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ارزیابی امکان تهیۀ نقشۀ صنوبرکاریها با دادههای لندست 8
(مطالعۀ موردی :شهرستانهای تالش و صومعهسرا)

2

علیاصغر درویشصفت ،*1رقیه ارژنگی چوبر ،2امیراسالم بنیاد 3و قاسم رنود
 9استاد ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
 2کارشناس ارشد جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
 3استاد ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه گيالن
(تاریخ دریافت9311/92/91 :؛ تاریخ پذیرش)9315/3/8 :

چکیده
در تحقيق حاضر قابليت تصاویر لندست  8در تهيۀ نقشۀۀ صۀنربرکاریهۀا بررسۀی شۀد .سۀ منققۀۀ صۀنربرکاری در
شهرهای تالش و صرمع سرا در استان گيالن ب عنران مناطق مررد مقالعۀ انتاۀاش شۀدند .پۀنم مجمرعۀ تصۀریر ا
مانهای ماتلف در فصل های رویش و خزان انتااش شد .همۀ تصاویر ب روشهای ترليد شاخصهای گياهی ،تحليل
مؤلف های اصلی ،ادغام و تبدیل تسلدکپ ب منظرر استاراج بهتر اطالعات بار سا ی شدند .با تهيۀ نمرن های تعليمۀی
در هر منقق و تشکيل مجمرع های باندی مناسب ،طبق بندی تصاویر با استفاده ا خۀرار می حۀداکرر تشۀاب انجۀام
گرفت .نقشۀ واقعيت مينی برای مناطق حفۀ آبۀاد و طۀرورود تۀالش ا طریۀق پيمۀایش مينۀی و منققۀۀ سۀرم ا
نقش های بهنگام مرجرد تهي شد .برای اطمينان ا مناسب بردن نمرن هۀای تعليمۀی ،صۀحت طبقۀ بنۀدی در محۀل
نمرن ها بررسی شد و پس ا طبق بندی ار یابی صحت در سقح کل تصاویر انجام گرفت .براساس نتایم در دو منققۀۀ
حف آباد و طرورود تالش ،در دو تاریخ تير  9319و مرداد  ،9312صحت کلی حدود  15درصد و ضریب کاپا ب ترتيب
برابر با  0/41و  0/91حاصل شد .در منققۀ هفتدغنان و شيخنشين صرمع سرا ،بهترین نتيج تنها در تاریخ تيۀر مۀاه
 9319با صحت کلی  83/28درصد و کاپای نسبتاً کم  0/13ب دست آمد .این در حالی است ک نتایم ار یۀابی صۀحت
در محل نمرن های تعليمی در تمام تصاویر در این منقق حدود  0/81و در دو منققۀ دیگر  0/11برده است .با ترجۀ
ب نتایم ب دستآمده در این تحقيق میتران گفۀت کۀ تصۀاویر لندسۀت  8دارای قابليۀت مترسۀقی در تهيۀۀ نقشۀۀ
صنربرکاریهاست .برای بيان دقيقتر این قابليت ،باید تحقيقات تکميلی در این مين در شمال کشرر انجام گيرد.
واژههای کلیدی :برآورد صحت ،لندست  ،8فصلهای رویش و خزان ،نقشۀ صنربرکاریها.

* نریسندۀ مسئرل

شمارۀ تماس02932223011 :

