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 چکیذٌ :
ٍ تاًذّای  TMتاًذّای چٌذطیفی ػٌدٌذُ  ؿاهل هٌظَس تشسػی ساتطِ تیي صیتَدُ سٍی صهیٌی ٍ هتغیشّای دٍسػٌدیتِدس ایي پظٍّؾ 

هتشهشتغ تشداؿت گشدیذ. حدن چَب دسختاى دس  2025قطؼِ ًوًَِ صهیٌی، ّش کذام تِ هؼاحت  65هصٌَػی حاصل اص پشداصؽ آًْا، تؼذاد 

ّش قطؼِ ًوًَِ تا اػتفادُ اص تاسیف هحاػثِ ٍ تا اػتفادُ اص هؼادلِ تثذیل حدن تِ صیتَدُ، هیضاى صیتَدُ سٍی صهیٌی دس ّش قطؼِ ًوًَِ 

گیشی ٍ تحلیل هَلفِ اصلی تش سٍی تصَیش هٌطقِ هَسد هطالؼِ ّایی اص خولِ تثذیل تؼلذکپ، ًؼثتٍ پشداصؽ پشداصؽپیؾػثِ ؿذ. هحا

ػاصی اػتفادُ ؿذ ٍ تش اػاع ػِ هؼیاس ضشیة تؼییي تؼذیل صَست گشفت. اص سٍؽ آهاسی پاساهتشیک سگشػیَى خطی ػادُ تشای هذل

دس  ّا اًتخاب ؿذًذ. تحلیل ّوثؼتگی پیشػَى تیي صیتَدُ سٍی صهیٌیزس هیاًگیي هشتغ خطا، تْتشیي هذلؿذُ، اؿتثاُ هؼیاس تشآٍسد ٍ خ

دّذ کِ ضشیة ّوثؼتگی دس ّوِ هَاسد هثثت ّای طیفی هتٌاظش دس تاًذّای اصلی ٍ هصٌَػی ًـاى هیقطؼات ًوًَِ صهیٌی ٍ اسصؽ

تشیي هیضاى ّوثؼتگی سا تا صیتَدُ سٍی صهیٌی داسد ٍ ضشیة ّوثؼتگی آى ( تیـ4اػت. دس ایي هیاى، تاًذ هادٍى قشهض ًضدیک )تاًذ

ٍ هقذاس خزس هیاًگیي  214/0(، تا هقذاس ضشیة تؼییي تؼذیل ؿذُ 4اػت. هذل سگشػیًَی دسخِ دٍم تاًذ هادٍى قشهض ًضدیک )تاًذ 427/0

ّای هٌطقِ هَسد هطالؼِ ّای ساؽ خٌگلصهیٌی تَدُ دسصذ( تْتشیي هذل تشای تشآٍسد صیتَدُ سٍی5/15دس ّکتاس ) تي 5/43هشتغ خطا 

 ایي تحقیق اػت.

  ، ساؽ، تشآٍسد5سگشػیَى، صیتَدُ سٍی صهیٌی، لٌذػت  َای کلیذی :ياژٌ
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 مقذمٍ -1

ّا، تالؽ تشای تشآٍسد صیتَدُ تا صحت تاال ٍ پاایؾ پَیاایی آى سا   ّای اخیش دس هَسد تغییشات خْاًی ٍ اکَػیؼتنًگشاًی

ّای هیاذاًی داسای تیـاتشیي صاحت ّؼاتٌذ، اهاا      گیشی. سٍؽ تشآٍسد صیتَدُ خٌگلی هثتٌی تش اًذاصُ[1]کٌذایداب هی

تش، پشصحوت ٍ ّضیٌِ اػت ٍ آهااستشداسی دس ػاطَو ٍػایغ    ّای صهیٌی تؼیاس صهاىگیشیآٍسی دادُ اص طشیق اًذاصُخوغ

آٍسی ػٌدؾ اص دٍس ػِ دِّ اخیش تحقیقات صیادی تا اػتفادُ اص فيسٍ، دس . اص ایي[2]پزیش ًیؼت خغشافیایی ػوال اهکاى

ّاای تاشآٍسد هٌاػاة    ّای دٍسػٌدی ٍ هذلحال هتغیشّای هٌاػة دادُدس صهیٌِ تشآٍسد صیتَدُ اًدام ؿذُ اػت. تا ایي

