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  چكيده
در اين مطالعه با استفاده از . رودشمار ميبههاي طبيعي اطالعات مربوط به محيط هارائاز مناسبترين روشهاي يكي نماسازي 

نماسازي  هكتار 741 به مساحت در بخشي از جنگلهاي زاگرس جنگلي تغييرات پوشش ،ايهماهوار تصاويرعكسهاي هوايي و 
جايي ناشي از پستي و  هتصحيح جاب وتصحيحات هندسي  1376ن منظور در عكسهاي هوايي مربوط به سال بدي .گرديده است
با استفاده از روش تصحيح تقريبي تصاوير با استفاده از  1348و  1334 عكسهاي هوايي مربوط به سالهاي .شدبلندي انجام 
تفسير بصري در تمامي تصاوير مشخص  روشهايه از محدوده جنگل با استفاد. تصحيح گرديدند ،مرجع شده تصاوير زمين

، بندي كننده حداكثر احتمالطبقهاي موجود با استفاده از و تصوير ماهواره 1376 سال بندي عكسهاي هواييولي طبقه ؛گرديد
چين هبندي از روش شبكه نقططبقه براي 1348و  1334در عكسهاي هوايي مربوط به سالهاي  .انجام شد خودكارصورت  به

ضريب تصحيح تعيين شده و در  ،زميني تعنوان واقعي به ،نمونهدرخت  74براي تصحيح خطاي سايه با برداشت  .استفاده شد
متر  100×300ابعاد  هباي با شبكه صورت منظم و بهآري  12قطعه نمونه  141هاي زميني با برداشت داده .محاسبات اعمال گرديد

كاهش قابل  دهندهنشاننتايج كار  .انجام شد 3DNatureافزار مقياسهاي متفاوت در محيط نرمبرداشت گرديد و نماسازيها در 
 1334بين سالهاي  %45ميزان  به پوشش تاجدرصد  ميزان افت؛ بيشترين باشدسال گذشته مي 50در ) %37(سطح جنگلها  مالحظه

تا  1376سال و از  +)%15( افزايش يافته 1376 تا 1348از سال پوشش در مناطق جنگلي  درصد تاج .است اتفاق افتاده 1348تا 
  .دهدنشان ميرا  )-%2( كاهش ماليمي 1384
  

  .، زاگرسايايي، تصاوير ماهوارهنماسازي، تغييرات پوشش جنگل، عكسهاي هو :هاي كليديواژه          
  

  مقدمه
ايجاد تصاوير،  فناوريهاينماسازي عبارت است از 

منظور فهماندن بهتر يك  به ازيهاسنمودارها يا متحرك
عبارت ديگر، نماسازي، نمايش تصويري  به. موضوع
امروزه ). Wikipedia.org( باشدها ميداده و اطالعات

از نمودارهاي سه بعدي ساده  ايرايانه نماسازيهايدامنه 
 و در كليه گيردبر ميهاي كامالً مجازي را در تا محيط

                 داردعلوم طبيعي كاربرد فراواني 
) et al., 1998Buckley(.  در مطالعات آماري، فرض

عنوان يك قسمت ضروري از تجزيه و به ،هانماسازي داده
 ).Tufte, 1983(تحليل آماري در نظر گرفته شده است 

ي جغرافيا و منابع هادر رشته يبردارن نقشهامتخصص
 ميالدي 1950 سال طبيعي با روشهاي سنتي نماسازي از

 ينماساز يهافناوريسابقه استفاده از  يول .آشنا هستند
مربوط به  يآمار يهاداده يش سه بعدينما براي
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 گردديقبل برم هبه حدود دو ده هاي طبيعي محيط
)McCormick et al., 1987.( هاي نماسازي در پروژه

در  -الف :شوندتهيه مي تداري در سه مقياس متفاوجنگل
ر سطح توده د - ب ،)كمتر از دو هكتار( قطعه نمونهسطح 

در سطح سيماي منظر  -و ج )بين دو تا دويست هكتار(
   .)et al., 1998Buckley ( )بيش از دويست هكتار(

جنگل در سطح يك  اسازينمبراي تهيه يك پروژه 
  :اطالعات زير مورد نياز است سيماي منظر

، مشخصات )مدل رقومي ارتفاع( توپوگرافي زمين
اطالعات مربوط به مشخصات خاك و ( سطح زمين

