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  چکیده

های کاربردی برای دانشیویان رشته آموزش جغرافیا، درس مبانی سنیش از یکی از درس   

محور تدریس می شود ها، به صورت کاربردی، پروژهدور است. این درس با توجه به سرفصل

و این روش تدریس برای دانشیویان بسیار مفید، آموزنده و کاربردی بوده است؛ چرا که 

التحصیلی از دانشگاه فرهنگیان، در تکنیک دانلود و بکارگیری دانشیویان بعد از فارغ

مسلط خواهند بود. پژوهش حاضر با  Arc GISو  ENVIافزار ای، کار با نرمتصاویرماهواره

های زارعی شهرستان بیرجند از طریق تصاویر هدف برآورد سطح پوشش گیاهی و زمین

در شهرستان بیرجند انیام شده است.  NDVIبا استفاده از شاخص 8ای لندست ماهواره

ی آماری و هاای، دادههای حاصل از منابع کتابخانههای مورد استفاده عبارتنداز: دادهداده

 8میالدی. تصاویر ماهواره لندست  28/06/2020در تاریخ  8ای لندست تصاویر ماهواره

Multi Spectral  و سنیندهOLI – TIRS افزار در نرمENVI  با استفاده از  3/5ورژن

متری برش زده شد. پیش پردازش،  30نقشه شیب فایل شهرستان بیرجند، با پیکسل سایز

شده   Flaashو تصحیحات اتمسفریک انیام شد و تصویر لندست  تصحیحات رادیومتریک

نویسی متری ارتقا یافت. براساس زبان برنامه15به  8لندست  Panchromatic 8با باند

IDL  با استفاده از شاخص ،NDVI ،ROI بدست آمد، سپس خروجی  8تصاویر لندست
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Thershohid  خروجی  محاسبه شده و با یک 2/0تا حداقل  1بین حداکثرShipe file  

های مساحت پوشش گیاهی و سطح زیرکشت زمین Arc Mapو نرم افزار  ENVIدر 

گیری انیام شده ای محاسبه و نتییهزارعی شهرستان بیرجند در تاریخ اخذ تصاویر ماهواره

 است. 

   8 لندست ،یاماهواره ریسنیش از دور، تصاو یمبان ،تدریس پروژه محورکلیدی:  واژگان
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 مقدمه

شگاه فرهنگیان         شته آموزش جغرافیا خاص دان سی ر شنا سی دوره کار ،  در برنامه در

صورت ذیل بیان شده است: عمل بازیابی، شناسایی و      ازدور بهسرفصل مبانی سنیش   

شناسایی     تشخیص عوارض و اشیا واقع در فاصله دور که با استفاده از تصاویر و ابزار      

تواند از چند متر تا چندین  نامند. این فاصییله میمیازدور گردد را سیینیشانیام می

ست که به دلیل ما     شته جغرافیا ازجمله علومی ا شد، ر هیت آن هزار کیلومتر متغیر با

باشید. اهداف/ پیامدهای   ازدور میشیده از سینیش  نیازمند این ابزار و اطالعات فراهم

فاهیم و مد: با مطالعه   یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشییییو قادر خواهد بو

ها  های طیف الکترومغناطیسی، واکنش طیفی پدیدهازدور، ویژگیاصطالحات سنیش

ای را  ارهو قوانین حاکم بر آن را تبیین نماید. چگونگی تولید و تفسیییر تصییاویر ماهو 

ای را در مطالعات جغرافیایی در قالب یک کار  توضیییح دهد و کاربرد تصییاویر ماهواره

اه  ه نماید )برنامه درسییی دوره کارشییناسییی آموزش جغرافیا، خاص دانشییگ عملی ارائ

شته    رو، یکی از درس(. ازاین167: 1394فرهنگیان،  شیویان ر های کاربردی برای دان

 باشد.ازدور میآموزش جغرافیا درس مبانی سنیش

شود،  روژه محور تدریس میپصورت کاربردی، ها، بهاین درس با توجه به سرفصل 

ش        این ست. دان سیار مفید، آموزنده و کاربردی ا شیویان ب یو  روش تدریس برای دان

کارگیری دانلود تصیییاویر  التحصییییلی از دانشیییگاه فرهنگیان، تکنیک به     بعد از فارغ  

