
 

 

 ، واحدهای فیزیوگرافی و یسه روش سنجش از دور مقایسۀ

 پوشش گیاهی  ۀنقش ۀژئومورفولوژیکی جهت تهی

 مرتعداري دانشگاه شهركرد ارشدكارشناس  ؛*شهربانو رحمانی 

  دكتراي مرتعداري،عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیز دانشگاه شهركردعطااهلل ابراهیمی؛ 

  دكتراي زمین شناسی، عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیز دانشگاه شهركردعلیرضا داودیان دهکردی؛ 

 
 چکیده

مورد بررسی قررار گرفر      پوشش گیاهی ۀنقش ۀبرای تهی کیو ژئومورفولوژی کی، فیزیوگرافییروش سنجش از دوردر این تحقیق سه 

1مدل رقومی ارتفاعی زمین ۀاز نقش IRS-LISSIII ۀعالوه بر تصاویرسنجند، روش سنجش از دوردر 
شاخص گیاهی تفاضریی نرمرال    و 

های شد  بررسی دق  نقشه استفادهحداكثر احتمال  ۀشدها از روش نظارتبندی آنبرای طبقه و استفاده های كمکیعنوان دادهبه 2شده

و  %82 میرزان دقر  و ضرریا كاپرای حاهرت بره ترتیرا        ،های سنجش از دور استفاده شرود زمانی كه تنها از داده نشان دادتولیدی، 

تعیرین  پر  از  در روش فیزیروگرافی،   باشرد  مری  %63/90 و% 93 های كمکی به ترتیاو دق  و ضریا كاپای به همراه داده 43/79%

حررارت و میرزان ترابش     ۀبرارش، درجر   ۀشامت شیا، جه  شیا، ارتفاع از سطح دریا، میانگین ساالن عوامت فیزیوگرافیکی ترینمهم

، برا  بردین منظرور   این عوامت با پوشش گیاهی مورد آزمون قرار گرف   ۀرابطو  پوشش گیاهی ۀكنندعنوان عوامت تعیینخورشیدی به

 نیرز  یر  روش ژئومورفولروژ  دربینی شرد   پیش %08/47پوشش گیاهی با دق   ۀای نقشجمیهرسیون لجستیک چنداستفاده از مدل رگ

پوشرش گیراهی از روش    ۀبینری نقشر  های ژئومورفولوژی تعیین و جه  پیششناسی، شکت پستی و بیندی و رخسارههای سنگنقشه

تفاوت فاحشی كره در دقر  تصراویر حاهرت از دو      % را نشان داد 1/39عصبی مصنوعی استفاده گردید  این روش دقتی برابر با  ۀشبک

این اس  كه روش سنجش از دوری دق  قابرت   بیانگر گردد،روش فیزیوگرافیکی و ژئومرفولوژیکی با روش سنجش از دور مشاهده می

 های كمکی دارد از الیه بینی پوشش گیاهی در مقایسه با دو روش دیگر حتی در هورت استفاده نکردنتوجه بیشتری برای پیش

 ، سبزكوهدور، ژئومورفولوژی، فیزیوگرافی گیاهی مراتع، سنجش از بندی تیپ یاهی،پوشش گ ۀنقش :کلید واژگان

  

 

 Email: sh.rahmani67@yahoo.com +989138817655: شماره تماس * نویسنده مسئول:
1 DEM 
2 NDVI 

 3/6/1391 :یافتدر یختار

 21/8/1393: یبتصو یختار
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 مقدمه. 1
جوامرع گیراهی    ۀیکی از سؤاالتی كه از دیرباز در زمین

