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چکیده
در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل 2-به برآورد شاخص سطح برگ در جنگلهای
بانه پرداخته شد .عکسهای نیمکروی در  85قطعهنمونه زمینی با ابعاد  27×27متر با استفاده از دوربین
مجهز به عدسی چشم ماهی برداشت شدند و شاخص سطح برگ در هر قطعهنمونه محاسبه شد .پردازش-
های موردنیاز بر روی تصاویر ماهوارهای انجام و شاخصهای گیاهی مختلف تهیه شد .از دادههای شیب،
جهت و ارتفاع نیز بهعنوان دادههای کمکی استفاده شد .ارزشهای طیفی تصاویر ماهوارهای و دادههای
غیرطیفی در محل قطعات نمونه استخراج شدند .بررسی همبستگی بین شاخص سطح برگ و ارزشهای
طیفی نشان داد که باند قرمز از بین باندهای اصلی و شاخص ( TNDVIشاخص تبدیلشده تفاوت پوشش
گیاهی نرمال) از بین تمامی باندها ،باالترین همبستگی را با شاخص سطح برگ دارند .نتایج بررسی
رگرسیونی نشان داد در استفاده از باندهای اصلی ،مدل حاصل از باندهای قرمز و مادونقرمز نزدیک با
 22 =RMSEدرصد و  R2= 7/783و در استفاده توأمان تمامی دادههای طیفی و غیرطیفی ،مدل حاصل از
شاخص  TNDVIو ارتفاع با  27 =RMSEدرصد و  R2= 7/751دقت باالتری دارند.
واژههای کلیدی :تصاویر سنتینل ،2-چشم ماهی ،رگرسیون چندگانه ،عکسبرداری نیمکروی.

* نویسنده مسئول

شمارۀ تماس75733997797 :
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مقدمه

جنگلی وسیع توصیه نمیشود ،اگرچه در مقیاس

شاخص سطح برگ بهعنوان سطح کل یکطرف برگ

تکدرخت ،از این روش در اندازهگیری مقدار شاخص

گیاهان در واحد سطح زمین تعریف میشود ( Meyer

سطح برگ استفاده میشود ( .)Abbasi, 2014پایش

 )et al., 2019و برای توده جنگلی ،نسبت مجموع

درازمدت شاخص سطح برگ توسط روشهای اندازه-

سطح تمامی برگهای درختان موجود در توده به

گیری مستقیم در عمل امکانپذیر نیست .روشهای

مساحت اشغالشده توسط تاجپوشش درختان است

سنجشازدوری میتواند این محدودیتهای روشهای

(Deljouei et ، Liu et al., 2015،Heiskanen, 2006

مستقیم و دیگر روشهای غیرمستقیم زمینی را جبران

 .)al., 2016این شاخص از مهمترین مشخصههای

کند و شاخص سطح برگ در مقیاسهای مختلف و در

ساختاری اکوسیستمهای جنگلی است که اطالعات

سطوح وسیع را برآورد کنند .پژوهشهای زیادی در

زیادی در ارتباط با پویایی جنگل ،میزان فتوسنتز،

خارج از کشور برای برآورد شاخص سطح برگ با

تبخیر و تعرق ،تولید خالص اولیه ،ضریب تبادل انرژی

استفاده از تصاویر ماهوارهای انجام گرفته است.

و کربن بین پوشش گیاهی و جو در اختیار مدیران،

بهعنوانمثال  Korhonenو همکاران ( )2017در

برنامهریزان و پژوهشگران قرار میدهد (،Ad1, 2007

پژوهشی به مقایسه دو ماهواره سنتینل 2-و لندست 5

Gonsamo ،Ryu et al., 2012 ،Behera et al., 2010

در برآورد تاجپوشش و شاخص سطح برگ در جنگل-

 .)& Chen, 2014شاخص سطح برگ برای شناخت

های بورآل در فنالند پرداختند .نتایج نشان داد که

عملکرد تاجپوشش نیز مفید است؛ زیرا بسیاری از

مقادیر برآوردی دارای تفاوت معنیداری باهم نیستند.

تبادالت بین زیستکره و جو از سطح برگ اتفاق می-

 Zhaoو همکاران ( )2015در پژوهشی شاخص سطح

افتد؛ بنابراین این مشخصه اغلب بهعنوان یک متغیر

برگ را با ترکیب دادههای دو ماهواره  HJ1/CCDو

زیستشیمیایی،

 Landsat8/OLIدر منطقهای در چین برآورد کردند.

هیدرولوژیکی و بومشناختی مورداستفاده قرار میگیرد.

محاسبه شاخص سطح برگ از ترکیب دو تصویر نتایج

عالوه بر آن ،شاخص سطح برگ میتواند نمایهای از

قابل قبولی نسبت به تصاویر جدا از هم ارائه داد.

مقدار تولید و فتوسنتز درختان باشد (،Breda, 2003

) Persson (2014پژوهشی را برای برآورد شاخص

 .)Liu et al., 2015این مشخصه برای تعیین و کنترل

سطح برگ با استفاده از دادههای ماهوارهای  SPOTدر

مقدار بارانربایی و نور-ربایی ()Light interception

جنگلهای خزانکننده جنوب سوئد انجام دادند .نتایج

نیز اهمیت دارد (.)Poblete-Echeverria et al., 2015

نشان داد که شاخص سطح برگ و شاخصهای

برای اندازهگیری مقدار شاخص سطح برگ از

پوشش گیاهی و داده باند مادونقرمز نزدیک دارای

روشهای زمینی و سنجشازدوری استفاده میشود

رابطه خطی و همبستگی قوی (حدود  )7/5باهم می-

( )Liu et al., 2015که روشهای زمینی خود به دو

باشند Johanson .و همکاران ( ،)2003به تهیه نقشه

دسته روشهای مستقیم و غیرمستقیم (برآوردی)

