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چکیده
هدف از این پژوهش تلفیق الگوریتم  CARTو شاخصهای پوشش گیاهي برای ارتقاء صحت نقشه-
سازی جنگلهای مانگرو با استفاده از تصویر ماهوارهای لندست  8است .در این پژوهش هفت شاخص
پوشش گیاهي  SAVI ،MNDWI ،IPVI ،NDII ،NDVI ،DVIو  OSAVIمحاسبه شد .سپس با استفاده از
الگوریتم  CARTدر نرمافزار  Rشاخصهای مهم و حد آستانه آنها شناسایي و سرانجام نقشه اراضي مانگرو
و اراضي پیرامون آن با روش درخت تصمیمگیری تهیه شد .نتایج ارزیابي صحت انجامشده با استفاده از
 GPSو تصویر ماهوارهای  SPOT 6/7نشان داد که نقشه حاصل دارای صحت کلي  80/97درصد و ضریب
کاپا  0/74است .تهیه نقشه اراضي مانگرو با دقت باال توسط تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک متوسط به
دلیل اثر بازتابهای زمینه (آبوخاک) و وجود پیکسلهای مخلوط با توجه به شرایط محیط قرارگیری
مشکل است .نتایج این پژوهش نشان داد که رویکرد معرفيشده ميتواند اطالعات مناسبي از وضعیت
جنگلهای مانگرو را برای انجام برنامههای مدیریتي و حفاظتي اکوسیستمهای مانگرو در اختیار سیاست-
گذاران و برنامهریزان قرار دهد.

واژههای کلیدی :الگوریتم  ،CARTجنگلهای مانگرو ،درخت تصمیمگیری ،شاخصهای پوشش گیاهي.
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مقدمه

