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چکیده
تهیۀ نقشۀ پوشش گیاهی از موارد اساسی در مدیریت مراتع میباشد زیرا تیپهای گیاهی واحدهای برنامه ریهیی در مهدیریت مراتهع
میباشد .برای تهیۀ نقشۀ تیپهای گیاهی مراتع با استفاده از الگوریتمهای مختلف طبق بندی تصویر مهاهوارۀ لندسهت 8در مراتهع در
شهرستان بهبهان استان خوزستان انجام گردید .مراتع منطق جیء مراتع نیم استپی قشالقی می باشد .عمل تصحیح هندسهی تصهویر
ماهوارهای با استفاده از نقاط كنترل زمینی با خطای كمتر از یک پیکسل انجام شد .تصحیح اتمسهفری تصهویر بها اسهتفاده از از رو
تفریق عارض تاریک انجام شد .بازدیدهای صحرایی جهت تهیۀ نقشۀ تیپها و برداشت نمون های تعلیمی انجام شد .طبق بندی نظارت
شده با شش الگوریتم شامل متوازی السطوح ( ،)PPحداقل فاصل از میانگین ( ،)MDفاصلۀ ماهاالنوبیس ( ،)MAHحهداكرر احتمهال
( ،)MLشبکۀ عصبی مصنوعی ( )NNو ماشین بردار پشتیبان ( )SVMانجام شد .نتایج نشان داد كه الگهوریتم  MLدارای بیشهترین
صحت كلی ( 87/5درصد) و ضریب كاپا ( 0/)867و الگوریتم  PPدارای كمترین صحت كلی ( )67/1و ضریب كاپا ( )0/571مهیباشهد.
نقشۀ تیپهای گیاهی حاصل از طبق بندی تصویر سنجنده  OLIدارای صحت قابل قبولی است .پیشنهاد می شود در كنار رو ههای
رقومی طبق بندی تصاویر ماهوارهای از تفسیر بصری جهت تدقیق مرز نقشۀ تیپهای گیاهی حاصل استفاده شود.
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 .1مقدمه
ایران سطحی بالغ بر  164میلیون هکتهار دارد كه
حدود  86میلیون هکتار آن را مراتهع تشهکیل مهیدهنهد
[ .]6مراتع اولین منهابع ارزشهمند تولیهد و تهأمین علوفه
هستند ك مورد استفاده دامها قرار گرفت و ضهمن تولیهد
فراوردههای دامی ب حفظ و تعهادل منهابع آو و خها و
حیات وحش ،تولید فراوردههای جنبی دارویی ،صهنعتی و
خوراكی كمهک مهیكنهد و بهاالخره بها دارا بهودن منها ر
طبیعی زیبا و تفریحی دارای ارز فراوانی در بخشههای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .به منظهور دسهتیابی
ب یک برنام ریهیی موفهق و كارآمهد ،مرتعهداران نیازمنهد
اطالعات بهنگام و دقیق از درصد پوشش گیهاهی و تولیهد
علوف مراتع هستند و برای این كهار الزم اسهت كه ابتهدا
نقشۀ تیپهای گیاهی تهی شود.
رو ههای مختلفهی بههرای تهیهۀ نقشهۀ تیههپهههای
گیاهی وجود دارد .در این مورد میتوان ب رو های تهیۀ
نقشۀ پوشش گیاهی به رو ئوومرفولهوئی ،عکهسههای
هوایی و استفاده از دادههای ماهوارهای اشاره كهرد .نقشهۀ
تیپهای گیاهی مراتع در برنام رییی منطقه ای و ملهی از
اهمیت خاصی برخوردار اسهت .تیهپ گیهاهی به جامعهۀ
گیاهی مشخص در یک منطق اشاره دارد .غالباً ههر واحهد
