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تاريخ پذيرش1396/03/28 :

چكيده
با توجه به اهميت شمشاد خزری ( )Buxus hyrcana Pojark.بهعنوان گونه هميشهسبز و زيراشکوب جنگلهای هيرکاني و
ضرورت شناخت سطح پراکنش آن ،در پژوهش پيشرو قابليت تصوير فصل خزان چندطيفي ماهواره آيکونوس در تهيه نقشه پراکنش
شمشاد در بخشي از منطقه حفاظتشده جنگلي خيبوس -انجيلسي مازندران بررسي شد .تطابق هندسي تصاوير آيکونوس با استفاده
از تصوير پانکروماتيک ماهواره  Pleiadesاز همين منطقه که پيشتر با استفاده از نقاط کنترل زميني و ارتفاعي برداشتي توسط سامانه
موقعيتياب جهاني تفاضلي زمينمرجع شده بودند ،با  RMSEکمتر از يک پيکسل انجام شد .نقشه واقعيت زميني نمونهای با سه طبقه
غيرجنگل ،جنگل پهنبرگ بدون زيرآشکوب شمشاد و جنگل پهنبرگ دارای زيرآشکوب شمشاد به کمک  DGPSبرداشت و تهيه
شد .پس از ايجاد شاخصهای گياهي ،تفکيکپذيری طبقات با معيار واگرايي تبديلشده با استفاده از  75درصد از واقعيت زميني
بهعنوان نمونههای تعليمي بررسي شد .طبقهبندی نظارتشده با الگوريتمهای مختلف پارامتريک (حداکثر احتمال ،فاصله ماهالونوبيس،
حداقل فاصله ،متوازیالسطوح) و ناپارامتريک (ماشين بردار پشتيبان) روی باندهای اصلي و بهترين ترکيب باندی انجام شد و صحت
نتايج طبقهبندی با  25درصد نمونههای نقشه واقعيت زميني ارزيابي شد .نتايج نشان داد که نتيجه طبقهبندی با الگوريتم ماشين بردار
پشتيبان هم با باندهای اصلي و هم با بهترين ترکيب باندی دارای بهترين صحت کلي و ضريب کاپا (بهترتيب  97/87درصد و )0/96
در مقايسه با ديگر الگوريتمهای مورد استفاده بود .همچنين ،تصوير چندطيفي فصل خزان ماهواره آيکونوس قابليت زيادی در تهيه
نقشه پراکنش شمشاد داشت و کارايي الگوريتم ناپارامتريک ماشين بردار پشتيبان در مقايسه با الگوريتمهای ديگر بيشتر بود.
واژههای کلیدی :الگوريتمهای پارامتريک و ناپارامتريک ،جنگلهای هيرکاني ،شاخص گياهي ،ضريب کاپا ،ماشين بردار پشتيبان.

مقدمه
شمشاد خزری ( )Buxus hyrcana Pojark.يکي از
معدود درختان پهنبرگ ،هميشه سبز و زيراشکوب

جنگل های خزری است که ديرزيستي بيشتر از  500سال
دارد ( .)Rafieeyan, 2003اين درخت جزء عناصر
اکسين -هيرکاني بوده ( )Shahsavari, 1994و در
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فهرست گونههای در معرض خطر قرار دارد ( Huang et

