
66 

 
 

  1389 بهار، مهفت، شماره مچهاراندیشه جغرافیایی، سال 
 

 

 
 انـدیشــه جغــرافـیایــی             

 1389 بهار ،مهفت، شماره مچهارسال             

  دانشگاه زنجان                        

 49مقاله شماره                         

      Geographic Notion 

       Vol.7. Spring 2010 
         Zanjan University                  

              No. 49 

 

 

 

 

 برآورد سطح پوشش گیاهی با استفاده از شاخص های مختلف تصاویر ماهواره ای

 نندجس-در حوضه قشالق NDVIو مقایسه ی آنها با شاخص جهانی  
 

 3ستار کریمی، 2غالب بابایی، 1 سید حسین میرموسوی

 

دهیچک  

بیعی، ابع طاز داده های ماهواره ای در بررسی من درطول دو دهه گذشته، استفاده ازشاخص های گیاهی حاصل

 .ه می شوندمحاسب شاخص های گیاهی با استفاده از تعدادی باند مناسب. خشکسالی و... اهمیت  زیادی پیدا کرده است

ر العه رفتامط .دمعموال دو باند قرمز و مادون قرمز نزدیک، جهت تهیه شاخص های مختلف پوشش گیاهی به کار می رو

ی، شاورزنی پوشش گیاهی، مدلسازی آب و هوایی، طبقه بندی پوشش گیاهی در سطح جهانی، پایش محصوالت کزما

ز جمله انی امطالعات بیابان زدایی و خشکسالی، حفاظت محیط زیست، بررسی تعادل میزان انرژی و آب در سطح جه

ف در ی مختلبه منظور مقایسه نتایج حاصل از شاخص هاکاربردهای شاخص های پوشش گیاهی است. در این مطالعه، 

 DVI,IPVI,RVIبرای حوضه مورد مطالعه، استخراج و با شاخص های، NDVIپایش تغییرات پوشش گیاهی، شاخص

 SAVI و RVI، شاخص NDVIمقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نزدیکترین شاخص به  SAVIو 

 ارند.دخص های دیگر نیز نتایج نزدیک به هم داشته ولی اختالف نسبتا زیادی با شا  IPVIو   DVIمی باشد و دو شاخص 
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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 

: 2002، 1)دابروسکا و همکاران رح شده استخشکسالی و تعیین مقدار توان گیاهان مط

 2شاخص نرمال شده اختالف پوشش گیاهی ،یکی از مؤثرترین شاخص ها(. 1113

)NDVI( که نخستین بار توسط تکر به عنوان شاخص  (835: 1996، 3)جنسن می باشد

 NDVIشاخص (. 130: 1979، 4)تکر سالمت تراکم پوشش گیاهی مطرح گردید

به طور گسترده ای برای ارزیابی پوشش گیاهی،  AVHRR 5ای برگرفته از داده ه

 کشاورزی و تشخیص خشکسالی مورد استفاده قرار گرفته است برآورد محصوالت

 NDVIبزرگی  (.1025: 1998و همکاران،  7و مولین 320: 1993، 6)بِنِدیت و همکاران

های سنجنده به سطح فعالیت فتوسنتز در پوشش گیاهی ارتباط دارد. یکی از مزیت 

MODIS  برAHVRR  این است که برای ثبت تغییرات پوشش گیاهی حساس تر

و همکاران،  8)هوته است و دقیق تر می تواند شرایط پوشش گیاهی را پیش بینی کند

، RVI از دیگر شاخص های پوشش گیاهی می توان به شاخص های(. 105: 1999

IPVI ،DVI  وSAVI .اشاره نمود 

فی در مطالعات مختل، NDVIاری از تصاویر ماهواره ای و شاخص در زمینه برخورد

 د :نمو سراسر جهان انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره

                                                 
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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 NOAA/AVHRR(، با استفاده از داده های ماهواره ای 2003و همکاران ) 1سو

شاخص رطوبت  ارتباط رطوبت خاک با این داده ها را ارزیابی نمودند. همچنین از

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.

