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  چكيده

بـدين منظـور   .  زاگـرس اسـت  هاي جنگل تهيه نقشه تراكم برای ASTER اي ه ماهوارتصويرهای، بررسي قابليت پژوهشهدف اصلي اين    

 راه راه   مانندخطاهاي راديومتري   .  از منطقه مريوان واقع در استان كردستان، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند             ASTER سنجنده   تصويرهای

عمليـات  .  زير يك پيكسل انجـام شـد  RMSe همراه با رفع اثر پستي و بلندي با خطاي  ها هتصحيح هندسي داد. نشدديده  ها  هشدگي در داد  

هاي گياهي با كـاهش اثـر خـاك انجـام و بانـدهاي مـصنوعي         مختلف، شاخصهاي ي اصلي، نسبت گيري   ها  ه تحليل مولف  مانندبارزسازي  

 کمينـه بندي نظارت شـده        طبقه هاي   از خوارزمي  اي  ه ماهوار تصويرهای تجزيه و تحليل     برای. دندها وارد ش     در تجزيه و تحليل    بدست آمده 

 طبقـه مناسب با پراكنش خوب بـراي        ميهاي تعلي   نمونه.  شد گيری بهره فازي   بندي  طبقه احتمال و همچنين روش      بيشينهفاصله از ميانگين،    

 از  آمـده  بدسـت بـه منظـور بـرآورد صـحت نقـشه تـراكم             .  انجام شد  اي  هسه طبق  به دو حالت چهار و       بندي  طبقه. تهيه شدند تراكمي   های

بـاالترين صـحت    .  هوايي تهيه شد   هاي   از عكس  گيری بهره با   بررسیمنطقه مورد    کل، واقعيت زميني براي     اي  ه ماهوار تصويرهایبندي    طبقه

 اي ه سه کالسـ بندي طبقه درصد در ۵/۵۱ و ۵/۶۸ و اي هس چهارکالبندي طبقه درصد در ۷/۴۸ و   ۵/۶۵ ميزانكلي و ضريب كاپا به ترتيب به        

 مـشخص شـد کـه       های پيـشين   بررسیو  بررسی   نتايج اين    پايهبر  .  آمد   احتمال و با مجموعه شش باندي بدست       بيشينه كننده   بندي  طبقهبا  

تـرين   اصـلي , تـر  ي تنـک  ها  ه در طبق  به ويژه , اختالط طيفي پوشش گياهي زمينه و نيز سهم زياد خاک و پوشش زمينه در بازتاب ثبت شده                

  درصـد  ۵/۶۸ان داشت كه صحت كلييتوان ب ميکل در . باشد مي جنگلي با پوشش تنک     های منطقه در   ها   بررسیمشکل در انجام اين گونه      

بـه  ، نتيجـه    ي پردازش و تجزيه و تحليل انجام گرفتـه          ها  روش ها،   داده کل شده،   ياد درصد، با وجود مشكالت      ۵/۵۱و ضريب کاپاي کلي     
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  مقدمه

ـ  ي زاگرس در ا   هاي  جنگلبه دليل اهميت زياد      ز  ا ويژهران، ب
 ها  آنبهينه  نظر حفاظت آب، خاک و تنوع زيستي، مديريت         

 بهـره  در اثـر     هـا    اين جنگـل   بوم نظام . کند ميضرورت پيدا   

ي بي رويه در ساليان گذشته حـساس و شـکننده           ها   برداری
شــده و از نظــر تــراکم تــاج پوشــش در وضــعيت مطلــوبي  

بنابراين آگاهي از وضعيت تراکم تاج پوشـش بـه          . باشد مين
 بـرای  هـا   در ايـن جنگـل     مـي ي ک هـا   ه يکي از مشخص   عنوان

تهيه نقشه تراکم   . ددار اهميت   ها   آن گسترشحفظ، احياء و    
 کار ميداني بسيار پر هزينـه و وقـت گيـر            راهتاج پوشش از    

وري سنجش از دور بـا کمـک         فنا ز ا گيری بهرهلذا  . باشد مي
توانـد بـه     مي )۱( نگام ه  و به  گستردهي چند طيفي،    ها  هداد
 گذشـته  هـاي    بررسـی در  . ن يک راه حل مطـرح شـود       عنوا

  مکـاني  جداپـذيری  بـا انـدازه      اي  هي مـاهوار  هـا   هقابليت داد 
 +ETM  و١TMيهـا  ه سـنجند يهـا  ه از جملـه داد ميـانگين 

