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برآورد سطح پوشش گیاهی با استفاده از شاخص های مختلف تصاویر ماهواره ای
و مقایسه ی آنها با شاخص جهانی  NDVIدر حوضه قشالق-سنندج
سید حسین میرموسوی  1،غالب بابایی 2،ستار کریمی3

چکیده
درطول دو دهه گذشته ،استفاده ازشاخص های گیاهی حاصل از داده های ماهواره ای در بررسی منابع طبیعی،
خشکسالی و ...اهمیت زیادی پیدا کرده است .شاخص های گیاهی با استفاده از تعدادی باند مناسب محاسبه می شوند.
معموال دو باند قرمز و مادون قرمز نزدیک ،جهت تهیه شاخص های مختلف پوشش گیاهی به کار می رود .مطالعه رفتار
زما نی پوشش گیاهی ،مدلسازی آب و هوایی ،طبقه بندی پوشش گیاهی در سطح جهانی ،پایش محصوالت کشاورزی،
مطالعات بیابان زدایی و خشکسالی ،حفاظت محیط زیست ،بررسی تعادل میزان انرژی و آب در سطح جهانی از جمله
کاربردهای شاخص های پوشش گیاهی است .در این مطالعه ،به منظور مقایسه نتایج حاصل از شاخص های مختلف در
پایش تغییرات پوشش گیاهی ،شاخصNDVIبرای حوضه مورد مطالعه ،استخراج و با شاخص هایDVI,IPVI,RVI ،
و  SAVIمقایسه شده است .نتایج این مطالعه نشان می دهد که نزدیکترین شاخص به  ،NDVIشاخص  RVIو SAVI
می باشد و دو شاخص  DVIو  IPVIنیز نتایج نزدیک به هم داشته ولی اختالف نسبتا زیادی با شاخص های دیگر دارند.

واژگان کلیدی :شاخص های گیاهی ،شاخص ،NDVIحوضه قشالق -سنندج

 . 1استادیار گروه جغرافیا دانشگاه زنجان hossein.mousavi047@gmail.com
 .2کارشناس ارشد GISوسنجش از دور
 3دانشجوی کارشناسی جغرافیای طبیعی دانشگاه کردستان
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مقدمه

شاخص های پوشش گیاهی توسط بسیاری از دانشمندان به عنوان یکی از مهم
ترین پارامتر ها برای نقشه برداری زمین های کشاورزی ،بررسی بارش ،تخمین اثرات
آب و هوایی ،محاسبه میزان بیوماس ،بازدهی محصول و فرآوری چراگاه ،شرایط
خشکسالی و تعیین مقدار توان گیاهان مطرح شده است (دابروسکا و همکاران:2002 1،
 .)1113یکی از مؤثرترین شاخص ها ،شاخص نرمال شده اختالف پوشش گیاهی

