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 چکیده
ایم. رو بودههای اخیر با آن روبههای زاگرس یکی از مشکالتی است که در سالبحران زوال یا خشکیدگی درختان بلوط در جنگل

این پژوهش  دفه ها به پدیده خشکیدگی است.بندی شدت ابتالی جنگلتهیه نقشه مناطق مبتال و طبقه مدیریت این بحران،اولین گام در 
 برعالوه در استان لرستان است. های بلوط ایرانیدر تهیه نقشه خشکیدگی توده 8ماهواره لندست  OLIهای سنجنده بررسی قابلیت داده

های حاصل از های گیاهی مناسب و مؤلفهشاخص ،OLIمتری سنجنده  15شده با باند پانکروماتیک  باندهای اصلی و باندهای ادغام
قطعه  150تعداد  منظور ایجاد نقشه واقعیت زمینی،به های اصلی نیز با استفاده از باندهای اصلی و ادغام شده، ایجاد شدند.تحلیل مؤلفه

ر حداکث های حداقل فاصله از میانگین،ها به روش نظارت شده و با استفاده از الگوریتمهبندی دادطبقه .شد مربعی در منطقه پیاده نمونه
ها ها، این کالسهپذیری کم بین برخی از کالسهدلیل تفکیکاحتمال و شبکه عصبی مصنوعی در ابتدا با پنج کالسه خشکیدگی انجام شد. به

صحت  باالترین انجام شد. )سالم، خشکیده(ه خشکیدگی و درنهایت با دو کالسه بندی در گام دوم با سه کالسبا هم ادغام شدند و طبقه
و با دو  64/0درصد و  75 برابر، با سه کالسه خشکیدگی 43/0درصد و  53 برابرترتیب و ضریب کاپا با پنج کالسه خشکیدگی به

دست به نتایج دست آمد.شبکه عصبی مصنوعی بهبا استفاده از باندهای ادغام شده و روش  71/0درصد و  91 برابرکالسه خشکیدگی 
های در تفکیک مناطق سالم و خشکیده و قابلیت کم تا متوسط آن در تفکیک شدت OLIهای سنجنده بیانگر کارایی باالی دادهآمده 

 مختلف زوال بلوط است. 
 

 .های زاگرسزمینی، جنگلبندی، واقعیت های گیاهی، طبقه، شاخصOLIسنجنده  : زوال بلوط،های کليدیواژه

 

 مقدمه

 جنگلی هایرویشگاه ترینهای زاگرس که جزو وسیعجنگل
محیطی بسیاری روند با مشکالت زیستشمار میبهکشور 

عنوان یکی از موضوعاتی که این روزها بهرو هستند. روبه
 ،های زاگرس شناخته شدهجنگل محیطیمهمترین تهدید زیست

هر روزه بر که  بلوط است انزوال یا خشکیدگی درخت بحران
. خشکیدگی و زوال جنگل منجر به شودمی وسعت آن افزوده

های در دههشود. وری جنگل میکاهش محسوس میزان بهره
های شدیدی استرس هم خوردن تعادل محیطی، بر دلیلگذشته به

زمینه برای و  شده واردهای زاگرس جنگلبه درختان بلوط 
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 Fallah& فراهم شده است ) های ثانویهظهور آفات و بیماری

Haidari, 2018 .)از مناطق  یو کامل قیدر حال حاضر، نقشه دق
به  است. نشده تهیهزاگرس  یهاجنگل یبلوط برا درگیر زوال

ی بندی شدت ابتالهمین دلیل تهیه نقشه مناطق مبتال و طبقه
ها به پدیده خشکیدگی یا زوال بلوط، اولین گام در جنگل

جنگل کمک  رانیمدرود و به شمار میها بهمدیریت این جنگل
اولویت اقدامات حمایتی را در این مناطق قرار دهند کند تا یم
(2015 et al., Jones .) های مواجه مکانی توده موقعیتتشخیص

