
 

 
  شهر های کالنمدل سازی دوبعدی پراکنش کلروفیل در زمین  

 7با استفاده از تصاویر ماهواره لندست  شیراز 

 
 

 کارشناس ارشد علوم خاک شهرداری شیراز           سید جواد نقیبی          

           
 

 چکیده

سازی پراکنش کلروفیل در سطح شهر شیراز، از بازتاا  یییاث ت اد شادس توسا   به منظور مدل

هاای استیادس شد. در مرحله نخسد، پس از تصحیحات و پردازش 7ماهوارس لندسد  +ETMسنجندس 

( OIFاو لیه تصویر، شامل تصحیحات رادیومتریک و هندساث، باا اساتیادس از فااکتور شااخن بهیناه  

جهد مطالعات میدانث تهی ه شد. سپس  =RGB 741ویر کاذ  رنگث منطقه با ترکیب باندیبهترین تص

موقعیاد در ساطح شاهر  63یور تصادفث با انجام مطالعات میدانث، با توج ه به تصویر رنگث کاذ ، به

شیراز انتخا  شد. در هر موقعید، حضور یا عدم حضور پوشش گیااهث سا  ، ت اد شاد و موقعی اد 

و نوت بوک جهد تعیین نقاط تعلیمث در فرآیند سانجش از  GPSآنها  بوسیله یک دستگاس جغرافیایث 

الگوریتم ی قه بندی نظارت شدس، مشخن شد که الگاوریتم  3در نهاید، با مقایسه  دور، برداشد شد.

Maximum likelihood  بهترین روش جهد تشخین و تیکیک کلروفیل از سایر عوارض شاهری

شهر شیراز به عنوان مدلث دوبعدی از های کالنباشد و بوسیله آن نقشه نهایث پراکنش کلروفیل زمینمث

 چگونگث گسترش کلروفیل تولید شد.

 

ر شاه، کالن+ETMساازی دوبعادی، پراکنش کلروفیل، سانجش از دور، مدلواژگان کلیدی: 

 شیراز.
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 مقدمه

و  اقتصاد د،جمعی  محی ، پنج زیر مجموعه منابع، شهری، 1در فرآیند توسعه پایدار

محای  نیا   منابع به دلیل محدودیتث که دارند؛ اهمید زیادی دارند. اجتماع نقش دارند.

بخش مهم ث از این سیستم اسد و حیاظاد از آن شارط ايالث توساعه پایادار اساد. 

های پیشرفته در مدیرید شهری  روز به روز امروزس کاربرد فناوری(. 1382 علوی پناس، 

سنجش از دور و بهرس گیاری از بازتاا  یییاث ت اد  در حال اف ایش و پیشرفد اسد.

های هاای ناوین اساد. نقشاهای از جمله ایان فناوریهای ماهوارسشدس توس   سنجندس

های بیاوفی یکث در جریاان موجاود در پوشش گیاهث و فضاای سا  ، نماایث از پدیادس

تواناد نقاش چشامگیری در ها مثباشد. به روز باودن و ياح د ایان نقشاهشهرها مث

 مدیرید و برنامه ری ی زیسد محیطث شهری داشته باشد. 

ها با اساتیادس از به پهنه بندی پوشش گیاهث و کاربری زمینتاکنون محق قین زیادی 

ای کاه باه منظاور ( در مطالعه1376ای پرداخته اند.  ارزانث و همکاران، تصاویر ماهوارس

های مختلف گیاهث در دو منطقاه آ  و هاوایث خشاک و تخمین پوشش و تولید گروس

 TMهای رقاومث سانجندس ز دادسنیمه خشک در ایالد نیوساوت ول  استرالیا با استیادس ا

انجام دادند و تخمین پوشش و تولید مراتع را با استیادس از ایان ایالعاات امکاان پا یر 

( در یاک مطالعاه ماوردی در منطقاه قاا ن باا 1377دانستند.  درویش ياید و زارع، 

ای قابلی اد تهی اه نقشاه پوشاش گیااهث را بررساث کردناد. های ماهوارساستیادس از دادس