 بـه نـسبت    ولي تراكم    , بررسي شده است   ٣ماهواره لندست 2
ي هـا   ه زاگـرس موجـب شـده اسـت تـا داد           هـاي   جنگلكم  

 هـا   در تهيه نقشه تراكم اين جنگـل      از قابليت بااليي    يادشده  
ي با توان   ها  هبرخوردار نباشد و پيشنهاد شده است كه از داد        

 گيـری  بهـره تـر     بهتر و مناسب   هاي  روش  باالتر و  جداپذيری
 تـصويرهای  قابليـت    پـژوهش بنابراين در ايـن     .  )۸,۶( شود
 و   مکـاني  جداپـذيری  تـوان  با   ASTER4 سنجنده   اي  هماهوار
 زاگـرس مـورد     هـاي   جنگل نقشه تراکم     بهتر در تهيه   طيفي

  .بررسي قرار گرفت

  

  اه روش مواد و

  بررسیمنطقه مورد 

 هاي  جنگل هكتار در    ۳۳۰۰ گستره با   بررسیمنطقه مورد   
 مريـوان   نشهرسـتا شرق   كيلومتري   ۱۰و در فاصله     زاگرس

                                                 
- Thematic Mapper ١ 

- Enhanced Thematic Mapper ٢ 

- Landsat ٣  

‐ ٤ Advanced Spaceborne Thermal Emission and 
Reflection Radiometer  

ايـن منطقـه كوهـستاني بـوده        . )۱شـکل   ( واقع شده اسـت   
 Quercus)د بلـوط  زا وپوشش درختي غالب آن جنگل شاخه

spp.)باشد  مي.  
  

 در طول موج بررسی منطقه مورد اي ه تصوير ماهوار‐۱شکل 

  )b(و استان کردستان ) a(و موقعيت آن در ايران ) c(آبي 

  
  مواد

ــن  ــیدر اي ــنجنده   داده بررس ــاي س ــاهوارهASTERه   م
TERRA     مـورد تجزيـه    ۱۳۸۲ماه  مرداد   ۲۶مربوط به تاريخ

 VNIR٥ بانـد سه   مكاني   تفكيك اندازه   .وتحليل قرار گرفتند  
ـ پـنج    متـر و     ۳۰ برابـر    SWIR٦ باندشش   ، متر ۱۵برابر    دبان
TIR ۹( باشد مي متر ۹۰ برابر ٧( .  

 هـاي    عكـس  از ، واقعيت زمينـي     تهيه نقشه  برایهمچنين  
 مهـر   ۱۲  مربوط به تاريخ   ۱:۲۰۰۰۰ با مقياس     جديد هوايي

  .  شدگيری بهره ۱۳۸۳ماه 

                                                 
‐۵  Visible and  Near Infrared  

‐۶  Short Wave Infrared  

‐۷  Thermal Infrared  
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 بــا مقيــاس  کاغــذي منطقــهنگــاریعــوارض ي هــا هنقــش
ــر   ۱:۵۰۰۰۰ ــه ب ــز ک ــهني ــسپاي ــاي  عك ــال  ه ــوايي س  ه
 هندسـي تـصوير،     هـای   تـصحيح  برای،  اند  هبهنگام شد ۱۳۷۶

 گيـری  بهرهارتفاع و کارهاي ميداني مورد      رقومي  تهيه مدل   
 مختصات جغرافيايي   سامانه  داراي ها  هاين نقش . قرار گرفتند 

  . بودند۱۹۵۰اروپايي  مبناي با
  
  ها شرو

  ها هبررسي كيفيت و تصحيح هندسي داد

 هـای  تـك بانـدها و تركيـب       ديدن عينی  با   بررسیدر اين   
خطاهــاي راديــو  VNIR و  SWIRرنگـي مختلــف بانـدهاي   

.  تکراري بررسي شـدند  هاي   وجود سطر و ستون    مانند متري
 ي پيكسل ۸۰×۱۰۰ با جدا كردن يك پنجره       Stripingخطاي  

 ۴۰×۵۰ و يـک پنجـره       VNIR باندهاي اصـلي     تصويرهایاز  
 اي ه از منطقـــSWIR بانـــدهاي  تـــصويرهای از يپيكـــسل
خطـاي  . بررسـي شـد    ميصورت ک ه  ب) درياچه زريوار (همگن
  و قابـل چـشم       DN1± ميـزان  در همه موارد بـه       يادشده

 اصالح خطاي هندسي و به دليل كوهستاني برای .پوشي بود
 بـر   Orthorectificationدسي  ق هن بودن منطقه از روش تطاب    