 اًذ.تشای هطالؼات صیتَدُ تِ ًذست فشاّن ؿذُ

ؿًَذ ٍ ًقؾ هْوی سا دس ّای کـَس هحؼَب هیتشیي خٌگلؿوال ایشاى اص لحاظ تٌَع ٍ هَخَدی تا اّویت ّایخٌگل

. اص ایاي سٍ ضاشٍست   [3]تاؿاٌذ  ؿٌاػای های  ّای دٍساى ػَم صهایي هاًذُ خٌگلّا تاقیرخیشُ صیتَدُ داسًذ. ایي خٌگل

ّاا اص  ّاای ػاٌدؾ اص دٍسی دس ایاي خٌگال    سٍؽّای هختلف ػلَم خٌگل اص خولِ تشآٍسد صیتَدُ تاا  پظٍّؾ دس صهیٌِ

ّاای هؼاتقین ٍ هخاشب ػاالٍُ تاش      اّویت تؼیاس صیادی تشخَسداس اػت. اص آًدایی کِ تشآٍسد صیتَدُ تا اػاتفادُ اص سٍؽ 

ّاای  ّای تخشیثی آى هؼتلضم صشف صهاى ٍ ّضیٌِ صیادی خصَصا دس هٌااطق ٍػایغ اػات، لازا اػاتفادُ اص سٍؽ     خٌثِ

ّاای  گیشی صهیٌی تاؿذ ٍ ضاشٍسی اػات کاِ اتتاذا قاتلیات دادُ     ّای اًذاصُتش اص سٍؽتَاًذ تا صشفِػٌدؾ اص دٍسی هی

 ّای هختلف تدضیِ ٍ تحلیل آًْا تشای تشآٍسد صیتَدُ هَسد تشسػی قشاس گیشد. هختلف ػٌدؾ اص دٍسی ٍ سٍؽ

ای دس ایشاى ٍ خااسج اص کـاَس اًداام ؿاذُ     هطالؼات صیادی دس صهیٌِ تشآٍسد صیتَدُ ٍ حدن تا اػتفادُ اص تصاٍیش هاَّاسُ

SPOT-HRGّاای ػاٌدٌذُ  اهکاى تشآٍسد هیضاى صیتَدُ سٍی صهیٌی خٌگل سا تا دادُ [4] ،اػت؛ اصخولِ
ّاای  دس تاَدُ  1

ِ  ًـااى داد  پظٍّـی داساتکالی ػاسی هَسد تشسػی قشاس دادُ اػت. ًتاایح ایاي تحقیاق   -خالص ساؽ خٌگل آهَصؿی  کا

ػاصی تشآٍسد صیتَدُ دس هذل [5].سا تا دقت هٌاػثی داسد ّاییدس ایي چٌیي تَدُ تشآٍسد صیتَدُ قاتلیتُ یاد ؿذُ ػٌدٌذ

-ّکتااس اص خٌگال   250000ای ًَسی ٍ ساداسی، تِ تشآٍسد صیتَدُ دس ّای ؿوال ایشاى تا اػتفادُ اص تصاٍیش هاَّاسُخٌگل

ػای هیاضاى ّوثؼاتگی تاصتااب تاًاذّای هختلاف       ؿْش اػتاى گیالى پشداخت. دس ایي پظٍّؾ تا تشسّای هٌطقِ سضَاى

دسیافتٌذ کِ تْتشیي هذل تشآٍسد تا اػتفادُ اص ایي آًالیض تش اػاع گًَاِ دسخات، هؼاادالت سگشػایًَی چٌاذ هتغیاشُ تاا        

ّاای ػاٌدٌذُ   تشسػی قاتلیت دادُ تِ [6]تاؿذ.تي دس ّکتاس هی 88/13 خزس هیاًگیي هشتغ خطاٍ  731/0ضشیة تؼییي 

ETM+  ّاای تحات   ّای خالص ٍ سٍ تاِ ؿاوال ساؽ دس تخـای اص خٌگال    دس تشآٍسد حدن ػشپای تَدُهاَّاسُ لٌذػت

