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Extended Abstract
Introduction
The Earth's ecosystems play an important role in regional and global climate. Most natural
vegetation covers change through the year- as they are influenced by the seasons. In vegetation
studies, different types of remote sensing images such as optics and synthetic aperture radar
(SAR) have been used in different scales from leaf area to global scale. These images provide
data that is difficult to access through other methods such as field surveys. Remote sensing
sensors capture images from the Earth surfaces with an adequate spatial and temporal resolution
for the environmental studies. In remote sensing approaches, the study of the phenological cycle
(the study of plant life cycles and the way is affected by weather) is mainly based on changes in
reflectance values in different spectral bands of optic sensors or vegetation indices (VI), such as
normalized difference vegetation index (NDVI), enhanced vegetation index (EVI), and soiladjusted vegetation index (SAVI). Spectral indices have been widely used to monitor the
seasonal cycle of vegetation photosynthesis over the past decades. Many of these studies have
reported promising results. SAR systems can capture images in all weather conditions and
overcome the limitation of optic sensors in cloudy weather. Increased access to SAR images
broadens the image application in vegetation studies. SAR sensors operate at a microwave range
of electromagnetic spectrum and are able to penetrate more in vegetation canopy. In this study,
the efficiency of Landsat 8, Sentinel-2, and Sentinel-1 images in monitoring vegetation
phonological cycle have been verified. For that, three regions with different vegetation types
including mangrove forests, woodland, and Shadegan date palms in Iran have been studied.
Methodology
All available Landsat 8, Sentinel-2, and Sentinel-1images in 2017 have been acquired. The
Landsat 8 and Sentinel-2 images have been pre-processed. NDVI, EVI, and SAVI have been
calculated from corresponding optical bands. Field survey was not possible at the study areas,
therefore, sample points have been chosen by the help of high-resolution Google Erath images.
For that, archive Google Earth images with the acquisition date close to the acquisition date of
images have been used to confirm the presence the vegetation covers at the specific location.
The NDVI, EVI, and SAVI values have been extracted in the location of sample points. The
Sentinel-1 images have been processed; speckle effect has been minimized and radiometric
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terrain corrections have been implemented by means of digital elevation model (DEM). Median
filter with 5*5 window size has been applied. Median Filter has been chosen, because it is not
affected by very high or low DN values and it is one of the efficient filter in minimizing speckle
effect in SAR images. Then, digital number (DN) values have been converted into
backscattering coefficient in dB. Backscattering responses in VV (vertical-vertical) and VH
(vertical-horizontal) polarimetric bands have been extracted at the same sample location. The
extracted NDVI, EVI, SAVI, VH, and VV values on different days of the year (DOY) have
been separately analyzed for each study site.
Results and discussion
In woodlands, EVI and SAVI indices in comparison to NDVI are more compatible with natural
phenological cycles. However, optical images were not available for the whole year, therefore
the changes of optical indices cannot be surveyed completely over the year. The changes of
backscattering values follow the natural trend of vegetation cover, however, optical indices
match better with the natural cycle. The growth cycle of woodlands is affected by temperature
and rainfall variation; therefore, it will change in different years.
The changes in spectral curves in date palms show that spectral indices present the initial steps
of the growth cycles better than the final steps. Few optical images were available because there
was cloud cover in this area. Spectral indices do not follow the last stages of natural
phenological cycles. In this stage, backscattering values increase due to the increased volume
scattering of the trees, therefore radar images are more efficient in presenting the last part of
phenological cycles of date palms in comparison to optical images. Spectral indices are sensitive
to the greenness of the leaves; in this stage, no substantial changes in vegetation greenness
occur, therefor the spectral indices do not change accordingly.
Mangrove forests have specific phenological cycles and are affected more by environmental
conditions. Both spectral indices and backscattering values follow the natural trend of this kind
of vegetation.
VH backscattering values are more compatible with spectral indices in comparison to VV
backscattering values. Spectral indices and VH backscattering values follow the natural seasonal
changes of vegetation especially in deciduous vegetation such as woodlands. This matches with
previous studies. The highest values of backscattering are observed in the time that vegetation
cover reaches the highest amount of biomass. EVI and SAVI trends are more similar to the
backscattering values trend in comparison to NDVI values. This study only considers images
captured during one year (2017). Vegetation cover is influenced by seasonal, gradual, and
sudden changes, therefore monitoring of vegetation in a longer period and shorter revisit time
will provide complete monitoring of vegetation growth cycles.
Conclusion
Backscattering values in the cross-polarized VH (in comparison to the VV band) band show
more sensitivity to vegetation changes over the year and are therefore more suitable for
monitoring the annual growth cycle of plants. Among the optics indices, EVI and SAVI have
shown more acceptable results since their variations are more consistent with the natural
phenological cycle. In an aquatic ecosystem where mangrove forest grows, SAR responses
show promising results as they can better represent the phenological cycle in comparison to
spectral reflectance or vegetation indices. The results of this study show that backscattering
responses at C-band follow the natural vegetation’s phenological cycle and can be used in
vegetation monitoring in these three ecosystems. The results of this study can be further used to
identify vegetation phenological stages in similar ecosystems. Additional studies are necessary
to generalize these results to other areas.
Keywords: Sentinel-1, OLI, phenology, vegetation.
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چکیده
امروزه ،تصاویر ماهوارهای فرصتی کمنظیر در بررسی تغییرات فنولوژی پوششهای گیاهی فراهم کرده است.
تحقیق حاضر با هدف بررسی کارایی تصاویر رادار قطبی سنتینل 1 -در دو قطبش  VVو  VHو تصاویر اپتیک
(لندست 8 -و سنتینل )2 -برای پایش تغییرات فنولوژی گیاهی بر روی سه منطقه با شرای محیطی و
اکوسیستمی مختلش در جنوب و جنوب غرب ایران (نخلهای منطقۀ شادگان ،جنگلهای حرا ،و بیشهزار) در سال
 2017انجام گرفته است .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شاخصهای طیفی گیاهی بهتر از ضرایب بازپخش
راداری چرخۀ فنولوژی و پویایی فصلی پوششهای گیاهی را نمایش میدهند .اما ،در عین حال ،ضریب بازپخش
راداری در قطبش  VHنیز قابلیت مناسبی برای پایش تغییرات گیاهان نشان میدهد .تغییرات قطبش VH
نسبت به قطبش  VVبا تغییرات شاخصهای گیاهی شامل  ،SAVI ،EVIو  NDVIتطابق بیشتری دارد.
نتایج همچنین بیانگر این مطلب است که شاخص  SAVIو  EVIنسبت به  NDVIروند مراحل اولیۀ
فنولوژیکی را برای بیشهزارها و نخلهای شادگان به واقعیت زمینی نزدیکتر نشان میدهد .درصورتیکه ضرایب
بازپخش راداری در قطبش  VHتصاویر سنتینل 1 -تغییرات سالیانۀ جنگلهای حرا را در مقایسه با شاخصهای
پوشش گیاهی کاملتر نمایش میدهد .بهطور کلی ،میتوان گفت ،تصاویر راداری توانایی جایگزینی در شرای
در دسترس نبودن تصاویر اپتیک را دارند.
واژگان کلیدی :سنتینل ،1 -لندست ،8 -شاخصهای پوشش گیاهی.EVI ،SAVI ،
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مقدمه
اکوسیستمهای مختلش کرة زمین در تنظیم آب و هوای منطقهای و جهانی نقش ویژهای دارند (باروز و همکاران2011 ،؛
هوانگ و همکاران .)2020 ،همچنین ،اکوسیستمها خود به علت تفاوتهای آب و هوایی و پوششهای گیاهی شرای
متفاوتی دارند (هوانگ و همکاران2020 ،؛ پیائو و همکاران .)2020 ،اغلب پوشش گیاهی محی های طبیعی در طول سال
با تأثیرپذیری از فصلها تغییر میکنند (ریچاردسون و همکاران .)2018 ،این تأثیرات بسیاری از فرایندهای اکوسیستم
گیاهی را تحت تأثیر قرار می دهد که تغییر در چرخۀ فنولوژیکی گیاهان از جملۀ این تغییرات است .چرخۀ فنولوژیکی
پوششهای گیاهی واقع در عرضهای جغرافیایی میانه تا عرضهای باال در پاس به این تغییرات آب و هوایی حساسیت
زیادی از خود نشان میدهند (لو و همکاران2018 ،؛ بویتنورف و همکاران2015 ،؛ پیائو و همکاران .)2020 ،در اقلیمهای
مختلش چرخۀ فنولوژیکی گیاهان تحت تأثیر عوامل مختلش دچار تغییر میشود .در اقلیمهای خشک و نیمهخشک
تغییرات میزان آب در دسترس گیاه مهمترین عاملی است که زمان وقایع فنولوژیکی گیاهان را تعیین میکند (کریستیان
و همکاران2015 ،؛ فرانکی و همکاران1974 ،؛ ریچ و بورچارت1984 ،؛ مورفی و لیاگو .)1986 ،در مطالعات پوشش
گیاهی از انواع متفاوت تصاویر سنجش از دور اپتیک و رادار قطبی در مقیاسهای مختلش از سطح برگ تا مقیاس جهانی
استفاده شده است (فیلد و همکاران1995 ،؛ چمبرز و همکاران2007 ،؛ لی و همکاران ،)2020 ،زیرا این تصاویر دادههایی
فراهم میکنند که دستیابی به آن از طریق روشهای دیگر دشوار و مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است (فیلد و
همکاران1995 ،؛ لی و همکارن .)2020 ،توسعۀ سنجندههای راداری و افزایش دسترسی به این تصاویر سبب استفادة
روزافزون در مطالعات پوششهای گیاهی شده است .سنجندههای رادار قطبی دو برتری عمده نسبت به سنجندههای
اپتیک دارند :اول آنکه این سنجندهها به دلیل فعالیت در طول موج بلندتر نسبت به محدودة مرئی طیش الکترومغناطیس
قابلیت نفوذ 1بیشتری در تاج پوشش گیاهی دارند (فلورس اندرسون و همکاران)2019 ،؛ در نتیجه بسته به طول موج
اطالعات کاملتری از ساختار پوششهای گیاهی را ثبت میکنند .عالوه بر این ،این سنجندهها قادرند در شب و همچنین
شرای ابری و مه از سطح زمین تصویربرداری کنند (ریچاردز .)2009 ،از این رو ،تصاویر راداری ویژگیهای متفاوتی از
پوشش گیاهی در مقایسه با تصاویر اپتیک ارائه میکنند (اشلوند و ایراسمی .)2020 ،میزان بازپخش2ثبتشده از پوشش
گیاهی در این سنجندهها به زاویۀ فرود ،طول موج و قطبش سنجنده ،نوع پوشش گیاهی و تراکم آن ،ساختار حجمی تاج
پوشش گیاهی ،قطر برابر سینه  3،شاخص سطح برگ ،و زبری و رطوبت گیاه و خاك بستگی دارد (جنسن .)1996 ،بیشتر
مطالعاتی که در آن ها از تصاویر سنجش از دور در نظارت بر چرخۀ فنولوژیکی گیاهان استفاده شده است مربوط به
تصاویر اپتیک است (فیشر و همکاران2006 ،؛ لیائو و همکاران2019 ،؛ تیان و همکاران2019 ،؛ سونگ و وودکاك،
 ،) 2003اما مطالعات کمی با استفاده از تصاویر رادار قطبی انجام گرفته است (پروسی و همکاران2000 ،؛ روتسچی و
همکاران2018 ،؛ فروشن و همکاران2018 ،؛ اشتاین داردی و همکاران2019 ،؛ هو و همکاران .)2020 ،این مطالعات
محدود بوده و ضروری است .باید کارایی این تصاویر در پایش چرخۀ فنولوژی انواع متفاوت پوشش گیاهی بررسی شود.
در رویکردهای مبتنی بر تصاویر اپتیک ،مطالعۀ چرخۀ فنولوژی عمدت ًا بر مبنای تغییرات مقادیر بازتاب در باندهای مختلش
طیفی یا بر اساس شاخصهای گیاهی ( ،)VI4نظیر  EVI6 ،LAI5و  NDVIقرار دارد (هلمن .)2018 ،از شاخصهای
طیفی برای نظارت بر چرخۀ فصلی تغییرات پوشش گیاهی طی دهه های گذشته بسیار استفاده شده است و بسیاری از این
1. Penetration
2. Backscatter
)3. Diameter at Breast Height (DBH
4. Vegetation Index
5. Leaf Area Index
6. Enhanced Vegetation Index