شاخص سطح برگ با استفاده از تصاویر ماهوارهای

دستهبندی میشوند ( .)Olivas et al.,2013اندازهگیری

چندطیفی  IKONOSدر ساحل شمالی کالیفرنیا

به روشهای مستقیم زمانبر و پرهزینه است و به

پرداختند .در این پژوهش از شاخص  NDVIبرای

درختان نیز آسیب وارد میکنند .همچنین برای مناطق

پیشبینی شاخص سطح برگ استفاده شد و اندازه-

زیستی

کلیدی

در

مدلهای
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گیری زمینی شاخص سطح برگ با استفاده از ابزار

دادههای مختلف سنجشازدوری نیاز است که ابتدا

 LAI-2000انجام شد .نتایج نشان داد که بهترین مدل

توانایی این دادهها در برآورد شاخص سطح برگ مورد

ارائهشده با استفاده از رگرسیون خطی بهصورت

ارزیابی و بررسی قرار گیرد .ازآنجاکه ماهواره سنتینل-

 LAI=5.7* NDVI- 0.25با ضریب تعیین  7/73است.

 2دادههای رایگان مناسبی با اندازه تفکیک مکانی 17

پژوهشهای بسیار کمی در داخل کشور برای برآورد

و  27متر از پوشش زمین ارائه میدهد و در مقایسه با

شاخص سطح برگ انجام شده است Miri .و همکاران

سنجنده  OLIکه در بخشی از جنگلهای مریوان برای

( )2017در پژوهشی به برآورد شاخص سطح برگ با

برآورد شاخص سطح برگ مورد استفاده قرار گرفته و

دادههای سنجنده  OLIماهواره لندست  5در شهرستان

نتایج نویدبخش را ارائه داده بود ،دارای قدرت تفکیک

مریوان پرداختند .در این پژوهش اندازهگیری زمینی به

مکانی و همچنین باندهای طیفی بیشتر (مانند باندهای

روش غیرمستقیم (عکسبرداری نیمکروی) انجام شد.

مادونقرمز نزدیک با پهنای باریک و باندهای لبه قرمز

نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که شاخص سطح

است) است؛ میتواند در برآورد شاخص سطح برگ

برگ و شاخصهای پوشش گیاهی  SRو  NDVIبه

بهویژه در جنگلهای تنک مؤثر باشند .در پژوهش

ترتیب با ضریب تعیین ( 7/952 )R2و  ،7/975بهعنوان

حاضر تالش شده است تا با استفاده از این دادهها

بهترین روابط برای برآورد شاخص سطح برگ از

امکان برآورد شاخص سطح برگ در بخشی از جنگل-

تصاویر ماهوارهای انتخاب شدند.

های بانه مورد بررسی قرار گیرد .ازآنجاکه اطالعات

بررسی پیشینه پژوهش نشان داد که برآورد

طیفی همواره تنها بخشی از رفتار یک مشخصه

شاخص سطح برگ با استفاده از سنجشازدور در

اکولوژیکی را میتواند مدل کنند؛ بنابراین استفاده از

مناطق مختلف با دقتهای متفاوتی انجام شده است

مشخصههای غیرطیفی کمکی در برآورد مشخصههای

که اندازه دقت با توجه به شرایط منطقه و نوع داده

کمی در سنجشازدور سابقه طوالنی دارد ( Redowan,

مورد استفاده متفاوت است .متأسفانه در جنگلهای

)2013؛ به همین دلیل بهمنظور بررسی امکان برآورد

زاگرس تا به امروز پژوهشهای اندکی در این زمینه

بهتر شاخص سطح برگ ،دادههای غیرطیفی ارتفاع،

انجام شده است ( .)Miri et al., 2017بیشتر این

شیب و جهت دامنه نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

پژوهشها نیز محدود به بررسی این مشخصه به

هدف اصلی این پژوهش برآورد شاخص سطح برگ

روشهای مخرب و روابط مربوط به پارامترهای

در بخشی از جنگلهای زاگرس شمالی با استفاده از

درخت ،توده و محیطی بوده است (،Adl, 2007

دادههای طیفی ماهواره سنتینل 2-و دادههای غیرطیفی

 .)Abbasi, 2014استفاده از روش عکسبرداری نیم-

کمکی همانند دادههای ارتفاع ،شیب و جهت است.

کروی نیز که در سالهای اخیر برای برآورد شاخص

بررسی همبستگی هریک از باندهای طیفی و شاخص-

سطح برگ مورد استفاده قرار گرفته است ،در سطوح

های گیاهی با شاخص سطح برگ و تعیین بهترین

وسیع بسیار پرهزینه و زمانبر است .این مطلب خود

مدلهای رگرسیونی برآورد کننده شاخص سطح برگ

ضرورت انجام پژوهش موردنظر و بررسی امکان

نیز از اهداف فرعی این پژوهش به شمار میروند.

برآورد این شاخص به روش غیرمخرب در مناطق
جنگلی را فراهم میآورد .برای استفاده کاربردی از
951
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مواد و روشها

میانگین درجه حرارت سالیانه حدود  13/6درجه

منطقه مورد بررسی

سانتیگراد است .چرای بیرویه دام ،تأمین سوخت و

منطقه جنگلی مورد بررسی در بخشی از جنگلهای

مصارف روستایی در جنگل ،ساختار جنگل را در

شهرستان بانه قرار دارد (شکل  .)1دو منطقه جنگلی

جنگلهای زاگرس بهویژه جنگل مورد پژوهش

که از نظر شرایط توپوگرافی شبیه ،اما از نظر تراکم تاج

بهسوی فرم شاخهزاد سوق داده است .در جنگل مورد

پوشش باهم تفاوت داشتند (با هدف جمعآوری دامنه

بررسی بیشترین درصد ترکیب درختی را سه گونه

بیشتری از شاخص سطح برگ) با مساحت حدود 277

بلوط (برودار ( ،)Quercus brantii Lindl.مازودار

هکتار انتخاب شدند .در انتخاب مناطق این نکته

( )Quercus infectoria Oliv.و ویول ( Quercus

درنظر گرفته شد که نشانههایی از گالزنی در سالهای

 ))libani Oliv.به خود اختصاص دادهاند .منطقه بر

اخیر وجود نداشته باشد .مناطق نمونهبرداریشده

اساس برآورد کیفی دارای تاجپوشش متوسط و در

دارای دامنه ارتفاعی بین  1447تا  1577متر است.

