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برآورد زیتودۀ چوبی روی زمینی تودههای راش در جنگلهای شمال ایران با استفاده از دادههای
سنجندۀ ( OLIمطالعۀ موردی :بخشهای گرازبن و نمخانه ،جنگل خیرود)
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
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تاریخ دریافت ، 6934/66/44 :تاریخ پذیرش6935/70/66 :

چکیده
در این پژوهش قابلیت دادههای سنجندۀ  OLIماهوارۀ لندست  8برای برآورد زیتودۀ چوبی روی زمینی درختان توودههوای
راش هیرکانی بررسی شده است .کیفیت تصاویر از نظر وجود خطاهای هندسی و نیز لکههای ابر بررسی شد .پردازشهوایی
مانند تحلیل مؤلفۀ اصلی ،تبدیل تسلدکپ ،نسبتگیری و ادغام به دو روش تحلیل مؤلفۀ اصلی و تبدیل فضای رنگ بر روی
تصویر منطقۀ تحقیق انجام گرفت 56 .قطعه نمونۀ مربعشکل ،هر کدام به ابعاد  56×56متر در جنگل برداشوت شود و از 56
قطعه نمونه برای مدلسازی با استفاده از روش آماری پارامتریک رگرسیون چندمتغیرۀ خطی بهروش گامبهگوام اسوتفاده شود.
اعتبارسنجی با استفاده از  02قطعه نمونۀ باقیمانده انجام گرفت .بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین زیتودۀ روی زمینوی
در قطعههای نمونۀ زمینی و ارزشهای طیفی متناظر در باندهای اصلی و محاسباتی نشان میدهود کوه مؤلفوۀ اول حاصول از
تحلیل مؤلفۀ اصلی بر روی باندهای  1تا  ،7بیشترین همبستگی را با زیتودۀ روی زمینی دارد .اجرای رگرسویون چنودمتغیرۀ
خطی بهروش گامبهگام بین زیتودۀ روی زمینی و تمام متغیرهای دورسنجی نشان داد کوه ایون مؤلفوه ،موؤثرترین متغیور در
برآورد زیتودۀ چوبی روی زمینی تودههای راش در جنگلهای منطقۀ تحقیق است .مدل یکمتغیرۀ خطی شامل ایون مؤلفوه،
دارای مقدار ضریب تعیین تعدیلشدۀ  ،2/100درصد مجذور میانگین مربع خطای محاسبهشدۀ  15/3درصد و انحورا

1/18

درصد است .ازآنجا که برآورد و پایش زیتوده بهطور اجرایی بهطور معمول در سطوح کوچک جنگل متداول نیست ،خطای
مدل را میتوان برای برآورد زیتوده در سطوح به نسبت وسیع مانند حوضههای آبخیز قابل قبول دانست.
واژههایکلیدی :تودۀ راش ،رگرسیون خطی چندمتغیره ،زیتودۀ روی زمینی ،لندست .8





مقدمه 

آالینده ها دارد .بومسوازگان هوای جنگلوی در کواهش گواز

امروزه مسئلۀ گرمایش جهانی و تغییر اقلیم ،نگرانی بسویار

دیاکسید کربن نقش مهمی دارند [ .]1گیاهوان و بوهویوژه

جدی برای ساکنان کرۀ زمین محسوب میشود .انباشوتگی

درختان بوه وسویله فراینود فتوسونتز ،طوی مراحول چرخوۀ
1

گازهای گلخانهای در اتمسوفر سوبب افوزایش دموای کورۀ

کووالوین  ،دیاکسووید کووربن موجووود در اتمسووفر را بووه

زمین و در نتیجه تغییر اقلیم مویشوود .در ایون میوان گواز

مولکولهای قند تبدیل کرده و از آن برای تولیود زیتووده

دیاکس وید کووربن ( )CO2نقووش بسووزایی در میووان دیگوور

در اجزای مختلف درخت استفاده میکننود .بخوش اصولی
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جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،07شمارۀ  ،4زمستان 6931

065

زیتودۀ بوم سازگان های جنگلوی ،زیتوودۀ چووبی اسوت.

