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آگاهی از خصوصیات کمی و کیفی تغییرات در برنامهریزیهای محیطی ،آمایش سرزمین و توسعه پایدار بسیار حائز اهمیتاند.
در حال حاضر استفاده از نقشههاي پوشش گياهي يكي از اركان مهم در توليد اطالعات جهت برنامهريزيهاي كالن وخرد
میباشد .در این پژوهش جهت نمايش تغييرات زماني و مکانی پوشش گياهي شهرستان بهبهان از اطالعات باندهاي ماهواره
لندست سنجندههای  ETM+و  OLIدر دو سال  1378و  1392استفاده و مقدار شاخص  NDVIبرای دو سال محاسبه گردید.
همچنين به منظور بررسي تغييرات كيفي پوشش گياهي مقادير عددي اين شاخص به 4كالس مختلف سرسبزي شامل اراضی
با پوشش عالی ،پوشش بسیار خوب ،پوشش خوب و ضعیف طبقهبندي شد .سپس تغییرات رخ داده با استفاده از CROSSTAB
مشخص شد .نتایج نشان داد تغييرات كمي و كيفي پوشش گياهي در طي  ١4سال براي منطقه مورد مطالعه گسترده بوده است
به طوری که اراضی با پوشش عالی ،بسیار خوب و ضعیف افزایش مساحت و اراضی با پوشش خوب کاهش مساحت را
داشته است .بیشترین افزایش مساحت در اراضی با پوشش گیاهی عالی صورت گرفته ،به طوری که از  5069/79هکتار در
سال  1378به  7735/5هکتار در سال  1392افزایش یافته است .همچنین بیشترین کاهش مساحت در اراضی با پوشش خوب
میباشد که از  34061/4هکتار به  27434/43هکتار رسیده است .در خاتمه ،برای نشان دادن رابطه بهتر پوشش گیاهی و دما
معادله رگرسیون بین این دو پارامتر به دست آمد .نتايج این نکته را كه سطوح پوشيده از گياه ،دماي سطح كمتري دارند و
پوشش گياهي آثار خنك كنندگي بر پيرامون دارد تأیید کرد .بنابراین تخریب پوشش گیاهی منطقه ،گرمتر شدن سطح شهر و
بسیاری عواقب زیست محیطی دیگر را به دنبال خواهد داشت.
واژههای کلیدی ، NDVI :سنجش از دور ،مناطق شهری ،تغییرات دما ،پوشش گیاهی ،شهرستان بهبهان
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 -1مقدمه

شناخت ويژگيهاي پوششهاي گیاهي و روابط موجود
در بين گونههاي گياهي و نيز عوامل محیطي همواره مورد
توجه بوم شناسان بوده است  Hoersch, and؛(Depew, 2004
) Magee et al., 2008؛ .Schmidt, 2002دلیل این توجه ،اهميت
زياد پوششهاي گياهي از نظر زيستگاهي ،توليد انرژي و
ديگر خصوصیات مهم گياهان بر روي كره زمین ميباشد.
پوششهای گياهي ،به علل مختلف و به مرور زمان در اثر
عوامل طبيعي و يا انساني دچار تغيير شده كه شرايط و
عملكرد اكوسيستم را تحت تأثير قرار ميدهد .بنابراين نياز
به آشكار سازي ،پيشبيني و مراقبت چنين تغييراتي در يك
اكوسيستم از اهميت به سزايي برخوردار است (Pettorelli et
) .al., 2005, pp 25پوشش گياهي در مناطق شهري از اين جهت
حائز اهميت است كه ميتواند شرايط محيطي و تبادالت
انرژي را بوسيله انعكاس انتخابي و جذب تشعشعات
خورشيدي كنترل نمايد ) (Goward et al., 1985, pp 138و به عنوان
عاملي مؤثر در كنترل آلودگي هوا و تأثيرگذار بر سالمت
انسانها معرفي شود ) .(Wagrowski and Hites, 1997, pp 280يكي
از مهمترين مشكالتي كه در مسئله بررسي تغييرات پوشش
گياهي وجود دارد عدم وجود اطالعات مكاندار دقيق از
گذشته ميباشد .تصاوير ماهوارهاي و فناوري سنجش از
دور اين امكان را فراهم ميكند تا با اتكا به اطالعات توليدي
از آن به برنامه بهتري جهت مديريت محيط زيست دست
يافت (مالمیریان ،1383 ،ص .)22سنجش از دور تكنولوژي بسيار
مفيدي است كه ميتوان آن را براي به دست آوردن اليههاي
اطالعاتي از خاك و پوشش گياهي به كار برد (Adamchuk
) .and Schepers, 2004, pp 53خصوصياتي نظير فراهم ساختن
ديد وسيع و يكپارچه از يك منطقه ،قابليت تكرارپذيري،
سهل الوصول بودن اطالعات و دقت باالي اطالعات حاصله
وصرفه جويي در زمان از ويژگيهايي است كه استفاده از
اين گونه اطالعات را براي بررسي پوشش گياهي و كنترل
تغييرات آن نسبت به ساير روشها ارجحيت ميبخشد.
بر همين اساس محققين زيادي به منظور بررسي پوشش