العبور دلیل وسعت زیاد، صعببهبا خشکیدگی از طریق پیمایش 
ت بردار اسبر و هزینهبودن و شرایط فیزیوگرافی منطقه، زمان

(2007 et al.,Falah Shamsi, 2012; Wang  &Mahdavi ). 
مطالعات زیادی در رابطه با تهیه نقشه گستره مناطق مبتال رو نیااز

ده انجام شسنجش از دور  یفناوربه خشکیدگی با استفاده از 
 Falah  &2016; Mahdavi  et al.,Gooshbor) است

et Mohammed, 2017; Wang  &Shamsi, 2012; Stone 

2007 al., .) خشکیدگی و ریزش برگ درختان در مناطق تنش و
ر اث نی. ااثرگذار استسبز  اهانیگ یفیبازتاب ط یروآلوده 

 کیطول موج مادون قرمز نزدمیزان بازتاب در کاهش  صورتبه

(IRو افزا )و موج کوتاه  مرئیل موج در طوبازتاب  شی
(SWIR )2006 ) قابل مشاهده است; Accettura et al.,Cano 

2018 et al., .) نجش سبا توجه به تغییرات میزان بازتاب، فناوری
و تهیه نقشه  مطالعه یبرا یفردبهمنحصرفرصت از دور 

 ی ماهوارهفیطچند سنجنده دهد.یارائه مدیده های آسیبجنگل
 یجمله باندهااز مناسب یفیط توان تفکیک لیدلبه 8 لندست

موج کوتاه مادون قرمز ( و NIR) نزدیک ، مادون قرمزمرئی یفیط
(SWIRبه )استفاده  سنجش سالمت جنگل یبرا یاطور گسترده

 et Barreda -2012; Sangüesa et al.,Townsend) شده است

2014 al., .)ها تنها تفکیک و شناسایی در بیشتر این پژوهش
دیده مدنظر بوده است و تنها در موارد محدودی مناطق آسیب

 et al.,Tian ) بندی میزان شدت آسیب نیز انجام شده استطبقه

2012 et al.,2010; Townsend  .) یبندو طبقه یسازیکمالبته 
پایش کارآمدتر سالمت تواند منجر به یم خشکیدگیشدت 
 شناساییمنظور در این پژوهش به . بنابراینشود جنگل

 های بلوط در بخشی از استان لرستان برایتوده خشکیدگی
فناوری سنجش از دور از این پدیده در این مناطق، ثر ؤپایش م

 استفاده شده است. 8ماهواره لندست   OLIهای سنجنده دادهو 
 

 
 (OLI سنجنده RGB543ای منطقه )ترکيب رنگي مطالعه در ایران، استان لرستان و روی تصویر ماهواره موقعيت منطقه مورد -1شکل 

  ایماهواره تصاویر
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 هامواد و روش
 مطالعه مورد منطقه

هکتار، در  2622منطقه مورد بررسی با مساحت      
چشمه در سیاه های روستایشهرستان کوهدشت در جنگل

استان لرستان واقع شده است. محدوده جغرافیایی منطقه 
شمالی، بین طول  38در زون  UTMبراساس سامانه مختصات 

تا  3721493متر شرقی و عرض  723071تا  717157
( و دارای اقلیم 1متر شمالی قرار دارد )شکل  3728637

 2/405خشک با متوسط میانگین بارندگی ساالنه نیمه
 Lindlمتر است. گونه غالب در این جنگل، بلوط ایرانی )میلی

Quercus brantiiزاد در اینورت شاخهص( است که بیشتر به 
اساس بازدید میدانی، زالزالک ها وجود دارد. برجنگل

(crataegus spp. گالبی وحشی ،)(.Pyrus spp) کیکم ،
(Acer cineracens)  و بنه(Pistacia atlantica) نیز به 

ها های درختی همراه در ترکیب این جنگلعنوان گونه
منطقه مورد  شناسایی شدند. میزان انبوهی تاج پوشش در

