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1393اردیبهشت - ملی ژئوماتیک همایشو یکمین بیست
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چکیده 
میزان آب موجود در گیاه نیشکر در اراضی کشت و صـنعت نیشـکر امـام خمینـی در     برآورد هدف از این تحقیق 
در این مطالعه از آنالیز همبستگی بین داده هاي آزمایشگاهی مربوط به درصـد آب و طیـف   . خوزستان می باشد

اي طیف انعکاسی گیـاه نیشـکر در مـزارع نیشـکر و در ایسـتگاهه     . انعکاسی برگ گیاه نیشکر استفاده شده است
همزمان با این کـار نمونـه اي از بـرگ گیـاه نیشـکر جهـت       . مختلف با استفاده از طیف سنج اندازه گیري گردید

جهت یافتن ارتباط بین داده هاي طیف . شدمشخص کردن دقیق درصد آب موجود، تهیه و به آزمایشگاه منتقل 
رابطه خطـی و همبسـتگی   . صورت گرفتسنج و داده هاي آزمایشگاهی، آنالیز همبستگی بین این دو گروه داده 

جهت برآورد درصد آب موجـود در بـرگ گیـاه    . درصد بدست آمد93نانومتر با 1183و 968باالیی در باندهاي 
Hyperionنیشکر در مزارع کشت و صنعت امام خمینی رابطه بدست آمده از آنـالیز همبسـتگی بـر روي تصـویر     

ر مورد نظر، تصـحیحات هندسـی و اتمسـفري بـر روي تصـویر مـذکور       قبل از اعمال مدل بر تصوی. اعمال گردید
درصـد تهیـه   83با اعمال مدل آماري بر تصویر نقشه درصد آب موجود برگ گیاه نیشکر با دقـت  . صورت گرفت

.گردید
Hyperionدرصد آب، نیشکر، طیف انعکاسی، همبستگی، طیف سنج، :هاي کلیديواژه

مقدمه-1
تعیین جهت آب موجود در گیاه نقش قابل توجهی در تصمیم گیري هاي مدیریتیبرآورد دقیق مقدار 

. ]3[داردمناطق تحت استرس و ارائه برنامه زمانی مناسب براي آبیاري، ارزیابی خطر آتش سوزي و خشکسالی
ان را این امکگیاهاسترسازتهیه نقشه. دهدمیکاهشراگیاهبهره وريتوجهیبطور قابلگیاهاسترس آبی 

استفاده از داده هاي فراطیفی و. اقدامات الزم را انجام دادبحرانیآستانهرسیدن به ازقبلتافراهم می کند
با استفاده از .]6[کمک می کندتنش آبیمناطق تحت شناساییبهگیاهاز برگطیفیتجزیه و تحلیل

زمان و هزینه می توان اطالعات بهنگام و اي، با صرف کمترین تکنیک هاي سنجش از دور و تصاویر ماهواره
روش اخذ اطالعات با تکنیک سنجش از دور جزو روشهاي تشخیص . ]1[مفیدي از مزارع وسیع به دست آورد

دستگاه طیف سنج به دلیل داشتن تعداد باندهاي طیفی زیاد، انعکاس صورت . باشدو شناسایی غیر مخرب می
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1393اردیبهشت - ملی ژئوماتیک همایشو یکمین بیست

- داده. کندنانومتر را ثبت می2500تا 350الکترو مغناطیس در محدوده ها را در سراسر طیف گرفته از پدیده

هاي طیف سنجی از سطح برگ گیاه در بخش مرئی و مادون قرمز طیف الکترو مغناطیس بر اساس، اصل 
انعکاس صورت گرفته از برگ . باشدعمل متقابل نور و گیاه و تأثیر برگ سبز بر طیف الکترو مغناطیس می

در رابطه با .]5[کان را فراهم می کند تا بتوان کمیت پارامترهاي شیمیایی برگ را مشخص کردگیاه این ام
استفاده از سنجش از دور و طیف سنجی براي برآورد میزان آب گیاهان مطالعات متعددي توسط پژوهشگران 

با ) 1390(روغن چراغی و همکاران: مختلف داخلی و خارجی صورت گرفته که به پاره اي اشاره می شود
هاي آزمایشگاهی و طیف انعکاسی و آنالیز همبستگی بین داده3استفاده از دستگاه طیف سنج فیلد اسپک

