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بررسی امکان تهیة نقشة خشکیدگی تکدرختان بلوط ایرانی ()Quercus brantii Lindl.
با استفاده از تصاویر ماهوارهای  Rapideyeو Aster-L1B

1

سارا ذاکری انارکی 1و سید رشید فالح شمسی

 2کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی ،مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه شیراز
 1استادیار بخش مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت2931/22/21 :؛ تاریخ پذیرش)2931/4/91 :

چکیده
مسئلهای که امروزه برخی تودههای جنگلی را در ناحیه رویشی زاگرس تهدید میکند ،وقوع خشکیدگی در درختان
بلوط ایرانی است .در سالهای اخیر ،تودههای بلوط ایرانی در منطقۀ دشت برم استان فارس نیز با خشکیدگی
شدیدی مواجه بودهاند .در حفاظت و مدیریت این جنگلها ،بهکارگیری سنجش از دور ماهوارهای تا حد زیادی از
دشواری و هزینههای تشخیص این پدیده بهروش میدانی میکاهد .تاکنون استفاده از تصاویر ماهوارهای رایج با
تفکیک مکانی و طیفی متوسط مانند تصاویر  –Asterبه تنهایی -در تشخیص خشکیدگی تکدرختان در مقایسه با
خشکیدگی در سطح تودههای جنگلی نتایج رضایتبخشی را نشان نداده است .در پژوهش حاضر ،قابلیتهای مکانی
تصاویر سنجندۀ جدید  Rapideyeدر کنار سنجندۀ چندطیفی  Aster-L1Bدر تشخیص خشکیدگی تکدرختان بلوط
بررسی شده است .همچنین از روشهای پردازش تصویر چندسنجندهای ،طبقهبندی نظارتشده و آزمونهای
تفکیکپذیری طیفی به فراوانی استفاده شده است .نتیجۀ بررسی صحت نشان میدهد که صحت کلی و ضریب کاپای
نقشۀ خشکیدگی تکدرختان برای تصاویر  Asterبه ترتیب  55و  54درصد است و فنون تلفیق تصاویر
چندسنجندهای بهکار رفته ،بهویژه به روش گرام -اشمیت چندسنجندهای آن را تا  34و  88درصد افزایش میدهد.
تصاویر  Rapideyeبه تنهایی نیز بهترتیب معیارهای صحت  35و  34درصد را ارائه میکند که نشاندهندۀ قابلیت
اختصاصی باند لبۀ قرمز در شناسایی موضوعات ناشی از ماهیت فیزیولوژیکی پوششهای گیاهی مانند خشکیدگی
است.
واژههای کلیدی :بلوط ایرانی ،تکدرخت ،جنگلهای زاگرس ،نقشۀ خشکیدگی.Aster-L1B ،Rapideye ،

 نویسنده مسئول

تلفن15224298419 :