 انبوه است.بررسی، تنک تا نیمه
 8ماهواره لندست   OLIتصاویر سنجنده مطالعه این در
باند طیفی با اندازه  7با  37 ردیف و 167 گذر به مربوط

( Panchromaticطیفی )متر و یک باند تک 30تفکیک مکانی 
برداری متری، مطابق با تاریخ نمونه 15با اندازه تفکیک 

برای  مطالعه مورد منطقه ( از1395هریور ماه میدانی )ش
 سازمان سایت های بلوط از طریقشناسایی خشکیدگی توده

 تهیه شد. آمریکا شناسیزمین
 

 های ميدانيآوری دادهجمع
در  های خشکیده،توده بررسی و شناسایی منظوربه

درصد با توجه به  .انجام شد یگردشجنگل 1395شهریورماه 
 ، شدت خشکیدگیمشاهده وضعیت ظاهری خشکیدگی تاج و

یدگی خشک طبقه سالم )فاقد خشکیدگی(، طبقه شامل پنج در
درصد،  25-50 درصد، خشکیدگی بین 25کمتر از 

 درصد 75درصد و خشکیدگی بیشتر از  50-75خشکیدگی 
(. با توجه به در  Haidari, 2018 &Fallahتفکیک شدند )

برای  این پژوهش نظر گرفتن پنج کالسه شدت خشکیدگی در
نمونه قطعه  30 یمکان یتموقعهر کالسه خشکیدگی، 

بنابراین در  .شدثبت  GPSبا استفاده از صورت تصادفی به
 متر( برداشت شد. 30×30) قطعه نمونه 150مجموع تعداد 

 
 ایپردازش تصاویر ماهوارهپيش

های گیاهی بر باندهای اصلی از طریق ایجاد شاخصعالوه
(indices Vegetationتجزیه مؤلفه ،)( های اصلیPrincipal 

Component Analysis (PCA ( و ادغام باندهاBand 

Fusion باندهای مصنوعی نیز برای افزایش احتمالی صحت ،)
امل پنج شاخص گیاهی ش بندی مورد استفاده قرار گرفت.طبقه

گیری از باندهای اصلی، در این پژوهش ترکیب خطی و نسبت
 باالیی قابلیتها شاخص این استفاده شد. 1ل به شرح جدو

برای پایش سالمت جنگل و بررسی خشکیدگی دارند 
(, 2015et al.Silva -2015; Rullán et al.,Jones .) 

 

 بندی در طبقه های گياهي استفاده شدهشاخص -1 جدول

 فرمول نام شاخص

NDVI (NIR-RED)/(NIR+RED) 
GNDVI (NIR-RED)/(NIR+GREEN) 

RVI (NIR/RED) 
SAVI NIR-RED

(NIR+RED+L)
×(1+L) 

NDWI  (NIR-SWIR)/(NIR+SWIR) 
 

RED ،باند قرمز :NIR :قرمز مادون باند ،GREENباند سبز :، SWIRباند مادون قرمز طول موج کوتاه :، L برای پوشش متوسط  5/0: ضریب ثابت(Huete, 1988) 
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سازی اطالعات چندین باند برای فشرده PCAاز تحلیل 
های طیفی مشابه به تعداد اجزای کمتر اصلی با ویژگی

 به دستیابی هدف ،اصلی مؤلفههای تبدیل دراستفاده شد. 
 دادهها واریانس میزان آها در که است مؤلفههای جدیدی

 تصاویر از حالت اولیه کمتر مؤلفهها بین وابستگی و بیشتر
های جدیدی با اطالعات کامل و با این کار مؤلفه .باشد

خالصه در اختیار داریم و تحلیل روی این تصاویر جدید، 
 et al.,Amer ) تر از تحلیل روی تصاویر اصلی استدقیق

ا کیک بدر این پژوهش تجزیه مؤلفه اصلی به تف(. 2009
و دو باند  استفاده از چهار باند مرئی و مادون قرمز نزدیک
های اول مادون قرمز طول موج کوتاه انجام شد و مؤلفه

عنوان باندهای ها بهحاصل از هریک از این تحلیل
 تحلیل استفاده شدند. ومصنوعی، در تجزیه

با باند  OLIمتری سنجنده  30طیفی ادغام باندهای چند
نیز برای  Gram Schmidtپانکروماتیک به روش متری  15

 دستیابی به نتایج بهتر مورد آزمون قرار گرفت.
 

