
 

 ١

 
 
 

 استفاده از تصاوير ماهواره اي براي مطالعات پوشش گياهي
)438كد مقاله ) ( مطالعه موردي منطقه نيشابور–مقايسه شاخص هاي مختلف گياهي (   
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  چكيده 
بـه  . هـا ايفـا مـي كنـد     انش در رابطه با پوشش گياهي و سالمت آن نقش مهمي را در مديريت خاك           امروزه كسب آگاهي و د    

منظور بررسي و پايش پوشش گياهي در مقياس جهاني و ناحيه اي دسترسي به هنگام به داده هاي ميـداني يـا صـحرايي معمـوال                          
شامل برآورد كلي از پوشش گياهي است هـم زمـان   گياهي به روش معمولي كه  همچنين برآورد پوشش. دشوار و محدود مي باشد

از اين رو سنجش از دور فن آوري بسيار مفيدي اسـت كـه بـا داشـتن                  . بر است و هم اطالعات چندان دقيقي را به دست نمي دهد           
و خصوصياتي نظير فراهم ساختن يك ديد وسيع و يكپارچه از يك منطقه، قابليت تكرار پـذيري، سـهل الوصـول بـودن اطالعـات            

تركيب نتـايج حاصـل از مـشاهدات و         . ها ارجحيت داده مي شود     دقت باالي اطالعات حاصله، صرفه جويي در زمان بر ساير روش          
كه اين  اندازه گيري هاي مزرعه اي با داده هاي سنجش از دور مي تواند نقشه هاي به هنگام خصوصيات محصوالت را ارائه نمايد

استفاده از شاخص هاي پوشش گياهي كه امـروزه در سـطح وسـيعي از آنهـا              .  ارزشمند است  امر در تعريف واحدهاي مديريت دقيق     
استفاده مي شود نيز مي تواند براي كمي كردن توليد خالص ساالنه در مقياس هاي متفاوت و جهاني و تفكيك پوشش گيـاهي در                        

گيزه ي يافتن روشي سريع همراه با دقتي قابل قبول         تحقيق حاضر با ان    .مقياس هاي قاره اي، جهاني و ناحيه اي به كار گرفته شود           
. براي شناسايي و طبقه بندي پوشش گياهي، تصاوير ماهواره اي و شاخص هاي مختلف گياهي را مـورد اسـتفاده قـرار داده اسـت                        

ــال    ــه بنـــــــــــدي و اعمـــــــــ ــاي مختلـــــــــــف طبقـــــــــ ــايج روش هـــــــــ ــسه نتـــــــــ   مقايـــــــــ
 .اهي را مورد بحث و بررسي قرار مي دهدشاخص هاي گياهي متفاوت بر تصوير امكان طبقه بندي پوشش گي
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  مقدمه 
 دچار به مرور زمان به علل مختلف در اثر عوامل طبيعي و يا انساني ،برخي از پديده ها و عوارض سطح زمين نظير پوشش گياهي

 پيش بيني و مراقبت چنين ،شكار سازيآبنابراين نياز به  . حت تاثير قرار مي دهد كه شرايط و عملكرد اكوسيستم را تشدهتغيير 
گاهي و دانش در رابطه با پوشش گياهي و آ  كسببه عالوه . برخوردار استسزايي از اهميت به  اكوسيستم  يكتغييراتي در

قيق يكي از ابزار هاي مهم در برنا مه ريزي امروزه توليد يك نقشه پوشش گياهي د .نقش مهمي داردخاكها مديريت  در  آنسالمت
 پوشش گياهي در مقياس جهاني و ناحيه اي دسترسي به داده هاي به هنگام پايش و بررسي به منظور .يدو توسعه به شمار مي آ

 ر  د زيرا چنين داده هايي به صورت سنتي و قديمي از مكان هاي كوچك و.ميداني يا صحرايي معموال دشوار و محدود است
نجش از دور س. ]8[تفاوت مي باشندم اعتبار با يكديگر  درجهد كه از لحاظ نوع ونوري مي شوآ جمع  متفاوت زمانيفواصل

