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  دهيچك
ك يه نقشه و تفكيدر ته IRS-P6ماهواره  LISS-IIIو  SPOT 5ماهواره  HRG يهاسنجنده يهات دادهيقابل يابيمنظور ارز به
قرار  يشده شهرستان بانه انتخاب و مورد بررس يگالزن ينگلهااز ج ي، بخشيشده در زاگرس شمال يگالزن يجنگل يها محوطه
 ابيتيساله با استفاده از دستگاه موقع 3ك دوره تناوب يدر ) شان، كورپه، كور و خرت(شده  يگالزن يها سطح محوطه. گرفت

مجموعه داده مورد  يومتريو راد يهندس يخطاها يپس از بررس. ديمنطقه انتخاب گرد ينيت زميعنوان واقع هب) GPS(جهاني 
بهتر اطالعات،  يبارزساز براين يهمچن. قرار گرفت ياصل يها ه مؤلفهيو تجز يفيط يريگ ر نسبتينظ ييهااستفاده تحت پردازش

تم ير با استفاده از الگوريتصاو بندي طبقه. ادغام شدند IRS-1Cك ير پانكروماتيبا تصو LISS-IIIو  HRG يفيچندطر يتصاو
 يو جنوب يشمال يهاك از دامنهيهر  يبرا يگريو دق يمحدوده مورد تحق كل يبرا يكي ،به دو صورت) ML(حداكثر احتمال 

ج حاصل نشان ينتا. ا انجام شديار فاصله باتاچاريطبقات با استفاده از مع يريپذكيتفك يبررس .ديگرداعمال صورت جداگانه  هب
 يخوب بهو زراعت  ين طبقه خرت شماليهمچن. باشديم يجنوب يهااز دامنهبهتر  يشمال ياه طبقات در دامنه يريپذكيداد كه تفك

 يهااز مجموعه داده. را نشان دادند يترضعيفج ي، نتاياصل ينسبت به باندها ياهيگ يشاخصها. ك شدندير طبقات تفكياز سا
SPOTار ين دو معين مقدار ايتربيش، ياطبقه 4 بندي طبقهدر  63/0كاپا  بيضرو % 3/65 يزان صحت كليادغام شده با م ي، باندها

زان ي، با م4و  1 يب با باندهايدر ترك ياصل يهاه مؤلفهيمؤلفه اول حاصل از تجز IRS-P6 يهان دادهيدر ب. را حاصل نمود
 ر نشان داد كهيدو تصو بندي طبقهج حاصل از يسه نتايمقا. كردكسب  جه راين نتيتربه 6/0كاپا ب يضردرصد و  70 يصحت كل

خاك  يفيبا وجود مشكالت تداخل ط. دهديرا ارائه م يتربهج ينتا يو قبل از گالزن ياهيش گيفصل رو يهااستفاده از داده
 برايمناسب  نسبتاً تيقابل ،قين تحقيمورد استفاده در ا يهاانگر آن است كه دادهيببدست آمده ج ي، نتايمنطقه با پوشش درخت

  .ن مناطق را دارنديدر ا ه نقشهيو ته يك محاوط گالزنيتفك
  

    .ي، زاگرس شمالي، گالزنياصل يهاه مؤلفهي، تجزياهيگ يها، شاخصها، ادغام دادهياماهواره يهاداده: يديكل يهاهواژ
  

  مقدمه
انسان در واحد سطح جنگل، دشواري  زيادتراكم 

كمبود آب كشاورزي در شهرستان  شرايط توپوگرافي و
را در شرايط توسعه نيافته زندگي جوامع محلي  ،بانه

 است كنوني تا حد بسياري به دامداري وابسته كرده
 از كه سردسيردامداري در اين منطقه . )1373، يفتاح(

علوفه  كمبود كند موجب تبعيت نمينيز  روي نظام كوچ
ران در حصورت ب هاين كمبود در فصل سرد ب .شده است
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بومي  مردم. كندسيستم دامداري منطقه خودنمايي مي
كردن نظام  منظور سازگار بهدمندانه رتالشي خ منطقه در

معيشتي خود با دشواريها و محدوديتهاي طبيعت پيرامون 
جنگلي را ابداع  درختان )زنيسرشاخه( يگالزن خود،
صورت است كه از اواسط  نيبد يوه گالزنيش .كردند

طور سنتي به  بهشهريورماه به بعد، دامداران در مناطقي كه 
سه  يهار دورههاي برگدار بلوط را د، شاخهداردها تعلق آن

يا چهار ساله قطع و سريعاً آنها را روي درختان دو يا چند 
گال خوانده  كه اصطالحاً گال يا لويه شاخه و يا روي زمين

هاي در فصل زمستان شاخهبعد . نمايندانباشته مي ،شود مي
ليف دامها تع برايبرگدار خشك شده را از لويه خارج و 

   ).1373فتاحي، (كنند استفاده مي )بز و گوسفند ويژه به(
 تقسيم مناطق جنگلي در محدوده هر روستا بدين 

نفر تقسيم  باشد كه هر ناحيه جنگلي بين چندصورت مي
 )Gala-jar( نام گالجار بهو هر قسمت يا هر پارسل آن را 

الجار به هر گ .)1383 ،ناميب(كنند گذاري ميفالن نفر نام
سيم سه قسمت كه داراي محصول تقريباً مساوي هستند تق

گويند و مي را يك شان شود كه هر يك از اين قسمتهامي
ها گالزني انجام هر سه سال يك بار در يكي از اين شان

بنابراين شاني كه نوبت گالزني آن رسيده است را  .شودمي
سال ، شاني را كه نوبت گالزني آن (Khert) تشان خر

و شاني كه سه سال بعد نوبت  (Koor) بعد است شان كور
 گويندمي (Kurpe) شان كورپه، باشدگالزني آن مي

  .)1383، يمصطف(
 يهايژگيبا توجه به و يار ماهوارهيتصاو امروزه

كپارچه، يع و ير پوشش سريمنحصر به فردشان نظ
ت يريمد برايبودن  يفيمكرر و چند ط يربرداريتصو

ك ابزار كارآمد محسوب يعنوان  هب يعينابع طبمستمر بر م
ها چه داده يهاييتها و توانايش روزافزون قابليافزا. شونديم

ران و ياز مد ياري، بسيو چه از نظر مكان يفياز نظر ط
ن نوع يزان را بر آن داشته است تا استفاده از اير برنامه
نه و زمان و كسب يها را با توجه به كاهش هزداده