گیاه گندم، نیاز آبی گندم زراعی را در مزرعه گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید 
با استفاده از طیف سنجی و بررسی طیف گیاهان، ، )2004(و همکاران کرال. چمران اهواز برآورد نمودند

نتیجه اینکه بهینه ترین باند براي ذرت و . یا را مورد بررسی قرار دادنداسترس آبی سه گیاه ذرت، اسفناج و لوب
) 2011(و همکاران لونت. نانومتر را تشخیص دادند950-970نانومتر و براي اسفناج 1450لوبیا طول موج 

. با استفاده از سنجش از دور و شاخص هاي گیاهی تنش آبی محصول هندوانه را در غرب ترکیه بررسی کردند
نتایج نشان داد که شاخص هاي طیفی پتانسیل باالیی براي برآورد تنش آبی هندوانه در مناطق نیمه خشک 

، با استفاده از داده هاي چند زمانه فراطیفی هوابرد، استرس آبی باغات تاکستان )2010(و همکاران کیم. دارد
. و زیتون در اسپانیا را برآورد کردند

منطقه مورد مطالعه- 2
استان خوزستان با عرض امام خمینی در نیشکرکشت و صنعتمنطقه مورد مطالعه بخشی از اراضی

درجه و 48دقیقه تا 39درجه و 48دقیقه شمالی و طول 54درجه و 31دقیقه تا 37درجه و 31جغرافیایی 
نطقه مورد مطالعه موقعیت و تصویر ماهواره اي م، باشدمیکیلومتري جنوب شوشتر 30در دقیقه شرقی  44

.نشان داده شده است) 1(در شکل 

کشت و صنعت امام خمینیHyperionموقعیت و تصویر . 1شکل 
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1393اردیبهشت - ملی ژئوماتیک همایشو یکمین بیست

مواد و روشها- 3
®FieldSpec3با نامASDدستگاه طیف سنج -1- 3

گیري انعکاس، هایی که نیاز به اندازهدستگاهی است که در زمینه®FieldSpec3دستگاه طیف سنج 
این دستگاه اپتیکی به طور اختصاصی . باشد، کاربرد داردپخش انرژي الکترومغناطیسی از سطوح میتابش و

گیرد که منحنی طیفی را در جهت استفاده در سنجش از دور میدانی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می
طیف سنج . کندمیگیري اندازه) SWIR(و مادون قرمز کوتاه ) VNIR(مادون قرمز نزدیک -ناحیه مرئی
ثانیه براي 1/0نانومتر و زمان جمع آوري داده 350- 2500دستگاهی قابل حمل با دامنه طیفی 3فیلدسپک 

350(دستگاه داراي سه دتکتور مجزاست که یکی در محدوده مرئی ومادون قرمز نزدیک. هر طیف می باشد
نانومتر تا 1000است که یکی از SWIRو دو دتکتور در محدوده . کندطیف سنجی می) نانومتر1000الی 

در . کندسنجی میطیف) SWIR(نانومتر2500نانومتر تا 1830و دیگري در محدوده ) SWIR(نانومتر 1830
. و ابزارهاي جانبی نشان داده شده است3دستگاه طیف سنج فیلد اسپک)4- 2(اشکال

3دستگاه طیف سنج فیلد اسپک . 2شکل

Contact probeابزار تکمیلی .  4شکل صفحه مرجع سفید . 3شکل 
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1393اردیبهشت - ملی ژئوماتیک همایشو یکمین بیست

Hyperionتصویر - 2- 3

EO-1متعلق به ماهواره هایپریون L1Gstدر این تحقیق، تصویر سطحسنجش از دور استفاده شدهداده

برم است، که بخش مرئی، مادون قرمز فراطیفی پوشسنج تصویربردارسیستم طیفهایپریون یک . است
سیستم مرجعتصویر هایپریون داراي. دهدرا پوشش می) SWIR(و مادون قرمز موج کوتاه ) VNIR(نزدیک 

WGS84سیستم تصویروUTM10پهناي باند نانومتر،2500تا350باند طیفی، دامنه طیفی 242و داراي
.گیردکیلومتر را در بر می185در کیلومتر7.5اي به اندازه ناحیهواست متر 30قدرت تفکیک مکانی نانومتر،

: و شماره زونL1Gst:، سطح پردازشی تصویر38، شماره ردیف 165تصویر مورد استفاده داراي شماره مسیر 
.آمده است) 1(برخی مشخصات تصویر دریافتی در جدول. می باشد39

