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 چکیدٌ :
ّذف اس  ّای تا ارسؽی تزای ارسیاتی هٌاتغ خٌگلی تِ ّغتٌذ.عغح هقغغ تزاتز عیٌِ، دادُّای خٌگلی اس خولِ ّای کوی تَدُهؾخقِ

ّای راػ در تَدُ 8 هاَّارُ لٌذعت OLIتحقیق حاضز، تزرعی اهکاى تزآٍرد هؾخقِ عغح هقغغ درختاى تا اعتفادُ اس تقاٍیز عٌدٌذُ 

قغؼِ ًوًَِ سهیٌی تِ فَرت اًتخاتی ّز کذام تا  65سهیٌی تؼذاد ّای آٍری دادُتخؼ گزاستي خٌگل خیزٍدکٌار اعت. تِ هٌظَر خوغ

گیزی ٍ ثثت ؽذ. پظ اس عاًتیوتز اًذاسُ 5/7هتز تزداؽت ؽذ. در ّز قغؼِ ًوًَِ، قغز تزاتز عیٌِ توام درختاى قغَرتز اس  45×45اتؼاد 

اٍیز، هؾخقِ عغح هقغغ تزاتز عیٌِ تِ ػٌَاى هتغیز گیزی ٍ ادغام تز رٍی تقّایی ًظیز تثذیل تغلذکپ، ًغثتّا ٍ پزداسػپزداسػپیؼ

درفذ  70ّا تِ ػٌَاى هتغیز هغتقل در ًظز گزفتِ ؽذًذ. ّای عیفی تاًذّای افلی ٍ تاًذّای هقٌَػی حافل اس پزداسػٍاتغتِ ٍ ارسػ

خغی چٌذگاًِ تِ رٍػ  لیل رگزعیَىدرفذ آًْا تزای اػتثارعٌدی کٌارگذاؽتِ ؽذًذ. تا اعتفادُ اس تح 30عاسی ٍ قغؼات ًوًَِ تزای هذل

( ٍ قغؼات ًوًَِ ؽاّذ، هذل تَلیذ ؽذُ هَرد RMSEگام تْتزیي هذل رگزعیًَی تَلیذ ٍ تا اعتفادُ اس خذر هیاًگیي هزتغ خغا )تِگام

قزهش ًشدیک اػتثارعٌدی قزار گزفت. تز اعاط تحلیل ّوثغتگی پیزعَى، عغح هقغغ تزاتز عیٌِ تیؾتزیي ّوثغتگی را تا تاًذ هادٍى 

( دارد. ًتایح اػتثارعٌدی هذل حافلِ تزای تزآٍرد عغح هقغغ تزاتز عیٌِ در ایي تحقیق حاکی اس هٌاعة تَدى آى در =389/0r( )5)تاًذ 

 ت.ّا اعایي تَدُ ی تاثیزگذار تَدى عایز ػَاهل تز هیشاى تاستاب دردٌّذُهٌغقِ هَرد هغالؼِ اعت؛ اها کن تَدى ضزیة تؼییي هذل ًؾاى

 ، خٌگل، تزآٍرد8رگزعیَى، عغح هقغغ، لٌذعت  َای کلیدی :ياشٌ
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 مقدمٍ -1

ّای کوی تا اّویتت تتزای ارسیتاتی هٌتاتغ     ؽَد، یکی اس هؾخقِی سهیٌی ًیش گفتِ هیعغح هقغغ تَدُ کِ تِ آى رٍیِ

هَرد چگتًَگی اختزای ػولیتات    کِ در تؼییي درخِ تزاکن تَدُ، هَخَدی تَدُ ٍ ّوچٌیي قضاٍت در  [1]خٌگلی اعت

. داؽتي اعالػات در هَرد خقَفیات کوی خٌگل اس خولِ عغح هقغغ تزاتز [2]ؽَد پزٍرؽی ٍ خٌگلذاری اعتفادُ هی