 های تعليمي و ترکيب باندی مناسبانتخاب نمونه
درصد از قطعات نمونه هر کالسه  30در این پژوهش از 

مانده برای ارزیابی درصد باقی 70عنوان نمونه تعلیمی و به
که انتخاب باندهای با کارایی بیشتر آنجاییازاستفاده شد. 

بندی اهمیت زیادی دارد؛ در این در افزایش دقت طبقه
پذیری واگرایی تبدیل شده پژوهش با توجه به معیار تفکیک

(Transformed Divergence ،و همبستگی بین باندها )
 et al.,Adams  ;1995) بهترین ترکیب باندی انتخاب شد

2011 et al.,2010; Li  al.,et Gambarova  .) در این
شود بیان می 2000پذیری از صفر تا معیار، نسبت تفکیک

های پذیری و تداخل شدید نمونهکه صفر برابر عدم تفکیک
 1900تا  1700پذیری ضعیف، تفکیک 1700تعلیمی، زیر 

دهنده تفکیک کامل نشان 2000پذیری خوب و تفکیک
 .( t al.,eGambarova 2010) ها استکالس

 
 بندیطبقه

شده شامل بندی نظارتهای مختلف طبقهالگوریتم

 Maximumالگوریتم پارامتری حداکثر احتمال )

Likelihood (ML) و الگوریتم ناپارامتری حداقل فاصله )
( و Minimum Distance to Mean (MD)از میانگین )

 Artificial Neural Networksشبکه عصبی مصنوعی )

ANN )بندی استفاده شد.برای طبقه 

های ترین روشروش حداکثر تشابه یکی از متداول
پارامتری محسوب  هایبندی است که جزو الگوریتمطبقه

 et al.,Gloaguen, 2014; Wang  &Attarchi ) شودمی

بندی بر توزیع نرمال نیاز این روش طبقهپیش(. 2011
شباهت به ها است. براساس این روش، میزان داده

شود و های آموزشی برای هر پیکسل محاسبه میکالسه
ها به کالسه موضوعی که بیشترین شباهت را دارند، پیکسل

 تر از حدیابند و اگر مقادیر احتمال، پاییناختصاص می
دی نشده بنعنوان پیکسل طبقهآستانه معرفی شده باشند، به

دی، روش بنهای طبقهشوند. در میان خوارزمیمعرفی می
ای برخوردار است. حداقل فاصله، از مبنای محاسباتی ساده

در ابتدا آماره میانگین برای هر کالسه آموزشی محاسبه 
شود. پیکسلی به کالسه موضوعی اختصاص داده می
های شود که کمترین فاصله اقلیدسی از میانگین نمونهمی

 آموزشی را داشته باشد.
ندی بهای طبقهروش های عصبی مصنوعی یکی ازشبکه

شوند که الهام گرفته از شیوه کارکرد ناپارامتری محسوب می
های عصبی چندان تحت تأثیر عصبی زیستی است. شبکه

ها های معمول آماری مانند توزیع نرمال دادهنیازهای روش
های شبکه عصبی مصنوعی زیادی از گیرند. مدلقرار نمی

از آنها پرسپترون پیشنهاد شده است که یکی  1980دهه 
 Tso) است (MLP: Multi Layer Perceptron) چند الیه

et al., Wang  ;2011et al., Mather, 2009; Wang  &

2011.) 
یک یا چند الیه ورودی، یک الیه خروجی  این روش از

 یلتعداد باند اصو یک یا چند الیه پنهان تشکیل شده است. 
 هاهو تعداد کالس یبندطبقه یمورد استفاده برا مصنوعیو 