گياهي از داده هاي سنجش از دور استفاده نموده و اين
تكنيك را مناسب اين گونه مطالعات ارزيابي نمودهاند
(مختاری و همکاران83 ،1379 ،؛  .)Huete, 2004, pp 35از كاربرد
شاخصهاي گياهي براي اهداف مختلف چند دهه ميگذرد
و هنوز هم در سطح وسيعي استفاده ميشود (اکبری،1382 ،
 .)53شاخص  NDVIبر پايه اين حقيقت كه كلروفيل موجود
در ساختار گياهان قادر است نور قرمز را جذب و اليه
مزوفيل برگ نور مادون قرمز نزديك را منعكس سازد
استوار است  Adamchuk and Schepers,؛(Pettorelli et al., 2005, pp 32
) .2004, pp 57اثرات مستقيم وضعيت اقليمي بر روي زيست
توده و الگوهاي فنولوژيكي پوشش گياهي به وسيله NDVI
تخمين زده شده و در بسياري از اكوسيستم ها بيان شده
است .بر روي اين شاخص فاكتورهاي زيادي نظير ساختار
گياهي ،اثرات متقابل با تاج پوشش گياهي ،ارتفاع گياه،
تركيب گونهاي ،سالمتي و شادابي گياه ،ويژگيهاي برگ و
تنش گياه ،توپوگرافي و ارتفاع مؤثر میباشند (Pettorelli et al.,
) .2005, pp 34شفیعی و حسینی ( )1392بررسي پوشش گياهي
به كمك دادههاي ماهوارهاي در منطقه سيستان را مورد
مطالعه قرار دادند ،و روند تغييرات پوشش گياهي منطقه
در دوره  1990تا  2006را ارزیابی کردند .نتایج نشان داد
سطح پوشش گياهي براي سال  1990معادل  101247هكتار
میباشد که براي سال  2006به  26475هكتار كاهش يافت.
 Darwishو همکار ( )2008در تحقیق خود علل تخریب
مراتع در لبنان را با شاخص  NDVIمورد بررسی قرار دارند.
نتايج آنها نشان داد كه مناطق كشاورزي از  932هكتار به
 4878هكتار افزايش يافته و ميزان مراتع از 29581هكتار به
 25000هكتار كاهش يافته است .از دیگر مطالعات در این
زمینه میتوان به خوجه الدين و پور منافي ( ،)1386لطيفي و
همكاران ( ،)1386علوي پناه و همكاران ( ،)1385فرزادمهر
و همكاران ( ،)1383عبدالهي و همكاران ( ،)1386شتايي و
عبدي ( Huang ،)1386و همکار ( )2009و )2004( Huete
اشاره کرد .تاکنون چنین تحقیقی در این شهرستان صورت
نگرفته است ،لذا ضرورت انجام آن را بیش از پیش آشکار
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دست آمد .بر روی تصاوير چند زمانة استفاده شده در این
تحقيق در نرم افزار  ENVI 4.8تصحيح هندسي ،اتمسفری و
پیش پردازشهای اولیه صورت گرفت .سپس در محیط نرم
افزار  IDRISI Tigaنقشه  NDVIیا شاخص پوشش گیاهی
تهیه شد ،و به  4کالس اراضی با پوشش عالی ،پوشش بسیار
خوب ،پوشش خوب و پوشش فقیر طبقهبندی گردید.
سپس وابستگی شاخص پوشش گیاهی با دما مورد ارزیابی
قرار گرفت و معادله رگرسیون بین این دو پارامتر در نرم
افزار  SPSS16به دست آمد.

