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مقایسۀ نقشههای موجود زمینشناسی با نقشۀ حاصل از مطالعات دورسنجی
(مطالعۀ موردی :حوزۀ ورتوان قزوین)
 جمال مصفایی*؛ استادیار پژوهشکدۀحفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 محمدرضا اختصاصی؛ استاد گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه یزد
 امین صالح پورجم؛ استادیار پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
چکیده
شناخت واحدهای زمین شناسی ،یکی از مطالعات پایه و اساسی در ب سیاری از علوم مختلف از جمله منابع طبیعی قلمداد می شود .در
حال حاضر در مطالعات تفصیلی اجرایی و حتی تحقیقاتی منابع طبیعی ،استفاده از نقشههای تولید شده توسط سازمان زمین شناسی،
ا ساس مطالعات زمین شنا سی را ت شکیل میدهد .از طرفی طی سالهای اخیر ،تکنولوژی سنجش از دور بهعنوان یک ابزار جدید و
کارآمد برای مطالعات زمین شناسی معرفی شده است که عالوه بر دقت مناسب ،فواید دیگری از قبیل دسترسی به مناطق کوهستانی
صعبالعبور یا غیرقابلدسترس دارد .هدف از این تحقیق ،مقایسۀ صحت نقشههای زمینشناسی موجود و نقشههای حاصل از مطالعات
دورسنجی و پردازش تصاویر ETM+ماهوارۀ لندست نسبت به واقعیتهای زمینی در حوزۀ آبخیز ورتوان قزوین است .بدین منظور پس
از بررسی نق شههای موجود سازمان زمین شناسی ،اقدام به تهیۀ نق شۀ زمین شنا سی منطقه با ا ستفاده از تکنیکهای مختلف پردازش
تصاااویر ماهوارهای و بارزسااازی واحدهای ساان شااناساای از طریق ترکیبات مختلف رن مجازی ) ،(FCCتجزیه به مولفههای اصاالی
) ،(PCAشاخص بهینه ) ،(OIFن سبتگیری طیفی) (BRشد که با توجه به تنوع سازندها و سن های مختلف در محدودۀ مطالعاتی،
روشهای رن مجازی و شاخص بهینه به ترتیب دارای بی شترین قابلیت برای تفکیک سازندها و سن ها بودند .ضریب کاپای معادل
 0/39بین نقشۀ حاصل از پردازش تصویری و نقشۀ زمین شناسی ،گویای تطابق ضعیف بین دو نقشه است .بررسی صحت نقشهها بر
اساس واقعیتهای زمینی ،حاکی از صحت بیشتر نقشۀ پردازش تصویری ( )%97/5نسبت به نقشۀزمینشناسی موجود ( )%54/3است.
واژههای کلیدی :نقشه زمینشناسی ،نقشه پردازش تصویری ،سنجش از دور ،تصاویر لندست ،حوزه ورتوان.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+982144901240 :

Email: jamalmosaffaie@yahoo.com
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 .1مقدمه
اهمیت بررساایهای زمینشااناساای و ژفومرفولوژیکی به
عنوان یکی از مطالعات پایه ،باعث شاااده اسااات که اک ر
کشااورها به منظور برنامهریزیهای عمرانی اقدام به مطالعه و
تهیۀ نق شههای زمین شنا سی و ژفومرفولوژی کنند بهطوری
که این م طال عات از ا قدا مات کل یدی در مرا حل اول یۀ
برنامهریزیهای عمرانی هر ناحیه محساااود شاااده و نقش
عمدهای را در فازهای بعدی تو سعه دارا میبا شند ]،15 ،13
 .[22در مدیریت حوزههای آبخیز نیز مطالعات زمین شنا سی
نقش مهمی داشااا ته و به منظور برآورد پ تانسااا یل ها و
قابلیت های منطقه ،چگونگی بهرهبرداری منطقی از اراضااای
مختلف و م نابع طبیعی موجود و در نتی جه بر نا مهریزی
صحیح ضروری بهنظر میرسد ].[17 ،16 ،14
در حال حا ضر بدون اینکه از صحت نق شههای زمین
شنا سی اطمینان حا صل شود ،در اک ریت قریب به اتفاق
مطالعات تفصااایلی اجرایی ادارات منابع طبیعی توساااط
مهند سین م شاور و حتی در طرحهای تحقیقاتی دان شگاه
ها و مراکز علمی ،اسااتفاده از نقشااههای سااازمان زمین
شناسی اساس مطالعات زمین شناسی را تشکیل میدهد.
در گذشااته ،نقشااههای زمینشااناساای از طریق تفساایر
عکس های هوایی و کنترل زمینی ته یه میشااااد ند .از
آن جا که تفکیک واحدهای همگن زمینسااااختی از روی
ویژگیهای عکسهای هوایی از جمله رن سیاه و سفید و
تن عکسها و بع ضاً الگوهای ایجاد شده صورت میگرفت،
نقشاااههای حاصااال میتواند از خطاهای تصاااویری و یا
تفساایری زیادی برخوردار باشااد و در حال حاضاار ،تبدیل
نق شههای حا صل به نق شههای با مقیاس بزرگتر همراه با
خطای جابجایی مرزها اساات .از طرفی تهیۀ نقشااۀ زمین
شااناساای برای مناطق صااعبالعبور همیشااه بهعنوان یک
چالش بزرگ بود .یکی از فوا ید سااانجش از دور ،ن مای
سینوپتیکی ا ست که فراهم میآورد و ت صاویر ماهوارهای
یک پرسااایکتیو جامع و ناح یهای را از عوارض مختلف
)False Color Composite (FCC
)Principal Component Analysis (PCA

