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با كمك  IRS از تصاوير ماهواره اي لندست و تهيه شده پوشش گياهي هاي نقشه  مقايسه

   VIو  NDVIشاخصهاي 

  

  مصطفي يعقوب زاده

 غالمعباس باراني، ابوالفضل اكبرپور

 

 

 چكيده

استفاده از داده . كسب اطالعات درباره وضعيت پوشش گياهي از قبيل ميزان و پراكنش آنها از اهميت زيادي برخوردار است

و افزايش به منظور كاهش اثر عوامل ناخواسته . هاي ماهواره اي، امكان مطالعه گسترده پوشش گياهي را فراهم مي سازد

در واقع شاخصهاي گياهي براي متمايز ساختن . مي كنند   پوشش گياهي از شاخصهاي گياهي استفاده مربوط به طالعات ا

مقايسه  شاخصهاي هدف، در اين مطالعه . كه توسط تك باندها ممكن نيست، بكار مي رود پوشش گياهي با پديده هاي ديگر

NDVI  وVI تصاوير لندست و  در استان خراسان جنوبي با استفاده ازتهيه نقشه پوشش گياهي حوضه آبريز منصور آباد  در

IRS نتايج نشان داد كه . داكثر احتمال انجام شدروش نظارت شده و با الگوريتم ح تصاوير در اين تحقيق باطبقه بندي . است

   .استبرخوردار و ضريب كاپاي باالتري  از صحتدر هر دو نقشه پوشش تهيه شده،  VIنسبت به شاخص  NDVIشاخص 

   ، پوشش گياهيIRS، تصاوير ماهواره ايلندست تصاوير ماهواره اي، VIشاخص ، NDVIشاخص : كلمات كليدي
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  مقدمه

اين پوششها وابستگي فراوان به شرايط محيطي . ر مناطق خشك، پوشش گياهي از اهميت زيادي برخوردار مي باشدد          

در چنين واكنشهاي پوشش گياهي . حاكم بر آن دارند و واكنش سريع به تغييرات شرايط آب و هوايي از خود نشان مي دهند

  .بازتابش طيفي آنها مشخص مي شود زينه و شادابي و در نتيجه درمناطقي بصورت تغيير در سب

در سنجش از دور، پوشش گياهي بر پايه بازتابش . يكي از روشهايي كه قادر به بيان اين تغييرات مي باشد، سنجش از دور است

بازتابشهاي طيفي . طيفي گياهان مختلف با جنس و شرايط سبزينه متفاوت استوار مي باشد كه تايع زمان و مكان خاص است

عالوه بر . سنجنده هاي ماهواره اي ثبت مي شوند و مقادير عددي آنها در باندهاي مختلف آن سنجنده ها ظهور مي يابندتوسط 

شاخصها از تركيب نسبتهاي . تك باندها، شاخصها نيز قادر به نمايش بهتر و بارزتري از بازتابشهاي طيفي ثبت شده مي باشند

بنابراين از نظر ماهيتي . [6]كمي و كيفي پوشش گياهي كمك زيادي مي كنند مختلفي از تك باندها حاصل شده اند و در

بنابراين . گياهان با درجه سرسبزي مختلف داراي بازتابشهاي متفاوتي هستند. وابسته به باندهاي تشكيل دهنده خود هستند

شاخصهاي گياهي . روري مي باشدثبت خصوصيات آنها توسط يك باند به تنهايي ممكن نيست و بنابراين استفاده از شاخص ض

در واقع شاخصهاي گياهي از نسبت گيري بين باندها . مي توانند با استفاده از تعدادي باند مناسب و قابل استفاده مقايسه شوند

  .[4]را گويندبوجود مي آيند كه روابط رياضي بين باندها شامل جمع، ضرب، تفريق و تقسيم باندهاي طيفي قابل انطباق 

هاي پوشش گياهي بواسطه كاهش بارندگي در مناطق خشك به قدري شديد است كه سيماي ظاهري منطقه را دگرگون نوسان

مي كند و تغييرات عمده در بازتابش طيفي پوشش گياهي باقيمانده بوجود مي آورد و اطالعات حاصل از سنجش از دور منطقه 

ارآيي يا عدم كارآيي باندها و شاخصهاي مختلف به ماهيت و اجزائ در چنين شرايطي ك. را با تغييرات اساسي مواجه مي سازد

