتع یبرا SAVIو  NDVIمطالعه از شاخص  نینمود. در ا یرا بررس میهورالعظ یالملل

متراکم  یاهیپوشش گ یهمبستگ یبهره گرفتند. در بررس یاهیپوشش گ راتییروند تغ

 ستگاهیا 134و دما، آمار  یماهانه بارش، رطوبت نسب یمیاقل یرهایرس با متغزاگ

نشان داد  جیاستفاده قرار گرفت. نتا مورد  AVHRRو NOAA  ریو تصاو یهواشناس

 ییاما با بارش و دما ؛حداکثر، باال است ییو دما یبا رطوبت نسب NDVI یهمبستگ

است که  نیازدور ا  سنجش هی(. پا1: 13۹۱،و همکاران  تراست )فرج زادهنییحداقل پا

 ای کنند یاز تابش را جذب و منتشر م یمتفاوت ریمختلف مقاد یها موج در طول اءیاش

 یفیط اتیعنوان خصوص به شود یاز تابش منعکس مکه  ی. نسبتدهند یعبور م

 ،یاهیجامه گ کیشناخت تفک ۀ. الزمدیآ یبه شمار م اهیمختلف ازجمله گ یها عارضه

 و همکاران ، انیهاد)هاست  آن یو اختالف جزئ اهانیگ یفیط اتیاز خصوص یآگاه

(  جهت نمایش تغییرات مکانی و زمانی  23: 13۹3یاری وهمکاران )محمد  .( ۱3: 13۹1

  ETM+های پوشش گیاهی شهرستان بهبهان از اطالعات باندهای ماهواره لندست سنجنده

برای دوسال محاسبه  NDVIمقدار شاخص استفاده و  13۹2و  13۷۱در دوسال   OLIو 

سال برای  14نتایج نشان داد که تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی در طی کردند .

بسیار خوب  ،یبا پوشش عال یکه اراض یبه طورمنطقه مورد مطالعه گسترده بوده است 
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. در با پوشش خوب کاهش مساحت را داشته است یو ضعیف افزایش مساحت و اراض 

تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی در شهر یاسوج با اسفاده از سنجش از بررسی 

استفاده    NDVI، نقشه کاربری و شاخص  TMدور از تضاویر ماهواره لندست سنجنده 

گردید. نتایج نشان داد که بیشترین تغییرات مربوط به کاربری مسکونی بوده  و پوشش 

، 13۹4ی داشته است )امید وار و همکاران، گیاهی در سالهای مورد مطالعه روند کاهش

بر اساس  یاهیپوشش گ راتییغ( در بررسی ۷۷۱: 13۹۲(.  ناطقی وهمکاران )111

در جزیره قشم از تصاویر ماهواره  با استفاده از سنجش از دور یاهیگ یها شاخص

 WAVI و NDVI ،SAVI، RVI یاهیگ یو شاخص ها  OLIو   ETM+ یسنجنده هالندست 

بهترین عملکرد  کاپا بیضر نیشتریبا ب SAVIنشان داد شاخص  جینتاه کردند. استفاد

ضعیف ترین  نتایج را در بین شاخص های برای  کاپا بیضر نیبا کمتر  WAVIشاخص

هد که  یصورت گرفته نشان م قاتیبر تحق یمررو بررسی پوشش گیاهی داشته است.

