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بهمنظور ارزيابي و مقايسه تصاوير ماهوارهاي  ETMو  LISS IIIدر تهيه نقشه تيپ در جنگلهاي زاگرس ،پنجرهاي از
تصاوير چندطيفي و پانکروماتيک سنجندههاي  ETM+ماهواره  Landsat 7و  LISS IIIماهواره  IRS-P6از جنگلهاي قالجه استان
کرمانشاه انتخاب گرديد .پس از بررسي کيفيت دادهها هيچگونه خطاي راديومتري مشاهده نگرديد .تطابق هندسي تصاوير با
استفاده از  55نقطه کنترل زميني و خطاي  RMSEبرابر  3/33در جهت محور  Xو  3/44در جهت محور  Yبراي تصاوير ETM+
و با  34نقطه کنترل زميني و  RMSEبرابر  3/48در جهت محور  Xو  3/58در جهت محور  Yبراي تصاوير  LISS IIIانجام
گرديد .عمليات پردازش تصاوير از جمله تبديل  ،PCAتبديل تسلدکپ و ايجاد شاخصهاي گياهي مناسب منطقه بر روي
تصاوير مربوطه صورت گرفت .براي تهيه نمونههاي تعليمي و برآورد صحت طبقهبنديها ،نقشه واقعيت زميني نمونهاي از طريق
آماربرداري منظم -تصادفي (سيستماتيک) و با  114قطعه نمونه به ابعاد  43×43متر تهيه شد و تعداد  5تيپ بلوط خالص ،بلوط
غالب ،بنه غالب ،کيکم غالب و آميخته از طريق درصد غلبه تاجپوشش گونهها تعيين گرديد .پس از انتخاب نمونههاي تعليمي و
مجموعه باندهاي مناسب ،طبقهبندي دادهها بهروش نظارتشده و با استفاده از روشهاي حداقل فاصله از ميانگين ،الگوريتم
حداکثر تشابه و متوازيالسطوح انجام شد که الگوريتم حداکثر تشابه براي طبقهبندي مناسب تشخيص داده شد .نتايج ارزيابيها
نشان داد که ميزان صحت کلي و ضريب کاپا براي تيپبندي پنج طبقهاي براي تصاوير  ،ETM+بهترتيب  %44/58و  3/18و براي
تصاوير  ،LISS IIIبهترتيب  %53/4و  3/32بوده است .پس از ادغام طبقات  1و  2مقدار صحت کلي و ضريب کاپا بهترتيب برابر
 41/38و  3/21براي تصاوير  ETM+و  81/44و  3/33براي تصاوير  LISS IIIبدست آمد که در نهايت با ادغام طبقات  4 ،3و ،5
طبقهبندي براي  2تيپ کلي بلوط و آميخته انجام شد که اين مقادير بهترتيب  84/1و  3/38براي تصاوير  ETM+و  88/8و 3/41
براي تصاوير  LISS IIIبدست آمد .باز بودن تاجپوشش و همچنين اختالط بازتاب خاك و پوشش گياهي در اين منطقه مانع از
دستيابي به نتايج مطلوبتر گرديد .نتايج نشاندهنده قابليت نسبتاً بهتر دادههاي سنجنده  LISS IIIدر مقايسه با  ETM+ميباشد و
انجام تحقيقات مشابه در مناطق ديگر و استفاده از دادههاي با قدرت تفکيک طيفي بيشتر توصيه ميگردد.
واژههاي کليدي ،LISS III ،ETM+ :حداکثر تشابه ،تيپبندي جنگل ،واقعيت زميني نمونهاي ،زاگرس.

مقدمه
جنگلهاي زاگرس از جمله مناطق مهم و باارزش منابع
طبيعي ايران است که وسعتي بيش از يک پنجم سطح و

جمعيتي حدود يک سوم جمعيت کل کشور را در خود
جاي داده است .بيش از 133گونه درختي و درختچهاي
در سطح  5/2ميليون هکتار اين جنگلها وجود دارد

فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد  71شمارة 4

(فتاحي .)1384 ،فراهم آوردن اطالعات موضوعي مختلف
مرتبط با جنگل ،الزمه هر گونه برنامهريزي و مديريت
پايدار جنگل ميباشد تا هدف حفظ و احياء و استمرار
توليد در جنگل تحقق يابد .جنگلهاي زاگرس سطح
قابلتوجهي از جنگلهاي ايران را تشکيل ميدهند و بهدليل
با ارزش بودن از نظر حفاظت خاك و جلوگيري از
فرسايش خاك نيازمند برنامهريزي دقيق و کسب اطالعات
بههنگام هستند .يکي از اين اطالعات تهيه نقشه تيپ
ميباشد .روشهاي مختلفي براي تهيه نقشه تيپهاي
جنگلي وجود دارد .متداولترين شکل تهيه نقشه تيپ
جنگل ،حضور در عرصه و تعيين موقعيت مکاني
تيپهاست .در اين حالت با در اختيار داشتن تعريفي
جامع از تيپهاي جنگلي و با عمليات صحرايي ،نقشه
تيپ تهيه ميگردد .اما از آن جا که استفاده از اين روشها
در شرايط جنگلهاي زاگرس از نظر شرايط پستي و بلندي
و گستره زياد آن ،با صرف وقت و هزينه زياد همراه
ميباشد ،بنابراين استفاده از روشهايي که اين امکان را با
صرف زمان و هزينه کمتر فراهم کند ضروري بهنظر
ميرسد .تهيه نقشه تيپهاي جنگلي از طريق کار ميداني و
تفسير عکسهاي هوايي در سطح وسيع کاري بسيار مشکل
بوده و مستلزم صرف وقت و هزينه زياد ميباشد (عباسي،
 .)1383از طرفي استفاده از دادههاي سنجش از دور در
صورت کسب نتايج قابل قبول نسبت بهروشهاي رايج و
مرسوم ،مفيد و بهصرفهتر بوده و در مطالعات زيادي
بهنحو خوبي از اين دادهها بهرهبرداري شده است .بههر
حال ،تهيه نقشه پوشش گياهي در هر منطقه با مقياس
وسيع ميتواند اطالعات مکاني از وضعيت پوشش و تيپ
جنگل فراهم نموده که امري ضروري براي مطالعات
فيتوسوسيولوژي تيپهاي مختلف جنگلي و تشخيص
تنوع و پراکنش گونهايست و همچنين از راهبردهاي
حفاظتي مهم طرحها ميباشد ( ;Porwal & Pant, 1989
Roy et al., 1985; Kumar et al., 2002; Unni et al.,
 .)1983امروزه تصاوير ماهوارهاي زيادي با قدرت تفکيک
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سنجندههاي ماهوارههاي مختلف دريافت ميشوند.
بکارگيري اين تصاوير براي مقاصد مختلف نيازمند
بررسي قابليتهاي آنها در زمينههاي مختلف ميباشد.
دادههاي سنجنده  ETM+ماهواره لندست  8و دادههاي
سنجنده  LISS IIIماهواره  IRS-P6از جمله تصاويري
هستند که قابليت آنها در زمينههاي مختلفي مورد بررسي
قرار گرفته است .ناصري ( )1382در طبقهبندي تيپ
جنگلهاي خشک و نيمهخشک کرمان ،با استفاده از
الگوريتم حداقل فاصله از ميانگين ،صحت کلي  %44و
ضريب کاپاي  3/3را بدست آورد .اميني ( )1385در
ارزيابي سنجنده  LISS IIIماهواره  IRS-1Cو سنجنده
 ETM+ماهواره لندست  8و در بررسي تغييرات جنگلهاي
زاگرس با استفاده از الگوريتم حداکثر تشابه توانست
جنگل و غير جنگل را از هم تفکيک نموده و به اين نتيجه
برسد که دادههاي  LISS IIIنسبت به  ETM+داراي
قابليت بهتري هستند .لطيفي و همکاران ( )1385در
تفکيک تيپهاي جنگلي زاگرس با استفاده از طبقهبندي
کننده حداکثر تشابه ،صحت کلي  %55و ضريب کاپاي
 3/38را بدست آورده و نتايج نشاندهنده قابليت متوسط
دادههاي  ETM+براي تفکيک تيپهاي جنگلي بود .شتايي
جويباري و همکاران ( )1384در تحقيق خود براي تعيين
گستره جنگل در جنگلهاي گرگان با استفاده از الگوريتم
حداکثر احتمال به اين نتيجه رسيدند که دادههاي LISS
 IIIماهواره  IRS-1Dنسبت به  ETM+ماهواره لندست
داراي قابليت بهتري هستند .لطيفي و همکاران ( )1384در
ارزيابي قابليت دادههاي ماهوارهاي  ETM+براي تهيه نقشه
طبقات پوششي جنگل در منطقه نکا -ظالمرود استان
مازندران از فن ادغام براي ترکيب باندهاي اصلي و
پانکروماتيک استفاده و از الگوريتم حداکثر تشابه با
صحت کلي  %48و ضريب کاپاي  3/43بهره بردند .در
تحقيقي براي تهيه نقشه تيپ در جنگلهاي حفاظت شده
پوليانجوالي ( )Puliyanjolaiهند با استفاده از تصاوير
 IRS1C–LISS IIIو  Landsat TMو قطعات نمونه
 23×23متر ،تيپهاي جنگلي هميشهسبز و تيپهاي خزان
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کننده از يکديگر تفکيک شدند (.)Kumar et al., 2002
در تحقيقي ديگر با استفاده از دادههاي  ETM+که براي
تهيه نقشه تيپ در دو منطقه آرتوين ( )Artvinو بوالنيکدر
( )Bulanikdereترکيه انجام شد ،با استفاده از الگوريتم
حداکثر تشابه بهترتيب صحت کلي  %33و  %84براي اين
دو منطقه بدست آمد (.)Sivirkaya et al., 2006
با توجه به مطالب بيان شده ،اين تحقيق بهدنبال بررسي
قابليت دادههاي  ETM+و  LISS IIIدر تفکيک تيپهاي
جنگلي زاگرس ميباشد .همچنين با توجه به اين که هر
دو ماهواره داراي تصاوير پانکروماتيک ميباشند ،بررسي
قابليت تصاوير ادغام شده چندطيفي با تصاوير
پانکروماتيک بهروشهاي متداول نيز از اهداف فرعي اين
تحقيق محسوب ميشود.

