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آلودگی شناسایی  منظور به هیءپا یشبا استفاده از تکنیک   Worldview2ۀماهوارتصویر  یبند طبقه

 (Loranthus europaeus) موخور انگلی نیمه ۀگون به زاگرس یها جنگل

 

 
 3رضا اخوان و  2، هادی کیادلیری2*، ساسان بابایی کفاکی1بهاره سهرابی سراج

 

 ات تهران، گروه جنگلداری، تهرانواحد علوم و تحقيق اسالمی،، دانشگاه آزاد جنگلداری دکتری 5
 ات تهران، گروه جنگلداری، تهراناسالمی، واحد علوم و تحقيق آزاددانشگاه  یار،استاد 2

 رانیتهران، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،يسازمان تحقها و مراتع کشور،  دانشيار پژوهش، مؤسسۀ تحقيقات جنگل 9

 (29/1/5931تاریخ پذیرش:  ؛21/51/5934 )تاریخ دریافت:

 

 چکیده

شناسایی  و رود یمشمار  به زاگرس های جنگل ۀتهدیدکنند عوامل از (Loranthus europaeus)انگلی موخور  نيمه ۀگون

واقع  منجل کوه ۀشد حفاظت منطقۀاست. حائز اهميت  جنگلی یها عرصهمدیریت در  منظور بهبه آن آلوده  یها عرصه

 در هكتاار،  93باا مسااحت   نشادن   ساازی  پاا   متفاوت و یها شدت با موخور گيرچشم حضور دليل به ن ایالمدر استا

 ۀاناداز باا  ی ا مااهواره موخاور، تواویر    یبناد  طبقاه  منظور به. شدانتخاب  نمونه برای بررسی عنوان به رویشگاه زاگرس

 اتپا  از تواحيح   ان بلاوط تهياه شاد.   و پا  از خاز   5943 اواخر آبانمربوط به  Worldview 2 کممكانی  کيتفك

اصلی در سطح وارث باا   یها مؤلفهآناليز و شاخص تفاوت گياهی نرمال شده توویر با استفاده از و رادیومتری، هندسی 

 پاارامتر ترین همسایه )باا   یکنزد Kهای  یتمالگورواقعيت زمينی،  ۀنقط 952 سپ  با ی شد.بند قطعه 23عدد مقياس 

K ردار پشتيبان متفاوت(، ماشين ب(  با پاارامترC  متفااوت)    براسااس  (تعاداد درخات متفااوت    باا )و جنگال تواادفی 

 درصاد،  5/41 همساایه  تارین  نزدیاک  Kکلای   صحت. شدمقایسه  شكلی و طيفی ویژگی 54 با و شیءپایه یبند طبقه

جهات  د درصا  3/32 کلای  صاحت  باا  تواادفی   جنگال  تیا درنها و درصاد  4/43 کلی صحت با پشتيبان بردار ماشين

 یهاا  تمیالگاور در باين   آماد.  دسات  باه سالم، آلودگی کم، متوسط و شادید   ۀطبقآلودگی جنگل به چهار  یبند طبقه

آلاودگی   متفااوت  یهاا  شادت شناسایی  برایرا  یبند طبقه نیتر مناسبدرخت  5111توادفی با   جنگل شده، مقایسه

و تكنياک   Worldview 2با تواویر  زاگرس  منطقۀدر خور موشناسایی ، آمده دست بهبا توجه به نتایج داد.  ارائه جنگل

 است. ریپذ امكانپایه  ءشی

 .Worldview 2، موخور، شیءپایه یبند طبقهایالم، جنگل توادفی،  :کلیدی یها واژه
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 و هدفمقدمه 

