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 عنوان طرح پژوهشی: 

 الهای سنجش از دور در ارزیابی پوشش گیاهی منطقه خلخترین شاخصمناسبارزیابی 

 اردوان قربانیمجری طرح: 

 اباذر اسمعلی عوری؛ وندامير ميرزایی موسیهمکار طرح: 

 مرتع و آبخیزداریگروه  دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

 ؛هیارزیابی پوشش گيا ؛پوشش گياهیهای شاخص ؛هاشاخص ؛سنجش از دور های کلیدی:واژه

 IRSو  +ETM؛ TM؛ لندست؛ خلخال؛  استان اردبيل
شاخص با آزمون  30به منظور بررسی ميزان كارایی  این بررسی در سطح شهرستان خلخال

در ارزیابی و تهيه نقشه به صورت كامل مورد توجه قرار گرفته تا  NDVIشاخص همبستگی و 

نظير تغييرات فصلی و فنولوژیکی سه تصویر از سه  یمسائل. با رعایت ارزیابی شودپوشش گياهی 

 +ETM( تصویر لندست TM 30/09/1987 (08/07/1366 ،)2لندست تصویر ( 1: سنسور شامل

IRS P6LISSIII 26/05/2008 (06/03/1387 )( تصویر 3( و 07/05/1381) 29/07/2002

زی توپوگرافيکی پرداش تصاویر شامل اصالح هندسی و رادیومتریکی و نرمال سا . پيشانتخاب گردید

های صحرایی به دو طریق بررسی صحت و دقت استخراج و با نمونه NDVIهای انجام و سپس نقشه

شاخص انتخابی با آزمون همبستگی  30در مرحله دوم  قرار گرفت. و ارزیابی همبستگی مورد آزمون

هایت طرح اوليه طبقه بندی پوششی سطح زمين و آزمون همبستگی با استفاده بررسی گردید. در ن

نتایج قابل قبولی شاخص  برنتایج نشان داد: هر چند كه شواهدی از سنجنده هندی انجام گرفت. 

. همچنين ارزیابی صحت و دارد، ولی نتایج كمی نقشه ها با مقادیر واقعی اختالف زیادی وجود دارد

همبستگی  هباشند. در نهایت نتيجنشان داد كه نتایج قابل قبول نمی( NDVI) دقت نقشه توليدی

های استخراج داری بين دادهنشان داد كه همبستگی معنینيز های سطح زمين تک پوششبين تک



 

 NDVIشده از تصویر برای مناطق نمونه برداری زمينی وجود ندارد. در مجموع استفاده از شاخص 

-در روال روتين آن در سطح شهرستان خلخال و مناطق مشابه آن كارایی الزمه را برای تهيه نقشه

 11در كل شاخص با آزمون همبستگی نشان داد  30نتایج بررسی های پوشش گياهی ندارد. 

 NDVI ،SAVI ،TVI ،MSI ،MND ،PD321 ،PD322 ،PD312، IPVI، IRONشاخص 

OXIDE  وMIR شاخص  10 .نداردهای زمين همبستگی با هيچيک از پوششTNDVI ،RDI 

، PD311 ،NIR ،RA ،IR1 ،MSR ،MINI، IR2 ،MIRV1 زمين های تنها با یکی از پوشش

 ،DVI ،VNIR1، MIRV2،VI3 ،PVIهای شاخص. داردداری و با یک سنجنده ارتباط معنی

VI2، VI1 ، VNIR2 وNLI   دو  .داری داردمعنیبا بيش از یک واحد رویشی و سنجنده رابطه

نتایج مرحله اوليه طبقه  .شدندهای این مرحله معرفی بهترین شاخص  NLIو VNIR2شاخص 

و  TMبهترین و سپس  IRSهای پوششی نيز مطلوب نبوده است. در بين سه سنجنده، واحد

است. كارایی در این تحقيق نشان داده در بررسی پوشش زمين شهرستان خلخال  +ETMدرنهایت 

 NDVIتر تکرار گردد. در تهيه نقشه با استفاده از ای بيشتر و مناسبهبهتر است این نتایج با داده 

در سطوح هر واحد  هاشاخص های رویشی تفکيک و سپسواحد Segmentationابتدا بر اساس 

 اعمال گردد.