ایميلadarvish@ut.ac.ir :
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مقدمه و هدف
رشد جهانی جمعيت ،ترسعۀ نۀ چنۀدان پایۀدار در
جهان و تغييرات اقليمۀی ر داده ،اهميۀت حفاتۀت ا
منابع طبيعی ب ویژه جنگل را در جهۀان و ایۀران بۀار
ساخت است .ا اینرو و با ترج بۀ محۀدودیت منۀابع
جنگلی در ایران و نيز نيا رو افزون جامع ب چۀرش و
فراوردههای آن ،نگۀاه مسۀئرون بۀ جنگلکۀاریهۀایی
متناسب با نيا جامع معقرف شده است .در راسۀتای
این اهداف ،در ده های اخير اقدام بۀ جنگلکۀاری در
مناطق ماتلف کشرر شده است کۀ صۀنربرکۀاریهۀا
باشی ا ایۀن فعاليۀتهاسۀت .ا گرنۀ هۀای ماتلۀف
جنس صنربر ( )Populus sp.با ترج ب رشد سۀریع و
ترليد یتردۀ یاد و همچنين شرایط اقليمی مناسۀب
در نقاط ماتلفی ا کشرر ،میتران بۀرای تۀممين نيۀا
چربی کشرر استفاده کرد .و مۀ برنام ریزی و مدیریت
صحيح و نيل ب اهداف در این مين  ،آگاهی دقيۀق ا
وضعيت مرجرد صنربرکاریها و داشتن اطالعات کمی
و کيفی ا آن ،ا جمل سقح صنربرکاریهای مرجۀرد
است.
با ترج بۀ پراکنۀدگی صۀنربرکاریهۀا در کشۀرر و
همچنين وجرد صۀنربرکۀاریهۀای شاصۀی ،اطالعۀات
دقيقی ا سقح آن در دست نيسۀت .گسۀتردگی سۀقح
منابع طبيعی ،تنرع اقليمی و شرایط محيقی همۀراره ا
عرامل محدودکننده در ار یابی ایۀن عرصۀ هۀا بۀر پایۀۀ
پيمایشها و اندا هگيریهای مينۀی بۀ شۀمار مۀیآیۀد
(فر ادمهر و همکاران .)9381،جمعآوری ایۀن اطالعۀات
ا طریق کار ميۀدانی ،دارای دقۀت یۀادی اسۀت ،ولۀی
مستلزم صرف وقت و هزینۀ یاد است (درویشصۀفت و
همکاران .)9313،در مقابل دادههۀای سۀنجش ا دوری
با ترج ب ویژگیهۀای ار شمندشۀان قادرنۀد اطالعۀات
باار شی را در مين های ماتلۀف تحقيقۀاتی و اجرایۀی
برای ارتقۀای فعاليۀتهۀای مۀدیریت منۀابع طبيعۀی در
اختيار قرار دهند .ب منظرر استفادۀ صۀحيح و کۀاربردی
ا تصاویر ماهرارهای و اطالعات حاصل ا آنها ،ابتدا بایۀد
صحت این اطالعات تمیيد شۀرد کۀ ایۀن امۀر نيا منۀد
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بررسی قابليت این دادهها در تممين اطالعات مررد نيۀا
است (درویشصفت و همکاران.)9313 ،
در ده های اخير پژوهشهای متعۀددی در مينۀۀ
تهيۀ نقشۀ  ،تفکيۀو و طبقۀ بنۀدی منۀابع جنگلۀی و
غيرجنگلی براساس دادههای سنجش ا دور در ایۀران
انجۀۀام گرفتۀۀ اسۀۀت (عليپۀۀرر و همکۀۀاران9313 ،؛
مير ایی اده و نيونۀژاد9312 ،؛ لقيفۀی و همکۀاران،
9389؛ پررشکرری ال ده9381 ،؛ ماجانی )9380 ،امۀا
در مينۀ تهيۀۀ نقشۀۀ صۀنربرکاریهۀا تنهۀا نتۀایم دو
تحقيق منتشر شده اسۀت .درویۀشصۀفت و همکۀاران
( )9313قابليۀۀۀۀۀت تصۀۀۀۀۀاویر سۀۀۀۀۀنجندههۀۀۀۀۀای
 IRS-P6-LISSIII&IVو  TMدر تفکيۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀو
صنربرکاریهای شهرستان صرمع سرا در استان گيالن
را بررسی کردند و نشان دادند ک در منققۀ تحقيۀق و
بۀۀا رویکۀۀرد مۀۀررد اسۀۀتفاده ،امکۀۀان تهيۀۀۀ نقشۀۀۀ
صنربرکاریها وجرد ندارد .در مقالع ای ک بۀ منظۀرر
تهيۀ نقشۀ صنربرکاریها با استفاده ا تصاویر سنجنده
 LISSIIIدر کل استان گيالن با روشهای نظارتشۀده
و نظۀارتنشۀده انجۀۀام گرفۀت ،قابليۀۀت بسۀيار یۀۀادی
گۀزارش شۀد ) .(Eslami and Zahedi, 2011جالۀب
اینک در خارج ا کشرر نيۀز مقالعۀات یۀادی در ایۀن
مينۀ انجۀام نگرفتۀ اسۀت Heide (2002) .قابليۀت
دادههای  ETM+ا دو مققع مانی تابستان و پایيز را
در باۀۀش کۀۀرچکی ا ایالۀۀت ایۀۀداهر در آمریکۀۀا بۀۀرای
تفکيو تردههۀای صۀنربر خۀالص و آمياتۀ ا دیگۀر
پرششهای گياهی بررسی کرد و ب صحتهای کلی و
کاپای  44درصد و  0/4رسيد .آ مایشگاه مرکزی هرا و
فضۀۀای بۀۀریز )Sankey, 2009( 9در دانشۀۀگاه ایالۀۀت
آیداهر با هدف ار یابی تغييرات گسۀتره صۀنربر لۀر ان
در یو دورۀ  90سال در جنگل ملۀی تارگۀ  ،تصۀاویر
چند مانی سنجندۀ  TMلندست  5را ب کار برده است.
در این مقالع دو مجمرعۀ ترکيبۀی مۀانی ا تصۀاویر
فصلهای رویش و خزان استفاده شده و صۀحت کلۀی
Boise Center Aerospace Laboratory

1

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هشتم ،شمارۀ  ،3پایيز  ،9315صفحۀ  309تا 392

 12درصد برای نقشۀ صنربر/غيرصنربر ترليدشده ارائۀ
شۀۀده اسۀۀت .در تحقيقۀۀی دیگۀۀر قابليۀۀت دادههۀۀای
کرئيوبرد در تفکيو صنربرکاریها و دیگر تردههۀای
جنگلی ا اراضۀی کشۀاور ی در سۀ قسۀمت کرچۀو
کشرر ایتاليا با روش تجزی وتحليل شیء-پایۀ بررسۀی
شده است ) .(Giannetti and Canavesio, 2007ایۀن
تحقيق نشان داد ک تفکيو صنربرکاریهای جۀران ا
دیگر پدیدهها ب دليل تداخل طيفی یاد با تاش صنربر
و دیگۀۀۀۀر پدیۀۀۀۀدههۀۀۀۀا امکۀۀۀۀانپۀۀۀۀذیر نيسۀۀۀۀت.
) Bergen and Dronova (2007بۀ بررسۀی ترانۀایی
سۀنجندۀ  ETM+در تفکيۀو و تبيۀين الگۀری تۀۀرالی
تردههای صنربر در بيش ا  1200هکتار صۀنربرکاری
در شمال ميشيگان آمریکا پرداختند .در ایۀن تحقيۀق،
نقشۀ پرشش صنربر ب روش طبق بندی سلسل مراتبۀی
با صحت کلی  81/1درصد تهي شدOukrop (2010) .
ب تفکيو و تيپبندی تردههای صنربر لر ان بۀ سۀ
طبقۀ سالم ،آسيبدیۀده و مالۀرط بۀا سۀر نیبرگۀان،
ب ۀ روش تصۀۀميمگيۀۀری درختۀۀی و دادههۀۀای ETM+
پرداخت .نتایم نشان داد کۀ بۀا اسۀتفاده ا دادههۀای
کمکی شيب ،جهت و اطالعات مدیریتی مۀیتۀران بۀ
صحت کلی و ضریب کاپای حۀدود  89درصۀد و 0/91
دست یافت.
در ایۀۀۀن پۀۀۀژوهش در راسۀۀۀتای تهيۀۀۀۀ نقشۀۀۀۀ
9
صنربرکاریهای کشرر ،قابليت دادههای سنجندۀ OLI
ماهرارۀ لندست  8ا فصلهای رویش و خۀزان در ارائۀۀ
دادههۀۀای مناسۀۀب بۀۀرای بۀۀ دسۀۀت آوردن گسۀۀترۀ
صنربرکاریها ،در غرش استان گيالن بررسی شد .ب ایۀن
منظرر دادههای این سنجنده در پنم مان ماتلۀف کۀ
س منققۀۀ مۀررد مقالعۀ در ایۀن پۀژوهش را پرشۀش
دادهاند ،ب روش نظارتشده طبق بنۀدی شۀد و ار یۀابی
صحت آن صررت پذیرفت .اهميت تعيين راهکاری برای
تهيۀ نقشۀ بهنگام صنربرکاریها و پۀایش دورهای آن در
ایران و اجرای تعداد اندکی تحقيۀق در ایۀن مينۀ کۀ
)Operational Land Imager (OLI