 از  گيـری  بهـره در اين روش با     . ، انجام شد  Toutin مدل   پايه
رقومي  کنترل زميني و مدل      های هطهاي مداري، نق   مشخصه

ارتفاع، عمل تطابق هندسي ضـمن رفـع خطـاي جابجـايي            
. )۱(شود   ميناشي از پستي و بلندي و در يک مرحله انجام           

 گيـری  بهره و   اي  هوش چند جمل   از ر  گيری بهرهاين فرايند با    
بـا معادلـه    )  نقطـه  ۲۸( كنترل زمينـي موجـود       های هطاز نق 

 بـا    نزديكترين همسايه  دوبارهگيري   ونهدرجه اول و روش نم    
RMSe1 پيكسل انجام شد۱ زير .  

  
 تهيه نقشه واقعيت زميني

 هـای  هطـ  از نق  گيری بهرهبا   اسکن و     هوايي هاي  ابتدا عکس 
ــي   ــرل زمين ــتکنت ــده بدس ــشه  آم ــاری از نق ــوارض نگ   ع

 از نظـر     برداشت شده از روي زمـين،      های هطنق و   ۱:۵۰۰۰۰
 . شـدند  ، زمين مرجع و موزاييک    خطاهاي جابجايي تصحيح  

 بـراي جنگـل و      )۲( هـا    سازمان جنگل  جديد تعريف   پايهبر  

                                                 
‐۱  Root Means Squar Error  

، )۶% (۵‐۱ تاج پوشش  مي طبقه تراک  ۶ شامل   اراضي جنگلي 
و ) ۲( ۷۵%‐۵۰،)۳( ۵۰%‐۲۵،   )۴( ۲۵%‐۱۰،   )۵( ۱۰%‐۵
 هكتار  ۴ جداپذيری  سطح کمينهو با رعايت    ) ۱( ۱۰۰%‐۷۵

 جنگلـي   هـای  هطق من ، هوايي هاي  و با تفسير موزاييك عکس    
 نقشه واقعيت   ,در مرحله بعد  .  شدند سازیجدااز غير جنگل    

 بـه صـورت      و  هـوايي  هـاي    صددرصد از روي عكـس     زميني
الزم بـه   .  شبكه نقطـه چـين تهيـه شـد         استفاده از  ابكمي،  
 پايـه فقـط بر تراكمي  هاي  پلي گوندرآغاز است كه  يادآوری

.  تفسير، رسم شـدند    های امل ع پايهتفاوت در ميزان تراكم بر    
طور ه  درمرحله بعد، الزم بود كه ميزان تراكم هر پلي گون ب          

 دقت بيشتر، برای.  شبكه نقطه چين تعيين شودپايه بر ميك
نجـام   هـوايي ا   هـاي   اين كار به صورت صددرصد روي عكس      

  از رابطـه   گيـری  بهـره ي اوليه و با     ها  هبنابراين با محاسب  . شد
  . متر طراحي شد۵۰ ×۵۰شبكه نقطه چين  )۵() ۱(

  
   log%Sx=1/782-0/76 logn                              )۱(رابطه 
=%Sxدرصد اشتباه معيار مساحت مورد اندازه گيري   

 = n شمارش شدههای هطشمار نق   
  

 پلـي گـون و    درون   های هطشمار كل نق   گون   براي هر پلي  
 تـاج پوشـش، شـمارش و       قرار گرفتـه روي      های هط نق شمار

سپس بـر   . )۱جدول  (محاسبه شد   ميزان درصد تاج پوشش     
اشـتباه معيـار محاسـبه شـده و درصـد       )۵( )۲ ( رابطهپايه

تراكمـي  بـراي هـر طبقـه     )۵( )۳ (اشتباه معيار نيز با رابطه
   .محاسبه شد

  

                              )۲(رابطه 
N

PiP
S i

pi

)1( −
±=  

 iP=نسبت هر طبقه   
=N شمارش شدههای هط کل نقشمار   

iSp=اشتباه معيار هر طبقه   
  

                                    )۳(رابطه 
i

p
p P

S
S i

i

100
%

×
=  

iSp %=درصد اشتباه معيار هر طبقه   
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 )n <۳۰و % ۹۵سـطح احتمــال   (t=۹۶/۱بـا درنظرگــرفتن  
و   مـي  بـراي هـر طبقـه تراك       )Ei (ميزان اشتباه آمـاربرداري   
 نسبت به مساحت نسبي هر )%E  (درصد اشتباه آماربرداري