2

) (NDVIمی باشد (جنسن )835 :1996 3،که نخستین بار توسط تکر به عنوان شاخص
سالمت تراکم پوشش گیاهی مطرح گردید (تکر .)130 :1979 4،شاخص NDVI
برگرفته از داده های  5 AVHRRبه طور گسترده ای برای ارزیابی پوشش گیاهی،
برآورد محصوالت کشاورزی و تشخیص خشکسالی مورد استفاده قرار گرفته است
(بِنِدیت و همکاران 320 :1993 6،و مولین7و همکاران .)1025 :1998 ،بزرگی NDVI
به سطح فعالیت فتوسنتز در پوشش گیاهی ارتباط دارد .یکی از مزیت های سنجنده
 MODISبر  AHVRRاین است که برای ثبت تغییرات پوشش گیاهی حساس تر
است و دقیق تر می تواند شرایط پوشش گیاهی را پیش بینی کند (هوته8و همکاران،
 .)105 :1999از دیگر شاخص های پوشش گیاهی می توان به شاخص های ،RVI
 DVI ،IPVIو  SAVIاشاره نمود.
در زمینه برخورداری از تصاویر ماهواره ای و شاخص  ،NDVIمطالعات مختلفی در
سراسر جهان انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1. Dabrowska-Z,et al
2. Normalized Difference Vegetation Index
3. Jensen
4. Tucker
5. Advanced Very High Resolution Radiometer
6. Benedetti et al
7. Moulin
8. Huete
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سو1و همکاران ( ،)2003با استفاده از داده های ماهواره ای NOAA/AVHRR
ارتباط رطوبت خاک با این داده ها را ارزیابی نمودند .همچنین از شاخص رطوبت
خاک برای پایش سطح پوشش گیاهی در دشت شمال چین استفاده نمودند .در
مطالعات ایشان  ،مقایسه بین شاخص رطوبت خاک و اندازه گیری های واقعی رطوبت
خاک ،اعتبار و توانایی این تئوری را نشان داد.
تنکابیل 2و همکاران ( ،)2004در مطالعه خود  ،با استفاده از داده های سنجش از
دور،پوشش گیاهی را در جنوب غرب آسیا ،پایش کردند .آنها در مناطق مورد بررسی
خود شامل افغانستان ،پاکستان و قسمت های غربی هند  ،از دو شاخص اختالف نرمال
شده پوشش گیاهی ( )NDVIو شاخص شرایط گیاهی استفاده نمودند.
شارما ،)2006( 3در مطالعه خود،سطح پوشش گیاهی را در استان کاراناتاکای4
کشور هند با دو روش ارزیابی نمود .وی در این مطالعه ،خود از داده های بارش ،طی
دوره آماری مربوط به سال های  1970-2003برای محاسبه شاخص بارش استاندارد و از
تصاویر ماهواره  NOAA/AVHRR/NDVIجهت محاسبه شاخص شرایط گیاهی
در هند استفاده نموده است .در نهایت دو روش را با هم مقایسه نموده و به این نتیجه
رسید که دقت شاخص  NDVIبیشتر است.
وایسنت و سرانو ( ،)2006در مطالعه خود ،با استفاده از داده های ماهواره
NOAA/AVHRR/NDVIسطح تولید محصوالت گندم و جو را در یکی از
مناطق خشک اروپا (دره ابرودر اسپانیا) پیش بینی کردند .این پیش بینی برای ماه های
فوریه و ماه های قبل از برداشت ،انجام شده است .نتایج این مطالعه نشان داد که این
پیش بینی ها  ،می تواند برای مدیریت تولید محصول در سطوح داخلی  ،مفید واقع شود.

1. Su
2. Thenkabail
2. Sharma
3. Karanataka
4. Liu and Wu
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لیو و وو ،)2008( 1با استفاده از شاخص های  NDVIبرگرفته از سنجنده
،MODISخشکسالی کشاورزی را در چین میانی بررسی کردند .نتایج مطالعه آنها
نشان داد که این شاخص می تواند در محدوده های زمانی و طیفی متفاوت از خشکسالی
منطقه ای ،قاره ای و جهانی مورد استفاده قرار گیرد.
گوویا 2و همکاران ( ،)2009از شاخص  NDVIبدست آمده از ماهواره های
 SPOT4و  SPOT5برای بررسی وسعت ،شدت و تداوم خشکسالی طی سال های
 1999تا  2006در سراسر کشورپرتقال استفاده کردند .شدت حادثه خشکسالی بر اساس
شرایط خشکسالی بر روی پوشش گیاهی تعیین گردید .در دهه های گذشته خشکسالی
های سال  2002 ،1999و مخصوصاً مهم ترین آن در سال  2005شناسایی شد.
فانک و بود ،)2009( 3سطح زمین های کشاورزی را با استفاده از شاخص
MODIS/NDVIدر زیمبابوه بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که این شاخص
برای پایش برای برآورد سطح زیرکشت محصوالت ،مناسب است.
از جمله مطالعات دیگر در این زمینه می توان به مطالعات جین4و همکاران ()2009
در مناطق غربی هند ،مورثی 5و همکاران ( 2009در ایالت هایانا 6هند ،یوهاس و
سودری )2009(7در شمال غربی آمریکا ،وی مین و همکاران )2008(8در شرق حوضه
سیچون 9چین ،ون جیانگو 10همکاران ( )2008در استان هنان11چین ،ایکسآی 1و
همکاران ( )2007در چین اشاره نمود.

