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  چكيده
صورت مطالعه  به) 1380( 2001 و) 1366( 1987 هايسال دراين تحقيق با هدف بررسي ميزان تغييرات پوشش درختي 

با  براي اين كار .انجام شد +ETMوTM كمك تصاوير سنجنده  به كيلومتر مربع 74/20437ي در استان گلستان با مساحت مورد
، رنگ مجازي ريتوجه به اطالعات و تجربه قبلي از انواع كاربري و پوشش سرزمين در اين محدوده و مطالعه چشمي تصو

اندهاي شامل ب ريباند تصو 6سپس با استفاده از . مجازي تعيين گرديدرنگ  ريپوشش درختي منطقه شناسايي شد و بر روي تصو
. بندي صورت گرفت طبقه، (Artificial Neural Network) مصنوعي هاي تعليمي خام و شبكه عصبي و نمونه 7، 5، 4، 3، 2، 1

 و تعليمي خام استفاده گرديد هاي پااليش نمونه براي ،طبقه 100نشده با  بندي نظارت نقشه حاصل از طبقه از در مرحله بعد
 ،)Post-Classification( بندي مقايسه پس از طبقه سپس با استفاده از روش .شد شده تكرار يادبه روش  ريتصو بندي طبقه
حاصل از بررسي تغييرات پوشش درختي منطقه با استفاده از نتايج  به اين طريق .بندي بررسي شدند هاي حاصل از طبقه نقشه

 هكتار از سطح پوشش درختي كاسته شده و 59528 كهنشان داد  )1380( 2001و ) 1366( 1987 سالهاي بين اي هوارهتصاوير ما
جايي تصادفي  بندي شده به دو روش جابه طبقه رصحت تصاوي بررسي به با توجه .هكتار به سطح آن افزوده شده است 35036

عصبي بندي شبكه  خص شد كه طبقهشم ،عنوان نقاط كنترل زميني بهLISS III  سنجنده رهمچنين استفاده از تصاوي پيكسلها و
  .باشد تعيين پوشش درختي در استان گلستان مي براي زياديداراي قابليت  مصنوعي

  
جايي  نشده، جابه ظارتبندي ن هاي تعليمي، طبقه ، پااليش نمونهعصبي مصنوعيكننده شبكه  بندي طبقه :كليدي  هاي واژه

  .، نقاط كنترل زمينيتصادفي پيكسلها
  

 مقدمه
سيستم عصبي انسان  شبكه عصبي مصنوعي از مفهوم 

اي از عناصر  مجموعه ،ها در اين شبكه .گرفته شده است
پردازشگر مشابه نرونهاي عصبي انسان در يك ساختار 

صورت موازي  بهتوپولوژيكي با يكديگر قرار گرفته و 
از ويژگيهاي  .دهند عمليات پردازش اطالعات را انجام مي

 يريقابليت يادگتوان  مي ،عصبي مصنوعيشبكه 
(Learning ability) ،قابليت تعميم (Generation)، 

 صورت موازي بهپردازش اطالعات 
 (Parallel Processing) عصبي   روش شبكه .را نام برد

به دو صورت نظارت شده و نظارت نشده  مصنوعي
ه سيستم اعمال و ب ورودي، در شبكه نظارت شده .باشد مي

تغيير  براياختالف بين خروجي شبكه و خروجي مطلوب 
كه در شبكه  تيردرصو .رود كار مي بهو تطبيق وزنها 

هاي ورودي  شبكه خود را متناسب با داده، نظارت نشده
پاسخ شبكه ناشي از الگوريتم يادگيري و  .كند تطبيق مي
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 از استفاده ريسالهاي اخ در .باشد اطالعات ورودي مي
براي كاربردهاي مختلف  عصبي مصنوعيهاي  شبكه

 بهترين كاربردها، استفاده از آنها يكي از. توسعه يافته است
 است دور طيفي سنجش از چند ريبندي تصاو براي طبقه

زيادي  يهاشو كوش كنون مطالعاتتا .)1377 ،دهستاني(
و  تعيين برايچند طيفي  ريتصاو يبند طبقه زمينهدر 

ر يآن با استفاده از تصاو آثار و گياهي پوشش تشخيص
يا  ياييافرستم اطالعات جغيس يژهو يتهايو قابل يا ماهواره

GIS (Geographical Information Systems)  صورت
 رد يقيتحق يط) 1375( جويباري يياشت .گرفته است