. ]4[كار برد  بهيگياه پوشش وردن اليه هاي اطالعاتي از خاك و آتكنولوزي بسيار مفيدي است كه مي توان آن را براي به دست 
 سهل الوصول بودن اطالعات و دقت ، قابليت تكرار پذيري،يع و يكپارچه از يك منطقهخصوصياتي نظير فراهم ساختن ديد وس

گونه اطالعات را براي بررسي پوشش گياهي اين گيهايي است كه استفاده از ژصرفه جويي در زمان از وي وباالي  اطالعات حاصله
محققين زيادي به منظور بررسي پوشش گياهي از همين اساس بر . مي بخشدبه ساير روشها ارجحيت   نسبت آنو كنترل تغييرات

 در اغلب هدف اصلي.]3،6[د را مناسب اين گونه مطالعات ارزيابي نموده اناين تكنيكاستفاده نموده و داده هاي سنجش از دور 
را  مختلف طيفي ي باند هاي اين است كه داده ها به كار گرفته مي شود پوشش گياهي بررسيبرايآناليزهاي سنجش از دور كه 

به يك مقدار واحد در هر باشد  شاخص سطح برگ وزيست توده ،  پارامترهايي نظير درصد پوشش گياهان بيانگركه مي تواند
 سنجش از استفاده از شاخص هايپوشش هاي گياهي  پايش بررسي و جديد در زمينه يديدگاه رايج در واقع . كاهش دهدپيكسل 

هستند كه از اختالف  يك تركيب رياضي از باندهاي متعدد تصاوير رقومي ماهواره اي هااين شاخص .]5[. است پوشش گياهيدور
به اين شاخص ها .  استفاده مي كنند نزديكسبز و مادون قرمز، قرمز، معني دار بازتابش پوشش گياهي در طول موجهاي آبي

 كه ارزش  هر پيكسل در مي باشندت خطي نسبت گيري و يا ديگر تركيبا، تفريق،  مانند جمع ساده يك عمليات رياضيصورت
  .]7[. مي دهندباندهاي مختلف را به يك شاخص عددي تغيير 

 در ميان .]1 [ شود  مي گذرد و هنوز هم در سطح وسيعي استفاده مي چند دههمختلف اهدافاز كاربرد شاخص هاي گياهي براي 
هستند  دو از شاخص هاي پوشش گياهي جهانيهر  EVI٢ شاخصوNDVI١ پوشش گياهي شاخص متنوع و متعددشاخص هاي

 كه NDVI به خصوص شاخص .]8،7[.دنمي اطالعات مكاني و زماني پوشش گياهي به كار گرفته مي شوئكه براي آماده نمودن دا
 اين شاخص بر پايه اين حقيقت كه كلروفيل موجود در ساختار گياهان.  شده استمشخصكارايي مفيد آن در بسياري از مطالعات 

 اين شاخص با استفاده از. است نور قرمز را جذب و اليه مزوفيل برگ نور مادون قرمز نزديك را منعكس سازد استوار قادر است
مقادير منفي در اين شاخص حاكي از عدم .   تغيير مي كند-1تا + 1 بين اعداد آن مقدار محاسبه شده و) 1جدول  (NDVI فرمول 

قدار اين شاخص و نيز شاخص هاي ديگر پوشش گياهي تحت تاثير عواملي قرار مي گيرند م. ]8،1،4[استحضور پوشش گياهي 
  .شده استكه آگاهي از آن نقش كليدي و مهمي را در مطالعات پوشش گياهي دارند كه در اين تحقيق به برخي از آنها اشاره 

 در  تخمين زده شده وNDVIياهي به وسيله و الگو هاي فنولوژيكي پوشش گ زيست تودهاثرات مستقيم وضعيت اقليمي بر روي 
بر روي اين شاخص فاكتورهاي زيادي نظير ساختار گياهي، اثرات متقابل با تاج پوشش . بسياري از اكوسيستم ها بيان شده است

از . مي باشند دار گياهي، ارتفاع گياه، تركيب گونه اي، سالمتي و شادابي گياه، ويژگي هاي برگ و تنش گياه، توپوگرافي و ارتفاع اثر
آنجايي كه اين شاخص همبستگي مستقيم با توليدات پوشش گياهي دارد بنابراين تعداد زيادي از كاربردهاي مثبت اين شاخص 