  .محاسبه شدند )۵( )۵(و ) ۴(هاي  هرابط هم با ميطبقه تراك
  

    Ei = t × SPi                                                  )۴(رابطه 
  

  E% = Ei × 100/Pi  )                             ۵(رابطه 
   

 که تنها سـه پلـي       ۵ مياشتباه آماربرداري براي طبقه تراک    
 درصـد   ۶۶/۱۶شد، برابـر   ميگون با سطوح کوچک را شامل       

  متر ۲۵× ۲۵ از شبكه نقطه چين      گيری بهرهبنابراين با   . بود
 بـا شـبكه جديـد، اشـتباه         پـيش  هـای  هحلـ همه مر و انجام   

  .  درصد، رسيد۳/۸آماربرداري براي اين طبقه به 
  

   متر۵۰×۵۰ها با شبكه نقطه چين  هاي پلي گون  نتايج تعيين ميزان تراکم كالسه‐۱ جدول

  ) موجود نبودندبررسی در منطقه مورد ۶ و ۱ مي تراکهای طبقه(

۱۰۰× (S/N) 
 روي تاج های هطنق

)s(  
 ها هطكل نق

)n(  
  طبقه تراكمي  ها گون تعداد پلي

۵۷%  ۱۸۶۶  ۳۲۲۹  ۳۳  ۲  
۳۸%  ۱۸۲۳  ۴۸۲۱  ۵۵  ۳  
۱۶%  ۴۱۰  ۲۵۳۷  ۳۳  ۴  
۷/۷%  ۱۰  ۱۲۹  ۳  ۵  
‐  ‐  ۱۰۷۵۶)N(  ۱۲۴  جمع  

  

  ها براي تجزيه و تحليل بهبود وآماده سازي داده

 هــاي ي اصــلي ونـسبت گيــري هـا  هدو روش تحليـل مولفــ 
ي تجزيـه وتحليـل و       بـرا  ها  ه جهت آماده سازي داد    ،مختلف

  .ند شدبکار برده، های آگاهیاستخراج بهتر 
  

  ي اصليها تحليل مولفه

) 3-1( بــا توجــه بــه همبــستگي زيــاد مجموعــه بانــدهاي 
VNIR  ،)1-3 (SWIR،  ) 4-6 (SWIR،  ــل ــه و تحليــ  تجزيــ
 به طور جداگانه بـر روي هـر کـدام از ايـن              هاي اصلي   مولفه
دارای  کـه    آمـده  بدسـت ي اول   هـا   ه انجام و مولف   ها  همجموع

 به عنوان باندهاي مصنوعي در       هستند های آگاهیبيشترين  
 گيـری  بهـره هـا     بندي  در طبقه كنار مجموعه باندهاي اصلي،     

  .شدند
  
  

  گيري نسبت

متداول و مناسب براي     گياهي   هاي   شاخص  و نسبت گيري 
...  و   NDVI  ،PVI  ،MSAVI1,2 از جملـه     ها هطقاين چنين من  

در ). ۲جدول  ( تهيه شدند    خاکبازتاب    کاهش اثر  به منظور 
 پوشـش گيـاهي     بـدون هايي از منطقه کـه        اين رابطه بخش  

 DNبودند ضمن کارهاي ميداني تعيين و برازش خطي بين          
هاي   مشخصه. باندهاي قرمز و مادون قرمز نزديک انجام شد       

از ايــن آمــده  بدســت) شــيب و ضــريب ثابــت(خــط خــاک 
  . )۱۰( شدند کارگرفتهبه ها  ها در محاسبات شاخص برازش

  

  بندي طبقه

تـاج   مـي ي تراك هـا   طبقـه  جداسـازی  براي   هاويردرآغاز تص 
 هـاي   پوشش مورد نظر به روش نظـارت شـده بـا الگـوريتم            

، مـورد    و متوازي السطوح   همانندی بيشينه  و    فاصله کمينه
 هـاي   روش با ها  هميزان تفکيک نمون  .  قرار گرفتند  بندي  طبقه

هـر   مـي ي تعلي ها  هي آماري نمون  ها  ه و مشخص  نموداربررسي  
پـذيری  جداو بررسـي     مـي ي تعلي ها  ه نمون بندي  طبقه, طبقه
، مـورد اصـالح و      هاوير مقـدماتي تـص    بنـدي   طبقه و   ها  هنمون
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 انجام  برای  ميي تعلي ها  هبازبيني قرار گرفتند و بهترين نمون     
ي بانـدي   ها  ه مجموع گزينش يبرا . تعيين شدند  بندي  طبقه