 .[3]تاؽذ تزداری اس هٌاتغ خٌگلی تغیار هفیذ هیعیٌِ، تزای هذیزیت ٍ تْزُ

تِ هٌظَر اػوال هذیزیت فحیح تز ایي هٌاتغ اس  ٌّگام اس ٍضؼیت کوی ٍ کیفی حاکن تز هٌاتغ خٌگلیکغة اعالػات تِ

ِ ّای عٌدؼ اس دٍری تِ دلیل دارا تَدى هشایا ٍ قاتلیت. دادُ[4]اٍلَیت سیادی تزخَردار اعت ّتای  ّایی ّوچَى ّشیٌت

آٍری ّا ًقؼ هَثزی در خوتغ ٌّگام تَدى دادُتِ هزاتة کوتز، عغح پَؽؼ ٍعیغ، قاتلیت تکزار، عَْلت پزداسػ ٍ تِ

ِ    در هَاقؼی کِ دادُ. اس عَی دیگز [4]کٌٌذاهیي اعالػات هَرد ًظز ایفا هیٍ ت ّتای  ّتای عتٌدؼ اس دٍری تتا هؾخقت

گیزی ؽذُ هیذاًی، ّوثغتگی خَتی داؽتِ تاؽٌذ، اعتفادُ اس فٌتاٍری عتٌدؼ اس دٍر گتاهی هْتن تتزای کتاّؼ       اًذاسُ

تز ٍ ّای هیذاًی تغیار سهاىگیزیادُ اس عزیق اًذاسُآٍری دخوغ، چزا کِ [1]ّای آهارتزداری ٍ پایؼ خٌگل اعتّشیٌِ

 .[5]پذیز ًیغتپزسحوت اعت ٍ آهارتزداری در عغَح ٍعیغ خغزافیایی ػوال اهکاى

ّتای هختلتآ آهتاری، در ایتزاى ٍ ختارج اس کؾتَر تتِ تتزآٍرد         ّتای عتٌدؼ اس دٍری ٍ رٍػ  هغالؼات هتؼذدی تا دادُ

1ّتای عتٌدٌذُ   تا اعتفادُ اس دادُ [6] اًذ.ّای کوی خٌگل پزداختِهؾخقِ
ASTER    2ٍ الگتَریتن

CART   در خٌگتل

اًذ. ًتایح ایي تحقیق ًؾاى دادُ اعتت  ّای ایي هٌغقِ پزداختِّای کوی خٌگلؽقت کالتِ گزگاى، تِ تزآٍرد هؾخقِ

3ٍ هقتذار   73/0کِ تْتزیي هذل تزای هؾخقِ رٍیِ سهیٌی )عغح هقغغ(، دارای ضزیة تؼییي تؼتذیل ؽتذُ   
RMSE  ٍ

ّای عیفی ایي عٌدٌذُ تزای تزآٍرد ٍ ّؾت درفذ اعت. ًتایح ایي تحقیق تِ عَر کلی ًؾاى داد کِ دادُ 67/38اریثی 

ّای داراتکالی عاری تتِ  ّکتار اس خٌگل 2600در  [7] ّای کوی هَرد تزرعی، دارای قاتلیت هتَعغی ّغتٌذ.هؾخقِ

ایتي   پزداختٌتذ.  ASTERّتای عتٌدٌذُ   ّکتتار تتا اعتتفادُ اس دادُ   ّای حدن، عغح هقغغ ٍ تؼذاد در تزآٍرد هؾخقِ

4کِ هذل رگزعیَى خغی تاًذ  پضٍّؼ ًؾاى داد
NIR ٍ گیاّی ؽاخـ MSAVI2

، تْتزیي ًتایح را تتا هقتذار ضتزیة    5

هتزهزتغ در ّکتار تْتتز تَاًغتتِ اعتت عتغح هقغتغ       02/4ٍ هدذٍر هیاًگیي هزتؼات خغای  5/80تؼییي افالح ؽذُ 

ّتای تؼتذاد در ّکتتار ٍ عتغح     ّای ؽْزعتاى تاًِ، اهکاى تزآٍرد هؾخقِدر خٌگل [1]عیٌِ را پیؼ تیٌی ًوایذ. تزاتز 

