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  چكيده  

و تهيه نقشه  Quickbirdاي  امكان شناسايي درختان سرخشكيده با استفاده از تصاوير ماهواره ، بررسيهدف از اين تحقيق
پس از بررسي كيفيت هندسي و راديومتري . باشد مي گرگان كالته پراكنش درختان سرخشكيده در جنگل سري يك شصت

در  65/0برابر  RMSEنقطه كنترل زميني و  45 مدل رقومي زمين و وير پانكروماتيك با استفاده ازاها، تطابق هندسي تص داده
 60با  تصوير تطابق يافته پانكروماتيك و تصاوير چندطيفي با استفاده از. انجام شد Y در جهت محور 78/0و  Xجهت محور 

با استفاده از . گرفتندمورد تطابق قرار  Y در جهت محور 25/0و  Xدر جهت محور  19/0برابر  RMSE نقطه كنترل زميني و
همراه  بهباندهاي مصنوعي ايجاد و  ،هاي گياهي مناسب و ايجاد شاخص هاي اصلي لفهؤگيري، تجزيه م روشهاي مختلف نسبت

هاي تعليمي و ارزيابي  تهيه نمونه براي. ناسب در تجزيه و تحليل رقومي استفاده گرديدانتخاب باندهاي م منظور بهباندهاي اصلي 
به ابعاد  منظماي  بر روي شبكه DGPS اي از طريق ثبت درختان سرخشكيده با استفاده از نمونه بندي، واقعيت زميني صحت طبقه

هاي  عنوان نمونه هي از درختان سرخشكيده بدتعدا پس از انتخاب. آري تهيه گرديد 10قطعه نمونه  360متر و با  500×100
. مجموعه باندهاي مناسب انتخاب گرديد هاي اصلي و فرعي، هاي طيفي درختان سرخشكيده در باند و استخراج نشانه تعليمي
حاصل از ارزيابي نتايج . انجام گرديدروش نظارت شده با استفاده از روشهاي حداكثر احتمال و برش تراكمي  بهها  بندي داده طبقه

هاي گياهي با  باند انتخابي با الگوريتم حداكثر احتمال و شاخص 7همچنين  بندي بر روي چهار باند اصلي و صحت طبقه
باند اصلي  4و سرخشكيده براي  درختان سالمالگوريتم برش تراكمي نشان داد كه ميزان صحت كلي و ضريب كاپا براي دو طبقه 

همچنين ميزان صحت . بوده است 685/0و  درصد 83و  56/0و  درصد 77ترتيب  يتم حداكثر احتمال بهباند منتخب با الگور 7و 
 19/0 و درصد 56و  16/0و  درصد 51ترتيب  به TNDVIو  NDVIهاي گياهي  كلي و ضريب كاپا براي برش تراكمي شاخص

اي  با استفاده از تصاوير ماهوارهبرگ  پهنشكيده درختان سرخ تمامينتايج اين تحقيق نشان داد كه امكان شناسايي . بوده است
Quickbird هاي خشك شده از ارزش رقومي  ها و گياهان زيراشكوب و سهم كم بازتاب شاخه پوشش درختچه دليل بازتاب تاج به

اي  هاي ماهواره را با استفاده از داده هسرخشكيددرختان توان نقشه دقيق پراكنش  در نتيجه نمي. وجود ندارد ،هاي تصوير پيكسل
  . تهيه نمود

  
 .گرگان ،كالته جنگل شصت ،DGPS، بندي طبقه ،Quickbirdدرختان،  سرخشكيدگي: كليدي هاي هواژ
  

  ه مقدم
له مهم در ئعنوان يك مس سرخشكيدگي به اخيراً

عنوان يك  هتوجهي ب با فراواني قابلجنگلهاي شمال ايران 

سرخشكيدگي پديده . استشده مشاهده پديده غير طبيعي 
در اثر واكنش درختان نسبت به عملكرد مداوم عوامل 

مرگ ناگهاني  سببآيد كه اغلب  رسان پديد مي آسيب
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 .)Jurskis, 2005; Rice et al., 2004( دگرد درختان مي
عوامل جنگل در جستجوي شناسايي ريزان  و برنامهمديران 

مناطق حساس و مستعد به سرخشكيدگي و  ثر برؤم
تا  راكنش مكاني درختان سرخشكيده هستندشناسايي پ

چه عواملي بر وقوع سرخشكيدگي غير طبيعي  كه دريابند
سرخشكيدگي يعني خشك  .ثير گذاشته استأدرختان ت

مرگ  سببها كه  شدن پيشرفته جوانه و سرشاخه
 .شود طرف پايين تاج مي بههاي درختان از باالي تاج  شاخه

يابد و  ها انتشار مي اين وضعيت در تمام برگها و شاخه
مرگ آن  سببگيرد و  مي رب سرانجام تمام گياه را در

مطالعاتي كه بر روي . )Bruce et al., 2000( دشو مي
سرخشكيدگي درختان و همچنين واكنش آنها نسبت به 

كه در ابتدا  هنشان داد ه،اين عارضه انجام شد
 كاهش ميزان فتوسنتز در برگها شده و سببسرخشكيدگي 

