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 8 لندستهای دادهها با کاریصنوبر ۀنقشتهیۀ امکان  ارزیابی

 سرا(صومعه های تالش وموردی: شهرستان ۀ)مطالع
 

 

 2قاسم رنود و 3اسالم بنیاد، امیر2، رقیه ارژنگی چوبر*1صفتاصغر درویشعلی
 

 نشگاه تهرانمنابع طبيعی، دا ۀاستاد، دانشکد 9
 نابع طبيعی، دانشگاه تهرانم ۀکارشناس ارشد جنگلداری، دانشکد 2

 منابع طبيعی، دانشگاه گيالن ۀ، دانشکداستاد 3

 (8/3/9315؛ تاریخ پذیرش: 91/92/9311)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

سۀ  منققۀۀ صۀنربرکاری در    . شۀد  هۀا بررسۀی  در تهيۀ نقشۀۀ صۀنربرکاری   8تصاویر لندست قابليت  در تحقيق حاضر

عنران مناطق مررد مقالعۀ  انتاۀاش شۀدند. پۀنم مجمرعۀ  تصۀریر ا        ب  الناستان گي در سراهای تالش و صرمع شهر

های گياهی، تحليل ترليد شاخصهای  ب  روشتصاویر  همۀهای رویش و خزان انتااش شد.  های ماتلف در فصل  مان

های تعليمۀی   رن منظرر استاراج بهتر اطالعات بار سا ی شدند. با تهيۀ نمی اصلی، ادغام و تبدیل تسلدکپ ب هامؤلف 

انجۀام   تشۀاب  حۀداکرر   خۀرار می بندی تصاویر با استفاده ا   های باندی مناسب، طبق  در هر منقق  و تشکيل مجمرع 

ا   سۀرم  ۀو منققۀ آبۀاد و طۀرورود تۀالش ا  طریۀق پيمۀایش  مينۀی        . نقشۀ واقعيت  مينی برای مناطق حفۀ  گرفت

بنۀدی در محۀل    هۀای تعليمۀی، صۀحت طبقۀ      ا  مناسب بردن نمرن شد. برای اطمينان  تهي مرجرد  هنگامب های نقش 

. براساس نتایم در دو منققۀۀ  تصاویر انجام گرفت در سقح کلار یابی صحت  بندیطبق پس ا   و شد بررسیها  نمرن 

 ترتيبو ضریب کاپا ب  درصد 15صحت کلی حدود ، 9312و مرداد  9319 ، در دو تاریخ تيرآباد و طرورود تالش حف 

تيۀر مۀاه    سرا، بهترین نتيج  تنها در تاریخنشين صرمع دغنان و شيخ هفتحاصل شد. در منققۀ  91/0و  41/0رابر با ب

دست آمد. این در حالی است ک  نتایم ار یۀابی صۀحت    ب  13/0کاپای نسبتاً کم  درصد و 28/83 با صحت کلی 9319

با ترجۀ   برده است.  11/0و در دو منققۀ دیگر  81/0ق  حدود های تعليمی در تمام تصاویر در این منق در محل نمرن 

دارای قابليۀت مترسۀقی در تهيۀۀ نقشۀۀ      8کۀ  تصۀاویر لندسۀت    گفۀت  تران آمده در این تحقيق میدست بب  نتایم 

 .گيردتحقيقات تکميلی در این  مين  در شمال کشرر انجام  بایدتر این قابليت، . برای بيان دقيقستهاصنربرکاری

 .هاصنربرکاری ۀنقشهای رویش و خزان،  فصل ،8لندست  برآورد صحت، کلیدی: هایواژه
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 و هدف مقدمه

چنۀدان پایۀدار در   نۀ   ۀرشد جهانی جمعيت، ترسع

اهميۀت حفاتۀت ا    داده، جهان و تغييرات اقليمۀی ر  

جهۀان و ایۀران بۀار     را در  ویژه جنگلمنابع طبيعی ب 

محۀدودیت منۀابع    رج  بۀ  رو و با تاینساخت  است. ا 

نيا  رو افزون جامع  ب  چۀرش و   نيزجنگلی در ایران و 

هۀایی  کۀاری های آن، نگۀاه مسۀئرون بۀ  جنگل   فراورده

. در راسۀتای  شده استمتناسب با نيا  جامع  معقرف 

کۀاری در  های اخير اقدام بۀ  جنگل  اف، در ده این اهد

هۀا  کۀاری شده است کۀ  صۀنربر  کشرر  مناطق ماتلف

هۀای ماتلۀف   گرنۀ  ا  . هاسۀت ی ا  ایۀن فعاليۀت  باش

( با ترج  ب  رشد سۀریع و  .Populus spجنس صنربر )