جغرافيايي" 33 58 42تا " 34 1 24شمالي و در دامنه
ارتفاعي  1533تا  2333متر باالتر از سطح دريا قرار دارد
(شکل  )1که بر حسب طبقهبندي دومارتن داراي اقليم
سرد و نيمهمرطوب است .منطقه مورد مطالعه در وضعيت
فعلي ،جنگلي است دواشکوبه که در اشکوب باال درختان
و درختچهها و در اشکوب پايين بوتههاي کوتاهتر از يک
متر قرار دارند .جهت کلي منطقه مورد مطالعه شمالي و
جنوبي است .پوشش درختي و درختچهاي منطقه از
گونههاي بلوط ايراني ( ،)Quercus brantiiپسته وحشي
( ،)Pistacia atlanticaکيکم (،)Acer monspessulanum
زالزالک ( ،)Crataegus spp.ارجن ( Amigdalus
 ،)orientalisانجير ( )Ficus caricaو پالخور ( Lonicera

 )nommularifoliaتشکيل شده است که بلوط ايراني با
 %83گونه غالب منطقه است و پسته وحشي و کيکم هر

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه با مساحتي بيش از  2113هکتار در
جنگلهاي قالجه واقع در استان کرمانشاه با طول

کدام با  %5و ساير گونهها با  %11در منطقه حضور دارند
(خداکرمي.)1381 ،

جغرافيايي " 44 18 5تا " 44 22 18شرقي و عرض

شكل  -7موقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران و استان کرمانشاه
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دادههاي ماهوارهاي

ابعاد شبکه آماربرداري بهدليل تغييرات شديد فيزيوگرافي

در اين تحقيق از دادههاي سنجنده  ETM+ماهواره
لندست  8به شماره گذر  148و رديف  34مربوط به تاريخ
 8مرداد  1381و دادههاي سنجنده  LISS IIIماهواره IRS-
 P6به شماره گذر  45و رديف  44مربوط به  8مهر 1385
استفاده شد .اندازه تفکيک مکاني در باندهاي طيفي سنجنده
 ETM+معادل  33متر و در باند  PANمعادل  15متر و
همچنين در باندهاي طيفي سنجنده  LISS IIIمعادل 23/5
متر و در باند سياه و سفيد معادل  5/8متر ميباشد .ضمن
اين که از باند  4سنجنده  ETM+بهدليل عدم کارايي
ويژگيهاي حرارتي در برآورد مشخصههاي کمي جنگل و
همچنين اندازه تفکيک بزرگ آن استفاده نشد.

و همچنين تنوع گونهاي 453×233 ،تعيين گرديد .ابعاد
قطعات نمونه  43×43متر بود و مرکز هر قطعه نمونه با
استفاده از دستگاه )Global Positioning System( GPS
و از طريق ميانگينگيري مختصات قطعات نمونه براي
افزايش دقت مکاني ،ثبت شد .اطالعات نوع گونه ،قطر
برابرسينه تمامي گونههاي قطورتر از  2/5سانتيمتر ،قطر
تاج در دو جهت شمالي -جنوبي و شرقي -غربي ،ارتفاع
درختان شاهد و مشخصات فيزيوگرافي قطعات نمونه
مانند شيب ،جهت و ارتفاع از سطح دريا در فرمهاي
آماربرداري ثبت و در نهايت  114قطعه نمونه پياده شد
(شکل .)2

تهيه اطالعات زميني

در اين تحقيق از روش نمونهبرداري منظم -تصادفي
(سيستماتيک) در دو دامنه شمالي و جنوبي استفاده شد که

شكل  -2نحوه پراکنش و تيپ مربوطه در قطعات نمونه واقعيت زميني نمونهاي

تعيين نوع تيپ در قطعات نمونه

تيپ بهره برد (شتايي جويباري .)1382 ،با مدنظر قرار

در جنگلهاي مورد مطالعه بهدليل ناچيز بودن قطر

دادن اين مطلب که بازتاب عمده ثبت شده در تصاوير

برابرسينه درختان نميتوان از اين مشخصه در تعيين نوع

ماهوارهاي مربوط به تاجپوشش ميباشد ،از مشخصه
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درصد تاجپوشش استفاده شد که بدين منظور با محاسبه

نقطه کنترل زميني و  RMSEبرابر  3/51در جهت محور

درصد تاجپوشش براي گونههاي مختلف و محاسبه درصد

 Xو  3/48در جهت محور  Yزمينمرجع شدند .براي

فراواني آنها در قطعات و ميزان غلبه تاج هر يک از

تصاوير سنجنده  LISS IIIنيز از همان مبنا استفاده و با 34

گونهها ،نوع تيپ در هر قطعه نمونه مشخص شد .براي

نقطه کنترل زميني با  RMSEبرابر  3/48در جهت محور

هماهنگي با تصاوير ماهوارهاي ،نقشه بُرداري واقعيت

 Xو  3/58در جهت  Yزمينمرجع شدند .در نمونهگيري

زميني نمونهاي در محيط  GISبه فرمت رستري با ابعاد

مجدد ،اندازه پيکسل تمامي تصاوير معادل  5متر انتخاب

پيکسل  5متر تبديل گرديد.

گرديد.