قابل استخراج (ها ها و پديدهتوده ، مرز)شناسي منطقه زمين
يا آماربرداري  اي و، تصاوير ماهوارهاز عكسهاس هوايي

بندي آنها، متوسط هاي غالب و درصد تيپگونه، )زميني
، تراكم در هر توده و )ارتفاع و سطح تاج(درختان اندازه 
  .)McGaughey, 1998( هاي زير اشكوبگونه

Dunbar (2004) استفاده از  ،ق جداگانهيدر دو تحق
رات ييدن تغير كشيرا در به تصو ينماساز هايفناوري

 ياج پارك ملك يجنگل در جنگلها يمايپوشش و س
كننده شرق  خزان يو جنگلها) Yellowstone( يلواستون

در  ينماساز .قرار داد يمورد بررس آمريكا الت كانزاسيا
 يجنگلها يكيزيوفيرات بييلواستون بر روند تغي يپارك مل

متمركز شده  1988گسترده سال  يسوزآتش دنباله، بكاج
 يبرا يازنماس هايفناوري كه در كانزاس از يبود؛ درحال

كننده خزان ياانسان بر جنگله يدخالتها هايش اثرينما
تا  1941 يسالها يبلند، ط يو اكوتون علفزارها يشرق

مورد استفاده در منطقه  يهاداده .دياستفاده گرد 2002
ن يب ييعكس هواچهار مرحله  :كانزاس عبارت بودند از

ك يبا توان تفك يار ماهوارهيتصاو، 1991تا  1941 يسالها
 يهمراه مدل رقوم به )2002مربوط به سال ( زياد ينيزم
ر يثأو ت يريپذتها، انعطافيج كار قابلينتا .نيزم يمتر 30

-spatio( زماني -مكاني يهاش دادهيدر نما ينماساز

temporal( يخوب به را رات پوشش جنگلييل تغياز قب 
  .كردان ينما

 ايبردر يك بررسي ) 1386( فرد و همكاران عرفاني
تصحيح خطاي سايه تاج درختان در عكسهاي هوايي 

شاخص تحت عنوان  ايمشخصهاي در زاگرس از منطقه
در يك مطالعه  Bai et al. (2005) .سايه استفاده نمودند

 برايعكسهاي هوايي سياه و سفيد  استفاده ازبه بررسي 
تجزيه و تحليل رقومي تغييرات پوشش جنگل با 

؛ ايشان استفاده پرداختنداز دور  افزارهاي رايج سنجش نرم
 Maximum(كننده حداكثر احتمال بندياز طبقه

likelihood ( و علفزارها  زارهاباز، بيشه جنگلهايرا براي
مناسب دانسته اما خطاي آن را براي جنگلهاي متراكم زياد 

  .دانستند
پوششهاي گياهي يا تيپ آنها  عكسهاي هوايي كه

ع بسيار خوبي براي انجام مطالعات مناب ،اندبندي شدهطبقه
). Cohen, 1998& Sachs (مربوط به سيماي مناظر هستند 

بار  حداقل سهكه در طول پنجاه سال گذشته  نظر به اين
هاي منابع طبيعي كشور تمامي پوششهاي جنگلي و عرصه

توان با استفاده از اين اند، ميشده هوايي عكسبرداري
اي زميني و تصاوير ماهوارههمراه بررسيهاي  بهتصاوير 
مناسبي را براي نماسازي تغييرات پوشش  روشجديد، 
 ،هدف از اين تحقيقبنابراين  .ه دادئزاگرس ارا در جنگل

همراه  بهبررسي قابليتهاي عكسهاي هوايي قديمي و جديد 
در نماسازي  ،زياداي با توان تفكيك زميني تصاوير ماهواره

در سطح سيماي زاگرس ه منطقاز تغييرات پوشش جنگلي 
  .باشدميمناظر 

  

  مواد و روشها
  منطقه مورد مطالعه

هكتار، قسمتي از  741وسعت  بهمنطقه مورد مطالعه 
ي شرق جنگلهاي سامان عرفي كاكارضا، واقع در شمال

عرض جغرافيايي منطقه بين . باشد آباد ميشهرستان خرم
يي و طول جغرافيا شمالي 33° 39' 59" تا °33 38' 25"