ه نقشه جنگل يته برايان ريشمال ا يا جلگه يجنگلها
 ريجه گرفت كه تصاويتن ،يا ماهواره ريكمك تصاو به

ه نقشه يته يت مناسب برايقابل يدارا لندست ي ا هرماهوا
و شدت  يبه بررس )1381( نشاط .باشند يگستره جنگل م

ش يسارو ف ياهيدر پوشش گ شده ات حادثرييتغ زانيم
 يها ندهسنج ريكمك تصاو بهگلستان  خاك در استان

(Thematic Mapper) TM  و ETM+  (Enhanced 

Thematic Mapper)   يبياكشف و ارزپرداخته و پس از 
ب سطح يزان تخريد كه ميجه رسينت اينات به رييزان تغيم

 يبستگ يهاكاربر ليو تبد  يافتهش يو جنگل افزا يكشاورز
كه در قطعات كوچكتر  يطور به ؛ردبه اندازه قطعات دا

 يها استفاده از دادهبا ) 1381(آذر  يوسفي .است رشتيب
را  وندقلفدر منطقه  ياهينقشه پوشش گ ،TM دهنجنس
 يها كه داده ق نشان داديتحقنتايج اين  .ده استرآو ستبد

TM ياهيه پوشش گشه نقيته يمناسب برا يتقابل يدارا 
ن مساحت جنگل در منطقه نسبت به يبوده و همچن

ات يجه عمليتواند در نت ميداشته است كه  شيافزا گذشته
 .قه اعمال شده استباشد كه در منط يد حفاظتيشد
در +ETM يها ت دادهيقابل يابيپس از ارز) 1382(ان يعيرف
ات گستره رييتغ ين بررسيه نقشه جنگل و همچنيته

كه  ديرسجه ين نتيبه ا ناريشمال ا ياز جنگلها يقسمت
ه نقشه يته يارت مناسب بيقابل يدارا+ETM  يها داده

ه يسطح اول% 2/8 ن حدوديگستره جنگل بوده و همچن
 .افته استيق كاهش ين تحقيدر ا يبررس مورد يهاجنگل

 Takeharu & Shunji (1991)  با مطالعه اثر تغيير
پوشش گياهي بر فرسايش خاك در جنوب شرقي آسيا با 

اي به اين نتيجه رسيدند كه  استفاده از تصاوير ماهواره
شود كه  مانند سيل ميههايي  كاهش جنگل باعث فاجعه

زايي و فرساش  بيابان ،نگهداري آب علت آن كاهش ميزان
ه يبه ته يقيدر تحق Armston et al. (2003) .باشد ميخاك 

   ،اترييتغ يسازنقشه پوشش جنگل و آشكار
   و پرداخته  +ETM وTM هاي  با استفاده از داده

  با  يت پوشش جنگلارييتغ يفتند كه بررسرجه گينت
 .باشد مي ريپذ جش از دور امكاننس يها استفاده از داده

Starbuck & Tamayo (2002)  به بررسي مناطق با پوشش
اي انواع  كمك تصاوير ماهواره بهو  پرداختندگياهي جديد 

در اين مطالعه پوشش  .كردندبندي  پوشش گياهي را طبقه
 2000گياهي منطقه مورد نظر با استفاده از تصاوير سال 

س سپ .شدندمقايسه  1996با تصاوير سال  مشخص شده و
نتايج نشان داد . دشبندي پوشش گياهي اقدام  به طبقه

، 1996مساحت مناطق داراي پوشش گياهي در سال 
  .هكتار بوده است 162700، 2000هكتار و در سال  77200

رشد جمعيت و اقتصاد و اشتهاي غيرمنطقي به منابع 
زيست محيطي باعث ايجاد خسارتهاي هنگفتي به آب، 

از به ين .و همچنان ادامه دارد خاك، گياه و هوا گرديده
در بعضي ت و ياز جمعيرفع ن يارشتر بيد هر چه بيتول

موجبات قطع  ،شتريد بمكسب درآ و آز حرص موارد
زارها و استفاده  ميل مراتع به ديتبد ،يختان جنگلرد

 ).1380 ،نام بي( اهم آورده استرمضاعف از خاك را ف
ز به ين يدرختپوشش  ويژه بهاستان گلستان  يعيمنابع طب

ه قطع ك يطور به ،ن نبودهماان معضل در يوبه خود از ان
ب ين تجاوز و تخريو همچن يا جلگه ييه جنگلهارو يب
در  رياخ يها ليل سياز دال ياهيش از حد پوشش گيب