موجود در  یهاتعداد نورون بیترت، بهیبندطبقه جیدر نتا
کنند. شبکه عصبی می نییرا تع یو خروج یورود یهاهیال
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موازی، صورت دلیل پردازش اطالعات بهمصنوعی به
حساسیت کمتری به وجود خطا در اطالعات ورودی نشان 

 (. et al.,Wang 2011دهد )می
 های مختلفترکيب کالسه

های خشکیدگی پذیری کمی کالسهبا توجه به تفکیک
دلیل هایی که بهبراساس معیار واگرایی تبدیل شده، کالسه

 پذیری ضعیفی داشتند، ادغام شدند واختالط طیفی، تفکیک
بندی با تعداد کمتری کالسه انجام شد وباره عملیات طبقهد
(2014 et al.,Shataee, 2010; Bazrafkan  &Parma .) 

 
 بندیارزیابي صحت نتایج طبقه

بندی استفاده درصد از قطعات نمونه که در طبقه 70از 
عنوان واقعیت زمینی برای ارزیابی صحت نشده بود، به

ه بندی شده با نقشهای طبقهمقایسه نقشهاستفاده شد. با 
واقعیت زمینی حاصل از برداشت میدانی، ماتریس خطا 

 Overallتشکیل شد و براساس آن صحت کلی )

Accuracy ( و ضریب کاپا )1( )رابطهKappa 

Coeficient 2( )رابطه( )Congalton, 1991 برای هریک )
ادغام شده های اصلی و بندی و دادههای طبقهاز الگوریتم

 محاسبه شد.
 

 :1رابطه 

OA= 
Σi=1

r
xii 

N
 

OA صحت کلی؛ :rها در جدول ها و ردیف: تعداد ستون
Σi=1ها؛ : تعداد کل پیکسلNخطا؛ 

r xii  مجموع تعداد :
 بندی شده های درست طبقهپیکسل

 

 

 :2رابطه 

𝐾 =
NΣi=1

r xii - ∑ (xi+
r

i=1
×  x+i)

𝑁2 - ∑ (xi+ × x+i)
r
i=1

 

 

K ضریب کاپا؛ :rها در جدول ها و ردیف: تعداد ستون
های تعداد پیکسل: مجموع xiiها؛ : تعداد کل پیکسلNخطا؛ 

ترتیب برابر است با بهx+i و  +xi؛ بندی شدهدرست طبقه
 iو ردیف  iمجموع ستون 

 

 نتایج
های مبتال به زوال بلوط در این پژوهش، شناسایی توده

مورد بررسی  آنها در پنج کالسه و میزان شدت خشکیدگی
 ها وقرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از پردازش داده

 ها بهترین ترکیب باندیپذیری کمّی کالسهمیزان تفکیک
های بلوط شامل باندهای برای شناسایی خشکیدگی توده

 NDWIو  PCA1 ،PCA2 ،NDVI ،SAVIمصنوعی 
 هستند. 

 بندی با پنج کالسه خشکیدگینتایج حاصل از طبقه
ها و نشان داد که بهترین نتیجه با استفاده از شاخص

های حاصل از باندهای ادغام شده و الگوریتم شبکه مؤلفه
درصد و ضریب کاپای  53عصبی مصنوعی با صحت کلی 

(. با بررسی نتیجه 2حاصل شد )جدول  43/0برابر با 
ها در هر دو ترکیب باندی بدون پذیری کمی کالسهتفکیک

م شده، براساس معیار واگرایی تبدیل شده ادغام و ادغا
 75 – 50)خشکیدگی  4توان نتیجه گرفت که کالسه می