می مناسۀب   یاد و همچنين شرایط اقلي ۀتردترليد  ی

نيۀا    تۀممين بۀرای  تران در نقاط ماتلفی ا  کشرر، می

ریزی و مدیریت برنام  ۀ. و ماستفاده کردچربی کشرر 

آگاهی دقيۀق ا   ن  مين ، صحيح و نيل ب  اهداف در ای

داشتن اطالعات کمی  ها وکاریوضعيت مرجرد صنربر

های مرجۀرد  و کيفی ا  آن، ا  جمل  سقح صنربرکاری

 .است

هۀا در کشۀرر و    با ترج  بۀ  پراکنۀدگی صۀنربرکاری   

اطالعۀات   ،هۀای شاصۀی  کۀاری همچنين وجرد صۀنربر 

. گسۀتردگی سۀقح   نيسۀت دقيقی ا  سقح آن در دست 

ی همۀراره ا   ، تنرع اقليمی و شرایط محيقمنابع طبيعی

هۀا بۀر پایۀۀ    در ار یابی ایۀن عرصۀ    کنندهعرامل محدود

آیۀد  مار مۀی شۀ های  مينۀی بۀ   گيریها و اندا هپيمایش

آوری ایۀن اطالعۀات   (. جمع9381)فر ادمهر و همکاران،

 ولۀی  اسۀت،  طریق کار ميۀدانی، دارای دقۀت  یۀادی    ا 

صۀفت و  )درویشاست  ۀ  یادمستلزم صرف وقت و هزین

هۀای سۀنجش ا  دوری   داده در مقابل (.9313همکاران،

اطالعۀات   قادرنۀد هۀای ار شمندشۀان   با ترج  ب  ویژگی

 و اجرایۀی  های ماتلۀف تحقيقۀاتی  را در  مين  باار شی

ع طبيعۀی در  هۀای مۀدیریت منۀاب   ارتقۀای فعاليۀت   برای

صۀحيح و کۀاربردی    ۀمنظرر استفاداختيار قرار دهند. ب 

ها، ابتدا بایۀد  ای و اطالعات حاصل ا  آنتصاویر ماهراره ا 

کۀ  ایۀن امۀر نيا منۀد      شۀرد یيد مصحت این اطالعات ت

اطالعات مررد نيۀا    تممينها در بررسی قابليت این داده

 .(9313صفت و همکاران، )درویش است

 ۀهای متعۀددی در  مينۀ  های اخير پژوهشدر ده 

نۀابع جنگلۀی و   بنۀدی م نقشۀ ، تفکيۀو و طبقۀ     ۀتهي

در ایۀران   های سنجش ا  دوراساس دادهبر جنگلیيرغ

؛ 9313)عليپۀۀرر و همکۀۀاران،  اسۀۀت  گرفتۀۀ انجۀۀام 

؛ لقيفۀی و همکۀاران،   9312نۀژاد،   اده و نيومير ایی

( امۀا  9380؛ ماجانی، 9381ده، پررشکرری ال  ؛9389

تنهۀا نتۀایم دو   هۀا  صۀنربرکاری  ۀنقشۀ  ۀتهيۀ   مينۀدر 

و همکۀاران  صۀفت  درویۀش . اسۀت  تحقيق منتشر شده

 هۀۀۀۀۀای قابليۀۀۀۀۀت تصۀۀۀۀۀاویر سۀۀۀۀۀنجنده  (9313)

IRS-P6-LISSIII&IV  وTM  در تفکيۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀو

ن سرا در استان گيالهای شهرستان صرمع صنربرکاری

و  تحقيۀق  ۀدر منقق ک  ان دادندرا بررسی کردند و نش

 ۀنقشۀۀ ۀتهيۀۀاسۀۀتفاده، امکۀۀان  بۀۀا رویکۀۀرد مۀۀررد   

منظۀرر  بۀ   ک ای الع مقدر  .نداردها وجرد صنربرکاری

ها با استفاده ا  تصاویر سنجنده تهيۀ نقشۀ صنربرکاری

LISSIII شۀده  رتهای نظااستان گيالن با روش کل در

بسۀيار  یۀۀادی   ، قابليۀۀتگرفۀت نشۀده انجۀۀام  و نظۀارت 

جالۀب   . (Eslami and Zahedi, 2011)شۀد گۀزارش  

اینک  در خارج ا  کشرر نيۀز مقالعۀات  یۀادی در ایۀن     

 قابليۀت Heide (2002)  .اسۀت  نگرفتۀ  انجۀام   مينۀ   

ا  دو مققع  مانی تابستان و پایيز را  +ETMهای  داده

آمریکۀۀا بۀۀرای در در باۀۀش کۀۀرچکی ا  ایالۀۀت ایۀۀداهر 

هۀای صۀنربر خۀالص و آمياتۀ  ا  دیگۀر      تفکيو ترده

های کلی و و ب  صحت کرد های گياهی بررسیپرشش

رکزی هرا و آ مایشگاه مرسيد.  4/0درصد و  44 یکاپا

در دانشۀۀگاه ایالۀۀت ( 2009Sankey ,) 9فضۀۀای بۀۀریز

صۀنربر لۀر ان   گسۀتره  آیداهر با هدف ار یابی تغييرات 

سال  در جنگل ملۀی تارگۀ ، تصۀاویر     90در یو دورۀ 

کار برده است. را ب  5لندست  TM مانی سنجندۀ چند

ترکيبۀی  مۀانی ا  تصۀاویر     ۀدر این مقالع  دو مجمرع

و صۀحت کلۀی    شدهخزان استفاده های رویش و فصل

 
1 
Boise Center Aerospace Laboratory 
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شده ارائۀ   صنربر/غيرصنربر ترليدۀ درصد برای نقش 12

