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  ارزیابی دقت و صحت روش شاخص های پوشش گیاهی در تهیه نقشه کاربری اراضی
  3فتاحی ،  محمد مهدی و2 ، علی اکبر نوروزی1حبیب اله مظاهری

  : چکیده
ترین اطالعات مورد نیاز مدیران  یکی از ضروری) Landcover(و پوشش زمین ) (Landuseهای استفاده از اراضی نقشه

های هوایی مستلزم  های سنتی و تفسیر عکس هایی با استفاده از روش تهیه چنین نقشه.  استو متولیان منابع طبیعی
از طرف دیگر داده های ماهواره ای به دلیل داشتن دید وسیع و یکپارچه و به . صرف زمان و هزینه زیادی خواهد بود

وزه از روش شاخص های پوشش گیاهی امر .روز بودن می تواند ابزار بسیار دقیقی برای تهیه نقشه های مذکور باشد
NDVI  ، SAVI و PVI با استفاده از سنجش از دور . )R.S(  ،  معموالدر تهیه نقشه های کاربری اراضی استفاده    
    LANDSATدر این تحقیق از تصاویر ماهواره ای . لذا الزم است این روش مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. می شود

 بندی اراضی با استفاده از روش های شاخص هجهت طبق) Liss ΙΙΙ و Panسنجنده های ( IRSو ) ETM+سنجنده ( 
ضمنا  از نقشه های . استفاده شد ) با هدف ارزیابی این روشها در تهیه نقشه کاربری اراضی ( پوشش گیاهی

   GPSاز نقاط  سازمان نقشه برداری کشور و اطالعات میدانی و بخصوص 1 :25000توپوگرافی رقومی با مقیاس
دراین مرحله . ت تصویر و تصحیحات هندسی استفاده گردیداالجمع آوری شده از سطح منطقه جهت رفع اشک

 تفکیک محدوده مطالعاتی از تصویر  ، گیری مجدد طابق هندسی از طریق تعمیم معادله و انجام نمونه، تعملیاتی نظیر 

 اراضی جهت تفکیک از استفاده ازهای  تعیین طبقات نقشه ، تهیه نقشه واقعیت زمینی ،بارزسازی تصویر ، اصلی
 نقشه استفاده از اراضی منطقه مورد مطالعه با استفاده از ،  در مرحله سوم .انجام شد ...  وروی تصاویر ماهواره ای

زراعت  -2 زراعت آبی و باغات -1:    پنج طبقه کار بری تهیه گردید که عبارتند از روش شاخص پوشش گیاهی با 
 در مرحله آخر و به عنوان نتیجه گیری ، ارزیابی . بیرون زدگی سنگی-5 مرتع کم تراکم -4 مرتع نیمه متراکم -3دیم 

روش شاخص پوشش گیاهی در  مقایسه با روشهای مختلف طبقه بندی انجام شد و مشخص گردید که جهت تهیه 
د استفاده قرار داد و بایستی به همراه روشهای دیگر از آن نقشه استفاده از اراضی  این روش را نمی توان مستقال مور

  . استفاده کرد
  :مقدمه 

برنامه ریزی کاربری اراضی ، به استفاده مناسب در توسعه مدیریت زمین برای مقاصد مختلف نظیر تولید مواد 
و مناطق تفریحی و غذایی ، خانه سازی ، گسترش شهرها و صنایع ، تأمین مواد خام ، تولید برق ، حمل و نقل 

ضی بر اساس قابلیت های آتی و انتخاب کاربری ااین برنامه ریزی ها با هدف تطابق ار. مربوط است.... گردشگری و
در گذشته . مناسب به طریقی است که بدون آسیب رساندن به محیط زیست ، کلیه نیازها را به اندازه کافی تأمین نماید

هنگام روبرو بوده ، به طوری که انواع کاربری های به همواره با کمبود نقشه های برنامه ریزی های کاربری اراضی ، 
به این ترتیب نقشه های موضوعی که از داده های ماهواره ای . موجود در یک منطقه بزرگ ، مشخص نبوده است 

                                                           
  منابع طبیعی استان همدانو  عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی -1
   عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری-2
  منابع طبیعی استان قمو  کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی -3
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. رد بررسی قرار گیرنداستخراج می شوند ، همواره دارای صحتی باال و یکسان نخواهد بود ، لذا باید از این جهت مو
 .این ضرورت نه تنها در کارهای تحقیقاتی بلکه در امور اجرایی نیز مورد نیاز می باشد 