  .]8[بيان شده است  نيزبراي اهداف اكولوژيكي
، CO2جريان ، گياهي تودهزيست ،  اطالعاتي را درباره گسترش مكاني و زماني اجتماعات پوشش گياهي امكان مطالعهاين شاخص 

اين شاخص مي . را در اكوسيستم هاي متنوع مهيا مي سازد خاككيفيت پوشش گياهي براي گياهخواران و ميزان توسعه تخريب 
 قاره اي و  مقياس هايتواند براي كمي كردن توليد خالص ساالنه در مقياس هاي متفاوت و جهاني و تفكيك پوشش گياهي در

  .ه شودجهاني به كار گرفت

                                                 
١- Normalized Difference Vegetation Index 
٢- Enhanced Vegetation Index 
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  شده اند از آباين نواحي كه پوشيده  سطحي است بنابر پوشش هاي نسبت به سايركمتري NDVI  مقدار معادلآب دارايچون 
 در چين براي ارزيابي روشاين . تشخيص داده شوندآنها  NDVIقبل و بعد از وقوع سيالب مي توانند به وسيله تغييرات مقادير 

ده شد و نتايج همبستگي بااليي را با خطرات سيالب كه توسط روش هاي ديگر تخمين زده  استفا1998خطرات سيالب در سال 
  .]8،10[د دا نشان بودشده 

 در روش اول . مي توانند به دو روش به كار گرفته شوند نيزبراي پيش بيني ميزان عملكرد محصوالت داده هاي سنجش از دور
 معموال به راحتي مي باشند كهل ها نيازمند داده هاي اگرونوميكي و هواشناسي تمركز بر روي مدل هاي رشد گياه است كه اين مد

 تا حدي داده هاي ماهواره ايبه داليل ذكر شده  بنا بر اين .قابل دسترس نبوده و در مقياس هاي مكاني دلخواه موجود نمي باشند
 نيز امكان پذير NDVIاخص هاي گياهي نظير  روش دوم تخمين عملكرد گياه بر اساس شدر. مي كندبر طرف مشكالت فوق را 

ارائه شده  NDVI شاخص عملكرد ذرت و محصول سويا و بين  راهمبستگي باالشواهدي از   در بسياري از تحقيقات.مي گردد
به بهترين شكل مي توان  در طول مرحله پر شدن دانه NDVI هبا محاسبان مي دهد كه تحقيقات نيز نش هم چنين نتايج  .است
 كه تركيب نتايج حاصل از مشاهدات و اندازه گيري هاي مزرعه نشان دادند 1همكاراندريسديل و . ]4[تخمين زد را  گياهلكردعم

 در تعريف واحدهاي مديريت  كهنمايد ارائهاي با داده هاي سنجش از دور مي تواند نقشه هاي به هنگام خصوصيات محصوالت را 
  .]5[دقيق ارزشمند است

عيف و پراكنده يا به صورت متراكم ض پوشش گياهي كه به صورت  پراكنش بر اساس مي تواند و پوشش گياهيNDVIرابطه بين 
 به شدت تحت NDVI  باشد 3 كمتر از LAI2شاخص  به اين معني كه در نواحي كه پوشش گياهي پراكنده است و بنا شودباشد 

شش گياهي پراكنده است شاخص تعديل شده يا اصالح شده پوشش بنابراين در نواحي كه پو. تاثير انعكاس خاك قرار مي گيرد
اين شاخص به يك كاليبراسيون محلي نيازمند است زيرا پيش بيني اثرات . شده است پيشنهاد NDVI به جاي SAVI(3(گياهي 

هر . مشكل است بسيار د را داري گياهي متفاوت هايخاك درون نواحي با مقياس هاي بزرگ كه مجموعه اي از خاك ها و پوشش
 بسياري از مسائلي كه نيز  و اطالعات كاملي را در رابطه با تغييرات مكاني و زماني پوشش گياهي ارائه مي دهدEVIشاخص چند 

  روي پوشش گياهي را كاهش  زمينه خاك و گرد و غبارات بر جاي ماندهاثرات  مي نمايد مانندNDVIدر شاخص ايجاد ناخالصي 
  .]7،8[ربوط به اثرات توپوگرافي را نمي تواند برطرف نمايد اما مساله م،مي دهد