 .)al., 2002با وجود اهميت شمشاد ،اطالعات دقيقي از
پراکنش تودههای آن در جنگلهای هيرکاني در دسترس
نيست .از سويي ،طغيان بيماری سوختگي و آفت شبپره
برگ خوار شمشاد در سال های اخير ،به شدت اين گونه را
با تهديد جدی مواجه و در معرض نابودی قرار داده است،
بنابراين کسب اطالعات دقيق از سطح پراکنش تودههای
آن بسيار ضروری است (.)Anonymous, 2014
به منظور بررسي و پايش پوشش گياهي ،استفاده از
رو ش های متداول سنتي و اندازهگيری زميني ،نه تنها
مستلزم وقت و صرف هزينه زياد است ،بلکه در مناطق
صعبالعبور امکان انجام آن وجود ندارد ( Godarzi et
 .)al., 2012از اين رو ،استفاده از تصاوير ماهوارهای
به دليل برخورداری از ديد وسيع ،يکپارچگي ،به هنگام
بودن و قابليت استفاده در مناطق صعب العبور و کمهزينه
بودن از اهميت ويژهای برخوردارند ( Linderman et al.,
 .)2004وقتي امواج الکترومغناطيس به زمين ميرسند،
بخشي از آن ها بازتابيده ميشود که حاوی اطالعات سطح
هر پديده است ( ،)Shojaeian, 2013بنابراين سنجندهها،
بازتاب طيفي تاج درختان را ثبت ميکنند .به همين دليل،
شناسايي آشکوب زيرين ،تنها در صورت استفاده از
داده های ماهوارهای فصل خزان امکان پذير است که
مي تواند سهم بازتاب طيفي اين آشکوب را در انعکاس
ثبت شده افزايش دهد (.)Godarzi et al., 2012
برررای شناسررايي و تفکيررک پديرردههررا ،روشهررا و
الگوريتم های متعدد طبقهبندی وجود دارد که با توجه بره
نوع روش مورد استفاده نتايج متفاوتي به دسرت مري آيرد
( .)Alimohammadi et al., 2009طبقهبندی کنندهها بره
دو دسررته عمررومي و پيشرررفته تقسرريم مرريشرروند .از
الگوريتم های طبقهبندی متداول مي توان به حداکثر احتمال
و حداقل فاصله و از الگوريتمهای طبقرهبنردی پيشررفته
مرريترروان برره شرربکه هررای عصرربي مصررنوعي ،درخررت
تصررميم گيررری و ماشررين بررردار پشررتيبان اشرراره کرررد
( .)Linderman et al., 2004به طرور معمرول ،الگروريتم
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ماشين بردار پشتيبان از نظر محاسباتي سريعتر است و از
قوانين بهينهسازی در مکانيابي مرز بين طبقههرا اسرتفاده
ميکند ،درنتيجه جايگزين مناسربي بررای الگروريتمهرای
ديگر است .از مزايای اين نوع الگوريتم توانرايي زيراد آن
در استفاده از نمونههای تعليمي کمتر و رسيدن بره صرحت
بيشتر در طبقهبندی است ( .)Shojaeian, 2013مطالعرات
گسترده ای در زمينه عملکرد الگوريتم های طبقه بنردی در
تصاوير چندطيفي انجام شده است Ghasemi .و همکاران
( ) 2016به ارزيابي چهار الگوريتم مختلف بررای بررآورد
تاج پوشش جنگرل هرای مرانگرو برا اسرتفاده از تصراوير
دوربين هوايي پرداختند .نتايج آن ها نشان داد که الگوريتم
ماشين بردار پشتيبان قابليت بيشتری نسبت بره الگروريتم
پارامتريررک در برررآورد ترراج پوشررش داشررت Arkhi .و
 )2011( Adibnejhadبره ارزيرابي کرارايي روشهرای
پارامتريک و غيرپارامتريرک بررای طبقرهبنردی کراربری
اراضي حوضه سد ايالم پرداختند .نترايج پرژوهش آنهرا
نشان داد که الگوريتم ماشين بردار پشتيبان برا سره کرنرل
خطي ،چندجمله ای و شعاعي با صرحت کلري  95درصرد
نسبت به روش پارامتريک ،از نظر صحت کرل حردود 10
درصد و از نظر ضرريب کاپرا حردود  15درصرد برترری
داشررت Yousefi .و همکرراران ( )2014در تحقيقرري بررا
استفاده از تصاوير سنجنده  ETM+برای اسرتخراج نقشره
کاربری اراضي شهر نور نتيجه گرفتند که روش طبقهبندی
ماشين بردار پشتيبان با ميانگين صرحت کلري و شراخص
کاپررای برره ترتيررب  90/94درصررد و  0/95نسرربت برره
روش های پارامتريک دارای دقت بيشرتری برود Guo .و
همکاران ( )2012به مقايسه دو الگوريتم طبقهبندیکننده
شبکه عصبي مصنوعي و ماشين برردار پشرتيبان برر روی
تصاوير  ETM+به منظور استخراج کاربری اراضي در شهر
وهرران پرداختنررد و نتيجرره گرفتنررد کرره هررر دو نرروع
طبقه بندی کننده صحت بيشتر از  97درصرد داشرتند ،امرا
ماشين بردار پشتيبان با  1/4درصد صرحت کلري بيشرتر،
نتايج بهتر ی را نشران داد Huang .و همکااران ()2002
در تحقيقرري در اسررپانيا ،صررحت طبقررهبنرردی حاصررل از
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الگرروريتم ماش رين بررردار پشررتيبان را بررا سرره الگرروريتم
طبقه بندی کننده ديگر شامل شبکه عصبي ،حداکثر احتمال
و الگوريتم ساختار درختي مقايسه کردند .نترايج بررسري
آن ها نشان داد که نتيجه طبقه بندی برا الگروريتم ماشرين
بردار پشتيبان در مقايسه با الگروريتمهرای ديگرر ،دارای
بيشترين صحت و نتيجه الگوريتم حداکثر احتمرال ،دارای
کمترين صرحت برود Linderman .و همکراران ()2004
حضور و عردم حضرور برامبو را بره عنروان زيراشرکوب
جنگل های پهن برگ چين با استفاده از تصراوير زمسرتان
ماهواره لندست و الگوريتم شبکه مصنوعي عصبي بررسي
و نقشه آن را با صحت کلي  80درصد تهيه کردندJoshi .
و همکاران ( )2006با اسرتفاده از تصراوير فصرل خرزان
مرراهواره لندسررت  ،حضررور يررا عرردم حضررور گونرره
 Choromolena oderataرا پريشبينري کردنرد .در ايرن
مطالعرره ،صررحت کلرري  74درصررد و ضررريب کاپررا 0/54
به دست آمد .در پرژوهش ديگرری )1986( Morain ،بره
بررسي زيراشکوب برامبو در خخيررهگراه پانردا در چرين
پرداخت .نتايج نشان داد که ترودههرای پهرن بررگ دارای
زيراشکوب به راحتي از تودههرای ديگرر قابرل شناسرايي
بودند Wilfong .و همکاران ( )2009نقشه پراکنش گونره
 Lonicera maackiiکه زيراشکوب جنگل پهنبرگ خزان
کننده جنوب هند محسوب مي شود را با تصاوير زمسرتانه
ماهواره لندست و برا اسرتفاده از شراخص هرای ،NDVI
 SAVIو  NDMIتهيرره کردنررد Tuanmu .و همکرراران
( )2010نقشه پوشرش برامبو را در زيرآ شرکوب جنگرل
خخيره گاه والنگ چين برا اسرتفاده از دادههرای سرنجنده
 MODISماهواره  TERRAو به کارگيری شاخص گياهي
 WDRVIتهيه کردنرد کره صرحت کلري  92/4درصرد و
ضريب کاپا  0/85به دست آمد.
با توجه به توضيحات فرو  ،هردف از ايرن پرژوهش
بررسي قابليت تصاوير فصل خزان ماهواره آيکونروس در