2. Gouveia
3. Funk and Budd
4. Jain
5. Murthy
6. Haryana
7. Yuhas and Scuderi
8. WeiMin
9. Sichun
10
. WenJiang
11
. Henan
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در سال های اخیر استفاده از قابلیت های تصاویر ماهواره ای و شاخص های پوشش
گیاهی به خصوص  NDVIمورد توجه محققان و سازمان های مختلف در سطح
کشورمان نیز بوده است .به عنوان نمونه چنار ( )1380در مطالعات خود ،خشکسالی را
در استان های آذربایجان شرقی ،غربی و اردبیل طی سال های  1998 -2000با استفاده
از تصاویر  NOAA/AVHRRارزیابی نمود .در مطالعه وی ،نتایج محاسبه شاخص
 NDVIدر مورد تغییرات تراکم پوشش گیاهی ،ارزیابی زمینی خسارت خشکسالی را
در استان آذربایجان شرقی تأیید کرده و نتایج بدست آمده به استان های آذربایجان
غربی و اردبیل نیز تعمیم داده شد .همچنین در این تحقیق اثبات شد که بارندگی های
فصلی مخصوصاً زمستانی که بصورت برف هستند ،نقش زیادی در بروز یا عدم بروز
خشکسالی دارند.
کبیری و آبکار ( ،)1381برای بررسی کمّی و کیفی خشکسالی در ایران در سال
های  1993و  1995میالدی ،از مدل بارندگی استفاده کردند .بررسی ها نشان دهنده آن
بود که رابطه خطی بین مقادیر تجمعی بارندگی و مقادیر میانگین شاخص NDVI
وجود دارد.
احترامیان و همکاران( )1385در مطالعات خود  ،با استفاده از نقشه شاخص پوشش
گیاهی کل کشور و داده های مادون قرمز نزدیک باند های  1و  2سنجنده AVHRR
ماهواره  NOAAدر سال های  1998تا  2000میالدی  ،ابتدا وضعیت پوشش گیاهی
کشور را مورد بررسی قرار دادند .سپس جهت بررسی دقیق خشکسالی با بهره گیری از
هم پوشانی دو تصویر شاخص پوشش گیاهی ،نقشه تغییر دو ساله پوشش گیاهی کشور
را تهیه کردند.
جلیلی ( )1384در مطالعه خود از آمار بارندگی ماهانه و روزانه ایستگاه های استان
تهران جهت محاسبه شاخص های  SPIو از تصاویر ماهواره ای NOAA/AVHRR
جهت محاسبه شاخص هایی مانند  NDVI ،VCIاستفاده نمود .در این مطالعه پس از
1. Xi
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استخراج شاخص های هواشناسی و ماهواره ای ،با استفاده از روش رگرسیون خطی
ساده ،تحلیل آماری روی نتایج انجام گرفته است .نتایج مطالعه وی نشان داد که شاخص
 SPIضرایب همبستگی بهتری را با شاخص های ماهواره ای در اغلب موارد داشته
است .همچنین در بین مقیاس های زمانی یک ماهه و سه ماهه ،شاخص های هواشناسی
سه ماهه در بیشتر موارد ،همبستگی بهتری را نشان دادند.
باعقیده ( ،)1386در مطالعه خود ،خشکسالی را در استان اصفهان با استفاده از تصاویر
چند زمانه  /NDVINOAA/AVHRRو شاخص  SPIارزیابی نمود .بررسی رابطه
بین شاخص ها نشان داد که از بین سری های مختلف  ،SPIشاخص ماهواره ای
 NDVIبا  SPIسه ماهه همبستگی بهتری را نشان می دهد و روند تغییرات در مقادیر
مربوط به شاخص  SPIدر دوره آماری مشترک ،نسبت به مقادیر محاسبه شده شاخص
ماهواره ای  ،NDVIاز هماهنگی کمتری برخوردار است.
محمود زاده و همکاران ( ،)1387از دو شاخص  SPIو  NDVIطی سال های
 1998 -2003برای بررسی خشکسالی در منطقه فریدون شهر استفاده نموده و در نهایت
این دو شاخص را با هم مقایسه نمودند .نتایج این مطالعه نشان داد که بین تصاویر
 NDVIماه های آوریل و می و  SPIماه های دسامبر و ژانویه همبستگی معناداری
وجود دارد .از جمله مطالعات دیگر در این زمینه می توان به مطالعات ثنایی نژاد و
همکاران ( )1387در مشهد ،جوادنیا و مباشری ( )1387در شمال شهر اهواز ،طاهر زاده
( )1385در حوضه میناب  ،باجگیران و همکاران ( )2008در شمال غرب ایران و شمسی
پور و همکاران ( )2008در دشت های مرکزی ایران اشاره نمود.
در این مطالعه سعی شده است تا با به کارگیری شاخص های مختلف در برآورد
سطح پوشش گیاهی حوضه قشالق-سنندج نسبت به بررسی و مقایسه نتایج روشها با هم
اقدام و شاخص مناسب معرفی گردد.
منطقه مورد مطالعه
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منطقه مورد مطالعه حوضه قشالق سنندج می باشد که در شمال شهر سنندج و در
مسیر سنندج-دیواندره واقع شده است .در پایین دست این حوضه ،دریاچه و سد قشالق
و جود دارد که آب مزارع کشاورزی منطقه و نیز تامین کننده آب شهر سنندج می باشد
(شکل .)1