 SPOT-HRGبهترتیب برای امکوان بورآورد ذخیورۀ کوربن و

برآورد و پایش این زیتوده از جنبوههوای مختلفوی ماننود

زیتودۀ روی زمینی در جنگل آموزشی -پژوهشی دارابکوشی

بررسی مقدار کربن ذخیرهشده ،محاسبۀ مقدار تولید اولیوه،

ساری بررسی شد [ .]8، 6در تحقیقی دیگر مدلسازی بورآورد

مطالعۀ رفتوار و شودآ آتوش و ارزیوابی زیسوتمحیطوی

زیتودۀ جنگلهای شمال ایران با استفاده از دادههای نووری و

جنگلها و طرحهای جنگلداری اهمیت دارد [ .]0

راداری انجام گرفت و مشخص شد که بهترین مودل بورآورد،

در طی چنود دهوۀ اخیور ،تخریوب منوابع جنگلوی رونود

معادالآ رگرسویونی چنودمتغیره بوا ضوریب تعیوین  2/731و

افزایشی پیدا کرده و بهعنوان یکی از مباحث بحرانی در دنیا و

 RMSE=13/88تن در هکتار اسوت [ .]9رسوتمی انودارگلی

بهویژه ایران مطرح شده اسوت .نگرانویهوای اخیور در موورد

( )0228در بخشی از جنگلهای منطقۀ آستارا در استان گیشن

تغییراآ جهانی اقلیم و وضعیت بومسازگانهوا ،توشش بورای

با دادههای سنجندۀ  HRGماهوارۀ اسپاآ  6به برآورد زیتودۀ

برآورد زیتوده با صحت زیاد و پوایش پویوایی آن را ایجواب

چوبی پرداخت و نشان داد که باند مادون قرمز نزدیک با مدل

میکنود [ .]3روشهوای انودازهگیوری مسوتقیم و آمواربرداری

خطی سواده کوه ضوریب تعیوین آن  2/53اسوت ،در بورآورد

زمینی برای تعیین مقدار زیتوده و پایش آن از صحت زیادی

زیتوده معنیدار شناخته شود (در ایون تحقیوق حجوم سورپا

برخوردارند ،اما جمعآوری و بهنگامسازی این دادهها مسوتلزم

معادل زیتوده در نظر گرفته شود)[ .]12بورآورد زیتووده در

هزینه ،نیروی کار و زمان زیاد است که مقرونبهصورفه

جنگلهای غرب کشور نیز با استفاده از تصاویر سنجندههوای

نیست [ .]5بهعشوه ،گستردگی سوط جنگولهوا و دسترسوی

 TMو  OLIانجام گرفت است و مشخص شد که این دادههوا

دشوار به بخشهای کوهستانی آنها ،کارایی روشهای میودانی

قابلیت متوسطی برای برآورد زیتودۀ شاخه و بور درختوان

را با چالشهای جدی روبهرو کورده اسوت [ .]6از ایونرو در

دارند [ .]11خرموی و همکواران ( )0228در بررسوی قابلیوت

سه دهۀ اخیور ،اسوتفاده از روشهوای دورسونجی در بورآورد

دادههای سنجندۀ  Landsat ETM+برای برآورد حجم سرپای

زیتوده و دیگر مشخصههای جنگلی اهمیوت بسویار زیوادی

تودههای خوالص و رو بوه شومال راش دریافتنود کوه برپایوۀ

یافته [ ]5و تحقیقاآ متعددی در این زمینه انجام گرفته اسوت.

ضریب همبستگی پیرسون ،دادههای باند موادون قرموز و بانود

جنگلهای هیرکانی ،نقش مهمی در ذخیرۀ زیتووده دارنود و

مادون قرمز نزدیک ادغوامشوده بوا بانود  Panبیشوترین مقودار

از بااهمیتترین و غنیترین رویشگاههوای جنگلوی کشوور از

همبستگی را با موجودی سرپا بهترتیب با  r= -2/27و r= 2/70

نظوور تنوووو و موجووودی هسووتند ،چراکووه درحوودود  82گونوۀ

 -نشان دادهاند .نتایج این پژوهش نشان داد که میتوان از ایون

درختی و  62گونوۀ درختچوهای بوهصوورآ طبیعوی در ایون

دادهها برای برآورد حجم سرپا استفاده کرد [ .]10در خارج از

جنگلها یافت میشود [ .]7به همین دلیل برآورد زیتووده در

کشور تحقیقاآ بسیار زیادی در زمینۀ برآورد زیتووده انجوام

این جنگلها با روشهای دورسونجی اهمیوت زیوادی دارد و

گرفتووه اسووت )0216( Yadav and Nandy .در اسووتفاده از

باید قابلیت دادههوای مختلوف سونجش از دور و روشهوای

تصوواویر  LISS-IIIبوورای بوورآورد زیتووودۀ روی زمینووی در

مختلف تجزیهوتحلیل آنها برای برآورد زیتوده بررسی شود.