 از معيارهاي باال،    گيری بهره، ضمن   يبند  طبقهمناسب براي   
ـ   ها  هپذيري طبق جداميزان   ي هـا  هي مختلف با توجه بـه نمون
 و واگرايي تبديل    ١ معيارهاي فاصله باتاچاريا   پايهو بر   ميتعلي
 طيفـي  هـاي  ميزان همبستگي باندها و نمـودار ارزش    ،٢شده
بـراي   مـي ي تعلي ها  همختلف در محل نمون    ميي تراك ها  هطبق

ـ    . شـد ي مختلف بررس يها  همجموع روش  نکـه اي هبـا توجـه ب
 مفيدي در مـورد     های آگاهی فازي موجب کسب     بندي  طبقه

 هـا   ه پديـد   مخلـوط و واقـع شـده در مـرز بـين            هاي  پيکسل
ـ      بندي  طبقه لذا   ,)۷(شود   مي ي هـا   ه فازي نيز با بهترين نمون
ي باندي انجام شده و تـصاوير عـضويت         ها  هو مجموع  ميتعلي

 بنـدي  طبقـه  نتـايج  آنگاه.  استخراج شدهمربوط به هر كالس  
 قطعي تبديل شده و به صورت پيكـسل         بندي  طبقهفازي به   

 نتايج  پايهبر  . يت زميني مقايسه شد   نقشه واقع  به پيكسل با  
 طيفـي   هماننـدی  داراي   ۵ و   ۴ي  ها  ه، طبق بندي  اوليه طبقه 

از .  پـذيري را نـشان دادنـد       جـدا زياد بوده و کمترين ميزان      
 سـطح خيلـي     بررسـی  در منطقه مـورد      ۵ سوي ديگر طبقه  

 ۴ ميي تراکها ه طبقلذا. داشت) کل منطقه  درصد   ۲/۱(کمي
 گـزينش . در نظر گرفته شـدند    ) ۴( عنوان يک طبقه  ه   ب ۵و  

ـ   ي بانـدي بـراي     هـا   همجموعـ  و مـي ي تعلي هـا   هبهترين نمون
  . شدندگزينش نيز طبقه تراکميسه با  بندي طبقه

 نتايج
  ها تري داده هندسي و راديو مهای تصحيح

 زير RMSeها نشان داد که      هندسي داده  های نتايج تصحيح 
ها بـر     آبراهههاي جاده و       دقيق اليه  همخوانی .كسل بود  پي ۱

 هـای  تصحيح شـده نيـز بيـانگر دقـت تـصحيح          وير  روي تص 
  انجام شده،  هاي   بررسي پايهبر  . باشد  هندسي انجام شده مي   

بـه  کـراري   هـاي ت     سطر و سـتون    مانندخطاهاي راديومتري   
  Stripingخطـاي   .  بودند مقدار خيلي كم و قابل چشم پوشي      

  .  بود و قابل چشم پوشيDN1±کمتر از 
  

                                                 
‐۱  Bhattacharria Distance 

‐۲  Transformed Divergence  

  واقعيت زميني

 ۶از  طبقـه    ۴ تنهـا د كـه    نشان دا  هاي هوايي   تفسير عکس 
.  وجـود دارد   بررسیمورد نظر در منطقه مورد       طبقه تراکمي 

 و بـا     مـي  طبقه تراک  ۴ي شامل   لذا نقشه نهايي واقعيت زمين    
   ).۲شکل . ( تهيه شد, درصد۱۰اشتباه آماربرداري زير 

  
   باندهاگزينش

 از مجموعـه    گيـری  بهـره هـا بـا        پذيري طبقـه    جدا بررسي
 از مجموعـه     بانـدي  ۶ترکيب  هاي مختلف نشان داد که        باند

 در گيـــری بهـــرههـــاي اصـــلي و مـــصنوعي مـــورد  بانـــد
. جـه را دارد   ، بهترين نتي  اي  قهطبسه و چهار    هاي    بندي  طبقه

طـور  ه  ب(  پذيري جدابررسي    و    نتايج بهترين ترکيب باندها   
 در بـه ترتيـب  )  باتاچاريا با در نظر گرفتن معيار فاصله نمونه
  .اند ه آورده شد۳ و ۲ هاي جدول

  
  بندي طبقه

با واقعيـت زمينـي بـه       ها    بندي   از طبقه  بدست آمده نتيجه  
آمده  به دستنتايج . ه شدندصورت پيكسل به پيكسل مقايس