توان جوامرع گیراهی   مطرح بوده اس  این اس  كه آیا می

 هرای مجزایری از یکردیگر تفکیرک كررد      را به شکت واحد

های متفاوتی در این زمینه ارائه شرده اسر  كره از    نظریه

  كیمنرت  برر   [8] باشدكیمنت  می ۀترین آنها نظریمهم

یگر تروان از یکرد  این عقیده بود كه جوامع گیراهی را مری  

توان مجزا نمود، وی عقیده داش  كه جوامع گیاهی را می

هایی مجزا در طبیع  مشاهده نموده و آنهرا  به شکت واحد

هرای  بندی كررد و مرا برین آنهرا مررز     را شناسایی و طبقه

مشخصی را در زمان و مکان ترسیم نمود  اگر فرض را برر  

بندی پوشش بندی و تیپطبقه ؛هح  این نظریه بگذاریم

هرای  باشد  برر ایرن اسراس تیرپ    اهی كاری هحیح میگی

هرای گیراهی   گونره  های متشکت ازتوان واحدگیاهی را می

كه از لحاظ تركیا و یا سراختار گیراهی برا هرم متفراوت      

هستند و معموالً در یرک منطقره كراركرد خاهری دارنرد      

 تعریف نمود 

اهی یر پوشرش گ  ۀنقشر  یرۀ تههای متعددی برای روش

تروان بره   افته اس  كه از آن جمیه مییک منطقه توسعه ی

 ، روش سرنجش از دور [16]یی ش هرحرا یمایهای پروش

و  [6] هررای فیزیرروگرافی واحرردروش مبتنرری بررر  ، [30]