Email: fallahsh@shirazu.ac.ir
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مقدمه و هدف
ناحیۀ رویشی زاگرس به دالیل اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی ،منطقهای مهم و راهبردی بهشممار ممیرود.
مسئلهای که امروزه گسترۀ جنگلهای بلوط زاگرس را
در معرض تهدیمد قمرار داده اسمت ،بمروز خشمکیدگی
درختان و بهتبع آن رواج برخی آفات و بیمماریهما در
این جنگلها است .اگرچه هنوز دلیل قطعی برای ایمن
مسئله بمه اببمات نرسمیده اسمت ،برخمی پژوهشمگران
عوامل مسمتعدکننمده ماننمد دخالمت مسمتمر انسمان،
عوامل شروعکننمده ماننمد عواممل اقلیممی ،و عواممل
شرکتکننده مانند آفات و امراض را سبب خشکیدگی
درختممان بلمموط ایرانممی )(Quercus brantii Lindl.
میدانند (حمزهپور و همکاران .)2932 ،در این میمان،
شناسایی خشکیدگی در تمودههمای جنگلمی ،موضموع
مهمی است که بهدلیل گستردگی و تنموع توپموگرافی
تعیممین آن از طریممق پیمممایش و عملیممات میممدانی
بهسهولت امکانپذیر نیست .از اینرو استفاده از فنمون
سنجش از دور که همزممان از قابلیمتهمای تشمخیص
مکممانی و طیفممی خمموبی برخوردارنممد در تشممخیص
تودههای آسیبدیده ،درخطمر و سمالم کممک ممؤبری
بهشمار میرود (فالح شمسی و همکماران .)2932 ،بمر
پایۀ برآوردها و مشاهدات میمدانی در برخمی منماطق،
بهطور متوسط  11تا  91درصد از درختان بلوط دچمار
عارضۀ خشکیدگی شدهاند که از عالئم آن میتوان بمه
ریزش برگهما و خشمکیدگی کاممل تماج اشماره کمرد
(پیرزادیان .)2932 ،در مورد وقوع اینگونه رخدادهای
طبیعی که با عوارض و عواقبی چون اپیدمی آفات نیمز
همراه است ،پیشگیری ،شناسایی بمهموقمع و اقمدامات
کنترلکننده ،بیش از دیگر اقدامات ممدیریتی اهمیمت
دارند .بهاین منظور ،بهکارگیری فناوری سنجش از دور
و تصاویر ماهوارهای مناسمب بمرای شناسمایی گسمترۀ
خشممکیدگی ،بررسممی تاییممرات و تشممخیص الگوهممای
مکانی تودههای مواجه با خشمکیدگی ،ممیتوانمد گمام
مؤبری در تشخیص سریع خشکیدگی تودهها ،کنتمرل
و پیشگیری از گسترش عموارض در میمان تمودههمای
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سالم باشد .تصاویر ماهوارهای رایج در مطالعمات منمابع
زمینی ،صرفنظر از ویژگیهای شایان توجمه عممومی
که در بین آنها مشترک است اغلب دارای تواناییهمای
طیفی ،مکانی یا رادیومتری خاصی نیز هسمتند کمه از
ویژگیهای منحصربهفرد آنهما محسموم ممیشمود .در
بسیاری از موضوعات منابع زمینمی یمک سمنجنده بما
ویژگیهای خاص ازپیشطراحیشده خود ،میتواند بمه
تنهایی توقعات مورد نظر در یک تحقیق را تامین کند.
برای مثال ،در تشخیص تاییمر رفتمار طیفمی ناشمی از
بیماری در تودههای جنگلی درختمان سموزنیبمرگ از
تصاویر سری زمانی  Rapideyeاستفاده شده و با تولید
شاخص نرمالشدۀ تفاوت 2مبتنی بر استفاده از باند لبمۀ
قرمز الگوی پراکنش مکانی بیماری مدت کوتماهی پم
از وقوع تشخیص داده شده است (.)Eitel et al., 2011
بممه اسممتفاده از قابلیممتهممای سممنجندۀ  Rapideyeدر
برخورداری از باند چهار (لبۀ قرمز )1که بمه رفتارهمای
فیزیولوژیک گیاهان حساس است در تشخیص عوارض
هجوم آفات و بیماریها در جنگلهای آلمان نیز توجه
شممده و شمماخصهممای مبتنممی بممر ایممن بانممد بهتممرین
شمماخصهممای تشخیصممی معرفممی شممدهانممد .بررسممی
تحقیقات دیگر پژوهشگران نشان میدهد که اسمتفاده
از سممنجندههممای حسمماس بممه نممواحی طیفممی معممرف
رفتارهای فیزیولوژیکی گیاهان نقش مؤبر و مهممی در
شناسایی بیماریها و آفات گیاهی دارد .در ایمران نیمز
تحقیقات کاربردی مشابهی با موضوع شناسایی الگموی
گسترش مکانی خشکیدگی درختمان بلموط ایرانمی در
تودۀ جنگلی زاگرس انجمام گرفتمه و بمر قابلیمت ایمن
تصاویر و شاخصهای پوشش گیاهی مبتنی بر باند لبۀ
قرمز تاکیمد شمده اسمت (فمالح شمسمی و همکماران،
 .)2932نتایج این تحقیمق مؤیمد صمحت قابمل قبمول
نتایج حاصل از تصاویر ماهوارهای و انطباق آن بر نتایج
شیوههای مبتنمی بمر عملیمات میمدانی (حممزهپمور و
همکاران2932 ،؛ نوشادی )2932 ،بوده است .البته در
1. Normalized Difference Index
2. Red Edge
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موضوعاتی مانند خشکیدگی در جنگلهای تنک بلوط
ایرانی ،تداخل طیفی بازتام زمینه ناشی از زیراشمکوم
شممخمخممورده ،کشممتشممده بمما تنمموع خمماک ،سممن و
فیزیوگرافی از یکسو و ابمر تمدریجی خشمکیدگی بمر
فیزیولوژی این درختان از سوی دیگر بر رفتمار طیفمی
تودههای جنگلی مؤبر است .در نتیجه انتظار نممیرود
یک سمنجنده بمه تنهمایی بما برخمورداری همزممان از
قابلیت تفکیک مناسب رادیمومتری ،طیفمی و مکمانی،
بهخوبی زمینههای شناسایی این رخداد را فراهم آورد.
این که یک سنجنده همزمان تموان تفکیمک مکمانی و
طیفممی زیممادی داشممته باشممد ،مطلمموم اسممت ،اممما از
آنجاییکه تاکنون این امر بهطور کامل محقمق نشمده،
اسمممتفاده از قابلیمممتهمممای حاصمممل از مطالعمممات
چندسنجندهای رایج و معمول شده اسمت .ازایمنرو در
چنین شرایطی ،در کنار بهرهگیری از قابلیت همر یمک
از سممنجندههمما بممه تنهممایی ،اغلممب اسممتفاده از فنممون
پردازش تصویر چنمدسمنجندهای ماننمد فنمون تلفیمق
تصاویر برای سود جستن از قابلیتهای زیماد تفکیمک
مکانی از یک تصویر (تکباندی) درکنمار قابلیمتهمای
مناسب طیفی بما تصماویر دیگمر (چنمدطیفی) توصمیه
شممده اسممت (درویممشصممفت .)2982 ،روش تجزیممه
مؤلفههای اصملی ( ،)PCAروش  ،IHSروش  MIHSو
 WTاز معروفترین روشهای تلفیق تصاویر ماهوارهای
بمهشممار ممیرونمد (.)Munoz-Robles et al., 2012
نتممایج پممژوهشهممای گونمماگون در تلفیممق تصمماویر
ماهوارهای با کاربرد در شناسایی منمابع زمینمی مؤیمد
این نکته است که فنون تلفیق ،اغلمب سمبب افمزایش
صحت نتایج طبقهبندی تصاویر ماهوارهای شمده اسمت
( ;Kempeneers et al., 2011; Yuhendra et al., 2012
Colditz et al., 2006; Pohl & Van Gender, 1998
 .)Melgani & Serpico, 2002ایممن س مؤال کممه آیمما

