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مقدمه 
خصوصیات بیوفیزیکی پوشش گیاهی ،دما ،و رطوبت سطح از پارامترهای کلیدی برای کنترل و ارزیابی فرایندهای
فیزیکی و شیمیایی سطح زمین محسوب میشوند .از خصوصیات بیوفیزیکی در کاربردهای مختلف مانند جزیرة حرارتی
شهری ،تغییر اقلیم ،و خشکسالی استفاده میشود (شوتا و کومار .)9172 ،شاخصهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سطح
زمین بهطور گسترده با استفاده از انواع متفاوت دادههای سنجش از دور با دقتهای مختلف قابل بازیابیاند (اولال و
همکاران9179 ،؛ درویشزاده و همکاران .)9173 ،دسترسی به اطالعات بهنگام و آگاهی از میزان تغییرات خصوصیات
بیوفیزیکی نیاز اساسی مدیریت یکپارچه و توسعة پایدار است .در حال حاضر ،دادههای سنجش از دور به لحاظ
ویژگیهای منحصربهفرد خود همانند تکرارپذیری ،چندطیفیبودن ،و وسعت منطقة تحت پوشش اطالعات مفیدی برای
مطالعة پدیدههای دینامیکی ارائه میدهند (بغدادی و زریبی .)9172 ،فناوری سنجش از دور همچنین اطالعات ارزشمندی
جهت درك و پایش الگوها و تغییرات خصوصیات بیوفیزیکی سطح زمین فراهم میکند .از این دادهها میتوان برای
تعیین نوع و میزان تغییرات خصوصیات بیوفیزیکی سطح استفاده کرد (چن .)9172 ،با استفاده از دادههای چندزمانة
سنجش از دور با کمترین زمان و هزینه و با باالترین سرعت میتوان تغییرات خصوصیات بیوفیزیکی و کاربریهای
 نویسندة مسئول ،تلفن13791799200 :

Email: satarchi@ut.ac.ir

118

پژوهشهایجغرافیایطبیعی،دورۀ،25شمارۀ،1بهار1199



اراضی مناطق در مقیاسهای مختلف را بررسی کرد (مقدم و همکاران .)9171 ،بهمنظور اندازهگیری و پایش خصوصیات
بیوفیزیکی سطح با استفاده از قابلیتهای سنجش از دور انعکاسی و حرارتی ،مطالعات و بررسیهای فراوانی انجام گرفته
است (یو و همکاران9171 ،؛ گارسیا -لالماس و همکاران.)9173 ،
هر یک از انواع سنجندهها در بخش محدودی از طیف الکترومغناطیس فعالیت میکنند و در نتیجه اهداف زمینی
پاسخهای متفاوتی در برابر آنها از خود نشان میدهند .درواقع ،میتوان گفت که هر یک از سنجندهها مزایا و معایب
مختص به خود را دارند .استفادة همزمان از چند سنجنده 7سبب میشود تا از خاصیت مکملبودن دادههای ماهوارهای
استفاده شود .سنجندههایی که در محدودة نوری 9عمل میکنند پُرکاربردترین سنجندهها در مطالعات منابع زمینیاند؛ آرشیو
طوالنی ،امکان دسترسی بهتر ،و پردازش آسان دارند .بااینحال ،این سنجندهها بهدلیل کوتاهبودن طول موج دو محدودیت
عمده دارند .امواج محدودة نوری طیف الکترومغناطیس قادر به نفوذ در پوشش گیاهی نیستند و در نتیجه سنجندههای نوری
فقط امکان اخذ اطالعات از سطح باالیی تاج پوشش را دارا هستند (پلوئو و همکاران .)9119 ،محدودیت دیگر آن وابستگی
شدید عملکرد این سنجندهها به شرایط آب و هوایی است .ابرها و فقدان نور خورشید از شرایط محدودکنندة فعالیت این
سنجندههاست (جوشی و همکاران .)9172 ،در نتیجه ،دسترسی به تصاویر فاقد پوشش ابر یکی از مشکالت استفاده از
تصاویر نوری است .در مقابل سنجندة  SAR9یک نوع سنجندة تصویربردار راداری است که ،بهعلت فعالبودن ،مستقل از
نور خورشید و پوشش ابر فعالیت میکند .سیستم  SARدر طول موجهای  9تا  12سانتیمتر فعالیت میکند و عموماً قدرت
تفکیک مکانی در حدود  2تا  21متر را دارد .سیستم  ،SARبهدلیل داشتن طول موج بلندتر نسبت به سنجندههای نوری،
قدرت نفوذ بیشتری در داخل پدیدههایی نظیر پوشش گیاهی و خاك خشک را دارد و میتواند اطالعات منحصربهفرد را از
پدیدهها دریافت کند (سینحا و همکاران .)9172 ،یکی دیگر از مزیتهای سیستم  ،SARقابلیت تصویربرداری در شب و
شرایط نامساعد جوی است و در نتیجه امکان استفاده از تصاویر ماهوارهای در هر شرایط آب و هوایی برای کاربران را فراهم
میکند (استولز و همکاران .)9171 ،در رابطه با قابلیت دادههای راداری برای استخراج خصوصیات بیوفیزیکی سطح زمین
مطالعاتی انجام شده است؛ در ادامه به مواردی از این مطالعات اشاره میشود:
رمضانی و صاحبی ( )7930در پژوهشی از دادههای  SARو اپتیکی برای برآورد زیستتودة جنگلی استفاده کردند .در
این مطالعه از تصویر اپتیک  AVNIR-2و تصویر راداری  PALSARماهوارة  ALOSاستفاده شده است .نتایج
بهدستآمده نشان داد که ترکیب دادههای اپتیکی و راداری میتواند میزان زیستتودة جنگلهای انبوه و بلند را با دقت
باالی 11درصد بهدست آورد.
ملکی و همکاران ( )7931از دادههای اپتیک و رادار برای استخراج عوارض و پدیدههای زمینی استفاده کردند .از
تصویر پانزدهمتری باند پنکروماتیک لندست  1بهعنوان تصویر اپتیک و تصویر باند  Cسنجندة سنتینل  7-برای تصویر
رادار با قدرت تفکیک  91×99متری هر پیکسل استفاده شد .باالترین صحت استخراج عوارضی چون مخروطافکنه و
شیب واریزهای نیز از تصویر راداری اصالحشده بهترتیب  19/12و 19/19درصد است.
کیم و همکاران ( )9177در پژوهشی از شاخص پوشش گیاهی راداری ( 0)RVIبرای برآورد محتوای آب پوشش
گیاهی در برنج و سویا استفاده کردند .نتایج نشان داد ارتباطی بسیار قوی ( )R=31بین باندهای راداری و محتوای آب
1. Multi-sensor approach
2. Optic
3. Synthetic Aperture Radar
4. Radar Vegetation Index
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پوشش گیاهی وجود دارد .بر طبق یافتههای این تحقیق ،با استفاده از شاخص  RVIمیتوان با دقت  1/97کیلوگرم بر
متر مربع محتوای آب پوشش گیاهی را برآورد کرد.
کومار و همکاران ( )9179در مطالعهای به بررسی استفاده از شاخص پوشش گیاهی راداری برای نظارت بر رشد
مزارع سویا و پنبه بهعنوان جایگزینی برای شاخص  NDVIدر شهر ناگپور هند پرداختند .در این مطالعه شاخص پوشش
گیاهی  RVIاز تصاویر ماهوارة رادارست  9-و شاخص  NDVIاز تصاویر ماهوارة مودیس استخراج شد .آنها نتیجه
گرفتند بهدلیل اشباعشدن شاخص  NDVIدر پوشش گیاهی متراکم ،شاخص  RVIشاخص کارایی برای نظارت بر
پوشش گیاهی است.
کیم و همکاران ( )9170در پژوهشی به مقایسة شاخصهای پوشش گیاهی چندطیفی و رادار پرداختند .در این
تحقیق ،از دادههای لندست  1و رادارست  9-استفاده شد .نتایج نشان داد مقادیر شاخصهای  ،NDVI ،RVIو SAVI