را خواهد داشیییت. در طول انیام کار   Arc GISو  ENVIافزار ای، کار با نرمماهواره

های مختلف )وضوح  ای با رزولوشناهوارهعملی پروژه محور، دانشیو با برش تصاویر م 

پردازش، تصییحیحات رادیومتریک و ای، پیشتصییویر(، انواع دانلود تصییاویر ماهواره 

ها آشنا خواهد شد؛ و دانشیو یک     کارگیری انواع شاخص تصحیحات اتمسفریک و به  

جانبه نسییبت به محیط و محل زندگی خواهد داشییت.   دید تحلیلی، کاربردی و همه

ی  نامه و رسیاله بر این در مقطع کارشیناسیی ارشید و دکتری در نوشیتن پایان    عالوه 

 ها کمک نماید.تواند به آندکتری می
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ها تماس  شود که در آن آوری داده محسوب می های جمعاز زمره روش 1ازدورسنیش 

شیا، مورد اندازه    ستقیم فیزیکی با ا شته می م شود. در   گیری در حداقل ممکن نگه دا

ها عامل انسانی وظیفه تفسیر و برداشت را بر عهده     های زمینی که در آنوشمقابل ر

شیییود، در  دارد و معمواًل در تماس مسیییتقیم یا با فاصیییله کم از اشییییا انیام می         

ضایی،     ازدور، جمعسنیش  ست )فاطمی، ر سنینده ا (. 1: 1393آوری داده بر عهده 

ست که ح     سنیش  صاویری ا سیر ت صل ثبت تعامل انرژی  ازدور دانش پردازش و تف ا

ازدور به معنای  (. سییینیشSabins, 1997باشیییند )الکترومغناطیس و اشییییا می

برداشت سطح زمین از فضا با استفاده از خصوصیات امواج الکترومغناطیس منعکس         

سنیش           ست. کاربرد  شیا ا سطح ا شده از  شر ازدور در مدیریت منابع طبیعی،  یا منت

ید نقشیییه   کاربری، پوشیییش و   تول عت می  های  (.  UN, 1999باشییید )  حفظ طبی

شی منطقه     علم و هنر )فن ازدورسنیش  ست آوردن اطالعات درباره یک  آوری( به د

وسیییله یک دسییتگاه )بدون  های اخذشییده بهیا پدیده از طریق پردازش و آنالیز داده

شی   ستقیم با  ست ) تماس م صر    (.SAP, 1983ء منطقه یا پدیده موردمطالعه( ا عنا

ستگاه زمینی،         ازدورسنیش  سنینده، ای سفر، زمین یا هدف،  شامل منبع انرژی، اتم

 باشد.وتحلیل و کاربرد میتیزیه

 

 (1: 1398و مهدوی فرد، کامران ولیزاده ازدور )هفت مرحله سنیش :1شکل 

                                                           
1 - Remote Sensing 
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زیسیییت و علوم زمین، اسیییتفاده از    یکی از ابزارهای مؤثر درزمینه مطالعات محیط    

: 1389ای اسییت )علوی پناه، های ماهوارهگیری از دادهبهرهازدور و فناوری سیینیش

های تکراری، سیینیش در  روز، پوشییشازدور به جهت ارائه اطالعات به(. سیینیش20

های طیفی متفاوت، ارزان بودن، تنوع اشییکال داده، سیینیش کمی و رقومی  محدوده

خوردار بوده و های سیییطح زمین، در ارزیابی منابع طبیعی از اهمیت باالیی بر     پدیده  