بررسي کيفيت راديومتري و هندسي دادههاي ماهوارهاي

پردازش تصاوير

آگاهي از وضعيت هندسي و راديومتري دادههاي مورد

بهمنظور آشکارسازي بهتر خصوصيات پوشش گياهي

استفاده قبل از بکارگيري آنها بسيار ضروريست .بنابراين

براي طبقهبندي ،باندهاي مصنوعي متعددي با انجام

تصاوير از لحاظ وجود خطاهاي راديومتري نظير خطاهاي

پردازشهاي مختلف بر روي باندهاي اصلي شامل

حاصل از عدم ثبت دادهها توسط سنجندهها ،خطاهاي

نسبتگيري ،تجزيه مؤلفههاي اصلي ،تبديل تسلدکپ و

ناشي از کاليبراسيون نابرابر آشکارسازها همانند راه راه

ايجاد شاخصهاي گياهي تهيه و بکار گرفته شدند.

شدگي ،خطاهاي متأثر از شرايط جوي ،خطاهاي حاصل

همچنين بهمنظور استفاده همزمان از قابليت طيفي تصاوير

از توپوگرافي و خطاهاي ناشي از نوردهي در جهات

چندطيفي و مکاني تصوير پانکروماتيک ،ادغام به دو

مختلف از طريق نمايش تصوير مورد بررسي قرار گرفتند.

روش اتوماتيک  Pansharpو  IHSبراي استفاده و مقايسه

با وجود اين که بخشي از خطاهاي هندسي دادههاي

در فرايند طبقهبندي انجام شد .در روش  Pansharpمورد

ماهوارهاي در مراحل آمادهسازي و پردازش دادهها در

استفاده ،ابتدا اندازه پيکسل باندهاي چندطيفي معادل باند

ايستگاههاي کنترل زميني تصحيح ميشوند ،اما الزم است

پانکروماتيک شد و سپس باندهاي چندطيفي و

بهمنظور زمينمرجع نمودن آنها با يک مرجع زميني (نقشه

پانکروماتيک با هم ادغام و سه باند هم بهعنوان باند مرجع

يا تصوير) ،دادهها مجدداً از طريق روشهاي تطابق تا حد

مورد استفاده قرار گرفتند .تکنيک  IHSيک روش

ممکن تصحيح شوند .براي از بين بردن خطاي هندسي

استاندارد براي ادغام تصاوير ميباشد .تبديل رنگي IHS

تصاوير ،از يک تصوير زمينمرجع شده  ETM+منطقه

بهطور مؤثري اطالعات مکاني تصوير  RGBاستاندارد ()I

مورد مطالعه مربوط به ماه مي  2332که قبالً مورد تطابق

و اطالعات طيفي ( )H,Sآن را از هم جدا مينمايد

هندسي (( )Orthorectificationضمن رفع اثر خطاي

( ;Albertz et al., 1988; Chavez et al., 1991

جابهجايي ناشي از توپوگرافي) قرار گرفته بود ،بهعنوان

 .)Shetigara, 1992; Zhang, 1999همچنين براي ايجاد

مبنا استفاده شد و سپس از طريق تطابق هندسي تصوير به

شاخصهاي گياهي مناسب در منطقه مورد مطالعه ،براي

تصوير ( )Image to Imageو با در نظر گرفتن نقاط کنترل

کاهش اثر خاك نياز به محاسبه ضريب خط خاك (شيب

زميني ( ،)Ground Control Pointsتصاوير تصحيح

و مقدار ثابت) بود که رابطه خط خاك و ضريب خط

هندسي شدند .در اين تحقيق از روش ناپارامتري

خاك براي منطقه مورد مطالعه بهصورت زير بدست آمده

چندجملهاي استفاده شد و تصاوير  ETM+با تعداد 55

است:
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ضريب خط خاك = 3/851223

r= 3/38

ETM+: Y=11/323335 + 3/851223 X

ضريب خط خاك = 1/185153

r= 3/38

LISS III: Y= 2/323553 + 1/185153 X

طبقهبندي

چهار طبقهاي ،براي کسب نتايج مطلوبتر با ادغام مجدد

براي انتخاب نمونههاي تعليمي 25 ،درصد از قطعات

تيپهاي بنه غالب و کيکم غالب با تيپ آميخته ،طبقهبندي

نمونه از هر تيپ (از کل قطعات نمونه آماربرداري شده)

براي دو تيپ جنگلي بلوط و آميخته انجام شد .بهمنظور

بهصورت تصادفي انتخاب شدند .پردازش و تقليل باندها

بهبود نتايج طبقهبندي و همچنين افزايش توان تفسير

(بهويژه در مورد تصاوير با تعداد باندهاي زياد) يکي از

بصري دادهها و با توجه به ابعاد تبديل شده  5×5متر

جديترين مراحل پيشپردازش براي طبقهبندي است

پيکسلها ،از فيلتر نما با ابعاد  8×8استفاده گرديد .در

( .)Richard & Xiuping, 1999همچنين براساس

نهايت براي مقايسه نتايج حاصل از طبقهبندي تصاوير

قاعدهاي که به قانون هافس مشهور است ،با افزايش تعداد

مورد استفاده با نقشه واقعيت زميني در طبقات و روشهاي

باندها از حد خاصي ،دقت طبقهبندي سير نزولي بهخود

بکار گرفته شده ،ميزان صحت آنها مورد بررسي قرار

ميگيرد ( .)Mather, 2001با استفاده از نشانههاي طيفي

گرفت.