شکل شماره :1نقشه موقعیت جغرافیایی حوضه قشالق سنندج
داده و روشها

داده مورد استفاده در این مطالعه تصویر سنجنده  ETM+مربوط به تاریخ چهارم
ژوئن 2002حوضه قشالق سنندج می باشد.
روشها
 -شاخصNDVI

ارزیابی پوشش گیاهی بوسیله سنجش از دور انعکاسی به عنوان یکی از دقیق ترین و
کارآمدترین روشها جهت پایش شرایط خشکسالی شناخته شده است .در این ارتباط
شاخص هایی نظیر شاخص نرمال شده اختالف پوشش گیاهی) (NDVIجهت مناطق
مختلف بدست آمده که نشان دهنده وضعیت لحظه به لحظه و دراز مدت پوشش گیاهی
در این مناطق است .شاخص اختالف پوشش گیاهی نرمال شده که از معروفترین و ساده
ترین و کاربردی ترین شاخص های شناخته شده تاکنون می باشد .در سال  ،1967تکر
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این شاخص را به عنوان شاخص سالمت و تراکم پوشش گیاهی مطرح کردکه رابطه آن
به صورت زیر می باشد (ثِنکابیال.)780 :2004 1،
()1

این شاخص از تقسیم اختالف مقادیر باندهای قرمز( )Redو مادون قرمز نزدیک
( )NIRبر مجموع آن ها به دست می آید .از آنجایی که شاخص های گیاهی بر اساس
خواص طیفی گیاهان طراحی شده اند ،در نتیجه مقادیر بدست آمده از آن ها منعکس
کننده انبوهیِ پوشش گیاهی در محدوده پیکسل مورد نظر می باشند .در مورد شاخص
گیاهی NDVIمقادیر مربوط به گیاهان بین ( 0/1تا  )0/05برای مناطق گیاهی تنک و
( 0/6تا  )0/1برای مناطق گیاهی معمولی و نیمه متراکم و ( 0/7تا  )0/6برای مناطق
گیاهی بسیار متراکم و انبوه می باشند .آب ،برف و یخ دارای مقادیر  NDVIمنفی می
باشند .خاک ها نیز دارای مقادیر کمتر از  0/05می باشند و ابر ها نیز عموماً دارای
مقادیر NDVIبرابر صفر می باشند.
شاخص  NDVIبیشترین حساسیت را به تغییرات پوشش گیاهی دارد .البته این
شاخص در مناطق با پوشش کم در مقابل اثرات خاک و اتمسفر حساسیت متوسطی را
نشان می دهد .ولی عموماً به دلیل محاسبات ساده بطور وسیعی از این شاخص استفاده
می شود.
 -شاخصRVI

شاخص پوشش گیاهی استاندارد شده از شاخص های مبتنی بر نسبت است که اولین
بار در سال  1969توسط جردن2به منظور کاهش اثرات آلبدو تهیه شد .دامنه تغییرات
آن از صفر تا بی نهایت و شیب خط برابر یک است و به ندرت برای تهیه نقشه های
پوشش گیاهی از آن استفاده می شود .این شاخص اگر چه کمتر به عنوان شاخص

1. Thenkabail
1. Jordan
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پوشش گیاهی مطرح است ،اما کاربرد ویژه در از بین بردن اثرات متفاوت روشنایی و
توپوگرافی دارد و نتیجه تقسیم انعکاس باند مادون قرمز بر قرمز است و به صورت زیر
محاسبه می شود (نیوکومر1و همکاران:)3 :2011 ،
() 2