هَرد تزرعی قزار دادُ اعت. در ایي تحقیق ضزیة تؼیتیي تْتتزیي هتذل     IRS-P6هقغغ تزاتز عیٌِ را تا تقاٍیز هاَّارُ 

ی )تاًذّای افتلی  تیٌی کٌٌذُتا اعتفادُ اس هتغیزّای پیؼ 31/0ٍ  42/0ی عغح هقغغ ٍ تزاکن تِ تزتیة تزآٍردکٌٌذُ

 27/1ٍ  40ّا در ایي تحقیتق تتِ تزتیتة    ٍ اریثی تْتزیي هذل RMSEّای گیاّی( حافل ؽذُ اعت. هقادیز ٍ ؽاخـ

-تا اعتتفادُ اس دادُ  [8] دعت آهذُ اعت.ی تؼذاد در ّکتار تِدرفذ تزای هؾخقِ 5/9ٍ  46درفذ تزای عغح هقغغ ٍ 

6ّتای عتاختاری خٌگتل را تتا رٍػ رگزعتیًَی      ، تزخی اس هؾخق5ِهاَّارُ اعپات  HRGای عٌدٌذُ ّ
PLS   تتزآٍرد

ِ  تتز  ٍ پْتي  ّای عَسًیًوَدًذ. ًتایح آًْا ًؾاى داد کِ عغح هقغغ تزآٍردی تزای تَدُ تزتیتة دارای ضتزیة   تتز  تت

تتا   [9]هتزهزتتغ در ّکتتار تتَد.     47/2ٍ  58/4درفذ ٍ هدذٍر هیتاًگیي هزتؼتات خغتای     71ٍ  74تؼییي افالح ؽذُ 

ّای حدن عزپا، عتغح هقغتغ تزاتتز عتیٌِ، تؼتذاد در      در ؽوال آفزیقا تِ تزآٍرد هؾخقِ ASTERّای اعتفادُ اس دادُ

ّای هذکَر تا تاًذ هتادٍى قزهتش ًشدیتک ٍ ؽتاخـ     ّکتار ٍ ارتفاع تَدُ اًدام پزداختٌذ. آًْا ًتیدِ گزفتٌذ کِ هؾخقِ

MSAVI2 دارًذ. 53/0ٍ  65/0، 67/0، 51/0دار تیؾتزی تِ تزتیة تا ضزایة تؼییي افالح ؽذُ ارتثاط هؼٌی 

                                                 
1
 Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) 

2
 Classification And Regression Trees (CART) 

3
 Root Mean Square Error (RMSE) 

4
 Near Infra-Red (NIR) 

5
 Modified  Soil Adjusted  Vegetation Index (MSAVI) 

6
 Partial Least Squares (PLS) 
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 یراویان، مىًچهر ومصفتیشاصغر دري یقاسم روًد، عل

دارد: عتٌدٌذُ   Pushbroomتِ فضا پزتاب ؽذ. ایتي هتاَّارُ دٍ عتٌدٌذُ     2013فَریِ  11در تاریخ  8هاَّارُ لٌذعت 

OLI) ػولیاتی تقَیزعاس سهیي
8)ٍ عٌدٌذُ حزارتی هادٍى قزهش ( 7

TIRS)9یي دٍ عٌدٌذُ اعالػات رقَهی را تتزای  . ا 

هحتذٍدُ عیفتی تاًتذ پاًکزٍهاتیتک تتز ختالف تاًتذ         کٌٌتذ. آٍری هتی تاًذ تا عَل هَج کَتتاُ ٍ دٍ تاًتذ حزارتتی خوتغ    

 ؽتَد. دّذ تلکِ فقظ هحذٍدُ عیفی هزئی را ؽاهل هی، تخؼ هادٍى قزهش ًشدیک را پَؽؼ ًوی7پاًکزٍهاتیک لٌذعت 

ػتالٍُ   8تزای تقحیح ٌّذعی تقاٍیز لٌذعتت  ایي اعت کِ  8ّای هٌحقز تِ فزد هاَّارُ لٌذعت یکی دیگز اس ٍیضگی

9تز اعتفادُ اس ًقاط کٌتزل سهیٌی )
GCP10( اس هذل رقَهی ارتفاع (DEM   ( َتتزای تقتحیح اٍرتت )Orthorectification )