مشخصات تصویر دریافتی.  1جدول 

نرم افزارها- 3- 3
.استفاده گردیدSPSS15و ENVI4.7 ،SAMS3.2براي آنالیز و پردازش داده ها از نرم افزارهاي 

و اندازه گیري طیف انعکاسی گیاه نیشکرطیف سنجی - 4- 3
براي اندازه گیري و ثبت طیف انعکاسی گیاه نیشکر در مزارع کشت و صنعت امام خمینی از دستگاه 

مزرعه نمونه 40بدین ترتیب که طیف انعکاسی برگ گیاه نیشکر در . استفاده گردید3طیف سنج فیلد اسپک 
نشان 5تعدادي از طیف هاي حاصل از طیف سنجی در شکل . دتوسط این دستگاه اندازه گیري و ثبت گردی

.داده شده است

)مزارع کشت و صنعت امام خمینی(طیف انعکاسی گیاه نیشکر . 5شکل

ایستگاه دریافت کنندهارتفاع تابشزاویه تابشتاریخ اخذ 
1389.9.13121215/155348497/32PF2
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داده هاي آزمایشگاهی-5- 3
همزمان با طیف سنجی در مزارع نیشکر نمونه اي از برگ گیاه نیشکر که طیف آن با دستگاه طیف سنج 

کل نمونه . گیري شده بود، تهیه و به آزمایشگاه انتقال یافت و میزان دقیق آب موجود مشخص گردیداندازه 
درصد مشخص 6/88تا 25/75نمونه را شامل می شد که میزان آنها بین 40هاي آزمایشگاهی مربوطه  تعداد 

.شده بود 

آنالیز همبستگی بین طیف هاي انعکاسی و داده هاي آزمایشگاهی-6- 3
میزان آب برگ گیاه نیشکر (بعد از اندازه گیري طیف انعکاسی گیاه نیشکر و تهیه داده هاي آزمایشگاهی 

، همبستگی بین داده هاي آزمایشگاهی و طیف هاي انعکاسی براي تعیین باند )در ایستگاههاي طیف سنجی
و 968ین همبستگی در باندهاي نتیجه این آنالیز باالتر. یا باندهاي مناسب براي ایجاد مدل آماري بررسی شد

.درصد به دست آمد93نانومتر با همبستگی 1183

ایجاد مدل آماري- 7- 3
هاي بینی مقادیر آب برگ گیاه نیشکر از ویژگیاین مرحله شامل توسعه مدلی است که قادر به پیش

تعدادي متغیر مسقل باشد، هنگامی که یک متغیر پیوسته وابسته به . اي هایپریون باشدطیفی تصویر ماهواره
رگرسیون . تجزیه و تحلیل رگرسیون باید انجام شود، که در اینجا رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است

مقادیر (که متغیرهاي وابسته ) مقادیر طیفی(دهد که هر متغیر مسقل خوب چندگانه استاندارد به ما اجازه می
اي براي تعین بهترین مدل مناسب، با روش رگرسیون مرحله. کنیمکند، را پیدا بینی   میرا پیش) آب برگ

.مورد بررسی قرار گرفتSPSSافزار استفاده از نرم
LWC = 2004.450×B968-606.618×B1183+81.312

)ام طیف سنجiباند (Biو ) میزان آب برگ(LWC: که در آن

Hyperionبرآورد درصد آب موجود در برگ گیاه نیشکر از تصویر - 8- 3

در این مرحله براي اینکه بتوان میزان آب برگ گیاه نیشکر را در سطح وسیع و مزارع برآورد نمود می 
در این تحقیق از یک تصویر فراطیفی . بایست مدل آماري ایجاد شده را بر تصویر مورد نظر اعمال کرد

توجه به تغییرات سریع صورت جهت اخذ نتیجه مطلوب با . هایپریون براي این منظور استفاده شده است
گرفته در پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی گیاهان در طول زمان، سعی شد از تصویري استفاده شود که 

آذر 11بنابرین تصویر . کمترین فاصله زمانی را از تاریخ طیف سنجی و تهیه داده هاي میدانی داشته باشد
قبل از اعمال مدل بر تصویر پیش . داشت تهیه گردیدروز با تاریخ طیف سنجی اختالف زمانی12که 1389