 شكل( است شرقي 48° 23' 35" تا 48° 20' 31" آن بين
و دامنه  شتهداماهوري  شكل تپهمنطقه مورد مطالعه . )1
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تيپ . ستاز سطح دريا متر 2225 تا 1770ارتفاع آن بين 
زاد بلوط پوشش جنگلي منطقه را درختان شاخهغالب 
. دهدتشكيل مي) Quercus brantii var. persica( ايراني

بوده و اقليم منطقه متر  ميلي 482بارندگي منطقه متوسط 
سوسني و ( باشدخشك ميژه، نيمهراساس روش آمببر

  .)1386عليزاده، محمد
  

  
  اي منطقهموقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران و تصوير ماهواره -1شكل 

  
  هاي تحقيقداده
  : هاي مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند ازداده
 با 1334وايي منطقه مربوط به سالهاي عكسهاي ه -

 اب 1348 سال عكسهاي هوايي ،1:55000مقياس متوسط 
 اب 1376سال  عكسهاي هواييو  1:20000مقياس متوسط 
 يرنگ يا ماهواره تصويرهمچنين ؛ 1:40000مقياس متوسط

)Quick bird( 1383مربوط به سال  منطقه )July 2004(، 
 صورت تصحيح شده بهكه متر  61/0 ينيك زميبا توان تفك

 )ي هندسي و راديومتريخطاهاجايي و  هخطاي جاببدون (
 موجود بودند) تك باندي(مختلف و بدون باندهاي طيفي 

)www.googleearth.com(.  
  .ده متري زمين )DEM( ارتفاعيمدل رقومي  -

 كهجنگل  فعليوضعيت  مربوط بهميداني اطالعات  -
 آري 12 قطعه نمونه 141با آماربرداري زميني در غالب 

اي به ابعاد با شبكه )1374 پور،طهماسبي( اي شكلدايره
  .برداشت گرديدندمتر،  100×300

اك و زمين خكف،  يپوشش علفاطالعات مربوط به  -
گيري صحرايي كه از نمونه )بنديبافت، رنگ، دانه( منطقه

  .و تجزيه و تحليل آزمايشگاهي حاصل گرديدند
  

  روشها
  ييهوا ينقشه جنگل از عكسهاخراج است

مربوط به سال (ابتدا از جديدترين عكس هوايي منطقه 
كيفيت  با، فايل رقومي 1:40000با مقياس متوسط  )1376
ل نوع ياز قب ياطالعات ورودبا سپس  .تهيه گرديد زياد
، ارتفاع پرواز ه عكس،ينقاط حاش ،ين، فاصله كانونيدورب

 ،)DEM( ارتفاع يقوممدل رو  (GCP) ينينقاط كنترل زم
جايي  هجابتصحيح خطاي  مانند الزم تصحيحات هندسي

در اثر افقي نبودن جايي  هجابدر اثر اختالف ارتفاع و 
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شده و  انجام PCI 9.1افزاربا استفاده از نرم ،صفحه فيلم
كه  ييجا  از آن .)6 شكل( ديگرداورتوفتوي منطقه تهيه 

قه فاقد تمامي منط 1348و  1334عكسهاي هوايي سالهاي 
روش ذكر  به هندسي انجام تصحيحات براياطالعات الزم 

شده بودند، براي تصحيح آنها از روش تصحيح تصاوير با 
عكس هوايي سال (مرجع شده  استفاده از يك تصوير زمين

در اين روش با استفاده از دو تابع . استفاده شد) 1376
ده و ش مرجع زمينروابط بين نقاط عكس  ،ايچند جمله

شده و در نهايت از  شخصم نشده مرجع زمينعكس 
 مرجع زمينتصوير موردنظر با تصوير  تصحيح هندسي

شده، تصحيحات تصوير انجام شده و با استفاده از 
 مرجع زمينمختصات مكاني نزديكترين پيكسل در تصوير 

د؛ از مزاياي روش شدار تصوير موردنظر مختصات ،شده
كه  )1384 حجاريان،( است يرانطباق كامل تصاو يادشده
ها در هتغييرات پديد در آن يندهاي نماسازي كهادر فر

يي آشود، كارسطوح داراي مختصات يكسان بررسي مي
 2 و 1هاي رابطهدر  .دهدنشان مي بيشتري را از خود

براي  افزارنرم وسيله بهاستفاده شده اي اي از دوجملهنمونه
 روش الگوريتم به 1348تصحيح هندسي تصاوير سال 