اراضی ب وسیلۀ یک تیپ مشخص مهیشهود ولهی امکهان
دارد بیش از یک تیهپ نیهی در یهک واحهد اراضهی وجهود
داشت باشد .عامل مؤثر در تشهخیص و تفکیهک تیهپهها،
گون یا گون های غالب هستند ك یک منطق را پوشهانده
و از آسمان و یا روی عکس هوایی قابل رویهت مهیباشهند
[ .]15تصهههاویر سهههنجندهههههای  LISS IIIو ASTER
میتوانند با دقت مناسبی تیپهای گیهاهی مرتهع منهاطق
خشک و نیم خشک را از همدیگر تفکیهک نماینهد [.]24
همچنین تغییرات جنگل را میتوان با اسهتفاده از تصهاویر
لندسههت و بهها رو حههداكرر احتمههال بهها دقههت مناسههبی
طبق ه بنههدی كههرد [ .]20مقایسههۀ چهههار رو تشههخیص
تغییرات (تفریهق تصهویر ،تفریهق  ،NDVIتفریهق پهس از
طبق بندی و تفریق بصری) نشان داد كه تفریهق بصهری
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بهترین صحت طبقه بنهدی ( )0/98را در گراسهلندها دارا
میباشد [ .]22نقشۀ تولیهد بوته زارههای مدیترانه ای بها
اسههتفادۀ تههوام از بارنههدگی و شههاخص  NDVIتصههاویر
ماهوارهای تهی گردیهد [ .]21مطالعهۀ تغییهرات كهاربری
اراضی با استفاده از تصاویر  TMو  ASTERنشان داد كه
بیشتر تغییرات كاربری اراضی از تاالو به اراضهی كشهت
شده ،جنگل و گراسلند بوده است [ .]25اثرات خشکسالی
بر تاالو با استفاده از تصاویر ماهوارهای بررسی گردیهده و
مشخص شد ك پوشش زمین نسبت ب سالهای قبل ،به
شدت آسیب دیده است [.]18
ارزیابی طبق بنهدی نظهارت شهده و نظهارت نشهده
تصهههاویر مهههاهوارهای لندسهههت و  IRSنشهههان داد كه ه
طبق بندی نظارت شده نتایج بهتهر و بها صهحت بهاالتری
نسبت ب طبقه بنهدی نظهارت نشهده ،دارد [ .]4كهاركرد
مناسب تصاویر لندست در تهیهۀ نقشهۀ كهاربری اراضهی و
پهایش تغییههرات كههاربری به اثبههات رسههیده اسههت [.]23
ارزیابی الگوریتمهای حداكرر احتمهال ،متهوازی السهطوح،
حداقل فاصل و رو فیشهر جههت تهیهۀ نقشهۀ كهاربری
اراضی نشان داده ك رو طبق بندی حداكرر احتمال به
عنوان بهترین طبق بندی كننده میباشد [ .]17همچنهین
تهیۀ نقشۀ پوشش گیاهی با اسهتفاده از دادهههای رقهومی
 MSSو  TMمورد تأكید قرار گرفت است [ .]12با توجه
ب قابلیت باالی تصهاویر مهاهوارهای نظیهر بهنگهام بهودن،
چندطیفی بودن ،تصویربرداری دورهای ،پوشهش وسهیع و
افیایش روز افهیون تهوان تفکیهک طیفهی و مکهانی [،]16
سنجش از دور توانایی ارزیابی و پهایش مراتهع را داشهت و
استخراج اطالعاتی مانند تیپهای گیهاهی را امکهانپه یر
مینماید .به كهارگیری دادهههای مهاهوارهای در مهدیریت
منابع طبیعی بخصوص مرتعداری این امکان را میدهد ك
با صرف هیینۀ اند و زمان كم نقشۀ تیپهای گیاهی ك
از موارد اساسی مدیریت مرتع میباشهند در یهک منطقهۀ
وسیع و گسترده ب دست آید.