 ييشتا( ندينما يقبل ين روشهايگزيروز جا بهت اطالعا

ت يقابل يبررس منظور به پژوهش نيا .)1382، يباريجو
 يگالزن يهاص محوطهير مورد استفاده در تشخيتصاو

هاي تهيه نقشه براي هاداده اين بالقوه قابليت نييشده و تع
 در شده يگالزن ياز جنگلها يبخش در ،ن مناطقينگام اه به

 عنوان هامكان ب صورت در تا ديگرد انجام ستانكرد استان

براي مديريت مناطق جنگلي گالزني شده مورد  يابزار
  .زان قرار گيردير استفاده برنامه

توان به يم نزديك به اين پژوهش شدهتحقيقات انجام از 
  :ر اشاره كرديموارد ز

Joffer (1993)   در جنوب دهاسا تراكم بلوطستان
نتايج . برآورد نموداسپات هاي رد دادهرا با كارب اسپانيا

ا يخاك باعث كاهش همبستگي و  يرهانشان داد كه اث
استفاده از توان كه  نيگر ايد. گرددعدم همبستگي مي
 زيادقدرت طيفي  و اسپاتهاي تفكيك مكاني داده

  .شداين مطالعه مفيد واقع  در  TMهاي داده
Xu et al. (2003)   ده سنجن يهاداده ييتواناTM 

بلوط در منطقه  پوشش تاجماهواره لندست را در برآورد 
دست آمده بج ينتا. قرار دادند يا مورد بررسيفرنيتوالر كال

ك، قرمز و يمادون قرمز نزد ينشان داده است كه باندها
 پوشش تاجدر برآورد مشخصه  يخوب يياز توانا يآب

  . برخوردارند
Joao et al. (2006) سنجنده  يهابا استفاده از داده

ETM+ ،دهاسا در جنوب  يدرختان نواح پوشش تاج
ق نشان داد كه ين تحقيج اينتا .را برآورد نمودند الغپرت

پ از ين تيدر ا) تا متوسط كم( درختان پوشش تاج يبررس
ر يكمك تصاو به) سبز شهيبلوط هم يزارها درخت( جنگلها
  . دباشيمانجام قابل تا متوسط  زيادبا دقت  ياماهواره

اي هاي ماهوارهقابليت داده) 1376( درويش صفت
هاي تهيه نقشه جنگل و تيپ برايلندست و اسپات را 

ترين بيش. تشكيل دهنده آن مورد بررسي قرار داده است
 كننده حداكثر احتمال بندي طبقهصحت كلي بدست آمده با 

نتايج اين تحقيق نشان داده است . بوده است% 4/65معادل 
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اي چندطيفي اسپات از قابليت برتري نسبت به هكه داده
  . برخوردارند  TMلندست

  Asterايقابليت تصاوير ماهواره) 1384(احمدي ثاني 
در . تهيه نقشه تراكم جنگلهاي زاگرس بررسي كرد برايرا 

ضريب كاپا  صحت كلي و ترينيشب ياطبقه سه بندي طبقه
 ندي وبا 6با مجموعه  51/0و 5/68ترتيب برابر با  هب

ج ين در نتايهمچن .احتمال بدست آمد حداكثر الگوريتم
حداقل (تم يج با هر سه الگوريق ذكر شده كه نتاين تحقيا

ك يبه هم نزد )ين، حداكثر احتمال و فازيانگيفاصله از م
  .درصد بود 2تا  1و تفاوت آنها 

 يار ماهوارهيت تصاويقابل) 1385( ينيام
ه نقشه گستره ير تهدرا  IRS-1Cو   +ETMهاي سنجنده

رات گستره ييت تغيزان و موقعيبه م يابيجنگل و دست
آرمرده  يدر جنگلها 1381تا  1334از سال  ،جنگل

ج حاصل نشان داد ينتا. قرار داد يشهرستان بانه مورد بررس
مربوط به نقشه حاصل از  ين صحت كليتريشكه ب
 با استفاده از طبقهمنتخب دو  يباند 7مجموعه  بندي طبقه
درصد و  3/81 يتم حداكثر احتمال و با صحت كليالگور
 يج حاصل از بررسينتا. باشديم 64/0 يب كاپايضر
دوره  يطكه منطقه نشان داد  يرات گستره جنگلهاييتغ

هكتار  953ر از سطح جنگل كاسته و اهكت 4853 ،مطالعه
  .به سطح جنگل افزوده شده است

  
  مواد و روشها

  منطقه مورد مطالعه
هكتار از  504اي مورد مطالعه در اين تحقيق، جنگله

حوزه آرمرده در  2جنگلهاي گالزني شده بخش 
تا  45˚47 48́˝غربي شهرستان بانه با طول شرقي  جنوب

 35˚53 57˝تا  35˚25 41˝و عرض شمالي  45˚48 00́˝
آبريز بانه منطقه  حوضهطوركلي  به .)1شكل ( باشدمي

الني و توأم با برف و كوهستاني با زمستانهاي سرد و طو
نزوالت . يخبندان زمستانه و تابستانهاي معتدل است

صورت برف در زمستان و باران در اواخر  هآسماني عمدتاً ب
از لحاظ تركيب درختان . زمستان و اوايل بهار است

هاي درصد درختان اين جنگلها از گونه 80جنگلي بيش از 
 .Quercus brantii Lindl. var( برودار مختلف بلوط مانند

brantii(ولي، و )Quercus libani Oliv.- Lebanon 

oak (و مازودار )Quercus infectoria Oliv.- Gall oak (
  .)1383 ،نام يب(. استشده ل يتشك

  
  مورد استفاده ريتصاو

  :عبارتند از اين تصاوير
مربوط  SPOT 5ماهواره  HRG سنجنده ويراتص -1

برابر با هشتم  ميالدي 2005ل ام سپتامبر سابه تاريخ سي
با اندازه تفكيك  يشمس يهجر 1384مهرماه سال 

  .)متر 20باند چهار ( متر 10مكاني
مربوط  IRSP 6ماهواره  LISS-IIIر سنجنده يتصو -2
برابر با  ،يالديم 2006سال  يچهاردهم جوالخ يبه تار

با اندازه  يشمس يهجر 1385رماه سال يست و سوم تيب
 .متر در هر چهار باند 5/23) كسليپ( يك مكانيتفك

مربوط به  IRS-1Cماهواره  PANر سنجنده يتصو -3
كم يبرابر با  يالديم 2005ست و سوم اكتبر سال يخ بيتار
 يك مكانيبا اندازه تفك يشمس يهجر 1384ماه سال  آبان