 هۀۀای داده يۀۀتقابل  در تحقيقۀۀی دیگۀۀر  .شۀۀده اسۀۀت 

هۀای  ترده دیگرها و برد در تفکيو صنربرکاریکرئيو

در سۀ  قسۀمت کرچۀو    جنگلی ا  اراضۀی کشۀاور ی   

پایۀ  بررسۀی   -ءتحليل شیوبا روش تجزی  کشرر ایتاليا

ایۀن   .(Giannetti and Canavesio, 2007)است  شده

های جۀران ا   نشان داد ک  تفکيو صنربرکاری تحقيق

دليل تداخل طيفی  یاد با تاش صنربر ب ها پدیده دیگر

 . پۀۀۀۀذیر نيسۀۀۀۀتهۀۀۀۀا امکۀۀۀۀانو دیگۀۀۀۀر پدیۀۀۀۀده

Bergen and Dronova (2007)  بررسۀی ترانۀایی     بۀ

 و تبيۀين الگۀری تۀۀرالی   در تفکيۀو  +ETM ۀسۀنجند 

هکتار صۀنربرکاری   1200های صنربر در بيش ا  ترده

 ،در ایۀن تحقيۀق  در شمال ميشيگان آمریکا پرداختند. 

مراتبۀی  بندی سلسل روش طبق پرشش صنربر ب  ۀنقش

 Oukrop (2010)شد.  درصد تهي  1/81با صحت کلی 

های صنربر لر ان بۀ  سۀ    بندی تردهو تيپ تفکيوب  

برگۀان،  لۀرط بۀا سۀر نی   دیۀده و ما سالم، آسيب ۀطبق

 +ETMهۀۀای گيۀۀری درختۀۀی و دادهروش تصۀۀميم  بۀۀ 

هۀای  پرداخت. نتایم نشان داد کۀ  بۀا اسۀتفاده ا  داده   

تۀران بۀ    کمکی شيب، جهت و اطالعات مدیریتی مۀی 

 91/0درصۀد و   89حۀدود   یکلی و ضریب کاپا صحت

 دست یافت.  

ش در راسۀۀۀتای تهيۀۀۀۀ نقشۀۀۀۀ   در ایۀۀۀن پۀۀۀژوه 

OLI ۀسنجند هایر، قابليت دادههای کشر یصنربرکار
9 

 ۀدر ارائۀ های رویش و خۀزان   ا  فصل 8ماهرارۀ لندست 

دسۀۀت آوردن گسۀۀترۀ   هۀۀای مناسۀۀب بۀۀرای بۀۀ   داده

ایۀن  ب . شدها، در غرش استان گيالن بررسی صنربرکاری

 مان ماتلۀف کۀ     پنمهای این سنجنده در منظرر داده

 مۀررد مقالعۀ  در ایۀن پۀژوهش را پرشۀش      ۀس  منققۀ 

ار یۀابی   شۀد و بنۀدی  شده طبق روش نظارتب  اند، داده

. اهميت تعيين راهکاری برای آن صررت پذیرفتصحت 

ای آن در ها و پۀایش دوره نگام صنربرکاریهۀ بنقش ۀتهي

تحقيۀق در ایۀن  مينۀ  کۀ      تعداد اندکی  اجرایو  ایران

 
1 
Operational Land Imager (OLI) 

تحقيقۀات   ۀاند، ادامۀ متناقضی هم ارائ  داده نتایم گاهی

 .باشدرا ضرورت میيق بنيادی دق

 

 هامواد و روش
 منطقۀ تحقیق

کۀاری )پرورشۀی(   ۀ طۀر  جنگل منقق در این تحقيق

هۀای  تۀالش و دو منققۀ  ا  طۀر    آباد(  جرکندان )حف 

هامی جنگل شفارود، شۀامل طۀر    کاری شرکت سجنگل

هرسۀۀتان تۀۀالش و طۀۀر    کۀۀاری طۀۀرورود در ش جنگل

را سۀ نشۀين در صۀرمع   دغنۀان و شۀيخ  جنگلکاری هفت

آبۀاد و طۀرورود    حفۀ   مناطق. (9)شکل  انتااش شدند

بۀر   ترسۀکا و سۀر نی  هۀای صۀنربر،   تالش شامل گرن 

هکتۀار شۀامل    250آباد بۀا مسۀاحت    حف  ۀمنقق. است

طۀۀر  جنگلکۀۀاری  هکتۀۀار صۀۀنربرکاری خۀۀالص و   10

هکتار  10، شامل حدود هکتار 100با مساحت طرورود 

دغنۀان و   ۀ هفت. منققستصنربرکاری آميات  با ترسکا

 3818سۀرا در مجمۀرع حۀدود    نشۀين در صۀرمع   شيخ

هکتۀار کۀ     4/811. ا  این مساحت بالغ بۀر  استهکتار 

های خالص و آميات  با ترسکا در این  شامل صنربرکاری

 منقق  است، برای مقالع  انتااش شدند.