که NIRو  Rبه ترتیب میزان بازتابندگی در باند های مادون قرمز نزدیک (باند 2
سنجنده  )MODISو باند قرمز (باند  1سنجنده )MODISمی باشند.
با توجه به ویژگی های طیفی مواد ،مقدار این شاخص برای آب کمتر از یک و برای
خاک بیشتر از یک است .دامنه مقادیر آن از صفر تا بی نهایت قرار دارد .در کل از
شاخص های مبتنی بر نسبت بوده و خطوط هم مقدار پوشش گیاهی در منطقه مبدأ
تقارب پیدا می کنند و خط خاک در آن شیب برابر یک داشته و از مبدأ می گذرد.
 -شاخصDVI

شاخص پوشش گیاهی تفاضلی که اولین بار توسط اوریت و ریچاردسون،)1992(2
پیشنهاد شد ،از کسر کردن مقادیر انعکاس باند قرمز از باند مادون قرمز بدست می آید
(هاجمتسیس3و همکاران:)91 :2010 ،
() 3

با توجه به منحنی بازتاب های پوشش های عمده زمین ،مقدار این شاخص برای
پوشش گیاهی بیشتر بوده درحالی که برای آب منفی و برای خاک و سنگ مقدار آن
نزدیک به صفر است .دامنه آن در محدوده  -255و  +255قرار دارد.
 -شاخصIPVI

2. Newcomer
1. Everitt and Richordson
2. Hadjimitsis
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کریپن1در سال  1990این شاخص را معرفی نمود .او دریافت که کسر نمودن
انعکاس باند قرمز در صورت کسر NDVIنامناسب است و این شاخص را به عنوان
راهی جهت بهبود سرعت محاسبات پیشنهاد نمود.شاخصپوشش گیاهی درصد مادون
قرمز نیز از شاخص های مبتنی بر نسبت است .مزیت این شاخص این است که مقادیر
منفی NDVIرا برطرف می کند .شیب خط خاک در آن یک بوده و با فرمول زیر
محاسبه می شود(هاجمتسیس و همکاران:)91 :2010 ،
()4
 -شاخصSAVI

این شاخص میانه ای از شاخص های مبتنی بر نسبت و شاخص های عمودی
است .به این معنی که خطوط طیفی گیاهان نه موازی با خطوط خاک هستند و نه تمامی
پیکسل ها از یک نقطه همگرایی می گذرند .به این صورت که در فضای طیفی بین باند
های قرمز و مادون قرمز در محدوده ای که ارقام منفی هستند ،به صورت شاخص های
مبتنی بر نسبت و در محدوده ارقام مثبت مانند شاخص های عمودی عمل می کنند.
 SAVIاز بهترین شاخص های پوشش گیاهی است .در این شاخص برای نواحی
جهت تصحیح زمینه های تیره و روشن خاک های مختلف از فاکتور  Lاستفاده می
شود .مقادیر فاکتور  Lما بین صفر و یک متغیر است به نحوی که  L=0برای نواحی با
تراکم پوشش گیاهی متوسط و آب و هوای نیمه مرطوب معتدل  L=0/5انتخاب می
شود .دامنه تغییرات شاخص  SAVIبین  +1و  -1و شیب خط خاک برابر یک می
باشد و بصورت زیر محاسبه می گردد (کوشال:)5 :2010 2،
()5

1. Crippen
1. Koshal
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که در آن Rباند قرمز و  NIRباند مادون قرمز سنجنده و  Lفاکتور تعدیل کننده
خاک می باشد.
یافته ها

در تصاویر تهیه شده بر مبنای شاخص های مورد مطالعه ،پوشش گیاهی با رنگ
سفید مشخص شده است .با انتخاب  20نمونه از روی تصویر NDVIاز مناطقی که
کامال پوشیده از پوشش گیاهی اند برای مقایسه با شاخص های دیگر به محیطENVI
منتقل شد و همپوشانی این نمونه ها با شاخص ها ی گیاهی به عمل آمد(شکل 2تا.)7