را در مناطق  یاهیپوشش گ راتییغکه بتواند ت در بازه زمانی طوالنی  قیتحق کی یجا

 ق،یتحق نیلذا هدف از انجام ا ست،یخال بایگانه کالن شهر مشهد را نشان دهد تقر 13

صورت در فاصله سالهای  ساله  2۹ یدر بازه زمان قیتحق نیا  .مهم است نیبه ا یابیدست

و ماهواره لندست  انتخاب شده  ریاز تصاو ریتصو ۲تعداد گرفته است  1۹۱۷-2۱1۲

گانه شهر مشهد مورد  13و درمناطق  ای در به صورت نقطه یاهیپوشش گ راتییتغ

از نظر مساحت و  یاهیپوشش گ راتییتغ یپژوهش بررس درقرار گرفته است.  یبررس

گانه مشهد با استفاده از  13مناطق  یاهیو متراکم ( پوشش گ ی، معمول فیضع)  تیفیک

به دست آوردن درصد  نیباشد. همچن یم NDVIماهواره لندست و شاخص  ریتصاو

 .باشد  یمناطق مختلف م یاهیپوشش گ شیافزا ای بیتخر
 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 این شهر .است یو مرکز استان خراسان رضو رانیا یدر شمال شرق یشهر مشهد کالن 

 .دارد قرار شـمالی 3۲ 1۷׳ 49״شرقی و  9۹ 3۲׳ 43״در  ، کیلومترمربع 391 مساحت با
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هزار مسجد و  یها کوه نیشهر مشهد در حوزه رودخانه کشف رود و در دشت مشهد ب

 نیا 13۹9نفوس و مسکن سال  یعموم یبر اساس سرشمار .گسترده شده است نالودیب

 شهر ارتفاعبیشینه  .باشد یم رانیا تیشهر پرجمع نیدوم ت،یجمع نفر 3٬۱۱1٬1۱4شهر با 

 اما متغیر، یوهوا آب دارای مشهد شهر. است متر ۹9۱ آن کمینه و متر 119۱ مشهد

 های زمستان و خشک و گرم های تابستان از و است خشک و سرد به متمایل و معتدل

 یدرجه باال 43ها  درجه حرارت در تابستان نهیشیب .می باشد برخوردار مرطوب و سرد

با منطقه  13 یمشهد دارا صفر است. ریدرجه ز 23ها  آن در زمستان نهیصفر و کم

با  4۱4۷/9۷،  ۷منطقه آن منطقه  نیتر بزرگکیلومترمربع که ۷3/324مساحت 

 معاونت)باشد یمکیلومترمربع  9149/3)ثامن( 13منطقه  نیتر کوچککیلومترمربع و 

 (.1شهرسازی و معماری مشهد( )شکل

 
 

 گانه شهر مشهد 13( : موقعیت  مناطق 1شکل)

 تحقیق روش

 استفاده NDVIآشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی از شاخص  منظور بهدر این تحقیق 

ای است ی پوشش گیاهی ماهوارهها شاخصیکی از بهترین  NDVIاست. شاخص  شده 

 .شود یممحاسبه 1رابطه ی  بر اساسکه 
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 -1ی آن از . دامنهباشد یمباند قرمز  REDنزدیک و  قرمز مادون، باند NIRدر این فرمول 

باشد این شاخص به  پرتراکم. در حالتی که پوشش خیلی خوب و باشد یمیر + متغ1تا 

و در حالت تخریب پوشش گیاهی و از بین رفتن آن کاهش پیدا  شود یم+ نزدیک 1

بازتابش طیفی گیاهان سالم )کلروفیل( بیشتر در شاخص پوشش گیاهی  میکند .

سبز نسبت به سایر  موج  طولو  (NIR) نزدیک قرمز مادونالکترومغناطیسی  موج طول

. گیاهان سالم که حاوی کلروفیل هستند، نور آبی و بیشتر طول افتد یماتفاق  ها موج طول

