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 چكيده
و افزايش اطالعات مربوط به پوشش گياهي از شاخص گياهي استفاده هاي به منظور كاهش اثر عوامل ناخواسته

و شماره منحني رواناب حوضهVIو NDVIدر اين مطالعه تاثير شاخصهاي. كنند مي بر روي نقشه پوشش گياهي
نقشه پوشش. بررسي شده است (RS)و سنجش از دور (GIS) آبريز منصور آباد به كمك سيستم اطالعات جغرافيايي

لن گياهي با كمك شاخص و تصاوير ماهواره و دستهاي گياهي و نتايج حاصل از طبقه بندي اين دو شاخص تهيه شده
و گروه.درصد تطابق با واقعيت زميني با هم مقايسه شده اند سپس با تلفيق نقشه پوشش با نقشه هاي كاربري اراضي

و با استفاده از جدول  از نتايج حاصل.، نقشه شماره منحني رواناب تهيه گرديدGISدر محيط SCSهيدرولوژي خاك
به83/0با ضريب كاپا NDVIطبقه بندي نشان داد كه شاخص  از تطابق بيشتريVIحاصل از شاخص74/0نسبت

در وجود درصد خطاي كمتر بين دبي حداكثر NDVIدر واقعيت زميني برخوردار مي باشد كه باالتر بودن دقت نتايج 
و مشاهده اي ثابت شده است .اندازه گيري شده

GIS ،RSاخص هاي پوشش گياهي، شماره منحني رواناب،ش: كلمات كليدي

 مقدمه
در در طول سه دهه گذشته شاخصهاي گياهي كاربرد وسيعي در بررسي هاي منابع طبيعي و پايش پوشش گياهي

و جهاني پيدا كرده اند اين شاخصها با تراكم برگ همبستگي خوبي را نشان. مقياس كوچك تا مقياس هاي منطقه اي
حمي دهن و تاثيرات جوي و زاويه تابش خورشيد، خاك ).1381سپهري،(ساس هستندد ليكن به سه عامل ارتفاع
.اند زيادي در اين زمينه فعاليت داشتهمحققان

و همكاران محدوديتهاي تصاوير ماهواره اي لندست و مدل رگرسيون چند متغيره خطي جهت تهيه +ETMعبداللهي
د و.ر دو سال با بارندگي متفاوت را بررسي كردندنقشه پوشش گياهي مناطق خشك آنها از شاخصهاي مختلف گياهي

و اطالعات صحرايي، براي تهيه نقشه پوشش گياهي منطقه ندوشن واقع در استان يزد  خاك، فاكتورهاي محيطي
ب. استفاده نموداند و قوي راي ساخت نقشه در نتايج نشان داده است كه برقراري يك ارتباط رگرسيوني قوي، شرط الزم

چنين شرايطي نمي باشد، بلكه به دست آوردن نقشه پوشش گياهي با دقت قابل قبول مي تواند صحت مدل آماري 



و شيح.مورد نظر را به اثبات برساند از S-65Aبراي تعيين عمق رواناب در زير حوضه) 2002(ملسي
ح  Kissimmeeحوضه آنها براي. فاظت خاك آمريكا استفاده كردنددر آمريكا، از روش شماره منحني سازمان

. بر روي رواناب بررسي كردند 2000و 1990، 1980شناسايي بهتر، اثر تغييرات كاربري زمين را در سال هاي 
و پوشش گياهي +ETMوMSS  ،TMدرتحقيق آنها از تصاوير ماهواره لندست براي تعيين نقشه كاربري زمين

گ و نقشه پوشش و به كمك شاخص استفاده شد در. تهيه گرديد NDVIياهي منطقه نيز با استفاده از تصاوير ماهواره
ساله، سبب تغيير در توزيع مكاني20اين تحقيق همچنين مشخص شد كه تغيير كاربري اراضي در طي دوره زماني

CN شد و ساز.و حجم رواناب خواهد شهري را نشان دهد تغيير كاربري اراضي ممكن است بعضي تغييرات در ساخت
و يا افزايش دبي حداكثر رواناب شود و همكاران.كه اين عمل باعث عكس العمل رواناب، با افزايش حجم سيموناهيس

و فرسايش خاك از سيستم اطالعات) 2005( و پوشش بر روي رواناب براي تعيين اثر تغييرات كاربري اراضي
م (GIS)جغرافيايي  از شاخص. استفاده كردند +ETMوMSS TM,اهواره هاي لندستو داده هاي بدست آمده از

NDVI و تهيه نقشه پوشش گياهي منطقه استفاده نمودند نتايجي كه آنها از اين. نيز جهت پردازش داده هاي ماهواره
و فرسايش در مناطقي مانند جنگل هاي سوخته، مناطق شهري و بررسي بدست آوردند، نشان داد كه پتانسيل رواناب