849

یپهای گیاهی مرتع با استفاده از...
تولید نقشۀ ت 

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالع با مساحت  11557هکتار ،بین
´ 50º 18تا ´ 50º 30طول شرقی و´ 30º 34تها ´30º 42
عرض شمالی در شهرستان بهبهان استان خوزستان واقهع
گردیده است (شکل  .)1میهانگین بهار سهالیان 323/3
میلیمتر باران است متوسط درجهۀ حهرارت سهالیان 24/7
درجۀ سانتیگراد است اقلیم منطق خشک و نیم خشهک

(دومارتن اصالح شده) میباشد .ب طور كلی عرصهۀ مهورد
مطالع از نظر تقسیمات واحد اراضی از س قسمت شهامل
كوهستان ،تپ ماهور و دشت تشکیل شهده اسهت .مراتهع
منطق جیء مراتع نیم استپی گرم بوده و از لحها فصهل
استفاده جیء مراتع قشالقی مهیباشهد (شهکل  .)2از نظهر
جغرافیای گیاهی منطقۀ مورد مطالع در محهدودۀ تالقهی
دو ناحی ایران  -تورانی و سودانی -دكانی میباشد كه در
ایران با نام ناحیۀ رویشی خلیج-عمانی شناخت میشود.

شکل  .1موقعیت محدودۀ مورد مطالعه

شکل  .2نمایی از منطقۀ مورد مطالعه
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 .2.2روش کار
نقش های توپهوگرافی  1:25000رقهومی (سهازمان
نقش برداری كشور) تهی شده و الی های مورد نیاز ماننهد
راهها ،آبادیها ،آبراه هها و خطهوط میهیان از روی نقشهۀ
توپوگرافی استخراج گردید .همچنین از نقشهۀ توپهوگرافی
جهت تهیۀ نقشۀ واقعیت زمینی و انجام عملیهات میهدانی
استفاده گردید .نقشۀ زمین شناسی با مقیاس 1:100000
(سازمان زمین شناسی) تهی شده و در تهیۀ نقشهۀ اولیهۀ
تیپهای گیاهی مورد استفاده قرار گرفت .تصهویر رقهومی
سههنجندۀ  OLIمههاهوارۀ لندسههت  )LDCM( 8ب ه تههاریخ
 2015/04/15ب ترتیب با گ ر و ردیف  164و  039تهی
شد [ ]10ك هم زمان با فصل رشد گیاهان مرتع منطقهۀ
مههههورد مطالعهه ه مههههی باشههههد .از نههههرم افیارهههههای
 ENVI 5.1 ،ARC GIS 10.3 ،Map Source 6.11.6در
مراحل مختلف كار اسهتفاده گردیهد .ابتهدا بها اسهتفاده از
تصههاویر مههاهوارهای ،نقش هۀ زم هین شناس هی و توپههوگرافی
تیپبندی اولیۀ پوشش گیاهی صورت گرفت سهپس طهی
بازدیدهای صحرایی (اواخهر زمسهتان 1393و اوایهل بههار
سال  )1394مرز تیپها كنترل شده و تیهپبنهدی نههایی
بر مبنای گون های گیاهی غالب انجام شد و مسهاحت ههر
تیپ محاسهب گردیهد .تعهداد نمونه ههای تعلیمهی بهرای
طبق بندی حداقل  N ×10اسهت [ N ]1تعهداد بانهدههای
استفاده شده در طبق بندی میباشد .در هر تیهپ گیهاهی
 30نمون و در كل منطق  150نمونهۀ تعلیمهی تصهادفی
طبق بندی شده انتخاو شد و موقعیهت جغرافیهایی نقهاط
با استفاده از  GPSثبت شد .همچنین  75نقطه به طهور
جداگان انتخاو شهد و از ایهن نقهاط به عنهوان واقعیهت
زمینی در تعیین صحت نقش ها استفاده شد [.]26
پرداز تصویر :در این تحقیق ب منظهور تصهحیح
اتمسهههفری دادهههههای موجهههود و بهههر طهههرف كهههردن
ناهنجاریههایی كه ممکهن اسهت باعه ایجهاد خطها در
طبق بندی شود از رو تفریق عارضهۀ تاریهک 1اسهتفاده
Dark object subtraction

