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Abstract 
Forest biomass is one of the most important parameters in the ecosystem changes assessment and 
global carbon cycle modelling. In the other hand, the forest height is an effective parameter in the 
allometric equations which are used for biomass estimation.   In this research, the effect of two 
physical factors forest height and forest density, will be evaluated in the applicability of the four 
common inversion algorithms for forest height estimation based on the polarimetric Interferometry 
SAR (PolInSAR) technique. The applicability of the digital elevation model (DEM) differencing, 
volume coherence amplitude, hybrid and three-stage methods are studied for different forest height 
and forest density by using simulated polarimetric interferometric SAR data in L-band. The 
experimental results of the forest height estimation in simulated data with a density of 100 to 900 
trees per hectare and a height of 10 to 18 meters show that the results of the hybrid method show 
high sensivity to changes in both height and density. The root mean square of error was 5.8, 5.6, 
3.2 and 4 m for data with variable height and 11.6, 6.7, 5.8 and 5.3 m for data with different 
densities, respectively. 
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 چکیده 
از سوي  .  است  کربن  چرخه  عمومی  سازيمدل  و  اکوسیستم  تغییرات  بررسی  در  مهم  پارامترهاي  از  یکی  جنگل،توده  زیست  

  پارامتر  دو  اثر  مقاله،  در این  است.دیگر، ارتفاع جنگل پارامتري مهم در معادالت آلومتریک به منظور برآورد زیست توده  
  از   استفاده  با  ارتفاع جنگل  برآورددقت برآورد ارتفاع با استفاده از چهار روش مرسوم  درختان در    تراکم  و  ارتفاع  فیزیکی
که عبارتند از الگوریتم وارونگی تفاضل مدل رقومی ارتفاعی، الگوریتم وارونگی    راداري  سنجی پالریمتریکتداخل   تکنیک

داده  .  گیردمی   قرار  بررسی  اي، موردرتفاع بر اساس دامنه همدوسی حجمی، الگوریتم ترکیبی و باالخره الگوریتم سه مرحلها
براي   Lسازي باند هاي شبیه چهارگانه یاد شده در برآورد ارتفاع جنگل، دادههاي مورد استفاده براي ارزیابی عملکرد روش 

ها و ارتفاعات مختلف است. نتایج تجربی حاصل از برآورد ارتفاع در پالریمتریک راداري با تراکم   پانزده مجموعه زوج تصویر
دهد که نتایج حاصل از می  متر  نشان  18  تا  10اصله درخت در هکتار و ارتفاع   900تا  100سازي با تراکم  هاي شبیهداده 

دهد. جذر میانگین مجموع مربعات خطاها براي  روش ترکیبی نسبت به تغییرات ارتفاع و چگالی حساسیت باالیی نشان می
هاي وارونگی تفاضل مدل رقومی ارتفاعی، الگوریتم وارونگی ارتفاع بر اساس  هاي با ارتفاع متغیر به ترتیب براي روش داده 

هاي با تراکم براي داده و  متر    4و    2/3،  6/5،  8/5اي مقادیر   امنه همدوسی حجمی،الگوریتم ترکیبی و الگوریتم سه مرحلهد
 متر به دست آمد.   3/5و    8/5،  7/6،  6/11مختلف به ترتیب مقادیر  
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 مقدمه -1

ــتم جنگل به    ــیس ــطه اهمیتی که در چرخه کربن، اکوس واس
ــایش خاك،   ــت محیطی از جمله فرس ــائل زیس اقلیم منطقه، مس
بروز سیالب، آلودگی هوا، رانش زمین و ... دارد، یکی از موضوعات 

رو، با اقبال  رود و از اینشــمار میمهم در مدیریت پایدار زمین به
ــت تودهجامعه محققین روبه ــت. در این میان، زیس ــده اس   1رو ش

ترین پارامترهاي جنگل هســتند جنگل و ارتفاع آن، از جمله مهم
ایش آن بهره ه ـپ کـک ل را گیري از تکنـی ه جنـگ الـع اي نوین مـط ـه

ــت ـکه اـندازه]1[طلـبد  می بر  ـهاي زمینی، عالوهگیري. ـبدیهی اسـ
صرف هزینه باال و اتالف زمان، مستلزم دسترسی به اعماق جنگل 

ــت ـکه امـکان مـطالـعه ـجامع را   در نواحی مختلف آب و هوایی اسـ
 کند.  سلب می

ها در وسعت زمان  سنجش از دور به دلیل امکان مطالعه پدیده
و مکان و بدون نیاز به حضور مستقیم در منطقه مطالعاتی، گزینه 

بی در مطالعه پدیده ت. مناـس ترده و پویا نظیر جنگل اـس هاي گـس
ــنجش از دوري، داده رادار در مـیان داده ـبا روزـنه ـهاي مختلف سـ

ــده از  3ـپذیري ـبازپراکنش  ـتأثیردلـیل  ـبه)  SAR( 2مـجازي ثـبت شـ
ه هدف رایط آب و هوایی و امکان نفوذ ،  هندـس تقل بودن از ـش مـس

ســیگنال ارســالی در پوشــش گیاهی، گزینه مناســبی در مطالعه  
 هاي گیاهی از جمله جنگل است.پارامترهاي فیزیکی پوشش

ک ان تکنـی اي مختلف  از مـی ل  ، تکنـیکSARـه داـخ ــنجی  ـت سـ
ک راداري ــیعی در ،  )PolInSAR(  4پالریمترـی اربرد وسـ داراي ـک

ش گیاهی مانند ارتفاع هاي مربوط به ویژگیگیرياندازه هاي پوـش
هاي  با غلبه بر محدودیت این تکنیک.  ]3,  2[و زیـست توده اـست 

ـپالرـیـمـتري ـتـکـنیــک  دو  تــداخــلPolSAR(  5ـهر  و  ـــنـجی )    6سـ
)InSAR(  ،ا بهره ک و ـب اي هر دو تکنـی گیري از امواج تلفیق مزاـی

الکترومغـناطیس ـبا طول موج بلـند و در نتیـجه امـکان نفوذ ـباال در 
اختار قائم درختان جنگل  تیابی به اطالعاتی از ـس توده جنگل، دـس

 
1  Biomass 
2 Synthetic Aperture Radar 
3 Back Scattering 
4 PolInSAR 
5 Polarimetric SAR  
6 Interferometry 
7 Interferogram 
8 Polarization Basis 

ــهولت می ــد  را س ــنجی پالریمتریک. تکنیک تداخل]4[بخش  س
ــنجیهاي تداخلبرخالف روش که تنـها یک گزیـنه براي تولـید   سـ

ــیوندارند، می  7نماتداخل هاي  8تواند بســته به نیاز، پایه پالریزاس
ــی را براي تولید تداخل ــتفاده کند و به این ترتیب با   نماخاص اس

ـسنجی، هاي هر دو تکنیک پالریمتري و تداخلغلبه بر محدودیت
هاي پوشــش گیري ویژگیاي در زمینه اندازهکاربردهاي گســترده
و برآورد  ]5[ئم نظیر ارتفاع درختان در جنگل  گیاهی در امتداد قا

ت توده     هاي مختلفی با در دو دهه اخیر، روش  .پیدا کند  ]6[زیـس
، براي برآورد ارتفاع درختان پیـشنهاد ـشده  اـستفاده از این تکنیک

 است.