مناطقی کم (تاج پوشش حدود  27تا  97درصد) با

میانگین بارش سالیانه شهرستان  972/8میلیمتر و

پوشش علفی کف متوسط است.

شکل  -1منطقه مورد بررسی و پراکنش قطعات نمونه برداشتشده بر روی تصویر سنجنده  MSIماهواره سنتینل 2-در هفت
ترانسکت
Figure1. Study area and distribution of sample plot on the Sentinel2-MSI in seven transect

تصاویر ماهوارهای مورد استفاده

فضایی اتحادیه اروپا با مبنای  WGS84دریافت شد.

در این پژوهش از دادههای سنجنده  MSIماهواره

در این پژوهش از باندهای ( 2آبی)( 3 ،سبز)4 ،

سنتینل 2-مربوط به تاریخ  31شهریورماه سال 1368

(قرمز) و ( 5مادونقرمز نزدیک) با اندازه تفکیک 17

هجری شمسی ( 21سپتامبر  2719میالدی) استفاده شد

متری و همچنین از باندهای ( 5a ،7 ،9 ،8باندهای لبه

(شکل  .)1علت انتخاب این تاریخ ،از بین رفتن

قرمز) و  )SWIR( 12 ،11با اندازه تفکیک  27متری

پوشش علفی کف و جلوگیری از اختالط طیفی آن با

استفاده شد .باندهای  17متری سنتینل 2-دارای پهنای

بازتاب تاج درختان بود .تصاویر از سایت سازمان

باند بیشتری هستند که در مقایسه با باندهای  27متری
952
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واقع در محدود مادونقرمز منجر به کلیگرایی و میان-

ترانسکت تعداد  85قطعهنمونه با ابعاد مربعی شکل

گیری بیشتر باند طیفی خواهد شد .به بیانی دیگر

 27×27متر (حداقل اندازه قابلقبول قطعهنمونه برای

مطلوب است که باندهای طیفی در کنار توان تفکیک

تصاویر  17و  27متری ماهواره سنتینل )2-در مهرماه

مکانی باال ،پهنای باند باریک نیز داشته باشند؛ اما

سال  1368پیادهسازی و برداشت شدند (شکل  .)1در

محدودیتهای فنی این امکان را در خیلی از موارد

هر قطعهنمونه برای اندازهگیری مقدار شاخص سطح

فراهم نمیکند .در این پژوهش برای بررسی نقش

برگ از عکسبرداری نیمکروی و بهکارگیری دوربین

تغییرات توان تفکیک مکانی و طیفی تمامی باندها

مجهز به عدسی چشم ماهی (( )Fish-eyeروش

مورد استفاده قرار گرفت .توان تفکیک رادیومتری این

غیرمستقیم) استفاده شد .بهمنظور پوشش تغییرات در

سنجنده  12بیت است.

داخل هر قطعهنمونه نه نقطه در فواصل پنجمتر از

تهیه دادههای زمینی

یکدیگر در دو جهت شمالی-جنوبی و شرقی-غربی

ترانکستها با نقطه شروع انتخابی تصادفی در جهت-

برداشت شد (( )Miri et al., 2017شکل  .)2ابتدا

های غربی -شرقی یا شمالی  -جنوبی پیاده شدند.

دوربین در نقطه مرکزی قطعهنمونه قرار گرفت و دیگر

جهت ترانسکتها بهگونهای انتخاب شد که بیشترین

نقاط با استفاده از آزیموت و فاصله در داخل

طول جنگلی را پوشش دهد .نقطه ابتدایی ترانسکت

قطعهنمونه مکانیابی شدند .عکسبرداری با دوربین

بهعنوان قطعهنمونه اول انتخاب و با استفاده از گیرنده

چشم ماهی نصبشده بروی سهپایه (ارتفاع سهپایه از

سامانه موقعیتیاب جهانی ( )GPSدستی مدل

سطح زمین با توجه به شاخهزادبودن تودهها برای 77

 Garmin 78Sمختصات آن ثبت شد .قطعهنمونههای

سانتیمتر تنظیم شد) انجام شد .میانگین شاخص سطح

دیگر در طول همان ترانسکت و با استفاده از قطبنما

برگ  6عکس بهعنوان شاخص سطح برگ برای آن

و متر (در فواصل  177متری از مرکز قطعهنمونه قبلی)

قطعهنمونه محاسبه شد .درمجموع  822قطعه عکس

جهتیابی و برداشت شدند .اگر قطعهنمونهای در

برای تمامی قطعهنمونهها برداشت شد .بهمنظور کاهش

زمینهای زراعی یا مناطق بدون پوشش جنگلی قرار

اثر نور مستقیم عکسبرداری قبل از طلوع آفتاب و بعد

میگرفت حذف و نقطه بعدی در راستای همان

از غروب خورشید (از غروب تا قبل از تاریکی مطلق)

ترانسکت برداشت میشد .پس از شناسایی دو منطقه

و یا در هوای ابری انجام شد.