اشاره كرد  بجز روش اول كره روشری    [15] ژئومورفولوژی

گر را تا یهای دشود، روشمبتنی بر نظر افراد محسوب می

 دخال  انسان برشرمرد  ی بدون یهاتوان روشحدودی می

همبستگی بین پوشش گیاهی و عوامرت محیطری یکری از    

گیری سراختار جوامرع   شکتترین مسائت تأثیرگذار در مهم

  ارتباط برین  [7]گیاهی و پراكنش آنها در هر ناحیه اس  

های محیطی ها و جوامع گیاهی و متغیرالگوی توزیع گونه

و  [28]ز گرادیانر   مکرر با استفاده از مفاهیم آنالیبه طور 

مطالعره شرده اسر   مطالعرات      [17]مدلسازی گرادیان  

های محیطی و توزیرع  برای نشان دادن ارتباط بین ویژگی

توزیرع  كنندۀ بینی های پیشها و جوامع گیاهی، مدلگونه

عنروان روشری   بره های محیطری را  گیاهان بر اساس متغیر

اد پوشش گیراهی پیشرنه  نقشۀ بینی قدرتمند جه  پیش

ابزارهای جدید همچرون سرنجش از     ظهور [12]كنند می

هررای و تکنیررک 2، سیسررتم اطالعررات جغرافیررایی   1دور

هررای قدرتمنررد آمرراری موجررا پیشرررف  سررریع مرردل  

بینی توزیع اكولوژیکی پوشرش گیراهی شرده اسر        پیش

عنروان  بره هایی استاتیک و احتمالی هسرتند و  چنین مدل

تغییر كراربری زمرین كره اخیرراً     ابزاری برای ارزیابی تأثیر 

هرای بیوژئوگرافیرک   سرع  زیرادی یافتره، تسر  فرضریه    

هرای گیراهی و جرانوری    )جغرافیای حیاتی(، بهبود اطی 

هرای گیراهی   سازی توزیع مکانی گونهشبیه)فون و فیور(، 

ها، جوامرع  های جانوری، ماهیگونه خاكزی، گیاهان آبزی،

یکرردی گیاهران،   هرای عم های گیراهی، تیرپ  گیاهی، تیپ

های گیاهی و تنوع زیستی گیاهی و جرانوری  بیوم و واحد

 با توجه به مطالا ذكر شده،  [14] انداهمی  زیادی یافته

در دو روش ژئوموفولرروژی و فیزیرروگرافی در ایررن مطالعرره 

 پوشش گیاهی شده اس  تهیۀ نقشۀ اقدام به 

الگرروی واقعرری پوشررش گیرراهی از تهیررۀ نقشررۀ جهرر  

هرای  شرود  در دهره  سنجش از دوری استفاده مری های  داده

هرا  گذشته مطالعات چنردی در مرورد اسرتفاده از ایرن داده    

هرای مختیرف   پوشرش گیراهی در مقیراس   تهیۀ نقشۀ برای 

هورت گرفته اس ، تعردادی از مطالعرات قبیری اسرتفاده از     

، IRS LISS II/III [23 ،29 ،18و  TMتصرراویر لندسرر  

هرای جنگیری و تغییررات آن    پرا برای نشان دادن تیر [ 33

پوشش تهیۀ نقشۀ اند  اگرچه این تصاویر برای استفاده كرده

گیاهی در مناطق مسطح با موفقی  باالیی همرراه بروده، برا    

پوشرش گیراهی در منراطق    تهیرۀ نقشرۀ   این وجرود هنروز   

 و  TMای لندسرر  كوهسررتانی بررر اسرراس تصرراویر مرراهواره

IRS LISSII/III افی براال مشرکالتی را   به عی  وجود توپوگر

های كمکری بره    اینرو از داده  از [5، 10، 26]دارد به همراه 

آوری اطالعرات  های سنجش از دوری برای جمعهمراه داده

 شود  استفاده می در مورد پوشش زمین،

بررای   الذكرفوق یهااستفاده از روش گستردگیرغم یعی

ویرژه در یرک تحقیرق و بره     بره تراكنون  ، بندی گیراهی تیپ

 
1 Remote Sensing 
2 Geographic Information System 
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اند تا مزایا و معایرا  ای عیمی مورد مقایسه قرار نگرفته شیوه

 آنهرا   یر قابیطور جامع مورد بررسی قررار گیررد،   هر یک به

ایرن تحقیرق تالشری      تعیین گرردد ک یسه و دق  هر یمقا

 ؛هااس  در راستای این موضوع تا بتوان با مقایسه این روش

قابیی  و توانایی هر یک را به طور جداگانه در یرک منطقره   

مشابه سنجید و محاسن و معایا آنها را برشمرد

 

 شناسی تحقیق روش. 2

 مورد مطالعهمنطقۀ . 2.1

هکترار   54200 وسعتی بالغ برر  مورد مطالعه بامنطقۀ 

كییومتری از مركز استان چهارمحرال و بختیراری    135در 

 شرقی و عررض  51ْ  40َ  و 50ْ  40َ  جغرافیایی        بین طول

شرمالی واقرع شرده اسر        31ْ  54َ و 31ْ  27َ جغرافیایی

 دهد حداكثرهای توپوگرافی منطقه نشان میبررسی نقشه

 1120 حداقت ارتفراع  و 3870 سطح دریا ارتفاع منطقه از

 اس  متر 

سربزكوه بیشرتر    ۀمحردود اقییمری   شرایط هواشناسی و

ای قررار داشرته، بخرش    هرای مدیترانره  ثیر جریران أتح  تر 

ن دارای اقیررریم خشرررک سررررد و در بقیررره آن آجنررروبی 

 ؛در ایررن منطقرره بیشررترخشررک سرررد غالررا اسرر    نیمرره

هرای شرمالی و شررقی دارای پوشرش گیراهی مؤیرد        شیا

های جنوبی پوشرش گیراهی   شیا استپی، درنیمهرویشگاه 

ش گیراهی  های خشک و در ارتفاعرات پوشر  رویشگاه جنگت

تراكنون برالغ     توان مشاهده كردمی رویشگاه مناطق آلپی را

 گیراهی در گونرۀ   433 جرن  و  285 گیراهی، تیرۀ  73 بر

اقییمی باعث و  تنوع توپوگرافی  منطقه شناسایی شده اس 

ایجاد شوندهای متفاوتی در منطقه شده كه رویشگاه

 استان چهارمحال و بختياري ۀنقشمطالعه بر روي  مورد ۀمنطق جغرافيايي موقعيت .1شکل 

 

 ها و ابزارهای مورد استفاده در این تحقیقداده .2. 2

سرنجندۀ   IRSمراهوارۀ  یک قراب از تصراویر   تهیۀ  -1

LISSIII  فرمرر  برراTIF ،2-  هررای رقررومی و  دادهتهیررۀ

منطقره   1:25000توپوگرافی برا مقیراس   آنالوگ های نقشه

و  شناسرایی منطقره  مطالعاتی، محدودۀ تعیین مرز  جه )

 مرردل رقررومی ارتفرراع،  تهیررۀ هررای زمینرری،  ثبرر  داده

 هرای هروایی و تصرحیح    مرجع كرردن دقیرق عکر    زمین

های رقومی نقشهایجاد  -3، (ایمرجع تصویر ماهوارهزمین

جه  )مورد مطالعه در محدودۀ ها( زهکشی )آبراههشبکۀ 

هرای هروایی و تصرویر    مرجرع كرردن دقیرق عکر     زمین
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بررای  های ژئومورفولروژی  رخسارهتهیۀ نقشۀ  و ایماهواره