 

  



 

 

 

 فصل اول: کلیات و مرور منابع 

 مقدمه .1-1

هنگام  به هایداده به دسترسی ایناحيه و جهانی مقياس در گياهی پوشش پایش و بررسی منظور به

 هایکانم از قدیمی و سنتی صورت به هاییداده چنين زیرا است. محدود و دشوار معموال ميدانی

 یکدیگر با اعتبار درجه و نوع لحاظ از كه شوندمی آوریجمع متفاوت زمانی در فواصل و كوچک

 وریافن ،ردو از سنجش .(2007 ،جنسن؛ 2005؛ پتورليا و همکاران، 2002 ،)كمپل باشندمی متفاوت

 پذیری، تکرار قابليت منطقه، یک از یکپارچه و وسيع دید ساختن فراهم نظير با خصوصياتی است

 است هاییگیویژ از زمان در جویی و صرفه حاصله اطالعات دقت باالی و اطالعات بودن الوصول سهل

 آن يراتتغي كنترل گياهی یا پوشش زمين و پوشش بررسی برای اطالعات گونه این از استفاده كه

 (.2007جنسن، ؛ 2004؛ آدامچوك و همکاران، 2002 ،دارد )كمپل ها ارجحيت روش سایر به نسبت

 ستفادها دور از سنجش هایاز داده گياهی پوشش بررسی منظور به زیادی محققين اساس همين بر

 ،؛ جنسن2004ت، ويهبطور مثال  اند )نموده ارزیابی مطالعات گونه این مناسب را وریافن این و نموده

ز استفاده های مختلفی به جهت ارزیابی پوشش گياهی و پوشش زمين در سطح دنيا با اروش .(2007

ياهی گهای شاخص پوشش ها، روشكرده است كه یک گروه از این روش سنجش از دور توسعه پيدا

 . (2007 ،سنجن؛ 2005 ،ماتر؛ 2004لو و همکاران، ؛ 2002 ،كمپل؛ 2000 ،ليلسند و كيفرباشند )می

ها در تعيين نوع، ميزان و شرایط حضور پوشش گياهی، وليه بخشی از این شاخصهدف ا

؛ پيکآپ و 1993 ،بخصوص از نظر تغييرات تراكم از نظر زمانی در یک تصویر است )باستين و همکاران



 

(. به خاطر عوامل متعدد 1998 ،؛ باستين و همکاران1994 ،؛ پيکآپ و همکاران1993 ،چوینگ

گيری ساده نور انعکاسی از سطح پوشش گياهی خارجی موثر بر انعکاس نور از یک سطح تنها اندازه

هایی از دو یا چند (. این مشکل تا حد زیادی با تركيب داده2002 ،بدین منظور كافی نيست )كمپل

 ،گردد )كمپلص پوشش گياهی معروف است برطرف میيفی برای تشکيل شاخصی كه به شاخباند ط

ها انعکاس طيفی پوشش گياهی را بارزسازی نموده و تابش (. این شاخص2005 ،؛ جنسن2002

(. استفاده فراگير 1988 ،دهند )هيوت و جکسوندی و اثرات زمينه خاك را كاهش میطيفی خورشي

ای یکسان ها به شيوهكند كه شاخصدر سطح جهان این ایده را مطرح میهایی از چنين شاخص

ولی در واقع این طور نيست.  باشند،بل مقایسه در طول زمان و مکان میاند به طوریکه قامحاسبه شده

ر ی(، مقادR(، مقادیر تابندگی)Vها )های ولتاژ سنجندهتوانند از خروجیی پوشش گياهی میهاشاخص

؛ جنسن 2002( محاسبه گردند )كمپل 1DNها )ها / پيکسل( و اعداد رقومی ماهوارهانعکاس)

2005.) 

و ...(  RVI ،DVI ،NDVI، TNDVI ،SAVI ،MSAVI ،TSAVI ،PVI )مانند هاشاخص

هستند كه  خطی تركيبات دیگر یا و گيری نسبت تفریق، جمع، های تركيب ریاضی ساده مانندروش

 در باندهای پيکسل هر ارزش ، كه 3و ابرطيف 2سنجش از دور چند طيفی دو یا چند ارزش طيفیاز 

يت پوششی سطح در ارتباط با كيفيت، وضعيت و كميت یک خصوص عددی شاخص یک به را مختلف

؛ 1979؛ توسکر، 1974و همکاران،  )رز دهندمی های فتوسنتز كننده تغييرزمين نظير ارگانيزم

و  فونتس؛ 1996بوید و همکاران، ؛ 1992؛ ریچاردسون و اوریت، 1990؛ كریپن، 1988هيوت، 

؛ 2003؛ دریسدال و مترنيچ، 2003؛ آلن و همکاران، 2002؛ راندكوئيست، 2001همکاران، 

بیوماس، ی از قبیل درصد، هایها به طور مستقیم بیانگر پارامترشاخص .(2007متسوشيتا و همکاران، 

                                                                                                                                               

 
1 . Digital Number (DN) 
2 .Multispectral 
3 .Hyperspectral 



 

-استخراج می هاده بلکه ارتباط بين این پارامترها با شاخصنبو نوع و میزان پوشش گیاهی در منطقه

 در وسيعی كاربرد گياهی هایشاخص گذشته دهه ارچه طول در. (1974 و همکاران، رزگردد )

 جهانی و ایمنطقه هایمقياس تا مقياس كوچک در گياهی و پوشش زمين پوشش پایش و هابررسی

 ارتفاع عامل سه ليکن به دهندمی نشان را خوبی همبستگی برگ تراكم با هاشاخص این اند.كرده پيدا

راندكوئيست، ؛ 1381)سپهری و متقی،   هستند سحسا جویتأثيرات  و خاك خورشيد، تابش زاویه و

2002.)  