شریف و همکاران  /بررسی تغییرات فنولوژی پوشش گیاهی در سه اکوسیستم مختلف ...

113

مطالعات نتایج مناسبی از کاربرد شاخصهای طیفی در پایش پوششهای گیاهی و تغییرات فنولوژیکی آنها گزارش
کردهاند (لو و همکاران .)2018 ،در مطالعات زیادی از محصوالت جهانی مودیس برای بررسی چرخههای فنولوژیک
گیاهان استفاده شده است (کریستیان و همکاران2015 ،؛ هیوته و همکاران .)2002 ،در بسیاری از این تحقیقات ،از
تغییرات شاخصهایی نظیر پوشش سطح برگ و شاخص فنولوژی گیاه ( )PPI1برای تفکیک تغییرات فصلی پوششهای
گیاهی استفاده شده است (جین و اکالند2014 ،؛ وانگ و همکاران2017 ،؛ یانگ و همکاران .)2019 ،در مطالعهای که
وانگ و همکاران ( )2017انجام دادند نشان داده شد رابطۀ  NDVI-LAIبا تغییرات فنولوژیکی درختان هماهنگ است که
با توجه به نوسانات شرای محیطی به صورت فصلی تغییر میکند .همچنین ،اشاره شد  NDVIپایدارترین شاخص گیاهی
برای

برآورد LAI

است و نسبت به تغییر محتوای کلروفیل حساس است (کیائو و همکاران .)2019 ،با وجود این ،استفاده

از تصاویر اپتیک دارای محدودیت هایی همچون وجود ابر و مه است .برای غلبه بر این محدودیت تصاویر اپتیک ،استفاده
از تصاویر رادار قطبی مهم است .این تصاویر به ساختار پوشش گیاهی حساساند (روتسچی و همکاران )2018 ،و
میتوانند مکمل تصاویر اپتیک باشند .از جمله سنجندههای راداری که در پایش چرخۀ فنولوژیکی گیاهان طی سالهای
اخیر مورد استفاده قرار گرفته میتوان به سنتینل 1 -اشاره کرد (واالس و همکاران2020 ،؛ بازی و همکاران.)2019 ،
نتایج بیشتر این مطالعات نشاندهندة حساسیت باالی قطبش

VH

به تغییرپذیری پوششهای گیاهی خزانپذیر است

(روتسچی و همکاران2018 ،؛ فروشن و همکاران.)2018 ،
تاکنون کارایی تصاویر رادار قطبی در بررسی تغییرات فنولوژیکی در اکوسیستمهای گیاهی مختلش ایران بررسی نشده
است .با توجه به پهنۀ سرزمینی ایران و گسترة پوشش گیاهی که شرای رویشی مختلفی دارند ،بررسی تغییرات چرخۀ
فنولوژی انواع اکوسیستمهای گیاهی حائز اهمیت است .با درنظرگرفتن انواع متفاوت تصاویر ماهوارهای و چرخۀ فنولوژی
متفاوت انواع پوششهای گیاهی ضروری است توانایی و کارایی هر کدام از انواع متفاوت سنجندهها در پایش تغییرات
فنولوژی گیاهان بررسی شود .از این رو ،هدف اصلی این مطالعه ارزیابی و مقایسۀ توانایی تصاویر رادار قطبی سنتینل1 -
و تصاویر اپتیک ماهوارههای سنتینل( 2 -سنجندة )MSI2و لندست( 8 -سنجندة  )OLI3در پایش چرخۀ فنولوژیکی سه
نوع پوشش گیاهی است ،که از لحاا شرای اکوسیستمی ،ساختار تاج پوشش گیاهی ،و ارتفاع درختان متفاوتاند.
جنگلهای حرا ،بهعنوان پوشش گیاهی واقع در اکوسیستم ماندابی ،شرای ویژهای دارند .تغییرات دو اکوسیستم ماندابی و
خشکی ،دمای هوا ،و میزان آب تازهواردشده به محی خاکی درختچههای مانگرو 4سبب پیچیدگی بررسی این نوع
پوشش گیاهی میشود (زارعزاده مهریزی و همکاران 1390؛ ونتر و همکاران2006 ،؛ ژیانگ و همکاران .)2021 ،کاهش
جریانات آبی و در نتیجه کاهش دسترسی به آب تازه به نرسیدن اکسیژن کافی به گیاه ،القای تنش شوری ،و کمبود مواد
غذایی منجر خواهد شد (الیسون و سایموندز2003 ،؛ لوهلوك و همکاران ()2007؛ خویلی و خدر 2007 ،؛ نایدو.)2010 ،
بررسی پاس طیفی و ضرایب بازپخش درختان نخل به دلیل ارتفاع بلند و فرم خاص تاج پوشش ،با توجه به همیشه
سبزبودن و همچنین نوع شاخ و برگ درختان نخل حائز اهمیت است .بیشهزارها ترکیبی از گیاهان درختی و درختچهای
خزانپذیرند .متفاوتبودن چشمانداز طبیعی و ساختار رویشی این سه پوشش گیاهی امکان ارزیابی توانایی تصاویر
ماهوارهای در مطالعۀ دورة فنولوژی گیاه و همچنین بررسی مقایسۀ کارایی آنها در مناطق متفاوت را فراهم میکند .در
این مطالعه ،با استفاده از تصاویر ماهوارهای سنتینل ،1 -لندست 8 -و سنتینل ،2 -ارتباط دورههای فنولوژیکی گیاهان با
تغییرات شاخصهای طیفی و ضرایب بازپخش راداری این سه نوع پوشش گیاهی در دورة یکساله ( )2017بررسی شده
1. Plant Phenology Index
2. MultiSpectral Instrument
3. Operational Land Imager
4. Mangrow
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است .برای رسیدن به این هدف ،تصاویر موجود با حداقل فاصلۀ زمانی نسبت به همدیگر تهیه شدهاند .در برخی موارد
ممکن است سه تا چهار روز اختالف بین زمان اخذ تصاویر اپتیک و رادار وجود داشته باشد.
مواد و روشها
در این تحقیق از تصاویر سنتینل 2 -و لندست 8 -و تصاویر رادار قطبی سنتینل 1 -برای بررسی تغییرات فنولوژیکی در
طول یک دورة یکساله ( )2017استفاده شده است (جدول  .)3ماهوارة لندست  8شامل یک سنجنده در محدودة طیفی
مرئی ( )OLIو یک سنجنده در محدودة حرارتی ( 1)TIRSطیش الکترومغناطیس است که از  11فوریه  2013در مدار
خود قرار گرفته است .تصاویر این ماهواره توس سازمان زمینشناسی ایاالت متحدة امریکا ( 2)USGSاز طریق سایت
 https://earthexplorer.usgs.govبه صورت رایگان به کاربران ارائه میشود .سنتینل A -در  23ژوئن  2015توس
آژانس فضایی اروپا برای جمع آوری اطالعات از سطح زمین در مدار زمین قرار گرفت .باندهای طیفی سنجندة MSI