 در يك حوضه آبخيز را با شاخص هاي پوشش  بدون پوشش گياهي رابطه بين پوشش گياهي و درصد خاكمختاري و همكاران 
 NDVIه شاخص در اين مطالع. و ساير آناليز هاي سنجش از دور مورد بررسي قرار دادند,NDVI  4RVI, PVIگياهي ديگر مانند 

منطقه نيز به علت اينكه  بدون پوشش گياهي خاك . به عنوان بهترين شاخص از لحاظ همبستگي با پوشش گياهي معرفي شد
بازتاب هاي بود، تحت تاثير عوامل مختلفي به خصوص جنس سازند و ماهيت مواد مادري و درصد تاج پوشش گياهي قرار گرفته 

در منطقه همبستگي مناسبي را با انديس هاي گياهي مورد آزمون بدون پوشش گياهي درصد خاك  بنابراين . دادمتفاوتي را نشان
 .]3[.نشان نداد

 از هبا استفاد  مطالعات انجام شده در زمينه بررسي رابطه خاك و الگوهاي پوشش گياهي در بخش جنوبي آمريكا با بازنگري5هوت
 و ويژگي  NDVI هر چند كه همبستگي قوي بين ، كردهر اين زمينهبه نتايج مثبت داشاره  6AVHRR سنجنده  NDVIشاخص

عوامل ظرفيت نگهداري آب در خاك و چگالي ظاهري بعد از گروه بندي خاكها توسط ، اسيديته، هاي خاك مانند درصد اشباع بازي
زيست ك مجموعه ها و گسترش رابطه مشخصي را بين خا  7همكارانگارسيا و  -لوزانو  هوت به نقل از . بود گزارش نشدهياقليم

  8فرارنيكلسون و   هم چنين.مي كند گزارش AVHRR و سنجنده NDVIبا استفاده از داده هاي  در نواحي مورد مطالعهتوده 
  و بارندگي كه شامل NDVIاين تاثيرات رابطه بين دليل كه به شان دادند ن  وهمورد بررسي قرار داد بوتسوانا تاثيرات خاك را در 

                                                 
١- Drysdale and et al 
٢-Leaf Area Index 
٣- Soil Adjusted Vegetation Index 
٤- Ration Vegetation Index 
٥- Huete 
٦- Advanced Very High Resolution Radiometer 
٧- Lozano-Garcı´a et al 
٨ – Nicholson and Farrar 
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تفسير بهتر براي رابطه ميان .  به بارندگي است به مقدار زيادي به وسيله تيپ خاك كنترل مي شودNDVIر زماني در پاسخ تاخي
NDVI بارندگي و رطوبت خاك  با خارج كردن شاخص ،NDVI آمده  كه مربوط به روشنايي يا درخشندگي خاك است بدست

  .در ارتباط است پوشش گياهي NDVIوضعيت و مقدار با  به صورت مشخصي NDVI به اين ترتيب مقادير .است
 به NDVI. جود داردوبه منظور استنباط ويژگي هاي خاك  NDVI  در رابطه با استفاده از شاخص نگراني هاالبته هنوز هم برخي 

 گياهي و شدت تحت تاثير متغير هاي روشنايي در زمينه تاج پوشش گياهي قرار مي گيرد و اين مساله شناسايي ميان پوشش
مشكالت به خصوصي نيز در هنگامي كه هدف .  اعمال مي گردد مشكل مي سازد NDVI تغييراتي را كه به سبب خاك بر روي

شاخص  شاخص هاي پوشش گياهي ديگري نظير. استخراج خصوصيات خاك از روي اطالعات پوشش گياهي باشد وجود دارد 
در ناحيه مادون قرمز مرئي و قرمز وجود دارند كه تحت تاثير ) SAVI(  و شاخص تعديل شده خاك PVIپوشش گياهي 

 تحقيق حاضر با هدف بررسي شاخص هاي مختلف پوشش گياهي و با انگيزه  بنابراين].6،7،8[خصوصيات خاك قرار نمي گيرند
  در منطقه نيشابور ايي يافتن روشي سريع همراه با دقتي قابل قبول براي شناسايي و طبقه بندي پوشش گياهي و تصاوير ماهواره

 .انجام شده است
 

 مواد و روش ها
 در جنوب غربي شهرستان نيشابور بين طول هاي ،محدوده مورد مطالعه در استان خراسان رضوي و بخشي از دشت نيشابور