تشكيل دهنده آنها وابسته است، بطوريكه يك شاخص براي بيان پوشش گياهي در بعضي شرايط مناسب است و براي شرايط 

  .[3]ديگري نامناسب تشخيص داده مي شود

رسيون چند متغيره خطي جهت تهيه نقشه گو مدل ر+ETMعبداللهي و همكاران محدوديتهاي تصاوير ماهواره اي لندست 

آنها از شاخصهاي مختلف گياهي و خاك، . پوشش گياهي مناطق خشك در دو سال با بارندگي متفاوت را بررسي كردند

. فاكتورهاي محيطي و اطالعات صحرايي، براي تهيه نقشه پوشش گياهي منطقه ندوشن واقع در استان يزد استفاده نموداند

نشان داده است كه برقراري يك ارتباط رگرسيوني قوي، شرط الزم و قوي براي ساخت نقشه در چنين شرايطي نمي  نتايج

  .[3]دن نقشه پوشش گياهي با دقت قابل قبول مي تواند صحت مدل آماري مورد نظر را به اثبات برساندوربلكه به دست آ ،باشد

و  NDVIاهي حوضه آبريز منصورآباد بيرجند كه به كمك شاخصهاي در اين مطالعه، مقايسه اي بين نقشه هاي پوشش گي

VIتصاوير ماهواره اي مورد استفاده شامل لندست . تهيه شده، صورت گرفته استETM+  وIRS-LISS III   در طي دو سال

 ELWIS 3.0ار نرم افزاز طبقه بندي و  مقايسه تصاوير و   براي ERDAS8.4نرم افزار از همچنين . مي باشد  2006و 2002

  .استفاده شده است VIو  NDVIبراي تهيه نقشه پوشش گياهي از روي شاخصهاي 

  

  شاخصهاي پوشش گياهي
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براي فرآوري يا استخراج پديده ها از تصاوير ماهواره اي كه به وضوح در يك باند آشكار نمي گردند، مي توان اطالعات          

ممكن است از يك مجموعه داده چند طيفي، باندهاي طيفي مجزايي را . فاده كنيدطيفي پديده ها را در چند باند ثبت و است

. باندهاي منفردي از مجموعه داده اي در زمانهاي مختلف يا از گيرنده هاي مختلف مي باشند ،استخراج كرد و گاهي اين تصاوير

. مع، تفريق، ضرب و تقسيم را انجام دادروي دو يا چند تصوير ثبت شده با هم از يك منطقه جغرافيايي مي توان اعمال ج

تصاوير نسبي اغلب براي تمايز و جدايش اختالف جزئي و دقيق در تغييرات طيفي  تصاوير داراي تغييرات روشني، مفيد مي 

حاصل هر نسبت طيفي به دست . نسبتهاي باندي مختلفي را مي توان از چند باند طيفي تصوير ماهواره اي به دست آورد. باشند

  . [1]آمده، بستگي به ويژگيهاي انعكاسي خاص هر پديده و كاربردهاي آن دارد

تركيبات رياضي مختلف از باندهاي ماهواره اي براي معرفهاي حساس حضور و شرايط پوشش سبز گياهان، به دست آمده اند 

  :كه دو شاخص عبارتند از 

 (VI)شاخص پوشش گياهي ساده

نزديك به قرمز حاصل مي شود، براي تمايز بين نواحي داراي پوشش گياهي متراكم و غير اين شاخص كه از نسبت مادون قرمز 

  .متراكم مفيد مي باشد

)1(  
RED

NIR
VI = 

مقادير حاصل از . تشعشع ثبت شده در باند قرمز مي باشد REDتشعشع ثبت شده در باند مادون قرمز و   NIRدر اين رابطه

اين شاخص ك به دست مي آيد و هر چه پوشش گياهي و  درجه سرسبزي منطقه بيشتر باشد، مقادير بين صفر و ي ،اين نسبت

  .نيز به يك نزديك مي شود

 (NDVI)شاخص اختالف پوشش گياهي نرمال شده -1

فيزيكي پوشش گياهي مورد استفاده قرار گرفته است، -يكي از شاخهايي است كه به طور گسترده در بازيابي خصوصيات زيستي