 يهايين رو ضرورت بررساز ا .استان گلستان بوده است
احساس ش يپ از  شيبن مناطق يا يكيكولوژو ا يا هيپا
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آن  يها و نقشه يپوشش درخت يسرن بريابنابر. گردد يم
نه يدر زم يمطالعات علم ريسا يبرا يعنوان ابزار به
اء يحفاظت و اح ،يبردار بهره برايالزم  يهاييزر امهبرن

ارائه دهد  يناسبمتواند منبع  يمختلف م يها يستماكوس
  ).1381 ،انيريش(

 و يا ه ماهوار يها هحاصل از داد ريامروزه تصاو
 يدارا يد اطالعاتيبا عنوان منابع جد ييهوا يهاعكس

 يبررس رينظ ،مختلف يها نهيدر زم يفراوان يكاربردها
 و حفاظت خاك ،يدار مرتع ،يدار جنگل ،يعيمنابع طب

توان با حداقل  يكه م يطور به ،باشد يت منابع آب ميريمد
به  ،روشها ريسه با ساين سرعت در مقايشترينه و بيهز

 پرداخت يابيارز آن و يها نقشهه يته ،نابعم ييشناسا
گر با رشد روزافزون ياز طرف د .)1381، ذرآ يوسفي(

و استفاده از فنون  يدارربرينه تصويدر زم يتكنولوژ
و  ريدازش تصاورپ يبرا جديدي چهيدر ،از دور سنجش
 ،شود يبشر گشوده م يآنها به رو ريو تفس ريتعب درنهايت

اند  ك توانستهيزيآمار و ف ،ياضيكه دانشمندان ر يطور به
 .نديامن يطراح ريپردازش تصاو براي مدل ا نوعهده
 ريمانند تصاو يا ماهواره رياز تصاو ياريبس

 يخوب يفيك طياز قدرت تفك +ETM و  TMيها ندهسنج
از  يلجنگ يها عرصه ييتوانند در شناسا يو م ندبرخوردار

  .واقع شوند ترديمنطقه مف يهايركارب ريسا
 يسالها در يات پوشش درخترييتغ ،قين تحقيادر 

 ريكمك تصاو به )1380( 2001و ) 1366( 1987
از  .قرار گرفت يابيمورد ارز +ETM وTM  يها ندهسنج

 يا ماهواره ريت تصاويقابل يبررس ،قين تحقياهداف ا
استان  ينقشه پوشش درخت هيدر ته ياد شده يها ندهسنج

  .باشد يآن مات رييزان تغيم يابيگلستان و ارز
  

  مواد و روشها 
  منطقه مورد مطالعه 

 ،لومتر مربعيك 74/20437استان گلستان با مساحت 
ن يا .دهد ييل مدرصد مساحت كل كشور را تشك 3/1

  51´و  يعرض شمال  º38  5´تا  º36  24´ نياستان ب
º53   14´تا  º56  ركشو يو در بخش شمال يطول شرق 

  ).1382 ،نام بي(واقع شده است 
  

  مورد استفاده  يها داده
باند  6ي متعلق به فيچند ط ريق از تصاوين تحقيدر ا

 7 لندست ماهواره+ETM ده نسنج)  7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1(
 ،3 ،2 ،1( باند 6تصاوير  و 2001جوالي سال  7مربوط به 

ژوئن  23مربوط به  اين ماهواره  TMدهنسنج ) 7 ،5 ،4
و  163 ،34 ديفو ر 162گذرهاي  با شماره 1987سال 
باندهاي  يها ين دادهو همچن 35رديف و  163 ،34 رديف

 هندوستان  IRS-Cماهواره  LISS III دهنسنج 2،3،4
عنوان نقاط كنترل  به 2004 سال آگوست 3 مربوط به

  .استفاده شد از منطقه مورد مطالعه ينيزم
  

  ق يروش تحق
   يا ماهواره ريتصاو يسازپردازش و آشكار

د از يفمو استخراج اطالعات  يزساآشكار يبرا
 .جاد شدنديا يبيترك يرنگ ريتصاو ،يا ماهواره ريتصاو
 يچشم تفسيرچشم از لحاظ  يياز نظر توانا يرنگ ريتصاو
نسبت  بيشتريت يفيك يدارا ،مختلف يها يدهك پديو تفك