1
2

زمینی ارافه میدهند .امروزه تکنیکهای ساانجش از دور،
دورۀ جدیدی را در تمامی برنامههای تولید نق شه از جمله
تهیۀ نقشههای زمین شناسی ایجاد کردهاند ] .[10استفاده
از داده های دورسااانجی ،یکی از ابزارهای پیشااارفته در
مطالعات زمینشاناسای اسات که طی ساالهای اخیر ،به
عنوان یک ابزار جدید و کارآمد در شاااناخت واحدهای
مختلف زمین شنا سی معرفی شده ا ست که عالوه بر دقت
مناساااب فواید دیگری از قبیل دساااترسااای به مناطق
کوهستانی صعبالعبور یا غیرقابلدسترس را برای آن ذکر
کردهاند .در مقایسااه با روشهای معمول تهیۀ نقشااههای
زمین شنا سی که هزینۀ به ن سبت زیادی دا شته و زمانبر
هسااتند ،تکنیک ساانجش از دور ،عالوه بر دقت مناسااب،
ارزانتر و سااریعتر اساات .دسااترساای به باندهای مختلف
طیفی و قدرت باالی تفکیک مکانی به همراه قابلیت های
پی شرفتۀ تکنیکهای پردازش ت صاویر ماهوارهای در تولید
تصااااویر قا بل تفسااایر از جم له ترکی بات مختلف ر ن
مجازی ،1تجزیه به مؤلفههای اصااالی ،2شااااخص بهینه،3
ن سبتگیری طیفی 4باعث افزایش بیش از پیش پتان سیل
سنجش از دور در تهیۀ نقشههای دقیق زمینشناسی شده
اساات ] .[25البته بعضاای از این روشها از جمله نساابت
گیری طیفی و یا اساااتفاده از شااااخصها در مناطقی که
تنوع سن شنا سی و کانی شنا سی زیاد و یا سطح منطقه
زیاد باشااد ،از کآرایی زیادی برخوردار نیسااتند ].[25 ،24
سی ستمهای ماهوارهای چندطیفی با هدف مطالعات منابع
طبیعی و بهخصااوص پوشااش گیاهی ،زمینشااناساای و
بررساایهای کانیشااناساای ایجاد شاادهاند ].[28 ، 5 ،1
مزایایی از قبیل و سعت زیاد تحت پو شش و د ستر سی در
بازه های طوالنی زمانی ،امکان تحلیل دینامیکی و مکانی
را در سطوح و سیعتر نیز فراهم میآورد .بی شترین کاربرد
سنجش از دور در علوم زمین شامل تشخیص ساختارهای
زمینشااناساای ،تشااخیص خا ها و ساان های مختلف و
جسااتجوی منابع اساات ] .[12بهدنبال راهاندازی ماهوارۀ
)Optimum Index Factor (OIF
)Band Ratio (BR