جنگلهای تیملی هندوستان دریافتنود کوه بوهکوارگیری روش

صر

در ایران پژوهشهای اندکی در زمینۀ بورآورد زیتووده و

آماری  1K-NNبا تابع فاصلهسنجی ماهواالنوبی

نتیجوۀ قابول

کربن انجام گرفته ،اما در زمینۀ برآورد مشخصههایی از جملوه

قبولی ( RMSE=50/06مگاگرم در هکتار) را ارائوه مویدهود

حجم ،رویه زمینی و تعداد در هکتار ،پوژوهشهوای متعوددی

[ Wijaya .]13و همکاران ( )0212نشان دادنود کوه دادههوای

صورآ پذیرفته است .در دو پژوهش قابلیت دادههای سنجندۀ
)1. K-Nearest Neighbor (K-NN
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سنجنده  ETM+در شرایط جنگلهای کالیمانتوای انودونزی و

امووروزه روشهووای بوورآورد زیتووودۀ روی زمینووی

بهکارگیری روش رگرسویون چنودمتغیرۀ خطوی گوامبوهگوام،

بومسازگان های جنگلی با اسوتفاده از علوم سونجش از راه

زیتوده را  2/108گیگاتن کمتر برآورد کردهانود [Fuchs .]15

دور بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند و تحقیقاآ اساسی در

و همکاران ( )0229در تحقیقی با عنووان بورآورد کوربن روی

سه دهۀ اخیور در ایون زمینوه صوورآ پذیرفتوه اسوت .بوا

زمینووی ذخیوورهشووده در جنگوولهووای تونوودرا ،از دادههووای

اینحال هنوز هم بهطور قطعی مشخص نشده است که در

موواهوارههووای  ASTERو  QuickBirdاسووتفاده کردنوود [.]16

چه شرایط رویشوی ،کودام دادههوای دورسونجی بوا کودام

نتایج نشان داد که اسوتفاده از تصواویر مواهوارۀ  QuickBirdو

آماری ،دقیق ترین مقدار برآورد زیتووده را ارائوه خواهود

روش ناپارامتریووک  K-NNبووا مقووادیر  RMSE=5/50توون در

داد .باید توجه داشت که برای ایجاد یک مودل بورآورد بوا

هکتار r=2/55 ،و  1RMSEr= %55نتیجۀ بهتری را نسبت بوه

صحت زیاد ،به اجورای صوحی گوامهوای فراینود بورآورد

دادههای  ASTERارائه میدهد Hall .و همکواران ( )0225در

زیتوده و در نتیجه کاهش عدم قطعیتها نیاز داریوم و از

جنگلهای غرب ایالت آلبرتا ،امکان مدلسازی مشخصوههوای

اینرو تحقیقاآ پیوسته در این زمینه ضروری است.

ارتفاو و تاجپوشش درختان بوا اسوتفاده از دادههوای سونجندۀ

ازآنجا که مواهوارۀ لندسوت  8بوا ویژگویهوای خوا

 ETM+برای تهیۀ نقشههوای زیتوودۀ روی زمینوی و حجوم

بهتازگی در مدار قرار گرفته است و همچنین بهدلیل اهمیوت

چوب را بررسی کردند [ Zheng .]15و همکواران ( )0225در

جنگلهای شمال ایران از لحاظ تنووو و موجوودی و نقوش

پژوهش خود به بورآورد زیتوودۀ روی زمینوی بوا اسوتفاده از

مهم این جنگلهوا در ذخیورۀ زیتووده ،هود

اصولی ایون

داده های  ETM+در ویسکانسین آمریکا پرداختنود [ .]17ایون

پژوهش بررسی قابلیت دادههوای جدیود سونجندۀ  OLIدر

پژوهش نشان داد که برآورد زیتوده در جنگلهای پهنبور

برآورد مقدار زیتودۀ راش در جنگلهای شمال ایران است.

رابطۀ قوی با سن توده و بازتوابهوای موادون قرموز نزدیوک
( )R2=2/96دارد ،درحالی که زیتودۀ جنگل های سوزنیبر
رابطۀ قوی با شواخص تفواوآ پوشوش گیواهی نرموالشودۀ
تصووحی شووده )R2=2/85( 0دارد )0226( Lu .در پژوهشووی
زیتودۀ روی زمینی منواطقی از شورو و غورب جنگولهوای
آمازون را با استفاده از دادههای سنجنده  TMماهواره لندسوت
کردند .این پژوهش نشان داد که تصواویر  TMلندسوت بورای
برآورد زیتوده در جنگلهای پیشگام از لحاظ تووالی نسوبت
به جنگلهوای بوال مناسوبتور اسوت[ .]5بور اسوان نتوایج
تحقیقاآ یاد شده و دیگر مطالعاآ و با توجه به تفواوآهوای
چشمگیر رویشگاههای مختلف ،ضروری است کوه تحقیقواآ
در این زمینه ادامه یابد تا بتوان قابلیت دادههای مواهوارهای در
برآورد زیتوده را با اطمینان بیشتری بیان کرد.