بكش را تحريك كرده و مانع آرد آوندهاي چوبي و عملك
شود و در نهايت با از بين  انتقال آب و مواد غذايي مي
خشك شدن و مرگ  سبببردن سلولهاي برگ و ساقه 

اغلب  .)et al., 2000 Guthrie( شود آنها مي
 ،شود طور آشكاري نمايان مي سرخشكيدگي در جنگلها به

خشكيده تغيير رنگ داده تمام درختان سر جكه تاطوري  به
  .دشو و پژمرده مي

عوامل غير (هاي محيطي  تركيب و مشاركت تنش
 سبب )عوامل زنده(زا  هاي بيماري و ارگانيسم )زنده

. دنشو ضعيف شدن و سرانجام سرخشكيدگي درختان مي
 سيل،(در نتيجه درختاني كه در اثر تغييرات محيطي 

 باد و ه،سوزي شديد، زلزل يخبندان، آتش خشكسالي،
و  آفات راحتي توسط به ،اند دچار استرس شده) برف

ضعف آنها  سبب كه گرفتهها مورد هجوم قرار  پارازيت
          شود مي هامنجر به مرگ آنشده و در نهايت 

)Ward & Neumann, 1982.(  
 كارشناسان مبني بر افزايش هايبا توجه به گزارش

منظور  به و سرخشكيدگي در جنگلهاي شمال كشور پديده
در كسب آگاهي از ميزان شدت و پراكنش سرخشكيدگي 

كنترل و در بكارگيري اين اطالعات  ،جنگلهاي شمال
تهيه  .رسد نظر مي ضروري به مديريت صحيح جنگل

هاي كمي و كيفي از طريق  اطالعات مرتبط با مشخصه
هاي  مستلزم صرف زمان و هزينه معموالً عمليات ميداني
وه بر اين گستردگي سطح جنگلها، عال. زيادي است

ها و همچنين تغييرات شديد با  كوهستاني بودن عرصه
فواصل زماني كوتاه، بكارگيري اين روشها را با 

بنابراين همواره . هاي جدي رو به رو ساخته است پرسش
شود تا با استفاده از دستاوردهاي حاصل شده در  سعي مي

زين با هزينه هاي مختلف علمي از روشهاي جايگ زمينه
ناصري، (د شوكمتر و با سطح دقت قابل قبول استفاده 

داليل برخورداري از  به سنجش از دورهاي  داده). 1382
هنگام  مزايايي چون سطح پوشش وسيع، قابليت تكرار و به

هاي ميداني  م با دادهأسهولت پردازش، تو و شدن مداوم
عنوان  و به ثري ايفا نمايندؤتوانند در اين زمينه نقش م مي

      شوندآوري اطالعات مطرح  يك گزينه در جمع
  ).1377، و زارع صفت  درويش ؛1384 ،جويباري شتايي(

Pasher & King (2009) دارها را  نقشه پراكنش خشكه
در  Gastineauبرگ واقع در پارك  در جنگلهاي پهن

 هاي هوايي نزديكي شهر اتاوا در كانادا با استفاده از عكس
به آنها  .تهيه كردند زيادبا قدرت تفكيك مكاني  رقومي

اي با قدرت تفكيك  اين نتيجه رسيدند كه تصاوير ماهواره
د در اين زمينه توانن هاي هوايي مي و نيز عكس زيادمكاني 

آستانه  Gonzalez et al. (2007). بكار گرفته شوند
تغييرات اقليمي را بر روي سرخشكيدگي جنگلهاي ساحل 

در اين تحقيق از . رد بررسي قرار دادندآفريقا مو
و تصوير  1954تا  1989هاي هوايي سالهاي  عكس

 ازناحيه  3در  2002سال  ونوسماهواره آيكپانكروماتيك 
هاي  هاي عكس تجزيه و تحليل. ساحل آفريقا استفاده شد

هوايي و تصاوير ماهواره آيكونوس نشان داد كه تراكم 
 .دباش متر در حال كاهش مي 3ختان با ارتفاع كمتر از رد

Brockhaus et al. (1992) هاي  اي بين داده در مقايسه
اسپات براي مشخص كردن دامنه  HRVو  TMلندست 
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هاي سياه در  برگ كوهستان برگريزي در جنگلهاي سوزني
شمال كارولينا در اياالت متحده آمريكا تحقيقي انجام 

دگي را سرخشكي ميزانكه در برآوردهاي زميني  دادند
و  TMهاي  اما سنجنده .برآورد كردند درصد 5كمتر از 

HRV ها را  نتوانستند ميزان واقعي درصد سرخشكيدگي
 قابليت Bruce et al. (2000) .بيني كنند در جنگلها پيش

هاي هوايي سال  و عكس 2000سال  آيكونوسهاي  داده
اكولوژي جنگلهاي هاي تنوع  مطالعات جنبهرا در  1988
بندي كاربري اراضي و همچنين  و طبقهتروپيكال  باراني

را پوششان دچار آسيب شده است  تعيين درختاني كه تاج
آنها  .مورد مطالعه قرار دادندهكتار  600در سطحي حدود 