استفاده از تصاویر ماهوارهای مختلف ،به بهبمود تشمخیص
پدیدههای مورد نظر در علوم زمین منجر میشود یا نه ،و
اینکه در میان انبوهی از فنون پردازش ،کدام یمک از آنهما
میتواند نتیجۀ بهتری را در دستیابی به نتایج ممورد نظمر
حاصل کند ،در تحقیقات گوناگونی بررسی شده است .در
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برخی از این پژوهشها ،بمرای تلفیمق تصماویر بما قمدرت
تفکیک زیاد ماننمد تصماویر پانکروماتیمک سمنجندههمای
مختلف با تصاویر چنمدطیفی بما قمدرت تفکیمک طیفمی
گسمترده اقمدام شمده اسمت ( ;Chavez et al., 1991
.)Nikolakopoulos, 2008; Kempeneers et al., 2011
این درحالی است که در برخی دیگمر از پمژوهشهما ،در
کنار ترکیب تصاویر بما قمدرت تفکیمک بماال بما تصماویر
چندطیفی نسبت به تلفیق تصاویر چندطیفی با تصماویر
چندطیفی با قدرت تفکیک زیاد نیز توجمه شمده اسمت
( .)Svab & Ostir, 2006برخی از پژوهشگران به فنون
آماری تلفیق ماننمد تجزیمه مؤلفمههمای اصملی در بمین
دادههای چندطیفی تأکیمد کمردهانمد و آن را از تلفیمق
تصاویر چندطیفی و تصاویر با قدرت تفکیک زیاد ماننمد
تصممماویر پانکروماتیمممک ممممؤبر برتمممر ممممیشممممارند
( .)Cakir & Khorram, 2008بهکارگیری فنون تلفیق
در تهیۀ نقشههای موضوعی مربموط بمه جنگملهما در
پژوهشهای مختلف بررسمی شمده اسمت .حسمینی و
همکاران ( )2984با بررسی ابر تجزیه مؤلفههای اصلی
در برآورد قابلیت تصماویر مماهوارهای لندسمت ETM+
اظهار داشتند ،باندهای مادون قرمز نزدیمک و میمانی،
اهمیت زیادی در تهیه نقشمۀ جنگمل دارنمد .ممرادی و
همکاران ( )2988قابلیت دادههمای مماهوارۀ  SPOTو
 LISS IIIماهوارۀ  IRS-P6را در تهیۀ نقشمۀ جنگمل و
تفکیک محوطههای جنگلی گالزنی شمده در زاگمرس
شمالی (بانه) ارزیابی کردند .در این تحقیمق ،بانمدهای
ادغامشده با صحت کلی  45درصد ،از بیشترین صحت
در طبقهبندی بهروش حداکثر احتمال برخوردار بودند.
رشیدی و همکاران ( )2985بهبود صحت طبقهبنمدی
تیم همای جنگمل را بما اسمتفاده از ادغمام دادههمای
ممماهوارهای لندسممت در طممرح جنگلممداری آذررود،
سموادکوه مازنمدران ارزیمابی کردنمد .در ایمن تحقیمق،
طبقهبندی تصاویر با بهکارگیری تلفیق در مقایسمه بما
نتایج طبقهبندی بدون اعمال روش تلفیمق بمه صمحت
بیشتر نقشۀ جنگل منجمر نشمده و تکمرار تحقیمق بما
استفاده از سایر روشهای تلفیق پیشنهاد شمده اسمت.
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برازمند و همکاران ( )2931امکان شناسایی درختمان
سرخشکیده را با استفاده از روشهای تلفیمق تصماویر
ماهوارهای کوییکبرد در جنگل کالته گرگمان بررسمی
کردند .نتایج این تحقیق نیز نشمان داد کمه شناسمایی
درختان سرخشکیدۀ پهنبمرگ بمهدلیمل بازتمام تماج
پوشش درختچهها و گیاهان زیراشمکوم و سمهم کمم
بازتام شاخههای خشکیده به روش رقومی دشوار است
و نمیتوان نقشۀ دقیق پراکنش درختان سرخشکیده را
با استفاده از دادههای ماهوارهای تهیه کرد.
از آنجاییکه تاکنون استفاده از تصماویر مماهوارهای
رایج با تفکیک مکانی و طیفی متوسط ،ماننمد تصماویر
 Asterبه تنهایی در تشخیص خشکیدگی تکدرختان
در مقایسه با خشکیدگی در سطح تمودههمای جنگلمی
نتایج رضمایتبخشمی را نشمان نمداده اسمت ،پمژوهش
حاضممر بممه بررسممی امکممان تشممخیص خشممکیدگی
تکدرختان بلموط بما اسمتفاده از قابلیمتهمای مکمانی
تصاویر سنجندۀ جدیمد  Rapideyeدر کنمار سمنجندۀ
چندطیفی  Aster-L1Bپرداخته است .فرضیۀ تحقیمق
این است که استفادۀ همزمان از تصاویر چندسمنجنده
و فنون پردازش چندسنجندهای بهویژه تلفیق تصماویر
در مقایسه با استفادۀ از تصاویر هر یک از سمنجندههما
به تنهایی در تشخیص خشکیدگی تکدرختمان بلموط
به نتایجی با صحت بیشتر منجر خواهد شد.