)1. Relative Root Mean Square Error (rRMSE
2. NDVI- Corrected

3

روشها 
موادو 
منطقۀ تحقیق بوا مسواحت تقریبوی  622هکتوار بخشوی از
جنگل آموزشی-پژوهشوی خیورود اسوت .جنگول خیورود
مساحتی در حدود  8222هکتوار دارد کوه در  7کیلوومتری
شهرستان نوشهر در استان مازنودران بوین  61درجوه و 30
دقیقه تا  61درجه و  53دقیقۀ طول جغرافیایی شرقی و 35
درجه و  07دقیقه و  35درجه و  52دقیقۀ عور

شومالی

قرار دارد [ .]19 ،18پژوهش حاضر با توجه بوه هود

آن

در راشستانهای خالص موجود در بخوشهوای گورازبن و
نمخانۀ (شکل )1جنگل موذکور صوورآ گرفوت .در ایون
تحقیق ،تودههایی خالص در نظر گرفته شدند که بیشوتر از
 82درصد گونههای آنها را گونه راش در بر گیرد.

)3. Operational Land Imager (OLI

065
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شکل  .5موقعیت منطقۀ تحقیق در ایران و استان مازندران (جنگل خیرود)

در این پژوهش از دادههای سنجنده  OLIماهوارۀ لندست

زمینی [ ]02که توسط سازمان خواربار جهانی [ ]01نیوز ارائوه

 8به شمارۀ گذر  155و ردیف  36مربوط به تاریخ  07مورداد

شده است (رابطۀ  ،)1مقدار زیتوده در هر قطعه نمونوه (تون

 1393هجری شمسی و نقشههای دوبعدی ( )2Dبرای کنتورل

در هکتار) برآورد شد.