های قرمز را جذب می کنند، به همین دلیل است که چشم ما گیاهان را به رنگ  موج

به  . همچنین بر همین اساس است که طول موج طیفی مادون قرمز نزدیکندیب یمسبز 

شاخصی   (NDVI)  ماهواره ها بازتابش می شوند. شاخص پوشش گیاهی حسگرهای

تفاوت بین مادون  است که به منظور توصیف پوشش گیاهی توسعه یافته و با استفاده از

قرمز نزدیک )که قویاً توسط گیاهان بازتابش می شود( و نور قرمز )که توسط گیاهان 

 NDVI هایرا نمایان سازد. در نقشه جذب می شود( می تواند نقاط دارای پوشش گیاهی 

و طول  به منظور اندازه گیری سالمت گیاهان از ترکیب طول موج مادون قرمز نزدیک 

در این پژوهش برای  (.1۷1-1۷2: 13۹2اده می کنند )اکبری و شکاری، موج قرمز استف

به دست اوردن کمیت پوشش گیاهی، تصاویر در دو کالس پوشش گیاهی و فاقد 

ماهواره  OLI, ETM+ ,TM5,MSSی هاهدنسنجی شد. از تصاویر بند طبقهاهی پوشش گی

برداشت تصاویر   خیتارتصویر تهیه گردید.  ۲ساله تعداد  2۹لندست در بازه زمانی 

2۱/۷/1۹۱۷، 29/۷/1۱،1۹۹2/۷/1۹۹۱، 24/۲/2۱۱4، 11/۷/2۱1۱ ، 1۹/۷/2۱1۲ 

یر در بازه زمانی و تاریخ . و برای به دست آوردن کیفیت پوشش گیاهی تصاوباشد یم

های ذکر شده در سه کالس فاقد پوشش گیاهی ، معمولی و متراکم و غنی طبقه بندی 

 . شد

(8) 
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ی تصاویر بر روو کپ فیل  رادیومتریک تصحیحات NDVI قبل از محاسبه شاخص

 استفاده Arc MAP1.3و  ENVI5.1 یافزارها نرماز  NDVIاعمال شد. برای محاسبه شاخص  

 دهنسنج4 شماره کیقرمز نزد ، باند مادون3قرمز شماره  باند مادونت. چون گردیده اس

 9شماره  کیقرمز نزد و باند مادون4قرمز شماره  و باند مادون ETM+ ,TM5,MSS های

 قرار گرفته استفادهمورد دهند؛ شیرا بهتر نما یاهیپوشش گ توانند یم OLI، سنجنده

 آمده است. 1اره باندها در جدول شم نیا اتیاست. که خصوص

 

 ماهواره لندست یهاهدنسنج یباندها اتیخصوص : (1)جدول 

عرض 

 یربرداریتصو
 نام سنجنده باند طیفی موج طول قدرت تفکیک

۵۸۱ 

 قرمز – 3باند µm ۳٫۳۹ – ۳٫۳۰ متر۰۳
 

ETM+ 
,TM5,MSS ۰۳۳٫۹۳۳ – ۳٫۶۳۳ متر µm  کیقرمز نزد مادون -4باند 

۵۸۱ 

 

 

 

 قرمز -4باند  µm ۳٫۳۸۳ – ۳٫۳۰۳ متر۰۳

 
OLI 
 

 متر۰۳
۳٫۸۴۱ – ۳٫۸۸۱ 

µm 

 3۱ کیقرمز نزد مادون -9باند 

 متر

بدین و دما رابطه مسقیمی داشته باشد باتوجه به این که پوشش گیاهی می تواند با بارش 

 .دمنظور این دو پرامتر در مدت مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفتن

 
 گیری نتیجه

مساحت و  محاسبه گردید.NDVI شاخص Arc GIS10.3  وENVI5.1 م افزاربا استفاده از نر

 شد. محاسبه موردی ها سالهر یک از مناطق برای  کیفیت پوشش گیاهی

مساحت پوشش گیاهی برای  2۱1۲ـ1۹۱۷سال  یاهیپوشش گ کمی  راتییتغ یبررس

از پوشش گیاهی  درمجموعدر مناطق مختلف محاسبه گردید.  مطالعه موردی ها سال
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 دایپکاهش  2۱1۲کیلومترمربع در سال  ۹۷/32به  1۹۱۷کیلومترمربع در سال  14/3۱ 

 39/92به میزان  1۹۹2(. بیشترین مقدار پوشش گیاهی مربوط به سال 2است )شکل کرده

کیلومترمربع  ۲۲/24به میزان  2۱۱4کیلومترمربع و کمترین مقدار پوشش گیاهی در سال 

کیلومترمربع بیشترین مساحت و  24/1۱با  3، منطقه بوده است. در بین مناطق مختلف

بین مناطق مختلف شهر  درکیلومترمربع کمترین مساحت را ۱3/۱( با 13  منطقه ثامن )