نقاط  عنوان بهبا استفاده از تاج درختان چيره و غالب 
مورد متر  3/4برابر  RMSEتصاوير را با  ،كنترل زميني
هوايي  هاي با استفاده از عكسي قرار دادند و تطابق هندس

مبنا به بررسي مرگ درختان با قطر  عنوان به 1988سال 
اين نتيجه ساله پرداخته و به  12 دورهمتر در  1بيش از 

اي با قدرت تفكيك مكاني  تصاوير ماهوارهرسيدند كه 
، گيري رويش در اندازه دورهدر طول يك  دنتوان مي زياد

  .دنن و مرگ و مير آنها مفيد واقع شوموقعيت درختا
Moskal & Franklin (2004)  ارتباط بين تصاوير

چندطيفي و سرخشكيدگي توده صنوبر را در دامنه كوه 
در اين تحقيق از . آلبرتا در كانادا مورد بررسي قرار دادند

 زياداي با قدرت تفكيك مكاني  تصاوير ماهواره
Quickbird ن سرخشكيدگي توده اط بيببراي ارزيابي ارت

گياهي  شده صنوبر با استفاده از شاخص تفاوت نرمال
)NDVI(، هاي اصلي  لفهؤتجزيه م)PCA ( و شاخص

در نهايت . استفاده شد) (Leaf Area Index سطح برگ
 65/89شدت سرخشكيدگي توده صنوبر با صحت كلي 

و  Quickbirdاي  درصد با استفاده از تصاوير ماهواره
    .هي مورد شناسايي قرار گرفتهاي گيا شاخص

Hekkila et al. (2002) برگ  ريزي جنگلهاي سوزني برگ
فنالند با استفاده از تصاوير طبيعي كاج را در جنگلهاي 

هاي  هاي هوايي و داده ، عكسTM اي لندست ماهواره

مقياس  دودر اين مطالعه از . زميني مورد بررسي قرار دادند
و سطح توده و از  عه نمونهقطسطح  يعني مكاني مختلف،

نتايج حاصل از اين . روش نزديكترين همسايه استفاده شد
قطعه هاي منفرد در سطح  كه برآورد داده دادتحقيق نشان 

در سطح توده انجام  بايد و برآوردها بودهناچيز نمونه 
كمي و كيفي هاي  برآورد مشخصه Heikki (2003) .شود

با استفاده  Suonenjokه در كشور فنالند در منطقرا جنگل 
مورد بررسي زياد با توان تفكيك  آيكونوس تصاوير از

هاي  كه داده بودنتايج اين تحقيق بيانگر آن . قرار داد
 هاي كيفي از دقت نسبتاً آيكونوس در برآورد مشخصه

مرگ ناگهاني  Magi (2002) .ندا ي برخوردار بودهمطلوب
با قدرت ده از تصاوير درختان بلوط را در كاليفرنيا با استفا

 Airborne Data Acquisition دوربينزياد تفكيك مكاني 

and Registration (ADAR) 2001و  2000اي در ساله 
طبق نتايجي كه از اين مطالعه . مورد بررسي قرار داد

قدرت  ،تصاويراين نوع مشخص شد كه  ،بدست آمد
هاي سرخشكيده را در فاصله دو دوره  شناسايي توده

  . اني كوتاه داردزم
بررسي امكان شناسايي درختان  ،اين تحقيقاز  هدف

در جنگل  Quickbird سرخشكيده با استفاده از تصاوير
) كالته شصت(نيا  داري دكتر بهرام سري يك طرح جنگل

تا در صورت دستيابي به اين مسئله، امكان  باشد گرگان مي
اي  ماهوارهبا استفاده از تصاوير  و سريعتر بررسيهاي بيشتر

  .فراهم گردد
  

 هامواد و روش
  مورد مطالعه منطقه

نيا  داري دكتر بهرام جنگل سري يك طرح جنگل
بندي طرح جامع مقدماتي  در تقسيم )كالته شصت(

. قرار دارد 85 شماره ه آبخيزضحو در جنگلهاي شمال،
حدود و غربي شهر گرگان واقع شده  اين جنگل در جنوب

هاي  ين عرضباين سري  .هكتار وسعت دارد 1714
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دقيقه  43 درجه و 36دقيقه و  45 درجه و 36جغرافيايي 
 54 دقيقه و 24 درجه و 54يي اهاي جغرافي شمالي و طول

در سري يك  .دقيقه شرقي قرار گرفته است 21 درجه و
طرف جنوب  بهدريا از سطح متري  220 شمال از ارتفاع
متر  1010در حد جنوبي خود تا ارتفاع  گسترده بوده و
تيپ درختي منطقه شامل  ).1 شكل( كند ادامه پيدا مي

راش  -ممرز، انجيلي -راش، راش -ممرز، ممرز -انجيلي

هاي مختلف اين سري  قسمتدر و راشستان خالص 
كالته داراي اقليم خزري  جنگل آموزشي شصت. باشد مي
باشد كه با درجات حرارت معتدل و با تغييرات ساليانه  مي

