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 چكيده
اي از  هاي زاگرس، پنجرهيه نقشه تيپ در جنگلدر ته LISS IIIو  +ETMاي  منظور ارزيابي و مقايسه تصاوير ماهواره به

هاي قالجه استان از جنگل IRS-P6ماهواره  LISS III و Landsat 7ماهواره  +ETM هاي سنجندهفي و پانکروماتيک تصاوير چندطي
 باتصاوير  يهندس تطابقه خطاي راديومتري مشاهده نگرديد. گون ها هيچ کرمانشاه انتخاب گرديد. پس از بررسي کيفيت داده

 +ETM تصاوير براي Y محور جهت در 44/3 و X محور جهت در 33/3 بربرا RMSE خطاي و ينيزم کنترل نقطه 55 از استفاده
انجام  LISS III تصاوير براي Y محور جهت در 58/3 و X محور جهت در 48/3برابر  RMSE و زميني کنترل نقطه 34 باو 

روي بر  نطقهم هاي گياهي مناسب ، تبديل تسلدکپ و ايجاد شاخصPCAپردازش تصاوير از جمله تبديل  گرديد. عمليات 
از طريق اي  ، نقشه واقعيت زميني نمونهها بندي صحت طبقه برآوردو  يميتعل يها ه نمونهيته براي تصاوير مربوطه صورت گرفت.

بلوط خالص، بلوط  پيت 5و تعداد  شده يتهمتر  43×43ابعاد  هنمونه ب هقطع 114 با و (سيستماتيک) تصادفي -منظمآماربرداري 
هاي تعليمي و  پس از انتخاب نمونه گرديد.ن ييها تع گونه پوشش تاجق درصد غلبه ياز طر يکم غالب و آميختهغالب، بنه غالب، ک

الگوريتم حداقل فاصله از ميانگين،  روشهايشده و با استفاده از  روش نظارت بهها  بندي داده مجموعه باندهاي مناسب، طبقه
 ها نتايج ارزيابي .بندي مناسب تشخيص داده شد طبقه براي تشابهريتم حداکثر که الگو شد السطوح انجام و متوازي تشابهحداکثر 

و براي  18/3% و 58/44ب يترت به، +ETMبراي تصاوير  اي هطبقپنج  بندي تيپ براينشان داد که ميزان صحت کلي و ضريب کاپا 
برابر ترتيب  به و ضريب کاپا مقدار صحت کلي 2و  1پس از ادغام طبقات  بوده است. 32/3% و 4/53 ترتيب به ،LISS IIIتصاوير 

 ،5و  4، 3ادغام طبقات  بادست آمد که در نهايت ب LISS III تصاوير براي 33/3و  44/81و  +ETM تصاوير براي 21/3و  38/41
 41/3و  8/88و  +ETM تصاوير براي 38/3و  1/84ترتيب  بهکه اين مقادير شد تيپ کلي بلوط و آميخته انجام  2بندي براي  طبقه
در اين منطقه مانع از  ياهيو پوشش گبازتاب خاك اختالط و همچنين  پوشش تاجباز بودن دست آمد. ب LISS III تصاوير براي

باشد و  مي +ETM در مقايسه با LISS III هاي سنجنده بهتر دادهنسبتاً دهنده قابليت  نشاننتايج تر گرديد.  دستيابي به نتايج مطلوب
 گردد. توصيه مي بيشتر طيفيهاي با قدرت تفکيک  و استفاده از دادهمشابه در مناطق ديگر  انجام تحقيقات

 
 .زاگرس ،اي واقعيت زميني نمونه ،جنگل يبند پيت ،تشابه حداکثر، ETM+، LISS III: کليدي هاي هواژ

 

 مقدمه
زاگرس از جمله مناطق مهم و باارزش منابع  يهاجنگل

ک پنجم سطح و ي يش ازب يران است که وسعتيا يعيطب

ت کل کشور را در خود يک سوم جمعيحدود  يتيجمع
 يا و درختچه يدرختگونه  133بيش ازداده است.  يجا

ن جنگلها وجود دارد يون هکتار ايليم 2/5در سطح 



 494   4شمارة  71فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 مختلف موضوعي اطالعات آوردن فراهم. (1384فتاحي، )
 مديريت و ريزي برنامه گونه هر الزمه جنگل، با مرتبط

 استمرار و احياء و حفظ هدف تا باشد مي جنگل دارپاي
زاگرس سطح  يجنگلها. يابد تحقق جنگل در توليد
 دليل بهو  دهند ميل يران را تشکيا يهااز جنگل يتوجه قابل

از  يريجلوگ با ارزش بودن از نظر حفاظت خاك و
ق و کسب اطالعات يدق يزير ازمند برنامهيش خاك نيفرسا

پ يقشه تنه ين اطالعات تهياز ا يکي. هستندهنگام  به
 يها پيه نقشه تيته براي يمختلف روشهايباشد.  يم

پ يه نقشه تيشکل تهن يمتداولتروجود دارد.  يجنگل
 يت مکانين موقعييجنگل، حضور در عرصه و تع

 يفيار داشتن تعرين حالت با در اختيهاست. در ا پيت
 ، نقشهييات صحرايو با عمل يجنگل يها پيجامع از ت

ن روشها يجا که استفاده از ا گردد. اما از آن يه ميپ تهيت
 يو بلند يط پستيشرااز نظر زاگرس  يجنگلهاط يدر شرا

اد همراه ينه زي، با صرف وقت و هزاد آنيگستره زو 
ن امکان را با يکه ا يروشهاياستفاده از  بنابراين ،باشد يم