1
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گاهی نتایم متناقضی هم ارائ دادهاند ،ادامۀۀ تحقيقۀات
بنيادی دقيق را ضرورت میباشد.
مواد و روشها
منطقۀ تحقیق

در این تحقيق منققۀ طۀر جنگلکۀاری (پرورشۀی)
جرکندان (حف آباد) تۀالش و دو منققۀ ا طۀر هۀای
جنگلکاری شرکت سهامی جنگل شفارود ،شۀامل طۀر
جنگلکۀۀاری طۀۀرورود در شهرسۀۀتان تۀۀالش و طۀۀر
جنگلکاری هفتدغنۀان و شۀيخنشۀين در صۀرمع سۀرا
انتااش شدند (شکل  .)9مناطق حفۀ آبۀاد و طۀرورود
تالش شامل گرن هۀای صۀنربر ،ترسۀکا و سۀر نیبۀر
است .منققۀ حف آباد بۀا مسۀاحت  250هکتۀار شۀامل
 10هکتۀۀار صۀۀنربرکاری خۀۀالص و طۀۀر جنگلکۀۀاری
طرورود با مساحت  100هکتار ،شامل حدود  10هکتار
صنربرکاری آميات با ترسکاست .منققۀ هفتدغنۀان و
شيخنشۀين در صۀرمع سۀرا در مجمۀرع حۀدود 3818
هکتار است .ا این مساحت بالغ بۀر  811/4هکتۀار کۀ
شامل صنربرکاریهای خالص و آميات با ترسکا در این
منقق است ،برای مقالع انتااش شدند.
دادههای مورد استفاده

در ایۀۀن تحقيۀۀق بانۀۀدهای طيفۀۀی  9تۀۀا  ،8شۀۀامل
باندهای مرئی ،مادونقرمۀز و بانۀد پانکروماتيۀو پۀنم
تصریر ا فصلهای ماتلۀف ا سۀنجندۀ  OLIمۀاهرارۀ
لندست  8مربرط ب شۀمارۀ گۀذر  999و ردیۀف  31و
سقح تصۀحيحات  L1Tاسۀتفاده شۀد .ا آنجۀا کۀ در
استفاده ا تصاویر چنۀد مۀانی ،امکۀان وجۀرد تصۀاویر
بدون ابر در تمام تاریخهای مررد نظر ب ویژه طی یۀو
سال وجرد نداشت ،تصاویر مررد نظر ا ميۀان تصۀاویر
سالهای  9319تا  9311انتاۀاش شۀدند (جۀدول .)9
چهار بۀر جدیۀدترین نقشۀۀ ترپۀرگرافی در مقيۀاس
 9:25000نيز ب منظۀرر اسۀتاراج ویۀ هۀای جۀاده و
بررسی تقابق هندسی تصاویر استفاده شد.
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شکل  -9مرقعيت مناطق مررد مقالع بر روی تصریر  RGB139سنجندۀ  L8-OLIا فصل رویش

جدول  -9تاریخ تصاویر استفادهشده و وضعيت پرشش گياهی منقق
تصریر

تاریخ

ترضيحات

9

تير 9319

اوایل تير ،پرشش درختی سبز است ،مزارع تا ه کشت شدهاند.

2

مرداد 9319

اوایل مرداد ،پرشش درختی سبز است ،مزارع تا ه شروع ب رد شدن میکنند.

3

مرداد 9312

اواخر مرداد ،پرشش درختی سبز است ،بسياری ا مزارع برداشت شدهاند.

1

دی 9313

5

اردیبهشت 9311

دی ،درختان خزانکنندۀ بدون بر

و سر نیبر ها سبزند ،مزارع بدون پرشش گياهیاند.

اوایل اردیبهشت ،تا ه جرانۀ صنربرها با شده در حالیک ترسکا سبز شده است ،رو های اول کشت مزارع
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تهیۀ نقشۀ واقعیت زمینی

