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مراتع يکي از منابع طبيعي تجديد شونده با استفادههاي متنوع ميباشند که بيشترين سطح اراضي
کشور را به خود اختصاص دادهاند (مقدم .)1390 ،حفاظت خاك ،حفاظت محيط زيست ،ايجاد مناطق
تفرجي و همچنين توليد گياهان دارويي ،گياهان صنعتي ،محصوالت دامي ،آب و آبزيان و  ...از منافع و
فوايد مهم مراتع هستند (مصداقي  .)1389مراتع همانند توليدات و منافع حاصل از آنها ،از تنوع و
پيچيدگي خاصي برخوردارند .بر همکنش عوامل اقليمي ،خاکي و فيزيوگرافي منجر به ايجاد زيستگاه-
هاي گياهي متنوع شده است؛ که هر کدام از اين زيستگاهها توسط گروههاي گياهي مختلف با نيازهاي
اکولوژيکي متفاوت پوشيده شده است .در نتيجه مجموعهاي از گروههاي گياهي در طبيعت ايجاد شده
است؛ که در يک محل با هم رشد ميکنند .به اين مجموعه گونههاي گياهي ،جوامع گياهي ميگويند
(مصداقي .)1393 ،جوامع گياهي داراي ترکيب گونهاي و فرم رويشي به نسبت ثابت و فيزيونومي
يکنواخت ميباشند (مصداقي1393 ،؛ آذرنيوند و زارع چاهوکي .)1393 ،بحثهايي مربوط به سرشت
جوامع گياهي تحت دو نظريه مختلف با نامهاي نظريه ارگانسيمي جوامع گياهي کلمنتس و نظريه
پيوستگي جوامع گياهي گليسون خالصه ميشود (مصداقي1393 ،؛ آذرنيوند و زارع چاهوکي.)1393 ،
بر اساس نظريه کلمنتس جوامع گياهي واحدهاي منسجمي هستند که در نواحي معين به طور
منظم تکرار ميشوند؛ در صورتي که بر اساس نظريه گليسون گونههاي مختلف در امتداد گراديان
عوامل محيطي گسترش مييابند و هر گونه داراي محدوده توزيع مختص به خود است (مصداقي،
 .)1393بسياري از بوم شناسان که از روشهاي کمي براي طبقهبندي پوشش گياهي استفاده ميکنند
به نظريه کلمنتس گرايش دارند .برخي ديگران از بوم شناسان که به نظريه گليسون گرايش دارند
نمونههاي پوشش گياهي را به استفاده از روشهاي رستهبندي و رجبندي در امتداد گراديان عوامل
محيطي مرتب ميکنند (مصداقي1393 ،؛ آذرنيوند و زارع چاهوکي .)1393 ،طبقهبندي جوامع گياهي
ميتواند بر اساس چيرگي يک يا چند گونه ،براساس کل فلور گياهي و يا آناليزهاي خوشهاي انجام شود
(مصداقي.)1393 ،
شناخت جوامع گياهي ميتواند براي بسياري از مطالعات نظير آبخيزداري ،آمايش سرزمين ،محيط
زيست و علوم مرتع کاربرد بسزايي داشته باشد .شناخت جوامع گياهي و تغييرات آنها محور اصلي
مديريت مرتع در جهت به حداقل رساندن تخريب ،گسترش احيا و مديريت پايدار است .با اين حال
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وسعت زياد مراتع و عدم امكان دسترسي به كليه اراضي مرتعي از يك طرف و هزينه زياد و زمان بر
بودن تهيه جوامع گياهي با استفاده از پيمايشهاي ميداني يكي از مشكالتي است كه مرتعداران،
كارشناسان و مسئولين امر همواره با آن روبرو بودهاند .همچنين تغييرات زماني و مکاني مراتع چالش-
هايي را براي نقشهبرداري دقيق شرايط پوشش گياهي ايجاد ميکند ( .)Hagen et al., 2012سنجش
از دور به دليل مزايايي از قبيل قابليت پوشش وسيع منطقه مورد مطالعه ،امکان برداشت داده با توالي
منظم و مکرر ،فرمت رقومي مناسب براي پردازش کامپيوتري و ارزانتر بودن نسبت به روشهاي
برداشت زميني در طي سالهاي اخير از جمله روشهاي مفيد در مطالعات جوامع گياهي مطرح شده
است (زارع خورميزي و غفاريان مالميري1396 ،؛ Wachendorf et al., 2018؛ Tian et al., 2016؛
.)Marcinkowska-Ochtyra et al., 2017
تمامي دادهها و اطالعاتي که بوسيله سنجش از دور بدست ميآيند؛ در حقيقت بازتاب امواج الکترو
مغناطيس از اجسام و پديدهها ميباشد .نسبت پوشش گياهي زنده ،پوشش گياهي مرده و خاک لخت
سه جز مهم تعيين کننده بازتاب گياهان هستند (ارزاني و عابدي .)1394 ،بازتاب از پوشش گياهي
زنده نيز به مقدار آب ،ساختمان سلول ،مقدار و نوع کلروفيل و ساختمان گياه بستگي دارد (ارزاني و
عابدي .)1394 ،از طرفي ميزان جذب ،بازتاب و عبور در محدودههاي مختلف طيف الکترومغناطيس
براي هر گونۀ گياهي متفاوت است .با توجه به اينکه جوامع گياهي داراي ترکيب گونهاي و فرم رويشي
به نسبت ثابت ،فيزيونومي يکنواخت و توزيع گونهاي به نسبت خاص ميباشند؛ هر جامعه گياهي نيز