 .)Sari and Rosalina, 2016; Hamidi et al., 2015بر

جنگلهای مانگرو با دیگر اکوسیستمهای جنگلي بسیار

همین اساس پژوهشگران زیادی از این دادهها بهعلت

متفاوتاند ،چرا که این جنگلها ارمغان مشترک آب و

فراهم ساختن دید وسیع و یکپارچه ،قابلیت تکرار-

خشکي بهشمار ميروند و بهدلیل موقعیت استقرارشان

پذیری و دقت باالی آنها برای کميسازی و نقشهسازی

و سازگاری که این گروه از گیاهان در گذرگاه آب و

الگوی مکاني جنگلهای مانگرو استفاده کردند (Wang

خشکي (در معرض کارکرد جزر و مد ،شرایط غرقاب

 .)et al., 2004پوششهای گیاهي در محدوده امواج

دائمي و محیط بيهوازی) پیدا کردهاند ،جزء اکوسیستم-

الکترومغناطیسي رفتار طیفي خاصي دارد که از آن برای

های ویژه و منحصربهفرد قرار دارند ( .)Saleh, 2007در

تهیه شاخصهای سنجشازدور پوشش گیاهي استفاده

سال  ،1972جنگلهای مانگروی ایران بر اساس

ميکنند ( .)Rahdari et al., 2015شاخصها ،ترکیبي

معیارهای برنامه انسان و زیستکره یونسکو ()MAB

ریاضي حداقل از دو باند تصاویر ماهوارهایاند که از

بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره برگزیده و در شبکه جهاني

اختالف معنيدار بازتابش پوشش گیاهي در طول موج-

ذخیرهگاه ثبت شدهاند ( .)Safiari, 2005جنگلهای

های مختلف استفاده ميکنند .هدف از ایجاد این

مانگرو بهدلیل ارائه کارکردهای اکوسیستمي مانند

شاخصها ،پیشبیني و ارزیابي برخي ویژگيهای

جلوگیری از فرسایش سواحل ،جلوگیری از اثرهای

پوشش گیاهي مانند خصوصیات تاجپوشش ،زیتوده،

مخرب باد ،طوفان و امواج ،فراهم کردن زیستگاههای

تولید ،سطح برگ یا درصد پوشش گیاهي است ( Alavi

حیاتي از نظر بومشناختي اهمیت بسیاری دارند

 .)Panah, 2002نتایج پژوهشهای مختلف نشان داده

( .)Dehghani, 2008برداشت بيرویه از سرشاخهها

که استفاده از شاخصهای پوشش گیاهي مانند ،NDVI

برای تعلیف دام ،توسعه راههای آبي ،استفاده تفرجي

 DVI ،SAVIو  IPVIبرای شناسایي مانگروها تا

بدون ظرفیتیابي و طرحریزی و توسعه آبزیپروری از

حدودی موفقیتآمیز بوده است (.)Fei et al., 2011

مهمترین عوامل کاهش سطح جنگلهای مانگرو است

) Hoa and Binh (2016ارزیابي تغییرات مانگروهای

( .)Danehkar and Jalali, 2005مساحت کل

ساحلي تایلند را با استفاده از تصاویر چند زمانه

مانگروهای جهان در حدود  3/6میلیون هکتار کاهش

ماهوارهی لندست و شاخصهای پوشش گیاهي مانند

یافته ،که بیشترین کاهش در مساحت جنگلهای مانگرو

 SR ،SAVI ،NDVIو  DVIبررسي کردند Shi .و

مربوط به آسیا و ناشي از تغییر کاربری اراضي است

همکاران ( )2016برای شناسایي جنگلهای مانگرو با

( .)Giril et al., 2011از اینرو پژوهش و پایش سطح

روش ماشین بردار پشتیبان و تصویر لندست  ،8استفاده

رویشگاههای مانگرو بهمنظور مدیریت پایدار در زمینه

از دادههای اصلي باندهای طیفي را با استفاده از دادههای

حفظ ،احیاء و توسعه این جنگلها امری ضروری است

کمکي (شاخصهای باندی) برای تهیه نقشه جنگلهای

(.)Danehkar and Majnonian, 2004

مانگرو مقایسه کردند .نتایج آنها نشان داده که نقشه

در دهههای اخیر دانش دورسنجي و تصاویر

حاصل از ترکیب شاخصهای باندی در مقایسه با نقشه-

ماهوارهای بهطور گستردهای برای بررسيهای پوشش

های حاصل از دادههای اصلي باندهای طیفي دارای

گیاهي و ارزیابي تغییرات آنها مورد استفاده قرارگرفته

صحت کلي ،صحت کاربر و صحت تولیدکننده بهتری

است ( ;Bagheri et al., 2018; Lohrabi et al., 2018

است ( Jafarnia .)Shi et al., 2016و همکاران ()2016
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با استفاده از روش شاخصهای پوشش گیاهي،

حوزه چمگردالن استان ایالم انجام داد .این پژوهش

شاخصهای آماری ،نقاط تعلیمي ،روشهای طبقهبندی

نشان داد که نتایج حاصل از ارزیابي دقت تصاویر طبقه-

بیشترین شدت احتمال ،حداقل فاصله از میانگین نقشه

بندی درختي با دقت کل  87درصد و ضریب کاپا 0/84

کاربری اراضي منطقه قشم را با کمک دادههای ماهواره-

دارای بیشترین صحت است .با توجه به موقعیت

ای برای سه سال  1998 ،1988و  2008تهیه کردند.

قرارگیری جنگلهای مانگرو در محیط خشکي و آبي،

 Kanniahو همکاران ( )2015با استفاده از روشهای

باید از تکنیکهای که تأثیر بازتاب طیفي زمینه را کاهش

طبقهبندی بیشترین شدت احتمال و ماشین بردار پشتیبان

ميدهد برای بررسي و نقشهسازی دقیقتر این اراضي

تغییرات جنگلهای مانگرو را در جنوب پنینسوالر

استفاده کرد .هدف از این پژوهش معرفي رویکردی

مالزی ارزیابي کردند .نتایج برخي از پژوهشها نشان

تلفیقي برای ارتقاء صحت نقشهسازی جنگلهای

ميدهد که استفاده از شاخصهای پوشش گیاهي همراه

مانگرو با استفاده از شاخصهای پوشش گیاهي و روش

با روشهای طبقهبندی موجب ارتقاء صحت نقشههای

درختي  CARTاز دادههای ماهواره لندست  8است.