مواد و روشها
 -منطقة مورد بررسی

منطق مۀ مممورد بررسممی (دشممت بممرم) در محممدودۀ
جارافیایی˝ 52˚43 53تا ˝ 52˚52 5طمول شمرقی و
˝ 13˚99 42تا ˝ 13˚95 94عرض شمالی واقع شمده
است مساحت این منطقه  425/5هکتمار اسمت در 11
کیلومتری شمال شرقی شهرستان کازرون و در مسمیر
کازرون بمه شمیراز قمرار دارد .ایمن منطقمه بخشمی از
جنگلهای زاگرس فارس است که در خشکسالیهمای
اخیر با خشکیدگی مواجه بوده است .گرچه جنگلهای
نیمممهخشممک اسممتان فممارس بمما عوامممل متعممددی از
آتشسوزی ،تاییر کاربری ،قطع درختان ،چرای بمیش
از حد دامهای ساکن و عشایری مواجمهانمد ،لمیکن در
این منطقه بهدلیمل اجمرای طمرح صمیانت از جنگمل،
تاییرات با منشأ انسمانی در سماختار اشمکوم فوقمانی
مشاهده نمیشود و پدیدۀ خشکیدگی درختمان بلموط
اغلب از پیامدهای خشکسالی طوالنی سالهمای اخیمر
محسوم میشود .منطقمۀ ممورد بررسمی یمک منطقمۀ
حفاظممتشممده اسممت .در سممالهممای اخیممر بممه غیممر از
خشکیدگی ،با تاییر تعداد پایمههما و جسمتگمروههما
مواجه بوده است .شکل  2نممایی از درختمان سمالم و
خشکیده را در جنگل بلوط ایرانی دشمت بمرم اسمتان
فارس نشان میدهد.

(م)
(الف)
شکل -2نمایی از درختان ،الف) درختان سالم و م) درختان خشکیده دشت برم استان فارس
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 -دادههای تحقیق

در این پمژوهش از تصماویر  Rapideyeمتعلمق بمه
تیرماه  2983و تصاویر ماهوارهای  Aster-L1Bمتعلمق
به خرداد  2988استفاده شده است .با توجه به اجرای
طرح صیانت از این منطقه و نظمارت مسمتمر ایسمتگاه
منمممابع طبیعمممی در مجممماورت منطقمممه ،تاییمممر
پوشممش/کاربری در منطقممه را نممداده اسممت و هممر دو
تصممویر در دوره وقمموع خشممکیدگی درختممان بلمموط
برداشته شده است .اختالف زممانی یکسماله در تاییمر
وضعیت خشکیدگی تاج تمکدرختمان ممؤبر نیسمت و
البته عملیات گستردۀ میدانی مؤیمد ایمن نکتمه اسمت.
برنامۀ  Rapideyeشامل پنج ماهواره است کمه روزانمه
سراسممر زمممین را تحممت پوشممش تصممویربرداری قممرار
میدهند .باندهای طیفی این ماهواره در ناحیمۀ مرئمی
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 1/44-1/485میکرومتممر ،بانممد طیفممی لبممۀ قرمممز
 1/43-1/59میکرومتمممر و ممممادون قرممممز نزدیمممک
 1/54-1/85میکرومتر قرار دارند .این ماهواره میتواند
در طمول روز چهممار میلیممون کیلمومتر مربممع از سممطح
زمین را با قدرت تفکیک مکانی پنج متر ،در پنج بانمد
طیفی تصویربرداری نماید ( .)Sandau, 2010از دیگمر
مزایممای ایممن ممماهواره مممیتمموان بممه قممدرت تفکیممک
رادیومتریک  21بیتی و باند طیفی لبۀ قرمز بهمنظمور
بررسی نوع و وضمعیت سمالمت پوشمشهمای گیماهی
اشاره کرد .شکل  1منحنی رفتمار طیفمی گیماه زنمده،
خاک و گیاه خشک را در دامنههمای طیفمی سمنجندۀ
مذکور نشان میدهد.