ميزان بارندگي متوسط ساليانه  .باشد ت زياد ميكم و رطوب
متر  ميلي 817 تا 4/528كه بين بوده متر  ميلي 649گرگان 
  ).1382، نام بي(شد با ميمتغير در سال 

  

  
  

  مورد مطالعه موقعيت منطقه -1شكل 
  

  هاي تحقيق داده
مربوط  Quickbirdدر اين تحقيق از تصاوير ماهواره 

استفاده  1386آبان سال  6برابر با  2007اكتبر  7به تاريخ 
داراي چهار باند طيفي با  Quickbird تصاوير. شده است

متر و يك باند پانكروماتيك با  4/2قدرت تفكيك مكاني 
منظور  به. باشد متر مي سانتي 60قدرت تفكيك مكاني 

سه فركان تك DGPSدستگاه  ازهاي زميني  دادهآوري  جمع
 .استفاده گرديد متر سانتي 5 تا 3مدل تريمبل با خطاي 

  
  تحقيق روش

 تهيه نقشه واقعيت زميني درختان سرخشكيده
هدف اصلي اين تحقيق كه ارزيابي يكي از ابا توجه به 

با اي  هاي طيفي ماهواره هاي داده ها و محدوديت قابليت
در تشخيص  Quickbirdزياد قدرت تفكيك 

، نياز به ثبت تعدادي استجنگلي  سرخشكيدگي درختان

در اين  .باشد درختان سرخشكيده موجود در جنگل مي از
آوري  دليل وسعت زياد منطقه مورد بررسي، جمع بهتحقيق 

 )سيستماتيك(تصادفي  - منظم روش بهاطالعات زميني 
 منظم يك شبكه ،GIS در محيط همين منظور به .انجام شد

منطقه و حجم زياد  دليل وسعت زياد به( آماربرداري
كه اين تحقيق بخشي از آن  ديگر تحقيق و انجام تحقيقات

 متر 500×100به ابعاد  )بوده از اين روش استفاده گرديد
موقعيت مكاني  وطراحي  آري 10 قطعه نمونه 360با 

 .گرديد GPSگيرنده  وارد )الف -2شكل(قطعات نمونه 
تاج (برداشت موقعيت مكاني دقيق درختان سرخشكيده 

در محل و همچنين در اطراف قطعات  ،)خشك شده كامالً
هاي درختان  دليل افزايش تعداد نمونه به(نمونه 

با استفاده از دستگاه ) هاي بعدي سرخشكيده براي ارزيابي
DGPS متحرك  -و از طريق برداشت ايستا)Kinematics (

موقعيت  ،از پايان عمليات صحرايي پس .انجام گرفت
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روش  بهقطعات نمونه و درختان سرخشكيده مكاني مراكز 
 PPK)Post processing از برداشت  پسپردازش 

kinematics (افزار در محيط نرم TGoffice  و پردازش
مورد و انجام بر روي آنها تصحيحات الزم و سرشكني 

 منظور بكارگيري آنها در بههمچنين  .اصالح قرار گرفتند
اي  يك اليه نقطهصورت  به ،GISافزارهاي  محيط نرم

افزار  منظور بكارگيري در محيط نرم به و )ب -2 شكل(
 اي به فرمت هاي ماهواره همراه داده به ،پردازش تصوير
 .دندشرستري تبديل 

  
 پردازش تصاوير پيش

هاي مورد استفاده در اين تحقيق قبل از  دادهكيفيت 
هاي رقومي از نظر وجود  بكارگيري در تجزيه و تحليل

نمايي تصوير و بررسي  راديومتري از طريق بزرگخطاهاي 
موقعيت  .هيستوگرام آنها مورد بررسي قرار گرفت

نقطه كنترل زميني نيز با استفاده از دستگاه  45مسطحاتي 
سازي  زمين مرجعو طور دقيق ثبت  به DGPSگيرنده 

نقاط كنترل تعدادي با استفاده از  وير پانكروماتيكتص
درجه  رابطهبا  وقومي ارتفاعي مدل ر مسطحاتي وزميني 

انجام گيري مجدد نزديكترين همسايه  دوم و روش نمونه
از طريق تطابق تصوير با تصوير نيز تصاوير چندطيفي  .شد
ميزان  .تصوير پانكروماتيك مورد مطابقت قرار گرفتند هب

تعدادي برداري جاده و  اليهتطابق هندسي با استفاده از 
  .بررسي قرار گرفتنقاط كنترل زميني مورد 

  

  
  

 )ب(درختان سرخشكيده موقعيت و  )الف( منطقه مورد مطالعه روي تصوير پستي و بلندي بر يبردارمارآنقشه شبكه  -2شكل 

  
  تصاويربندي  و طبقهپردازش 

درختان سرخشكيده منظور بارزسازي  بهدر اين تحقيق 
تفاوت نرمال ايجاد شاخص  دماننهاي مختلفي  از پردازش

 NDVI )Normalized Differencedگياهي شده 

Vegetation Index( و TNDVI )Transformed 

Normalized Differenced Vegetation Index( تجزيه ،
روش استاندارد و ادغام تصوير  بههاي اصلي  لفهؤم

