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  1چکیده
در . ریزي و مدیریت جنگل است هاي جنگلی الزمه برنامه هنگام از وضعیت توده عات بهکسب اطال

منظور  از این رو به. باشدبسیار سودمند تواند  می هاي فراوان این راستا علم سنجش از دور با قابلیت
.  شدشاقدام به انجام این پژوه ،اي تصاویر ماهوارهوسیله  بهمشخصه قطر بررسی امکان کسب اطالعات 

، به  یک هکتاريپالت 21 ،جنگل آموزشی خیرودکنار نوشهرهاي خالص راش  تودهمنظور در این به 
و  گیري متر اندازه سانتی 5/12ها قطر کلیه درختان باالي  در داخل پالت. دروش انتخابی برداشت گردی

ها تهیه گردید  ت و نقشه رقومی پالها ثبت، همچنین مختصات مراکز و چهار گوشه پالت. یادداشت شد
و سپس تصحیح هندسی تصویر تا سطح تصحیح خطاي جابجایی با استفاده از معادله درجه اول و روش 

1 خطاي باترین همسایه یابی نزدیک درون
 باندهاي مصنوعی و  بررسیمنظور به.  انجام شد پیکسل6/0 زیر 2

هاي اصلی بر تصویر  لفهؤ مجزیهتگیري طیفی و   ادغام، نسبتهایی مانند هاي مختلف، پردازش شاخص
پس از هاي اصلی و مصنوعی استخراج، و دها از بان هاي طیفی متناظر پالت سپس ارزش. اعمال گردید

نتایج .  مورد استفاده قرار گرفتهمبستگیدر تحلیل هاي طیفی و زمینی،  دادهبر اعمال آزمون نرمال بودن 
-G/R ،GRVI ،[(G+NIR) ايه اخصترین میزان همبستگی قطر با ش نشان داد که بیش

R]/(G+R+NIR) و G+R+NIR بوددرصد  -53 ودرصد  - 54،  درصد-67،  درصد-69ترتیب  به و .
                                                

  daghestani@iau-abhar.ac.ir: مسئول مکاتبه* 
1- RMSe 
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 نتایج این .دست آمد هاي طیفی به  ارزشبا قطر معادالت روابطپس از استخراج ضرایب همبستگی 
ه وسیل ، بهورد مطالعه را فرضیه امکان برآورد مشخصه قطر در توده خالص راش مشابه توده مپژوهش

  .اي تقویت نمود تصاویر ماهواره
  

  ، استر، قطر، جنگلسنجش از دور : کلیديهاي واژه
  

  مقدمه
هاي  هاي ایران، در دهه ترین و ارزشمندترین جنگل عنوان متراکم هاي خزري به نوار باریک جنگل

به همین دلیل کسب هاي زیادي گشته است،  خوش تغییر و تخریب اخیر به دالیل متعدد دست
در تعیین ضوابطی منطقی و علمی تواند  ها می هنگام از وضعیت کمی و کیفی این جنگل اطالعات به

 منابع بسیار ارزشمند تر از این برداري هرچه اصولی بهره اعمال مدیریت صحیح و حفظ و منظور به
 پذیرد، ولی ستقیم صورت میگیري م  تهیه اطالعات از طریق عملیات میدانی و اندازهدر واقع. باشد
العبور  عالوه صعب ههاي زمانی و ریالی باالیی است، ب آوري این اطالعات مستلزم صرف هزینه جمع

هاي اخیر  ها، در دهه این محدودیت. سازد گیري مستقیم را فراهم نمی بودن برخی مناطق امکان اندازه
هاي   ساخته است و در این میان دادهآوري داده را مطرح هاي دیگر جمع کارگیري روش ضرورت به

هنگام شدن  هاي خاص خود از جمله سطح پوشش وسیع، قابلیت تکرار و به دلیل ویژگی اي به ماهواره
در میان تصاویر . )2007( ، فاطمی و رضایینمودثري در این زمینه ایفا خواهند ؤمداوم نقش م