 یهاا  ساتم ياکوس نیتار  مهام  از زاگرس یها جنگل

 شاارایط تغيياار اخياار یهااا سااال در اساات کااه ایااران

 سااایر کنااار در آن، از ناشاای اماادهایپي و اکولوژیااک

 تحات  را آن جنگلای  اکوسيساتم  موجاود،  های چالش

 .است داده قرار و در معرض تهدید ريتأث

 ایاران  غارب  بلاوط  هاای  جنگل خشكيدگی پدیدۀ

 کشااور، غرباای هااای اسااتان برخاای در وقااو  از پاا 

 بخاش  دیادن  آسايب  باه  و یافتاه   سرعت گساترش  به

 اسات  شاده  منجر لوطب جنگلی های رویشگاه از بزرگی

از طرفی تهدید جدی  .(5931)پورمجتبی و همكاران، 

 دهاۀ  است که طی موخور انگلی نيمه گونۀ حضوردیگر 

 از یا پااره  در یاا هاا   سرشااخه  خشاكيدگی  سبب اخير

 )ناصری است شده درخت کل خشكيدگیباعث  مواقع

 انگل نيمه گياه این پایش بنابراین؛ (5943همكاران،  و

 .رسد یم ظرن به ضروری

 علمااای باااا ناااام موخاااور انگلااای نيماااه گيااااه

Loranthus europaeus Jacq.  گياااهی  ۀسلساالاز

 جان   ،Loranthaceae ۀخاانواد  ،Santalalesۀ راست

sp.  Loranthus سی نام انگليو باYellow Mistletoe 

است. جن  موخور در سراسر دنيا پاراکنش داشاته و   

 زمرک و رقش وبدر جن Loranthus europaeus ۀگون

 هاااایی از آسااايا گساااترش دارد    ا و بخاااشاروپااا

(Watson and Dallwitz, 1992) .علاات  بااه موخااور

. ایان  اسات  کنناده  خزانو انگلی  نيمهداشتن سبزینه، 

شكل قاشا    به های چرمی، گوشتی و دارای برگ گونه

و درشت است و در داخل آن  زردآن گرد،  ۀميو بوده و

 (.5943مظفریان، ) ارددبذرهای بسيار چسبناکی قرار 

 فنولاوژی  و اکولاوژی  درباارۀ  که ژوهشگرانی پ جمله از

 باه  تاوان  مای  ناد ا هکرد بررسی موخور انگلی نيمه گونۀ

 Kumbasli et al. (2011) ،(5944) عزیزی و کاووسی

 ایاان همااۀکاارد،  اشاااره Gebauer et al. (2012)و 

 ميزباان  باه  گيااه  این یرسان بيآس از حاکی تحقيقات

 .استخود 

محققان زیادی با استفاده از فن سانجش  از طرفی 

ياين  و تع هاا  یماريباز دور به شناسایی، پایش آفات و 

باه   توان یمن جمله که از آ اند پرداختهسالمت جنگل 

  و (5931كاران )اااااااو همبرازمناااااد تحقيقاااااات 

Gairola and Rocchini (2013)  .اساتفاده   اشاره کارد

 یا ماااهوارهتوااویر  یبنااد طبقااهجدیااد  یهااا روشاز 

ساانجش از دور  ۀعرصاااسااتقبال محققااان بااا هماواره  

بااه  تااوان یماا آنهااا ۀاز جملاا کااه اسااتمواجااه بااوده 

 اشااره داشات   یبناد  طبقاه  براییادگيری  یها نيماش

(Huang et al. 2006) . نیا ا ینيماشا  یريادگیا هدف 

هاا   داده شیو با افازا  جیتدر بهبتواند  الگوریتماست که 

 کنااد دايااپ نظاار مااورد ۀفاايوظر د یتريشااب یبااازده

(Dietterich, 1998). نااين اسااتفاده از تكنيااک همچ

 دهاد  یماجازه محققان پایه به  پيكسلجای  بهایه پءیش

که از سایر خووصيات توویر همچاون بافات و شاكل    

 .(Stumpfa and Kerlea, 2011) بيشتری ببرناد بهرۀ 

 شایءپایه که با اساتفاده از تكنياک   محققانی از جمله 

تهياۀ نقشاۀ   قدام به شناساایی درختاان در جنگال و    ا

رفيعيااان و همكاااران  بااه تااوان یماا انااد دهکاار اراضاای

اشاره  Rodriguez-Galiano et al. (2012)و  (5935)

بااا توجااه بااه مشخوااات گياااه در ایاان تحقياا   کاارد.

اساتفاده   ۀيفرض ،ميزبان ۀیپاموخور بر روی  انگلی نيمه

ماشاين یاادگيری    یهاا  تمیالگورو  شیءپایهاز تكنيک 

آلاودگی در   یبناد  طبقاه  بارای . از طرفای  شدبررسی 

باه  تعليمای و واقعيات زمينای     هداد یا ماهوارهتوویر 

سالم، آلودگی کم، متوسط و زیاد، براساس  ۀطبقچهار 

تاج ميزبان، برای  ۀشد اشغالموخور و حجم  ۀیپاتعداد 

که به کال تااج تعمايم     شدهر پایه یک نقطه استفاده 

پایااه  پيكساالبنااابراین اسااتفاده از تكنيااک  .دداده شاا

در  ،با توجه باه مارور مناابع    .ديرس ینمنظر  بهمناسب 

 ۀدادباا اساتفاده از    انگلی نيمهشناسایی گياهان  زمينۀ

بناابراین   ؛ی تحقيقای انجاام نپذیرفتاه اسات    ا ماهواره

 شاادت شناساااییامكاان   بررساای هادف ایاان تحقيا   

مختلا    یهاا  تمیالگاور  از اساتفاده  باا جنگل  آلودگی

مناسب  تكنيکمعرفی با  ی کها گونه به ؛است هیءپایش

 گوناۀ  ایان  پاایش  منظاور  باه آلودگی  یبند طبقه برای
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 کمتار  زمان و هزینه باو  تر عيوس سطوح در انگلی نيمه

را  مباتال  های جنگل درمناسب  حمایتی اقداماتبتوان 

 .کردو اجرا  یزیر برنامه

 

 ها مواد و روش

 منطقه یمعرف

مااورد آماااربرداری بااا مختوااات طااول    منطقااۀ

متاار و عاارض  9391424تااا  9323414ی یياااجغراف

متاار در سيسااتم   443243تااا  444319 جغرافيااایی

متاار  5431تااا  5424و  94در زون  UTMتوااویری 

هكتاااری  93. ایاان منطقااه سااتارتفااا  از سااطح دریا

موخور بر روی درختاان   انگلی نيمهگونۀ دليل حضور  به

منااابع ادارۀ توسااط ، متفاااوت یهااا شاادتبااا  ميزبااان

در رویشااگاه تحقياا   منطقااۀ. شاادانتخاااب  طبيعاای

 شاارقی ۀدامناادر  و ایاالم  شاامال شهرسااتان ،زاگارس 

 شاكل ) کوه منجل واقع شده است ۀشد حفاظت منطقۀ

 (.ال ، ب 5

 منطقۀ تحقيا   در اخير های دهه موخور طی گونۀ

 درختااان باارودار  بااا اغلااب اساات و داشااته حضااور

(Quercus brantii Lindl. )بارگ   پهن درختان سایر و

( .Pistacia sp) بناه  ،(.Amygdalus sp) بادام همچون

. در (2 شااكل ) ( همزیسااتی دارد .Acer sp) افاارا و

در هاای زراعای    این گياه باه باا    ۀهای اخير حمل سال

 شاده  گازارش  نياز های فارس، اصفهان و کرمان  استان

 .است

  
 ب  ال   

 )ب( تحقي  منطقۀ)ال (،  یا ماهوارهایالم و فریم توویر  استان -5 شكل
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 ميزبان یۀپا روی بر موخور استقرار ۀنحو -2 شكل