میکند .هدف از اجرای این تحقیق ارزیابی روند تغییرات
پوشش گیاهی شهرستان بهبهان در یک بازه زمانی  14ساله
(سال  1387تا  )1392و بررسی دالیل این تغییرات به کمک
تکنیکهای سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی
میباشد .در این راستا سؤالهای تحقیق عبارتنداز:
 آیا در طی یک دوره زمانی  14ساله تغییرات پوششگیاهی منطقه گسترده بوده است؟
 تغییر طبقه با پوشش عالی نسبت به سایر طبقات چگونهبوده است؟
فرضیات این تحقیق که در جواب سؤاالت تحقیق مطرح
 -3-1محدوده و قلمرو پژوهش
گردیده عبارت است از:
منطقه مورد مطالعه (شهرستان بهبهان) بین طول
 در طی یک دوره زمانی  14ساله تغییرات پوشش گیاهیجغرافیایی  50درجه و  91دقیقه تا  50درجه و  25دقیقه
منطقه گسترده بوده است.
شرقی و عرض جغرافیایی  30درجه و  45دقیقه تا 30
 طبقه با پوشش عالی تغییرات چشمگیری نسبت به سایردرجه و  32دقیقه شمالی قرار دارد که باالترین ارتفاع آن
طبقات داشته است.
 1380/93و پایینترین ارتفاع آن  267/14متر از سطح دریا
 -1-1روش تحقیق
میباشد .میانگین حداقل دمای ساالنه  18/1درجه سانتیگراد
تحقيق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی -و میانگین حداکثر دمای ساالنه  32/37درجه سانتیگراد
تحلیلی میباشد .در اين تحقيق از نرم افزارهای ArcGIS 10میباشد .مساحت منطقه  615/6کیلومترمربع و اقلیم منطقه
 ،SPSS16، IDRISI Tigaو  ENVI 4.8استفاده شده است.
بر اساس روش دومارتن خشک میباشد (نگاره.)1

 -2-1معرفي متغيرها و شاخصها
 -2مفاهیم نظری
این تحقیق برپایه نقشههای تغییرات پوشش گیاهی
 1-2پیشپردازش تصاوير ماهوارهاي

شهرستان بهبهان میباشد .برای تهیه این نقشهها از تصاویر
در مرحله پیش پردازش ،با یک سری عملیات برروی
ماهواره لندست استفاده شد (جدول .)1
دادههای خام (قبل از هر گونه پردازش بصری یا رقومی)،
الیه  DEMمنطقه از کدهای سازمان نقشهبرداری به
خطاهای رادیومتری ،اتمسفری ،هندسی و غیره مورد توجه
شمارههای،60511 SWH. DGN ،60511 SEH. DGN
قرار میگیرند .بنابراین شناسایی و تشخیص خطاهای احتمالی
SWH. DGN ،60512 SEH. DGN ،60512 NWH. DGN
موجود در دادههای ماهوارهای اهمیت زیادی دارد .الزم است
NEH. ،60513 SEH. DGN ،60512 NEH. DGN ،60512
پس از دریافت دادهها ،بررسی دقیقی در مورد آنها از نظر هندسی
 60513 DGNو  60514 SEH. DGNبا مقیاس  1/25000به
جدول :1مشخصات تصاویر ماهوارهای مورد استفاده
ردیف

تاریخ میالدی

تاریخ هجری شمسی

1

2000/01/24

1378/11/4

2

2014/01/22

1392/11/2

ماهواره

سنجنده

اندازه پیکسل

تعداد باند

Landsat-7

+ETM

28/5

8

Landsat-8

OLI

30

11

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،23شماره  ،92زمستان 93

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.23,No.92, Winter 2015 / 26

نگاره :1موقعیت منطقه مطالعاتی
(شهرستان بهبهان در استان خوزستان)