 از جمله تعدد و تنوع باندي، اندازه تفکیک مکانی هایی دلیل قابلیت  به1اي، تصویر سنجنده استر ماهواره
مورد انتخاب بسیاري از محققان مناسب، سهولت امکان سفارش و تهیه داده و قیمت مناسب داده 

 اي هاي ماهواره دهد که در حال حاضر استفاده از داده نتایج مطالعات و تحقیقات نشان می .باشد می
هاي میدانی و   دادهزمان وردنظر نبوده بلکه استفاده همه مآوري داد صورت یک منبع منفرد جمع به

 ،هولمگرن( ستتري ارائه داده ا هوایی نتیجه قابل قبول هاي اي و عکس هاي ماهواره طیفی با دادهغیر
استفاده قرار  مورد هاي مختلف جنگل اي در برآورد مشخصه هاي ماهواره به این ترتیب داده. )2000
که مشخصه قطر در توده جنگلی  با توجه به این .این زمینه همچنان ادامه دارد در ها  و پژوهشگرفته

گیري و تعیین حجم توده است، همچنین در آماربرداري جزو اولین   فاکتورهاي مهم در اندازهوجز
دهد،   از وضعیت توده را به ما ارائه میگیري است، که اطالعات باارزشی گزینه مورد انتخاب در اندازه

                                                
1- Aster 
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عالوه به این دلیل از  هب. رو به برآورد این شاخص از طریق تصویر ماهواره پرداخته شد ناز ای
اي تعداد محدودي باند و در نتیجه  هاي پوشش گیاهی استفاده گردید که یک تصویر ماهواره شاخص

ها  گذاري، همچنین انجام عملیات ریاضی بین آن هم تعداد محدودي تصویر دارد که با ترکیب و روي
توان به اطالعات و تصاویر سودمندي که اغلب براي رسیدن به مشخصه مورد نظر ما را کمک  می
 را با 1هاي ماهواره اسپات رابطه داده )2004( و و همکارانغدونو در همین ارتباط. کند دست یافت می

که باند نتایج نشان داد . برگ مورد بررسی قرار دادند وزنی سهاي مشخصه قطر و سطح مقطع در توده
 درصد -61و با مشخصه رویه زمینی درصد  -41سبز این تصویر با مشخصه قطر ضریب همبستگی 

  .داشتهمبستگی 
نتایج نشان .  پرداخت2هاي ماهواره آیکونوس بررسی رابطه مشخصه قطر با داده به )2003(هیکی 

 از دقت نسبتاًدرصد  -68ماهواره آیکونوس در برآورد میانگین قطر با ضریب همبستگی  تصویر ،داد
 تصویر سنجندههاي بنگالدش با  در جنگل )2006(و غ و دونولتوحید شیک.  استمطلوبی برخوردار

ترین ضریب همبستگی  نشان داد که بیشنتایج  .ندپرداختبه بررسی ارتباط قطر و رویه زمینی  3تی ام
 - 55بز با ضریب همبستگی  زمینی با باند سو رویهدرصد  -58قطر با باند آبی با ضریب همبستگی 

هاي آماربرداري شده   حاصل از داده4بین توده حیاتیاي  مقایسه )2008(لدر و همکاران ا و.بوددرصد 
 نتایج نشان داد که. ددن انجام دااي در کانادا دست آمده از طریق تصویر ماهواره  و توده حیاتی بهزمینی

ل از برآورد با  و توده حیاتی حاص درصد63اقعی توده حیاتی حاصل از آماربرداري با توده حیاتی و
 بین قطر )2000(و همکاران  لفسکی . همبستگی داشت درصد52 واقعی تودهاي و  تصویر ماهواره

، درصد 42ترتیب ضرایب همبستگی   به7 و آدار6آي اس ، آوي آي آر5برابر سینه توده با تصاویر تی ام
 دریافتند که برآورد )2005(اینرنی و همکاران  نین مکهمچ. برآورد کردندرا  درصد 44 و درصد 45

بندي  ت طبقهدر مناطق کوچک با صح 8هاي جنگل از جمله قطر با تصاویر اي تی ام برخی مشخصه
  .بندي گردید  طبقهدرصد 84