هرای موجرود   ها و ترسیم دامنهدره ها وشناسایی بهتر یال

های هروایی سراسرری سریاه و    عک تهیۀ  -4، (در منطقه

واقع  1:20000اس متر و مقیسانتی 23*23سفید با ابعاد 

های هوایی، تهیه شده در سال سری عک  278در بیوک 

بندی نظرارت  جه  شناسایی منطقه، انجام طبقه)، 1348

نقشۀ های ژئومورفولوژی و اهالح رخسارهتهیۀ نقشۀ شده، 

هرای زمرین شناسری    نقشره  -5، (های پوشش گیاهیتیپ

مورد مطالعه واقع در دو بیوک بروجن منطقۀ  1:100000

 هررای سررنگی،  واحرردنقشررۀ منظررور ترسرریم  بررهو اردل 

  مطالعرره، مرروردحرروزۀ هررای گزارشررات و طرررحمطالعۀ -6

 جمیرررره از GIS وRS افزارهررررای كرررراربرد نرررررم -7

IDRISI Andes،MicroStation 95 ، Arc GIS 9.3 

هرای  هرای هروایی و داده  جه  تفسریر و پرردازش عکر    

 ،SPLUS 6.1افزارهررای آمرراری  نرررمنیررز ای و مرراهواره

SPSS 17 و PC-ORD ها منظور انجام آنالیز آماری دادهبه

 استفاده شدند 

 پوشش گیاهیتهیۀ نقشۀ مطالعات میدانی و  .2 .3
منظور تعیین بهعمییات برداش  زمینی  1388در بهار 