 .[10]داؽتِ تاؽذّای سهیٌی اعتفادُ ؽذُ اعت کِ تاػث ؽذُ تا تغاتق ٌّذعی تی ًظیزی تا پذیذُ

ّتای  ّای خاؿ تِ تاسگی در هذار قزار گزفتِ اعت ٍ تاکٌَى تحقیقی رٍی قاتلیتتا ٍیضگی 8اس آًدا کِ هاَّارُ لٌذعت 

ّتای  عٌدٌذُ آى خْت تزآٍرد عغح هقغغ تزاتز عیٌِ اًدام ًؾذُ اعت، ّذف افلی ایي پتضٍّؼ تزرعتی قاتلیتت دادُ   

 ّای ؽوال ایزاى اعت.ّای راػ خٌگلتزاتز عیٌِ تَدُدر تزآٍرد عغح هقغغ  OLIخذیذ عٌدٌذُ 

 َا مًاد ي ريش -2

 تتیي  هاسًتذراى  اعتتاى  در ًَؽْز ؽْزعتاى کیلَهتزی 7 در ٍاقغ خیزٍد، پضٍّؾی-آهَسؽی خٌگل هغالؼِ هَرد هٌغقِ

ایتي خٌگتل دارای هغتاحتی    دارد.  قتزار  ؽوالی ػزك 36 40´ تا 36 27´ٍ ؽزقی خغزافیایی عَل  51 43´ تا 51 32´

هحذٍدُ هٌغقِ هَرد هغالؼِ تز رٍی . تاؽذ ارتفاع اس عغح دریا هی هتز 2200ٍ حذاکثز  50ّکتار، حذاقل  8000حذٍد 

ّتای  در ایتي تحقیتق اس دادُ   (.2( ٍ ًوایی اس تَدُ خٌگلی قاتل هؾاّذُ اعتت )ؽتکل   1ًقؾِ پغتی ٍ تلٌذی آى )ؽکل

ّدتزی   1393هتزداد هتاُ عتال     27هزتَط تِ تتاریخ   35ٍ ردیآ  164تِ ؽوارُ گذر  8لٌذعت هاَّارُ  OLIعٌدٌذُ 

هتتز   45×45قغؼِ ًوًَِ هزتؼی ؽکل تتا اتؼتاد    65تؼذاد  در هدوَع هیالدی( اعتفادُ ؽذ. 2014آگَعت  18ؽوغی )

 5/7ی درختتاى قغتَرتز اس   در هٌغقِ هَرد هغالؼِ تزداؽت ؽذ. در تواهی قغؼات ًوًَِ، ًَع گًَِ ٍ قغزتزاتزعیٌِ ّوِ

گیزی ٍ ثثت ؽذ. اتتذا تا داؽتي قغز تزاتز عیٌِ، عغح هقغغ تزاتز عیٌِ ّز درختت هحاعتثِ ؽتذ.تزای    هتز اًذاسُعاًتی

 1ی تَاى تا اعتفادُ اس راتغِای ؽکل تاؽذ، هیچٌاًچِ فزم تٌِ درخت در ارتفاع تزاتز عیٌِ، دایزُهحاعثِ ایي هؾخقِ، 

قغز تزاتز عیٌِ، عغح هقغغ تزاتز عیٌِ را هحاعثِ کزد. چٌاًچِ فزم تٌتِ تیضتی ؽتکل تاؽتذ تتِ کوتک       گیزی تا اًذاسُ

 .[2]ؽَد اعتفادُ هی 2( اس راتغِ d2( ٍ کَچک )d1ّای دٍ قغز تشر  )اًذاسُ

  
 

 
     

  
 

 
(
  
    

 

 
)  

 d2قغز تشر  تتِ عتاًتیوتز ٍ    d1قغز تزاتز عیٌِ تِ عاًتیوتز،  dعغح هقغغ تزاتز عیٌِ تِ عاًتیوتز هزتغ،  gکِ در آى 

 قغز کَچک تِ عاًتیوتز اعت. 