                                                
1- Spot 
2- Ikonos 
3- TM 
4- Biomass 
5- TM (Thematic Mapper) 
6- AVIRIS (Airborne Visible–Infrared Imaging Spectrometer) 
7- ADAR (Airborne Data Acquisition and Registration) 
8- ETM 
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م یتعیین میزان ارتباط مشخصه قطر در توده جنگلی خالص راش با عال حاضر، از پژوهشهدف 
 رابطه مناسب، زمینه براي در صورت بررسی و یافتن. است اهواره استرطیفی آن در تصویر م

  .آید اي فراهم می هاي ماهواره مستقیم این مشخصه از طریق دادهگیري غیر اندازه
  

  ها مواد و روش
جنگل هاي خالص   هکتار، در راشستان890 با مساحت منطقه مورد مطالعه در این پژوهش

 ابتدا ،منظور انجام مطالعه پس از پیمایش زمینی به. شده استواقع  رآموزشی پژوهشی خیرودکنار نوشه
از )  درصد90باالي ( هاي خالص راش از جنگل)  متر100×100به ابعاد ( هکتاري 1 قطعه نمونه 21

 5/12هاي باالي  سپس قطر کلیه پایه. مشخص گردید و به روش انتخابی هاي رو به شمال شیب
گیري و با ذکر نوع گونه ثبت شد و در نهایت مختصات چهار گوشه  اندازهمتر در قطعات نمونه  سانتی

، وسیله مختصات قطعات نمونه هب.  ثبت گردید1یاب جهانی وسیله دستگاه موقعیت ها به و مراکز پالت
هاي  منظور بررسی ارتباط داده پس از انجام این عملیات، به. دنقشه رقومی این قطعات تهیه ش

همچنین   و3بی واندر سطح  2ترااز ماهواره اي، تصویر استر  زمینی با تصویر ماهوارهگیري شده  اندازه
برداري تهیه و مورد استفاده قرار گرفت و سپس اقدام به بررسی   سازمان نقشه25000/1هاي  نقشه

 .شدبه لحاظ وجود خطاي هندسی و رادیومتري تصویر 

از طیف انرژي الکترمغناطیسی بازتابی و ساطع دامنه وسیعی   استرسنجنده: 4استر سنجندهمشخصات 
 و 6مادون قرمز میانی 5هاي مرئی و مادون قرمز نزدیک مشده از اجسام را در سه زیر سیستم به نا

 باند دارد که اندازه تفکیک مکانی آن در باندهاي 14 در کل این سنجنده .دکن ثبت می 7باندهاي حرارتی
Nir 15 ،متر swir 30کیلومتر 60عالوه عرض نوار برداشت  ه ب. متر است90ي حرارتی  متر و باندها 
  .باشد می
  

                                                
1- GPS 
2- Terra 
3- LB 
4- Aster 
5- Vnir 
6- Swir 
7- Tir 
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ها، تصویر در تمامی باندها از نظر وجود خطاي رادیومتري  منظور بررسی اولیه داده به: بررسی تصویر
تر  براي بررسی بیش. گونه خطاي رادیومتري را نشان نداد ظاهر تصاویر هیچ. مورد بررسی قرار گرفت

صورت  که به دلیل این هاي سنجنده استر به داده. تر از مقایسه هیستوگرام تک باندها استفاده شد و دقیق
 با جدا کردن یک 2خطاي نوار نوار شدن.  هستند1بندینگشوند فاقد خطاي  اسکن خطی برداشت می

 عمیق  منطقه آب مرئی، مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز میانی ازپیکسل در باندهاي 100×80 پنجره
هاي  هاي طیفی هر یک از ستون جهت انجام کار، میانگین ارزش. صورت کمی بررسی شد به) همگن(

منظور رفع خطاي هندسی  به. و مورد بررسی قرار گرفت پنجره یادشده استخراج و نمودار آن رسم،
 استفاده 3 جابجاییايدلیل تغییرات زیاد ارتفاعی منطقه از روش تصحیح تا سطح تصحیح خط تصویر به