نظر  به ينه کمتر فراهم کند ضروريصرف زمان و هز
 و ميداني کار طريق از هاي جنگلي . تهيه نقشه تيپرسد يم

 مشکل بسيار کاري وسيع سطح در هوايي عکسهاي تفسير
 عباسي،) باشد مي زياد هزينه و وقت صرف مستلزم و بوده

در  دور از سنجش هاي داده از استفاده طرفي از. (1383
 و رايج ايهروش به نسبت صورت کسب نتايج قابل قبول

 زيادي مطالعات در و بوده تر صرفه هب و مفيد ،مرسوم
 هر به. است شده برداري بهره ها داده اين از خوبي نحو به

 مقياس با منطقه هر در گياهي پوشش نقشه تهيه ،حال
 تيپ و پوششوضعيت  از مکاني اطالعات تواند مي وسيع
 مطالعات براي ضروري يامر که نموده فراهم جنگل

 تشخيص و جنگلي لفمخت هاي تيپ فيتوسوسيولوژي
 هايراهبرد از همچنين وست اي گونه پراکنش و تنوع

 ;Porwal & Pant, 1989) باشد مي ها طرح مهم حفاظتي

Roy et al., 1985; Kumar et al., 2002; Unni et al., 

  کيبا قدرت تفک ياديز يا ر ماهوارهيامروزه تصاو .(1983
سط تو يمتفاوت يو زمان يومتري، رادي، مکانيفيط

ند. شو يافت ميمختلف در يها ماهواره يها سنجنده
ازمند يمختلف ن مقاصد ير براين تصاويا يريبکارگ
باشد.  يمختلف م يها نهينها در زمآ يها تيقابل يبررس
ETM سنجنده يها داده

 يها و داده 8ماهواره لندست  +
 يرياز جمله تصاو IRS-P6ماهواره  LISS IIIسنجنده 
 يمورد بررس يمختلف يها نهيدر زم هاقابليت آن هستند که

  بندي تيپ  ه( در طبق1382ناصري ) .قرار گرفته است
خشک کرمان، با استفاده از  ي خشک و نيمهجنگلها

% و 44الگوريتم حداقل فاصله از ميانگين، صحت کلي 
( در 1385اميني ) دست آورد.را ب 3/3ضريب کاپاي 

و سنجنده  IRS-1Cماهواره  LISS IIIارزيابي سنجنده 
ETM

ي جنگلهادر بررسي تغييرات و  8ماهواره لندست   +
توانست  تشابهبا استفاده از الگوريتم حداکثر  زاگرس

به اين نتيجه و  جنگل و غير جنگل را از هم تفکيک نموده
ETMنسبت به  LISS III هاي دادهرسد که ب

داراي  +
 در( 1385) همکاران و لطيفي قابليت بهتري هستند.

 يبند طبقه ازبا استفاده  زاگرس يجنگل يها پيت کيتفک
% و ضريب کاپاي 55صحت کلي  ،تشابه حداکثر کننده

 متوسط تيقابل دهنده نشان جينتا ودست آورده برا  38/3
ETM يها داده

 شتايي. بود يجنگل يها پيت کيتفک براي +
تعيين  براي در تحقيق خود (1384) و همکارانجويباري 

ي گرگان با استفاده از الگوريتم گلهاجنگستره جنگل در 
 LISSهاي  حداکثر احتمال به اين نتيجه رسيدند که داده

III  ماهوارهIRS-1D  نسبت بهETM
ماهواره لندست  +

( در 1384لطيفي و همکاران )هستند.  بهتريداراي قابليت 
ETMاي  هاي ماهواره ارزيابي قابليت داده

تهيه نقشه  براي +
رود استان  ظالم -در منطقه نکاطبقات پوششي جنگل 

ترکيب باندهاي اصلي و  براي فن ادغاممازندران از 
با  تشابهپانکروماتيک استفاده و از الگوريتم حداکثر 

در  بهره بردند. 43/3% و ضريب کاپاي 48صحت کلي 
ي حفاظت شده جنگلهادر پ يه نقشه تيته برايتحقيقي 

ر ياز تصاو فادهبا است هند (Puliyanjolai) يجوال پوليان
IRS1C–LISS III  وLandsat TM قطعات نمونه و 

 خزان يها پيسبز و ت شهيهم يجنگل يها پيتمتر،  23×23
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 .(Kumar et al., 2002) دندشک يگر تفکيکديکننده از 
ETM يها داده از استفاده باديگر تحقيقي در 

 براي که +
 يکدربوالن و (Artvin) آرتوين منطقه دو درتهيه نقشه تيپ 

(Bulanikdere) از الگوريتم  با استفاده شد،انجام  هيترک
% براي اين 84% و 33ترتيب صحت کلي  به تشابه حداکثر

 .(Sivirkaya et al., 2006) آمد دستبدو منطقه 
دنبال بررسي  بهان شده، اين تحقيق يبا توجه به مطالب ب

ETM ي ها قابليت داده
هاي  در تفکيک تيپLISS III و +

باشد. همچنين با توجه به اين که هر  ي زاگرس ميجنگل
بررسي  ،باشند دو ماهواره داراي تصاوير پانکروماتيک مي

قابليت تصاوير ادغام شده چندطيفي با تصاوير 
اين فرعي ز اهداف متداول نيز ا روشهاي بهپانکروماتيک 

 شود. تحقيق محسوب مي
 

 مواد و روشها
 درهکتار  2113از يش منطقه مورد مطالعه با مساحتي ب

طول  باي قالجه واقع در استان کرمانشاه جنگلها
و عرض شرقي  22 44 18" تا 18 44 5" جغرافيايي