.مناطقي كه كامال مورد چرا قرار گرفته نسبت به مناطق ديگر بسيار بيشتر است

و روشها  مواد
آگوست سال6ماهواره لندست به تاريخ +ETMبه منظور تهيه نقشه پوشش گياهي حوضه از اطالعات سنجنده

و سنجنده 2002 از نرم افزارهاي مورد.، استفاده شده است2006آگوست18به تاريخ IRS-LISS IIIميالدي
. را نام برد ERDAS 8.4, ELWIS 3.0 ،9.2ARC GISاستفاده در اين مطالعه مي توان 

 منطقه مورد مطالعه-1
و و در شرق استان خراسان جنوبي كيلومتري50حوضه آبريز معرف منصورآباد، از سر شاخه هاي رودخانه فخرود بوده

و عرض59ْ-36′-17�تا59ْ-14′-10�حوضه در طول جغرافيايي اين. شهرستان بيرجند واقع شده است شرقي
مساحت حوضه. متراست 2121ارتفاع متوسط حوضه.شمالي واقع شده است33ْ-38′-53�تا33ْ-6� جغرافيايي 
آن 252.823 و محيط شكل. ميليمتر است 180متوسط بارش منطقه حدود. كيلومتر مي باشد 96.914كيلومتر مربع

و استان نمايش مي دهد)1( .موقعيت حوضه آبريز را بر روي نقشه ايران



و كشور)1(شكل  موقعيت منطقه مورد مطالعه در استان

 نقشه كاربري اراضي-2
براي تهيه نقشه كاربري اراضي ابتدا به كمك نقشه توپوگرافي، نقشه اوليه كاربري اراضي يا نقشه راهنماي بازديدي

درا. ميداني تهيه شد و جاده مي باشد كه بايد ين نقشه شامل اليه هاي رقومي مناطق مسكوني، پوشش گياهي، مسيل
و اطالعات تصاوير. بازديد از منطقه صحت اين نقشه تاييد شود براي تهيه تهيه نقشه نهايي كاربري اراضي از داده ها

6و 1:25000ه اي از نقشه هاي توپوگرافي براي تصحيح هندسي تصاوير ماهوار. ماهواره لندست استفاده گرديده است
اي. نقطه كنترل زميني با پراكنش مناسب در سطح منطقه استفاده گرديد تطبيق هندسي تصاوير با معادله چند جمله

و  از RMSدرجه دو انجام شد نقاط كنترل زميني بيشتر در محل. بدست آمد1/0حاصل از تصحيح هندسي، كمتر
و آبر جهت تهيه تصوير رنگي8و6سپس باندهاي ماهواره بجز باندهاي. اهه ها به هم انتخاب شده استاتصال جاده ها

و بارزسازي بر روي تصوير رنگي انجام گرديد و عمليات بهبود كنتراست تصويري كه از ادغام باندهاي. با هم ادغام شدند
ب30ماهواره لندست حاصل شده است، داراي قدرت تفكيك پايين  اشد، به همين منظور با استفاده از باند متر مي

PAN به)8باند(ماهواره بدليل دقت پايين كالسهاي طبقه بندي شده. متر افزايش يافت14، قابليت تفكيك تصوير
و جهت وارد كردن اين طبقات در نقشه نهائي شماره  و جاده، اين كالسها از فرآيند طبقه بندي حذف مناطق مسكوني

ال از. يه هاي اطالعاتي سيستم جغرافيائي استفاده گرديدمنحني از ديگر و با استفاده طبقه بندي تصاوير، نظارت شده
و حذف پيكسل هاي منفرد، فيلتر نما به ابعاد  روش حداكثر احتمال انجام گرديد كه پس از آن براي بهبود نتايج حاصله

شد5*5 ا. پيكسل آزمون راضي بستر رودخانه، توده سنگي، زراعي ديم، كاربريهاي منطقه شامل اراضي باغي ديم،
و مرتع متوسط مي باشد و باغي آبي، مرتع فقير .)2شكل( زراعي



 حوضه كاربري اراضينقشه)2(شكل

 نقشه گروه هيدرولوژيك خاك-3
و بايد در محاسبات مربوط به آن در نظر گرفته شون و پيدايش رواناب اثر داشته .دخصوصيات خاك روي تحول

خصوصيات خاك مي تواند با يك عامل هيدرولوژيكي بيان گردد كه آن، حداقل سرعت نفوذپذيري در حالت مرطوب
در اين مطالعه، نقشه گروههاي هيدرولوژيكي بر اساس نقشه تشكيالت زمين شناسي.ي مدت خاك مي باشدطوالن