، با معادله درجه یک و روش 4اي جملهرل زمینی، با استفاده از روش چند نقطه کنت29تصحیح با . گردید
پس از اعمال . انجام شد پیکسل 6/0زیر   سطح خطايبا 6ترین همسایه  نزدیک5گیري مجدد نمونه

به .  تصویر گردیدها و باندهاي مصنوعی مختلف از تصحیحات الزم بر تصویر، اقدام به تولید شاخص
حذف اطالعات هاي اصلی استفاده شد، با انجام این عمل ضمن  لفهؤاین منظور در ابتدا از تجزیه م

یک اطالعات مربوط به  شود که مستقل از هم بوده و هر ، باندهاي مصنوعی جدیدي تولید میمشابه
، )1شکل  (فی باندهادر اقدام بعدي با توجه به طرح کلی انعکاس طی. چند باند اصلی را دارد

  ).1998، دیسفانی نجفی (هاي مختلف صورت پذیرفت گیري طیفی و تولید شاخص نسبت
  

  ها     طرح کلی انعکاس طیفی پالت                                                  
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  شماره باند                                                                

  . طرح کلی انعکاس طیفی باندها-1شکل 

                                                
1- Banding 
2- Stripping 
3- Orthorectification 
4- Polynomial 
5- Resampeling 
6- Nearest Neighbour 
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تر، باند قرمز تصویر با باندهاي منظور تولید باندهایی با توان تفکیک مکانی و طیفی باال  بهدر نهایت
  . شد و شش باند جدید حاصل از ادغام تولید گردید2ادغام PC1 به روش مادون قرمز میانی

 قطعات نمونه زمینی از باندهاي اصلی و هاي طیفی متناظر با پس از تولید باندهاي مصنوعی، ارزش
 آزمون تطابق ،ها در تحلیل همبستگی گیري این دادهکار جهت تعیین قابلیت بهمصنوعی استخراج شد و 

  .نددر تحلیل همبستگی مورد استفاده قرار گرفتها  ها با توزیع نرمال صورت گرفت و سپس داده داده
  

 نتایج تحقیق
دهد که  هاي زمینی نشان می هاي حاصل از برداشت بررسی داده: بردارينتایج اطالعات حاصل از آمار

متر و   سانتی5/12هاي برداشت شده،  درخت در پالت میزان مشخصه قطر مربوط به تک کمترین
 .د گردی پایه درخت برداشت3282متر بود و در مجموع اطالعات مربوط به   سانتی170ترین آن  بیش

ها   نمودارهاي پراکنش تعداد در طبقات قطري کلیه پالت،ها ختار پالتمنظور بررسی و تشریح سا به
طور که  همان). 2 شکل( ه است به درج یک نمونه اکتفا شد تنهاها علت تعداد زیاد آن شد که بهترسیم 

 ساختار افقی از یک مدل ه یک توده ناهمسال است که از نظردهد، توده مورد مطالع الگو نشان می
  .نماید  میيشونده پیرو کم
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 طبقات قطر
  طبقات تعداد                                                              

  

  .7 الگوي پراکنش تعداد در طبقه قطر پالت -2 شکل
 

هـا   نشان داد که واریانس و دامنه تغییرات بین داده   ) قطر( هاي زمینی  هاي توصیفی داده   بررسی آماره 
  .کنند یع نرمال پیروي میها از توز زیاد بوده و داده

                                                
1- Pc: principle Component 
2- Fusion 

داد
تع
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بررسی . نشان نداد 1بررسی بصري تصاویر خطاي رادیومتري در تصویر : نتیجه تصحیح تصویر
هاي این محدوده زیر یک  هاي طیفی در تمامی پیکسل ها نشان داد که نوسانات ارزش پروفیل ارزش

 براي هندسی تصویر،همچنین پس از تصحیح  .باشد و نیازي به تصحیح رادیومتریک نمیواحد است 
ها با عوارض  انطباق این الیه. ها استفاده شد ها و آبراهه برداري جاده بررسی کیفیت تصحیح از الیه