جنگلی واقع در شمال و جنوب غرب بانه در طول 7

شکل  -2نمای گرافیکی موقعیت قرارگیری دوربین چشم ماهی برای برداشت  6عکس در هر قطعهنمونه
Figure2. Schematic presentation of a sample plot and the position of the fish eye camera to take nine
photos
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اینرو الزم است این مقدار با استفاده از یک ضریب

تمامی عکسهای برداشتشده برای محاسبه
مقادیر شاخص سطح برگ پردازش شدند .با توجه به

تصحیح اصالح شود (رابطه .)Abbasi, 2014( )1

ساختار شاخهزاد جنگلهای مورد بررسی و ارتفاع

رابطه ()1

)LAI(C) = LAI(E)+ (LAI(E)×0.4

پایین سهپایه دوربین در زمان عکسبرداری قسمتی از

در این رابطه ) ،LAI(Cمقدار تصحیحشده

زمین درون عکس قرار گرفته بود (شکل  3الف)؛

شاخص سطح برگ و ) ،LAI(Eمقدار برآوردی

بنابراین در اولین مرحله سطح زمین ثبتشده داخل هر

شاخص سطح برگ از عکسبرداری نیمکروی است.

عکس با نرمافزار فتوشاپ حذف شدند (شکل  3ب).

بررسی کیفیت تصاویر ماهوارهای

سپس عکسهای نیمکروی ویرایششده با استفاده از

تصاویر سنجنده  MSIماهواره سنتینل 2-مورد استفاده

نرمافزار  )GLA( Gap Light Analyzerپردازش و

در پژوهش حاضر از سایت سازمان فضایی اتحادیه

مقادیر شاخص سطح برگ برای عکسها محاسبه شد

اروپا در سطح تصحیحات  L1Cدریافت شد .برای

( .)Miri et al., 2017 ،Stenberg et al, 1994مقدار

اطمینان از هندسه تصاویر از نقشههای رقومی آبراههها

شاخص سطح برگ برای هر قطعهنمونه از میانگین

و جادههای مربوط به نقشههای توپوگرافی رقومی

شاخص سطح برگ محاسبهشده برای نه عکس موجود

 1:28777منطقه مورد بررسی استفاده شد .همچنین
بررسی عدم وجود خطاهای رادیومتری مانند پیکسل-

در هر قطعهنمونه بهدست آمد Abbasi (2014) .در
پژوهشی که در جنگلهای بانه انجام شد؛ نشان داد که

های تکراری ،با بهبود کنتراست و بزرگنماییهای تک

مقدار شاخص سطح برگ برآوردشده توسط عکس-

باندها و ترکیبات رنگی مختلف بر روی نمایشگر

برداری نیمکروی کمتر از مقدار واقعی آن است؛ از

رایانه انجام شد که نتایج حاکی از عدم وجود خطاهای
هندسی و رادیومتری بود.
ب

الف

b

a

شکل  -3الف :عکس اولیه از عکسبرداری نیمکروی با دوربین چشم ماهی؛ ب :عکس ویرایش شده توسط نرمافزار فتوشاپ
Figure3. a) Initial hemispherical photo captured by fish-eye camera; b) Process photo using photoshop

شاخصهای پوشش گیاهی

نوردهی ،کاهش اختالط طیفی خاک پسزمینه و اثرات

در این پژوهش از شاخصهای پوشش گیاهی ارائه

اتمسفری و همچنین افزایش اطالعات مربوط به

شده در جدول  1بهمنظور کاهش اثر عوامل ناخواسته

پوشش گیاهی استفاده شد.

روی پوشش گیاهی همانند کاهش اثر توپوگرافی بر
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جدول  -1شاخصهای پوشش گیاهی مورد استفاده
نام شاخص

Table 1. Applied vegetation indices
رابطه ریاضی

Index name
NDVI
TNDVI

GEMI

REIP
SAVI

مرجع
Reference

Formula
NIR-RED
=NDVI
NIR+RED
)(NIR-RED
√=TNDVI
+0.5
)(NIR+RED
)µ(1-0.25µ)-(RED-0.125
=GEMI
1-RED
(NIR2 -RED2 )+1.5NIR+0.5RED
=µ
NIR+RED+0.5
R1 +NIR
([*REIP=700+40
) -R2 ]/(R3 -R2
2
NIR-RED
=SAVI
)×(1+L
)(NIR+RED+L
پوشش گیاهی پایین  ،L=1پوشش گیاهی متوسط  ،L=0/5پوشش گیاهی باال L=0

)a(NIR-aRED-b
TSAVI
) RED+aNIR-ab+0/08(1+a2
NIR-RED
=MSAVI
)(1+L
MSAVI
NIR-RED+L
L=1-2a*NDVI*WDVI
WDVI
WDVI=NIR-aRED
DVI
DVI=NIR-RED
)(aNIR-RED+b
=PVI1
PVI1
√a2 +1
 :REDباند قرمز :NIR ،باند مادونقرمز :a ،شیبخط خاک و  :bعرض از مبدأ خط خاک
=TSAVI

Rouse et al., 1974
Tucker, 1979

Pinty & Verstraete,
1992
Guyot et al., 1988
Huete, 1988
Baret and Guyot, 1991
Qi et al., 1994
Clevers, 1989
Tucker, 1979
Richardson & Wiege, 1977

NIR: Near-Infrared, a: Slope of soil line, b: Intercept of soil line

دادههای غیرطیفی

تابش ،کمترین ارزش یعنی ارزش صفر را به خود

مقدار ارتفاع ،شیب و جهت دامنه بهعنوان متغیرهای

اختصاص داده است.

غیرطیفی در برآورد شاخص سطح برگ مدنظر قرار

استخراج ارزشهای طیفی و غیرطیفی در محل قطعات

گرفتند .مدل رقومی ارتفاع منطقه مورد بررسی با

نمونه

استفاده از نقشه توپوگرافی رقومی مقیاس 1:28777

پس از پردازش تصاویر ماهوارهای و تولید متغیرهای

منطقه با ابعاد پیکسل  17متری تهیه شد .نقشه شیب و

غیرطیفی ،ارزشهای متناظر قطعات نمونه از باندهای

جهت دامنه از مدل رقومی ارتفاع تهیه شدند .با

طیفی و غیرطیفی استخراج شدند.

