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چکیذه

دس ایٗ ٔغبِؼ ٝثٙٔ ٝظٛس تٟی٘ ٝمط ٝتشاوٓ تبجپٛضص دس ٔٙغم ٝصاٌشس ٕ٘ٝ٘ٛثشداسی صٔیٙی ثب استفبد ٜاص سٚش آٔبسثشداسی
تػبدفی -سیستٕبتیه ا٘دبْ ضذ و ٝپالتٞبی اغّی دایشٜای ضىُ ثب ٔسبحت ٔ 1000تشٔشثغ ٘ ٚسجت آٔبسثشداسی 2/66
دسغذ (٘سجت ٔسبحت پالت اغّی ثٔ ٝسبحت ضجىٝی آٔبسثشداسی) دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ .ثٙٔٝغٛس ا٘دبْ عجمٝثٙذی اص سٚش
عجم ٝثٙذی ثب چٟبس عجم ٚ ٝد ٚعجم ٝثب اٍِٛسیتٓ حذاوثش احتٕبَ  ٚحذالُ فبغّ( ٝعجمبت خیّی تٙه ( ،)0-9تٙه (،)25-10
٘یٕٝا٘ج ٚ )26-50( ٜٛا٘ج ))51-75( ٜٛاستفبدٌ ٜشدیذ ٘ ٚتبیح عجم ٝثٙذی ثب ٘مطٚ ٝالؼیت صٔیٙی ٔٛسد ٔمبیس ٝلشاس ٌشفت٘ .تبیح
ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝطبٖ داد و ٝسٚش عجمٝثٙذی حذاوثش احتٕبَ  ٚسٚش عجمٝثٙذی حذالُ فبغّ ٝثب استفبد ٜاص ثب٘ذٞبی اغّی تػٛیش
داسای دلت غحت  ٚضشیت وبپبث ٝتشتیت ٔ 0/53 ٚ %76 ٚ 0/60 ، 80%یثبضذ دس غٛستی و ٝثب استفبد ٜاص ثٟتشیٗ تشویت
ثب٘ذی دلت غحت  ٚضشیت وبپب ثب استفبد ٜاص سٚش حذاوثش احتٕبَ  ٚسٚش حذالُ فبغّ ٝث ٝتشتیت ، %80 ٚ 0/83 ، %92
ٔ 0/59یثبضذ٘ .تبیح وّی ٘طبٖ داد ،غحت  ٚضشیت وبپب دس سٚش عجمٝثٙذی حذاوثش احتٕبَ  ٚحذالُ فبغّ ٝثب د ٚعجمٝ
تبجپٛضص ٘سجت ث ٝچٟبس عجم ٝتبجپٛضص ثیطتش ٔیثبضذ ٕٞ ٚچٙیٗ دس ٕٞیٗ سٚش ،سٚش عجمٝثٙذی حذاوثش احتٕبَ ٘سجت ثٝ
سٚش حذالُ فبغّ ٝداسای ضشیت وبپب ثیطتش  ٚاص غحت وّی ثبالتشی ثشخٛسداس است.
کلیذواژهها :صاٌشس خٛٙثی ،حذاوثش احتٕبَ ،حذالُ فبغّ ،ٝعجم ٝثٙذی حذاوثشاحتٕبَ  ٚحذالُ فبغّٝ
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هقذهه