ای سنجش از (، در مطالعه خود ، با استفاده از داده ه2004و همکاران ) 2تنکابیل

پایش کردند. آنها در مناطق مورد بررسی  ،پوشش گیاهی را در جنوب غرب آسیا،دور

از دو شاخص اختالف نرمال ، خود شامل افغانستان، پاکستان و قسمت های غربی هند 

 ( و شاخص شرایط گیاهی  استفاده نمودند. NDVIشده پوشش گیاهی )

  4یاهی را در استان کاراناتاکایسطح پوشش گ،(، در مطالعه خود2006) 3شارما

طی  ،کشور هند با دو روش ارزیابی نمود. وی در این مطالعه، خود از داده های بارش

برای محاسبه شاخص بارش استاندارد و از  1970-2003دوره آماری مربوط به سال های 

جهت محاسبه شاخص شرایط گیاهی  NOAA/AVHRR/NDVIتصاویر ماهواره 

نموده است. در نهایت دو روش را با هم مقایسه نموده و به این نتیجه در هند استفاده 

 بیشتر است. NDVIرسید که دقت شاخص 

واره با استفاده از داده های ماه ،(، در مطالعه خود2006وایسنت و سرانو )

NOAA/AVHRR/NDVI سطح تولید محصوالت گندم و جو را در یکی از

ای های ماه ی بریا( پیش بینی کردند. این پیش بینمناطق خشک اروپا )دره  ابرودر اسپان

ین  اد که اان دانجام شده است. نتایج این مطالعه نش ،فوریه و ماه های قبل از برداشت

 ع شود.د واقمفی، پیش بینی ها ، می تواند برای مدیریت تولید محصول در سطوح داخلی 

                                                 
1. Su 

2. Thenkabail 

2.  Sharma 

3. Karanataka 

4. Liu and Wu 
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ه از سنجنده برگرفت NDVI(، با استفاده از شاخص های 2008) 1لیو و وو

MODIS، خشکسالی 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.

ز ماهواره های بدست آمده ا NDVI(، از شاخص 2009و همکاران ) 2گوویا

SPOT4   وSPOT5  برای بررسی وسعت، شدت و تداوم خشکسالی طی سال های

در سراسر کشورپرتقال استفاده کردند. شدت حادثه خشکسالی بر اساس  2006تا  1999

شرایط خشکسالی بر روی پوشش گیاهی تعیین گردید. در دهه های گذشته خشکسالی 

 شناسایی شد.  2005ین آن در سال و مخصوصاً مهم تر 2002، 1999های سال 

(، سطح زمین های کشاورزی را با استفاده از شاخص 2009) 3فانک و بود

MODIS/NDVI در زیمبابوه بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که این شاخص

 مناسب است. ،برای پایش برای برآورد سطح زیرکشت محصوالت

( 2009و همکاران ) 4به مطالعات جیناز جمله مطالعات دیگر در این زمینه می توان 

هند، یوهاس و  6در ایالت هایانا 2009و همکاران ) 5مورثی ،در مناطق غربی هند

( در شرق حوضه 2008) 8وی مین و همکاران ،( در شمال غربی آمریکا2009) 7سودری

و  1ایکسآی، چین 11( در استان  هنان2008و همکاران )10ون جیانگ ،چین 9سیچون

 ( در چین اشاره نمود.2007همکاران )

                                                 
 
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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وشش ای پدر سال های اخیر استفاده از قابلیت های تصاویر ماهواره ای و شاخص ه

مورد توجه محققان و سازمان های مختلف در سطح  NDVIگیاهی به خصوص 

شکسالی را خ( در مطالعات خود، 1380کشورمان نیز بوده است. به عنوان نمونه چنار )

فاده با است 1998 -2000شرقی، غربی و اردبیل طی سال های  در استان های آذربایجان

ص ارزیابی نمود. در مطالعه وی، نتایج محاسبه شاخ NOAA/AVHRRاز تصاویر 

NDVI ا ی رارزیابی زمینی خسارت خشکسال ،در مورد تغییرات تراکم پوشش گیاهی

بایجان آذر در استان آذربایجان شرقی تأیید کرده و نتایج بدست آمده به استان های

گی های ارندبغربی و اردبیل نیز تعمیم داده شد. همچنین در این تحقیق اثبات شد که 

ز برو فصلی مخصوصاً زمستانی که بصورت برف هستند، نقش زیادی در بروز یا عدم

 خشکسالی دارند.  