استفاده از رابطه  2آزیموت دامنه به مقدار تابش

برآورد شاخص سطح برگ با استفاده از رگرسیون

دریافتی تبدیل شد (.)Beers et al., 1966

چندگانه خطی

R= Cos(45-A)+1

برای بررسی نرمالبودن دادهها از آزمون آماری

در این رابطه  :Rمقدار تابش دریافتی و :A

شاپیرو-ویک ( )Shapiro-Wilkاستفاده شد .همچنین

آزیموت به درجه است .نقشه حاصل از رابطه  1شامل

برای بررسی همراستایی چندگانه بین متغیرهای مستقل

مقادیری بین صفر و دو است که در آن دامنه شمال

از عامل تورم واریانس ( )VIFاستفاده شد .مدلسازی

شرقی که دارای کمترین مقدار تابش است ،دارای

شاخص سطح برگ با استفاده از رگرسیون چندگانه به

ارزش دو و دامنه جنوب غربی با بیشترین مقدار

روش گامبهگام انجام شد .از بین مدلهای رگرسیونی

رابطه ()2

958

فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل ،جلد  ،6شماره 4

بهدستآمده ،مناسبترین مدلها بر اساس ضریب

آمارههای توصیفی دادههای زمینی شاخص سطح برگ

تعیین ( ،)R2ضریب تعیین تعدیلشده ( )R2adjو مقدار

آمارههای توصیفی مقادیر برآوردی از شاخص سطح

 RMSEانتخاب شدند و در مرحله بعد مورد

برگ در منطقه مورد بررسی توسط عکسبرداری نیم-

اعتبارسنجی قرار گرفتند .برای اعتبارسنجی از روش

کروی در  85قطعهنمونه برداشتشده ،محاسبه شد.

اعتبارسنجی متقابل یا  Cross-Validationاستفاده شد

نتایج حاصل نشان میدهد که میانگین شاخص سطح

و مقدار جذر میانگین مربعات خطا (( )RMSEرابطه

برگ برآورد شده توسط عکسبرداری نیمکروی در

 )3و ضریب آکائیک (( )AICرابطه  )4برای هر مدل

قطعات نمونه زمینی ،برابر با  7/557و انحراف معیار

محاسبه شد .مدلی که دارای پایینترین مقدار این

 7/472است.

ضرایب باشد بهعنوان بهترین مدل انتخاب میشود

تحلیل همبستگی

(.)Bahmani and Ramezani, 2015

نتایج همبستگی پیرسون بین دادههای زمینی شاخص

رابطه ()3
رابطه ()4

̂ i -LAIi )2
(LAI
n

سطح برگ ،ارزشهای طیفی باندهای اصلی و

n

∑√=RMSE

شاخصهای پوشش گیاهی دادههای ماهوارهای نشان

i=1

̂ i -LAIi )2
∑in (LAI
[ AIC=nln
] +2K
n

داد که بیشترین همبستگی شاخص سطح برگ از میان
باندهای اصلی با باند قرمز (باند  )R = -7/759( )4و

در روابط  3و  :RMSE ،4جذر میانگین مربعات

باند  8که یکی از باندهای لبه قرمز ( )Red-edgeدر

خطا :AIC ،ضریب آکائیک̂ i ،
 :LAIمقدار شاخص سطح

ماهواره سنتینل 2-است ( )-7/719و از بین شاخص-

برگ برآورد شده از مدلها :LAIi ،مقدار واقعی زمینی

های گیاهی با شاخص  )R =7/573( TNDVIو

اندازهگیری شده :n ،تعداد قطعهنمونهها :K ،تعداد

 )R =7/577( NDVIدر سطح اطمینان  66درصد

متغیرهای ورودی مدل هستند.

است (جدول .)2

نتایج
جدول  -2نتایج همبستگی پیرسون بین شاخص سطح برگ ،ارزشهای طیفی باندهای اصلی و شاخصهای پوشش گیاهی
Table2. Pearson correlation coefficients between LAI, and spectral values of original spectral bands
and vegetation indices
متغیر

ضرایب همبستگی پیرسون

متغیر

ضرایب همبستگی پیرسون

Variable

Pearson correlation coefficients

Variable

Pearson correlation coefficients

**-0.767
NDVI
Band2
**0.751
TNDVI
Band3
**-0.786
GEMI
Band4
**-0.716
REIP
Band5
*-0.299
SAVI
Band6
-0.074ns
TSAVI
Band7
0.025 ns
MSAVI
Band8
-0.023ns
WDVI
Band8a
**-0.576
DVI
Band11
**-0.680
PVI1
Band12
** * ،و  :nsبهترتیب معنیداری در سطح احتمال یک درصد ،در سطح احتمال پنج درصد و غیرمعنیدار

**0.870
**0.873
**0.838
*-0.280
**0.865
**0.720
**0.857
**0.726
**0.837
**0.861

**, *, and ns: Statistical significance at 1 percent level, 5 percent level and non significant, respectively
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تحلیل رگرسیون چندگانه

تعدیلشده  7/783و اشتباه معیار برآورد 7/166

تحلیل رگرسیون چندگانه خطی به روش گامبهگام

مناسبترین مدل است .از بین تمام باندهای طیفی

میان شاخص سطح برگ زمینی و متغیرهای طیفی

استفادهشده در تحلیل رگرسیونی ،باندهای 4

باندهای اصلی و شاخصهای پوشش گیاهی و

(طولموج قرمز) و ( 5مادونقرمز نزدیک) وارد مدل

غیرطیفی (ارتفاع ،شیب و جهت) انجام شد .در گام

نهایی شدهاند .نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای

اول شاخص سطح برگ بهعنوان متغیر وابسته و تمام

برآورد شاخص سطح برگ نشان میدهد که مدل

متغیرهای طیفی باندهای اصلی بهعنوان متغیر مستقل

رگرسیونی حاصل از باندهای اصلی در سطح 66

استفاده شدند .نتایج نشان داد که مدل تشریحشده در

درصد ( )P=7/71معنیدار است.