    از بررسی منابع و جمع بندی آنها می توان چنین نتیجه گرفت که از بدو پیدایش علم سنجش از دور در سال  
این علم از  . نامیده شد1-ی منابع زمینی که بعدها لندست میالدی و پرتاب موفقیت آمیز اولین ماهواره تکنولوژ1960
  از آن تاریخ به بعد ماهواره های مختلف تکنیک های جدیدی را به کار .  میالدی به سرعت رشد کرد1972سال 

اطالعات مفیدی را در ... مرتع و و گرفته اند و توانسته اند در امور کشاورزی  ، زمین شناسی ، منابع آب ، جنگل
 .ختیار کاربران قرار دهند و از این طریق به تهیه نقشه های مورد نظر کمک کنندا

     در حال حاضر دانشمندان و کاربران علم سنجش از دور در کشورهای مختلف با بکار گرفتن اطالعات رقومی ، 
در ایران نیز محققین . ی نماینداقدام به تهیه نقشه های دقیق از منابع زمینی ، از جمله تهیه نقشه های  کاربری اراضی م

 و پژوهشگران به انحا مختلف اقدام به این کار نموده و طرح های زیادی را در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی انجام 
         بنا برگزارش این طرح ها ، استفاده از.  نقشه های مورد نظر خودشان را تهیه کرده اند داده اند و در این راستا

سنجش از دور ، در مقایسه با روش های سنتی و تفسیر عکس های هوایی به لحاظ دقت و صحت و صرف فن آوری 
     لذا در این تحقیق ، سعی بر آن شد تا با استفاده از این . زمان و هزینه ها بسیار قابل توجه و منطقی تر  می باشد

مورد مقایسه قرار داده و از میان را با یکدیگر ی طبقه بندی و تهیه نقشه های استفاده از اراضروش های   ،فن آوری
ارزیابی که امروزه مورد استفاده محققین و کارشناسان قرار می گیرد ، مورد این روش ها ، روش شاخصهای گیاهی 

  .قرار گیرد
  :مواد و روش ها 

  48  28ْ΄  عرض شمالی34 ْ 45 ΄  تا34 ْ 35 ΄ در موقعیت جغرافیایی، هکتار 21354آبخیز مورد مطالعه با وسعت 
 قله ،به لحاظ ارتفاعی دارای موقعیت کوهستانی است که بلندترین ارتفاع آن .   طول شرقی  قرار دارد48  41ْ΄تا  

 در کف مخزن  و متر از سطح  دریا 1920 ، ) خروجی حوضه آبخیز(  متر و پست ترین نقطه آن3584الوند با ارتفاع  
 کیلومتر فاصله دارد و در فاصله 75 کیلومتر و تا شهر مالیر 13با شهر همدان حوزه این ابتدای  .سد اکباتان می باشد

 جزو اقلیم ،ازنظرتقسیم بندی اقلیمی در مقیاس بزرگ . مالیر قرار دارد– بین راه همدان ، کیلو متری از تهران 385
رژه جزو اقلیم نیمه خشک و اقلیم آب و هوای مدیترانه ای می باشد و در تقسیم بندی آمبتأثیرنیمه خشک و تحت 

 سیرجان ودر بین – این حوضه در زون سنندج  ، موقعیت ژئومرفولوژیبه لحاظ. ارتفاعات کوهستانی سرد است
  ] . 5[قسمت های شمالی کوههای زاگرس و ایران مرکزی واقع شده است

شه های توپوگرافی رقومی با مقیاس  شیت نقGIS  )16در این تحقیق ابتدا اطالعات مورد نیاز در قالب داده های 
 IRS و+ETM  سنجنده LANDSATتصاویر ماهواره ای (  RSو ...)  و نقشه های خاکشناسی و1:25000
 EASI/PACE با استفاده از نرم افزار های ای های ماهوارهه  سپس داد.تهیه گردید) Liss III وPANهای  سنجنده