درصد( بیشترین تداخل و  > 75) 5درصد( با کالسه 
(. 800همپوشانی را دارد )معیار واگرایی تبدیل شده برابر 

بود.  3و  2پس از آن بیشترین تداخل مربوط به کالسه 
، همچنین 3و  2های یج، کالسهبنابراین برای بهبود نتا

بندی با سه با هم ادغام شدند و طبقه 5و  4های کالسه
درصد و خشکیدگی بیش  0–50کالسه سالم، خشکیدگی 

 (.3درصد انجام شد )جدول  50از 
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 ادغام شدهبندی در پنج کالسه خشکيدگي با باندهای اصلي و ارزیابي صحت طبقه -2جدول 

 معیارهای ارزیابی صحت باندهای مورد استفاده
 الگوریتم مورد استفاده

 شبکه عصبي مصنوعي حداکثراحتمال حداقل فاصله از ميانگين

 اصلي
 47 42 35 صحت کلی )درصد(

 34/0 27/0 19/0 ضریب کاپا

 ادغام شده
 53 50 35 )درصد( صحت کلی

 43/0 37/0 19/0 ضریب کاپا

م ها نیز با هم ادغاهای تعلیمی مربوط به این کالسهنمونه
شدند و نقشه واقعیت زمینی به هنگام شد. بررسی نتایج 
نشان داد که بهترین نتیجه با استفاده از باندهای ادغام شده 

درصد  75و الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی با صحت کلی 
 حاصل شد.  64/0بر با و ضریب کاپای برا

بندی با دو کالسه سالم و خشکیده در گام آخر طبقه

انجام شد. بررسی نتایج نشان داد که بهترین نتیجه با استفاده 
از باندهای ادغام شده و الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی با 

حاصل  71/0درصد و ضریب کاپای برابر با  91صحت کلی 
با توجه به نتایج از (. بنابراین 2و شکل  4شد )جدول 

 56هکتار ) 1460های مورد بررسی، هکتار جنگل 2622
 درصد( مبتال به خشکیدگی یا زوال بلوط هستند.

 

 بندی در سه کالسه خشکيدگي با باندهای اصلي و ادغام شدهارزیابي صحت طبقه -3جدول 

 ارزیابی صحتمعیارهای  باندهای مورد استفاده
 الگوریتم مورد استفاده

 شبکه عصبي مصنوعي حداکثراحتمال حداقل فاصله از ميانگين

 اصلي
 73 65 39 صحت کلی )درصد(

 62/0 45/0 20/0 ضریب کاپا

 ادغام شده
 75 69 69 صحت کلی )درصد(

 64/0 52/0 47/0 ضریب کاپا

  

 بندی در دو کالسه خشکيده و سالم با باندهای اصلي و ادغام شدهارزیابي صحت طبقه -4 جدول

 الگوریتم مورد استفاده معیارهای ارزیابی صحت باندهای مورد استفاده

 شبکه عصبي مصنوعي حداکثراحتمال حداقل فاصله از ميانگين

 اصلي
 89 83 79 صحت کلی )درصد(

 65/0 52/0 47/0 ضریب کاپا

 ادغام شده
 91 84 82 )درصد( صحت کلی

 71/0 57/0 58/0 ضریب کاپا
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 نقشه طبقات خشکيدگي باندهای ادغام شده با دو کالسه خشکيده و سالم با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي -2شکل 

 

 بحث
 مبتال به زوال بلوط،تا مناطق  شدتالش  در این پژوهش

 ،خشکیدگی کم ،ه سالمدر پنج کالس آنو شدت  ییشناسا
 یقتحقن یاشود. نتایج  بندیطبقه یدشد یارو بس یدمتوسط، شد

های حاصل از مؤلفه ،ادغام شده یکه استفاده از باندها دادنشان 
 یبندبهبود طبقه یبرا یاهیپوشش گ یهاو شاخص PCA تحلیل
ختلف م یتمسه الگور یسهمقا .هستندارزشمند  یاربلوط بس زوال
استفاده از الگوریتم شبکه عصبی  نشان داد که یبندطبقه