3
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لندساات در  ،1982زمینشااناسااان به قدرت باالتری از
تفک یک م کانی ( 30متر) ،و قدرت باالتری از تفک یک
طیفی نسااابت به اساااکنر  MSSدسااات یافتند ] .[1در
بسااایاری از مطالعات زمینشاااناسااای از دادههای  TMو
 ETM+برای تعیین واحدهای مختلف ساان شااناساای با
ا ستفاده از البراتوار فراطیفی ا ستفاده شده ا ست ] .[1در
مناطقی که ساان بسااتر رخنمون دارد ساانجش از دور
چندطیفی ،ابزار منا سبی برای تهیۀ نق شۀ سن شنا سی
اساات و ویژگیهای طیفی باندهای  TMبرای تهیۀ نقشااۀ
سن شنا سی ب سیار منا سب ا ست .برای م ال تحقیقات
قبلی نشاااان دادهاند که مناطق با تغییرات هیدروترمال با
ا ستفاده از ن سبت طیفی باندهای  5و  7ت صاویر  TMقابل
تشخیص است ] .[23 ،19 ،18 ،1هدف اصلی این تحقیق،
تهیۀ نقشااۀ زمینشااناساای حوزۀ ورتوان با اسااتفاده از
پردازش ت صاویر ماهوارهای و ارزیابی صحت آن ن سبت به

واقعیتهای زمینی در مقای سه با نق شههای معمول تو سط
سازمان زمینشناسی است.

 .2روش تحقیق
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
حوزۀ آبخیز ورتوان قزوین با مسااااحتی معادل 4811
o

o

هکتار ،بین مخت صات ´ 36 24تا ‘ 36 29عرض شمالی
o

o

و ‘ 50 7تا ‘ 50 12طول شاارقی و در ساای کیلومتری
شمال شهر قزوین واقع شده است (شکل  .)1تیپ اراضی
سااطح حوزه عمدتاً کوهسااتانی بوده و ارتفاع حداقل این
حوزه  1300متر ،ارتفاع حداک ر  2640متر باالتر از سطح
دریای آزاد است .شیب متوسط حوزه بیست و دو درجه و
جهت عمومی شیب ،شمال شرقی است.

شکل  .1نقشۀ موقعیت آبخیز ورتوان در استان قزوین

 .2.2بررسییی و تهیۀ نقشییۀ زمینشییناسییی محدودۀ
مطالعاتی با استفاده از نقشههای سازمان
ابتدا نق شۀ زمین شنا سی قزوین با مقیاس 1/100000
و شماره شیت  6062بافرمت  pdfاز طریق سایت سازمان

زمینشااناساای ایران ( )NGDIRدریافت و در محیط GIS

رقومی و با مرز حوزۀ مطالعاتی برش داده شاااد .نقشاااۀ
رقومی زمین شناسی منطقه نشان میدهد که سطح حوزه
اغلب توسط سن های آذرین و رسوبی پوشیده شده است
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(شکل سه) .عمده سن های رسوبی حوزۀ ورتوان عبارتند
از شاایل ساایاه با الیههای ذغال و بینالیههایی از ماسااه
سااان و سااایلتسااان (پالئوزوفیک) ،تراسهای جوان
(کواترنری-ساانوزوفیک) ،آهک اوربیتولیندار (مزوزوفیک)،
کنگلومرا و ما سه سن و سن آهک ما سهای (پالئوژن-
سنوزوفیک) .اما بخشهای زیادی از حوزه را نیز سن های

ترکیب باندی ترکیبی است که بیشترین مقدار اطالعات را
داشاااته باشاااد و بهعبارتی مجموع انحراف معیار در بین
باندهای منتخب حداک ر بوده و اطالعات تکراری باندهای
مختلف حداقل با شد .از آنجاکه ن سبتهای طیفی کمتر از
عوارض توپوگرافیکی و شرایط نور متأثر میشوند میتوانند
تفاوتهای طیفی کانیها را بهتر ارافه نمایند ]،9 ،8 ،6 ،2

آذرین تشاااکیل دادهاند که به دو دساااتۀ کلی تقسااایم
میشااوند :توف ساانگی ،توف ساابز و آگلومراهای محلی
(پالئوژن-سااانوزوفیک) ،آندزیت ارغوانی و تراکیآندزیت
(ژوراسیک-مزوزوفیک).