استخراج شده براي هر تيپ در باندهاي مورد استفاده،
مناسبترين باندها با استفاده از معيار تفکيکپذيري واگرايي

نتايج

تبديل شده ،انتخاب شدند .اين معيار کمترين اختالف را

پس از انجام تصحيح هندسي با قرار دادن اليه

براي جفتباندها در يک مجموعه در نظر ميگيرد .پس از

وکتوري جاده بر روي تصوير موردنظر ،از صحت انجام

انتخاب بهترين باندها اقدام به طبقهبندي براساس پنج تيپ

تصحيح هندسي اطمينان حاصل گرديد .عالوه بر باندهاي

جنگلي بلوط خالص ،بلوط غالب ،بنه غالب ،کيکم غالب

اصلي (چندطيفي و پانکروماتيک) ،از کل باندهاي ايجاد

و آميخته با الگوريتم حداکثر تشابه گرديد .ارزيابي صحت

شده 8 ،باند بهعنوان باندهايي که براساس معيار واگرايي

نتايج با استفاده از  85درصد قطعات نمونه صورت گرفت

تبديل شده داراي بيشترين تفکيکپذيري بودند ،براي هر

و جدول خطا تشکيل شد.

کدام از طبقات انتخاب شدند .باندهاي زير بهعنوان

با توجه به ضعيف بودن تفکيکپذيري ميان دو تيپ

مناسبترين باندها براي طبقهبندي  5طبقهاي 4 ،طبقهاي و 2

جنگلي بلوط خالص و بلوط غالب اين دو تيپ در هم

طبقهاي براي تصاوير سنجنده ( ETM+جدول  )1و

ادغام و طبقهبندي مجدداً با چهار تيپ جنگلي بلوط ،بنه

سنجنده ( LISS IIIجدول  )2انتخاب گرديدند.

غالب ،کيکم غالب و آميخته تکرار شد .همچنين پس از
بررسي نتايج تفکيکپذيري و ارزيابي صحت طبقهبندي

ارزيابي دادههاي ماهوارهاي  ETM+و  LISS IIIبراي تهيه نقشه تيپ در جنگلهاي زاگرس...
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جدول  -7باندهاي اصلي و مصنوعي مورد استفاده و باندهاي انتخابي سنجنده  ETM+براي طبقهبندي  4 ،4و  2طبقهاي
باندهاي مورد استفاده

باندهاي انتخاب شده

پنج طبقه

PVI, MSAVI2, NDVI, ETM1, ETM3, PCA123, Greenness

چهار طبقه

PVI, Greenness, TSAVI2, ETM1, ETM3, WDVI, NDVI

دو طبقه

PVI, TSAVI2, AVI, DVI, Pansharp1, Pansharp4, Pansharp5

Ratio, DVI, NDVI, PVI,
PVI1, PVI2, PVI3, SAVI,
MSAVI2, MSAVI1,
TSAVI2, TSAVI1, WDVI,
Brightness, Greenness,
PCA1-6, PCA123, PCA457,
Pansharp1-6, IHS123,
ETM1 – 7

جدول  -2باندهاي اصلي و مصنوعي مورد استفاده و باندهاي انتخابي سنجنده  LISS IIIبراي طبقهبندي  4 ،4و  2طبقهاي
باندهاي مورد استفاده

باندهاي انتخاب شده
پنج طبقه

TSAVI1, AVI, CTVI, DVI, NDVI, MSAVI2, RedIHS

چهار طبقه

Band2Pansharp , AVI, DVI, NDVI, MSAVI2, TSAVI1, PCA45

دو طبقه

Band2, Band 4, AVI, CTVI, PVI, NDVI, MSAVI2

با توجه به اين که در اين مناطق بازتاب حاصل از
پديدههاي غير از پوشش گياهي باعث اختالط طيفي با

Ratio, DVI, NDVI, PVI,
PVI1, PVI2, PVI3, SAVI,
MSAVI2, MSAVI1,
TSAVI1, TSAVI2, WDVI,
PCA1-6, PCA123, PCA457,
Pansharp1-6, IHS123,
ETM1 – 7

بهترين ترکيب باندي براي هر سه نوع تيپبندي ،در
شکلهاي  4 ،3و  5آورده شده است.

بازتاب حاصل از پوشش گياهي ميشود از شاخصهايي
مانند  DVI ،TSAVI2 ،MSAVI2 ،PVIو  WDVIدر
جهت کاهش اين اثرها استفاده شد .از آن جا که در
الگوريتم حداکثر تشابه در صورت اعمال سطح احتمال
 ،%133کل تصوير به طبقات تيپ اختصاص داده خواهد
شد ،اما بخش عمدهاي از تصاوير مورد استفاده مربوط به
غيرجنگل بود ،بنابراين از سطح احتمال  35%استفاده شد
تا فقط محدوده جنگل براي تيپبندي طبقهبندي شود .از
اين رو بهترين نتايج طبقهبندي با استفاده از الگوريتم
حداکثر تشابه با در نظر گرفتن سطح احتمال  %35و

طبقهبندي با پنج تيپ جنگلي

طبقهبندي براساس چهار مجموعه باندي باندهاي
اصلي ،باندهاي انتخابي ،باندهاي حاصل از ادغام
بهروشهاي  Pansharpو  IHSو با اعمال الگوريتمهاي
طبقهبندي حداقل فاصله از ميانگين ،حداکثر تشابه و
متوازيالسطوح انجام شد که بهترين نتيجه مربوط به
طبقهبندي کننده حداکثر تشابه بود که نقشه حاصل از آن
در شکل  3آمده است.