 پظ اس هحاعثِ عغح هقغغ ّز درخت، عغح هقغغ تَدُ تِ هتزهزتغ در ّکتار تزای ّز قغؼِ ًوًَِ هحاعثِ ؽذ.

                                                 
7
 Operational Land Imager(OLI) 

8
 Thermal Infra-Red Sensor (TIRS) 

9
 Ground Control Points (GCP) 

10
 Digital Elevation Models (DEM) 

(1راتغِ )  

(2راتغِ )  
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 مىطقٍ بلىدی ي پستی وقطٍ در مطالعٍ مًرد مىطقٍ مًقعیت -1ضکل 

 

 خالص راش در مىطقٍ مًرد مطالعٍ یتًدٌ -2ضکل 

ّای اتتز  ّای تکزاری ٍ ٍخَد لکِکیفیت تقاٍیز هَرد اعتفادُ اس ًظز ٍخَد خغاّای ٌّذعی ٍ رادیَهتزی هاًٌذ پیکغل

ّای تَاى آًْا را هَرد پزداسػای هیهَرد تزرعی قزار گزفت. تِ هٌظَر اعتخزاج ّز چِ تْتز اعالػات اس تقاٍیز هاَّارُ
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 یراویان، مىًچهر ومصفتیشاصغر دري یقاسم روًد، عل

ّا تزای تدشیِ ٍ تحلیل دارًذ، تایذ هتٌاعة تا ّتذف،  عاسی دادُّا کِ خٌثِ آهادُهتؼذد قزار داد. ایي پزداسػ تارسعاسی

گیتزی،  ّای اًدام ؽذُ در ایي تحقیق ػثارتٌذ اس: ًغثتّا تؼییي ٍ اخزا ؽًَذ. پزداسػی هَرد هغالؼِ ٍ ًَع دادُهٌغقِ

 ثذیل فضای رًگ ٍ تثذیل تغلذکپ.( ٍ تPCAادغام تِ دٍ رٍػ تحلیل هَلفِ افلی )

ّای عیفی هتٌاظز، اس تحلیل ّوثغتگی پیزعَى اعتتفادُ  تزای تزرعی ّوثغتگی تیي عغح هقغغ تزاتز عیٌِ ٍ ارسػ 

ِ عتاسی تتِ رٍػ رگزعتیَى چٌتذهتغیزُ خغتی گتام      ؽذ. هذل ( اًدتام ؽتذ. تتِ هٌظتَر     Stepwis Regressionگتام ) تت

قغؼِ ًوًَِ( تِ فتَرت تقتادفی اًتختاب ٍ تتِ ػٌتَاى       20ّا )درفذ دادُ 30ّای رگزعیًَی، حذٍد اػتثارعٌدی هذل

(   ّا کٌار گذاؽتِ ؽذًذ. تا در اختیار داؽتي هقادیز تتزآٍردی ) ّای اػتثارعٌدی اس کلیِ تدشیِ ٍ تحلیلهدوَػِ دادُ

ّتای  (، اػتثتار هتذل  RMSEآهتارُ هدتذٍر هیتاًگیي هزتؼتات خغتا )     (، تتا اعتتفادُ اس   ̂  ٍ هقادیز ٍاقؼی عغح هقغتغ ) 

 .[11]( 3رگزعیًَی اًتخاب ؽذُ هَرد ارسیاتی قزار گزفتٌذ )راتغِ 

     √
∑       ̂   
   

 
  

      
√

∑       ̂   
   

 

        

 nتِ تزتیة عغح هقغغ تزآٍرد ؽذُ، هؾاّذُ ؽذُ ٍ هتَعظ هؾاّذُ ؽذُ در ّز قغؼتِ ًوًَتِ ٍ    ̅ ٍ  ̂  ،   کِ در آى 

 تاؽذ.تؼذاد هؾاّذات هی

 وتایج -3

ّای هذکَر کاهال ّوخَاًی دارًذ گذاری الیِ ٍکتَری خادُ تز رٍی تقَیز هٌغقِ هؾخـ ؽذ کِ تقاٍیز تا الیِتا رٍیْن