 بالف
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 شداستفاده  )HPF )High Pass Filter و HISروشهاي  به
  .)1جدول (

درختان سالم و  بندي طبقه برايدر اين تحقيق 
درصد درختان سرخشكيده در نقشه  20، ابتدا سرخشكيده

عنوان نمونه  بهواقعيت زميني و تعدادي از درختان سالم 
هاي تعليمي مورد نياز در  نمونه. تعليمي انتخاب شدند

برداشت  طبقهتمام سطح منطقه با پراكنش مناسب در هر 
ذيري پ گيري ميزان تفكيك اندازه برايسپس . شدند

معيارهاي فاصله  از ،درختان سرخشكيده از درختان سالم
در اين تحقيق عالوه بر  .شد استفاده باتاچاريا و واگرايي

باندهاي طيفي اصلي، باندهاي مختلف مصنوعي نيز براي 
بندي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و  شركت در طبقه

 ،واگرايي و پذيري باتاچاريا كاز طريق معيارهاي تفكي
عنوان مناسبترين باندهاي الزم  باندي به 7بهترين مجموعه 

ه از دبندي با استفا طبقه .دندشبندي انتخاب  براي طبقه
بر روي تركيبات باندي مختلف الگوريتم حداكثر احتمال 

سي ميزان رمنظور بر بههمچنين . صورت گرفت
هاي گياهي  اخصپذيري درختان سرخشكيده در ش تفكيك

بر بندي برش تراكمي  طبقه ،مورد استفاده در اين تحقيق
ارزيابي  .شدانجام  TNDVIو  NDVIهاي  روي شاخص
سل به پيكسل تصاوير كبنديها با مقايسه پي صحت طبقه

نقشه واقعيت زميني صد باقيمانده رد 80بندي شده با  طبقه
طا در جدول خ ارزيابي صحتنتايج . شداي انجام  نمونه

   .مورد بررسي قرار گرفتبراساس معيارهاي صحت 
  

  هاي رقومي تجزيه و تحليل برايمجموعه باندهاي در نظر گرفته شده  -1 جدول
  توضيحات باندهاي اصلي و مصنوعي

B1: Blue  آبي(باند اصلي(  
B2: Green  سبز(باند اصلي(  
B3: Red  قرمز(باند اصلي(  

B4: Near Infra Red  مادون قرمز(باند اصلي(  
RVI 

RED
NIRRVI =  

NDVI )(
)(

REDNIR
REDNIRNDVI

+
−

=  

TNDVI 5.0
)(
)(
+

+
−

=
REDNIR
REDNIRTNDVI

  

VI  REDNIRVegIndex −=  
GNDVI 

2
2

BNIR
BNIR

+
−  

PCA1 (1,2,3,4) هاي اصلي براي سه باند مرئي سنجنده لفهؤلفه اول حاصل از تجزيه مؤم Quickbird 
FUSION  روش بهچهار باند حاصل از ادغام HPF  

FUSION HIS (2,3,4)  روش تبديل فضاي رنگ بهسه باند حاصل از ادغام IHS  
  

 نتايج
نتايج آماربرداري زميني نشان داد كه سرخشكيدگي در 

با  .شود ميمنطقه ديده  در هاي درختي موجود گونه بيشتر

 رخشكيدگيهاي ممرز و انجيلي، س توجه به غالبيت گونه
  . )2 جدول(در اين درختان مشاهده شد  بيشتر
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  تفكيك گونه تعداد درختان سرخشكيده مشاهده شده در قطعات نمونه به -2جدول 
  جمع  ها ساير گونه  افرا  راش  توسكا انجيلي ممرز  گونه

  98  4  2  5  4  30  53 تعداد درخت سرخشكيده مشاهده شده در قطعات نمونه
  

وير تصزي نشان داد كه سا نتايج زمين مرجع
نقطه نهايي كنترل زميني و بكارگيري  45با  پانكروماتيك

در جهت  65/0برابر  RMSEتطابق درجه دوم با  رابطه
 .زمين مرجع شد Yدر جهت محور 78/0و  Xمحور 

با استفاده از تصوير تطابق يافته نيز تصاوير چندطيفي 
برابر  RMSEنقطه كنترل زميني و  60پانكروماتيك و با 

مورد  Yدر جهت محور  25/0و  Xدر جهت محور  19/0
انطباق اليه وكتوري جاده و  .ندتطابق هندسي قرار گرفت

نقاط كنترل زميني با تصوير تصحيح شده، تطابق مناسب 
   .را نشان دادهندسي 

 هطبقدو پذيري  نتايج حاصل از ارزيابي كمي تفكيك
پذيري  قل تفكيكشده، حداياددو معيار  نشان داد كه در هر

اين . سرخشكيده است و درختان سالم دو طبقهبراي 
و سرخشكيده  درختان سالمكند كه طبقات  بيان مي معيارها

از نظر طيفي بر روي تصاوير مورد استفاده هم قابل 
  .تفكيك نيستند

منظور انتخاب مناسبترين مجموعه باندي از بين  به
نجام باندهاي اصلي و مصنوعي تهيه شده براي ا