  :ه شده استئارا) Back ward( رونده پس
  

2     )1(رابطه  y001539532/0-2 x005e-1194444/4- x2 y 0001173411/0 +y 4968355/0 +x 101851/1 +93/15613 = X'  
  

2  )2(رابطه  y005-e755208/4-2 x005/0-e565026/1-2 xy005/0-e343044/6 +y337234/1 +x0959211/0- 752/6614 = Y' 

X , Y =مرجع شده نقاط عكس زمين      X' , Y' =مرجع نشده نقاط عكس زمين   
e  =راي نمايش كامل آنها محدوديت وجود داردنمادي براي نمايش اعداد با تعداد ارقام زياد كه ب.  

  
   ها تعيين مرز جنگل و مساحت و محدوده تيپ

هاي مترين شرايط انطباق تصاوير و نمايكي از مه
 زياد ،هاي نماسازي با واقعيتهاي موجودمجازي پروژه

دي از قبيل مرز جنگل، وبودن دقت و صحت اطالعات ور
هاي  ا و تيپهپوشش و مرز پديده طبقات تراكمي تاج

تعيين مرز جنگل در  براي. باشدجنگلي موجود در آن مي
تفسير بصري استفاده  روشهاي تمامي تصاوير موجود از 

اي و تصوير ماهواره 1376در عكسهاي هوايي سال  .شد
پوشش  تاج طبقه تصاوير، زيادعلت كيفيت  به 1383

بندي نظارت شده و با استفاده از ابزار طبقهدرختان، 
 Maximum(بندي كننده حداكثر احتمال طبقهگوريتم ال

likelihood(، تفكيك گرديد  هااز ساير پديده)Bai et al., 

الزم به ذكر است كه در عكسهاي  ).7 شكل( )2005
انجام  تعيين شاخص سايهبنديها با طبقه 1376هوايي سال 

   .شد
  

  تعيين شاخص سايه
ر تصاوير منظور تصحيح خطاي سايه تاج درختان د به
 سايه استفاده شد شاخصاز روش تعيين  ،موجود

 74بدين منظور ابتدا  ).1386 ،و همكاران دفرعرفاني(
تصادفي در سطح منطقه  كامالً صورت به نمونهدرخت 

ها حالتهاي مختلف تاج درختان اين نمونه .انتخاب شدند
هم،  بهگروه متصل تاج چند جست(مشاهده شده در منطقه 

شامل را  )زادروههاي منفرد و تاج درختان دانهگتاج جست
تاج اين درختان در سطح سپس مقدار دقيق  .ندشدمي

روش مختصات قطبي و با استفاده از  بهروي زمين 
سنج و متر ليزري برداشت و محاسبه نما، شيب قطب
و  GPS رايانه همراه، در محل عرصه با استفاده از و گرديد
قيق درختان در عكسهاي محل د ،زميني هايهمشاهد

 1383اي سال و تصوير ماهواره 1376هوايي سال 
  .مشخص گرديد
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اي ، اليه1376 سال در مرحله بعد از عكس هوايي
تفكيك گرديده و  ،شامل تصوير تاج درختان نمونهرستري 

مساحت آنها مشخص  ILWIS 3.3افزار با استفاده از نرم
تاج برداشت  در نهايت از تقسيم مقدار مساحت .گرديد

 وسيله هبشده در طبيعت به مساحت تاج محاسبه شده 
سايه استخراج شد كه در  شاخصمقدار عددي  ،افزار نرم

  . قسمت نتايج به آن اشاره شده است
ها بنديطبقه ،1348و  1334در عكسهاي هوايي سال 

و  رايجبرابر بزرگتر از مقدار  4با تهيه عكسهايي با مقياس 
تفسير بصري  روشهايچين و شبكه نقطهاستفاده از روش 

 اي صورت اليه به طبقاتانجام شده و سپس مرز جنگل و 
رداري ب)Vector ( به تصاوير تصحيح شده موجود در

  .اضافه شدند رايانه
در  ها هاختالط گونفعلي وضعيت هاي مربوط به داده
قطعه نمونه  141اطالعات تجزيه و تحليل از  ،هر طبقه

  .ز منطقه استخراج گرديدبرداشت شده ا
  

  هانماسازي
اسازي نمافزارهاي تخصصي مربوط به با پيشرفت نرم

مجازي و  هاي طبيعي، امكان ايجاد فضاهاي كامالًاز محيط
صورت ساكن  به، بعدي از سيماي طبيعتنماهاي سه