جدول  3با مقادیر ضریب تعیین  ،7/791ضریب تعیین
جدول  -3ضرایب مدل رگرسیون چندگانه میان شاخص سطح برگ و باندهای اصلی و آزمون معنیداربودن آنها
Table3. Multiple regression coefficient of original spectral bands and their statistical significance test
ضرایب
ضرایب استاندارد
اشتباه معیار
ضریب
ضریب
تورم
معنی-
استانداردشده
نشده
برآورد
تعیین
مدل
t
تعیین
واریانس
داری
Standardized
Unstandardized
Std.Error
Model
تعدیلشده
2
Coefficients
Std.Error
B

عدد ثابت

0.711

0.293

-

0.000

-0.966

13.251

0.419

5.748

Constant

باند 4

-0.001

Coefficients
Beta

Band4

باند 5

0.001

0.000

2.426

Sig

VIF

0.019

-

0.000

1.225

0.000

R

0.761

R2adj

70.753

of the
Estimate

0.199

1.225

Band8

در گام بعدی از باندهای اصلی و شاخصهای

برآورد  .)7/155از بین تمام متغیرهای طیفی و

گیاهی برای برآورد شاخص سطح برگ استفاده شد.

غیرطیفی استفاده شده در تحلیل ،شاخص پوشش

در این گام بهترین مدل با استفاده از ورود شاخص

گیاهی  TNDVIو متغیر غیرطیفی ارتفاع معنیدار

 TNDVIبا ضریب تعیین  ،7/793ضریب تعیین

شناخته و وارد مدل نهایی شدند .مقدار عامل تورم

تعدیلشده  7/786و اشتباه معیار برآورد  7/167به

واریانس برای دو متغیر  TNDVIو ارتفاع در مدل

دست آمد که به دلیل خالصهتر کردن نتایج ،جدولها

بهدستآمده برابر  1/786است که نشان از عدم هم

ارائه نشد .در گام سوم ،باندهای اصلی ،شاخصهای

خطی بین متغیرها است (جدول  .)4شکل  4نمودار ابر

پوشش گیاهی و متغیرهای غیرطیفی ارتفاع ،شیب و

نقاط مقادیر شاخص سطح برگ اندازهگیریشده زمینی

جهت بهعنوان متغیر مستقل در برآورد شاخص سطح

توسط عکسبرداری نیمکروی در برابر مقادیر شاخص

برگ زمینی استفاده شد .نتایج که در جدول  4ارائهشده

سطح برگ برآورد-شده توسط مدل رگرسیونی

است ،نشان از بهبود نسبی مدل داد (ضریب تعیین

چندگانه را نشان میدهد.

 ،7/755ضریب تعیین تعدیلشده  7/751و اشتباه معیار
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جدول  -4ضرایب مدل رگرسیون چندگانه میان شاخص سطح برگ و متغیرهای طیفی و غیرطیفی و آزمون معنیدار بودن آنها
Table3. Multiple regression coefficient between LAI, spectral and non-spectral variables, and their
statistical significance test
ضرایب
اشتباه معیار
ضریب
ضرایب استاندارد نشده
ضریب
تورم
معنی-
استانداردشده
برآورد
تعیین
مدل
Unstandardized
t
تعیین
واریانس
داری
Standardized
تعدیلشده Std.Error of
Coefficients
Model
2
B

Std.Error

Coefficients
Beta

Sig

VIF

عدد ثابت

-4.166

0.483

Constant
TNDVI
DEM

-

-8.624

0.000

-

6.715
0.0001

0.470
0.000

0.912
-0.165

14.290
-2.581

0.000
0.013

1.059
1.059

R

R2adj

0.788

0.188

0.781

Estimated LAI

شاخص سطح برگ برآورد شده

1.80
1.60
R2adj= 0.781
SEE= 0.188
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شاخص سطح برگ اندازه گیری شده
Measured LAI

شکل  -4مقادیر شاخص سطح برگ اندازهگیری شده در برابر مقادیر شاخص سطح برگ برآورد شده
Figure 4. Measured LAI against estimated LAI

اعتبارسنجی مناسبترین مدلهای رگرسیونی چندگانه

بحث

پس از انتخاب مناسبترین مدلهای رگرسیونی

برآورد و ارزیابی شاخص سطح برگ بهعنوان یکی از

چندگانه بهدستآمده بین شاخص سطح برگ و

مهمترین

اکوسیستمهای

متغیرهای طیفی و غیرطیفی ،مدلها با استفاده از

جنگلی ،اطالعات زیادی در ارتباط با پویایی جنگل،

اعتبارسنجی متقابل مورد ارزیابی قرار گرفتند .در مدل

میزان فتوسنتز ،تبخیر و تعرق ،تولید خالص اولیه،

حاصل از شاخص سطح برگ با باندهای اصلی ،مقادیر

ضریب تبادل انرژی و کربن بین پوشش گیاهی و جو

 RMSEو ضریب آکائیک بهترتیب  7/164و -17/252

در اختیار مدیران ،برنامهریزان و پژوهشگران قرار

محاسبه شدند ،همچنین مقادیر حاصل از اعتبارسنجی

میدهد .اگرچه اندازهگیری مستقیم شاخص سطح

از مدل رگرسیونی چندگانه شاخص سطح برگ با

برگ دقیقترین روش است اما در مقایسه با روشهای

متغیرهای طیفی شاخصهای پوشش گیاهی و

برآوردی (سنجشازدور و عکسبرداری نیمکروی)

مشخصههای

ساختاری

متغیرهای غیرطیفی ،بهترتیب  7/153و  -24/278به-

دارای محدودیتهای اساسی است .این روش ماهیتاً

دست آمد (جدول .)8

یک روش تخریبی است و در سطح تکدرخت و در
یکزمان ثابت قابلانجام است .اگر نیاز به تکرار
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اندازهگیریها در زمانهای متفاوت بهمنظور بررسی

برگ در روشهای مستقیم از نظر زمان ،مقیاس و

تغییرات زمانی شاخص سطح برگ باشد ،بهویژه در

هزینه ،فنون سنجشازدور به محققان این امکان را می-

سطوح بزرگتر همانند توده جنگلی ،امکان استفاده از

دهد که این مشخصه مهم اکولوژیکی را در هر مقیاس

اندازهگیری مستقیم غیرممکن خواهد بود؛ بنابراین با

و زمانی با هزینه اندک برآورد و پایش کنند.