ها و معيار واگرايي  هاي طيفي باند بندي، از نشانه طبقه
تا از  7 ،باندهابين مجموعه از . استفاده شد ،تبديل شده

بندي  عنوان بهترين مجموعه باندي براي طبقه به آنها
  .)3جدول ( انتخاب شدند موردنظرطبقات 

  
  دهاي مورد استفادههمراه مجموعه بان بهانتخاب شده بهترين مجموعه باندي  -3 جدول

  هاي انتخاب شده مجموعه باند  مجموعه باندهاي تهيه شده
B, G, Red, NIR, SQRT, RVI, NDVI, TNDVI, PCA1, PCA2, PCA3 

VI, HPF (1,2,3,4) B, R, NDVI, TNDVI, VI, PCA1, PCA3 

  
 سرخشكيدهو  درختان سالمدو طبقه  بندي با عمل طبقه

نتايج . )3شكل ( شدانجام  باندي مختلف بر روي تركيبات
كه نقشه واقعيت بندي با  مقايسه نقشه حاصل از طبقه

نشان داد كه بهترين  ،صورت جدول خطا ارائه گرديد به
باند منتخب با استفاده از الگوريتم  7مربوط به نتيجه 

صحت كلي،  5 و 4 هايولدر جد. باشد حداكثر احتمال مي
كاپاي حاصل صحت كاربر، صحت توليد كننده و ضريب 

ترتيب  حداكثر احتمال به كننده بندي بندي با طبقه از طبقه
براي چهار باند اصلي و بهترين باندهاي منتخب ارائه شده 

  .است
  

  مورد 7 با استفاده ازبندي شده  نقشه طبقه -3 شكل
 و الگوريتم حداكثر احتمال  از بهترين باندها     
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  بندي كننده حداكثر احتمال باند اصلي و طبقه 4بندي با تركيب  نتايج طبقه -4جدول 
  ضريب كاپا )درصد(صحت كلي  )درصد( صحت كاربر )درصد( صحت توليد كننده  طبقات

  56/0  77  77  25/84 درختان سالم
      73/53  45/72  سرخشكيده

  
  بندي كننده حداكثر احتمال باند منتخب و طبقه 7بندي با تركيب  نتايج طبقه -5جدول 

  ضريب كاپا )رصد(صحت كلي  )درصد( صحت كاربر )درصد( ت توليد كنندهصح  طبقات
  685/0  83  85  89 درختان سالم
      67  91  سرخشكيده

  
بندي با الگوريتم  عمل طبقه اين تحقيق همچنين در

هاي گياهي  مهمترين شاخص برش تراكمي بر روي
بررسي بهترين شاخص در شناسايي  منظور به مختلف

از  بررسي نتايج حاصل. دشانجام  هدرختان سرخشكيد
هاي گياهي بكار  نشان داد كه از بين شاخص بندي طبقه

 ،)GNDVIو  NDVI ،TNDVI ،RVI ،VI( گرفته شده
 TNDVIو  NDVI مربوط به شاخص گياهي بهترين نتيجه

 مقايسهنتايج  .باشد با استفاده از الگوريتم برش تراكمي مي
شده ارائه  7 و 6 هايجدول دربا نقشه واقعيت زميني 

  .است
  

  با الگوريتم برش تراكمي  NDVIبندي بر روي شاخص گياهي  طبقه ارزيابي صحت نتايج -6جدول 
  ضريب كاپا )درصد(صحت كلي  )درصد( صحت كاربر )درصد( صحت توليد كننده  طبقات

  16/0  51  85  100 درختان سالم
      100  12  سرخشكيده

  
  با الگوريتم برش تراكمي  TNDVIبندي بر روي شاخص گياهي  هطبق ارزيابي صحت نتايج -7جدول 
  ضريب كاپا )درصد(صحت كلي  )درصد( صحت كاربر )درصد( صحت توليد كننده  طبقات

  19/0  56  51  100 درختان سالم
      100  21  سرخشكيده

  
  بحث

بندي و مكان عمليات  هاي مربوط به زمان تصميم
درباره وضعيت مديريت جنگل نيازمند اطالعات دقيق 

كه وضعيت ين در اين تحقيق سعي شد بنابرا. استجنگل 
داري  پراكنش سرخشكيدگي جنگل سري يك طرح جنگل

و  Quickbird اي روي تصاوير ماهواره نيا بر دكتر بهرام
قابليت آن در تهيه نقشه پراكنش سرخشكيدگي مورد 

لي منطقه هاي جنگ بررسي قرار گيرد تا در مديريت توده
  .شودده استفا

 7بندي با  پس از ارزيابي صحت نتايج حاصل از طبقه
 ،Quickbirdاي  باند منتخب بر روي تصوير ماهواره

 برابرترتيب  صحت كلي و ضريب كاپا به مشخص شد كه
صحت توليد كننده و صحت . باشد مي 685/0درصد و  83