الگوي مشخصي از جذب ،بازتاب و عبور را در محدودههاي مختلف طيف الكترومغناطيسي را نيز ايجاد
كند .در نتيجه سنجش از دور با توجه به اين الگوي طيفي خاص ،تهيه نقشة جوامع گياهي را ممکن
ميسازد (.)Eidvidge, 1990
پژوهشهاي زيادي به طور موفقيت آميز دادههاي سنجندههاي چند طيفي را در تهيه نقشه پوشش
و کابري اراضي ،سطح زير کشت محصوالت مختلف کشاورزي مورد استفاده قرار دادهاند (علي زاده و
همکاران1397 ،؛ عليپور و همکاران1393 ،؛ فرزادمهر و همکاران1397 ،؛ رضايي مقدم و همکاران،
1395؛ ظفريان همکاران1397 ،؛ علي خواه اصل و فروتن1392 ،؛ ميرزايي زاده و همکاران .)1394 ،با
اين حال پژوهشهاي اندکي در زمينه طبقهبندي جوامع گياهي با استفاده از سنجش از دور موجود
ميباشد .در پژوهشي ماهيت جوامع گياهي در منطقة حفاظت شدة گلول و سراني استان خراسان
شمالي با استفاده از دادههاي ماهوارهاي  IRS LISS IIIو  Landsat ETM+مورد بررسي قرار گرفت؛
نتايج اين مطالعه نشان داد كه بيشترين تفكيك پذيري مربوط به كشتزارهاي خالص يونجه است (احمد
پور و همکاران .)1389 ،در مطالعهاي ديگر كارآيي سه روش حداقل فاصله از ميانگين ،روش متوازي
السطوح و روش حداكثر احتمال در طبقهبندي گروههاي گياهي مورد بررسي قرار گرفت؛ نتايج اين
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مطالعه نشان داد روش حداكثر احتمال بيشترين ميزان دقت (ضريب کاپاي باالي  )0/77و روش
متوازي السطوح نيز كمترين ميزان دقت (ضريب کاپاي کمتر از  )0/59را در طبقهبندي گروههاي
گياهي دارد (احمد پور و همکاران .)1393 ،در طبقهبندي نظارت شدۀ جوامع گياهي شمشاد هيرکاني با
استفاده از شبکه عصبي مصنوعي ،انطباق مناسب نتايج طبقهبندي روش پرسپترون چند اليه حاصل از
دادههاي سنجش از دور بر نتايج سطح پنجم دارنگارة طبقهبندي حاصل از دو روش عددي
 TWINSPANو تجربي براون بالنکه نشان داده شد (خبازي و همکاران .)1398 ،اين انطباق بيانگر
کيفيت مطلوب روش پرسپترون چند اليه در طبقهبندي جوامع گياهي ميباشد .در مطالعهاي ديگر
روشهاي طبقهبندي پيكسل پايه ،شئ پايه و درخت تصميمگيري در تهيه نقشه تيپهاي جنگل آستارا
با استفاده از تصاوير  SPOT5مورد بررسي قرار گرفت .در اين روش باالترين ميزان دقت کلي و ضريب
کاپا به ترتيب با ميزان  76/5درصد و  0/7با استفاده از روش درخت تصميمگيري بدست آمد (علي
محمدي و همکاران .)1388 ،در تهيه نقشه تيپهاي جنگلي طرح جنگلداري زيارت گرگان با استفاده
از روشهاي پارامتريک و ناپارامتريک نيز نشان داده شد؛ هر دو الگوريتم رگرسيون لجستيک و شبکه
عصبي مصنوعي نتايج قابل قبولي را با توجه به محدوديت متغيرهاي ورودي و پيچيدگي اکوسيستم
جنگل ارائه دادند ،اما در کل روش شبکه عصبي با ضريب کاپاي بيش از  0/60در اکثر تيپهاي گياهي
برتري نسبي به رگرسيون لجستيک نشان داد (اميري و همکاران .)1398 ،در مطالعهاي ديگر نتايج
ارزيابي گروههاي گياهي حاصل از روش شبکۀ عصبي مصنوعي ،انطباق به نسبت مطلوبي را با جوامع
گياهي طبقهبندي شده به روش سنتز جدولي براون بالنکه و روش تحليل عددي خوشهاي نشان داد
( .)Černá and Chytrý, 2005در پژوهشي قابليت طبقهبندي پوششهاي گياهي آلپي و زير آلپي با
استفاده از تصاوير هايپر اسپکترال  APEXمورد بررسي قرار گرفت .بر اساس نتايج ،دقت نهايي در
طبقهبندي  21جامعه گياهي و  9تيپ غالب پوشش گياهي به ترتيب  74و  91درصد بود .نتايج اين
مطالعه قابليت بسيار باالي تصاوير هايپر اسپکترال  APEXرا در تهيه نقشه جوامع گياهي و تيپهاي
گياهي در اکوسيستمهاي با تنوع باال نشان ميدهد (.)Marcinkowska-Ochtyra et al., 2017
هر چند تاکنون مطالعات بسياري به بررسي قابليت طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي در تفکيک پديده-
هاي مختلف پرداختهاند؛ با اين حال پژوهشهاي اندکي قابليت طبقهبندي اين تصاوير را در تفکيک
تيپهاي گياهي در مناطق خشک با درصد پوشش گياهي اندک مورد بررسي قرار دادهاند .هدف از
پژوهش حاضر ارزيابي قابليت طبقهبندي نظارت شده تصاوير ماهوارهاي لندست  8در تهيه نقشه تيپ-
هاي پوشش گياهي بخشي از مراتع جنوب استان يزد ميباشد .نتايج پژوهش حاضر ميتواند در شناخت
و مديريت جوامع گياهي منطقه مورد مطالعه موثر باشد.