ر سال (، برای بررسی کمّی و کیفی خشکسالی در ایران د1381کبیری و آبکار ) 

آن  ان دهندهاز مدل بارندگی استفاده کردند. بررسی ها نش ،میالدی 1995 و 1993های 

 NDVIبود که رابطه خطی بین مقادیر تجمعی بارندگی و مقادیر میانگین شاخص 

 وجود دارد.

خص پوشش با استفاده از نقشه شا، ( در مطالعات خود 1385احترامیان و همکاران)

 AVHRRسنجنده  2و  1زدیک باند های گیاهی کل کشور و داده های مادون قرمز ن

اهی میالدی ، ابتدا وضعیت پوشش گی 2000تا  1998در سال های  NOAAماهواره 

ی از گیر کشور را مورد بررسی قرار دادند. سپس جهت بررسی دقیق خشکسالی با بهره

ر کشو هم پوشانی دو تصویر شاخص پوشش گیاهی، نقشه تغییر دو ساله پوشش گیاهی

 ردند. را تهیه ک

( در مطالعه خود از آمار بارندگی ماهانه و روزانه ایستگاه های استان 1384جلیلی )

 NOAA/AVHRRو از تصاویر ماهواره ای  SPIتهران جهت محاسبه شاخص های 

استفاده نمود. در این مطالعه پس از  VCI ،NDVIجهت محاسبه شاخص هایی مانند 

                                                                                                                        
1. Xi 
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با استفاده از روش رگرسیون خطی  ،یاستخراج شاخص های هواشناسی و ماهواره ا

تحلیل آماری روی نتایج انجام گرفته است. نتایج مطالعه وی نشان داد که شاخص  ،ساده

SPI  ضرایب 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 

 همبستگی بهتری را نشان دادند. ،ماهه در بیشتر مواردسه 

صاویر تفاده از (، در مطالعه خود، خشکسالی را در استان اصفهان با است1386باعقیده )

ارزیابی نمود. بررسی رابطه  SPIو شاخص  NDVINOAA/AVHRR/چند زمانه 

ی ، شاخص ماهواره اSPIبین شاخص ها نشان داد که از بین سری های مختلف 

NDVI  باSPI یر ر مقادسه ماهه همبستگی بهتری را نشان می دهد و روند تغییرات د

اخص شدر دوره آماری مشترک، نسبت به مقادیر محاسبه شده  SPIمربوط به شاخص 

 ، از هماهنگی کمتری برخوردار است. NDVIماهواره ای 

 طی سال های NDVIو  SPI(، از دو شاخص 1387محمود زاده و همکاران )

ایت ررسی خشکسالی در منطقه فریدون شهر استفاده نموده و در نهبرای ب 1998 -2003

صاویر ین تباین دو شاخص را با هم مقایسه نمودند. نتایج این مطالعه نشان داد که 

NDVI  ماه های آوریل و می وSPI ناداری ماه های دسامبر و ژانویه  همبستگی مع

ژاد و ننایی در این زمینه می توان به مطالعات ثوجود دارد. از جمله مطالعات دیگر 

طاهر زاده  ،( در شمال شهر اهواز1387جوادنیا و مباشری ) ،در مشهد (1387همکاران )

ن و شمسی ( در شمال غرب ایرا2008باجگیران و همکاران ) ،( در حوضه میناب 1385)

 ( در دشت های مرکزی ایران اشاره نمود.2008پور و همکاران )

