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 1...............................................................................هاي زاگرس در تهيه نقشه تراكم جنگل LISSIIIو  +ETMاي  هاي ماهواره داده تيارزيابي قابل

هاي  در تهيه نقشه تراكم جنگل LISSIIIو  +ETMاي  هاي ماهواره ارزيابي قابليت داده

  هاي قالجه استان كرمانشاه) جنگل :زاگرس (مطالعه موردي

  

  3، جواد سوسني2، شعبان شتايي*1روح اهللا پرما

  21/8/93تاريخ پذيرش:           12/8/92تاريخ دريافت: 

  

  چكيده

در تهيه نقشه تراكم تاج پوشش در  LISSIIIو  +ETMاي  سه تصاوير ماهوارهبه منظور ارزيابي و مقاي

و  Landsat7ماهواره  +ETMهاي  اي از تصاوير چندطيفي و پانكروماتيك سنجنده هاي زاگرس، پنجره جنگل

LISSIII  ماهوارهIRS-P6 هاي  هاي قالجه استان كرمانشاه انتخاب گرديد. پس از انتخاب نمونه از جنگل

هاي  شده و با استفاده از روش ها به روش نظارت بندي داده مي و مجموعه باندهاي مناسب، اقدام به طبقهتعلي

السطوح انجام گرديد. نتايج ارزيابي نشان داد كه  حداقل فاصله از ميانگين، الگوريتم حداكثر تشابه و متوازي

و براي  25/0% و  52، به ترتيب +ETMميزان صحت كلي و ضريب كاپا براي چهار طبقه تراكمي براي تصاوير 

و  3و همچنين طبقات  2و  1پذيري مناسب طبقات  بود. به دليل عدم تفكيك 32/0% و  LISSIII ،61تصاوير 

 46/0% و  75و  +ETMبراي  39/0% و  71با هم ادغام و مقدار صحت كلي و ضريب كاپا به ترتيب معادل  4

اصلي به دست آمد. باز بودن تاج پوشش و همچنين اختالط بازتاب خاك  با استفاده از باندهاي  LISSIIIبراي 

دهنده قابليت نسبتاً بهتر  تر گرديد. نتايج نشان و پوشش گياهي در اين منطقه مانع از دستيابي به نتايج مطلوب

باشد و انجام تحقيقات مشابه در مناطق مختلف و  مي +ETMدر مقايسه با  LISSIIIهاي سنجنده  داده

  گردد. هاي با قدرت تفكيك طيفي باالتر توصيه مي ستفاده از دادها

  

  هاي زاگرس جنگل ،تراكم ،تشابه حداكثر، ETM+، LISS III: مقايسه، هاي كليدي واژه

  

  

                                                           
1
  دانشجوي دكتري جنگلداري، دانشگاه لرستان، لرستان، ايران - 

  Email:   parma.rohollah@gmail.com * نويسنده مسئول: 
2
  دانشيار گروه جنگلداري، دانشگاه علوم كشاوررزي و منابع طبيعي گرگان، گرگان، ايران - 

3
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  مقدمه

هاي زاگرس از جمله مناطق مهم و  جنگل

باارزش منابع طبيعي كشور ايران است كه 

وسعتي بالغ بر يك پنجم سطح و جمعيتي 

د يك سوم جمعيت كل كشور را در خود حدو

هاي درختي و  جاي داده است. تعداد گونه

 2/5گونه، در سطح  190درختچه اي بالغ بر 

). 6ها وجود دارد ( ميليون هكتار اين جنگل

 مرتبط مختلف موضوعي اطالعات آوردن فراهم

 مديريت و ريزي برنامه گونه هر الزمه جنگل، با

 و احياء و حفظ دفه تا باشد مي جنگل پايدار

هاي  . جنگليابد تحقق جنگل در توليد استمرار

هاي ايران  زاگرس سطح قابل توجهي از جنگل

را تشكيل داده و به دليل با ارزش بودن از نظر 

حفاظت خاك وجلوگيري از فرسايش خاك 

نيازمند برنامه ريزي دقيق و كسب اطالعات به 

 هنگام از اين منابع مي باشند. از آنجا كه

بندي  هاي معمول جهت طبقه استفاده از روش

هاي زاگرس از نظر  تراكمي، در شرايط جنگل

شرايط پستي و بلندي و گستره زياد آن، با 

باشد. لذا  صرف وقت و هزينه زياد همراه مي

هايي كه اين امكان را با صرف  استفاده از روش

زمان و هزينه كمتر فراهم كند ضروري به نظر 

 هاي داده از استفاده طرفي زا). 1(رسد.  مي

در صورت كسب نتايج قابل  دور از سنجش

 و مفيد ،مرسوم و رايج هاي روش به نسبت قبول

 نحو به زيادي مطالعات در و بوده تر بصرفه

 به. است شده برداري بهره ها داده اين از خوبي

 منطقه هر در تراكم جنگل نقشه تهيه حال هر

 از مكاني اتاطالع تواند مي وسيع مقياس با

 نموده فراهم را گياهي منطقه پوششوضعيت 

 مطالعات جهت ضروري امر يك كه

 و جنگلي مختلف هاي تيپ 1يفيتوسوسيولوژ

 و بوده اي گونه پراكنش و تنوع تشخيص

 طرحها حفاظتي مهم هاياستراتژي از همچنين

امروزه تصاوير ). 26و  16، 14، 10( باشدمي

تفكيكهاي طيفي، اي زيادي با قدرت ماهواره

 مكاني، راديومتري و زماني متفاوت توسط

اي مختلف دريافت      هاي ماهوارهسنجنده

بكارگيري اين تصاوير براي  گردند.مي

منظورهاي مختلف نيازمند بررسي قابليتهاي 

باشد. داده هاي هاي مختلف ميآنها در زمينه

هاي و داده 7ماهواره لندست +ETM سنجنده

از جمله  IRS-P6ماهواره  LISSIIIسنجنده 

تصاويري هستند كه در زمينه هاي مختلفي 

قابليت آنها مورد بررسي قرار گرفته است. 