بررسي امکان تهيه نقشه پراکنش تودههای ...

تهيرره نقشرره پررراکنش شمشرراد خررزری برره عنرروان گونرره
زيرآشکوب جنگلهای هيرکاني و مقايسه کارايي تعدادی
از الگوريتمهای طبقه بندی در اين زمينه بود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
اين پژوهش در بخشي از منطقه حفاظت شده خيبوس
و انجيلسي ،يکي از مهمترين خخيرهگاههای جنگلي
شمشاد خزری در شمال کشور انجام شد .انتخاب اين
منطقه بر اساس پيمايش و وجود توده های شمشاد بود.
مساحت منطقه مورد مطالعه  1500هکتار است که در
حوضه آبخيز تاالر و در محدوده جغرافيايي 36°17′ 55″
تا  36°20′ 50″عرض شمالي و  53°01′ 20″تا 15″
 53°04′طول شرقي قرار گرفته و دامنه ارتفاعي آن از
 400تا  900متر از سطح دريا متغير است (شکل .)1
متوسط بارندگي ساالنه منطقه حدود  1600ميلي متر و
متوسط دمای ساالنه  13/4درجه سانتيگراد است .منحني
آمبروترميک منطقه نشان ميدهد که  50روز در سال دوره
خشکي در منطقه وجود دارد و اقليم آن طبق اقليمنمای
آمبرژه مرطوب سرد است .به طور کلي ،سطح منطقه را
واحد سنگي کنگلومرايي با کمي آهک مارني تشکيل
مي دهد (.)Esmaeilzadeh et al., 2013
اين منطقه رويشگاه شمشاد در جنگلهای ميانبند
شمال ايران است که در آن توده آميخته راش با
زيرآشکوب شمشاد و توده آميخته راش فاقد شمشاد
پراکنش دارند  .تيپ اصلي اين منطقه راشستان آميخته
است و ساختار ناهمسال نامنظم سه آشکوبه دارد .شمشاد
گونه اصلي در آشکوب مياني است و تراکم آن طوری
است که در زير تاج آن درختچهای ديگر ديده نميشود.
گونه های جل و خاس به صورت تکپايه بوده و تشکيل
توده متراکم نمي دهند (.)Asadi et al., 2011
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان مازندران