 15رجه و  د36 دقيقه تا 51 درجه و 35 دقيقه شرقي و عرض هاي جغرافيايي 8 درجه و 59 دقيقه تا 34 درجه و 58جغرافيايي 
جوالي 10مربوط به ETM + 3 تحقيق از داده هاي ماهواره اي لندست اينجهت انجام). 1شكل ( دقيقه شمالي واقع شده است 

به 1:250000عالوه بر آن از نقشه هاي ارزيابي منابع و قابليت اراضي با مقياس .  استفاده گرديد35 و رديف 160  مسير 2002سال 
لندفرم هاي اصلي در اين محدوده شامل كوهستان، واريزه . قه و تعيين محدوده مورد مطالعه استفاده شدمنظور شناسايي اوليه منط

هاي بادبزني شكل سنگريزه دار، فالت ها و تراس هاي فوقاني،دشت هاي دامنه اي، تپه ها، اراضي مخلوط و اراضي متفرقه مي 
پوشش گياهي اين منطقه در هر يك از واحد هاي . ي متر مي باشد ميل250ميانگين بارش ساالنه در اين منطقه حدود . باشند

اراضي به صورت مجزا تعيين و شامل پوشش كم تا متوسط و بعضا زياد گياهان استپي، پوشش كم تا متوسط گياهان مقاوم به 
مورد مطالعه شامل نقشه ساير اطالعات جنبي . شوري و يا فاقد پوشش و در برخي از مناطق زراعت آبي و باغات گزراش شده است

 .هاي كاربري اراضي و نقشه راه هاي دسترسي و موقعيت روستا ها مي باشند
.  پيكسل جدا گرديد1497*1881پس از بررسي تصاوير ماهواره اي، محدوده مورد مطالعه از آن به صورت يك پنجره به بزرگي 

اين تصاوير در سطح سيستمي مورد .  گيرد استفاده قرار مياين محدوده در بخش كوچكي از فريم كامل تصوير ماهواره اي مورد
تصحيحات اوليه هندسي و راديومتري قرار گرفته است، اما در بسياري از موارد مشاهده شده كه خطاها و ناهنجاري هاي هندسي و 

ين راديومتري موجود در داده هاي خاك ماهواره اي به طور كامل در تصحيحات سيستمي برطرف نمي شوند و حتي ضمن انجام ا
بنا بر اين تصاوير مذكور قبل از انجام هر نوع پردازش، مجددا به لحاظ .  ]2[تصحيحات خطاهاي جديد در تصوير ايجاد مي گردد
كليه پردازش هاي الزم در محيط نرم . مورد بازبيني قرار گرفتند ) 7 و 1 -5( هندسي و راديومتري در هر يك ار باندهاي انعكاسي 

اقدام به تعيين بهترين تركيب باندي جهت  در مرحله بعد.  انجام گرفتIdrisi for Windows و ER-DAS Imagine 8,6افزار 
  .استفاده در ايجاد تصاوير كاذب رنگي  از طريق مشاهده تصوير و شاخص حد مطلوب گرديد
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 موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه : 1شكل 
  
  
  
  
  

در مرحله . اي گياهي مختلف بر روي تصوير، اقدام به طبقه بندي تصوير ماهواره اي گرديددر اين تحقيق قبل از اعمال شاخص ه
بررسي هيستوگرام  و ER-DAS Imagineدر محيط نرم افزار ) 4،3،2(اول ابتدا با استفاده از تصاوير رنگي كاذب به ويژه تركيب 

ل و اندازه در تصوير كالس هاي مورد نظر مشخص و و بر اساس تفاوت خصوصياتي نظير رنگ، تن، بافت، شكباند هاي طيفي 
سپس با شناخت كلي تصوير و با استفاده از الگوريتم هاي مختلف پردازش تصوير هر يك از كالس ها در مراحل . ندشدتعريف 

  .]9[.جداگانه و با استفاده از روش طبقه بندي نظارت شده و نظارت نشده از يكديگر تفكيك گرديدند
به اين ترتيب كه تعداد كالس هاي مورد نظر .   به كار گرفته شدIso dataبندي به روش نظارت نشده الگوريتم در روش طبقه 