Amini (2006)  در ارزيابي سنجندهLISSIII 

ماهواره   +ETMو سنجنده  IRS-1Cماهواره 

هاي  و در بررسي تغييرات جنگل 7لندست 

شابه زاگرس و با استفاده از الگوريتم حداكثر ت

توانست جنگل و غير جنگل را از هم تفكيك 

هاي  نموده و به اين نتيجه رسيد كه داده

LISSIII  نسبت بهETM+  داراي قابليت

در  Shataee et al., (2007)بهتري هستند. 

تحقيقي جهت تعيين گستره جنگل در 

هاي گرگان، با استفاده از الگوريتم  جنگل

كه  حداكثر تشابه به اين نتيجه رسيدند

نسبت به  IRS-1Dماهواره  LISSIIIهاي  داده

ETM+  ماهواره لندست داراي قابليت بيشتري

هاي با استفاده از داده Saroei (1999)هستند. 

TMطبقه چهار ، جنگلهاي زاگرس را در 

 انبوه و انبوه نيمه تنك، تنك، خيلي تراكمي

                                                           
1
 - Phytosociology  
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 3...............................................................................هاي زاگرس در تهيه نقشه تراكم جنگل LISSIIIو  +ETMاي  هاي ماهواره داده تيارزيابي قابل

 و%  45 كلي صحتطبقه بندي نموده و به 

 ادغام از پس كه يدرس 25/0 كاپاي ضريب

 تراكمي طبقه 3 براي بندي طبقه ،3و 2طبقات

 45/0 كاپاي ضريب و%  70 كلي صحت و تكرار

با استفاده از داده  Saei (2003). شد حاصل

 طبقه 4 بندي طبقه اقدام به ،+ETMهاي 

 با%  71-100 و%  41-70 ،% 5-40 غيرجنگل،

تشابه نمود كه  حداكثر الگوريتم از استفاده

 75/0 كاپاي ضريب و%  83 كلي صحت انميز

 منظور به Thiefi (2006) .آورد دست بهرا 

 با جنگل پوشش تاج تراكمي طبقات تخمين

 آبخيز حوزه در ETM+ هاي داده از استفاده

 81 كلي صحت و برده بهره FCD مدل از هراز،

 Ahmadi .آمد دست به 65/0 كاپاي ضريب و% 

Sani (2005) سنجنده تصاوير از ASTER براي 

-25 ،% 5-10 تراكمي طبقه چهار بندي طبقه

 مريوان منطقه در%  50-75 و%  50-25 ،% 10

 كلي صحت دهنده نشان نتايج كه كرد استفاده

  .باشد مي 51/0 كاپاي ضريب و%  68

 Latifi et al.,  (2007) در ارزيابي قابليت

جهت تهيه نقشه  +ETMاي  هاي ماهواره داده

ظالم رود -ل در منطقه نكاطبقات پوششي جنگ

استان مازندران با ادغام باندهاي اصلي و 

پانكروماتيك و با استفاده از الگوريتم حداكثر 

% و ضريب كاپاي  67تشابه به صحت كلي 

بندي  در طبقهNaseri (2003)رسيدند.  43/0

هاي خشك و نيمه خشك  تراكمي جنگل

 كرمان، با استفاده از الگوريتم حداقل فاصله از

 3/0% و ضريب كاپاي  66ميانگين، صحت كلي 

در  Abdolahi (2008)را به دست آوردند. 

جهت  LISSIVو  +ETMمقايسه داده هاي 

طبقه بندي تراكمي جنگل هاي جوانرود استان 

كرمانشاه، اقدام به طبقه بندي چهار طبقه 

%)،  9-25%)، تنك ( 5-9تراكمي خيلي تنك (

%) نمود  50-75ه (%) و انبو 25-50نيمه انبوه (

كه به دليل عدم تفكيك پذيري طبقات خيلي 

تنك با تنك و همچنين طبقات نيمه انبوه با 

انبوه ، اين طبقات در هم ادغام و طبقه بندي 

براي دو طبقه تراكمي تنك و نيمه انبوه با 

استفاده از الگوريتم حداكثر احتمال تكرار 

 +ETM% براي  67گرديد و ميزان صحت كلي 

  به دست آورد. LISSIV% براي  79و 

 Roy et al., (1998)  تراكمي طبقه چهاردر 

 و%  80-60 ،% 60-40 ،% 40-20 ،% 20-10(

، TM هاي داده از استفاده باو  ) >%  80

 و بندي طبقه هند كننده خزان هاي جنگل

 Kumarند. آورد دست بهرا %  90 كلي صحت

et al., (2002)در تحقيقي جهت تهيه نقشه 

 1جوالي هاي حفاظت شده پوليان تيپ در جنگل

و  IRS1C – LISSIIIهند با استفاده از تصاوير 

Landsat TM متر،  20× 20هاي  و پالت

هاي خزان  هاي جنگلي هميشه سبز و تيپ تيپ

 Scott and كننده را از يكديگر تفكيك نمودند.