، در این مرحله ابتدا به عنوان آماده سازی و پردازش رقومی تصاویر  . تجزیه و تحلیل قرار گرفت  موردILWISو 
خطاهای رادیومتری ، هندسی و خطای جابجایی ناشی از (نسبت به بررسی کیفیت داده ها ، تصحیح خطاهای داده ها

 نقطه با 30(از طرق مختلف نظیر ، تعیین نقاط کنترل زمینیبرای رفع خطاهای هندسی . اقدام شد) پستی و بلندیها 
و .)  نقطه حذف گردید7 نقطه 30از (حذف نقاط نامناسب تعیین معادله و ،.)  جمع آوری شدی دستGPSاستفاده از 
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تصاویر در مرحله بعد محدوده مطالعاتی از .  شدانجامتطابق هندسی از طریق تعمیم معادله و انجام نمونه گیری مجدد 
   .)1شکل شماره ( تفکیک گردیداصلی

              
  
  
  
  
  
  
  
  

  سد اکباتان تفکیک شده از تصاویر اصلیآبخیز  ضه تصاویرماهواره حو1شکل شماره 
 (Image Enhancement)بارز سازی ضمناًمنطقه مورد مطالعه از تصاویر اصلی ، تصویر  تفکیک در مرحله

  IRSو  +ETM باند های مختلف   ، با برای بهبود کنتراست تصاویر از تحقیق ،در این قسمت . شدتصویر نیز انجام 
برای ساختن تصاویر رنگی کاذب به منظور استفاده از آن . از دو روش کشش خطی و تعدیل هیستو گرام استفاده شد

ترین به. این کار صورت گرفت  ضمن محاسبه همبستگی بین باند هاRGB باند در فضای 3در طبقه بندی ، با ترکیب 
، بهترین ترکیب   ، در این مرحله با توجه به شاخص مذبور.م شدا انج OIF با استفاده از شاخص ی ، کیب باندرت

  اقدام GPS  نقطه30به تهیه نسبت در عملیات میدانی  بعد از انجام مراحل فوق الذکر ،. است باندی سهترکیب 
  ). 2شکل شماره( ، نقشه واقعیت زمینی تهیه گردیدGIS این نقاط با استفاده از محیطجمع آوری  ازبعد . گردید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )سمت چپ ( و پوشش زمین)سمت راست   (استفاده از اراضی محدوده  مطالعاتی برای ، نقشه های واقعیت زمینی -2شکل شماره

  
IRS LANDSAT 
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قات نقشه استفاده از بعد از تهیه نقشه واقعیت زمینی ،  برای تفکیک واحد ها از روی تصویر ماهواره ای ، طب

 : شامل کالس هایی فعلی از اراضی ،  یاراضی تعیین شد و با توجه به شرایط منطقه مورد مطالعه و نوع استفاده ها
 بیرون زدگی سنگی در نظر -5 مراتع کم تراکم -4 مراتع نیمه متراکم -3 زراعت دیم -2 زراعت های آبی و باغات -1

 ، طبقه بندی با استفاده از شاخص های پوشش گیاهیاساس روش های مختلف نظیر این طبقه بندی ، بر . گرفته شد
طبقه بندی نظارت  و طبقه بندی نظارت شده تک نوار(طبقه بندی نظارت شده ، )خوشه ای(طبقه بندی نظارت نشده 

 بندی ها سپس صحت نقشه های حاصل از طبقه . انجام شده استهیبرید  یالفیقیت بندی طبقهو ) شده چند نوار
صحت . الزمه استفاده از هر نوع اطالعات موضوعی، آگاهی از میزان صحت و درستی آن است. بررسی گردید

روی   بیانگر این نکته است که مثالً بر ، به عبارت دیگر . ]7[درستی اطالعات است» احتمال«اطالعات در واقع میزان 
، احتمال تعلق یک پدیده از روی زمین به همان گروه از  ای بندی تصویر ماهواره یک نقشه تهیه شده به کمک طبقه

بندی تصاویر به لحاظ  لذا باید نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل و طبقه]. 3[ها به روی نقشه چه مقدار خواهد بود پدیده
  . صحت و درستی مورد بررسی قرار گیرند
 روش های ارزیابی دقت طبقه بندی

، بهبود و اصالح  ی به منظور مقایسه روش های مختلف طبقه بندی از نظر دقتارزیابی دقت روش های طبقه بند
،  ، انتخاب بهترین الگوریتم های طبقه بندی و ارزیابی دقت نتایج کاری الگوریتم های روش های مختلف طبقه بندی