شکل -1رفتار طیفی گیاه زنده ،خاک و گیاه خشکیده در دامنههای
طیفی سنجنده )Rapideye, 2011( Rapideye

سنجندۀ  Asterاز سکوی  ،Terraاممواج بازتمابی و
سماطعشممده از اجسممام را در دامنمۀ وسممیعی از انممرژی
الکتروماناطیسی مرئی تا مادون قرمز و حرارتمی ببمت
مممیکنممد .در واقممع  Asterتصممویربردار چنممدطیفی

پیشرفته با توان تفکیک مکانی متوسط و توان تفکیک
طیفی و رادیمومتری چندگانمه اسمت .تعمداد بانمدهای
طیفی قابمل برداشمت توسمط ایمن سمنجنده  24بانمد
شامل سه باند مرئی و مادون قرمز در محدودۀ طیفمی
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 1/5-1/84میکرومتر با قدرت تفکیک زمینی  25متمر،
شش بانمد بما طمول مموج کوتماه در محمدودۀ طیفمی
 2/4-1/5میکرومتر با قدرت تفکیک زمینی  91متمر و
پممنج بانممد مممادون قرمممز حرارتممی در محممدودۀ 8-21
میکرومتممر بمما قممدرت تفکیممک زمینممی  31متممر اسممت
(.)Abrams & Hook, 2003
 -روش تحقیق

در آغاز ،تصاویر مماهوارهای  Rapideyeبما انتخمام
 91نقطممۀ کنتممرل زمینممی و بممه روش نزدیممکتممرین
همسایه از نظر هندسی نسمبت بمه تصمویر مماهوارهای
 Aster-L1Bبه روش تصویر به تصویر تصمحیح شمدند
که خطای مجذور مربعات  1/19پیکسل بهدست آممد.
تصممویر  ،Asterخممود از پممیش بمما اسممتفاده از نقشممۀ
توپوگرافی و نقماط کنتمرل زمینمی بما دقمت زیمر 1/5
پیکسل اصالح شده بود .پ از آمادهسازی تصماویر ،از
طریق عملیمات میمدانی نسمبت بمه تهیمۀ نمونمههمای
تعلیمی الزم برای طبقهبندی ،بما سمه طبقمه درختمان
سالم ،درختان خشکیده ،خاک فاقمد پوشمش مبمادرت
شده اسمت .دو طبقمه درختمان سمالم و خشمکیده بمه
عنوان طبقات هدف تحقیق و طبقۀ خاک فاقد پوشش
بهمنظور افزایش تفکیکپذیری و کاهش اختالط بمین
طبقهها تعریف شده است .با توجه به تفاوت درجههای
خشکیدگی در تاج درختان منطقه و نیز تنوع وضعیت
پوشممش زیراشممکوم از جنبممه شممخم و شممیار ،کشممت،
پوششهای علفمی و مرتعمی تمالش شمد نمونمههمای
تعلیمممی از تنمموع و تعممدد کممافی در سممطح منطقممه
برخمموردار باشممند و دامنممۀ تاییممرات طیفممی نممواحی
خشکیده و سالم را در جنگمل ممورد نظمر دربرگیرنمد.
برای بررسی صحت نقشههای حاصمل از طبقمهبنمدی،
طممی عملیممات میممدانی در  93قطعممه نمونممه دایممرهای
هماندازه به عنموان واقعیمت زمینمی بمهطمور تصمادفی
انتخمممام ،بممما  GPSببمممت و بممما عکممم بمممرداری
بممرای مراحممل بعممدی تحقیممق مشممخص شممده اسممت.
بمممهمنظمممور اسمممتفاده از قابلیمممتهمممای پمممردازش
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چنممدسممنجندهای تصمماویر  Rapideyeو  Asterاز سممه
روش رن مبنا ،2آماری 1و ترکیبی 9در تلفیمق تصماویر
نیز استفاده شده که عبارتند از :تبدیل رن ،4Brovey
روش مؤلفههای اصلی ،5روش ترکیبات رنگی (،)RGB
روش خلمموص -اشممباع -ارزش رن م ( 4)HSVو روش
گممرام -اشمممیت .5در روشهممای مممذکور از بانممدهای
ماهوارۀ  Aster-L1Bبهعنوان تصویر با قدرت تفکیمک
مکانی کمتر (قدرت تفکیمک طیفمی بیشمتر) و از بانمد
لبۀ قرمز ماهوارۀ  Rapideyeبه عنوان تصویر با قمدرت
تفکیک مکمانی زیماد (قمدرت تفکیمک طیفمی کمتمر)
استفاده شده است .ایجاد ترکیبات رنگی با بهرهگیمری
از باندهای قرمز و مادون قرمز مماهواره  Aster-L1Bو
باند لبۀ قرمز در ماهواره  Rapideyeانجام گرفته است.
بمممهمنظمممور اسمممتفاده از فنمممون پمممردازشهمممای
چندسممنجندهای ،تصمماویر ایممن دو سممنجنده از نظممر
تفکیک مکانی و رادیومتری سازگار و هماندازه شدهاند.
با توجه به دستاوردهای عملیمات میمدانی ،نسمبت بمه
تعریف نمونههای تعلیمی طبقات مورد نظر اقدام شده
است .پ از تهیه تصاویر حاصمل از تلفیمق و تعریمف
نمونههای تعلیممی همدف ،بمهمنظمور تعیمین قابلیمت
هریک از سنجندههای مذکور و تمأبیر فنمون پمردازش
تصویر بر تفکیکپذیری طبقههای مورد نظمر از معیمار
فاصله جفری -ماتوسمیا )Richards, 1999( 8اسمتفاده
شده است .در این روش؛ تفکیکپذیری طبقهها نسبت
به هم بر مبنای نمونههای تعلیمی هریک از طبقمات و
بر اساس محاسبات آماری در یک دامنمه عمددی بمین
 -1تا  1تعیین میشوند .بر اساس نتایج این محاسبات
میتوان در صمورت لمزوم ،در زمینمۀ چگمونگی ادغمام
طبقهها نیز تصممیم گرفمت (درویمشصمفت.)2955 ،

