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دورسنجی بقایای گیاهی سوزاندهشده در مزارع با بهرهگیری از تصاویر سنجندة لندست
فاطمه علینقیزاده ـ کارشناسارشد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشگاه جیرفت
مجید دولتی  ـ استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشگاه جیرفت
محمدعلی رستمی ـ استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابا طبیعی استان
کرمان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرمان ،ایران
ناصر برومند ـ دانشیار گروه مهندسی علوم خاک ،دانشگاه شهید باهنر کرمان

پذیرش مقاله 1394/11/11 :تأیید نهایی1395/10/13 :

چکیده
این تحقیق در مزارع ذرت و گندم منطقة ارزوئیة استان کرمان انجام شده است .در این مطالعاه ،تواناایی تصااویر
سنجندة لندست برای پایش مزارعی که در آنها بقایای گیاهی آتش زده شده ،با استفاده از شاخصهاای طیفای و
آنالیز جداسازی طیفی خطی ،ارزیابی شد .بدین منظور ،چهار وضعیت سطح خاکا شامل زماینِ خااکورزینشاده،
زمین با بقایای گیاهی ،زمین با پوشش گیاهی سبز ،و زمین با بقایای گیاهی سوزاندهشدها درنظر گرفته شد و چهار
شاخص طیفی  ،NBR ،BAI ،NDVIو  NBRTبرای قطعات آزمایشی ایجاد شد .نتایص نشان داد شاخص  BAIقادر
است ،بهتر از سایر شاخصهای مورد بررسی ،مزارعی را که در آنها بقایای گیاهی آتش زده شده از سایر عاوارض
موجود در سطح زمین جدا کند .مساحت مزارع آزمایشیِ آتشزدهشده در تصاویر ماهوارهای ،که به وسیلة شااخص
 BAIمحاسبه شده بود ،با مساحت واقعی مزارع آزمایشی همبستگی بسیاری ( )R2 =0/95داشات .بناابراین ،بارای
تمایز قائلشدن بین مزارع سوخته و سایر عوارض ،میتوان از شاخص  BAIاستفاده کرد .همینین ،ساطح مازارع
سوخته ،که با آنالیز جداسازی طیفی خطی تخمین زده شده بود ،با دادههای بهدستآمده از روش زمینی همبساتگی
مناسبی ( )R2 =0/89داشت.

کلیدواژهها :آتشسوزی ،بقایای گیاهی ،خاکورزی حفاظتی ،سنجش از دور ،لندست .8

مقدمه
همهساله پس از برداشت محصوالت زراعی ،مانند ذرت ،گندم ،جو ،و برنج ،بقایای گیاهی در بسیاری از مـزار آتـش زده
میشود .در سالهای اخیر ،با توجه به شرایط اقلیمی در مناطق خشک و نیمهخشک و وجود مشکالتی نظیـر محـدودیت
منابا آب ،فقیربودن خاکهای این مناطق از مواد آلی ،و آسیـبپذیربودن ساختمان آنهـا و مضـرات ناشـی از سـوزاندن
بقایای گیاهی ،کشاورزی حفاظتی ،به منزل روشی جایگزین برای روش مرسوم ،مورد توجه قرار گرفته است.
سنجش از دور علم ،فن ،و هنر کسب اطالعات دربارۀ پدیدهها از فاصل دور و بدون تماس با آنهاست .این فناوری
انسان را در جایگاهی فراتر از محدودیتهایش قرار میدهد (لیلسند و کیفر.)2000 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسنده مسئول09188540918 ،
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این تحقیق به منظور یافتنِ روشی دقیق ،سریا ،و ارزان برای پایش مزارعی که در آنها بقایـای گیـاهی آتـش زده
میشود و عرصههای منابا طبیعی که دچار آتشسوزی میشوند انجام شـد .در این مطــالعه ،توانایی تصــاویر سـنجندۀ
لنــدست  18برای پــایش مزار سوختــه و عرصههای منابا طبیعـی کـه دچـار آتـشسـوزی شـدهانـد ،بـا اسـتفاده از
شاخصهای طیفی 2و آنالیز جداسازی طیفی خطی ،3ارزیابی شد.