 .(3مشهد داشته است )جدول شماره 
 (2۱1۲-1۹۱۷گانه ) 13( : پوشش گیاهی کمی مناطق 2جدول)

 

نشان  مطالعه موردی ها سالب شده پوشش گیاهی مناطق مختلف در محاسبه میزان تخری

ی ها سالدر فاصله  3دهنده این است که بیشترین تخریب پوشش گیاهی مربوط به منطقه 

 ۹۹/3به  1۹۹۱کیلومترمربع در سال  ۲2/۱.پوشش گیاهی ازباشد یم 2۱۱4تا 1۹۹۱

 -۲3/4کاهش  است و میزان این داکردهیپکاهش  2۱۱4کیلومترمربع در سال 

 منطقه مقدار پوشش گیاهی به کیلومترمربع
1۹۱۷سال  1۹۹2 1۹۹۱ 2۱۱4 2۱1۱ 2۱1۲  

۱/۹۹ ۱/۱2 ۱/۹3 1/2 1 ۱/۲3 ۵ 

4/41 3/31 3/۷ ۷/۷3 ۹/94 ۷/۹9 ۲ 

9/9۹ 4/22 3/۹۹ ۱/۲2 1۱/24 ۷/۱ ۰ 

2/۱4 1/4۷ 1/۲2 2/۹ 4/1 2/۱3 ۴ 

2/31 ۱۱/2  2/42 9/14 ۲/3 4/۲۷ ۱ 

2/13 1/۲ 1/24 3/93 4/32 2/9۱ ۳ 

۲/9۱ ۷/۲1 4/39 ۷/3۹ ۱/1۲ 9/32 ۶ 

1/2۹ ۱/۱1 ۱/۷۷ ۱/۹9 ۱/۹۹ ۱/۲2 ۸ 

4/4۹ 3/41 3/۹۷ 4/34 4/۷9 3/1۲ ۹ 

1/1 ۱/4۷ ۱/۲4 1/13 1/2۷ ۱/۷4 ۵۳ 

1/39 ۱/۱ ۱/۱1 1/۱9 1/۱9 ۱/۷3 ۵۵ 

۱/۲ ۱/3 ۱/2 1/۹۷ ۱/۲1 1/۱۹ ۵۲ 

 ۵۰ )ثامن( ۱/۱2 ۱/۱3 ۱/۱3 ۱/۱3 ۱/۱4 ۱/۱۱

 مجموع 3۱/14 92/39 49/۹۱ 24/۲۲ 2۲/۱۷ 32/۹۷
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 1۹۹2تا 1۹۱۷ی ها سال. بیشترین افزایش پوشش گیاهی در فاصله باشد یمکیلومترمربع 

 24/1۱به  1۹۱۷کیلومترمربع در سال  ۱/۷. پوشش گیاهی از باشد یم 3در منطقه 

 (. 4است )جدول  داکردهیپافزایش  1۹۹2کیلومترمربع در سال 
 (2۱1۲-1۹۱۲منطقه مورد مطالعه) ( : میزان تخریب پوشش گیاهی در3جدول شماره )