ــل از  برآورد ارتـفاع برمبـناي اختالف ـفاز ـتداـخل نـماـهاي ـحاصـ
هاي متناظر با ـسطح زمین و تاج پوـشش گیاهی،  پایه پالریزاـسیون

ــلی مدل رقومی ارتفاعی ــاس روش تفاض ــت که به دلیل    9اس اس
ــاده و تعبیر فیزی ــبات سـ ــتراتژي مورد محاسـ کی قابل قبول اسـ

ــت   ــتـفاده، مورد توجه قرار گرفته اسـ ــال  ]7[اسـ ، 2001. در سـ
ــادفی بر زـمان ـبا معرفی ـمدل دو الـیههم اي پراکنش حجمی تصـ

زمـین ـــطح  سـ ــط RVoG(  10روي  توسـ دیـگري  برآورد  روش   ،(
یو تگاه    11پاپاتاناـس تفاده از حل دـس د که با اـس و همکاران معرفی ـش

کند  معادالت غیرخطی به روش تکرار، ارتفاع درختان را برآورد می
اه مـعادالت  هرچـند ـحل هم.  ]2[ ــتـگ زـمان مجهوالت در ـیک دسـ

م عف آن در مواجهه  مزیت چـش اندن ـض گیري دارد اما قادر به پوـش
ــتـگاه مـعادالت غیرخطی و لزوم  ـــبات پیچـیده ـحل دسـ ـبا مـحاسـ
انتخاب صــحیح و دقیق مقادیر اولیه معادالت براي همگرا شــدن 

در  جوییقابلیت اجراي ســاده و صــرفه  پاســخ معادالت، نیســت.
ه ی ـس براي برآورد پارامترهاي مدل   12ايمرحلهزمان؛ روش هندـس

RVoG   ــال ــاخت روبه 2003را با اقبال محققین در س .  ]3[رو س
هاي  ها در سالاي که این روش مبناي کار بـسیاري از روشگونهبه

اســــت   بوده  مخ.  ]9,  8[متمـادي  مقـادیر  ه  ـب تلط برازش خط 
ــی ـبه روش کمترین )  CUC(  14در دایره مختلط واـحد  13هـمدوسـ

ات االخره تعیین 15مربـع ا زمین و ـب ـب اظر  از متـن ـف دار  تعیین مـق  ،

9 DEM Differencing 
10 Random Volume over Ground 
11 Papathanassiou 
12 ThreeStage 
13 Complex Coherence 
14 Complex Unit Circle 
15 Least Square Method 
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ــههم ان، مراـحل سـ اع درخـت ادیر میرایی و ارتـف ان مـق ه این زـم اـن ـگ
توان به قابل اعتماد نبودن روش هســتند. از معایب این روش، می

ــده این   از زمین برآورد شـ اطق جنگلی و نیز ـف ه مـن روش در هـم
در مرحله ســـوم   HV  فرض غالب بودن پراکنش حجمی در کانال

ال   اره نمود. در ـس ، مناقبی و همکاران براي بهبود نتایج  2019اـش
سازي پایه پالریزاسیون حجمی اي پیشنهاد بهینهروش سه مرحله

ــدي دـقت برآورد  ــی درصـ را عنوان کردـند ـکه منجر ـبه بهبود سـ
ــد  ارتـفاع د . روش وارونگی ارتـفاع مبتنی بر ]8[رخـتان جنـگل شـ

ــی ، ـبا فرض کمیـنه بودن مـقدار میرایی در امـتداد 1اـندازه هـمدوسـ
قائم، ارتفاع جنگل را به ـصورت تابعی از مقدار دامنه همدوـسی در 

. این روش که  ]4[کند  برآورد می 2پایه پالریزاـسیون ـصرفاً حجمی
ــال   ــد، اگرـچه تخمین بهتري از ارتـفاع را   2005در سـ عنوان شـ

کند اما  نسـبت به روش تفاضـلی مدل رقومی ارتفاعی حاصـل می
فرض غیرواقعی میرایی صـــفر در امتداد نفوذ ســـیگنال، ســـبب 

ــوس دقت برآورد نتایج می ــود.کاهش محسـ ،  3ترکیبی روش شـ
اع  تخمی  روش دیگر ه تلفیق هر دو روش ن ارتـف ــت ـک ل اسـ جنـگ

ــی را ـمدنظر قرار می . ـبه ]4[دـهد  مبتنی بر ـفاز و دامـنه هـمدوسـ
ــی ـبه عـبارت دیگر، در این روش از اطالـعات ـفا ز و دامـنه هـمدوسـ

ــتـفاده می ــورت توأم اسـ ــود.صـ ـحال، همچـنان انتـخاب ـبا این  شـ
ش گیاهی  پایه طح زمین و تاج پوـش هایی با مرکز فاز نزدیک به ـس

چه عنوان ـشد، در روش چالش اـصلی این روش اـست. عالوه بر آن
ــل مدل رقومی ارتفاعی و دامنه  ترکیبی وزن نتایج دو روش تفاض

شـود و یک تعبیر فیزیکی  جربی تعیین میهمدوسـی به صـورت ت
 دقیق براي آن وجود ندارد.

ت که دقت نتایج حاصـل از هر یک از روش هاي یاد  بدیهی اـس
ده، متأثر از ویژگی الی و ویژگیـش ت. هاي امواج ارـس هاي هدف اـس

به این ترتیب، انتخاب صــحیح طول موج راداري مورد اســتفاده و 
ســـو و تاثیر پارامترهاي فیزیکی  پایه پالریزاســـیون بهینه از یک 

ــوي دیگر،   ـهاي  ـچالشجنـگل نظیر تراکم و ارتـفاع درخـتان از سـ
شـوند  سـنجی پالریمتریک محسـوب میمهمی در تکنیک تداخل

ـــعاع قرار میـکه دـقت نـتایج را تـحت ــی الشـ دهـند. بـنابراین، بررسـ
ام مهمی در معرفی روش ارامترـهاي اثرـگذار ـگ ه دقیق ـپ ـهاي بهیـن

 
1 Coherence  Amplitude 
2 Volume Only Coherence 
3 Hybrid Method 

ا ویژگیبرآورد ار اطق ـب ل در مـن اع جنـگ اي مختلف اســـت. تـف ـه
ــه مرحله ــی اثر ارتفاع درختان در نتایج روش س اي پیش از بررس

ــبـیهاین، بر روي داده ــازي و دادههاي شـ   BioSAR2007هاي  سـ

ــده ــت انجام ش ــی اثر دو پارامتر ]10[اس . هدف این مقاله، بررس
ان بر روي  اع درخـت اهی جنـگل و ارتـف ــش گـی فیزیکی تراکم پوشـ
ــلی مدل رقومی ارتفاعی، اندازه  ــل از چهار روش تفاض نتایج حاص

 . اي استترکیبی و سه مرحلهدامنه همدوسی،  

 ها مواد و روش- 2

که در بخش مقدمه عنوان شـد، این مقاله به بررسـی  همچنان
ار روش  ایی چـه اع جنـگل در دـقت نـه ارامترـهاي تراکم و ارتـف اثر ـپ

پردازد. در سنجی پالریمتریک راداري میمرسوم از تکنیک تداخل
 شود.پرداخته میهاي مورد نظر ادامه، به بیان کلیت روش

 

رقومی   - 2-1 مدل  تفاضل  اساس  بر  وارونگی  الگوریتم 
 ارتفاعی 

ــل  اصــ بر  مبتنی  تئوري  لحــاظ  بــه  ارتفــاع  وارونگی  روش 
اس فاز  تداخل نجی راداري در تولید مدل رقومی ارتفاعی بر اـس ـس
 4اســـت. این روش بر تفاضـــل مدل رقومی ســـطحی  نماتداخل

)DSMــال ) و مدل رقومی ارتفاعی اول مطرح  1998ین بار در سـ
. در این روش، مدل رقومی ـسطحی تاج پوـشش جنگل با  ]7[ـشد  