 

 . تعریف مسئله1-2

ترل باشد و در كنهای طبيعی میرین عامل حفاظت خاك و آب در عرصهپوشش گياهی طبيعی بهت

، خه كربنرق، چرهای بيولوژیکی و فيزیکی در سطح زمين نظير فتوسنتز، تبخير و تعاری از فراینديبس

ش و ج پوشاتگيری پوشش گياهی از قبيل درصد د. اندازهنبارندگی و ... نقش مهمی دار نيتروژن و

و  ليلسند) باشدبر میبر و زمانداری سنتی و عمليات ميدانی هزینهبرپراكنش آن به روش نمونه

های شاز سوی دیگر رو. (2007 ،؛ قربانی2007 ،جنسن؛ 2005 ،ماتر؛ 2002 ،كمپل؛ 2000،كيفر

 د.نآورهای طبيعی را بوجود مینسيل زیادی برای پایش زمانی عرصهدور پتاسنجش از 

گيری و ثبتت انترژی امتواج الکترومغناطيستی انعکاستی از ستطح اساس سنجش از دور بر اندازه

استت. تصتاویر رقتومی  هتای متاهوارهعوارض زمينی به صورت تصاویر رستری رقومی توسط سنجنده

يتک های مختلف طيف الکترومغناطيسی و با قدرت تفکای سنجنده در بخشهای به تعداد باندماهواره

. به عبارت دیگتر (2007 ،جنسن؛ 2005 ،ماتر؛ 2002 ،)كمپل باشندمکانی و رادیومتریکی متنوع می

ارقام رقتومی در ابعتاد پيکستل  ای عالوه بر دید بصری دارای اطالعات طيفی به صورتتصاویر ماهواره

هتای مختلتف را بتا باشند كه این عمل شناخت رفتار طيفی عوارض در طتول متوجصویر رستری میت

-های طيفی در سنجندهگيریسازد. بنابراین اندازپذیر میارهای سنجش از دور امکاناستفاده از نرم افز



 

باشد. های پوشش گياهی، خاك و آب منطقه و شرایط اتمسفری میای تحت تاثير ویژگیهای ماهواره

كلی پوشش گياهی برای انجام عمل فتوسنتز نور مرئی بيشتری را به خود جذب كرده و بخش به طور 

الگوی از یک های طيفی گياهان منحنیسازد. به عبارت دیگر ی از نور مادون قرمز را منعکس میبزرگ

، مقدار آن فقتط از لحتاظ گياهان مختلفضمن یکسان بودن برای  و بوده برخوردار ثابت كلی و طيفی

در  یعنی در محدوده مرئی دارای انعکاس كم و كند.كمی بسته به نوع و فرم رویشی گياهان تغيير می

 و مقایسته منحنتی انعکتاس طيفتی آب، ختاك .باشتندی مییمحدوده مادون قرمز دارای انعکاس باال

 عارضتههر سته  ، مادون قرمز نزدیک و ميانیدهد كه در محدوده طيفی مرئیپوشش گياهی نشان می

 ،)كمپتلای كه آب در مادون قرمز نزدیک هيچ انعکاسی ندارد ه گونه. بباشندمی دارای الگوی متفاوت

 .(2007 ،جنسن؛ 2005 ،ماتر؛ 2002

-گياهی از طریق اندازه مختلفی برای ارزیابی كمی و كيفی پوشش در سنجش از دور روش های

و ابتر طيفتی  هتای چنتداطالعات سنجندههای طيفی وجود دارد به طوریکه محققين با كاهش گيری

-مختلفی ارائه كتردههای جهت شناسایی و تفکيک بهتر پوشش گياهی از سایر عوارض، شاخصطيف 

هتای مختلتف ایجتاد شتده و های سنجنده ها با نسبت و فرمتولها از تركيب تک بانداند. این شاخص

اند كه از جمله آنها حال معرفی شدهه ب های پوشش گياهی متعدد و متنوعی تااند. شاخصتوسعه یافته

های دیگر اشاره نمود. به و شاخص NDVI، SAVI ،MSAVI ،TSAVI ،PVIمی توان به شاخص 

اند كه گيری طيفی در صدد ارائه شاخص ایده آل بودهطور كلی محققان با ارائه روابط مختلف و نسبت

تر تحت تاثير عوامل جتوی و ... قترار به پوشش گياهی حساس و به خاك لخت غير حساس بوده و كم

هتایی از قبيتل درصتد، نتوع و ميتزان های مذكور به طور مستقيم بيتانگر پتارامترگرفته باشد. شاخص

-داری ميان این پارامترها و شاخصنيستند بلکه ارتباط قوی و معنیبيوماس پوشش گياهی در منطقه 

و شناخت روابط آماری بين ای با همدیگر ی ماهوارههاها وجود دارد. با تلفيق اطالعات صحرایی و داده