و رادیومتری به عمل آید .حتی اگر قب ً
ال تصحیحاتی روی این  3-2تصحیح اتمسفری

دادهها به عمل آمده باشد ،باید به طور کامل از خطاهای چنین
دادههایی آگاهی داشت (علوی پناه و همکاران.)1387 ،

 -2-2تصحیح رادیومتریک

تصحیحات رادیومتری شامل آن دسته از تصحیحات
میباشند که تنها بر روی درجات خاکستری اعمال شده
و فقط با تغییر مقادیر آنها به صورت مجزا (به صورت
پیکسل به پیکسل) ،سعی در جبران بعضی خطاهای موجود
دارند (فاطمی و رضایی )288 ،1389 ،تصحیحات رادیومتریک
در قبال تغییرات منظر ،نوردهی ،دید هندسی ،شرایط ج ّوی
و نویز سنجنده باید صورت گیرند .هر کدام از این شرایط
به خصوصیات سنجندهها و شرایط زمان اخذ دادهها بستگی
دارند و شامل تصحیحات و یا روشهای حذف میباشند
که در زیر تشریح شدهاند:
 -1خطاهای موجود در آشکارسازهای سامانه سنجش
از دوری مانند خطوط پویش از دست رفته ،خطای راه
راه شدن یا خطای شروع -2 ،تأثیرات اتمسفری که بوسیله
پراکنش و جذب در اتمسفر صورت میپذیرد -3 ،تأثیرات
توپوگرافیک بوجود آمده در تصویر به دلیل شیب و تفاوت
ارتفاع در عوارض موجود بر روی سطح زمین و  -4نویز
موجود در تصاویر به دلیل اختالالت یا خطا در ذخیره و
ارسال نمودن داده ممکن است اتفاق افتد( .دالور ،1390 ،ص )32

تصحیح اتمسفری در مواردی که به مقادیر انرژی ساطع
شده از اشیاء نیاز است و یا هنگامی که شدت سیگنال
ارسالی از طرف اشیاء از اثرات اتمسفری کمتر باشد،
ضروری است (علویپناه و همکاران ،1387 ،ص  .)456تصحیح
اتمسفری مهمترین بخش قبل از پردازشهای تصاویر
ماهوارهای از راه دور است.
این تصحیح به خصوص در مواردی که مقایسه و تجزیه
و تحلیل تصاویر چند زمانه مد نظر است ،استفاده میشود
) ،(Hadjimitsis, et al., 2010, 112و همچنین برای سیستمهای
تصویربرداری چندطیفی مانند اسکنرهای سنجندههای
ماهواره لندست که در بخش طیف مرئی و مادون قرمز
نزدیک اطالعات را ثبت میکنند و جذب اتمسفر به طور
عمده بر روی باندهای مرئی و مادون قرمز تأثیر میگذارد،
اهمیت دارد.(Tyagi and Bhosle, 2011) .
دو روش اصلی برای تصحیح اتمسفری وجود دارد.
اولین روش با استفاده از هیستوگرام است که در این روش،
هیستوگرامهای باندها به صورت مجزا محاسبه و ترمیم
میگردد .دومین روش به کار رفته در تصحیحات اتمسفری،
روش رگرسیون است.
این روش در مناطقی کاربرد دارد که که بخشهای تیره
(آب صاف ،سایه و بازالت) دارند (علویپناه و همکاران،1387 ،
.)456
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 4-2شاخص نرمال شده اختالف پوشش گياهي  -3بحث

()NDVI1

شاخصهاي پوشش گياهي به طور گسترده به عنوان
معيارهايي براي تجزيه و تحليل تغييرات پوشش اراضي
از جمله پوشش گياهي و فاكتورهاي ديگر مورد استفاده
قرار ميگيرند ) Koh et al., 2006, 546؛.(Morawitz et al., 2006, 277
 NDVIيكي از پركاربردترين شاخصها براي پايش تغييرات
پوشش گياهي است ) .(Binh et al., 2005, 519كه از طريق نسبت
گيري باندهاي قرمز و مادون قرم ِز نزديك به دست ميآيد
(علوي پناه.)28 ،۱۳۸۵ ،