607

فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد  71شمارة 4

ب

الف

شكل  -8الف) طبقهبندي پنج طبقهاي سنجنده  ،ETM+ب) طبقهبندي پنج طبقهاي سنجنده

طبقهبندي با چهار تيپ جنگلي

LISS III

طبقهبندي حداقل فاصله از ميانگين ،حداکثر تشابه و

طبقهبندي براساس چهار مجموعه باندي باندهاي

متوازيالسطوح انجام شد که بهترين نتيجه مربوط به

اصلي ،باندهاي انتخابي ،باندهاي حاصل از ادغام

طبقهبندي کننده حداکثر تشابه بود که نقشه حاصل از آن

بهروشهاي  Pansharpو  IHSو با اعمال الگوريتمهاي

در شکل  4آورده شده است.

الف

ب
شكل  -4الف) طبقهبندي چهار طبقهاي سنجنده  ،ETM+ب) طبقهبندي چهار طبقهاي سنجنده

طبقهبندي با دو تيپ جنگلي

LISS III

طبقهبندي حداقل فاصله از ميانگين ،حداکثر تشابه و

طبقهبندي براساس چهار مجموعه باندي باندهاي

متوازيالسطوح انجام شد که بهترين نتيجه مربوط به

اصلي ،باندهاي انتخابي ،باندهاي حاصل از ادغام

طبقهبندي کننده حداکثر تشابه بود که نقشه حاصل از آن

بهروشهاي  Pansharpو  IHSو با اعمال الگوريتمهاي

در شکل  5آورده شده است.

ارزيابي دادههاي ماهوارهاي  ETM+و  LISS IIIبراي تهيه نقشه تيپ در جنگلهاي زاگرس...
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الف

ب
شكل -4الف) طبقهبندي دو طبقهاي سنجنده  ،ETM+ب) طبقهبندي دو طبقهاي سنجنده

LISS III

نتايج حاصل از ارزيابي صحت نقشههاي بدست آمده

طبقهبندي کننده حداکثر تشابه براي سنجنده  ETM+در

از طبقهبندي با طبقههاي مختلف ،با نقشه واقعيت زميني

جدول  3و براي سنجنده  LISS IIIدر جدول  4آورده

نمونهاي تيپها با استفاده از مجموعههاي مختلف و با

شده است.

جدول  -8صحت کلي و ضريب کاپا براي طبقات مختلف در تصوير

ETM+

*دو طبقه

**چهار طبقه

شش باند اصلي

 %84/13و 3/38

 %41/38و 3/21

 %44/58و 3/18

هفت باند انتخابي

 %48/48و 3/28

 %58/83و 3/11

 %33/85و 3/13

باندهاي ادغام شده بهروش

Pansharp

 %84/83و 3/35

 %82/33و 3/33

 %42/14و 3/15

باندهاي ادغام شده بهروش

IHS

 %44/24و 3/24

 %53/31و 3/12

 %33/83و 3/33

باندهاي مورد استفاده

جدول  -4صحت کلي و ضريب کاپا براي طبقات مختلف در تصوير

***

پنج طبقه

LISS III

باندهاي مورد استفاده

*دو طبقه

**چهار طبقه

***پنج طبقه

شش باند اصلي

 %88/33و 3/41

 %81/44و 3/33

 %53/43و 3/32

هفت باند انتخابي

 %83/13و 3/34

 %43/24و 3/13

 %23/48و 3/35

باندهاي ادغام شده بهروش

Pansharp

 %48/48و 3/33

 %54/21و 3/14

 %22/43و 3/13

باندهاي ادغام شده بهروش

IHS

 %44/38و 3/33

 %14/84و 3/31

 %22/4و 3/13

*دو طبقه :تيپ بلوط و تيپ آميخته
**چهار طبقه :تيپ بلوط ،تيپ بنه غالب ،تيپ کيکم غالب و تيپ آميخته
***پنج طبقه :تيپ بلوط خالص ،تيپ بلوط غالب ،تيپ بنه غالب ،تيپ کيکم غالب و تيپ آميخته
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نتايج بکارگيري باندهاي ادغام شده بهروش Pansharp

قبل از بکارگيري تصاوير ماهوارهاي در تجزيه و

نسبت به  IHSاين است که در روش  Pansharpاز قابليت

تحليلها ،ضروريست کيفيت هندسي و راديومتري اين

طيفي تمام باندها استفاده ميشود و باندهاي مادون قرمز و

دادهها مورد بررسي قرار گيرد .وجود خطاهاي هندسي در

مادون قرمز طول موج کوتاه که بهترتيب نقش اساسي در

تصاوير  ETM+و  LISS IIIدر اين تحقيق مطلب فوق را

افزايش صحت کلي و تشخيص طبقات پوشش گياهي

تأييد ميکند .در نهايت با انطباق خوب اليهبرداري جاده و

دارند ( ،)Sujimol et al., 2004در اين ترکيب حضور

نقاط برداشت شده بهوسيله  GPSبا مسيرها و نقاط متناظر

دارند .همچنين روش  IHSاين اشکال را دارد که در آن

در روي تصوير تطابق يافته ،از درستي تصحيح هندسي

تنها  3باند را ميتوان بکار برد ولي انتخاب آنها به عهده

تصاوير ماهوارهاي منطقه مورد مطالعه اطمينان حاصل شد.