مواد و روشها
این پژوهش در مزار ذرت و گندم شهرستان ارزوئیـه انجـام شـد .ایـن شهرسـتان ،بـه مرکزیـت شـهر ارزوئیـه ،در250
کیلومتری جنوب غربی ( )E: 28° 27′ 0″, N: 56° 21′ 0″شهر کرمان واقا شده است و  1044متر از سطح دریا ارتفا
دارد .شک  1موقعیت تصویری از منطق مورد مطالعه را نشان میدهد.
در راستای اهداف این پژوهش ،ناحیهای به وسعت  25کیلومتر مربا درنظر گرفته شد و مزار آزمایشی در محـدودۀ
یادشده انتخاب شدند .جدول  1مختصات جغرافیایی منطق مورد پژوهش را نشان میدهد.

شکل  .1تصویر منطقة مورد مطالعه (مرجع :نرمافزار )google map

جدول  .1مختصات جغرافیایی منطق مورد پژوهش
باال سمت چپ

باال سمت راست

پایین سمت چپ

پایین سمت راست

"45/66' 41° 28

"98/57' 41° 28

"94/35' 20° 28

"59/71' 21° 28

"02/20' 68° 56

"99/47' 30° 56

"79/44' 36° 56

"07/79' 70° 56

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Landsat-8
2. Spectral Indices
3. Linear Spectral Unmixing Analysis
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برای اجرای این پژوهش ،در مح های مختل  10 ،مزرعه از مزار که در آنها بقایای گیاهی آتـش زده شـده بـود بـه
عنوان  10تکرار درنظر گرفته شد .تصاویر ماهوارهای سنجندۀ مربوط به مح اجرای آزمایشها از وبگاه سنجنده دریافت شد.
در این پژوهش از دادههای تصاویر ماهوارهای سنجندۀ لندست  8استفاده شد .جدول  2خصوصـیات طیفـی تصـاویر
سنجندۀ لندست  8را نشان میدهد.
بر طبق بازدیدهای مکرر از منطقه و ثبت تاریخ آتشسوزی مزار  ،تصاویر گرفتهشده بـا تـاریخهـای مشـخص بـه
وسیل سنجنده دانلود شد .جدول  3اطالعات مربوط به تصاویر مورد استفاده در این پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .2خصوصیات طیفی تصویر سنجندة لندست 8

باند طیفی

قدرت تفکیک (متر)

طول موج (نانو متر)

30

433 - 455

باند )coastal/ Aerosol( 1

30

450 - 515

باند ( 2آبی)

30

550 - 600

باند ( 3سبز)

30

630 – 680

باند ( 4قرمز)

30

845 – 885

باند ( 5مادون قرمز نزدیک)

30

1560 – 1660

باند ( 6مادون قرمز طول موج کوتاه)

30

2100 – 2300

باند ( 7مادون قرمز طول موج کوتاه)

15

500 – 680

30

1360 – 1390

100

10400 – 11300

باند ( 10مادون قرمز طول موج بلند)

100

11500 - 12500

باند ( 11مادون قرمز طول موج بلند)

باند )Panchromatic( 8
باند )Cirrus( 9

جدول  .3تاریخ برداشت تصاویر سنجندة لندست  8مورد استفاده در پژوهش

روز

ماه

سال

28

تیر

1393

13

مرداد

1393

14

شهریور

1393

23

دی

1393

25

بهمن

1393

11

اسفند

1393

13

خرداد

1394

29

خرداد

1394
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برای استخراج دادههای کلی تصاویر مورد استفاده در این پژوهش از نرمافزار ENVI 1استفاده شد .پس از آتشزدن
مزار به دست کشاورزان ،مختصات مزرع سوخته و زمان پایش سوختگی به صورت دقیق یادداشت شد .برای اسـتخراج
دادههای نظیر در تصاویر ماهوارهای ،نخست نقش کلی مزار آزمایشیـ همانطور که اشاره شـدــ بـه وسـیل نـرمافـزار
 ArcGis2تهیه شد.
بر اساس نظر فاطمی و رضایی ( ،)1393انرژیِ دریافتشده از اشیا به وسیل سـنجنده انـدازهگیـری شـد و بـه هـر
پیکس از تصویر (معادل یک پیکس از سطح زمین) یک دادۀ دیجیتالی 3اختصا

یافت .دادۀ دیجیتالی در واقـا دادهای

بهدستآمده از مقدار تابشی 4است که به وسیل سنجنده دریافت و محاسبه میشود .برای استفاده از ایـن دادۀ دیجیتـالی،
باید آن را به تابش و سپس بازتاب 5تبدی کرد .سنجندههای مختل برای این تبدی دارای فرمول با ضرایب مخصـو
به خود هستند .این تبدیالت به وسیل نرمافزارهای مخصو