سنتینل 2 -و نیز زمان گذر از خ استوا به گونهای طراحی شده است تا با سری تصاویر لندست هماهنگی داشته باشد.
ماهوارة سنتینل )A1( 1 -در تاری  3آوریل  2014توس آژانس فضایی اروپا به فضا پرتاب شده است .سنتینل 1 -در باند
 Cدر طول موج  5/405گیگاهرتز و در دو پوالریزه ( )VH, VVتصویربرداری میکند (وانگ و همکاران .)2019 ،این
تصاویر در مد ( IW3برای هر ماه یک تصویر ،در نزدیکترین زمان تصویربرداری به سنجندة  )OLIبرای سه منطقۀ
مورد مطالعه از سایت  www.search.asf.alaska.eduدریافت و پردازش شده است (جدول .)1
جدول شماره  .1زمان اخذ تصاویر مورداستفاده

OLI
50
66
144
130
162
210
226
258
274
322
338

جنگلهای حرا
S2
14
104
144
164
204
224
264
299
319
344

S1
2
43
62
95
122
163
194
230
254
276
326
338

تاری تصویربرداری سنجنده (DOY )2017
نوع پوشش گیاهی
بیشهزارها
نخلهای شادگان
S2
OLI
S1
S2
OLI
3
5
5
13
5
53
53
41
53
53
73
69
77
63
69
116
118
103
143
149
125
133
133
153
165
166
176
165
193
204
190
198
197
233
229
226
213
229
253
268
250
263
261
283
277
286
293
293
333
332
329
321
348
348
258
343
USGS, ESA

S1
5
53
77
101
125
161
197
233
257
281
329
347

Sensor
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Source

پیشپردازش تصاویر

مقادیر اعداد رقومی لندست 8 -و سنتینل 2 -با استفاده از تصحیح اتمسفری به بازتاب سطح تبدیل شدند.
پیشپردازشهای تصاویر سنتینل 1 -شامل تصحیح توپوگرافی با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی هر منطقه و
1. Thermal Infrared Sensor
2. U.S. Geological Survey
3. Interferometric Wide swath
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است .با توجه به اینکه در تصاویر راداری اثر اسپکل  VVو VHکالیبرهکردن و کاهش اثرات اسپکل در هر دو قطبش
یکی از چالشهای جدی بهشمار میرود ،از این رو کاهش آن ضروری است .در این مطالعه از فیلتر میانه با اندازة پنجرة
 5 × 5برای به حداقل رساندن اثر اسپکل استفاده شد .فیلتر میانه تحت تأثیر اعداد بسیار بزرگ یا کوچک قرار نمیگیرد و
پس از اعمال ،عدد جدیدی ایجاد نمیکند و از فیلترهای پُرکاربرد در این زمینه است (بیکویت .)2010 ،سپس ،اعداد
) تبدیل شد (شیمادا و همکارانdB.)2014 ،رقومی با استفاده از رابطۀ  ،1به ضرایب بازپخش در واحد دسی بل (
رابطۀ 1
که

مقدار ضریب بازپخش در باندهای  VHو  VVسنجندة سنتینل 1 -است.

شاخصهای گیاهی

در این تحقیق از پُرکاربردترین شاخصهای پوشش گیاهی شامل شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمالشدة گیاهی
( ،)NDVIشاخص پوشش گیاهی تعدیلکنندة اثر خاك ( )SAVI1و شاخص پوشش گیاهی بهبودیافته ( )EVIکه به
ترتیب از طریق معادلههای  ،3 ،2و  4محاسبه میشوند ،استفاده شده است .این شاخصها در مطالعات گذشته در مناطق
مختلش جغرافیایی کارایی مناسبی در پایش چرخۀ فنولوژیکی گیاهان داشتهاند (هویته و همکاران2002 ،؛ لو و همکاران،
2018؛ بویتنورف و همکاران2015 ،؛ کریستین و همکاران2015 ،؛ پیائو و همکاران NDVI .)2020 ،یکی از
شاخصهای گیاهی مهم و پُرکاربرد برای پایش انواع پوششهای گیاهی در مقیاسهای محلی ،منطقهای ،و جهانی
بهشمار میرود (هویته و همکاران .)2002 ،همچنین ،این شاخص برای مقایسۀ تغییرات فصلی و بین سالهای مختلش
پوشش گیاهی در مناطق مختلش کرة زمین کاربرد دارد (پاتر و همکاران1999 ،؛ هیوته و همکاران .)2002 ،شاخص
 SAVIاثر خاك پسزمینه را حذف میکند و با درنظرگرفتن فاکتور  Lبرای حذف اثر پسزمینه نسبت به NDVI

دارای برتری است (هیوته1988 ،؛ هیوته و لو  .)1994همچنین ،شاخصهای  SAVIو  EVIنسبت به  NDVIدیرتر
اشباع شده و تغییرات میزان کلروفیل گیاهان را بهتر نمایش میدهند (هیوته و همکاران2002 ،؛ روچا و شاور2009 ،؛
کریستین و همکاران .)2015 ،برای محاسبۀ شاخصهای گیاهی ،از باندهای آبی ،قرمز ،مادون قرمز نزدیک لندست،8 -
و سنتینل 2 -استفاده شده است.
رابطۀ 2
رابطۀ 3
رابطۀ 4
که در هر سه رابطه ،باندهای  ،ρNIR ،ρRedو  ρBlueبهترتیب بازتاب زمینی باندهای مادون قرمز نزدیک ،قرمز ،و
آبیاند .در رابطۀ  3پارامتر  Lبرای کاهش تأثیر پسزمینۀ خاك استفاده شد (هیوته1988 ،؛ هیوته و همکاران )2002 ،که
مقدار آن با توجه به میزان تراکم تاج پوشش گیاهی منطقه  0/5درنظر گرفته شده است .در رابطۀ  3نیز ضرایب ،C1
 ،C2و  Lاصطالح مقاومت در برابر آئروسل است که از باند آبی برای تصحیح اثرات آئروسل در باند قرمز استفاده
میشود .مقادیر این ضرایب به ترتیب برابر  ،7/75 ،6و  1است (هیوته و همکاران.)2020 ،1997 ،
در شکل  4مراحل انجام تحقیق ارائه شده است .در مرحلۀ اول ،تصاویر ماهوارههای لندست ،8 -سنتینل ،2 -و سنتینل-
1. Soil Adjusted Vegetation Index
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 1در فصل های مختلش سال تهیه شد .سپس ،تصحیحات الزم بر روی هر تصویر صورت گرفت .در مرحلۀ سوم،
شاخصهای پُرکاربرد گیاهی همچون  ،SAVI ،EVI ،NDVIو ضرایب بازپراکنش پوششهای گیاهی در دو قطبش
 VHو  VVسنجندة سنتینل 1 -در DOYهای مختلش استخراج و جداگانه بررسی شد .برای بررسی روند تغییرات هر
نوع پوشش گیاهی با توجه به اینکه نمونههای واقعیت زمینی در سال مورد مطالعه در دسترس نبود ،این نمونهها از طریق
تصاویر آرشیوی  Google Earthبرای سال  2017تهیه و بررسی شد .در بسیاری از مطالعات گذشته نشان داده شده
است که تصاویر با قدرت تفکیک باالی  Google Earthاز دقت مکانی باالیی برخوردار است و میتوان از آنها جهت
تعیین وضعیت پدیدهها استفاده کرد (پوتر2008 ،؛ مونتسیانو و همکاران2009 ،؛ کوهن و همکاران .)2010 ،از این رو،
برای گیاهان بیشهزارها  ،1240نخلهای شادگان  ،1150و جنگلهای حرا  1300نمونه واقعیت زمینی انتخاب شد .این
نمونهها همچنین با تصاویر زمینی موجود و شناخت میدانی نویسندگان از دو منطقۀ بیشهزارها و نخلهای شادگان تطابق
داده شد .پراکندگی نمونههای تعلیمی در شکل  3قابل مشاهده است .درنهایت ،چرخۀ فنولوژیکی بهدستآمده در این
تحقیق با واقعیت زمینی تطابق داده شد.