کاربر است .اين مطلب بهويژه در مورد سنجنده LISS III

نکتهاي که درباره تفاوت زماني بين دو تصوير مورد

ماهواره  IRS-P6از اهميت خاصي برخوردار است.

استفاده وجود دارد اين است که با توجه به حفاظتي بودن

همچنين ميزان معيارهاي بيان صحت (صحت کلي و

منطقه مورد مطالعه و کند رشد بودن گونههاي موجود و

شاخص کاپا) در تصاوير اصلي طبقهبندي شده نسبت به

همچنين هدف تعيين تيپ در اين تحقيق ،وجود چهار

باندهاي ادغام شده بيشتر است که اين مورد با نتايج

سال تفاوت زماني براي مقايسه تصاوير  ETM+و LISS

تحقيق لطيفي و همکاران ( )1384مطابقت دارد.

 ،IIIتأثيري بر روي نتايج بدست آمده نخواهد داشت و

مقايسه نتايج حاصل از طبقهبندي نشان ميدهد که

تيپ از جمله ويژگيهاي جنگل است که در طول زمان

همپوشاني طيفي طبقات باعث طبقهبندي غلط پيکسلها و

کوتاه نسبت به ساير مشخصههاي قابل تغيير جنگل،

کاهش دقت طبقهبندي ميشود که از داليل اين امر باز

پايدارتر است.

بودن تاجپوشش در اين جنگلها و بازتاب زياد خاك است

استفاده همزمان از دادههاي چندطيفي و پانکروماتيک

که براي کاهش ميزان اين بازتاب با بدست آوردن معادله

حاصل از دو روش ادغام  Pansharpو  IHSدر فرايند

خط خاك ،شاخصهاي گياهي مناسب نظير ،MSAVI2

طبقهبندي تيپها در اين تحقيق باعث بهبود قدرت مکاني

 TSAVI2 ،WDVI ،PVIو  DVIايجاد شد .نتايج حاصل

دادهها شد ،ولي بهلحاظ قابليت تفسير رقومي تصوير،

از طبقهبندي باندهاي انتخابي نشان داد که باند مادون قرمز

امتياز چنداني نسبت به استفاده از دادههاي اصلي ندارد .در

مياني براي تشخيص طبقات پوشش گياهي قابليت بهتري

کل صحت طبقهبندي در تصاوير ادغام شده نسبت به

دارد که اين مورد با نتايج حاصل از تحقيق

تصاوير اصلي افزايش نمييابد که از داليل اين امر ميتوان

) et al. (2004مطابقت دارد .در طبقهبندي پنج طبقهاي

به تغيير ارزش رقومي در نقطهاي يکسان از دو تصوير

مطابق با نتايج لطيفي و همکاران ( ،)1385تيپ بلوط

ترکيب شده و ناهمگني طيفي بيشتر در اين تصاوير نسبت

خالص عمدتاً در بخش جنوبي منطقه مستقر شده اما تيپ

به تصاوير اصلي اشاره کرد .نتايج ارزيابي نشان داد که

بلوط غالب در تمامي محدوده مورد مطالعه پراکنش داشت

باندهاي ادغام شده باعث بهبود نتايج نشده و عمل ادغام

که اين امر باعث عدم تفکيکپذيري مناسب بين اين دو

تصاوير تنها باعث افرايش توان تفسير بصري دادهها شده

طبقه بوده و بدست آوردن صحت کلي  %44و شاخص

Sujimol

+

است .نتايج ژانگ در مورد بهبود توان تفسير بصري

کاپاي  3/18براي تصاوير  ETMو صحت کلي  %53/4و

دادههاي ماهوارهاي طي عمل ترکيب نيز مؤيد همين

شاخص کاپاي  3/32براي تصاوير  LISS IIIميتواند

مطلب است ( .)Zhang, 2004ضمن اين که بهتر بودن

دليلي بر تداخل طيفي زياد بين اين دو باشد؛ هر چند که
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ارزيابي دادههاي ماهوارهاي  ETM+و  LISS IIIبراي تهيه نقشه تيپ در جنگلهاي زاگرس...