گيری درصد پوشش گيتاهی و ترین شاخص پوشش گياهی را انتخاب و برای اندازهتوان مناسبآنها می

 .مورد مطالعه استفاده كردمنطقه سطح پراكنش آن در 



 

و نيز  طيفی باند 8در  +ETMسنجنده مانندای لندست های گيرنده تصاویر ماهوارهایستگاه

ها نظير نجندهو همچنين سایر س های مختلفها و باندهند با سنجنده IRSهای تصاویر سری ماهواره

-سترس میدقابل تا حدودی روز و آرشيوی آنها ه در كشور وجود داشته و تصاویر بماهواره اسپات 

ند داربرخور و متنوعی خوبنسبتا باشند و از آنجا كه از قدرت تفکيک طيفی، رادیومتریکی و مکانی 

آن در  های پوشش گياهی و برآورد درصد پوشش گياهی و پراكنشتوانند برای استخراج شاخصمی

 حققين وط موستاز جانب دیگر از جمله تصاویری هستند كه به وفور  منطقه مورد مطالعه، بکار روند.

، همکاران و )رز گيرندمی و مطالعاتی مورد استفاده قرارهای تحقيقاتی متخصصين مختلف در طرح

مکاران، ه؛ بوید و 1992؛ ریچاردسون و اوریت، 1990؛ كریپن، 1988؛ هيوت، 1979؛ توسکر، 1974

مترنيچ،  و؛ دریسدال 2003؛ آلن و همکاران، 2002؛ راندكوئيست، 2001؛ فونتس و همکاران، 1996

 ؛2008، تاجگردان و همکاران ؛2003، زاده و همکاراندمی؛ 2007و همکاران، ؛ متسوشيتا 2003

زاده و دمی) ولی با مرور منابع داخلی (1389، اميریان ؛1387، اسمعلی ؛2008، پورجليلی و خليل

 ؛1387نی، و قربا اسمعلی ؛2008، پورجليلی و خليل ؛2008، تاجگردان و همکاران ؛2003،همکاران

ر و راسيون تصاویتر به كاليباند كماستفاده كردههای ذكر شده و شاخص كه از تصاویر (1389، اميریان

 .  اندنمودهها توجه شاخص

 

 االت تحقیقؤسیا مفروضات، فرضیات و  .1-3

 ل جداییدر نظر گرفتن فرضيات اساسی و در عين حال منطقی از اصو های سنجش از دوربررسیدر 

به توان ا میراصلی در نظر گرفته شده برای این مطالعه  سواالتآید. از اینرو ناپذیر به حساب می

 :صورت زیر عنوان كرد

-حاصل از داده NDVI، بخصوص شاخص های پوشش گياهیداری بين شاخصآیا ارتباط معنی .الف

 گيری در منطقه وجود دارد؟های اندازهتر درصد پوشش گياهی حاصل از پالتای و پارامهای ماهواره



 

 NDVIهای موجود سنجش از دور بخصوص شاخص تطبيق و استفاده از شاخص امکانبعبارت دیگر 

 بررسی پوشش گياهی شهرستان خلخال وجود دارد. در

 و TM تای لندستهتای تصتویر متاهوارهمفيد تتر از داده IRS P6ای های تصویر ماهوارهآیا داده  .ب

ETM+ است؟ 

كته در حتال حاضتر در ستطح كشتور و در های پوشش گياهی معرفی شده در دنيا از بين شاخص .ج

 اشد؟ببرای منطقه خلخال مناسب میكداميک گردد، ير منطقه مورد مطالعه استفاده میمناطقی نظ

 

 هدف از اجرا .1-4

روش شاخص پوشش گياهی یک روش سریع و راحت و تکنيک خوبی برای شناسایی وضعيت پوشش 

و  ؛ پيکآپ1993 ،باشد )باستين و همکارانمیگياهی )سبزینگی گياهی( در یک منطقه وسيع 

؛ 2000ليلسند و كيفر، ؛ 1998 ،؛ باستين و همکاران1994 ،؛ پيکآپ و همکاران1993 ،چوینگ

رایط شبا توجه به  این تحقيق(. 2007 ،جنسن؛ 2005ماتر ؛ 2004کاران، لو و هم؛ 2002 ،كمپل

رت خاص و كوهستانی استان اردبيل، بخصوص شهرستان خلخال و همچنين با در نظر گرفتن كث

 ا هدفتصاویر مورد استفاده در مطالعات و تحقيقات مختلف در چنين مناطقی در سطح كشور، ب

 در سطح شهرستان خلخال با استفاده از تصاویر NDVI های مختلف، بخصوصارزیابی شاخص

 هاآن ( انجام گرفته تا ميزان كاراییIRS P6LISSIII( و آی آر اس هند )+ETMو  TMلندست )

 .مورد تاكيد بوده استاهداف ذیل بطور خالصه مورد آزمون قرار گيرد. 