.پردازش هایی به شرح زیر بر روي تصویر مذکور صورت گرفت

تصحیح هندسی- 1- 8- 3
این سنجنده همراه با سنجنده هایپریون بر روي (ALIبه منظور تصحیح هندسی از باند اول تصویر 

Image toمتر و فاقد خطاي هندسی بود به روش 10که داراي قدرت تفکیک ) قرار داردEO-1ماهواره 

Imageافزاربا کمک  نرمENVI4.7 متر استفاده شد34/0با خطاي .
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1393اردیبهشت - ملی ژئوماتیک همایشو یکمین بیست

به رادیانس)DN(هاي رقومیتبدیل ارزش- 2- 8- 3
و مادون )VNIR(نزدیکمادون قرمز -با توجه به فاکتورهاي مجزایی که در مورد باندهاي محدوده مرئی

.شودبه این فاکتورها تصویر به رادیانس تبدیل میDNوجود دارد با تقسیم مقادیر )SWIR(قرمز کوتاه
را به عنوان 78- 242و باندهاي ) VNIR(قرمز نزدیک نو مادورا به عنوان باندهاي مرئی 8- 57باندهاي 

.طبقه بندي می کنند)SWIR(باندهاي مادون قرمز کوتاه 
LVNIR = DN/40 LSWIR = DN/80

تصویر به انعکاسDNتصحیح خطاي اتمسفري و تبدیل - 3- 8- 3
هاي به دلیل اثرات بسیار زیاد اتمسفر بر روي میزان انرژي ثبت شده توسط سنسور، براي آنالیز داده

- روشعنوان یکی از بهEmpirical lineبنابراین روش . تصویر باید اثر اتمسفر در صورت امکان تعدیل شود

براي انجام تصحیح Empirical lineروش . ، بر روي تصویر هایپریون اعمال گردیدهاي تصحیح اتمسفري
) عوارض(ها هایی که از طریق طیف سنجی میدانی یا آزمایشگاهی از هدفاتمسفري از همبستگی بین طیف

در واقع تصویر را با . کندی همان اهداف بر روي تصویر استفاده میآید و میزان ارزش طیفزمینی به دست می
سنجی زمینی که تاثیرات اتمسفر در آن دخالت ندارد، آوري شده با  طیفمقادیر طیفی اهداف زمینی جمع

.]2[دهدتطبیق می

Hyperionاعمال مدل آماري بر روي تصویر - 4- 8- 3

نهایتاً مدل آماري ایجاد شده براي رابطه درصد آب برگ گیاه نیشکر با طیف انعکاسی، بر روي تصویر 
گیري نتیجه رگرسیونی مدل که بین درصد آب اندازه6شکل . اعمال شد تا نقشه مربوطه تهیه گردد

نقشه حاصل از اعمال همچنین. را نشان می دهد) برآورد شده از تصویر(و مقدار تخمینی) واقعیت زمینی(شده
.آورده شده است) 7(مدل بدست آمده بر روي تصویر فراطیفی هایپریون در شکل 
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)1389آذر 11(امام خمینینیشکرکشت و صنعت مزارعنقشه درصد آب . 7شکل 

گیري نتیجه-4
بدلیل داشتن تعداد باندهاي طیفی زیاد و  همچنین پیوستگی طیفی این امکان را دستگاه طیف سنج 

آنها را در میزان عناصر، منحصر به فردجذبیتوجه به ویژگی هاي انعکاسی وکند که بتوان با میفراهم 
و سنجطیفدر این مطالعه بیشترین همبستگی بین داده هاي .با دقت باال برآورد کردمدلسازي و گیاهان 

نتیجه این پژوهش نشان داد که . برقرار شددرصد93با نانومتر1183و 968داده هاي زمینی در باندهاي 
تصاویر فراطیفی همچنین . گیاه در این باندها با دقت باال وجود دارددرصد آب موجود درامکان برآورد 

Hyperion داشتن خاصیت تکرار پذیري و و 3شباهت طیفی با طیف هاي طیف سنج فیلد اسپکبه خاطر
جهت برآورد پارامترهاي مهمی همچون میزان آب موجود در گیاه واند در عرصه کشاورزي پوشش وسیع، می ت

. رع وسیع نقش قابل توجهی ایفا کندمزاصحیحمدیریتوپایشو
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تقدیر و تشکر
در شعیبیه استان خوزستان امام خمینی نیشکربا تشکر از مدیریت و پرسنل محترم کشت و صنعت
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