1

گردید .در این رو كمتهرین ارز پیکسهلهها در كلیهۀ
باندها ب دست آمده و از تهک تهک پیکسهلههای بانهدها
استفاده گردید .تصاویر مورد استفاده در این تحقیق دارای
سیستم مختصات بودند امها به دلیهل مطابقهت بها نقهاط
كنترل زمینی ،مورد تصحیح هندسی مجدد قرار گرفتنهد.
عمل تصحیح هندسهی تصهاویر مهاهوارهای بها اسهتفاده از
نقاط كنترل زمینی بدست آمده از نقشه ههای توپهوگرافی
رقههومی  1:25000و نقههاط ثبههت شههده توسههط ( GPSبهها
 RMSEكمتههر از یههک پیکسههل) انجههام شههد و بههرای
نمون برداری مجدد از رو نیدیکترین همسهای اسهتفاده
گردید .ب منظور تفکیهک بهتهر پدیهدههها و آشکارسهازی
آنها رو های مختلفی وجود دارد ك از جمل رو های
ب كار گرفت شده استفاده از تصهویر رنگهی كهابو بهرای
افیایش كنتراست هنگام تفسیر بصری اسهتفاده شهد [.]2
همچنین از رو ادغام باندها ( )Fusionبرای بارزسازی و
افیایش قدرت تفسیر استفاده گردید [ .]19بنابراین اقهدام
بههازچینی مجههدد تصههاویر سههایر بانههدهای براسههاس بانههد
پانکروماتیک شد ك نتیجۀ نهایی ب صهورت تصهویری بها
قدرت تفکیک  15متر در  15متر شد كه نسهبت تصهویر
اولی ه دارای قههدرت تفکیههک بهتههری م هیباشههد .یکههی از
مهمترین و پركاربردترین تکنیکها در پهرداز دادهههای
ماهوارهای برای مطالعهۀ پوشهشههای گیهاهی و كهاربری
اراضی انجهام طبقه بنهدی تصهاویر مهاهوارهای مهیباشهد.
طبق بندی دادههای مهاهوارهای در زمینهۀ منهابع طبیعهی
عمدتاً ب دو صهورت كلهی نظهارت نشهده و نظهارت شهده
میباشد .رو نظارت شده از نظر اكرر محققهین [،13 ،4

 ]24 ،20 ،17مقدم است ،زیرا این رو معمهوالً تعریهف
دقیق و صحیحتری از كالسها نسبت ب رو های نظارت
نشده میدهد .در این تحقیق  3طبق در محهدودۀ مراتهع
مورد مطالع شناخت شهد كه شهامل تیهپههای گیهاهی
1و2و 3میباشد همچنین جنگل و كشاورزی جدا شهد .در
این تحقیق برای ارزیابی تفکیکپ یری نمون های تعلیمی
از رو ارزیابی تفکیکپه یری كالسه هها اسهتفاده شهده
است .ابتدا نقشۀ كاربری اراضی تهی گردید و در محهدودۀ
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مرتع با استفاده از نمون های تعلیمی و طبق بندی نظهارت
شههده بهها الگههوریتمهههای طبق ه بنههدی متههوازی السههطوح
( ،)Parallelepipedحداقل فاصل ( Minimum Distance
 ،)to Meanماههههاالنوس (،)Mahalanobis Distance
حداكرر احتمال ( ،)Maximum Likelihoodشبکۀ عصبی
( )Neural Netو ماشهههههین بههههههردار پشههههههتیبان
( )Support Vector Machineنقشهۀ تیهپههای گیهاهی
منطق تهی شد .برای ارزیابی نتایج طبق بندی از ماتریس
خطا ( )Error Matrixاسهتفاده شهد [ ]13و معیهارههای
صهههحت كله هی ( )Overall Accuracyو ضهههریب كاپههها
( )Kappa Coefficientبهها اسههتفاده از مههاتریس خطهها

محاسب شد.

 .3نتایج
نتایج نشان داد ك حهدود  8506/6هکتهار (73/56
درصد) از سطح منطقۀ مورد مطالع  ،مرتع میباشهد .سه
تیپ گیاهی در مراتع مشهخص گردیهد كه فهرم رویشهی
اغلب گیاهان مراتع منطق گراسهای یکسال و علفیهای
یکسال میباشد (جدول.)1

جدول  .1مشخصات تیپهای گیاهی منطقۀ مورد مطالعه
تیپ گیاهی

نام تیپ گیاهی

مساحت (هکتار)