برای هر چهار نوع کاربری (شهر ،جنگل ،آب و مزارع برنج) الگوی مشابه داشتند .بنابراین ،در شب و زمان ابرناکی آسمان
دادههای راداری میتوانند جایگزینی برای دادههای اپتیکی در کاربردهای مختلف باشند.
دیآلبان و همکاران ( )9171در پژوهشی از ترکیب دادههای رادار و نوری برای بهبود طبقهبندی و تغییرات کاربری
اراضی در جنوب میانمار استفاده کردند .در این پژوهش دادههای لندست و  ALOS-2/PALSAR-2بررسی شد .آنها
نتیجه گرفتند که ترکیب دادههای رادار با دادههای نوریـ نسبت به زمانی که جداگانه مورداستفاده قرار میگیرندـ دقت
طبقهبندی را افزایش میدهد.
بهرغم ارتباط قوی بین خصوصیات بیوفیزیکی پدیدهها و شاخصهای طیفی مستخرج از تصاویر اپتیک (گونن و
همکاران9173 ،؛ کیم و همکاران9170 ،؛ لینگ و همکاران ،)9113 ،امکان استفاده از این شاخصها با محدودیت مواجه
است .سنجندههای اپتیکی امکان اخذ تصویر در شرایط نامناسب نظیر وجود دود ،مه ،و ابر را ندارند .همچنین ،طول
موجهای اپتیک قابلیت نفوذ به ساختار پدیدههای طبیعی را ندارند .در مقابل ،سنجندههای راداری با روزنة مجازی
( )SARدر همه نوع شرایط آب و هوایی و در طی شبانهروز توانایی اخذ داده را دارند .به همین منظور ،در این تحقیق،
ارتباط شاخصهای طیفی با میزان بازپخش پدیدهها در باندهای راداری بررسی شده است .هدف اصلی از این تحقیق،
ارزیابی میزان کارایی باندهای راداری برای استخراج خصوصیات بیوفیزیکی سطح است.

