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 گستره جنگل در تهیه نقشه IRS-1D و 7های لندست  ارزیابی قابلیت تصاویرچند طیفی و ادغام شده ماهواره
 

 1 هادی معیری و3 شاهرخ جباری ارفعی،2سحر نجارلو ،1شعبان شتایی جویباری*

 جنگلداری،گروه ارشد یکارشناسآموخته  دانش2 جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروهاستادیار 1
 داره کل منابع طبیعی استان گلستانکارشناس ارشد جنگلداری، ا3،طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

 21/12/85 : ؛ تاریخ پذیرش10/12/84: تاریخ دریافت
 

 

 چکیده
 و ه نقشه گستره جنگلیتهدر  IRS-1D و 7لندست ماهواره ای چند طیفی و ادغام شده  قابلیت تصاویر منظور ارزیابی به 

ک یر پانکروماتیو تصاو IRS-Pan سنجنده ،IRS-LISS Ш یفیسنجنده چند ط ریاز تصاو یا ، پنجرهیکدیگر با هامقایسه آن
با استفاده از تصاویر . انتخاب گردید در استان گلستان ی کردکو جنوب شهرستانیها جنگل از +ETM سنجنده یفیو چند ط

ک با استفاده از تکنی.  شدندیح هندسیکسل تصحی پ35/0 ارتفاع منطقه با دقت کمتر از ی و مدل رقومینینقاط کنترل زم
ادغام و  ک همان سنجندهیر پانکروماتی هر سنجنده با تصویفیچند طر یواتصخودکار ادغام بر پایه خصوصیات آماری، 

تم ی نظارت شده با استفاده از الگوریبند طبقه. گردیدجاد یاک یر پانکروماتیتصو یک مکانی با قدرت تفکیفی چند طیریواتص
انجام و نقشه گستره همچنین بر روی تصاویر ادغام شده   هر ماهواره وچند طیفی اصلیر ی تصویبر روحداکثر احتمال 

منطقه اعم از ی ها جنگل صددرصد ینیت زمی، نقشه واقعی صحت طبقه بندیبه منظور بررس. ه شدی تهغیرجنگل منطقه/جنگل
ک ییه اورتوفتوموزای در ته.ه شدیته  منطقهیک رقومییاورتوفتوموزابا استفاده از تفسیر تلفیقی بر روی  دست کاشتطبیعی و 

 یر طبقه بندیوا صحت تصیبررس. گردید استفاده 1:40000اس ی اسکن شده با مقییعکس هوادیاپوزیتیو  قطعه 11از رقومی 
ر یجه و تصوین نتی بهتر72/0 یب کاپایو ضر درصد 5/89 یصحت کل با Pan و LissШر ادغام شده یتصوکه اد شده نشان د
از آنجا که فواصل . اند ه دادهیجه را اراین نتیتر فی ضع43/0 یب کاپایضر و درصد78 یا صحت کل بPan و ETMادغام شده 
 قدرت تفکیک مکانی با IRSر ادغام شده ماهواره یتصاو توان از یاد است، میران زی در ای از مناطق جنگلیی هوایعکسبردار

 مشخص استفاده ی زمانیها آن در شمال کشور و در دورهو ارزیابی و کنترل د نقشه گستره جنگل ی تولیبرا ،و طیفی مناسب
 . کرد
 
 .یبند  ادغام، طبقه،IRS-1D، 7تصاویر چند طیفی، لندست  نقشه گستره جنگل،: یدیکلهای  ه واژ1
 

                                                 
 shataee@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*

www.SID.ir
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 مقدمه
ریزی اصولی و مدیریت صحیح منابع  الزمه برنامه

 در اختیار داشتن اطالعات ها جنگلخصوص  طبیعی به
رات ییبا توجه به تغ.  در قالب نقشه استدقیق و به هنگام

د یر، تولی اخیها در سالها و تخریب جنگل  کاربریع یوس
رات آن در دوره یی روند تغیو بررس نقشه گستره جنگل