توجه به محدودیتهای اندازهگیری شاخص سطح
جدول  -8نتایج اعتبارسنجی حاصل از مناسبترین مدلهای بهدستآمده از رگرسیون چندگانه
Table 4. The results of validation procedure of the best multiple regression models
مدل رگرسیونی چندگانه
2
2
R

Multiple Regression Model
0.761
0.763
0.788

LAI= -0.001B4+0.001B8+0.711
LAI=6.428TNDVI- 4.836
LAI=6.715TNDVI+ 0.0001DEM- 4.166

adj

R

0.753
0.759
0.781

RMSE

r RMSE

0.194
0.196
0.183

22%
22%
20%

AIC
-17.28
-19.58
-24.21

نتایج تحلیل همبستگی بین شاخص سطح برگ

سطح برگ دارد .دلیل این امر این است که در محدوده

زمینی حاصل از تصاویر نیمکروی و باندهای اصلی

طیف مرئی ،گیاهان سبز به دلیل جذب کلروفیلی باال

سنتینل 2-نشان میدهد که شاخص سطح برگ با

در محدوده طولموج قرمز ،مقدار انعکاس بسیار پایینی

باندهای مرئی و طولموج کوتاه ( )SWIRدارای

در این طولموج دارند .این نتیجه با نتیجه  Miriو

همبستگی منفی است .منفیبودن همبستگی در اینجا

همکاران ( )2017مطابقت دارد .باند  8که یکی از

بهاین مفهوم است که با افزایش مقادیر شاخص سطح

باندهای لبه قرمز ( )Red-edgeدر ماهواره سنتینل2-

برگ مقدار با زتاب در باندهای مختلف کاهش مییابد

است نیز همبستگی باالیی با شاخص سطح برگ دارد

که طبق نظر  Nemaniو همکاران ( )1993این

( .)-7/719لبه قرمز حساسیت باالیی به تغییرات مقدار

همبستگی منفی به دالیلی همانند محتوای رطوبتی،

کلروفیل برگ گیاهان دارد و یکی از مهمترین

جذب اتمسفری ،اثر سایه و گیاهان زیراشکوب می-

محدودههای طیفی است که در تشخیص و تفکیک-

توان توجیه کرد .مطالعات  Miriو همکاران (،)2017

پذیری گیاهان کاربرد وسیعی دارد ( Sibanda et al.,

 Stenbergو همکاران ( Soudani ،)2008و همکاران

 .)2015برخالف انتظار همبستگی میان باند مادونقرمز

( Lee ،)2006و همکاران ( )2004و  Eklundhو

نزدیک و شاخص سطح برگ پایین بود .در بررسی

همکاران ( )2001تأییدی بر نتیجه این پژوهش است.

 Miriو همکاران ( )2017در جنگلهای مریوان نیز

الزم به ذکر است که  Miriو همکاران ( )2017نقش

کمترین همبستگی برای باند مادونقرمز نزدیک

گردوغبار انباشتهشده بر روی برگ درختان را مؤثر

گزارششده است .بهنظر میرسد بر اساس مبانی

دانستهاند.

سنجشازدور نقش پدیده جذب کلروفیلی بر مقدار
بازتاب در چنین مناطقی بیشتر از نقش ساختار سلولی

همچنین بررسی نتایج همبستگی نشان میدهد که

در مادونقرمز نزدیک است.

از بین کلیه باندها ،باند ( 4طولموج قرمز) با مقدار
همبستگی  -7/759باالترین همبستگی را با شاخص
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نتایج بررسی همبستگی بین شاخص سطح برگ

شاخص پوشش گیاهی  TNDVIو مدل رقومی ارتفاع

با شاخصهای پوشش گیاهی حاصل از تصاویر

از بین تمام متغیرهای مورد بررسی وارد مدل شدند.

ماهواره سنتینل 2-نشان میدهد که شاخص سطح

همانگونه که ذکر شد طولموج قرمز بهشدت تحت

برگ با شاخصهای ،GEMI ،TNDVI ،NDVI

تأثیر مقدار تغییرات شاخص سطح برگ قرار میگیرد.

 DVI ،WDVI ،MSAVI ،SAVIو  PVIدارای

 Eklundhو همکاران ( )2001نیز به پاسخ قوی

همبستگی باال و مثبت معنیداری در سطح اطمینان 66

طولموجهای قرمز و مادونقرمز میانی و پاسخ به-

درصد است .نتایج حاضر با پژوهشهای  Miriو

نسبت ضعیف طولموج مادونقرمز نزدیک به تغییرات

همکاران (،Persson (2014) ،)2017

شاخص سطح برگ اشاره داشتهاند.

Boken and

) Fan ،Chandra (2012و همکاران ( )2008و

شاخص  TNDVIکه شاخص تبدیلشده NDVI

 Stenbergو همکاران ( )2008همخوانی دارد.