  . بوددهنده کیفیت مطلوب تصحیح هندسی نمتناظر در تصویر نشا
 شرح داده شده 1در جدول  تولید شده در این مطالعه هاي  و نسبتها شاخص: ها نتیجه تولید شاخص

  .تاس
  

  .هاي تولید شده ها و نسبت معرفی شاخص -1 جدول
  

NDVI (nir-r/nir+r)                                                
GRVI : (g-r/g+r)                                                  
NIR/R                                                                  
G/R                                                                      
(R+G+NIR)                                                         
[(G+NIR)-R] / G+NIR                                          
NIR / (G+R)                                                          
NIR / (NIR+R)                                                      
SWIR2 / SWIR6                                                   
[(G+NIR)-R] / G+R+NIR                                     
Infrared Index : nir-swir1/nir+swir1                  

  

  
نتایج نشان : هاي طیفی باندهاي اصلی و مصنوعی هاي زمینی و ارزش نتیجه بررسی همبستگی داده
همبستگی   یک و شش مادون قرمز میانی، همچنین باندهاي اول باند3داد که بین مشخصه قطر و 

ین  اما ب.توجهی با مشخصه قطر نشان ندادند  باندهاي حاصل از ادغام نیز همبستگی قابل.وجود ندارد
  . همبستگی مشاهده شد2هاي ذکر شده در جدول  و باندها و شاخصقطر مشخصه 

ترین میزان ضریب همبستگی مشخصه قطر  دست آمده مشاهده شد که بیش پس از بررسی نتایج به
. استدرصد  -68شود میزان ضریب   مالحظه می2گونه که در جدول  همان. باشد  میG/Rبا شاخص 

  که تنهاباشد ه ضریب همبستگی پیرسون میدست آمده مربوط ب  همبستگی بهکه ضریب با توجه به این
هاي  خطی، انواع رگرسیون، مدلمنظور بررسی روابط غیر دهد، به رابطه خطی را مورد بررسی قرار می

با توجه به روند . لگاریتمی، معکوس، درجه دوم، درجه سوم، نمایی و غیره مورد استفاده قرار گرفت
خطی  رگرسیون غیر، مشخص شد که)3شکل (هاي طیفی در رابطه با تغییرات قطر  شتغییرات ارز

  .افزایش پیدا کرده است درصد -69 در رابطه درجه دوم به دشدهای
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  .ضرایب همبستگی باندهاي اصلی و مصنوعی با مشخصه قطرباالترین  -2 جدول
 

SWIR2                                                                                                                         44% 
SWIR3                                                                                                                         46% 
SWIR4                                                                                                                         41% 
SWIR5                                                                                                                         38% 
G/R                                                                                                                             -68% 
GRVI                                                                                                                          -67% 
NDVI                                                                                                                          -50% 
NIR/R                                                                                                                         -46% 
NIR/(NIR+R)                                                                                                              -50% 
G+R+NIR                                                                                                                   -53% 
[(G+NIR)-R]/(G+NIR)                                                                                               -53% 
PCA2(swir4,5,6)                                                                                                          46% 
SWIR2/SWIR6                                                                                                            51% 
 

 

  
  

  .G/R  ابر نقاط و منحنی درجه دوم بین قطر و شاخص-3 کلش
 

سته و عنوان متغیر واب شاخص به(پس از تعیین نوع رابطه، فرمول محاسبه شاخص از طریق قطر 
  : استخراج شدبه شرح زیر) قطر متغیر مستقل

  

)1(                                                                                  2d33/1-d64/0+62/184=dn  
  

d = متر سانتی(قطر(،  
dn =انعکاس طیفی شاخص.  
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عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته  عنوان متغیر مستقل و قطر به در برآورد معکوس که شاخص به
خطی رابطه ی بود و سایر روابط رگرسیونی غیرریب همبستگی در رگرسیون خطشد، باالترین میزان ض