. ,Yan)2003: 3شود ) های پوشش اراضی محسوب می   بهترین وسیله در تهیه نقشه  

ازدور به دلیل تناوب در اخذ تصاویر یک ناحیه، تصویربرداری در    های سنیش تکنیک

زمان و درنهایت امکان پردازش و تفسییییر سیییریع این     های مختلف در یک  موجطول

سترده در تحلی اطالعات، به ستفاده قرار   لطور گ های مختلف مربوط به گیاهان موردا

شورلو    67: 1388، متکان و همکاران، 244: 1393گیرند )علیپور و همکاران، می و عا

آوری تصاویر از یک منطقه از سطح زمین در    (. توانایی جمع102: 1385و همکاران، 

  ازدورسیینیش هایترین عناصییر برای اسییتفاده از دادههای مختلف، یکی از مهمدوره

 (.45: 1398فرد، است )ولیزاده کامران، مهدوی

ای یک روش برای تخمین سطح زیر کشت  های جدید و تصاویر ماهوارهآوریفن

. گیاهان با درجه  (Li et al., 2011: 142)شییود اراضییی کشییاورزی محسییوب می

ها  آنهای متفاوتی هستند؛ بنابراین ثبت خصوصیات سرسبزی مختلف دارای بازتابش

باشد.   تنهایی ممکن نیست، بنابراین استفاده از شاخص ضروری می    توسط یک باند به 

استفاده مقایسه  توانند با استفاده از تعدادی باند مناسب و قابلهای گیاهی میشاخص

آیند که  های گیاهی از نسییبت گیری بین باندها به وجود میشییوند. درواقع شییاخص

ل جمع، ضیرب، تفریق و تقسییم باندهای طیفی قابل    روابط ریاضیی بین باندها شیام  

(. اصیییوالً بازتاب پوشیییش گیاهی در      1385پناه و همکاران،   انطباق را گویند )علوی  

مادون میکرومتر( کم و در محدوده  43/0 - 66/0محدوده طیفی نور مرئی )  قرمز  ی 

ی اهداف های گیاهی برامیکرومتر( زیاد است. از کاربرد شاخص 0/ 7 - 1 /1نزدیک )

ستفاده می     مختلف چند دهه می سیعی ا سطح و شاخص     گذرد و هنوز هم در  شود. 

های جهانی هسییتند که برای آماده نمودن دائمی  شییاخص NDVI پوشییش گیاهی

شیییود که کارایی آن در    اطالعات مکانی و زمانی پوشیییش گیاهی به کار گرفته می        

. یمانی و  (Pettorelli et al, 2005)بسیییاری از مطالعات مشییخص شییده اسییت



 1400چهارم، زمستان، ش.سوم خصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دورۀت -فصلنامه علمی          52

 

 

ستفاده از        1387همکاران ) سیاه کوه یزد با ا شش گیاهی کویر  سطح و پو ( تغییرات 

صاویر  سی کردند. در این مطالعه از   +ETM و TMت ،  NDVI ،RVI شاخص  5برر

NRVI ،SAVI PVI    استفاده کردند، نتایج نشان داد که شاخص NDVI  بهترین

 باشد.شاخص برای تهیه نقشه پوشش گیاهی می

ازدور با موضییوع هدف از نگارش این مقاله، تدریس پروژه محور مبانی سیینیش

های زارعی )سطح زیر کشت( شهرستان بیرجند      برآورد سطح پوشش گیاهی و زمین  

، با سرعت باال، دقت   28/06/2020مرکز استان خراسان جنوبی در تاریخ اخذ تصاویر    

از طریق شییاخص  8ای لندسییت قبول با اسییتفاده از تصییاویر ماهوارهمناسییب و قابل

 باشد.( میNormalized Difference Vegetation Index) گیاهی

 تحقیق مواد و روش

ابتدا موضوعی با عنوان بررسی     ،ازدورانی سنیش بجهت تدریس درس پروژه محور م

شت زمین    ستان بیرجند انتخاب         سطح زیرک شهر شش گیاهی  شاورزی و پو های ک

. از کارشناس اداره کشاورزی شهرستان بیرجند )مهندس خراشادی( در مورد        گردید

که خرداد و  شدهای زارعی و پوشش گیاهی شهرستان بیرجند سؤال سرسبزی زمین

از   28/06/2020در تاریخ  8ای لندسییت تیرماه را عنوان نمودند. لذا تصییاویر ماهواره

ردید. بعد از دانلود تصییاویر  دانلود گ https://earthexplorer.usgs.govسییایت 

ست  ماهواره شیب فایل        3/5ورژن  ENVIافزار در نرم 8ای لند شه  ستفاده از نق با ا

شییده،  شییهرسییتان بیرجند، تصییاویر منطقه برش زده شیید، سییپس تصییویر برش زده

ستفاده از           سفریک با ا صحیحات اتم سبه رادیادنس، ت صحیحات رادیو متریکی، محا ت

، با توجه به عرض جغرافیایی و Tropicalهای اتمسییفری و مدل Flaashالگوریتم 

سپس از طریق           شد،  سال انیام  شده ماه  صویر دانلود  رفتار   Spictral Profileت

گیاه سییالم، شییکل بازتاب گیاه، خاک و نقاط شییهری در باندهای آبی، سییبز، قرمز و 

صاویر      مادون صحیحات هندسی روی ت سی قرار گرفت و ت اعمال  قرمز نزدیک موردبرر

 شد.  