را جهاد تهیاه نقشاه کااربری  +ETMهای سانجندس ( نی  قابلید دادس1381 حسینث، 

ها و همچنین بارآورد درياد پوشاش گیااهث مراتاع در منطقاه چمساتان اساتان زمین

هاای ( در تحقیقث با استیادس از دادس1385مازندران بررسث نمود.   موسوی و همکاران، 

  تغییرات ان وهث پوشش گیاهث را در قسامتث از حاوزس آبخیا +ETMرقومث سنجندس 

( نقشه پوشش گیاهث منطقه گی ساون 1996همکاران،  و سد  الر بررسث کردند. دایموند

 تهی ه نمودند. TMرا با استیادس از تصاویر سنجندس 

هاای شاهر هدف از تحقیق حاضر، تهیه نقشه پاراکنش کلروفیال در ساطح زماین 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Sustainable Development 
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وریتم ی قه بنادی ای و بکارگیری بهترین الگشیراز، با استیادس از تصاویر رقومث ماهوارس

 باشد.تصویر مث

 

 هامواد و روش

 مشخّصات منطقه مورد مطالعه

متاری از ساطح دریاا و در  1486شیراز در بخش مرک ی استان فارس، در ارتیااع 

، از دراک واقع شدس اسد. این شهر از سمد غر  باه کاوس  زاگرسکوهستانث  ٔ  منطقه

هاای  از رشاته کوس بابااکوهثو  مقاامچهل، س  پوشاان، بماوهاای ه کوسسمد شمال ب

درجه ساانتیگراد و میاانگین  18اسد. میانگین دمای ساالنه شیراز ( محدود شدسزاگرس

مستقل شهری تقسایم شادس  ٔ  منطقه 10. شیراز به باشدمتر مثمیلث 337بارش ساالنه آن 

 شود.کیلومتر مربع را شامل مث 193و جمعاً مساحتث بالغ بر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر شیراز در سرزمین ايران و استان فارسموقعیت کالن: 1 شکل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D9%88_(%DA%A9%D9%88%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D9%88%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D9%84%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D9%88%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D9%84%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D9%88%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D9%84%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D9%88%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C_(%DA%A9%D9%88%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
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  7مشخّصات ماهواره لندست 

یراحاث و  1آمریکااتوس  سازمان مل ث هوانوردی و فضانوردی  7ماهوارس لندسد 

 705باه فضاا پرتاا  و در مادار  1387فروردین  26برابر با  1999آوریل  15در تاریخ 

کیلومتر را پوشاش  185کیلومتری کرس زمین قرار گرفد و در هر گ ر، نواری به عرض 

-روز یول مث کشد. این ماهوارس مجه   به سانجندس 16دهد، تهی ه پوشش کامل زمین مث

برداری در اسد که قادر به تصویر +2ETMبردار موضوعث به ود یافته یا نقشهای به نام 

 (.1382شود.  علوی پناس، مالحظه مث 1باشد که در جدول باند یییث مث 8

 

 7ماهواره لندست +ETMمشخّصات طیفی سنجنده : 1 جدول

 +ETMمشخ صات یییث سنجندس 

 محدودس یییث تیکیک مکانث  متر(قدرت  محدودس یییث  میکرومتر( شمارس باند

 آبث 30 45/0 -51/0 1

 س   30 52/0 -60/0 2

 قرم  30 63/0 -69/0 3

 مادون قرم  انعکاسث 30 75/0 -90/0 4

 مادون قرم  انعکاسث 30 55/1 -75/1 5

 مادون قرم  حرارتث 60 4/10 -5/12 6

 مادون قرم  انعکاسث 30 09/2 -35/2 7

 پانکروماتیک 15 52/0 -90/0 8

 

 مطالعات میدانی

به منظور تهیه الیه نقاط تعلیمث مربوط به منایق دارای پوشش گیااهث  کلروفیال(  

موقعیاد در ساطح  63یور تصاادفث باه یا فاقد آن، با استیادس از تصویر کااذ  رنگاث،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. National Aironautics and Space Administration 