تیپهای گیاهي ميشود (.)Monsef and Smith, 2017

مواد و روشها

 Chenو همکاران ( )2013روش نسبتگیری باندی و

منطقه مورد بررسی

طبقهبندی نظارتشده را برای بررسي تغییرات پوشش-

جنگلهای مانگرو جزیره قشم در حدفاصل دلتای

های مانگرو با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست

رودخانه مهران و گورزین در دماغه شمالي قشم قرار

استفاده کردند .نتایج پژوهش نشان داد که نقشههای

گرفته است .وسیعترین جامعه یکپارچه جنگلهای

حاصل دارای صحت کلي  90درصد و ضریب کاپا

مانگرو ایران را در جزیره قشم ميتوان مشاهده کرد که

 0/82بوده است.

خورهای اصلي ،فرعي و آبراههها جوامع را از یکدیگر

انتخاب روش طبقهبندی مناسب نقش زیادی در

تفکیک کرده است .جنگلهای مانگرو جزیره قشم از

کارایي تهیه نقشههای موضوعي دارد .روشهای طبقه-

گونه اویسنیامارینا ( )Avicennia Marinaبهنام محلي

بندی درختي برخالف دیگر رویکردهای طبقهبندی که

حرا تشکیل شده است .خاک بستر گلآلود ،غرقابي و

از یکسری مشخصهها بهطور همزمان برای اجرای طبقه-

شور است ولي در مناطق استقراری تنک خاک به سمت

بندی در تک مرحله استفاده ميکنند ،برمبنای یک طرح

خشکي بیشتری تمایل پیدا ميکند (.)Safiari, 2005

تصمیمگیری چندمرحلهای یا سلسلهمراتبي هستند

شکل  1موقعیت جغرافیایي جنگلهای مانگرو را نشان

(Arekhi (2012) .)Alimohamadi et al., 2009

ميدهد .منطقه مورد بررسي دارای مساحتي نزدیک به

مقایسه سه الگوریتم طبقهبندی شامل بیشترین احتمال،

 160054هکتار است.

شبکه عصبي مصنوعي و طبقهبندی درختي را بر روی
دادههای  ETM+برای طبقهبندی پوشش سطح زمین
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شکل  -1موقعیت جغرافیایي جنگلهای مانگرو ،جزیره قشم
Figure 1. Geographical position of mangrove forests, Qeshm Island, Iran

دادههای مورد استفاده

پیدا ميکند زیرا که باندهای مختلف به مقدار متفاوتي

در این پژوهش تصویر ماهواره لندست  8سنجنده OLI

تحت تأثیر شرایط اتمسفری قرار ميگیرند ( Alavi

که در تاریخ  2017/2/19اخذ شده بود؛ با توجه به

.)pahan, 2011

کیفیت تصویر ،عدم وجود پوشش ابر بر روی منطقه

برای انجام تصحیحات رادیومتریک از اطالعات

مورد بررسي و کمترین تأثیر از جزر و مد ،انتخاب و از

موجود در فایل سرباره تصویر لندست و نرمافزار انوی

سایت  USGSتهیه شد .همچنین تعداد  170نقطه

( )Enviنسخه  5/1استفاده شد .در گام بعدی تصحیح

برداشت شده توسط دستگاه  GPSبهصورت تصادفي با

اتمسفری با روش پیکسل تاریک در نرمافزار انوی 5/1

توزیع پراکنده در سال  1395برای ارزیابي صحت نقشه

انجام شد .پس از اعمال پیشپردازشها ،از شاخصهای

تولیدی حاصل از پردازش تصویر استفاده شد .مراحل

پوشش گیاهي و الگوریتم  CARTبرای نقشهسازی

اصلي فرآیند انجام پژوهش بهصورت شماتیک در شکل

پوششهای مانگرو استفاده شد .در این پژوهش ،هفت

 2نمایش داده شده است که در ادامه این مراحل توضیح

شاخص پوشش گیاهي با توجه به وضعیت منطقه و

داده خواهند شد .تصاویر ماهوارهای لندست  8دارای

کنترل کاهش اثرهای بازتاب خاک زمینه ،زاویه تابش

پردازش سطح یک هستند که از نظر ثبت زمیني از دقت

خورشید ،اثرهای توپوگرافي و اتمسفری برای

مناسبي برخوردار بوده است و نیاز به انجام تصحیحات

جداسازی مانگروها انتخاب شدند که در ادامه اطالعات

هندسي مجدد نیست .اعمال تصحیحات رادیومتریک

زمینه و رابطههای آنها اشاره شده است.