ق از ی دقینقشه ها.  استی مشخص ضروری زمانیها
ه یته های هوایی و تفسیر عکس یدانی میها ق روشیطر
 هصلاف یول. )1998ش صفت، یزارع و درو( شوند یم

صرف زمان و ، یی هوایها یعکسبردارن یب یزمانی طوالن
ر یتفسک و سپس ییها، موزا ح عکسی تصحیهزینه برا

های جنگلی  در مدیریت و کنترل عرصهرا  مسووالن ،نهاآ
 کند یجاب میااین امر  .با مشکالتی مواجه نموده است

و نه ی کم هزیها ه دنبال روشح بی صحیزیر  برنامهیبرا
ر ی به تصاویامروزه دسترس. د نقشه بودیع تولیسر

 طیفی  گوناگون از نظر قدرت تفکیک مکانی ویا ماهواره
 گستره یها د نقشهیامکان تول ،راریکت  و پوشش وسیعبا

تفسیر با انجام در اسرع وقت  را یاهیجنگل و پوشش گ
ده نمو فراهم یبند طبقهات ی عملیری و به کارگیرقوم
 . است

در  زیادیمختلفی و های  از تصاویر ماهوارهتاکنون 
  گردیده استموارد تهیه نقشه گستره جنگل استفاده

این . )1996 ؛ شتایی،2004 درویش صفت و همکاران،(
های متفاوتی از نظر قدرت تفکیک  تصاویر دارای قابلیت

باشند که انتخاب  مکانی، رادیومتری و زمانی میطبفی، 
بررسی و .  مشکل نموده استآنها را در کاربردها دچار

های موضوعی  بندی پدیده مقایسه نتایج حاصل از طبقه
تواند  مختلف از جمله در تهیه نقشه گستره جنگل می

کمک زیادی به محققین نماید که در این تحقیق به بررسی 
 و سنجنده 7 ماهواره لندست +ETMتصاویر دو سنجنده 

LISS-III ماهواره IRS-IDستره جنگل  در تهیه نقشه گ
 .پرداخته شده است

 همانند ینی منابع زمی از ماهواره هایاریبساز سویی 
SPOT ،IRS، Landsat 7 و IKONOSر ی هم تصاو

ر ی باال و هم تصاویک مکانیک با قدرت تفکیپانکرومات
تر از  نیی پایک مکانی با قدرت تفکی چند باندیرنگ

فاده از استبا  .کنند ید میتول ک خودیر پانکروماتیتصاو
 با یفی چند طیریتصاوتوان  می ادغاممؤثر  یها روش
. نمودد ی تولکیر پانکروماتیک تصوی یات هندسییجز

 یخصوص برا بهر را ی تصاویادغام کاربرد دورسنج
ش یافزا ییای اطالعات جغرافیها ستمیاستفاده در س

ر بهتر صورت ین تصاوی ایطبقه بندن یهمچن ،دهد یم
 ژانگ، ،2004و همکاران، ش صفت یدرو( ردیگ یم

 یریواجاد تصی ایبراد ادغام ی جدیها در روش ).2004
اعم از ( یر رنگی از تصوییباندها کمتر، ی رنگیبا خطا

شوند که با  یدر ادغام شرکت داده م )یا مصنوعی یعیطب
  داشته باشندی همپوشانیفیاز نظر طک یباند پانکرومات

روش (  رنگهای مبتنی بر روش ).2002ش صفت، یدرو(
 همانند(های آماری  ، روشHIS) تبدیل فضای رنگ

PCA (های عددی  و روش) مانند روش مبتنی بر پاسخ
باشند در این تحقیق  های متداول ادغام می از روش) طیفی

حفظ خصوصیات طیفی دلیل  به 1 ادغام خودکاراز روش
بارزترین عنوان یکی از  هبندی ب در فرآیند طبقهها  پدیده

). 2004 ژانگ،(استفاده گردید این روش ادغام ویژگی 
ها بکار گرفته   این روش برای ادغام برای همه دادهبنابراین