 مورد استفاده یها داده

، شۀۀامل 8تۀۀا  9در ایۀۀن تحقيۀۀق بانۀۀدهای طيفۀۀی 

 پۀنم بانۀد پانکروماتيۀو   قرمۀز و  مرئی، مادونباندهای 

 ۀمۀاهرار  OLI ۀهای ماتلۀف ا  سۀنجند  تصریر ا  فصل

و  31و ردیۀف   999گۀذر   ۀمربرط ب  شۀمار  8لندست 

ا آنجۀا کۀ  در    شۀد.  اسۀتفاده  L1Tسقح تصۀحيحات  

 مۀانی، امکۀان وجۀرد تصۀاویر     چنۀد استفاده ا  تصاویر 

یژه طی یۀو  وهای مررد نظر ب بدون ابر در تمام تاریخ

نظر ا  ميۀان تصۀاویر    وجرد نداشت، تصاویر مرردسال 

 (.9 انتاۀاش شۀدند )جۀدول    9311تا  9319های سال

در مقيۀاس   ترپۀرگرافی  ۀنقشۀ چهار بۀر  جدیۀدترین   

هۀای جۀاده و   منظۀرر اسۀتاراج ویۀ    يز ب ن 9:25000

 بررسی تقابق هندسی تصاویر استفاده شد.
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 ا  فصل رویش L8-OLI ۀسنجند 139RGBع  بر روی تصریر مناطق مررد مقالمرقعيت  -9 شکل

 

 و وضعيت پرشش گياهی منقق شده استفادهتاریخ تصاویر  -9جدول 

 ترضيحات تاریخ تصریر

 .انداوایل تير، پرشش درختی سبز است، مزارع تا ه کشت شده 9319تير  9

 .کنندع ب   رد شدن میاوایل مرداد، پرشش درختی سبز است، مزارع تا ه شرو 9319مرداد  2

 .انداواخر مرداد، پرشش درختی سبز است، بسياری ا  مزارع برداشت شده 9312مرداد  3

 .اندند، مزارع بدون پرشش گياهیها سبزبر بدون بر  و سر نی ۀکنند، درختان خزاندی 9313دی  1

 ک  ترسکا سبز شده است، رو های اول کشت مزارعالیه جرانۀ صنربرها با  شده در حاوایل اردیبهشت، تا  9311اردیبهشت  5
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 ینیزم تیواقع ۀنقش یۀته

منۀاطق   ۀکليۀ ،  مينیواقعيت  ۀۀ نقشمنظرر تهيب 

آبۀۀاد و طۀۀرورود   حفۀۀ منققۀۀۀ  دوصۀۀنربرکاری در 

دستی برداشت  GPSآنها با  ۀمحدود ۀو نقششناسایی 

 آباد، با ترج  ب  خالص بردن تۀردۀ  در منققۀ حف . شد

پنم سال، نقشۀ واقعيۀت  مينۀی    بيش ا ربر و سن صن

سال( و غيۀره  پنم  بيش ا در دو طبقۀ، صنربر خالص )

جاده و مسکرنی تهيۀ  شۀد. در   شامل ترسکا، شاليزار، 

منققۀ طرورود نيز ک  دارای تۀردۀ آمياتۀۀ صۀنربر و    

پنم سال است، نقشۀ واقعيت  مينۀی   بيش ا ترسکای 

پنم سال( و  بيش ا ا )ترسک-و طبق ، طبقۀ صنربردر د

طبقۀ غيره شامل شاليزار و آش )استار ماهی(، جاده و 

مسکرنی تهي  شد. نقشۀۀ واقعيۀت  مينۀی در منققۀۀ     

در  )منققۀ سۀرم( سرا نشين صرمع شيخدغنان و  هفت

پنم سال، صۀنربرکاری   بيش ا پنم طبق ، صنربرکاری 

 بۀيش ا   یصنربر و ترسۀکا  ۀپنم سال، آميات کمتر ا 

پنم سال و  کمتر ا و ترسکا ال و آميات  صنربر پنم س

هۀای  یو طبق  غيره شامل مناطق مسۀکرنی و  مۀين  

 تهي  شد.   هنگام مرجردهای ب  ا  نقش  کشاور ی

 پردازش و بارزسازی تصاویر

خقاهای رادیرمتری بر روی تصاویر ا  نظۀر وجۀرد   

. شۀدند بررسی  های تکراریپيکسلهای منفی و ار ش

شۀده ا   هۀای اسۀتاراج  دا ی نقشۀۀ جۀاده  انبا روی هم

های ترپۀرگرافی و تصۀاویر، ایۀن تصۀاویر ا  نظۀر      نقش 

شۀدند.   کنتۀرل تقابق هندسی با مناطق مررد مقالع  

ای بۀ   تصۀاویر مۀاهراره  با ترج  ب  اهداف این پژوهش، 

هۀای رنگۀی حقيقۀی و کۀا ش،     ترکيب ۀهای تهيروش

 شۀامل دو شۀاخص گيۀاهی    های گيۀاهی ترليد شاخص

گيۀۀاهی  ۀشۀۀدو شۀۀاخص تفۀۀاوت نرمۀۀال 9(SRنسۀۀبی )