1. Color related techniques
2. Statistical/numerical techniques
3. Combined Approach
)4. Brovey (Color Normalized Sharpening
5. Principle component spectral sharpening
6. Hue-Saturation-Value
7. Gram- Schmidt Spectral sharpening
)8. Jeffreys- Matusita Distance (JM
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جدولهای  2و  1بمهترتیمب مقمادیر معیمار  JMبمرای
طبقممات هممدف را بممرای تصمماویر اولی مۀ  Aster-L1Bو
 Rapideyeو بممرای بانممدهای حاصممل از تلفیممق نشممان
میدهد .از میان تصماویر اولیمه و ترکیبمات حاصمل از
پممردازش تصممویر چندسممنجندهای ،تصمماویری کممه از
بهترین تفکیکپذیری طیفی و  JMبرای طبقات هدف
برخوردار بودند انتخام شده و در طبقهبندی بمه روش
حداکثر احتمال شمرکت داده شمدند .شمکل  4نتیجمۀ
طبقممهبنممدی را بممر روی تص مویر اولی مۀ  Rapideyeبمما
حداکثر صحت کلی و ضریب کاپا نشان میدهد .نتمایج
طبقهبندی با استفاده از واقعیت زمینمی ببمتشمده از
طریمق عملیمات میممدانی بمرای  2431پیکسمل انجممام
گرفته است .در این تحقیق از نرمافزارهای ENVI 4.3
و  ARC Map 9.3و  IDRISI 14بمهمنظمور پمردازش
تصاویر ماهوارهای ،تلفیق تصاویر ،عملیات طبقهبنمدی
و بررسی صحت استفاده شده است.
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نتایج
شکلهای  9تا  5نممودار تفکیمکپمذیری طیفمی را
برای نمونههای تعلیمی طبقات همدف بمر روی تصماویر
 Aster-L1B،Rapideyeو تصاویر حاصل از انواع تلفیمق
به روشهای یادشده نشمان ممیدهمد .نتمایج حاصمل از
معیار جفری -ماتوسیا از تصاویر هر سمنجنده و تصماویر
تلفیممق بممه روشهممای متعممدد نشممان داد کممه تصممویر
 Rapideyeتوانایی بیشتری در قابلیمت تفکیمکپمذیری
طبقات دارد .نتایج این آزمون بمرای ترکیبمات مختلمف
تلفیق دو تصویر ماهوارهای در جمدولهمای  2و  1ارائمه
شده است .همچنین یکی از نتایج طبقهبنمدی بمه روش
حمداکثر احتممال در شممکل  4و نتیجمۀ صمحت کلممی و
ضریب کاپا ،بمهکمارگیری تصماویر حاصمل از تلفیمق در
عملیات طبقهبندی در جدول  9نشان داده شده است.

(الف)

(م)

شکل  -9تفکیکپذیری طیفی طبقات مورد نظر بر تصاویر:
الف) تصویر  ،Rapideyeم) تصویر Aster-L1B
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(م)

(الف)

شکل  -4تفکیکپذیری طیفی طبقات مورد نظر بر تصاویر حاصل از تلفیق چندسنجندهای به روش تلفیقی -آماری
الف) گرام -اشمیت ،م) تجزیۀ مولفههای اصلی

(م)

(الف)

(ج)
شکل  -5تفکیکپذیری طیفی طبقات مورد نظر بر تصویر حاصل از تلفیق چندسنجندهای به روش رن مبنا
الف) ترکیب رنگی  ،RGBم) ،HSVج) Brovey
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جدول  -2تفکیکپذیری طیفی طبقات مورد نظر (میانگین معیار فاصلۀ جفری -ماتوسیا)
طبقهبندی با استفاده از تصاویر هر سنجنده بهتنهایی
طبقات

تصویر

Aster-L1B

تصویر

Rapideye

درخت سالم -درخت خشکیده

2/51

2/55

درخت خشکیده -خاک فاقد پوشش

1/85

2/34

خاک فاقد پوشش -درخت سالم

2/55

2/58

جدول  -1تفکیکپذیری طیفی طبقات مورد نظر (میانگین معیار فاصلۀ جفری -ماتوسیا)
طبقهبندی با استفاده از تصاویر حاصل از فنون تلفیق
طبقات