.  اسـت  بيان شـده   ۴   در جدول   ها  براي هر كدام از الگوريتم    
آمـده   بدستي  ها  هي واقعيت زميني و نقش    ها  ههمچنين نقش 

 هاي  بندي  طبقه احتمال براي    بيشينه بندي  طبقهاز الگوريتم   
 .اند  ه نشان داده شد   ۴ و   ۳ هاي   در شکل  اي  طبقهسه و چهار    
 بدسـت ي  ها  ه پيکسلي، بر روي نقش    ۷×۷  نماي اجراي فيلتر 

جـب حـذف تـک       مو ،يادشدهي  ها  ه كنند بندي  طبقه از   آمده
دقـت   د ضـمن اينکـه      شـ  هاويرها و نرم شـدن تـص        پيکسل
  .د درصد بهبود دا۱‐۵/۱بندي را نيز به ميزان  طبقه
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  : هواييهاي  از تفسير عکسآمده بدست نقشه واقعيت زميني ‐۲شکل 

   ميهاي تراک نقشه طبقه) نقشه جنگل            ب) الف

  
  اي  چهار و سه كالسهبندي طبقه شده براي گزينش باندي هاي مجموعه بهترين ‐ ۲جدول 

  باندها  مجموعه
  VNIR1,2,3   باندي۳
  VNIR1,2,3 - PC1(SWIR1-6)   باندي۴
  VNIR1,2,3 - PC1(SWIR1-6) - NDVI   باندي۵
  VNIR3 - PC1(VNIR1,2,3) -PC1(SWIR1-3) * باندي۶

PC1(SWIR4-6) – PVI2-MSAVI1  

قه
طب

ار 
چه

 
ي
ا

  

  VNIR3 - PC1(VNIR1,2,3) -PC1(SWIR1-3)- (VNIR3/VNIR1+3)-   باندي۷
PC1(SWIR4-6) – (VNIR3/VNIR1+2) - (VNIR3/VNIR3+2)-  

 VNIR3 – (VNIR3/VNIR2) - MSAVI1   باندي۳
  VNIR1,2,3- (VNIR3/VNIR3+2)   باندي۴
  VNIR3 - PC1(VNIR1,2,3) -PC1(SWIR1-3)   باندي۵

PC1(SWIR4-6) – (VNIR3/VNIR2)  
  VNIR3 - PC1(VNIR1,2,3) -PC1(SWIR1-3) * باندي۶

PC1(SWIR4-6)- (VNIR3/VNIR3+2) - (VNIR3/VNIR1+3)  

ه 
س

ط
قه
ب

 
ي
ا

  VNIR3 - PC1(VNIR1,2,3) -PC1(SWIR1-3)   باندي۷  
PC1(SWIR4-6) - (VNIR3/VNIR2)- NDVI- MSAVI1 

  
  برگزيده باندي مجموعهبهترين : *             

  

 يطبقه ها
  يتراکم

 تاج پوشش
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  اي  چهار و سه طبقهبندي طبقه باندي در ۶ مجموعه معيار فاصله باتاچاريا با بهترين پايهبر  ميهاي تراک  پذيري طبقهجدا ميزان – ۳جدول 

  چهار طبقه با بندي طبقه
  %)۵۰‐۷۵و% ۲۵‐ ۵۰, ۱۰%‐۲۵, ۵%‐۱۰(

   با سه طبقهبندي طبقه
  %)۵۰‐ ۷۵و % ۲۵‐۵۰، ۵%‐ ۲۵(

  )۴ و ۲کالسه ( ۱,۹۷۴۶۷۱ )۵ و ۲کالسه ( ۱,۹۹۸۹۲۵   تفکيک پذيريبيشينه
  )۳ و ۲کالسه ( ۱,۵۷۸۹۹۴  )۵ و ۴کالسه ( ۱,۳۹۵۵۰۴   تفکيک پذيريکمينه

  ۱,۷۲۹۷  ۱,۷۳۹۷۲۲  ميانگين تفکيک پذيري

  
 باندي و مجموعهاي با بهترين  هاي سه و چهار طبقه بندي طبقه از انجام آمده بدست ميهاي تراک  نقشه طبقهدقت نتايج بررسي ‐ ۴جدول 