شده و در نتیجه مقایسه نتایج آنها با شرط یکسان بودن 
  .روش ادغام انجام گرفته است

بندی امری  ارزیابی صحت نتایج حاصل از انجام طبقه
های  ای در زمینه وارههای ماه ضروری در استفاده از داده

های   از طریق دادهارزیابی صحت عموماً. باشد مختلف می
ای  صورت صددرصد و یا نمونه هواقعیت زمینی و ب

دلیل هزینه بر  در بسیاری از موارد به. گیرد صورت می
های هوایی  بودن و عدم فرصت کافی در تهیه آن از عکس
 شتایی،( ددگر برای تهیه نقشه واقعیت زمینی استفاده می

2003 .( 
ر یواتصت یقابل بر آن است تا ی سعین بررسیدر ا
 یبرار ادغام شده یخصوص تصاو  مختلف و بهیا ماهواره

                                                 
1- Pan Sharp  
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ه یتهج آن با نقشه یسه نتایمقاو  جنگل سترهگ د نقشهیتول
  . ن گرددییتع  منطقهیرقوم کییر اورتوفتوموزایتفس شده از

 
 ها  و روشمواد

ای به  در این بررسی پنجره :مورد استفاده یها داده
 LISSهای سنجنده   کیلومترمربع از داده295مساحت 

Ш1 و سنجنده Pan2  ماهوارهIRS-1D مربوط به خرداد 
 ماهواره لندست +ETMهای سنجنده   و داده1382سال 

 مورد 3 به صورت مداری1380 مربوط به فروردین سال 7
 LISSیرقدرت تفکیک مکانی تصاو. استفاده قرار گرفتند

Шو Panقدرت تفکیک باند . متر بود 5  و5/23ترتیب   به
 متر و قدرت ETM+ 25/14پانکروماتیک سنجنده 

، 1( تفکیک باندهای چند طیفی مورد استفاده این سنجنده
 .  متر بود5/28 ) 7 و 5، 4، 3، 2

های حاصل از  به منظور بررسی صحت نقشه
عکس اپوزتیو  قطعه دی11 ،ای بندی تصاویر ماهواره طبقه

و تولید نقشه اورتوفتوموزاییک برای تهیه  هوایی منطقه
 در عملیات تصحیح هندسی .  شدند اسکنواقعیت زمینی

                                                 
1-Linear Image Self Scanning Sensor 
2-Panchromatic Camera 
3-Orbit Oriented 

 و منطقه مدل رقومی ارتفاعاز  های هوایی دقیق عکس
  .نقاط کنترل زمینی استفاده شد

 295به مساحت منطقه مورد بررسی  :منطقه مورد مطالعه
 در دارد وقرار وده شهرستان کردکوی در محدکیلومترمربع 

 و عرض 54˚ 13′ 15″ تا 54˚00´ 13″ طول جغرافیایی
 . است واقع شده36˚ 46′ 38″ تا 36˚ 38′ 7″جغرافیایی

متر و حداکثر ارتفاع از سطح دریا در -20داقل ارتفاعح
باشد که با توجه به این میزان اختالف  متر می 2600حدود 

شی از پستی و بلندی ضروری ارتفاع تصحیح جابجایی نا
 و روستاهای مختلف، مزارع کشاورزی، ها شهرک. باشد می

 ی عمده منطقهها کاربری  جملهازاراضی جنگلی و مرتعی 
های تحت  امل جنگلش طبیعی های جنگل .است
. های حفاظتی و بخش اصالحی است برداری، جنگل بهره

 جنوبی، شیبو در  در شیب شمالی، جامعه راشستان
کاشت   دستهای  جنگل.اند جامعه بلوطستان مستقر شده

  که هکتار دارند600مساحتی بالغ بر در شمال محدوده، 
های زربین، سرو   با  گونه1365 و 1364اغلب در سال 

 اند ای، کاج بادامی، کاج بروسیا و گردو کاشته شده نقره
  ).2004 ،جباری(

 
 

 . موقعیت منطقه مورد مطالعه دراستان گلستان-1شکل 
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 روش تحقیق
 و استخراج نقشه واقعیت تهیه اورتوفتوموزاییک رقومی