  .متر 8/5) كسليپ(
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 HRG 321 همراه نمايي از تصوير منطقه در تركيب بهالعه در نقشه ايران، مورد مط منطقهموقعيت  -1شكل 

 
  هاداده يح هندسيتصح

تصاوير مورد استفاده در اين تحقيق توسط شركتهاي 
 )استاندارد(ك يستماتيستحت تصحيحات  ،عرضه كننده

قبالً  SPOT 5عالوه تصوير ماهواره  هب. گرفته بودند قرار
 .يح هندسي نيز قرار گرفته بودمورد تصح Orthoدر سطح 

رقومي برداشت  نقاط و خطوطبا توجه به تطابق مناسب 
محدوده مورد مطالعه با اين تصوير، اقدام به تطابق در شده 

و پانكروماتيك با اين تصوير  LISS-III يفيچندطتصاوير 
 Image to( تحت فرايند تصحيح هندسي تصوير به تصوير

Image( هندسي تصحيح روشاز  قتحقي اين در. گرديد 

با  و شد استفاده است پارامترينا روش يك كه ايهچندجمل
مشخص بر روي اين تصاوير و كنترل نقطه  20انتخاب 

و  LISS-III، تصاوير SPOTمعادل آن در تصوير 
زان خطاي ريشه ميانگين يب با ميترت هپانكروماتيك ب

پيكسل مورد  74/0و  54/0 برابر )RMSE( مربعات
 مرجع گرفته و زمين ح هندسي قرارتصحي

)Georeference( شدند.  
  

 ينيت زميه نقشه واقعيته
 ين مكانهاييتع به اقدام بندي طبقه صحت يبررس براي

شده در منطقه مورد مطالعه با استفاده از دستگاه  يگالزن
 ن منظوريبد. ديگرد) GPS( يجهاناب ي تيموقع

از  )وب گالزنيدوره تنا(اي را كه در هر سه سال  محدوده
 يدهنده مشخصات كل نشان كه طوري به شديمآن برداشت 
 تهيه ينيت زميانتخاب و در آن نقشه واقع منطقه باشد،

 وكـور ه، ـكورپ يهاكه محدوده صورت بدين .ديگرد
طور كامل با دستگاه  بهداخل منطقه مورد مطالعه خرت 

GPS ه نقاط يمحدوده كل نيهمچن .دنديمشخص گرد
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موجود در محدوده  يهايصنوبركار زراعت، باغ و، يخال
الزم به ذكر  .گن برداشت شدند يپل صورت همورد مطالعه ب

مربوط به  SPOTر اخذ شده ماهواره يچون تصو كه است
ه يته درن يبنابرا ،است ينيت زميه واقعيكسال قبل از تهي

عنوان  همحدوده كورپه برداشت شده ب ينيت زميواقع
كه مصادف  يامحدوده يعني ،ب شدمحدوده شان محسو

ن يهم بهشده است و  ير اخذ شده گالزنيخ تصاويبا تار
ب محدوده شان برداشت شده در طبقه كور قرار يترت

ت پس از اختصاص هر محدوده برداشت ينهادر . گرفت
ر ييها از وكتور به رستر تغگن يشده به طبقه موردنظر، پل

 در. دنديره گرديذخ يتستم اطالعايگاه سيدر پا و شده داده
ن يك از ايبه هر  ياژهيو با اختصاص دادن كدان يپا

 بندي طبقهر يها و اختصاص همان كد در طبقات تصو طبقه
 ياستفاده در مرحله بعد يبرا بدست آمدهل يفا ،شده
   .شدره يذخ
 
  هاداده بندي طبقهش پردازش و يپ

 براي ياهيگ پوشش بهتر يآشكارساز منظور به
استفاده  ياهيگ يشاخصها يبرخ محاسبه از ،ديبن طبقه
در منطقه مورد  يبا توجه به پوشش كم درختان جنگل. شد

خاك  يفيط بازتاب تداخل از يريجلوگ يبرا ،مطالعه
شد كه عالوه بر  يسع ياهيپوشش گ يفينه با بازتاب طيزم

 و WDVI ،SAVI ،MSAVI يشاخصها NDVI شاخص
TSAVI اه يگبازتاب  براك را خ يفيط يكه آثار بازتابها

 ي، محاسبه شده و شاخصها)1385پناه،  يعلو( كننديكم م
 يبرا .مورد عمل اضافه شدند داده مجموعه به آمده دستب

: Soil Line( خط خاك عواملن شاخصها از يمحاسبه ا
ن بازتاب مشاهده شده يب يعبارت است از رابطه خط

           استفاده ) خاك لخت در دو طول موج مختلف
 & Baret؛Sundison & Henley, 1999( شد

Jocquemoud, 1993(. ن منظور ين خط بدياستفاده از ا
 يشاخصها نيصورت گرفت كه بتوان با بكار بردن ا

رات ياهان را از تأثيگ پوشش تاجح يانعكاس صح ،ياهيگ
  ).Leblon, 1997( ادخاكها نشان د يفيبازتاب ط
عات چند باند با متمركز كردن اطال يبرارو از اين
 )PCA( ياصل يهاه مؤلفهياز روش تجز زياد يهمبستگ

انتخاب  يعني يصورت انتخاب هن كار بيا. استفاده شد
. شدبودند، انجام  زيادي يهمبستگ يكه دارا ييباندها
 3و  2 ين باندهايب HRG يهادر داده اين روش ،نيبنابرا

 يباندها نبي  LISS III يهادر داده و %)95 يبا همبستگ(
   با هم بودند زيادي يهمبستگ يكه دارا 4و  3، 2
 .دياعمال گرد ،)3،4=65/0و  2،4=75/0، 2،3= 95/0(

 نيشتريب حائزه كه ين تجزيحاصل از ااول  يها مؤلفه

اضافه  داده مجموعه به بودند يفيط اطالعات انسيوار
 .شدند
و  يفيك طيبا قدرت تفك يريبه تصو يابيدست يبرا
كم برداشت دو  يو با توجه به فاصله زمان يادز يمكان
 روشا استفاده از ب SPOT 5 يفيهاي چند طداده ر،يتصو
ك ير پانكروماتيبا تصو) PCA( ياصل يهال مؤلفهيتبد

 يفيچندطر يواتص يه باندهاين كليبنابرا. ديادغام گرد
 IRS-1Cك ماهواره ير پانكروماتيبا باند تصو مورد استفاده

   .ندديادغام گرد
 يب بانديانتخاب ترك يبرا LISS III يهادر داده

ن ياستفاده از ا يبرا. استفاده شد Iمناسب از شاخص 
كه حاصل از  يمتعدد يب بانديشاخص ابتدا تعداد ترك

. سه شونديد ساخته شده و مقاياند، با يفيط يباندها
حاصل از  ييتا ب سهيتعداد ترك) 1( رابطه براساسن يبنابرا
  : ورد استفاده محاسبه شدم يباندها
            )1     (                                    

!−!
!