Brovey

RGB

PCA

HSV

Gram

درخت سالم -درخت خشکیده

2/14

1/33

2/58

2/21

2/54

درخت خشکیده -خاک فاقد پوشش

2/44

2/92

2/58

2/45

2/39

خاک فاقد پوشش -درخت سالم

2/85

2/81

2/39

2/31

2/53

درخت سالم
درخت خشکیده
خاک فاقد پوشش

شکل  -4نتیجه طبقهبندی به روش حداکثر احتمال بر تصاویر

Rapideye
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جدول  -9معیارهای صحت کلی و ضریب کاپای حاصل از طبقهبندی به روش حداکثراحتمال
صحت کلی

ضریب کاپا

تصویر اولیۀ Rapideye

1/35

1/34

تصویر اولیۀ Aster-L1B

1/55

1/54

Gram-Schmidt

1/34

1/88

HSV

1/88

1/55

PCA

1/34

1/88

RGB

1/81

1/53

Brovey

1/32

1/89

تصاویر بهکار رفته در عملیات طبقهبندی

بحث
معیارهممای صممحت نتممایج طبقممهبنممدی تصمماویر
 Aster-L1B ،Rapideyeو تصاویر حاصل از تلفیمق در
جدول  9نشان میدهد که فنون تلفیق از تأبیر زیمادی
بر نتیجۀ طبقهبندی برخوردار است .استفاده از تصمویر
 Rapideyeاز نظر کمّی نتایج مطلومتری حتی نسبت
به تصاویر حاصل از تلفیق ارائه میکنمد ،هرچنمد ایمن
افزایش صحت از اختالف چندانی برخوردار نیسمت .در
برخی تحقیقات اشماره شمده اسمت کمه تصماویر یمک
سنجنده معین نتایج مطلومتمری نسمبت بمه تصماویر
حاصل از تلفیق ارائه میکننمد (رشمیدی و همکماران،
 .)2985این در حالی است که استفاده از فنون تلفیمق
در بسیاری تحقیقمات اغلمب موجمب افمزایش صمحت
طبقمممهبنمممدی تصممماویر مممماهوارهای شمممده اسمممت
( ;Melgani & Serpico, 2002; Yuhendra et al., 2012
;Colditz et al., 2006; Kempenneers et al., 2011
 .)Pohl & Van Gendere, 1998با توجه به جدول ،9
افزودن قابلیتهای تفکیک مکمانی تصماویر Rapideye

بممه تصمماویر چنممدطیفی  Asterاز طریممق تلفیممق ،بممه
افزایش زیاد معیارهای صحت طبقهبندی (بمیش از 11
درصد بمرای صمحت کلمی و حمدود  41درصمد بمرای
ضریب کاپما) در تشمخیص خشمکیدگی تمکدرختمان
بلوط ،منجر شده است .اما بهنظر ممیرسمد بمه دلیمل