صورت متحرك  بهو  )اي از تصاويرنمايش مجموعه(
دستيابي براي ولي  ؛فراهم گرديده است) پويانمايي ايجاد(

اي  مجموعه از امكانات به ناچار بايدبه يك نتيجه مناسب 

بر استفاده از سه نوع  تحقيقاين . استفاده كردافزارها از نرم
افزارهاي سنجش از نرم :افزارها تكيه داردمتفاوت از نرم

 تحليلبه ويرايش و افزارهاي مربوط نرم ،GISدور و 
صصي در زمينه نماسازي از افزارهاي تختصاوير و نرم
مجموعه  ،بعد از يك جستجوي جامع. محيط جنگل

عنوان يكي از مناسبترين به 3DNatureي رافزا نرم
نماسازيهاي ساكن . افزارها در اين زمينه شناسايي شد نرم

هاي پوشش جنگل مربوط به هر ايجاد شده نتيجه داده
يش آنها باشد كه نماكدام از چهار مرحله زماني موجود مي

سال  50 در كنار هم بيانگر تغييرات پوشش جنگل طي
براي ايجاد اين نماها ابتدا شكل اوليه  .باشدگذشته مي

عوارض و توپوگرافي زمين با استفاده از مدل ارتفاعي ده 
   .)2شكل ( زار معرفي شدافمتري زمين به نرم

منطقه كه تمامي عكسها و تصاوير موجود  نظر به اين
جنگل تقسيم شده است، ابتدا ه كلي جنگل و غيربه دو طبق

. افزار ايجاد شداين دو تيپ عمده پوشش در محيط نرم
سپس تركيبهاي رنگي مناسب براي پوششهاي سنگ و 

تركيب و (و ساختار كلي خاك  ندخاك منطقه معرفي شد
وشش علفي موجود در منطقه به سنگ و پ ،)بندي دانه
بندي هاي طبقه، دادهبعد لهدر مرح .افزار معرفي گرديد نرم

شده پوشش جنگل منطقه براي هر مرحله از مراحل 
  :افزار معرفي گرديدبه نرم زيرموجود طي مراحل 

 تعيين مرز جنگل در محيط طراحي شده اوليه -



 اي در نماسازي تغييرات پوشش جنگل در زاگرسكاربرد عكسهاي هوايي و تصاوير ماهواره  242

 

  
  مورد مطالعه منطقهاز توپوگرافي و عوارض زمين قسمتي  )بعدي 5/2( ايديد زاويهنمايش  -2شكل 

  
  

هاي موجود در داخل  گونهاي مربوط به تيپترسيم پلي -
 افزارمحدوده جنگل در محيط وكتوري نرم

هاي چوبي گونه معرفي تصاوير مربوط به تمامي -
 در تمامي مراحل رويشي موجود ،موجود در منطقه

گونهاي تفكيك شده ورود اطالعات مربوط به پلي -
گونه،  ع هرتعداد در هكتار، متوسط ارتفا :موجود شامل

ورود از  بعد .هاپوشش و درصد تركيب گونه ميزان تاج
سازيهاي ساكن نمااطالعات و انتخاب زاويه ديد مناسب، 

ديد ه يك مجموعه مرتب از نمايش ئبا ارا پوشش جنگل

 و براي تمامي مراحل زماني موجود )بعدي 5/2( ايزاويه
 .)8شكل ( در مقياسهاي متفاوت ايجاد شد

  

  نتايج 
دهد كه از وسعت سي انجام شده نشان ميبرر

 كنونتا) هكتار 630(سال پيش  50جنگلهاي منطقه از 
سرعت  نحو چشمگيري كاسته شده ولي به) هكتار 398(

كه در قسمت بحث  در دهه اخير كم شده استروند اين 
 3 شكلهاي(داليل آن پرداخته خواهد شد  بهگيري  و نتيجه

 .)4 و
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  مورد بررسيسالهاي طول در  جنگل در منطقهسطح  تغييرات -3شكل 
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  سالهاي مورد بررسيطول منطقه در  كل نسبت به سطحدرصد جنگل تغييرات  –4شكل 

  
 شكل( باشدپوشش جنگل در اراضي جنگلي منطقه مي مل در اين مدت نحوه تغييرات درصد تاجأهمچنين نكته قابل ت

5( .  
  