ّکتاس، پشداختٌذ. دس ایي تحقیق تا تشسػی سٍاتا  سگشػایًَی هیااى     2000پَؿؾ ؿشکت چَب فشین تا ٍػؼتی تیؾ اص 

ّاای تاًاذ   ضشیة ّوثؼتگی پیشػي، دادُ ّای سقَهی تاًذّای طیفی دسیافتٌذ کِ تش پایِهیضاى حدن دس ّکتاس ٍ اسصؽ

هادٍى قشهض ٍ تاًذ هادٍى قشهض ًضدیک ادغام ؿذُ تا تاًذ پاًکشٍهاتیک تیـتشیي هیضاى ّوثؼتگی سا تا هَخَدی ػاشپا تاِ   

دس تحلیال سگشػایًَی تیـاتشیي هیاضاى ضاشایة      اًذ. ّوچٌیي دسیافتٌذ کاِ  ًـاى دادُ - =07/0r= -  ٍ72/0rتشتیة تا 

تاؿذ. ایاي ضاشایة تاشای تاًاذ هاادٍى      هی تا لگاسیتن هَخَدی ػشپا ّای خطی ػادُ ٍ ػْوی  هذل ط تِهشتَّوثؼتگی 

اًاذ.  تذػات آهاذُ    -80/0ٍ  -77/0ادغام یافتِ تاِ تشتیاة    4ٍ تشای تاًذ  -76/0ٍ  -74/0تِ تشتیة تشاتش تا  قشهض ًضدیک

 [7] .سد حدن ػشپا دس ایي چٌیي ؿشایطی اػتفادُ ًوَدّا تشای تشآٍتَاى اص ایي دادًُتایح ایي پظٍّؾ ًـاى داد کِ هی

ِ    دس ؿشای  خٌگل +ETMّای ػٌدٌذُ ًـاى دادًذ کِ دادُ کااسگیشی سٍؽ سگشػایَى   ّاای کالیواًتاای اًاذًٍضی ٍ تا

-اًذ. هقذاس صیتَدُ کوتشی سا تشآٍسد هیگیگاتي کوتش تشآٍسد کشدُ 128/0گام صیتَدُ سا تِ هقذاس تِچٌذهتغیشُ خطی گام

ّاای  کااسگیشی سٍؽ ٍ تِ 2آل تا اػتفادُ اص تصاٍیش اػتشّای تَسُدادًذ کِ صیتَدُ تشآٍسد ؿذُ دس خٌگل ىًـا [8]کٌٌذ. 

آهاسی سگشػیَى خطی چٌذهتغیشُ ٍ ؿثکِ ػصثی هصٌَػی، تقشیثا تشاتش تا هقادیش صیتَدُ تشآٍسدی تَػ  ػااصهاى هلای   

 TMّای ػٌدٌذُ فٌالًذ دسیافتٌذ کِ تشآٍسدّای صیتَدُ حاصل اص دادُّای تحقیق دس خٌگل ات [9] خٌگل فٌالًذ اػت.
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 ... های خالصسازی برآورد بیومس چوبی راشستانمدل

 قاسم رنود

فشضیِ پظٍّؾ حاضش ایي دقت کافی تشای اّذاف هذیشیتی خٌگل دس ػطح تَدُ خٌگلی سا ًذاسًذ.  KNNٍ سٍؽ آهاسی 

دس ّاای خاالص ساؽ   ، صیتاَدُ سٍی صهیٌای تاَدُ   5هاَّاسُ لٌذػات   TMّای طیفی ػٌدٌذُ تَاى تا دادُاػت کِ هی

 ّای ؿوال ایشاى سا تا دقت هٌاػثی تشآٍسد کشد.خٌگل

 َامًاد ي ريش -2

 تایي  هاصًاذساى  اػاتاى  دس ًَؿْش ؿْشػتاى کیلَهتشی 7 دس ٍاقغ خیشٍد، پظٍّـی-آهَصؿی خٌگل هطالؼِ هَسد هٌطقِ

ایاي خٌگال داسای   (. 1داسد )ؿاکل  قشاس ؿوالی ػشض 36 40´ تا 36 27´ٍ ؿشقی خغشافیایی طَل  51 43´ تا 51 32´

. ایي پاظٍّؾ تاا تَخاِ تاِ     تاؿذ استفاع اص ػطح دسیا هی هتش 2200ٍ حذاکثش  50ّکتاس، حذاقل  8000هؼاحتی حذٍد 