کیفیت هندسۀ تصاویر ماهوارهای استفاده شد .قطعواآ نمونوه

()1

AGB Ton / ha  V olumeWD

به روش انتخابی در تودههای خالص راش بخشهای نمخانوه

 ،Volumeحجووم چوووب بووه مترمکعووب در هکتووار

و گرازبن جنگل آموزشی-پژوهشوی خیورود در مورداد 1393

( )m /haو  ،WDچگالی بحرانی متوسط چوب به تن در

پیادهسازی و برداشت شدند .اندازۀ تفکیوک مکوانی دادههوای

متر مکعب (  )ton/mاست .چگالی بحرانی متوسط چووب

چندطیفی استفادهشده در این پوژوهش  32متور اسوت .بورای

گونۀ راش در توده های راش منطقۀ تحقیق برابور بوا 2/65

استفاده توأم باندهای چندطیفی بوا بانود پانکروماتیوک ،انودازۀ

تن در متر مکعب است [.]00

3

1

3

تفکیک مکانی آنها از  32متر به  16متر تبدیل شود؛ بوههموین

قبل از بهکارگیری دادههای ماهوارهای ،کیفیت آنها از نظور

دلیل قطعواآ نمونوه بوهشوکل مربوع و بوا ابعواد  56×56متور

وجوود خطاهوای هندسوی و رادیوومتری ماننود پیکسولهووای

(مساحت  0206متر مربع) تعیین شد .در ضومن فاصولۀ بوین

تکراری و وجود لکههای ابر بررسی شد .بهمنظوور اسوتخراج

مراکز قطعاآ نمونه در حودود  162متور در نظور گرفتوه شود

هرچه بهتر اطشعاآ از تصواویر مواهوارهای مویتووان آنهوا را

(مضربی از  .)16در این پژوهش قطعاآ نمونوه روی سوطوح

مورد پردازشهای بارزسازی متعدد قرار داد .این پوردازشهوا

بدون شیب یا کمشیب انتخاب شدند تا اثر زیادی بور بازتواب

که جنبۀ آمادهسازی دادهها برای تجزیهوتحلیل را دارنود ،بایود

وجود نداشته باشود .در مجمووو  56قطعوه نمونوه در منطقوۀ

متناسب با هد  ،منطقۀ تحقیق و نووو دادههوا تعیوین و اجورا

تحقیق برداشت شد .در تمامی قطعواآ نمونوه ،نووو گونوه و

شوند .پردازشهای انجامگرفته در این پژوهش عبوارآانود از

قطوور برابرسووینه همووۀ درختووان قطووورتر از  7/6سووانتیمتوور

نسبتگیری ،تحلیل مؤلفۀ اصلی ( ،)PCA2تبدیل تسولدکپ و

اندازهگیری و ثبت شد .حجوم سورپای توکتوک درختوان بوا
استفاده از جدول حجم یکعامله (تاریف) محاسبه و مجمووو
حجم درختان سرپای موجود در قطعه نمونه بهدست آمد و بوا
استفاده از ضریب سیلو ( ]19 ،18[ )2/9بوه واحود مترمکعوب
تبدیل شد .با استفاده از معادلۀ تبدیل حجم بوه زیتوودۀ روی

 .6چگالی بحرانی (پایه) عبارت است از نسبت وزن خشک چکوب در رطوبکت
صفر به حجم اشباع از آب همان چوب .بکرای تعیکین زیتکودۀ درختکان
جنگلی از چگالی بحرانی استفاده میشود .چکوب سکرپا بکهعنکوان چکوب
اشباع در نظر گرفته میشود [.]49
)2. Principal Component Analysis (PCA
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ادغام به دو روش تحلیل مؤلفۀ اصلی ( )PCAو تبدیل فضوای

تطابق هندسی دارند ،چراکه برای تصحی هندسی تصاویر

رنگ.

لندست  8عشوه بر استفاده از نقاط کنترل زمینوی 0از مودل

برای بررسی همبسوتگی بوین زیتوودۀ روی زمینوی و

رقومی ارتفاو 3برای تصحی اورتو 5استفاده شده است کوه

ارزش های طیفوی متنواظر ،از تحلیول همبسوتگی پیرسوون

موجب شده تطابق هندسی بینظیری با پدیدههوای زمینوی

استفاده شد .مدلسازی به روش رگرسیون چندمتغیرۀ خطی

داشته باشد [ .]06رویهمگذاری الیۀ وکتوری جوادههوا و

گامبهگام 1انجام گرفت .بهمنظوور اعتبارسونجی مودلهوای

انطباو بسیار خوب آن بر تصویر در این تحقیق نیوز مؤیود

رگرسیونی ،حودود  32درصود دادههوا ( 02قطعوه نمونوه)

این نکته است.

بهصورآ تصادفی انتخاب و بهعنووان مجموعوه داده هوای

کمترین مقدار زیتودۀ روی زمینی در قطعاآ نمونوۀ

اعتبارسنجی از کلیۀ تجزیهوتحلیل ها کنار گذاشته شدند .با

زمینی ،برابر با  190/59تن در هکتوار ،بیشوترین مقودار آن

) و مقوادیر

برابر  557/55و میانگین آن  095/57تن در هکتار اسوت.

مشاهدهشدۀ زیتودۀ روی زمینوی ( ̂ ) ،بوا اسوتفاده از

تحلیل همبسوتگی پیرسوون بوین زیتوودۀ روی زمینوی در

آمووارۀ مجووذور میووانگین مربعوواآ خطووا ( )RMSEاعتبووار

قطعاآ نمونۀ زمینی و ارزشهای طیفی متناظر در باندهای

مدلهای رگرسیونی انتخابشده ارزیابی شدند (رابطوۀ .)0

اصلی و محاسباتی نشان میدهد که مؤلفوۀ اول حاصول از

مقدار درصد مجذور میانگین مربعاآ خطا براسان رابطوۀ

تحلیوول  PCAکوول بانوودهای اصوولی ( )PCA1-7بیشووترین

 3محاسبه شد [ .]05مقادیر اریبی ( )Biasو درصد آن نیوز

مقدار همبستگی ( )2/377را با زیتوودۀ روی زمینوی دارد

محاسبه شد (رابطههای  5و .)6

که در سط  96درصود اطمینوان نیوز معنویدار اسوت .در

در اختیار داشوتن مقوادیر برآوردشوده (

̂

() 0

∑
√

̂

() 3
() 5

̂

() 6

 PCAباندهای  6و  ،)r=2/376( 5باند مادون قرمز نزدیک

∑√
̅̅̅̅̅̅̅̅
̂

( ،)r=2/358بانوود مووادون قرمووز میووانی اول ( )r=2/357و
∑

∑
̅̅̅̅̅̅

 ̂ ،و ̅̅̅̅̅̅ بووهترتیووب زیتووودۀ روی
زمینی برآوردشده ،مشاهدهشده و متوسوط مشواهدهشوده در
هر قطعه نمونه و  nتعداد مشاهداآ است .در مدلسازی بوه
روش آماری پارامتریک باید باقیمانده های مدل رگرسویونی
نرمال باشند؛ از اینرو نرمال بودن باقیماندهها بوا اسوتفاده از
روش کولموگرو  -اسمیرنو

همین سط اطمینان ،بهترتیب مؤلفۀ اول حاصل از تحلیول

نیز بررسی شد .