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
)3(33 N
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⎥
⎦

⎤
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⎣

⎡
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N باندها و  ييب سه تايتعداد تركN  تعداد باندها

  .باشديم
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اقدام به انتخاب  Iسپس با استفاده از روش فاكتور  
  :باشديم) 2(رابطه رح ش بهنه شد كه يبه يب بانديترك

                 )2(                                        
22221 cbaabcI −−−+=   

  
زوج باندها  يب همبستگيضر cو  a ،bكه در آن 

ب يضر b، 2و  1باند  يب همبستگيضر a يعنيهستند؛ 
 3 و 2باند  يب همبستگيضر cو  3 و 1باند  يهمبستگ

استفاده  يب همبستگيابطه، از ضرن ريدر ا. باشديم
حداكثر . ر استيك متغين صفر و يب Iشود و فاكتور  يم

 يفيرات طييدهندة حداكثر تغ نشان) I )0/1مقدار شاخص 
  .است يفيرات طييانگر حداقل تغيو شاخص صفر ب

مناسب از  يب بانديالزم به ذكر است كه انتخاب ترك
صورت  هده بمورد استفا ياهيگ ي، شاخصهاياصل يباندها

ه يحاصل از تجز ياصل يها، مؤلفهياصل يق با باندهايتلف
و  ياصل يق با باندهايصورت تلف هب ياصل يهامؤلفه
جداگانه انجام  صورت بههر كدام  ،ادغام شده يباندها
 يها ر و نمونهيتصو يهاكسليپ يرا ارزش رقوميز. ندشد
  .  ندبات با هم متفاوتين تركيدر هر كدام از ا يميتعل

ن سنجنده يا 4چون باند  SPOT يهاداده مورددر 
ن يباشد، بنابرايمتر م 20يك مكانيقدرت تفك يدارا
متر  10آنها  يك مكانيكه قدرت تفك 1،2،3 يب بانديترك
 بندي طبقه يمناسب برا يب بانديعنوان ترك هباشد بيم

 ياما برا. ر ادغام شده انتخاب شديو تصو ياصل يباندها
و  ياهيگ يق شده با شاخصهايتلف يلاص يباندها
 ،ياصل يهاه مؤلفهيحاصل از تجز ياصل يها مؤلفه

همراه  به 3و  2 يباندها از لحاظ بصري مشاهده شد كه
 يهاانتخاب نمونه يبرا يا مؤلفه اصلي ياهيگ يشاخصها

 3 و 2 ين باندهايبنابرا. ندمناسبتر بندي طبقهو  يميتعل
و  ياهيگ يشاخصها ق با هر كدام ازيصورت تلف به

طور  به ياصل يهاه مؤلفهيحاصل از تجز ياصل يها مؤلفه
 بندي طبقهانجام  براينه يبه يب بانديعنوان ترك هجداگانه ب

  .انتخاب شدند

محدوده  از تعليمي هاي نمونه براي انتخاب 
. شداستفاده  ينيات زميعمل يبرداشت شده ط هاي گن پلي
 پذيريتفكيك بررسي ،تعليمي هاينمونه انتخاب از پس

 باتاچاريا فاصله پذيريتفكيك شاخص از استفاده با طبقات

 يبا استفاده از باندها بندي طبقه تينهادر  .صورت گرفت
شده، تمامي شاخصهاي گياهي و  ادغاماصلي، تصوير 

 ياصل يب با باندهايترك صورت به PCAمؤلفه اول 
كه  اين با توجه به. روش حداكثر احتمال صورت گرفت به

در منطقه مورد مطالعه گالجارها داراي سه محوطه 
به اختالف بارز  نظرباشند و از طرف ديگر برداشت مي

جنوبي،  و درختان در دو دامنه شمالي پوشش تاجتراكم 
كل محدوده مورد  يبرا يكي ،به دو صورت بندي طبقه

 يو جنوب يشمال يهاك از دامنهيدر هر  يگريدمطالعه و 
با استفاده از  بندي طبقه .جداگانه صورت گرفتصورت  هب

، خرت ي، خرت شمالي، كورپه جنوبيكورپه شمالطبقات 
ر يدر تصو و زراعت ي، كور جنوبي، كورشماليجنوب

LISS-III  و طبقات كـور شمالي، كـور جنوبي، شان
شمالي، شان جنوبي، كورپه شمالي و كورپه جنوبي در 

 بندي طبقه ريواتصسپس  .صورت گرفت HRGر يتصو

 كسليپ به كسليپ، منطقه ينيزم تيواقع نقشه شده با
 يارهايمع از بندي طبقهن يا يابيارز يبرا .شد مقايسه

 كاپا بيضر ،(Overall Accuracy) يكل صحت چهارگانه
(Kappa Coefficient)، دكنندهيتول صحت )Producer 

Accuracy (كاربر و صحت (User Accuracy)  استفاده
  .شد
  
  ج ينتا

 پذيري طبقات نشان داد كه ج حاصل از تفكيكينتا
 پوشش تاجن درصد يشتريب يكه دارا يطبقه خرت شمال

طبقات  گريبا د را يريپذ كين مقدار تفكيشتريب ،باشد يم
طبقه ). ايار فاصله باتاچاريدر مع 67/1 بيش از( دارد

 يك شده و دارايطبقات تفك ياز تمام يخوب بهزراعت 
ا يار فاصله باتاچاريدر مع 5/1 -2 يريذپكيزان تفكيم
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بهتر  ين طبقات در دامنه شماليدر ب يريپذ كيتفك. است
با  يبير تركيبود و در تمام تصاو ياز دامنه جنوب

 .نشان دادندرا  يك به هميج نزدينتا ،ياهيگ يشاخصها
 پذيري در در تمامي طبقات بيشترين تفكيك طوركلي به

با ميانگين ( PCAتصوير تركيبي با مؤلفه اول 
  .حاصل شد )4/1پذيري  تفكيك

  :باشدير ميشرح ز بهانجام شده  هاي بندي طبقهج ينتا
  
  
  