 ين مطالعه برايدر ا .باشند يم يبا تن خاكستر ريبه تصاو
خاص در جهت اهداف  يها ه يدپد يتر برخ يش واضحنما
د شدند يكاذب تول يب رنگيبا ترك ريتصاو ،قيتحق

 براي .),.Anon 2001 ؛2شكل و Anon., 1987 ؛1لشك(
كاذب  يرنگ يبهاين تركياز متداولتر رين تصاويجاد ايا

مادون ( 4كه در آن از باند  +ETM  و TM  يرتصاو يبرا
   2باند  و سبز با رنگ 3با رنگ قرمز باند ) كيقرمز نزد

   مد تحت عنوان ،شده استاستفاده  يرنگ آببا 
(Red Green Blue) RGB بهره گرفته شد  432 يا

وضوح، قابليت  براساس 432مد  ).1382ان، يعيرف(
در جهان، بهترين  RGBجداسازي چشمي و استاندارد 

  .كند فراهم مي  +ETM وTM هاي  تركيب را براي سنجنده
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   يا ير ماهوارهتصاو يبند طبقه
استان  يپوشش درخت يبند طبقه براين مطالعه يدر ا

نظارت شده و شبكه  يها كننده  يبند گلستان از طبقه
با  آشنايين و ييپس از تع .استفاده شد يمصنوع يعصب

ر رنگ ين و تصويزم يبر رو يپوشش درخت يطبقه كاربر
به  (On-Screen) رتويمان يرو رب آنه محدود ،يمجاز

 يميتعل يها نمونه ،بين ترتيشد و به ان ييتعرقومي  شكل
آشنايي با وضعيت  اين كار با استفاده از .ندديمشخص گرد

بررسي دقيق تصوير رنگ  ،كاربري و پوشش اراضي استان
تر  هاي تعليمي خالص مجازي و دقت در انتخاب نمونه

همچنين سعي شد تا جايي كه امكان دارد . صورت گرفت
 .ن نمونه تعليمي انتخاب شودعنوا بهتعداد بيشتري پيكسل 

   
،432قسمتي از استان با تركيب رنگي كاذب تصوير -1شكل

 ، فصل تابستان1987، سالTM سنجنده
، 432استان با تركيب رنگي كاذب  قسمتي ازتصوير -2لشك

  ، فصل تابستان2001، سال +ETMسنجنده
 

كردن  يو رقوم ييمتعل يها ن نمونهييپس از تع
ك از كاربرها از ي هر ژهيو يفينشان ط ،نهامحدوده آ

 ميابراي اين كار از تم. استخراج شدر يتصو يفهايط
سپس قابليت جدا شدن . يداستفاده گرد 6جز باند  بهباندها 

مورد بررسي قرار گرفت و  باندها براساسطبقات كاربري 

ميانگين آنها در هر باند و نيز باندهاي  براساساين كار 
روش بررسي در اين مطالعه از  .انجام شد مورد استفاده

ن يحاصل ا .بوده است Transform Divergenceيق طر
ك يده هر دهن است كه در آن خطوط نشان يند نموداريفرا
  ). 3شكل(ها هستند يبرركا از
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  ها و پوششهايكاربر يفيط ينشانها يت جداسازينمودار قابل -3شكل 

  
دو  ،وشش درختيكاربري پ مطالعه عالوه بر ندر اي

 طبقه ديگر تحت عنوان كاربري آب و ساير كاربريها نيز
از آنجايي كه هدف اين تحقيق  .بندي قرار گرفتند در طبقه

غير از  به بندي آن است شناسايي پوشش درختي و طبقه
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تحت عنوان ساير  ،كاربريها بقيهآب و پوشش درختي 
 ودارنماين  رسم .يك طبقه فرض شدند صورت بهكاربريها 

در اين نمودار هر  .باشد ميبندي  افزايش دقت طبقه براي
شند قابليت اچه خطوط از هم فاصله بيشتري داشته ب

پيكسلهاي  ،بنديها طبقه بيشتردر  .شناسايي آنها بيشتر است
وجود  يك نوع پيكسل مخلوط را به حاشيه كاربريها

عنوان يك كاربري مجزا در نظر گرفته  بهآورند كه اگر  مي
در  .شوند بندي مي باعث كاهش درستي طبقه ،نشده باشد

مواردي نيز كاربران به اشتباه پيكسلهاي مربوط به 
كاربريهاي ديگر را در طبقه كاربري مفروض قرار داده و 

دليل تفاوت در محل جغرافيايي ثبت شده در  بهيا 
و تصوير مورد نظر باعث كاهش  گيريهاي ميداني اندازه