 

 یا ماهوارهتصویر 
 (Wv 2)از مااااهوارۀ  شاااده تواااویر اساااتفاده 

Worldveiw 2  محادودۀ  543241ۀ پاروژ ، با شامارۀ ،

، باا فرمات   UTMشمالی در سيساتم تواویر    94زون 

BSQ( 5943 آبان 29) 2151 نوامبر 54 ، اخذشده در

ی بلاوط  هاا  هیا پامعادل زمان خزان و تغيير رنگ برگ 

عدم خازان موخاور    حال نيدرعميزبان و  ۀیپاعنوان  به

تاوان باه    یما تهيه شد. از سایر مشخوات این تواویر  

متار در   ساانتی  44اندازۀ تفكيک مكانی پانكروماتياک  

ندبانادی  نادیر و اندازۀ تفكيک مكاانی تواویر چ   نقطۀ

 نادیر با هشت باند اشااره کارد کاه    نقطۀمتر در  41/5

قارار   5آن را در زمرۀ تواویر با اندازۀ تفكيک مكانی کم

 دهد. یم

 یا ماهوارهتصویر  پردازش شیپ

دليل کوهستانی بودن منطقه و قارار گارفتن آن    به

یی ناشای  جاا  جابهدر حاشيۀ فریم توویر اصلی، پدیدۀ 

 شود؛ بناابراین تواحيح   یمد تشدی 2بلندی5از پستی و

هندساای ضااروری اساات. در ایاان پااژوهش از نقشااۀ   

 NWرقومی منطقاه باه شامارۀ     5:21111توپوگرافی 

9برای ایجاد مادل رقاومی ارتفاا      12132
(DEM)  و

 15انتخاب نقاط کنترل زمينی استفاده شد. با انتخاب 

GCPنقطااۀ 
NCCو اسااتفاده از روش انطباااق   4

1
و  

NNی مجدد بردار نمونه
، توویر پانكروماتيک اورتو باا  4

 X=0.11, Y=0.01دهام پيكسال )   خطای کمتر از یک

RMS  تواحيح شااد. ساپ  از توااویر پانكروماتيااک ) 

تواااویر  Pansharpenningشاااده جهااات  تواااحيح

و در نهایاات توااویر چناادطيفی  چناادطيفی اسااتفاده

و  GCP نقطۀ 41 انتخاب مشابه توویر پانكروماتيک با

 ,RMS X=0.07دهام پيكسال )   با خطای کمتر از یک

Y=0.12)       توحيح شاد. همچناين تواویر ماورد نظار

باارای بررساای خطاهااای رادیااومتریكی از نظاار وجااود 

ی جاافتاده ها كسليپخطاهایی مانند خطوط جاافتاده، 

 یا نوارنوارشدگی بازبينی شد.

 تهیۀ مناطق تعلیمی و واقعیت زمینی

 34در منطقۀ مورد مطالعه،  جنگلپ  از پيمایش 

پایاه   244نقطه مرباوط باه زماين، جااده و صاخره و      

درخت، هر پایه یک نقطه )با توجه به تاراکم درختاان   

الگاوی   عناوان  باه درصد(  51تودۀ مورد بررسی حدود 

 اساتفاده  صورت توادفی با مشخوات طيفی طبقات به

انتخااب شاد.    (GS15 مدل RTK GNSS) 3DGPSاز

ی هاا  گوناه ها دليل اینكه تن در زمينۀ پوشش گياهی به

یربرداری دارای باارگ توااوبلااوط و موخااور در زمااان 

پوشش گياهی معرفی شدند. از طرفای   عنوان بهبودند، 

ی ساالم  ها هیپای جنگل به چهار طبقه، بند طبقهبرای 

، %(21تاا   5)آلودگی بين  و آلوده با شدت آلودگی کم

 
1
 High Resolution (HR) 

2
 Relief Displacement 

3
 Digital Elevation Model 

4
 Ground Control Point 

5
 Normalized Cross Correlation Matching Method 

6
 Nearest Neighbor Resampling 

7
 Differential Global Positioning System 
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)بيشاتر  و زیاد درصد(  11تا  24)آلودگی بين متوسط 

نيز مشخص شدند. برای ارزیابی صاحت   درصد( 15از 

درخات   هیپا 952شده نيز مختوات  یبند طبقهتوویر 

درخات یاک نقطاه( در چهاار طبقاه جهات        ۀیپا)هر 

 DGPSاز  اساتفاده  صورت توادفی با واقعيت زمينی به

(RTK GNSS مدل GS15 ) (.9برداشت شد )شكل 

 