جهت بررسي تغييرات كيفي پوشش گياهي در طي ١4
سال نقشههای خروجی  NDVIبه چهار کالس پوشش گیاهی
(عالی ،بسیار خوب  ،خوب و ضعیف) طبقهبندی شدند .چهار
طبقه بر اساس ميانگين و انحراف معيار تقسيم بندي شد.
طبقة ( :)1مقادير كوچكتر از ميانگين منهاي انحراف معيار،
طبقة ( :)2ميانگين منهاي انحراف معيار تا ميانگين ،طبقة (:)3
ميانگين تا ميانگين افزون بر انحراف معیار ،طبقة ( :)4مقادير
بزرگتر از ميانگين افزون بر انحراف معيار (جدول.)2
جدول  :2ویژگیهای طبقات پوشش گیاهی

معادله ()1

)(float(b4)-float(b3
)(float(b4)+float(b3

سال 1378

سال 1392

طبقات

پوشش گیاهی

پوشش گیاهی

پوشش ضعیف

<0/084

<0/15

پوشش خوب

0/084 -0/165464

0/15 -0/287

پوشش بسیار خوب

0/165464 -0/246

0/287 -0/424

پوشش عالی

>0/246854

>0/424

= NDVI

که در آن باند  4و باند  3است (نگاره  NDVI .)2واكنش
به اعمال فتوسنتزي را به خوبي نمايش ميدهد كه ارزش باالتر
آن نشانگر پوشش گياهي متراكمتر و شادابتر است (رفیعی و
همکاران ،1391 ،ص  .)96در اين شاخص فرض بر اين است كه
ناحيه تحت بررسي داراي نوع خاك يكساني است ،بنابراين،
اگر اين فرض صادق نباشد ناهمساني انواع خاك بر روي
نتايج حاصل از  NDVIتأثير خواهد گذاشت و نتايج نادرستي
حاصل خواهد شد .اين شاخص امكان مطالعه اطالعاتي را
درباره گسترش مكاني و زماني اجتماعات پوشش گياهي،
زيست توده گياهي ،جريان  CO2كيفيت پوشش گياهي براي
گياهخواران و ميزان توسعه تخريب خاك را در اكوسيستمهاي
متنوع مهيا ميسازد .همچنین ميتواند براي كمي كردن توليد
خالص ساالنه در مقياسهاي متفاوت و جهاني و تفكيك
پوشش گياهي در مقياسهاي قارهاي و جهاني به كار گرفته
شود .آب داراي مقدار معادل  NDVIكمتري نسبت به ساير
پوششهاي سطحي است بنابراين نواحي كه پوشيده از آب
شدهاند قبل و بعد از وقوع سيالب ميتوانند به وسيله تغييرات
مقادير  NDVIآنها تشخيص داده شوند ( Wang et al., 2003 pp
117؛.)Pettorelli et al., 2005, pp 28
-Normalized Difference Vegetation Index 1.

1

شاخص پوشش گياهي  NDVIيكي از كاربردي ترين
شاخصهاي پوشش گياهي است كه كارايي مفيد آن در
بسياري از مطالعات توسط محققان مختلف گزارش شده
است .ارزش عددي اين شاخص بين اعداد  +1و  -1در
نوسان است و ثابت شده كه هر چه به عدد  +1نزديك شود
بر ميزان پوشش گياهي افزوده ميگردد .نگاره  3نقشههای
طبقهبندی شده پوشش گیاهی را نشان میدهد .با بررسي
ميزان عددي شاخص  NDVIدر نرم افزار و با توجه به
نگاره 3قسمتهاي سبز رنگ داراي مقادير مثبت بزرگتري
نسبت به ساير قسمتها ميباشد كه نشان دهنده پوشش
گياهي انبوهتري است .سپس درصد مساحت اختصاص
يافته به هر كالس براي هر سال محاسبه و اعداد حاصله با
هم مقايسه شد (جدول .)3
نتایج مقایسهها نشان داد که اراضی با پوشش عالی،
بسیار خوب و ضعیف افزایش مساحت و اراضی با پوشش
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نگاره :2نقشه خروجی  NDVIراست :سال 1378؛ چپ :سال 1392

نگاره :3نقشه خروجی طبقهبندی شده  NDVIراست :سال 1378؛ چپ :سال 1392
جدول :3مساحت طبقات پوشش گیاهی
سال 1392