مؤلفۀ سبزینگی ( )r=2/36همبستگی بهنسوبت بیشوتری بوا
زیتودۀ روی زمینی دارند (جودول  .)1مثبوت بوودن ایون
همبستگی نشان میدهد که هرچه تاجپوشش بیشتر باشود،
بازتاب انرژی از پوشش گیاهی بیشتر اسوت کوه در نتیجوه
نشان میدهد زیتودۀ روی زمینی بیشتر است .ادغام باندها
با باند پانکروماتیک به غیر از ادغوام بور روی بانود موادون
قرمز نزدیک ،همبستگی معنیداری را ایجاد نکورده اسوت.
مطالعاآ دیگری نیز همبستگی معنیدار بوین حجوم سورپا
(از طریق محاسبۀ حجم سرپا ،زی تودۀ روی زمینی برآورد
میشود) ،زیتوده و باند مادون قرمز نزدیک ادغامشوده را
نشوووان داده اسوووت[ .]10،11وضوووعیت اشوووکوببنووودی

نتایجوبحث 
تصاویر ماهواره لندست  8کیفیت بهنسبت زیادی از لحواظ
1. Stepwise Regression

)2. Ground Control Point (GCP
)3. Digital Elevation Model (DEM
4. Orthorectification
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راشستانهای بررسیشده بهگونهای بوود کوه ثبوت بازتواب

نکتۀ مهم در این مدل این است که از میان تمام متغیرهوای

پوشش کف جنگل یا خاک توسوط سونجنده ،بوه کمتورین

استفادهشده ،مؤلفوۀ اول حاصول از تحلیول  PCAبانودهای

مقدار ممکن میرسد؛ بنوابراین مشواهده مویشوود کوه بوا

یک تا هفت معنیدار شناخته شده اسوت و دیگور متغیرهوا

افزایش اندازۀ تاج پوشش ،بازتاب آن نیز بیشتر میشود.

وارد مدل نهایی نشدهانود ،از ایونرو مودل حاصول ،مودل

تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره به روش گامبوهگوام
بین زی تودۀ روی زمینی و تمام متغیرهای دورسنجی اعوم

رگرسیونی یکمتغیره خطی ساده است.
نتایج تجزیۀ واریان

برای برآورد زیتودۀ روی زمینی

از باندهای اصلی و محاسباتی ،نشان داد که مودل حاصول

نشان میدهد کوه مودل رگرسویونی در سوط  96درصود

(جدول  )0با مقدار ضوریب تعیوین تعودیلشودۀ  2/100و

( )P<2/26معنیدار است (شکل  0و جدولهای  3و .)5

خطای معیار  53/6تن در هکتار مناسبترین مودل اسوت.
جدول  .5نتایج تحلیل همبستگی میان زیتودۀ روی زمینی و باندهای اصلی و محاسباتی
متغیر دورسنجی

متغیر دورسنجی

R
ns

-7/744
7/770 ns
*7/950
*7/961
*7/915
*7/910
*7/945
7/494 ns
*7/945
*7/946
*7/95
*7/900
7/630 ns

b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
VI
NDVI
Greenness
)PCA (1-7
)PCA (1-4

)PCA (5,6
)PCA (6,7
)Fus (OLI b1
)Fus (OLI b2
)Fus (OLI b3
)Fus OLI (b4
)Fus (OLI b5
)Fus (OLI b6
)Fus (OLI b7
)Fus (colsp7
)Fus (colsp5
)Fus (colsp4

R
*

7/905
*7/914
-7/734ns
-7/750ns
7/746ns
-7/765ns
*7/943
7/645ns
7/755ns
7/419ns
*7/946
7/710ns