براي كامپيوتر تعريف شده و سپس نرم افزار با توجه به خصوصيات طيفي پديده ها آنها را در كالس هاي مشخص و تعريف شده 
در روش نظارت شده با . ي تخريب شده روش مناسبي به نظر مي رسداين روش به ويژه براي تفكيك اراض. اي قرار مي دهد

 اقدام به Maximum Likelihood انتخاب نمونه هاي آموزشي براي هر يك از كالس هاي طيفي معلوم با استفاده از الگوريتم 
س هاي مورد نظر مرحله به با اين روش كال. در واقع از يك روش سلسله مراتبي براي طبقه بندي استفاده شد .طبقه بندي گرديد

به . مرحله و در هر مرحله يك كالس خاص و يا يك كالس همراه با زير كالس هاي مربوطه از ديگر كالس ها تفكيك گرديد
اين ترتيب الزامي به استفاده از يك الگوريتم براي طبقه بندي تصوير نبوده و مي توان در هر مرحله از الگوريتم خاصي كه نتيجه 

  . ا در تفكيك كالس مورد نظر دارد استفاده نمودبهتري ر
مخلوط باغ و ( زير كالس 4و ) شامل كشاورزي، اراضي تخريب شده، كوهستان و مناطق شهري(  كالس اصلي 4در نهايت 

 ) كشاورزي، كشاورزي ديم، آبي و يا كشاورزي رها شده، اراضي تخريب شده فاقد پوشش گياهي و يا داراي پوشش گياهي پراكنده
 پس از توليد كالس هاي مورد نظر در  .كالس كشاورزي و زير كالس هاي آن را نشان مي دهد2 شكل  .در تصوير تفكيك شدند

تصوير جهت تشخيص هر چه بهتر پوشش گياهي و مقايسه آن با كالس كشاورزي حاصل از طبقه بندي به روش سلسله مراتبي 
به اين ترتيب با تاكيد . يگر نيز مورد بررسي قرار گرفته است به كار گرفته شدندتعدادي از شاخص هاي گياهي كه توسط محققين د

بر شاخص هاي پوشش گياهي مختلف و توانايي آنها در تعيين مناطق داراي پوشش گياهي امكان طبقه بندي پوشش گياهي و 
نظور كليه باندهاي انعكاسي تصوير ماهواره براي اين م. ايجاد اين كالس با استفاده از شاخص ها مورد مقايسه و بحث قرار گرفت

 تبديل شده و شاخص هاي گياهي به صورت مدل در اين نرم Idrisi به فرمت قابل استفاده در نرم افزار img. با فرمت +ETMاي 
  1دول  در جليست برخي از شاخص هاي پوشش گياهي و شاخص هاي به كار گرفته شده در اين تحقيق.  افزار به كار گرفته شدند

   .داده شده استنشان 
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  شاخص هاي گياهي مورد استفاده در تحقيق : 1دول ج

  نتايج و بحث 

منبع فرمول نام انديس رديف

١ Near Inferared Ratio ( NIR) 
 TM٤/TM١ ٣ 

٢ Moisture Stress Index (MSI) 
 TM٥/TM١ ٤ 

٣ Leaf Water Content( Mid- IR-Index) 
 TM٥/TM١ ٧ 

٤ 
Contrast Reflectance in Visible and 

Near Inferared ( VNIR١) 
 