پردازش تصـاویر سـنجش از دور ماننـد نـرمافـزار ENVI

انجام میشود.
در این پژوهش دو گروه از دادههای تصویر ماهوارهای برای هر پـالت آزمایشـی انـدازهگیـری و محاسـبه شـد کـه
عبارتاند از:
 .1دادههای آنالیز جداسازی طیفی خطی6؛
 .2شاخصهای طیفی.7
در این تحقیق ،برای استخراج طی های خالص خاک ،بقایای گیاهی ،پوشش گیـاهی سـبزرنگ ،و بقایـای سـوخت
پالتهای خالصـ که شام خاک بدون بقایای گیاهی ،پوشش کام بقایای گیاهی ،مزار سـبز ،و مزارعـی بـا پوشـش
بقایای سوخته بودندـ در مزار آزمایشی درنظرگرفتهشده ثبت شد.
دادۀ پیکس هایِ تصویرِ ماهوارهایِ دربرگیرندۀ پالتهایِ یادشده به وسیل نرمافزار  ENVIاستخراج شد و از آنها،
به منزل طی های خالص ،در آنالیز جداسازی طیفی خطی استفاده گردید .به نظـر پـاچکو و مکنـارین ( ،)2010اسـتخراج
طی های خالص از خود تصویر باعث میشود که آنالیز جداسازی به تغییرات محیطی ،مانند درصد رطوبت خـاک و بقایـا،
حساسیت نداشته باشد.
با استفاده از آنالیز جداسازی طیفی خطی ،درصد سوختگی بقایا در کلی پیکس های دربرگیرندۀ مزار آزمایشـی (در
تصویر ماهوارهای) محاسبه شد .بدین ترتیب ،دو گروه از دادههای نظیر یعنی سطح سوختگیـ که در تصویر ماهوارهای بـا
استفاده از آنالیز جداسازی طیفی تعیین شدـ و سطح واقعی سوختگی در مزرعهــ کـه بـا دسـتگاه  GPSسـاخت شـرکت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1محصول شرکت

)RSI (Research Systems, Inc

 .2محصول شرکت

)ESRI (Environmental Systems Research Institute, Inc
)3. Digital Number (DN
4. Radiance
5. Reflectance
)6. Linear Spectral Unmixing Analysis (LSUA

7. Spectral Indices
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 GARMINبا دقت دو متر و مجهز به آنتن برداشت شدـ وجود داشت .همبستگی این دادههای نظیر بررسی شد و سطح
سوختگی در زمین با یک منحنی رگرسیون خطی به صورت تابعی از سطح سوختگی در تصویر ماهوارهای بیان شد.
برای تشخیص خاکستر بقایای گیاهی سوخته در سطح زمـین و تمـایز آن از خـاک ،بقایـای گیـاهی و گیـاه سـبز،
شاخصهای طیفی متعددی در این پژوهش بررسی شد .از میان آنها ،چهار شاخص طیفی ،که عملکرد بهتری نسبت بـه
سایر شاخصها داشتند ،ارزیابی شدند .در جدول  4شاخصهای طیفی مورد استفاده در این پژوهش معرفی شدهاند.
برای هر یک از تصاویر سنجنده ،شاخصهای طیفی مورد مطالعه در تصویر اعمال و تصاویر شاخصها تولیـد شـد.
سپس ،شاخصهای طیفی برای پالتهای آزمایشی شام  10مزرعه بدون هر نو پوشش (خاک) 10 ،مزرعه با پوشـش
سطحی بقایای گیاهی 10 ،مزرعه با پوشش گیاه سبز ،و  10مزرعه با پوشش بقایای سوخته به وسـیل نـرمافـزار ENVI

استخراج شد.
جدول  .4اطالعات شاخصهای طیفی مورد استفاده در این پژوهش

منبا

مشخصات

شاخص

Tucker, 1979

)(Red-NIR)/(Red+NIR

NDVI1

Martín, 1998

])1/[(0.1- Red) + (0.06 - NIR

BAI2

;Lopez and Caselles, 1991
Key and Benson, 2005

)(NIR-SWIR4)/(NIR+SWIR

NBR3

Holden et al., 2005
Thermal: 10.4 to 12.5 µm

[NIR-SWIR(Thermal/1000)]/
])[NIR+SWIR(Thermal/1000
NIR: 0.76 to 0.9 µm
SWIR: 2.08 to 2.35 µm