دادههای پژوهش
در اين پژوهش از دادههای ماهواره آيکونوس مربوط به
اول آوريل  2012مطابق با سيزدهم فروردين ( 1392بهدليل
کوهستاني بودن در اين ايام درختان به طور کامرل بريبررگ
هستند) استفاده شد .تصوير تهيره شرده هريچ پوشرش ابرری
نداشررت .تصرراوير ايررن مرراهواره دارای چهررار بانررد در
طول موج های آبي ،سبز ،قرمرز و مرادون قرمرز نزديرک برا
قدرت تفکيک مکاني  3/2متر و يک باند پانکروماتيرک برا
قدرت تفکيک مکاني  0/82متر در نادير و قردرت تفکيرک
راديومتری  11بيت است.
تهیه نقشه واقعیت زمینی
بهمنظور شناسايي توده شمشاد 150 ،نمونه بهصورت
تصادفي  -انتخابي از سه طبقه غيرجنگل (جادهها و فضاهای
خالي و گاوسراها) ،جنگل پهنبرگ بدون شمشاد و جنگل
پهنبرگ با زيراشکوب شمشاد برداشت شد .قطعات نمونه به
شکل نقطه يا پليگون بودند که بسته به شرايط توده شمشاد با
مساحتهای مختلف و با توجه به پراکنش تصادفي طبقات در
منطقه ،انتخاب شدند .موقعيت نمونهها نيز با استفاده از سامانه
موقعيتياب جهاني تفاضلي ( )DGPSو به روش برداشت

کينماتيک ثبت شد و به روش محاسبه پس از برداشت،
پردازش شد .برای تهيه نقشه واقعيت زميني ،از هرکدام از
طبقات 75 ،درصد نقاط بهعنوان نمونههای تعليمي برای
طبقهبندی و  25درصد باقيمانده برای ارزيابي صحت نتايج
طبقهبندی استفاده شدند.
پیشپردازش و پردازش تصاویر
تصحیح هندسی
اگرچه تصاوير دريافت شده در سطح تصحيحات ()L1T
بودند ،اما با رویهماندازی خطوط رقومي جاده و مرز منطقه
روی تصوير ،مشخص شد که خطای هندسي در دادهها وجود
دارد .به همين منظور ،تصوير چندطيفي ماهواره آيکونوس به
روش تصوير به تصوير و با استفاده از تصوير زمين مرجعشده
پانکروماتيک ماهواره  Pleiadesبا مقدار مجذور ميانگين
مربعات خطای نهايي ( 0/46 )RMSEتصحيح شد .تصوير
پانکروماتيک  Pleiadesپيشتر از طريق  20نقطه کنترل زميني
مربوط به عارضههای طبيعي مانند تقاطع جاده و يا
تکپايههای درختي و يا عوارض مصنوعي و انسانساخت ،با
استفاده از سامانه موقعيتياب جهاني تفاضلي زمينمرجع شده
بود.
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محاسبه شاخصهای مختلف گیاهی (نسبتگیری باندها)
انتخاب شاخص گياهي مناسب برای هر مطالعه از اهميت
زيادی برخوردار است .در اين مطالعه ،بهمنظور بررسي پوشش

گياهي زيرآشکوب ،از بين شاخصهای ارائهشده توسط
پژوهشگران مختلف 13 ،شاخص گياهي ايجاد شد .جدول 1
معادالت شاخصهای گياهي ايجادشده را نشان ميدهد.

جدول  -1شاخصهای گیاهی مورد استفاده برای تهیه نقشه پراکنش زیرآشکوب شمشاد در منطقه مورد مطالعه
منبع