(TM٤-TM١)/(TM٤+TM١) ١ 

٥ Normalized Vegetation Index 
 (TM٤-TM٣)/(TM٤+TM٣) ٨و١

٦ Transformed Vegetation Index 
 (TM٥-TM٣)/(TM٥+TM٣) ١ 

٧ Inferared Index 
 (TM٤-TM٥)/(TM٤+TM٥) ١ 

٨ Reflectance Absorption Index 
 TM٤/(TM٣+TM٥) ١ 

٩ Modified Normalised Difference 
 (TM٤-(١٫٢*TM٣)/(TM٤+TM٣) ١ 

١٠ PD٣٢١ 
 TM٣-TM١ ٢ 

١١ PD٣١١ 
 TM٣-TM١ ١ 

١٢ PD٣٢٢ 
 (TM٣-TM٢)/(TM٣+TM٢) ١ 

١٣ PD٣١٢ 
 (TM٣-TM١)/(TM٣+TM١) ١ 

١٤ MIRV١ 
 (TM٧-TM٣)/(TM٧+TM٣) ١ 

١٥ IR٢ ( TM٤-TM٧)/(TM٤+TM٧)  ١ 

١٦ Simple Subtraction 
 TM٤-TM١ ٣ 

١٧ PVI 
 [(Rsoil-Rveg)٢ +(IRsoil –Irveg)٢]١ ١/٢ 

١٨ Green Vegetation Index 
 -٠٫٢٩ (G) -٠٫٥٦(R)+٠٫٦(IR)+٠٫٤٩(IR) ١ 

١٩ EVI 
 G*(NIR-RED)/(NIR+c١*RED-c٢*BLUE+L) ٧،٨

٢٠ SAVI 
 [NIR-RED)/(NIR+RED+L)]*(١+L) ٧،٨



 

 ٧

اصلي تحقيق مورد نظر كه بررسي پتانسيل و امكان طبقه بندي پوشش گياهي با استفاده از شاخص هاي پوشش با توجه به هدف 
نتايج حاصل از روش هاي ) 2شكل ( گياهي و سپس مقايسه آن با كالس پوشش گياهي كه با انجام طبقه بندي بدست آمده است 

  مورد مطالعه باعث وضوح پديده مال شده بر روي تصاوير در منطقه نشان داد كه برخي از شاخص هاي گياهي اعبه كار گرفته شده 
  
  
  
  
  
   

  
  
  
 
   

  سلسله مراتبي  كالس ها و زير كالس هاي كشاورزي استخراج شده به روش طبقه بندي :2شكل                          
 

 ,2IR(2),1GVI,NDVI ) 2IR(1 Leaf Water Index,در اين ميان شاخص . است شدهگياهي  هاي مختلف به ويژه پوشش

 Moister Stress Index , Modified Normalized Index, امكان تشخيص پوشش گياهي را بيش از ساير شاخص ها فراهم 
هيستوگرام كليه شاخص هاي مورد استفاده از نظر توزيع آماري متغير ها، ميانگين و انحراف معيار ) .  9 تا 3شكل هاي . ( مي كنند

  . ند و بحث قرار گرفتمورد بررسي
كه كارايي مفيد آن در بسياري از    يكي از كاربردي ترين شاخص هاي پوشش گياهي استNDVIشاخص پوشش گياهي 

 در نوسان است و ثابت شده كه -1و + 1ارزش عددي اين شاخص بين اعداد . ن مختلف گزارش شده استامطالعات توسط محقق
بنابراين با بررسي ميزان عددي اين شاخص در نرم افزار و . ن پوشش گياهي افزوده مي گرددنزديك شود بر ميزا+ 1هر چه به عدد 

نشان دهنده پوشش  كه قسمت هاي سبز رنگ داراي مقادير مثبت بزرگتري نسبت به ساير قسمت ها مي باشد 2با توجه به شكل 
 به عنوان كالس مخلوط كشاورزي و باغات در نظر  طبقه بندي تصوير ماهواره اي نيزاين قسمت ها در. گياهي انبوه تري است

اين شاخص نيز مي تواند به . به نظر مي رسد اين شاخص براي تفكيك ساير كالس هاي كشاورزي مطلوب نباشد .گرفته مي شوند
يه به  نيز تا حدود زيادي شبModified Normalized Indexشاخص . عنوان مبنايي براي مقايسه با ساير شاخص ها قرار گيرد

 مالحظه مي گردد كه اين شاخص توانايي زيادي در آشكارسازي ،2 با شكلGVIبا مقايسه شاخص گياهي .  استNDVIشاخص 
  . داردكه تا حد بسيار زيادي با نتايج طبقه بندي كالس كشاورزي در تصوير ماهواره اي مطابقت مناطق داراي پوشش گياهي دارد 

 در تعيين مناطق داراي پوشش گياهي است كه البته در برخي قسمت هاي تصوير به نيز شاخصي موثريIRشاخص پوشش گياهي
 نيز تا حدود زيادي شبيه به شاخص IR2شاخص پوشش گياهي.  ويژه در قسمت اراضي كوهستاني تداخل طيفي به چشم مي خورد

IR  صنسبت به شاختري شبياست اما به نظر مي رسد كه در برخي از قسمت ها داراي قابليت IR با مقايسه شاخص . است 
Moisture Stress و هم چنين با شاخص  2 با شكلNDVI پوشش گياهي متراكم توانايي بيشتري دارد اين شاخص در تشخيص .