 منطقه میزان تخریب پوشش گیاهی به درصد

2۱1۲-2۱1۱ 2۱1۱-2۱۱4 2۱۱4-1۹۹۱ 1۹۹2-1۹۹۱  1۹۱۷-1۹۹2   

2۱/9۷ -۱/12 -22/۱4 1۲/۱2 ۲۱/9۷ 1 

33/2۲ -1۱/9۱ -92/19 -1۱/۹1 1۹/۹1 2 

32/۲۷ 9/9۱ -93/۲۱ -19/۷۱ 31/31 3 

3۱/۷ -۹/۱۹ -44/2 -2۹/43 44/۹۲ 4 

19/23 1۷/32 - 92/۹۲ -1۱/43 34/۱۱ 9 

33/42 2۱/۱۲ -۲4/۱۱ -1۱/13 ۲۷/۲1 ۲ 

-13/۲3 ۷4/۹1 - 41/۱۹ -۹/4۲ 93/3۱ ۷ 

9۹/31 9/۲2 -1۱/۱۹ -4/2۷ 9۹/۲9 ۱ 

31/۲2 -13/۹۱ -۱/9۲ -۱/94 9۱/11 ۹ 

133/۷۱ -2۷/13 -43/2 -1۱/۷ ۷2/1۲ 1۱ 

۲۷/۱۹ -۱/33 23 ۱ 43/۱2 11 

۹۱/۱1 93/۱۱ -۹۱ 1۱۱ -44/3۱ 12 

13)ثامن( 3/33- 1۷/24 11/۷۲- 33/33 139  

 

تا  1۹۹۱ی ها سالدر فاصله  12بیشترین درصد تخریب پوشش گیاهی مربوط به منطقه 

 1۹۷/۱به  1۹۹۱کیلومترمربع در سال  ۹۷/1. پوشش گیاهی از باشد یم 2۱۱4
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صد در۹۱ بیتخرمیزان این  است. داکردهیپکاهش   2۱۱4کیلومترمربع در سال  

)ثامن( در فاصله 13درصد افزایش پوشش گیاهی در منطقه  نیتریشب نیو همچن. باشد یم

کیلومترمربع در  ۱4/۱. میزان پوشش گیاهی از باشد یم 2۱1۲تا  2۱1۱ی ها سال

است؛ درصد این  داکردهیپافزایش  2۱1۲کیلومترمربع در سال  ۱۱/۱به  2۱1۱سال

 (.9)جدول  باشد یمدرصد  139افزایش 
 (2۱1۲-1۹۱۲(: درصد تخریب میزان پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه)4ل )جدو

 منطقه میزان تخریب پوشش گیاهی به درصد

2۱1۲-2۱1۱ 2۱1۱-2۱۱4 2۱۱4-1۹۹۱ 1۹۹2-1۹۹۱  1۹۱۷-1۹۹2   

2۱/9۷ -۱/12 -22/۱4 1۲/۱2 ۲۱/9۷ ۳ 

33/2۲ -1۱/9۱ -92/19 -1۱/۹1 1۹/۹1 ۶ 

32/۲۷ 9/9۱ -93/۲۱ -19/۷۱ 31/31 ۱ 

3۱/۷ -۹/۱۹ -44/2 -2۹/43 44/۹۲ ۴ 

19/23 1۷/32 - 92/۹۲ -1۱/43 34/۱۱ ۵ 

33/42 2۱/۱۲ -۲4/۱۱ -1۱/13 ۲۷/۲1 ۲ 

-13/۲3 ۷4/۹1 - 41/۱۹ -۹/4۲ 93/3۱ ۱ 

9۹/31 9/۲2 -1۱/۱۹ -4/2۷ 9۹/۲9 ۹ 

31/۲2 -13/۹۱ -۱/9۲ -۱/94 9۱/11 ۸ 

133/۷۱ -2۷/13 -43/2 -1۱/۷ ۷2/1۲ ۳۱ 

۲۷/۱۹ -۱/33 23 ۱ 43/۱2 ۳۳ 

۹۱/۱1 93/۱۱ -۹۱ 1۱۱ -44/3۱ ۳۶ 

۳۱)ثامن( 3/33- 1۷/24 11/۷۲- 33/33 139  
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 ۶۱۳۲ـ۳۸۹۱بررسی تغییرات كیفی پوشش گیاهی سال 

همچنین بررسی ها نشان دهنده این است که پوشش گیاهی غنی و متراکم در مجموع 

کیلومتر  321/3به  1۹۱۷کیلومتر مربع در سال  413/۱ند افزایشی داشته است و از رو

(. کمترین مجموع پوشش گیاهی متراکم 3افزایش یافته است)شکل  2۱1۲مربع در سال 

کیلومتر مربع  ۹9۱/۱با  2باشد. منطقه کیلومتر مربع می 443/۱و به میزان  2۱1۱در سال

 نی( در ب13)ثامن منطقه  ش گیاهی متراکم بوده است.دارای بیشترین پوش 2۱1۲در سال 

 (۲.)جدول باشدی م یمتراکم و غن یاهیگانه فاقد پوشش گ 13مناطق 

  