  
  
  

  LISS-III يهاداده بندي طبقه
   ياطبقه 7 بندي طبقه
، ي، كورپه جنوبيكورپه شمالبا طبقات  بندي طبقهن يا

و  ي، كور جنوبيشمال ، كوري، خرت جنوبيخرت شمال
 نشان داد كه بدست آمدهج ي؛ نتازراعت صورت گرفت

در  PCAمؤلفه اول  همراه بهمورد استفاده  يمجموع باندها
و  26/0 ين مجموعه داده مورد استفاده با شاخص كاپايب

ن دو يا ين مقدار را برايشتريدرصد ب 38 يصحت كل
تمام  .)1 جدول و 2 شكل( ار حاصل نموده استيمع

ك به يج نزدينتا ،ياهيگ يب شده با شاخصهاير تركيتصاو
زان صحت كاربر مربوط به ين ميكمتر .نشان دادندرا  يهم

ن آن مربوط به طبقه كور يشتريو ب يطبقه خرت جنوب
  . بوددر مجموعه داده مورد استفاده  يجنوب

  

  ياطبقه 7 بندي طبقهصحت  يابيج ارزينتا -1 جدول
  رينوع تصو

  
بنديطبقهنوع

 كننده
صحت نام طبقه

 %كاربر
د يتولصحت 
  %كننده

صحت 
  %يكل

ب يضر
  كاپا

دها
بان

 به 1و 4 ي
راه 

هم
ؤم

 از 
صل

 حا
ول

فه ا
ل

PC
A

 
      

مال
احت

ثر 
داك

ح
  

    
   69 34 يكورپه شمال

  
 
 
38  
  

  
  
  
26/0  

  

  53 21 يكورپه جنوب
  45 36 يخرت شمال
  50 16 يخرت جنوب
  18 60 يكور شمال
  37 63 يكور جنوب

      85 49 زراعت   
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  ب               الف                                                                            

همراه  )الف(  PCA لفه اول حاصل ازؤهمراه م به 4و  1 يهابا باندتم حداكثر احتمال يبا الگور ياطبقه 7 بندي طبقهنقشه حاصل از  -2شكل 
  )ب( ينيت زمينقشه واقعبا 

  
  يا طبقه 3 بندي طبقه
 يبرا، خرت و كـور كورپه طبقهبا سه  بندي طبقهن يا
ن يج اينتا. طور جداگانه اعمال شد هها بك از دامنهيهر 
حاصل از  يديتول يهانشان داد كه نقشه بندي طبقه
 ينيت زميبا واقع يشتريتطابق ب يدر دامنه جنوب بندي طبقه

 يشتريب يب كاپايو ضر يزان صحت كليم يادارند و دار
نسبت  بندي طبقهن يدر ا .باشنديم ينسبت به دامنه شمال

در مجموعه داده  يصحت كل ،ياطبقه 7 بندي طبقهبه 
عكس شاخص ، اما بافتيش يافزا يمورد استفاده مقدار

 يتمام شاخصهاهم  بندي طبقهن يدر ا .افتيكاپا كاهش 
مورد  ياصل يب باندهايترك جداگانه با صورت به ياهيگ

 يك به هميج نزدينتا بندي طبقهاستفاده قرار گرفت و در 
، صحت كاربر، صحت يار صحت كليچهار مع يرا برا
  .د كننده و شاخص كاپا در هر دو دامنه ارائه نمودنديتول

  
  ياطبقه 5 بندي طبقه

 يو جنوب يطبقات كور شمال ،ياطبقه 7 بندي طبقهدر 
ر طبقات از خود نشان يرا با سا يرتكم يريپذكيتفك

ار يدر مع يريپذكين مقدار تفكيكمتر يدادند و دارا

ج بهتر يبه نتا يابيدست يبران يبنابرا. بودندا يفاصله باتاچار
و  يبا طبقات كورپه شمال يو جنوب يطبقات كور شمال

 طبقه 5با  يگريد بندي طبقه و دنديادغام گرد يجنوب
 ي، خرت جنوبي، خرت شماليوب، كورپه جنيكورپه شمال

ب كاپا و يضر بندي طبقهن يدر ا. و زراعت صورت گرفت
 ياطبقه 3و 7 هاي بندي طبقهنسبت به  يشتريب يصحت كل

 كمن يهمچن. ر مورد استفاده بدست آمديتصاو يتمام يبرا
 يب كاپا و صحت كلين ضريزان اختالف بيبودن م
 بندي بقهطن يدر ا يديدهنده دقت خوب نقشه تول نشان
با شاخص  PCAب شده با مؤلفه اول ير تركيتصو. است
 ين مقدار را برايشتريدرصد ب 70يو صحت كل 6/0 يكاپا

ن مجموعه داده مورد استفاده ارائه يار در بين دو معيا
ن يدكننده حاصل شده در ايصحت كاربر و تول. نمود
 ير از طبقه خرت جنوبيغ هطبقات ب يتمام يبرا بندي طبقه
 كمباشد كه نشان از يدرصد م 50 بيش ازمقدار  يدارا

خوب  يريپذكيحذف و اضافه و تفك يبودن خطاها
 ريمقاد همراه به بندي طبقه نيا از حاصل جينتا .استطبقات 

 و 2ول جد در صحت انيب يارهايمع از كي هر يمك

  .نشان داده شده است 3در شكل  شده بندي طبقه ريتصو
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  ياطبقه 5 بندي طبقهصحت  يابيج ارزينتا -2 جدول
  بندي طبقهنوع   رينوع تصو

  كننده 
  صحت  نام طبقه

 %كاربر 
 ديصحت تول

  %كننده 
 صحت

  %يكل 
ب يضر

  كاپا

ي 
دها

بان
 به 1و 4

راه 
هم  از 

صل
 حا

ول
فه ا

مؤل
PC

A
 

      
مال

احت
ثر 

داك
ح

  
  

   76  76  يكورپه شمال
  
70  
  

  
  

6/0  
  

  

  73  69  يكورپه جنوب
  60  77  يخرت شمال
  62  49  يخرت جنوب
  86  73  زراعت

  

  
     PCAهمراه مؤلفه اول حاصل از به 4و  1اي با الگوريتم حداكثر احتمال با باندهاي طبقه 5بندي نقشه حاصل از طبقه -3شكل 

 

  HRG يهاداده بندي طبقه
  ياطبقه 6 بندي طبقه
با طبقات كـور شمالي، كـور جنوبي،  بندي طبقهن يا