شکل  .2فلوچارت تحقیق

محدوده موردمطالعه
در این تحقیق ،سه نوع پوشش گیاهی متفاوت مطالعه شده است :بیشهزارهای اطراف رودخانۀ کارون ،جنگلهای حرا ،و
نخلهای اطراف تاالب شادگان .بیشهزارهای اطراف رودخانۀ کارون ،بهعنوان نمونهای از پوششهای گیاهی خزانپذیر
که تحت نام جنگلهای کران رودی1نیز از آنها یاد میشود (توز و همکاران2008 ،؛ ترشکین2012 ،؛ میائو و همکاران،
 ،)2020در عرض جغرافیایی  32درجه و  50دقیقۀ شمالی و  49درجه و  56دقیقۀ شرقی قرار دارند (شکل  .)a -1از
گونههای درختی در این اکوسیستم گیاهی میتوان به درختان بید ،درختچۀ گز ،درخت سدر (با نام محلی کنار) ،درختچۀ
سریم وحشی ،و بوتههای جاز اشاره کرد .در شکل  a -2عکسهای بازدید میدانی در روز  152سال ( )2020/06/01ارائه
شده است.
جنگلهای حرای مورد مطالعه در این تحقیق بین محدودة عرض جغرافیایی  27درجه و  47دقیقۀ شمالی و طول
1. Riparian Forest
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جغرافیایی  56درجه و  15دقیقۀ شرقی در استان هرمزگان قرار دارند (شکل  .)c -3جنگلهای حرا شامل گیاهان
درختچهای ب ه نام مانگرو هستند که همیشه سبزند و ارتفاعی کمتر از یک متر دارند (دوك و همکاران2007 ،؛ جیانگ و
همکاران .)2021 ،اکوسیستمهای گیاهی ساحلی ،همچون مانگروها ،به صورت دائمی در معرض تنشهای چندگانۀ
محیطی قرار دارند (ونتر و همکارن2006 ،؛ جیانگ و همکاران .)2021 ،حرکت آب تازه به درون زیستگاههای رویشی
درختچههای مانگرو مهمترین برطرفکنندة نیاز غذایی و همچنین اکسیژن مورد نیاز این نوع پوشش گیاهی بهشمار
میرود و نرسیدن آب تازة کافی سبب تنش در پوشش درختچهای مانگرو میشود (زارعزاده مهریزی و همکاران)1390 ،
(شکل .)c -4
از دیگر پوششهای گیاهی مورد مطالعه نخلهای پیرامون تاالب شادگان در عرض  31درجه و  58دقیقۀ شمالی و 49
درجه و  57دقیقۀ شرقی واقع در استان خوزستان هستند (شکل  .)b -3ویژگیهای ساختاری آنها (تاج همیشه سبز و
ارتفاع آنها) با سایر گیاهان متفاوت است .درختان نخل خزانپذیر نیستند ،برگهای این درخت بین  1متر تا  2متر بزرگ
میشود .در طول یک سال و حتی بیشتر از آن سبزینگی خود را حفظ میکنند .با رشد برگهای جدید ،برگهای
قدیمیتر را با هرسکردن از تاج نخلها جدا میکنند .همچنین ،ریزش برگ نخلها بیشتر به صورت شاخهای اتفاق
می افتد و ممکن است به علت خشکیدگی بر اثر بیماری و شکستگی شاخ و برگ آنها نیز رخ دهد (شکل .)b -4

شکل شماره  .3مناطق مورد مطالعه مربوط به پوشش گیاهی )a :بیشهزارها )b ،نخلهای دشت شادگان )c ،جنگلهای حرا،
تصاویر رنگی کاذب لندست)RGB: NIR, Red, Blue( 8-
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شکل شماره  .4عکسهای میدانی از سه نوع پوشش گیاهی )a :بیشهزارها )b ،نخلهای دشت شادگان )c ،جنگلهای حرا
(تصاویر فصل بهار)

شرایط آب و هوای مناطق مورد مطالعه

در تحقیق حاضر دادههای هواشناسی مربوط به ایستگاههای زمینی با کمترین فاصله به منـاطق مـورد مطالعـه از طریـق
سایت هواشناسی ایران ( )https://data.irimo.irدریافـت شـد (جـدول  .)2دو ایسـتگاه هواشناسـی مسـجد سـلیمان و
صفیآباد دزفول برای بیشهزارها ،ایستگاه هواشناسی آبادان برای نخلهای شادگان ،و همچنین ایستگاه بندر لنگـه بـرای
جنگلهای حرا انتخاب و دادههای سال  2017دریافت شد .متوس بارنـدگی (سـال  )2017در ایسـتگاههـای صـفیآبـاد
دزفول ،مسجد سلیمان ،آبادان ،و بندرلنگه به ترتیب  ،74 ،142 ،180و  235میلـیمتـر بـا بیشـترین میـزان بـارشهـا در
 30 DOY1تا  95و همچنین  320 DOYتا  360سال (فصل پاییز و اواخر زمستان) است .متوسـ دمـای سـاالنۀ آبـادان
 ،26/4مسجد سلیمان  ،25/6صفیآباد دزفول  ،24/3و بندر لنگه  21درجۀ سانتیگـراد اسـت (شـکل  .)5دامنـۀ تغییـرات
دمای هوا در ایستگاه بندر لنگه بین  10تا  40درجۀ سانتیگراد است و دمـای سـه ایسـتگاه دیگـر بـین  5تـا  45درجـۀ
سانتیگراد در طول سال در نوسان است.
جدول شماره  .2مشخصات ایستگاههای هواشناسی مورد استفاده
ارتفاع از سطح دریا

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

نام ایستگاه
صفیآباد (دزفول)

82/9

48/43

32/25

مسجد سلیمان

320/5

49/24

31/98

آبادان

6/6

2

30/38

بندر لنگه

22/7

54/83

26/53

1. Day Of Year

شریف و همکاران  /بررسی تغییرات فنولوژی پوشش گیاهی در سه اکوسیستم مختلف ...
ب ندر ل ن گه

م سجد س ل یمان

ص فی آب اد دزف ول

آب ادان

119

45
100
40

ب ارش م ی لی م تر

60

30
25

40
20

دما سان تی گ راد

80

35

20
15
0

10

د

سام
بر

ن
وام
بر

اک

ت
بر

سپ
تا
م
بر

آگ

و

ست

ج
وال

ی

ژو
ئن

ماه

می

آو
ری

ل

مار
س

ف

بری

ه

ژا
نوی

ه

شکل شماره  .5تغییرات دمای هوا و میزان بارش در نزدیکترین ایستگاهها به مناطق مورد مطالعه ()https://data.irimo.ir