سابقه طوالني استفاده در  NDVI. مي تواند به عنوان يك برآوردكننده اليه پوشش گياهي شناخته شود NDVIاخص ش

نوع و شرايط پوشش  سنجش از دور، اكولوژي و ژئوگرافي دارد و توانسته است، خصوصيات پوشش گياهي شامل تنوع زيستي،

  .[5]گياهي را بررسي نمايد

)2(  
REDNIR

REDNIR
NDVI

+

−
= 

ابرها، برف و آب كمترين مقدار و پوشش گياهي سبز بيشترين مقدار شاخص . مي باشد -1و  1دامنه تغييرات اين شاخص بين 

NDVI  آب مقادير منفي و خاك  ،مقادير شاخص بااليي را خواهند داد و درمقابل ،گياهان سبز. را در پديده نشان مي دهند

  .برهنه مقاديري نزديك به صفر دارد

و شاخص بر اساس ويژگيهاي انعكاسي نواحي پوشيده از گياه در مقايسه با ابرها، آب و برف از يك طرف و سنگها و هر د

مادون قرمز نزديك و انعكاس  مجاورتمناطق پوشيده از گياه انعكاس نسبتا بااليي در . خاكهاي برهنه از طرف ديگر مي باشند

سنگ و خاك . ، آب و برف از انعكاس مادون قرمز نزديك، قابل رويت تر مي باشندابرها. پاييني در دامنه قابل رويت طيف دارند

  . [1]برهنه در هر دو ناحيه طيفي انعكاس مشابهي دارند
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  منطقه مورد مطالعه

كيلومتري  50حوضه آبريز معرف منصورآباد، از سر شاخه هاي رودخانه فخرود بوده و در شرق استان خراسان جنوبي و      

شرقي و عرض  59, 26,  17تا  59,14,    10يي اين حوضه در طول جغرافيا. شده استن بيرجند واقع شهرستا

 252.823مساحت حوضه . متراست 2121ارتفاع متوسط حوضه. شمالي قرار گرفته است 33, 38,  53تا  33،0.6   جغرافيايي

موقعيت ) 1(شكل . ميليمتر است 180حدود  قهمتوسط بارش منط. كيلومتر مي باشد 96.914كيلومتر مربع و محيط آن 

  .حوضه آبريز را بر روي نقشه ايران و استان نمايش مي دهد

 
  موقعيت منطقه مورد مطالعه در استان و كشور:  1شكل

  

  مواد و روشها

آگوست سال  6ماهواره لندست به تاريخ   +ETMبه منظور تهيه نقشه پوشش گياهي حوضه از اطالعات سنجنده     

از نرم افزارهاي مورد استفاده در  .، استفاده شده است2006آگوست 18به تاريخ  IRS-LISS IIIميالدي و سنجنده  2002

تصوير ماهواره اي لندست حوضه ) 2(شكل . را نام برد ERDAS 8.4, ELWIS 3.0 ،9.2 ARC GISاين مطالعه مي توان 

در . آبريز را نشان مي دهد كه قسمتي از اين منطقه كه نشان دهنده بستر رودخانه اصلي حوضه است، بزرگنمايي شده است

. بعضي از نقاط اين رودخانه، پوشش گياهي ديده مي شود كه نسبت به پوششهاي اطراف از تراكم كمتري برخوردار مي باشد

متر مي باشد كه نسبت به تصوير لندست  5.8را نشان مي دهد كه داراي اندازه تفكيك مكاني  IRSتصوير ماهواره نيز ) 3شكل 

الزم به ذكر است هر دو اين تصاوير ابتدا با . متر مي باشد از قابليت مكاني آشكارتري برخوردار است 14كه داراي اندازه تفكيك 

پوشش گياهي در ناحيه اي از تصوير  ،مشاهده مي كنيد) 3(همانطور كه در شكل . اندي با توان مكاني باال ادغام شده يباندها

مقايسه دو تصوير، تغيير وضعيت پوشش  . نسبت به پوششهاي اطراف از تراكم بسيار پاييني برخوردار مي باشد  ،بزرگنمايي شده
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اين كاهش پوشش مي تواند باعث بروز . نشان مي دهد 2006تا  2002و كم شدن تراكم پوشش گياهي را در طي سالهاي 