منظور تهیه نقشه واقعیت زمینی   به: صد در صد1زمینی
دقیق و صددرصد از وضعیت و آخرین وسعت گستره 

عکسبرداری  دیاپوزیتیوهایجنگل در منطقه مورد مطالعه، 
 20 قدرت تفکیک مکانی و 1:40000 با مقیاس 1380سال 

اسکنر توسط ) dpi(  پیکسل در هر اینچ1240میکرون یا 
 .اسکن شدندبرداری کشور   سازمان نقشهفتوگرامتری

های مورد نظر هم از نظر زمانی با تصاویر مورد  عکس
استفاده مطابقت زمانی داشته و از نظر قدرت تفکیک 

با . اند مکانی برای تشخیص مرز جنگل قابل قبول بوده
سازی  استفاده از بهبود کنتراست از طریق یکسان

تصاویر اسکن تفاوت محسوس رنگ ، ها هیستوگرام عکس
 .بودند، برطرف گردید خط پرواز مختلف 3شده که از 

های رقومی شده در بسته  برای تصحیح دقیق عکس
 اطالعات کالیبراسیون ،OrthoEngineافزاری  نرم

شامل فاصله کانونی، مقیاس عکس و شعاع کره دوربین 
له های اطمینان که به وسی  نشانهمختصاتزمین همچنین 

گیرد،  کارخانه سازنده دوربین در اختیار کاربران قرار می
های اطمینان   دقیق نشانهثبت. مورد استفاده قرار گرفتند

شکیل سیستم و ت 2برای مشخص شدن نقطه اصلی
 یا  طور جداگانه برای هر عکسبهمختصات عکسی 

 .تصویر صورت گرفت
 دقیق 3در مرحله بعد به منظور زمین مرجع کردن

ا و از بین رفتن خطای جابجایی و تیلت، در روی ه عکس
 نقطه کنترل 9  تاx, y( 7( هر عکس مختصات مسطحاتی

 WGS84 و بیضوی مبنای UTMدر سیستم مختصات 
بدست  (DEM آنها که از) z( ی ارتفاعبه همراه مختصات

 متری 10های  آمده از طریق درونیابی منحنی میزان
ه بود، طقه استخراج شدمن) 1:25000های توپوگرافی  نقشه

 از تک تک ویر ارتواتصدر نهایت . مشخص گردید

                                                 
1- Ground Truth 
2- Principal point 
3- Géocode 

و  ساخته شد  با کمک مدل ارتفاع رقومی منطقهها عکس
  . ایجاد گردیدبرای کل منطقهها  عکس موزاییک

 با تفسیر هیبرید ،GISبا استفاده از امکانات محیط 
چشمی بر روی صفحه نمایشگر رایانه، نقشه واقعیت 

غیرجنگل از روی اورتوفتوموزاییک /ق جنگلزمینی دقی
  وGPSتهیه گردیدو با کنترل زمینی با استفاده از دستگاه 

برداشت نقاط و انتقال انها بر روی نقشه واقعیت زمینی 
این نقشه سپس به . صحت آن مورد تایید قرارگرفت

ساختار رستری در آمد تا در بررسی صحت طبقه بندی 
 .مورد استفاده قرار گیرد

 ابتدا در این تحقیق :ای تصحیح هندسی تصاویر ماهواره
 نقطه کنترل زمینی 50 با استفاده ازIRS-Pan تصویر

استخراج شده اورتوفتوموزاییک و مدل رقومی ارتفاع با 
 پیکسل، مورد تصحیح 18/0نهایی RMSE  خطای

هندسی ضمن حذف خطای جایجایی ناشی از پستی و 
 به LISSШ ی تصویرتصحیح هندس. بلندی قرار گرفت

 نقطه کنترل 58صورت تصویر به تصویر و با استفاده از 
 و مدل رقومی ارتفاع IRS-Panاستخراج شده از تصویر 

.  پیکسل انجام گرفت22/0 نهایی RMSEبا خطای 
 از روی +ETMتصحیح هندسی باند پانکروماتیک تصویر