درصد  91 برابرترتيب  كاربر مربوط به طبقه سرخشكيده به
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باشد كه اختالف زياد بين صحت توليد  ميدرصد  67 و
پذيري مناسب  دليل عدم تفكيك به كننده و صحت كاربر

با صحت  درختان سالمكه نسبت به طبقه است اين طبقه 
درصد داراي  85درصد و صحت كاربر  89توليد كننده 

در مرحله بعد صحت نتايج حاصل . اختالف زيادي است
روش حداكثر احتمال مورد  بهباند اصلي  4بندي با  از طبقه

تقريباً نتايج مشابه با نتايج ارزيابي  كهارزيابي قرار گرفت 
با  بندي طبقه همچنين. باند منتخب حاصل شد 7صحت 

هاي گياهي  استفاده از روش برش تراكمي بر روي شاخص
NDVI و TNDVI  نتايج مورد ارزيابي قرار و  شدانجام
اپا براي در اين روش صحت كلي و ضريب ك. گرفت

و  16/0 درصد و 51 ترتيب به NDVIشاخص گياهي 
 19/0درصد و  56ترتيب  به TNDVI براي شاخص گياهي

پذيري بين  تفكيك ،در واقع طبق اين نتايج. باشد مي
 درختان سالمطبقه بازتاب طيفي طبقه سرخشكيده و 

و امكان شناسايي درختان سرخشكيده در  شتهوجود ندا
برگ آميخته و  نوع جنگلهاي پهن از جنگل مورد مطالعه كه

 Quickbirdاي  بر روي تصاوير ماهواره ،ناهمسال است
نقشه پراكنش  Pasher & King (2009). وجود ندارد

برگ واقع در پارك  جنگلهاي پهندارها را در  خشكه
Gastineau  در نزديكي شهر اتاوا در كانادا با استفاده از

تهيه  زيادكيك مكاني با قدرت تف رقوميهاي هوايي  عكس
نتايج نشان داد كه صحت نقشه حاصل شده با . كردند

تقيم و اي نسبت به شناسايي مس استفاده از تصاوير ماهواره
تري برخوردار است كه با بازديدهاي صحرايي از دقت كم
 Hekkila et al. (2002). نتايج اين تحقيق مطابقت دارد

جنگلهاي  برگ كاج را در ريزي جنگلهاي سوزني برگ
، TMاي لندست  طبيعي فنالند با استفاده از تصوير ماهواره

هاي زميني مورد بررسي قرار  هاي هوايي و داده عكس
شناسايي  كه نشان داد آنها نتايج حاصل از تحقيق. دادند

كوچك و درختان قطعات نمونه سرخشكيدگي در سطح 
ير پذ سطح توده امكاندر اما  ،باشد پذير نمي منفرد امكان

. باشد كه در راستاي نتايج حاصل از اين تحقيق مي است

كه شناسايي  مشخص شده ،طبق مطالعات انجام شده
 سطح توده درصورت يك پهنه  به هاي سرخشكيده توده

در  ،پذير است اي امكان با استفاده از تصاوير ماهواره
جنگل  يك اين تحقيق بر روي درختان منفرد در كه حالي
بنابراين امكان  ،شدهو ناهمسال انجام  برگ آميخته پهن

 Moskal & Franklin. باشد شناسايي بسيار ضعيف مي

ارتباط بين تصاوير چندطيفي و سرخشكيدگي  (2004)
توده صنوبر را در دامنه كوه آلبرتا واقع در كانادا مورد 
بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه 

اي  از تصاوير ماهوارهسرخشكيدگي توده صنوبر با استفاده 
  . گيرد مورد شناسايي قرار ميزياد با قدرت تفكيك مكاني 

عدم شناسايي درختان سرخشكيده در  ديگراز داليل 
تصوير توان به تجزيه و تحليل يك زمانه از  مياين تحقيق 

اشاره نمود كه در صورت وجود حداقل دو اي  ماهواره
تواند در  ميتصوير و تجزيه و تحليل دو يا چندزمانه 

هاي درختان سرخشكيده كمك زيادي  شناسايي مكان
مرگ ناگهاني درختان بلوط در  Magi (2002) .نمايد

با قدرت  رقوميهاي هوايي  با استفاده از عكس را كاليفرنيا
 و 2000در دو دوره زماني سالهاي زياد تفكيك مكاني 

هاي  مورد بررسي قرار داد و قادر به شناسايي توده 2001
هاي كيفي  مشخصه Hekki (2003). سرخشكيده بلوط شد

 2000جنگل را با استفاده از تصاوير آيكونوس در سالهاي 
هاي مكاني گسترده مورد بررسي قرار  در مقياس 2002و 

اي با قدرت  هاي ماهواره داد و به اين نتيجه رسيد كه داده
گيري  در دو دوره زماني در اندازهزياد تفكيك مكاني 

تواند مورد استفاده قرار  مرگ و مير مي ميزان ورويش 
اي با قدرت تفكيك مكاني  هاي ماهواره كاربرد داده. گيرد
 دورهدر يك  اي حارهاكولوژي جنگلهاي باراني  درزياد 