هتزهزتتغ   83/24کوتزیي هقذار عغح هقغغ در قغؼات ًوًَِ سهیٌی، تزاتز تا  ًذارًذ.ٍ تقاٍیز ًیاسی تِ تقحیح ٌّذعی 

 هتزهزتغ در ّکتار اعت. 62/37هیاًگیي آى ٍ   33/54در ّکتار، تیؾتزیي هقذار آى تزاتز 

ّتای عیفتی هتٌتاظز در تاًتذّای افتلی ٍ      تحلیل ّوثغتگی پیزعَى تیي عغح هقغغ در قغؼات ًوًَِ سهیٌی ٍ ارسػ

( هثثت اعتت. در ایتي هیتاى،    1دّذ کِ ضزیة ّوثغتگی در ّوِ هَارد غیز اس تاًذ آتی عاحلی )تاًذػی ًؾاى هیهقٌَ

درفتذ   99( را تتا رٍیتِ سهیٌتی دارد )در عتغح     389/0( تیؾتتزیي هیتشاى ّوثغتتگی )   5تاًذ هادٍى قزهش ًشدیک )تاًذ

(، 6شیٌگی، تاًتذ هتادٍى قزهتش هیتاًی اٍل )تاًتذ     تزتیة هَلفتِ عتث  دار اعت(. در ّویي عغح اعویٌاى، تِاعویٌاى هؼٌی

ؽذُ ٍ ؽاخـ عادُ گیاّی ّوثغتگی ًغثتا تیؾتزی تا رٍیِ سهیٌی دارًتذ )ختذٍل   ؽاخـ تفاٍت پَؽؼ گیاّی ًزهال

1.) 

 متغیرَای دارای بیطتریه َمبستگی با سطح مقطع برابر سیىٍ -1جديل 

 OLI5 Greeneess OLI6 NDVI VI متغیر ديرسىجی

 328/0** 341/0** 354/0** 37/0** 389/0** ّوثغتگیضزیة 

: OLI ،VIتاًتذّای پتٌح ٍ ؽتؼ عتٌدٌذُ      :OLI5- OLI6دار اعت. )درفذ اعویٌاى هؼٌی 99: ّوثغتگی در عغح **

 : هَلفِ عثشیٌگی تثذیل تغلذکپGreeneessؽذُ، : ؽاخـ تفاٍت پَؽؼ گیاّی ًزهالNDVIؽاخـ عادُ گیاّی، 

 

(4راتغِ )  

(3راتغِ )  
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گام تیي عغح هقغغ ٍ توام هتغیزّتای دٍرعتٌدی اػتن اس تاًتذّای     تِچٌذ هتغیزُ تِ رٍػ گامتحلیل رگزعیَى خغی 

ٍ اؽتثاُ هؼیتار   165/0تا هقذار ضزیة تؼییي تؼذیل ؽذُ  2افلی ٍ هقٌَػی، ًؾاى داد کِ هذل تؾزیح ؽذُ در خذٍل 

ام هتغیزّتای اعتتفادُ ؽتذُ، تاًتذ     تزیي هذل اعت. ًکتِ قاتل هالحظِ در ایي هذل ایي اعت کِ اس هیاى توهٌاعة 7/6

اًتذ، لتذا هتذل حافتلِ اس     دار ؽٌاختِ ؽذُ اعت ٍ عایز هتغیزّا ٍارد هذل ًْایی ًؾذُ( هؼٌی5هادٍى قزهش ًشدیک )تاًذ

 گام، هذل رگزعیًَی یک هتغیزُ خغی عادُ اعت.تِرگزعیَى چٌذ هتغیزُ خغی تِ رٍػ گام

يرد ريیٍ زمیىی )رگرسیًن یک متغیرٌ خطی سادٌ بیه ريیٍ زمیىی ي باود وتایج تحلیل رگرسیًوی خطی برای برآ -2جديل 

 ((5مادين قرمس وسدیک )باود

 ؽتثاُ هؼیار تزآٍردا هذل

(SEE) 

ضزیة تؼییي تؼذیل 

 ؽذُ

(R
2
adj) 

ضتتتتتزیة 

 تؼییي

(R
2
) 