زماني که از نسبتهای باندی استفاده ميشود ضرورت
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شکل  -2فلوچارت روش کار
Figure 2. Methodological steps

 -شاخص گیاهي تفاضلي نرمال شده ()NDVI

آب ،رسوب و توده آلودگي است .از سوی دیگر باند

این شاخص تفاضل بین بیشترین جذب در ناحیه قرمز

مادونقرمز میاني تفاوت زیادی بین ویژگيهای زمین و

ناشي از رنگدانههای کلروفیل و بیشترین بازتاب در

آب را در محدوده پژوهش نشان ميدهد که ناشي از

ناحیه مادونقرمز ناشي از ساختار سلولي برگ است که

درجه باالیي جذب توسط آب و بازتاب قوی توسط

با استفاده از رابطه زیر تعریف ميشود .بازه تغییرات این

زمین است؛ بنابراین شاخص  MNDWIبرای جداسازی

شاخص از  +1تا  -1است که برای مناطقي که تراکم

زمین خشک ،زمین مرطوب و آب با استفاده از سنجنده

پوشش گیاهي متوسط و باالتر و مناسب است زیرا

 OLIمناسب است ( )Zhai et al., 2015که از رابطه زیر

نسبت به خاک زمینه روشن و اثرهای اتمسفر حساسیت

محاسبه ميشود:

کمتری دارد اما برای مناطق پوشش گیاهي کم مناسب

رابطۀ ()2

نیست (.)Alavi pahan, 2011
)𝑅 (𝑁𝐼𝑅 −
)𝑅 (𝑁𝐼𝑅 +

)𝑅𝐼𝑀 (𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 −
)𝑅𝐼𝑀 (𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 +

= 𝐼𝑊𝐷𝑁𝑀

 شاخص تفاضلي نرمال شده مادونقرمز ()NDII= 𝐼𝑉𝐷𝑁

این شاخص بر مبنای مادونقرمز نزدیک و مادونقرمز

 -شاخص آبي تفاضلي نرمال اصالحشده ()MNDWI

میانه محاسبه ميشود و به تغییرات زیتوده گیاه و مقدار

این شاخص از ترکیب باندهای سبز و مادونقرمز میاني

آب در بافت گیاه حساستر و نسبت به شاخص NDVI

حاصلشده است .باند سبز حساس به تغییرات شفافیت

برای پوششهای تاالبي مثل مانگرو مناسب است

رابطۀ ()1
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( .)Hardisky, 1983برای محاسبه این شاخص از

این شاخص بر اساس رابطه شاخص  NDVIاست با

تصویر لندست  8استفاده شده است:

این تفاوت که بازه ارزشها بین صفر تا یک است

رابطۀ ()3

)( 𝑁𝐼𝑅𝐵5 − 𝑀𝑖𝑑𝐼𝑅𝐵6
)(𝑁𝐼𝑅𝐵5 + 𝑀𝑖𝑑𝐼𝑅𝐵6

( .)Alavi pahan, 2011بر اساس رابطه زیر محاسبه

= 𝐼𝐼𝐷𝑁

ميشود.

 -شاخص گیاهي تفاضلي ()DVI

رابطۀ ()7

سادهترین شاخص گیاهي است که به مقدار پوشش

در گام بعد برای اجرای این مدل پس از روی

گیاهي حساس بوده و بنابراین مناسب برای تشخیص

همگذاری الیههای تولیدشده و معرفي نقاط تعلیمي

خاک و گیاه است (.)Alavi pahan, 2011

برای هر کالس ،با استفاده از الگوریتم  CARTشاخص-

𝐷𝐸𝑅 𝐷𝑉𝐼 = 𝑁𝐼𝑅 −

رابطۀ ()4

𝑅𝐼𝑁
= 𝐼𝑉𝑃𝐼
𝐷𝐸𝑅 𝑁𝐼𝑅 +

 -شاخص گیاهي تعدیلشده خاک چندطیفي ()SAVI

های تأثیرگذار و حدود آستانۀ هر یک از شاخصها به-

بهدلیل تغییرات در خصوصیات طیفي خاک ،شاخص-

صورت خودکار شناسایي شد .مراحل الگوریتم CART

های متعدد با حداقل حساسیت به زمینه تاجپوشش

به این نحوه است که در ابتدا کار با تمامي دادهها در

پیشنهاد شدند .شاخص اصالحي خاک شامل عامل

ریشۀ درخت (گرهای که در رأس درخت تصمیم قرار

اصالحي ( )Lاست که بر اساس رابطه زیر بیان ميشود:

دارد) شروع ميشود .این روش در ابتدا با استفاده از

رابطۀ ()5

)𝐷𝐸𝑅 (1 + 𝐿)(𝑁𝐼𝑅 −
)𝐿 (𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷 +

معیارهای تعیینشده تمامي دادهها را به صورتي

= 𝐼𝑉𝐴𝑆

عامل  ،Lتابعي از تراکم پوشش گیاهي با مقادیری

بازگشتپذیر تقسیم ميکند .سپس تمامي متغیرهای

از صفر تا یک است که تعیین آن بهدانش قبلي از مقدار

پیشگو را مورد بررسي قرار ميدهد تا مشخص کند کدام

پوشش گیاهي بستگي دارد و این عامل معیاری برای

یک بهترین تقسیم را داشتهاند .پس از آن دادههای

کاهش اثرهای خصوصیات طیفي خاک روی بازتاب-

ورودی بر اساس متغیرهای مستقلي که اهمیت بیشتری

های طیفي تاجپوشش است ( .)Huete, 1988در این

دارند تقسیم ميشوند ( .)Breiman, 1984این کار ادامه

پژوهش با توجه به مقدار پوشش گیاهي منطقه مورد

ميیابد تا زماني که برگها (گرههایي که دیگر تقسیم
نميشوند و در انتهای درخت قرارگرفتهاند) شامل داده-

بررسي مقدار  0/5برای حذف اثرها زمینههای متفاوت
مورد استفاده قرار گرفته است.

هایي شوند که همگوني زیادی با یکدیگر دارند

 -شاخص گیاهي تعدیلشده خاک بهبودیافته

( .)Lawrence and Wright, 2001در نرمافزار  Rاین

()OSAVI

عمل زماني انجام ميشود که گره ،فقط مشاهدات یک

این شاخص ،بهبودیافته شاخص  SAVIاست که به

کالس را در برگیرد ( .)Temkin et al., 1995پس از

تفاوتهای طیفي خاک زمینه توجه دارد .با استفاده از

این برای جلوگیری از  ،overfittingالگوریتم CART

باندهای سنجندههای چند طیفي بهصورت زیر بیان مي-

درختان بهوجود آمده را هرس ميکند تا زماني که به

شود (.)Alavi pahan, 2011

پایینترین خطا در اعتبارسنجي متقابل برسند .زماني که

رابطۀ ()6

)𝐷𝐸𝑅 (1.5) ∗ (𝑁𝐼𝑅 −
)(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷 + 0.16

متغیر پاسخ کیفي است به آن درخت طبقهبندی گفته

= 𝐼𝑉𝐴𝑆𝑂

ميشود و زماني که کمي ،به آن درخت رگرسیون اطالق

 -شاخص گیاهي درصد مادونقرمز ()IPVI

ميشود .در مورد طبقهبندی تصاویر ماهوارهای
متغیرهای مستقل شامل دادههای طیفي و کمکي (مانند
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 )NDVIميشوند و متغیرهای پاسخ طبقههای تعیینشده

تصویر ماهوارهای اسپات سال  ،2016تصاویر گوگل

(شش طبقه آب ،اراضي جنگلهای مانگرو ،اراضي جزر

ارث و همچنین از نقاط واقعیت زمیني در منطقه که با

و مدی ،اراضي باتالقي ،اراضي خشک و دیگر پوشش

استفاده از  GPSبرداشت شدهاند ،استفاده شد .ماتریس

گیاهي) را تشکیل ميدهند .در میان متغیرها آنهایي

خطا بهصورت جدولبندی متقاطعي از کالسهای تولید

برای قرارگیری در یک گره انتخاب ميشوند که مقدار

شده در مقابل دادههای مرجع برای ارزیابي صحت نقشه

همگوني دادهها را افزایش دهند ( Ahmadlou et al.,

حاصلشده مورد استفاده قرار گرفت ( Alimohamadi

.)2016

 .)et al., 2009صحت کلي ،صحتهای کاربر و تولید-

ارزیابی صحت تصاویر طبقهبندیشده

کننده و آماره کاپا از ماتریس خطا استخراج شدند.