 (2۱1۲و  1۹۱۷) و متراکم سال یغن یاهیپوشش گ( : 3)شکل 

  
 2۱1۲-1۹۱۷( : پوشش گیاهی کمی سال 2شکل شماره )
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 (2۱1۲-1۹۱۷( : میزان تغییرات کیفی پوشش گیاهی غنی و متراکم در منطقه مورد مطالعه )۲جدول شماره ) 

(به باال9/۱)پوشش گیاهی  متراکم و غنی به کیلومتر مربع از   

 منطقه

 

2۱1۲ 2۱1۱ 2۱۱4 1۹۹۱ 1۹۹2 1۹۱۷ 

۱/۱41 ۱/۱21 ۱/۱12 ۱/۱4 ۱/۱1۲ - ۱ 

۱/۹9۱ ۱/129 ۱/139 ۱/۲14 ۱/3۹ ۱/۱29 ۲ 

۱/44۹ ۱/1 ۱/1۱۷ ۱/31 ۱/212 ۱/۱۱2 ۳ 

۱/3۱۷ ۱/۱11 ۱/۱2۹ ۱/3۱4 ۱/413 ۱/123 ۴ 

۱/293 ۱/۱42 ۱/۱۷۹ ۱/232 ۱/3۱۷ ۱/۱۹۱ ۵ 

۱/32۱ ۱/۱۷۲ ۱/۱۱۷ ۱/۱23 ۱/2 ۱/۱91 ۶ 

۱/491 ۱/۱3۲ ۱/112 ۱/239 ۱/۲۱2 ۱/۱2۹ ۷ 

۱/۱23 - - ۱/۱۱۷ - - ۸ 

۱/14 ۱/۱32 ۱/۱۱1 ۱/9۱1 ۱/221 - ۹ 

- - - ۱٫۱1۹ ۱/۱۱9 - ۱۱ 

۱/31۷ ۱/۱۱1 ۱/۱12 ۹۷۱/۱  ۱/۱31 - ۱۱ 

۱/۱99 - - ۱/۱۱1 ۱/۱۲9 ۱/۱۱9 ۱۲ 

۱۳)ثامن( - - - - - -  

 مجموع ۱/413 2/4۲ 3/344 ۱/9۷3 ۱/443 3/321
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 بررسی پارامتر های اقلیمی 

تصاویر انتخاب شده در ماههای  گرم سال خرداد، تیر و مرداد می باشد.  از این رو در 

(  میانگین بارش ساالنه 4تایخ های برداشت شده  ما هیچ گونه بارندگی نداشتیم. شکل )

میانگین بارش ساالنه در این را نشان می دهد،  2۱1۲-1۹۱۷ را در بازه زمانی  شهر مشهد

روند  باشد که بارش یم نیخط روند نشان دهنده ا یبوده است. بررس متریلیم 294سالها 

ها در شهر مشهد به حداقل ممکن در رطوبعت مطلق در این ماه کاهشی داشته است.

ه نه شهر مشهد در فاصله سالهای مورد مطالعطول سال می رسد.  میانگین دمای ساال

. همچنین بررسی خط روند دما در این سالها نشان درجه سانتیگراد بوده است 3۱/19

 (. 9دهنده این می باشد که دما روند افزایشی به خود گرفته است )شکل: 

 

 
 بارش ساالنه همراه با خط روند شهر مشهد مجموع: (4شکل)

 
 مای ساالنه همراه با خط روند شهر مشهد:میانگین د (5شکل)
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 گیریبحث و نتیجه 