مالي، شان جنوبي، كورپه شمالي و كورپه جنوبي شان ش
ر ين تصويقابل ذكر است كه در زمان ا( صورت گرفت

ن طبقه يبنابرا ،شده بودبرداشت  طوركلي هم بيزراعت د
دقت  يبلكه برا ،دياعمال نگرد بندي طبقهن يزراعت در ا

كنار آنها با  يزراعت آب و باغاتفقط  ،بندي طبقهشتر يب
دند يحذف گرد بندي طبقهدر آنها  يروبر  يجاد ماسكيا

 ).آورده شده هم نشان داده شده است يكه در شكلها
شده با  ادغامنشان داد كه تصوير  بدست آمدهج ينتا

درصد بيشترين  39و صحت كلي  21/0 يضريب كاپا
 شكل(خود اختصاص داده است  بهمقدار اين دو معيار را 

هاي كورپه طبقهميزان صحت كاربر مربوط به بيشترين ). 4
ترين يشبو درصد  61شمالي و كورپه جنوبي با ميزان 

ميزان صحت توليدكننده در اين مجموعه متعلق به طبقه 
  .باشددرصد مي 61شان شمالي با 
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 ب                                                                            الف                                    

  )ب(همراه با نقشه واقعيت زميني ) الف( شده ادغامبا الگوريتم حداكثر احتمال در تصوير  ياطبقه 6 بندي طبقهنقشه حاصل از  -4شكل 
 

  ياطبقه 3 بندي طبقه
كـور، كورپه و شان براي هر طبقه با سه  بندي طبقه نيا

نتايج اين . اعمال شد طور جداگانه هها بيك از دامنه
هاي اصلي با نشان داد كه در دامنه شمالي باند بندي طبقه

درصد، در دامنه  49و صحت كلي  17/0 يضريب كاپا
و صحت  8/0 يجنوبي تصوير فيوژن شده با ضريب كاپا

بيشترين . ندا هنتيجه را حاصل نمود بهترين ،درصد 42كلي 
به طبقه ميزان صحت كاربر براي دامنه شمالي مربوط 

و براي دامنه جنوبي هم مربوط درصد  87كورپه شمالي با 
بيشترين ميزان . درصد، حاصل شد 91به همين طبقه با 

صحت توليدكننده در دامنه شمالي مربوط به طبقه كـور 
 و در دامنه جنوبي نيز براي همين طبقه) درصد 74(شمالي 

  .درصد حاصل شد 56با ميزان 
  

  ياطبقه 4 بندي طبقه
، طبقات پذيري تفكيكا بررسي معيارهاي مربوط به ب

 پذيري تفكيكمشاهده شد كه معيار فاصله باتاچاريا براي 

باشد، تري ميكمطبقه كورپه با ساير طبقات داراي مقدار 
از طرف ديگر تفاوت زياد بين طبقات كـور و شان باعث 

با  طبقات كورپه شمالي و كورپه جنوبي ادغامشد كه با 
اي  هطبق 4 بندي طبقهيك  يو كور جنوب ير شمالطبقات كو

با طبقات كـور شمالي، كـور جنوبي، شان شمالي و شان 
نشان  بندي طبقهنتايج حاصل از اين . صورت گيرد جنوبي
هاي مورد استفاده در كلية داده ايطبقه 4 بندي طبقهداد كه 

داراي ضريب كاپا و صحت كلي بيشتري نسبت به 
شده  ادغامتصوير . باشدمي ايطبقه 6 و 3 هاي بندي طبقه

درصد بهترين  3/65و صحت كلي  63/0 يبا ضريب كاپا
در اين . نتيجه را در بين اين مجموعه حاصل نمود

هم كـور جنوبي داراي كمترين مقدار صحت  بندي طبقه
هاي اين طبقه به غلط از  يعني بيشتر پيكسل ،استكاربر 

 اين از حاصل نتايج .نداطبقات ديگر وارد اين طبقه شده

 بيان معيارهاي از يك هر يكم مقادير همراه به بندي طبقه

در شكل  شده بندي طبقه تصوير و درج 3جدول  در صحت
  .نشان داده شده است 5
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  اي با الگوريتم حداكثر احتمال در تصوير ادغام شدهطبقه 4 بندي طبقهنقشه حاصل از  -5شكل 

  
  ياطبقه 4 بندي طبقهصحت  يابيج ارزينتا -3 جدول

  بندي طبقهنوع   رينوع تصو
  كننده 

صحت   نام طبقه
  %كاربر

 ديصحت تول 
  %كننده 

صحت 
  %يكل

ب يضر
  كاپا

صو
ت

ي
ده 

م ش
دغا

ر ا ترك
با 

ي
ب 

3،2
،1

 

      
مال

احت
ثر 

داك
ح

  
  

    78  71  يشان شمال
 

3/65  
  

  
  
63/0  

  

   65  75  يشان جنوب
   47  62  يكور شمال
   56   34  يكور جنوب

  
  بحث 

 ياهيگ يهاكدام از شاخص چيه شدذكر  كه  طوري همان
حاصل  ياصل ياز باندها را يج بهترينتا ،استفاده شده

 يباندها همراه به هان شاخصيا يريننمودند، اما بكارگ
كه از  دهد افزايش ميها را  داده ير بصريقدرت تفس ،ياصل
 يول ،هره جستها ب داده يح هندسيتصح يتوان برا يآن م
از يتوان بهبود و امت ينم ير رقوميلحاظ قدرت تفس به

 يفيچند ط ياصل يها نسبت به استفاده از داده يچندان
، )1376( يقات عبداللهيج تحقين نتايهمچن. انتظار داشت

 يو پورشكور )1381( حسيني، )1378(زاده  نيخوان
 يهااستفاده از شاخص ضعيفج يد نتايز مؤين) 1385(
 يهمچون ساروئ يهر چند كه محققان. باشد يم ياهيگ

شنهاد ينگونه مناطق پيدر ا) 1382( يو ناصر) 1378(
را  بر خط خاك يمبتن ياهيگ يهااستفاده از شاخص

ق ين تحقياستفاده شده در ا يهااما شاخص ،شنهاد نمودنديپ
   .را حاصل ننمودند يبخش تيج رضاينتا

ج يبهتر از نتا ياطبقه 7و  ياطبقه 6 بندي طبقهج ينتا
 3جداگانه  بندي طبقهها در  ن دادهيا بندي طبقهكسب شده 