ارزیابي نقشه تولیدشده یکي از مراحل الزم است که

نتایج

ارائه نتایج بدون انجام صحتسنجي از ارزش آن مي-

با توجه به هدف اصلي پژوهش ،ابتدا نقشه شاخصهای

کاهد .برای ارزیابي صحت نقشه حاصلشده مبتني بر

موردنظر تهیه شد .جدول  1اطالعات مربوط به بازه

الگوریتم استفادهشده ،از نقاط کنترلي برداشتشده از

اعداد محاسبه شده برای شاخصها را نشان ميدهد.

جدول  -1اطالعات آماری شاخصهای پوشش گیاهي
Table1. Information Statistical of Vegetation Indices
شاخصهای پوشش گیاهي
DVI

NDVI

IPVI

SAVI

OSAVI

NDII

MNDWI

Vegetation indices

بیشینه

0.65

1.00

0.53

1.00

0.86

1.00

1.00

Maximum

کمینه

-0.18

-1.00

-0.38

0.00

-0.7

-1.00

-1.00

Minimum

میانگین

0.033

انحراف معیار

0.06

-0.045

0.447

0.049

0.064

0.169

-0.035

Average
0.42

0.206

0.12

0.231

0.391

0.483

Standard divisions

شیوه رویکرد مدل بهصورت شاخهای است که از

خاک از یکدیگر جدا شدند .در شاخه صحیح گره

چهار سطح تصمیمگیری تشکیل شده است .ابتدا با

تصمیمگیری دوم اطالعات پوشش گیاهي وجود دارد

استفاده از شاخصهای ( NDVIتعیین حدود آستانه

که با بهکارگیری اشتراک دو حد آستانه مشخصشده

کمتر از  )-0/14و ( MNDWIتعیین حدود آستانه بیشتر

برای شاخص  NDIIو  SAVIاراضي جنگلي مانگرو از

مساوی از  )0/053کالس آب از دیگر اراضي جدا شد.

دیگر پوشش گیاهي در منطقه متمایز شد .در شاخه

در شاخه نادرست گره تصمیمگیری اول اطالعات طیفي

نادرست این سطح تصمیمگیری اطالعات مربوط به

مرتبط با دیگر عوارض وجود دارد که با استفاده از سطح

خاک وجود دارد که در سطح سوم و چهارم تصمیم-

دوم تصمیمگیری و اشتراک آستانههای مشخصشده

گیری با استفاده از تعیین دو سطح آستانه برای شاخص

برای شاخصهای  NDVIو  IPVIپوششهای گیاهي و

 MNDWIابتدا اراضي جزرومدی (بسیار مرطوب)
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شناسایي شد و سپس اراضي باتالقي و اراضي خشک

نقشه طبقهبندیشده ،صحت کلي  80/97درصد و مقدار

از هم جدا شدند .شکل  ،3درخت تصمیم حاصل از

آماره کاپا  0/74حاصل شد .نتایج پژوهش

الگوریتم  CARTرا نشان ميدهد.

 Alimohamadiو همکاران ( )2009نیز نشان داد که

ارزیابی صحت نقشه طبقهبندیشده

برای طبقهبندی تیپهای متفاوت جنگلي با استفاده از

شکل  4نقشه حاصل از درخت طبقهبندی را نمایش

دادههای طیفي روش درخت تصمیم نسبت به دو روش

ميدهد .یکي از مراحل مهم پس از طبقهبندی تصاویر،

پیکسل پایه و شيء پایه با صحت کلي  76/5درصد و

ارزیابي طبقههای حاصل است .صحت کلي ،صحتهای

مقدار آماره کاپا  0/7دقت باالتری داشته است .با استفاده

کاربر و تولیدکننده و آماره کاپا با کمک ماتریس خطا

از این روش مساحت مانگروها در حدود  8492هکتار

محاسبه شد .جدول  2نتایج ماتریس خطا و مقدار

برآورد شد.