ترکیبات نسبتگیری

رابطه

Rouse et al., 1974

)(NIR- ED)/(NIR+NIR

)Normalized Difference Vegetation Index (NDVI

Tucker, 1979

NIR-RED

)Difference Vegetation Index (DVI

Tucker, 1979

NIR-GREEN

)Green Difference Vegetation Index (GDVI

Bell et al., 2004

)(NIR-GREEN)/(NIR+GREEN

)Green Normalized Difference Vegetation Index (GNDVI

Baret & Guyot, 1991

)(RVI-1)/(RVI+1

)Normalized Ratio Vegetation Index (NRVI

Richardson & Wiegand, 1977

NIR / RED

)Ratio Vegetation Index (RVI

Baret & Guyot, 1991

)(RVI-1)/(RVI+1

)Normalized Ratio Vegetation Index (NRVI

Gitelson, 2004

NIR/Green-1

)Greenness Index (GI

)(NIR2 - RED) / (NIR2 + RED

)Nonlinear Vegetation Index (NLVI

Goel & Qin, 1994
Roujean & Breon, 1995

0.5

)(NIR-RED)/ (NIR+RED

)Renormalized Difference Vegetation Index (RDVI

Broge & Leblanc, 2000

(NIR-RED)/(NIR+RED)+0.5

)Transformed Vegetation Index (TVI

Crippen, 1990

)NIR/(NIR+RED

)Infrared Percentage Vegetation Index (IPVI

Kaufman & Tanre, 1992

)(NIR-BLUE)/(NIR+BLUE

)Atmospherically Resistant Vegetation Index(ARVI

بررسی تفکیکپذیری طبقات
پس از انتخاب نمونههای تعليمي از طبقههای جنگل
پهنبرگ فاقد زيرآشکوب ،جنگل پهنبرگ دارای
زيرآشکوب شمشاد و غيرجنگل ،مقدار تفکيکپذيری و
تباين بين طبقهها با شاخصهای واگرايي تبديلشده بررسي
شد .در اين روش ،صفر به معني عدم تفکيکپذيری ،دامنه
 0–1تفکيکپذيری خيلي ضعيف ،دامنه 1-1/9
تفکيکپذيری ضعيف و از  1/9تا  2تفکيکپذيری خوب و

عدد  2نشاندهنده تفکيکپذيری کامل بين طبقهها است
( .)Godarzi et al., 2012ارزيابي کمي تفکيکپذيری
طبقهها (جدول  )4نشان داد که طبقات مورد بررسي بهخوبي
از يکديگر قابل تفکيک بودند ،بهطوریکه طبقه جنگل
پهنبرگ با زيرآشکوب شمشاد از طبقه جنگل پهنبرگ فاقد
زيرآشکوب شمشاد و طبقه غيرجنگل تفکيکپذيری زيادی
داشت و طبقه جنگل پهنبرگ فاقد زيرآشکوب شمشاد از
طبقه غيرجنگل تفکيکپذيری کمتری داشت.

جدول  -4مقدار تفکیکپذیری بین سه طبقه جنگل پهنبرگ ،شمشاد و غیرجنگل
طبقات
تفکيکپذيری

جنگل پهنبرگ فاقد شمشاد -جنگل

جنگل پهنبرگ دارای

جنگل پهنبرگ فاقد

پهنبرگ دارای شمشاد

شمشاد – غیرجنگل

شمشاد – غیرجنگل

1/934

1/888

1/999
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انتخاب بهترین باندها
بر اساس قانون هيوز ،با افزايش تعداد باندها از يک حد
خاص ،دقت طبقهبندی سير نزولي خواهد داشت .از سويي،
در روشهای طبقهبندی پارامتريک با افزايش ابعاد فضای
طيفي ،نياز به دادههای آموزشي بهصورت نمايي افزايش
مييابد و فراهم کردن تعداد زياد نمونههای آموزشي زمانبر
و پرهزينه است .برای رفع اين مشکل ابعاد تصاوير فراطيفي
کاهش داده ميشود ( ،)Hughes, 1968بنابراين بررسي
تفکيکپذيری طبقات در باندهای مختلف در دو مرحله

نشان داد که باند اصلي مادون قرمز به همراه نسبتهای
طيفي  GDVI ،GNDVI ،AVIو  DVIباندهايي بودند که
طبقات مورد بررسي دارای بيشترين تفکيکپذيری در آنها
بودند و بهعنوان بهترين ترکيب باندی انتخاب شدند .شکل
 -3الف نشاندهنده وضعيت گرافيکي تفکيکپذيری طبقات
مورد بررسي از يکديگر بر مبنای ميانگين نمونههای تعليمي
در باندهای مصنوعي و شکل  -3ب نشاندهنده اين
تفکيکپذيری در ترکيب باندهای اصلي و باندهای مصنوعي
ميباشد.

ب

الف

شکل  -3مقایسه تفکیکپذیری طبقات مورد بررسی در ترکیب باندهای اصلی و باندهای مصنوعی

طبقهبندی نظارتشده با الگوریتمهای مختلف
ابتدا طبقهبندی نظارتشده با چهار باند اصلي ماهواره
آيکونوس و سپس با بهترين مجموعه باندی انتخابي از
باندهای اصلي و پردازششده انجام شد .در هرکدام از دو
بخش بيانشده ،طبقهبندی با الگوريتمهای حداکثر احتمال،
متوازیالسطوح ،حداقل فاصله ،فاصله ماهالونوبيس و
ماشينبردارپشتيبان با کرنلهای شعاعي ،خطي ،چندجملهای
و حلقوی با تعداد سه متغير ،مقدار گاما برابر با  1/Nتعداد
باندهای مورد استفاده و تعداد نمونههای مساوی برای هر
طبقه ،بهطور جداگانه انجام شد.
ارزیابی صحت نتایج طبقهبندی و مقایسه عملکررد کرارایی
الگوریتمها
صحت نتايج طبقهبندی با استفاده از مقايسه پيکسل به

پيکسل تصاوير طبقهبندیشده با  25درصد نقاط
برداشتشده از هر طبقه بهعنوان نقشه واقعيت زميني
نمونهای انجام شد .مقدار صحت نتايج هريک از الگوريتمها
بر اساس معيارهای ضريب کاپا ،صحت کلي ،صحت
توليدکننده و صحت کاربر ارزيابي شد.