ز پيش ابا توجه به اهداف  هایی كه در سطح كشور و مناطق مشابه خلخالبررسی كارایی شاخص .الف

 شوند.میاستفاده  تعيين شده

  های زمينی.ها با دادهاین شاخصهمبستگی بررسی  .ب

تغيير  تغيير كاربری و كالا  ،پوشش گياهی وضعيتها برای ارزیابی این شاخصبررسی كارایی  .ج

 .منطقهپوشش زمين در 



 

 

 دالیل توجیهی ضرورت انجام طرح .1-5

در ارتباط با ارزیابی منابع سطح زمين از جمله منابع طبيعی و  هاروش از در حال حاضر دو گروه كالا

مورد  2و سنجش از دوری 1های زمينیوشم به روسهای مختلف توسعه یافته كه مرربریكشاورزی و كا

بر، هزینه بر مينی زمان های زروش .(2007 ،؛ قربانی2000 ،)فریدل و همکاران گيرنداستفاده قرار می

 ساختن فراهم نظير خصوصياتیاستفاده از با  های سنجش از دورصورتی كه روش در ،باشندو ... می

 دقت باالی و اطالعات بودن الوصول سهل تکرار پذیری، قابليت منطقه، یک از یکپارچه و وسيع دید

 تغييرات كنترل و گياهی یا پوشش زمين پوشش بررسی در زمان در جویی و صرفه حاصله اطالعات

 ،جنسن؛ 2005 ،ماتر؛ 2002 ،كمپل؛ 2000 ،ليلسند و كيفر)د ندار برتریها روش سایر به نسبت آن

 (.2007 ،قربانی ؛ 2007

از  كه پوشش گياهی و یا پوشش زمين ضرورت دارد های مختلف ارزیابی مراتع و كالا در بخش

هایی كه غالبا در بررسی و ارزیابی از پارامترور استفاده گردد. یکی های سنجش از دمزیت نسبی روش

 باشدرد درصد تراكم تاج پوششی زمين میبرآو ،باشدپوشش گياهی و زمين مورد توجه می مراتع و كال

در بطور مثال  .(2007 ،قربانی ؛2007 ،جنسن؛ 2005 ،ماتر؛ 2002 ،كمپل؛ 2000 ،ليلسند و كيفر)

با توجه به آن امتيازدهی صورت توجه به درصد پوشش گياهی ضروری بوده و  ،ارزیابی وضعيت مراتع

. در بحث گرایش مرتع نيز تغييرات درصد پوشش گياهی در طول (2000 ،)فریدل و همکاران گيردمی

. در شناسایی (2000؛ فریدل و همکاران، 1998)باستين و همکاران،  گرددها بررسی میها و سالماه

-گياهی و پراكنش آن استفاده می در مقياس بزرگ نيز از پارامتر درصد پوشش و پایش خشکسالی

منطقه پایش نمود و اثرات  توان سير نزولی یا صعودی تغييرات درصد پوشش گياهی را درگردد. می

ها و ... را در منطقه بررسی كرد. عالوه بر موارد مذكور عوامل محيطی از قبيل چرای مفرط، بارندگی

                                                                                                                                               

 
1 . Ground-based   
2 . Remotely-sensed   



 

های بيولوژیکی و فيزیکی سطح زمين از قبيل ش گياهی در كنترل بسياری از فراینددرصد پوش

با توجه به  فتوسنتز، تنفس، چرخه كربن و نيتروژن و تبخير و تعرق و...  نقش بسيار مهمی دارد.

های گير بودن روشبردار و وقتپوشش گياهی و از طرف دیگر هزینه اهميت و نقش مذكور درصد

های های بزرگ طرحبرداری در تعيين آن و نيز غيرممکن بودن اعمال این روش در مقياسسنتی نمونه

رین، سودمندترین و های سنجش از دور بدین منظور بهتاستفاده از شاخصمرتعداری و حفاظت خاك، 

 ،ماتر؛ 2002 ،كمپل؛ 2000 ،ليلسند و كيفر؛ 2000 ،فریدل و همکاران) باشدمیها دقيق ترین روش

 .(2007 ،قربانی ؛2007 ،جنسن؛ 2005

نقشته درصتد پوشتش  فرستایش و رستوب، مطالعتات های مختلف مانندبعالوه در دیسيپلين 

 در كمتترین هتای صتحراییای با دقت قابل قبول برابر با برداشتتتصاویر ماهواره با استفاده ازگياهی 

بطتور رودی وتوان به عنتوان پتارامتر میها گردد كه از این نقشهزمان ممکن و حداقل هزینه تهيه می

؛ 2007استمعلی، ) های ارزیابی وضعيت مراتع استفاده نمتودهای فرسایش خاك و طرحدر مدلمثال 

ژی، نظيتر هيتدرولو همچنين در مطالعات مختلتف دیگتر .(1389 ،؛ اميریان1387 ،اسمعلی و قربانی

 تفاده ازه كه این امر با اسمطالعات زیست محيطی و ... تهيه اطالعات پوششی سطح زمين ضروری بود

-وشرورت رعایت اصتول و استتفاده از تری در صهای سنجش از دور به صورت مطلوبها و روشداده