(NDVI)بۀۀ  روش  2، ادغۀۀامInverse PCA تحليۀۀل ،

و  شۀده پۀردا ش   1و تبدیل تسلدکپ 3های اصلیمرلف 

همراه باندهای اصۀلی در فراینۀد   باندهای محاسباتی ب 

  .(2 )جدول بندی استفاده شدندطبق 

 9231های ماتلف ر هر مجمرعۀ تصریر در  ماند شدهباندهای اصلی و محاسباتی استفاده -2 جدول

 ترضيحات نرع باند باندهای مررد استفاده

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, BPan مجمرع  باندهای طيفی و باند پانکروماتيو سنجندۀ  اصلیOLI 

NDVI مصنرعی (NIR-R)/(NIR+R) 

SR مصنرعی NIR/R 

PCA1123467 4و  9و  1تا  9های اصلی باندهای مؤلف مؤلفۀ اول حاصل ا  تحليل  مصنرعی 

PCA11234 1تا  9های اصلی باندهای مؤلفۀ اول حاصل ا  تحليل مؤلف  مصنرعی 

PCA167 4و  9های اصلی باندهای مؤلفۀ اول حاصل ا  تحليل مؤلف  مصنرعی 

Fus1,2,3,4,5,6,7B1 - B7 حاصل ا  ادغام باند  4تا  9باندهای  مصنرعیPan ی اصلیدر باندها 

Greenness باند سبزینگی حاصل ا  تبدیل تسلدکپ مصنرعی 

Brightness باند روشنایی حاصل ا  تبدیل تسلدکپ مصنرعی 

Fus1B1 - B7  حاصل ا  ادغام با جایگزینی باند  4تا  9: باندPAN  جای مؤلفۀ اول حاصل ا  بPCA  حاصل ا   4تا  9= باندPansharpening 

 

 
1
 Simple Ratio Index (SR) 

2
 Fusion 

3
 Principal Component Analysis (PCA) 

4
 Tasseled Cap Transform (TCT) 
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 صحت  یابیارزو  ریتصاوبندی  طبقه

بۀا ترجۀ  بۀ      9الگرریتم پرکۀاربرد حۀداکرر تشۀاب    

، 9313صۀفت و همکۀاران،   درویۀش مقالعات پيشين )

بنۀۀدی  طبقۀۀ  اجۀۀرای( بۀۀرای 9389، عبۀۀدیو  شۀۀتایی

 تصاویر انتااش شد.  

مهمۀی در درسۀتی    تۀمیير های تعليمی ک  نمرن  آنجاا 

بتۀدا  شده دارند، جۀا دارد ا های نظارتبندینتایم طبق 

های ماتلۀف و  های تعليمی کالس مناسب بردن نمرن 

ایۀن منظۀرر،   شرد. ب پذیری عملی آنها بررسی تفکيو

اسۀۀتفاده ا  معيۀۀار واگرایۀۀی  عۀۀالوه بۀۀر روش متۀۀداول

هۀا،  پۀذیری نمرنۀ   بۀرای بررسۀی تفکيۀو    2شدهتبدیل

ها فقط در محۀل ققعۀات نمرنۀ  بۀا     بندیق بحاصل ط

نۀران واقعيۀت  مينۀی    عهۀای تعليمۀی بۀ    خرد نمرنۀ  

. بۀرای  پۀذیرفت  صۀررت و بۀرآورد صۀحت    شد مقایس 

های ماتلف بۀا  بندیبرآورد صحت نهایی، حاصل طبق 

هۀای  ا تشۀکيل جۀدول  های  مينی مقایس  و بۀ واقعيت

ی حۀذف و  کلی، کاپۀا، خقاهۀا   خقا، معيارهای صحت

(. البت  با ترجۀ   5تا  3 هایاضاف  محاسب  شد )جدول

هۀا،  های ماتلف در جرار صۀنربرکاری ب  وجرد کاربری

های ها متناسب با نقش بندیهای حاصل ا  طبق نقش 

 سا ی شدند.واقعيت  مينی یکپارچ 

 92های تعليمی بندی در محل نمرن  طبق  صحت -3 جدول

 کاپا تاریخ منقق 

 آباد تالش حف 

 1190/0 9319تير 

 1880/0 9319مرداد 

 1811/0 9312مرداد 

 1188/0 9313دی 

 1411/0 9311اردیبهشت 

 طرورود تالش

 1151/0 9319تير 

 1141/0 9319مرداد 

 1814/0 9312داد مر

 1452/0 9313دی 

 0000/9 9311اردیبهشت ماه 

 سرانشين صرمع دغنان و شيخ هفت

 8119/0 9319تير ماه 

 - 9319مرداد ماه 

 8119/0 9312مرداد ماه 

 1352/0 9313دی ماه 

 8119/0 9311اردیبهشت ماه 

 

 

 
1
Maximum Likelihood 

2
Transformed Divergence 
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 آباد تالش منققۀ حف  درهای ماتلف  ترین مجمرعۀ باندی در  مان ار یابی صحت در مناسب نتایم -1 جدول

 کاپا صحت کلی% مجمرعۀ باند انتاابی تاریخ

 PCA1123467  +PCA167 23/19 412/0 هفت باند اصلی +  9319تير 

 NDVI  +Greenness  +PCA167 24/11 934/0+  هفت باند اصلی 9319مرداد 

 419/0 22/19 هفت باند اصلی 9312مرداد 

 NDVI 81/13 951/0هفت باند اصلی +  9313دی 

 Fus1B1-B7 51/11 989/0 9311اردیبهشت 

 