متری بییا  30شییییده توان تفکیییک مکییانی  Flaashتصیییویر لنییدسییییت 

صویر  ست   Panchromatic 15ت  15تلفیق و به قدرت تفکیک مکانی  8متری لند

ای یا محاسیییبات     متری ارتقا یافت، برای فرمول نویسیییی بر روی تصیییاویر ماهواره     
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انتخاب شیید و فرمول را بر  Band Mathاز دسییتور  ENVIافزار باندی در نرمبین

صول و قواعد زبان برنامه    ساس ا سی  ا شاخص       IDLنوی سبه  شد. جهت محا انیام 

از طریق دسیییتور   ENVIافزار در نرم NDVIکاربردی درزمینه پوشیییش گیاهی     

Spectral In dices  شیییاخصNormalized Difference Vegetation 

Index    سی دامنه تغییرات بین آ شد. جهت برر شش گیاهی از   انیام  ب، خاک و پو

گرفته شد و دامنه مقادیر تصویر بین    Quick Statsیک  NDVIخروجی شاخص  

معادل با نواحی  NDVIدر  0هایی که مقدار عدد به دسییت آمد، پیکسییل -1+ تا 1

نشییان از افزایش میزان پوشییش گیاهی و عدد   1های کشییاورزی(، عدد خاکی )زمین

رسد. جهت محاسبه، مساحت  به آب کامل )سد( میمقدار رطوبت منطقه زیاد که  -1

گرفته شیید،   ENVIافزار در نرم Shipe Fileپوشییش گیاهی منطقه یک خروجی 

های زارعی و پوشش گیاهی داخل شهر مساحت زمین Arc Mapافزار سپس در نرم

( و DEMو خارج شیییهر محاسیییبه شییید. عالوه بر این نقشیییه مدل رقومی ارتفاع )

با اییاد نقاط      Google earthن با دو روش یکی از طریق  توپوگرافی شیییهرسیییتا 

یابی   و روش درون Fishnetبا دسیییتور   Arc Mapارتفاعی و روش دوم از طریق  

IDW  و دریافت ارتفاع نقاط از طریق سایتGPS Visualizer   نقشه مدل رقومی

 و توپوگرافی منطقه تهیه گردید.

 های تحقیقیافته

ازدور در فرمت رقومی ثبت  های سنیش داده بیشتر در دنیای تکنولوژی پیشرفته که  

صر با پردازش رقومی         می شامل برخی عنا صویر  سیر و تحلیل ت شوند، تقریبًا تمام تف

شامل روش      صویر رقومی ممکن  ست. پردازش ت بندی و های متعددی ازجمله قالبا

فیت تصویر( برای تسهیل تفسیر بصری     ها، افزایش رقومی )باال بردن کیتصحیح داده 

: 1398بندی خودکار با کامپیوتر باشییید )ولیزاده کامران و مهدوی فرد، بهتر یا طبقه

(. در این تحقیق شییهرسییتان بیرجند موردمطالعه قرارگرفته اسییت. مسییاحت    155

شهر بیرجند    هکتار( می 400348کیلومترمربع ) 48/4003شهرستان بیرجند    باشد. 

باشیید. مختصییات مرکز تصییویر منطقه موردمطالعه  خراسییان جنوبی می مرکز اسییتان

صییورت اتوماتیک ثبت شییده، طول به ENVIافزار )شییهرسییتان بیرجند( که در نرم

ثانیه و عرض جغرافیایی   47دقیقه و  10درجه و  59جغرافیایی شییهرسییتان بیرجند 



 1400چهارم، زمستان، ش.سوم خصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دورۀت -فصلنامه علمی          54

 

 

متر   1500جند ثانیه اسیت. ارتفاع شیهر بیر   44دقیقه و  4درجه و  33مرکز تصیویر  

 (.2باشد )شکل می

 