تلف طبقه بندی و این کار به روش معمول با مقایسه یک نقشه مرجع و نقشه حاصل از روش های مخ. انجام می گیرد
  . )3شکل شماره (تولید ماتریس خطا صورت می گیرد

 
  جدول نمونه ای از ماتریس خطا برای ارزیابی دقت روش های طبقه بندی    -3شکل شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  

،  هایی هستند که به طور صحیح طبقه بندی شده اند و در مقابل  پیکسلعنصرهای قطری در این ماتریس بیانگر تعداد 
  . اند هایی هستند که به طور صحیح طبقه بندی نشدهپیکسلالمان های غیر قطری بیانگر 

 هائی است که نسبت پیکسلبیانگر در صد : دو نوع خطا از این ماتریس محاسبه می کنند که یکی خطای نوع اول
بیانگر در صد : نیز گویند و دیگری خطای نوع دوم 1یبه نقشه مرجع غلط طبقه بندی شده اند به آن خطای حذف

                                                           
1 – Omission Error 

 U W F  جمع ردیفها  خطای مرتکب شده
Reference                       

 طبقه بندی

57 % 57 15  14 28 F 

29% 21 5 15 1 W 

9% 22 20 1 1 U 

 جمع ستون ها 30 30 40 100 

 خطای مرتکب شده  7%  50%  50%  
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آن خطای مرتکب   به،ر گرفته اند که نبایستی باشند  است که در نقشه طبقه بندی شده در کالس هائی قراپیکسل هایی
  . ]2[در عمل برای خالصه کردن نتایج طبقه بندی دقت کلی را به صورت های زیر محاسبه می کنند.  نیز گویند 1شده

   روش حداقل دقت مورد انتظار از طبقه بندی-1 -1 -2-8

N= ∑∑
==

⇒
nc

j

nc

i
Eij

11

Accuracy = ∑
=

nc

i N
Eii

1
     

  :به عنوان مثال برای ماتریس فوق 
100) / 20+15+28 (  Accuracy =             

یعنی فرض بر این است که همه طبقه  .در این روش فقط از عنصر های قطری برای محاسبه دقت استفاده می شود
دو نتیجه دیگر که از این ماتریس برای هر . ، در حالی که در عمل چنین نیستند اند ها با دقت برابر طبقه بندی شده

که اولی از  3و دقت حاصل از طبقه بندی 2ن دقت مورد در خواست کاربرا: طبقه ، محاسبه می کنند عبارت است از
ده به بقه بندی شهای صحیح ط پیکسلهای صحیح طبقه بندی ، و دومی از نسبت بین تعداد   پیکسلنسبت بین تعداد 

رابطه بین این دقت ها و خطا های ذکرشده به . به دست می آیند ها در آن ستون از طبقه مورد نظر پیکسلتعداد 
  :صورت زیر است

  خطای حذفی = 1-دقت حاصل از طبقه بندی )دقت ( 
  خطای مرتکب شده = 1-دقت مورد در خواست کاربران )قابلیت اعتماد ( 

  ا ضریب کاپ-2 -1 -2-8
ای  ، برای هر ماتریس به کمک عناصر قطری و حاشیه ها ضریب کاپا به عنوان معیار دیگری در بیان صحت نقشه

میزان کلی توافق برای هر . های واقعی توافق دارد بندی چقدر با داده محاسبه شده و نشان دهنده آن است که طبقه
های واقعیت زمینی که  ای و داده بندی رایانه ق بین طبقهتواف(بندی   بر پایه تفاوت بین توافق عملی طبقه، ماتریس 

محاسبه ) آید بدست می پیکسلکه از مقادیر فرعی (و توافق شانسی ) شوند توسط عناصر قطری جدول نمایش داده می
 برای مثال اگرچه .بنابراین ضریب کاپا نشان دهنده توافق صحت کلی با حالت موجود در طبیعت است. گردد می

 درصد باشد ولی این درصد به اندازه کاپا که برای آن تعیین شده با طبیعت 80تواند  بندی می ی یک طبقهصحت کل
، احتماالً ناشی از دخالت طبقه  توان چنین تفسیر کرد که این صحت باال در صورت کوچک بودن کاپا می. توافق دارد