هادی زارع خورمیزی و حمیدرضا غفاریان مالمیری

منطقه مطالعاتي در جنوب استان يزد بين عرضهاي جغرافيايي  30درجه 48 ،دقيقه و  45ثانيه تا
31درجه 25 ،دقيقه و  21ثانيه شمالي و طول جغرافيايي  54درجه 2 ،دقيقه و  31ثانيه تا  54درجه و
 27دقيقه 41 ،ثانيه شرقي از نصف النهار مبدا قرار گرفته است .وسعت منطقه مورد مطالعه حدود
 2720کيلومتر مربع است .حداکثر ارتفاع از سطح دريا در منطقه مورد مطالعه  3100متر و حداقل آن
 1500متر ميباشد .همچنين حداکثر ميزان بارندگي منطقه در مناطق مرتفع آن  225ميليمتر و
حداقل آن در مناطق پست  65ميليمتر ميباشد (زارع خورميزي و همکاران .)1396 ،ميزان پوشش
گياهي در اين ناحيه از  5تا  25درصد متغير است .موقعيت منطقه مورد مطالعه و همچنين موقعيت
نقاط نمونهبرداي شده در شکل  1نشان داده شده است .منطقه مطالعاتي با توجه به تغييرات عوامل
اقليمي ،ادافيکي و فيزيوگرافي که در نتيجه منجر به تنوع تيپهاي گياهي شده است؛ در اين ناحيه
انتخاب گرديد.
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در پژوهش حاضر از تصوير ماهواره لندست  8در تاريخ  29ارديبهشت  19( 1394مي  )2015به
منظور تهيه نقشه تيپهاي گياهي بخشي از مراتع جنوب استان يزد استفاده شد .علت استفاده از اين
تصوير ،همزماني آن با زمان نمونهبرداريهاي ميداني از تيپهاي پوشش گياهي منطقه مورد مطالعه
ميباشد .لندست  8دو سنجنده به نامهاي  3OLIو  4TIRSرا حمل ميکند .سنجنده  OLIبا قدرت
تفکيک مکاني  30متر داراي  8باند در محدودههاي طيفي مرئي ،مادون قرمز نزديک ،مادون قرمز طول
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موج کوتاه و يک باند پانکروماتيک با قدرت تفکيک مکاني  15متر است ( .)Wang et al., 2015در
پژوهش حاضر خطاي هندسي با انطباق راههاي ارتباطي نقشه توپوگرافي  1:25000سازمان نقشه-
برداري با تصاوير ماهوارهاي مورد بررسي قرار گرفت ،اين تصاوير فاقد خطاي هندسي قابل توجه بود.
همچنين خطاي اتمسفري و راديومتريک با تبديل مقادير  DNبه راديانس و سپس به انعکاس با
استفاده از الگوريتم  FLAASHدر نرم افزار  ENVI 5.3بر طرف گرديد .پس از انجام تصحيحات
هندسي ،اتمسفري و راديومتري از باندهاي  1تا  7سنجنده  OLIماهواره لندست  8استفاده شد.

به منظور ايجاد نمونههاي تعليمي 5در اواخر اردبيهشت سال  1394اقدام به نمونهبرداري از پوشش
گياهي منطقه شد .تعيين جوامع گياهي بر اساس چيرگي تاج پوشش در نقاط نمونهبرداري نيازمند
دادههاي درصد پوشش گونههاي گياهي مختلف ميباشد .بنابراين در ابتدا به صورت تصادفي  90ناحيه
يا سايت در سطح منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شد .در نواحي انتخاب شده يک ماکرو پالت
همگن و يکنواخت با اندازه فرضي  500در  500متر در نظر گرفته شد .در هر ماکروپالت يک نقطه
تصادفي در نظر گرفته و مختصات اين نقطه با  GPSتعيين شد و سپس در اين نقطه با پالت 6اقدام به
نمونهبرداري شد (پالت مرکزي) .در مرحله بعد در چهار جهت اين نقطه يا همان پالت مرکزي ،چهار
پالت ديگر با فاصله تقريبا  30متر از نقطه مرکزي در نظر گرفته شد .به عبارت ديگر در هر يک از 90
ناحيه ،در  5پالت درصد پوشش گونههاي گياهي موجود اندازهگيري شد .اندازه پالتها با توجه به
اندازۀ گياهان ،تنوع جامعۀ گياهي و الگوي پراکنش آن به صورت  3×3 ،2×2و  4×4متر انتخاب شد .به
طوري که پالت با اندازه کوچک براي پوشش گياهان بوتهاي و پالتها با اندازه بزرگ براي پوشش
درختچهاي انتخاب شد .درصد پوشش گونههاي گياهي مختلف در هر کدام از پالتها با توجه به سطح
تاج پوشش آنها نسبت به سطح کل پالت بدست آمد (ارزاني و عابدي .)1394 ،همچين در هر نقطه
تصادفي دو ترانسکت 7با اندازههاي  100يا  200متر به صورت عمود بر هم در نقطه تصادفي انتخاب
شد .به طوري که ترانسکت با اندازه  100متر براي جوامع گياهي با اندازه کوچک (بوتهايها) و
ترانسکت  200متري براي گياهان با اندازه بزرگ (پوششهاي درختچهاي) استفاده شد .درصد پوشش
گونههاي گياهي مختلف در هر ترانسکت بر حسب مجموع سطح برخورد آن گونۀ گياهي به ترانسکت
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 6پالت  :سطح فرضي مربعي ،مستطيلي و يا دايرهاي شکل که درصد تاج پوشش هر گونۀ گياهي بر اساس سطح کلي اندازه
گيري ميشود
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مختلف با آن اندازه گيري ميشود
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بر طول کل ترانسکت به دست آمد (ارزاني و عابدي .)1394 ،در مجموع در هر يک از  90نقطه تصادفي
ميانگين درصد پوشش گياهي هر گونه گياهي با توجه به ميانگين دادههاي حاصل شده از نمونهبرداري
با  5پالت و  2ترانسکت بدست آمد (شکل  )2و سپس جوامع گياهي با توجه به چيرگي تاج پوشش
مشخص شدند .نامگذاري جوامع گياهي با توجه به گونه غالب گياهي انجام شد .به طوري که اگر بيش
از  50درصد کل درصد پوشش گياهي در يک نقطه نمونهبرداري شده مربوط به يک گونۀ گياهي بود،
نام آن جامعه گياهي با نام گونه گياهي غالب نامگذاري شد .اگر گونه دوم گياهي بيش از  50درصد کل
درصد پوشش گياهي باقي را تشکيل داده بود نام آن جامعه با نام دو گونه گياهي غالب نام گذاري شد
و براي گونه سوم نيز بر اساس همين اصل نامگذاري صورت گرفت .در نهايت پس از تعيين تيپ گياهي
در هر کدام از  90نقطه نمونهبرداري از  70درصد نقاط به عنوان نمونه تعليمي و از  30درصد نقاط
براي ارزيابي نتايج استفاده شد (شکل  .)1با توجه به روش نمونهبرداري در هر نقطه از تعداد  4پيکسل
( 2در  )2به عنوان نمونه تعليمي استفاده شد .شکل  3براي نمونه ،دو پالت با اندازه  2در  2متر به
همراه دو تيپ گياهي مختلف از منطقه مورد مطالعه را نشان ميدهد.
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در پژوهش حاضر به منظور تهيه نقشه تيپهاي پوشش گياهي از شش روش طبقهبندي نظارت
شدۀ متوازي السطوح ،کمترين فاصله ،فاصله ماهاالنوبيس ،حداکثر تشابه ،شبکه عصبي و ماشين بردار
پشتيبان با کرنل شعاعي در محيط نرم افزار ENVI 5.3استفاده شد .در ادامه به طور مختصر
توضيحاتي در مورد اين روشهاي طبقه بندي ارائه ميشود.