ورد ین مطالعه سعی شده است تا با به کارگیری شاخص های مختلف در برآدر ا

ا هم ه بررسی و مقایسه نتایج روشها بسنندج نسبت ب-سطح پوشش گیاهی حوضه قشالق

 اقدام و شاخص مناسب معرفی گردد.
 منطقه مورد مطالعه
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در  ومنطقه مورد مطالعه حوضه قشالق سنندج می باشد که در شمال شهر سنندج 

قشالق  ع شده است. در پایین دست این حوضه، دریاچه و سددیواندره واق-مسیر سنندج

ی باشد دج مو جود دارد که آب مزارع کشاورزی منطقه و نیز تامین کننده آب شهر سنن

 (. 1)شکل 

 
 :نقشه موقعیت جغرافیایی حوضه قشالق سنندج1شکل شماره 

 

 و روشها داده 

چهارم  مربوط به تاریخ ETMطالعه تصویر سنجنده +داده مورد استفاده در این م

 حوضه قشالق سنندج می باشد.2002ژوئن 
 روشها

 NDVIشاخص -

 و ترین دقیق یکی از عنوان به انعکاسی دور از سنجش بوسیله گیاهی پوشش ارزیابی

 ارتباط این است. در شده خشکسالی شناخته شرایط پایش جهت روشها کارآمدترین

 مناطق جهت(NDVI) گیاهی پوشش شده اختالف نرمال خصشا نظیر هایی شاخص

 گیاهی پوشش مدت دراز و لحظه به لحظه وضعیت نشان دهنده که آمده بدست مختلف

شاخص اختالف پوشش گیاهی نرمال شده که از معروفترین و ساده  مناطق است. این در

، تکر 1967ترین و کاربردی ترین شاخص های شناخته شده تاکنون می باشد. در سال 
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این شاخص را به عنوان شاخص سالمت و تراکم پوشش گیاهی مطرح کردکه رابطه آن 

 (.780: 2004، 1)ثِنکابیال به صورت زیر می باشد

 (1     )                                                         

زدیک مادون قرمز ن( و Redاین شاخص از تقسیم اختالف مقادیر باندهای قرمز)

(NIR .بر مجموع آن ها به دست می آید )س ر اسااز آنجایی که شاخص های گیاهی ب

عکس ا منخواص طیفی گیاهان طراحی شده اند، در نتیجه مقادیر بدست آمده از آن ه

 خصشارد ی باشند. در مومکننده انبوهیِ پوشش گیاهی در محدوده پیکسل مورد نظر 

هی تنک و ( برای مناطق گیا05/0تا  1/0ط به گیاهان بین )مقادیر مربو NDVIگیاهی

برای مناطق  (6/0تا  7/0( برای مناطق گیاهی معمولی و نیمه متراکم و )1/0تا  6/0)

منفی می  NDVIگیاهی بسیار متراکم و انبوه می باشند. آب، برف و یخ دارای مقادیر 

عموماً دارای  ند و ابر ها نیزمی باش 05/0باشند. خاک ها نیز دارای مقادیر کمتر از 

 برابر صفر می باشند. NDVIمقادیر

ن بیشترین حساسیت را به تغییرات پوشش گیاهی دارد. البته ای NDVI شاخص

 ی راشاخص در مناطق با پوشش کم در مقابل اثرات خاک و اتمسفر حساسیت متوسط

ستفاده ص این شاخنشان می دهد. ولی عموماً به دلیل محاسبات ساده بطور وسیعی از ا

 می شود. 