خاًِ ایي خٌگل صاَست گشفات. دس ایاي تحقیاق اص     ّای گشاصتي ٍ ًنّای خالص هَخَد دس تخؾّذف آى، دس ساؿؼتاى

 1390هاشداد هااُ ػاال     20هشتَط تِ تااسی    35ٍ سدیف  165گزس  تِ ؿواسُ 5هاَّاسُ لٌذػت  TMّای ػٌدٌذُ دادُ

 هیالدی( اػتفادُ ؿذ. 2011آگَػت  11ّدشی ؿوؼی )

هتاش دس هٌطقاِ هاَسد هطالؼاِ تشداؿات ؿاذ. دس توااهی         45×45قطؼِ ًوًَِ هشتؼی ؿکل تا اتؼاد  65تؼذاد  دس هدوَع

گیشی ٍ ثثت ؿذ. هتش اًذاصُػاًتی 5/7ّای قطَستش اص دسختاى ٍ دسختچِی قطؼات ًوًَِ، ًَع گًَِ ٍ قطشتشاتشػیٌِ ّوِ

هحاػثِ ٍ هدوَع حدن دسختاى ػشپای هَخاَد   [10]حدن ػشپای تک تک دسختاى تا اػتفادُ اص خذٍل تاسیف هحلی 

تاش اص  ثال ػاال ق  3اػات )  1390دس قطؼِ ًوًَِ تذػت آهذ. تِ دلیل ایٌکِ تصاٍیش هَسد اػتفادُ هشتَط تِ هشداد ػاال  

      ِ ای صهاى آهاستشداسی( لزا؛ حدن ػشپا دس ایي تاسی  تا تَخِ تِ کتاتچِ طاشو هٌطقاِ هاَسد هطالؼاِ ٍ هطالؼاات کتاتخاًا

هحاػثِ ؿذ. پغ اص ایٌکِ هقذاس حدن چَب ػشپا دس قطؼات ًوًَِ هحاػثِ ؿذ، تا اػتفادُ اص هؼادلِ تثاذیل حدان تاِ    

ًیض اسائِ ؿذُ اػت، هیضاى صیتَدُ دس ّش قطؼاِ ًوًَاِ    [12]اسٍتاسخْاًی کِ تَػ  ػاصهاى خَ [11]صیتَدُ سٍی صهیٌی 

 (: 1)تي دس ّکتاس( تشآٍسد ؿذ کِ هؼادلِ آى تِ ؿشو ریل اػت )ساتطِ 

                        

چگاالی تحشاًای هتَػا  چاَب تاِ تاي دس        WD( ٍ ha/3m، حدن چَب تاِ هتشهکؼاة دس ّکتااس )   Volumeکِ دس آى 

3هتشهکؼة )
m/ton )  .اػت 

 

 )جىگل خیريد( مًقعیت مىطقٍ مًرد مطالعٍ -1شکل 

(1ساتطِ )  
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ّاای  ای، کیفیت آًْا اص ًظش ٍخَد خطاّاای ٌّذػای ٍ سادیاَهتشی هاًٌاذ پیکؼال     ّای هاَّاسُکاسگیشی دادُقثل اص تِ

ّاای  تایي صیتاَدُ سٍی صهیٌای ٍ اسصؽ   خْت تشسػای ّوثؼاتگی    ّای اتش هَسد تشسػی قشاس گشفت.تکشاسی ٍ ٍخَد لکِ

ػاصی تِ سٍؽ سگشػیَى یک هتغیشُ خطی اًداام ؿاذ ٍ   طیفی هتٌاظش، اص تحلیل ّوثؼتگی پیشػَى اػتفادُ ؿذ. هذل

. تاِ  (5ٍ  4ّاا اًتخااب ؿاذًذ )ساتطاِ     تش اػاع دٍ هؼیاس ضشیة تؼییي تؼذیل ؿذُ ٍ اؿتثاُ هؼیاس تشآٍسد، تْتشیي هذل

قطؼِ ًوًَِ( تاِ صاَست تصاادفی اًتخااب ٍ تاِ       20ّا )دسصذ دادُ 30ّای سگشػیًَی، حذٍد هٌظَس اػتثاسػٌدی هذل