چرخۀ فنولوژیکی گیاهان مورد مطالعه

چرخۀ فنولوژیکی هرکدام از انواع پوشش گیاهی مورد مطالعه با استفاده از مطالعات میـدانی و بررسـی تحقیقـات گذشـته
نظیر مطالعۀ کوهپایه و همکاران ( )2019برای درختان نخل ،تحقیق یوسـفی در سـال  1392بـرای درختـان بیـد کـه از
مهمترین درختان بیشهزارها بهشمار میآیند و مقالۀ پاسترگوزمان و همکاران ( )2018برای جنگلهای مـانگرو تهیـه شـد
(جدول  .)3در این جدول پنج پارامتر اصلی در چرخههای فنولوژیکی گیاهان ارائه شده است :شروع فصـل رشـد (،)SOS1
طول فصل رشد ( ،)LOS2حداکثر مقدار کلروفیـل گیـاه ( )Max Green3یـا پیـک 4کلروفیـل گیـاه؛ پایـان فصـل رشـد
( )EOS5گیاه و در گیاهان خزانپذیر شروع خزانپذیری گیاه (یا شروع خواب گیـاه)( 6کـای و همکـاران2019 ،؛ ژانـگ و
همکاران2018 ،؛ کای و همکاران2020 ،؛ کانگ و همکاران.)2014 ،
در خوزستان ،با توجه به شرای آب و هوایی ،اکوسیستم پوشش گیاهان طبیعی در اواخـر زمسـتان شـروع بـه جوانـهزدن
میکنند و تا خردادماه (ماه ژوئن) به حداکثر تراکم شاخ و برگ و میزان سبزینگی خـود مـیرسـند .امـا بـا شـروع فصـل
تابستان (ماه ژوالی) به دلیل افزایش گرمای هوا میزان سبزینگی و کلروفیل آن کاهش مییابد .این روند کاهشی تا اواخر
شهریورماه ادامه مییابد .از اواخر شهریورماه دوباره بعضی گیاهان ،به دلیل افزایش میزان رطوبت و خنکترشدن هوا ،طی
یک دورة حدوداً یکماهه رشد اندکی پیدا میکنند .بدیهی است تغییرات شرای آب و هوایی سبب تغییر در دورههای رشد
میشود (کای و همکاران .)2019 ،اما برای نخلها ،که از گیاهان همیشه سبز بهشمار میرونـد ،ایـن چرخـۀ فنولـوژیکی
متفاوت است با شروع سبزینگی گیاه از اواخر نوامبر و اوج میزان کلروفیل در اواس تا اواخر فوریه (بهمن تا اوایل اسـفند)
1. Start of green up season
2. Length of growing season
3. Time of maximum greenness
4. Peak
5. End of growing season
6. Dormancy onset
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و پایان فصل رشد بین ماههای آوریل و می (فروردین تا اواخر اردیبهشت) (جدول  .)3درختچههای حرا نیـز گرچـه جـزو
گیاهان خزانپذیر بهشمار نمیروند ،با توجه به تنشهای زیادی که در طول سال تجربـه مـیکننـد (زارعزاده مهریـزی و
همکاران1390 ،؛ پاسترگوزمان و همکاران )2018 ،دامنۀ تغییرات باالیی در طول سال دارند .دورههای انتقالی فصل رشـد
آنها در جدول  2ارائه شده است.
جدول شماره  .3تقویم زمینی دورههای فنولوژی گیاهان مورد مطالعه
Dec
EML

Nov
EML

4

1
3

Oct
EML
6
2

Sept
EML

Aug
EML

Jul
EML
5

Jun
EML
4

1

May
EML

Apr
EML
3
5
5

Mar
EML
2
4

Feb
EML
1
3

Jan
EML
2
4

ماه
ten-day
بیشه زار
نخلهای شادگان
درختچههای حرا

بحث و یافتهها
ارتباط تغییرات رفتار طیفی گیاهان با تغییرپذیری فصلی

در شکل  6منحنی بازتاب طیفی باندهای مختلش در طول یک سال برای گیاهان مورد مطالعه نمـایش داده شـده اسـت.
میزان بازتاب جنگلهای حرا در محدودة مادون قرمز بیشتر از بازتابندگی درختان نخل و بیشهزارها مشـاهده شـد (شـکل
 .)c -6در نخلستانها ،برای چرخۀ یکساله ،کمترین میزان تغییرات (حدود  )0/07نسبت به دو نوع پوشش گیاهی دیگـر
مشاهده شد (شکل  .)b -6سپس ،بیشهزارها به دلیل خزانپذیربودن و همچنین جنگلهای حرا به دلیـل تـأثیرپـذیری از
جریانات جزر و مد ،که سبب تنشهای آبی و افزایش شوری آب که تنشهای گیاه را به دنبال دارد (زارعزاده مهریـزی و
همکاران1390 ،؛ پاسترگوزمان و همکاران ،)2018 ،تغییرات بیشتری (حدود  0/34در بیشهزارها و  0/4در جنگلهای حرا)
را در طی فصول مختلش سال نشان میدهند (شکل  a -6و  .)cبا توجه به تغییـرات مشـاهدهشـده در طـول مـوجهـای
مختلش ،محدودة مادون قرمز نزدیک قابلیت بیشتری در مشاهدة تغییرپذیری فصلی گیاهان دارد (شکل .)5
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DOY

a

0.3
0.2

Reflectance

5
53
69
149
165
204
229
268
277
332
348

0.4

0.1
0.0
2.2

2.0

1.8

1.2
1.4
)Wavelength (μm

1.6

1.0

0.8

0.6

0.4

b

0.3
0.2

Reflectance

5
53
69
133
165
197
229
261
293

0.4

0.1
0.0
2.2

2.0

1.8

1.2
1.4
)Wavelength (μm

1.6

1.0

0.8

0.6

0.4

c

50
66
114
130
162
210
226
258
274
322
338

0.4
0.3
Reflectance

0.2
0.1
0.0
2.2

2.0

1.8

1.2
1.4
)Wavelength (μm

1.6

1.0

0.8

0.6

0.4

شکل شماره  .6تغییرات منحنی طیفی پوششهای گیاهی در سری زمانی ( )2017در سنجندۀ  )a ،OLIبیشهزارها )b ،نخلهای
شادگان ،و  )cجنگلهای حرا

نتایج بررسی چرخۀ فنولوژی گیاهان مورد مطالعه

در بیشهزارها ،مقادیر شاخصهای  SAVIو  EVIمشتقشده از سنجندة  OLIتقریباً بر هم منطبـقانـد (شـکل .)1 -7
مقادیر  NDVIبا متوس ساالنۀ  0/53و  0/3در دو شاخص  SAVIو  EVIباالتر از دو شاخص دیگر است ،امـا هـر
سه شاخص روند یکسانی را در تغییرپذیری این نوع پوشش گیاهی نشان میدهند .نتایج سنجندة  OLIشروع فصل رشد
و اوج فصل رشد را منطبق با واقعیت زمینی چرخۀ فنولوژی نشان میدهد .اما پایـان فصـل رشـد را بـهدرسـتی نمـایش
نمیدهد و منحنی این شاخصها دارای نقاط اوج و فرود اضـافی اسـت .در شـاخصهـای طیفـی سـنجندة  MSIنظیـر
شاخصهای سنجندة  ،OLIمقادیر دو شـاخص  EVIو  SAVIبـه هـم نزدیـکانـد و مقـادیر شـاخص  NDVIاز دو
شاخص دیگر حدود ( 0/2در متوس ساالنه) بیشتر است .تغییرات شـاخصهـای گیـاهی مشـتقشـده از سـنجندة MSI