 گردد.های مناسب ميسر می

 

 و تحقیقات انجام شده منابع مرورمفاهیم پایه و  .1-6 

 های پوشش گیاهیمفهوم شاخص. 1 -1-6

موده زمانی كه نور به سطح برخورد می كند بخشی از آن منعکس شده و بخش دیگری از سطح عبور ن

گردد. مقدار نسبی نور انعکاسی، عبوری و جتذبی تتابعی از نتوع ستطح و باقيمانده نيز جذب سطح می

 گيری انرژی در سنجش از دور اكثراا مربتوطاندازهكند. ینيز تغيير م بوده و با طول موج نور برخوردی



 

بته عنتوان  گيری انرژی منعکس شده از سطح عارضهاندازهد. باشبه خواص انعکاسی عوارض زمينی می

 ،ماتر؛ 2002 ،كمپل؛ 2000 ،ليلسند و كيفر) شودناميده می 1به نام انعکاس طيفی از طول موج تابعی

 شود:داده می نشان 1-1رابطه  ریاضی با به صورت ، كه(2007 ،جنسن؛ 2005

                                   1-1                 χ)*100(IEχ)/(REχ) = P(  

تتابش  χ انرژی طتول متوج = IE و انعکاس یافته از شیء χانرژی طول موج  = REكه در آن 

ناميتده  2تابعی از طول موج، منحنی انعکاس طيفی نمودار انعکاس طيفی به عنواناست.  شده به شیء

پوشش گياهی برای انجام عمل فتوسنتز نور مرئی بيشتری را به ختود جتذب كترده و بختش  شود.می

الگوی از یک های طيفی گياهان منحنیسازد. به عبارت دیگر ی از نور مادون قرمز را منعکس میبزرگ

، مقدار آن فقتط از لحتاظ گياهان مختلفسان بودن برای ضمن یک و بوده برخوردار ثابت كلی و طيفی

 مرئی دارای انعکاس كم ونور یعنی در محدوده  كند.ی بسته به نوع و فرم رویشی گياهان تغيير میكمّ

 ،متاتر؛ 2002 ،كمپل؛ 2000 ،ليلسند و كيفر) باشندمیی یدر محدوده مادون قرمز دارای انعکاس باال

كنند. بتدین كلی پيروی می الگویها هم از یک ی خاكانعکاس طيفمنحنی . (2007 ،جنسن؛ 2005

هتا منحنی انعکاس طيفی ختاك اما یابد.افزایش می نيزانعکاس ميزان  ترتيب كه با افزایش طول موج،

متاتر، ؛ 2002 ،كمپتل؛ 2000ليلستند و كيفتر، ) داری نوسان كمتری نسبت به پوشش گياهی استت

 .(2007 ،جنسن؛ 2005

گونه كه همان آورده شده است. 1-1در شکل  های سطح زمينو پوشش اشياءنمودارانعکاس طيفی 

از شکل پيداست اشياء و منابع پوششی زمين خصوصيات انعکاسی یا رفتار طيفی متفاوتی را از خود 

محققين سنجش از نماید. و تفکيک عناصر پوششی زمين كمک مینشان داده كه این امر در بررسی 

های مختلفی را برای تفکيک پوشش گياهی از سایر ی طيفی مذكور روشر با استفاده از رفتارهادو

به طور كلی محققان با ارائه روابط  اند.های پوشش گياهی ارائه نمودهعوارض زمينی در قالب شاخص

                                                                                                                                               

 
1.  Spectral Reflectance 
2.  Spectral Reflectance Curve 



 

 باشند كه به پوشش گياهی حساسيفی درصدد ارائه شاخص ایده آل میهای طگيریمختلف و نسبت

یک شاخص . و به خاك لخت غير حساس بوده و كمتر تحت تاثير عوامل جوی و ... قرار گرفته باشد

گيری، تفریق، نسبت اختالفات، مجموع و یا تركيب وسيله نسبته تواند بطيفی پوشش گياهی می

كالس عمده  2های پوشش گياهی به های چند باند طيفی حاصل گردد. در مجموع شاخصخطی داده

تقسيم  خطیهای های حاصل از تركيب گيری طيفی و شاخص های حاصل از نسبتشاخصشامل: 

 گردند.بندی می

 

 (2005 ،سنسطح زمين )جنحنی های انعکاس طيفی تعدادی از پوشش های . من1-1شکل 

 

 های حاصل از نسبت گیری طیفیشاخص. 1-6-2

)كيتو و   [MSAVI]، (1988)هيتوت،  [SAVI] ، (1974ز و همکاران، ر) [NDVI] های شاخص

 (1977)ریچاردسون و ویگنتر،  [PVI] و  (1989)بارت و همکاران،  [TSAVI]، (1994همکاران، 

به ترتيب شاخص اختالف پوشش نرمال شده، شاخص خاك اضافه شده بته پوشتش گيتاهی، شتاخص 

تغيير یافته اصالح شده خاك با پوشش گياهی و شتاخص  اصالح شده خاك با پوشش گياهی، شاخص