تركیررا و سرراختار پوشررش گیرراهی منطقرره و همچنررین  

منطقره   های موجود دربررسی و شناسایی عوارض و پدیده

شربکۀ  هرا،  جمیه اراضی كشاورزی، اراضی لخ  و مرارن  از

هرا در  ها انجام گردید، در طی ایرن بازدیرد  ها و رودخانهراه

واقعی  زمینی برر  نقطۀ  186مجموع موقعی  و مختصات 

های آنالوگ توپوگرافی ترسریم گردیرد  سرپ     روی نقشه

نقشرۀ  شردند    2مرجعزمینو  1ها اسکن، پذیرشاین نقشه

شش گیاهی تهیه شرده توسرط شررك  مشراور یکرم و      پو

انتخراب و برا اسرتفاده از     [20و  9] شرك  مشاور ورزبروم 

سرکو  و  وهرای هروایی در زیرر استری   عک مشاهدۀ جف 

تیرپ  نقشۀ های هحرایی، حاهت از بازدیدنقشۀ همچنین 

گیاهی و پوشش زمینی نهایی تهیره و اهرالح گردیرد  در    

هرای زمینری   رقومی نمونهتهیۀ نقشۀ منظور بهمرحیه بعد 

نقشرۀ  گون از روی در روش سنجش از دوری، تعدادی پیی

هرای  نمونره 2بخرش 1ایرن نقشره بره دو    نهایی تهیه گردید 

ای در حرین  هرای مراهواره  جهر  آمروزش داده   3آموزشی

 4شرده و بخرش واقعیرات زمینری    نظارتبندی انجام طبقه

 5بنردی بقره طبعرد از انجرام    ۀحاهیهای جه  تس  نقشه

تیرپ گیراهی و   نقشرۀ  تفکیک گردیرد  همچنرین    ؛تصویر

پایه در دو روش فیزیوگرافی نقشۀ عنوان بهپوشش زمینی 

 ( 2استفاده گردید )شکت  و ژئومورفولوژی

 . روش تحقیق2.4

 . روش سنجش از دور2.4.1

 مختیفری  مراحرت   6منبعیچند بندیطبقه انجام جه 

 خطرای بررای تصرحیح    اویرپرردازش تصر  از جمیره پریش  

 اطالعرات  تولیرد الیرۀ   ی،احتمرال  یومتریرک و راد هندسری 

 زمرین، سراخ    پوشرش  بندیطبقه طرح انتخابكمکی، 

از  هریرک  پذیریآموزشی، آنالیز تفکیک هایداده مجموعۀ

چنرد   اطالعاتی هایازالیه با استفاده اراضی پوشش طبقات

 یتراً و نها اراضی پوشش تصویر و تعیین بندیمنبعی، طبقه

  یرف انجام پذ یبنددق  طبقه یینتع

از لحرراظ  IRS-LISS IIIبرردین ترتیررا تصرراویر  

تصحیح شدند   36/0با دق  تح  پیکست معادل  هندسی

هرای توپروگرافی   با استفاده از نقشره  DEMاطالعاتی  الیۀ

متر )مطابق با انردازه   5/23رقومی با قدرت تفکیک مکانی 

ایجاد شرد  سرپ  از    IRS-LISS IIIهای های دادهپیکست

های عنوان الیۀ كمکی همراه دیگر الیهنیز به DEMنقشه 

  الیرۀ  ]24[ اسرتفاده شرد   IRSطیف اطالعراتی سرنجندۀ   

NDVI   مرورد مطالعره تهیره شرد و بره       ۀنیز بررای منطقر 

سرپ  از تركیرا ایرن دو الیرۀ       باینری تبردیت شرد  بای 

ی مختیفری  هرای بانرد  بانرد مراهواره؛ تركیرا    4كمکی با 

 ( ایجاد گردید 2)جدول

 
1
 Image Registration 

2
 Image Georefrencing 

3
 Training sites 

4
 Ground truth 

5
 Classification 

6
 Multi-Source 
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 مشاور، مشاوريکم شركت توسط شده تهيه ۀنقش از اقتباس (مطالعه مورد ۀمنطق گياهي پوشش ۀنقش .2شکل

 (سکوپواستري بصري تفسير روش به شده تصحيح و ورزبوم

 

 مورد مطالعه  ۀمنطقدر ( بازديد هاي ميداني حاصل از)هاي گياهي و پوشش زمين تيپطبقات . 1 جدول

های گیاهیتیپ طبقات پوشش زمین و عالئم اختصاری تعداد طبقات  

1 Dap mac- Ast adc Daphne macronata-Astragalus adscendens 

2 Per grass 
Prenail Grasses 

(Agropyron trichophorum, Bromus tomentellus, Dactylis glomerata, Festuca ovina) 

3 Den For Dense Forest (Quercus brantii, Pistatia atlantica, Acer monspessulanum) 

4 Med For Medium Forest (Quercus brantii, Pistatia atlantica, Acer monspessulanum) 

5 Spa For Sparse Forest (Quercus brantii, Pistatia atlantica, Acer monspessulanum) 

6 Agri & Gar Agriculture & Garden 

7 Ast adc Astragalus adascendens 

8 Dry Agr Dry Agriculture 

9 Roc Rock 

10 Ast adc- Cir bra Astragalus adascendens- Circium  bracteosum 

11 Ast mor-Aca fes-Acabrac Astragalus morinus -Acantholimon festucaceum - Acanthophyllum bracteatum 

12 Mar & Bar Marl-Baresoil 

13 Sno Snow 
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 قرمز مادون نزديك، قرمز مادون قرمز، ، باندهاي سبز،TDمقادير ميانگين  تركيبات متفاوت باندي و .2جدول

 گذاري شدندشماره 6و  1، 5، 4، 3  ،2 ترتيببه NDVI وDEM  اليهو  (SWIR) كوتاهموج

 

 پذیریتفکیکمیزان  تركیا باندی

1،2،3،4،5،6 11/1993 

2،3،4،5،6 1927 

1،2،3،4،6 65/1992 

1،2،3،5،6 24/1993 

1،2،4،5،6 44/1987 

1،3،4،5،6 79/1995 

1،2،3،4،5 54/1994 

2،3،4،5 95/1928 

 