سضت ٝوٜٞٛبی صاٌشس خٍُٞٙبی ٘یٕ ٝخطه وطٛس سا دس خٛد خبی دادٜا٘ذ (ص٘ذثػیشی  ٚغضٙفشی )1389 ،وٚ ٝسیغتشیٗ
خٍُٞٙبی ایشاٖ ٔیثبضٙذ (پیشیبٚلبس .)1390 ،خٍُٞٙبی صاٌشس ثٕٞٝشا ٜحذٚد  ٪65اص ٌٞٝ٘ٛبی خطىیصی (پیّٚ ٝس ٚ
ٕٞىبساٖ )1389 ،ث ٝغٛست ٘ٛاسی ثخص غشثی وطٛس سا دس ثش ٔیٌیش٘ذ  ٚداسی تٛٙع ٌٝ٘ٛای ثبالیی ٔیثبضٙذ (ٔیشصایی ٚ
ٕٞىبساٖ .)1389 ،ث ٝدِیُ ضشایظ خبظ خٍُٞٙبی صاٌشس اص ٘ظش پستی  ٚثّٙذی استفبد ٜدادٜٞبی ٔبٛٞاسٜای خٟت عجم-ٝ
ثٙذی تشاوٕی إٞیت ثبالیی داسد (پشٔب  ٚضتبیی .)1389 ،دادٜٞبی ٔبٛٞاسٜای ٔٙبثغ صٔیٗ ث ٝدِیُ ثشخٛسداسی اص ٔضایبیی چٖٛ
ٞضیٝٙی ثٔٝشاتت پبییٗ  ،سغح پٛضص ٚسیغ ،لبثّیت تىشاس ،سِٟٛت پشداصش  ٚثٍٙٞ ٝبْ ثٛدٖ دادٜٞب ٔیتٛا٘ذ ٘مص ٔؤثشی سا
دس تٟی٘ ٝمط ٝتشاوٓ تبجپٛضص ایفب وٙٙذ ( .)Wen et al. 2002دس صٔی ٝٙتٟی٘ ٝمط ٝتشاوٓ تبجپٛضص ٔغبِؼبت صیبدی دس ایشاٖ
 ٚخٟبٖ ا٘دبْ ٌشفت ٝاست پشٔب  ٚضتبیی ( ، )1389پشٔب  ٚضتبیی ( )1389ثٙٔ ٝظٛس ثشسسی أىبٖ تٟی٘ ٝمطٞٝبی تٛٙع  ٚتشاوٓ
تبج پٛضص خٍُٞٙبی صاٌشس اص دادٜٞبی سٙدٙذ ETM+ ٜستفبد ٜوشد٘ذ٘ .تبیح ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝطبٖ داد و ٝایٗ سٙدٙذ ٜداسای
لبثّیت وٕی دس تٟی٘ ٝمط ٝتشاوٓ تبج پٛضص  ٚتٛٙع ٌٞٝ٘ٛبی دسختی  ٚدسختچٝای ٔیثبضذ .ثٟجٟب٘ی ٕٞ ٚىبساٖ )1389( ،ثٝ
ثشسسی أىبٖ استفبد ٜاص ضبخعٞبی پٛضص ٌیبٞی ثب استفبد ٜاص دادٞبی سٙدٙذ ASTER-L1B ٜثٙٔ ٝظٛس تؼییٗ دسغذ تبج
پٛضص ته دسختبٖ دس ٔشاتغ ٔطدش ٔٙبعك خطه پشداختٙذ ٘تبیح ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝطبٖ داد و ٝثیٗ ضبخعٞبی پٛضص ٌیبٞی ٚ
سغح تبج پٛضص دسختبٖ ٕٞجستٍی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد ٕٞ ٚچٙیٗ دس ٔیبٖ ضبخعٞبی ٌیبٞی  NDVIٚ MSAVIثب
ضشایت ٕٞجستٍی  ٚ 0/61اضتجبٔ ٜؼیبس  5/58ثیطتشیٗ ٕٞجستٍی سا ثب سغح تبج پٛضص دسختبٖ ٘طبٖ داد٘ذ .دسٚیصصادٚ ٜ
ٕٞىبساٖ ( )2006ث ٝثشسسی ضبخعٞبی پٛضص ٌیبٞی دس دادٜٞبی اثشعیفی ثٙٔ ٝغٛس ثشآٚسد ضبخع سغح ثشي پشداختٙذ
دس ایٗ ٔغبِؼ ٝضبخعٞبی ٛٔ TSAVI, PVI, NDVI, RVI, SAVI2سد ثشسسی لشاس ٌشفت دس ایٗ ٔغبِؼ ٝثٙٔ ٝظٛس
لذست پیص ثیٙی اص ٔذَ سٌشسی ٖٛاستفبد ٜضذ٘ .تبیح ٘طبٖ داد و ٝدادٜٞبی ٔبٛٞاس ٜای اثشعیفی دس تؼییٗ وٕیت ضبخع
سغح ثشي ثب دلت ثبال ثىبس س٘ٚذٕٞ .چٙیٗ دس ٔغبِؼبتی و ٝتٛسظ اِیسیب ٕٞ ٚىبساٖ ( )2008ا٘دبْ ٌشفت ٘تبیح ٔطبثٟی
ثذست آٔذ ٜثٛد.
هواد و روش ها