ب منظرر تهيۀ نقشۀ واقعيت مينی ،کليۀۀ منۀاطق
صۀۀنربرکاری در دو منققۀۀۀ حفۀۀ آبۀۀاد و طۀۀرورود
شناسایی و نقشۀ محدودۀ آنها با  GPSدستی برداشت
شد .در منققۀ حف آباد ،با ترج ب خالص بردن تۀردۀ
صنربر و سن بيش ا پنم سال ،نقشۀ واقعيۀت مينۀی
در دو طبقۀ ،صنربر خالص (بيش ا پنم سال) و غيۀره
شامل ترسکا ،شاليزار ،جاده و مسکرنی تهيۀ شۀد .در
منققۀ طرورود نيز ک دارای تۀردۀ آمياتۀۀ صۀنربر و
ترسکای بيش ا پنم سال است ،نقشۀ واقعيت مينۀی
در دو طبق  ،طبقۀ صنربر-ترسکا (بيش ا پنم سال) و
طبقۀ غيره شامل شاليزار و آش (استار ماهی) ،جاده و
مسکرنی تهي شد .نقشۀۀ واقعيۀت مينۀی در منققۀۀ
هفت دغنان و شيخنشين صرمع سرا (منققۀ سۀرم) در
پنم طبق  ،صنربرکاری بيش ا پنم سال ،صۀنربرکاری
کمتر ا پنم سال ،آمياتۀ صنربر و ترسۀکای بۀيش ا
پنم سال و آميات صنربر و ترسکا کمتر ا پنم سال و
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یو طبق غيره شامل مناطق مسۀکرنی و مۀينهۀای
کشاور ی ا نقش های ب هنگام مرجرد تهي شد.
پردازش و بارزسازی تصاویر

خقاهای رادیرمتری بر روی تصاویر ا نظۀر وجۀرد
ار شهای منفی و پيکسلهای تکراری بررسی شۀدند.
با روی هماندا ی نقشۀۀ جۀادههۀای اسۀتاراجشۀده ا
نقش های ترپۀرگرافی و تصۀاویر ،ایۀن تصۀاویر ا نظۀر
تقابق هندسی با مناطق مررد مقالع کنتۀرل شۀدند.
با ترج ب اهداف این پژوهش ،تصۀاویر مۀاهرارهای بۀ
روشهای تهيۀ ترکيبهۀای رنگۀی حقيقۀی و کۀا ش،
ترليد شاخصهای گيۀاهی شۀامل دو شۀاخص گيۀاهی
نسۀۀبی ( 9)SRو شۀۀاخص تفۀۀاوت نرمۀۀالشۀۀدۀ گيۀۀاهی
( ،)NDVIادغۀۀام 2بۀۀ روش  ،Inverse PCAتحليۀۀل
مرلف های اصلی 3و تبدیل تسلدکپ 1پۀردا ش شۀده و
باندهای محاسباتی ب همراه باندهای اصۀلی در فراینۀد
طبق بندی استفاده شدند (جدول .)2
1329

جدول  -2باندهای اصلی و محاسباتی استفادهشده در هر مجمرعۀ تصریر در مانهای ماتلف
باندهای مررد استفاده

نرع باند

ترضيحات

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, BPan

اصلی

مجمرع باندهای طيفی و باند پانکروماتيو سنجندۀ OLI

NDVI

مصنرعی

)(NIR-R)/(NIR+R

SR

مصنرعی

NIR/R

PCA1123467

مصنرعی

مؤلفۀ اول حاصل ا تحليل مؤلف های اصلی باندهای  9تا  1و  9و 4

PCA11234

مصنرعی

مؤلفۀ اول حاصل ا تحليل مؤلف های اصلی باندهای  9تا 1

PCA167

مصنرعی

مؤلفۀ اول حاصل ا تحليل مؤلف های اصلی باندهای  9و 4

Fus1,2,3,4,5,6,7B1 - B7

مصنرعی

باندهای  9تا  4حاصل ا ادغام باند  Panدر باندهای اصلی

Greenness

مصنرعی

باند سبزینگی حاصل ا تبدیل تسلدکپ

Brightness

مصنرعی

باند روشنایی حاصل ا تبدیل تسلدکپ

 : Fus1B1 - B7باند  9تا  4حاصل ا ادغام با جایگزینی باند  PANب جای مؤلفۀ اول حاصل ا  = PCAباند  9تا  4حاصل ا Pansharpening

1

)Simple Ratio Index (SR
Fusion
3
)Principal Component Analysis (PCA
4
)Tasseled Cap Transform (TCT
2
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حاصل طبق بندیها فقط در محۀل ققعۀات نمرنۀ بۀا
خرد نمرنۀ هۀای تعليمۀی بۀ عنۀران واقعيۀت مينۀی
مقایس شد و بۀرآورد صۀحت صۀررت پۀذیرفت .بۀرای
برآورد صحت نهایی ،حاصل طبق بندیهای ماتلف بۀا
واقعيتهای مينی مقایس و بۀا تشۀکيل جۀدولهۀای
خقا ،معيارهای صحت کلی ،کاپۀا ،خقاهۀای حۀذف و
اضاف محاسب شد (جدولهای  3تا  .)5البت با ترجۀ
ب وجرد کاربریهای ماتلف در جرار صۀنربرکاریهۀا،
نقش های حاصل ا طبق بندیها متناسب با نقش های
واقعيت مينی یکپارچ سا ی شدند.

طبقهبندی تصاویر و ارزیابی صحت
9

الگرریتم پرکۀاربرد حۀداکرر تشۀاب بۀا ترجۀ بۀ
مقالعات پيشين (درویۀشصۀفت و همکۀاران،9313 ،
شۀۀتایی و عبۀۀدی )9389 ،بۀۀرای اجۀۀرای طبق ۀ بنۀۀدی
تصاویر انتااش شد.
ا آنجا ک نمرن های تعليمی تۀمیير مهمۀی در درسۀتی
نتایم طبق بندیهای نظارتشده دارند ،جۀا دارد ابتۀدا
مناسب بردن نمرن های تعليمی کالس های ماتلۀف و
تفکيوپذیری عملی آنها بررسی شرد .ب ایۀن منظۀرر،
عۀۀالوه بۀۀر روش متۀۀداول اسۀۀتفاده ا معيۀۀار واگرایۀۀی
تبدیلشده 2بۀرای بررسۀی تفکيۀوپۀذیری نمرنۀ هۀا،