د و كاربري اراضي حوضه كه و همچنين نقشه هاي خاك، شيب .ر مراحل فوق تهيه گرديده، بدست مي آيدرقومي شده
و شيل )PEFبا عالمت اختصاري(رخساره هاي واقع در قسمت خروجي حوضه نقشه زمين شناسي، بيشتر ماسه سنگ

و اراضي غيرقابل نفوذ ايجاد مي كنند كه سبب مي شود اين مناطق با گروه هيدرولوژيكي . مشخص شوندDمي باشند
است كه پتانسيلCمساحت حوضه داراي گروه هيدرولوژيكي%70حدودل مشاهده است قاب3همانطور كه در شكل

. توليد رواناب زيادي دارد

 نقشه گروههاي هيدرولوژيكي خاك حوضه)3(شكل



 نقشه پوشش گياهي-4
از. استفاده شده است ILWIS 3.0در نرم افزار  NDVIوVIبراي تهيه نقشه پوشش گياهي از دوشاخص آن پس

و اين نيازمند يك طبقه نقشه رستري پوشش گياهي بايد ARC GISبراي ورود به محيط  تبديل به فايل رقومي شود
و به روش حداكثر احتمال طبقه بندياين. بندي مي باشد انجام شده است ERDAS 8.4و با نرم افزار، نظارت شده

و فقير تقسيم بندي مي شوند دو.و نقشه ها به سه كالس خوب، نسبتا فقير براي اطمينان از درستي نقشه حاصله با
و عمل طبقه بندي ارزيابي مي گردد و ميزان درستي نقشه ها . شاخص، بر روي نقشه ها برآورد صحت انجام مي گردد

ب نمونه تصادفي بر روي نقشه طبقه بنديERDAS ،50ه كمك نرم افزار براي برآورد صحت نقشه هاي تهيه شده
نمونه ديگر طوري انتخاب14همچنين براي اينكه همه كاربريها مورد ارزيابي قرارگيرند،. شده، انتخاب گرديده است

با2مي شوند كه از هر يك از كاربري ها  واقعيتهاي زميني نمونه تصادفي انتخاب شده باشد تا صحت اين نمونه ها كه
و ضريب ERDASبدين ترتيب به كمك نرم افزار. مقايسه مي شوند، تاييد گردد معيارهاي صحت كاربر، صحت كلي

مي)K(ضريب كاپا. كاپا محاسبه شدند به منظور خالصه كردن اطالعات ايجاد شده بوسيله ماتريس خطا بكار برده
):1999متر،(به مي شود اين ضريب با استفاده از فرمول زير محاس. شود
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ارزش يك معيار كاپا نشان دهنده مطابقت كامل بين. تعداد عناصر در ماتريس خطا مي باشند=Nماتريس خطا،
و اطالعات واقعيت زميني استاطالعات حاصل از طبقه  نق)4(شكل. بندي شه شاخصهاي پوشش گياهي با به ترتيب

و جدول تصاوير لندست و درصد مساحت NDVIو VIهاي مقايسه نتايج طبقه بندي شاخص2و1را نشان مي دهد
.هريك از وضعيتهاي پوشش گياهي را نشان مي دهد

 هاي گياهينقشه پوشش گياهي با استفاده از شاخص)4(شكل



ي بر روي تصاوير لندستمقايسه نتايج شاخصهاي پوشش گياه)1(جدول

شاخصهاي
 گياهي

 طبقات مراتع ضريب كاپا (%)صحت كلي
 صحت

 (%)توليد كننده
 (%)صحت كاربر

VI 92 74/0
34/9618/95 فقير

33/5870 نسبتا فقير
71/85 100 خوب

NDVI 94 83/0
25/9647/97 فقير

92/7692/76 نسبتا فقير
5/87 100 خوب

وضعيتهاي پوشش گياهي با استفاده از شاخصهاي گياهيمساحت درصد)2(جدول  

VI NDVI كاربري اراضي 

91/7 3/4  خوبمرتع

17/16 05/21  مرتع نسبتاً فقير

92/75 65/74  فقيرمرتع

بخوبي نتوانسته اند مراتع نسبتا فقير را مشخصVIو NDVIمشاهده مي كنيد شاخصهاي1همانطوركه در جدول
و ضريب كاپاي پايين تري كنن و فقير از صحت كلي و اين مناطق نسبت به مناطق داراي پوشش گياهي خوب د

با. برخوردار است و صحت كاربر اين پديده نيز عدم تطابق پيكسلهاي اين كاربري را همچنين صحت توليد كننده
پديده در سطح حوضه نشان داده شده پيكسلهاي واقعيت زميني نشان مي دهند كه در شكل نيز پراكنش نادرست اين 