ٔٙغمٝی ٔٛسد ٔغبِؼ ٝثخطی اص حٛص ٜی آثخیض اعشاف سذ ضب ٜلبسٓ ضٟش یبسٛج ٚالغ دس عشح خٍّٙذاسی پشیىذاٖ-
ٔختبس ،لغؼٝی  803سبٔبٖ ػشفی پشیىذاٖ ثٛد ٜو ٝاص ضٕبَ ث ٝخبد ٜآسفبِت ٝیبسٛج -ضیشاص  ٚاص غشة ثٔ ٝسیش خظ ا٘تمبَ ثشق
فطبس لٛی  ٚاص ضشق ثٔ ٝشص لغؼٝی  ٚ 802 Aاص خٛٙة ث ٝاستفبػبت ؤ ٜٛطشف ثش خبد ٜیبسٛج -ضیشاص ٔحذٚد ٔیضٛد.
سٚدخب٘ٝی فػّی پشیىذاٖ دس ایٗ لغؼ ٚ ٝدس حبضیٝی خبدٚ ٜالغ است  ٚدس حبضیٝی ایٗ سٚدخب٘ ٝخبدٜی فشػی  ٚوب٘بَ
ا٘تمبَ آة تب سذ ضب ٜلبسٓ أتذاد داسدٔ ،یثبضذ و ٝثب ٚسؼت حذٚد ٞ 200ىتبس دس خٛٙةضشلی یبسٛج  ٚدس ٔحذٚدٜی 30
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دسخ 32 ٚ ٝدلیم 58 ٚ ٝثب٘ی ٝتب  30دسخ 34 ٚ ٝدلیم 2 ٚ ٝثب٘ی ٝع َٛضشلی  51 ٚدسخ 35 ٚ ٝدلیم 39 ٚ ٝثب٘ی ٝتب  51دسخ34 ٚ ٝ
دلیم 43 ٚ ٝثب٘ی ٝػشؼ ضٕبِی لشاس ٌشفت ٝاست .حذالُ استفبع ٔٙغم ٝاص سغح دسیب ٔ 1901تش  ٚحذاوثش ٔ 2235تش ٔیثبضذ ٚ
اص ٌٞٝ٘ٛبی چٛثی اص خّٕ ٝثّٛط  ٚسبیش ٌٞٝ٘ٛبی دسختچٝای صاٌشس خٛٙثی پٛضیذ ٜضذ ٜاست (ضىُ( )1عشح خٍّٙذاسی
چٙذ ٔٙظٛس ٜپشیىذأٖ -ختبس .)1384 ،دس عی دٚسٜی  17سبِ( ٝاص  65-66تب ٔ )81-82یضاٖ ٔتٛسظ دٔبی ٔبٞب٘ٙٔ ٝغمٝی ٔٛسد
ٔغبِؼ ٝاص حذالُ  3/6دسخ ٝسب٘تیٌشاد دس ثٔ ٕٟٗب ٜتب حذاوثش  26/8دسخ ٝسب٘تیٌشاد دس ٔشداد ٔب ٜدس ٘ٛسبٖ ٔیثبضذ ٚ
ٔتٛسظ سبال٘ٝای ثشاثش  15/1دسخ ٝسب٘تیٌشاد داسد.

شکل ( :)1نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان کهگیلویه و بویر احمد و ایران

سٚش ٕ٘ٝ٘ٛثشداسی
ثشای خٕغآٚسی دادٜٞب دس ایٗ تحمیك اص سٚش آٔبسثشداسی تػبدفی -سیستٕبتیه استفبدٌ ٜشدیذ .ثب تٛخ ٝثٔ ٝسبحت دس ٘ظش
ٌشفت ٝضذٔ 1000 ٜتشٔشثغ ثشای پالتٞبی اغّی دایشٜای ضىُ ٘ ٚسجت آٔبسثشداسی  2/66دسغذ (٘سجت ٔسبحت پالت اغّی
ثٔ ٝسبحت ضجىٝی آٔبسثشداسی) ،ضجىٝای ثب اثؼبد ٔ 250*150تش (ٔ 150تش دس خٟت ضیت) دس ٘شْافضاس  ArcGISعشاحی
ٌشیذ .سپس ضجىٝی آٔبسثشداسی عشاحی ضذ ٜدس ٘شْافضاس  GISثش سٚی ٘مطٙٔ ٝتمُ ضذ  ٚپس اص ا٘تمبَ ث ٝدستٍبٔ GPS ٜحُ
ٔشوض لغؼبت ٕ٘ ٝ٘ٛدس عجیؼت ٔطخع ضذ٘ذ ،دس ٟ٘بیت تؼذاد 70لغؼ 55( ٕٝ٘ٛ٘ ٝلغؼ ٕٝ٘ٛ٘ ٝاغّی  15 ٚلغؼ ٕٝ٘ٛ٘ ٝضبٞذ)
ثشداضت ٌشدیذ٘ذ .ضىُ دایش ٜای لغؼبت اغّی ث ٝدِیُ حذالُ ثٛدٖ ٘سجت ٔحیظ ثٔ ٝسبحت  ٚسِٟٛت دس پیذا وشدٖ آٖٞب
دس عجیؼت ث ٝغٛست دایش ٜدس ٘ظش ٌشفت ٝضذ.
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پیص پردازش تصاویر هاهوارهای