دامنه و در شمالي  1 34 24" تا 58 33 42"جغرافيايي
قرار دارد  از سطح درياباالتر متر  2333تا  1533ارتفاعي 
اقليم  داراي بندي دومارتن که بر حسب طبقه (1)شکل 

در وضعيت منطقه مورد مطالعه . استمرطوب  سرد و نيمه
که در اشکوب باال درختان  هاشکوباست دو يجنگل ،فعلي

هاي کوتاهتر از يک  ها و در اشکوب پايين بوته و درختچه
. جهت کلي منطقه مورد مطالعه شمالي و قرار دارندمتر 

اي منطقه از  پوشش درختي و درختچه جنوبي است.
 وحشي  پسته (،Quercus brantii) ي بلوط ايرانيها گونه

(Pistacia atlantica،) کيکم (Acer monspessulanum،) 
 Amigdalus) ارجن (،.Crataegus spp) زالزالک

orientalis)، انجير (Ficus carica) و پالخور (Lonicera 

nommularifolia)  تشکيل شده است که بلوط ايراني با
و پسته وحشي و کيکم هر  است % گونه غالب منطقه83

 ور دارندضح منطقهدر % 11با  ها گونه ساير% و 5کدام با 
 .(1381 ،)خداکرمي

 

 
 

 در ايران و استان کرمانشاه موقعيت منطقه مورد مطالعه -7 شكل
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 اي هاي ماهواره داده

ETM سنجنده هاي داده از تحقيق اين در
 ماهواره +

 تاريخ به مربوط 34 رديف و 148 گذر شماره به 8 ستلند
-IRS ماهواره LISS III سنجنده هاي داده و 1381 مرداد 8

P6 1385 مهر 8 به مربوط 44 رديف و 45 گذر شماره به 
 سنجنده طيفي باندهاي در مکاني تفکيک اندازه. شد استفاده
ETM

 و متر 15 معادل PAN باند در و متر 33 معادل +
 5/23 معادل LISS III سنجنده طيفي باندهاي در همچنين

 ضمن. باشد مي متر 8/5 معادل سفيد و سياه باند در و متر
ETM سنجنده 4 باند از که اين

 کارايي عدم دليل به +
و  جنگل کمي هاي مشخصه برآورد در حرارتي هايويژگي

 .نشد استفاده همچنين اندازه تفکيک بزرگ آن
 

 ينيه اطالعات زميته

 يتصادف -منظمبرداري  ين تحقيق از روش نمونهر اد
 در دو دامنه شمالي و جنوبي استفاده شد که (کيتستمايس)

دليل تغييرات شديد فيزيوگرافي  به ابعاد شبکه آماربرداري
ابعاد تعيين گرديد.  453×233اي،  و همچنين تنوع گونه

با  قطعه نمونهو مرکز هر  متر بود 43×43قطعات نمونه 
GPS (Global Positioning System ) دستگاه ازاستفاده 

براي  قطعات نمونهمختصات  گيري و از طريق ميانگين
عات نوع گونه، قطر اطال .شدثبت  ،افزايش دقت مکاني

متر، قطر  سانتي 5/2از  قطورتر هاي تمامي گونه برابرسينه
، ارتفاع غربي -شرقي جنوبي و -تاج در دو جهت شمالي
صات فيزيوگرافي قطعات نمونه درختان شاهد و مشخ

هاي  ارتفاع از سطح دريا در فرم و شيب، جهت مانند
 شدقطعه نمونه پياده  114آماربرداري ثبت و در نهايت 

 .(2)شکل 

 

 

 

 
 

 اي واقعيت زميني نمونه نمونه قطعاتدر  مربوطه تيپ و شنپراک نحوه -2 شكل

 

 تعيين نوع تيپ در قطعات نمونه

دليل ناچيز بودن قطر  بهمطالعه ي مورد جنگلهادر 
توان از اين مشخصه در تعيين نوع  نمي درختان برابرسينه

. با مدنظر قرار (1382، جويباري )شتايي تيپ بهره برد
تصاوير  دردادن اين مطلب که بازتاب عمده ثبت شده 

از مشخصه  ،باشد مي پوشش تاجاي مربوط به  ماهواره
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ين منظور با محاسبه استفاده شد که بد پوشش تاجدرصد 
هاي مختلف و محاسبه درصد  براي گونه پوشش تاجدرصد 

فراواني آنها در قطعات و ميزان غلبه تاج هر يک از 
براي . شديپ در هر قطعه نمونه مشخص ها، نوع ت گونه

رداري واقعيت بُ  نقشه ،اي هماهنگي با تصاوير ماهواره
ا ابعاد به فرمت رستري ب GISاي در محيط  زميني نمونه

  متر تبديل گرديد. 5پيکسل 

 

 يا ماهواره يها داده يهندس و راديومتري تيفيک يبررس

 مورد يها داده يومتريو راد يت هندسياز وضع يآگاه
 نيبنابرا. ستيار ضروريبسقبل از بکارگيري آنها  استفاده

 يخطاها رينظ يومتريراد ياز لحاظ وجود خطاها ريتصاو
 يها، خطاها ا توسط سنجندهه حاصل از عدم ثبت داده

نابرابر آشکارسازها همانند راه راه  ونيبراسياز کال يناش
حاصل  يخطاها ،يجو طياز شرا متأثر ي، خطاهايشدگ