ّا کٌاس گزاؿتِ ؿذًذ. تا دس اختیاس داؿتي هقادیش تشآٍسدی ّای اػتثاسػٌدی اص کلیِ تدضیِ ٍ تحلیلػٌَاى هدوَػِ دادُ

(، اػتثااس  RMSEآهاسُ هدزٍس هیاًگیي هشتؼات خطا ) (، تا اػتفادُ اص̂    ( ٍ هقادیش ٍاقؼی صیتَدُ سٍی صهیٌی )    )

 .  [13]( 2ّای سگشػیًَی اًتخاب ؿذُ هَسد اسصیاتی قشاس گشفتٌذ )ساتطِ هذل

√                     (2ساتطِ )
∑           ̂   
   

 
 

                        (3ساتطِ )
√

∑           ̂    
   

 

       

               (5ٍ  4ساتطِ )
     (

  (    )

     
)                  

∑           ̂   
   

∑          ̅̅ ̅̅ ̅̅    
   

 

Rکِ دس آى 
2  ٍ  

̅̅   ٍ  ̂    ،     تِ تشتیة ضشیة تؼییي ٍ ضشیة تؼییي تؼذیل ؿذُ،    ̅̅ تِ تشتیاة صیتاَدُ سٍی    ̅̅

تؼاذاد   kتؼاذاد هـااّذات ٍ    nصهیٌی تشآٍسد ؿذُ، هـاّذُ ؿذُ ٍ هتَػ  هـاّذُ ؿذُ دس ّش قطؼاِ ًوًَاِ ّؼاتٌذ.    

 تاؿذ.هتغیشّای هؼتقل اػتفادُ ؿذُ دس هذل هی

 وتایج -3

تي دس ّکتاس ٍ تیـتشیي  84/180ًتایح ًـاى داد کِ کوتشیي هقذاس صیتَدُ سٍی صهیٌی دس قطؼات ًوًَِ صهیٌی، تشاتش تا 

ي دس ّکتااس اػات ٍ هقاذاس اًحاشاف     تا  4/280تي دس ّکتاس اػت. هیاًگیي صیتَدُ سٍی صهیٌی  75/448هقذاس آى تشاتش 

( دس هقایؼِ تا ػاایش  4تي دس ّکتاس اػت. دس هیاى تاًذّای اصلی، تاًذ هادٍى قشهض ًضدیک )تاًذ  85/59هؼیاس آى تشاتش تا 

ًتاایح آصهاَى   (. 1( تیـتشی تشخاَسداس اػات )خاذٍل   2/3( ٍ اًحشاف هؼیاس )828/17اص ٍاسیاًغ ) TMتاًذّای ػٌدٌذُ 

ّاا  کٌٌذ، لزا فشض تطثیق دادُیشًَف ًـاى داد کِ توام هتغیشّای تحقیق اص هٌحٌی ًشهال پیشٍی هیاػو -کَلوَگشٍف

 ؿَد.دسصذ تاییذ هی 99تا تَصیغ ًشهال تا اطویٌاى 

ّای طیفی هتٌاظش دس تاًذّای اصلی تحلیل ّوثؼتگی پیشػَى تیي صیتَدُ سٍی صهیٌی دس قطؼات ًوًَِ صهیٌی ٍ اسصؽ

( 4دّذ کِ ضشیة ّوثؼتگی دس ّوِ هَاسد هثثت اػت. دس ایي هیاى، تاًذ هادٍى قشهض ًضدیک )تاًذٍ هصٌَػی ًـاى هی

اػت. پغ اص تاًذ هاادٍى قشهاض    427/0تیـتشیي هیضاى ّوثؼتگی سا تا صیتَدُ سٍی صهیٌی داسد ٍ ضشیة ّوثؼتگی آى 

(، ؿاخص ػاادُ پَؿاؾ   405/0) (، ؿاخص تفاٍت پَؿؾ گیاّی ًشهال ؿذ416/0ًُضدیک تِ تشتیة هَلفِ ػثضیٌگی )

(، داسای تیـاتشیي هیاضاى   356/0کل تاًذّای اصلی ایي ػاٌدٌذُ )  PCA( ٍ هَلفِ اٍل حاصل اص تحلیل 393/0گیاّی )