دس ایٗ ٔغبِؼ ٝاص تػبٚیش سٙدٙذٜی ٔ LISSIIIبٛٞاسٜای ٔ IRS-P1شثٛط ثٔ 27 ٝی  2008استفبدٌ ٜشدیذ .دس پژٞٚص
حبضش لجُ اص استفبد ٜاص دادٜٞبی ٔبٛٞاس ٜای اثتذا تػحیح ٙٞذسی ثش سٚی ایٗ تػبٚیش ا٘دبْ ٌشفت .ثٙٔ ٝظٛس تػحیح ٙٞذسی
اثتذا ثب٘ذٞبی سٙدذ LISSIII ٜثش اسبس تػٛیش استٛفٛتٛی ٔٙغمٔ ٝشثٛط ث ٝسبَ ٔ 1344بسه ٌشدیذ  ٚپس اص تشویت،
ثب٘ذٞب ثش اسبس تػٛیش اصتٛفٛتٛی ٔٙغم ٝثب دلت(ٛٔ 0/33)RMSسد تػحیح لشاس ٌشفت.
هحاسبه ضاخص های گیاهی

ضبخعٞبی ٌیب ٜتجذیُٞبی فٙی ٞستٙذ و ٝثش اسبس ثب٘ذٞبی ٔختّف سٙدٙذٜٞب تؼشیف ضذ ٚ ٜثشای اسصیبثی  ٚثشسسی ٌیبٞبٖ
دس تػٛیشثشداسی ٔبٛٞاسٜای چٙذ عیفی عشاحی ضذٜا٘ذ (وجیشی .)1380 ،ثیطتشیٗ ثب٘ذٞبیی و ٝدس ٔحبسج ٝضبخعٞبی ٌیبٞی
ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٔی ٌیش٘ذ ،دس ٔحذٚد ٜلشٔض ٔ ٚبد ٖٚلشٔض ٘ضدیه ٞستٙذ ،دِیُ ایٗ ٔٛضٛع خزة ٘ٛس لشٔض تٛسظ
سٍ٘ذا٘ٞٝبی ٔٛخٛد دس وّشٚفیُ ٌیبٞبٖ است و ٝثبػث ٔیضٛد ٌیبٞبٖ ا٘ؼىبس وٕتشی دس ثب٘ذ لشٔض  ٚا٘ؼىبس ضذیذتشی دس
ثب٘ذ ٔبد ٖٚلشٔض ٘ضدیه داضت ٝثبضٙذ (ٞبدیبٖ ٕٞ ٚىبساٖ )1390 ،ضبخعٞبی ٔحبسج ٝضذ ٜدس ایٗ ٔغبِؼ ٝضبُٔ خذ َٚصیش
ٔیثبضذ.
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طبقهبنذی

ثٙٔٝظٛس تؼییٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی تؼّیٕی دس فشایٙذ عجمٝثٙذی اثتذا ثشاسبس ٘مبط ثشداضت ضذ ٜدس ٕ٘ٝ٘ٛثشداسی صٔیٙی تبجدسختبٖ دس
عجمبت تشاوٕی ،خیّی تٙه ( ،)0-9تٙه (٘ ،)25-10یٕٝا٘ج ٚ )26-50( ٜٛا٘ج( )51-75( ٜٛپشٔب  ٚضتبییٛٔ )1389،سد عجم-ٝ
ثٙذی لشاس ٌشفت .عجمٝثٙذی ثب چٟبس عجم ٚ ٝد ٚعجم ٝثب اٍِٛسیتٓ حذاوثش احتٕبَ  ٚحذالُ فبغّ ٝا٘دبْ ٌشفت ٘ ٚتبیح عجمٝ
ثٙذی ثب ٘مطٚ ٝالؼیت صٔیٙی ٔٛسد ٔمبیس ٝلشاس ٌشفت.
نتایح