جدول  -3صحت طبق بندی در محل نمرن های تعليمی
منقق

حف آباد تالش

طرورود تالش

هفتدغنان و شيخنشين صرمع سرا

29

تاریخ

کاپا

تير 9319

0/1190

مرداد 9319

0/1880

مرداد 9312

0/1811

دی 9313

0/1188

اردیبهشت 9311

0/1411

تير 9319

0/1151

مرداد 9319

0/1141

مرداد 9312

0/1814

دی 9313

0/1452

اردیبهشت ماه 9311

9/0000

تير ماه 9319

0/8119

مرداد ماه 9319

-

مرداد ماه 9312

0/8119

دی ماه 9313

0/1352

اردیبهشت ماه 9311

0/8119

1

Maximum Likelihood
Transformed Divergence

2
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جدول  -1نتایم ار یابی صحت در مناسبترین مجمرعۀ باندی در مانهای ماتلف در منققۀ حف آباد تالش
مجمرعۀ باند انتاابی

صحت کلی%

کاپا

تاریخ

هفت باند اصلی PCA167 + PCA1123467 +

19/23

0/412

مرداد 9319

هفت باند اصلی PCA167 + Greenness + NDVI +

11/24

0/934

مرداد 9312

هفت باند اصلی

19/22

0/419

دی 9313

هفت باند اصلی NDVI +

13/81

0/951

Fus1B1-B7

11/51

0/989

تير 9319

اردیبهشت 9311

جدول  -5نتایم ار یابی صحت در مناسبترین مجمرعۀ باندی در مانهای ماتلف در منققۀ طرورود تالش
مجمرعۀ باند انتاابی

صحت کلی%

کاپا

تاریخ
تير 9319

Fus2B1-B7

11/98

0/910

مرداد 9319

Fus2B1-B7

15/33

0/949

مرداد 9312

NDVI +Fus3B1-B7

15/80

0/914

دی 9313

NDVI +Fus4B1-B7

19/51

0/528

اردیبهشت 9311

NDVI +Fus1B1-B7

11/80

0/952

جدول -9نتایم ار یابی صحت در مناسبترین مجمرعۀ باندی در مانهای ماتلف در منققۀ هفتدغنان و شيخنشين صرمع سرا
مجمرع باند انتاابی

صحت%

کاپا

تاریخ
تير 9319

هفت باند اصلی

83/28

0/139

مرداد 9319

------------

------

----

مرداد 9312

هفت باند اصلی

41/89

0/109

دی 9313

هفت باند اصلی

80/91

0/139

اردیبهشت 9311

هفت باند اصلی

48/02

0/310

نتایج
ایۀۀن تحقيۀۀق بۀۀا هۀۀدف بررسۀۀی قابليۀۀت دادههۀۀای
لندسۀۀت  8در مۀۀانهۀۀای ماتلۀۀف در تهيۀۀۀ نقشۀۀۀ
صنربرکاریها ،در باشی ا استان گيالن انجام گرفت.
بررسی این دادهها ا نظر کيفيت رادیرمتری و تقۀابق
هندسی ،هۀي گرنۀ ناهنجۀاری را نشۀان نۀداد .نقشۀۀ
واقعيۀۀت ا طریۀۀق شناسۀۀایی و نقشۀۀ بۀۀرداری کليۀۀۀ
صنربرکاریها تهي شۀد .ایۀن نقشۀ هۀا و نقشۀ هۀای

پراکنش نمرن های تعليمۀی در منۀاطق سۀ گانۀ روی
تصریر ماهرارهای فصل رویش ب ترتيب در شکلهای 2
و  3نمایش داده شده است .مجمرعۀ باندهای اصۀلی و
محاسباتی استفادهشده در مان هۀای ماتلۀف نيۀز در
جدول  2درج شده است.
طبق بندی تصاویر مۀاهرارهای در همۀۀ منۀاطق بۀا
استفاده ا خرار ميۀو حۀداکرر تشۀاب انجۀام گرفۀت.
نتيج بررسی مناسب بۀردن و تفکيۀوپۀذیری عملۀی

ار یابی امکان تهيۀ نقشۀ صنربرکاریها با دادههای لندست ... 8
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نمرنۀۀ هۀۀای تعليمۀۀی کۀۀ ا طریۀۀق مقایسۀحاصۀۀل
طبق بندیها در محۀل نمرنۀ هۀای تعليمۀی بۀا نقشۀ
نمرن های تعليمی (ب عنران واقعيت مينی) بۀ دسۀت
آمۀۀده ،در جۀۀدول  3درج شۀۀده اسۀۀت .در پۀۀی کسۀۀب

صحتهای خيلی خرش در محل نمرنۀ هۀای تعليمۀی،
صحت در سقح کۀل همۀ منۀاطق و براسۀاس نقشۀۀ
واقعيت مينی انجام گرفت ک نتایم آن در جدولهای
 1تا  9آورده شده است.