                                                 
١- Green Vegetation Index 
٢- Inferared Index 
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 . براي تعيين پوشش گياهي در منطقه مورد مطالعه مي باشند نيز از شاخص هاي مناسبLeaf Water Index شاخص 
مشخص شد كه كارايي اين شاخص ها در تعيين ) 4،3،2( با مقايسه اين شاخص ها با تصوير ماهواره اي و با تر كيب رنگي كاذب 

نزديك به كار ن قرمز علت اين مساله مربوط به وجود باند مادو. مناطق داراي پوشش گياهي بيش از بقيه شاخص ها مي باشد 

 IR1شاخص پوشش گياهي  : 7 شكل 

Laef  Water Indexشاخص پوشش گياهي : 6 شكل  

 NDVIشاخص پوشش گياهي : 3شكل

 IR2شاخص گياهي: 7شكل 

 GVIشاخص پوشش گياهي: 4شكل 

 IR1شاخص گياهي: 5شكل

 Modified Normalized Indexشاخص گياهي: 9شكل 

Moisture Stress Indexهيشاخص گيا: 8شكل 
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 زيرا گياهان سبز بيشترين ميزان انعكاس را در اين باند داشته و بنابراين در مطالعات پوشش .باشدمي گرفته شده در اين شاخص ها 
همه اين شاخص ها در شرايط ويژه اي به خوبي پوشش گياهي را آشكار خواهند ساخت زيرا هميشه . دنگياهي نقش مهمي دار

موجب بروز اشكاالتي مي گردد كه الزم است اين شاخص ها تغيير كنند و يا روش هاي جديد تري مورد آزمون قرار شرايط محلي 
 بر قابليت آشكارسازي پوشش گياهي در تمامي شرايط نبوده و حتي ممكن است يبنابراين مناسب بودن يك شاخص دليل. گيرند

تشخيص داده نشده اند در شرايط محيطي ديگر كامال مناسب گياهي ساير شاخص هايي كه در اين مطالعه براي تشخيص پوشش 
  . مناسب باشند

  
  نتيجه گيري 

 و و غيره CO2اعمال سيستم هاي كشت و خاك ورزي نقش به سزايي در آلودگي هاي زيست محيطي چون افزايش از آنجائيكه 
 گياهي در زمين هاي كشاورزي و مرتعي در هر كيفيت و تخريب خاك ها و آب هاي سطحي و زير زميني دارند، از طرفي پوشش

منطقه در ارتباط مستقيم با اعمال مديريت هاي صحيح زراعي، آب و خاك است استفاده از تصاوير ماهواره هاي در اين خصوص 
ت مناسب بنابراين اين روش راهكاري اس. نگي بهره برداري و مديريت هاي اعمال شده در اين رابطه داردواطالعات دقيقي از چگ

جهت بازنگري در مديريت هاي به كار گرفته شده و جلوگيري و كنترل آلودگي هاي زيست محيطي ، تخريب خاك و منابع آبي 
  .به بخش كشاورزي مربوط مي گردد درصد مصرف آب 75محدود در كشورمان كه حدودا 

بنا بر ، هستندر هر موقعيتي و براي هر تصوير داراي مزايا و معايبي دشاخص هاي به كار گرفته شده هر كدام از بنابراين  
در انجام اين امر توجه به انتخاب مناسب ترين روش با توجه به مشخصات سنجنده ها، موقعيت و خصوصيات منطقه  ،اين

 ي روش براي تمامي موقعيت هايك انتخاب دقيق با اين حال .ضروري استو هدف از مطالعه انواع پوشش هاي گياهي 
 را كه بتواند باالترين دقت را در بر داشته باشد يبهترين و مناسب ترين روش  بود و الزم است تابسيار دشوار يكارمناسب 
   .نمودانتخاب 

  
  : سپاسگزاري 

  .بدين وسيله از همكاري صميمانه مركز سنجش از دور دانشگاه فردوسي مشهد تشكر و قدرداني مي گردد
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