 .  بارانهاي سيل آسايي شود كه بدون مانع و با شدت بيشتر، سيلهاي مخرب ايجاد مي نمايد

  
 2002منطقه مورد مطالعه در سال  +ETMتصوير ماهواره لندست : 2شكل

 

  
  2006 منطقه مورد مطالعه در سال IRSتصوير ماهواره : 3شكل

 نقشه پوشش گياهي

 ARCبراي ورود به محيط . تهيه شد ILWIS 3.0پس از اينكه نقشه پوشش گياهي براي دو شاخص به كمك نرم افزار          

GIS نظارت شده و به روش حداكثر طبقه بندياين . بايد تبديل به فايل رقومي شود و اين نيازمند يك طبقه بندي مي باشد ،

. ست و  نقشه ها به سه كالس خوب، نسبتا فقير و فقير تقسيم بندي مي شوندانجام شده ا ERDAS 8.4و با نرم افزار احتمال 

براي اطمينان از درستي نقشه حاصله با دو شاخص، بر روي نقشه ها برآورد صحت انجام مي گردد و ميزان درستي  نقشه ها و 
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 مقايسهو  IRSياهي با تصاوير به ترتيب نقشه شاخصهاي پوشش گ) 1(و جدول ) 4(شكل . عمل طبقه بندي ارزيابي مي گردد

  .نتايج طبقه بندي با اين دو شاخص را نشان مي دهد

  
  IRSبر روي تصوير  VI (b)و شاخص NDVI (a)نقشه پوشش گياهي با استفاده از شاخص : 4شكل 

  

 IRS مقايسه نتايج شاخصهاي پوشش گياهي بر روي تصاوير: 1جدول

شاخصهاي 

  گياهي
  ات مراتعطبق  ضريب كاپا  (%)صحت كلي

صحت توليد 

  (%)كننده
  (%)صحت كاربر

VI 92  0.736  

  95.18  96.34  فقير

  70  58.33  نسبتا فقير

  85.71  100  خوب

NDVI 94  0.826  

  97.47  96.25  فقير

  76.92  76.92  نسبتا فقير

  87.5  100  خوب

  

كنندگي پاييني برخوردار است و نيز بروز توافق اتفاقي صحت كلي معيار ساده، گويا و بسيار متداول مي باشد ولي از قدرت بيان 

به منظور حذف اين توافق از صحت كلي و فراهم آوردن امكان مقايسه طبقه بندي هاي مختلف با . نيز در آن ممكن است

و يك  پيشنهاد شده است كه مقادير آن ميتواند بين صفر Congaltonيكديگر، ضريب كاپا به عنوان يك معيار مناسب توسط 

بخوبي نتوانسته اند مراتع نسبتا فقير را  VIو  NDVIنطوركه در جدول مشاهده  مي كنيد شاخصهاي اهم. [2]متغير باشد

a b 
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مشخص كنند و اين مناطق نسبت به مناطق داراي پوشش گياهي خوب و فقير از صحت كلي و ضريب كاپاي پايين تري 

بر اين پديده نيز عدم تطابق پيكسلهاي اين كاربري را با پيكسلهاي همچنين صحت توليد كننده و صحت كار. برخوردار است

ارزيابي مراتع . واقعيت زميني نشان مي دهند كه در شكل نيز پراكنش نادرست اين پديده در سطح حوضه نشان داده شده است

اقعيت زميني نيز صدق مي نشان مي دهد كه مناطقي كه به عنوان مراتع فقير مشخص شده اند، در و% 90فقير با دقت باالي 

است، بعضي از مناطق بستر رودخانه از تراكم پوششي الزم براي اختصاص شده همان طور كه در شكل  نيز مشخص . كنند

دادن مرتع خوب به آنها برخوردار نيستند ولي به دليل بازتاب خاك مناطق اطراف اين پوششها، اين مناطق توسط شاخصهاي 

NDVI  وVI مقايسه نتايج حاصل از دو شاخص، توانايي بيشتر شاخص . تع خوب طبقه بندي شده اندبه عنوان مراNDVI 

به ترتيب نقشه شاخصهاي ) 2( و جدول) 5(شكل . در تعيين وضعيت پوشش گياهي منطقه را نشان مي دهد VIنسبت به 