پس اص ا٘دبْ تػحیح ٙٞذسی ثب لشاس دادٖ تػٛیش استٛفٛتٛی ٔشثٛط ث ٝسبَ ٙٔ 1344غم ٝثش سٚی تػٛیش ٔبٛٞاسٜای اص غحت
تػحیح ٙٞذسی اعٕیٙبٖ حبغُ ضذ .سپس ثب استفبد ٜاص سٚش OIFثٟتشیٗ تشویت ثب٘ذی اغّی ٔشثٛط ثٔ ٝبٛٞاسIRS P1 ٜ
ث ٝدست آٔذ .دس ایٗ ٔغبِؼ ٝثٙٔ ٝظٛس وبٞص اثشات حبغُ اص خبن  ٚثیش ٖٚصدٌیٞبی سٍٙی ضبخعٞبی RVI

 SAVI ٚ MSAVI2،تٟیٌ ٝشدیذ .ثٟتشیٗ ٘تبیح عجمٝثٙذی ثب استفبد ٜاص اٍِٛسیتٓ حذالُ اعٕیٙبٖ  ٚسغح اعٕیٙبٖ  %95ثشای
ثب٘ذٞبی ٔػٛٙػی  ٚثٟتشیٗ تشویت  OIFثشای ثب٘ذٞبی اغّی اص تشویت ثب٘ذٞبی  NDVI ٚ1،2،3ثذست آٔذ  ٚسپس عجمٝ
ثٙذی ثش سٚی آٖ ثب دٚس سٚش اٍِٛسیتٓ حذاوثش  ٚحذالُ فبغّ ٝا٘دبْ ٌشفتٕٞ ،چٙیٗ عجمٝثٙذی ثش سٚی تشویت ثب٘ذٞبی
اغّی ٘یض ثب دٚس سٚش اٍِٛسیتٓ حذاوثش  ٚحذالُ فبغّ ٝا٘دبْ ٌشفت  ٚدلت  ٚغحت  ٚضشیت وبپبی د ٚاٍِٛسیتٓ دس
خذ )2( َٚآٚسد ٜضذ ٜاست.
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خذول ( :)2خذول هقایسه طبقه بنذی با چهارطبقه به دو روش حذاقل فاصله و حذاکثر احتوال بین بانذهای اصلی و ترکیب بانذی
هنتخب

طبقهبندی با چهارطبقه

الگوریتم حداکثر احتمال

الگوریتم حداقل فاصله

ضریب کاپا

دقت وصحت

ضریب کاپا

دقت و صحت

0/56

% 75

0/33

% 50

باندهای اصلی
ترکیب باند 1،2،3و شاخص
NDVI

% 40

0/20

0/64

% 75

خذول ( :)3خذول هقایسه طبقه بنذی با دو طبقه به دو روش حذاقل فاصله و حذاکثر احتوال بین بانذهای اصلی و ترکیب بانذی
هنتخب

طبقهبندی با دو طبقه

الگوریتم حداکثر احتمال

الگوریتم حداقل فاصله

ضریب کاپا

دقت وصحت

ضریب کاپا

دقت و صحت

0/60

%80

0/53

% 76

باندهای اصلی
ترکیب باند 1،2،3و شاخص NDVI

% 92

0/83

0/59

% 80

تهیه نقطه تاجپوضص
پس اص تٟی ٝثب٘ذٞبی ٔػٛٙػی ٘تبیح ٕٞجستٍی ٔیبٖ ثب٘ذٞب ٕٞٝ٘ٛ٘ ٚبی صٔیٙی ٘طبٖ داد و ٝضبخعٞبی ،NDVI
 ،SAVI ،CTVI ،MSAVI2دس سغح خغبی ٕٞ 0/01جستٍی ٔؼٙیداس  0/510داضتٙذ  ٚضبخعٞبی RVI ٚ NRVI