 منققۀ طرورود تالش درهای ماتلف  ترین مجمرعۀ باندی در  مان نتایم ار یابی صحت در مناسب -5جدول 

 کاپا کلی%  صحت مجمرعۀ باند انتاابی یختار

 Fus2B1-B7 98/11 910/0 9319تير 

 Fus2B1-B7 33/15 949/0 9319مرداد 

 Fus3B1-B7 +NDVI 80/15 914/0 9312مرداد 

 Fus4B1-B7 +NDVI 51/19 528/0 9313دی 

 Fus1B1-B7 +NDVI 80/11 952/0 9311اردیبهشت 
 

 سرا  نشين صرمع  دغنان و شيخ هفتمنققۀ  درهای ماتلف  ترین مجمرعۀ باندی در  مان اسبنتایم ار یابی صحت در من -9جدول

 کاپا صحت% مجمرع  باند انتاابی تاریخ

 139/0 28/83 هفت باند اصلی 9319تير 

 ---- ------ ------------ 9319مرداد 

 109/0 89/41 هفت باند اصلی 9312مرداد 

 139/0 91/80 هفت باند اصلی 9313دی 

 310/0 02/48 هفت باند اصلی 9311اردیبهشت 

 

 نتایج

هۀۀای  ایۀۀن تحقيۀۀق بۀۀا هۀۀدف بررسۀۀی قابليۀۀت داده

 ۀنقشۀۀ ۀتهيۀۀدر هۀۀای ماتلۀۀف  در  مۀۀان 8ت لندسۀۀ

 .گرفتدر باشی ا  استان گيالن انجام  ها،صنربرکاری

ر کيفيت رادیرمتری و تقۀابق  ها ا  نظبررسی این داده

نقشۀۀ   .ی را نشۀان نۀداد  گرنۀ  ناهنجۀار  ، هۀي  هندسی

 ۀبۀۀرداری کليۀۀا  طریۀۀق شناسۀۀایی و نقشۀۀ  واقعيۀۀت 

 هۀای و نقشۀ   هۀا ایۀن نقشۀ   ها تهي  شۀد.  صنربرکاری

گانۀ  روی  در منۀاطق سۀ   های تعليمۀی  پراکنش نمرن 

 2های در شکلترتيب ب ای فصل رویش تصریر ماهراره

باندهای اصۀلی و   ۀمجمرع نمایش داده شده است. 3 و

در نيۀز  هۀای ماتلۀف    در  مان شدهاستفادهتی محاسبا

 درج شده است. 2جدول 

منۀاطق بۀا    ۀای در همۀ بندی تصاویر مۀاهراره  طبق 

 .گرفۀت انجۀام   خرار ميۀو حۀداکرر تشۀاب    استفاده ا  

پۀذیری عملۀی   نتيج  بررسی مناسب بۀردن و تفکيۀو  
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حاصۀۀل ۀهۀۀای تعليمۀۀی کۀۀ  ا  طریۀۀق مقایس  نمرنۀۀ 

تعليمۀی بۀا نقشۀ      هۀای ها در محۀل نمرنۀ   بندی طبق 

دسۀت  بۀ   (عنران واقعيت  مينیب )های تعليمی نمرن 

کسۀۀب  در پۀۀی درج شۀۀده اسۀۀت. 3در جۀۀدول  ،آمۀۀده

هۀای تعليمۀی،   در محل نمرنۀ  های خيلی خرش صحت

 ۀو براسۀاس نقشۀ  منۀاطق  صحت در سقح کۀل همۀ    

های آن در جدولک  نتایم  گرفتانجام  واقعيت  مينی

 ورده شده است.آ 9تا  1

 

 

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

 نشين دغنان و شيخ هفت ۀمنقق چپ: طرورود تالش، ۀآباد تالش، وسط: منقق حف  ۀراست: منقق
 

 

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

 نشين دغنان و شيخ هفت ۀمنقق چپ: طرورود تالش، ۀآباد تالش، وسط: منقق حف  ۀققراست: من
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 بحث
هۀای  وردهابا ترج  ب  مصرف رو ب  رشد چرش و فر

هۀای   چنين ارائۀ طۀر  آن و کمبرد منابع جنگلی و هم

هۀا،  بۀرداری ا  جنگۀل  ماتلف مبنی بر ممنرعيت بهره

ویژه ها ب ارینيا  ب  مقالعات گسترده در  مينۀ جنگلک

صۀنربر و   ۀگرنۀ  طۀرر خۀا   و ب با هدف  راعت چرش 

  مينۀ  شرد. در ایۀن  شدت احساس میگسترش آن ب 

هۀا  در اختيار داشتن آمار دقيقی ا  سۀقح صۀنربرکاری  

ملی صۀنربر ایۀران    ۀهای اصلی کميتیکی ا  نيا مندی

ق در تحقيۀ . اسۀت ن  مينۀ   هۀا در ایۀ  ریزیبرای برنام 

های ا   مان 8تصاویر لندست ابليت قحاضر تالش شد 

سۀ  منققۀۀ   در  هۀا در تهيۀ نقشۀ صۀنربرکاری ماتلف 

ی تالش هاصنربرکاری در استان گيالن و در شهرستان

هکتۀار،   35/9025وسۀعت  سرا، در مجمرع ب و صرمع 

ک  ا  نظر وضۀعيت آمياتگۀی تۀرده متفۀاوت بردنۀد،      

هۀای  ها و فصۀل  مانهای استفاده ا  داده شرد.بررسی 

 صررت وجردکند تا در این امکان را فراهم می ماتلف

نهۀا  ، تفکيۀو آ های منققۀ  بين گرن تفاوت فنرلرژیو 

 بهتر صررت گيرد.  