*  :همبستگی معنیدار در سطح  59درصد :ns .نبود همبستگی معنیدار() :OLI(1-8باندهای یک تا هشت سنجنده  :VI ،OLIشاخص سادۀ گیاهی :NDVI ،شاخص تفاوت پوشش
گیاهی نرمالشده :Greenness ،مؤلفۀ سبزینگی تبدیل تسلدکپ ،PCA (1-7) ،مؤلفۀ اول حاصل از پردازش  PCAبر روی دادههای باندهای طیفی 1تا  7سنجندۀ :PCA (1-4) ،OLI
مؤلفۀ اول حاصل از پردازش  PCAبر روی دادههای باندهای طیفی  1تا  4سنجندۀ  :PCA (5,6) ،OLIمؤلفۀ اول حاصل از پردازش  PCAبر روی دادههای باندهای طیفی  9و 6
سنجندۀ  :PCA(6,7) ،OLIمؤلفۀ اول حاصل از پردازش  PCAبر روی دادههای باندهای طیفی  6و  7سنجندۀ  :Fus (OLI1-7) ،OLIباندهای ادغامیافته با باند  PANبه روش ،PCA
) :Fuscol (7,5,4باندهای  9 ،4و  7ادغامیافته با باند  PANبه روش تبدیل فضای رنگ)

جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیونی خطی برای برآورد زیتوده
نوع مدل
رگرسیون خطی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

خطای معیار برآورد

)(R2

)(R2adj

)(SEE

7/644

7/644

19/5

مدل
AGB = 7/740 PCA17 – 917/451

جدول  .5نتایج تجزیۀ واریانس رگرسیون یکمتغیرۀ خطی ساده بین زیتوده و مؤلفۀ اول حاصل از تحلیل  PCAروی همۀ باندها
مدل

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

آمارۀF

رگرسیون
باقیمانده
کل

45060/015
609953/054
474704/541

6
49
44

45064/015
4796/149

0/644

متغیر وابسته :زیتودۀ روی زمینی ()AGB

سطح معنیداری
7/766
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شکل  .5ابر نقاط بین زیتودۀ روی زمینی و ارزشهای طیفی مؤلفۀ اول حاصل از پردازش  PCAروی همۀ باندهای طیفی
جدول  .5ضرایب رگرسیون یکمتغیرۀ خطی ساده بین زیتوده و مؤلفۀ اول حاصل از تحلیل  PCAروی همۀ باندها و آزمون معنیدار بودن آن
ضرایب استانداردنشده
مدل
خطای معیار
B
445/170
-917/451
عدد ثابت
7/76
7/740
)PCA (1-7
متغیر وابسته :زیتودۀ روی زمینی ()AGB

ضرایب استانداردشده
Beta
7/900

آمارۀt

سطح معنیداری

-6/415
4/113

7/643
7/766

 )0226( Luرابطۀ بین پاسخ های طیفوی ( TMاز جملوه

بهدستآمده  5/255است ( )Bias%=1/18کوه نشواندهنودۀ

باندهای اصلی ،شاخص های گیاهی ،تبدیل های خطی ماننود

کیفیت و روش اندازهگیری خوب اسوت .ابور نقواط مقوادیر

تحلیل  PCAو تبدیل تسلدکپ) و زیتوده را بررسی کرد و

زیتودۀ اندازهگیریشده در برابر مقادیر زیتودۀ برآوردشوده

دریافت کوه شواخصهوای گیواهی ،همبسوتگی ضوعیفی بوا

با رابطۀ رگرسیونی خطی حاصول در شوکل  3آموده اسوت.

زیتوووده دارنوود ،امووا مؤلفووۀ اول حاصوول از تحلیوول PCA

نتووایج بررسووی نرمالیتووۀ بوواقیمانوودههووا بووا اسووتفاده از روش

باندهای اصلی در شورایط جنگلوی بوا سواختار چنداشوکوبه

کولموگرو -اسمیرنو

نشان داد که باقیمانودههوای مودل

بیشووترین همبسووتگی را بووا زیتوووده دارد [ .]5در پووژوهش

رگرسیونی این تحقیق نرمال (مقدار  pبرابر  )2/86هستند.

حاضر نیز تودههای راش بررسیشوده چنداشوکوبه اسوت و

در فراینوود مدلسووازی بوورآورد زیتووودۀ روی زمینووی

ساختار چنداشکوبۀ آن کموبیش همانند شرایط جنگولهوای

توده های جنگلی ،عوامول مختلفوی سوبب افوزایش مقودار

پژوهش [ ]5و نتایج آن همسو با نتوایج ایون تحقیوق اسوت.