 

به ترتيب انعکاس در محدوده طيفی قرمز و مادون قرمتز  NIRو   Rباشند.میپوشش گياهی عمودی 

و عرض از مبدا معادله خط  به ترتيب شيب bو  aهای اضافه شده زمينه خاك بوده و فاكتور Xو  Lو 

-با دستگاه تاج پوششهای انعکاس گيریهم به روش اندازه های مذكور. مقادیر شاخصباشندخاك می

شوند و هم اینکه از روی تصاویر سنجش از دور گيری میعکاس سنجی در محل اندازههای مخصوص ان

استتفاده  TSAVIو  SAVIهتای به ترتيب در شتاخص X=0.08و  L=0.5مقدار اند. قابل محاسبه

-گيتریمعادله خط خاك از انتدازه 024/0( برابر با bمبدا )و عرض از 450/1( برابر aشود. شيب )می

    اند. انعکاس خاك لخت در محدوده قرمز و مادون قرمز به ترتيب از های زمينی خاك لخت بدست آمده

  است. متغير 07/0تا  23/0و از  03/0تا  15/0

از ل مثادو ر طيفی با ذكای و فاصلهگيری های حاصل از نسبتبرای شناخت بيشتر از شاخص

 انتددهشاستفاده بيشتر مناطق مشابه منطقه مورد مطالعه  درها كه در سطح كشور شاخصاز  هر كدام

 شود. پرداخته می

 

 1RVIالف. شاخص پوشش گیاهی

تقسيم رادیانس باند متادون  ازها است كه مله شاخصاز ج( 2-1)رابطه  RVI یشاخص پوشش گياه

اده بوده و استف های توصيه یافته در دنيااولين شاخصاز گردد و می محاسبهقرمز به رادیانس باند قرمز 

  (.1969 )جوردن، عمومی بيشتری داشته است

 

          1-2                                

 )خط ترسيمی از ميان دوایر تتو ختالی( و های طيفی باند قرمزمنحنی متوسط انعکاس 2-1شکل 

را از رویتش  مختلتفهتای )خط ترسيمی از ميان دوایر توپر( یک كشتزار پنبته در زمتان مادون قرمز

                                                                                                                                               

 
1 Ratio Vegetation Index 
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را نشتان گيری شده است فاده از رادیومترهای دستی اندازهكاشت تا برداشت در سطح مزرعه كه با است

در پوشش گياهی تنک در ابتدای رشتد دارای  RVIدهد شاخص . همانطور كه شکل نشان میدهدمی

 باشد اما این شاخص در زمان پيتکحساس به تغييرات پوشش گياهی نمی مقدار حداقل بوده و خيلی

 باشد. حساس به تغييرات پوشش گياهی میدارای مقدار قابل توجه بوده و كامال ،رشد پوشش گياهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1NDVIشاخص ب. 

كه در مقياس وسيع در سطح دنيا از جملته ایتران متورد  است هاییکی از شاخصی NDVIشاخص 

؛ 1990؛ كتریپن، 1979؛ توستکر، 1974و همکتاران،  رز) استت( 3-1گرفتته، )رابطته استفاده قرار 

پتورليا و همکاران، ؛ 2003همکاران،  ؛ آلن و2001فوئنتس و همکاران، ؛ 1992ریچاردسون و اوریت، 

                                                                                                                                               

 
1 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)   
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ر فی مزرعه پنبه در باند قرمز و مادون قرمز د. انعکاس طي2-1شکل 

 طول فصل رشد

 (1988)هيوت، 

 



 

 ،ز و همکتارانر(. این شاخص در آمریکتا توستعه پيتدا كترده )2007 ،؛ جنسن2007 ،؛ قربانی2005

جتام تحقيقتات پایته بتا ان 1980و  1970های دهه، بخصوص در ( و سپس در اقصاء نقاط دنيا1973

؛ 1979؛ توسکر، 1974و همکاران،  )رز ها و معایب آنایی آن بررسی و پس از تعيين مزیتميزان كار

؛ 2003؛ آلتن و همکتاران، 2001فوئنتس و همکتاران، ؛ 1992؛ ریچاردسون و اوریت، 1990كریپن، 

استفاده و در صورت اثبات عدم كتارایی نظيتر استتراليا )بطتور مثتال  (2007جنسن ؛ 2007 ،قربانی

ای دیگری توستعه و متورد استتفاده ه( شاخص1394 ،ن؛ پيکاپ و همکارا1993 ،باستين و همکاران

  .داده اندقرار 

1-3 

باشند. می زقرم و قرمز مادون نزدیک باندهای در بازتابندگی ميزان NIRو  REDكه در آن         

 nmهای سبز، نور قرمز )طول موج در برگ bو  aبراین اساس است كه كلروفيل  NDVIشاخص 

فی حدوده طي)م های سلولی نيز شدیدا نور مادون قرمزدیوارهرا شدیدا جذب كرده در حاليکه ( 690

nm 850-650ترتيب شاخص  سازند. بدین( را منعکس میNDVI  1و  -1مقادیر نرمال شده بين +

حدوده ماالیی در بطوریکه مناطق دارای پوشش گياهی متراكم به دليل داشتن انعکاس نسبتاا ب. را دارد