 سالم، ۀپای ۀطبقزمينی در چهار  تيواقعموقعيت  -9شكل 

، متوسط (درصد 21تا  5آلودگی بين کم )آلودگی 

 (درصد 15)بيشتر از و زیاد ( درصد 11تا  24)آلودگی بين 

 باااارای محاساااابۀ مناسااااب بااااودن نقاااااط   

 ,Jeffries-Matusitaنموناااه تعليمااای از آزماااون  

Transformed Divergence   اسااتفاده شااد. در ایاان

محاسابه   جفات  جفات  صاورت  باه آزمون نقاط انتخابی 

يرناد و  متغ 2. اعداد این آزماون باين صافر تاا     شود می

معنای مناسب باودن   باشند به تر کینزد 2هرچه به عدد 

منظاور   باه  باودن  نامناسب ایمعن به یک از کمتر و اعداد

ی است. در این پاژوهش اعاداد   بند طبقهورود به فرایند 

پاذیری   ياک تفكو کمتارین   3/5تاا   1/5از  آمده دست به

پاذیری باين    يکتفكو بيشترین  بين زمين و نقاط سالم

 آلودگی زیاد و سالم بوده است. نقاطی با

1ی تصویربند قطعه
 

از دو مرحلااۀ اصاالی تشااكيل  شاایءپایهی بنااد طبقااه

ی تواویر اسات کاه    بناد  قطعاه ؛ مرحلاۀ نخسات،   شود یم

و ساپ    کناد  یما ادغام  هم باقطعه  صورت بهرا  ها كسليپ

 گيرد. یمانجام  (ها كسليپ قطعات )نه تک ۀیپای بر بند طبقه

نوعی روش ادغاام ناواحی    2ی چندمقياسبند قطعه
است که فرایند ادغام را از یک پيكسل شارو  کارده و   

یا قطعۀ تواویری موجاود    ها كسليپپی  در پی صورت به

 (.Benz et al. 2004) کند یمرا ادغام 

چگونگی همگن بودن یاا نااهمگن    یناهمگن اريمع

. کند یممقياس بررسی بودن قطعه را در الگوریتم چند

ترکيبی از مشخواات طيفای و    عنوان بهمعيار همگنی 

. شاود  یما قطعاۀ کاندیاد ادغاام، اعماال      دوشكلی هر 
ی طيفای و  ها رنگانحراف معيار  ۀیپاهمگنی رنگی بر 

همگناای شااكلی براساااس انحااراف معيااار یااک شااكل 

 است. 4یا نرم 9متراکم

ی الگااوریتم هااا مشخوااه نیتاار مهاامیكاای از 

 اساااااات.  1پااااااارامتر مقياااااااساس چناااااادمقي

et al. (2010) Dragut   براساااس تغيياارات واریااان

در  هااا كسااليپو  هااا قطعااهدر هنگااام ادغااام  4محلاای

کردناد کاه باا     چندمقياس روشی را عرضه یبند قطعه
ی را بارآورد  بند قطعهمقياس مناسب برای  توان یمآن 

 رافزا نرمهمراه  extension عنوان به نظر موردکرد. ابزار 

eCognition   تحت عناوانESP
توساعه داده شاده و    3

. اساس این روش ایان اسات کاه اگار     شود یماستفاده 

صورت بگيارد،   جن  همادغام بين دو پيكسل یا قطعۀ 

روند تغييرات واریان  محلی نزولی خواهاد باود، ولای    

، جان   همغيار  قطعاۀ در هنگام ادغام دو پيكسال یاا   
در واقاع نار     واریان  محلی افزایش خواهاد داشات.  

ROC-LVواریان  محلی که باا   تغييرات
ی نامگاذار  4

 
1
 Segmentation 

2
 Multi-resolution (Multi Scale) 

3
 Compactness 

4
 Smoothness 

5
 Scale Parameter 

6
 Local Variance 

7
 Estimation of Scale Parameter 

8
 Rate of Change- Local Variance 
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دهندۀ درست یا نادرست بودن ادغام است.  شده، نشان

یی را کاه  ها اسيمقنقاط یا  توان یمدر نمودار ذکرشده 

ROC-LV  و  تاار کوچااکآن در زمااان ادغااام قطعااات

ناگهانی افزایش  طور بهتشكيل قطعات در سطح جدید 

ی مناساب انتخااب کارد.    هاا  اسيا قم عناوان  باه یافته 

 نیتر مناسبنشان داده شده  4که در شكل  گونه همان

، 91، 23، 25 مطالعاه،  برای قطعات در ایان  ها اسيمق
 و 33، 39، 35 43، 41 ،34 ،39، 43 ،14 ،15 ،49

 است. بوده 511

مراتبای وجاود    ، وابستگی سلساله ها اسيمقدر بين 

ر ایااان (. دLackner and Conway, 2008دارد )

هماواره محااط در    5تار  کوچاک ، قطعات مراتب سلسله

هساتند. باه ایان معناا کاه در       2قطعات سطوح بااتتر 

قطعۀ موخاور   ليتشكجهت  23تحقي  حاضر مقياس 

ساطح وارث و مقيااس    عنوان بهدر تاج درخت ميزبان 

 عناوان  باه برای جداساازی تااج درختاان و زماين      15

 داده شدصورت چشمی مناسب تشخيص  سطح والد به

با اساتفاده   (. در سطح والد و وارث1و شكل  5)جدول 

ی باه  دها  وزنبيشاترین   Wv 2 از خووصيات باندهای

دليال   باه  5باندهای زرد، قرمز، لبه قرمز و مادون قرمز 

ی بند قطعه ارائۀی بيشتر از پوشش گياهی و ریرپذيتأث

 داده شد. تر مناسب

 

 52توویر یبند قطعهياس بهينه در برای تعيين عدد مق ROC-LVپالت  -4 شكل

 

 ی توویر در سطح والد و وارثبند قطعه برایضرایب طيفی، شكل و مقياس  -5جدول 

 مقياس 4باند  3باند  4باند  1باند  4باند  9باند  2باند  5باند  يرمتغ
ضریب 

 شكل

ضریب 

 فشردگی

 1/1 5/1 15 5 9 2 9 2 5 5 1 والد

 3/1 9/1 23 5 4 9 4 9 5 5 1 وارث

 2 قرمز مادون: 4، باند 5 قرمز مادون: 3ند قرمز، بالبه : 4: قرمز، باند 1: زرد، باند 4: سبز، باند 9: آبی، باند 2: ساحلی، باند 5باند 
 