، 2های ید )جدولرا بهبود بخش یبندطبقه صحت نتایج مصنوعی،
تواند ماهیت ناپارامتری و غیرخطی بودن دلیل این امر می .(4و  3

العات متعدد مطبندی بهتر باشد. شبکه عصبی مصنوعی برای طبقه
توان یم الگوریتم شبکه عصبی مصنوعیست که از نشان داده ا

 Liu) استفاده کردطبقات پوشش جنگلی تر یقدق یبندطبقه یبرا

Flores, 2008 &2003; Mas  et al., .) در مراحل مختلف
 های مختلفهای شدتبندی، اختالط طیفی بین کالسهطبقه

کالسه  5نتیجه دستیابی به صحت کم در خشکیدگی درختان و در
های با میزان (. ادغام کالسه2خشکیدگی مشاهده شد )جدول 

بندی دوباره با تعداد سه و دو کالسه پذیری کم و طبقهتفکیک
( برای دستیابی به نتایج بهتر و بررسی میزان 4و  3)جدول 
ر های با کالسه خشکیدگی با دامنه بیشتر دپذیری جنگلتفکیک

تواند ها میالسهپذیری کم کاین پژوهش انجام شد. تفکیک
ه مورد های منطقدلیل تراکم تاج پوشش کم تا متوسط در جنگلبه

 های جنگل با خاکمطالعه باشد که موجب اختالط طیفی کالسه
و همکاران نیز در  Dennisonشود. زمینه و زیراشکوب میپس

ان ریزی درختبه ارزیابی دشوار شناسایی میزان برگ 2009سال 
در مناطقی با تاج پوشش تنک اشاره کردند. بنابراین کاهش 

زمینه همانند بازتاب خاک و زیراشکوب در اینگونه تأثیرات پس
 ستریزی ضروریقبول میزان برگبندی قابلمناطق، برای طبقه

(2015 al.,et Silva -Rullán) های که با استفاده از شاخص
تا حدود زیادی  TSAVIو  SAVIهمانند خاک  کننده اثرتعدیل
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 پذیر است. این امر امکان
های میزان بازتاب طیفی گیاهان براساس نوع گونه، ویژگی

ها و سایر سطح برگ، ساختار برگ، محتوای رطوبتی بافت
و میزان  ( al., etLiu 2016) فاکتورهای ذاتی گیاه متفاوت است

بازتاب گیاهان براساس خصوصیات شیمیایی و مرفولوژیکی 
شود. زمانی که بیماری و ها تعیین میها و اندامسطح برگ

طور مستقیم بر خصوصیات تاج های فیزیولوژیکی بهاسترس
دلیل حساسیت کلروفیل به گذارند، گرچه بهپوشش تأثیر می

ت اولیه اغلب در طیف مرئی اختالالت فیزیولوژیکی، تغییرا
شود، اما کاهش بازتاب محدوده مادون قرمز نزدیک مشاهده می

ار زمینه، بسیها و افزایش آثار خاک پسدلیل کاهش حجم برگبه
باند مادون قرمز طول موج کوتاه (. Knipling, 1970) بیشتر است

ان شود نسبت به تغییرات میزنیز استفاده می NDWIکه در شاخص 
که یآنجایمحتوای آبی تاج پوشش گیاهان بسیار حساس است. از

های گیاهی ناشی از خشکیدگی و زوال درختان، با در استرس
رود که میزان ها مواجه هستیم، انتظار میکاهش محتوای آب برگ

Tian  .,et alSilva -Rullán ;2015) بازتاب این باند افزایش یابد

Philpot, 2015 & .)های گیاهی با متغیرهای بیوفیزیکی شاخص
 ینا ینابنابرشاخه، برگ و سالمت گیاه ارتباط تنگاتنگی دارند. 