ت ادر جه ياز نورده يناش يو خطاها يتوپوگراف از
 .قرار گرفتند بررسيمورد  از طريق نمايش تصوير مختلف
 يها داده يهندس ياز خطاها يکه بخش  نيا وجودبا 

ها در  و پردازش داده يساز در مراحل آماده يا ماهواره
اما الزم است  ،شوند يح ميتصح ينيکنترل زم يها ستگاهيا

)نقشه  ينيک مرجع زميبا مرجع نمودن آنها  نيمنظور زم به
تطابق تا حد  يهاق روشيطر از ها مجدداً (، دادهريا تصوي

 هندسي از بين بردن خطاي براي. ح شونديممکن تصح
ETM مرجع شده نيزم يک تصوير از ،ريتصاو

منطقه  +
مورد تطابق قبالً که  2332مربوط به ماه مي مورد مطالعه 

ضمن رفع اثر خطاي ) (Orthorectification) هندسي
عنوان  به ،بود قرار گرفته (جايي ناشي از توپوگرافي هجاب

 هباز طريق تطابق هندسي تصوير  سپس و شداستفاده مبنا 
 گرفتن نقاط کنترل در نظر باو ( Image to Image) صويرت

تصحيح  تصاوير، (Ground Control Points) زميني
 يپارامترناق از روش ين تحقيدر ا .ندشد هندسي

ETMر يواو تص شداستفاده  يا چندجمله
 55با تعداد  +

در جهت محور  51/3برابر  RMSEو  ينينقطه کنترل زم
X  در جهت محور  48/3وY براي  .ندمرجع شد نيزم

 34با نيز از همان مبنا استفاده و  LISS IIIوير سنجنده اتص
در جهت محور  48/3 برابر RMSE بانقطه کنترل زميني 

X  در جهت  58/3وY گيري  در نمونه .ندشدمرجع  زمين
 انتخاب متر 5تصاوير معادل  تمامي  ، اندازه پيکسلمجدد

 گرديد.
 

 ريتصاو پردازش

 ياهيگ پوشش خصوصيات بهتر يآشکارساز منظور به
 انجام با يمتعدد يمصنوع يباندها ،يبند طبقه براي

شامل  ياصل يباندها يرو بر مختلف يها  پردازش
 و تسلدکپ ليتبد ،ياصل يها لفهؤم هيتجز ،يريگ نسبت

. شدند گرفته بکار وه يته گياهي هاي شاخصجاد يا
 ريتصاو يفيط تيقابل از مانهمز استفاده منظور به نيهمچن
 دو به ادغام ،کيپانکرومات ريتصو يمکان و يفيچندط
 مقايسه و استفاده براي IHS و Pansharp اتوماتيک روش

مورد  Pansharpدر روش . انجام شد بندي طبقه يندافر در
طيفي معادل باند  ابتدا اندازه پيکسل باندهاي چند ،استفاده

و طيفي  سپس باندهاي چندو  شدپانکروماتيک 
عنوان باند مرجع  باند هم به هم ادغام و سه اپانکروماتيک ب

 روش يک IHS تکنيک. ندمورد استفاده قرار گرفت
 IHS رنگي تبديل. باشد مي تصاوير ادغام براي استاندارد

( I) استاندارد RGB تصوير مکاني اطالعات ثريؤم طور به
 نمايد مي جدا هم از را آن( H,S) طيفي اطالعات و
(Albertz et al., 1988; Chavez et al., 1991; 

Shetigara, 1992; Zhang, 1999).  براي ايجاد همچنين
 براي منطقه مورد مطالعه، هاي گياهي مناسب در شاخص

ضريب خط خاك )شيب  نياز به محاسبه کاهش اثر خاك
رابطه خط خاك و ضريب خط بود که و مقدار ثابت( 

دست آمده برت زير صو بهخاك براي منطقه مورد مطالعه 
 است:
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ETM
+
:  Y= 323335/11  + 851223/3  X                          r= 38/3          851223/3  ضريب خط خاك =

LISS III: Y= 323553/2  + 185153/1  X                        r= 38/3        185153/1  = خط خاك  ضريب   

 

 يبند طبقه

 قطعات از درصد 25 ،تعليمي هاي نمونه انتخاب براي
 (شده يآماربردار نمونه قطعات کل از) پيت هر از نمونه

 باندها تقليل و پردازش .ندشد انتخاب يتصادف صورت هب
 از يکي (زياد باندهاي تعداد با تصاوير مورد در ويژه )به

 است بندي طبقه براي پردازش پيش مراحل ترين جدي
(Richard & Xiuping, 1999.)  ساسبراهمچنين 

 تعداد افزايش با ،است مشهور هافس قانون به که اي قاعده
خود  به نزولي سير بندي طبقه دقت ي،خاص حد از باندها

 يفيط يها نشانه از استفاده با. (Mather, 2001) گيرد مي
 ،استفاده مورد يباندها در پيت هر يبرا شده استخراج

 ييواگرا يريپذ کيتفکمعيار  ازبا استفاده  باندها نيمناسبتر
را  اختالف معيار کمتريناين . ندشد انتخاب ،شده تبديل

 از پسگيرد.  ها در يک مجموعه در نظر مي باند براي جفت
 تيپ پنج براساس بندي طبقه به اقدام باندها نيبهتر انتخاب
 غالب کيکم غالب، بنه غالب، بلوط خالص، بلوط جنگلي

صحت  يابيارز .گرديد تشابه حداکثر الگوريتم با آميخته و
درصد قطعات نمونه صورت گرفت  85ج با استفاده از ينتا