نتایج
نتایج طبقهبندی با استفاده از الگوریتمهای مختلف
نتايج طبقهبندی با باندهای اصلي و بهترين ترکيب باندی
در شکل  4و جدولهای  5تا  8ارائه شده است .بهطور کلي،
دامنه صحت کلي با باندهای اصلي بين  36/17تا  97/87و
در بهترين ترکيب باندی بين  82/97تا  97/87درصد متغير
بود .نتايج طبقهبندی با الگوريتمهای مختلف در باندهای
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شعاعي و با باندهای اصلي و بهترين ترکيب باندی بهترتيب
دارای صحت کلي و ضريب کاپای  97/87درصد و 0/96
بود.

اصلي و بهترين ترکيب باندی نشان داد که نتايج الگوريتم
ماشين بردار پشتيبان از صحت بيشتری برخوردار بوده و
نتيجه طبقهبندی الگوريتم ماشين بردار پشتيبان با کرنل

شکل  -4نتایج طبقهبندی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با کرنل شعاعی با باندهای اصلی (سمت راست) و ترکیب بهترین باندهای اصلی و
مصنوعی (سمت چپ) ماهواره آیکونوس
جدول  -5نتایج بهدست آمده از ارزیابی صحت نتایج طبقهبندی با باندهای اصلی و با استفاده از الگوریتمهای مختلف
الگوریتم

صحت کلی
()%

ضریب کاپا

صحت کاربر ()%

صحت تولیدکننده ()%

ماشين بردار پشتيبان

شمشاد

غیرجنگل

پهنبرگ

شمشاد

غیرجنگل

پهنبرگ

کرنل شعاعي

97/87

0/96

100

93/33

100

100

100

93/75

کرنل حلقوی

97/74

0/956

100

92/25

100

100

100

92/35

کرنل خطي

95/74

0/935

100

86/67

100

100

100

88/24

کرنل چندجملهای

95/74

0/935

100

86/67

100

100

100

88/24

حداکثر احتمال

90/87

0/85

100

100

85/33

100

93/75

100

متوازیالسطوح

36/17

0/60

11/76

100

0

100

33/33

0

حداقل فاصله

89/36

0/84

100

66/67

100

100

100

75

فاصله ماهالونوبيس

93/61

0/90

100

80

100

89/47

100

93/75
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جدول  -6نتایج بهدست آمده از ارزیابی صحت نتایج طبقهبندی با بهترین ترکیب باندی و با استفاده از الگوریتمهای مختلف
الگوریتم

صحت کلی

ضریب

صحت کاربر ()%

صحت تولیدکننده ()%

ماشين بردار پشتيبان

()%

کاپا

شمشاد

غیرجنگل

پهنبرگ

شمشاد

غیرجنگل

پهنبرگ

کرنل شعاعي

97/87

0/96

100

100

93/33

94/44

100

100

کرنل حلقوی

85/10

0/77

100

78/57

75

100

73/33

80

کرنل خطي

95/25

0/90

100

100

93/33

90/44

100

100

کرنل چندجملهای

92/87

0/88

100

100

93/33

85/44

100

100

حداکثر احتمال

82/97

0/75

94/12

93/33

60

100

77/78

100

متوازیالسطوح

82/97

0/75

94/12

93/33

60

100

77/78

100

حداقل فاصله

93/61

0/90

100

80

100

89/47

100

93/75

فاصله ماهالونوبيس

89/36

0/84

100

66/67

100

100

100

75

جدول  -7ماتریس خطا در طبقهبندی با باندهای اصلی

شعاعی

الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با کرنل

شعاعی

الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با کرنل

جنگل پهنبرگ فاقد

جنگل پهنبرگ دارای

شمشاد

شمشاد

جنگل پهنبرگ فاقد شمشاد

51

1

0

جنگل پهنبرگ دارای شمشاد

1

47

3

51

غير جنگل

2

0

49

51

3/92

مجموع

54

48

52

154

-

خطای توليدکننده

5/55

2/08

5/76

-

-

طبقات

غیرجنگل

مجموع

خطای کاربر

52

1/92
7/84

جدول  -8ماتریس خطا در طبقهبندی با بهترین ترکیب باندهای اصلی و باندهای پردازششده
جنگل پهنبرگ فاقد