اســتفاده از فاز تداخل نماي متناظر با پایه پالریزاســیونی با مرکز 
آید و مدل رقومی  فاز نزدیک به تاج پوشــش گیاهی به دســت می

ــ ــکل بر اس ــل از پایه اس تداخلزمین نیز به همین ش   نماي حاص
آید. بنابراین، در این روش دو  پالریزاسـیون سـطحی به دسـت می

پایه پالریزاـسیون به ترتیب با مرکز فاز نزدیک به ـسطح زمین، که 
ـشود، و پایه پالریزاـسیون  نامیده می  5اـصطالحا پایه ـصرفا ـسطحی

ــرـفا  ــطالـحا ـپاـیه صـ ــش، ـکه اصـ   ـبا مرکز ـفاز نزدـیک ـبه ـتاج پوشـ
شود. تفاضل دو تداخل نماي شود، استفاده مینامیده می  6حجمی

هاي نامبرده، امکان برآورد مستقیم ارتفاع درخت به حاصل از پایه
 :]7[کند صورت زیر میسر می

 

4 Digital Surface Model  
5 Surface Only 
6 Volume Only 
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)1( 

ℎ𝑣𝑣 =
arg�𝛾𝛾𝑤𝑤𝑣𝑣� − arg�𝛾𝛾𝑤𝑤𝑠𝑠�

𝑘𝑘𝑧𝑧
      

𝑘𝑘𝑧𝑧 =
4𝜋𝜋

𝜆𝜆 sin𝜃𝜃
 

 

ه در آن،   ه حجمی،    ℎ𝑣𝑣ـک اع الـی ائم  𝑘𝑘𝑧𝑧ارتـف  arg،  1ـعدد موج ـق
در دو    2اختالف زاویه فرود  θ∆عملگر فاز عدد مختلط همدوسی،  

ــر خط مبـناي مـکانی ـپاـیه    𝑤𝑤𝑣𝑣،  طول موج  λ،  زاوـیه فرود   θ،  3سـ
رفاً حجمی یون ـص رفاً   𝑤𝑤𝑠𝑠و باالخره    پالریزاـس یون ـص پایه پالریزاـس

ــطحی و باالخره   ــی  عدد مختلط γسـ ــت که در هر   همدوسـ اسـ
 شود:پیکسل از زوج تصویر راداري به صورت زیر محاسبه می

 

)2( 
𝛾𝛾 = |𝛾𝛾|𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝐸𝐸(𝑆𝑆1𝑆𝑆2∗)
𝐸𝐸(𝑆𝑆1𝑆𝑆1∗)𝐸𝐸(𝑆𝑆2𝑆𝑆2∗)

 
 

ی،   |𝛾𝛾|که در آن،   ی، * عملگر    𝜑𝜑دامنه همدوـس فاز همدوـس
ـسیگنال مختلط متناظر با زوج تـصویر   𝑆𝑆2و   𝑆𝑆1ترانهاده مختلط و  

 راداري است.

نکته قابل تامل اینکه، دقت نتایج در این روش متأثر از طول  
الی و میزان نفوذ کانال در پوـشش گیاهی   𝑤𝑤𝑠𝑠و   𝑤𝑤𝑣𝑣هاي  موج ارـس

ورتی از دقت مطلوب برخوردارند  عبارت دیگر، نتایج در صاست. به
طحی   که مرکز فاز کانال حجمی در باالي تاج و مرکز فاز کانال ـس

ــبت بازپراکنش   ــد. به این ترتیب، نسـ ــطح زمین باشـ نزدیک سـ
ــطحی ـبه حجمی ــفر و   𝑤𝑤𝑠𝑠و    𝑤𝑤𝑣𝑣ـهاي  در ـکاـنال  سـ ـبه ترتـیب صـ

ه بی ک مولـف ه وجود ـی ـــط ه واسـ ل، ـب ت اســـت ولی در عـم اـی نـه
در   هاي پالریزاسـیونبازپراکنش حجمی نسـبتا قوي در تمام پایه

ــش گـیاهی، مرکز ـفاز   ـباالتر از     𝑤𝑤𝑠𝑠ـیک ـهدف حجمی ـمانـند پوشـ
،   𝑤𝑤𝑣𝑣نماي حاصـل از چنین، فاز تداخلسـطح زمین قرار دارد. هم

تواند تا نـصف ارتفاع ال در پوـشش گیاهی میبه دلیل نفوذ این کان

 
1 Vertical Wavenumber 
2 Incidence Angle 

رو، نتایج حاصل از این روش عمدتاً  جا شود. از ایندرخت هم جابه
 کند.ارتفاع جنگل را کمتر از مقدار واقعی برآورد می

 

الگوریتم وارونگی ارتفاع براساس دامنه همدوسی   - 2-2
 حجمی  

یونی اـست که  ا ـساس این روش مبتنی بر انتخاب پایه پالریزاـس
نسـبت بازپراکنش سـطحی به حجمی در آن صـفر باشـد. در این 
روش، با فرض کمینه میرایی در امتداد نفوذ سـیگنال و در نتیجه  

)(1( 4ثابت گرفتن تابع ـساختار =zf ارتباط بین ارتفاع درخت ،(
) خواهد 3و اندازه دامنه همدوـسی ـصرفاً حجمی به ـصورت رابطه (

 :]11[بود 

 

)3 ( 
 ℎ𝑣𝑣 =

2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−1(�𝛾𝛾�𝑤𝑤𝑣𝑣�)
𝑘𝑘𝑧𝑧

 

 

رقومی،  چه نسبت به روش تفاضلی مدل ارتفاعی   روش اگراین  
دهد، اما همچنان در خطاي آن تخمین بهتري از ارتفاع ارائه می

بیشتر از مقدار    در برآورد ارتفاع درختان جنگل باال است و ارتفاع
چنین، این روش نسبت به تغییرات  شود. همتخمین زده می  واقعی

به همین   قائم پوشش گیاهی حساس است.  تراکم و نیز ساختار 
ر ادامه،  ارتفاع معرفی شد که  منظور در  برآورد  براي  وش سومی 

 .کندصورت ترکیبی از فاز و دامنه همدوسی استفاده میبه
 

 الگوریتم وارونگی ارتفاع ترکیبی  - 2-3
ه   اعی و دامـن ــل ـمدل رقومی ارتـف اضـ ب دو روش تـف ا ترکـی ـب

که به تغییرات در   یافتهمدوسـی حجمی، روش سـومی توسـعه  
تر است. در این روش ساختار قائم پوشش گیاهی، پایدارتر و مقاوم

اعی   دل رقومی ارتـف از زمین، برخالف روش ـم ه برآورد ـف در مرحـل
ــطحی اتکا دارد  ــرفاً س که در آن تنها به مرکز فاز پایه انتخابی ص

3 Spatial Baseline 
4 Structure Function 
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مبناي    .]4[شـود فاز زمین مسـطح با روشـی هندسـی برآورد می
 است.  RVoGاین روش هندسی بر مدل  

، پوشش جنگل را به صورت یک الیه  RVoGمدل فیزیکی  
حجمی مشتمل بر اجزایی با توجیه تصادفی بر روي سطح زمین  

، زمین زیرین جنگل  RVoG. بر طبق مدل  ]12[کند  تعریف می
مسطح و غیرقابل نفوذ است و مقدار مختلط همدوسی در هر پایه  
  پالریزاسیون به صورت تابعی از فاز زمین، همدوسی صرفاً حجمی 

تعریف   مذکور  پایه  در  حجمی  به  سطحی  بازپراکنش  نسبت  و 
دهد  ، ارتباط بین پارامترهاي مذکور را نشان می3ه  شود. رابطمی

]2 ,12[ . 
 