پوشش سطح اراضی تعیرین  طبقۀ  14 ؛مطالعهدر این 

آمرده و   1 در جردول آن طبقره   13كه شرح جزئیات شد 

 باشد  تجزیه و تحییتهای آبی و سایه میپهنهطبقۀ دیگر 

طبقات پوشش اراضی با اسرتفاده   هر یک ازپذیری تفکیک

اجرررای الگرروریتم  بررا هررای اطالعرراتی چنرردمنبعیازالیرره

SEPSIG (signatures separation)  انتخررراب و برررا

 ۀازمجموعر ، با استفاده  Transformed Divergenceگزینۀ

  انجام گرف كه قبالً انتخاب شده بودند  یآموزش هایداده

طبقرات  زوجپرذیری برین   تفکیرک میرزان  محاسبۀ از پ  

آوردن دسر  پوشش زمین برای هرر تركیرا بانردی و بره    

و اعمرال    1طیفری های معرف ، با معرفی نمونهTDمقادیر 

شرده  نظارتبندی طبقهبندی حداكثر احتمال، طبقهروش 

بر روی تركیا باندی مورد نظر هورت گرف   سپ  برای 

با استفاده از نقاط كنتررل زمینری   بندی تعیین دق  طبقه

هرای  ای از پیکسرت نمونره های هرحرایی،  حاهت از بازدید

بنردی شرده انتخراب    آزمون هح  بر روی تصرویر طبقره  

خطرای   ،2شراخص كاپرای كیری    گردید  در ماتری  خطرا 

 كمیسیون و 3امیسیون
مربوط به جداول خطا ثب  شرد و  4

 
1
 Signature File 

2
 Overall Kappa 

3
 Errors of Omission 

4
 Errors of Commission 

 بندی محاسبه گردید طبقهدق  

 . روش فیزیوگرافی2.4.2

پوشررش گیرراهی برره روش  تهیررۀ نقشررۀ  منظررور برره

های دقیق عوامت موسوم بره )و  فیزیوگرافی، پ  از بررسی

( فیزیوگرافی شامت شیا، جه  شریا، ارتفراع از   مؤثر بر

حررارت و میرزان   درجۀ بارش، ساالنۀ سطح دریا، میانگین 

تررابش خورشرریدی تعیررین و سررپ  بررا اسررتفاده از مرردل 

پوشرش گیراهی   نقشرۀ  ای جمیره چندرگرسیون لجستیک 

بینی شد  شرح مختصری از چگونگی ایجاد اطالعرات  پیش

اس   ادامه آورده شدهاستفاده شده در 

هرای توپروگرافی   ین از نقشره ارتفراع زمر  رقرومی   مدل

در سیسرتم   DEMنقشرۀ  از شیا نقشۀ تهیه و  1:25000

یی ایر جغراف جهات ۀنقش، اطالعات جغرافیایی محاسبه شد

 1 های اهیی جغرافیایی تهیه و مطرابق رابطره  جه  طبق

مقرادیر ایرن    ۀدامنر  ]. 12[ انجرام شرد  تبدیت كسرینوس  

شریا را بررای   زاویرۀ  اهمیر  هرر   درجرۀ  نوعی بهپارامتر 

ترا   1دهد  مقادیر این پارامتر بین پوشش گیاهی نشان می

پاسخ با درجه ) 50 هایدامنهبه به طوری كه  باشدمی -1

برره  شررده؛داده  1بهینرره برررای پوشررش گیرراهی( ارزش  

 هرای دامنره نیز به و  0ارزش  درجه 90عرض  باهای  دامنه

  سررایر جهررات  شررودمرریداده  -1ارزش جنرروب غربرری 
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گیری و پاسخ بهینه بررای  آفتابجغرافیایی بسته به میزان 

 پوشش گیاهی ارزشی بین مقادیر فوق را خواهند گرف  

Swness =Cosin(Aspect-225) (1) رابطه

هرای  بررسری مورد مطالعه پ  از محدودۀ  بارش ۀنقش

متعدد و ایجاد ارتبراط برین برارش و متغیرهرای ارتفراع و      

موجود در اسرتان از   یهاجغرافیایی ایستگاه طول و عرض

مقرادیر  دامنرۀ  رستری بارش برا  نقشۀ تعیین شد   2 رابطۀ

متر به هورت متغیر پیوسته تهیره  ( مییی340-782بین )

 گردید 

 (2) ۀرابط
(H109/0+)(Y003/0-(+)X007/0+)14679P= 

رگرسریونی برین   رابطرۀ  نیز پر  از تعیرین    دماۀ نقش

هرای  بیندمردت ایسرتگاه  سراالنۀ  ارتفاع و میرانگین دمرای   

دامنرۀ  (، برآورد و نقشره رسرتری دمرا برا     3استان )رابطۀ 

 دس  آمد ه سانتی گراد بدرجۀ ( 19تا  -7/2مقادیر بین )