درصد مساحت

I

Stipa capensis

1944/8

22/86

II

Stipa capensis – Plantago spp

897/8

10/34

III

Physorrhynchus chamaerapistrum – Annual grasses

5682

66/8

8506/6

100

جمع كل

نتههایج نشههان داد ك ه بانههدهای  2 ،1و  3سههنجندۀ
 OLIدارای همبستگی باالیی هستند ،بنابراین مهیتهوانیم
از یکی از این باندها در طبق بندی استفاده كنیم و نیهازی
ب تکرار اطالعهات نیسهت كه در ایهن تحقیهق از بانهد 3
استفاده شد .همچنهین از بهین بانهدهای  6و  7از بانهد 6
استفاده شد بانهدهای  4و  5دارای همبسهتگی پهایینی بها
همههدیگر هسههتند .ضروریسههت ك ه از هههر دوی آنههها در
طبق بندی استفاده شهود .بهتهرین تركیهب رنگهی كهابو
 543میباشد ك برای تفسیر بصری جهت جداسازی بهتر
تیههپهههای گیههاهی اسههتفاده شههد (شههکل .)3همچنههین
نمون ه هههای تعلیمههی اخ ه شههده از تیههپهههای گیههاهی از
تفکیکپ یری باالیی برخوردار هستند (جدول .)2
نقشه هههای تیههپ گیههاهی مرتعههی بدسههت آمههده از

طبق بندی نظارت شده با الگوریتم های متوازی السهطوح
( ،)PPحههههداقل فاصههههل از میههههانگین ( ،)MDفاصههههل
ماهههاالنوبیس( ،)MAHحههداكرر احتمههال ( ،)MLشههبکۀ
عصبی مصنوعی ( )NNو ماشین بهردار پشهتیبان ()SVM
در شکل 4اراو شده است .همچنین مسهاحت تیهپ ههای
گیههاهی بدسههت آمههده از طبق ه بنههدی نظههارت شههده بهها
الگوریتمهای م كور در جدول 1اراو شده است.
نتایج نشان داد ك بیشترین صحت كلهی و ضهریب
كاپا برای طبق بندی تصویر سنجندۀ  OLIدر تهی نقشه
تیپهای گیاهی به ترتیهب  87/5درصهد و  0/865بهرای
الگهوریتم حههداكرر احتمههال ( )MLمههی باشههد و كمتههرین
صحت كلی و ضریب كاپا ب ترتیب  67/1درصد و 0/571
برای الگوریتم متوازی السطوح ( )PPمی باشد (جدول.)5
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شکل .3ترکیب رنگی کاذب ( )543و نقشۀ تیپ گیاهی منطقۀ مورد مطالعه

جدول  .2ضریب همبستگی بین باندهای تصویر سنجندۀ OLI
ضریب همبستگی

باند 1

باند 2

باند 3

باند 4

باند 5

باند 6

باند 7

باند 1
باند 2
باند 3
باند 4
باند 5
باند 6
باند 7

1
0/990
959
0/907
0/639
0/779
0/783

0/990
1
0/982
0/905
0/702
0/824
0/814

0/959
0/982
1
0/901
0/788
0/883
0/866

0/907
0/905
0/901
1
0/816
0/923
0/865

0/639
0/702
0/788
0/816
1
0/836
0/755

0/779
0/824
0/883
0/923
0/836
1
0/965

0/783
0/814
0/866
0/865
0/755
0/965
1

جدول .2تفکیکپذیری نمونههای تعلیمی بر اساس روش  Jeffries-Matusitaسنجندۀ OLI
طبق

طبق

تفکیکپ یری

تیپ I
تیپ I
تیپ I
تیپ I
تیپ II
تیپ II
تیپ II
تیپ III
تیپ III
جنگل

تیپ II
تیپ III
جنگل
كشاورزی
تیپ III
جنگل
كشاورزی
جنگل
كشاورزی
كشاورزی

1/994
1/996
1/999
2
1/999
1/99
2
1/999
2
2
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جدول  .4مساحت (هکتار) تیپهای گیاهی بدست آمده از الگوریتمهای مختلف طبقهبندی تصویر OLI
طبق
تیپ گیاهی I
تیپ گیاهی II
تیپ گیاهی III
جنگل
كشاورزی

PP
4181/85
1454/67
4400/55
633/87
8/28

MD
3223/71
1173/96
5472/18
1668/69
25/74

الگوریتمهای طبق بندی
ML
MAH
1944/81
2482/65
879/75
2137/23
5682/06
5091/75
2999/66
1825/11
61/02
27/54