اختالط نمونهها را در یکدیگر نشان ميدهد که برای

شکل  -3مدل طراحي شده درخت تصمیم مبتني بر الگوریتم

CART

Figure 3. Designed Decision Tree Based on CART Algorithm

شکل  -4نقشه اراضي جنگلهای مانگرو با استفاده از الگوریتم  CARTو شاخصهای پوشش گیاهي ()1395
)Figure 4. Mapping mangrove extent by CART algorithm and vegetation indices (2017
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جدول  -2ماتریس خطا نقشه طبقهبندیشده (ردیف) در مقایسه با دادههای مرجع (ستون)
Table 2. The error matrix of classification map compare with ground reference data

خاک

دادههای مرجع

آب

Reference points

Water

Soil
land

آب

37

0

دیگر پوشش
گیاهي
Other
Vegetation
0

اراضي
جزر و
مدی

مانگرو
Mangrove

Tidal
land
1

0

صحت کاریر

اراضي

جمع

باتالقي

کل

Mud flat

Total

User’s
accuracy
)(%

0

38

97.3

(درصد)

Water

خاک

2

دیگر پوشش گیاهي

0

38

4

3

1

0

48

86.4

Soil land
0

15

2

0

0

17

88.2

Other Vegetation

اراضي جزر و مدی

5

5

0

1

16

4

31

59.3

Tidal land

مانگرو

0

اراضي باتالقي

0

0

0

22

1

1

24

95.6

Mangrove
0

0

2

3

21

26

80.7

Mud flat

کل

44

43

19

31

21

26

184

-

Total

صحت تولیدکننده
(درصد)

84.1

88.4

78.9

76.1

70.9

80.7

-

-

Producer accuracy
)(%

بحث

بر اساس یک طرح تصمیمگیری چندمرحلهای یا

پژوهشها در مورد بهبود و ارتقاء روشهای طبقهبندی

سلسلهمراتبي است .این روش ميتواند بهصورت

تصاویر ماهوارهای همیشه یکي از موضوعات بهروز و

خودکار یا غیرخودکار طراحي شود و کارایي و صحت

مورد توجه است بهخصوص برای مناطقي که اطالعات

طبقهبندی بسیار به انتخاب حد آستانه شاخصها بستگي

طیفي پدیدهها به یکدیگر مشابه است .درخت تصمیم-

دارد .ازآنجایيکه هدف این پژوهش ارتقاء نقشهسازی

گیری  CARTیکي از روشهای بسیار قوی و پرکاربرد

اراضي جنگلهای مانگرو با استفاده از تصویر ماهوارهای

در مباحث طبقهبندی دادههای آماری است که در

لندست  8است ،با استفاده از الگوریتم  CARTو داده-

پژوهشها سنجشازدور و طبقهبندی پوشش اراضي

های تعلیمي (اطالعات شاخصهای پوشش گیاهي)

عملکرد موفقیتآمیزی داشته استLawrence and ( .