مواد و روش 
منطقة مورد مطالعه 

بهمنظور بررسی جامع ،در این پژوهش سه منطقة متفاوت با انواع متفاوت پوشش زمین بهعنوان مناطق موردمطالعه
درنظر گرفته شدهاند .منطقة موردمطالعة اول ،که در شرق شهر اردبیل قرار گرفته است ،دارای زمین بایر است .منطقة
موردمطالعة دوم در جنوب شرقی شهر اردبیل قرار گرفته که دارای کاربری کشاورزی است .منطقة موردمطالعة سوم در
استان مازندران ،شهر نور ،است .این منطقه دارای پوشش جنگلی کامالً متراکم با رطوبت باال است .مرز محدودههای
موردمطالعه با توجه به کاربریهای اطراف آن انتخاب شده است .موقعیت جغرافیایی مناطق موردمطالعه در این پژوهش
در شکل  7نشان داده شده است.
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شکل.1موقعیتجغرافیاییمناطقموردمطالعه 

دادهها 


در مطالعة حاضر از تصاویر ماهوارهای لندست  1-و سنتینل  7-برای محدودههای موردمطالعه استفاده شده است (شکل
 .)9تصاویر لندست  1-زمین مرجع شده و در سیستم تصویر  UTMدر ناحیة  93Nقرار دارند .این تصاویر دارای هفت
باند (باند  7تا  )1در محدودة مرئی و مادون قرمز نزدیک و میانی با قدرت تفکیک مکانی  91متر ،یک باند (باند  )1پن
کروماتیک با قدرت تفکیک مکانی  72متر ،یک باند (باند  )3سیروس با قدرت تفکیک مکانی  91متر و دو باند (باند  71و
 )77مادون قرمز حرارتی با قدرت تفکیک مکانی  91متر است .تصاویر یادشده در سایت  USGS7بهصورت رایگان در
دسترساند .ماهوارة سنتینل  7در باند  Cراداری به تصویربرداری از سطح زمین میپردازد و در چهار حالت مختلف ( Strip

)،)Map (SM), Interferometric Wide Swath (IW), Extra Wide Swath (EW), Wave Mode (WM
تصویربرداری با قدرت تفکیکی در حد  2متر و پوششی در عرض  011کیلومتری را فراهم میآورد .دادههای مورداستفاده
9

در این پژوهش از نوع  IWاست که پیکسل سایزی با طول و عرض  2تا  91متر دارند .محصول مورداستفاده GRD

است که دادههای سطح یک نامگذاری شدهاند و حاوی اطالعات شدت 9با پیکسلهای مربعی  71 × 71متر هستند و تا
حدودی اثر اسپکل در آنها کاهش یافته است .سیستم مختصات برای این دادهها  WGS84 ellipsoidاست .محصول
 GRDقطبشهای  VVو  VHرا در اختیار ما قرار میدهد .تصاویر سنتینل از سایت  ،COAH0که زیر نظر سازمان
فضایی اروپا کار میکند ،تهیه شده است .جدول  7مشخصات دادههای مورداستفاده را نشان میدهد.
1. United States Geological Survey
2. Ground Range Detected
3. Intensity
4. Copernicus Open Access Hub
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شکل.5تصاویرمورداستاادهدراینمطالعه (ترکیبباندیلندست2-1-1وواحدتصاویرراداریدسیبل1است) 
مشخصاتدادههایمورداستااده 

جدول.1

منطقة
موردمطالعه 
منطقة موردمطالعه
اول و دوم
منطقة موردمطالعه
سوم
هر سه منطقه
هر سه منطقه

ماهواره 
لندست1-
سنتیل7-
لندست1-
سنتیل7-
SRTM
MODIS

تاریخاخ 
تصویر 
9173/12/19
9173/12/90
9173/11/72
9173/11/73

باندهایمورداستااده 
باندهای  7تا  1و باند 71
VH, VV

باندهای  7تا  1و باند 71
VH, VV

---

---

9173

MOD07

قدرت
تاکیک 
 91متر
 71متر
 91متر
 71متر
 91متر
 2111متر

قدرتتاکیک
*

نهایی
 91متر
 91متر
 91متر
 91متر
-----

* قدرت تفکیک بعد از  Resamplingاست.

1. Decibel
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روش تحقیق 
در این پژوهش نخست مراحل پیشپردازش برای آمادهکردن تصاویر شامل تصحیح اتمسفری (تصاویر لندست) و هندسی
(تصاویر سنتینل) روی تصاویر اعمال شد .برای اجرای تصحیح اتمسفری از روش  FLAASHاستفاده شده است .در
مرحلة بعد برای استخراج خصوصیات بیوفیزیکی سطح ،شاخصهای طیفی بر روی باندهای مرئی و مادون قرمز لندست
اعمال شدند .برای محاسبة دمای سطح از الگوریتم تکپنجره استفاده شد .با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه ،ضرایب
بهینه برای هر باند سنتینل برای مدلسازی خصوصیات بیوفیزیکی سطح استخراج شد .در نهایت ،با استفاده از ضرایب
بهدستآمده و باندهای سنتینل نقشة خصوصیات بیوفیزیکی سطح تهیه شد .شکل  9نمودار گردش کار را نشان میدهد.
جزئیات کارهای انجامگرفته در ادامه توضیح داده شده است.