منظور كاهش اين مشكالت و  به. شود مي بندي درستي طبقه
بندي با كمترين ميزان افزايش كار  افزايش درستي طبقه

تواند مورد نظر  هاي تعليمي مي پااليش نمونه ،صحرايي
بندي  طبقه ازهاي تعليمي  پااليش نمونه براي .قرار گيرد

تصاوير حاصل  كه طوري به ،استفاده شده استنشده  نظارت
باشد و  طبقه مي 100بندي داراي  از اين نوع طبقه

نشده  بندي نظارت هاي تعليمي اوليه با تصوير طبقه نمونه
پيكسلهاي مشترك ميان  سپس .شود مطابقت داده مي

. شوند ، تعيين ميهاي تعليمي نمونهنشده و  طبقات نظارت
كه درصد  يابند اختصاص مي يپيكسلهاي مشترك به كاربر

و با اين عمل درستي در آن كاربري بيشتر است  ورحض
به اين ترتيب  .يابد افزايش ميتا حد زيادي  بندي طبقه

افزار شده و  طور مجدد وارد نرم بهارزشهاي عددي جديد 
 شود تا حد زيادي پااليش داده مي هاي تعليمي نمونه

پس از توليد تصاوير حاصل از . )1384 ،ماهيني سلمان(
صبي مصنوعي بندي شبكه ع نشده، طبقه بندي نظارت طبقه

عصبي انجام شده به روش شبكه  بندي طبقه. نيز انجام شد
بر روي  و باشد مينظارت شده ، ن مطالعهيدر ا مصنوعي

صورت مجزا صورت گرفته  بهقسمتهاي مختلف استان 
از  زمان برداشت تصاويراين است كه  آن،دليل . است

پس زاويه تابش  ،متفاوت است قسمتهاي مختلف استان

زاويه تابش  نيز متفاوتند و در عاملها ساير د وخورشي
 هاي طيفي نشانه ،ك پديدهيمتفاوت پيكسلهاي مربوط به 

)signature( اين كار  .كنند در تصوير ثبت مي مختلف
هاي يكسان در مسيرهاي مختلف  شود پديده باعث مي

براي  اينبنابر .بندي شوند صورت متفاوت طبقه به
ختلف ام از قسمتهاي مهر كد مشكل،جلوگيري از اين 

   .بندي شدند  طور جداگانه طبقه بهاستان 
  

  ر يك كردن تصاويموزائ
پوشش  يبند ر حاصل از طبقهيكه تصاو يياز آنجا

در  يمصنوع ياستان گلستان به روش شبكه عصب يدرخت
 يابتدا هم مختصات ساز ،داشتند رختلف قرام يزونها
 گريكديبه  بندي شده طبقه ريسپس با اتصال تصاو ،شدند

 ،ERDAS IMAGIN افزار در نرم Mosaic كمك ماژول به
   .)5و  4شكلهاي ( رفتيك كردن صورت پذيعمل موزائ

  
 Post-Classification) يبنــد ســه پــس از طبقــهيمقا

Comparison)   
، ريو اتصال تصاو يبند طبقهپس از انجام مراحل 

و ) 1366( 1987يسالها بين بندي طبقه تصاوير حاصل از
 ،افزار كمك نرم به .سه شدنديگر مقايكديبا ) 1380( 2001

 ياد شدهبين سالهاي  كه كليه تغييراتدست آمد بتصويري 
نه  ن روشيدر ا كه طوري به .)6شكل( است تشخيصقابل 

خ ين دو تاريب ركه د ييكسلهايص پيتنها تشخ
ز يت آنها نيبلكه ماهميسر شد اند  افتهير ييتغ يبردارريتصو

نقاط  ريتصو ،ن مرحلهيكمك ا به نياابرنب .ديردمشخص گ
ياد  ين سالهايدر استان گلستان ب يكاهش پوشش درخت

له مقايسه وسي بهاستخراج اين تصوير  .ه شديته شده
بندي مجدد پيكسلهايي كه در  پيكسل به پيكسل و دسته

به  2001مربوط به درخت بودند و در سال  1987سال 
  .صورت پذيرفت ،ندكاربري ديگر تغيير يافت
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   يبند طبقه صحت يبررس
ن مطالعه از دو يا رد بندي طبقه صحت يبررس براي