NBRT5

با استخراج شاخصهای طیفی ،با استفاده از آزمون دانکن در سطح  1درصد ،وجود یا فقدان اختالف معنـیدار بـین
شاخصهای طیفی در پالتهای آزمایشیـ شام خاک ،بقایای گیاهی ،پوشش سبز ،و بقایای سوختهـ بررسی شـد .ایـن
کار به وسیل نرمافزار  SASانجام شد.
بدین صورت ،سطح سوخته به وسیل نرمافزار محاسبه و با سطوح بهدستآمده در روی زمین مقایسـه شـد .سـپس،
سطح سوختگی بهدستآمده در زمین به صورت تابعی از سطح سوختگی در تصویر بیان شـد .دقـت روابـط رگرسـیونی و
همبستگی دادههای زمینی و ماهوارهای محاسبه شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Normalized Difference Vegetation Index
2. Burned Area Index
3. Normalized Burn Ratio
4. Short Wave Infrared
5. Normalized Burn Ratio-Thermal
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یافتههای پژوهش
برای بررسی رفتار طیفی عوارض یادشده از پالتهایی که طی های خالص ،یعنی عارض خالص (با خلو

بـیش از 90

درصد) درنظر گرفته شده بود ،استفاده شد (شک .)2
شک  2نشان میدهد که طی بازتابیافته از چهار نو پوشش سطح مزرعه در باندهای  1تا  3تصویر تقریباً بر هم
منطبقاند یا فاصل بسیار کمی با هم دارند ،اما در باند  4تا  ،7تباین بین طی بازتابیافته افزایش یافته است.
همبستگی دادههای آنالیز جداسازی خطی و میدانی بررسی شد و مساحت مزار سوخته در زمـین بـا یـک منحنـی
رگرسیون خطی به صورت تابعی از مساحت مزار سوخته در تصویر ماهوارهای بیان شد (شک .)3

شکل  .2نتایص نمودار منحنی پاسخ طیفی چهار نوع پوشش سطح مزرعه در تصاویر سنجندة لندست 8

شکل  .3رابطة مساحت سوختگی با استفاده از آنالیز جداسازی طیفی خطی و مساحت سوختگی در مزرعه
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با استفاده از آنالیز جداسازی طیفی خطی میتوان مح و مساحت مزار سوخته در تصـویر مـاهوارهای را محاسـبه
کرد و با ضریب تبیین  0/89آن را با استفاده از رابط  1به مساحت واقعی سوختگی در مزرعه تبـدی کـرد؛ کـه در آن x

مساحت سوختگی از آنالیز جداسازی طیفی خطی است و  yمساحت سوختگی در مزرعه.
()1

Y=1.124x+1605

به منظور امکانسنجی استفاده از شاخصهای طیفی برای تعیین مح و مساحت مزار سـوخته ،نخسـت اخـتالف
میانگین شاخصهای طیفی در چهار عارض مورد مطالعه از نظر آماری بررسی شـد .جـدول  5خالصـ نتـایج حاصـ از
تجزی واریانسِ اثر چهار نو پوشش سطح مزرعه بر شاخصهای طیفی و جدول  6مقایس میانگین شـاخصهـای مـورد
مطالعه در چهار نو پوشش سطح مزرعه را نشان میدهد.
جدول  7مقادیر آستان باال و پایین هر یک از شاخصها در چهار عارض مورد مطالعه را نشان میدهد.
جدول  .5تجزیة واریانس اثر چهار نوع پوشش سطح مزرعه بر شاخصهای مورد مطالعه

میانگین مربعات
منابا تغییرات

درج آزادی

تکرار

9

0/125

نو پوشش سطح مزرعه

3

**0/591

**0/500

خطا

27

0/017

0/007

NBRT

NBR

BAI

NDVI

0/001

75/365

0/004

**16691/023

**0/325

78/463

0/004

**بیانگر معنیداری در سطح یک درصد است.

جدول  .6مقایسة میانگین چهار نوع پوشش مزرعه و شاخصهای مورد مطالعه
NDVI

BAI

NBR

NBRT

بقایای سوخته

0/11a

88/39a

-0/017a

0/14a

خاک

0/12a

9/29b

-0/0094a

0/15

بقایای گیاهی

0/15a

4/20b

0/17b

0/63b

پوشش سبز

0/48b

6/87b

0/46c

0/46c

اعدادی که در هر ستون دارای حروف مشترکاند فاقد اختالف معنیدارند.
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جدول  .7آستانة باال و پایین شاخصهاسی مورد مطالعه در چهار نوع پوشش سطحی مزارع