نتایم ار یابی صحت تصاویر در مقایس  بۀا واقعيۀت   

صۀحت   مقۀدار  ، مينی در هر س  منققۀ مررد مقالعۀ  

اسۀاس  ، امۀا نتۀایم بر  دهد کلی قابل قبرلی را نشان می

 یۀادی بۀا   نيست و فاصلۀ پذیرفتنی ار کاپا چندان معي

د. استفاده ا  باندهای محاسباتی حاصل صحت کلی دار

بنۀدی  ا  بار سا ی نيز تنها در بعضی مرارد نتایم طبق 

 د.را اندکی بهبرد باشي

نتۀۀایم ار یۀۀابی صۀۀحت تصۀۀاویر در دو منققۀۀۀ     

آباد و طرورود تالش، صحت کلی قابۀل قبۀرلی را    حف 

هۀا در هۀر   ۀ نقشۀ سقح  یر کشت صۀنربرکاری در تهي

صۀحت در هۀر دو    بيشترینداد.  ارائ پنم  مان تصاویر 

، حۀدود  9312 مۀرداد و  9319 تيرمنقق  در دو تاریخ 

یب کاپۀا  حاصل شد، اما نتایم مربرط ب  ضر درصد 15

در  91/0آبۀۀاد و  در حفۀۀ  41/0در ایۀن دو منققۀۀ  بۀا   

صحت کلی نشان  را نسبت ب   یادی اختالفطرورود، 

دهد. ایۀن در حۀالی اسۀت کۀ  در ار یۀابی صۀحت       می

قق  ضریب کاپا در هۀر  های تعليمی در هر دو من نمرن 

کۀ  خۀرد    اسۀت دست آمده ب  11/0شده دو  مان  کر

. بۀا ترجۀ    های تعليمی استانتااش خرش نمرن بيانگر 

ای اتفۀاقی در  ه ب  اینک  در محاسبۀ ضریب کاپا، ترافق

ها ب  طبقات، ا  نتایم حاصۀل حۀذف   لاختصا  پيکس

ایۀن دو منققۀ  در   کرد کۀ  در   تران بيانشرد، میمی

هۀای  ا  صحت کلی در ایر ترافۀق  درصد 25-30حدود 

دسۀت آمۀده   شده، ب ها با طبقات تعييناتفاقی پيکسل

با ترج  ب  نتایم خرش کاپا در ار یۀابی   نکت است. این 

شی ا  کۀم بۀردن   تراند ناهای تعليمی، می صحت نمرن 

 کۀ  ، چراهای تعليمی باشد های نمرن پيکسلتعداد کل 

و تنرع طيفۀی  یۀاد در فراصۀل     کمبا ترج  ب  گسترۀ 

های  هایی ا  این مناطق، در انتااش نمرن کم در باش

 وجرد داشت  است.هایی تعليمی محدودیت

سۀرا  نشۀين صۀرمع   دغنان و شۀيخ  هفتدر منققۀ 

بنۀدی نتۀایم    ا  طبقۀ   ر حاصۀل ار یابی صۀحت تصۀاوی  

ایۀن منققۀ  نيۀز    امۀا در   باشی را ارائۀ  نۀداد،  رضایت

بۀا صۀحت    9319تيۀر   بهترین نتيج  مربرط ب  تۀاریخ 

 کۀ  در حۀالی  است. 13/0و کاپای   درصد 28/83 کلی

هۀای تعليمۀی در    نتایم ار یابی صحت در محل نمرنۀ  

پۀایين  . است 81/0 بيش ا مام تصاویر این منقق  در ت

 تران ب صحت در این منقق  را می تایم ار یابیبردن ن

ققعۀۀات و  متنۀرع و پراکنۀده   وجۀرد طبقۀات پرششۀی   

نسبتاً کرچو صۀنربرکاری در آن نسۀبت داد. طبقۀات    

پرششۀۀی متنۀۀرع و پراکنۀۀده کۀۀ  مر هۀۀای مشۀۀتر    

کننۀد  نسبت  یادی را در ارتباط بۀا هۀم ایجۀاد مۀی     ب 

هۀای مالۀرط در مۀر  مشۀتر       پيکسۀل  سبب ایجۀاد 

شرند. بنۀابراین بۀا بۀرو  چنۀين     ها در تصریر مییدهپد

هایی ک  ب  خقا ب  طبقات دیگۀر  اتفاقی تعداد پيکسل

 شرد.یابند بيشتر میاختصا  می

در ماتریس خقۀای حاصۀل ا  ار یۀابی صۀحت در     

صحت کلی را ارائۀ  داده   بيشترینک   9319تير تاریخ 

هۀۀایی ا  یۀۀو طبقۀۀ  کۀۀ  در  اسۀۀت، وجۀۀرد پيکسۀۀل 

. ایۀن  آشکار اسۀت اند بندی شده ای دیگر طبق ه  کالس

دليل تشاب  با تۀاش طيفۀی بۀين    ب  ممکن استنتيج  
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کۀان تفکيۀو   طبقات پرششی در این منقق  باشۀد. ام 