 : موقعیت شهرستان بیرجند در روی نقشه ایران و استان خراسان جنوبی2شکل 

شه مدل رقومی ارتفاع   شمال به         DEMبا توجه به نق سمت  ستان بیرجند از  شهر

شود و دشت بیرجند    های باقران محدود میهای شکراب و از طرف جنوب به کوه کوه
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گیرند تشکیل شده است،     هایی که از این دو کوه سرچشمه می  خانههای روداز آبرفت

های هموار وجود دارد و در قسییمت شییرق  های غرب شییهرسییتان زمیندر قسییمت

 (.3ماهورهایی این شهر را محصور کرده است )شکل تپه

 

 Arc Sceneو  Google earth شهرستان بیرجند در DEM: نقشه 3شکل 

شه  ستان بیرجند حداقل ارتفاع   ی با توجه به نق شهر متر و حداکثر   1150توپوگرافی 

فاع   فاع آن در کوه      متر می 2621ارت حداکثر ارت که  باقران در جنوب    باشییید  های 

 (.4شهرستان بیرجند واقع شده است )شکل 
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 Arc Mapو  Google earthنقشه توپوگرافی شهرستان بیرجند در  :4شکل 

رنگ،  پلیوسن(، در منطقه بیرجند از کنگلومرای تیره-های نئوژن )میوسننهشته

سه  سنگ   ما سنگ آهک     های آتشسنگ،  شانی عمدتاً آندزیت، مارن، مارن توفی و  ف
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ریزش،  شود. رسوبات عهد حاضر چهارگوشه بیرجند از سنگ      آب شیرین تشکیل می  

 های پسییت، مخروطهمی، پادگانههای قدیافکنههای مرتفع، مخروطهتراورتن، پادگانه

های نمکی )کویر(،  های رسییی، پهنههای شیین و ماسییه، پهنههای جوان، دشییتافکنه

سه تپه سوبات این دوره          بادی و آبرفتهای ما ست. ر شده ا شکیل  شده ت سخت ن های 

گیرند )خالصییه گزارش نقشییه   تر قرار میطور ناهمسییاز بر روی واحدهای قدیمیبه

 د(.بیرجن 1:250،000

های رسییده به سینینده از   ازدور شیناسیایی اهداف از طریق انرژی  در سینیش 

سر می       شده می سی اییاد سیل امواج الکترومغناطی سیر و    طریق بازتاب و گ شد. تف با

سنیش   صاویر  سایی و یا اندازه    تحلیل ت شنا شامل  گیری اهداف مختلف در یک  ازدور 

ازدور  باشد. اهداف در تصاویر سنیشها میتصویر برای استخراج اطالعات مفید در آن

شییود )ولیزاده  ممکن اسییت هر ویژگی یا شیییئی باشیید که در یک تصییویر دیده می 

(. پردازش تصیییویر رقومی ممکن اسیییت شیییامل  148: 1398کامران و مهدوی فرد، 

ها، افزایش رقومی )باالبردن    بندی و تصیییحیح داده های متعددی ازجمله قالب     روش

بندی خودکار با کامپیوتر  سییهیل تفسیییر بصییری بهتر یا طبقهکیفیت تصییویر( برای ت

یک سیییسییتم   ENVIافزار (. نرم155: 1398باشیید )ولیزاده کامران و مهدوی فرد، 

توانند برای ما فراهم کنند.  تحلیل تصییاویر هسییت که قابلیت تحلیل تصییاویر را می  

ستند که یک یا چند هدف و پ های بینهای طیفی فرمولشاخص  دیده را از  باندی ه

که بر اسییاس   NDVIها، شییاخص کند، یکی از این شییاخصها جدا میسییایر پدیده

شیب فایل         شه  شش گیاهی کاربرد دارد. از روی نق ستخراج پو رابطه بین باندها، در ا

های زراعی اطراف آن برش زده شد، در   ای، شهرستان بیرجند و زمین  تصاویر ماهواره 

تریکی خودکار، محاسییبه رادیانس انیام شیید. با  تصییحیحات رادیوم ENVIافزار نرم

شتر زمین    ENVIافزار توجه به ترکیب رنگی کاذب که در نرم های  صورت گرفته بی

صییورت پراکنده با رنگ قرمز در شییهرسییتان بیرجند  کشییاورزی و پوشییش گیاهی به

 (.5شود )شکل مشاهده می
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 منطقه موردمطالعه Radiance: تصویر تصحیح اتمسفری 5شکل 