 

 
1
 Sublevel and Subobject 

2
 Superlevel and Superobject 
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 لداو                                               وارث                                        

 111ر در سطح والد و وارث با بزرگنمایی ی توویبند قطعه -1شكل 

 

 1طبقات مراتب سلسله

 ی، طراحای سيساتم  یمراتبا  سلسلهمنظور از مدل 

 طبقاات ی بناد  طبقهدر  تأخرتقدم و قانونمند است که 

نحوی هدایت کناد کاه کمتارین اغتشااش را در      را به

جهات تشاخيص و     ینباد . پدید آورد یبند طبقهنتایج 

ی ساالم  هاا  هیپا غيرگياهی،ی پوشش گياهی و جداساز

 یهاا  شادت  باا  ی آلاوده هاا  هیا پااز آلوده و همچناين  

 طبقات مراتب سلسلهصورت  به 1شكل مطاب   متفاوت

در سطح والد جداسازی قطعات گيااهی از   تعری  شد.

تاااج  یبنااد طبقااهتنهااا  ،غيرگياااهی و در سااطح وارث

 درختان انجام پذیرفت.

 

 طبقات مراتب سلسله -4شكل 

 
1
 Class Hierarchy 

شده بررای ورود بره فراینرد     استفادهی ها یژگیو

 یبند طبقه

ی تواویر و اساتخراج قطعاات در    بند قطعهپ  از 

ی طيفی، هندسای  ها یژگیواز  توان یمسطوح مختل  

و در  شاایءپایهی بنااد طبقااهو بااافتی قطعااات باارای  

استفاده  صورت تدریجی ماشين یادگيری به ها تمیالگور

اسابات، از  کرد. شایان ذکر است که بارای کااهش مح  

ی هاا  یژگا یوشاد و از   نظار  صرف ها یژگیوتوليد تمام 

متوسط مقادیر طيفای یاک   ) Meanپرکاربرد همچون 

(، هاای داخال هار قطعاه     باند از مقادیر طيفی پيكسل

Brightness (     متوسط مقاادیر طيفای تماام بانادها از

 (،هااای داخاال هاار قطعااه   مقااادیر طيفاای پيكساال 

Intensity (HIS) Hue Saturation (یفضااا لیتبااد 

ی گيااااهی(، هاااا شااااخص) NDVI و EVIی(، رنگااا

Asymmetry (    عاادم تقااارن هاار قطعااه نساابت بااه

 Brightness/ Maximum difference(، خاااودش

 (، جهااات تشاااخيص پوشاااش گيااااهی و خاااا    )

Maximum difference ( حداکثر اختالف بين دو زوج

تقارن هار قطعاه   ) Roundness( و باند اصلی 4باند از 

 ( اسااااتفاده شااااد  سااااطح نساااابت بااااه یااااک 

(Huete et al. 2002; Eckert, 2012.) 
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 یبند طبقهی ها تمیلگورا

 K ی سااه الگااوریتم، الگااوریتم بنااد طبقااهباارای 

 باردار  ماشين ، الگوریتم5(KNN) همسایه ترین نزدیک

9تواادفی   جنگال  و الگوریتم2(SVM) پشتيبان
(RF) 

 استفاده شد.