 [25 ،24و لذا در این تحقیق با توجه به مرور منابع ]،3
 ،[21 ،11معمولترین نسااا بت های با ندی در م طال عات
زمین شناسی (-3/1-4/3 ، 3/1-5/7-5/4 ، 3/5-3/1-5/7
 5/7و  )5/7-4/5-3/1برای تولید تصاویر رن مجازی مورد
ارزیابی قرار گرفت .تجزیه به مؤلفههای اصاالی نیز تکنیک
پرارزشااای اسااات که باندهای حاصااال دارای بیشاااترین
اطال عات هسااات ند ] [29 ،27 ،3و در این تحقیق از این

به دلیل تفکیک باالی طیفی و مکانی تصاااویر ETM+

تکنیک نیز برای بارز سازی واحدهای زمین شنا سی حوزه
استفاده شد.

 .3.2تهیۀ نقشیییۀ جدید زمینشیییناسیییی با روش
دورسنجی
ماهوارۀ لندست هفت ،عملیات سنجش از دور بر روی این
تصاویر ،با مشخصات  Path=165, Row=35مربوط به ماه
آگوست سال  2010انجام شد .پس از تصحیحات هندسی،
سیستم تصویر  UTMو سطح مبنای  WGS84برای آنها
در نظر گرفته شد و بعد ت صاویر با ا ستفاده از نق شههای
توپوگرافی با مقیاس  1/25000و سااایز ساالول ساای متر
زمینمرجع و با مرز حوزه برش داده شااااد .به منظور
بارزساااازی تفاوتها در بازتاد طیفی ناشااای از واحدهای
مختلف زمینشااا ناسااای ،از روش های مختلف پردازش
تصااویری اسااتفاده شااد و به کمک اطالعات نقشااههای
سااازمان زمینشااناساای واحدهای همگن زمینساااختی
تفکیک و کدگذاری گردید .پس از بررسااای منابع ]،7 ،6
 [29 ،20پنج ترک یب با ندی شاااا مل ،541 ،457 ،742
 751و  753در محیط نرمافزار  ILWIS 3.7و بهکارگیری
رن های قرمز ،ساابز و آبی ( )RGBبرای باندهای مختلف
تولید و ارزیابی شاااد .ترکیب باندی  356نیز بهدلیل دارا
بودن پافینترین نرخ همبستگی در بین باندها ارزیابی شد.
در واقع در مطالعات سنجش از دور ،شاخص بهینه ()OIF
یک مقدار آماری ا ست که بیانگر بهترین ترکیب باندی در
یک تصویر ماهوارهای است .بر اساس این شاخص بهترین

 .4.2میزان تطابق نقشهها
ضاااریب کاپا ،معمولترین آماره برای بررسااای میزان
تطابق دو نقشاااه اسااات که با اساااتفاده از فرمول کوهن
محاسبه میشود ].[4
فرمول:1

𝑒𝑃 𝑃𝑜−
𝑒𝑃1−

=𝐾

در این فرمول  :Poدقت مشاهداتی و  :Peمیزان احتمال
تطابق ا ست .ضریب کاپای برابر با یک ن شانۀ تطابق کامل
و مقدار کاپای برابر با صفر بیانگر عدم ارتباط بین دو نقشه
اساات .در این تحقیق برای بررساای میزان تطابق بین دو
نقشاۀ زمینشاناسای و نقشاۀ حاصال از پردازش تصااویر
ماهوارهای از شاخص کاپا استفاده شد.

 .5.2ارزیابی صحت نقشهها
برای ارزیابی صحت دو نق شۀ زمین شنا سی و پردازش
تصاااویری از مقایساااۀ آن ها و واقع یت های زمینی و به
کارگیری منطق بولین اسااتفاده شااد .بدین منظور ابتدا به
روش سی ستماتیک-ت صادفی از واقعیتهای زمین شنا سی
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منطقه نمونهگیری شد و از هر یک از واحدهای دو نق شه،
تعداد پنج نمونه ساان بهصااورت تصااادفی جمعآوری و
شااناسااایی گردید .در صااورت توافق نمونه ساان با واحد
نقشااه به آن عدد یک و در صااورت عدم توافق عدد صاافر
برای آن نمونه در نظر گرفته شااد .در نهایت نقشااهای که
مجموع اعداد بزرگتری داشااته باشااد تطابق بیشااتری با
واقعیتهای زمینی داشااته و از صااحت باالتری برخوردار
خواهد بود.