های زارعی و پوشییش گیاهی شییهرسییتان بیرجند، برش تصییاویر   جهت برآورد زمین

ندسیییت   ماهواره  یام شییید از طریق   8ای ل یانس     Quicks status، ان قادیر راد م

 (.6صورت مقادیر شناور، فراخوانی شد )شکل شده که بهمحاسبه

 

 شدهمقادیر رادیانس محاسبه:  6شکل 
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ست، قوی            صورت گرفته ا سفری  صحیح اتم سنینده ت سیده به  ترین برای انرژی ر

های زمینی این تصییحیح انیام  بدون اسییتفاده از داده ENVIافزار دسییتوری که نرم

صویر         Flaashشود، الگوریتم  می صات ت شخ ست. در بخش م  Scene centerه

Location  مختصییات مرکز تصییویر وSensor Type  از طریقMultispectral  

شد، به  Land sat-8 OLIماهواره  سنینده    معرفی   705صورت اتوماتیک ارتفاع 

متری ثبت شد. در    30کیلومتری از سطح زمین و پیکسل سایز توان تفکیک مکانی    

مت   عه از طریق       Ground Elevationقسییی طال فاع منطقه موردم  Googleارت

earth Pro   سیک شد. مدل   ENVIدر محیط کال سبه  سفری با توجه  های امحا تم

صورت ترکیب   به عرض جغرافیایی و ماه تصویربرداری انیام شد. تصویر تولیدشده به    

رنگی کاذب نمایش داده شییید که پوشیییش گیاهی منطقه موردمطالعه به رنگ قرمز  

 (.7نمایان گردید )شکل 

 

 با ترکیب رنگی کاذب شهرستان بیرجند Flaashتصویر : 7شکل 

نه   نه طیفی            Spictral profileاز طریق گزی خا تاب که در ک یاه سیییالم را  تار گ رف

موردبررسی قرار گرفت با توجه به پروفیل، بازتاب باالتر گیاه در محدوده سبز، نسبت     

دهد و محدوده  قرمز را نشییان میبه باند آبی و باند قرمز، و بازتاب زیاد در باند مادون
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تاب خاک و نقاط  کنیم، بازرا در سییمت راسییت مشییاهده می   SWIRجوی جذبی 

صحیح می      صحیح اتمسفری  شکل    شهری کامالً از همدیگر متفاوت و نتییه ت شد ) با

8.) 

 

 قرمز نزدیکپروفیل بازتاب گیاه در باند آبی، سبز، قرمز و مادون :8شکل 

صویر   ستفاده از     Flaashت شده   Quick Statsشده منطقه موردمطالعه با ا گرفته 

 (.9آمده برای هر باند حداقل و حداکثر را ثبت نموده است )شکل دستکه مقادیر به

 

 شده و مقادیر حداقل و حداکثر هر باند Flaashتصویر  Quick Stats :9شکل 
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متری  30جهت ارتقای توان تفکیک مکانی منطقه موردمطالعه تصویر پیکسل سایز 

تبدیل کردم، تا توان تفکیکی منطقه موردمطالعه متری  15را به پیکسل سایز 

تری نسبت به برآورد متری اطالعات دقیق 15ارتقای پیدا کند. توان تفکیک 

 (.10دهد )شکل مساحت منطقه موردمطالعه را در اختیار ما قرار می

 

 متری شهرستان بیرجند و ترکیب رنگی کاذب 15تلفیق تصاویر وتوان تفکیک  :10شکل 

های  شییده به دادهترین تبدیالت اعمالتصییویر یا نسییبت طیفی یکی از رایجتقسیییم 

صویر به       سبت دادن ت ست. ن صویر ا سخ     ت سته کردن تغییرات ظریف در پا منظور برج