 
 RVIشاخص -

شاخص پوشش گیاهی استاندارد شده از شاخص های مبتنی بر نسبت است که اولین 

به منظور کاهش اثرات آلبدو تهیه شد. دامنه تغییرات  2توسط جردن 1969بار در سال 

آن از صفر تا بی نهایت و شیب خط برابر یک است و به ندرت برای تهیه نقشه های 

شش گیاهی از آن استفاده می شود. این شاخص اگر چه کمتر به عنوان شاخص پو

                                                 
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 

 (:3: 1120و همکاران،  1)نیوکومر محاسبه می شود

 (2                                                                      )                                                    

 2د )بان به ترتیب میزان بازتابندگی در باند های مادون قرمز نزدیک Rو  NIRکه

 ( می باشند.  MODISجندهسن 1( و باند قرمز )باند MODISسنجنده 

رای بک و با توجه به ویژگی های طیفی مواد، مقدار این شاخص برای آب کمتر از ی

کل از  . درخاک بیشتر از یک است. دامنه مقادیر آن از صفر تا بی نهایت قرار دارد

بدأ شاخص های مبتنی بر نسبت بوده و خطوط هم مقدار پوشش گیاهی در منطقه م

 د. گذر نند و خط خاک در آن شیب برابر یک داشته و از مبدأ میتقارب پیدا می ک

 
 DVIشاخص -

(، 1992) 2شاخص پوشش گیاهی تفاضلی که اولین بار توسط اوریت و ریچاردسون

 پیشنهاد شد، از کسر کردن مقادیر انعکاس باند قرمز از باند مادون قرمز بدست می آید

  (:91: 2010و همکاران،  3)هاجمتسیس
 (3  )                                                                                                      

رای با توجه به منحنی بازتاب های پوشش های عمده زمین، مقدار این شاخص ب

ن ار آپوشش گیاهی بیشتر بوده درحالی که برای آب منفی و برای خاک و سنگ مقد

 + قرار دارد.255 و -255دیک به صفر است. دامنه آن در محدوده نز

 
 IPVIشاخص -

                                                 
2. Newcomer 

1. Everitt and Richordson 
2. Hadjimitsis 
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این شاخص را معرفی نمود. او دریافت که کسر نمودن  1990در سال  1کریپن     

نامناسب است و این شاخص را به عنوان  NDVIانعکاس باند قرمز در صورت کسر

شش گیاهی درصد مادون راهی جهت بهبود سرعت محاسبات پیشنهاد نمود.شاخصپو

قرمز نیز از شاخص های مبتنی بر نسبت است. مزیت این شاخص این است که مقادیر 

را برطرف می کند. شیب خط خاک در آن یک بوده و با فرمول زیر  NDVIمنفی

 (:91: 2010)هاجمتسیس و همکاران، محاسبه می شود

 (4                     )                                                                 

 

 SAVIشاخص -

ی این شاخص میانه ای از شاخص های مبتنی بر نسبت و شاخص های عمود     

مامی تنه  است. به این معنی که خطوط طیفی گیاهان نه موازی با خطوط خاک هستند و

اند ببین  در فضای طیفیپیکسل ها از یک نقطه همگرایی می گذرند. به این صورت که 

ای هاخص های قرمز و مادون قرمز در محدوده ای که ارقام منفی هستند، به صورت ش

  نند.کمبتنی بر نسبت و در محدوده ارقام مثبت مانند شاخص های عمودی عمل می 

SAVI  از بهترین شاخص های پوشش گیاهی است. در این شاخص برای نواحی

استفاده می  Lروشن خاک های مختلف از فاکتور  جهت تصحیح زمینه های تیره و

برای نواحی با  L=0ما بین صفر و یک متغیر است به نحوی که  Lشود. مقادیر فاکتور 

انتخاب می  L=0/5تراکم پوشش گیاهی متوسط و آب و هوای نیمه مرطوب معتدل 

و شیب خط خاک برابر یک می  -1+ و 1بین  SAVIشود. دامنه تغییرات شاخص 

 (:5: 2010، 2)کوشال د و بصورت زیر محاسبه می گرددباش
 

 (5             )                                                                                 

                                                 
1. Crippen 
1. Koshal 



76 

 
 

  1389 بهار، مهفت، شماره مچهاراندیشه جغرافیایی، سال 
 

ل کننده فاکتور تعدی Lباند مادون قرمز سنجنده و  NIRباند قرمز و  Rکه در آن

 خاک می باشد.