)4 ( 
𝛾𝛾(𝑤𝑤) = 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖0

𝛾𝛾𝑣𝑣 + 𝜇𝜇(𝑤𝑤)
1 + 𝜇𝜇(𝑤𝑤)  

 

آن،   در  )که  )wγ   پالریزاسیون پایه  در  مختلط  همدوسی 
)فاز زمین و    𝑤𝑤  ،0ϕدلخواه   )wµ    نسبت بازپراکنش سطحی به

)حجمی در پایه مذکور است. مقدار   )wµ  عددي حقیقی بین ،
هاي پالریزاسیون صرفاً نهایت است که در محدوده پایهصفر تا بی

دهد که در  نشان می  4می تا صرفاً سطحی متغیر است. رابطه  حج
پایه در  همدوسی  مختلط  مقادیر  جنگل،  از  پیکسل  هاي  هر 

بر روي یک خط مستقیم قرار    CUCپالریزاسیون مختلف در    ،
، به صورت زیر بازنویسی 4دارند. براي درك بهتر این مفهوم رابطه  

 شود: می

 

)5( 𝛾𝛾(𝑤𝑤) = 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖0�𝛾𝛾𝑣𝑣 + 𝐿𝐿(𝑤𝑤)(1 − 𝛾𝛾𝑣𝑣)�  

   𝐿𝐿(𝑤𝑤) =
𝜇𝜇(𝑤𝑤)

1 + 𝜇𝜇(𝑤𝑤) 
 

که محور   CUCتوان در  بر این اساس، مقایر همدوسی را می
افقی آن محور جزء حقیقی و محور عمودي آن، بخش موهومی  
دایره،   این  شعاع  بودن  واحد  دلیل  داد.  نشان  هست،  همدوسی 

، مقادیر  2شکل  بیشینه مقدار دامنه همدوسی است که یک است.  

 
1 Pauli  
2 Double bounce Scattering 

را در    1هاي پالریزاسیون موجود در بردار پائولیپایه  همدوسی در
 دهد.  واحد نشان می دایره مختلط

 

 
هاي پالریزاسیون بردار پائولی در  نمایش مقادیر همدوسی پایه  .1شکل 

، HH-VV  هايیهدر پا یمختلط همدوس یرمقاددایره مختلط واحد. 
HH+VV  وHV و سبز نشان داده   یقرمز، آب يهابا رنگ یببه ترت

 است. شده
 

پایه هستند،  این  فیزیکی  تعبیر  یک  داراي  یک  هر  که  ها 
دووجهیمکانیسمنمایندگان   بازپراکنش  سطحی2هاي  و    3، 

در تصویر راداري هستند. به این ترتیب براي دستیابی به    4حجمی 
گانه همدوسی برازش مقدار فاز زمین مسطح خطی بر مقادیر سه

هاي  شود که مکان هندسی مقادیر همدوسی در تمامی پایهداده می
، خط همدوسی با  2شکل  پالریزاسیون در نقطه مذکور است. در  

 است. رنگ آبی نمایش داده شده

3 Surface Scattering 
4 Volume Scattering 
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 CUCهاي پالریزاسیون بردار پائولی در برازش خط به پایه :2شکل 

 

زمین  بـا  متنـاظر  فـاز  مقـدار  تعیین  در  ترکیبی  روش  فرض 
رو، مسـطح، همدوسـی بیشـینه (یک) در روي زمین اسـت. از این

ه عنوان  د ـب ا دایره مختلط واـح ــده ـب اطع خط برازش داده شـ تـق
اـست که از ـشوند. بدیهی  کاندیداهاي فاز زمین مـسطح انتخاب می

ه اطع، نقـط ه تـق ــی در  بین دو نقـط ه هـمدوسـ ه ـب ازپراکنش  اي ـک ـب
تر اـست به عنوان ) نزدیکHH+VVو   HH-VVـسطحی غالب (پایه  

ــطح زیرین جنگل انتخاب می ــی زمین مس ــود. به این همدوس ش
 معرف فاز زمین خواهد بود.    �φترتیب، 

 
 برآورد فاز زمین مسطح در روش ترکیبی  .3شکل 

 

کل  ان  3ـش ی نـش ورت هندـس طح را به ـص ، برآورد فاز زمین مـس
ورت زیر می طح به ـص ی، فاز زمین مـس اس روابط ریاـض دهد. بر اـس

 :]4[قابل محاسبه است 

)6 ( 

𝜑𝜑� = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �𝛾𝛾�𝑤𝑤𝑣𝑣 − 𝛾𝛾�𝑤𝑤𝑠𝑠�1 − 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑠𝑠�� 

A𝐿𝐿2𝑤𝑤𝑠𝑠 + 𝐵𝐵𝐿𝐿𝑤𝑤𝑠𝑠 + 𝐶𝐶 = 0   ⇒    𝐿𝐿𝑤𝑤𝑠𝑠 = −𝐵𝐵−√𝐵𝐵2−4𝐴𝐴𝐴𝐴
2𝐴𝐴

 

 

𝐴𝐴 = �𝛾𝛾𝑤𝑤𝑠𝑠�
2
− 1   

𝐵𝐵 = 2𝑅𝑅𝑒𝑒�(𝛾𝛾�𝑤𝑤𝑣𝑣 − 𝛾𝛾�𝑤𝑤𝑠𝑠)𝛾𝛾𝑤𝑤𝑠𝑠
∗ � 

𝐶𝐶 = �𝛾𝛾�𝑤𝑤𝑣𝑣 − 𝛾𝛾�𝑤𝑤𝑠𝑠�
2 

 

فاز زمین برآورد شده با استفاده از روش هندسی    �φ،که در آن  
 است. اشاره شده 

 

به این ترتیب، مدل ترکیبی بر اساس مقادیر ارتفاع مستخرج 
ها، ارتفاع جنگل را به صورت  دهی به آن از روش اول و دوم و با وزن

 : ]4[کند  زیر محاسبه می

 

)7 ( 
ℎ𝑣𝑣 =

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�𝛾𝛾𝑤𝑤𝑣𝑣� − 𝜑𝜑�
𝑘𝑘𝑧𝑧

+ 𝜀𝜀
2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−1(�𝛾𝛾�𝑤𝑤𝑣𝑣�)

𝑘𝑘𝑧𝑧
 

 

هاي ترکیبی مدل  ، پارامتر تنظیم کننده وزن مولفه   εکه در آن  
شود، ارتفاع حاصل از روش ترکیبی  گونه که دیده میاست. همان

شود. مولفه اول، ارتفاع دار دو مولفه حاصل میاز طریق جمع وزن 
حاصل از روش مدل ارتفاعی رقومی است که به تنهایی منجر به 

شود. مولفه  واقعی آن می تخمین ارتفاع در مقداري کمتر از مقدار
شود، حاصل تخمین ارتفاع به معادله اضافه می  εدوم که با وزن  

و  بهینه  انتخاب  است.  حجمی  همدوسی  دامنه  اندازه  روش  به 
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صورت تجربی،  در این مدل بسیار مهم است که به  εصحیح پارامتر  
 شود.درنظر گرفته می 4/0

مطرح شد، به منظور برقراري    2005این الگوریتم که در سال  
تعادل بین دقت و سهولت محاسبه، نسبت به دو روش قبلی بیشتر 

 است. مورد توجه قرار گرفته  
 

 اي الگوریتم وارونگی ارتفاع سه مرحله - 2-4
سه  مدل  مرحلهروش  بر  مبتنی  هندسی  روش  یک  اي، 