 (KNN) همسایه ترین نزدیک K الگوریتم

 طيفای  شباهت براساس همسایه ترین نزدیک روش

 ها قطعه نزدیكی شود. می ریزی پایهطبقه  هم های قطعه

 چنادطيفی  فضای در آنها بين فاصلۀ محاسبۀ براساس

 بنادی،  طبقاه  ناو   ایان  در در واقاع . شاود  مای  برآورد

( K) مشخوای  تعداد بين در را اکثریت ی را کها طبقه

 قطعۀ به دارد ظرن مورد قطعۀ حول معلوم های قطعه از

طاور   باه  K مقدار تعيين برای. دهند می نسبت مجهول

  ایان   باه . شاود  مای  اساتفاده  فاصاله  پاارامتر  از معمول

 حول در طبقه کدام حضور که شود می مشخص ترتيب

ۀ طبقا  باه  قطعاه  در نهایت. است تر قوی مجهول قطعۀ

کاه   Kمقادار   .شاود  می متعل  فراوانی بيشترین دارای

 ريتأثی بند طبقه، بر صحت شود یمتعيين توسط کاربر 

 (.5935مستقيم دارد )فاطمی و رضایی، 

 (SVM) پشتیبان بردار ماشین الگوریتم

در  را مختلا   های طبقه پشتيبان، بردار های ماشين

 هام  از بيشترین مرز دارایابرصفحۀ  ی باا ماهوارهتوویر 

 تاااابرصاافحه  فاصاالۀ ماارز، از منظااور. کننااد یماا جاادا

در کاربردهاای  . اسات  طارفين  در هاا  نمونه رینت نزدیک

4، کرنلSVMسنجش از دوری 
RBF  عملكارد  1علات  باه

. در ایان کرنال   شاود  یما استفاده  گسترده طور بهخوب 

ید بررسای شاود.   با  Cو  گاما دو پارامتر مستقيم،طور  به

. دهاد  یما  نشاان  را تعليمای  دادۀ یک ريتأثپارامتر گاما 

تعداد  Kو   گاما معادل اندازۀ پارامتر معمولطور  به

 
1
 K Nearest Neighbor  

2
 Support Vector Machine 

3
Random Forest  

4
 Radial Basis Function 

5
 Thematic layer 

 C پارامتر .ی استبند طبقهی مورد استفاده در ها یژگیو

 نمونۀ حضور اجازۀ گيری يمتوم سطح در کند یم تالش

 (.Dibike et al. 2001) ندهد را اشتباه تعليمی

 (RF) تصادفی  جنگل الگوریتم

 هاای  روش جدیادترین  از توادفی، جنگل الگوریتم

 ساال  در Breiman توساط  که است توویر بندی طبقه

 شاااد ابااادا  Bagging روش توساااعه باااا و 2115

(Breiman, 2003 .)باا  آن اصالی  تفاوت Bagging در 

 یاک  سااختن  هنگاام . اسات  تواادفی  ویژگی انتخاب

 انتخااب  از گاام  هر در توادفی جنگل توميم، درخت

 صاورت  باه  را هاا  ویژگای  از ای مجموعاه انشعاب ابتادا  

 انادازۀ  باه  باید ها درخت کند. تعداد می خابانت توادفی

  شااود ثاباات یااا پایاادار خطااا ناار  تااا باشااد کااافی

(Jin, 2012.)  دلياال انتخاااب   توااادفی بااه  جنگاال

زیرمجموعۀ توادفی برای توليد هار درخات تواميم،    

  کناااد یماااتاااری را تهياااه  ی منعطااا بناااد طبقاااه

(Zhou, 2012.) 

 

 نتایج

رختاان  که هادف ایان تحقيا  شناساایی د     ازآنجا

آلوده از سالم و تعيين شدت آلودگی است، در تماامی  

ی تنهاا در  بناد  طبقاه شده بارای   ی استفادهها تمیالگور

سطح وارث ارزیابی از طری  جدول خطا انجام گرفات  

ی زماين از  جداسازو نيازی به ارزیابی سطح والد یعنی 

اول و  یها از مؤلفه یاز طرف پوشش گياهی ح  نشد.

یا باند فرعی جهات   1ن تیۀ موضوعیعنوا به PCAدوم 

حاد آساتانه بارای    عنوان  به NDVIو ی بهتر بند طبقه

استفاده شاد.   تشخيص زمين و سایه از پوشش گياهی

از  توليدشاده،  یبناد  نقشاۀ طبقاه   صحت ارزیابی برای

مختلا    طبقاۀ  چهاار  برای زمينی واقعيت نقطۀ 952

 .استفاده شد سالم، دارای آلودگی کم، متوسط و شدید

و تعااداد درخاات  C ،Kدر ایاان تحقياا  مقاادار عاادد 

 1تاا   5صورت اعداد صحيح مقایساه شادند. اعاداد     به

اعداد  و Kجهت پارامتر  4تا  5، اعداد Cجهت پارامتر 
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جهت پارامتر تعاداد   5111و  5111، 111، 511، 11

انتخاب اعاداد   ها تمیالگوردرخت بررسی شدند. در این 

افزایشای در صاحت    تا جایی صورت گرفت کاه دیگار  

 ی مشاهده نشد.بند طبقه

بيشترین صحت مرباوط باه عادد     KNNدر روش 

K ،روشدر ی سه SVM یبناد  طبقاه  نیتار  ، مناساب 

، دو و در آخر پارامتر تعداد درخت Cمربوط به پارامتر 

 ارائاه را  هاا  یبند طبقهبهترین  RFدر الگوریتم  5111

 (.2دادند )جدول 

با  RFبه الگوریتم  ، جدول خطا مربوط9در جدول 

ی و در بند طبقهبه عنوان بهترین  5111تعداد درخت 

 ،Ommission یخطااااااادرصااااااد  4جاااااادول 

 يدکنناده و کااربر  تول، صاحت    Commissionیخطاا 

 شده است. ارائه

 RFو  KNN ،SVMکلی و ضریب کاپا در الگوریتم  صحت -2جدول 

 ضریب کاپا صحت کلی عدد مناسب پارامتر الگوریتم

KNN K 9 1434/41 4111/1 

SVM C 2 9321/43 4911/1 

RF 3111/1 3239/32 5111 تعداد درخت 

 های معلوم، يكسلپشده به جمع کل  یبند طبقههای صحيح  يكسلپصحت کلی: نسبت 

 ی کامالً توادفیبند طبقهی نسبت به یک بند طبقه صحت ضریب کاپا: 

 

 به درصد 5111درخت  الگوریتم جنگل توادفی با تعدادجدول خطا  -9جدول 

 کل آلودگی زیاد آلودگی متوسط آلودگی کم سالم کالس

 23/23 12/5 92/5 53/4 13/35 سالم

 32/24 19/9 49/2 14/39 45/9 آلودگی کم

 13/21 12/5 42/39 34/2 45/2 آلودگی متوسط

 22/22 34/39 49/2 1 45/2 آلودگی زیاد

 511 511 511 511 511 کل

 

 يدکننده و کاربرتول صحت،  Commissionیخطا ، Ommissionیطاخدرصد  -4جدول 

 کاربر صحت يدکنندهتول صحت Ommission Commission کالس

 49/39 13/35 53/4 49/4 سالم

 14/31 14/39 44/3 34/4 آلودگی کم

 42/39 42/39 14/4 14/4 آلودگی متوسط

 34/39 34/39 14/4 14/4 آلودگی زیاد

 شده است(،  یبند طبقهی دیگر ها است ولی جزو کالس موردنظرکه در واقعيت، مربوط به کالس  هایی يكسلپرصد )د Ommissionخطای 

 شده است(، یبند طبقهولی جزو آن کالس  ،نيست موردنظرکه در واقعيت، مربوط به کالس  هایی يكسلپ)درصد  Commissionخطای 

 یک کالس( و  های يكسلپه مجمو  شده ب یبند طبقهصحيح  های يكسلپ)نسبت  5کاربرصحت 

 واقعيت زمينی(. نقشۀمربوط به یک کالس خاص در  های يكسلپ یبند طبقه صحت) 2يدکنندهتول صحت