Stuart  (2004) هاي  در استفاده از دادهTM 

هاي جنوب  راكمي جنگلجهت تهيه نقشه ت

غربي آريزونا با استفاده از الگوريتم نزديكترين 

به اين نتيجه رسيدند كه بهتر است از  2همسايه

هاي مناطق  در مديريت جنگل TMهاي  داده

با  Günlü et al.,  (2008) .خشك استفاده شود

 هاي جنگل در هدف تهيه نقشه پوشش گياهي

 هاي داده از هسيا درياي شرقي ناحيه در و تركيه

 استفاده 7 لندست ماهواره +ETM هسنجند

                                                           
1
 - Puliyanjolai 

2
 - Nearest Neighbor 
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 صحت نشاندهندهنتايج آن تحقيق،  ند.نمود

 و بود اراضي پوشش براي 92%  كلي

 ETM+ سنجنده هاي داده كه كرد گيري نتيجه

 پوشش تعيين جهت قبولي قابل سطح در

در  Giri and Long (2014). هستند اراضي

جنوبي و  تهيه نقشه پوشش اراضي آمريكاي

طبقه بندي آن با استفاده از داده هاي لندست 

و ضريب كاپاي  89، ميزان صحت كلي 7%

را به دست آوردند و نتايج نشاندهنده  79/0

قابليت استفاده از اين داده ها در مديريت منابع 

طبيعي دارد.  با توجه به مطالب بيان شده، اين 

تحقيق به دنبال بررسي قابليت داده هاي 

در تفكيك طبقات  LISSIIIو  +ETMده سنجن

هاي زاگرس مي باشد. ضمن  تراكمي جنگل

اينكه هر دو ماهواره داراي تصاوير پانكروماتيك 

مي باشند و بررسي قابليت تصاوير ادغام شده 

چندطيفي با تصاوير پانكروماتيك به روش هاي 

متداول نيز از اهداف فرعي اين تحقيق محسوب 

 شود. مي

   

 ها مواد و روش  

 2110يش از منطقه مورد مطالعه با مساحتي ب

هاي قالجه واقع در استان  هكتار از جنگل

 تا 46° 18′ 05" طول جغرافيايي باكرمانشاه 

 58′  42"و عرض جغرافيايي °46 ′22 18"

دامنه ارتفاعي و در  34° 01′ 26" تا °33

قرار دارد  متري از سطح دريا 1500 – 2000

قه بندي دومارتن كه بر حسب طب )،1(شكل 

منطقه مورد اقليم سرد و نيمه مرطوب دارد. 

ي است جنگل ،در وضعيت فعليمطالعه 

كه در اشكوب باال درختان و  ه،اشكوبدو

تر  هاي كوتاه ها و در اشكوب پايين بوته درختچه

قرار دارند. جهت كلي منطقه مورد از يك متر 

   مطالعه در دو جهت شمالي و جنوبي مي باشد.

             
  

  موقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران و استان كرمانشاه -1شكل
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 5...............................................................................هاي زاگرس در تهيه نقشه تراكم جنگل LISSIIIو  +ETMاي  هاي ماهواره داده تيارزيابي قابل

  اي:  هاي ماهواره داده

 ETM+ سنجنده هاي داده از تحقيق اين در

 رديف و 167 گذر شماره به 7 لندست ماهواره

 داده و 1381 ماه مرداد 7 تاريخ به مربوط 36

 به IRS-P6 ماهواره LISS III سنجنده هاي

 مهرماه 7 به مربوط 46 رديف و 65 گذر شماره

 در مكاني تفكيك اندازه. گرديد استفاده 1385

 متر 30 معادل ETM+ سنجنده طيفي باندهاي

 در همچنين و متر 15 معادل PAN باند در و

 5/23 معادل LISS III سنجنده طيفي باندهاي

 مي متر 8/5 معادل سفيد و سياه باند در و متر

 به +ETM  سنجنده 6 باند از اينكه ضمن. باشد

 برآورد در حرارتي هاي ويژگي كارايي عدم دليل

و همچنين اندازه  جنگل كمي هاي مشخصه

همچنين  .است نشده استفاده تفكيك بزرگ آن

 ArcGIS9.1 ،PCA در اين تحقيق نرم افزارهاي

Geomatica8  وIdrisi Kilimanjaro  استفاده

   شد.

  اطالعات زميني: تهيه

برداري  در اين تحقيق از روش نمونه

سيستمانيك در دو دامنه شمالي و جنوبي 

استفاده شد كه ابعاد شبكه آماربرداري به دليل 

تغييرات شديد فيزيوگرافي و همچنين تنوع 

ابعاد   متر تعيين گرديد. 450× 200اي،  گونه

متر بوده و مركز هر  60×  60قطعات نمونه 

ثبت گرديد و اطالعات  GPS استفاده ازپالت با 

هاي  نوع گونه، قطر برابر سينه تمامي گونه

سانتيمتر، قطر تاج در دو جهت  5/2بزرگتر از 

شرقي، ارتفاع درختان  -جنوبي و غربي -شمالي

شاهد و مشخصات فيزيوگرافي قطعات نمونه 

مثل شيب، جهت، ارتفاع از سطح دريا در 

 114در نهايت تعداد هاي آماربرداري ثبت و  فرم

 قطعه نمونه پياده گرديد.