RVoG    بدون نیاز به مقادیر اولیه پارامترهاي مجهول،  است که
اطالعات اضافی و روند تکرار در محاسبات، قادر به برآورد مقادیر  

. در این  ]3[  فاز زمین و ارتفاع الیه حجمی در هر پیکسل است 
روش، برآورد مجهوالت در سه مرحله تحت عناوین برازش خط در  

مقادیر  CUCیره  دا توام  برآورد  زمین،  فاز  برآورد  و  ابهام  رفع   ،
می انجام  جنگل  ارتفاع  و  رابطه  میرایی  مطابق  مکان  5شود.   ،

در   همدوسی  مختلط  مقادیر  مستقیم    CUCهندسی  خط  یک 
توان مرکز فاز زمین را با  است بنابراین، مشابه روش ترکیبی می

در همدوسی  مقادیر  به  خط  برازش  از  هاي  پایه  استفاده 
 2و    1پالریزاسیون پائولی محاسبه کرد. به این ترتیب، طی مرحله  

، مقدار فاز زمین با شرط بیشینه بودن همدوسی  3مطابق شکل  
در سطح زمین زیرین جنگل قابل برآورد است. در مرحله سوم، از  

هم حجمی  الیه  ارتفاع  و  میرایی  مقادیر  الگوریتم  با  این  و  زمان 
 شوند:  زیر محاسبه می استفاده از رابطه

 

)8 ( 
𝛾𝛾𝑣𝑣 = 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖0

𝑃𝑃1(𝑒𝑒𝑃𝑃2ℎ𝑉𝑉 − 1)
𝑃𝑃2(𝑒𝑒𝑃𝑃1ℎ𝑉𝑉 − 1)     

𝑃𝑃1 =
2𝜎𝜎
𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝜃𝜃

   

 𝑃𝑃2 =
2𝜎𝜎
𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝜃𝜃

+ 𝑗𝑗𝑘𝑘𝑧𝑧 
 

ــط موج و   𝜎𝜎که در آن،   ــریب ثابت میرایی متوس زاویه   𝜃𝜃ض
ی عددي    فرود ت. با توجه به اینکه مقدار همدوـس الی اـس موج ارـس

منجر  8هاي حقیقی و موهومی است، رابطه  مختلط شامل قسمت

د که براي حل دو مجهول میرایی و ارتفاع  به دو معادله خواهد ـش
شــود. با این حال، باید توجه داشــت که جنگل به کار گرفته می

ــتلزم ـبه دلـیل غیرخطی بودن ـماهـیت    8ـحل مـعادـله   مـعادـله، مسـ
ــتـفاده از روـند تکرار در ـحل  انتـخاب مـقادیر اولـیه مجهوالت و اسـ

ــه مرحـله ــت. براي گریز از این روـند، روش سـ اي ـیک مـعادـله اسـ
اسـت که  اسـتراتژي هندسـی را براي حل مجهوالت به کار گرفته

در ـضمن ـسادگی، نیاز مـسئله به مقادیر اولیه مجهوالت را برطرف 
منظور، ابتدا باید از میان مـشاهدات انجام ـشده،   کند. براي اینمی

ود  رفاً حجمی انتخاب ـش یون ـص یک کانال به عنوان پایه پالریزاـس
به دلیل  HVکه همچنان که پیش از این نیز اشـــاره شـــد، پایه  

هاي پوشش گیاهی براي این بازپراکنش حجمی غالب در محدوده
ارتفاع متناظر   شــود. اکنون باید مقادیر میرایی وهدف انتخاب می

هاي  با این پایه منتخب محاسبه شوند. براي این منظور، از منحنی
 شود.  استفاده می CUCمیرایی ثابت در  

 

 
هاي اي. منحنیسازي مرحله سوم از روش سه مرحلهپیاده .4شکل 

هاي پائولی به میرایی ثابت با رنگ مشکی و مقادیر همدوسی در پایه
 اند. ترتیب با رنگ قرمز، آبی و سبز نمایش داده شده

 
یون بردار پائولی  ، همدوـسی در پایه4در ـشکل  هاي پالریزاـس

است.   بز نمایش داده شدههاي توپر به رنگ قرمز، آبی و سبا دایره
ی   ی مقادیر همدوـس کی مکان هندـس کل، خط توپر مـش در این ـش

دســت هاي پائولی بهاســت که از برازش به پایه CUCدر دایره  
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ــه مرحله ــت. روش س ــبه مقادیر ارتفاع و  آمده اس اي براي محاس
ی در پایه   ی مقدار همدوـس تفاده   HVمیرایی از تقریب هندـس اـس

ــی با ثابت گرفتن مقدار کند. براي این منمی ظور، مقادیر همدوس
ـشوند.  محاـسبه می  8میرایی و تغییر مقادیر ارتفاع بر اـساس رابطه  

ــدهبا رنگ مشــکی نمایش داده  4ها در شــکل این منحنی اند.  ش
ــی در ـپاـیه   ــی مـقدار هـمدوسـ ــت ـکه تقرـیب هـندسـ ـبدیهی اسـ

ترین همدوســی محاســباتی به این نقطه نزدیک HVمشــاهداتی  
از مقادیر   )LUT(  1. براي این منظور، جدول جســتجوییاســت

ــکیل می ــباتی تش ــی محاس ــود که بههمدوس ازاي هر منحنی  ش
ــده و   ــی ثابت، نقطه تقاطع منحنی با خط برازش داده ش همدوس

شــود. در نیز مقادیر میرایی و ارتفاع متناظر با آن در آن ثبت می
به   HVبه همدوسـی مشـاهداتی    LUTترین نقطه پایان، نزدیک

ــود و مقادیر  انتخاب می  عنوان برآورد هندســی این همدوســی ش
 میرایی و ارتفاع متناظر با آن پاسخ مسئله وارونگی خواهد بود.  

 

 هاي مورد استفاده داده  - 2-5
ه منظور اع و تراکم   ـب اي فیزیکی ارتـف ارامترـه ــی اثر ـپ بررسـ
در نرم افزار   PolInSARسـازي شـده  هاي شـبیهجنگل، از داده

PolSARpro  د. ـشکل تفاده ـش بیه5اـس ازي  ، نمایی از داده ـش ـس
 .دهدمیرا نشان   PolSARproشده در نرم افزار 

 

 
 PolSARproسازي شده جنگل در نرم افزار داده شبیه .5شکل 

 
1 Look Up Table 
2 Azimuth Resolution 

متر و تراکم   20تا  10براي این منظور، ارتفاع درختان در بازه 
تنه درخت در هر هکتار، تنظیم و بدین    900تا    100آنها در بازه  

ارتفاع،   براي  تراکم،    5ترتیب  براي  و  داده  داده    9سري  سري 
سازي و تولید شد. پارامترهاي سنجنده و جنگل نیز به شرح  شبیه 

 و   1جدول 
 است.  2  جدول

 

 سازي شدههاي شبیهپارامترهاي سنجنده در تولید داده .1جدول 
 مقدار مفروض پارامتر سنجنده
 3000 ارتفاع سکو (متر) 
 45 زاویه فرود (درجه) 

 10 خط مبناي افقی (متر) طول
 1 طول خط مبناي مکانی (متر) 

 3/1 فرکانس موج (گیگا هرتز) 
 5/1 (متر)  2حد تفکیک در راستاي آزیموت

 06/1 (متر)  3تفکیک در راستاي رنجحد 
 

 پارامترهاي فیزیکی زمین و جنگل  .2جدول  
 مقدار مفروض پارامتر سنجنده

 0 ) 10تا  0زبري سطح زمین (
 محتواي رطوبت سطح زمین  

 ) 10تا  1(
1 

درصد شیب زمین در راستاي  
 آزیموت (درصد) 