 .3نتایج
بارزسااازی شاایلهای ساایاه با الیههای ذغالساان

و

بینالیههایی از ما سه سن و سیلت سن با ا ستفاده از
ترکیبات رن مجازی  751و  743بهتر صاااورت میپذیرد
که در این ترکیبات ،این واحد به ترتیب با رن آبی تیره
و بنفش مشااخص میگردد .ترکیب  541برای بارزسااازی
آ هک اوربیتولیندار (وا حد های به رنا صاااورتی) و
آندزیتها (آبیرن ) منا سبتر ا ست .ماد ستونقرمز توفی
را با ترکیب  742بهتر میتوان تشخیص داد (سبز یشمی).
ترکیب  753نیز برای تشااخیص آهک و آهکهای شاایلی
منا سب ا ست (بخشهای سفیدرن ) .بر ا ساس شاخص
 ،OIFترکیب باندی  356بهترین ترکیب باندی اسااات که
 %54/7اطال عات با ند ها را داشااا ته و برای جداساااازی

عبارتند از :آندزیت ،تراسهای جوان ،توف ،مادسااتونقرمز
توفی ،ما سه سن قرمز ،آهک اوربیتولیندار ،آهک شیلی،
شااایل سااایاه با الیههای ذغالسااان و بینالیههایی از
ماسهسن و سیلتسن (شکل .)4

 .1.3تطابق نقشهها
بر اساس جدول ماتریس خطا ،مقادیر دقت مشاهداتی
و احتمال توافق به ترتیب برابر با  0/48و  0/16اسااات و
بنابراین ضاااریب کاپا با اساااتفاده از فرمول معادل 0/39
محا سبه می شود که ن شاندهندۀ تطابق کم بین دو نق شۀ
زمین شنا سی و نق شۀ حا صل از سنجش از دور ا ست .در
این جدول شاامارههای یک تا هشاات به ترتیب عبارت از
آندزیت ،تراسهای جوان ،توف ،ماسااهساان قرمز ،شاایل
سیاه با الیههای ذغال سن و بینالیههایی از ما سه سن
و سااایلتسااان  ،آهک اوربیتولیندار ،آهک شااایلی و
مادستونقرمز توفی میباشند.

 .2.3ارزیابی صحت نقشهها
بهطور کلی تعداد چهل نمونه از هشااات واحد نقشاااۀ
پردازش تصاویری و تعداد سای و پنج نمونه از هفت واحد
نقشۀ زمین شناسی جمعآوری و شناسایی شد ( شکل  3و
 .)4از چهل نمونه نق شۀ پردازش ت صویری تعداد سی و نه
نمونه معادل  %97/5نمونه ها مطابق با واحد نقشاااه بودند

آندزیتها (ق سمتهای آبیرن ) منا سب ا ست ( شکل .)2
تجزیه به مؤلفههای ا صلی و هیچ یک از ن سبتهای طیفی
تولید شده نیز بارزسازی مناسبی از هیچ یک از واحدهای
زمینشناسی ایجاد نمیکنند.

ولی از سی و پنج نمونه نق شۀ زمین شنا سی ،تنها نوزده
نمونه معادل  %54/3نمونهها با واحد نقشه تطبیق داشتند
و شانزده نمونه سن جزء واحدهای دیگر نقشه شناسایی
شدند .این نتایج ن شاندهندۀ دقت و صحت باالتر نق شۀ

در نهایت هشت واحد سن شناسی در حوزۀ ورتوان با
اسااتفاده از پردازش تصاااویر ماهوارهای حاصاال شااد که

حاصاال از پردازش تصاااویر ماهوارهای نساابت به نقشااۀ
زمینشناسی است.
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شکل .2نمونههایی از ترکیبات رنگمجازی ( )RGBبرای بارزسازی واحدهای سنگشناسی

1011

مقایسۀ نقشههای موجود زمینشناسی با نقشۀ حاصل از...