شش  سطحی مختلف به کار می طیفی پو سه داده های  ها از دو باند طیفی  رود. با مقای

زتاب طیف بین دو محدوده  های بامختلف، تصییویر حاصییل تغییرات در دامنه منحنی

هدوی فرد،     طیف مختلف را افزایش می کامران، م هد )ولیزاده  (. برای 169: 1398د

صاویر ماهواره   سبات بین فرمول نویسی بر روی ت  ENVI افزارباندی در نرمای و محا

 :صورت نوشته شدبدین IDL نویسیبر اساس اصول و قواعد زبان برنامه

float((b1 le 0)*0+(b1 ge 10000)*1+(b1 gt 0 and b1 lt 

10000)*float(b1/10000.0)) 



 1400چهارم، زمستان، ش.سوم خصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دورۀت -فصلنامه علمی          62

 

 

 

 
 شده Rescaleو تصویر  Band Mathمراحل فرمول نویسی در دستور  :11شکل 

 منطقه موردمطالعه 

شده به عنوان   متری محاسبه  15که این فرمول را در تمام باندها اعمال شد و تصویر   

شیود و  شیود و فرمول روی تمام باندها اعمال می ورودی برای همه باندها انتخاب می

صویر   ست شده به  Rescaleت شکل    د ست ) سبه  9آمده ا در   NDVI( جهت محا

را   Normalized Difference Vegetation Indexشاخص   ENVIافزار نرم
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شش گیاهی           ست که پو صویری ه شد. خروجی ت صویر اعمال  انتخاب و آن بر روی ت

 (.12دهد )شکل تر از سایر پوشش گیاهی نشان میروشن

 

 منطقه موردمطالعه NDVIخروجی تصویر : 12 شکل

انیام شیید، در تصییویر   Quick Statsیک خروجی  NDVIاز خروجی شییاخص 

NDVI   باشد، شاخص   می -1+ تا 1دامنه مقادیر تصویر بینNDVI صورت   باید به

شن    شش گیاهی را رو شان بدهد، ازلحاظ کمی دامنه مقادیر بین  کیفی پو + تا  1تر ن

شکل    می -1 شد ) سل 11با معادل با   NDVIدارند، در  0هایی که مقدار عدد (. پیک

شاورزی( می نواحی خاکی )زمین شد، هرچقدر از های ک تر  نزدیک 1به عدد  0عدد  با

  -1به طرف عدد    0شیییود و هرچقدر از عدد   میزان پوشیییش گیاهی منطقه زیاد می   

 رسد.باشد، به آب کامل می -1رود، مقدار رطوبت منطقه زیاد و اگر عدد می
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 ایتصاویر ماهواره 1تا  2/0موقعیت  NDVIخروجی شاخص : 13 شکل

ستور   ENVIافزار در نرم ترین  که یکی از کاربردی Band Threshold ROIاز د

روی   Data Managerبه دست آوردم، سپس در  ROIباشد دستورات تکنیکی می

ROI  راسییت کلیک کردم، روی گزینهLoad ROI  را یا   1تا  2/0زدم که موقعیت

بریم  می 5/0به  2/0(. البته مقادیر از 11دهد )شکل های را نشان میموقعیت پیکسل

 2/0های کشییاورزی و پوشییش گیاهی را نشییان بدهد در مقادیر  بتواند زمینتا بهتر 

 های زارعی خیلی زیاد هست.میزان حساسیت نمایش پوشش گیاهی زمین

ستور فوق     صاویر در د عدد در دامنه حداقل ثبت   2برای تغییر دامنه تغییرات روی ت

(  14هد )شکل دکه پوشش گیاهی منطقه را نشان می 5/0و دیگری  2/0کردم، یکی 
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شه  شده به که دو نق شان         ی تولید شش گیاهی را به ما ن شمی و کیفی پو صورت چ

 دهد.می

 

 

 در سمت چپ 5/0سمت راست و  2/0حداقل عدد  ROIمقادیر : 14شکل 

  ENVIدر  Shipe Fileجهت بررسییی مسییاحت پوشییش گیاهی منطقه، خروجی 

فراخوانی شییید و مسیییاحت   Arc Mapانیام شییید. فایل خروجی شییییب فایل در

شکل          شد ) سبه  ستان بیرجند برحسب هکتار یا کیلومترمربع محا (. با توجه 15شهر
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صاویر ماهواره  ست با مقادیر به ت شش گیاهی و      ROI 2/0ای لند ساحت پو صد، م در