تعيين نوع طبقه تراكمي در نقشه واقعيت 

  زميني:

هاي مورد مطالعه به دليل ناچيز بودن  در جنگل

توان از اين  قطر برابر سينه درختان نمي

مشخصه در تعيين نوع طبقه تراكمي بهره برد 

). با مدنظر قرار دادن اين مطلب كه بازتاب 21(

اي مربوط  ثبت شده توسط تصاوير ماهواره عمده

باشد، از مشخصه درصد تاج  به تاج پوشش مي

پوشش استفاده شد كه بدين منظور با محاسبه 

هاي مختلف و  درصد تاج پوشش براي گونه

محاسبه درصد فراواني آنها در قطعات و ميزان 

ها، طبقه تراكمي در هر  غلبه تاج هر يك از گونه

گرديد. در اين تحقيق بر قطعه نمونه مشخص 

ها و مراتع و  اساس تعريف سازمان جنگل

آبخيزداري كشور طبقات تراكمي منطقه مورد 

%)، تنك 5-9مطالعه در طبقات خيلي تنك (

%) و انبوه  26-50%)، نيمه انبوه ( 25-10(

برداري  ).  نقشه 3%) تفكيك شدند ( 75-51(

براي  GISاي در محيط  واقعيت زميني نمونه

اي به فرمت رستري  اهنگي با تصاوير ماهوارههم

  متر تبديل گرديد.  5و با ابعاد پيكسل 

هاي  بررسي كيفيت راديومتري و هندسي داده

  اي:ماهواره

آگاهي داشتن از وضعيت هندسي و راديومتري 

هاي مورد استفاده قبل از بكارگيري آنها  داده

 ريتصاو نيبنابرابسيار ضروري به نظر مي رسد. 

 رينظ يومتريراد يلحاظ وجود خطاها از

ها توسط  حاصل از عدم ثبت داده يخطاها

 ونيبراسياز كال يناش يها، خطاها سنجنده

، ينابرابر آشكارسازها همانند راه راه شدگ
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 يو خطاها يجو طياز شرا متأثر يخطاها

 يناش يخطاها نيو همچن يتوپوگراف حاصل از

يش از طريق نما ت مختلفادر جه ياز نورده

  . قرار گرفتند بررسي تصوير مورد 

با توجه به اينكه بخشي از خطاهاي هندسي 

هاي ماهواره اي در مراحل آماده سازي و  داده

هاي كنترل زميني  ها در ايستگاه پردازش داده

تصحيح مي شوند اما الزم است به منظور زمين 

مرجع نمودن آنها با يك مرجع زميني (نقشه يا 

هاي تطابق  ازطريق روش مجدداًها  تصوير)، داده

جهت از بين بردن تا حد ممكن تصحيح شوند. 

زمين  يك تصوير از ،تصاوير خطاي هندسي

منطقه مورد مطالعه مربوط  ETM+ مرجع شده

قبالً مورد تطابق هندسي كه  2002به ماه مي 

ضمن رفع اثر خطاي جابجايي ناشي از 

به عنوان مبنا  قرار گرفته بود  1توپوگرافي

و از طريق تطابق هندسي تصوير  استفاده گرديد

 مورد 3زميني گرفتن نقاط كنترلبا و  2تصوير با

در اين تحقيق از  .قرار گرفتند تصحيح هندسي

روش غير پارامتري چندجمله اي درجه دوم و 

الگوريتم نزديكترين همسايه استفاده گرديد و 

نقطه كنترل زميني  55با تعداد  +ETMتصاوير 

 48/0و  Xدر جهت محور 51/0برابر  RMSEو 

وير اتصزمين مرجع شدند.  Yدر جهت محور 

نيز از همان مبنا استفاده و  LISS-IIIسنجنده 

 RMSE با نقطه كنترل زميني و 34با تعداد 

جهت در  58/0و  Xدر جهت محور  67/0 برابر

Y به منظور يكسان  .زمين مرجع گرديدند

گيري  ونهسازي و استخراج بهتر اطالعات، نم

                                                           
1
 - Orthorectification 

2
 - Image to Image 

3
 - Ground Control Points 

متر  5تصوير معادل   مجدد با اندازه پيكسل

    اعمال گرديد.

  :ريتصاو پردازش

 پوشش خصوصيات بهتر يآشكارساز منظور به

 يمصنوع يباندها ،يبند طبقه جهت ياهيگ

 يرو بر مختلف يها پردازش  انجام با يمتعدد

 هيتجز ،شامل نسبت گيري ياصل يباندها

جاد يا و 5كپتسلد ليتبد ،4ياصل يها موءلفه

. شدند گرفته بكار وتهيه  6گياهي هاي شاخص

 تيقابل از توأمان استفاده منظور به نيهمچن

 ريتصو يمكان و يفيط چند ريتصاو يفيط

 و Pansharp روش دو به ادغام ،كيپانكرومات

IHS فرآيند در مقايسه و استفاده جهت 

  . صورت گرفت بندي طبقه

  ي:بند طبقه

 از درصد 25 تعليمي، يها نمونه انتخاب براي

 قطعات كل از طبقه تراكمي هر از نمونه قطعات

 انتخاب يتصادف صورت هب شده يآماربردار نمونه

طبقات تراكمي خيلي تنك، تنك، . دنديگرد

 20و  34، 42، 18نيمه انبوه و انبوه به ترتيب 

قطعه نمونه را شامل مي شود. بنابراين تعداد 

بقات تراكمي به نمونه هاي تعليمي براي اين ط

 باقطعه نمونه مي باشد.  5و  9، 11، 5ترتيب 

 يبرا شده استخراج يفيط يها نشانه از استفاده

 ،استفاده مورد يباندها در طبقه تراكميهر

 كيتفك شاخص ازبا استفاده  باندها نيتر مناسب

. ندديگرد انتخاب شده تبديل 7ييواگرا يريپذ

 ردمو در بخصوص باندها تقليل و پردازش

 ترين جدي از يكي باال باندهاي تعداد با تصاوير

                                                           
4
 - Principal Component Analysis 

5
 - Tasseled Cap Transformation 

6
 - Vegetation Index 

7
 - Transformed Divergence 
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 خواهد بندي طبقه براي پردازش پيش مراحل