در اين روش ابتدا با توجه به دامنه طيفي طبقات نمونه که بر روي تصوير انتخاب شده است واريانس
ارزشهاي طيفي محاسبه ميشود و سپس با استفاده از حداقل و حداکثر ارزش طيفي طبقات نمونه در
باندهاي مختلف ،چهار ضلعيهايي ايجاد ميگردد که به آنها اصطالحًا شبکههاي موازي گفته ميشود.
پس از ايجاد شبکههاي موازي پيکسلهاي تصوير بسته به اينکه در کدام يک از چهار ضلعيها قرار
گيرند طبقهبندي و به گروههاي منطبق با مناطق نمونه تفکيک ميشوند (احمدپور و همکاران.)1393 ،
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در اين روش پيکسل مجهول به کالسي واگذار ميشود که بردار ميانگين آن به کالس مورد نظر
نزديکترين فاصله اقليدوسي را داشته باشد (اخباري و همکاران.)1385 ،

روش طبقهبندي فاصله ماهاالنوبيس نظير روش کمترين فاصله ميباشد .در اين روش ،اساس باز
هم شبيه روش کمترين فاصله ميباشد اما نه کمترين فاصله اقليدوسي بلکه از کمترين فاصله
ماهاالنوبيس استفاده ميکند (اخباري و همکاران .)1385 ،اين فاصله نوعي الگوريتم طبقهبندي تصاوير
ماهوارهاي است که در آن فرض شده ،هيستوگرام باندها داراي توزيع نرمال باشند .واريانس و کواريانس،
بيشتر در مواقعي در طبقهبندي لحاظ ميگردند که کالسهاي کاربري داراي تغييرات زيادي باشند که
اين تغييرات منجر به ايجاد طبقههاي متغير مشابه ميشود.

در اين روش ميزان کمي واريانس و همبستگي ارزشهاي طيفي باندهاي مختلف براي مناطق نمونه
محاسبه شده و از همين خاصيت براي ارتباط يک پيکسل طبقهبندي نشده به يکي از گروهها يا نمونه-
هاي طيفي استفاده ميشود .به بيان ديگر براي بررسي نحوه توزيع ارزشهاي طيفي و احتمال آماري
ارتباط يک پيکسل با يکي از گروههاي نمونه از ماتريس واريانس و بردار ميانگين که خود واريانس و
همبستگي ارزشهاي طيفي را تعريف ميکنند ،استفاده ميشود .با استفاده از عامل شدت احتمال ،هر
يک از پيکسلهاي تصوير پس از آزمون آماري و محاسبه احتمال تعلق آنها به گروههاي طيفي نمونه،
به گروه مربوطه تعلق ميگيرد (احمدپور و همکاران.)1393 ،

اين روش از ساختار مغز و اعصاب انسان پيروي ميکند ( )Dixon and Candade, 2008و در
ميان طبقهبندي کنندههاي شبکهاي شايد بيشترين محبوبيت را در طي دو دهه گذشته داشته باشد که
به چندين شکل وجود دارد که عموميترين آن پرسپترون چند اليه 13است ( .)Richards, 2013يک
پرسپترون چند اليه معموال از يک اليه ورودي ،يک يا چند اليه نهفته و يک اليه خروجي تشکيل شده
Minimum Distance
Distance Mahalanobis
11
Maximum Likelihood
12
Neural Network
13
Multilayer Perceptron
10
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است که به ترتيب اطالعات را دريافت و پردازش ميکنند و سپس نمايش ميدهند ( Dixon and

.)Candade, 2008

اين روش براساس نظريه يادگيري آماري بنا نهاده شده که به سال  1960برميگردد و يک روش
آماري غير پارامتريک نظارت شده است .در اين روش با استفاده از همه باندها و يک الگوريتم بهينه
سازي ،نمونههايي که مرزهاي کالسها را تشکيل ميدهند به دست ميآيد و با استفاده از آنها يک مرز
تصميمگيري خطي بهينه براي جدا کردن کالسها محاسبه ميشود (مختاري و نجفي .)1394 ،نرم
افزار سنجش از دوري  ENVIچهار نوع کرنل 15براي طبقهبندي با استفاده از الگوريتم ماشين بردار
پشتيبان دارد .در پژوهش حاضر از کرنل شعاعي 16براي طبقهبندي تيپهاي گياهي استفاده شد.

همانطور که در بخش دادههاي ميداني ذکر شد از  30درصد نقاط نمونهبرداري که وارد فرآيند
طبقهبندي تيپهاي گياهي نشده بودند ،به منظور اعتبارسنجي استفاده شد .براي ارزيابي دقت و صحت
نقشههاي طبقهبندي شده به روشهاي مختلف ،از ماتريس خطا استفاده شد .پارامترهاي دقت کلي،17
ضريب کاپا ،18دقت توليد کننده ،19دقت کاربر ،20خطاي اضافه 21و خطاي حذف 22به منظور ازريابي
نتايج مورد استفاده قرار گرفت .دقت کلي از نسبت تعداد پيکسلهاي درست طبقهبندي شده به کل
پيکسلهاي طبقهبندي شده در تمامي طبقات بدست مي آيد .دقت کلي با توجه به رابطه  1قابل
محاسبه ميباشد.

P

ii

رابطه 1

1
N

= OA

14

Support Vector Machine
Kernel
16
Radial basic function
17
Overall Accuracy
18
Kappa coeffcient
19
Produser Accuracy
20
User Accuracy
21
Commission
22
Omission
15
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در اين رابطه  OAدقت کل Ʃ Pii ،جمع عناصر قطر اصلي ماتريس خطا و  Nتعداد کل پيکسلهاي
آموزشي است .به دليل ايرادات وارده بر دقت کلي در کارهاي اجرايي ،از ضريب کاپا هم به منظور
تعيين دقت طبقهبندي استفاده ميشود .زيرا در اين شاخص پيکسلهاي نادرست طبقهبندي شده نيز
در نظر گرفته ميشود .ضريب کاپا با توجه به رابطه  2محاسبه ميشود.
po − pc
1 − pc

رابطه 2

= Kappa

در اين رابطه po ،درستي مشاهده و  pcتوافق مورد انتظار است.
دقت توليد کننده احتمال اينکه توليد کننده پيکسلي را به کالس خاص نسبت داده باشد درصورتي
که کالس واقعي آن مشخص باشد را بيان ميکند و در ماتريس خطا نسبت پيکسلهاي صحيح به
مجموع پيکسلهاي يک ستون است .دقت کاربر احتمال طبقهبندي يک کالس خاص در نقشه مطابق با
همان کالس در زمين است و در ماتريس خطا نسبت پيکسلهاي صحيح به مجموع پيکسلهاي يک
سطر است .خطاي اضافه درصدي از پيکسلها که متعلق به کالس مورد نظر نيستند ولي در آن کالس
قرار گرفتهاند و خطاي حذف درصدي از پيکسلها که در واقعيت متعلق به کالس مورد نظر هستند ولي
به اشتباه در کالس ديگر قرار گرفتهاند.