 
1
 User Accuracy 

2
 Producer’s Accuracy 
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منااط  ساالم و آلاوده را در     یبناد  طبقاه  3شكل 

نشاان   RF یبناد  طبقاه باا اساتفاده از    تحقي  منطقۀ

 های دهد. در این شكل بيشترین آلودگی در قسمت یم

وجاود دارد.  منطقه غرب و جنوب شرقی  شرق، شمال

کاه مشاخص اسات بيشاترین آلاودگی در       طاور  همان

 دارند. یتر متراکمکه تاج  ی استیها قسمت

 

 5111 جنگل توادفی و تعداد درخت الگوریتم با نهایی یبند طبقه نقشۀ -3 شكل

 

 بحث

تفكياک  اندازۀ با  یا ماهوارهتوویر وهش در این پژ

پا  از   کميک مكانی كتفاندازۀ بيت و  55رادیومتری 

Pansharpening دلياال تفكيااک مناسااب مكااانی   بااه

توانسات نتاایج    اورتاو  هندسی همچنين انجام توحيح

 یبناد  طبقاه  جهت .ارائه دهد یبند طبقهبرای  دلخواه

 کاه   ازآنجاا اساتفاده شاد.    شایءپایه ویر از تكنيک تو

قطعااات حاصاال از  ۀیااپاباار  شاایءپایه یبنااد طبقااه

ساتوار اسات، خطاای ایجادشاده در ایان      ا یبند قطعه

؛ اصاالح نخواهاد شاد    یبناد  طبقاه  ۀمرحله در مرحلا 

ایجادشاده توساط    ۀبنابراین اطمينان از صاحت قطعا  

رفيعياان و  ) صورت چشمی بسيار مهم اسات  کاربر و به

هام از نظار هندسای     یبناد  قطعاه  .(5935همكاران، 

( و هام از نظار   هاا  دهیپدباق دقي  مرز قطعات بر انط)

ومی )اختواص هر قطعه تنهاا بارای یاک طبقاه(     مفه

 یهااا روش(. Yu et al., 2006قابال ارزیااابی اسات )  

محققاانی  توساط   یبناد  قطعاه مختل  ارزیابی نتاایج  

بررسای   Hoover (1996)و  Zhang (1996)چاون  هم

روش ارزیابی، تفساير  ترین  بخش اطمينان، اما است  شده

 یناد ب قطعاه هاي  ناو     ۀجا ينتبناابراین  ؛ چشمی است
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د بااود، مگاار اینكااه از دیااد مفساار    هااپذیرفتااه نخوا

  ESP(.Baatz and Schape, 1999) باشاد  کننده یراض

امكاان شناساایی مناساب     ،در الگوریتم چناد مقيااس  

کاه در   گونه همان. دادارائه را  یبند قطعهدر  ها اسيمق

در بااين  ،اساات شااده  دادهنشااان  1و  4 هااای شااكل

تواویری   یها قطعه ديتولبرای  ها اسيمق نیتر مناسب

در ساطح وارث   15و  23صورت چشمی دو مقياس  به

با توجاه باه    یشكل ضرایب طيفی و و شدوالد انتخاب و 

 مراتاب  سلساله ایجااد   .شاد خووصيات بانادها انتخااب   

ل  از نظار ابعااد   مخت یها دهیپد، در تفكيک یبند قطعه

کاه   دهاد  یما باه مفسار امكاان     و نيز بسيار مهم است

 یبند طبقهطبقات کلی  ۀمحدودرا در  تر کوچکطبقات 

 یها هیپاتشخيص برای کند. در این تحقي  سطح وارث 

موخااور روی تاااج درخاات ميزبااان تشااكيل شااد تااا    

تنها در سطح تاج درختان که در سطح والاد   یبند طبقه

از باين بانادهای    بودند انجام پاذیرد.  شده جدااز زمين 

و  هاا  آبين عما   دليل استفاده در تعي به 5توویر، باند 

دهی باه   وزنبر پوشش گياهی وزن صفر و  نداشتن ريتأث

بار پوشاش سابز     یرگاذار يتأث با توجاه باه  باندها بقيۀ 

انتخااب   در ساطح وارث  در زمان تواویربرداری  موخور

باه   تواناد  یمدو پارامتر شكل و فشردگی در توویر شد. 

هموار کمک کند. از نظار کيفای، چناين     یها لبهحفظ 

 دارناد  شااخه از قطعات نامنظم و  دتريمفهتر و قطعاتی ب

(Benz et al., 2004     به هماين علات باه دو پاارامتر )

موخور و پایۀ شكل و فشردگی با توجه به کروی بودن 

بر طي  سبز، در سطح  ريتأثو  ها برگميزان فشردگی 

 ۀیاات(. 5داده شااد )جاادول  بيشااتری وارث ضااریب 

سااازی  آسااتانه عنااوان بااهتوانساات  NDVIموضااوعی 

جداسازی زمين و سایه از پوشش گياهی  برایمناسب 

اول و  هاای  مؤلفهاما ؛ ارائه دهد یتر مناسب یبند قطعه

 .ناادایجاااد نكرد یريتااأث یبنااد قطعااهدر  PCAدوم 

تعليمای براسااس هار     یهاا  دادهاستفاده از  فرض شيپ

 ۀمرحلااتااا در  شاادنقطااه در یااک قطعااه انتخاااب   

 ی اختالل ایجاد نشود.بند طبقه

و طيفای و هندسای   مناساب   یهاا  یژگیوانتخاب 

ماشاين   یها تمیالگور تدریجی به صورت به آنهامعرفی 

 یريچشامگ  صاورت  باه را  یبند طبقه صحتیادگيری 

 شاده  اساتفاده  یهاا  یژگا یوباا توجاه باه     افزایش داد.