نی است که صحت کلی و ضریب کاپا هر دو باال بندی زما بهترین طبقه. های بزرگ بوده که خوب تفکیک نشده است
   .]7[باشد

  .]5[گردد ضریب کاپا از رابطه زیر محاسبه می

2
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1 –Commission Error 
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  Pii=  عناصر قطر اصلی
  oPi=  جمع 

  m=ها   تعداد طبقه
  N=های آزمایشی در تمام طبقات   تعداد کل نمونه

     همسوئی ه ضریب کاپا معادل یک به مفهوم توافق وتواند بین صفر و یک متغییر باشد ک میزان این ضریب می
  .]5[باشد بندی و واقعیت زمینی می صد درصد بین حاصل طبقه

هر یک از   (Crossing)، با قطع دادن های مختلف بندی شده به روش های طبقه برای ارزیابی دقت و صحت نقشه
 Overall(از دقت کلی   ،Confuse Matrix)  (ریس ابهام واقعیت زمینی و تشکیل مات بندی شده با نقشه های طبقه نقشه

Accuracy ( ،Average Reliability و ضریب کاپا )Kappa Coeffcient (استفاده شد.  
  :تایج ن

 مختلف تصویر در فضای  باند طبقه بندی ، باید سهآن در برای ساختن تصاویر رنگی کاذب به منظور استفاده از
RGBاز شاخص باندیبه منظور به دست آوردن بهترین ترکیبات  در این تحقیق ،. د  با یکدیگر ترکیب شون ،  OIF 

و  RGB  به عنوان 5 4 3 باندیترکیب   ،OIFبر اساس شاخص باندی  مختلفترکیباتبا توجه به . استفاده گردید
  .انتخاب گردیده است  باندیبهترین ترکیب 

  ضی های استفاده از ارا تعیین طبقات مختلف نقشه  
بنا براین طبقه بندی .  مشاهده گردید(Landuse) طبقه استفاده از اراضی پنجبه طور کلی در محدوده مورد مطالعه     
    وPanهای سنجنده (IRS و  )+ETMسنجنده (های لندست  های رقومی ماهواره  روش مختلف و با دادهچهاربه 

III  Liss ( مرتع -4مرتع نیمه متراکم  -3زراعت دیم  -2ت آبی و باغات زراع -1:  اراضی شاملکاربریبا پنج طبقه 
  . بیرون زدگی سنگی انجام گرفت-5کم تراکم 

  های استفاده از اراضی  روش طبقه بندی و تهیه نقشهچهارنتایج ارزیابی دقت و صحت 
روش اول  روشی که در این تحقیق ارزیابی شده است ، در چهاراز    :(Landuse)نقشه استفاده از اراضی 

  سنجندهPVIبهترین نتیجه و باالترین دقت و صحت مربوط به شاخص های پوشش گیاهی ،  یعنی استفاده از شاخص

 Liss IIIبا دقت کلی  ، است)Overall Accuracy (45/23درصد   ،Average Reliability و 01/15 برابر با 
 Overall)، با دقت کلی+ETM سنجنده SAVI، مربوط به شاخص   و کمترین دقت و صحت-/02ضریب کاپای 

Accuracy) 75/3درصد    ، Average Reliability در روش .  است -13/0 درصد و ضریب کاپای 60/6 برابر
 (B7) 7 باالترین دقت و صحت مربوط به باند،  ) Density Slicing (بانددوم یعنی روش نظارت شده تک 

 برابر با Average Reliability،   درصدOverall Accuracy (65/44(با دقت کلی   ،می باشد +ETMسنجنده 
 با دقت کلی  Liss III  سنجنده3 باند و کمترین دقت و صحت مربوط به 26/0 درصد و ضریب کاپای 27/30

)Overall Accuracy  (26/3درصد   ،Average Reliability  19/0 درصد و ضریب کاپای 37/6 برابر با- 
 ، باالترین دقت و صحت مربوط به روش حداکثر باندی روش نظارت شده چند در روش سوم یعن. است