  .ي دهدپوشش گياهي با تصاوير لندست و مقايسه نتايج طبقه بندي با اين دو شاخص را نشان م

  

  
  بر روي تصوير لندست VI (b)و شاخص NDVI (a)نقشه پوشش گياهي با استفاده از شاخص : 5شكل 

  

  مقايسه نتايج شاخصهاي پوشش گياهي بر روي تصاوير لندست: 2جدول  

شاخصهاي 

  گياهي
  طبقات مراتع  ضريب كاپا  (%)صحت كلي

صحت توليد 

  (%)كننده
  (%)صحت كاربر

VI 93  0.77  

  95.18  97.53  فقير

  77.78  58.33  نسبتا فقير

  87.5  100  خوب

NDVI 93  0.85  98.48  92.86  فقير  

a b 
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  81.48  91.67  نسبتا فقير

  85.71  100  خوب

 

در تشخيص  IRSدر تصاوير لندست همانند تصاوير  VIو  NDVIمشاهده مي كنيد، شاخصهاي  )2(همان طور كه در جدول 

در نقشه پوشش . از صحت بيشتر برخوردارند IRSولي با اين وجود نسبت به تصاوير  را ندارندم مراتع نسبتا فقير، دقت الز

گياهي حاصل از باندهاي تصاوير لندست، مراتع فقير با دقت زياد نشان داده شده است و اين نشان دهنده سهولت طبقه بندي 

ند و به عنوان مراتع اتحت تاثير بافت زمينه قرار گرفته  IRSبعضي از مناطق بستر رودخانه نيز همانند تصاوير . اين مناطق دارد

اين در حالي است كه اين مناطق از تراكم پوششي الزم برخوردارنيستند و بايد پيكسلهاي اين مناطق  ،خوب نشان داده شده اند

از صحت و  VIنسبت به  NDVIنتايج شاخص  ،همچنين در اين تصاوير. به عنوان مراتع فقير و نسبتا فقير طبقه بندي گردند

  .دقت بيشتري در ارتباط با واقعيت زميني برخوردار مي باشد

  

  بحث و نتيجه گيري

به عنوان رايجترين شاخص براي تعيين پوشش گياهي توانسته است نتايج نسبتا بهتري نسبت به  NDVIشاخص          

شاخص نرمال . ر از صحت زياد برخوردار نيستندارائه نمايد ولي هر دو شاخص در تشخيص مراتع نسبتا فقي VIشاخص 

با اين  .ترجيح داده مي شود چرا كه در آن تغييرات ناشي از شرايط تذهيب و شيبها تصحيح شده است VIبه NDVIشده

 .استمورد مطالعه وجود، نتايج اين دو شاخص از شباهت زيادي برخوردارند كه اين ناشي از پوشش گياهي ضعيف منطقه 

. تحت تاثير بافت روشن زمينه قرار گيرند و نتايج نادرستي ارائه نمايند ،اين شاخصها در بعضي از مناطق مكن استهمچنين م

اخيرا از شاخصهاي جديدي استفاده مي شود كه نتايج بهتري براي مناطق داراي پوشش گياهي ضعيف ارائه مي نمايد و از اين 

نشان مي دهد كه  IRSمقايسه نتايج تصاوير لندست و . پوشش استفاده نمودشاخصها مي توان براي مقايسه جهت تعيين نقشه 

در لندست به دليل باال بودن توان راديومتري اين تصاوير، نتايج نسبتا بهتري نسبت به نتايج تصاوير  NDVIو  VIشاخصهاي 

IRS ارائه مي نمايد .  

 سال در بعضي از نقاط، 4ه نشان داده شده است، در طول همانطور كه در تصاوير ماهواره اي و نقشه هاي پوشش گياهي منطق

فقير به مراتع فقير تبديل شده اند و در بعضي از  نسبتا در بعضي از مناطق، مراتع. از پوشش گياهي حوضه كاسته شده است

اين . گرديده اند شنقاط ديگر مثل بستر رودخانه مراتع خوب تبديل به مراتع نسبتا فقير شده اند و دچار تغيير وضعيت پوش

تغيير كاربري پوشش سبب باالرفتن توان هيدرولوزيكي رواناب شده و در صورت وقوع بارانهاي فراوان، احتمال بروز سيالبهاي 

  .مخرب را بيشتر خواهد نمود
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