بر اساس نمونههاي ميداني در  90سايت نمونهبرداري به طور کلي  8جامعه گياهي غالب با توجه به
چيرگي تاج پوشش در منطقه مورد مطالعه تشخيص داده شد (جدول  .)1تغييرات توپوگرافي به همراه
تغييرات عوامل خاکي و اقليمي در منطقه مورد مطالعه منجر به ايجاد تنوع زيستگاهي در منطقه و در
نتيجه تنوع بيشتر در ترکيب گونهاي و گروههاي گياهي مختلف شده است .به طور کلي گونه درمنه
دشتي و قيچ از گونههاي گياهي غالب منطقه مورد مطالعه ميباشد.
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ساير گونه هاي گياهي همراه
جامعه گياهي

مخفف نام

نام علمي جامعه گياهي

شماره نام فارسي
جامعه گياهي

Stipa barbataArtemisia aucheriLaunaea acanthodes

Ar.si-Sc.orAs.spp

Artemisia sieberiScariola orientalisAstraglus spp.

درمنه دشتي
 کاهويگون- وحشي

1

Dorema ammoniacumScariola orientalisSalsola spp.
Zygophyllum
eurypterum, Salsola
spp.Salsola spp- Ephedra
strobilacea- Scariola
orientalis
Salsola spp.- Ephedra
strobilacea

Ar.si

Artemisia sieberi

درمنه دشتي

2

Ep.st-Ar.si

Ephedra strobilaceaArtemisia sieberi

 درمنه- افدرا
دشتي

3

Ar.siZy.euDo.am
Ar.si-Zy.eu

Artemisia sieberiZygophyllum eurypterumDorema ammoniacum
Artemisia sieberiZygophyllum eurypterum

درمنه دشتي
 وشاء-  قيچ-

4

درمنه دشتي
 قيچ-

5

Scariola orientalisAcantholimon spp.

Rh.riZy.eu-Ar.si

Rheum ribesZygophyllum eurypterumArtemisia sieberi

 قيچ- ريواس
 درمنهدشتي

6

Artemisia sieberiSalsola spp.
Hammada salicornicaCornulaca
monoacantha

Ep.st-Zy.eu

Ephedra strobilaceaZygophyllum eurypterum
Zygophyllum eurypterumSalsola spp.-Haloxylon
persicum

 قيچ- افدرا

7

- قيچ – شور
تاغ

8

Zy.euSa.spp.Ha.pe

با توجه نمونههاي تعليمي تيپهاي پوشش گياهي در منطقه مورد مطالعه با شش الگوريتم متوازي
 شبکه عصبي و ماشين بردار پشتيبان با، حداکثر تشابه، فاصله ماهاالنوبيس، کمترين فاصله،السطوح
 ماتريس خطاي هر کدام از روشهاي طبقهبندي تصوير ماهواره2  جدول.کرنل شعاعي طبقهبندي شد
18/7  به ترتيب روش متوازي السطوح با دقت نهايي2  با توجه به جدول. را نشان ميدهد8 لندست
84/8  و96/4 درصد داراي کمترين دقت و روش حداکثر تشابه و شبکه عصبي به ترتيب با دقت نهايي
 با اين حال بايد توجه داشت در روش شبکه.درصد داراي باالترين دقت در تفکيک جوامع گياهي بودند
 صفر بدست آمد و اين تيپ گياهي از تيپ گياهيEp.st-Ar.si عصبي ضريب کاپا در تيپ گياهي
 کمترين ضريب کاپا در الگوريتم کمترين فاصله و.)4  به درستي تفکيک نشد (شکلEp.st-Zy.eu
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فاصله ماهاالنوبيس در تيپ گياهي  Ar.si-Zy.euو در الگوريتم ماشين بردار پشتيبان در تيپهاي
گياهي  Ep.st-Ar.siو  Ar.si-Zy.eu-Do.amبدست آمد .در الگوريتم ماشين بردار پشتيبان تيپ
گياهي  Ep.st-Ar.siاز تيپ گياهي از تيپ گياهي  Ep.st-Zy.euو تيپ گياهي Ar.si-Zy.eu-Do.am
از تيپ گياهي  Ar.si-Zy.euبه درستي تفکيک نشد .شکل  4نتايج طبقهبندي نظارت شده جوامع
مختلف گياهي را با استفاده از شش الگوريتم مختلف نشان ميدهد.
الگوريتم

متوازي
السطوح

کمترين
فاصله

Ar.si-Sc.or-As.spp

100

20

80

0

0/13

Ar.si

10

100

0

90

0/16

Ep.st-Ar.si

0

0

100

100

0

Ar.si-Zy.eu-Do.am

25

19

75

0/10

Ar.si-Zy.eu

0

0

0

100

0

Rh.ri-Zy.eu-Ar.si

0

0

0

100

0

Ep.st-Zy.eu

0

0

0

100

0

Zy.eu-Sa.spp.- Ha.pe

0

0

0

100

0

Ar.si-Sc.or-As.spp

50

100

0

50

0/63

Ar.si

100

83

17

0

0/88

Ep.st-Ar.si

100

80

20

0

0/87

Ar.si-Zy.eu-Do.am

33

50

50

66

0/34

Ar.si-Zy.eu

50

57

43

50

0/15

Rh.ri-Zy.eu-Ar.si

87

74

26

12

0/76

Ep.st-Zy.eu

66

50

50

33

0/51

Zy.eu-Sa.spp.- Ha.pe

75

69

30

25

0/68

Ar.si-Sc.or-As.spp

100

80

20

0

0/86

Ar.si

90

100

0

10

0/93

Ep.st-Ar.si

75

67

33

25

0/68

Ar.si-Zy.eu-Do.am

75

69

31

25

0/67

Ar.si-Zy.eu

50

45

55

50

0/37

Rh.ri-Zy.eu-Ar.si

50

67

33

50

0/51

Ep.st-Zy.eu

100

86

14

0

0/91

Zy.eu-Sa.spp.- Ha.pe

66

100

0

33

0/78

106

81

18/7

70/5

75/8

0/07

0/66

0/72
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فاصله
ماهاالنوبيس

نام جامعه گياهي

دقت
توليد
(درصد)