 
 یافته ها

نگ رر تصاویر تهیه شده بر مبنای شاخص های مورد مطالعه، پوشش گیاهی با د

ه از مناطقی ک NDVIنمونه از روی تصویر 20سفید مشخص شده است. با انتخاب 

 ENVIیطکامال پوشیده از پوشش گیاهی اند برای مقایسه با شاخص های دیگر به مح

 (.7ات2ل هی به عمل آمد)شکمنتقل شد و همپوشانی این نمونه ها با شاخص ها ی گیا

 
 ندجحوضه قشالق سن 2002مربوط به تاریخ چهارم ژوئن  ETM: تصویر کاذب سنجنده +2شکل 

 نشان دادNDVIبررسی میزان پوشش گیاهی حوضه مورد مطالعه بر مبنای شاخص

قریبا ت 2002که میزان پوشش گیاهی موجود در حوضه قشالق سنندج در چهارم ژوئن 

ربع پوشش مکیلومتر  254500تر مربع می باشد که از این میزان، حدود کیلوم 974400

ربع کیلومترم 284400کیلومتر مربع پوشش گیاهی متوسط و  435500گیاهی خوب، 

 (.3پوشش گیاهی ضعیف را به خود اختصاص داده است)شکل 
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 IPVIبرآورد های حاصل از بررسی میزان سطح پوشش گیاهی بر مبنای شاخص

ن ر بیده این شاخص پایین ترین میزان را در تخمین سطح پوشش گیاهی نشان داد ک

ن شاخص های دیگر دارد به طوری که میزان کل پوشش گیاهی حوضه بر اساس ای

یلومتر ک 243600کیلومتر مربع تخمین زده شد که از این میزان،  9/971092شاخص 

 9/316992وسط و کیلومتر مربع پوشش گیاهی مت 410500مربع، پوشش گیاهی خوب، 

 ده بهشمیزان اختالف سطح کل برآورد  کیلومتر مربع پوشش گیاهی فقیر می باشد.

بل کیلومتربع می باشد که نسبتا قا NDVI ،1/3307 وسیله این شاخص با شاخص

این  ی درمالحظه  بوده و حاکی از  تفاوت های معنی دار در نوع تفکیک پوشش گیاه

 (.4شد )شکل می با NDVIشاخص نسبت به شاخص

 
ق حوضه قشال 2002مربوط به تاریخ چهارم ژوئن  ETMتصویر سنجنده + NDVI: شاخص 3شکل 

 سنندج

مربوط به ETMتصویر سنجنده+RVIارزیابی میزان پوشش گیاهی بر مبنای شاخص

حوضه قشالق سنندج نیز نشان دهنده آن است که مساحت  2002تاریخ چهارم ژوئن 

کیلومترمربع می باشد.تفریق نوع پوشش گیاهی بر  4/972865کل پوشش گیاهی حوضه 

کیلومتر مربع پوشش گیاهی خوب،  248500اساس این شاخص نیز نشان داد که حدود 
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کیلومترمربع پوشش  4/289865کیلومتربع مربع پوشش گیاهی متوسط و  434500