آستان باال آستان پایین آستان باال آستان پایین آستان باال آستان پایین آستان باال آستان پایین
شاخصها

NBRT

NBRT

NBR

NBR

BAI

BAI

NDVI

NDVI

بقایای سوخته

0/149

0/124

0/001

-0/036

107/2

69/5

0/116

0/101

خاک

0/152

0/143

-0/004

-0/015

9/4

9/1

0/114

0/112

بقایای گیاهی

0/637

0/622

0/181

0/156

4/4

4

0/156

0/147

پوشش سبز

0/491

0/435

0/505

0/416

7/4

6/4

0/518

0/450

برای تمایز بقایای گیاهی سوخته از سایر پوششها ،آستان پایین ( )69/5و بـاالی ( )107/2شـاخص  BAIاسـتفاده
شد .جدول  4نتایج همبستگی دادههای بهدستآمده از شاخص  BAIو دادههای میدانی را نشان میدهد.

شکل  .4رابطة بین مساحت سوختگی بهدستآمده از شاخص  BAIو مساحت سوختگی در مزرعه

میتوان با استفاده از رابط  2مساحت سوختگی در مزار را با ضریب تبیین  0/95تخمین زد؛ که در آن  xمسـاحت
سوختگی حاص از شاخص  BAIاست و  yمساحت سوختگی در مزرعه.
()2