شکل  :2تصویر کاذب سنجنده  ETM+مربوط به تاریخ چهارم ژوئن  2002حوضه قشالق سنندج

بررسی میزان پوشش گیاهی حوضه مورد مطالعه بر مبنای شاخصNDVIنشان داد
که میزان پوشش گیاهی موجود در حوضه قشالق سنندج در چهارم ژوئن  2002تقریبا
 974400کیلومتر مربع می باشد که از این میزان ،حدود  254500کیلومتر مربع پوشش
گیاهی خوب 435500 ،کیلومتر مربع پوشش گیاهی متوسط و  284400کیلومترمربع
پوشش گیاهی ضعیف را به خود اختصاص داده است(شکل .)3
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برآورد های حاصل از بررسی میزان سطح پوشش گیاهی بر مبنای شاخصIPVI
نشان داد که این شاخص پایین ترین میزان را در تخمین سطح پوشش گیاهی در بین
شاخص های دیگر دارد به طوری که میزان کل پوشش گیاهی حوضه بر اساس این
شاخص  971092/9کیلومتر مربع تخمین زده شد که از این میزان 243600 ،کیلومتر
مربع ،پوشش گیاهی خوب 410500 ،کیلومتر مربع پوشش گیاهی متوسط و 316992/9
کیلومتر مربع پوشش گیاهی فقیر می باشد .میزان اختالف سطح کل برآورد شده به
وسیله این شاخص با شاخص  3307/1 ،NDVIکیلومتربع می باشد که نسبتا قابل
مالحظه بوده و حاکی از تفاوت های معنی دار در نوع تفکیک پوشش گیاهی در این
شاخص نسبت به شاخص NDVIمی باشد (شکل .)4

شکل  : 3شاخص NDVIتصویر سنجنده  ETM+مربوط به تاریخ چهارم ژوئن  2002حوضه قشالق
سنندج

ارزیابی میزان پوشش گیاهی بر مبنای شاخصRVIتصویر سنجندهETM+مربوط به
تاریخ چهارم ژوئن  2002حوضه قشالق سنندج نیز نشان دهنده آن است که مساحت
کل پوشش گیاهی حوضه  972865/4کیلومترمربع می باشد.تفریق نوع پوشش گیاهی بر
اساس این شاخص نیز نشان داد که حدود  248500کیلومتر مربع پوشش گیاهی خوب،
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 434500کیلومتربع مربع پوشش گیاهی متوسط و  289865/4کیلومترمربع پوشش
گیاهی ضعیف می باشد.بررسی اختالف بین سطح برآورد شده با این شاخص نسبت به
شاخص NDVIنشان داد که اختالف بین این دو شاخص  1534/6کیلومترمربع می
باشد که در بین سایر شاخص های مورد مطالعه کمترین میزان اختالف را با شاخص
مذکور دارد(شکل .)5

شکل  :4شاخص IPVIتصویر سنجنده  ETM+مربوط به تاریخ چهارم ژوئن  2002حوضه قشالق
سنندج

ارزیابی میزان پوشش گیاهی محاسبه شده بر اساس شاخصDVIدر حوضه مورد
مطالعه نشان داد که کل پوشش گیاهی حوضه  971707/5کیلومترمربع می باشد که از
این میزان حدود  244200کیلومتر مربع پوشش گیاهی خوب 430100 ،کیلومتربع مربع
پوشش گیاهی متوسط و  297407/5کیلومترمربع پوشش گیاهی ضعیف می باشد.مقایسه
اختالف بین این شاخص و شاخصNDVIاز نظر سطح کل برآورد شده نشان دهنده
اختالف نسبتا باالیی در حدود  2692/4کیلومتر مربع می باشد.
مقایسه این شاخص با سایر شاخص های مورد مطالعه نشان دهنده تشابه بین نتایج این
شاخص با شاخصIPVIو اختالف فاحش با سایر شاخص ها است (شکل .)6

تص

I
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محاسبات انجام شده بر روی تصویر انتخابی در برآورد سطح کل پوشش گیاهی
حوضه قشالق سنندج بر مبنای شاخص SAVIنشان داد که میزان کل پوشش گیاهی
حوضه  972607/5کیلومتر مربع می باشد .

شکل  : 5شاخص RVIتصویر سنجنده  ETM+مربوط به تاریخ چهارم ژوئن  2002حوضه قشالق
سنندج
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شکل  : 6شاخص  DVIتصویر سنجنده  ETM+مربوط به تاریخ چهارم ژوئن  2002حوضه قشالق
سنندج

نتایج حاصل از تفریق تصاویر جهت تشخص نوع پوشش گیاهی نیز نشان داد که در
مجموع حدود  244800کیلومتر مربع پوشش گیاهی خوب 431200 ،کیلومتربع مربع
پوشش گیاهی متوسط و  296607/5کیلومترمربع پوشش گیاهی ضعیف می باشد(شکل
.)7میزان اختالف سطح برآورد بین این شاخص با شاخص NDVIنیز  1792/4کیلومتر
مربع می باشد که بعد از شاخص RVIنزدیکترین تشابه نتیجه را با شاخصNDVI
دارد(شکل .)8
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شکل  : 7شاخص  SAVIتصویر سنجنده  ETM+مربوط به تاریخ چهارم ژوئن  2002حوضه
قشالق سنندج
بحث و نتیجه