 به كه اي قاعده اساس برهمچنين  .)15(بود

 تعداد رفتن باال با است مشهور  1يوزه قانون

 سير بندي طبقه دقت خاص حد يك از باندها

). عالوه بر باندهاي 12(داشت خواهد نزولي

في و پانكروماتيك) از مجموعه (چند طي اصلي

باند به عنوان  7باندهاي ايجاد شده تعداد 

باندهايي كه بر اساس معيار واگرايي تبديل شده 

طبقات تراكمي در آنها داراي بيشترين 

معيار فوق  .پذيري بودند، انتخاب شدند تفكيك

ها در يك  باند كمترين اختالف را براي جفت

 انتخاب زا پسگيرد.  مجموعه در نظر مي

 اساس بر بندي طبقه به اقدام باندها نيبهتر

%)، تنك  5-9چهار طبقه تراكمي خيلي تنك (

-75%) و انبوه ( 25-50%)، نيمه انبوه ( 25-9(

. ارزيابي گرديد تشابه حداكثر الگوريتم با %) 50

درصد قطعات  75صحت نتايج با استفاده از 

نمونه صورت گرفت و جدول خطا تشكيل 

  گرديد. 

به نتايج بررسي تفكيك پذيري طبقات  ها توجب

 دو بين پذيري تفكيك بودن پايينمبني بر 

طبقه خيلي تنك و تنك و همچنين طبقات 

نيمه انبوه و انبوه با هم، اين طبقات با يكديگر 

بندي براي دو طبقه خيلي تنك  ادغام و طبقه

 25-75%) و نيمه انبوه تا انبوه ( 5-25تا تنك (

به منظور بهبود نتايج . رديدگ تكرار %)

بندي و همچنين افزايش توان تفسير  طبقه

ها و با توجه به ابعاد تبديل شده  بصري داده

 7×7با ابعاد  2ها از فيلتر نما متر پيكسل 5×5

 جينتا سهيمقا جهت نهايت دراستفاده گرديد. 

                                                           
1
 - Hughes 

2
 - Mode 

 با مورداستفاده ريتصاو يبند طبقه از حاصل

 يها روش و تطبقا در ينيزم تيواقع نقشه

 يبررس مورد آنها صحت زانيم ، شده گرفتهر كاب 

  .گرفت قرار

  

  نتايج 

پس از انجام تصحيح هندسي، با قرار دادن اليه 

وكتوري جاده روي تصوير موردنظر از صحت 

  انجام تصحيح هندسي اطمينان حاصل گرديد. 

 
باندهاي اصلي و مصنوعي مورد استفاده و  - 1جدول 

 4بندي  براي طبقه +ETMسنجنده  باندهاي انتخابي

  طبقه 2و 
  باندهاي انتخاب شده  مورد استفاده باندهاي

Ratio, DVI, NDVI, 

PVI, SAVI, 

MSAVI2, MSAVI1, 
TSAVI2, TSAVI1, 
WDVI, Brightness, 
Greenness, AVI, 

PCA1-6, PCA123, 

PCA457,  

Pansharp1-6, 

IHS123, ETM1 – 7, 

PVI, Greenness, 

TSAVI2, ETM1, 

ETM3, WDVI, 

NDVI 

 

چهار 

  طبقه

  

PVI, TSAVI2, AVI, 

DVI, PCA123, 

MSAVI2, NDVI 

دو 

  طبقه

 
باندهاي اصلي و مصنوعي مورد استفاده و  - 2جدول 

بندي   براي طبقه LISSIIIباند هاي انتخابي سنجنده 

 طبقه 2و  4

  باندهاي انتخاب شده  باندهاي مورد استفاده

Ratio, DVI,AVI, 

NDVI, PVI, SAVI, 

MSAVI2, 
MSAVI1, TSAVI1, 

TSAVI2,  WDVI, 

PCA1-6, PCA123, 

PCA457, 

Pansharp1-4, 

IHS123, Band 2-5 

PVI , AVI, DVI, 

NDVI, MSAVI2, 

TSAVI1, PCA45 

چهار 

  طبقه

Band3, Band4, AVI, 

PVI, NDVI, TSAVI2 

MSAVI2 
  دو طبقه

  

 از حاصل بازتاب مناطق نيا در نكهيا به توجه با

 اختالط باعث ياهيگ پوشش از ريغ يها دهيپد

 ياهيگ پوشش از حاصل بازتاب با يفيط
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 PVI، MSAVI2 مثل ييها شاخص از گردد يم

 استفاده اثرات نيا كاهش جهت در TSAVI2 و

 از استفاده با بندي طبقه نتايج بهترين. ديگرد

 سطح گرفتن نظر در و تشابه حداكثر الگوريتم

 هر براي باندي تركيب ترينبه و%  95 احتمال

 آورده 3و 2 لاشكا در ،دو طبقه تراكمي جنگل

  .است شده

  

طبقه تراكم با  بندي با چهار  ب) طبقه  +ETMطبقه تراكم با استفاده از سنجنده  بندي با چهار  الف) طبقه - 2شكل 

  LISSIIIاستفاده از سنجنده 
  

  بندي با چهار طبقه تراكمي جنگل: طبقه

بر اساس چهار مجموعه باندي شامل بندي  طبقه

هاي اصلي، باندهاي انتخابي، باندهاي  باند

 IHSو  Pansharpهاي حاصل از ادغام به روش

از هر دو سنجنده مورد استفاده و با اعمال 

بندي حداقل فاصله از  هاي طبقه الگوريتم

السطوح انجام  ميانگين، حداكثر تشابه و متوازي

خص گرديد كه شد. پس از ارزيابي صحت مش

بندي حداكثر  بهترين نتيجه مربوط به طبقه

  تشابه و با استفاده از باندهاي انتخابي بود. 