شکل  -2نقشۀ واقعيت مينی مناطق س گان بر روی تصریر ماهرارهای ،)RGB( 139

راست :منققۀ حف آباد تالش ،وسط :منققۀ طرورود تالش ،چپ :منققۀ هفتدغنان و شيخنشين

شکل  -3پراکنش نمرن های تعليمی در مناطق س گان بر روی تصریر ماهرارهای ،)RGB( 139

راست :منققۀ حف آباد تالش ،وسط :منققۀ طرورود تالش ،چپ :منققۀ هفتدغنان و شيخنشين
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بحث
با ترج ب مصرف رو ب رشد چرش و فراوردههۀای
آن و کمبرد منابع جنگلی و همچنين ارائۀ طۀر هۀای
ماتلف مبنی بر ممنرعيت بهرهبۀرداری ا جنگۀلهۀا،
نيا ب مقالعات گسترده در مينۀ جنگلکاریها ب ویژه
با هدف راعت چرش و ب طۀرر خۀا گرنۀۀ صۀنربر و
گسترش آن ب شدت احساس میشرد .در ایۀن مينۀ
در اختيار داشتن آمار دقيقی ا سۀقح صۀنربرکاریهۀا
یکی ا نيا مندیهای اصلی کميتۀ ملی صۀنربر ایۀران
برای برنام ریزیهۀا در ایۀن مينۀ اسۀت .در تحقيۀق
حاضر تالش شد قابليت تصاویر لندست  8ا مانهای
ماتلف در تهيۀ نقشۀ صۀنربرکاریهۀا در سۀ منققۀۀ
صنربرکاری در استان گيالن و در شهرستانهای تالش
و صرمع سرا ،در مجمرع ب وسۀعت  9025/35هکتۀار،
ک ا نظر وضۀعيت آمياتگۀی تۀرده متفۀاوت بردنۀد،
بررسی شرد .استفاده ا دادههای مانها و فصۀلهۀای
ماتلف این امکان را فراهم میکند تا در صررت وجرد
تفاوت فنرلرژیو بين گرن های منققۀ  ،تفکيۀو آنهۀا
بهتر صررت گيرد.
نتایم ار یابی صحت تصاویر در مقایس بۀا واقعيۀت
مينی در هر س منققۀ مررد مقالعۀ  ،مقۀدار صۀحت
کلی قابل قبرلی را نشان میدهد ،امۀا نتۀایم براسۀاس
معيار کاپا چندان پذیرفتنی نيست و فاصلۀ یۀادی بۀا
صحت کلی دارد .استفاده ا باندهای محاسباتی حاصل
ا بار سا ی نيز تنها در بعضی مرارد نتایم طبق بنۀدی
را اندکی بهبرد باشيد.
نتۀۀایم ار یۀۀابی صۀۀحت تصۀۀاویر در دو منققۀۀۀ
حف آباد و طرورود تالش ،صحت کلی قابۀل قبۀرلی را
در تهيۀ نقشۀ سقح یر کشت صۀنربرکاریهۀا در هۀر
پنم مان تصاویر ارائ داد .بيشترین صۀحت در هۀر دو
منقق در دو تاریخ تير  9319و مۀرداد  ،9312حۀدود
 15درصد حاصل شد ،اما نتایم مربرط ب ضریب کاپۀا
در ایۀن دو منققۀ بۀا  0/41در حفۀ آبۀۀاد و  0/91در
طرورود ،اختالف یادی را نسبت ب صحت کلی نشان
میدهد .ایۀن در حۀالی اسۀت کۀ در ار یۀابی صۀحت
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نمرن های تعليمی در هر دو منقق ضریب کاپا در هۀر
دو مان کرشده  0/11ب دست آمده اسۀت کۀ خۀرد
بيانگر انتااش خرش نمرن های تعليمی است .بۀا ترجۀ
ب اینک در محاسبۀ ضریب کاپا ،ترافق های اتفۀاقی در
اختصا پيکسلها ب طبقات ،ا نتایم حاصۀل حۀذف
میشرد ،میتران بيان کرد کۀ در ایۀن دو منققۀ در
حدود  25-30درصد ا صحت کلی در ایر ترافۀقهۀای
اتفاقی پيکسلها با طبقات تعيينشده ،ب دسۀت آمۀده
است .این نکت با ترج ب نتایم خرش کاپا در ار یۀابی
صحت نمرن های تعليمی ،میتراند ناشی ا کۀم بۀردن
تعداد کل پيکسلهای نمرن های تعليمی باشد ،چراکۀ
با ترج ب گسترۀ کم و تنرع طيفۀی یۀاد در فراصۀل
کم در باشهایی ا این مناطق ،در انتااش نمرن های
تعليمی محدودیتهایی وجرد داشت است.
در منققۀ هفت دغنان و شۀيخنشۀين صۀرمع سۀرا
ار یابی صۀحت تصۀاویر حاصۀل ا طبقۀ بنۀدی نتۀایم
رضایتباشی را ارائۀ نۀداد ،امۀا در ایۀن منققۀ نيۀز
بهترین نتيج مربرط ب تۀاریخ تيۀر  9319بۀا صۀحت
کلی  83/28درصد و کاپای  0/13است .در حۀالیکۀ
نتایم ار یابی صحت در محل نمرنۀ هۀای تعليمۀی در
این منقق در تمام تصاویر بيش ا  0/81است .پۀایين
بردن نتایم ار یابی صحت در این منقق را میتران ب
وجۀرد طبقۀات پرششۀی متنۀرع و پراکنۀده و ققعۀۀات
نسبتاً کرچو صۀنربرکاری در آن نسۀبت داد .طبقۀات
پرششۀۀی متنۀۀرع و پراکنۀۀده کۀۀ مر هۀۀای مشۀۀتر
ب نسبت یادی را در ارتباط بۀا هۀم ایجۀاد مۀیکننۀد
سبب ایجۀاد پيکسۀل هۀای مالۀرط در مۀر مشۀتر
پدیدهها در تصریر میشرند .بنۀابراین بۀا بۀرو چنۀين
اتفاقی تعداد پيکسلهایی ک ب خقا ب طبقات دیگۀر
اختصا مییابند بيشتر میشرد.
در ماتریس خقۀای حاصۀل ا ار یۀابی صۀحت در