خطای برآورد میشوند که باید در جهت درک ،کمیسازی

نتایج این پژوهش این دیدگاه را تقویت میکند که پوردازش

و رفع این عوامل تشش کرد [ .]5خطای اندازهگیری قطور

 PCAیکی از متغیرهای مهم در برآورد زیتودۀ روی زمینی

برابرسینۀ درختان در آمواربرداری ،خطوای  GPSدر تعیوین

در چنین تودههایی است؛ چراکه در کنوار متغیرهوایی ماننود

مختصاآ قطعاآ نمونه ،خطا در محاسبۀ مقودار زیتووده

باندهای مادون قرمز نزدیک (باند  )6و میانی اول (باند  )5و

براسان حجم و تداخل بازتابهوای پدیودههوای مجواور،

مؤلفۀ سوبزینگی ،بیشوترین همبسوتگی را بوا زیتوودۀ روی

بازتاب گونههایی نظیر ممرز که در قطعاآ نمونوه حضوور

زمینی در محل قطعاآ نمونه دارد.

دارند از جمله منابع عدم قطعیت ها و مقدار ضریب تبیوین

براسووان اعتبارسوونجی مقوودار  RMSE=50/38توون در
هکتوار ( )RMSE% =15/3و مقودار انحورا ( )Biasمودل

اصشحشدۀ کم در پژوهش حاضرند .
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شکل  .5مقادیر زیتودۀ اندازهگیریشده در برابر مقادیر زیتودۀ برآوردشده

ممرز) ارزیابی کرد .در صورآ کسب نتایج قابل قبوول در

جهگیری 
نتی 
اعتبارسنجی مدل حاصل (مقدار و درصد مناسوب

RMSE

تودههای خوالص ،مویتووان ایون هود

را در توودههوای

کم مدل) ،ایودۀ امکوان بورآورد زیتوودۀ

آمیخته نیز بررسی کرد .از سوی دیگر ،نتایج ایون رویکورد

روی زمینی تودههوای خوالص راش ایون جنگولهوا را بوا

به نوو سنجنده و دادههوای میودانی نیوز وابسوته اسوت .از

اسوتفاده از دادههوای سونجندۀ  OLIتقویوت کورد ،اگرچوه

اینرو نمیتوان نتایج این پوژوهش را بوا دیگور تحقیقواآ

ضریب تبیین مقودار کموی دارد .ایجواد چنوین مودلهوایی

داخلی (هرچند تعداد آنها اندک است) و خارجی مقایسوه

براسان دادههای سنجش از دوری متداول است ،ولوی بوه

کرد .بهطور کلی نتایج مدلسازی بورآورد زیتووده در ایون

منوواطق دیگوور تعموویمپووذیر نیسووت .در ضوومن ایوونگونووه

تحقیق نشان داد که مدل رگرسیونی حاصل دارای ضوریب

و مقدار انحرا

مدلسازیها حتی در تودههوای راش خوالص و در شورایط

تعیین تعدیلشدۀ کمی اسوت ( )R adj =2/100کوه ممکون
2

رویشگاهی مشابه هم باید تکرار شود توا از اتفواقی نبوودن

است به دلیل تأثیرگذار بودن عواملی همچون فرم درختوان،

نتووایج اطمینووان حاصوول شووود .در ادامووه ،ایوون رویکوورد را

ساختار توده ها ،وجود سایه ،و پوشش گیاهی کف جنگول

میتوان در توده های راش خالص در شورایط رویشوگاهی

در نقاط باز که سبب افزایش عدم قطعیت میشوند ،باشد.
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ABSTRACT
In the current study, the capability of OLI-Landsat 8 data was investigated for estimating the tree
above-ground woody biomass (AGWB) in Hyrcanian Fagus orientalis stands. The quality of images
in term of geometric error and existing cloud was surveyed. Principle component analysis (PCA),
tasseled cap transformation, rationing and fusion in both PCA and color transform approaches were
employed on the images. 65 square sample plots (45×45 m2) were established in the study area and 45
sample plots were used for modeling with multiple linear regression (MLR) as stepwise. The model
was validated with remaining 20 sample plots. Pearson correlation results showed most relationship
between tree AGWB and corresponding spectral responds from PCA on spectral bands of 1 to 7. The
same result was observed using MLR. So, this component was the most efficient variable in tree
AGWB estimation in pure Fagus stands in the study area with adjusted-R2= 0.122, RMSE=14.3%, and
bias=1.8%. The error of this model can be accepted on the large scale such as watersheds.
Keywords: Above-Ground Woody Biomass, Fagus orientalis Stand, Landsat 8, Multiple linear
regression (MLR).
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