سال 1378
طبقات

مساحت به هکتار

مساحت به درصد

مساحت به هکتار

مساحت به درصد

پوشش ضعیف

2137/77

%3

5028/48

%8

پوشش خوب

34061/4

%55

27434/43

%45

پوشش بسیار خوب

20291/04

%33

21361/41

%35

پوشش عالی

5069/79

%8

7735/5

%13

مجموع

61560

100

61560

100
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خوب کاهش مساحت را داشته است .بیشترین افزایش
مساحت در اراضی با پوشش گیاهی عالی صورت گرفته،
به طوری که از  5069/79هکتار در سال  1378به 7735/5
هکتار در سال  1392افزایش یافته است .همچنین بیشترین
کاهش مساحت در اراضی با پوشش خوب میباشد که از
 34061/4هکتار به  27434/43هکتار رسیده است .پس از نگاره  :5کاهش و افزایش خالص کالسهای پوشش گیاهی
بر حسب هکتار
تهیه نقشه پوشش گیاهی اقدام به آشکارسازی تغییرات و
بررسی تغییرات اتفاق افتاده در طی دوره زمانی مورد مطالعه
بیشترین کاهش تغییرات عمدت ًا شامل تخریب کالس
شد .این تغییرات شامل کاهشها ،افزایشها و تغییرات
با پوشش خوب و تبدیل آن به سایر کاربریها میباشد.
خالص برای هر کالس و انتقال از یک کالس به کالس
همچنین بیشترین افزایش مساحت در کالس پوشش
دیگر میباشد.
ضعیف و عالی دیده شد.
در طی بازه زمانی  1378تا  1392منطقه مورد مطالعه
تغییرات خالص کالسهای پوشش در نگارههاي  6و7
دستخوش تغییرات زیادی شده است (نگارههاي  4و .)5
نشان داده شده است .با توجه به نتایج تغییرات خالص
کاهش مساحت در کالس با پوشش خوب  10هکتار
میباشد .از طرفی تغییرات خالص افزایش مساحت در
کالس با پوشش ضعیف ،عالی و بسیار خوب به ترتیب ،28
 26و  2هکتار است.
نقشه تغییرات نیز که نشاندهنده محل وقوع تغییرات
نگاره  :4کاهش و افزایش مساحت کالسهای پوشش گیاهی هریک از کاربریها بوده در نگاره  8نشان داده شده است.
با توجه به این که تغییرات پوشش عالی یکی از اهداف این
بر حسب هکتار

نگاره  :6تغییرات خالص کالسها بر حسب هکتار :راست :پوشش ضعیف ،چپ :پوشش خوب

نگاره  : 7تغییرات خالص کالسها بر حسب هکتار :راست :پوشش بسیار خوب ،چپ :پوشش عالی
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نگاره  : 8نقشههای تغییرات کالسهای پوشش گیاهی

نگاره :9نقشه تغییرات کالس پوشش عالی
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تحقیق است لذا در نگاره  9نقشه تغییرات پوشش عالی به
سایر کاربریها و سایر کاربریها به پوشش عالی آورده
شده است.
در نهایت با استفاده از  CROSSTABدو نقشه
طبقهبندی شده با هم مقایسه شدند و نوع تغییرات در
کالسها از سال  1378نسبت به سال  1392مشخص
گردیدند (نگاره 10و جدول.)4

نگاره  : 10نقشه CROSSTAB

با توجه به این نکته که مناطق دارای پوشش گیاهی
دارای درجه حرارت کمتری نسبت به مناطق فاقد پوشش
میباشد لذا برای نشان دادن بهتر رابطه  NDVIو پارامتر دما
معادله رگرسیون این دو پارامتر به دست آمد.
معادله ()2
LST= 14/886+1/070 NDVI
با توجه به معادله رابطه مستقیمی بین دما و پوشش