 .شدل يو جدول خطا تشک
 تيپ دو ميان پذيري تفکيک بودن ضعيفبه  ها توجب

 هم در تيپ دو اين غالب بلوط و خالص بلوط جنگلي
 بنه بلوط، جنگلي تيپ چهار با اًمجدد بندي طبقه و ادغام

 از پس همچنين. شد رتکرا آميخته و غالب کيکم غالب،
 بندي طبقهصحت  يابيارز و پذيري تفکيک نتايج بررسي

 مجدد ادغام با تر مطلوب جينتا کسب براي ،اي هطبق چهار 
 بندي طبقه ،آميخته تيپ با غالب کيکم و غالب بنه هاي تيپ
منظور  به. شد انجام آميخته و بلوط جنگلي تيپ دو براي

افزايش توان تفسير بندي و همچنين  بهبود نتايج طبقه
متر  5×5و با توجه به ابعاد تبديل شده  ها بصري داده

 در. استفاده گرديد 8×8از فيلتر نما با ابعاد  ،ها پيکسل
 ريتصاو يبند طبقه از حاصل جينتا سهيمقا براي نهايت
 روشهاي و اتطبق در ينيزم تيواقع نقشه با استفاده مورد

 قرار يبررس مورد آنها صحت زانيم ، شده گرفتهر کاب 
 .گرفت
 

 جينتا
ه يبا قرار دادن ال يح هندسيپس از انجام تصح

از صحت انجام  ،ر موردنظريتصو يروبر جاده  يوکتور
عالوه بر باندهاي  د.ينان حاصل گردياطم يهندس حيتصح

از کل باندهاي ايجاد  ،)چندطيفي و پانکروماتيک(اصلي 
معيار واگرايي  براساسهايي که عنوان باند باند به 8 ،شده

براي هر  پذيري بودند، تبديل شده داراي بيشترين تفکيک
عنوان  ر بهيز يباندها .انتخاب شدند تاطبقکدام از 

 2و  اي طبقه 4، اي هطبق 5 يبند طبقه ين باندها برايترمناسب
ETM ر سنجندهيتصاو يبرا اي طبقه

( و 1 )جدول +
 .دندينتخاب گردا( 2 )جدول LISS IIIسنجنده 
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 ...براي تهيه نقشه تيپ در جنگلهاي زاگرس LISS IIIو  +

 اي هطبق 2و  4، 4بندي  طبقه يبرا +ETMسنجنده  انتخابي هايو باند مورد استفاده يو مصنوع ياصل يباندها -7جدول 

 شده انتخاب باندهاي مورد استفاده باندهاي

Ratio, DVI, NDVI, PVI, 

PVI1, PVI2, PVI3, SAVI, 
MSAVI2, MSAVI1, 
TSAVI2, TSAVI1, WDVI, 

Brightness, Greenness, 
PCA1-6, PCA123, PCA457,  

Pansharp1-6, IHS123, 

ETM1 – 7 

PVI, MSAVI2, NDVI, ETM1, ETM3, PCA123, Greenness  هطبقپنج 

PVI, Greenness, TSAVI2, ETM1, ETM3, WDVI, NDVI  هطبقچهار 

PVI, TSAVI2, AVI, DVI, Pansharp1, Pansharp4, Pansharp5  هطبقدو 

 
 اي طبقه 2و  4، 4بندي  براي طبقه LISS IIIسنجنده  انتخابي و باندهاي مورد استفاده اي اصلي و مصنوعيبانده -2جدول 

 باندهاي انتخاب شده مورد استفادهباندهاي 

Ratio, DVI, NDVI, PVI, 

PVI1, PVI2, PVI3, SAVI, 
MSAVI2, MSAVI1, 

TSAVI1, TSAVI2,  WDVI, 

PCA1-6, PCA123, PCA457,  
Pansharp1-6, IHS123, 

ETM1 – 7 

TSAVI1, AVI, CTVI, DVI, NDVI, MSAVI2, RedIHS  هطبقپنج 

Band2Pansharp , AVI, DVI, NDVI, MSAVI2, TSAVI1, PCA45  هطبقچهار 

Band2, Band 4, AVI, CTVI, PVI, NDVI, MSAVI2  هطبقدو 

 
 از حاصل بازتاب مناطق نيا در که نيا به توجه با

 با يفيط اختالط باعث ياهيگ پوشش از ريغ يها دهيپد
 ييها شاخص از دشو يم ياهيگ پوشش از حاصل بازتاب

 در WDVI و PVI، MSAVI2، TSAVI2، DVI مانند
جا که در  از آن. شد استفاده هااثر نيا کاهش جهت

الگوريتم حداکثر تشابه در صورت اعمال سطح احتمال 
 خواهد هداد ، کل تصوير به طبقات تيپ اختصاص133%
اي از تصاوير مورد استفاده مربوط به  اما بخش عمده شد،
 شداستفاده  35از سطح احتمال % بنابراين، بودجنگل  غير

 ازد. شوبندي  بندي طبقه تيپ برايتا فقط محدوده جنگل 
 الگوريتم از استفاده با بندي طبقه نتايج بهترينرو   اين

 و% 35 احتمال سطح گرفتن نظر در با تشابه حداکثر

 در بندي، تيپ نوع سه هر براي باندي ترکيب بهترين
 . است شده آورده 5و  4، 3شکلهاي 

 

 بندي با پنج تيپ جنگلي طبقه

هاي  چهار مجموعه باندي باند براساسبندي  طبقه
، باندهاي حاصل از ادغام انتخابياصلي، باندهاي 