به منظور ارزیابی دقیق تغییرات پوشش گیاهی ،بایستی تصور صحیحی از انواع
شاخص های پوشش گیاهی و انتخاب مناسب آنها وجود داشته باشد .مشاهدات فضایی
دارای پتانسیل الزم در این زمینه می باشد .بدین صورت که از طریق دریافت اطالعات با
قدرت تفکیک مکانی و زمانی در سطح وسیعی از زمین و به صورت دریافت نزدیک به
زمان واقعی ،امکان پایش روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تکنولوژی سنجش
از دور بر اساس بازتابندگی طیفی در باندهای مختلف و امکان محاسبه در هر پیکسل
فراهم خواهدآمد.
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شکل  : 8نمودار مقایسه شاخص های پوشش گیاهی مورد مطالعه با هم

شاخص های پوشش گیاهی در دهه  1970میالدی بر اساس اختالف رفتار گیاهان
نسبت به باند های قرمز و مادون قرمز توسعه پیدا کردند و در کل به دو گروه عمده زیر
تقسیم بندی می شوند:
 .1شاخص پوشش گیاهی نسبتی و یا شیب پایه
 .2شاخص پوشش گیاهی عمودی1و یا فاصله پایه
در شاخص های مبتنی بر شیب در منحنی های طیفی گیاهی یکسری نقاط
همگرایی وجود دارد .اگر این نقاط خطی فرضی به پیکسل مورد نظر در محدوده باند
قرمز و مادون قرمز وصل شود ،می توان از شیب این خط جهت محاسبه برخی از
شاخص های گیاهی استفاده کرد .در نتیجه فرمول تمام اندیس های این دسته ،غیر خطی
و نسبتی می باشد .شاخص های  SAVI ،RVI ،NDVIو  ...از این جمله شاخص ها
هستند.
در اندیس های گیاهی از نوع دوم ،تفسیر ویژه اندیس های گیاهی بر پایه فاصله
عمودی یک نقطه خاص از خط خاک در نمودار طیفی قرمز در برابر مادون قرمز ()h

Orthogonal 1
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می باشد ،در نتیجه فرمول این اندیس ها خطی است .از اندیس های این نوع نیز می توان
به اندیس گیاهی اختالفی WPVI ،PVI ،DVIو  ....اشاره کرد.
میزان موفقیت در کشف تغییرات پوشش گیاهی بوسیله سنجش از دور ضمن
اینکه بستگیبه توانایی در تعیین نوع پوشش گیاهی ،مرحله رشد و دیگر پارامتر های
اکولوژیک از پوشش گیاهی منعکس شده دارد تا حدود زیادی به انتخاب شاخص
مناسب در پایش تصاویر نیز وابسته است.از این نظر مقایسه بین نتایج حاصل از این
شاخص ها بر روی یک تصویر یکسان می تواند میزان تفاوت ها و تشابهات را نشان
داده و در تصمیم گیری برای انتخاب درستِ محققین ،موثر واقع شود .براین اساس در
این مطالعه شاخص  NDVIکه از معروفترین و پر کاربردترین شاخص ها در پایش
تغییرات پوشش گیاهی براساس تصاویر ماهواره ای است با دو شاخص SAVI ،RVI
از شاخص های بر پایه شیب و دو شاخص  PVI،DVIاز شاخص های عمودی انتخاب
و نتایج آنها با همدیگر مقایسه شد.نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص  RVIو در
مرتبه بعدی شاخص  SAVIتشابه نسبتا زیادی با شاخص  NDVIدارند .میزان این
اختالف از نظر درصد مساحت محاسبه شده بوسیله شاخص  NDVIنسبت به RVI
تقریبا  0/16درصد و برای شاخص  SAVIنیز  0/19درصد برآورد گردید در حالی که
این اختالف برای شاخص  DVIحدود 0/28درصد و برای شاخص  IPVIحدود 0/34
بود .بنابراین می توان چنین استنباط نمود که شاخص های  RVIو  SAVIبرای
محاسبه تغییرات پوشش گیاهی بعد از شاخص  NDVIشاخص های مناسبی می باشند.
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دور و  GISدر حوضه میناب ،پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور و ،GIS
دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
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