2. Enhanced Thematic Mapper Plus                                        
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شیراز انتخا  شد که پس از بازدید میدانث موقعی د جغرافیایث آنها  بوسیله یک دستگاس 

GPS .و نوت بوک ت د گردید 

 

 پردازش تصاوير 

هاای خاام، در مرحله پردازش رقاومث باا انجاام یاک ساری عملیاات، روی دادس

پاس از گیرند. الزم اساد خطاهای رادیومتری، اتمسیری و هندسث مورد توجه قرار مث

ها، بررسث دقیقث در مورد آنها از نظر هندسث و رادیومتری به عمل آید؛ در دریافد دادس

ساازی یاا این راستا مراحل زیر انجام گردید: تصحیحات هندساث و اتمسایریک، باارز

 به ود ت این و استخراج ای العات.

هاساد؛ باه منظور از تصاحیح هندساث، ج اران انحاراف الف( تصحیح هندسی:

باشد. های دارای مختص ات را داشته ی که شکل تصحیح شدس قابلید انط اق با نقشهنحو

بارداری مرجع نمودن تصاویر و نموناهگیرد:  زمینکه این فرآیند در دو مرحله انجام مث

با اساتیادس از نقااط کنتارل  ILWISاف ار مجد د. تطابق هندسث تصاویر با استیادس از نرم

نقشه  انجام شد، که در ایان روش برداشاد مختصاات نقااط  زمینث به روش تصویر به

ياورت  1:25000ها و معابر...( از روی نقشه توپوگرافث با مقیاس معلوم  تقایع خیابان

. با توجه به اینکه عوارض موجود  ETM+نقطه کنترلث برای تصویر  27پ یرفد. تعداد 

درمنطقه تصاویر باندهای مختلف به خوبث مشخ ن ن ودند با تهی ه تصاویر رنگث کااذ  

هاای موجاود در تصااویر افا ایش دادس شاد و امکاان ت ااین پدیادس 3و2،1از باندهای 

نقطاه کنتارل  35تشخین نقاط مشترک بین دو تصویر فراهم شد. پس از پیادا نماودن 

این نقااط باه تصاویر معرفاث شاد، ساپس باا  UTMث بر روی تصویر، مختصات زمین

 RMSE( به دساد آمادس، نقاایث کاه دارای خطاای 1 معادله  RMSEبررسث اشت اس 

نقطه نهایث جهد زمین مرجاع نماودن  27باالیث بودند، ح ف شدند و در نهاید تعداد 

 آمد.بدسد  37/0نهایث معادل  RMSEتصویر باقث ماندند و می ان 

(                              1 معادله  
2

)(

1
*/1  =
−=

hN

i
ZZnRMSE 
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-پراکنش اتمسیری س ب پایین آمدن ت ااین تصاویر ماث ب( تصحیح اتمسفريک:

های تاریک اساتیادس شاد. باا ایان شود. جهد تصحیح این اتر از تکنیک کاهش پیکسل

میا ان انعکااس یییاث را داشاته و فرضیه که پیکسل تاریک با حداکثر احتمال، کمترین 

باشد که انعکاس آن يیر باشد. زیرا در يورت وجاود ها مثمتعل ق به آ  عمیق و سایه

هاای شود که عمالً انعکاس یییث پیکسالذرات پراکندس در جو پراکنش جوی باعث مث

 (. 1375تاریک يیر ن اشد.  نجیث دیسیانث، 

ساازی به منظور به ود ت این تصاویر از روشث تحد عنوان معادل پ( بهبود تباين:

هاای بیشاتری هیستوگرام استیادس شد.که در اتر این فرآیند، امکان متماای  کاردن پدیادس

 کند.شود. و تصویر وضوح بیشتری پیدا مثفراهم مث

نه برای تولید تصاویر رنگث کاذ  به منظور ترکیب بهیج( ايجاد تصاوير رنگی کاذب: 