شکل.1فلوچارتروشپژوهش 

پیشپردازش تصاویر راداری 

7

9

تصحیحات تصاویر راداری شامل چهار نوع است :تصحیح مداری  ،کالیبراسیون ،سطح زمین ،و اسپکل  .تصحیح مداری
تصاویر راداری باعث میشود که در فرایند محاسبة اینترفرومتری ،9زمین مکانی ،0و نقشة ارتفاعی دیجیتالی مؤثر باشد
(فیلیپونی .)9173 ،از کالیبراسیون برای تبدیل میزان شدت به ضریب بازپخش سیگما ناف 2استفاده میشود .بهدلیل نحوة
1. Apply orbit file
2. Speckle
3. Interferometry
4. Geolocation
5. Sigma naught
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برداشت تصاویر  ،SARدر ارتفاعات خیلی بلند و زمینهای شیبدار ،انحرافات شدید زمینی 7وجود دارد .پیش از اینکه
تصاویر  SARبهمنظور تولید نقشههای دقیق سطحی و نمایش تغییرات استفاده شوند ،این انحرافات باید توسط فرایندی
به نام تصحیحات زمینی تصحیح شوند (هو و همکاران .)9171 ،اثر اسپکل همیشه در تصاویر راداری فعال و  SARوجود
دارد و کیفیت این تصاویر را کاهش میدهد (لی و همکاران .)7333 ،بنابراین ،ضروری است بهمنظور افزایش کیفیت
تصویر ،اثر اسپکل در تصاویر راداری کاهش یابد.
پیشپردازش تصاویر لندست 

تصحیح اتمساری 

برای اجرای تصحیح اتمسفری از الگوریتم  FLAASHاستفاده شده است .در الگوریتم  FLAASHنخست مقدار
رادیانس برای هر پیکسل محاسبه میشود .بنابراین ،برای تبدیل مقدار رقومی هر پیکسل به تابش طیفی در سنجنده
(رادیانس) از رابطة  7استفاده میشود (بووری و همکاران:)9172 ،
Lλ  ML *Qcal  AL

()7
در این رابطه،

رادیانس طیفی در سنجندة ]،[W/(m2 sr µm

فایل تصاویر بهدست میآید ،ارزش پیکسل (،71)DN

فاکتور تبدیل ضربی که مقدار آن از سرآیند

9

ضریب تبدیل تجمیعکننده که مقدار آن از سرآیند فایل تصاویر

بهدست میآید.
محاسبة دمای سطح

از الگوریتم تککاناله برای محاسبة دمای سطح در مطالعات متعددی استفاده شده است (سوبرینو و همکاران.)9110 ،
رابطة کلی ارائهشده برای محاسبة دمای سطح در این الگوریتم بهصورت رابطة  9است.
 1
LST=γ 
 ψ1Lsen +ψ2  +ψ3  +δ
 LSE


()9
در رابطة ،9

دمای سطح،

میزان انرژی ثبتشده در سنجنده برای باند حرارتی،

مربوط به طول موج باند حرارتی مورداستفاده،

و

میزان توان تشعشی

دو پارامتر وابسته به تابع پالنکاند که بهترتیب با استفاده از

رابطههای  9و  0محاسبه میشود.
()9

Tsen 2
=γ
b λ Lsen

()0

δ=-γ×Lsen +Tsen

در رابطة فوق،
حرارتی ،و
، ،و

دمای درخشندگی ثبتشده در سنجنده،

میزان انرژی ثبتشده در سنجنده برای باند

ضریب ثابتی است که برای باند  71لندست  1برابر با  7990درجة کلوین درنظر گرفته میشود .همچنین،
توابع ثابت اتمسفریاند که از طریق رابطههای  ،2 ،2و  1محاسبه میشوند.
1. Geometric
2. Header
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1
τ

()2
Lu
τ

()2
()1
در رابطههای  2تا  ،1قابلیت انتقال اتمسفر،

تابش رو به پایین اتمسفر ،و

ψ1 

ψ2   Ld
ψ3  Ld

تابش رو به باالی اتمسفر است.

استخراج خصوصیات بیوفیزیکی سطح

در سه دهة گذشته از شاخصهای طیفی برای تخمین خصوصیات بیوفیزیکی سطح زمین بسیار استفاده شده است (جکسون
و همکاران9110 ،؛ لی و همکاران9170 ،؛ احمدیان و همکاران9172 ،؛ جارچو و همکاران .)9171 ،سنجندههای ماهوارهای
که دارای باندهای طیفی عریضاند از میانگین اطالعات طیفی در سرتاسر باند برای تخمین ویژگیهای سطح زمین استفاده
میکنند .در این پژوهش 71 ،شاخص طیفی پُرکاربرد برای استخراج خصوصیات بیوفیزیکی محاسبه شده است .شاخصهای
طیفی مورداستفاده در این پژوهش از محدودههای مختلف طیفی انتخاب شدهاند تا ویژگیهای متفاوت پدیدههای زمین را
شامل شوند .گروهی از این شاخصها فقط مرتبط با کلروفیل گیاهاند؛ گروهی دیگر در ارتباط با کلروفیل و سایر رنگدانهها.
همچنین ،یک شاخص دیگر اثرهای پسزمینة خاك را درنظر میگیرد و برخی از شاخصها مربوط به گروههای جذب
آباند .شاخصهای طیفی مورداستفاده در این پژوهش در جدول  9ارائه شدهاند.
شاخصهایمورداستاادهبرایاستخراجخصوصیاتبیوفیزیکیسطح 