  :جنگل طبقه تراكمي دو با بندي طبقه

با توجه به نتايج تفكيك پذيري طبقات و 

طبقه، طبقات  4همچنين نتايج طبقه بندي با 

با هم ادغام  4و  3و همچنين طبقات  2و  1

بندي بر اساس چهار مجموعه  هگرديد و طبق

هاي اصلي، باندهاي انتخابي،  باندي شامل باند

 Pansharp هاي باندهاي حاصل از ادغام به روش

 با و استفادهاز هر دو سنجنده مورد  IHSو  

 از فاصله حداقل بندي طبقه هاي الگوريتم اعمال

 انجام السطوح متوازي و تشابه حداكثر ميانگين،

 دو هر يباندها يبرا يدبن طبقه نيا. شد

 مربوط نتيجه بهترين كه ديگرد انجام سنجنده

 از استفاده با تشابه حداكثر كننده بندي طبقه به

 در آن از حاصل نقشه كه بود اصلي باندهاي

  .است شده آورده 3 شكل
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طبقه تراكم با استفاده  بندي با دو  ب) طبقه  +ETMجنده طبقه تراكم با استفاده از سن بندي با دو  الف) طبقه - 3شكل 

  LISSIIIاز سنجنده 

  

هاي حاصله  نتايج حاصل از ارزيابي صحت نقشه

هاي مختلف با نقشه  بندي با طبقه از طبقه

اي طبقات و با استفاده از  واقعيت زميني نمونه

بندي كننده  هاي مختلف و با طبقه مجموعه

در جدول  +ETMنده حداكثر تشابه براي سنج

آورده  4در جدول  LISSIIIو براي سنجنده  3

  شده است:

  

  ETM +تصوير طبقه 2و  4بندي  طبقه براي كاپا ضريب و كلي صحت - 3 جدول

  ** چهارطبقه      *دو طبقه  باندهاي مورد استفاده

  صحت كلي و ضريب كاپا        صحت كلي و ضريب كاپا

  25/0% و  52  39/0% و  71  شش باند اصلي

  18/0% و  54  26/0% و  58  هفت باند انتخابي

  22/0% و  49  30/0% و  Pan sharp   67شش باند ادغام شده به روش 

  10/0% و  45  19/0% و  IHS 61  سه باند ادغام شده به روش
 

  LISSIII تصوير طبقه 2و  4بندي  هطبق براي كاپا ضريب و كلي صحت - 4 جدول

  چهارطبقه **      دو طبقه*  هباندهاي مورد استفاد

  صحت كلي و ضريب كاپا        صحت كلي و ضريب كاپا

  32/0% و  61  46/0% و  75  چهار باند اصلي

  35/0 و%  64  41/0% و  67  هفت باند انتخابي

  27/0% و 48  34/0% و  Pan sharp   72چهار باند ادغام شده به روش 

  11/0% و 33  31/0 % و IHS 64  سه باند ادغام شده به روش
  نيمه انبوه تا انبوه -دو طبقه: خيلي تنك تا تنك   *

  انبوه -نيمه انبوه -تنك -چهار طبقه: خيلي تنك **
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  گيري بحث و نتيجه