 نقطه کنترل و مدل 45 با استفاده از IRS-Panتصویر 
 پیکسل 21/0 نهاییRMSE ارتفاع منطقه با خطای رقومی

 ، با +ETMباندهای چندطیفی سنجنده . انجام گردید
 نقطه کنترل استخراج شده از تصویر 39استفاده از 

پانکروماتیک این سنجنده و مدل رقومی ارتفاع با 
RMSE در نتیجه  . پیکسل تصحیح شدند35/0 نهایی

بلندی نقاط در تصحیح هندسی، خطای ناشی از پستی و 
 .   روی تصاویر تا حدود زیادی برطرف شد

 به منظور استفاده از :ای  تصاویر ماهواره4ادغام
های طیفی  تی و قابلPanهای مکانی تصاویر  قابلیت

تصاویر چند طیفی از تکنیک ادغام برای ایجاد تصاویر با 
قدرت تفکیک طیفی و مکانی مناسب استفاده شد و 

 هر ماهواره با تصاویر چندطیفی تصویر پانکروماتیک

                                                 
4- Fusion 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

از آنجا که نسبت قدرت . همان ماهواره ادغام شدند
شوند  ای که با هم ادغام می تفکیک مکانی تصاویر ماهواره

وانی و ( گذارند در کیفیت و وضوح تصویر نهایی تأثیر می
های تصویر  قبل از ادغام، ابعاد پیکسل) 2001 همکاران،

LISSШ های تصویر چندطیفی  پیکسل متر و ابعاد 5  به
ETM+ متر تبدیل شد تا تصاویری که با هم ادغام 15 به 

ها دارای  شوند از نظر قدرت تفکیک و تعداد پیکسل می
 . شرایط یکسانی گردند

در این تحقیق از تکنیک خودکار ادغام بر پایه 
این روش مانند ادغام .  استفاده شد1های آماری مشخصه

بهترین نتیجه را با ادغام باندهایی با مبتنی بر پاسخ طیفی، 
همپوشانی طیفی باندها . کند طول موج یکسان فراهم می
گردد و این امر از شروط  ها می منجر به همبستگی بین داده
برای ). 2002 درویش صفت،( موفقیت فرآیند ادغام است

 تصویر 3 و 2، 1، باندهای IRSادغام تصاویر ماهواره 
 ادغام و تصویری Panتصویر  با  LISS Шچند طیفی

در . چند باندی با قدرت تفکیک مکانی باال حاصل شد
  7 و5، 4، 3، 2، 1 از بین باندهای +ETMمورد تصویر 

راهنمای (  ادغام گردیدندPan با باند 4 و 3، 2باندهای 
 ).Geomatica ،2003 افزار نرم
منظور تهیه نقشه گستره جنگل در محدوده   به:2بندی طبقه
د بررسی و مقایسه تصاویر چند طیفی و تصاویر ادغام مور

شده و نقش تصاویر ادغام شده در تهیه نقشه گسترش 
اعم ( های تعلیمی در قالب دو کالسه جنگل جنگل، نمونه

ر و غیرجنگل بر روی تصوی) کاری شده از طبیعی و جنگل
با استفاده از . با پراکنش و اندازه مناسب انتخاب شدند

های تعلیمی و همچنین بررسی  طبقه بندی بر روی نمونه
های تعلیمی از صحت انتخاب مناسب  هیستوگرام نمونه

پذیری طبقات  بررسی تفکیک. ها اطمینان حاصل شد نمونه
غیر جنگل با استفاده از معیار باتاچاریا و واگرایی  جنگل و

صورت گرفت و مشخص گردید که این دو طبقه دارای 

                                                 
1- Statistics -Based Fusion 
2- Classification 

های مورد استفاده  پذیری مناسبی برروی داده تفکیک
 . باشند می

بندی با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال  طبقه
 شتایی،(بندی کننده  ترین طبقه متداول ترین و عنوان رایج هب