 Mean ،Brightness،Intensity (HIS)  Hue همچون

Saturation ،EVI و NDVI و  هاار دو سااطح والااد در

در  Brightness/Max.diffو  Asymmetryوارث، 

در ساطح وارث   Roundnessو  Max.diffسطح والد و 

 ;Gong and Sasagawa, 2005) اساااتفاده شاااد

Eckert, 2012.) دو ویژگاای از  همچنااينSkewness 

)شااخص مارز    border index )چولگی بين بانادها( و 

 نافازایش ناداد  دليال   باه قطعات( نيز استفاده شد که 

حاذف   یبناد  طبقهتدریج از روند  به یبند طبقهصحت 

 شدند.

 یهااا تمیالگااوربااين  ۀساایمقادر در ایاان پااژوهش 

صااحت بااا  RF( RFو  KNN ،SVM)شااده  اسااتفاده

  تحقيقاات  درداشات.  بيشاتری  صحت درصد،  32/32

et al. (2012) Nitze  یبناااد طبقاااهدر خواااوص 

ت درخ یها تمیالگوربا استفاده از محووتت کشاورزی 

 وتوميم، ماشين باردار پشاتيبان و جنگال تواادفی     

Rodriguez-Galiano et al. (2012)  جهاااات

باا اساتفاده از الگاوریتم     کااربری اراضای   یبناد  طبقه

ن همانند نتيجه ای، بيشترین شباهت و جنگل توادفی

تری دارد يشا ب صحتالگوریتم جنگل توادفی  پژوهش

م در ساطح  این الگاوریت زیاد  یریپذ انعطافدليل  بهکه 

(. با توجه به جدول خطاا  2)جدول است  یريگ ميتوم

بيشترین خطا متعل  به قطعات سالم و کمترین خطاا  

)جادول   اسات  داده  ر در قطعات دارای آلودگی زیااد  

 منطقاۀ علات خازان درختاان     ممكن اسات باه  ( که 9

 یبناد  قطعاه باه زرد و   هاا  بارگ یا تغيير رنگ  تحقي 

طرفااای خطاااای  ازدرسااات تااااج ميزباااان باشاااد. نا

Ommission و Commission ز در قطعااات سااالم  نياا

و کااربر در قطعاات    يدکنناده تول صاحت  بوده وبيشتر 

کاه   (4دارای آلودگی زیاد بهتار باوده اسات )جادول     

و  شاایءپایهامكااان اسااتفاده از تكنيااک ۀ دهنااد نشااان

در تشخيص سطوح آلوده باه موخاور در    RFالگوریتم 
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 .استزاگرس  یها جنگل

بااا  ندتوانساات Heurich et al. (2010) اگرچااه

شايدگی  كشناساایی خ  ،شایءپایه استفاده از تكنياک  

 صاانوبر  خااوار چااوبحشااره حملااۀ درختااان باار اثاار 

(Ips typographus)  نارکی اذاکری  ورا شناسایی کنند

انادازۀ  ( با استفاده از توااویر باا   5932فالح شمسی ) و

ر خشكيدگی درختاان بلاوط د   نقشۀ ،کمتفكيک مكانی 

 ۀنا يزم درهي  تحقيقای   تاکنونتهيه کردند، زاگرس را 

 یا مااهواره از طری  توویر  انگلی نيمهشناسایی گياهان 

؛ صاورت نپذیرفتاه اسات   نقاط جهاان  دیگر در ایران یا 

؛ اسات  فارد  منحوربه ینوع به نتایج این پژوهش رو ازاین

 ایان تحقيا    یها افتهی ۀیپابر  شود یمپيشنهاد بنابراین 

در  زیااد ياک مكاانی   كبا قدرت تفتفاده از تواویر با اس و

و  تعليمای  یها داده ازاستفاده همچنين  و زمان مناسب

باا   این گياه مخرب یبند طبقهزمينی نسبت به  تيواقع

در  مبارزه باا آن  جهينت درو  شیءپایهاستفاده از تكنيک 

 اقدام شود.آلوده  یها جنگل دیگریا  زاگرس منطقۀکل 
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Abstract 
Yellow mistletoe (Loranthus europaeus) species is a semi-parasitic plant threatening the 

Zagros forests, hence idendification of infectious areas are important for its control and 

management. For this purpose, a forest patch ca 37 ha with different intensities of yellow 

mistletoe was selected in Ilam province. In order to classify the yellow mistletoe, worldview 2 

satellite image dated November 14, 2010 was used. After radiometric and geometric 

corrections, the image was segmented by NDVI and PCA as thematic layers with different 

band weights and 29 scale parameter. Different algorithms such as K Nearest Neighbor (with 

different K parameter), Support Vector Machine (with different C parameter), and Random 

Forest (with different number of trees) based on object-based approach with 18 spectral and 

shape features were then compared by using 312 ground truth points. The overal accuracy for 

K Nearest Neighbor, Support Vector Machine and Random Forest algorithm were obtained 

85.1%, 87.4% and 92.9%, respectively for infection classifaication into four categoreis (non, 

low, mediom and severe infections). Random Forest algorithm with 1000 trees was the best 

one in indentifying the various intensities of infections. It is concluded that identification of 

yellow mistletoe in Zagros by using worldview 2-satellite image and object-based 

classification is possible. 

Keywords: Ilam, Loranthus europaeus, Object-based Classification, Random Forest, 

Worldview 2. 
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