 یشناسیختو ر یزیولوژیکیف ییراتتغ ید برانتوانیها مشاخص
 یهابر شاخصعالوه د.نباش یدجنگل مف تاج پوششدر سالمت 

 یاهیگ شاخص ،RVIو  DVI N ،GNDVIمتداول مانند یاهیگ
شده آب یا و شاخص تفاوت نرمال (SAVIخاک ) کننده اثرتعدیل

 نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. (NDWI) رطوبت

و برگ  هها و خشک شدن شاخبه برگ یبآس یلدلبلوط به زوال
ک نزدیدرختان، با کاهش بازتاب باند مادون قرمز  تاج پوششو 

 NDVI ،GNDVIیاهیپوشش گ یهابه کاهش شاخصمنجر 

،SAVI   وRVI شاخص تفاوت نرمال شده آب یا  شود.یم
رطوبت که ترکیب ریاضی باندهای مادون قرمز نزدیک و طول 
موج کوتاه است به تغییر میزان رطوبت برگ و تاج پوشش حساس 

 های تاج پوشش جنگلبندی استرسنتیجه برای طبقهاست، در
 (. et al.,Yao 2009) مناسب است

 یهاداده ازتوأمان  دهستفاا دادن نشااین پژوهش نتایج 
 دبهبو باعث یروتصا مغاادیند افر درماتیک وپانکر وچندطیفی 

(؛ در 4و  3، 2د )جدولهای میشو هادادهرقومی  تفسیررت قد
بندی با استفاده از باندهای ادغام شده، نتایج این پژوهش طبقه

( نیز نقش ادغام 2012و همکاران ) Moraتری ارائه داد. مطلوب
 کنند.بندی تأیید میتصاویر را در بهبود نتایج طبقه

که استفاده از الگوریتم  کلی نتایج نشان دادطوربنابراین، به 
 PCA1یب باندی ادغام شدهترکشبکه عصبی مصنوعی و 

،PCA2 ،NDVI  ،NDWI  وSAVI بهتر از  یتوجهطور قابلبه
های در بندی جنگلطبقه یبرا ی اصلی و مصنوعیهاباندسایر 

کرد. همچنین عمل  مطالعه منطقه موردبلوط در معرض زوال 
گیری کرد با وجود اینکه مناطق سالم و دچار زوال ان نتیجهتومی

ماهواره  OLIبلوط با دقت مناسبی با استفاده از تصاویر سنجنده 
(، میزان تفکیک 4از هم قابل تفکیک هستند )جدول 8لندست 

( به علت اختالط 3و  2های مختلف زوال بلوط )جدولهای شدت
 .ام استها با دقت متوسطی قابل انجطیفی کالسه
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Abstract 

     The crisis of decline or dieback of oak trees in the Zagros forests is one of the major problems 

faced in the recent years. The first step in managing this crisis is to map the affected areas and 

classify the severity of deforestation. The present study aimed to evaluate the Landsat OLI 

capability to map oak stands dieback in the Koohdasht city, Lorestan province. In addition to the 

main bands and fused bands with the 15-meter panchromatic band of the OLI sensor, suitable 

vegetation indices and the first components from PCA were also applied in the claasification. To 

produce ground truth map, 150 square sample plots were recorded. Data classification was done 

using minimum distance to mean, maximum likelihood and artificial neural networks classifiers 

in five classes of dieback and accuracy assessment was done using ground truth map. Because of 

the low separability of some classes, these classes were merged. Finally, classification with three 

and two classes (healthy and dieback) was performed. The highest overall accuracy of 53%, 75% 

and 91% and Kappa coefficient of 0.43, 0.64 and 0.71 was obtained using fused bands and 

artificial neural networks classifier for five, three and two dieback classes, respectively. The 

results demonstrated high performance of Landsat 8-OLI for mapping of healthy and oak dieback 

areas, but low to moderate functionality for identification of the intensity of oak decline in the 

study area. 
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