تاریخ تير  9319ک بيشترین صحت کلی را ارائۀ داده
اسۀۀت ،وجۀۀرد پيکسۀۀلهۀۀایی ا یۀۀو طبقۀۀ کۀۀ در
کالس های دیگر طبق بندی شدهاند آشکار اسۀت .ایۀن
نتيج ممکن است ب دليل تشاب با تۀاش طيفۀی بۀين
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طبقات پرششی در این منقق باشۀد .امکۀان تفکيۀو
چهار طبقۀ صنربر ک ب صۀررت خۀالص و آمياتۀ بۀا
ترسکا و بيش ا پنم سال و کمتر ا پنم سال در نظۀر
گرفت شده و طبقۀ غيره ک شامل مزرع  ،سر نیبر
و جاده و مسکرنی است ،با وجرد تشاب با تاش طيفۀی
کاهش مییابد.
نتایم ب دست آمده در این مقالع با ترج بۀ نۀرع
طبقات پرششی هر منققۀ و بۀا وجۀرد بهبۀرد نتۀایم
ار یابی صحت تصاویر ،تا حدودی مشاب نتایم تحقيۀق
درویۀۀشصۀۀفت و همکۀۀاران ( )9313اسۀۀت .در نتۀۀایم
راهکار سرم تحقيق مۀذکرر کۀ سۀ یرمنققۀ بۀرای
مقالعۀۀ تعيۀۀين شۀۀدند ،نتۀۀایم ار یۀۀابی صۀۀحت در
یرمنققۀ اول با ترج بۀ تۀراکم یۀاد طبقۀۀ صۀنربر
بيشتر ا پنم سال نسبت ب دو یرمنققۀ دیگۀر بهتۀر
ار یابی شد .این در حالی است ک در تردههای صۀنربر
جران ب دليل تراکم انۀد  ،با تۀاش تۀاجپرشۀش تۀرده
تحت تمیير با تاش خا و پرشش علفی کف قرار مۀی-
گيرد و تفکيو این تردهها امکۀانپۀذیر نمۀیشۀرد .در
حالتهای ک تردههای صنربر مسن و متراکمتر وجۀرد
دارند ،امکۀان ترفيۀق تفکيۀو آنهۀا افۀزایش مۀییابۀد
(درویشصفت و همکاران .)9313 ،نتایم تحقيق فۀر
و مقالع حاضر با نتایم تنها پۀژوهش دیگۀری کۀ در
سقح وسيع در استان گيالن انجۀام گرفتۀ ( Eslami
 )and Zahedi, 2011و نقشۀۀ صۀنربرکاریهۀای کۀل
استان را با صحت حۀدود  10درصۀد ارائۀ داده اسۀت
کامال در تضاد است .دليل این تضاد را میتران واقعيت
مينی نقق ای و انتاابی تحقيق یادشده دانست .ایۀن
نکت میتراند مرجب اتفاقیبۀردن ترافۀقهۀای حاصۀل
باشد .البت نتایم تحقيق حاضر مشاب تحقيۀق Heide
) (2002است ک نترانست نقشۀ صنربرکاری را ب دليل
تشاب طيفی صنربر بۀا پدیۀدههۀای مجۀاور بۀا صۀحت
خربی تهي کند.
با ترج ب نتایم صحت کلی بۀ دسۀتآمۀده بۀرای
تصاویر حاصل ا طبق بندی در مانهۀای ماتلۀف در
این تحقيق میتران بيان کرد کۀ تصۀاویر لندسۀت ،8
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قابليت مترسقی در تهيۀ نقشۀ صۀنربرکاریهۀا دارنۀد.
نتۀۀایم حاصۀۀل ا همۀۀ تصۀۀاویر در سۀ منققۀۀۀ مۀۀررد
مقالع تقریباً نزدیو هم برد ،اما بهترین نتایم همراره
در فصل رویش و ب ویژه در تصاویر تۀاریخ تيۀر 9319
ب دست آمد .در این تاریخ ،پرشش درختی سبز اسۀت
و مزارع تا ه کشتشۀده و پۀرآش هسۀتند و در نتيجۀ
تفاوت با تاش طيفی آنها ب بهبۀرد نتۀایم منجۀر شۀده
است .نتایم انۀد تحقيقۀات منتشرشۀده در ایۀران و
جهان ،اجرای تحقيقۀات بيشۀتر و تکميلۀی بۀ منظۀرر
کسب نتایم مقمئن برای پاسخ بۀ نيۀا کميتۀۀ ملۀی
صنربر ایران در مينۀ تهيۀ نقشۀۀ صۀنربرکاریهۀا بۀ
کمو دادههای ماهرارهای را ضرورت میباشد.
منابع
پررشۀۀکرری الۀ ده ،فۀۀر  .9381 ،جداسۀۀا ی مۀۀر شۀۀمالی
جنگلهای خزری با بهرهگيۀری ا تصۀریرهۀای چند مانۀ
ماهرارهای (مقالعۀ مرردی :جنگلهای چابکسر) ،پایاننامۀۀ
کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشۀگاه تهۀران،
. 13
درویۀۀشصۀۀفت ،علۀۀیاصۀۀغر ،فاطم ۀ غفۀۀاری دافچۀۀاهی و
اميراسالم بنياد .9313 ،ار یابی قابليت تصۀاویر مۀاهرارهای
در تفکيو صۀنربرکاری هۀا (پۀژوهش مۀرردی :شهرسۀتان
صرمع سۀرا) ،تحقيقۀات جنگۀل و صۀنربر ایۀران،)3( 22 ،
.109 -312
شتایی ،شعبان و اميد عبدی .9389 ،تهيۀۀ نقشۀ کۀاربری
اراضی در مناطق کرهستانی اگرس با استفاده ا دادههۀای
سنجندۀ ( ETM+منققۀ مۀررد مقالعۀ  :حۀر ه سۀرخاش
خرمآباد لرستان) ،مجلۀ علرم کشۀاور ی و منۀابع طبيعۀی،
.938-921 ،)9( 91
عليپۀۀرر ،فریۀۀده ،محمدحسۀۀين آ خۀۀانی ،محمدحسۀۀين
عباسپرر فۀرد و عۀادل سۀپهر .9313 ،تفکيۀو محۀدوده و
تامين سقح یر کشۀت محصۀروت کشۀاور ی بۀ کمۀو
تصاویر ماهراره ای ( ETM+مقالعۀ مرردی :مزرعۀ نمرنۀ
آستان قدس رضری) ،نشریۀ ماشين های کشاور ی،)2( 1 ،
.251-211