Y=1.0248x-1329.9

بحث و نتیجهگیری
شک  2نشان میدهد که طی بازتابیافته از چهار نو پوشش سطح مزرعه در باندهای  1تـا  3تصـویر تقریبـاً بـر هـم
منطبقاند یا فاصل بسیار کمی با هم دارند .اما در باند  4تا  ،7تباین بین طی بازتابیافته افزایش یافته است.
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در بازتاب طیفی گیاهان ،کلروفی  ،ذرات رنگی ،آب موجود در گیاه ،شک  ،ساختار فیزیکـی ،و بسـیاری از پارامترهـا
تأثیر دارند ،امـا طـرح کلـی انعکـاس گیاهـان یکسـان اسـت .بخـشهـای متفـاوت بـرگ تـأثیرات متفـاوتی در انـرژی
الکترومغناطیسی تابیدهشده از خورشید دارند .در بخش مرئی میزان جذب باالست .انعکاس در ایـن بخـش تحـت کنتـرل
کلروفی و موادرنگی برگ مانند گزانتوفی  ،کاروتنوئیدها ،و آنتوسیانینها قرار میگیرد.
حداکثر انعکاس در بخش مرئی در طول موج  0/55میکرومتر (سبز) است .جذب شدید انـرژی الکترومغناطیسـی بـه
وسیل کلروفی در طول موجهای آبی و قرمز و همچنین عبور نسبتاً باال در این محدوده باعث پایینبودن میزان انعکـاس
میشود .در نمودار واکنش طیفی (شک  )2مشاهده میشود که گیاه سبز دارای کمترین بازتاب اسـت و بـه همـین علـت
نمودار واکنش طیفی گیاه سبز پایینتر از سایر نمودارها قرار دارد .در محدودۀ مادون قرمز نزدیک ( 0/7تا  3/1میکرومتـر)
مقدار جذب و عبور کــاهش مییابد و در نتیجه میزان انعکاس به طور قاب مالحظهای افزایش مـییابـد .ایـن اتفـا در
هم پوششهای سطحی مورد مطالعه از باند  5به بعد افتاده است .ساختمان برگ ،فضای بین سلولی ،و آب داخ سلولی
در ســاختار اسفنجی مزوفی برگ انعکاس این محدوده را کنترل میکند .باند مادون قرمز نزدیک در سنجندهها بـه تـاج
پوشش و تودۀ حیاتی 1گیاهان خیلی حساس است.
تاکر ( ،)1979بر اساس همین خصوصیات انعکاسی گیاهان در باندهای قرمز و مادون قرمز نزدیک ،شاخص پوشش
گیاهی ( )NDVIرا برای تشخیص سالمتی ،شادابی ،و همچنین تراکم پوشش گیاهی معرفـی کـرد .همـانگونـه کـه در
شک  2مشاهده شد ،میزان بازتاب در باند  5برای گیاه سبز بهیکباره افزایش یافته است .این موضو به سـبب واکـنش
کلروفی در طول موج مادون قرمز نزدیک است.
با توجه به نتایج این منحنی ،میتوان دریافت که جداسازی بقایای گیاهی و خـاک بـا اسـتفاده از تصـاویر سـنجندۀ
لندست  8در باندهای سهگان اول کار دشواری است ،اما در باندهای  4تا  ،7که تباین بین طیـ بازتـابیافتـه از بقایـای
سوخته با سایر عوارض زیاد است ،این امکان وجود دارد.
با توجه به نتایج شک  ،2تباین بین بازتاب سطحی خاکستر با بازتاب سطحی سایر پوششها در بانـدهای  4تـا  7و
بهویژه در باند  5مقدار درخور توجهی است.
پژوهشگران (پاچکو و مکنارین 2010 ،و 2012؛ بناری و همکاران ،)2006 ،برای تصاویر سایر ماهوارههـا ،حتـی بـا
قدرت تفکیک مکانی کمتر از تصویر مورد استفاده در این تحقیق ،یافتههای مشابهی گزارش کردهاند.
نتایج شک  2بیانگر آن است که بقایای گیاهی در باندهای قرمز و بهویژه باند مادون قرمز نزدیک نسبت به خاک بازتاب
بیشتری دارند .سلیوان و همکاران ( )2007در بررسیهای خود با استفاده از رادیومتر دستی به نتایج مشابهی دست یافتند.
پالتهایی که به عنوان طی های خالص برای چهار عارض پوشش سبز ،سوختگی ،بقایای گیاهی ،و خـاک درنظـر
گرفته شده بود به نرمافزار معرفی شد و در آنالیز جداسازی طیفی خطی برای تخمین درصد مساحت هر یـک از عـوارض
در پیکس های تصویر در پالتهای سوخته استفاده شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Biomass
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نتایج شک  3نشان میدهد که مساحت مزار سوخته ،کـه بـه وسـیل آنـالیز جداسـازی خطـی تخمـین زده شـد،
همبستگی مناسبی ( )R2=0.89با مساحت سوختگی اندازهگیریشده در زمین دارد .به علت اینکه طی های خالص خاک
و بقایای گیاهی مستقیم از تصویر لندست  8مورد استفاده در این پژوهش استخراج شد ،آنالیز جداسازی طیفی به تغییرات
طیفی ناشی از شرایط مانند درصد رطوبت خاک و بقایا حساسیت ندارد (پاچکو و مکنارین)4 :2012 ،
با توجه به نتایج حاص از تجزی واریانس (جدول  ،)5مالحظه میشود که شاخصهای مورد مطالعه تحت تأثیر نو
پوشش سطح مزرعه قرار گرفته و اختالف آنها در سطح یک درصد معنیدار است.
تفاوت معنیدار بین مقادیر شاخصها در پوششهای مختل از آنجا ناشی میشود که پوششهای سطحی مختلـ
در باندهای مادون قرمز نزدیک و طول موج کوتاه بازتابهای طیفی بسیار متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند .تفاوت بازتاب