هاي  و با اعمال الگوريتم IHSو  Pansharp روشهاي به
و  تشابهبندي حداقل فاصله از ميانگين، حداکثر  طبقه

السطوح انجام شد که بهترين نتيجه مربوط به  متوازي
نقشه حاصل از آن  که بود تشابه بندي کننده حداکثر طبقه

 .آمده است 3در شکل 
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 LISS IIIسنجنده  اي هطبق  پنج بندي ب( طبقه ،+ETMسنجنده  اي هطبق  بندي پنج طبقه (الف -8شكل 
 

 بندي با چهار تيپ جنگلي طبقه

هاي  بندي براساس چهار مجموعه باندي باند طبقه
، باندهاي حاصل از ادغام ابيخانت اصلي، باندهاي

هاي  و با اعمال الگوريتم IHS و Pansharp روشهاي به

و  تشابه بندي حداقل فاصله از ميانگين، حداکثر طبقه
سطوح انجام شد که بهترين نتيجه مربوط به ال متوازي

که نقشه حاصل از آن  بود تشابهبندي کننده حداکثر  طبقه
 آورده شده است. 4در شکل 

 

 LISS IIIسنجنده  اي طبقه بندي چهار  ب( طبقه ،+ETMسنجنده  اي طبقه بندي چهار  الف( طبقه -4شكل 
 

 جنگلي تيپ دو با بندي طبقه

هاي  باند باندي هار مجموعهبندي براساس چ طبقه
، باندهاي حاصل از ادغام انتخابي اصلي، باندهاي

هاي  و با اعمال الگوريتم IHSو  Pansharp روشهاي به

و  تشابه بندي حداقل فاصله از ميانگين، حداکثر طبقه
السطوح انجام شد که بهترين نتيجه مربوط به  متوازي

ه حاصل از آن که نقش بود تشابه بندي کننده حداکثر طبقه
 آورده شده است. 5در شکل 

 

 ب الف

 ب الف



ETMاي  هاي ماهواره ارزيابي داده 602
 ...براي تهيه نقشه تيپ در جنگلهاي زاگرس LISS IIIو  +

 

 LISS IIIسنجنده  اي طبقه بندي دو  ب( طبقه ،+ETMسنجنده  اي طبقه بندي دو  الف( طبقه -4شكل

 
 بدست آمده هاي ارزيابي صحت نقشهاز حاصل ج ينتا

با نقشه واقعيت زميني  ،هاي مختلف هطبقبندي با  از طبقه
با  و مختلف هاي مجموعهها با استفاده از  اي تيپ مونهن

ETMبراي سنجنده  تشابهکننده حداکثر  يبند طبقه
در  +

آورده  4در جدول  LISS IIIو براي سنجنده  3جدول 
 .شده است

 
 +ETMدر تصوير  مختلف طبقاتصحت کلي و ضريب کاپا براي  -8جدول 

 هطبقپنج *** هطبقچهار ** هطبقدو * مورد استفاده يباندها

 18/3% و 58/44 21/3% و 38/41 38/3% و 13/84 يشش باند اصل

 13/3% و 85/33 11/3% و 83/58 28/3% و 48/48 يهفت باند انتخاب

 15/3% و 14/42 33/3% و 33/82 35/3% و Pansharp 83/84روش  بهادغام شده  يباندها

 33/3% و 83/33 12/3% و 31/53 24/3% و IHS 24/44 روش بهادغام شده  يباندها

 
 LISS IIIمختلف در تصوير  طبقاتصحت کلي و ضريب کاپا براي  -4جدول 

 هطبقپنج *** هطبقچهار ** هطبقدو * مورد استفاده يباندها

  32/3% و 43/53  33/3% و 44/81  41/3% و 33/88 يشش باند اصل

  35/3و % 48/23  13/3% و 24/43  34/3% و 13/83 يهفت باند انتخاب

  13/3% و 43/22  14/3% و 21/54  33/3% و Pansharp  48/48روش  بهادغام شده  يباندها

  13/3% و 4/22  31/3% و 84/14  33/3% و IHS 38/44   روش بهادغام شده  يباندها
 تيپ آميخته وه: تيپ بلوط طبقدو *  

 يپ آميختهت وتيپ کيکم غالب  ،تيپ بنه غالب ،ه: تيپ بلوططبقچهار **  
 تيپ آميخته وتيپ کيکم غالب  ،تيپ بنه غالب ،تيپ بلوط غالب ،ه: تيپ بلوط خالصطبق پنج***  

 

 

 الف ب
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 بحث
 و تجزيه در اي ماهواره تصاوير بکارگيري از قبل
 اين راديومتري و هندسي کيفيت ضروريست ها، تحليل

 در هندسي خطاهاي وجود. گيرد قرار بررسي مورد ها داده
ETM تصاوير

 را فوق مطلب تحقيق اين در LISS III و +
 و جاده برداري اليه خوب انطباق با نهايت در. کند مي تأييد
 متناظر نقاط و مسيرها با GPS وسيله به شده برداشت نقاط

 هندسي درستي تصحيح از يافته، تطابق تصوير روي در
 .شد حاصل اطمينان مطالعه مورد منطقه اي ماهواره تصاوير
درباره تفاوت زماني بين دو تصوير مورد  اي که نکته

ظتي بودن استفاده وجود دارد اين است که با توجه به حفا
هاي موجود و  رشد بودن گونهمنطقه مورد مطالعه و کند 

همچنين هدف تعيين تيپ در اين تحقيق، وجود چهار 
ETMمقايسه تصاوير  برايسال تفاوت زماني 

 LISSو  +

III و  نخواهد داشت بدست آمدهج روي نتايبر ثيري أ، ت
تيپ از جمله ويژگيهاي جنگل است که در طول زمان 

هاي قابل تغيير جنگل،  مشخصهنسبت به ساير  کوتاه
 پايدارتر است.