بهخوبی سه مرحلۀ اصلی شروع فصل رشد ،اوج فصل رشد ،و پایان فصل رشد را منطبـق بـا چرخـۀ فنولـوژیکی طبیعـی
بیشهزارها نشان میدهد (شکل .)b -1 ،7
به دلیل دردسترسنبودن تصاویر لندست 8 -در دو ماه پایانی سال برای درختان نخل ،مطالعـۀ کامـل تغییـرات فنولـوژی
مقدور نیست .با این حال ،مقادیر شاخصهای گیاهی مربوط به تصاویر لندست در طول سال تغییرات زیادی نشـان نـداد.
میزان تغییرات شاخصهای گیاهی سنجندة  MSIبا  0/66در شاخص  NDVIو  0/49و  0/52به ترتیب در دو شـاخص
 SAVIو  EVIبیشتر است .شروع فصـل رشـد در هـر سـه شـاخص قابـل مشـاهده اسـت .تغییـرات مقـادیر شـاخص
طیفی  NDVIبا شاخص  SAVIو  EVIدر  180 DOYکامالً برعکس است .مقدار ( NDVIدر سـنجندة  )MSIدر
این موقع از سال حدود  0/05و در سنجندة  OLIحدود  0/02افزایش مییابد ،اما در دو شـاخص  SAVIو  EVIبـرای
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هر دو سنجنده کاهشی است که با واقعیت زمینی تطابق دارد (شکل  .)2 -7روند کاهشی در انتهای فصل رشد تا حدودی
در هر سه شاخص  SAVI ،NDVIو  EVIقابل مشاهده است .بهطور کلی ،نتایج بهدستآمـده از تصـاویر سـنجش از
دوری اپتیک برای پوشش گیاهی نخل در این تحقیق نشان میدهد دورة افزایش کلروفیل برگها و تغییـرات سـبزینگی
تاج پوشش گیاه و همچنین دورة گلدهی نخلهای خرماـ که بین  70 DOYتا ( 138اواس فصـل زمسـتان تـا اواخـر
اردیبهشت) رخ میدهدـ قابل پایش است .اما مرحلۀ دوم چرخۀ فنولوژیکی درختان خرما ،که همراه با شـروع میـوهدهـی
آنها (شامل دورههای کمیری تا تمار) است ،بهراحتی قابل مشاهده نیست (شکل .)2 -7
گرچه درختان حرا خزانپذیر نیستند ،تغییرات سالیانۀ شاخصهای گیـاهی در آنهـا زیـاد اسـت (شـکل  .)3- 7علـت آن
میتواند در حساسیت این درختان به تغییرات شرای محیطی بهویژه میزان آب در دسترس باشـد .شـاخصهـای گیـاهی
لندست شروع افزایش میزان سبزینگی را در حدود یک ماه زودتر نشان مـیدهـد (شـکل  .)3 -7در ادامـۀ سـال ،میـزان
شاخصها تغییری نمیکند .دامنۀ تغییرات شاخصهای گیاهی بهدستآمـده از سـنجندة  MSIنسـبت بـه شـاخصهـای
سنجندة  OLIبیشتر است (شکل  .)3 -7این شاخصها شروع فصل رشد را حـدود بیسـت روز زودتـر نشـان مـیدهنـد.
حداکثر سبزینگی با حداکثر رسیدن مقادیر شاخصهای سنجندة  MSIمنطبق اسـت (شـاخصهـای  SAVIو  EVIدر
 319 DOYبه مقدار حداکثر میرسند) .پس از این افزایش ،مقادیر شـاخصهـای گیـاهی ثابـت اسـت و رونـد کاهشـی
محسوسی در میزان شاخصها ،که نشاندهندة کاهش سبزینگی باشد ،مشاهده نمیشـود .میـزان حـداکثر شـاخصهـای
گیاهی که بین  190 DOYتا ( 210با  0/8در شاخص  NDVIو  0/6در شاخصهای  EVIو  )SAVIاسـت در هـر دو
سنجنده مشاهده میشود (شکل .)3 -7
SAVI

1

EVI

NDVI

0.6

a

0.5

Dormancy onset

SOS

Peak

0.4
EOS

0.3

0.1

VIs

0.2

0.0

0.6

b
Dormancy onset

0.5
SOS

0.4
0.3

Peak

0.1
0.0
360

330

300

270

240

210

180
)DOY (2017

150

120

90

60

30

0

VIs

EOS

0.2
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EVI

NDVI

SAVI

123
2
a
Peak

EOS

SOS

0.8
0.7
0.6
0.5

VIs

0.4
0.3
0.2

b

Peak

SOS

0.8
0.7

EOS

0.6
0.5
VIs

0.4
0.3
0.2
360

330

SAVI

270

300

NDVI

240

180
210
)DOY (2017

150

90

120

30

60

3

EVI

Peak

Peak

EOS

SOS

a

1.0
0.8
0.6
0.4
VIs

0.2
0.0

EOS

SOS

Peak

Peak

b

1.0
0.8
0.6
0.4
VIs

0.2
0.0
360

330

300

270

240

210

180

150

120

90

60

30

)DOY (2017

شکل شماره  .7تغییرات فصلی گیاهان همراه تاریخ انتقال دورههای فنولوژیکی آنها در سه اکوسیستم گیاهی )1 :بیشهزار)2 ،
نخلهای شادگان )3 ،جنگلهای حرا مشاهده شده از دو سنجنده  )b( MSIو )a( OLI

شکل  1 -7و  3بهطور کلی دو پیک افزایش سبزینگی را نشان میدهد .تغییرات شاخصهای گیـاهی بـرای نخـلهـای
شادگان از دو نوع پوشش گیاهی جنگلهای حرا و بیشهزارها متفاوت مشاهده شـد و تقریبـاً در بیشـتر طـول سـال رونـد
تغییرات یکنواختی نشان میدهند که فق در فصل زمستان مقادیر شاخصها افزایشی بود.
نتایج مقادیر ضرایب بازپخش راداری با تغییرات فصلی پوششهای گیاه

تحقیقات گذشته نشان داده است که مقادیر ضـریب بـازپخش در هـر دو قطـبش  VHو  VVدر بانـد  Cبـرای پـایش
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پوششهای گیاهی مناسباند (ژیائو و همکاران2004 ،؛ موران و همکاران2011 ،؛ ساووی و مکی2015 ،؛ اشـتانداردی و
همکاران .)2019 ،باالترین مقادیر بازپراکنش

در هر دو قطبش مطابق با دورهای است کـه پوشـشهـای گیـاهی بـه

حداکثر زیستتودة خود میرسند (اشتانداردی و همکاران .)2019 ،مقـادیر بـازپراکنش سـاالنۀ قطـبش  VHدر پوشـش
گیاهی بیشهزارها بین  -13تا  ،dB -12/6نخلهای شادگان بین  -13/60تا  ،dB -17/46و برای جنگلهای حـرا بـین
 -14/53تا  dB -11/97در تغییر است .در قطبش  VVاین میزان از  -7/4تا  -8/3برای بیشهزارها و  -6/06تا dB -10

برای نخلهای شادگان از  -4/8تا  dB -7/16نیز برای جنگلهای حرا مشاهده شد .بهطور کلـی ،مقـادیر بـازپراکنش در
قطبش  VVاز مقادیر قطبش در باند  VHبزرگتر است (جدول .)4
در بیشهزارها ،میزان حداکثر ضریب بازپخش در قطبش  dB -7/6 VVدر  161 DOYو در قطبش  VHبا dB -12/3

در  197 DOYمشاهده شد (جدول  .)4روند تغییرات دو منحنی ضرایب بازپخش در بانـدهای  VHو  VVدر مشـاهدة
دورههای فصل رشد با هم تفاوت دارد .انطباق منحنی شاخصهای طیفـی گیـاهی بـا منحنـی  VHبیشـتر اسـت و ایـن
منحنی تغییرپذیری سالیانه را بهتر نمایش میدهد .همچنین ،انعطافپذیری در طـول چرخـۀ فنولـوژیکی گیاهـان بـرای
قطبش  VHبا واقعیت زمینی اختالف اندکی در اوج فصل رشد نشان میدهد .در حالی کـه منحنـی  VVنقـاط حـداقل
زیادی را نمایش میدهد که بر دورة طببعی رشد گیاه منطبق نیست .نقطۀ مشترك این منحنی با منحنـی شـاخصهـای
طیفی در زمان مشاهده مقادیر بیشینه است؛ در حالی که مقادیر ضریب بازپخش  VHبا تأخیر به اوج میرسد (شکل .)8
جدول شماره  .4مقادیر میانگین و انحراف معیار ( )SDضریب بازپخش در قطبش  VHو  VVسنتینل 1 -در سال 2017
جنگلهای حرا
)VH (dB
Mean
SD
---13.39
0.86
-14.53
2.26
-12.60
0.79
-13.01
0.98
-13.48
1.00
-12.37
1.09
-12.24
0.97
-11.97
0.80
-13.13
0.80
-11.93
0.83
-11.91
0.84

)VV (dB
Mean
SD
-4.88 1.15
-7.16 0.99
-6.12 1.23
-6.90 0.83
-5.42 1.19
-6.56 0.86
-5.45 1.19
-5.13 1.15
-5.15 1.00
-6.73 1.08
-4.86 0.99
-4.84 0.98

نخلهای شادگان
)VH (dB
Mean
SD DOY
--2
-14.18
0.73
33
-13.60
0.73
62
-16.03
1.21
115
-13.83
0.65
122
-15.77
1.17
163
-14.77
0.68
194
-15.22
0.74
230
-16.27
0.73
254
-15.25
0.77
286
-15.03
0.84
326
-17.46
1.54
338

)VV (dB
Mean
SD
-6.28 1.28
-6.63 1.11
-6.06 0.94
-9.87 1.00
-7.02 0.80
-9.88 0.96
-8.22 0.82
-8.96 0.89
-9.60 0.95
-9.07 0.91
-8.91 0.78
-10.79 1.56

DOY
5
41
77
118
125
166
190
226
250
286
329
358

بیشهزارها
)VH (dB
Mean
SD
---12.69 0.79
-12.58 0.78
-12.99 0.87
-12.97 0.91
-12.31 1.04
-12.25 0.88
-12.70 0.99
-12.71 0.91
-13.02 0.81
-12.88 0.72
-13.90 0.93