ابتدا ماتریس هم ستگث بین باندها تشاکیل شاد  2های مختلف ی ق شکل ایالعات باند

که با توج ه به آن بهترین ترکیب بانادی در  بدسد آمد. OIFو با استیادس از آن شاخن 

 شود.مشاهدس مث 2در نظر گرفته شد.که در شکل   RGB ،741سیستم رنگث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OIF. تولید ماتريس همبستگی و شاخص 2شکل 
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های یییاث بارای تماامث دادس 1عمل استخراج چ( استخراج اطّالعات از تصاوير:

 نارم GIS ها به ازای باندهای تصحیح شدس در محدودس ماورد مطالعاه در محای  نمونه

( ياورت گرفاد. در ایان تحقیاق جهاد بدساد آوردن ارزش رقاومث ILWISاف ار

پیکسل مرباوط باه هار  9های رقومث محل  نمونه برداری، از میانگین ارزشتصاویر در 

هاا برداری شدس، آن را به عنوان شمارس رقومث نقطه مورد نظر، در پایگاس  دادسنقطه نمونه

وارد گردید. روش کار بدین يورت انجام گرفد که پس از ت د تصاویر منطقاه ماورد 

برداری شدس یک وکتور یایث واقعث، از نقاط نمونهمطالعه به منظور تعیین موقعی د جغراف

برداری هر نقطه، بر روی باندهای ای ساخته شد و این وکتور همراس با شمارس نمونهنقطه

 9هاای رقاومث به يورت یک الیه قرار گرفاد. میاانگین ارزش +ETMايلث تصویر 

ر مورد نظار ت اد پیکسل مربوط به هر نقطه، به عنوان شمارس رقومث آن نقطه در تصاوی

برداری شدس در سطح شهر انجام گرفد.  کوبایاشث شد. این کار برای تمامث نقاط نمونه

 (.2007و همکاران، 

 

       )2معادله (

                           

          

 بحث و نتیجه گیری

شود ساه روش مختلاف ی قاه ( دیدس مث2یور که در جدول  در این تحقیق همان

بندی با اعمال ضرایب مختلف مقایساه گردیدناد نتاایج نشاان داد بهتارین دقاد کل اث 

درياد،  8/88تشخین و تیکیک منایق دارای کلروفیل یا پوشش فضاای سا  ، یعناث 

بندی بیشترین احتمال با بکارگیری حد آساتانه درياد احتماال مربوط به الگوریتم ی قه

بود که نقشه نهایث پراکنش کلروفیل یا به ع ارت دیگر پوشش گیااهث زنادس ساطح  20

 (.4گردید شکل شهر شیراز نی  بر م نای همین روش تولید 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 های مختلفها و روشای با الگوريتمهای ماهوارهبندی داده. نتايج حاصل از طبقه2جدول

 روش

 بندیی قه 
 بیشترین احتمال ترین همسایهن دیک ایجع ه

 ضرایب
های اف ایشث برای ضریب

 انحراف معیار
 حد آستانه دريد احتمال مقادیر شعاع جستجو

 40 30 20 5 3 1 4 3 73/1 مقادیر مختلف

 1/83 6/87 8/88 7/80 5/83 6/77 5/46 3/70 8/75 دقد کلث %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر شیراز.، از کالنRGB=741تصوير کاذب رنگی با ترکیب : 3 شکل
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نقشه تولید شده پراکنش کلروفیل در سطح شهر شیراز با استفاده از روش  :4 شکل

Maximum likelihood. 

 

 نتايج و پیشنهادها

این پژوهش نشان داد که تصااویر مااهوارس لندساد قابلیاد بااالیث در مطالعاات 

شهری و بطور کل ث در منابع زمینث دارد و همچنین بکارگیری ناوع و روش پاردازش و 

تصاویر تأتیر فراوانث بر نتایج نهایث تحقیق خواهد داشد که بسته به ناوع و  ی قه بندی

شاود در مناایق مختلاف و بایسد در نظار قارار گیارد. پیشانهاد مثاهداف مطالعه مث

هاای مختلاف باا بندی و تصااویر ماهوارسهای ی قههمچنین با استیادس از سایر الگوریتم
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