 يمكان ييجا روش اول جابه .وش استفاده شده استر
كه  يطور به ،باشد يم يطور تصادف بهكسل يبه هر پمربوط 
 يطور تصادف بهكسل يمربوط به هر پ يميتعل يها نمونه
 يدرصد 25درصد و  75جا شده و به دو قسمت  جابه
در  كسليدرصد پ 75ن صورت كه يبد .شدندم يتقس
 يدرست يابيمورد استفاده قرار گرفت و ارز يبند طبقه
 .انجام شد هاكسليپ مانده يدرصد باق 25 يرو بر يبند هطبق
 يمكان يكاهش اثر همبستگ براين كار يا

(Autocorrelation)  يكسلهاير پيگر تاثيد عبارت بهو 
در  .رفتيت پذركسل صويهر پ يگيهمسا رع دواق مشابه

 يميتعل يها نمونه يكسلهايدرصد پ 25گذاشتن  رواقع كنا
ه باعث مستقل ياول يبند و عدم استفاده از آنها در طبقه

 يبند طبقه يدرست يابيو ارز يبند ند طبقهيفرا دن دورك
روش دوم استفاده از نقاط  ).1384، ينيماهسلمان (د يگرد

كه  طوري به ،است (Ground control point) ينيكنترل زم
ه با دش يبند طبقهر يتصو ،يبند طبقه يدرست يبررس براي

جه ينت رد .سه شديمقا ينينقاط كنترل زم يوحا ريك تصوي
جاد يس خطا ايس تحت عنوان ماتريك ماتريسه ين مقايا

ده نسنج بندي شده تصاوير طبقهطالعه از من يدر ا .ديگرد
LISS III  دليل بيشتر بودن  به 2004به سال مربوط

عنوان نقاط  بهنمايي مكاني و در دسترس بودن آن  بزرگ
   .استفاده شد ينيكنترل زم

  
  ج ينتا

است كه از آن  يجيارائه نتا ،يقيكار تحق ردستاورد ه
احل رمتشكل از م يقيو تحق يهر كار عمل .شود يحاصل م

آنها از ن يب يو ارتباط منطق يوستگياست كه پ يا رهيجنز
ج هر مرحله يق است كه نتاين اهداف هر تحقيمهمتر

ق و يبا توجه به نوع تحق .ذار بر مرحله بعد استگريثأت
ر يصورت تصاو به بدست آمدهج ينتا ،حات ارائه شدهيتوض
  .دنشو يارائه م جا نيدر ا

نظارت نشده  يبند ، ابتدا طبقهطوركه گفته شد همان
 ركارب ،ت نشدهنظار يبند در طبقه. رفتيصورت پذ

ا قادر به يپوششها ندارد و  و هايردر مورد كارب ياطالعات
توان  يم يبند ن طبقهيكمك ا به .باشد آنها نمي ييشناسا
 براساس يدنب مشابه را با استفاده از خوشه يفيط يها طبقه
قت يدر حق .ودمجاد نير اياز تصو يكوچك يها نمونه

و صحت  دقتافزايش  ،يندب ن نوع طبقهيف از اده
پس از  .باشد يم يوعنمص يكننده شبكه عصب يبند طبقه

 ،يميتعل يها صالح نمونهنظارت نشده و ا يدبن انجام طبقه
 ريتصاو .انجام شد عصبي مصنوعيشبكه  يبند طبقه

استان گلستان به  يپوشش درخت يبند حاصل از طبقه
ارائه  5و  4 شكلهايدر  عصبي مصنوعيوش شبكه ر

بندي  هدف اصلي نشان دادن طبقه ،ويردر اين تصا .شدند
غير از آب  بهباشد و بقيه كاربريها  پوشش درختي مي

 عنوان يك كاربري در نظر گرفته شده و تحت عنوان به

others  ياBackground است  در تصوير نشان داده شده. 
بندي شبكه  از طبقهبدست آمده سپس به مقايسه تصاوير 

ج نقشه كاهش پوشش و همچنين استخرا عصبي مصنوعي
بندي مجدد پيكسلهاي  كمك دسته به رختي از آند

همچنين بررسي ). 7و  6شكلهاي (پرداخته شد تغييريافته 
 1كمي در جدول  ترصو بهي ميزان تغييرات پوشش درخت

مشاهده  1 طور كه در جدول همان .ارائه شده است
ستون عمودي مربوط به تعداد پيكسلهاي  ،شود مي

 تعداد و ستون افقي مربوط به 2001ال كاربريهاي س
در اين جدول  .باشند مي 1987پيكسلهاي كاربريهاي سال 