  : استزیر به شرح  برآورد قطر از طریق شاخصمعادله. تري را نشان نداد قوي
  

)2                                                                                          (dn68/0-21/23769=d  
  

 پس از بررسی رابطه . بودGRVI میزان ضریب همبستگی بعدي مربوط به شاخص ترین بیش
 یادشدهخطی ا قطر و بررسی انواع رگرسیون غیرخطی مشخص شد که رگرسیون غیربGRVI شاخص 

  .)4شکل ( افزایش پیدا کرده است  درصد-1/68 نیز در رابطه درجه دوم به مقدار
 

  
  

  .GRVI هاي قطر و شاخص اده ابر نقاط و منحنی درجه دوم د-4 شکل
  

عنوان متغیر وابسته و قطر  شاخص به( پس از تعیین نوع رابطه، رابطه محاسبه شاخص از طریق قطر
  : استخراج شدبه شرح زیر) متغیر مستقلعنوان  به

  

)3                                                                                        (2d3/1 -d62/0+31/0=dn  
  

d = متر سانتی(قطر(،  
dn =انعکاس طیفی شاخص.  
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 وسیله بههاي زمینی   امکان برآورد داده بررسیکه هدف از این مطالعه دلیل این در مرحله بعد به
. عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد عنوان متغیر مستقل و قطر به  است، شاخص بهاي  ماهوارهتصاویر

یرسون یا رابطه مربوط به همان ضریب همبستگی پترین میزان ضریب همبستگی  در این حالت بیش
 : استخراج شدخطی بود، که معادله برآورد آن به شرح زیر

  

)4                                                                                            (dn67/0-7/28138=d  
 

  گیري و بحث نتیجه
ترین میزان ضریب همبستگی مشخصه قطر در توده  که بیشدهد  نشان می این پژوهش نتایج

 بین قطر و تصویر ماهواره )2003(  هیکی. از تصویر استر استG/R جنگلی خالص راش، با شاخص
 با توجه به  بود، ولیسو با نتیجه این پژوهش دست آورد که هم همبستگی بهدرصد  -68آیکونوس 

. وسیله تصویر استر قابل توصیه است ه برآورد این مشخصه ب،ر استر و آیکونوستفاوت قیمت تصاوی
  برگ و باند سبز سنجنده  توده سوزنیدر قطر مشخصه  بین )2004( و و همکارانغ دونوکه در حالی

شود ضریب  طور که مالحظه می همان. ندهمبستگی مشاهده نموددرصد  -41 1اچ آر وي آي آر
هم امکان برآورد این که باز بود تر  توجهی بیش  به میزان قابلدر این پژوهشدست آمده  همبستگی به

بین قطر و بیان کردند ) 2006( وغ و دونولتوحید شیک. نماید د میأییمشخصه را با تصویر استر ت
دست  شود که ضریب به باز هم مالحظه می. همبستگی وجود دارددرصد  - 65 تی امتصویر سنجنده 
که در تمام موارد ذکر شده رابطه باندها و  توجه این نکته قابل.  باالتر بوده استهشآمده در این پژو

ها کاهش  ي حاصل از تصویر استر با مشخصه قطر منفی بود، یعنی با افزایش قطر، شاخصها شاخص
ب از ن ترتییابد و به ای به این دلیل که با افزایش قطر درختان، تعداد پایه در هکتار کاهش می. یابند می

شود و همین امر موجب کاهش  هاي زیرین کاسته می  در اشکوبخصوص تراکم تاج پوشش به
ها،  ها، تعداد الیه برگ گردد، چرا که عواملی از جمله میزان عبور نور از برگ  میها تودهانعکاس در این 

وشش گیاهی و خاشاك و یا پکه ممکن است خاك، خار  ها در گیاه و زمینه بستر نحوه قرارگیري برگ
طور نسبی افزایش قطر نشان  همچنین به). 1998دیسفانی،  نجفی(ثر هستند ؤباشد، در میزان انعکاس م