ساثغٙٔ ٝفی ثب دسغذ تبج پٛضص داس٘ذ .ثٙٔ ٝظٛس ا٘دبْ عجم ٝثٙذی اص تشویت ضبخع  NDVIثب ثب٘ذٞبی  3 ،2 ،1استفبدٜ
ضذ.
هحاسبه ضریب صحت کلی و ضریب کاپا
دس ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝتبیح ٕٞجستٍی ثیٗ دسغذ تبجپٛضص ثشداضت ضذ ٜدسٕ٘ٝ٘ٛثشداسی صٔیٙی ٘ ٚتبیح حبغُ اص تٟی ٝضبخعٞب
٘طبٖ دادو ٝضبخعٞبی  ،SAVI ،CTVI ،MSAVI2 ،NDVIدس سغح خغبی ٕٞ 0/01جستٍی ٔؼٙیداس  0/510داضتٙذ
ساثغٔ ٝؼٙیداسی ثب دسغذ تبج پٛضص داس٘ذ  ٚثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛس دس ٟ٘بیت ثٙٔ ٝظٛس ٔحبسج ٝضشیت غحت وّی  ٚضشیت
غحت وبسثش اص سٚاثظ صیش استفبد ٜضذ.
∑
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دس ایٗ ساثغ OA ،ٝدلت وّی N ،تؼذاد پیىسُٞبی آصٔبیطی،

∑ خٕغ ػٙبغش لغش اغّی ٔبتشیس خغب ٚ ،ضشیت

وبپب اص ساثغ ٝصیش یثبضذ.
×100
و ٝدس ایٙدب

0

دسستی ٔطبٞذ ٜضذ،ٜ

0

1

تٛافك مورد ا٘تظبس ٔیثبضذٔ ،حبسجٔ ٝیٌشدد.

بحث
دادٞ ٜبی ٔبٛٞاسٜای ث ٝدِیُ داضتٗ خغبٞبی ٙٞذسی  ٚسادیٔٛتشیه پیص اص اسائ ٝث ٝوبسثشاٖ دس سغٛح ٔختّف تػحیح ٔی ض٘ٛذ،
ثب ایٗ ٚخٛد ثبص  ٓٞأىبٖ ثبلی ٔب٘ذٖ ثشخی اص خغبٞبی اِٚیٚ ٝخٛد داسد ،ثٕٞ ٝیٗ دِیُ لجُ اص استفبد ٜاص ایٗ تػبٚیش ثبیذ ٔٛسد
ثبصثیٙی لشاس ٌیش٘ذ (ضتبیی .)1382،اص آ٘دب وٙٔ ٝغمٛٔ ٝسد ٔغبِؼ ٝدس ٘بحی ٝصاٌشس خٛٙثی و ٝیه ٔٙغم ٝوٞٛستب٘ی ٔیثبضذٚ ،الغ
ضذ ٜاست ٌٝ٘ٛ .غبِت تطىیُ دٙٞذٙٔ ٜغمٛٔ ٝسد ٔغبِؼ ٝثّٛط ایشا٘ی ثٛد ٜو ٝاص ٘ظش تبج پٛضص ا٘ج٘ ٜٛجٛد ٚ ٜفبغّ ٝثیٗ دسختبٖ
صیبد ٔیثبضذ .دس ایٗ ٔغبِؼ ٝثٙٔ ٝظٛس ثشآٚسد لبثّیت سٙدٙذ LISSIII ٜدس تٟی٘ ٝمط ٝتشاوٓ تبجپٛضص اص د ٚسٚش عجمٝثٙذی
حذاوثش احتٕبَ  ٚحذالُ فبغّ ٝاستفبد ٜضذ .و ٝدس ٔغبِؼبت ا٘دبْ ٌشفت ٝتٛسظ (پشٔب  ٚضتبییِ ٚ1392 ،غیفی ٕٞ ٚىبساٖ)2007 ،
سٚش حذاوثش احتٕبَ ث ٝػٛٙاٖ ثٟتشیٗ سٚش عجمٝثٙذی تبجپٛضص ٔؼشفی ضذ ٜاستٔ .مبیس٘ ٝتبیح ث ٝدست آٔذ ٜاص سٚش عجمٝثٙذی
حذاوثش احتٕبَ  ٚحذالُ فبغّ ٝثب چٟبس عجم ٝتبجپٛضص ٘طبٖ داد و ٝعجمٝثٙذی حذاوثش احتٕبَ ثب استفبد ٜاص ثب٘ذٞبی اغّی تػٛیش
اص دلت غحت  ٚضشیت وبپب ثیطتشی ثشخٛسداس است ،و ٝثب ٘تبیح پشٔب ٚضتبییٕٞ 1392 ،خٛا٘ی داضت ٝاست .دس غٛستی وٝ
استفبد ٜاص ثٟتشیٗ تشویت ثب٘ذی ٘تبیح عجم ٝثٙذی سا ػىس فٛق ٘طبٖ داد .ث ٝدِیُ پبییٗ ثٛدٖ تشاوٓ تبجپٛضص ،عجمٝثٙذی تبج اص
چٟبس عجم ٝث ٝد ٚعجم ٝوبٞص داد ٜضذ و٘ ٝتبیح ٘طبٖ داد و ٝسٚش عجمٝثٙذی حذاوثش احتٕبَ ثب استفبد ٜاص ثب٘ذٞبی اغّی تػٛیش
داسای دلت غحت  ٚضشیت وبپب  ٚ 0/60 ٚ 80%سٚش عجمٝثٙذی حذالُ فبغّ ٝث ٝتشتیت ٔ 0/53 ٚ %76یثبضذ دس غٛستی و ٝثب
استفبد ٜاص ثٟتشیٗ تشویت ثب٘ذی دلت غحت  ٚضشیت وبپب ثب استفبد ٜاص سٚش حذاوثش احتٕبَ  ٚسٚش حذالُ فبغّ ٝث ٝتشتیت %92
ٔ 0/59 ، %80 ٚ 0/83 ،یثبضذ٘ .تبیح وّی ٘طبٖ داد و ٝغحت  ٚضشیت وبپب دس سٚش عجمٝثٙذی حذاوثش احتٕبَ  ٚحذالُ فبغّ ٝثب
د ٚعجم ٝتبجپٛضص ٘سجت ث ٝچٟبس عجم ٝتبجپٛضص ثیطتش ٔیثبضذ ٕٞ ٚچٙیٗ دس ٕٞیٗ سٚش ،سٚش عجمٝثٙذی حذاوثش احتٕبَ ٘سجت
ث ٝسٚش حذالُ فبغّ ٝداسای ضشیت وبپب  ٚغحت وّی ثیطتشی ثشخٛسداس است (پشٔب  ٚضتبیی.)1392 ،
هنابع:

 -1پیشیبٚلبسٟٔ ،تبة .1390 .اسصیبثی أىبٖ ثشاٚسد ثشخی ٔطخػٞ ٝبی وٕی خٞ ٍُٙبی صاٌشس ثب استفبد ٜاص تػبٚیش
ٔبٛٞاسٔ . IRS P6 ٜدّ ٝخ ٍُٙایشاٖ ا٘دٕٗ خٍّٙجب٘ی ایشاٖ .سبَ س .ْٛضٕبس .4 ٜغفح.289-277 ٝ
ٞ -2بدیبٖ ،ف ،.س .خؼفشی ،ح .ثطشی ،س .سّغب٘ی .1390.ثشسسی ٌشٜٞٚبی ٔختّف ضبخعٞبی ٌیبٞی سٙدص اص دٚس
دس ٔغبِؼ ٝتیپٞبی ٔشتؼی (ٔغبِؼٛٔ ٝسدی :سٕیشْ ،اغفٟبٖ)ٔ .دّة ػّٕی پژٞٚطی ٔشتغ.420 -429 :)4( 5 ،
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 -2پیّٚ ٝس ،ثبثهٚ ،یس وشٔی ،غالٔحسٗ ،عبٞشیآثىٙبس ،وبٔجیض ،سٛسٙی ،خٛاد ،اوجشی ،حسٗ .1389 .تؼییٗ اِٛٚیت
حفبظتی تیپٞبی ٔختّف پٛضص ٞبی ٌیبٞی دس ٔٙبعك خبسج اص رخیشٌٜبٜٞبی خٍُٞٙبی صاٌشس ثش حست ٔیضاٖ
ٔطبسوت آٖٞب دس تٛٙع صیستیٔ .دّ ٝخ ٍُٙایشاٖ ثٟبس.2 )1(: 91-81 .
 -3پشٔب ،سٚحاهلل ،ضتبیی ،ضٟشاْ .1389 .ثشسسی أىبٖ تٟی٘ ٝمطٞٝبی تٛٙع  ٚتشاوٓ تبجپٛضص خٍُٞٙبی صاٌشس ثب
استفبد ٜاص تػبٚیش سٙدٙذٔ( ETM ٜغبِؼٛٔ ٝسدی خٍُٞٙبی لالخ ٝاستبٖ وشٔب٘طبٔ .)ٜدّ ٝخ ٍُٙایشاٖ231-242 .
.2)3(:
ٔ -3یشصایی ،ج ،اوجشی ٘یب ،ْ ،حسیٙی  ،ْ ،عجشی ،خالِی ،ؽٔ ،مبیس ٝتشاوٓ صاداٚسی عجیؼی ٌٞ ٝ٘ٛبی چٛثی دس ساثغ ٝثب
ػٛأُ فیضیٌٛشافی  ٚخبن دس خٞ ٍُٙبی صاٌشس ( ٔغبِؼٛٔ ٝسدی ٙٔ :غم ٝحفبظت ضذ ٜاسغٛاٖ دس ضٕبَ ایالْ)،
پژٞٚص سبص٘ذٌی دس ٔٙبثغ عجیؼی ،ضٕبس ،77 ٜصٔستبٖ 1386
 -4ثٟجٟب٘ی٘ ،سشیٗ ،فالح ضٕسی ،س ،فشصادٟٔش ،ج ،ػشفب٘ی فشد ،ی ،سٔضب٘یٌسه .1389 .ْ ،استفبد ٜاص ضبخعٞبی
پٛضص ٌیبٞی تػبٚیش  ASTER-L1Bدس ثشآٚسد سغح تبجپٛضص ته دسختبٖ ٔشاتغ ٔطدش ٔٙبعك خطهٔ .غبِؼٝ