جدول.5
شاخص 

معادله 

منبع 
تاکر7313 ،

DVI

جیانگ و همکاران9111 ،

EVI

راوس و همکاران7310 ،
لیمبورنر و همکارن9111 ،
تاکر7313 ،
تاکر7313 ،
کریپن7331 ،
بوگ و همکاران9119 ،
زو9112 ،
هابودان و همکاران9110 ،

GDVI

MTVI1

هابودان و همکاران9110 ،

MTVI2

کاپالن و همکاران9171 ،
تاکر7313 ،

NDBI

GNDVI
GRVI
GVI
IPVI
LAI
MNDWI

NDVI

هیت7311 ،
آگاپیو و همکاران9179 ،
آگاپیو و همکاران9179 ،
اردن7323 ،
باناری و همکاران9119 ،

SAVI

میانگین رفلکتنس  211نانومتر تا  211نانومتر

SGI

)(NIR-BLUE)/(NIR-RED

SIPI

NIR/RED

SR
√

TDVI

DVI: Difference Vegetation Index; EVI: Enhanced Vegetation Index; GDVI: Green Difference Vegetation Index; GNDVI: Green
Normalized Difference Vegetation Index; GRVI: Green Ratio Vegetation Index; GVI: Green Vegetation Index; IPVI: Infrared
Percentage Vegetation Index; LAI: Leaf Area Index MNDWI: Modified Normalized Difference Water Index; MTVI1: Modified
;Triangular Vegetation Index1; MTVI2: Modified Triangular Vegetation Index2; NDBI: Normalize Difference Built-up Index
NDVI: Normalized Difference Vegetation Index; SAVI: Soil Adjusted Vegetation Index; SGI: Sum Green Index; SIPI: Structure
Insensitive Pigment Index; SR: Simple Ratio: TDVI: Transformed Difference Vegetation Index.
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تحلیل رگرسیون

در این مطالعه ارتباط بین خصوصیات بیوفیزیکی سطح زمین و باندهای راداری بررسی شده است .برای درنظرگرفتن
خصوصیات بیوفیزیکی سطح زمین از شاخصهای طیفی جدول  9استفاده شده است .در این پژوهش برای یافتن ارتباط
بین شاخصهای طیفی استخراجشده از تصاویر لندست و باندهای راداری ،از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد .برای
اعتبارسنجی مدلها ،روش اعتبار متقاطع 7بهکار برده شد .در روش یادشده هر یک از نمونهها با استفاده از نمونههای
دیگر تخمین زده میشود و خطای آن محاسبه میگردد .از مزایای این روش ،توانایی آن در تشخیص دادههای پرت 9و
برآورد نااریب است (درویشزاده و همکاران .)9111 ،از همة شاخصهای طیفی ذکرشده برای تحلیل رگرسیون استفاده
شده است .توان تشریحی متغیرهای مستقل در مدل و دقت پیشبینی احتمالی مدلهای تولیدشده با پارامترهای آماری
ارزیابی شد .این پارامترها شامل خطای میانگین ریشة مربعات 9و ضریب همبستگی ( )R2مدلهای تولیدشده است.
نخست ضریب همبستگی مدلهای تولیدشده محاسبه شد .سپس ،مدلها از طریق آزمایش عملکرد مدلهای تولیدشده
در مقایسه با دادههای تست (مقدار مشاهدهشده) اعتبارسنجی شد .برای بهدستآوردن مقدار خطای پیشبینی عملکرد
مدلشده نسبت به عملکرد مشاهدهشده ،از  RMSEبهعنوان شاخصی برای اندازهگیری دقت رگرسیون استفاده شد.
 RMSEبا استفاده از رابطة  1محاسبه میشود:
-Yi  / N
2

()1

Y
N

E
i

= RMSE

i=1

که در این معادله  Yiعملکرد مشاهدهشده،

مقدار عملکرد تخمین و مدلشده ،و  Nتعداد نمونههاست (داك ورث،

.)7331

نتایجوبحث 
منطقة موردمطالعة اول 

در این پژوهش  71شاخص طیفی از تصویر لندست استخراج شد .نقشة این شاخصها در شکل  0نشان داده شده است.
ذکر این نکته الزم است که برخی از این شاخصها نرمالشدهاند و برخی دیگر نرمالشده نیستند .بنابراین ،برای
یکسانسازی و مقایسهپذیربودن شاخصها مقادیر همة شاخص بین صفر و یک نرمال شدند.
از طریق تحلیل رگرسیون ساده و محاسبة ضریب همبستگی بین شاخصهای استخراجشده از لندست بهعنوان متغیر
وابسته و هر یک از باندهای راداری بهعنوان متغیر مستقل ،روابط ریاضی خطی حاصل شد که در جدول  9نشان داده
شده است .با توجه به معادالت رگرسیونی برای منطقة موردمطالعة اول ،بین باندهای راداری با شاخصهای ،LST
 ،NDBIو  IPVIرابطة معنادارتری وجود دارد؛ درحالیکه بین باندهای راداری با شاخصهای  ،GDVI ،MNDWIو
 SRرابطة ضعیفی برقرار است .اعتبارسنجی این مدلها با استفاده از پارامتر آماری  RMSEانجام شد که نتایج آن برای
هر معادله در جدول  9ارائه شده است .بهطور کلی ،میتوان گفت با استفاده از یک متغیر برای پیشبینی و تخمین
شاخصها نتایج قابل قبولی حاصل میشود .با توجه به امکان استخراج رطوبت خاك با استفاده از دادههای رادار (رحمان
1. Cross Validation
2. Outlier
3. Root Mean Square Error
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و همکاران9111 ،؛ کیم و وانزیل )9113 ،و همچنین تأثیر رطوبت خاك بر دمای خاك (برتولت و همکاران،)9171 ،
تغییرات مقادیر بازپخش باندهای راداری و  LSTبا همدیگر رابطة معناداری دارند که به افزایش همبستگی بین این
دادهها منجر شده است .با توجه به شکل  ،0مقادیر باالی شاخصهای پوشش گیاهی (برای مثال  ،EVI ،NDVIو
 )DVIنشاندهندة درصد پوشش گیاهی باال در منطقة موردمطالعه است .همچنین ،با افزایش مقدار رطوبت سطح منطقة
موردمطالعه مقدار شاخصهای مرتبط با رطوبت از جمله  MNDWIافزایش مییابد .در مناطق ساختهشده شاخص
 NDBIدارای بیشترین مقدار است.