 (Overall با دقت کلیIRS ی  ماهوارهPAN وLissIIIفیوژن  )Maximum Likelihood(احتمال

Accuracy(91/77، درصد  Average Reliability است و کمترین 70/0 درصد و ضریب کاپای 18/74برابر با 
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 PAN وLissIIIفیوژن  ) Distance Minimum   (ینگروش حداقل فاصله از میاندقت و صحت مربوط به 
 60/67 برابر با  Average Reliability،   درصدOverall Accuracy  (53/63( با دقت کلی IRSی  ماهواره

  . باشد  می55/0درصد و ضریب کاپای 
با دقت کلی   Liss III  نجندهباالترین دقت و صحت مربوط به س ،  در روش چهارم یعنی روش هیبرید

)Overall Accuracy(38/79 ، درصد Average Reliability است72/0 درصد و ضریب کاپای66/75 برابر با .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   طبقه بندی )Landuse(ی استفاده از اراض نقشه-4شکل                         طبقه بندی نظارت شده)Landuse( استفاده از اراضی نقشه- 3شکل              
  )   LISS232 /IRS ( PVIپوشش گیاهیاز شاخص  استفادهده با ش                         )cromatic Pan)IRSمربوط به نوار Density Slicingتک نوار به روش    

            
                                                                                                                         

                                                                                            
  
  

    
  
  
  
  

بندی بندی  طبقه )Landuse(اراضی استفاده از  نقشه-6شکل وتعداد پکسل های طبقه                                   )Feature space ( فضاییسیمای -5شکل

    به روش حداکثر احتمالباندنظارت شده چند                      )Landuse( استفاده ازاراضی نقشهبرای)Pan وLISS فیوژن( باندظارت شده چند ن
                                            Pan )                       وLISS  فیوژن  (                                                                                                           

  
  
  
  
  
  

  
  

   طبقه بندی شده به)Landuse(استفاده از اراضی  نقشه-7شکل
   )LISS232 /IRS( هیبرید روش 
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  بحث و نتیجه گیری  
بنابراین طبقه بندی با روش های . مشاهده گردید) Landuse(مورد مطالعه پنج طبقه کاربری اراضی در محدوده      

انجام   )Liss III وPANهای  سنجنده  (IRSو  ) +ETMسنجنده (های لندست    مختلف ، با داده های رقومی ماهواره
مرتع کم تراکم -4مرتع نیمه متراکم -3زراعت دیم -2زراعت آبی و باغات -1: شد و پنج طبقه کاربری اراضی شامل

در مجموع نقشه استفاده از اراضی با ارزیابی دقت و صحت نقشه های طبقه . مشخص گردید بیرون زدگی سنگی-5
روش طبقه -SAVI(  2 و NDVI  ،PVI(شاخص های پوشش گیاهی  -1:  مختلف شامل هایبندی شده در روش

روش -4روش طبقه بندی نظارت نشده -3  (Density Slicing)یبندی نظارت شده تک نوار به روش برش تراکم
به طور کلی از بررسی چهار روش عمده ای که در تفسیر تصاویر ماهواره ای و طبقه بندی و . تلفیقی هیبرید انجام شد

های  سنجنده (IRSو ) +ETMسنجنده (برای دو ماهواره ی لندست )  Landuse(تهیه نقشه های استفاده از اراضی 
PANو Liss III(  ل به عنوان یمی توان  به موارد ذ این تحقیق بر اساسبه طور کلی  .  مورد ارزیابی قرار گرفت
  :  اشاره نمود گیری نتیجه
های  برای تهیه نقشه) SAVI و NDVI ،PVI (های پوشش گیاهی  بندی به روش استفاده از شاخص  در طبقه-1

 ، بهترین پاسخ Liss III و سنجنده  +ETMهای سنجنده و با داده) آبخیز اکباتان(استفاده از اراضی در اقلیم نیمه خشک 
  . داده استLiss III و +ETMهای سنجنده PVIو باالترین دقت را شاخص 

تواند به عنوان اطالعات کمکی و جانبی   میPVI و NDVI ،SAVI های پوشش گیاهی مانند   استفاده از شاخص-2
های با تعداد  به ویژه در تعیین نقشه(، اما به تنهایی  مؤثر واقع شود) جنگل و مرتع ، اورزیبه ویژه در طبقه های کش(

  .ای باشد بندی تصاویر ماهواره تواند روشی مناسب برای طبقه نمی) کالس یا طبقه زیاد
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