0 

راستاي رنج  درصد شیب زمین در 
 (درصد) 

0 

 4 نوع)  4نوع گونه درختان (
،  500، 600، 700، 800، 900 تراکم جنگل (تعداد اصله در هکتار) 

400 ،300 ،200 ،100 
 10، 12،  14،  16،  18،  20 ارتفاع متوسط جنگل (متر) 

 
همچنان که پیش از این ذکر شد، هدف از این مقاله، بررسی 

ت برآورد  ل در دـق اع و تراکم جنـگ ارامتر فیزیکی ارتـف ـپ اثیر دو  ـت
ارتفاع جنگل با استفاده از سه روش مبتنی بر فاز، مبتنی بر دامنه 

و   1جدول طور که  از رو، همانو روش ترکیبی است. از این  

3 Range Resolution 
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ــایر پارامترها در تمامی دادهرمیب 2  جدول هاي  آید، مقادیر س
بیه ازي ـشده ثابت در نظر گرفته ـشده ـش اـست و تنها دو پارامتر ـس

چنین، در تولید مجموعه اسـت. هم  مورد مطالعه تغییر داده شـده
اع متغیر،داده ا ارتـف ار، و    900ـعدد تراکم روي    ـهاي ـب ه در هکـت تـن

ه داده د مجموـع ل  در تولـی اع جنـگ دد ارتـف ا تراکم متغیر، ـع اي ـب ـه
ــده18روي   ــت. گونه درختان جنگل نیز در هر   متر تنظیم ش اس

ــلی انتخاب ریز یا  جنگلی برگدو مجموعه داده، نوعی درخت   فص
در توده   Lچنین، به دلیل نفوذ امواج راداري باند  اسـت. همشـده  

سـازي از این باند اسـتفاده شـده  هاي شـبیهجنگل، در تولید داده
است. به عبارت دیگر، نفوذ این امواج در پوشش گیاهی و در عین  
ــرفاً   ــیون صـ حال امکان انتخاب یک پایه به عنوان پایه پالریزاسـ

بب تمایز آن حجمی، ویژگ ت که ـس ر به فرد این باند اـس ی منحـص
تفاده آن در کاربردهاي    P  از باند ده و منجر به اـس (با نفوذ باال) ـش

دلیل به Pاست. به عبارت دیگر، در باند  برآورد ارتفاع جنگل ـشده  
ــتر   ه عنوان  نفوذ بیشـ د ـب اـن اهی، انتـخاب ـیک ـب امواج در توده گـی

رفاً حجمی با چالش یون ـص ت. در   پالریزاـس کل جدي مواجه اـس ـش
یگنال در توده جنگل در طول موج 6 بت به   L، تفاوت نفوذ ـس نـس

 دیگر باندها نمایش داده شده است.

 

 
در جنگل نسبت به   Lتمایز نفوذ سیگنال راداري باند  .6شکل 

 باندهاي با طول موج کمتر 
 

 
1 Single Look Complex 
2 Master 
3 Slave 

پایه پالریزاسـیون مختلط تک  4سـاز شـامل  خروجی شـبیه
به همراه عدد   3و پیرو  2) براي هریک از تـصاویر پایهSLC( 1منظر

هاي توصــیفی و  اي فایلو پاره  4موج قائم، فایل فاز زمین مســطح
که تصـاویر تولید شـده، نسـبت به تنظیمات اسـت. با توجه به این

رو، مرحله ثبت هندـسی تـصاویر  اند، از اینـشده  5هم ثبت هندـسی
د پیش ذف میپردازش دادهاز روـن ا ـح اتریس  ـه ـم د  تولـی ــود.  شـ

طح،     6پراکنش اویر پایه و پیرو و حذف اثر زمین مـس هریک از تـص
ــی در ـپاـیهمـقدـمه تولـید ـفاـیل ــت. بر ـهاي هـمدوسـ ـهاي ـپائولی اسـ

ه اـی ــده در ـپ د شـ ــی تولـی ادیر مختلط هـمدوسـ ــاس مـق اي  اسـ ـه
پالریزاســیون بردار پائولی، هر یک از ســه روش وارونگی ارتفاع، 

 سازي است.قابل پیاده

 

 نتایج و بحث - 3

ــل اصـ ایج ـح ه از روش  نـت اع ـب ه وارونگی ارتـف اـن ارـگ اي چـه ـه
 است.تفکیک اثر ارتفاع و تراکم درختان در ادامه آورده شده  

در   ارتفاع اثر    - 3-1 ارتفاع  برآورد  دقت  در  درختان 
 هاي وارونگیروش

متر شـامل  20تا    10ارتفاع، بازه ارتفاعی  تأثیربراي بررسـی 
ات   اـع تراکم    20و    18،  16،  14،  12،  10ارتـف ا  ـب ه   900متر  تـن

ــد. هم   درخت در هکـتار ـــبات  انتـخاب شـ چنین، در انـجام مـحاسـ
ه  اعی، دامـن ــل ـمدل رقومی ارتـف اضـ ــه روش تـف ه هر سـ مربوط ـب

ــیون   ــی حجمی و روش ترکیبی، پایه پالریزاسـ به   HVهـمدوسـ
ــد و فاز  عنوان پایه   ــرفاً حجمی در نظر گرفته ش ــیون ص پالریزاس

زمین مـسطح در روش تفاـضل مدل رقومی ارتفاعی بر اـساس پایه  
یون   طحی اندازه  HH-VVپالریزاـس رفاً ـس گیري به عنوان پایه ـص

ســري داده    6روش مذکور در از اعمال چهار شــد. نتایج حاصــل  
 است.  نمایش داده شده  7شکل سازي شده در شبیه

4 Flat Earth   
5 Coregister 
6 Scattering Matrix 

 L  باند Cباند   Xباند  
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ارتفاع محاسباتی براي هدف جنگل با تراکم ثابت و ارتفاعات متغیر با استفاده از الف) روش تفاضل مدل رقومی ارتفاعی، ب) روش دامنه  .7شکل 

اي همدوسی حجمی و ج) روش ترکیبی و د) روش سه مرحله  
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هاي  شود، تمامی دادهالف دیده می  7شکل گونه که در  همان
سـازي شـده، روش تفاضـلی مدل رقومی ارتفاعی، ارتفاع را شـبیه

کمتر از مقدار مـشاهداتی برآورد کرده اـست و دلیل این خطا عدم  
بر زمین  هاي انتخاب ـشده ـسطحی و حجمیتطابق مراکز فاز پایه

ــت.   ــش گـیاهی اسـ ه عـبارت دیگر، در روش زیرین و ـتاج پوشـ ـب
لی مدل رقومی ارتفاعی از پایه یون  تفاـض   HH-VVهاي پالریزاـس

هاي پالریزاســیون صــرفاً ســطحی و حجمی به عنوان پایه HVو  
تفاده می ود و فرض بر آن اـست که مرکز فاز پایهاـس هاي مذکور  ـش

اهی قرار دارد. این در حالی  بر سطح زمین زیرین و تاج پوشش گی
دـست آمده باالتر از ـسطح زمین اـست که قطعاً مرکز فاز زمینی به

ت آمده نیز پایین ش به دـس طح واقعی  و مرکز فاز تاج پوـش تر از ـس
تاج پوشــش گیاهی اســت. با این تفاســیر، روش مذکور همیشــه  

ـکه  ـچه مـطابق آنکـند.  تر از مـقدار واقعی برآورد میارتـفاع را ـپایین
شــود، نتایج روش اندازه دامنه همدوســی  ب دیده می7شــکل  در 