باشد. با استفاده از درتمند برای بررسی پوشش گیاهی میسنجش از دور ابزاری بسیار ق

تصاویر ماهواره لندست، پوشش گیاهی شهر مشهد، استخراج شد. نتایج به دست آمده 

 یها در سالشهر مشهد  گانه 13نشان می دهد که مساحت پوشش گیاهی در مناطق 

در سال  لومترمربعیک 14/3۱از  روند کاهشی داشته است.مطالعه نظر در مجموع مورد 

در بین سالهای مورد مطالعه،  است. افتهی کاهش 2۱1۲در  لومترمربعیک ۹۷/32به  1۹۱۷

با  2۱۱4سال ی و اهیمجموع پوشش گ نیشتریبدارای  لومترمربعیک 39/92با  1۹۹2سال 

پوشش گیاهی می باشد. همچنین در بین  دارای کمترین مجموع لومترمربعیک ۲۲/24

 و یاهیمساحت پوشش گ شتریب لومترمربعیک 24/1۱با  3منطقه گانه شهر مشهد  13مناطق 

مورد مطالعه داشته  یسال هافاصله در  یاهیمساحت پوشش گ نیکمتر ۱3/۱با  13  منطقه 

افتاده است که این روند  اتفاق بیتخر در همه مناطق 2۱۱4تا  1۹۹۱  سالاز  است.

 نیشتریب لومترمربعیک ۲3/4 زانیبه م 3منطقه  ادامه داشته است.  2۱1۱تخریب تا  سال 

 1۹۹2تا  1۹۱۷ یها سال نیرشد را در ب نیشتریب لومترمربعیک ۱4/2با  ۷منطقه و  بیتخر

به خود گرفته  یاهشبعد روند کبه  1۹۹2از سال  ۷منطقه  ،همه مناطق نیداشته است. در ب

، 12مربوط به منطقه  ،بیدرصد تخر نیشتریاکنون هم ادامه دارد. ب روند هم نیاست که ا

 139با  )ثامن( 13 هو منطق باشد یم 2۱۱4تا  1۹۹۱ یها درصد در فاصله سال ۹۱ زانیبه م

 داشته است.را  2۱1۲تا  2۱1۱ یها در فاصله سال یاهیرشد پوشش گ نیشتریدرصد ب

پوشش گیاهی غنی و متراکم در مجموع روندی افزایشی و برعکس تغییرات  تغییرات

پوشش گیاهی معمولی، داشته است که نشانگر این است که با اجرای طرح های مربوط 

به فضای سبز شهری مساحت گیاهان و درختان تاج دار در سطح شهر افزایش یافته 

ن است که مساحت پوشش است. بررسی تغییرات کیفی پوشش گیاهی نشان دهنده ای

 2۱1۲کیلومتر مربع در  321/3به  1۹۱۷کیلومتر مربع در سال  413/۱گیاهی متراکم از 

، با وجود اینکه مجموع 1۹۹۱افزایش یافته است. در بین سال های مورد مطالعه، در سال 

روند کاهشی داشته است؛ اما پوشش گیاهی  1۹۹2ی نسبت به سال اهیپوشش گمساحت 
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. همچنین در مساحت است نیشتریبکیلومتر مربع دارای  344/3این سال با  متراکم در

مساحت  12و  1۱( فاقد پوشش گیاهی متراکم و مناطق 13بین مناطق، منطقه ثامن )

کیلومتر مربع دارای بیشترین مساحت  ۹9۱/۱با  2پوشش گیاهی متراکم کم و منطقه 

 بایز و نقش آن در یاهیوشش گپ تیبا توجه به اهمپوشش گیاهی متراکم می باشد. 