به  گیاهی ضعیف می باشد.بررسی اختالف بین سطح برآورد شده با این شاخص نسبت

کیلومترمربع می  6/1534نشان داد که اختالف بین این دو شاخص NDVIشاخص 

باشد که در بین سایر شاخص های مورد مطالعه کمترین میزان اختالف را با شاخص 

 (.5مذکور دارد)شکل 

 
حوضه قشالق  2002مربوط به تاریخ چهارم ژوئن  ETMتصویر سنجنده + IPVI: شاخص4شکل 

 سنندج

در حوضه مورد DVIیزان پوشش گیاهی محاسبه شده بر اساس شاخصارزیابی م

د که از کیلومترمربع می باش 5/971707مطالعه نشان داد که کل پوشش گیاهی حوضه 

بع مربع کیلومتر 430100کیلومتر مربع پوشش گیاهی خوب،  244200این میزان حدود 

ایسه می باشد.مق کیلومترمربع پوشش گیاهی ضعیف 5/297407پوشش گیاهی متوسط و 

 از نظر سطح کل برآورد شده نشان دهندهNDVIاختالف بین این شاخص و شاخص

 کیلومتر مربع می باشد.  4/2692اختالف نسبتا باالیی در حدود 

ن ایج این نتمقایسه این شاخص با سایر شاخص های مورد مطالعه نشان دهنده تشابه بی

 (.6خص ها است )شکل و اختالف فاحش با سایر شاIPVIشاخص با شاخص

تصویر
PVI 
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هی محاسبات انجام شده بر روی تصویر انتخابی در برآورد سطح کل پوشش گیا

ی نشان داد که میزان کل پوشش گیاه SAVIحوضه قشالق سنندج بر مبنای شاخص

 کیلومتر مربع می باشد . 5/972607حوضه 

 
ق حوضه قشال 2002مربوط به تاریخ چهارم ژوئن  ETMتصویر سنجنده + RVI: شاخص 5شکل 

 سنندج
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الق حوضه قش 2002مربوط به تاریخ چهارم ژوئن  ETMتصویر سنجنده + DVI: شاخص  6شکل 

 سنندج

 

 ه درکنتایج حاصل از تفریق تصاویر جهت تشخص نوع پوشش گیاهی نیز نشان داد 

ربع کیلومتربع م 431200کیلومتر مربع پوشش گیاهی خوب،  244800مجموع حدود 

کل کیلومترمربع پوشش گیاهی ضعیف می باشد)ش 5/296607متوسط و  پوشش گیاهی

لومتر کی 4/1792نیز  NDVI(.میزان اختالف سطح برآورد بین این شاخص با شاخص7

 NDVIنزدیکترین تشابه نتیجه را با شاخص RVIمربع می باشد که بعد از شاخص

 (.8دارد)شکل 
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 حوضه 2002به تاریخ چهارم ژوئن مربوط  ETMتصویر سنجنده + SAVI: شاخص  7شکل 

 قشالق سنندج

 ث و نتیجهبح

واع ز انابه منظور ارزیابی دقیق تغییرات پوشش گیاهی، بایستی تصور صحیحی     

 ضاییفشاخص های پوشش گیاهی و انتخاب مناسب آنها وجود داشته باشد. مشاهدات 

ا بطالعات افت ریق دریادارای پتانسیل الزم در این زمینه می باشد. بدین صورت که از ط

ه بدیک قدرت تفکیک مکانی و زمانی در سطح وسیعی از زمین و به صورت دریافت نز

سنجش  لوژیزمان واقعی، امکان پایش روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تکنو

یکسل پهر  از دور بر اساس بازتابندگی طیفی در باندهای مختلف و امکان محاسبه در

 مد.فراهم خواهدآ
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 : نمودار مقایسه شاخص های پوشش گیاهی مورد مطالعه با هم 8شکل 

هان میالدی بر اساس اختالف رفتار گیا 1970شاخص های پوشش گیاهی در دهه  

یر زه عمده گرو نسبت به باند های قرمز و مادون قرمز توسعه پیدا کردند و در کل به دو

 تقسیم بندی می شوند:

 و یا شیب پایهشاخص پوشش گیاهی نسبتی  .1

 و یا فاصله پایه 1شاخص پوشش گیاهی عمودی .2

 در شاخص های مبتنی بر شیب در منحنی های طیفی گیاهی یکسری نقاط     

اند بوده همگرایی وجود دارد. اگر این نقاط خطی فرضی به پیکسل مورد نظر در محد

ز ا قرمز و مادون قرمز وصل شود، می توان از شیب این خط جهت محاسبه برخی

یر خطی ه، غشاخص های گیاهی استفاده کرد. در نتیجه فرمول تمام اندیس های این دست

ا هو ... از این جمله شاخص  NDVI ،RVI ،SAVIو نسبتی می باشد. شاخص های 

 هستند.