دقت
کاربر
(درصد)

خطاي
اضافه
(درصد)

خطاي
حذف
(درصد)

ضريب
کاپا

دقت
نهايي
(درصد)

ضريب
کاپا
کل
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کل

0/95

0/82
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0/68

دقت
نهايي
)(درصد

96/4

84/8

73/2

ضريب
کاپا

خطاي
حذف
)(درصد

خطاي
اضافه
)(درصد

دقت
کاربر
)(درصد

دقت
توليد
)(درصد

نام جامعه گياهي

0/96

6

0

100

94

Ar.si-Sc.or-As.spp

0/97

0

5

95

100

Ar.si

0/84

25

0

100

75

Ep.st-Ar.si

0/95

0

8

92

100

Ar.si-Zy.eu-Do.am

0/89

7

12

88

93

Ar.si-Zy.eu

1

0

0

100

100

Rh.ri-Zy.eu-Ar.si

1

0

0

100

100

Ep.st-Zy.eu

1

0

0

100

100

Zy.eu-Sa.spp.- Ha.pe

1

0

0

100

100

Ar.si-Sc.or-As.spp

1

0

0

100

100

Ar.si

0

100

0

0

0

Ep.st-Ar.si

1

0

0

100

100

Ar.si-Zy.eu-Do.am

0/75

0

33

67

100

Ar.si-Zy.eu

0/79

31

0

100

69

Rh.ri-Zy.eu-Ar.si

0/60

33

38

62

67

Ep.st-Zy.eu

0/83

0

25

75

100

Zy.eu-Sa.spp.- Ha.pe

0/83

25

0

100

75

Ar.si-Sc.or-As.spp

1

0

0

100

100

Ar.si

0

100

0

0

0

Ep.st-Ar.si

0

100

0

0

0

Ar.si-Zy.eu-Do.am

0/62

0

53

100

Ar.si-Zy.eu

0/79

13

22

78

87

Rh.ri-Zy.eu-Ar.si

0/51

33

50

50

67

Ep.st-Zy.eu

0/83

0

25

75

100

Zy.eu-Sa.spp.- Ha.pe

47
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الگوريتم

حداکثر
تشابه

شبکه
عصبي

ماشين بردار
پشتيبان
)(شعاعي
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امروزه استفاده از فنآوري سنجش از دور جهت تفكيك جوامع گياهي مرتعيي و تعييين ميرز ايين
جوامع از يكديگر نقش مؤثري دارد و ميتواند موجب افزايش دقت و سرعت عمل در امر ارزيابي مراتيع
گردد .بر اساس نتايج الگوريتم حداکثر تشابه نسبت به ساير الگوريتمهياي طبقيهبنيدي داراي بياالترين
دقت بود .بطوري که دقت نهايي و ضريب کاپا در طبقهبندي تصوير تاريخ  29ارديبهشت  1394ماهواره
لندست  8به ترتيب 96/4 ،و  0/95بدست آمد و کمترين دقت طبقهبندي با استفاده از الگوريتم طبقه-
بندي متوازي السطوح بدست آمد .در تشخيص جوامع گياهي در منطقة حفاظت شدة گلول و سراني بيا
استفاده از دادههاي ماهوارهاي  IRS LISS IIIو  Landsat ETM+نتايج نشيان داد الگيوريتم حيداکثر
تشابه داراي دقت باالتري نسبت به الگوريتم کمتيرين فاصيله و متيوازي السيطوح اسيت (احميد پيور و
همکاران .)1393 ،در طبقهبندي ارقام مختلف پسته بيا اسيتفاده از تصياوير لندسيت  8و سينتينل 2A
نتايج نشان داد الگوريتم حداکثر تشابه با دقت نهايي و ضريب کاپاي به ترتييب  76/8درصيد و  0/67از
دقت باالتري نسبت به الگوريتمهاي متوازي السطوح ،فاصله ماهياالنوبيس و کمتيرين فاصيله برخيوردار
است (زارع خورميزي و همکاران .)1399 ،نتايج تفکيک و طبقهبنيدي پينج رقيم سيويا بيا اسيتفاده از
تصاوير ابر طيفي سنجنده هايپريون نيز نشان داد الگوريتم حداکثر تشابه با دقت نهيايي  89/80درصيد
نسبت به الگوريتمهاي نقشهبردار زاويه طيفي ،ماشين بردار پشتيبان و واگراييي اطالعيات طيفيي داراي
عملکرد بهتري ميباشد ( .)Breunig et al., 2011در تهيه نقشه تيپهاي گياهي زاگرس نتايج کارايي
بهتر الگوريتم حداکثر تشابه را نشان داد (پرما و همکاران .)1388 ،بر اساس نتايج پژوهش حاضر تفليق
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مطالعات ميداني با روشهاي سنجش از دور قابليت بسيار مناسبي در تهييه نقشيه جواميع و تييپهياي
گياهي دارد .ساير پژوهشها در اين زمينه نيز نشان دادند سنجش از دور از قابليت مناسبي در تفکييک
جوامع گياهي برخيوردار مييباشيد (Černá and Chytrý, 2005؛ Martínez-López et al., 2014؛
Marcinkowska-Ochtyra et al., 2017؛ خبيازي و همکياران1398 ،؛ عليي محميدي و همکياران،
 .)1388با اين حال بايد توجه داشت جوامع گياهي مختلف ممکن از از لحاظ درجيه تفکييکپيذيري و
طبقهبندي با سنجش از دور از دقت متفاوتي برخوردار باشند .به عنوان نمونه در بررسي جوامع گيياهي
منطقة حفاظت شدة گلول و سراني نتايج نشان داد كه بيشترين تفكيكپذيري مربوط بيه كشيتزارهاي
خالص يونجه است (احمد پور و همکاران .)1389 ،در پژوهش حاضر تمام تيپهاي گياهي با استفاده از
الگوريتم حداکثر تشابه از درجه تفکيکپذيري بااليي برخوردار بودند .در صورتي که در الگوريتم شيبکه
عصبي تيپ گياهي  ،Ep.st-Ar.siدر الگوريتم کمترين فاصله و فاصله ماهاالنوبيس تيپ گيياهي Ar.si-