ســازي شــده بیانگر برآورد هاي شــبیهحجمی نیز در بیشــتر داده
توان در فرض  اســت و دلیل آن را میارتفاع بیش از مقدار واقعی  

کیبی نیز بـسته به ارتفاع میرایی ـصفر جـستجو کرد. نتایج روش تر
ج  6جنگل، رفتار متفاوتی را از خود نـشان داده اـست که در ـشکل 

متر،   14اـست. در این روش، در ارتفاعات کمتر از  نـشان داده ـشده  
ده   باتی کمتر از مقدار واقعی برآورد ـش ت و  مقدار ارتفاع محاـس اـس

ــده ــله    پس از آن به مقدار واقعی نزدیک ش ــپس مجددا فاص و س
توان چنین، بر اســاس مقادیر ضــریب تعیین میاســت. همفته گر

همبـستگی مقادیر محاـسباتی را با مقادیر مـشاهداتی مورد بررـسی 
هاي تفاـضل مدل  قرار داد. مقدار این ـضریب براي هر یکی از روش

ی حجمی و روش ترکیبی به  رقومی ارتفاعی، اندازه دامنه همدوـس
ــت با   ــریب تعیین 91/0و    89/0، 95/0ترتیب برابر اس . مقادیر ض

هاي یاد ـشده از گواهی آن اـست که ارتفاعات برآورد ـشده به روش
همبسـتگی مناسـبی با ارتفاعات مشـاهداتی برخوردار اسـت و به 
ــاهدات   ــبات با آهنگ تغییرات مش عبارتی، آهنگ تغییرات محاس

 خوانی دارد. هم

در شود که تغییرات ارتفاع جنگل به این ترتیب، مالحظه می
ــتفاده از روش ــده اثر برآورد ارتفاع با اس هاي پالریمتریک ذکر ش

ــاس اطالـعات ـفاز،  ـبه ــزایی دارد. در روش برآورد ارتـفاع بر اسـ سـ

، به عنوان HVو   HH-VVهاي  نما در پایهاستفاده از فاز تداخل
ــطحی و حجمی مد نظر قرار میپایه گیرد. بدیهی  هاي منتخب س

هاي منتخب سطحی و حجمی به است که هر اندازه مرکز فاز پایه
طح زیرین و تاج پوـشش جنگل نزدیک د، دقت  ترتیب به ـس تر باـش

برآورد مدل رقومی سـطحی متناطر با تاج پوشـش گیاهی و مدل  
طح  زمین باالتر خواهد رفت که منجر رقومی ارتفاعی متناطر با ـس

ــد. همچـنان ـکه در  ـبه بهبود دـقت برآورد ارتـفاع جنـگل خواـهد شـ
ـــکل   ــود، افزایش ارتـفاع جنـگل منجر ـبه الف مالحـظه می6شـ شـ

ــده ــت. با افزایش ارتفاع جنگل   کاهش دقت در این روش شـ اسـ
ال   ــیگـن ال نفوذ سـ ت   HH-VVاحتـم اـی ل و در نـه ه توده جنـگ ـب
ابد و مرکز فاز حاصــل از پایه ســطحی یســطح زیرین کاهش می

HH-VV  رو، اگر چه با  گیرد. از ایناز ســـطح زمین فاصـــله می
د  دانی نخواـه اوت چـن از حجمی تـف ل مرکز ـف اع جنـگ افزایش ارتـف

گیرد و  کرد، اما مرکز فاز پایه ـسطحی از زمین فاـصله بیـشتري می
ــد.   ــتر خواهد ش ــده و ارتفاع واقعی بیش اختالف ارتفاع برآورد ش

طاي برآورد ارتفاع جنگل با استفاده از روش دوم تقریبا با تغییر خ
جایی که در روش دوم، ارتفاع جنگل ارتفاع ثابت مانده است. از آن

به می رفاً حجمی محاـس ی ـص اس دامنه همدوـس ود، تعیین بر اـس ـش
ــت و خطا متاثر  دقیق پایه حجمی از اهمیت ویژه اي برخوردار اس

ــیون   ــد،  از این پایه پالریزاس اســت. همچنان که توضــیح داده ش
ــطحی، تغییر ارتفاع تاثیر چندانی در پایه حجمی  برخالف پایه س

رو، تغییر ارتـفاع ـتاثیر ـقاـبل توجهی در افزایش خـطا ـندارد و از این
ــته  ــت که افزایش ارتفاع، نداش ــت. با این حال باید توجه داش اس

برد و از فرض میرایی ـصفر در مـسیر نفوذ ـسیگنال را زیر ـسوال می
ا افزایش ارتـفاع میزان خـطاي برآورد نیز افزایش اـندکی را این رو ـب

جایی که در روش ترکیبی برخالف روش اول،  دهد. از آننشان می
آید و  دســت میفاز زمین مســطح بر اســاس الگوریتم متفاوتی به
شود، بنابراین، در صرفاً بر اساس یک پایه پالریزاسیون تعیین نمی

ایج نـهای ه آنـچه ـکه در نـت ــاـب ی خـطاي کم برآوردکردن ارتـفاع مشـ
هود نیـست. اما در مورد خطاي مربوط به  د، مـش روش اول دیده ـش
انتخاب پایه پالریزاســیون حجمی که روش دوم را نیز تحت تاثیر  

ــده و خـطاي مربوـطه در قرار می اثر شـ داد، روش ترکیبی نیز مـت
 شود.  نتایج نیز دیده می
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چه که در این بخش دیده شـــد، نبه طور کلی بر اســـاس آ
اثیر قرار  ت ـت ــدت تـح ه شـ ان دو فرض را ـب اع درخـت افزایش ارتـف

ــده بروز میمی اثیر آن در خـطاي ارتـفاع برآورد شـ کـند.  دـهد و ـت
فرض اول، مرکز فاز نزدیک به ســطح زمین در پایه پالریزاســیون  

HH-VV   است و فرض دوم میرایی صفر در امتداد نفوذ سیگنال
 است. 

د مالحظه  7اي که نتایج آن در شـــکل روش ســـه مرحلهدر 
شود، ارتفاع برآورد شده بیشتر از ارتفاع واقعی است. علت بروز می

ــرفاً حجمی   HVاین خطا دو فرض انتخاب پایه   به عنوان پایه ص
یگنال اـست. با توجه به  و نیز فرض میرایی ثابت در امتداد نفوذ ـس

ه ــه مرحـل ایج روش سـ لاي در برآورد انـت اع در جنـگ اي کم  رتـف ـه
 آورد. دست نمیارتفاع توفیق چندانی به

ه می ه بر روي مالحـظ ل اگر ـچ اع جنـگ ه افزایش ارتـف ــود ـک شـ
یون   تفاده از پایه پالریزاـس   HVتخمین مدل رقومی ـسطحی با اـس

ا   اع ـب اً بر برآورد ارتـف اع قطـع ا این تغییر ارتـف دارد، اـم دانی ـن اثر چـن
ــاـهداتی ــتـفاده از ـیک ـپاـیه مشـ اثر خواـهد    HH-VVـمانـند    اسـ

 گذاشت.