)VV (dB
Mean
SD
-7.46 0.87
-7.65
1.0
-7.99 1.06
-7.88 1.02
-8.26 0.93
-7.61 1.10
-7.74 1.37
-7.82 1.13
-7.78 1.00
-7.96 1.05
-8.21 0.87
-8.33 0.85

DOY
5
53
77
101
125
161
197
233
257
281
329
347

بررسی نمودار تغییرات مقادیر ضریب بازپخش نخلستان در سری زمانی یکساله نشـان مـیدهـد کـه مقـادیر بـازپخش
نوسانات زیادی دارد .این افزایش نوسان در مقادیر بازپراکنش راداری میتواند به دلیل افزایش حجم شاخ و برگهای تازه
و خوشههای میوة درختان نخل در تاج پوشش باشد که به دلیل نوع میوهدهی خود تا یک متر هم رشد دارند (شکل b -8

) .درحالیکه شاخصهای طیفی این نوع پوشش گیاهی پایدارند و واکنش زیادی نسبت به تغییرات فصلی از خـود نشـان
نمیدهند (شکل  .)2 -7نکتۀ قابلتوجه در نخلستان این است که دو منحنـی مقـادیر بـازپخش در دو بانـد  VHو VV

تطبیق زیادی با هم دارند و مقادیر حداقل و حداکثر آن در یک تاری اتفاق مـیافتـد .حـداقل مقـدار بـازپخش راداری در
 118 DOYو حداکثر مقدار آن در  77 DOYاست (شکل  .)b -8مقایسۀ این زمانها با زمان وقوع حـداقل و حـداکثر
شاخصهای طیفی نشاندهندة حدود بیست روز رخدادن زودتر مقادیر حداقل و حداکثر بازپخش راداری اسـت .ایـن نـوع
پوشش گیاهی بین  120 DOYتا  365تغییرات فنولوژیک کمی را تجربه میکند که با ویژگیهای فنولوژیکی گیاه نخل
تطابق دارد (شکل .)8
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محدودة مقادیر ضریب بازپخش جنگلهای حرا در هر دو قطبش  VHو  VVتغییرات وسیعتری به ترتیب برابر بـا 2/62
و  dB 2/23نشان دادهاند (شکل  .)c -8روند تغییرات شاخصهای گیاهی شکل  7نیز تقریباً با تغییـرات مقـادیر قطـبش
هماهنگ است ،اگر چه در فواصل  197 DOYتا  257منحنی متفاوت است.
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شکل شماره  .8تغییرات فصلی گیاهان همراه تاریخ انتقال دورههای فنولوژیکی آنها در سه اکوسیستم گیاهی )a :بیشهزارها)b ،
نخلهای شادگان و  )cجنگلهای حرا ،در هر دو قطبش  VHو  VVسنجندۀ سنتینل1 -

نتیجهگیری
در این تحقیق ،بهمنظور بررسی قابلیتهای ماهوارة سنتینل 2 ،1 -و لندست 8 -در پایش تغییـرات فصـلی پوشـشهـای
گیاهی مختلش ،روند تغییرپذیری شاخصهای گیاهی و مقادیر ضریب بازپخش در قطـبشهـای  VHو  VVدر بانـد C

ارزیابی شده است .در مطالعات گذشته نیز اشاره شده است که تغییرات فصلی شاخصهای گیاهی ارتباط نزدیکی با چرخۀ
فنولوژیکی محاسبهشده با شاخص سطح برگ دارند (ژیائو و همکاران2004 ،؛ موران و همکاران2011 ،؛ ساووی و مکـی،
.)2015
پوشش های گیاهی در مراحل مختلش رشد ،با تغییرات کاهشی و افزایشی میزان کلروفیل گیاه ،تغییر حجـم تـاج پوشـش
گیاه ،رشد اندازة شاخ و برگ همراهاند که این تغییرات واکنشهای طیفـی متفـاوتی در طـول مـوجهـای مختلـش نشـان
میدهند (روچا و شاور2009 ،؛ کریستین و همکاران .)2015 ،این ویژگیهای طیفی گیاهان و تغییرات آنها در سنجش از
دور اپتیک اطالعات مفیدی برای پایش و شناسایی مراحل مختلش چرخۀ فنولوژیکی گیاهـان ارائـه مـیدهنـد .بیشـترین
ارتباط با تغییرات کلروفیل گیاهان با توجه به فعالیتهای فتوسنتزی گیاهان بیشترین همبستگی با تغییرپذیری گیاهـان را
نشان میدهد .وقتی گیاهان سالماند و کلروفیل بیشتری تولید میکنند سبب افزایش بازتابندگی (در محدودة لبۀ قرمـز) در
گیاهان میشود که از آن بهعنوان یکی از کلیدهای مهم در پایش گیاهان نام برده میشـود (هیوتـه و همکـاران2002 ،؛
پیائو و همکاران .)2020 ،این پدیده معموالً با افزایش در جذب محدودة  680نانومتر همـراه اسـت .زیـرا گیـاه در فراینـد
فتوسنتزی انرژی بیشتری را جذب میکند (پیائو و همکاران .)2020 ،حداکثر مقادیر بازتاب گیاهی (نقطۀ اوج منحنـی) در
محدودة مادون قرمز نزدیک مشاهده میشود که با افزایش کلروفیـل گیاهـان نیـز رابطـۀ مسـتقیمی دارد (کنیـازاخین و
همکاران .)2013 ،این ویژگی محدودة مرئی تصاویر اپتیک با توجه به محدودة مرئی بین  0/4تا  2/2میکرومتـر سـنجندة
 OLIبرای هر سه نوع پوشش گیاهی بیشهزار (گیاهان خزانپذیر) و دو نوع پوشش گیـاهی نخـل و درختچـههـای حـرا
(گیاهان همیشه سبز) نشان داده شد .درختان نخل در طول یک سال دامنۀ تغییرات کمـی نشـان دادهانـد کـه بـه علـت
همیشه سبز بودن آنهاست .این ویژگی با توجه به رفتار طیفی در طول سال با واقعیت زمینی آنها هماهنگ است بـرای
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درختچههای حرا این تغییرات بیشتر است .این دامنۀ تغییرات میتواند ناشی از تأثیرپذیری باال اکوسیستمهـای مـانگرو از
جزر و مد دریا ،تغییرات شوری ،دما یا ورود آب شیرین به آنها باشد (زارعزاده مهریزی و همکاران 1390؛ پاسترگوزمان و
همکاران.)2018 ،
پروفایلهای فصلی شاخصهای گیاهی در سنجندة  MSIدورة فصل رشد در هر سه اکوسیستم را بهخوبی نشـان دادنـد
(شکل  .)b -7در هر سه اکوسیستم گیاهی بیشهزارها ،نخلهای خرما ،و درختچههای حرا دامنۀ تغییـرات شـاخص EVI