بین پوششهای سطحی مختل مورد مطالعه در این پژوهش به ساختار سـطحی مـواد تشـکی دهنـده ،میـزان رطوبـت،
سلولز ،میزان کلروفی  ،فضای بینمولکولی ،آرایش مولکولها ،و سایر عوامـ بسـتگی دارد (فـاطمی و رضـایی.)1393 ،
تفاوت یادشده با اعمال شاخصها شدت بیشتری نیز خواهد گرفت ،زیرا شاخص از یک کسر تشکی شده اسـت کـه کـار
آن بارزسازی تفاوت بازتاب دو عارضه در یک یا چند باند تصویر ماهوارهای است .در این پژوهش ،بهویژه مقـدار شـاخص
 BAIتفاوت بسیار بارزی با سایر شاخصها داشته است؛ به همین سبب ،باعث بهوجودآمدن اختالف در سطح شاخصهـا
شده است.
مقایس میانگینِ شاخصها برای چهار نو پوشش سطح مزرعه (جدول  )6نشان داد که در بین شاخصهـای مـورد
مطالعه فقط متوسط مقدار شاخص  BAIبرای پوشش بقایای سوخته با سایر پوششها از نظـر آمـاری اخـتالف دارد و در
سایر موارد مقدار شاخصها برای بقایای سوخته با سایر پوششهای سطح مزرعه تمایز معنیداری نداشـت .بنـابراین ،بـه
احتمال زیاد ،قادر به جداسازی این عوارض از یکدیگر نیستند .شاخص  BAIبرای پوشش بقایای سوخته با مقدار متوسط
 88/39فاصل زیادی با مقدار این شاخص در سایر پوشـشهـای سـطح مزرعـه بـا مقـادیر متوسـط  ،4/20 ،9/29و 6/87
بهترتیب برای عوارض خاک ،بقایای گیاهی ،و پوشش سبز دارد.
تفاوت بسیار زیاد مقدار شاخص  BAIبا سایر شاخصها در بقایای سوخته به سبب درصد بسیار پایین بازتاب طیفـی
خاکستر در باندهای قرمز و مادون قرمز نزدیک است .به سبب وجود مقدار دادۀ بازتـاب در مخـرج کسـر رابطـ شـاخص
 BAIو ثابتبودن صورت کسر مقدار عددی میانگین شاخص  BAIبرای خاکستر بسیار بزرگتـر از سـایر پوشـشهـای
سطح مزرعه شد.
بنابراین ،شاخص  BAIبه منزل شاخص تمایز بین خاکسترِ بقایای گیاهی سوخته و سه نـو پوشـش دیگـر سـطح
مزرعه انتخاب شد .با توجه به نتایج جدول  ،6مشاهده میشود که در سایر شاخصها بین مقادیر متوسط شاخص برای دو
یا سه پوشش سطح مزرعه اختالف معنیدار وجود ندارد و همچنین گسترۀ کمینه و بیشین دادهها با یکـدیگر همپوشـانی
دارد .بنابراین ،امکان استفاده از این شاخصها برای تمایز بین چهار پوشش مورد مطالعه وجود ندارد یا بـا خطـای زیـادی
همراه خواهد بود.
مقادیر شاخص  NBRدر پوشش بقایای سوخته و خاک اختالف معنیدار نداشتند ،ولی در دو پوشش ِبقایای گیـاهی
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و پوشش سبز اختالف معنیدار وجود داشت .اختالف معنیدار بین مقادیر شاخص  NBRدر گیـاه سـبز و بقایـای گیـاهی
احتماالً به سبب میزان بازتاب این دو عارضه به علت داشتن ساختار سلولزی اسـت .از آنجـا کـه شـاخص  ،NBRماننـد
شاخص  ،NDVIنسبت به کلروفی موجود در گیاه واکنش نشان میدهد ،در گیاه سبز مقدار زیادی دارد.
استفاده از شاخص  NBRاین مشک را به همراه دارد که نمی توان بـا اسـتفاده از ایـن شـاخص بـین مزرعـ فاقـد
پوشش یعنی خاک و بقایای سوخته تمایزی ایجاد کرد و این موضو در تعیین محـ و مسـاحت مزارعـی کـه در آنهـا
بقایای گیاهی آتش زده شدهاند خطای زیادی ایجاد خواهد کرد.
بین مقادیر شاخص  NDVIدر پوشش بقایای سوخته ،خاک ،و بقایای گیاهی اختالف معنیدار وجود نداشت ،امـا در
پوشش سبز اختالف معنیدار وجود داشت.
بین مقادیر شاخص  NBRTدر پوشش بقایای سوخته و خاک اختالف معنیدار وجود نداشت ،اما بـین مقـادیر ایـن
شاخص در پوشش ِبقایای گیاهی و پوشش سبز اختالف معنیدار وجود داشت .بنابراین ،استفاده از شـاخص  NBRTایـن
مشک را به همراه دارد که نمیتوان با استفاده از این شاخص بین سطح خاک بدون پوشـش و بقایـای سـوخته تمـایزی
ایجاد کرد.
باالبودن مقدار شاخص  NBRTدر بقایای گیاهی شاید بدین سبب باشد که بقایای گیاهی بـه علـت داشـتن رنـگ
روشن و جذب کمتر طی نور درج حرارت پایینتری نسبت به خاک و خاکستر دارند و به سبب وجود دادۀ بانـد حرارتـی
در رابط این شاخص در مخرج کسر مقدار این شاخص برای بقایا بسیار بیشتر از سایر پوششهای سطحی بوده است .بـه
همین شک  ،تناسبِ درخور مالحظهای بین رنگ پوشش و میزان شاخص  NBRTوجود دارد که ناشی از وجود دادۀ بانـد
حرارتی در رابط این شاخص است.
میتوان از شاخص  BAIبرای تمایز بقایای سوخته در سطح مزرعه و سایر پوششها استفاده کرد .نتـایج همچنـین
نشان داد ،به سبب تفاوت زیاد بین متوسط شاخص  BAIبا سایر شاخصها ،گسترۀ این شاخص برای سوختگی هیچگونه
همپوشانی با گسترۀ سایر شاخصها ندارد.
مطالعات آلونسو و همکاران ( ،)2007در خصو