 بندي طبقهچون در . بود يو جنوب يشمال يها دامنه ياطبقه
، طبقات يو جنوب يشمال يها دامنه يبرا ياطبقه 3

عبارت  به ،از هم جدا شدند يو جنوب ينامتجانس شمال
 يشتريب يهمگن يشده دارا بندي طبقهگر محاوط يد
 يخطاها يگر چون در صحت كليباشند و از طرف د يم

ن صحت يبنابرا ،شوند يدر نظر گرفته نم يحذف و اضاف
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حذف  ياما با دخالت خطاها ؛افتيش يافزا يمقدار يكل
و  يشمال يها دامنه هاي بندي طبقهك از يدر هر  يو اضاف
ها  ك از دامنهيگانه در داخل هر چون طبقات سه ،يجنوب
 ين دارايبنابرا ،هستندهم  بهك ينزد يفيبازتاب ط يدارا

جه در يدر نت ؛باشند يم يادتريز ياضاف حذف و يخطاها
دهنده بوده و نشان كمب كاپا يزان ضريم بندي طبقهن يا

 ينيت زميبا واقع در مقايسه يديدقت نامناسب نقشه تول
 .باشد يم

 بندي طبقهطبقات كور جنوبي در  بندي طبقهج ينتا
 بندي طبقهدر  يو خرت جنوب  SPOTياه داده
صورت گرفته داراي  هاي بندي طبقهدر تمام   IRSيها داده

هاي  كمترين مقدار صحت كاربر بود، يعني بيشتر پيكسل
از . اند اين طبقه از طبقات ديگر به غلط وارد اين طبقه شده

تر از دامنه  علت شرايط آب و هوايي نامناسب به آن جا كه
 ين طبقات در دامنه جنوبيت پوشش اسطح تح ،شمالي
. است كاهش يافتهن دامنه يتراكم درختان در ا است،كمتر 

ان در سطوح ين دامنه توسط بوميدر ا يگالزن بنابراين
 يفين سبب، بازتاب طيهم به ؛رديگ يصورت م يكمتر

ك بوده و ين محاوط به محاوط شان و كورپه نزديسطح ا
و دقت كاربر آن  زياده ن طبقيدر ا ياضاف يجه خطايدر نت
شده در  بندي طبقه يها كسليگر پيعبارت د به ،باشد يم كم
  .اند ن طبقه شدهيگر وارد اين طبقه به غلط از طبقات ديا

مربوط به زمان  IRSر يتصو شدذكر  كه  طوري همان
مربوط به فصل  SPOTر يو تصو ياهيش گيفصل رو

 با وجود متفاوت بودن. خزان پوشش كف جنگل بود
زراعت  يفيها، بازتاب ط ن دادهيا يك مكانيقدرت تفك

كف جنگل در  ير پوشش علفيراشكوب جنگل و سايز
كه در  يدر حال ،استك يقابل تفك يخوب هب  IRSيها داده
علت همزمان بودن آنها با خزان پوشش  به  SPOTيها داده

، در نقاط كم يكف جنگل و برداشت محصوالت زراع
ر يبا سا ي، پوشش درختيجنوب يها نهژه در داميو بهتراكم 

ك ير قابل تفكيار مشابه هم بوده و غينقاط جنگل بس
 يرقوم بندي طبقهدقت  كاهش امر سببن يباشند كه ا يم

 يها جه گرفت كه اگر دادهيتوان نت ين ميبنابرا. گردد يم
SPOT يها همزمان با داده IRS از  بهتريج ينتا، بودند
ن قابل ذكر است كه يهمچن. شد يآنها كسب م بندي طبقه

كه  يشمال يها در دامنه ويژه بهخرت و كور  يها محوطه
و هم  يدارند هم از لحاظ بصر بيشتري پوشش تاجتراكم 

 يهار قسمتياز سا يخوب بهز ين يرقوم بندي طبقهاز لحاظ 
تواند  يج كسب شده مين نتايا. باشند يك ميگر قابل تفكيد

عنوان  بهتواند  ياك منطقه مكه خ حكايت از آن داشته باشد
با  ياهيرات پوشش گييد و تغيثابت عمل نما يسطح

 . نشان دهد يفيق بازتاب طيتراكم مختلف را از طر
؛ Joao et al., 2006؛ Joffer, 1993( ياديمحققان ز    

Xu et al., 2003؛ 1382، ي؛ ناصر1378، ييسارو ؛
د از ج خويدر نتا) 1384، يثان ي؛ احمد1379 ،يماجان

 زيادي يك مكانيها كه قدرت تفك ن دادهيد بودن ايمف
ن يا توانمنديشنهاد استفاده از يو پ سخن گفتهدارند 

 . اند نموده ين مناطقيها را در چن داده
ج بدست آمده و با وجود كم تراكم يبا توجه به نتا 

و  يجنوب يها ژه در دامنهيو بهن منطقه يا يهابودن جنگل
 يخاك با پوشش جنگل يفيوجود مشكل تداخل ط

 P6- IRS و  SPOT 5ماهواره يها توان گفت كه داده يم
 يگالزن يمناطق جنگل يها ه نقشهيك و تهيتفك ييتوانا

در را  يمناسب نسبتاً جيق نتاين تحقيدر ا كهشده را دارند 
ن يشتر در ايقات بيبا انجام تحق رواز اين ،بر داشته است
ن يرود كه ايد ميج آنها اميسه نتايو مقا يمناطق و بررس

ن مناطق مورد يت ايريمد يد برايمف يعنوان ابزار هب هاداده
  . رديزان قرار گير برنامه استفاده

 
 مورد استفاده منابع

 ASTERبررسـي قابليـت سـنجنده    . 1384 ،.احمدي ثاني، ن -
 نامـه  پايـان . ي زاگـرس هـا جهت تهيه نقشـه تـراكم جنگل  

 ،دانشـكده منـابع طبيعـي   ، داري جنگـل كارشناسي ارشـد  
 .صفحه 90دانشگاه تهران، 
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رات گسـتره جنگـل و   ييـ رونـد تغ  يبررس. 1385 ،.ر.، مينيام -
ـ زيارتباط آن با عوامل ف بـا اسـتفاده از    يو انسـان  يوگرافي

كارشناسـي ارشـد    نامـه  پايـان . GISو  يار مـاهواره يتصاو
 يعـ يو منـابع طب  ي، دانشـگاه علـوم كشـاورز   داري جنگل