برخممورداری همزمممان تصمماویر  Rapideyeاز قابلیممت
طیفی ویژه در کنار افزایش قدرت تفکیک مکانی ،ایمن
تصاویر خود از نوعی تلفیق ساختاری ،و بما در اختیمار
گرفتن باند لبمۀ قرممز از مزایمای مشمابه یمک تصمویر
چندطیفی مانند  Asterسمود ممیبرنمد .بما توجمه بمه
جدول  ،2تصاویر  Rapideyeنسبت به تصماویر Aster
از قابلیممت تشممخیص و تمممایز بیشممتری در جداسممازی
طبقممۀ درختممان خشممکیده از خمماک فاقممد پوشممش
برخوردارند .بهنظر میرسد حساسیت باند لبۀ قرمز بمه
رفتار طیفی خاک و ساختار گیاهی و فقدان ایمن بانمد
در تصمماویر  Asterموجممب ایممن مزیممت بممرای تصمماویر
 Rapideyeشده اسمت .قابلیمتهمای طیفمی و مکمانی
تصمممماویر  Rapideyeدر تشممممخیص خشممممکیدگی
تکدرختان بلوط سبب شده اسمت معیارهمای صمحت
نتیجۀ طبقهبندی حاصل بمهکمارگیمری ایمن تصماویر،
اختالف چندانی با نتایج تصاویر تلفیق نداشته باشمند.
بنممابراین در بررسممی موضمموعات ناشممی از تاییممر در
فیزیولوژی پوششهای گیماهی ،تنهما در نظمر گمرفتن
توان تفکیک مکمانی مناسمب سمنجندۀ  Rapideyeدر
پیشنهاد آن بهعنوان تصویری با "تفکیک مکانی زیاد"
برای شرکت در فرایند تلفیق ،آن همم در حضمور بانمد
لبۀ قرمز ،ممکن است نتایجی گمراهکننده مبتنمی بمر
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ناکارامدی فنمون تلفیمق در چنمین مطالعماتی داشمته
باشند .بنابراین با توجه بمه اخمتالف نماچیز معیارهمای
صحت ناشمی از بمهکمارگیری فنمون تلفیمق بما نتمایج
 ،Rapideyeدسممتکممم بممرای موضمموعات مممرتبط بمما
رفتارهای فیزیولوژیک پوششهای گیاهی شاید بتموان
تصاویر این سنجنده را بهعنوان جایگزین معرفی کمرد.
بما توجممه بممه شممکل  4بما افممزودن بانممدهای سممنجندۀ
 Rapideyeدر محدودۀ مرئی و ابتمدای ممادون قرممز،
تفکیکپذیری طیفی طبقات بر روی نمودارهای الف و
م دامنۀ مذکور به روش گرام  -اشمیت و روش تجزیۀ
مولفههای اصملی افمزایش یافتمه و خطموط نممودار از
یکدیگر فاصله گرفته است که به ابر باندهای سمنجنده
 Rapideyeباز میگردد .شکل  4و جدول  9مؤید ایمن
نکتهاند که ابر روشهای تلفیق رنم مبنما نسمبت بمه
روشهای آمماری /عمددی یما ترکیبمی از ابمر کمتمری
(حممدود 21درصممد) در افممزایش معیارهممای صممحت
برخوردارند و تنها فنونی که زمینههای ترکیب عمیمق
دادههای کمّی تصاویر را فراهم آورند ،موجمب افمزایش
تفکیکپذیری طیفی طبقات ممیشموند .ایمن افمزایش
برای روش گرام – اشمیت به ترتیب  11و  91درصمد
بیش از بهکارگیری تصاویر Asterبه تنهایی اسمت کمه
رقم شایان توجهی در تهیه نقشههای کماربردی منمابع
طبیعی بهشمار میرود .در شمکل  5المف کمه ترکیمب
رنگی با بهرهگیمری از بانمدهای قرممز و ممادون قرممز
مممماهواره  Aster-L1Bو بانمممد لبم مۀ قرممممز مممماهواره
 Rapideyeایجاد شده اسمت بانمد لبمۀ قرممز بمهطمور
واضحی افزایش تفکیکپذیری طیفی را بمرای طبقمات
مورد نظر نشان میدهد .بهمرهگیمری از فنمون فضمای
رن نیز در شکل  5روند رفتارهای طیفی مشمابهی را
ارائه میکنند .باند لبۀ قرمز با حساسمیت بمه محتموا و
غلظت کلروفیل در تشخیص وضعیت سالمت پوشمش
گیاهی نقش مؤبری ایفا میکنند و بما تاییمر وضمعیت
نیتروژن و افزایش غلظمت کلروفیمل شمیب در ناحیمه
طیفی این باند بمه سممت بانمد ممادون قرممز متمایمل
میشود ( .)Pinar & Curran, 1996ایمن کمه تصماویر
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 Rapideyeبه تنهایی نیز قمادر بمه تولیمد نقشمهای بما
معیارهممای صممحت  35و  34درصممد اسممت ،شمماید از
قابلیتهای منحصربهفرد این سنجنده در برخمورداری
همزمان از ویژگی مطلموم یمک سمنجندۀ اختصاصمی
(قدرت تفکیک مکانی مناسب به همراه قدرت تفکیمک
طیفی قابل قبول) ناشی شده باشمد کمه بایمد آن را در
تحقیقات موضوعی دیگر بررسی کرد.
سپاسگزاری
از ادارۀ کممل منممابع طبیعممی و آبخیممزداری اسممتان
فممارس کممه بمما بممذل مسمماعدت و همکمماری خممویش،
نگارنمدگان را در اجمرای ایمن پمژوهش یماری دادهانممد
صمیمانه قدرانی و تشکر میشود.
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Abstract
Nowadays, Persian oak (Quercus brantii Lindl.) defoliation is one of the main problems,
threatening Zagros forest stands. In recent years, the oak stands located in Barm Plain
(Fars province) also have been facing with a severe defoliation. To protect and to manage the
forest stands, employing satellite remote sensing reduces difficulties and expenses of fieldbased methods for detecting and delineating the defoliation extents. Using current spatial and
spectral moderate resolution satellite imageries such as Asters’, by itself, have not resulted
satisfactory achievements in detecting the defoliation in single tree level in comparison to
forest stand level. In the current research, capabilities of high spatial resolution newlyintroduced Rapideye Imagery has been investigated in comparison to multispectral Aster-L1B
imagery in order to detecting the oak single tree defoliation. Many multi-sensorial image
processing techniques, supervised classification methods and spectral separability analysis
have been employed in this research. The results of accuracy assessment indicate that overall
accuracy and kappa coefficient of single tree defoliation map, derived from Aster-L1B
imagery, were 75% and 56% respectively. The employed image fusion techniques;
particularly multi-sensorial Gram-Schmidt’s has increased the heuristics up to 94% and 88%
in turn. Rapideye imageries, by itself, resulted considerable high accuracy heuristics up to
97% and 94%, seem to be related to its Red Edge capability, specifically designed for
detecting themes caused by physiological characteristics of vegetation covers such as
defoliation.
Keywords: Aster-L1B, Defoliation mapping, Persian oak, Rapideye, Single tree, Zagros
Forests.
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