NN
2295/18
892/08
5961/24
2290/77
115/38

شکل  .4نقشۀ تیپهای گیاهی بدست آمده از الگوریتمهای مختلف طبقهبندی تصویر OLI

SVM
3138/75
769/05
5696/82
1932/03
27/63
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جدول  .5نتایج جدول ماتریس خطای سنجندۀ  OLIبرای تهیۀ نقشۀ تیپهای گیاهی
الگوریتم

صحت كلی ()%

ضریب كاپا

PP
MD
MAH
ML
NN
SVM

67/1
67/9
76/1
87/5
75/1
74/0

0/571
0/577
0/689
0/867
0/681
0/663

 .4بحث و نتیجهگیری
در تهیۀ نقشۀ تیپههای گیهاهی مراتهع منطقه بها
طبقهه بنههدی تصههویر مههاهوارهای لندسههت  8الگههوریتم
طبق بندی  MLدارای بیشترین صحت كلی و ضریب كاپا
ب ه ترتیههب  87/5درصههد و  0/867م هیباشههد و الگههوریتم
متوازی السطوح دارای كمترین صحت كلی و ضریب كاپها
بهه ترتیههب  66درصههد و  0/502مههیباشههد .الگههوریتم
طبق بندی  MLدقت بیشتری نسهبت به الگهوریتمههای
 NNو  SVMدارد [ .]8بهها اسههتفاده از تصههاویر لندسههت و
طبق بندی رو حداكرر احتمهال مهیتهوان جنگهل را از
سایر كاربریها تفکیک نموده و نقشۀ تغییرات آن را تهیه
نمود [ 5و  .]20همچنین در سایر مطالعات نیی از صهحت
كلی و ضریب كاپا برای تعیین دقت اسهتفاده شهده اسهت
[ 9 ،3و  ]14دقت طبق بنهدی بیهانگر سهطح اعتمهاد به
نقشۀ استخراج شده میباشد.
تیپ گیاهی ) :I (Stipa capensisرو طبق بندی
 MLاین تیپ را بها دقهت مناسهبی تفکیهک مهینمایهد و
بیشههترین دقههت را در تفکیههک ایههن تیههپ دارنههد ولههی
رو های  MAH ،SVM ،MDو  NNسطح تیپ گیاهی I
را بیشتر از واقعیت (مساحت اندازهگیری شده روی نقشهۀ
تیپ گیاهی تهی شده با رو بصری) نشهان مهیدههد و
رو  PPسطح این تیپ را بسیار بیشتر از میهیان واقعهی
نشان میدههد و كمتهرین دقهت را دارا مهیباشهد .بیشهتر
گونه ه ههههای گیهههاهی موجهههود در ایهههن تیهههپ گونهههۀ
 Stipa capensisو سایر گراسهای یکسال مهیباشهد كه