شکل  .3نقشۀ زمین شناسی معمول به روش تفسیر عکسهای

شکل  .4نقشۀ زمینشناسی به روش پردازش تصویر ETM+

هوایی ،اقتباس شده از سازمان زمینشناسی

ماهوارۀ لندست

جدول  .1ماتریس خطا (ستونها :واحدهای نقشۀ پردازش تصویری ،ردیفها :واحدهای نقشۀ زمینشناسی)
مجموع

8

7

6

5

4

3

2

1

طبقات

1283/1

148

310/8

0

4/5

1/8

6/3

0/5

812/2

1

293/9

0

53/6

0

66

14/9

0

137/7

21/7

2

729

15

365/4

0

80/8

5/3

123/9

7

131/6

3

1020

1/5

200

16/3

107/6

351/9

241/2

98/4

3/1

4

754/8

0

120/4

40/6

400/7

86/8

49

35/6

21/7

5

172/6

0

0

120/2

0/8

51/6

0

0

0

6

557/8

64

392/5

0

9/9

65

14/4

0

12

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

4811/2

228/5

1442/7

177/1

670/3

577/3

434/8

279/2

1001/3

مجموع

 .4بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق میزان صااحت نقشااۀ زمینشااناساای
موجود حوزۀ ورتوان اساااتان قزوین و نقشاااۀ حاصااال از
پردازش های مختلف بر روی تصاااااویر  ETM+ماهوارۀ
لندساات هفت مورد ارزیابی و مقایسااه قرار گرفت .تحلیل
ترکیبات رن مجازی برای بارزساااازی واحدهای مختلف
سااان شاااناسااای نشاااان داد که بارزساااازی هر واحد

سن شناسی با ترکیب خاصی بهتر صورت میگیرد و لذا
باید انواع ترکیبات رن مجازی را برای بارزساااازی تمامی
واحدها مورد بررسااای قرار داد که تحقیقات گذشاااته نیز
نشاااان دادهاند که بارزساااازی واحدهای مختلف توساااط
ترکیبات رن مجازی متنوعی انجام شده ا ست ]،3 ،2 ،1
 .[18 ،8بر اسااااس شااااخص  ،OIFترکیب باندی 356
بهترین ترکیب باندی اسااات که  54/7درصاااد اطالعات
باندها را داشته و برای جداسازی آندزیتها مناسب است.
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و مکانی) و قابلیتهای پیشرفتۀ تکنیک سنجش از دور در
پردازشهای مختلف بر روی ت صاویر ماهوارهای ن سبت داد
که تحقیقات قبلی نیز بر اینگونه تواناییهای سااانجش از
 از سااوی دیگر صااحت کم.[27 ،26] دور اشاااره کردهاند
نقشۀ زمینشناسی حوزۀ ورتوان به احتمال فراوان به دلیل
تنوع به ن سبت زیاد زمین شنا سی منطقه و کوه ستانی و

همچنین تجز یه به مؤل فه های اصااالی و هیچ کدام از
نسبتهای طیفی تولید شده نیز بارزسازی مناسبی از هیچ
یک از واحدهای زمینشاناسای ایجاد نکردند که علت این
مو ضوع احتماال به دلیل تنوع ساختار زمین شنا سی حوزۀ
ورتوان اساات که سااابینز هم در تحقیقات خود به کارآیی
اند تکنیک ن سبتگیری طیفی در جدا سازی واحدهای

صااعبالعبور بودن بساایاری از نقاط این حوزه و در نتیجه
کافی نبودن بازدیدهای صحرایی به دلیل هزینۀ باالی این
 در نهایت توصاایه میشااود قبل از مطالعات.روش اساات
اجرایی و بهخصاااوص تحقیقاتی در مناطق کوهساااتانی و
 به دلیل صااحت به،صااعبالعبور مشااابه با آبخیز ورتوان
 اقدام به تهیۀ،نسبت پایین نقشههای زمینشناسی موجود
نقشۀ زمینشناسی با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهای

سنگی در مناطق با تنوع سن شنا سی زیاد ا شاره کرده
 نتایج این تحقیق حاکی از تطابق کم این.[25 ،24] ا ست
دو نق شه و صحت و دقت باالی نق شۀ پردازش ت صویری
اسااااات کاااه دقااات بااااالی ناااقشاااااههاااای
زمینشااناساای حاصاال از پردازشهای ساانجش از دور در
،2 ،1] تحقیقات گذشااته نیز مورد تأیید قرار گرفته اساات
 دقت و صاااحت باالی نقشاااۀ.[27 ،20 ،12 ،11 ،9 ،8

.گردد

پردازش تصویری را میتوان به ویژگیهای مناسب تصاویر
 ماهوارۀ لند ست هفت (قدرت باالی تفکیک طیفیETM+
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