شاخصهایمورداستاادهبرایمنطقةموردمطالعةاولباکاربریبایر 

شکل.1نقشة
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مدلهای
جدول  .1

 RMSE
 0.22
 0.19
 0.27
 0.19
 0.20
 0.19
 0.15
 0.19
 0.12
 0.28
 0.18

رابطه 

R2

متغیروابسته 

0.527

)Y= 0.180 + 0.185 * VH - 0.288 * VV + 0.584 * (VV*VH

DVI

0.555

)Y= 0.143 + 0.210 * VH - 0.272 * VV + 0.613 * (VV*VH

EVI

0.469

)Y= 0.232 + 0.140 * VH - 0.265 * VV + 0.453 * (VV*VH

GDVI

0.552

)Y= 0.197 + 0.195 * VH - 0.296 * VV + 0.791 * (VV*VH

GNDVI

0.544

)Y= 0.018 + 0.170 * VH - 0.072 * VV + 0.223 * (VV*VH

GRVI

0.551

)Y= 0.183 + 0.209 * VH - 0.259 * VV + 0.634 * (VV*VH

GVI

0.588

)Y= 0.132 + 0.234 * VH - 0.286 * VV + 0.750 * (VV*VH

IPVI

0.555

)Y= 0.143 + 0.210 * VH - 0.272 * VV + 0.613 * (VV*VH

LAI

0.668

)Y= 0.885 + 0.316 * VH - 0.005 * VV + 0.822 * (VV*VH

LST

0.441

)Y= 0.495 + 0.164 * VH - 0.592 * VV - 1.212 * (VV*VH

MNDWI

0.569

)Y= 0.140 + 0.220 * VH - 0.307 * VV + 0.685 * (VV*VH

MTVI1

0.17

0.574

)Y= 0.085 + 0.223 * VH - 0.222 * VV + 0.531 * (VV*VH

MTVI2

0.14

0.618

)Y= 0.975 - 0.448 * VH - 0.120 * VV + 0.011 * (VV*VH

NDBI

0.15

0.588

)Y= 0.132 + 0.234 * VH - 0.286 * VV + 0.750 * (VV*VH

NDVI

0.19

0.557

)Y= 0.159 + 0.218 * VH - 0.290 * VV + 0.670 * (VV*VH

SAVI

0.20

0.540

)Y= 0.459 + 0.148 * VH - 0.118 * VV + 0.574 * (VV*VH

SGI

0.22

0.526

)Y= -0.007 + 0.131 * VH - 0.030 * VV + 0.102 * (VV*VH

SR

0.16

0.585

)Y= 0.174 + 0.255 * VH - 0.332 * VV + 0.848 * (VV*VH

TDVI

منطقة موردمطالعة دوم 
شکل  2نقشة شاخصهای استخراجشده برای منطقة موردمطالعة دوم را نشان میدهد .همة شاخصهای مورداستفاده
بین صفر و یک نرمال شدهاند .بررسی رابطه بین شاخصهای طیفی و باندهای راداری نشان میدهد که در این منطقه
باندهای راداری قابلیت بسیار زیادی برای استخراج خصوصیات بیوفیزیکی دارند .از مجموع  71شاخص استفادهشده در
این تحقیق ،همبستگی بسیار زیادی بین باندهای راداری و سه شاخص  ،MTVI1 ،EVIو  MTVI2وجود دارد .به
عبارتی ،امکان جایگزینی این شاخصها با باندهای راداری وجود دارد .از ویژگیهای بارز شاخص  EVIدامنة تغییرات
وسیع و سطح اشباع خیلی باالی آن است (روچا و شیور .)9113 ،با درنظرگرفتن سطح اشباع باالی باندهای اپتیکی نسبت
به تغییرات پدیدههای سطح زمین ،همبستگی بسیار زیادی میان این شاخص و باندهای راداری گزارش شده است.
همچنین ،در بین شاخصهای طیفی موردمطالعه کمترین ارتباط باندهای راداری با شاخصهای  ،LST ،SGIو SR