در اندیس های گیاهی از نوع دوم، تفسیر ویژه اندیس های گیاهی بر پایه فاصله 

 (h)ر نمودار طیفی قرمز در برابر مادون قرمز عمودی یک نقطه خاص از خط خاک د

                                                 
1 Orthogonal   
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می باشد، در نتیجه فرمول این اندیس ها خطی است. از اندیس های این نوع نیز می توان 

 و .... اشاره کرد.  DVI،PVI ، WPVIبه اندیس گیاهی اختالفی

من میزان موفقیت در کشف تغییرات پوشش گیاهی بوسیله سنجش از دور ض     

تر های اراماینکه بستگیبه توانایی در تعیین نوع پوشش گیاهی، مرحله رشد و دیگر پ

ص اکولوژیک از پوشش گیاهی منعکس شده دارد تا حدود زیادی به انتخاب شاخ

ز این ااصل مقایسه بین نتایج ح مناسب در پایش تصاویر نیز وابسته است.از این نظر

ان ا نششاخص ها بر روی یک تصویر یکسان می تواند میزان تفاوت ها و تشابهات ر

ساس در ین اداده و در تصمیم گیری برای انتخاب درستِ محققین، موثر واقع شود. برا

ایش که از معروفترین و پر کاربردترین شاخص ها در پ NDVIاین مطالعه شاخص 

 RVI ،SAVIوشش گیاهی براساس تصاویر ماهواره ای است با دو شاخص تغییرات پ

ب از شاخص های عمودی انتخا DVI،PVIاز شاخص های بر پایه شیب و دو شاخص 

و در  RVIص و نتایج آنها با همدیگر مقایسه شد.نتایج این مطالعه نشان داد که شاخ

ین اارند. میزان د NDVIتشابه نسبتا زیادی با شاخص  SAVIمرتبه بعدی شاخص 

 RVIنسبت به  NDVIاختالف از نظر درصد مساحت محاسبه شده بوسیله شاخص 

الی که درصد برآورد گردید در ح 19/0نیز  SAVIدرصد و برای شاخص  16/0تقریبا 

 34/0حدود  IPVIدرصد و برای شاخص  28/0حدود DVIاین اختالف برای شاخص 

ی برا SAVIو  RVIود که شاخص های بود. بنابراین می توان چنین استنباط نم

 ند.شاخص های مناسبی می باش NDVIمحاسبه تغییرات پوشش گیاهی بعد از شاخص 
 

 

 

 

 

 

 



84 

 
 

  1389 بهار، مهفت، شماره مچهاراندیشه جغرافیایی، سال 
 

 

 منابع

 علیرضا شهابفر، سید محمد جعفر ناظم السادات،و  احترامیان، کوروش .1

ف پیش بینی شرایط خشکسالی با استفاده از شاخص نرمال شده اختال(.1385)

ی ، سازمان نقشه بردار82در ایران، همایش ژئوماتیک (NDVIپوشش گیاهی )

 صفحه. 11کشور، 

ستفاده از ابررسی و پایش خشکسالی های استان اصفهان با (.1386) باعقیده، محمد، .2

و سیستم اطالعات NDVI، شاخص NOAA/AVHRRتصاویر چندزمانهای

 .رانهت(، رساله دکترای اقلیم شناسی ، دانشگاه تربیت معلم، GISجغرافیایی)

رث ، کیومصدر آبادی حقیقیرضا  امیررضا شاه طهماسبی،و  ثنایی نژاد، سید حسین .3

ده د با استفامطالعه تغییرات طیف بازتابی مزارع گندم در مشه(. 1387)کالرستانی، 

 .11-19، 45، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، MODISاز تصاویر 

یش اره ای و هواشناسی در پامقایسه شاخص های ماهو(.1384) جلیلی، شیدا، .4

جش از د سنخشکسالی ها )مطالعه موردی: استان تهران(، پایان نامه کارشناسی ارش

 .، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانGISدور و 

پیش  برای NDVIارتقاء شاخص (. 1387)محمد رضا مباشری، و  جواد نیا، اسالم .5
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