هاي چندطيفي و پانکروماتيک  مان از دادههمزاستفاده 
يند ادر فر IHS و Pansharpدو روش ادغام  حاصل از

 مکانيباعث بهبود قدرت در اين تحقيق ها  بندي تيپ طبقه
 ،لحاظ قابليت تفسير رقومي تصوير بهولي  شد،ها  داده

هاي اصلي ندارد. در  امتياز چنداني نسبت به استفاده از داده
بندي در تصاوير ادغام شده نسبت به  کل صحت طبقه

توان  ييابد که از داليل اين امر م تصاوير اصلي افزايش نمي
اي يکسان از دو تصوير  هبه تغيير ارزش رقومي در نقط

ترکيب شده و ناهمگني طيفي بيشتر در اين تصاوير نسبت 
نشان داد که  يابيج ارزينتاد. کربه تصاوير اصلي اشاره 

عمل ادغام ج نشده و يادغام شده باعث بهبود نتا يباندها
شده ها  تصاوير تنها باعث افرايش توان تفسير بصري داده

ود توان تفسير بصري بهب مورد. نتايج ژانگ در است
همين  يدؤاي طي عمل ترکيب نيز م هاي ماهواره داده

که بهتر بودن  ضمن اين (.Zhang, 2004) مطلب است

 Pansharpروش  به شده امغاد يباندها يريبکارگنتايج 
از قابليت  Pansharpاين است که در روش  IHSنسبت به 

قرمز و  د و باندهاي مادونشو طيفي تمام باندها استفاده مي
ترتيب نقش اساسي در  مادون قرمز طول موج کوتاه که به
پوشش گياهي  طبقاتافزايش صحت کلي و تشخيص 

در اين ترکيب حضور  ،(Sujimol et al., 2004دارند )
 در آن اين اشکال را دارد که IHS روشهمچنين  دارند.
توان بکار برد ولي انتخاب آنها به عهده  باند را مي 3تنها 
 LISS IIIويژه در مورد سنجنده  اين مطلب به .است کاربر

 .استاز اهميت خاصي برخوردار  IRS-P6ماهواره 
همچنين ميزان معيارهاي بيان صحت )صحت کلي و 

بندي شده نسبت به  شاخص کاپا( در تصاوير اصلي طبقه
با نتايج  مورد هاي ادغام شده بيشتر است که اين باند

 .دارد( مطابقت 1384تحقيق لطيفي و همکاران )
دهد که  بندي نشان مي مقايسه نتايج حاصل از طبقه

ها و  بندي غلط پيکسل باعث طبقه طبقاتهمپوشاني طيفي 
د که از داليل اين امر باز شو بندي مي کاهش دقت طبقه

 استو بازتاب زياد خاك  جنگلهاين در ا پوشش تاجبودن 
معادله دست آوردن بکاهش ميزان اين بازتاب با  برايکه 

 ،MSAVI2هاي گياهي مناسب نظير  شاخص ،خط خاك
PVI ،WDVI ،TSAVI2 و DVI نتايج حاصل ايجاد شد .

باند مادون قرمز نشان داد که  بندي باندهاي انتخابي طبقهاز 
پوشش گياهي قابليت بهتري  طبقاتتشخيص  براي مياني
      Sujimolبا نتايج حاصل از تحقيق  مورد که اين دارد

et al. (2004)  اي هطبق  بندي پنج در طبقه. داردمطابقت 
(، تيپ بلوط 1385) همکارانمطابق با نتايج لطيفي و 

در بخش جنوبي منطقه مستقر شده اما تيپ  خالص عمدتاً
بلوط غالب در تمامي محدوده مورد مطالعه پراکنش داشت 

پذيري مناسب بين اين دو  که اين امر باعث عدم تفکيک
% و شاخص 44 دست آوردن صحت کليبه بوده و طبق

ETMتصاوير  براي 18/3کاپاي 
و  %4/53صحت کلي  و +

تواند  مي LISS III تصاوير  براي 32/3 شاخص کاپاي
هر چند که  ؛ليلي بر تداخل طيفي زياد بين اين دو باشدد



ETMاي  هاي ماهواره ارزيابي داده 604
 ...براي تهيه نقشه تيپ در جنگلهاي زاگرس LISS IIIو  +

% و 51/44ترتيب  براي اين دو تيپ به ميزان صحت کاربر
ETM ريتصاو براي% 88/15

 براي% 33/8 و% 33/83 و +
ترين يشهاي ديگر ب بود که نسبت به تيپ LISS III ريتصاو

پس از ادغام دو تيپ بلوط خالص و  مقدار را داشت.
. در شد اي هطبقبندي چهار  بلوط غالب، اقدام به طبقه

صحت کلي، صحت توليدکننده و  اي طبقهبندي چهار  طبقه
که  طوري هب ،نحو محسوسي افزايش يافت بهصحت کاربر 

ترتيب  صحت توليدکننده و کاربر براي تيپ بلوط به
ETM در تصاوير% 8/88% و 38/85

% 45/35 و% 8/44و  +
هاي بنه غالب و  اما براي تيپ ،بود LISS III در تصاوير

کيکم غالب مقدار صحت توليدکننده و کاربر نسبت به 
تعداد  بهتوان  مي از داليل آن بود که کمتيپ بلوط خيلي 