گیاهی وجود دارد .با افزايش ( NDVIيكدستتر شدن
پوشش زمين) ،همبستگي  LST-NDVIنيز قويتر ميشود.
نتايج اين مطالعه نشان میدهد كه سطوح پوشيده از گياه،
دماي سطح كمتري دارند و پوشش گياهي آثار خنك
كنندگي بر پيرامون دارد شاخص  NDVIنشان دهندة
ويژگيهاي بيوفيزيكي پوشش گياهي  -مانند شاخص سطح
برگ ،ظرفيت فتوسنتزي (ميزان كلروفيل) و فراواني پوشش
گياهي است ) .(Weng et al., 2004این شاخص اولين بار در سال
 1973مطرح شد ) (Rouse et al., 1973و فراگيرترين شاخصي
ميباشد كه تاكنون در مطالعات زيادي از آن استفاده شده
است .با توجه به نتایج از کل مساحت منطقه 33359/67
هکتار بدون تغییر و  28200/33هکتار تغییر کالس یافته
است 355 .هکتار از پوشش ضعیف به پوشش خوب و 14
هکتار به پوشش عالی تبدیل شده است.
پوشش ضعیف ،منطقه مناطق آبی و اطراف سد مارون و
قسمتهای سنگالخی و لخت شهرستان را شامل میشود.
پوشش خوب که بیشترین کاهش مساحت را داشته است
اراضی مرتعی را شامل میشود که تخریب این اراضی
عواقب زیست محیطی و اقتصادی بسیاری را به دنبال
خواهد داشت .ارزشهای زیست محیطی مراتع چندین
برابر ارزشهای اقتصادی آن ،یعنی تأمین علوفه است .بدین
ترتیب به جرأت میتوان گفت با تخریب یا تغییر کاربری
یک قطعه زمین مرتعی ،هر چند کوچک ،بخش زندهای
از طبیعت از دست میرود .یکی از مشکالتی که متوجه
مراتع شهرستان بهبهان است ،بهره برداری بیرویه و خارج

جدول :4جدولبندی افقی بین نقشههای  NDVIسالهای ( 1378افقی) و ( 1392عمودی) (هکتار)
طبقات

پوشش ضعیف

پوشش خوب

پوشش بسیار خوب

پوشش عالی

مجموع

پوشش ضعیف

1736/28

355/23

31/41

14/85

2137/77

پوشش خوب

2232/99

19075/68

9096/48

3656/25

34061/4

پوشش بسیار خوب

753/66

7215/75

10402/47

1919/16

1093/48

پوشش عالی

305/55

787/95

1831/05

2145/24

5069/79

مجموع

5028/48

27434/61

21361/41

7735/5

61560
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از ظرفیت آنهاست که سبب افت کیفی و کمی این منابع
میشود .تغییر کاربری مراتع عالوه بر چرای بیش از ظرفیت
که همواره به عنوان یک تهدید جدی متوجه مراتع بوده
و هست ،واگذاری انبوه و تغییر کاربری آنها نیز یکی از
مشکالت مهمی است که موجودیت زیست بومهای مرتعی
را تهدید میکند و در سالهای اخیر این اتفاق در شهرستان
بهبهان صورت گرفته است 3656 .هکتار از اراضی پوشش
خوب به پوشش عالی تغییر یافتهاند که با توجه به افزایش
جمعیت در طی بازه زمانی مورد مطالعه کشاورزان مجبور
شدند بسیاری از اراضی مرتعی را شخم زده و تغییر کاربری
دهند.
این زمینها فقط در چند سال اولیه نیاز کشاورزان را
پاسخ دادند و با توجه به این که این اراضی فاقد مطلوبیت
الزم برای کشت محصوالت هستند به حال خود رها شدند.
نقشه تغییرات کالس با پوشش خوب نیز به وضوح کاهش
مساحت این کالس را نشان میدهد به طوری که شدت
تخریب این کالس نگران کننده است و در مقابل نقشه
تغییرات کالس با پوشش ضعیف حاکی از افزایش مساحت
این طبقه و در نتیجه افزایش دما در منطقه است .نقشه
تغییرات کالس پوشش عالی نیز نشان میدهد که کالس با
پوشش خوب نسبت به سایر کالسها بیشترین و پوشش
ضعیف کمترین تبدیل را به این کالس داشته است .نتایج
این تحقیق شاخص  NDVIرا عمومیترین شاخص
در ارزیابی پوشش گیاهی میداند که با نتایج  Huangو
همکاران ( Darwish ،)2009و  )2008( Faourو Anderson
و همکاران ( )2006مطابقت دارد.