است .در جدول  0ضریب همبستگی بین شاخصهای استخراجشده از لندست بهعنوان متغیر وابسته و هر یک از باندهای
راداری بهعنوان متغیر مستقل نشان داده شده است .در باندهای راداری و باندهای اپتیکی مقادیر باال و پایین بهترتیب
نشاندهندة پوشش گیاهی و زمین بایر یا شخمزدهاند.
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شاخصهایمورداستاادهبرایمنطقةموردمطالعةدومباکاربریکشاورزی

نقشة.2شکل

 هایرگرسیونتکمتغیرهبرایبررسیقابلیتباندهایراداریدرمنطقةموردمطالعةدومباکاربریکشاورزی

 .1جدول
مدل
 متغیروابسته
DVI
EVI
GDVI
GNDVI
GRVI
GVI
IPVI
LAI
LST
MNDWI
MTVI1
MTVI2
NDBI
NDVI
SAVI
SGI
SR
TDVI

 رابطه
Y= 1.235 - 1.695 * VH - 2.107* VV + 3.169 * (VV*VH)
Y= 1.327 - 1.839 * VH - 2.280 * VV + 3.432 * (VV*VH)
Y= 1.207 - 1.742 * VH - 2.140 * VV + 3.229 * (VV*VH)
Y= 1.332 - 1.370 * VH - 1.859 * VV + 2.411 * (VV*VH)
Y= 0.987 - 1.597 * VH - 1.926 * VV + 3.228 * (VV*VH)
Y= 1.213 - 1.326 * VH - 1.763 * VV + 2.550 * (VV*VH)
Y= 1.443 - 1.746 * VH - 2.265* VV + 3.101 * (VV*VH)
Y= 1.335 - 1.883 * VH - 2.335 * VV + 3.516 * (VV*VH)
Y= -0.014 + 1.111 * VH + 1.173 * VV - 1.692 * (VV*VH)
Y= 0.029 + 0.939 * VH + 1.317 * VV - 2.116 * (VV*VH)
Y= 1.212 - 1.373 * VH - 1.722 * VV + 2.584 * (VV*VH)
Y= 1.257 - 1.640 * VH - 2.034 * VV + 3.198 * (VV*VH)
Y= -0.317 + 1.503 * VH + 1.890 * VV - 2.476 * (VV*VH)
Y= 1.443 - 1.746 * VH - 2.265 * VV + 3.101 * (VV*VH)
Y= 1.359 - 1.766 * VH - 2.237 * VV + 3.24 * (VV*VH)
Y= -0.091 + 0.325 * VH + 0.725 * VV - 0.799 * (VV*VH)
Y= 0.783 - 1.426 * VH - 1.712 * VV + 3.147 * (VV*VH)
Y= 1.423 - 1.593 * VH - 2.104 * VV + 2.784 * (VV*VH)

R2
0.752
0.756
0.748
0.715
0.698
0.746
0.737
0.756
0.566
0.639
0.754
0.754
0.729
0.737
0.750
0.521
0.669
0.729

 RMSE
 0.05
 0.05
 0.05
 0.07
 0.08
 0.05
 0.06
 0.05
 0.20
 0.10
 0.05
0.05
0.06
0.06
0.05
0.22
0.09
0.06
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منطقة موردمطالعة سوم 

شکل  2نقشة شاخصهای استخراجشده برای منطقة موردمطالعة سوم را نشان میدهد .بررسی رابطه بین شاخصهای
طیفی استخراجشده از لندست و همچنین باندهای راداری نشان داد که همبستگی بسیار زیادی بین باندهای راداری با
شاخص  MNDWIوجود دارد .شاخص  MNDWIدر ابتدا برای مطالعة میزان آب موجود و سالمت پوشش گیاهی
توسعه داده شده است (هان .)9112 ،باندهای راداری نیز حساسیت بسیار زیادی به رطوبت دارد .بنابراین ،برای منطقة
سوم ،که یک منطقة جنگلی با رطوبت باالست ،بین باندهای راداری و شاخص  MNDWIهمبستگی بسیار زیادی وجود
دارد .کیم و همکاران ( )9177نیز گزارش دادند که ارتباط قوی بین باندهای ( )R=31راداری و محتوای آب پوشش
گیاهی وجود دارد ،که با نتایج این بخش مطابقت دارد .کمترین همبستگی باندهای راداری با شاخص طیفی  NDBIبا
ضریب همبستگی  1/071است .دلیل این همبستگی پایین ماهیت منطقة موردمطالعه است ،زیرا منطقة موردمطالعه دارای
کاربری با پوشش گیاهی متراکم است و شاخص  NDBIبرای استخراج اراضی ساختهشده توسعه داده شده است.