ابل آب و برف در مق را دارند. NDVIنزدیک مادون قرمز و انعکاس كم در محدوده مرئی مقادیر باالی 

 داراید دارن به خاطر اینکه مقادیر انعکاس باالتری در محدوده مرئی نسبت به محدوده مادون قرمز

فاظ منفی هستند. این در حالی است كه خاك، سنگ، صخره و اراضی لخت فاقد ح NDVIمقادیر 

مرئی و نا پوشش گياهی و بقایای آن به دليل داشتن ميزان انعکاس یکسان در هر دو محدوده مرئی

 ؛1381 ،كوچک هستند )مالميراننزدیک به صفر و   NDVI)مادون قرمزميانی( دارای شاخص 

 (.2005 ،؛ الویس1385 ،؛ مباشری1384 ،و همکارانفاطمی 

ه به باشد و با توجخصوص در ایران میه ها در دنيا، بترین شاخصاز آنجایی كه یکی از پر استفاده

ای به این شاخص صورت گرفته است تئوری و مسائل مربوط به این اینکه در این طرح توجه ویژه

 ،در مرور منابع )بطور مثال جنسنمورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار گرفته است. شاخص بيشتر 



 

این شاخص تغييرات فصلی و بين ( با استفاده از 1است كه:  كردهاشاره  NDVI( در محاسن 2007

-( با توجه به ماهيت نسبت2ر داد. توان مورد بررسی قرامختلف ناشی از رویش گياهان را میهای سال

فزاینده ناشی از تفاوت درجات تابش  2های )امواج مزاحم(ر این شاخص بسياری از نویزد 1گيری

رافی را در باندهای خورشيدی، سایه ناشی از ابر، اثرات اتمسفری تضعيف امواج و نواسانات توپوگ

دهد. در مقابل هيوت و همکاران ی و تصاویر چند زمانه را كاهش میهای چند طيفمختلف سنجنده

به صورت زیر  ( معایب استفاده از این شاخص را2007( و جنسن )2005(، ونگ و همکاران )2002)

جانبی د متاثر از اثرات نتوانغير خطی بوده و می ،گيریهای بر مبنای نسبت( شاخص1اند: عنوان كرده

  معموالا NDVI( 2مزاحم( ناشی از عوامل تاثير گذار در تشعشات در مسير اتمسفر باشند.  نویز )امواج
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This study was conducted to evaluate and calibrate about 30 remotely sensed based 

indices in the Khalkhal County using correlation analysis and full caliabration process 

for the NDVI to use these indices for vegetation / land cover mapping. By considering 

seasonality and phenological patterns three sensor images including 1) Landsat TM 

1987/09/30, 2) Landsat ETM+ 2002/07/29 and 3) IRS P6LISSIII 2008/05/26 were 

selected. Image preprocessing including geometric and radiometric correction and 

topographic normalization were conducted before image interpretation. The NDVI 

map was derived and correlated with field collected data and the accuracy of the map 

was assessed. In the second stage, 30 indices were analysed using correlation 

analyses. Finally, field collected data were classified and analysed versus Indian 

sensor as the same procedure of the second stage. Results show that, although there is 

evidiance that, the NDVI is performing logically, however the valus of the produced 

map is far from the real field situation. Moreover, the results of accuracy ssessment 

for the NDVI show no relaiable results. Results of correlation analysis for individual 

land covers show also no significant relationships. To sum up, using the NDVI in 

rutin maner in the Khalkhal County and the same areas has no relaiable and robust 

results in vegetation mapping. The results of correlation analysis for 30 indices using 

correlation analysis show that, totally 11 indecies such as NDVI, SAVI, TVI, MSI, 

MND, PD321, PD322, PD312, IPVI, IRON OXIDE and MIR show no significant 

relationships with different landcovers. Ten indices including TNDVI, RDI, 

PD311, NIR, RA, IR1, MSR, MINI, IR2 and MIRV1only show significant 

relationships with one land cover and one sensor. Finally, indices such as DVI,  

VNIR1, MIRV2, VI3, PVI, VI2, VI1, VNIR2 and NLI show significant 



 

relationships with more than one land cover and sensor. By considering the results of 

this section the VNIR2 and NLI are recognized as the best indices for the 

study area. The results of a pilot study by classified land covers were no 

considerable. Results of the three used sensors showed that the IRS is the 

best sensor, TM is in the second stage and ETM+ has the lowest 

capability in detecting land covers in the study area. It is recommended 

that these results should be repeated with more sensors, images and data. 

In producing the maps using the indices, it is recommended that initially 

images should be segmented based on different land cover types and then 

they should be used for land cover mapping.    

 