تخمین سطوح سوخت جنگ هـای اسـپانیا بـا اسـتفاده از تصـاویر

سنجندۀ  MODISبه کمک شاخص  ،BAIنشان داد که این شاخص از کارآیی الزم برای تمایز قائ شـدن بـین نـواحی
سوخت جنگلی و نواحی سبز در تصاویر سنجندۀ  ،MODISکـه دارای تفکیـکپـذیری مکـانی  ،500 ،250و  1000متـر
است ،برخوردار است .با کنار هم گذاشتن نتایج پژوهش حاضر و نتـایج پـژوهش آلونسـو و همکـاران ( ،)2007مـیتـوان
دریافت که شاخص  BAIقادر است در طی وسیعی از اندازۀ پیکس های تصویر یعنی از تصاویر بسیار دقیق تا تصاویری
با دقت کم و همچنین در شرایط مزرعه و جنگ نواحی سوخته را شناسایی کند.
مقادیر آستان شاخصهای  ،NBR ،NDVIو  NBRTبرای خاکستر بقایای سوخته بـا سـایر عـوارض همپوشـانی
دارد ،اما آستان پایین و باالی شاخص  BAIاختالف بسیار زیادی با مقادیر آستانههای این شاخص بـرای سـایر عـوارض
دارد.
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شکل  .5الف) اعمال شاخص BAI؛ ب) بدون اعمال شاخص؛ و ج) اعمال آستانة باال و پایین شاخص BAI

در شک  5تعداد زیادی مزرعه با چهار نو پوشش مشاهده میشود .در بخش ال مزار مورد مطالعه با رنـگهـای
متفاوت ،در بخش ب مزار مورد مطالعه پس از اعمال شاخص  BAIسوختگی با رنگ سفید ،و سایر پوششهـای سـطح
مزرعه با رنگ تیره دیده میشود.
در بخش ب قسمتی از مزار به رنگ تیره دیده میشود که ممکن است بیننده فکر کند که چون رنگِ سـطح ایـن
بخش از مزرعه تیره (کادر مستطیلی) است ،بنابراین سوختگی است ،اما در بخش ال مشاهده میشود که اینگونه نیست
و رنگهای تیرۀ بخش ب کاذب است و نمیتوان بر اساس آنها پوشش سطحی را تعیین کرد ،بلکه اظهارنظر بر اسـاس
شاخصهای طیفی امکانپذیر است .همچنین ،در بخش ج آستان پایین ( )69/5و باالی ( )107/2شاخص  BAIاعمـال و
مزار سوخته با رنگ قرمز از سایر پوششها متمایز شد.
اصوالً اندک خطای بهوجودآمده در تخمین مساحت سوختگی با استفاده از شاخصهـای طیفـی و آنـالیز جداسـازی
طیفی خطی به سبب خاصیت پیکسلی تصاویر ماهوارهای است .چون در تصاویر ماهوارهای برای هر پیکسـ فقـط یـک
دادۀ طیفی وجود دارد ،پیکس هایی که دادۀ طیفی آنها بیشتر از آستانه باشد جزو پیکس سوخته بـهشـمار مـیآینـد .در
حالی که ممکن است بخشی از پیکس نسوخته باشد؛ این موضو باعث تخمین بیش از مقدار واقعی میشود .همچنـین،
پیکس هایی که مقدار دادۀ طیفی آنها کمتر از آستانه باشد جزو پیکس هایی بهشمار خواهند آمـد کـه در آنهـا بقایـای
گیاهی آتش زده نشده است ،اگرچه ممکن است بخشی از پیکس سوخته باشد ـ که این موضو باعث تخمـین مسـاحت
سوختگی کمتر از اندازۀ واقعی میشود.
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