هکتار و یا   6886های کشییاورزی شییهرسییتان بیرجند در تاریخ اخذ تصییاویر   زمین

ست.   86/68 شش گیاهی و      ROI 3/0مقادیرکیلومترمربع بوده ا ساحت پو صد، م در

هکتار و یا   1908های کشییاورزی شییهرسییتان بیرجند در تاریخ اخذ تصییاویر   زمین

های کشییاورزی بین مقادیر  کیلومترمربع بوده اسییت. اختالف مسییاحت زمین 08/19

نسبت به پوشش گیاهی )مرتعی، زارعی و    2/0نشان از حساسیت مقادیر     3/0و  2/0

برای منطقه شییمال مناسییب نیسییت، لذا با توجه به  2/0ارد، البته مقادیر درختان( د

صاویر ماهواره      1908عدد  3/0مقادیر  ای هکتار میزان حساسیت پوشش گیاهی در ت

شد و بهتر می  شش گیاهی و زمین کمتر  صاویر  تواند پو های زارعی را در تاریخ اخذ ت

  ای برآورد نسبی داشته باشیم.ماهواره
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 Arcافزار های زارعی شهرستان بیرجند در نرمنقشه پوشش گیاهی و زمین :15شکل 

Map  متری 15بانوان تفکیک مکانی 

 گیریبحث و نتیجه

ازدور با موضوع ارزیابی   هدف از این پژوهش تدریس پروژه محور درس مبانی سنیش 

  های زارعی شهرستان بیرجند از طریق تصاویر   مساحت سطح پوشش گیاهی و زمین   

باشییید. درس مبانی    می NDVIبا اسیییتفاده از شیییاخص     8ای لندسیییت  ماهواره 

صل   سنیش  سرف سوب می ازدور با توجه به  شود تدریس   ها، یک درس کاربردی، مح

باشییید. دانشییییو بعد از     پروژه محور برای دانشییییویان بسییییار مفید، آموزنده می     

ای،  کارگیری دانلود تصییاویر ماهوارهالتحصیییلی از دانشییگاه فرهنگیان، تکنیک بهفارغ

شت. فن    Arc GISو  ENVIافزار کار با نرم سلط خواهند دا های جدید و آوریرا ت

ای یک روش برای تخمین سطح زیرکشت اراضی کشاورزی محسوب        تصاویر ماهواره 

شش گیاهی و زمین     می سطح پو سب اطالعات در رابطه با برآورد  های زارعی  شود. ک

ریق ازدور شناسایی اهداف از ط  ریزی خواهد داشت. در سنیش  نقش مهمی در برنامه

های رسیییده به سیینینده از طریق بازتاب و گسیییل امواج الکترومغناطیسییی    انرژی
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سر می    شده می شد. نرم اییاد ست که         ENVIافزار با صاویر ه ستم تحلیل ت سی یک 

های  های طیفی فرمولتوانند برای ما فراهم کنند. شاخصقابلیت تحلیل تصاویر را می

کند.   ها جدا میه را از سیییایر پدیدهباندی هسیییتند که یک یا چند هدف و پدید  بین

شش گیاهی     ستند که برای آماده نمودن   شاخص  NDVIشاخص پو های جهانی ه

شود که کارایی آن در  دائمی اطالعات مکانی و زمانی پوشش گیاهی به کار گرفته می

شاخص          ست. در  شده ا شخص  سیاری از مطالعات م صویر   NDVIب دامنه مقادیر ت

باشیید. با توجه به تر میو پوشییش گیاهی در تصییاویر روشیینباشیید می -1+ تا 1بین 

درصیید، مسییاحت   3/0آمده با مقادیر دسییتبه ROIای لندسییت و تصییاویر ماهواره

شت زمین     سطح زیرک شش گیاهی و  ستان بیرجند در تاریخ اخذ     پو شهر های زارعی 

جویی در  ، یک روش ارزان، صرفه NDVIهکتار به دست آمد شاخص    1908تصاویر  

شت زمین     زما ساحت زیرک سبی م سطح     ن، جهت ارزیابی برآورد ن شاورزی و  های ک

ای باشیید. هرچقدر تصییاویر ماهواره پوشییش گیاهی در هر فصییل و یا ماه سییال می 

رزولوشن مکانی باالتری )مقیاس بزرگ( داشته باشد، دقت نسبی ارزیابی و برآورد آن 

 بهتر خواهد بود.
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