 (.2ّوثؼتگی تا صیتَدُ سٍی صهیٌی ّؼتٌذ )خذٍل
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 در محل قطعات ومًوٍ TMَای ديرسىجی سىجىذٌ َای زمیىی زیتًدٌ ي دادٌَای تًصیفی دادٌآمارٌ -1جذيل

 اًحشاف هؼیاس

(Std.Deviation) 

 ٍاسیاًغ
(variance) 

 هیاًگیي
(Mean) 

 داهٌِ تغییشات
(R) 

تیـتشیي 

 هقذاس
(MAX) 

کوتشیي 

 هقذاس

(MIN) 

 هتغیشّا

 

067/1 14/1 6/55 8/4 1/58 4/53 b1 

518/0 268/0 2/23 8/2 7/24 9/21 b2 

518/0 268/0 8/18 3/2 1/20 8/17 b3 

2/4 828/17 9/72 1/23 1/87 64 b4 

16/3 975/9 1/66 67/15 5/73 9/57 b5 

95/0 901/0 9/21 22/4 9/23 7/19 b7 

235/0 055/0 88/3 59/4 4/3 2/1 VI 

0199/0 000394/0 59/0 64/0 5412/0 1/0 NDVI 

1/3 603/9 6/22 54/32 1/16 4/16 Greenness 

75/4 568/22 8/112 94/127 9/100 05/27 PCA1-5,7 

85/59 2/3582 41/280 9/267 75/448 84/180 AGB(ton/ha) 

 

 

 

 وتایج تحلیل َمبستگی میان زیتًدٌ ريی زمیىی ي باوذَای اصلی ي مصىًعی  -2جذيل 

هتغیاااااااش 

 دٍسػٌدی
b1 b2 b3 b4 b5 b7 VI NDVI Greeneess 

PCA 
1-5,7 

هقاااااااذاس 

 ّوثؼتگی
001/0 336/0 026/0 427/0 211/0 142/0 393/0 405/0 416/0 356/0 

 

ّاای طیفای هتٌااظش دس قطؼاات     ّواًگًَِ کِ اؿاسُ ؿذ سٍات  سگشػیًَی ػادُ تیي هقادیش صیتَدُ سٍی صهیٌی ٍ اسصؽ

ّای سگشػیًَی ػادُ خطی ٍ غیشخطی هَسد تشسػی قاشاس گشفات ٍ تاش اػااع دٍ هؼیااس      ًوًَِ صهیٌی تا اػتفادُ اص هذل

ؿَد کِ دس هیااى  (. هـاّذُ هی3ّا اًتخاب ؿذًذ )خذٍل ضشیة تؼییي تؼذیل ؿذُ ٍ اؿتثاُ هؼیاس تشآٍسد، تْتشیي هذل

( 214/0یي تؼاذیل ؿاذُ )  ( اص هقاذاس ضاشیة تؼیا   4ایي هتغیشّا، هذل سگشػیًَی دسخِ دٍم تا هادٍى قشهض ًضدیک )تاًذ

( ٍ ؿاخص تفاٍت پَؿؾ گیااّی ًشهاال   193/0تیـتشی تشخَسداس اػت. هَلفِ ػثضیٌگی تا ضشیة تؼییي تؼذیل ؿذُ )

( دس 4سگشػایًَی )تاًاذ   ّای تؼذی قشاس داسًذ. اتش ًقااط تْتاشیي هاذل   دس ستثِ 158/0ؿذُ تا ضشیة تؼییي تؼذیل ؿذُ 

ٍ  4تشیي هذل دس هیاى تاًذّای اصلی هشتَط تِ هاذل دسخاِ دٍم تاا تاًاذ     ػةآٍسدُ ؿذُ اػت. تِ طَسکلی هٌا 2ؿکل 

 تشیي هذل دس هیاى تاًذّای هصٌَػی هشتَط تِ هَلفِ ػثضیٌگی اػت. هٌاػة
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 َای طیفیزمیىی ي ارزشَای حاصل از ريابط رگرسیًوی یک متغیرٌ بیه زیتًدٌ ريیتریه مذلمىاسب -3جذيل 

اؿااتثاُ هؼیاااس  هذل

 تشآٍسد

(SEE) 