399

392  تا309  صفحۀ،9315  پایيز،3  شمارۀ، سال هشتم، انجمن جنگلبانی ایران،مجلۀ جنگل ایران

Bergen, K.M., and I. Dronova, 2007.
Observing succession on aspen-dominated
landscapes using a remote sensing-ecosystem
approach, Landscape Ecology, 22: 1395-1410.
Sankey, T.T., 2009. Regional assessment of
aspen change and spatial variability on decadal
time scales, Remote sensing journal, 1(4): 896914.
Heide, S.C., 2002. Comparison of methods to
detect conifer encroachment into aspen stand
using Landsat 7 ETM+ satellite imagery,
M.Sc. thesis, Idaho University, 150 p.
Eslami, A., and S. Zahedi, 2011, Providing
poplar plantation map by Indian remote
sensing (IRS) satellite imagery in northern
Iran, African Journal of Agricultural Research,
6(20), 4769-4774 .
Giannetti, F., and A. Canavesio, 2007. Using
very high resolution satellite images to identify
and classify forest patches in cultural areas.
GeoInformation in Europe, Gomarsca, M.A.
(ed.) Mill press, Netherlands, 319-326.
Oukrop, C.M., 2010. Assessing quaking aspen
(Populus tremuloides) decline on Cedar
mountain in southern Utah using remote
sensing and geographic information system.
M.Sc. thesis, Utah State University, 582 p.

، حسين ار انی و علیاکبر نظۀری سۀامانی، جليل،فر ادمهر
 بررسی قابليت داده های چند مان ماهراره لندسۀت.9381
: در برآورد تاجپرشش و ترليۀد گيۀاهی (مقالعۀۀ مۀرردی4
 مجلۀ منابع طبيعی،) ساوه-منققۀ استپی باشعلی نعمتی
.421-491 ،)3( 58 ،ایران
 سۀۀعيد سۀۀاروئی و حميۀۀد، جعفۀۀر اوودی، هۀۀرمن،لقيفۀۀی
 ار یۀۀابی قابليۀۀت دادههۀۀای مۀۀاهرارهای.9389 ،جليلرنۀۀد
 جهت تهيۀ نقشۀ طبقات پرششی "جنگل– ارضیETM+
درختچۀۀ ای– مرتۀۀع" (مقالعۀۀۀ مۀۀرردی حۀۀر ه نکۀۀۀاء
 علۀۀرم و فنۀۀرن کشۀۀاور ی و منۀۀابع،) ما نۀۀدران-تۀۀالمرود
.114-131 ،)2( 10 ،طبيعی
PAN  بررسۀۀی قابليۀۀت سۀۀنجنده.9380 ، علۀۀی،ماجۀۀانی

 جهۀت ترليۀد نقشۀۀ گسۀتره جنگۀل درIRS-1C ماهراره
 پایاننامۀ کارشناسۀی،جنگلهای شمالغرش استان گيالن
. 18 ، دانشگاه تهران، دانشکدۀ منابع طبيعی،ارشد
 شناسۀایی.9312 ، وحيۀد و مۀریم نيۀونۀژاد،مير ایی اده
عرامل مریر بر کاهش پرشش جنگلی با استفاده ا تصۀاویر
 منققۀۀۀ جنگلۀۀی:مۀۀاهراره لندسۀۀت (مقالعۀۀۀ مۀۀرردی
شهرستان ملکشاهی) نشریۀ حفاتت و بهرهبرداری ا-بيرره
.908-19 :)2( 9 ،منابع طبيعی

Iranian Journal of Forest, Vol. 8, No. 3, Autumn 2016

312

Mapping the poplar plantations using Landsat-8 data
(Case Study: Talesh and Sumehsara region, Guilan province)
A.A. Darvishsefat1*, R. Arjhangi Choobar 2, A.E. Bonyad3, and G. Ronoud2
2

1
Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran
M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran
3
Prof., Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Suwme`eh Sara, I. R. Iran

(Received: 4 March 2016; Accepted: 28 May 2016)

Abstract
This research aims at investigating the feasibility of Landsat8 images for poplar plantation
mapping. Three areas in Talesh and Sumehsara regions, Guilan province, with a total 1025.35
ha with different vegetation mixtures were chosen as study area. Five image-sets were
selected from growth and autumn seasons. Studying the images showed no radiometric and
geometric distortions. The image enhancements like rationing, PCA and Tasseled-Cap
transformation were performed. By preparing training samples in each region and choosing
the suitable band-sets, the images were classified using maximum likelihood algorithm. The
ground truth was prepared for Hefzabad and Toularoud in Talesh using GPS. It was extracted
for Haft-Deghnan and Sheikhneshin from available update-maps. To ensure suitability of the
training samples, assessing the accuracy of classification were performed in the training
samples. After ensuring this, the accuracy of classification was assessed in whole areas of all
images. The results in all areas and dates were almost close to each other. However, the best
results were always obtained in growth season, especially in June 2013. Using calculated
enhanced bands along with the original bands in classifications in Talesh region showed slight
improvement in accuracies, with overall accuracy and Kappa about 95% and 71%,
respectively. In Sumehsara region, the best results were obtained in June with 83% overall
accuracy and the relatively low Kappa 0.43. While, the results of accuracy assessment in
training samples in all cases were about 0.89 to 0.99. It could be stated that the Landsat 8
images had medium capability for poplar plantation mapping. More investigations are needed
to create better poplar plantation mapping.
Keywords: Accuracy assessment, Growth and autumn seasons, Landsat 8, Poplar plantation
mapping.
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