 و حفظ جهت مديريت و ريزي برنامه گونه هر

 هاي جنگل نظير حساس هاي اكوسيستم احيا

 بهنگام و صحيح اطالعات نيازمند زاگرس

 پيشين مطالعات از آمده بدست ايجنت. باشد مي

 از استفاده با ايران در راكمت نقشه تهيه در

 اين اهميت دهنده نشان ETM+ هاي داده

 اين در. است كوهستاني مناطق در مطالعات

 ETM+ سنجنده هاي داده قابليت نيز بررسي

 ماهواره LISSIII سنجنده و 7 لندست ماهواره

IRS-P6 هاي جنگل راكمت نقشه تهيه در 

 به توجه با. گرفت قرار ارزيابي مورد زاگرس

 جنگلي مناطق جزء مطالعه مورد منطقه اينكه

 منطقه هاي جنگل و شود مي محسوب زاگرس

 و خود، خاص نورپسندي سرشت دليل به

 داراي زادآوري مشكالت و تخريب مسايل

 از متفاوت و بوده سبك و تنك پوشش

 دليل همين به ،)5( باشد مي شمال هاي جنگل

 هاي پردازش و بندي طبقه از حاصل نتايج

 LISSIII و ETM+ سنجنده تصاوير مختلف

 با زاگرس مناطق در راكمت نقشه تهيه براي

 جهت تصاوير اين بندي طبقه از حاصل نتايج

. است متفاوت كشور شمال در راكمت نقشه تهيه

 تاج بودن باز و درختان پايين تراكم طرفي از

 تداخل آن تبع به و مناطق برخي در پوشش

 باعث زمينه، پوشش با خاك شديد طيفي

 به كاپا ضريب و كلي صحت ميزان تا گردد مي

 اينكه ضمن. يابد كاهش توجهي قابل مقدار

 اختالف باعث مختلف طبقات بين طيفي تداخل

 .گردد مي كلي صحت با كاپا ضريب بين زياد

 و تجزيه در اي ماهواره تصاوير بكارگيري از قبل

 و هندسي كيفيت ضروريست ها، ليلتح

. گيرد قرار بررسي مورد ها داده اين راديومتري

 و +ETM تصاوير در هندسي خطاهاي وجود

LISSIII تأييد را فوق مطلب تحقيق اين در 

پس از انجام تطابق هندسي و اعمال . كند مي

معادله درجه دوم روش چند جمله اي تصوير 

 و جاده رداريب اليه خوب انطباق با در تصوير،

 و مسيرها با GPS توسط شده برداشت نقاط

 از يافته، تطابق تصوير روي در متناظر نقاط

 اي ماهواره تصاوير هندسي درستي تصحيح

 از .گرديد حاصل اطمينان مطالعه مورد منطقه

 الگوريتم بندي، طبقه هاي الگوريتم مجموعه

 از بهتر را ها دهيپد تواند مي احتمال حداكثر

 اينكه ضمن. نمايد يبند طبقه ها تميالگور ريسا

 بندي طبقه در تحقيقات، و مطالعات اكثر در

 بندي طبقه هاي الگوريتم از اي ماهواره تصاوير

 به احتمال حداكثر كننده بندي طبقه كننده،

 الگوريتم ترين رايج و ترين دقيق عنوان

و  17، 11( است شده معرفي كننده بندي طبقه

استفاده توأمان از داده هاي ). از آنجا كه 18

چندطيفي و پانكروماتيك حاصل از دو روش 

بندي  در فرآيند طبقه IHSو Pansharpادغام 

شود ولي به  ها مي باعث بهبود قدرت مكاني داده

لحاظ قابليت تفسير رقومي، تصوير حاصل از 

ادغام براي جداسازي طيفي طبقات تراكمي 

هاي  داده امتياز چنداني نسبت به استفاده از

بندي در  اصلي ندارد. در كل صحت طبقه

تصاوير ادغام شده نسبت به تصاوير اصلي 

توان به  يابد كه از داليل اين امر مي افزايش نمي

اي يكسان از دو  تغيير ارزش رقومي در نقطه

تصوير تركيب شده و ناهمگني طيفي بيشتر در 

اين تصاوير نسبت به تصاوير اصلي اشاره نمود. 

ج ارزيابي نشان داد كه باندهاي ادغام شده نتاي
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باعث بهبود نتايج نشده و عمل ادغام تصاوير 

ها  تنها باعث افرايش توان تفسير بصري داده

در خصوص بهبود  Zhang (2004)گرديد. نتايج  

اي در طي  هاي ماهواره توان تفسير بصري داده

عمل تركيب نيز مؤيد همين مطلب است  

دن نتايج بكارگيري باندهاي ضمن اينكه بهتر بو

 IHSنسبت به  Pansharpادغام شده به روش 

از قابليت  Pansharpاين است كه در روش 

گردد  طيفي تمام باندهاي سنجنده استفاده مي

و باندهاي مادون قرمز مياني اول و دوم 

كه به ترتيب نقش اساسي در  +ETMسنجنده 

افزايش صحت كلي و تشخيص طبقات پوشش 

) در اين تركيب حضور دارند 24دارند (گياهي 

اين اشكال را دارد كه  IHSولي روش ادغام فن 

توان بكار برد كه انتخاب آنها  باند را مي 3تنها 

توان باندهاي مورد  به عهده كاربر است و مي

نظر را انتخاب كرد. اين مطلب به ويژه در مورد 

از اهميت  IRS-P6ماهواره  LISSIIIسنجنده 

باشد. در اين تحقيق، ميزان  وردار ميخاصي برخ

معيارهاي بيان صحت (صحت كلي و شاخص 

بندي شده نسبت به  كاپا) در تصاوير اصلي طبقه

هاي ادغام شده بيشتر است كه اين با نتايج  باند

  مطابقت داشت.  ,.Latifi et al (2007)تحقيق 

بندي نشان  مقايسه نتايج حاصل از طبقه

في طبقات باعث دهد كه همپوشاني طي مي

ها و كاهش دقت  بندي غلط پيكسل طبقه

گردد كه از داليل اين امر باز  بندي مي طبقه

ها و بازتاب زياد  بودن تاج پوشش در اين جنگل

باشد كه جهت كاهش ميزان اين  خاك مي

بازتاب با به دست آوردن معادله خط خاك 

 , PVIهاي گياهي مناسب نظير  شاخص

MSAVI2 , TSAVI2 نتايج حاصل د شد. ايجا

بندي باندهاي انتخابي نشان داد كه باند  از طبقه

مادون قرمز مياني جهت تشخيص طبقات 

پوشش گياهي قابليت بهتري دارد. مطابق با 

بندي چهار  در طبقه Abdolahi  (2008)نتايج 

طبقه، به دليل تراكم كم درختان و همچنين 

تشابه طيفي ايجاد شده ناشي از بازتاب خاك، 

پذيري بين دو طبقه خيلي تنك  ميزان تفكيك

باشد. ضمن اينكه در طبقات  با تنك پايين مي

نيمه انبوه و انبوه كه در ارتفاعات باالتر وجود 

دارند تشابه طيفي بازتاب تاج پوشش درختان 

باعث تداخل طيفي طبقات مذكور گرديد. به 

% و شاخص كاپاي  52دست آوردن صحت كلي

% و  61صحت كلي و  +ETMبراي  25/0

تواند  مي LISSIIIبراي  32/0شاخص كاپاي 

دليلي بر تداخل طيفي زياد بين اين طبقات 

باشد. در نهايت پس از ادغام طبقات خيلي تنك 

با تنك  و همچنين طبقات نيمه انبوه با انبوه و 

% و  71تكرار طبقه بندي، مقدار صحت كلي 

و صحت كلي  +ETMبراي  39/0ضريب كاپاي 

به دست آمد. در  LISSIIIبراي  46/0% و  75

 و كلي صحت مقدار بودن باالتر دليل كل

 تحقيق به نسبت تحقيق اين در كاپا شاخص

Naseri (2003) 66 با صحت كلي %، Saroei  

 تفاوت% ، مي توان  45با صحت كلي  (1999)