یک مدل درخت طبقهبندی مؤثر برای استخراج کالس-

 .)Wright, 2001درخت تصمیمگیری  CARTبرخالف

ها توسعه داده شد .نتایج پژوهشها )Arakhi (2012

دیگر رویکردهای طبقهبندی (بیشترین احتمال) که از

نشان داد که روش طبقهبندی درخت تصمیمگیری

یکسری مشخصات (باندها) بهطور همزمان برای اجرای

 CARTبهمنظور استخراج نقشه کاربری اراضي با

طبقهبندی در تکمرحله استفاده ميکند ،این طبقهبندی

استفاده از دادههای ماهوارهای در حوزه چمگردالن
565

فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل ،جلد  ،5شماره 4

استان ایالم نسبت به روشهای طبقهبندی شبکه عصبي

ویتنام و تصاویر  ALOS PALSARاستفاده کردند که

مصنوعي فازی و طبقهبندی بیشترین احتمال بهترتیب از

مدل درخت طبقهبندی توسعه داده شده مشابه درخت

نظر صحت کلي (حدود  3درصد 6 ،درصد) و ضریب

طبقهبندی این پژوهش است و جنگلهای مانگرو با

کاپا (حدود  3درصد 6 ،درصد) بهتر بوده است .در این

صحت کاربر  79درصد و صحت تولیدکننده  75درصد

پژوهش اشاره شده است که آنالیز تفضیلي ماتریسهای

طبقهبندی شده است .با استفاده از تعیین حد آستانه

مجاور نشان ميدهد که کالس زراعت با کالس مرتع

متفاوت برای شاخص  ،MNDWIسطوح مختلف

در روش درخت تصمیمگیری  CARTبا صحت کاربر

رطوبت خاک سطحي که شامل اراضي جزر و مدی،

باالی  78درصد طبقهبندی شده است ،درصورتيکه در

اراضي باتالقي و اراضي خشک است ،از یکدیگر

روش بیشترین احتمال این دو کالس درهمآمیخته شده

تفکیک شدند Dadrasisabzevar .و همکاران ()2015

است .بررسي آنها نشان ميدهد که این الگوریتم در

برای مدلسازی سطوح مختلف رطوبت خاک سطحي

طبقهبندی پدیدههایي که دارای بازتابهای طیفي

از تصویر ماهوارهای لندست  8و چندین شاخص طیفي

مشابهاند ،توانایي باالیي دارد .اجرا الگوریتم با استفاده

مانند شاخص  MNDWIاستفاده کردند.

از شاخصهای پوشش گیاهي کمک کرد که طبقه

نتیجهگیری کلی

مانگرو با صحت کاربر  95درصد و صحت تولیدکننده

نتایج حاصل از ارزیابي صحت نقشۀ تولیدی بر اساس

 70/9درصد تفکیک شود Shi .و همکاران ( )2016از

صحت کلي و آماره کاپا نشان ميدهد ،رویکرد تلفیقي

سه شاخص طیفي بهجای دادههای اصلي باندهای طیفي

معرفي شده برای طبقهبندی و استخراج اراضي جنگلي

برای شناسایي مانگرو استفاده کردند که با این روش

مانگرو مناسب است و از اینرو ميتوان از آن برای

صحت کلي طبقهبندی جنگلهای مانگرو را از 58

ارزیابي و پایش تغییرات اراضي جنگلي مانگرو در پاسخ

درصد به  75درصد در پژوهش خود ارتقاء دادند .نتایج

به فعالیتهای مدیریتي و حفاظتي که در منطقه انجام

الگوریتم  CARTنشان داد که پنج شاخص ،NDVI

ميشود و یا ارزیابي اثرهای تغییرات شاخصهای

 MNDWI ،NDII ،IPVIو  SAVIاهمیت بیشتری

اقلیمي استفاده کرد .از مزایای این رویکرد ميتوان به

نسبت به دو شاخص  OSAVIو  DVIداشتند .شاخص

کاهش زمان پردازش ،ارتقاء صحت نقشه تولیدی،

 NDVIبهشدت تحت تأثیر خصوصیات زمینه و خاک

قابلیت شناسایي متغیرهای مهم توسط خود الگوریتم

قرار ميگیرد .با توجه به اینکه موقعیت قرارگیری این

 CARTو استفاده از آنها در درخت تصمیم اشاره کرد.

گیاهان در مصب رودخانهها ،خورها و اراضي باتالقي

نتایج بررسيهای مختلف هم نشان داده است که فناوری

است ،شاخص تعدیلشده خاک ( )SAVIو شاخص

دورسنجي و بهرهگیری از دادههای ماهوارهای ابزاری

 NDIIتوانستن اراضي جنگلي مانگرو را با دقت و

مناسب در زمینه بررسي علوم پوشش گیاهي و جنگلي

صحت زیادی از دیگر پوششهای گیاهي متمایز کنند.

است.

 Phamو همکاران ( )2018از روش درخت تصمیم-
گیری  CARTبرای نقشهسازی مانگروهای سواحل
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Abstract
The purpose of this study is to introduce a method for improving the accuracy of mapping mangrove
covers by integrating CART algorithm and vegetation indices using Landsat 8 imagery. In this study, 7
vegetation indices were calculated including DVI, NDVI, NDII, IPVI, MNDWI, SAVI, and OSAVI.
The important indicators and thresholds were identified by the CART algorithm in R-software and then
the Mangrove cover besides surrounding areas was mapped using the decision tree technique. The
results of accuracy assessment based on comparing control points which recorded by GPS with SPOT
6/7 images showed that the resulted map had a general accuracy of 80.97% and a kappa of 0.74. Using
moderate resolution satellite imageries for mapping mangrove is difficult due to background reflectance
effect (e.g. water and soil) and mixed pixels considering environmental conditions. Results
demonstrated that this approach could produce information about mangroves for decision makers in
order to conservation and management planning.
Keywords: CART Algorithm, Mangrove forest, Decision tree, Remote sensing, Vegetation indices.
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