 دهكشي  ير آنها خطز اعدادي كه در قطر آن قرار دارند و
ياد تعداد پيكسلهايي هستند كه بين دو سال  ،شده است

اند و بقيه اعداد تعداد  ثابت بوده و تغييرات نداشته شده
دهند كه بين دو سال  مي انايي را نشپيكسلهاي كاربريه

مثالً ستون عمودي اول  .اند مختلف به يكديگر تبديل شده
تعداد پيكسلهايي را نشان ) شده  كشي عدد خط غير از به(

به پوشش درختي تبديل  2001دهند كه در سال  مي
تعداد  )شده  كشي غير از عدد خط به( اند و رديف اول شده
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از پوشش درختي كاسته  2001 پيكسلهايي را كه در سال
ه اين ترتيب ميزان تغييرات كمي ب .دهند نشان مي ،اند شده

در  .توان از اين جدول تعيين نمود پوشش درختي را مي

مورد  عصبي مصنوعيشبكه  يبند صحت روش طبقه پايان
ارائه   3 و 2 هايبررسي قرار گرفت كه نتايج آن در جدول

 .شده است

   
دي پوشش درختي استان به روش شبكه عصبيبن طبقه-4شكل

 )1987ژوئن23( مصنوعي
 بندي پوشش درختي استان به روش شبكه عصبيطبقه-5شكل

  )2001جوالي   7( مصنوعي

  
  )2001 و 1987سالهاي (بندي استان  حاصل از مقايسه پس از طبقه تصوير -6 شكل

  

  
 2001 و 1987 نقشه كاهش پوشش درختي استان بين سالهاي -7 شكل
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  )پيكسل( كمي صورت ميزان تغييرات پوشش درختي به -1 جدول
       ٢٠٠١  

 ١٩٨٧       
 مجموع پيكسلها  آب ساير كاربريها پوشش درختي

  ٢٧١٩٤٢٨  ٧٨٥  ٧٣٢١٠٠  ١٩٨٦٥٤٣  پوشش درختي

  ١٨٢٠٦٠٦٦ ١٢٣٥٤٨ ١٧٦٥١١٧٩ ٤٣١٣٣٩ ساير كاربريها

  ١١٣١٩١  ٦٢٤٤٦  ٥٠٧٤٠  ٥  آب

    ٢١٠٣٨٦٨٥ ١٨٦٧٧٩  ١٨٤٣٤٠١٩  ٢٤١٧٨٨٧ كسلهامجموع پي

 
 ييجا جابه به روش ) قسمت مركزي( گلستان  ر استانياز تصو يا در نمونه بكار رفته يبند ن صحت طبقهييتع هاي مشخصه -2 جدول

  كسلهاپي يتصادف
  نوع و سال 

  بنديطبقه
بيضر
  اپکا

 صحت
  يکل

 صحت
  بر كار
 ۱طبقه

 صحت
 توليدکننده 

 ۱طبقه

  حتص
  ۲طبقه  بر کار  

  توليدکننده صحت
  ۳طبقه

    صحت
  ۳طبقه بر ركا

   صحت
 کننده توليد

  ۳طبقه 
  ۹۷۰/۹۹  ۱۰۰  ۱۰۰  ۹۹۸/۹۹ ۹۹۰/۹۹ ۱۰۰ ۹۹۸/۹۹ ۸۱۲/۹۹  ۱۹۸۷ عصبي مصنوعيشبکه

  ۹۸۵/۹۹  ۱۰۰  ۱۰۰  ۹۹۹/۹۹ ۹۹۵/۹۹ ۱۰۰ ۹۹۹/۹۹ ۹۲۵/۹۹  ۲۰۰۱ عصبي مصنوعيشبکه

  

  ينيزم ر كامل استان گلستان به روش نقاط كنترليرفته در تصو بكار يبند بقهن صحت طييتع هاي مشخصه -3 جدول
   سال  و  نوع

  يبند طبقه

  ب يضر

  اپکا

  صحت 

  يکل

  صحت

  کاربر

  صحت 

  توليدکننده

  يخطا

  ياضاف 

   يخطا

  حذف

  %۴۲/۱۰  %۳۶/۱۹  %۵۰/۸۹  %۶۴/۸۰  %۴۷/۹۳  %۲۸/۷۹  ۱۹۸۷ عصبي مصنوعيشبکه 

  %۰۲/۲۱  %۵۸/۱۹  %۹۸/۷۹  %۸۰  %۱۷/۹۱  %۱۸/۷۲  ۲۰۰۱ عصبي مصنوعيشبکه 

  
 بحث 

و ثبت +ETM وTM  يها سنجنده ن مطالعهيدر ا
ف يمختلف ط يهاطول موج از ييها محدوده راطالعات د
ها  دهيص بهتر پديو تشخ ييامكان شناسا ،سيالكترومغناط