همچنین ارتباط آن با دمای سطح زمین و در  هوا و یکاهش آلودگو ریمناظر شه یساز

نتیجه ی تخریب های اتفاق افتاده بویژه در مناطق مرکزی شهر مشهد ما شاهد افزایش 

 ن نسبت به سایر مناطق خواهیم بود.دما سطح زمی

 
 مآخذ

(. پردازش و استخراج اطاعات از داده های ماهواره ای با 13۹2اکبری، الهه. شکاری، علی ) .1

 .1۷1-1۷2صص چاپ اول،  ، تهران ، انتشارات ماهواره،ENVIاستفاده از نرم افزار 

(. آشکارسازی تغییرات 13۹4امیدوار، کمال. نارنگی فرد، مهدی. عباسی، حجت اهلل ) .2

جش از دور ، جغرافیا و آمایش کاربری ارضی و پوشش گیاهی در شهر یاسوج با استفاده از سن

 . 111 -12۲، صص 1۲ای ، شماره منطقه -شهری

بررسی تغییرات زمانی و مکانی پوشش گیاهی تاالب (. 13۱۹) چشمه خاور، بهاره، .3

پایاننامهی  .GIS-RSدرخوزستان و بررسی اثرات آن بر روند فرسایش بادی با استفاده از  هورالعظیم

و آمایش سرزمین )گروه تخصصی محیط زیست(، دانشکده محیط  رشته ارزیابیارشد، کارشناسی

 .زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

محدودیت ایجاد  (.13۱۲) نیحس محمد ی،ثواقب حسن؛، محمدانیمیرح ی، جالل؛عبداله .4

پژوهشی  -فصلنامه علمیدرخشکسالیها،ETMلندست+ تصاویرماهوارهای توسط نقشه پوششگیاهی

 .3۱1 -2۱۹ صص ،3، شماره 14تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد 

 چاپ اول، ازدور انتشارات آزاد، سنجش یمبان (13۱9.)فاطمی، سید باقر و رضایی، یوسف .9

 .29۷صص 

ارزیابی اثر  ،(13۹۱) .زیپرو ضیا ییان، بهلول. علیجانی، .مان اله ا فتح نیا، .منوچر فرج زاده، .۲

، پژوهش های ای بر پوشش گیاهی منطقه زاگرس با استفاده از اطالعات رقومی ماهوارهعوامل اقلیمی 

 .14-1جغرافیایی طبیعی، 
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(. 13۹۱ی فرد؛ مهدی )غالم کامیاب، حمید رضا؛ ماهینی عبد السول سلمان؛ حسینی، محسن؛ .۷ 

 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی توسعه شهری )مطالعه موردی: شهرگرگان(، پژوهش

 .113-۹۹، صص ۷۲های جغرافیای انسانی، شماره 

تهیه نقشه  (.13۹3محمد یاری، فاطمه. توکلی، مرتضی. پورخباز، حمید ضا. اقدر، حسین ) .۱

پوشش گیاهی و پایش تغییرات آن با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و سیستم اطالعات 

 )سپهر(پژوهشی اطالعات جغرافیایی  - یفصلنامه علم، )مطالعه موردی: شهرستان بهبهان( جغرافیایی

 .23-34 ،۹2، شماره 23دوره

(. پایش وضعیت 13۹2. ولی، عباسعلی. معیری، مسعود. رنجبر، ابلفضل )دحجتیس موسوی، .۹

، 4(، پژوهش های ژثومور فولوژی کمی، شماره 2۱۱۲_1۹۱۷زایی کویر حاج علی قلی)بیابان

 .1۱2-۱9صص

(. بررسی 13۹۲ام البنین ) ،بذرافشان.امیرهوشنگ ،سانیاح .احمد، نوحه گر .سعیده ،ناطقی .1۱

تحقیقات مرتع و  .های گیاهی با استفاده از سنجش از دور تغییرات پوشش گیاهی بر اساس شاخص

 .۷۷۱-۷۹۱، صص 4، شماره 24، دوره  بیابان ایران

(. ارزیابی صحت شاخص 13۹1. بشری، حسین. سلطانی سعید )رضا هادیان، فاطمه. جعفری، .11

یفی پهنه بندی گیاهی در مقیاس تیپ های گیاهی و منطقه مطالعاتی، بااستفاده از از دادهای سنجنده ط

TM ۱3، صص:4ازدور و جی ای اس ایران، سال چهارم، شماره  زاگرس جنوبی، سنجش درمناطق-

1۱۱. 
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