پوشش گیاهی كمی را ایجهاد مهینمایهد و تفکیهک تیهپ
گیاهی آن بر روی تصویر ماهوارهای مشکل میباشد.
تیپ گیاهی ):II (Stipa capensis – Plantago spp
رو های طبق بندی  NN ،MLو  SVMاین تیهپ را بها
دقت مناسبی تفکیهک مهینمایهد و بیشهترین دقهت را در
تفکیک این تیپ دارند ولهی رو ههای  MDو  PPسهطح
تیپ گیاهی  IIرا بیشتر از واقعیت نشان میدههد و رو
 MAHسطح این تیهپ را بسهیار بیشهتر از میهیان واقعهی
نشان میدهد و كمترین دقهت را دارد .بیشهتر گونه ههای
گیههاهی موجههود در ایههن تیههپ گون هۀ ،Stipa capensis
 Plantago sppو سههایر گیاهههان یکسههال م هیباشههد ك ه
پوشش گیاهی كمی را ایجهاد مهینمایهد و تفکیهک تیهپ
گیاهی آن بر روی تصویر ماهوارهای مشکل میباشد.
III (Physorrhynchus
تیهههههپ گیهههههاهی
) :chamaerapistrum – Annual grassesرو هههای
طبق بندی  SVM ،NN ،MLو  MDاین تیهپ گیهاهی را
با دقت مناسبی تفکیک مینمایهد و بیشهترین دقهت را در
تفکیک ایهن تیهپ دارنهد ولهی رو  MAHسهطح تیهپ
گیاهی  IIرا كمتر از واقعیهت نشهان مهیدههد و رو PP
سطح ایهن تیهپ را بسهیار كمتهر از میهیان واقعهی نشهان
میدهد و كمترین دقت را دارا میباشد .بیشتر گونه ههای
گیههههههاهی موجههههههود در ایههههههن تیههههههپ گونهههه هۀ
( Physorrhynchus chamaerapistrumكلمههههو یهههها
گاوگو ) و سایر گراسهای یکسال میباشد كه پوشهش
گیاهی بیشتری را ایجاد مینماید و تفکیک تیهپ گیهاهی
آن بر روی تصویر ماهوارهای نسهبت به تیهپههای قبلهی
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راحتتر میباشد.
براساس نتایج تحقیق رو های طبق بندی ،MAH
 NN, MLو  SVMدقههت قابههل قبههولی را در تفکیههک
تیپهای گیاهی مراتع منطقۀ مورد مطالعه داشهتند و در
بهین ایههن رو ههها ،رو  MLبیشههترین دقههت را دارد .از
میان رو های طبق بنهدی نظهارت شهده ،رو حهداكرر
احتمال تاكنون ب عنوان دقیقترین و پراستفادهترین رو
میباشد [ .]12ك نتایج این تحقیق را تأیید مهیكنهد .در
تهیههۀ نقش هۀ تیههپ گیههاهی مرتههع بهها اسههتفاده از تصههاویر
مههاهوارهای الگههوریتم  MLدارای صههحت كل هی و ضههریب
كاپای (ب ترتیب  91و  84/3درصد) بیشهتری نسهبت به
الگههوریتم ( NNبه ترتیههب  71/3و  65/6درصههد) داشههت
است [ ]24ك مؤید نتایج این تحقیهق مهیباشهند .البته
نتایج [ 7و  ]16بر خالف نتایج این تحقیق بهوده و نشهان
مهیدهههد كه دقهت رو شههبکۀ عصههبی بیشههتر از رو
حداكرر احتمال ( )MLمیباشد ك این میتواند به دلیهل
تفاوت مناطق مورد مطالع از نظهر فهرم رویشهی پوشهش
گیاهی و نوع كاربریههای مهورد مطالعه باشهد .براسهاس
نتایج رو های طبق بندی  PPو  MDكمتهرین دقهت را
در تفکیک تیپهای گیاهی منطق دارا بودند و نتوانسهتند
نقش هۀ مناسههبی را تولیههد كننههد .مقایسههۀ الگههوریتمهههای
طبق بندی در تهیۀ نقشۀ كهاربری اراضهی نشهان داد كه
بهترین رو طبق بندی حداكرر احتمهال بهوده و پهس از
آن الگوریتم حداقل فاصل از میهانگین ( )MDمهیباشهد و

الگوریتم متوازی السهطوح ( )PPبه عنهوان ضهعیفتهرین
رو طبق بندی شد [ ]17ك مشاب نتهایج ایهن تحقیهق
میباشد .تفریق بصری بهتهرین صهحت طبقه بنهدی را در
گراسلندها دارد و برای تفکیهک دقیهقتهر مرزهها ،تفسهیر
بصری تصاویری دارای اندازۀ تفکیک بهتر مورد نیاز اسهت
[ .]22در منهاطق خشهک و نیمه خشهک تركیهب خهها ،
اثرات اتمسفر و پوشهش گیهاهی تنهک ،امکهان اسهتخراج
اطالعهههات قابهههل اعتمهههاد را كهههاهش داده و تشهههخیص
پوششهای گیاهی كمتر از  30درصد را با عهدم قطعیهت
مواج مهیكنهد [ .]11بها توجه به اینکه ههیچ یهک از
الگوریتمهای طبق بندی اسهتفاده شهده نمهیتواننهد مهرز
تیپهای گیاهی مراتع نیم استپی گرم ،كه فهرم رویشهی
غالب گیاهان آن گراسها و علفیهای یکسال میباشهد ،را
بطور دقیق از همدیگر تفکیک نمایند ،پیشهنهاد مهیشهود
در كنار رو های رقومی طبق بندی تصاویر مهاهوارهای از
تفسیر بصری جهت تدقیق مرز نقشهۀ تیهپههای گیهاهی
تهی شده ،استفاده شود.
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