ضشیة تؼیایي  

 تؼذیل ؿذُ
(R

2
 Adj) 

ضااااااشیة 

 تؼییي
(R

2
) 

 تاًذ

AGB = -3.144x
2
 + 350.51x – 9484.96 43/67 043/0- 004/0 b1 

AGB = 0.001x
3.889 219/0 117/0 137/0 b2 

AGB = -25.23x
2
 + 950.8x – 8671.23 9/66 026/0- 021/0 b3 

AGB = -0.568x
2
 + 91.25x – 3341.68 56/58 214/0 25/0 b4 

AGB= 2.906x
1.084 23/0 028/0 05/0 b5 

AGB =– 6.24x
2
 + 281.64x – 2890.6 55/66 016/0- 031/0 b7 

AGB =31.5x
1.59 215/0 152/0 171/0 VI 

AGB = 1278.2x
2.91 214/0 158/0 177/0 NDVI 

AGB = -1.06x
2
 + 59.1x – 501.88 3/59 193/0 23/0 Greenness 

AGB= 0.013x
2.1 219/0 122/0 142/0 PCA1-5,7 

 

ّای تذػت آهذُ اص سٍات  سگشػیًَی یک هتغیشُ تایي صیتاَدُ ٍ هتغیشّاای ػاٌدؾ اص     هذل چْاس هذل هٌاػة اص هیاى

 4دٍسی ایي تحقیق تش اػاع تیـتشیي هقذاس ضشیة تؼییي تؼذیل ؿذُ ٍ کوتشیي هقذاس اؿتثاُ هؼیاس تشآٍسد دس خاذٍل  

ایي خذٍل تاًذ هادٍى قشهض ًضدیک، هَلفاِ ػاثضیٌگی تثاذیل تؼالذکپ، ؿااخص تفااٍت پَؿاؾ        تش اػاع  آهذُ اػت.

تشتیة داسای تیـتشیي هقذاس ضشیة تؼییي تؼذیل ؿاذُ ّؼاتٌذ. ّوااًطَس    گیاّی ًشهال ؿذُ ٍ ؿاخص ػادُ گیاّی تِ

ػاتفادُ اص خازس هیااًگیي هشتاغ     قطؼِ ًوًَِ ؿاّذ ٍ تا ا 20کِ قثال ًیض تیاى ؿذ، اػتثاسػٌدی ایي تحقیق تا اػتفادُ اص 

هذل دس ًظاش گشفتاِ ؿاذُ     4هقذاس خزس هیاًگیي هشتغ خطا ٍ دسصذ آى تشای ّش کذام اص . ( صَست گشفتRMSEخطا )

%( 06/15) 3/42%(، 5/15)6/43%(، 5/15) 5/43ًیض هحاػثِ ؿذ کِ هقذاس آى تشای هتغیشّای یاد ؿذُ تِ تشتیة تشاتش، 

 تاؿذ.%( هی06/15) 4/42ٍ 

 َای رگرسیًوی یک متغیرٌ مشخصات بُتریه مذل -4جذيل 

 RMSEهقذاس 

 )تي دس ّکتاس(

ضشیة تؼیایي   هذل

 تؼذیل ؿذُ
(R

2
 Adj) 

هتغیش ػٌدؾ 

 اص دٍسی

(5/15 )%5/43 AGB = -0.568x
2
 + 91.25x – 3341.68 214/0 b4 

(5/15 )%6/43 AGB = -1.06x
2
 + 59.1x – 501.88 193/0 Greenness 

(06/15 )%

3/42 

AGB = 1278.2x
2.91 158/0 NDVI 

(06/15 )%

4/42 

AGB =31.5x
1/59 152/0 VI 
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 ... های خالصسازی برآورد بیومس چوبی راشستانمدل

 قاسم رنود

 

 در محل قطعات ومًوٍ 4َای طیفی باوذابر وقاط بیه زیتًدٌ ريی زمیىی ي ارزش -2شکل 

 گیریبحث ي وتیجٍ -4

ّاای  کشتي، سفتاس آتؾ ٍ غیشُ دس اکَػیؼتنتشآٍسد ٍ پایؾ صیتَدُ سٍی صهیٌی تشای هطالؼات تغییش اقلین، تَلیذ، چشخِ 