ميزان صحت کاربر براي اين دو تيپ بهترتيب  %44/51و

معيارهاي صحت کلي و شاخص کاپا ميتوان چنين

 %15/88براي تصاوير  ETM+و  %83/33و  %8/33براي

نتيجهگيري نمود که دادههاي  ETM+و  LISS IIIواجد

تصاوير  LISS IIIبود که نسبت به تيپهاي ديگر بيشترين

قابليت تهيه نقشه تيپهاي اصلي در جنگلهاي زاگرس

مقدار را داشت .پس از ادغام دو تيپ بلوط خالص و

نميباشند ،اما براي تفکيک تيپهاي کلي داراي قابليت

بلوط غالب ،اقدام به طبقهبندي چهار طبقهاي شد .در

متوسطي در مناطق زاگرس هستند و ميتوان از اين دادهها

طبقهبندي چهار طبقهاي صحت کلي ،صحت توليدکننده و

براي نمايش اين تيپها استفاده کرد .ضمن اين که طبق

صحت کاربر بهنحو محسوسي افزايش يافت ،بهطوري که

نتايج بدست آمده ،قابليت دادههاي  LISS IIIنسبت به

صحت توليدکننده و کاربر براي تيپ بلوط بهترتيب

+

 ETMبراي تفکيک طبقات مختلف جنگلي بهتر است و

 %85/38و  %88/8در تصاوير  ETM+و  %44/8و %35/45

استفاده از اين دادهها بهمنظور دستيابي به نتايج مطلوبتر

در تصاوير  LISS IIIبود ،اما براي تيپهاي بنه غالب و

در مناطق مختلف پيشنهاد ميشود .در اين جا ضروريست

کيکم غالب مقدار صحت توليدکننده و کاربر نسبت به

که مطالعات بيشتري بهمنظور کم کردن اثرهاي خاك

تيپ بلوط خيلي کم بود که از داليل آن ميتوان به تعداد

(زمينه) و طبقهبندي گونههاي آميخته صورت گيرد.

کم قطعات نمونه اين تيپها نسبت به ساير تيپها اشاره

همچنين مطالعاتي بهطور همزمان ميتواند در آينده انجام

کرد .همچنين ميزان تفکيکپذيري اين دو تيپ نسبت به

شود و نتايج طبقهبندي شي -پايه و پيکسلمبنا با هم

تيپ آميخته کم بود که با ادغام مجدد اين دو تيپ در تيپ

مقايسه شود .همچنين پيشنهاد ميشود که از تصاوير

آميخته ،طبقهبندي براي دو تيپ کلي بلوط و آميخته انجام

رقومي با ويژگيها و قابليتهاي طيفي و مکاني بهتر

شد .در نهايت بيشترين صحت توليدکننده و کاربر براي

بهمنظور پُر کردن تغييرات طيفي در پوشش گياهي منطقه

بلوط بهترتيب  %83/1و  %32/38براي تصاوير  ETM+و

مورد مطالعه استفاده شود و با دادههاي زميني مقايسه

 %84/12و  %32/82براي تصاوير  LISS IIIبدست آمد .در

گردد.

کل دليل بيشتر بودن مقدار صحت کلي و شاخص کاپا در
اين تحقيق نسبت به تحقيقات لطيفي و همکاران ()1385

منابع مورد استفاده

و ناصري ( ،)%44( )1382تفاوت در نوع الگوريتم

 -اميني ،م .ر .1385 ،.بررسي روند تغييررات گسرتره جنگرل و

طبقهبندي ،باندهاي مورد استفاده و همچنين تراکم بيشتر

ارتباط آن با عوامل فيزيروگرافي و انسراني برا اسرتفاده از

در منطقه مورد مطالعه ميباشد .همچنين از داليل کم بودن

تصرراوير مرراهوارهاي و ( GISمطالعرره مرروردي جنگلهرراي
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) Sivrikaya et al. (2006با صحت کلي  %88و Günlü

جنگلداري و فناوري چوب ،دانشگاه علروم کشراورزي و

صحت کلي بدست آمده در اين تحقيق نسبت به تحقيقات
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Abstract
In order to evaluate and compare the capability of ETM+ and LISS III data for forest type mapping in the
Zagros forests, a small window of panchromatic and multispectral images of Landsat-ETM+ and IRS-P6LISS III satellite data were selected from Ghalajeh forests in the Kermanshah province. No radiometric
error was found using the quality investigations. Orthorectification of ETM+ was done using 55 ground
control points with RMS error of 0.39 for X axis and 0.46 for Y axis and for LISS-III imagery with 34
ground control points with RMS error of 0.67 for X axis and 0.58 for Y axis. Some suitable image
processing functions such as principal component analysis, tasseled cap transformation and appropriate
vegetation indexes were applied for classification processes. In order to assess the classification results, a
sample ground truth was generated using a systematic network with 60m×60m sample area. By
computing the canopy cover percent of species, four forest types were determined in the study area. By
selecting 25% of samples for each class as training samples, the best band sets were selected using
transformed divergence separability index. Classification was performed by supervised method using
minimum distance (MD), maximum likelihood and parallel epiped (PPD) classifiers. Results of
classification showed that overall accuracy and kappa coefficient for 5 classes for ETM+ images were
obtained %44.57 and 0.18 and for LISS III Images %50.6 and 0.32, respectively. After merging the
classes of 1 and 2 due to spectral overlapping, the overall accuracy and kappa coefficient for 4 classes
using ETM+ images were obtained %61.08 and 0.21 and for LISS III Images, %71.44 and 0.33,
respectively. Finally, by merging the classes of 3, 4 and 5, classification was done with two types and the
overall accuracy and kappa coefficient obtained %74.1 and 0.37 for ETM+ and %77.7 and 0.41 for LISS
III, respectively. Being open canopy cover as well as conflicts between soil and vegetation reflectance
caused preventive of obtaining the more favorite results. Result showed fairly more capability of LISS III
data in compare to ETM+. Similar research in other regions and using of higher multispectral resolution
data is suggested.
Key words: ETM+, LISS III, maximum likelihood, forest type mapping, sampling ground truth, Zagros.