 ًَع هذل

g = 0/004 B5 – 31/376 7/6     165/0 184/0 رگزعیَى خغی 

ؽتَد  درفتذ رد هتی   95ٍاریاًظ رگزعیَى، فزضیِ ًاهٌاعة تَدى هذل رگزعتیًَی تتا اعویٌتاى    تز اعاط ًتایح تدشیِ 

(05/0P< ًتیدِ آسهَى ضزیة رگزعیًَی ٍ ػزك اس هثذاء هذل در خذٍل 3( )خذٍل .)آهذُ اعت. 4 

 وتایج تجسیٍ ياریاوس رگرسیًن یک متغیرٌ خطی سادٌ بیه سطح مقطع ي باود مادين قرمس وسدیک -3جديل 

 مدل مجمًع مربعات درجٍ آزادی میاوگیه مربعات آمارٌ P ((P. Value Fمقدار

 رگزعیَى 39/439 1 39/439 717/9 003/0

 تاقیواًذُ 435/1944 43 219/45 

 کل 825/2383 44  

 عغح هقغغ تزاتز عیٌِهتغیز ٍاتغتِ: 

 

 دار بًدن آنمادين قرمس وسدیک ي آزمًن معىیضرایب رگرسیًن یک متغیرٌ خطی سادٌ بیه سطح مقطع ي باود  -4جديل 

 Pمقدار آمارٌ t ضرایب استاودارد ضدٌ ضرایب استاودارد وطدٌ مدل

P. Value 

 

B خغای هؼیار Beta 

 168/0 -403/1  363/22 -376/31 ػذد ثاتت

B5 004/0 001/0 429/0 117/3 003/0 

 هتغیز ٍاتغتِ: عغح هقغغ تزاتز عیٌِ

قغؼتِ ًوًَتِ ؽتاّذ ٍ تتا اعتتفادُ اس هدتذٍر        20قثال ًیش تیاى ؽذ، اػتثارعٌدی ایي تحقیق تا اعتتفادُ اس  ّواًغَر کِ 

هتزهزتتغ در ّکتتار    =83/9RMSE( فَرت گزفت. تز اعتاط ایتي اػتثارعتٌدی هقتذار     RMSEهیاًگیي هزتؼات خغا )
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 یراویان، مىًچهر ومصفتیشاصغر دري یقاسم روًد، عل

(2/27RMSE% =ُاعت. اتز ًقاط هقادیز رٍیِ سهیٌی اًذاس )ز هقادیز رٍیِ سهیٌی تزآٍرد ؽذُ تا راتغِ گیزی ؽذُ در تزات

 آهذُ اعت. 3( در ؽکل 2رگزعیًَی تِ دعت آهذُ در ایي پضٍّؼ )هذل تؾزیح ؽذُ در خذٍل 

 

 گیری ضدٌ در برابر مقادیر سطح مقطع برآيرد ضدٌمقادیر سطح مقطع اودازٌ -3ضکل 

 گیری بحث ي وتیجٍ -4

در تتزآٍرد عتغح هقغتغ )رٍیتِ سهیٌتی( در       8هتاَّارُ لٌذعتت    OLIّذف افلی ایي هغالؼِ تزرعی قاتلیت عتٌدٌذُ  

( تتزای  5تاؽذ. ًتایح ایي هغالؼِ ًؾاى داد کِ تاًذ هادٍى قزهش ًشدیتک )تاًتذ  ّای خالـ خٌگل خیزٍدکٌار هیراؽغتاى

-هیهثثت تَدى ّوثغتگی تیي هتغیزّای ٍاتغتِ ٍ هغتقل ایي تحقیق ًؾاى تزآٍرد ایي هؾخقِ تغیار هٌاعة اعت.. 