65

18
33 31

0
10
20
30
40
50
60
70

گل
 جن

ش
وش

ج پ
د تا

رص
د

1334 1348 1376 1383
سالهاي مورد بررسي

  
  سالهاي مورد بررسيطول ر اراضي جنگلي منطقه در پوشش جنگل د درصد تاجتغييرات  -5 شكل

  
كاهش شديدي در  1348تا  1334سالهاي  طولدر 

جنگلي منطقه در اراضي  ،پوشش جنگل درصد تاج
در  ،1376تا سال  1348اما از سال  ؛شودمشاهده مي

اي از اراضي داراي پوشش جنگلي منطقه، بخشهاي عمده
اي ظهقابل مالح پوشش در هكتار از افزايش درصد تاج

   .برخوردار بوده است
برداشت شده  قطعه نمونه 141تجزيه و تحليل آماري 

كه تيپ عمده جنگلهاي اين  حكايت از آن دارداز منطقه 
البته در  .دهدتشكيل مي خالص بلوط ايرانيرا منطقه 

در مرز جنگل با زمينهاي  ويژه به، ايمناطق حاشيه
يل زالزالك، گالبي درختان ديگري از قب كشاورزي،

ولي درصد آنها در  ،شوندمشاهده مي كيكموحشي، بنه و 
 .حدي نيست كه تيپ را از حالت خالص خارج كنند

غير از  به گردشيهاي انجام شده،در جنگلهمچنين 
اتي در يگونه تجديدحهيچ ،زادمعدودي از عناصر شاخه

  .مشاهده نشد منطقه
، 1376ال پوشش درختان در عكسهاي هوايي س تاج

 باشدميقابل تشخيص  دليل كيفيت مناسبشان، كامالً به
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براي سايه شاخص مقدار  ،در اين بررسي. )6شكل (
البته الزم به ذكر است كه  .سبه گرديدمحا 84/0 عكسها

اين عدد برآيند دو عدد مربوط به خطاي سايه و خطاي 
افزايش سطح تاج در فاصله (مربوط به افزايش رويش تاج 

جا كه خطاي  و از آن باشدمي) 1383تا  1376 زماني
مربوط به افزايش رويش در جهت عكس خطاي سايه 

عدد شود، مقدار واقعي و باعث كاهش آن مي عمل كرده
 .خواهد بودگيري شده سايه بيش از مقدار اندازه شاخص

علت ارتفاع بسيار كم  به 1348در عكسهاي هوايي سال 

و درصد  )اسري اتفاق افتادهدر اثر قطع سرت(پوششها  تاج
-از اندازه ،)%18(پوشش جنگل در اراضي جنگلي  تاج كم

 كمنظر شد؛ همچنين كيفيت صرف شاخصگيري اين 
پوشش در اين  و انبوهي تاج 1334عكسهاي هوايي سال 

در  .بررسي اين خطا را غيرممكن كرد عمالً) %65(سالها 
تابش علت زاويه مناسب  به 1383اي تصوير ماهواره

گيرهاي زميني با مقادير استخراج  اندازه تفاوت ،خورشيد
در  %97ضريب تصحيح ( %3 كمتر از شده از تصوير

   .گرديد محاسبه) تصاوير

  
  منطقه مورد مطالعهدر  1376ارتوفتوي تهيه شده براي عكس هوايي سال  -6 شكل

 
انجام  خودكاربنديهاي در طبقهجفتي  tآزمون آماري 

و تصوير ) 7شكل ( 1376هاي هوايي سال شده در عكس
بين درصد  مورد مقايسه 54در  1383سال اي ماهواره

پوشش  بنديها با درصد تاجپوشش حاصل از طبقه تاج
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 نشان داد كه) قطعات نمونهاز استخراج شده (واقعي 
از حاصل بين نتايج ) %95 به احتمال(داري اختالف معني

البته  ).1جدول ( د نداردوجوبنديها و واقعيت زميني  طبقه

دقت بيشتري  ،اي موجودبندي تصوير ماهوارهنتايج طبقه
 .دهدرا از خود نشان مي

 

  
  

  منطقه 1376در عكسهاي هوايي سال  كننده حداكثر احتمالبنديها با طبقهتفكيك تاج درختان از ساير پديده -7شكل 
  