برروی تصاویر هر یک از ) 2002 رفیعیان، ،2003
های باندی چند طیفی اصلی و همچنین تصاویر  مجموعه

در مرحله . ها صورت گرفت ادغام شده هر یک از ماهواره
صورت ماسک مشخص شده و از  بعد مناطق ابری به

 به منظور 5×5فیلتر نما با ابعاد . بندی حذف شدند طبقه
بندی شده اعمال  ها برروی تصاویر طبقه حذف تک پیکسل

 .گردید
منظور مقایسه نتایج حاصل از  به :ارزیابی صحت

بندی رقومی تصاویر بکارگرفته شده با نقشه واقعیت  طبقه
زمینی به دست آمده از ارتوفتوموزاییک منطقه، بررسی 

بندی با استفاده از نقشه واقعیت زمینی  صحت طبقه
  .  غیرجنگل صورت گرفت/جنگل
بندی  این بررسی نشان داد برای ادغام و طبقه :نتایج

تهیه نقشه برای ای، همچنین   آمیز تصاویر ماهوارهموفقیت
های هوایی و  ت زمینی مناسب از فتوموزاییک عکسیواقع

بندی گستره جنگل  در نهایت مقایسه نتایج حاصل از طبقه
 رفع خطاهای موجود در تصاویر ،با نقشه واقعیت زمینی

 . های هوایی ضروری است عکس ای و ماهواره
های موجود در  وجاج اع، تصحیح ارتوفرآیند

 را که ناشی از موقعیت دوربین، های هوایی عکس
 و خطاهای سیستماتیک است از بلندیجابجایی پستی و 

 و اورتوفتوموزاییک حاصل از آنهااین تصاویر . برد  بین
 درستی نشان به Y و X سطح زمین را در جهت عوارض

 ).2 شکل( ادندد می
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 . متر است2000 ارتفاع منطقه حدود ، محل اتصال دو تصویرتصحیح شده مجاور-2 شکل

 
های هوایی   تهیه شده از عکسرتوفتوموزاییکاو

متری  از نظر پالنی ،1:40000پانکروماتیک با مقیاس 
یدی یکپارچه از مناطق وسیع ایجاد دنسبتاً دقیق است و 

 )3شکل (  تهیه نقشه گستره جنگلیجه برایدر نت. کند می
 استهای جنگلداری مناسب  جهت کاربرد در طرح

 ).2004نجارلو، (

از آنجا که در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای از 
 استفاده شده بود، نقاط DEMنقاط کنترل زمینی دقیق و 

متناظر در روی تصاویر، مختصات صحیح و مشابه 
اضافه کردن عارضه خطی جاده بر روی . یکدیگر داشتند

ویر نشان داد عملیات تصحیح هندسی به خوبی تصا
 ). 4شکل (صورت گرفته است 

 

 
 .رجنگلیغ/  جنگلینیت زمی نقشه واقع-3شکل 

      
  

 
 
 
 

 
 
 

 . IRS-Pan) الف.  بررسی تطابق هندسی تصاویر مختلف با استفاده از الیه خطی جاده بر روی تصاویر-4شکل 
 .+ETM) 2,3,4( ترکیب باندی) جLiss Ш) 3,2,1( باندی ترکیب) ب

جنگل
 غیرجنگل

بالف

ج
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ویری رنگی با قدرت اعملیات ادغام باعث ایجاد تص
تفکیک مکانی باال از منطقه شد و دیدی واضح تر ایجاد 

 یها و تفاوت پوششکه عوارض خطی  طوری به. کرد
برروی چنین تصاویری .  بودندمشخصبه وضوح  یاهیگ

فیقی می توان نقشه پوشش گیاهی و با استفاده از تفسیر تل
 ).5شکل (نقشه عوارض گوناگون را تهیه کرد 

نتایج حاصل از بررسی صحت طبقه بندی با استفاده از 
ترین  ترین و دقیق الگوریتم حداکثر احتمال به عنوان رایج