 .  صفحه 157گرگان، 
چندمنظوره با تاكيـد   داري جنگلگزارش طرح . 1383نام،  بي -

اداره . بر ساماندهي و مديريت گالزني در حـوزه آرمـرده  
كل منابع طبيعـي اسـتان كردسـتان و معاونـت پژوهشـي      

 .صفحه 328دانشگاه كردستان، 
ــتفك. 1384 ،.، فيپورشــكور - ــرز شــمالي ــا يك م  يجنگله

مطالعـه  (چندزمانه  يار ماهوارهيبا استفاده از تصاو يخزر
كارشناسـي ارشـد،    نامـه  پايان). چابكسر يجنگلها يمورد

 .صفحه 93دانشگاه تهران،  ،دانشكده منابع طبيعي
مـاهواره   +ETM هـاي  بررسي قابليت داده. 1381 ،.حسيني، ز -

LANDSAT 7 نامه  پايان. جهت تهيه نقشه كاربري اراضي
ــابع طبيعــيدانشــ، يمرتعــداركارشناســي ارشــد   ،كده من

 .صفحه 125دانشگاه تهران، 
ه نقشـه پوشـش   يـ امكـان ته  يبررسـ . 1378 ،.زاده، ع نيخوان -

در  TMلندسـت   يامـاهواره  يهابا استفاده از داده ياهيگ
، يارشـد مرتعـدار   يكارشناسـ  نامـه  پايان. زدي -ريمنطقه ن

 98، اصــفهان يدانشــگاه صــنعت ،يعــيدانشــكده منــابع طب
 .صفحه

هـــاي مقايســه قابليــت داده  . 1376 ،.ا.صــفت، ع  درويــش  -
  اي لندست و اسپات جهت تهيـه نقشـه جنگـل و     ماهواره

 .61-68 ):1( 50جله منابع طبيعي ايران، م. بندي آنتيپ
لحاظ  بهجنگل  بندي طبقهبررسي امكان . 1378 ،.ساروئي، س -

. اي ي مـاهواره هـا  هكمك داد بهي زاگرس هاتراكم در جنگل
دانشـكده منـابع    ،داري جنگـل كارشناسي ارشـد   نامه پايان

 .صفحه 122دانشگاه تهران،  ،طبيعي
بررســي امكــان تهيــه نقشــه . 1382 ،.جويبــاري، ش شــتايي -

رسـاله  . اي ي مـاهواره ها ههاي جنگل با استفاده از داد تيپ
دانشــگاه  ،دانشــكده منــابع طبيعــي ،داري جنگــلي ادكتــر

 .صفحه 155تهران، 
 هـاي گونـه  پـراكنش  چگونگي بررسي. 1377، .ج عبداللهي، -

 از اسـتفاده  بـا  محيطـي  فاكتورهـاي  تـاثير  تحـت  گيـاهي 

 مجموعه مقاالت .يزد شيركوه منطقه در GISدورسنجي و 

 287 .جغرافيـايي  اطالعـات  هـاي سـامانه  همايش پنجمين
  .صفحه

كـاربرد سـنجش از دور در علـوم    . 1385 ،.ك.پناه، س يعلو -
رات دانشگاه تهران، چـاپ دوم،  انتشا). علوم خاك( نيزم

 .صفحه 478
). زنـي درختـان بلـوط    سرشـاخه (گالزني . 1373 ،.فتاحي، م -

 .4-11: 23پژوهش و سازندگي، 
مــاهواره  Panبررســي قابليــت ســنجنده . 1379 ،.ماجــاني، ع -

IRS-1C   ي هـا جهت توليد نقشه گسـتره جنگـل در جنگل
د پايانامــه كارشناســي ارشــ. شــمال غــرب اســتان گــيالن

 90دانشـگاه تهـران،    ،دانشكده منابع طبيعـي ، داري جنگل
 .فحهص

سـنتي در   داري جنگـل تجزيـه و تحليـل   . 1383 ،.مصطفي، م -
جلسـه بحـث دانشـجوئي،    . منطقه آرمرده شهرسـتان بانـه  

 .صفحه 30دانشگاه كردستان،  ،دانشكده منابع طبيعي
هـاي جنگلـي و بـرآورد     تيپ بندي طبقه. 1382 ،.ناصري، ف -

اي مـاهواره  هـاي هاي كمي آنها با استفاده از دادهخصهمش
ي ارسـاله دكتـر  . خشك در جنگلهاي مناطق خشك و نيمه

 202دانشـگاه تهـران،    ،دانشكده منابع طبيعي ،داري جنگل
 .فحهص
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Abstract 
 
To evaluate the capability of SPOT5 HRG and IRS-P6 LISS-III in separating the pollarding areas of 

northern Zagros forests and preparing the map of this area, some parts of pollarded forests located at 
Baneh city were selected. The pollarding areas (Shan, Kurpe, Khert and Koor) were determined as ground 
truth in a 3 year alternation period using a global positioning system (GPS). Assessing the radiometric 
quality, no radiometric error was observed in these data. SPOT5 data which had been already 
geometrically corrected was used as basis for geometric correction of IRS-P6 color image and IRS-1C 
panchromatic image. Nonparametric method was used to do geometric correction with Root Mean Square 
Error (RMSE) of 0.54 and 0.75 pixels for these tow images, respectively. Principal component analysis 
(PCA) and various spectral rationing methods were used to prepare artificial bands used in data analysis. 
Likewise, for more image enhancement, HRG and LISS-III multi-spectral bands were fused with IRS-1C 
pan image. The data was classified using a maximum likelihood (ML) algorithm. This classification was 
applied using 4 and 6 classes for the studying area and a classification with 3 classes was used for each 
northern and southern aspects. The separability of classes was studied using Bhuttacharrya Distance 
Criteria. Result showed that separability of different classes of northern aspect was better than southern 
aspect. Likewise, northern Khert and agriculture classes were completely separated from other classes. 
The vegetation indices showed lower results compare to the original bands. Fused bands of SPOT 5 
images showed the highest overall accuracy is equal to 65.3% and the highest Kappa coefficient is equal 
to 0.63. The highest overall accuracy (70%) and Kappa coefficient (0.60) was obtained using the first 
component analysis resulted from PCA in combination to bands 1 and 4 IRS-P6 data. According to the 
results of classifying of these two images, the data obtained before pollarding and during of vegetation 
growth season, showed better results. Regardless of spectral interference between soil and trees crown 
cover, the results showed the high capability of above mentioned images to separate the pollarding areas 
and to prepare the map of the area. 
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