 Zy.euو در الگوريتم ماشين بردار پشتيبان تيپهاي گيياهي  Ep.st-Ar.siو  Ar.si-Zy.eu-Do.amاز
درجه تفکيکپذيري پاييني برخوردار بودند .بنابراين نتايج نشان ميدهد دقيت الگيوريتمهياي مختليف
ممکن است در تفکيک و طبقهبندي تيپهاي گياهي مختلف متفاوت باشد .به عنوان مثال در استخراج
کاربريهاي مختلف با استفاده از تصاوير لندست  TMنشان داده شيده الگيوريتمهياي شيبکه عصيبي و
ماشين بردار پشتيبان با کرنل شعاعي در تفکيک کاربريهاي کشياورزي ،مرتيع و جنگيل تقريبيا داراي
عملکرد يکسان بودند ،در صورتي که الگوريتم ماشيين بيردار پشيتيبان در تفکييک کياربري شيهري از
الگوريتم شبکه عصبي بهتر عمل نمود (مختاري و نجفي .)1394 ،در الگوريتم شبکه عصبي تيپ گياهي
 Ep.st-Ar.siاز تيپ گياهي  Ep.st-Zy.euو در الگوريتم ماشين بردار پشيتيبان تييپ گيياهي Ep.st-
 Ar.siاز تيپ گياهي  Ep.st-Zy.euو تيپ گياهي  Ar.si-Zy.eu-Do.amاز تيپ گياهي Ar.si-Zy.eu
بدرستي تفکيک نشيد .تييپ گيياهي  Ep.st-Ar.siو  Ep.st-Zy.euو همچنيين تييپ گيياهي گيياهي
 Ep.st-Zy.euو  Ar.si-Zy.eu-Do.amاز لحاظ گونههاي گياهي و درصد ترکيب گونههاي گيياهي بيه
هم نزديک ميباشند و به نظر ميرسد حتي ميتوان اين تيپهاي گياهي را در هم ادغام نمود .بنيابراين
روشهاي شبکه عصبي و روش ماشين بردار پشتيبان در کنار روش حداکثر تشابه داراي نتيايج امييدوار
کنندهاي بود.
با توجه به اين اينکه در منطقه مورد مطالعه درصد پوشش گياهي مراتع از  5تيا  25درصيد متغيير
است .بنابراين بازتاب خاک زمينه و واحدهاي ژئوموفولوژيک در باندهاي مختلف در کنار تغييرات درصد
پوشش گونههاي گياهي ،از ديگر عوامل مهم و تاثيرگذار در افزايش دقت و درجه تفکيکپيذيري تييپ-
هاي گياهي ميباشند .به طور کلي تغييرات واحدهاي ژئومورفولوژيک و خصوصيات فيزيکي و شييمياني
خاک منجر به تغييرات تيپهاي پوشش گياهي و جوامع گياهي ميشوند و انطباق اين عوامل ،منجر بيه
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افزايش دقت و درجه تفکيکپذيري تيپهاي گياهي در الگوريتمهاي بکار برده شيده و بيويژه الگيوريتم
حداکثر تشابه شده است.
بايد توجه داشت جوامع گياهي يک گروه كامالا همگن از گياهان نيستند؛ به اتفاق نظر تميامي بيوم
شناسان همواره مناطقي به نام اكوتون در بين جوامع گياهي وجود دارد كه محلي از در هيم آميختگيي
آن جوامع و تغيير تديريجي يک جامعه گياهي به جامعه گيياهي ديگير اسيت (احميد پيور و همکياران،
 .)1389اين مناطق ممکن است در تصاوير ماهوارهاي با اندكي اخيتالف در سييماي خيود ،بيه عنيوان
جوامع متفاوتي تشخيص داده شوند .بنابراين در حالتهاي مشابه ،به كيار بيردن روشهياي جدييدتري
همچون روشهاي فازي و شئگرا براي طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي ميتواند نتايج مطلوبتري را ارائيه
دهد (احمد پور و همکاران .)1389 ،زيرا در روشهاي ذکر شده ،تمامي پيكسلهياي تصيوير الزاميًا بيه
طبقههاي مشخصي تعلق نميگيرند و ممكن است پيكسلهيايي بيه عنيوان طبقيات حدواسيط در نظير
گرفته شوند که اين امر به تشخيص مناطق گذر يا اکوتون کمک خواهد کرد .بنابراين پيشنهاد ميشيود
در مطالعات آينده از روشهاي نام برده نيز استفاده شود و دقت اين روشها نيز مورد بررسي قرار گيرد.
به طور کلي نتايج اين تحقيق نشان داد به منظور تفکيک و طبقهبندي جواميع گيياهي مختليف در
منطقه مورد مطالعه الگوريتم حداکثر تشابه داراي نتايج مطلوبي ميباشد و تکنيکهاي سينجش از دور
داراي قابليت بسيار مناسبي در تفکيک و طبقهبندي تيپها و جوامع گياهي مختليف هسيتند کيه ايين
ويژگي به منجر کاهش هزينه ،افزايش دقت و ايجاد نقشههاي بروز شده ميباشد.
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احمدپور ،ا ،.سليماني ،ک ،.شکري ،م ،.قرباني ،ج .1393 .مقايسة ميزان کارآيي سه روش رايج طبقهبندي
نظارت شده دادههاي ماهوارهاي در مطالعة پوشش گياهي ،سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيايي در
منابع طبيعي.77-89 :)3( 5 ,
احمدپور ،ا ،.شكري م ،.سليماني ،ك ،.قرباني ،ج .1389 .بررسي جوامع گياهي با استفاده از روشهاي سنجش از
دور (مطالعة موردي :منطقة حفاظت شدة گلول و سراني) ،مجلة علمي پژوهشي مرتع.359-348 :)3( 4،
اخباري ،م ،.رنجبر ،ا ،.فاطمي ،س .م .ب .1385 .بررسى روشهاى طبقهبندى تصاوير ماهوارهاى ،فصلنامه
علمي -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (سپهر).64-61 :)59( 15 ،
آذرنيوند ،ح ،.زارع چاهوکي ،م .ع .1393 .بوم شناسي مرتع ،انتشارات دانشگاه تهران346 ،ص.