  )باشند مياعداد جدول به درصد (هاي مختلف  الگوريتم

  الگوريتم

   احتمالبيشينه   فاصلهکمينه  فازی
  

   کليدقت  ۶۳  ۶۰  ۵/۶۱

  کاپاي کلي  ۵/۴۵  ۴۱  ۵/۴۲

  کاربردقت
 دقت

  توليدکننده
   کاربردقت

 دقت
  توليدکننده

   کاربردقت
 دقت

  توليدکننده
طبقه 
  تراکمي

۷۶  ۵/۷۱  ۵/۷۲  ۷۹  ۵/۷۳  ۷۶  ۲  
۶۴  ۵/۵۹  ۵/۶۴  ۵/۵۱  ۶۹  ۵/۵۲  ۳  
۵/۵۱  ۵۲  ۵/۴۸  ۵/۵۰  ۵/۵۵  ۵۷  ۴  

قه
طب

 
قه
طب

ار 
چه

با 
ي 
ند
ب

  

۵/۱۱  ۵/۵۷  ۵/۱۱  ۶۰  ۵/۱۱  ۵/۷۰  ۵  
  يتمالگور

   احتمالبيشينه   فاصلهکمينه  فازي
  

   کليدقت  ۲/۶۷  ۱/۶۵  ۷/۶۶

  کاپاي کلي  ۷/۴۹  ۵/۴۶  ۲/۴۸

  کاربردقت
 دقت

  توليدکننده
   کاربردقت

 دقت
  توليدکننده

   کاربردقت
 دقت

  توليدکننده
طبقه 
  تراکمي

۸/۷۵  ۵/۷۱  ۵/۷۲  ۷۸  ۵/۷۵  ۵/۷۲  ۲  
۵/۶۴  ۶۴  ۶۴  ۵/۵۶  ۶۸  ۵/۶۱  ۳  

قه
طب

 
قه
طب

ه 
 س
 با
ي
ند
ب

  

۶۰  ۵/۶۵  ۲/۵۷  ۵/۶۴  ۵/۵۷  ۳/۷۱  ۴  

  

  بحث

 عـوارض اي بـا نقـشه        هاي مـاهواره     هندسي داده  همخوانی

 منطقه ضمن رفع خطاي جابجايي ناشي از پـستي و            نگاری
 انجـام   خطاي زير يک پيکسل    با   ) مدل توتن  پايهبر  (بلندي  
است کـه    )۸ و ۳( های گذشته بررسیاين نتيجه مويد . شد

 هطقـ  من اي  ههواري مـا  هـا   هامکان تصحيح هندسي دقيق داد    
ح يتصح .اند ه را ميسر دانستيادشدهکوهستاني به روش  های  
ت يه واقع ينه ته ي به روش ارتو، زم    يي هوا هاي   عکس يهندس
 دشـواری سـازد و     مي مطلوب را فراهم     ي با دقت مکان   ينيزم

 هــاي  از قــسمتگيــری بهــره روش متــداول يهندســهــای 
  .)۶ و ۴( سازد مي  را برطرف ها  عکسيمرکز
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 كـم در منطقـه،      به نـسبت  توجه به تاج پوشش جنگلي      با  
زياد بـوده و موجـب       هاي تراکمي    طبقه  طيفي همانندميزان  

 جـدا ي تنک تر و در نتيجـه  ها هبروز تداخل طيفي بين طبق   
 هـاي   دقـت  بسيارزيادتفاوت  . باشد   مي ها  پذيري نامناسب آن  

 طبقه در مورد    )%۵/۱۱( کاربر   دقت و   )%۵/۷۰ (توليد کننده 
.  است طبقه مطلوب اين    بندي  طبقه نبود بيانگر   )۵%‐۱۰ (۵

 کـاربر و توليـد کننـده در         هاي  دقتدر مقابل برابري نسبي     
ــ ــورد طبق ــا هم ــانگر %) ۱۰‐۲۵ (۴و %) ۲۵‐۵۰( ۳ي ه نماي

بـاال بـودن ميـزان      . باشـد  مـي  ها  طبقه خوب اين    بندي  طبقه
نسبت %) ۵۰‐۷۵(۲ کاربر و توليد کننده در طبقه        هاي  دقت

 با يكـديگر،    ها   آن يزان و نيز نزديك بودن م     ها  ه طبق ديگربه  
بهتــر از بنــدی  گــروهن ايــ  هگويــاي ايــن مطلــب اســت كــ

 با هـر سـه      ۲ طبقه   دقت.  شده است  جداسازی ها  طبقهديگر
بـه   اي  طبقـه  سـه و چهـار       هـاي   بندي  طبقهنوع الگوريتم در    

 توليد کننده و کاربر     هاي  دقتميزان  .  برابر بوده است   نسبت
‐۲۵(۴نـسبت بـه طبقـه       %) ۵‐۲۵( ترکيبي جديد  در طبقه 