صۀررت خۀالص و آمياتۀ  بۀا     چهار طبقۀ صنربر ک  ب 

پنم سال در نظۀر   کمتر ا ا  پنم سال و  بيشترسکا و 

بر  ، سر نیطبقۀ غيره ک  شامل مزرع  گرفت  شده و

و جاده و مسکرنی است، با وجرد تشاب  با تاش طيفۀی  

 یابد.کاهش می

دست آمده در این مقالع  با ترج  بۀ  نۀرع   ب نتایم 

طبقات پرششی هر منققۀ  و بۀا وجۀرد بهبۀرد نتۀایم      

ار یابی صحت تصاویر، تا حدودی مشاب  نتایم تحقيۀق  

. در نتۀۀایم ( اسۀۀت9313) صۀۀفت و همکۀۀاراندرویۀۀش

منققۀ  بۀرای   ر سرم تحقيق مۀذکرر کۀ  سۀ   یر   اهکار

مقالعۀۀ  تعيۀۀين شۀۀدند، نتۀۀایم ار یۀۀابی صۀۀحت در    

طبقۀۀ صۀنربر     یۀاد  یرمنققۀ اول با ترج  بۀ  تۀراکم   

منققۀ دیگۀر بهتۀر   پنم سال نسبت ب  دو  یر بيشتر ا 

بر های صۀنر . این در حالی است ک  در تردهار یابی شد

پرشۀش تۀرده    دليل تراکم انۀد ، با تۀاش تۀاج   جران ب 

-تحت تمیير با تاش خا  و پرشش علفی کف قرار مۀی 

شۀرد. در   پۀذیر نمۀی  ا امکۀان هگيرد و تفکيو این ترده

ر وجۀرد  تهای صنربر مسن و متراکمترده های ک حالت

یابۀد   هۀا افۀزایش مۀی   آندارند، امکۀان ترفيۀق تفکيۀو    

نتایم تحقيق فۀر   (. 9313صفت و همکاران، )درویش

نتایم تنها پۀژوهش دیگۀری کۀ  در     و مقالع  حاضر با

 Eslami) گرفتۀ  استان گيالن انجۀام  در سقح وسيع 

and Zahedi, 2011 )کۀل  هۀای  صۀنربرکاری  ۀنقشۀ  و

درصۀد ارائۀ  داده اسۀت     10استان را با صحت حۀدود  

تران واقعيت کامال در تضاد است. دليل این تضاد را می

یۀن  شده دانست. اای و انتاابی تحقيق یاد مينی نقق 

هۀای حاصۀل   بۀردن ترافۀق  اتفاقیتراند مرجب نکت  می

 Heideباشد. البت  نتایم تحقيق حاضر مشاب  تحقيۀق  

دليل صنربرکاری را ب  ۀاست ک  نترانست نقش (2002)

هۀای مجۀاور بۀا صۀحت     تشاب  طيفی صنربر بۀا پدیۀده  

 .کندتهي   خربی

آمۀده بۀرای   دسۀت با ترج  ب  نتایم صحت کلی بۀ  

هۀای ماتلۀف در   بندی در  مان ا  طبق  تصاویر حاصل

 ،8بيان کرد کۀ  تصۀاویر لندسۀت    تران این تحقيق می

 .دارنۀد هۀا  قابليت مترسقی در تهيۀ نقشۀ صۀنربرکاری 

رد تصۀۀاویر در سۀۀ  منققۀۀۀ مۀۀر ۀنتۀۀایم حاصۀۀل ا  همۀۀ

ن نتایم همراره ، اما بهتریمقالع  تقریباً نزدیو هم برد

 9319تيۀر  تۀاریخ  ویژه در تصاویر در فصل رویش و ب 

بز اسۀت  پرشش درختی س ،دست آمد. در این تاریخ ب 

 در نتيجۀ  و  و پۀرآش هسۀتند    شۀده و مزارع تا ه کشت

  شۀده منجۀر  تفاوت با تاش طيفی آنها ب  بهبۀرد نتۀایم   

شۀده در ایۀران و   منتشرتحقيقۀات  انۀد   است. نتایم 

منظۀرر  تحقيقۀات بيشۀتر و تکميلۀی بۀ     ، اجرای جهان

ملۀی   ۀن برای پاسخ بۀ  نيۀا  کميتۀ   کسب نتایم مقمئ

هۀا بۀ    صۀنربرکاری  ۀنقشۀ  ۀتهي  مينۀصنربر ایران در 

 .  باشدضرورت میای را های ماهرارهکمو داده
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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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