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  خالصه
 باشد.ها میالگوهاي پوشش سبز چشم انداز براي ارزیابی وري پوشش گیاهی و معیار خوبییک شاخص مناسب براي بهره )NDVI(شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده 

راي رسیدن به هدف دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. ب 4ریگل در ایش تغییرات منطقه حفاظت شده ساپدر این مطالعه کارایی این شاخص در تهیه نقشه و 
سپس . گردیدمحاسبه  NDVI شاخصپس از اعمال تصحیحات هندسی و رادیومتریک ب و انتخا میالدي 2009و  1973دوره زمانی  2تصاویر ماهواره لندست از  ،مطالعه

تا  1973از سال  منطقه حفاظت شدهدرصدي  10توسعه دهنده نشان اصل از محاسبه این شاخصح. نتایج دست آمدنقشه تغییرات منطقه ب تفریق تصاویربا استفاده از روش 
و ممنوعیت  1352با توجه به منابع موجود از منطقه در زمینه حفاظت این منطقه از سال هزار هکتار از مراتع و اراضی بدون پوشش است.  12در اثر احیاي حدود  2009

 مؤثر مدیریتی ابزار یک عنوان به تواندمی NDVIشاخص گیاهی و  دور از سنجش تکنولوژي توان گفت کهمیو نتایج بدست آمده از این مطالعه ر آن چراي احشام د
   .شود استفاده منطقه در اراضی پوشش و کاربري تغییرات تحلیل و تجزیه و پایش براي

  
  ساریگل، اسفراین همنطقه حفاظت شد، تغییرات ، پایشNDVIکلمات کلیدي: 

  
  مقدمه

  
 مشاهدات در گیاهان بررسی و ارزیابی براي و شده تعریف هاسنجنده مختلف باندهاي اساس بر که هستند ریاضی تبدیالت 1گیاهی هايشاخص
 خاص هايتوانایی و هاعفض ویژگیها، کدام هر که است شده ارائه گیاهی هايشاخص از مختلفی انواع تاکنون. اندشده طراحی طیفی چند ايماهواره

استفاده شده است. این شاخص تکنیکی است که پوشش گیاهی سبز را از سایر  2را دارا هستند. در این مطالعه از شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده خود
 قرمز مادون موج طول در را نآ و کرده جذب را قرمز نور فتوسنتز عملیات در کلروفیل وجود دلیل به شاداب سبز گیاهی پوشش. کندسطوح جدا می

 یا پوشش بدون مناطق همینطور و متراکم گیاهی پوشش بنابراین. است برگ داخلی ساختار اثر در افتاده اتفاق نور جذب امر این دلیل. کنندمنعکس می
  .شودمی محاسبه زیر معادله از استفاده با شاخص این. شوندمی نمایان تصاویر در خوبی به کم پوشش با

NIRتابش بازتاب شده در طول موج مادون قرمز :                                                                                             NDVI= NIR-RED / NIR+RED  
REDتابش بازتاب شده در طول موج قرمز مرئی :  

دهنده مناطق دهنده پوشش گیاهی متراکم است مقادیر زیر صفر نشاننشان 6/0باالي + است مقادیر 1تا  -1بین  NDVIارزش عددي شاخص 
اثبات شده دارند و مقادیر منفی این شاخص به سطوح یخی و آب مرتبط هستند.  2/0-3/0، گراسلندها 0- /1بدون پوشش است. اراضی لخت ارزشی بین 

. این شاخص در ]3- 1[ معیار خوبی از الگوهاي پوشش سبز چشم انداز استوري پوشش گیاهی و یک شاخص مناسب براي بهره NDVIاست که 
  .]5 ،4 ،2[مطالعات بسیاري جهت بارزسازي پوشش گیاهی مورد استفاده قرار گرفته است 

اي امن که چراي احشام در آن توسط کارشناسان ذیربط ممیزي و بعنوان منطقه 1362اردیبهشت ماه سال مراتع منطقه حفاظت شده ساریگل در 
اي با پوشش گیاهی برداري در حد ظرفیت از منطقه مورد نظر موجب ایجاد منطقهاز آن تاریخ حفاظت همراه با بهره .باشد مشخص گردیدممنوع می

                                         
1- Vegetation Index 
2- Normalized Differencing Vegetation Index (NDVI) 