از  0/32تا  0/46و  0/56و در شاخص  SAVIبین  ،0/44 ،0/32و  0/55متغیر است .در سنجندة  OLIبه ترتیب بین ،0/3
 ،0/36و  0/32در شــاخص  EVIو  ،0/33 ،0/28و  0/34در شــاخص  SAVIبــود کــه نش ـان مــیدهــد دامن ـۀ تغییــرات
شاخصهای گیاهی در سنجندة  MSIنسبت به  OLIبیشتر است .همچنین ،متوس میزان کلروفیل در درختچههای حرا
بیشتر از دو اکوسیستم گیاهی دیگر مشاهده شد که در هر دو سنجنده بـرای شـاخصهـای  EVIو  SAVIایـن نتـایج
یکسان بود.
نتایج کلی تحقیق نشان میدهد دامنۀ فصل رشد بیشهزارها در شاخصهای  EVIو  SAVIنسبت به  NDVIبا واقعیت
زمینی هماهنگتر است .اگرچه به علت عدم دسترسی به تصاویر اپتیک کـافی در طـی چرخـۀ اصـلی فنولـوژیکی گیـاه
(تصاویر موجود بین شروع تا پایان فصل رشـد گیـاه) بررسـی رفتـار شـاخصهـای طیفـی کـامالً قابـل تحلیـل نیسـت،
انعطافپذیری مقادیر ضرایب بازپخش راداری تطابق خوبی با واقعیت زمینی نشان میدهد که تا حـدودی توانسـته اسـت
دورة رشد این نوع پوشش گیاهی را نمایش دهد .با این حال ،با توجه به حساسیت تصاویر اپتیـک بـه تغییـرات کلروفیـل
گیاهان در طول فصل رشد (هیوته و همکاران ،)2002 ،شاخصهای طیفی استخراجشده از تصاویر اپتیک در بیشهزارها با
روند تغییرات فصلی تطابق بهتری نشان دادند .مراحل مختلش فنولوژیکی این گیاهان تحـت تـأثیر پارامترهـای محیطـی
نظیر میزان دما و بارش اختالف چندهفتهای در سالهای مختلش دارند (حسامی و دوازدهامامی .)1395 ،همچنین ،با توجه
به مشاهدة پیک دوم در روند افزایشی کلروفیل گیاهی بیشهزارها ،ضروری است تا سالهای بیشتری بررسی شود تا علت
سبزشدگی و افزایش کلروفیل در دورههای خارج از فنوفاز ایـن پوشـش گیـاهی تعیـین شـود .منحنـی تغییـرات مقـادیر
شاخصهای طیفی در نخلستان نشان میدهد که شاخصهای طیفی چرخۀ اول را بهتر نمایش میدهند .اگرچه بـه علـت
وجود پوشش ابر در این مناطق تعداد تصاویر اپتیک در این بازه کم است .دورة میوهدهی این محصول بهخوبی با مقـادیر
شاخصهای طیفی قابل پایش نیست .با درنظرگرفتن عدم تغییر میزان کلروفیل در درختان نخل ،این امر بدیهی است .در
مقابل ،واکنش مقادیر ضرایب بازپخش نسبت به تغییرات نخلستانها بیشتر بوده و تصاویر رادار قطبی منبع بهتری بـرای
پایش این مرحله از دورة فنولوژیکی درختان نخل بهشمار میآیند .زیرا افزایش میزان بازپخش راداری به دلیـل پـازپخش
حجمی تاج پوشش گیاهان اتفاق میافتد .مرحلۀ میوهدهی درخت نخل با تراکم تاج پوشش (به دلیل رشد شاخههای میوة
رطب) همراه است و افزایش کلروفیل در برگهای موجود اتفاق نمیافتد .در نتیجه ،ضرایب بازپخش قطبشهـای راداری
باند  Cسنتینل 1 -تطابق بهتری با تغییرات گیاه در مقایسه با شاخصهای گیاهی که به تغییرات کلروفیل حسـاسانـد در
این دوره از رشد گیاهان نخل ارائه میدهند .از طرف دیگر ،پاجوشهای نخل خرما که در پایۀ نخـلهـا رشـد مـیکننـد
میتواند دلیل دیگری بر ثبت تغییرات در میزان بازگشت پالسهای راداری در طول فصل رشد باشد .درختچههای حرا نیز
با توجه به تفاوت دورههای فنولوژیک و تأثیرپذیری از شرای اکوسیستم ماندابی خـود در طـول سـال رونـد تغییرپـذیری
فصلی متفاوتی از دو نوع دیگر پوشش گیاهی دارند .این تغییرات تا حدودی در هر دو نوع تصاویر اپتیـک و قطـبشهـای
رادار قطبی قابل مشاهده است (شکل 3 -7؛ شکل  .)c -8این تغییرات فصلی میتواند ناشی از جریانات جزر و مـد دریـا
باشد؛ به گونهای که در مطالعات زارعزاده مهریزی و همکاران ( )1390نیز تأثیر این پارامتر بر کاهش میزان تـاج پوشـش
گیاهی درختچههای حرا اشاره شده است .دورة رشد جنگلهای حرا و بیشهزارها بهعنوان درختان با تـاج پوشـش گیـاهی
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متراکم بیشتر تحت تأثیرات تغییرات فصلی قرار میگیرند؛ همانگونه که اوج سبزینگی در فصل مرطوب سال در تحقیـق
پاسترگوزمان و همکاران ( )2018مشاهده شده است.
بهطور کلی ،میتوان گفت بین بازپراکنش VH

و شاخصهای طیفی گیاهی تطابق وجود دارد و این پارامترها قادرند

که تغییرپذیری فصلی بهویژه در پوششهای گیاهی خزانپذیر (مانند بیشـهزارهـا) را پـایش کننـد .چنـان کـه مطالعـات
روتسچی و همکاران ( )2018و اشتانداردی و همکاران ( )2019این مسئله را تأیید کردهاند .بـا ایـن حـال ،مقایسـۀ ایـن
نتایج در یک اکوسیستم گیاهی خزانپذیر با ویژگیهای اقلیمی بیشهزارهای خوزستان تـاکنون انجـام نگرفتـه اسـت کـه
نتایج این تحقیق گویای توانایی سنجندههای راداری در پایش تغییرپذیری فصلی این نوع اکوسیستمهای گیاهی است .از
بین شاخصهای مورد مطالعه نیز دو شاخص  SAVIو  EVIنتایج نزدیـکتـری بـه تصـاویر رادار قطبـی سـنتینل1 -
داشتهاند .اما در پوشش گیاهی نخل هر دو قطبش تغییرپذیری نزدیک به هم داشتهاند .بازة زمانی این پـژوهش فقـ بـه
سال  2017محدود شده است که برای تفاوت در سالهای مختلش نیاز است تا این سری مطالعـات در دورههـای زمـانی
بلندمدتتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .زیرا تغییرات چرخۀ فنولـوژیکی گیاهـان تـدریجی و ناگهـانیانـد (وربسـلت و
همکاران .)2010 ،از این رو ،پایش چرخۀ فنولوژیکی گیاهان با تصاویر بیشتر و با فاصلۀ زمانی کمتر در سریهای زمـانی
طوالنیتر نتایج مناسبتری ارائه میدهند .شناخت تغییرات فنولوژیکی گیاهان در اکوسیستمهای گیاهی مختلش میتوانـد
درك ما را نسبت به چگونگی شرای آنها افزایش دهد .از طرف دیگر ،منحنیهای فصلی شاخصهـای  EVIو SAVI

در پایش دورههای فصل رشد متقارنتر از شاخص  NDVIمشاهده شد .در مقادیر  EVIبین گیاهان خزانپذیر بیشـهزار
و همیشه سبز خرما و درختچههای حرا تفاوت عمدهای در تغییرپذیری فصلی گیاهان وجود دارد که میتوانـد در تفکیـک
انواع این اکوسیستمهای گیاهی مفید باشد.
ایـن ت صاویر
تصـاویر
اسـت و ا ین
گیاهـان ا ست
 تغییرپذیری ضرایب بازپخش در تصاویر رادار قطبی متناسب با تغییرات دورة رویشی گیا هان
میتواند در تشخیص و پایش چرخۀ رشد گیاهان مکمل تصاویر اپتیک قرار گیرد.
بـه تغی یرات
تغییـرات
 مقایسۀ پوالریزاسیون  VHو  VVنشان میدهد که ضریب بازپخش در باند  VHحساسیت بیشتری به
گیاهان دارد و در نتیجه برای پایش چرخۀ رشد سالیانۀ گیاهان مناسبتر است .گرچه در بعضی پوششهای گیاهی،
تـری به
بـه
دیـک تری
نتـایج نزد یک
قطـبش  VHن تایج
همچنـین ،ق طبش
اسـت .همچ نین
یکسـان ا ست
تقریبـباً یک سان
همچون نخل ،تغییرپذیری هر دو قطبش تقری
شاخصهای  EVIو  SAVIنشان داد و به واقعیت زمینی نیز نزدیکتر است.
 از بین شاخصهای اپتیک ،شاخصهای  EVIو  SAVIنسبت به  NDVIتغییرات را بهتر نمایش میدهد ،اگرچه
زمان حداکثر رشد و پایان رشد را کمی زودتر از زمان واقعی خود نشان میدهند.
 نتایج بررسی تصاویر رادار قطبی برای اکوسیستم ماندابی همچون پوشش گیاهی جنگلهای حرا نشان میدهد این
تصاویر در مقایسه با تصاویر اپتیک کارایی بهتری برای پایش تغییرات فصلی گیاهان دارند .نتایج همسان در مطالعۀ
هو و همکاران ( )2020نیز یافت شد.
 در دسترس نبودن تصاویر اپتیک در برخی از ماههای سال یکی از چالشهای پایش روند چرخۀ فنولوژیک گیا هان
گیاهـان
تصـاویر رادار
بـا ت صاویر
هـایی با
چنـین خأل هایی
سـنتینل 1 -نشـان داد چ نین
قطبـی سنتینل
تصـاویر رادار قط بی
بررسـی ت صاویر
نتـایج برر سی
کـه ن تایج
بهشمار میرود که
پوالریمتری برطرفکردنیاند.
 دسترسی رایگان به آرشیو کامل تصاویر لندست 8 -و سنتینل 1 -و  2امکان استفاده از یافتههـای ایـن پـژوهش را
برای محققان تسهیل میکند .از نتایج این تحقیق میتوان برای تشخیص مراحل فنولوژی در مناطق با ویژگیهای
محیطی و اکوسیستمی نزدیک به مناطق مورد مطالعه استفاده کرد و بـرای تعمـیم آن بـه سـایر منـاطق مطالعـات
تکمیلی ضروری است.
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