جنگل پهنبرگ دارای

شمشاد

شمشاد

جنگل پهنبرگ فاقد شمشاد

48

3

0

جنگل پهنبرگ دارای شمشاد

2

47

2

51

غير جنگل

3

2

47

52

9/61

مجموع

53

52

49

154

-

خطای توليدکننده

9/61

9/61

4/08

-

-

طبقات

بحث
نتايج پژوهش پيشرو نشان داد که استفاده از
تکنيکهای پردازش تصاوير ماهوارهای کارايي زيادی در
تفکيک پوششهای گياهي زيرآشکوب دارد و ميتوان از آن

غیرجنگل

مجموع

خطای کاربر

51

5/88
7/84

بهعنوان ابزاری مناسب در مديريت پوششهای جنگلي با
صرف زمان و هزينه کم نسبت به روشهای زميني استفاده
کرد .اين نتايج مشابه با نتايج پژوهشهای  Wardو
 )2007( Johnsonو  Mathieuو  )2005( Aryalاست.
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نتايج بهدست آمده از ارزيابي کمي تفکيکپذيری طبقات
نشان داد که طبقات مورد بررسي بهخوبي از يکديگر قابل
تفکيک بودند ،بهطوریکه هر سه طبقه جنگل پهنبرگ فاقد
زيرآشکوب شمشاد ،جنگل پهنبرگ دارای زيرآشکوب
شمشاد و غيرجنگل دارای تفکيکپذيری بيشتر از 1/88
بودند و اين امر نشاندهنده تفکيکپذيری مناسب طبقات از
يکديگر است .اين نتيجه با نتايج تحقيق )1986( Morain
که بيان کرد طبقه پهنبرگ از عرصههای دارای زيرآشکوب
بامبو بهراحتي قابلتفکيک بود ،در يک راستا است .مقادير
بسيار زياد صحت توليدکننده و کاربر هر يک از طبقات
مورد بررسي در اين پژوهش (اراضي غيرجنگلي ،جنگل
پهنبرگ بدون زيراشکوب شمشاد و جنگل پهنبرگ دارای
زيراشکوب شمشاد) در جدولهای  5و  6نيز تأييد کننده
اين موضوع بود .اگرچه در موارد بسيار ناچيز ،وجود
زيراشکوبهای سبز مانند کولهخاس و خاس ميتواند در
تفکيک بازتابهای مناطق با زيرآشکوب شمشاد مشکالتي
ايجاد کند ،اما در منطقه مورد مطالعه زيرآشکوب سبز
غيرشمشاد بسيار اندک بود.
بر اساس نتايج ،از بين باندهای اصلي و مصنوعي
ايجادشده ،باند مادون قرمز و شاخصهای نسبتگيری
 GNDVI ،GDVI ،AVIو  DVIبيشترين تفکيکپذيری را
در مقايسه با باندهای اصلي ديگر و پردازششده (باندهای
نسبتگيری شده) داشتند .اين موضوع نشان ميدهد که باند
مادون قرمز که يکي از باندهای اصلي مشارکتکننده در
شاخصهای پوشش گياهي است ،در تفکيک مناطق دارای
پوشش گياهي (دارای برگ و کلروفيل) از مناطق فاقد برگ
و کلروفيل بسيار تعيينکننده است .اين نتيجه در راستای
نتايج پژوهشهای  Wilfongو همکاران ( )2009و
 Tuanmuو همکاران ( )2010است که شاخصهای پوشش
گياهي را در شناسايي زيرآشکوب مناسب دانستند و
بهترتيب شاخصهای  GNDVIو  WRDVIرا مناسبترين
شاخصها بيان کردند.
نتايج پژوهش پيشرو نشان داد که طبقهبندی با الگوريتم
ماشين بردار پشتيبان نسبت به الگوريتمهای ديگر ،صحت و
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ضريب کاپای بيشتری داشت ،بهطوریکه دامنه صحت
الگوريتم ماشين بردار پشتيبان از  95/74تا  97/87درصد
در باندهای اصلي و از  85/1تا  97/87درصد در بهترين
ترکيب باندی متغير بود .نتايج بهدستآمده در اين پژوهش با
نتايج پژوهشگران ديگر ( ;Arkhi & Adibnejad, 2011
 )Godarzi et al., 2012; Yousefi et al., 2014که
الگوريتم ماشين بردار پشتيبان را بهعنوان بهترين روش
ناپارامتريک در طبقهبندی معرفي کردند ،مطابقت دارد .در
پژوهش پيشرو مشخص شد که هر چهار تابع کرنل حلقوی،
خطي ،چندجملهای و شعاعي در طبقهبندی با باندهای اصلي
و کرنلهای خطي و شعاعي در طبقهبندی با بهترين ترکيب
باندی نتايج دقيقتری داشتند و بيشترين صحت کلي
طبقهبندی ( 97/87درصد) مربوط به کرنل شعاعي بود .اين
نتايج مطابق با نتايج  Guoو همکاران ( )2008و  Dixonو
 )2008( Candadeاست که کرنل شعاعي را در تفکيک
کاربریهای مختلف بهترين الگوريتم معرفي کردند.
ارزيابي صحت نقشه طبقهبندی با الگوريتمهای مختلف
نشان داد که صحت تصوير طبقهبندیشده در روش
طبقهبندی با الگوريتم ماشين بردار پشتيبان در حد مطلوب و
قابل قبول بود و با توجه به صحت کلي  97/87درصد
ميتوان گفت که تصوير ماهواره آيکونوس بهدليل داشتن
قدرت تفکيک مکاني خيلي زياد از قابليت خوبي در
شناسايي شمشاد بهعنوان زيرآشکوب برخوردار بود .از
سويي ،چون اساس کار شاخصهای پوشش گياهي تمايز
اختالف باندهای قرمز و مادون قرمز نزديک و خاصيت
جذب نور قرمز توسط رنگدانههای موجود در کلروفيل و
بازتاب کمتر گياهان در باند قرمز و بازتاب شديد در باند
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 بر اساس نتايج اين پژوهش ميتوان گفت که،درنهايت
 درصد) و ضريب97/87( با توجه به مقادير صحت کلي
،) بهدستآمده از نقشه حاصل از طبقهبندی0/96( کاپا
 توانايي تهيه نقشه،تصاوير فصل خزان چندطيفي آيکونوس
 بنابراين بهعنوان يک،پراکنش زيرآشکوب شمشاد را دارند
اصل کلي ميتوان گفت که دادههای سنجش از دور با توجه
 ميتوانند اطالعات مفيدی را،به دوره برداشت تکراری کوتاه
در مورد وضعيت پوشش گياهي اراضي جنگلي بهمنظور
مديريت آينده جنگل ارائه دهند و با توجه به قابليت مناسب
روشهای طبقهبندی ناپارامتريک نسبت به روشهای
 ميتوان به نتايج مطلوبي در اين زمينه دست،پارامتريک
.يافت