ّای طیفی ثثت ؿذُ دس تاًاذّای  دس ایي تحقیق ساتطِ تیي تاصتاب ّای خٌگلی ضشٍسی اػت.صهیٌی خصَصا اکَػیؼتن

ّای ؿوال ایشاى تِ هٌظَس تؼییي ّای خالص ساؽ خٌگلٍ صیتَدُ سٍی صهیٌی دس تَدُ 5هاَّاسُ لٌذػت  TMػٌدٌذُ 

طَس کِ قاثال تیااى ؿاذ    ّواى ػاصی تشآٍسد صیتَدُ هَسد تشسػی قشاس گشفت.ػٌدؾ اص دٍسی تشای هذلقاتلیت ایي دادُ 

( تیـتشیي هیضاى ّوثؼتگی سا تا صیتَدُ سٍی صهیٌی داسد ٍ ضشیة ّوثؼتگی آى هثثات  4تاًذ هادٍى قشهض ًضدیک )تاًذ

تاًذ دس هقایؼِ تا تاًذّای دیگش تا صیتَدُ ایاي   تَدُ اػت. یکی اص دالیل ّوثؼتگی تِ ًؼثت تیـتش ایي 427/0ٍ تشاتش تا 

گیشًذ؛ لزا اًاشطی تاصتااب ؿاذُ اص پَؿاؾ     اػت کِ طیف هادٍى قشهض ًضدیک کوتش تحت تاثیش پخؾ اتوؼفشی قشاس هی

، تاِ تشتیاة هَلفاِ ػاثضیٌگی، ؿااخص      هادٍى قشهض ًضدیک پغ اص تاًذ  سػذ.گیاّی تا ػَْلت تیـتشی تِ ػٌدٌذُ هی

ِ  TMیاّی ًشهال ؿذُ ٍ ؿاخص ػاادُ پَؿاؾ گیااّی حاصال اص تاًاذّای ػاٌدٌذُ       تفاٍت پَؿؾ گ تشتیاة داسای  تا

خزس هیاًگیي ّوثؼتگی تِ ًؼثت تیـتشی تا صیتَدُ سٍی صهیٌی ّؼتٌذ. اص خولِ هٌاتغ خطا کِ هٌدش تِ افضایؾ هقذاس 

سختااى دس آهااستشداسی، خطاای    گیاشی قطشتشاتاش ػایٌِ د   تَاى تِ هَاسدی ّوچَى خطای اًاذاصُ ؿَد، هیهیهشتغ خطا 

دػتگاُ خی پی اع تشای تؼییي هختصات قطؼات ًوًَِ، خطا دس هحاػثِ هیضاى صیتَدُ تش اػااع حدان اػات. ًتاایح     

ّای طیفی هتٌاظش دس ایي تحقیق، ایذُ اهکااى تاشآٍسد   تذػت آهذُ اص تحلیل سگشػیًَی تیي صیتَدُ سٍی صهیٌی ٍ اسصؽ

طاَس کلای   تِ تقَیت ًوَد. TMّای ػٌدٌذُ ّا سا تا اػتفادُ اص دادُص ساؽ ایي خٌگلّای خالصیتَدُ سٍی صهیٌی تَدُ

ًتایح اػتثاسػٌدی هذل حاصلِ تشای تشآٍسدّای کلی صیتَدُ دس ایي تحقیق حاکی اص هٌاػة تَدى آى دس هٌطقاِ هاَسد   

تَدى ػایش ػَاهال تاش هیاضاى     ی تاثیشگزاسدٌّذُهطالؼِ اػت، اها کن تَدى ًؼثی ضشیة تثییي تؼذیل ؿذُ هذل، ًـاى

ّاای  ؿَد دس هطالؼات تکویلی، تشای تْثَد تاشآٍسد صیتاَدُ سٍی صهیٌای اص دادُ   ّا اػت. پیـٌْاد هیایي تَدُ تاصتاب دس

 ّای آهاسی ًاپاساهتشیک اػتفادُ ؿَد.دٍسػٌدی تا تَاى تفکیک هکاًی ٍ طیفی تیـتش ٍ سٍؽ

 

AGB = -0.568x2 + 91.25x – 3341.68 
R² = 0.25 

RMSE%=15.5 
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