های مختلف مناطق جنگلی  بندی کننده در تهیه نقشه طبقه
 .  آورده شده است1در جدول 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ). 4،3،2( با ترکیب باندی+ETMتصویر) الف.  مقایسه جزییات در تصاویر چند باندی و ادغام شده-5شکل
 .Liss Ш-Panتصویر ادغام شده ) د). 1،2،3(  با ترکیب باندیLISS Шتصویر )  جETM-Panتصویر ادغام شده  )ب

 
 .استفاده از الگوریتم حداکثر احتمالغیرجنگل با / بندی جنگل  نتایج ارزیابی صحت طبقه-1 جدول

 صحت تولید کننده
 )درصد(

 صحت کاربر
 )درصد(

 ضریب کاپا کالسه
 صحت کلی

 )درصد(
 تصاویر

 جنگل 87 1/90
 غیرجنگل 4/65 3/58

503/0 82 ETM+ 

 جنگل 5/87 7/82
 غیرجنگل 9/53 63

 Pan با +ETM ادغام  78 433/0

 جنگل 9/89 2/92
 غیرجنگل 3/74 5/68

623/0 3/86 LissШ 

 جنگل 93 93

 غیرجنگل 79 5/78
 Pan با -LissШ ادغام 5/89 72/0

ب الف

جد

ادغام

ادغام
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 گیری و بحث نتیجه
های هوایی منطقه و تصاویر  تصحیح دقیق عکس

ای از چند سنجنده متفاوت برای ادغام و سپس  ماهواره
بندی، موجب از بین رفتن خطاهای گوناگون موجود  طبقه

انند خطای جابجایی پستی و بلندی و خطای در تصاویر م
این امر از نظر قرار .  پیکسل شد5/0تصحیح کمتر از 

گیری نقاط در محل صحیح خود و انجام مقایسه برای 
بندی از اهمیت خاصی برخوردار  بررسی صحت طبقه

 . است
های گستره جنگل نشان داد تصویر     بررسی صحت نقشه

 درصد 5/89ت کلی  با صحPan و  LISSШادغام شده
 بهترین نتیجه و تصویر ادغام شده 72/0و ضریب کاپای 

ETM+ و Pan و ضریب درصد 78 با صحت کلی 
 ).6شکل ( اند ترین نتیجه را ارایه داده  ضعیف43/0کاپای 

نتایج این تحقیق نشان داد که تصویر ادغام شده 
LissШ و Pan ماهواره IRS-1D به دلیل استفاده از 

 5( خوب تصویر پانکروماتیک  مکانی نسبتاًقدرت تفکیک
و تشخیص بهتر مرز دقیق گستره جنگل از قابلیت ) متر

کاهش . باشد خوبی برای تهیه نقشه جنگل برخوردار می
بندی رقومی  صحت کلی نقشه جنگل حاصل از طبقه

 با +ETMتصویر ادغام شده باند پانکروماتیک تصویر 
، ناشی از +ETMباندهای چندطیفی نسبت به تصویر 

 و ETM-Panمحدود شدن باندها در تصویر ادغام شده 
 است که در 7 و 5در نتیجه از دست دادن دو باند 

محدوده مادون قرمز عمل می کنند و برای تفکیک 
. های جنگلی از غیرجنگلی بسیار مناسب هستند محدوده

بنابراین در تفکیک جنگل از غیرجنگل با استفاده از 
ای عالوه بر قدرت تفکیک مکانی مناسب،  تصاویر ماهواره

وجود باندهای مناسب هم دارای اهمیت و تأثیر گذار 
 .است

ترین عامل تولید خطا و کاهش صحت کلی و  اساسی
ضریب کاپا به بازتاب طیفی دامنه جنوبی منطقه مورد 
مطالعه و تداخل طیفی خاک آهکی و پوشش گیاهی کم 

ای قابل تفکیک نیست  هتراکم آن که بر روی تصویر ماهوار
در دامنه جنوبی تراکم کم درختان و تداخل . رددگ بر می

بندی رقومی مناطق   طیفی خاک و پوشش گیاهی بر طبقه
جنگلی از غیرجنگلی تأثیر گذارده و تولید خطا کرده 