  بنديهااز طبقه جفتي براي هر كدام t نتايج حاصل از آزمون -1جدول 

  هاميانگين تفاوت  هاي مقايسه شدهجفت داده
انحراف معيار 

  تفاوتها
اشتباه معيار 

  تفاوتها
t محاسبه 

  شده
درجه 
  آزادي

  سطح 
  داريمعني

  091/0  53  720/1  12628/0  24436/3  75926/0  واقعيت زميني - واييهعكسهاي 
  391/0  53  864/0  12860/0  94503/0  11111/0  مينيزواقعيت  -  ايتصاوير ماهواره

  
اي موجود، نتايج ارزيابي صحت نقشه جنگل استخراج شده از اين تصوير از تصوير ماهواره زياد دليل كيفيت بههمچنين 
  ).2جدول (برخوردار شد  زياديصحت كلي 

  
  بندي انجام شدهبرآورد صحت براي طبقه -2جدول 

  بندي كنندهطبقه
  (%) صحت كاربر  (%)كننده توليدصحت 

  ضريب كاپا  (%)صحت كلي
  غير جنگل  جنگل  غير جنگل  جنگل

  934/0  2/98  3/92  5/96  6/98  8/97  حد اكثر احتمال
  

خوبي بيانگر  بهه شد كه ئنماي طبيعي ارا ودر سه حالت كلي نماي دور، نماي نزديك نتايج كلي نماسازيهاي ساكن 
  .)8شكل ( باشدشده ميجنگل در چهار مرحله زماني ذكر پوشش وضعيت تغييرات 
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و نماسازي در سطح زمين ) 3DNatureافزار با استفاده از نرم( ايهاي زاويهمنطقه و نماسازياي و تصوير ماهواره عكسهاي هوايي -8شكل

  در مقياسهاي مختلف) Photoshopافزار با استفاده از نرم(
  

  بحث 
كاهش قابل مالحظه سطح  دهندهنشاننتايج كار 

بيشترين ميزان  .باشدسال گذشته مي 50در ) %37(ا جنگله
اتفاق  1348تا  1334پوشش بين سالهاي  افت درصد تاج

 ،كه بر طبق مطالعات اجتماعي صورت گرفته) %45(افتاده 
قطع سرتاسري جنگل اين منطقه  ،علت اصلي اين تغييرات

 1345تا  1335الهاي س در اثر سردساليهاي واقع شده طي
ضي كشاورزي به حريم جنگل در پي ملي و تجاوز ارا
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درصد همچنين  .بوده است) 1341(عالم شدن جنگلها ا
 1376تا  1348پوشش در مناطق جنگلي از سال  تاج
عدم بروز  ي موجود،هاگروهگسترش تاج جستعلت  به

+) %15( افزايش يافته ،قطعهاي سراسري و نظارت بهتر
را از  )-%2( كاهش ماليمي 1384تا  1376سال از  ولي

قطع توان در كه علت آن را مي دهدخود نشان مي
گروههاي موجود براي گسترش اراضي كشاورزي،  جست

سوزيهاي عمدي و افزايش حريم روستاها، آتش
چراي  ،هاي موجود در منطقهتوسعه جاده ،غيرعمدي

  .وجو كرد جستگسترده دام و عدم استقرار تجديدحيات، 
پوشش در عكسهاي هوايي  براي بررسي تغييرات تاج

 برايمربوط به دورانهاي مختلف كه تصاوير نياز به انطباق 
نمودن  مرجع زمينتعيين محل تغييرات را دارند؛ عمل 

ترين روش دقيق(خطي  با استفاده از شرط همعكسها 
ندسي الزم در دليل عدم وجود اطالعات ه به) موجود

ن دليل توصيه همي به؛ باشدپذير نميامكان ،تمامي تصاوير
با انتخاب و يا ايجاد يك  شود براي اين قبيل بررسيها،مي

تقريبي  يحتصوير زمين مرجع مناسب از روش تصح
از  .تصاوير با استفاده از يك تصوير مبنا استفاده شود

كه  باشدمزاياي اين روش انطباق كامل تصاوير بر هم مي
اره شده نيز به آن اش )1384حجاريان، ( در تحقيقات مشابه

و  پوشش در هكتار براي محاسبه مقدار تاج. است
 بهتر است پوشش در عكسهاي هوايي، بندي تاج طبقه