ّای راػ هَرد هغالؼِ در ایي دّذ کِ ّز قذر رٍیِ سهیٌی تیؾتز تاؽذ، تاستاب اًزصی اس پَؽؼ گیاّی تیؾتز اعت. تَدُ

    ِ ای دارًتذ ٍ  تحقیق در هزحلِ عٌی خَاًی تا هیاًغالی قزار دارًذ، دٍ تا عِ آؽکَتِ ّغتٌذ ٍ تتاج پَؽتؼ ًغتثتا تغتت

تزاکن تاالی تاج پَؽؼ قاتل ثثت تَعظ عٌدٌذُ ًیغت، لتذا هیتشاى    تاستاب پَؽؼ کآ خٌگل یا تاستاب خاک، تِ دلیل

تزکیة خغی تاًذ هادٍى قزهش ًشدیک تْتتزیي ًتتایح را تتا     ؽَد.تاستاب اس ایي درختاى تا افشایؼ عغح هقغغ تیؾتز هی

فذ( ارائتِ  در 2/27هتزهزتغ در ّکتار ) 83/9ٍ هدذٍر هیاًگیي هزتؼات خغای  165/0هقادیز ضزیة تثییي تؼذیل ؽذُ 

عاسی تزآٍرد سیتتَدُ،  تَاًٌذ در هذلدر فزآیٌذ تزآٍرد سیتَدُ خٌگل، هٌاتغ ػذم قغؼیت هتؼذدی ٍخَد دارد کِ هیکزد. 

، افتشایؼ هقتذار ضتزیة     RMSEّا تزای کتاّؼ هقتذار   عاسی ٍ رفغ ػذم قغؼیتاًثاؽتِ ٍ گغتزدُ گزدًذ. درک، کوی

 .[12]تزآٍرد ضزٍری اعت  ّایتثییي تؼذیل ؽذُ ٍ در ًتیدِ تْثَد هذل

ّای ایي عٌدٌذُ قادر ّغتٌذ رٍیِ سهیٌی را تا دقت تتِ ًغتثت ختَتی    عَر کلی ًتایح ایي هغالؼِ ًؾاى داد کِ دادُتِ 

ّتای  ّزچٌذ کِ ایدتاد هتذل   ّایی را تقَیت ًوَد.تزآٍرد کٌٌذ ٍ فزضیِ تزآٍرد رٍیِ سهیٌی تا ایي تقاٍیز در چٌیي تَدُ

ؽَد لذا تَفیِ هیّای عٌدؼ اس دٍری هتذاٍل اعت، ٍلی قاتل تؼوین تِ دیگز هٌاعق ًیغت. دادُرگزعیًَی تز اعاط 

ّای ؽوال کؾَر هَرد تزرعتی قتزار تگیتزد. در فتَرت     ّای دیگز خٌگلّای خالـ گًَِکِ در گام اٍل تزآٍرد در تَدُ

ّای آهیختِ ًیش هَرد تحقیتق  سهیٌی در تَدُّا، در هزاحل تؼذی تزآٍرد رٍیِ ّای تزآٍرد در ایي تَدُهٌاعة تَدى هذل

 ٍاقغ ؽَد.

g=0.004B5-31.376 
0.165R2

adj= 
RMSE%=27.2 
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Evaluation of capability of Landsat 8 satellite data for estimation basal 

area in Fagus orientalis stands in Hyrcanian forests (case study: 
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Abstract 

Forest stands quantitative characteristic such as basal area (g) are important data for evaluating forest 

resources. The target of this investigation is evaluating of Landsat 8 satellite data capability to estimation 

basal area in pure beech stands in Khyroud forest. For estimation of basal area, 65 sample plots with 

dimensions of 45m × 45m were laid out in the field. In each sample plot, diameter at the breast height 

(DBH) of trees higher than 7.5cm was measured. After preprocessing and processing like Tasseled Cap 

transform, Band ratio and Fusion on images, basal area characteristic as a dependent variable and spectral 

values from main and artificial band as an independent variable considered. 70% plots for modeling and 

30% plots is considered for evaluating. Using stepwise linear regression analysis, best model is produced 

and using RMSE is evaluated. According to Pearson correlation coefficient, basal area have high 

correlation with near infrared band (NIR) (r=0.389). Results of evaluating model for estimation basal area 

show the effectiveness of this data in this site but low Pearson coefficient expresses that the other factors 

influence in reflection of this stands. 

Keywords: Basal Area, Estimation, Forest, Landsat 8-OLI, Regression Analysis 
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