 درصـد افـزايش     ۵ ‐۱۵،  اي  طبقه  چهار بندي  طبقهدر  %) ۱۰
 كلـي و ضـريب كاپـاي كلـي هـم افـزايش              دقـت . اند  هداشت
اين .  نشان دادند  اي  طبقهرا نسبت به حالت چهار      %) ۳(كمي
 در منطقـه    ۵ مـي  كم طبقه تراك   گسترهتواند ناشي از     ميامر  

  . باشدبررسیمورد 
 بنـدی  گروه زمينه با     پوشش گياهي   اختالط طيفي بازتاب  

، بازتـاب   ، تفـاوت بازتـاب زمينـه      )۵ و   ۴(پـائين  ميهاي تراك   
 بنـدی ۱گـروه  دربيـشتر (ي شـمالي منطقـه   ها ه در دامن خاک
 دقـت ، از داليل اصلي پايين بودن نـسبي         %)۵۰‐۷۵ ميتراك
بـه   هـاي   دقـت  . بودنـد  بررسی در اين    آمده بدستي  ها  هنقش

 کاربر و توليدکننـده     هاي  دقت باالتر و نزديکي بيشتر      نسبت
گـواه بـر    , )۸,۶ ( های گذشـته   بررسی در مقايسه با     ها  هطبق

 انـدازه  علـت  بـه   بيـشتر  و   ASTERي  هـا   هبهبود نتايج با داد   
  .باشد مي مکاني بهتر جداپذيری

 بيـانگر   )۸،۶و۱۱(هـای گذشـته    بررسی و   بررسینتايج اين   
 پوشش گيـاهي   بازتاب طيفي دیهمانن که   اين نکته هستند  

 و نيز سهم زياد خاک و پوشش زمينه در بازتاب ثبت            زمينه
اصلي تـرين مـشکل در   , هاي تنک تر  به ويژه در طبقه   , شده

 جنگلـي بـا     هـای  هطقـ من در   هـا   بنـدي   طبقهانجام اين گونه    

 دقـت تـوان گفـت كـه        مـي  کـل در  . باشـد   پوشش تنک مي  
 درصد، با وجود ۵/۵۱  درصد و ضريب کاپاي کلي    ۵/۶۸كلي

ي پـردازش و    هـا   روشهـا،   شده، مجموعـه داده   ياد تنگناهای
  . مطلوبي استنسبت  بهتجزيه و تحليل انجام گرفته ، نتيجه

افزايش برای  و ها  بررسیدر اين گونه  شود که  پيشنهاد مي
 بـرای   و    DGPS١ سـامانه  ميداني از    هاي  دقت مکاني در کار   

خـاك و پوشـش زمينـه، از        بهبود نتايج و كاهش اثر بازتاب       
ــدازه   داده ــا ان ــاي ب ــذيریجداه ــر مپ ــد بهت  و  SPOT 5انن
بنـدي     طبقـه    تجزيه و تحليل از جملـه روش       هاي  روشديگر
  . شودگيری بهره, )۱۲(پايه ‐ءشي

                                                 
‐۱  Differential Global Positioning  System  





 ٦١١                       ٦١٤ تا ٦٠٣از صفحه ، ١٣٨٧ ماه مهر، ٣، شماره ٦١نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 
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Abstract  
The potential of ASTER images from the Marivan forests, dating June 2003, for forest density 

mapping in Zagros was investigated. The aerial photographs (scale of 1:20000) dated September, 2004 
were used to generate a ground truth map. Images did not showed any radiometric error. Geometric 
correction of images and photographs was implemented using Orthorectification method with RMSE 
less than one pixel. Different synthetic bands from rationing, principal component analysis and 
suitable vegetation indices were created to employ in further digital analysis, together with the original 
bands. The data were classified based on four classes using supervised method with the maximum 
likelihood, minimum distance to mean and fuzzy algorithms using synthetic and original bands. The 
highest overall accuracy and kappa coefficient equal to 65.5% and 48.7% were obtained with 
maximum likelihood algorithm. According to the primary results, the highest spectral similarity was 
observed between the 4th and the 5th classes. On the other hand, 5th class had a little extent in the 
study area. So, the 4th and 5th classes were merged. In three-class classification, the highest overall 
accuracy and kappa coefficient equal to 68.5% and 51.5% respectively, obtained with maximum 
likelihood algorithm. Spectral similarity between open density classes, lack of precise topographic 
maps and also shade effects on interpretation and analysis were the most important problems. Finally, 
it can be concluded that the resulted accuracy, using the data set, processing and analysis methods 
considering the restrictions, was relatively desired. 
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