مختلف سطح  يها دهيدر واقع پد .را فراهم آورده است
 يبازتابها يسيرومغناطف الكتيمختلف ط يهان در بانديزم

ك آنها از يان شناخت و تفكككه ام يطور به ،دارند يمتفاوت
 +ETMو TMهاي  سنجنده اطالعات گر با استفاده ازيكدي

  .)Anon., 2000( در اين بررسي افزايش يافته است
نشان post-classification  نديج حاصل از فراينتا

ها با توجه يكاربر يجاد شده بر رويرات اييدهد كه تغ يم
 ،مالحظه است كسلها قابليش پيكاهش و افزابه 

 يرات پوشش درختييتغ يها كه با توجه به نقشه يطور به
 يزان كاهش پوشش درختيتوان گفت م يم ،استخراج شده

هكتار بوده  35036 ش آنيزان افزايهكتار و م 59528
 ررود كه اگ ين مطلب انتظار ميگرفتن ابا در نظر .است

نه  يا ندهيهمچنان ادامه داشته باشد در آ روند حاضر
منطقه  يجنگلها ربا ت اسفيچندان دور شاهد وضع

شمال  يهاافته از جنگلي بيتخر كامالً يا عنوان نمونه به
به خطر افتادن حيات  بنابراين با توجه .م بوديكشور خواه

توجه و اهتمام هر چه بيشتر  اكوسيستم مورد نظر،
حفاظت  موردتمهيداتي در مسئولين نسبت به اعمال 

  .جنگل ضروري است
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 برايدر اين مطالعه با توجه به مراحل انجام شده 
 توان گفت مي عصبي مصنوعيبندي به روش شبكه  طبقه
بررسي انجام شده در واقع يك نوع تفسير تلفيقي  كه

از مزاياي اين روش اين است كه  .چشمي است -رقومي
نظير نقاطي كه طي (هاي مكاني  توان از ساير داده مي

و ديگر اطالعات ) اند بازديدهاي ميداني برداشت شده
اسامي  و ، راههاتراز ارتفاعيخطوط  به نزديكغيرطيفي 

يك به نوعي در افزايش ميزان دقت و  روستاها كه هر
  .ثرند، استفاده نمودؤسرعت تفسير م

 يابيارز برايكار رفته  هب يبا توجه به روشهانتايج 
ي با بند دهند كه درستي طبقه يم نشان ،يبند صحت طبقه
 تعليمي هاي ي نمونهكسلهايپ يمكان ييجا هجاب استفاده از

شتر يب ،ينيل زماستفاده از نقاط كنتر با و وش دومراز 
وش اول هر رل است كه در ين دلين تفاوت به ايا .است

 يابيجداگانه ارز رطو بهمختلف استان  يكدام از اجزا
 يابيزرا ،ريدوم پس از اتصال تصاودر روش  يول ،ندشد

حاصل از سه  يجه مجموع خطاهايدر نت .صورت گرفت
 يبند باعث كمتر شدن دقت طبقه ،قسمت مختلف استان
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دهد كه انتخاب  نشان مي عصبي مصنوعيبندي شبكه  طبقه
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بندي نظارت  ها به كمك طبقه  همچنين پااليش آن نمونه
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Abstract 
 

    The aim of this research was to detect tree cover changes through Artificial Neural Network 
classification and post-classification comparison methods using landsat TM and ETM+ images in 
Golestan province, north of Iran with area of 20437.74 ha. Land uses and land covers were distinguished 
on the color composite image of the area and used as training sites for image classification that included 
all six bands of the imagery. We also used unsupervised classification to derive 100 clusters for purifying 
initial training sites. A post-classification comparison method was conducted on classified images of the 
years 1987 and 2001 and forest increase and decrease areas were identified. Accuracy assessment was 
implemented through test set pixels that were randomized and set aside from the training set pixels. We 
also used a LISS III imagery to assess the accuracy of the classification. Both methods proved the 
classifications and change detection in high accuracy. 
 
Key words: Artificial Neural Networks classification, training site, unsupervised classification, ground 
control point, randomization. 