در%90ارزيابي مراتع فقير با دقت باالي. است نشان مي دهد كه مناطقي كه به عنوان مراتع فقير مشخص شده اند،
به NDVIمقايسه نتايج حاصل از دو شاخص، توانايي بيشتر شاخص. واقعيت زميني نيز صدق مي كنند درVIنسبت

در.منطقه را نشان مي دهدتعيين وضعيت پوشش گياهي نقشه پوشش بيشتربودن سطح تحت پوشش مراتع خوب
بهVI شاخصحاصل از  و درنتيجه حجم رواناب حوضه آبريز NDVI نسبت سبب پايين آمدن شماره منحي رواناب
).1جدول( خواهد شد

 نتايج
آ( SCSبعد از تهيه همه نقشه ها، با استفاده از جدول كه به صورت برنامه ويژوال بيسيك)مريكاسازمان حفاظت خاك

با رويهم گذاري. در نرم افزار اكسل نوشته شده است، شماره منحني رواناب براي هر پيكسل حوضه تعيين مي شود
و نقشه كاربري اراضي كه با كمك الگوريتمهاي طبقه بندي تهيه شده  نقشه هاي پوشش گياهي،گروه هيدرولوژي خاك

ب GISاست در محيط  و ميانگين وزني SCSا استفاده از برنامهو و مقادير ميانگين ، نقشه شماره منحني رواناب حوضه
كل حوضه بر اساس روابط فوق تعيين گرديد مشاهده مي كنيد، مقدار ميانگين3همانطور كه در جدول. شماره منحني

م و اين به دليل آنست كه قادير شماره منحني باال، مساحت زيادتري وزني بيشتر از ميانگين شماره منحني ها مي باشد
. از حوضه را در برگرفته اند



از)5(شكل VIو NDVIشاخصهاي پوشش گياهي نقشه شماره منحني رواناب حاصل

از)3(جدول و ميانگين وزني شماره منحني در هر يك  شاخصهاي پوشش گياهيميانگين

VI NDVI شماره منحني 

5/83 85/83 ميانگين وزني
57/81 87/81 ميانگين

هر5شكلهمانطور كه در مساحت كمتري از دو شاخص، مشاهده مي كنيد، شماره منحني هايي با مقادير پايين در
نقشهدر89و86همنين مساحت دربرگيرنده شماره منحني هاي بزرگ مثل. حوضه آبريز را به خود اختصاص داده اند

بهنس NDVIشماره منحني حاصل از شاخص  و بالعكس در شماره منحني هاي كوچكVIشاخص بت بيشتر
شماره منحني هاي بزرگ مثل در نتايج حاصل از هر دو شاخص،.بيشتر مي باشدVIمساحت تحت پوشش شاخص 

را 86 و ميانگين وزني باعث اختالفو تحت پوشش دارد مساحت زيادتري از ديگر شماره منحني ها بين ميانگين
.شده استها شماره منحني 

و نتيجه گيري  بحث
باوجود اينكه به دليل ضعيف بودن پوشش گياهي منطقه مورد مطالعه نتايج حاصل از تهيه نقشه پوشش گياهي به

و شماره منحي رواناب نيز تاحد كمي تغيير كرده استVIو NDVIكمك شاخص هاي  . تا حدي شبيه بهم مي باشد
درصد3/16براي سه سيالب NDVIط درصد خطا حاصل از نتايج شاخص مشخص كرده است كه متوس5ولي جدول

و همين وجودVI،3/31و براي نتايج شاخص  VIو NDVIدرصد اختالف بين اثر شاخص%15درصد مي باشد
برروي دبي حداكثر سيالب سبب شده است كه نتوان گفت كه اهميتي در استفاده از هركدام از اين شاخص ها در تهيه



سبب شدهVIهمچنين بيشتربودن مساحت تحت پوشش مراتع خوب در شاخص. پوشش گياهي وجود ندارد نقشه
و پتانسيل توليد رواناب نيز كاهش يابد NDVIنسبت به شاخص4/0حاصل از اين شاخص حدودCNاست كه  . كمتر

و مطابقت زياد با واقعيت زميني براي تهيه نقشه و صحت كلي پوشش گياهي در نتايج شاخص بيشتر بودن ضريب كاپا
NDVI نشان دهنده دقت بيشتر آن نسبت به شاخص ،VIاگرچه اين تحقيق ثابت كرده كه شاخص. مي باشد
NDVI شاخص بهتري نسبت به ديگر شاخص ها مثلVIمي باشد ولي اين را بايد در نظر گرفت كه شاخص هاي

و اثر NDVIديگري وجود دارند كه از شاخص  را بر روي مناطق بدون هيچگونه NDVIات منفي اقتباس شده
و نتايج را با  پوشش تعديل كرده اند بنابراين مي توان نقشه پوشش گياهي را به كمك اين شاخص ها تهيه نمود
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