اشاره ها  ها نسبت به ساير تيپ اين تيپ ت نمونهقطعاکم 
پذيري اين دو تيپ نسبت به  . همچنين ميزان تفکيککرد

بود که با ادغام مجدد اين دو تيپ در تيپ  کمتيپ آميخته 
بندي براي دو تيپ کلي بلوط و آميخته انجام  آميخته، طبقه

کننده و کاربر براي  . در نهايت بيشترين صحت توليدشد
ETMتصاوير  براي% 38/32و  %1/83ترتيب  بهبلوط 

و  +
در  دست آمد.ب LISS III تصاوير براي% 82/32 و% 12/84
 در کاپا شاخص و کلي صحت مقدار بودن بيشتر دليل کل
( 1385) همکاران و لطيفي اتتحقيق به نسبت تحقيق اين

 الگوريتم نوع در تفاوت ،%(44( )1382) ناصري و
 بيشتر تراکم همچنين و استفاده دمور باندهاي بندي، طبقه

بودن  کماز داليل  همچنين .باشد مي مطالعه مورد منطقه در
دست آمده در اين تحقيق نسبت به تحقيقات بصحت کلي 

Sivrikaya et al. (2006) و88 با صحت کلي % Günlü  

et al. (2008) کمتراکم توان به  مي% 32 با صحت کلي 
در منطقه مورد مطالعه  پوشش تاجدرختان و باز بودن 

که تفاوت مقدار صحت کلي و  . ضمن ايناشاره نمود
هايي  دهنده تأثير پيکسل ه نشانطبقکاپا در هر سه  ضريب

تداخل  ،اند. به بيان ديگر بندي شده است که به اشتباه طبقه
ها باعث ايجاد مقدار کم شاخص کاپا  طيفي بين تيپ

ا توجه به د. در مجموع و بشو نسبت به صحت کلي مي

چنين توان  معيارهاي صحت کلي و شاخص کاپا مي
ETMهاي  گيري نمود که داده نتيجه

واجد  LISS IIIو  +
ي زاگرس جنگلهاهاي اصلي در  تهيه نقشه تيپقابليت 

قابليت  هاي کلي داراي تيپتفکيک براي  اما ،باشند نمي
ها  توان از اين داده طق زاگرس هستند و ميادر من يمتوسط

که طبق  ضمن اين. استفاده کردها  نمايش اين تيپ براي
نسبت به  LISS IIIهاي  قابليت داده ،دست آمدهبنتايج 

ETM
و  استمختلف جنگلي بهتر  طبقاتتفکيک  براي +

تر  منظور دستيابي به نتايج مطلوب بهها  استفاده از اين داده
 ضروريست جا اين در. دشو در مناطق مختلف پيشنهاد مي

 خاك هاياثر کردن کم منظور به بيشتري اتمطالع که
. گيرد صورت آميخته هاي گونه بندي طبقه و( زمينه)

 انجام آينده در تواند مي همزمان طور به مطالعاتي همچنين
 هم با مبنا پيکسل و پايه  -يش بندي طبقه نتايج و شود

 تصاوير از که شود مي پيشنهاد همچنين. دشو مقايسه
 رهتب مکاني و طيفي هاي قابليت و ها ويژگي با رقومي

 منطقه گياهي پوشش در طيفي تغييرات کردن رپُ منظور به
 مقايسه زميني هاي داده با و شود استفاده مطالعه مورد
 .گردد
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Abstract 

 
In order to evaluate and compare the capability of ETM

+
 and LISS III data for forest type mapping in the 

Zagros forests, a small window of panchromatic and multispectral images of Landsat-ETM
+
 and IRS-P6-

LISS III satellite data were selected from Ghalajeh forests in the Kermanshah province. No radiometric 

error was found using the quality investigations. Orthorectification of ETM
+
 was done using 55 ground 

control points with RMS error of 0.39 for X axis and 0.46 for Y axis and for LISS-III imagery with 34 

ground control points with RMS error of 0.67 for X axis and 0.58 for Y axis. Some suitable image 

processing functions such as principal component analysis, tasseled cap transformation and appropriate 

vegetation indexes were applied for classification processes. In order to assess the classification results, a 

sample ground truth was generated using a systematic network with 60m×60m sample area. By 

computing the canopy cover percent of species, four forest types were determined in the study area. By 

selecting 25% of samples for each class as training samples, the best band sets were selected using 

transformed divergence separability index. Classification was performed by supervised method using 

minimum distance (MD), maximum likelihood and parallel epiped (PPD) classifiers. Results of 

classification showed that overall accuracy and kappa coefficient for 5 classes for ETM
+
 images were 

obtained %44.57 and 0.18 and for LISS III Images %50.6 and 0.32, respectively. After merging the 

classes of 1 and 2 due to spectral overlapping, the overall accuracy and kappa coefficient for 4 classes 

using ETM
+
 images were obtained %61.08 and 0.21 and for LISS III Images, %71.44 and 0.33, 

respectively. Finally, by merging the classes of 3, 4 and 5, classification was done with two types and the 

overall accuracy and kappa coefficient obtained %74.1 and 0.37 for ETM
+
 and %77.7 and 0.41 for LISS 

III, respectively. Being open canopy cover as well as conflicts between soil and vegetation reflectance 

caused preventive of obtaining the more favorite results. Result showed fairly more capability of LISS III 

data in compare to ETM
+
. Similar research in other regions and using of higher multispectral resolution 

data is suggested. 
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