 حاصل شدو اين نتيجه  گرفتساله مورد بررسي قرار  12
گيري  در اندازه دورهدر طول يك  دنتوان ميتصاوير اين كه 

 دنمفيد واقع شودرختان موقعيت و مرگ و مير  ،رويش
)Clark et al., 2004( . همچنينGonzalez et al. (2007) 

آستانه تغييرات اقليمي را بر روي سرخشكيدگي جنگلهاي 
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تا  1954هاي هوايي سالهاي  روي عكسبر ساحل آفريقا 
مورد  2002اي آيكونوس در سال  و تصوير ماهواره 1989

هاي هوايي  هاي عكس تجزيه و تحليل. دبررسي قرار دادن
اي آيكونوس نشان داد كه تراكم درختان  و تصاوير ماهواره
  .متر در حال كاهش است 3با ارتفاع كمتر از 

دهد كه  بندي نشان مي مقايسه نتايج حاصل از طبقه
و طبقه سرخشكيده  درختان سالمهمپوشاني طيفي طبقه 

 از داليل اين امر؛ گردد ها مي بندي غلط پيكسل طبقه سبب
توان به وضعيت قرار گرفتن درختان سرخشكيده در  مي

قرار گرفتن تاج درختان  پوشش جنگل و قسمت باالي تاج
 سببسالم در زير و اطراف تاج خشكيده اشاره نمود كه 

تر از  هاي زيرين و پايين شود بازتاب طيفي اشكوب مي
اي ه درختان سرخشكيده و همچنين بازتاب طيفي گونه

هاي علفي كف جنگل  اي، زادآوري و گونه درختچه
موجب تداخل طيفي بازتاب طبقه سرخشكيده با طبقه 

پذيري اين دو  و به اين علت تفكيك شده درختان سالم
كه  دليل اين همچنين به. شود طبقه با مشكل مواجه مي

تمامي  ،شود برگ سرخشكيده مي درختان پهنوقتي تاج 
داليل مختلف از دست  بهخود را هاي ريز  برگها و شاخه

هاي اصلي تاج درختان باقي  داده و در نتيجه فقط ساقه
دليل سطح كم خود در  بهمانده  اين قسمت باقي ماند و مي
پوشش سهم زيادي در بازتاب طيفي نداشته و عمدتاً  تاج
صورت بازتاب مخلوط درآمده و سنجنده هم آن را در  به

 ،نمايد ميي مخلوط ثبت ها صورت پيكسل به سطح پيكسل
عمالً تفكيك بازتاب تاج درختان سرخشكيده با  بنابراين

  .شود تاج درختان سالم با مشكل مواجه مي
شدت و پراكنش درختان رود كه در آينده  انتظار مي

تبعات اقتصادي و سرخشكيده در ساير جنگلهاي شمال 
هاي با قدرت  همچنين از تصاوير و داده. بررسي شود آن
حداقل در دو دوره زماني مختلف  ،زياديك مكاني تفك
شناسايي درختان سرخشكيده و ساير عوامل  منظور به

هاي  ويژه با استفاده از داده به(زا در جنگلهاي مشابه  بيماري

استفاده  )زيادهاي طيفي بسيار  دليل تعداد باند بهابر طيفي 
  .شود
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Abstract 
 
The purpose of this research is the possibility to recognize of trees canopy die back using Quickbird 
satellite images and mapping of its distribution in district one from Shastkolate forest, North-west of Iran. 
After geometric quality and radiometric evaluation of data, geometric correction of panchromatic image 
was carried out with 45 ground control points and RMSE of 0.65 at X axis direction and 0.78 at Y axis 
direction. Moreover, the multi-spectral images were registered with georeferenced panchromatic image 
with 60 ground control points and RMSE of 0.19 at X axis direction and 0.25 at Y axis direction. Using 
ratioing, principal component analysis and creation of suitable vegetation indices, some artificial bands 
were created and used as suitable bands for image analysis. In order to prepare the training area and to 
evaluate classification accuracy, sample ground truth were provided by recording the died back trees 
using DGPS on a 500 m×100 m systematic network and 360 sample plots with 1000 m² area. After 
selection of training area and suitable bands collection, data were classified with supervised method by 
using maximum likelihood and density slicing. Results of the classification accuracy evaluation on 4 main 
bands and also 7 selective bands by maximum likelihood algorithm and vegetation indexes by density 
slicing algorithm showed that overall accuracy amount and Kappa coefficient for 2 forest classes and died 
back for 4 main bands and 7 best selected bands by maximum likelihood algorithm were 77%, 0.56, 83% 
and 0.685, respectively. In addition, overall accuracy amount and Kappa coefficient for density slicing of 
NDVI and TNDVI vegetation indexes were 51%, 0.16, 56% and 0.19, respectively. Results showed that 
recognition of died back trees using Quickbird satellite image was not completely possible due to 
reflection of shrub and under storey plants, adjacent trees crowns and low ratio of reflection of dried 
branches in compare to rest green crown, which are registered as digital value of pixels. 
 
Key words: crown die back, Quick bird, classification, DGPS, Shastkolate forest, Gorgan. 

 
 