است ،یکی از شاخصهای بسیار مفید در مطالعات

شاخصهای  SAVIو  MSAVIاز شاخصهای خط

پوشش گیاهی است .محدوده  TNDVIبیشتر از صفر

خاک هستند و معموالً در مناطق جنگلی کم تراکم با

است و در عمل تفاوت فنی بین  NDVIو TNDVI

کاهش اثرات خاک پسزمینه سبب بهبود نتایج می-

وجود ندارد .هر چه مقدار این شاخص بیشتر باشد

شوند Mohammadi Garousi (2016) .در رابطه با

نشاندهنده مقدار شاخص سطح برگ بیشتر است.

پایش سالمت جنگلهای بلوط زاگرس بیان کردهاند

نتایج این پژوهش با نتایج

که استفاده از شاخص  SAVIسبب بهبود نتایج شده

) Blackburn (2016که به رابطه مثبت و قوی شاخص

است .از بین شاخصهای مورداستفاده در این پژوهش

سطح برگ با شاخصهای  NDVIو  TNDVIاشاره

شاخص پوشش گیاهی  TNDVIباالترین مقدار

کردهاند ،مطابقت دارد .در این پژوهش متغیر ارتفاع

همبستگی ( )r=7/573را با شاخص سطح برگ زمینی

هرچند با تأثیر کم ،اما موجب افزایش دقت نتایج مدل

دارد؛ این نتیجه را میتوان بارزسازی باالی این

شده است .نمونههایی که در منطقهای با ارتفاع بیشتر

شاخص برای پوشش گیاهی دانست.

قرار داشتند در محدوده جنگلهایی بودند که مدت

Onojeghuo and

در مدلسازی رگرسیون چندگانه شاخص سطح

بیشتری از بهرهبرداری انسان بهصورت گالزنی از آنها

برگ زمینی و باندهای اصلی ،باند ( 4قرمز) و 5

گذشته بود و شاید این موضوع را بتوان یکی از دالیل

(مادونقرمز نزدیک) بهترین مدل رگرسیونی چندگانه

وارد شدن این متغیر دانست .در بسیاری از پژوهش-

را ارائه دادند .باند مادونقرمز با اینکه بهتنهایی

های انجامشده در سنجشازدور دادههای کمکی

همبستگی بسیار پایینی با شاخص سطح برگ داشت

غیرطیفی همانند ارتفاع منجر به افزایش دقت نتایج

وارد مدل شد؛ زیرا ورود چنین متغیرهایی که متغیر

شدهاند (.)Redowan, 2013

سرکوبگر نامیده میشوند همراه با یک متغیر مستقل با

هرچند با توجه به اینکه مدل سوم که حاصل

همبستگی باال (طولموج قرمز) موجب میشود

تحلیل متغیرهای طیفی و غیرطیفی است با توجه به

واریانس غیرقابل توضیح در متغیر مستقل باقیمانده از

مقدار باالتر ضریب تعیین و مقدار پایینتر مقدار

بین برود ( .)Thompson and Levine, 1997در مدل-

 RMSEو ضریب آکائیک ،بهترین مدل است؛ اما مدل

سازی با استفاده از متغیرهای طیفی و غیرطیفی،

اول که حاصل تحلیل باندهای اصلی است و همچنین
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 شاخص سطح برگ را در این منطقه برآورد،)درصد

-مدل دوم که حاصل تحلیل باندهای اصلی و شاخص

 قطعاً استفاده از نمونههای بیشتر در سطح.نماید

های گیاهی است نیز با توجه به مقدار ضریب تعیین و

بزرگتر و انجام پژوهش در دیگر مناطق زاگرس و

ً تقریباRMSE ضریب تعیین تعدیلشده مناسب و

همچنین بررسی استفاده از تصحیحات دقیق اتمسفری

پایین میتواند بهعنوان مدل برآوردی شاخص سطح

و دیگر روشها همانند رگرسیون غیرخطی و یا

 مدل ارائهشده برای برآورد شاخص.برگ استفاده شود

ناپارامتریک میتواند امکان برآورد این شاخص مهم

سطح برگ در این پژوهش از دقت باالتری نسبت به

اکولوژیکی را با اطمینان بیشتر در سطح منطقه فراهم

)2017(  و همکارانMiri مدل ارائهشده توسط

.سازد

برخوردار است و ازآنجاییکه جنگلهای مورد بررسی
،در این پژوهش دارای تراکم پوشش کمتری هستند

تشکر و قدردانی

افزایش دقت برآورد شاخص سطح برگ را میتوان

نویسندگان الزم میدانند از مرکز پژوهش و توسعه

 با توان2-بهدلیل استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل

جنگلداری زاگرس شمالی بهمنظور فراهمآوردن

.تفکیک مکانی و ویژگیهای طیفی باالتر دانست

امکانات الزم برای انجام برداشتهای میدانی این

 تصویر،با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش

. سپاسگزاری نمایند،پژوهش

 و استفاده از مدلهای رگرسیونی2-ماهواره سنتینل
27 چندگانه توانست با دقت قابلقبول (خطای حدود
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Abstract
In this study, the leaf area index was estimated using Sentinel-2 satellite imagery over a small part of
the Baneh forests. A digital camera with a fish eye lens was used to collect the hemispherical
photographs in 58 field reference plots with a size of 20m × 20m. The requiered digital image
processing procedures were applied on the remote sensing data, and various vegetation indices were
also calculated. Elevation, slope, and aspect maps were also used as an ancillary data. Spectral and
non-spectral values were extracted from satellite imageries and ancillary data in each sample plot. Our
results showed that the Red band and TNDVI (Transformed Normalized Difference Vegetation Index)
have the highest correlation with LAI. The results of the regression analysis showed that considering
only original spectral band as independent variable, a model based on the red and the near-infrared
bands achieved the highest accuracy (R2= 0.753, RMSE= 22%). Considering a combination of original
spectral bands, vegetation indices and non-spectral variables, a model based on TNDVI and DEM
produced the highest accuracy (R2= 0.781, RMSE= 20%).
Keywords: Fish eye, Hemispherical photography, Multiple Regression analysis, Sentinel-2 imagery.
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