تر در مقایسه با درختان  دلیل داشتن میزان کرك و موم بیش از افزایش سن دارد و برگ درختان جوان به
، طبیعی است که خوردارندتري در محدوده طیفی مرئی و مادون قرمز نزدیک بر مسن از بازتاب بیش

                                                
1- HRVIR 
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و همین عامل فرصتی براي برآورد  شود دلیل افزایش سن از میزان انعکاس کاسته می با افزایش قطر به
 مرئی و مادون قرمز  در مجموعه باندهاي.نماید اي فراهم می این مشخصه از طریق تصاویر ماهواره

یرات انعکاس در اثر تغییر مشخصات تغیرود که  دلیل کوچک بودن سطح پیکسل انتظار می  بهنزدیک
مرتبط کمتر از سطح پیکسل م غیریشود عال چه سطح پیکسل کوچک میتر شود، چرا که هر توده بیش

تر در  دلیل پخش اتمسفري کم د، با این حال بهگرد یابد و موجب باال رفتن دقت می انعکاس می
نتایج تحقیق نیز دقیقاً بیانگر  (االتر استبرآورد در این محدوده بدقت   مادون قرمز میانیمحدوده طیفی

د شو مالحظه می  مرئی و مادون قرمز نزدیکرغم پایین بودن همبستگی باندهاي به). همین مطلب است
باالترین ضرایب همبستگی را با  GRVI و G/Rیعنی  هاي حاصل از مجموعه این باندها که شاخص

 ولیرود  بودن سطح پیکسل دقت برآورد باال میتر  مشخصه قطر داشتند، به این دلیل که با کوچک
. یابد دلیل باال بودن پخش اتمسفري در این محدوده دقت برآورد کاهش می گونه که ذکر شد به همان
 و همین عامل موجب ذف یا بسیار کاهش یافتهحگیري طیفی اثر پخش اتمسفري   با نسبتولی
برآورد قطر با تصاویر  . ضرایب همبستگی باشند داراي باالتریندست آمده بههاي  گردد که نسبت می

در مناطق بزرگ شاهد تغییرات ساختاري تواند سودمند باشد چرا که  در مناطق کوچک میاي  ماهواره
که قابلیت برآورد در هر ساختار متفاوت با دیگري است برآورد در  جنگل هستیم و با توجه به این

 در واقع ساختار .)2005اینرنی و همکاران،  مک (د بودمناطق وسیع از دقت کمتري برخوردار خواه
اي دارد چرا که میزان و   ماهوارهثیر زیادي در میزان دقت برآورد مشخصه قطر توسط تصاویرأجنگل ت

 از این رو). 2000لفسکی و همکاران، ( باشد ها می ها و ساختار آن ثیر نوع گونهأت نوع انعکاس تحت
 در این است که برآورد مشخصه قطر از طریق تصاویر سنجنده استرر بیانگنتیجه کلی این تحقیق 
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Abstract1 

Acquiring up-to-date information about stands is necessary for scientific 
management and planning of forest. Remote sensing by its great capabilities in this 
way can be very useful. This study was done to investigate the capability of satellite 
data for gathering information about Beech diameter specification. 21 plots of one 
hectare dimension were selected at experimental forest of Kheyroud in Noshahr. In 
each plot, diameters of all trees above 12.5 cm were measured and recorded. Then 
geographic specifications of centennial portion and four corners of each plot were 
recorded and their digital map was prepared. Geometric correction was performed up 
to orthorectification level with affine transformation and resampling of nearest 
neighbour with less than 0.6 pixel error. For surveying of synthetic bands and various 
indices, Principle component analysis, Ratio and Fusion were used. Then digital 
numbers matching with plots from principle and synthetic bands were extracted and 
used in regression analysis test. Results showed that maximum correlation of 
diameter was with G/R, GRVI, [(G+NIR)-R]/(G+R+NIR), R+G+NIR with 
correlation coefficients of -69%, -67%, -54% and -53%, respectively. After 
extraction of correlation coefficients, equations of relationship between diameter and 
digital numbers of images were produced. Results of this study supported the 
hypothesis of possibility of predicting diameter of Beech stands using satellite 
images. 
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