های دامنه جنوبی منطقه مورد  در ضمن جنگل .است
لی در های کوچک غیرجنگ دلیل دارا بودن لکه مطالعه به

ای هستند و  درون خود، دارای حالت قطعه قطعه و حفره
بندی آن  تر شدن طبقه این عدم یکپارچگی باعث مشکل

در ) های غیرجنگل دلیل وجود مرزهای بیشتر با پدیده  به(
 ). 2002رفیعیان، ( گردد ای می تصاویر ماهواره

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 .یبا ماسک محدوده ابر LissШ-Pan شدهر ادغام ی تصوینقشه حاصل از طبقه بند -6شکل  
 

ماسک شده منطقه
 جنگل

غیرجنگل
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 IRSای  تصاویر ماهوارهنتایج این تحقیق نشان داد که     
در مقایسه با تصاویر با قدرت تفکیک طیفی مناسب نظیر 

 اگرچه از قدرت تفکیک طیفی +ETMتصاویر سنجنده 
بهتری برخوردار نیستند ولی با توجه به قدرت تفکیک 

ویر چند طیفی با تصاویر مکانی مناسب و ادغام تصا
پانکروماتیک برای تشخیص مرز گستره جنگل از طریق 

های مخلوط در بسیاری از مناطق  کاهش سطح پیکسل
بویژه در مناطقی که . مناسب و مفید خواهند بود

های مختلف در منطقه وجود  هایی با گونه کاری جنگل
توان از این تصاویر برای تفکیک مرز جنگل از  دارند می

 .یر جنگل استفاده نمودغ
تصاویر گیری نمود که   توان نتیجه طورکلی می هب

دلیل تکراری بودن، پوشش وسیع و امکان  ای به ماهواره
عنوان راه حلی مناسب  توانند به دسترسی در اسرع وقت می

جهت تهیه نقشه گستره جنگل و در سطوح باالتر، ارزیابی 
ره های  به خصوص در دوها جنگلو کنترل و پایش 

کار  گیرد، به زمانی که عکسبرداری هوایی صورت نمی
 . گرفته شوند

 دلیل این که در این تحقیق از یک روش تقریباً به
های چند  ها استفاده و نتایج آنها با داده مناسب ادغام داده

پیشنهاد طیفی با یکدیگر مورد مقایسه قرارگرفته است ولی 
های   دیگر روششود در کارهای تحقیقاتی دیگر از می

نها با یکدیگر مورد آمتداول ادغام نیز استفاده و نتایج 
 .مقایسه قرار گیرد
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Investigation on capability of multi spectral and fused LANDSAT-7 and 
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Abstract 

In order to assessing of capability of multi spectral and fused LANDSAT-7 and IRS-1D data in 
forest extent mapping a research was accomplished on the southern forests of the Kordkooy region 
located in the Golestan Province. In this research, the multi-spectral and panchromatic IRS-1D and 
ETM+ images (exceptional temporal band) has been used for forest expanse. The images were 
geometrically corrected and ortho rectified using GCPs and DEM with acceptable RMSe for each 
imagery. In order to use of spectral and spatial capabilities of different sensors images, multi-spectral 
images of each satellite were fused with panchromatic image of same satellite by the statistics-based 
Pansharp fusion technique. After selection of suitable training areas for forest/non-forest classes, the 
images were classified by maximum likelihood classification algorithm. The accuracy of classification 
results were assessed using a whole ground truth map that has been generated trough interpretation of 
digital orthophotomosaic and field check. The digital orthophotomosaic have been produced using 
eleven 2001's autumn aerial photos with 1:40000 scale. The camera parameters, fiducial marks, 
ground control points and digital elevation model has been used for ortho rectification of aerial photos. 
The results of accuracy assessment showed that using of fused images of IRS-Pan and LissШ data 
could better classified forest and non-forest areas than other images with 89.5% overall accuracy and 
0.72 Kappa coefficient. 
 
Keywords: Forest extend mapping; Multi spectral Landsat-7; IRS-1D; Fusion; Classification. 
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