دقت    -3-2 در  درختان  تراکم  در    برآورداثر  ارتفاع 
 هاي وارونگیروش

ــی   أثیربراي بررسـ ازه تراکم از    ـت ا    100تراکم، ـب ه    900ـت تـن
متر، تغییر داده شـد. نتایج   18درخت در هر هکتار با ارتفاع ثابت  

ل از اعمال چهار روش مذکور در  بیه 9حاـص ري داده ـش ازي  ـس ـس
  است.نمایش داده شده  7شده در شکل 
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هاي  شود در تمامی دادهدیده می  8شکل  گونه که در  همان
سازي شده، روش تفاضل مدل رقومی ارتفاعی، ارتفاع را کمتر شبیه 

برآورد می مشاهداتی  مقدار  هماز  اندازه  کند.  روش  نتایج  چنین، 
رمز نشان  دامنه همدوسی حجمی و ترکیبی که به رنگ سبز و ق

هاي مختلف ارتفاع را ها با تراکماست، در تمامی نمونه  داده شده
جذر میانگین  اند. مشاهده نتایج  بیشتر از مقدار واقعی، برآورد کرده

روش سه )  مبین آن است که  RMSE(  1خطاي کمترین مربعات
 است. اي، نسبت به سه روش قبلی، تخمین بهتري را داشته  مرحله 

تفاضل مدل   روش  اشاره شد، در  این  از  پیش  همچنان که 
رقومی ارتفاعی، ارتفاع بر اساس اختالف مرکز فاز پایه حجمی و  

به  میسطحی  نفوذ  دست  میزان  جنگل  تراکم  افزایش  با  آید. 
روند مرکز فاز  یابد و انتظار میسیگنال در توده جنگل کاهش می

از سطح زمین فاصله بیشتري داشت باشد و سبب پایه سطحی  ه 
برآورد غیر دقیق از ارتفاع جنگل شود. از سوي دیگر، افزایش تراکم  

گیري مرکز فاز حجمی در نزدیکی باالي تاج پوشش  سبب شکل
شود که سبب بهبود دقت برآورد ارتفاع جنگل خواهد  گیاهی می

 شد.  

که با افزایش تراکم درختان،  نکته قابل تامل در این بررسی آن
ر نتایج  است.  دقت  یافته  کاهش  حجمی  همدوسی  دامنه  وش 

همچنان که پیش از این نیز عنوان شد در روش دامنه همدوسی  
کردن تابع ساختار، مقدار عددي میرایی صفر   ساده  حجمی براي

برابر  در نظر گرفته می تابع ساختار  به  شود می  1شود که منجر 
می انتظار  روش بنابراین،  و  حجمی  همدوسی  دامنه  روش    رود 

باشند. این  ترکیبی نسبت به تغییرات ساختار قائم جنگل، حساس  
نیز به خوبی نشان داده شده    7شکل  امر در نتایج ارائه شده در  

می مشاهده  که  همچنان  درختان است.  ارتفاع  افزایش  با  شود، 
ارتفاع   و  داده  دست  از  را  خود  اعتبار  صفر  میرایی  فرض  جنگل 

از خط   هر  ، که همان  y=18محاسباتی    9ارتفاع مشاهداتی در 
 گیرد.  است، فاصله می سازي شدهدسته داده شبیه 

اي، برآورد فاز زمین با استفاده از برازش  در روش سه مرحله 
خط همدوسی و با فرض همدوسی بیشینه در زمین زیرین جنگل 

 
1 Root Mean Squared Error 

رود در این روش فاز زمین با  آید، بنابراین، انتظار میدست میبه
دست  ه روش تفاضل مدل رقومی ارتفاعی بهدقت بهتري نسبت ب

آید. نکته مهم اینکه فرض میرایی صفر در امتداد نفوذ سیگنال با  
رود و سبب کاهش محسوس افزایش تراکم جنگل زیر سوال می

حجمی  همدوسی  دامنه  روش  از  استفاده  با  ارتفاع  برآورد  دقت 
مرحله می سه  روش  در  اما  مطرح شود.  ثابت  میرایی  فرض  اي 
گیرد شود که با تغییر تراکم، صحت فرض تحت تاثیر قرار نمیمی

 اگرچه طبیعتاً عدد میرایی برآورد شده متفاوت خواهد بود.   

شود که با تغییر تراکم جنگل، بسته به این ترتیب مالحظه می 
گرفته شده   نظر  در  برآورد  براي  که  روشی  نتایج  به  دقت  است، 

ا که  است  بدیهی  بود.  خواهد  کردن متفاوت  فرض  ثابت  چه  گر 
خواهد  محاسبات  حجم  کاهش  سبب  میرایی  مانند  پارامترهایی 
شد، اما با پیچیده شدن شرایط هدف مورد مطالعه فرضیات این  

راحتی نقض می به  برآورد چنینی  به کاهش دقت  و منجر  شوند 
 خواهند شد.  

 گیري نتیجه  -4  

ــتـفاده از تکنـیک ا اسـ اري  ـهاي راددر برآورد ارتـفاع جنـگل ـب
ل مختلفی می ب  عواـم اـل ـق در  اً  دـت ه عـم د ـک ـــن اشـ د موثر ـب توانـن

اي زمین  ارامترـه ل و ـپ اي جنـگ ارامترـه ده، ـپ ــنجـن اي سـ ارامترـه ـپ
شــوند. در این مقاله، با هدف بررســی پارامترهاي  بندي میدســته

ل،   اع جنـگ ان در برآورد ارتـف اع درخـت ارامتر تراکم و ارتـف ـپ اثر دو 
تم مرسـوم بررسـی شـد. یکی از جنگل با اسـتفاده از چهار الگوری

ــرایط تنظیـمات اولـیه،  ــل، ـبا در نظر گرفتن شـ نـتایج مهم ـحاصـ
اس بودن الگوریتم ی حجمی و ترکیبی به حـس هاي دامنه همدوـس

ــد ـکه نـتایج  چنین،  تغییرات تراکم در جنـگل بود. هم مالحـظه شـ
روش ترکیبی در مقایســه با دو روش دامنه همدوســی و اختالف 
برخوردار اســــت و در  االتري  ـب ت  از دـق اعی  ارتـف رقومی  دل  ـم

ل ب بهتر جنـگ ه مراـت ایج ـب ت نـت اع و تراکم کمتر دـق ا ارتـف ایی ـب ـه
ـهاي ـبا تراکم متـفاوت،  خواـهد بود. اگرـچه روش ترکیبی در جنـگل

حال باید توجه  اي وارد شــد. با اینرحلهتر از روش ســه مضــعیف
داشـت که در این مطالعه پارامترهاي سـنجنده نظیر زاویه فرود و  
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ــزایی در میرایی دارـند ـثاـبت در نظر گرفـته طول موج ـکه اثر ـبه سـ
ده ت. هم ـش وم انتخاب اـس رفاً روش مرـس چنین، در این مطالعه ـص

یون   رفاً حجمی م  HVپایه پالریزاـس تفاده به عنوان پایه ـص ورد اـس
ــیون  ـکه، بهیـنهقرار گرـفت درـحالی ــازي انتـخاب ـپاـیه پالریزاسـ سـ

 .]8[سزایی دارد حجمی در انتخاب بهتر این پایه اثر به

هاي آتی، با تغییر  ها و بررسـیشـود در پژوهشپیشـنهاد می
سازي  هاي مختلف شبیهپارامترهاي سنجنده، زمین و جنگل، داده

ها بررســی شــود. بررســی اثر این پارامترها در انتخاب و نتایج آن
ــب براي اخذ داده   ــتراتژي مناسـ و انتخاب الگوریتم  وارونگی  اسـ

هاي  ســـزایی خواهد داشـــت. بدین ترتیب، شـــیوهارتفاع نقش به
ــب از هـمان ابـتدا از بین راه ـهاي مختلف، فیلتر خـطادار ـیا ـنامـناسـ

ده، با روش ازتري براي نیل به اهداف مورد نیاز، براي هاي همـش ـس
 شود.  انجام کار اقدام می
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