 -4نتیجهگیری

امروزه كسب آگاهي و دانش در رابطه با پوشش گياهي و
سالمت آن نقش مهمي را در مديريت خاكها ايفا ميكند .از
آنجائي كه اعمال سيستمهاي كشت و خاك ورزي نقش به
سزايي در آلودگيهاي زيست محيطي چون افزايش ،CO2
كيفيت و تخريب خاكها و آبهاي سطحي و زيرزميني

دارند ،از طرفي پوشش گياهي در زمينهاي كشاورزي و
مرتعي در هر منطقه در ارتباط مستقيم با اعمال مديريتهاي
صحيح زراعي ،آب و خاك است استفاده از تصاوير
ماهوارهاي در اين خصوص اطالعات دقيقي از چگونگي
بهرهبرداري و مديريتهاي اعمال شده را ارائه میدهد.
شاخصهاي گياهي از پركاربرد ترين نمونههاي محاسبات
باندي ميباشند كه به منظور محاسبه درصد پوشش گياهي،
بررسي انواع پوشش گياهي و وضعيت سبزينگي يك منطقه
طي دورانهاي مختلف بكار ميروند .پوششهاي گياهي
كه درطي ساليان دراز تحت تأثير عوامل اقليمي ،خاكي،
موجودات زنده تكامل پيدا نمودهاند؛ درگذشته بدون
دخالت انسان تعادل بين دام و مرتع موجب حفظ منابع
گياهي گرديده ولي به تدريج با افزايش جمعيت ،نياز او
نيز رو به افزايش نهاده و كم و بيش اثرات مثبت ومنفي
برجاي گذارده و در جاهايي كه دخالتها نامعقول بوده،
باعث به هم خوردن تعادل بين دام و گياه شده وتخريب
جوامع گياهي و خاك راسبب شده است .با توجه به رشد
فزاينده شهرنشيني و تغيير شديد كاربري اراضي اين مناطق،
بررسي تغييرات زماني پوشش گياهي در مناطق شهري از
راهكارهاي مهم در اعمال مديريتي صحيح بر اين مناطق
است .بطوريكه از تخريب پوشش گياهي شهري و تغيير
كاربري آنها جلوگيري شود و توسعه مرزهاي شهري به
سمتي پيش رود كه پوششهاي گياهي مورد تخريب واقع
نشوند .همچنين با توجه به وسعت اين گونه مناطق ،استفاده
از سنجش از دور جهت انجام اين كار ضرورتي اجتناب
ناپذير است كه بايستي به آن توجه خاص شود .افزايش
 NDVIبه معني افزايش فراواني پوشش گياهي و همگنتر و
يكدست شدن پوشش زمين است .اما كاهش  NDVIمعرف
پديدههاي متنوع تر (آب ،فضاي باز ،خاك لخت ،ساخت
و ساز و )...و ناهمگنتر شدن موزاييك سرزمين است .با
افزايش ( NDVIيكدستتر شدن پوشش زمين) ،همبستگي
 LST-NDVIنيز قويتر ميشود .نتايج اين مطالعه نيز نشان
داد كه سطوح پوشيده از گياه ،دماي سطح كمتري دارند و
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پوشش گياهي آثار خنك كنندگي بر پيرامون دارد .با توجه
به اینکه پوشش گياهي يك منطقه نشان دهنده وضعيت
آب و هوايي ،نوع خاك ،وضعيت اقتصادي و اجتماعي،
تاريخچه بهره برداري از مراتع ،اثر عوامل مديريتي و به طور
كلي نشان دهنده رابطه انسان ،محيط و گياهان در يك منطقه
است ،و به عنوان عامل مهم در تبديل انرژي (انرژي تابش)
به صورتهاي ديگر انرژي است و در توليد نقش اصلي ايفا
میكند؛ به طوري كه حيات دامها و انسانها به حيات آن
وابسته است ،پیشنهاد میشود مطالعات بیشتری در این زمینه
صورت گیرد و مسئوالن ذیربط با راهکارهای مدیریتی از
تخریب اراضی مرتعی و پوشش گیاهی جلوگیری نمایند.
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