ارزاني ،ح ،.عابدي ،م .1394 .ارزيابي مرتع مميزي و پايش (جلد اول) ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران223 ،ص.
ارزاني ،ح ،.عابدي ،م .1394 .اندازه گيري و ارزيابي پوشش گياهي (جلد دوم) ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران،
305ص.
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اميري ،م ،.مصطفي ،م ،.رحيمي ،م .1398 .تهيۀ نقشۀ تيپهاي جنگلي طرح جنگلداري زيارت گرگان با
استفاده از روشهاي پارامتريک و ناپارامتريک ،جنگل ايران.400-387 :)2( 11 ،
+
پرما ،ر ،.شتايي جويباري ،ش ،.خداکرمي ،ي ،.حبشي ،ه .1388 .ارزيابي دادههاي ماهوارهاي  ETMو LISS
 IIIبراي تهيه نقشه تيپ در جنگلهاي زاگرس (مطالعه موردي :جنگلهاي قالجه استان کرمانشاه).
تحقيقات جنگل و صنوبر ايران.606-594 :)4( 17 ،
خبازي ،ف ،.اسماعيل زاده ،ا ،.نجفي ،ا .1398 .طبقهبندي نظارتشدۀ جوامع گياهي شمشاد هيرکاني با استفاده
از شبکۀ عصبي مصنوعي ،جنگل ايران.254-239 :)3( 11 ،
رضايي مقدم ،م .ح ،.اندرياني ،ص ،.وليزاده کامران ،خ ،.الماس پور ،ف .1395 .تعيين بهترين الگوريتم استخراج
کاربري  -پوشش اراضي و کشف تغييرات از تصاوير ماهوارهاي لندست (مطالعه موردي:حوضه صوفي چاي
مراغه) ،فضاي جغرافيايي.85-65: )55( 16 ،
زارع خورميزي ،ه ،.حسيني ،س ،.مختاري ،م .ح ،.غفاريان مالميري ،ح .1396 .بررسي ارتباط خشکسالي و
تغييرات  NDVIدر تيپهاي مختلف پوشش گياهي (مطالعه موردي :مراتع جنوب استان يزد) ،خشکبوم7 ،
(.85-101 :)2
زارع خورميزي ،ه ،.غفاريان مالميري ،ح .1396 .پايش خشکسالي و تاثير آن بر پوشش گياهي با استفاده از
تکنيکهاي سنجش از دور مطالعه موردي :استان يزد ،سالهاي  1994تا  ،2014مديريت بيابان:)10( 5 ،
.86-68
زارع خورميزي ،ه ،.غفاريان مالميري ،ح .ر ،.مرتاض ،م .1399 .ارزيابي قابليت طبقهبندي نظارت شده تصاوير
ماهوارهاي لندست  8و سنتينل A2در تعيين محدوده و سطح زير کشت ارقام پسته .سنجش از دور و
سامانه اطالعات جغرافيايي در منابع طبيعي.103-84 :)1(11 ،
ظفريان ،ا ،.ع .ابراهيمي و ر ،.اميدي پور ،ر .1397 .بررسي کارائي روشهاي طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي در
پايش تغييرات پوشش اراضي (مطالعة موردي :حوضۀ آبخيز شهرکرد ،چهارمحال و بختياري) .مرتع
آبخيزداري.714-699 :)3( 71 ،
علي خواه اصل ،م ،.فروتن ،ا .1392 .استفاده از روش طبقهبندي فازي براي تهيه نقشه کاربري اراضي (مطالعه
موردي زير حوزه آبخيز حبله رود) ،انسان و محيط زيست.47-41 :)24-35( 1 ،
علي زاده ،پ ،.کامکار ،ب ،.شتايي ،ش ،.کاظمي ،ح .1397 .برآورد تغييرات سطح زيرکشت گندم و سويا با
استفاده از طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي در غرب استان گلستان ،پژوهش هاي کاربردي زراعي:)3( 31 ،
.41-61
عليپور ،ف ،.آق خاني ،م .ح ،.عباسپور فرد ،م .ح ،.سپهر ،ع .1393 .تفکيک محدوده و تخمين سطح زير کشت
محصوالت کشاورزي به کمک تصاوير ماهوارهاي ( ETM+مطالعه موردي :مزرعه نمونه آستان قدس
رضوي) ،ماشينهاي کشاورزي.244-254 :)2( 4 ،
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 شئ، مقايسه روشهاي طبقهبندي پيکسل پايه.1388 . ه، طباطبايي،. پ، ضيائيان،. ع، متکان،. ع،عليمحمدي
:پايه و درخت تصميم در تهيه نقشه تيپهاي جنگل با استفاده از دادههاي سنجش از دور (مطالعه موردي
.26-7 ،)8( 9 ، نشريه تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي،)جنگل آستارا
 در تخمين سطح زير8  تعيين قابليت تصاوير ماهوارهاي لندست.1397 . ک، تباکي بجستاني،. ج،فرزادمهر
:)1( 6 ، علمي پژوهشي زراعت و فناوري زعفران،) شهرستان تربت حيدريه:کشت زعفران (نمونه موردي
.49-60
 مقايسه روشهاي طبقهبندي ماشين بردار پشتيبان و شبکه عصبي مصنوعي.1394 . نجفي ا،. ح. م،مختاري
45- :)72( 19 ، مجله علوم آب و خاک،TM در استخراج کاربريهاي اراضي از تصاوير ماهوارهاي لندست
.35
. ص336 ، مشهد، چاپ ششم، انتشارات آستان قدس رضوي، مرتعداري در ايران.1389 . م،مصداقي
.ص183 ، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهي، بوم شناسي گياهي.1393 . م،مصداقي
.ص470 ، تهران، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران، مرتع و مرتعداري.1390 . م،مقدم
 ارزيابي الگوريتمهاي طبقهبندي نظارت شده.1394 . ج، اوالدي قاديکاليي،. م، نيک نژاد،. و،ميرزايي زاده
 سنجش از دور و سامانه اطالعات،8 غيرپارامتريک در تهية نقشه پوشش زمين با استفاده از تصاوير لندست
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