ٔٛسدی :تً احٕذ ضبٞی -خشاسبٖ خٛٙثیٔ .دّ ٝػّٕی-پژٞٚطی ٔشتغ.1)4(: 93-103 .
 -5دسٚیص صاد ،ٜسٚضٙهٔ ،تىبٖ ،اوجش ،اسىٙذسی٘ ،بغش .2006 ،اسصیبثی ضبخعٞبی عیفی استخشاج ضذ ٜاص تػبٚیش
 ALOSE-AVNER2ثٙٔٝغٛس تخٕیٗ ٔیضاٖ ثبیٔٛس ٔحػ َٛثش٘ح ،چطٓا٘ذاص خغشافیبیی (ٔغبِؼبت ا٘سب٘ی)-73 :
.6)14(:61
 -5ضتبیی ،ضؼجبٖ .1382 .ثشسسی أىبٖ تٟی٘ ٝمط ٝتیپٞبی خ ٍُٙثب استفبد ٜاص دادٜٞبی ٔبٛٞاسٜای .سسبِ ٝدوتشی.
دا٘طٍب ٜتٟشاٖ 155 .ظ.
 -6سبسٚیی ،س . 1378 .ثشسسی أىبٖ عجم ٝثٙذی خ ٍُٙثِ ٝحبػ تشاوٓ دس خٍّٟٙبی صاٌشس ث ٝوٕه دادٞ ٜبی
ٔبٛٞاسٜای .پبیبٖ ٘بٔ ٝوبسضٙبسی اسضذ .دا٘طٍب ٜتٟشاٖ 115 .غفح.ٝ
ِ -7غیفی ،ٜ ،اٚالدی ،ج ،سبسٚئی ،س ،ح ،خّیّ٘ٛذ .1386 .اسصیبثی لبثّیت ٔبٛٞاس ETM ٜخٟت تٟی٘ ٝمط ٝعجمبت
پٛضطی اساضی خٍّٙی ،دسختچٝای ٔ ٚشتؼی (ٔغبِؼٛٔ ٝسدی :حٛص٘ ٜىب-ظبِٓ سٚدٔ -بص٘ذساٖ)ٔ .دّ ٝػّ ٚ ْٛفٖٛٙ
وطبٚسصی ٙٔ ٚبثغ عجیؼی -11 439-477وجیشی ،ن .1380 ،.ثشسسی اثش خطىسبِی ثش پٛضص ٌیبٞی ایشاٖ دس د90 ٝٞ
ٔیالدی ثب استفبد ٜاص تػبٚیش ٔبٛٞاس ، NOAA ٜپبیبٖ ٘بٔ ٝوبسضٙبسی اسضذ .دا٘طٍب ٜغٙؼتی خٛاخ٘ ٝػیش اِذیٗ عٛسی،
100ظ.
1- Alicia, M., Griffin6, R., Sorin C. & Popescu, Kaiguang Zhao. 2001. Using LIDAR and Normalized
Difference Vegetation Index to remotely determine LAI and percent canopy cover, SilviLaser, Sept.
61-66.
6- Wen, J., Lowry, P.P., Warlock, J.L. &Yoo, K. 2002. Phylogenetic and biogeographic
diversification in osmorhiza(Apiaceae), Annals of the Missouri Botanical Garden. 16: 161–121.
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