سپاسگزاری
اين پژوهش در قالب طرح پژوهشي مصوب و با حمايت
مالي صندو حمايت از پژوهشگران و فناوران رياست
 بدينوسيله از حمايتهای مادی و.جمهوری انجام شد
.معنوی آن صندو تشکر و قدرداني بهعمل ميآيد
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Abstract
As one of the most important understory evergreen species in Hyrcanian forests of Iran,
information on the distribution of Box (Buxus Hyrcana Pojark.) are essential for both forest
research and practice. Here, the capability of very high spatial resolution IKONOS satellite
imagery acquired in leaf-off condition was tested for mapping Box distribution in a part of
Khiboos-Anjili forest reserve in Mazandaran province. The IKONOS imagery was
geometrically corrected with a georefrenced panchromatic Pleaides scene, which was
orthorectified using 3D ground control points obtained using differential GPS (RMSE less than
one pixel). Reference data samples from three classes of non-forested area, deciduous stands
without Box understory and deciduous stands with Box understory were recorded using DGPSsupported field survey. By means of a number of vegetation indices, classes seperabilities were
evaluated on main and synthetic image channels by partitioning 75% training area and
transformed divergence. IKONOS image was classified using both main and best-selected
bands and a number of nonparametric (Maximum Likelihood, Mahalonobis distance, Minimum
distance to mean and Paralell piped) and parametric (Suport Vector Machine) classifiers. Then
the classified images were assessed using 25 percent of unused sample points. Results of
validation using the 25% left-out test data showed the highest performance by SVM algorithm
compared to other algorithms, with overall accuracy and Kappa coefficient of 97.87% and 0.96,
respectively. The results also showed the potential of IKONOS imagery from leaf-off season
has to map Box trees in understory layer.

Keywords: Hyrcanian forests, Kappa coefficient, parametric and non-parametric algorithms,
Suport Vector Machine, vegetation index.