 تراكم همچنين و استفاده مورد باندهاي در

  . اشدب  مطالعه مورد منطقه در بيشتر

همچنين از داليل پايين بودن صحت كلي به 

 دست آمده در اين تحقيق نسبت به تحقيقات

Sivrikaya et al., (2006) 88 كلي صحت با  %

و %  92 كلي صحت با Günlü et al., (2008) و

Giri and Long (2014)  را  89با صحت كلي %

توان در وارد سازي برخي اطالعات مكاني  مي
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ي مربوط به شيب، جهت و ارتفاع نظير داده ها

به عنوان داده هاي كمكي به فرآيند طبقه 

بندي و نيز انجام تحقيقات فوق در توده هاي 

متراكم و نسبتا خالص جنگلي دانست. حال 

آنكه در تحقيق حاضر كه در مناطق نسبتاً نيمه 

هاي زاگرس انجام شده است  متراكم جنگل

پوشش  هايي غير از بازتاب حاصل از پديده

زدگي سنگي) سبب  گياهي (نظير خاك و بيرون

ايجاد ميزاني از اختالط طيفي پديده ها با 

گردد كه در  بازتاب حاصل از پوشش گياهي مي

پايين آمدن مقدار معيارهاي بيان صحت 

 متعددي مؤثر است. در كل عوامل بندي طبقه

 استفاده با جنگل بندي طبقه موفقيت ميزان در

 از يكي .هستند گذار تأثير اي رهماهوا تصاوير از

 مورد تصوير تركيب بهترين انتخاب عوامل اين

بطور كلي . باشد مي بندي طبقه براي استفاده

 مادون باندهاي گياهي پوشش نقشه تهيه براي

 مرئي باندهاي به نسبت نزديك و مياني قرمز

در اين تحقيق نيز . ارجحيت مي باشند داراي

بهتر بودن نتايج  همانطور كه مشاهده گرديد

طبقه بندي باند هاي اصلي نسبت به مجموعه 

باند هاي انتخابي، باندهاي حاصل از ادغام به 

و باندهاي حاصل از ادغام به  Pansharpروش 

را مي توان اين طور بيان نمود كه  IHSروش 

پردازش هاي اعمال شده نتوانستند تفكيك 

 . در مجموعپذيري بين طبقات را افزايش دهند

و با توجه به معيارهاي صحت كلي و شاخص 

گيري نمود كه  توان چنين نتيجه كاپا مي

واجد قابليت بسيار  LISSIIIو  +ETMهاي  داده

باال در تهيه نقشه تراكم پوشش گياهي با تعداد 

باشند  هاي زاگرس نمي طبقات زياد در جنگل

ولي براي تفكيك طبقات كلي داراي قابليت 

توان  گرس هستند و ميمتوسطي در مناطق زا

ها جهت نمايش اين طبقات بهره  از اين داده

جست. ضمن اينكه بر طبق نتايج به دست آمده 

 +ETMنسبت به  LISSIIIهاي  قابليت داده

جهت تفكيك طبقات مختلف جنگلي بهتر 

ها همراه با داده  باشد و استفاده از اين داده مي

 هاي شيب، جهت و ارتفاع به عنوان داده هاي

تر در  كمكي به منظور دستيابي به نتايج مطلوب

گردد. ضمن اينكه  مناطق مختلف پيشنهاد مي

باالتر بودن قدرت تفكيك طيفي و مكاني 

و همچنين  +ETMنسبت به  LISSIIIسنجنده 

همپوشاني طيفي بيشتر باندهاي اصلي سنجنده 

ETM+  مي تواند از داليل اصلي بهتر بودن

ر اين تحقيق د LISSIIIنتايج سنجنده 

داده هاي  مكاني تفكيك قدرت). 2باشد(

 موفقيت ميزان در ماهواره اي مورد استفاده

بنابر اين تحقيق،  .باشد مي موءثر بندي طبقه

 Ahmadi Saniنتايج حاصل از تحقيقات 

هاي با قدرت  مبني بر قابليت برتر داده (2005)

تفكيك مكاني باال در برآورد تاج پوشش را تاييد 

 مطالعات كه است ضروري جا اين درمايد. ن مي

 خاك اثرات كردن كم منظور به يشتريب

 صورت آميخته هاي گونه بندي طبقه و) زمينه(

 طور به مطالعاتي آينده در همچنين. گيرد

 بندي طبقه نتايج و شود انجام تواند مي همزمان

. دردگ مقايسه هم با 2مبنا پيكسل و 1پايه ءشي

 رقومي تصاوير از كه ودش مي پيشنهاد همچنين

 باالتر مكاني و طيفي هاي قابليت و ها ويژگي با

 تهيه نقشه ويژگي هاي كمي و كيفي منظور به

                                                           
1
 - Object Based  

2
 - Pixel Based  
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  .گردد مقايسه زميني هاي داده با و كرده استفاده مطالعه مورد منطقه گياهي پوشش
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