محاسبات مربوط به در كليه و  تعيين گرديدهسايه  شاخص
سايه  شاخصمقايسه نتيجه . اعمال گرددپوشش  تاج

همكاران،  فرد و عرفاني(مشابه با نتايج شده محاسبه 
دار بودن ميزان خطاي ناشي از عنياز م حكايت )1386

 استخراج شده ازش شپو تاجدر ميزان  ،سايه تاج درختان
در يك بررسي  Bai et al. (2005) .عكسهاي هوايي دارد

 عكسهاي هواييگيريهاي انجام شده در اندازهتفاوت بين 
؛ در تر از واقعيت زميني برآورد كردندكم %6/2 را هنگام به

 %3تفاوت عنوان شده كمتر از  اين بررسي نيز ميزان
 ايكه تصوير ماهواره با توجه به اين .محاسبه گرديد

و  زيادهنگام و با توان تفكيك زميني  بهباندي، موجود تك
باشد؛ مي )مشابه عكسهاي هوايي( بدون باندهاي طيفي

تصاوير  .است توجه اي مشابه قابلاستخراج نتيجه
صورت  بهحتي  زيادي اي داراي توان تفكيك زمين ماهواره

كه در بعضي از يك تصوير ساده و فاقد باندهاي طيفي 
همانند تصاوير (باشند مناطق به سهولت در دسترس مي

بندي پوشش در طبقه زياديقابليتهاي  از ،)سايت گوگل
اين همچنين  .هستند برخوردارجنگلي و تهيه نقشه جنگل 

عات مربوط عنوان بخش مهمي از اطالتوانند بهميتصاوير 
  .هاي نماسازي جنگل مورد استفاده قرار گيرندبه پروژه

طبق اين بررسي عكسهاي هوايي مربوط به ساليان 
زميني  اي داراي توان تفكيك مختلف، تصاوير ماهواره

هاي مناسبي همراه برداشت اطالعات ميداني، داده به ،زياد
وشش جنگل در زاگرس براي نماسازي از تغييرات پ

  .هستند
  

  منابع مورد استفاده
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، بررسي ميزان رويش 1386، .و محمدعليزاده، خ. سوسني، ج -

: مطالعـه مـوردي  ( بلـوط ايرانـي   زادقطري درختان شـاخه 
گـزارش نهـايي   ). آبـاد جنگلهاي محدوده شهرستان خـرم 

  .صفحه 137طرح تحقيقاتي، دانشگاه لرستان، 
ترين ابعــاد شــبكه بررســي مناســب. 1374، .پــور، م طهماســبي -

آماربرداري و سـطح قطعـه نمونـه بـراي دقـت معـين در       
 ،ارشـد  نامـه كارشناسـي   پايان. جنگلهاي بلوط غرب كشور

  .صفحه 87، دانشگاه تهران
 ،.، مو نميرانيـان . فقهـي، ج  ،.، زبيـري، م .ي.فـرد، س  عرفاني -

 هوايي عكسهاي در جنگل پوشش تاج سطح برآورد .1386
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 تحقيقات فصلنامة. زاگرس در سايه شاخص از استفاده با
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Abstract 
 
Visualization is one of the best methods to represent data from natural environments. In this research, 

the variation of the forest cover was visualized at a part of Zagros forests (741 hectare) using aerial 
photographs and satellite images. Geometric correction and relief displacement was done on 1997 aerial 
photographs. Aerial photographs of 1955 and 1969 were corrected by approximate image correction 
method using georefrenced images. Forest boundaries were determined on all of the images by visual 
interpretation techniques, However classification of 1997 aerial photographs and satellite image were 
done automatically using Maximum likelihood classifier. Aerial photographs of 1955 and 1969 were 
classified by dot grid. Shadow index was specified by determining the accurate canopy amount on 74 
random trees and compare them with data deduction from images. Likewise, field data were collected 
using 141 circular 1200m 2  sample plots in a systematic random grid (100m×300m). With preparation of 
essential data, visualizations were done on different scale in the 3DNature software. Results indicated the 
notable reduce of forest area (37%) since 50 years ago. Maximum amount of canopy drop (45%) have 
been occurred from 1955 to 1969. Canopy percent on forest region indicate ascending trend (+15%) from 
1969 to 1997 and lightly descending trend from 1997 to 2003.  
 
Key words: visualization, forest cover change, aerial photograph, satellite image, Zagros. 

 
    

  