شاخصهایمورداستاادهبرایمنطقةموردمطالعةسومباکاربریپوششجنللیمتراکم 

شکل.6نقشة
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جدول .2
مدل

 RMSE
 0.17
 0.15
 0.15
 0.07
 0.17
 0.17
 0.10
 0.15
 0.15
 0.04
 0.18
0.17
0.31
0.10
0.13
0.23
0.19
0.08

R2
0.579
0.607
0.595
0.734
0.581
0.574
0.646
0.595
0.490
0.803
0.562
0.572
0.418
0.646
0.622
0.515
0.550
0.679

رابطه 
)Y= -0.375 + 2.666 * VH + 1.930 * VV - 5.526 * (VV*VH
)Y= -0.420 + 2.881 * VH + 2.058 * VV - 5.529 * (VV*VH
)Y= -0.365 + 2.723 * VH + 2.097 * VV - 6.021 * (VV*VH
)Y= -0.135 + 2.798 * VH + 2.182 * VV - 5.476 * (VV*VH
)Y= -0.694 + 3.290 * VH + 2.185 * VV - 5.526 * (VV*VH
)Y= -0.396 + 2.777 * VH + 1.876 * VV - 5.455 * (VV*VH
)Y= -0.189 + 2.829 * VH + 2.010 * VV - 5.309 * (VV*VH
)Y= -0.648 + 3.293 * VH + 2.274 * VV - 6.136 * (VV*VH
)Y= 0.583 - 1.143 * VH + 0.296 * VV - 0.320 * (VV*VH
)Y= 1.377 - 3.340 * VH - 2.774 * VV + 7.324 * (VV*VH
)Y= -0.094 + 2.047 * VH + 1.383 * VV - 3.945 * (VV*VH
)Y= -0.300 + 2.505 * VH + 1.631 * VV - 4.360 * (VV*VH
)Y= 0.434 + 0.268 * VH + 0.648 * VV - 1.599 * (VV*VH
)Y= -0.189 + 2.829 * VH + 2.010 * VV - 5.309 * (VV*VH
)Y= -0.396 + 3.021 * VH + 2.133 * VV - 5.911 * (VV*VH
)Y= 0.424 - 0.631 * VH + 0.045 * VV - 0.415 * (VV*VH
)Y= -0.616 + 2.521 * VH + 1.650 * VV - 3.695 * (VV*VH
)Y= 0.091 + 2.215 * VH + 1.694 * VV - 4.481 * (VV*VH

متغیروابسته 
DVI
EVI
GDVI
GNDVI
GRVI
GVI
IPVI
LAI
LST
MNDWI
MTVI1
MTVI2
NDBI
NDVI
SAVI
SGI
SR
TDVI
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فناوری سنجش از دور اطالعات ارزشمندی برای درك ،فهم ،و پایش الگوها و فرایندهای توسعة زمین ،تغییرات خصوصیات
بیوفیزیکی سطح زمین ،و ایجاد مجموعهای از نقشههای پوشش و کاربری زمین فراهم میکند .دادههای اپتیکی از قدرت تفکیک
مکانی ،طیفی ،و رادیومتریکی مناسبی برخوردارند و در کاربردهای مختلف از آنها استفاده میشود .این دادهها بهدلیل اینکه تحت
تأثیر عوامل محیطی مانند دود ،مه ،ابر ،و میزان نور خورشید قرار میگیرند ،در همة فصول سال در دسترس نیستند .دادههای SAR

برخالف دادههای اپتیک توانایی اخذ داده در همة شرایط آب و هوایی را دار هستند .بنابراین ،هدف از این پژوهش بررسی قابلیت
دادههای راداری برای استخراج خصوصیات بیوفیزیکی سطح زمین است .در این مطالعه برای استخراج خصوصیات بیوفیزیکی
سطح زمین از ماهوارة لندست  1-استفاده شده است .از مجموع شاخصهای طیفی 71 ،شاخص استفاده شده است .نتایج مطالعه
نشان داد برای منطقة اول شاخصهای  LSTو  ،MNDWIدر منطقة موردمطالعة دوم شاخصهای  EVIو  ،SGIو در منطقة
موردمطالعة سوم شاخصهای  MNDWIو  NDBIبهترتیب دارای بیشترین و کمترین همبستگی با دادههای راداری است .در
بین مناطق موردمطالعه ،شاخصهای طیفی با باندهای راداری در منطقة دوم ،نسبت به مناطق اول و سوم ،دارای همبستگی
بیشتری است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که باندهای راداری دارای قابلیت بسیار زیادی برای استخراج خصوصیات
بیوفیزیکی سطحاند .به همین دلیل ،در مواقعی که استفاده از دادههای اپتیکی فراهم نیست ،دادههای راداری میتوانند جایگزین
مناسبی باشند .با درنظرگرفتن ارتباط مناسب میزان بازپخش پدیدهها در باندهای راداری با شاخصهای طیفی ،از نتایج این تحقیق
میتوان در کاربردهای محیطی متفاوت نظیر مطالعة جزیرة حرارتی ،تبخیر و تعرق ،و استخراج خط ساحلی استفاده کرد.
بر طبق یافتههای این تحقیق ،پیشنهاد میشود در مطالعات آینده کارایی تصاویر قطبش کامل در مقایسه با
شاخصهای طیفی موجود برای استخراج خصوصیات بیوفیزیکی سطح زمین بررسی شود .همچنین ،تصاویر راداری با
قطبش کامل ،امکان محاسبة شاخصهای راداری را بر مبنای میزان بازپخش پدیدهها در باندهای مختلف قطبی فراهم
میکند .بررسی ارتباط شاخصهای راداری با شاخصهایی طیفی برای برآورد و پایش خصوصیات بیوفیزیکی سطح زمین
ضروری است .عالوهبراین ،با درنظرگرفتن سطح اشباع شاخصهای طیفی و ازدستدادن حساسیت این شاخصها به
تغییرات پدیدهها ،بهطور خاص بررسی ارتباط خصوصیات بیوفیزیکی با باندهای راداری در این محدودهها پیشنهاد میشود.
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