 = 12/28T(+H008/0) (3) رابطه

، از مدل رقومی ارتفاع و خورشیدی خالص تابشۀ نقش

هررای زمرران  جغرافیررایی و ویژگرری بررا معرفرری عرررض   

ای، به هورت یک سراعته و برر   ماهوارهدادۀ تصویربرداری 

حسررا وات/متررر مربرررع بررا اسرررتفاده از زیررر منررروی     

AreaSolarRadiation  در نرم افزارARC GIS 9.3  ایجاد

پوشش گیاهی مردل   ۀنقشبینی سپ  جه  پیش گردید 

هرای  برر روی فایرت   1ایرگرسیون لجستیک چنرد جمیره  

های گیاهی و پوشش زمینی تیپنقشۀ كه در آن  تصویری

زاویرۀ  شامت  ؛نقشه 6عنوان متغیر وابسته و بهطبقه  13با 

شده، مدل رقرومی ارتفراع، دمرا،    تبدیتشیا، جه  شیا 

عنروان متغیرهرای مسرتقت    بره بارش و تابش خورشریدی  

پیوسته در نظر گرفته شد، انجام پذیرف   برای این منظور 

برداری با طبقرات تصرادفی و برا    نمونهبا روش مدل آماری 

هرا جهر  تسر  مردل انجرام      درهرد داده  25استفاده از 

 گردید 

 . روش ژئومورفولوژی2.4.3

پوشرررش گیررراهی بررره روش تهیرررۀ نقشرررۀ جهررر  

مرورد  منطقرۀ  هرای هروایی   ژئومورفولوژی در ابتدا عکر  

كییرۀ  جه  انجرام ایرن امرر     مرجع گردیدند زمینمطالعه 

 1مررورد مطالعرره برره مقیرراسمنطقررۀ هررای هرروایی عکرر 

اسرکن و   dpi 600 [27]و با قردرت تفکیرک    2خاكستری

عک  هوایی موجرود   130سازی بر روی مرجعزمینعمت 

 مورد مطالعه انجام گردید درحوزۀ 

هرای هروایی   های ژئومورفولوژی از عکر  رخسارهنقشۀ 

زیرر  های هوایی در مرجع شده و با مشاهده زوج عک زمین

هرا و  تیرپ زیرر ها، سکو  به ترتیا نوع واحدها، تیپواستری

های ژئومورفولوژی كه شامت یرال و دره  تیپاجزاء همچنین 

و دامنه اس  ترسیم گردید  نوع هر دامنه از لحاظ منظم یرا  

نررامنظم بررودن تعیررین گردیررد و ایررن عمررت تررا تعیررین    

ا های ژئومورفولوژی ادامه یافر   بره ایرن ترتیر    رخسارهزیر

هرای شناسرایی شرده    ها تهیه گردید  رخسارهرخسارهنقشۀ 

سنگی، واریزه و برونزد تودۀ در منطقه شامت برونزد سنگی، 

ای و انحاللری،  ای، فرسرایش آبراهره  سنگی، فرسایش آبراهه

ای و ای، فرسررایش ورقرره رقررهمررنظم، فرسررایش و دامنررۀ 

ای، كشرراورزی دیررم، فرسررایش شرریاری، فرسررایش   آبراهرره

ای، واریزه تثبی  نشرده و  واریزه و فرسایش آبراههبدلندی، 

رخسرارۀ  هرای تركیبری    كشاورزی آبی و باغ بود  در رخساره

هرا برا   رخسراره تهیۀ نقشۀ غالا تعیین كننده اس   پ  از 

های مقدماتی رخسارهنقشۀ مورد مطالعه، منطقۀ به  مراجعه

و  داده شرده  های فعیی موجود در عرهره انطبراق  با رخساره

شناسری منطقره از   نقشۀ سنگاهالحات الزم انجام گردید  

سرازمان زمرین    1:100000شناسی برا مقیراس  نقشۀ زمین

های بروجن و اردل( استخراج گردیرد   شناسی كشور )شی 

شناسی مشابهی داشرتند یرک   زمینهایی كه ساختار سازند

شکت پسرتی و  نقشۀ واحد سنگ را به خود اختصاص دادند  

مرورد  منطقرۀ   DEMنقشرۀ  نیز با اسرتفاده از  بیندی زمین 

الررسس، دره،  مطالعه تهیه گردید كه مواردی همچرون خرط  

 
1
 Multvariate Logistic Regression 

2
 Grayscale 
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مقعر، دامنه با شیا تنرد، دامنره هرای    دامنۀ محدب،  دامنۀ

و  2های انحنایی محردب ، دامنه1بین دوقیه زین اسبی شکت

 دهد دامنه ناشناخته را نشان می

ایرن بخرش از   پوشش گیراهی در  نقشۀ بینی جه  پیش

عصبی مصنوعی اسرتفاده شرد  بررای    شبکۀ از روش  ،مطالعه

بره كرار   عصبی مصنوعی شبکۀ انتخاب ساختار  تدوین مدل و

نقشرۀ  بینری توزیرع پوشرش گیراهی، سره      پریش رفته بررای  

شناسری، شرکت زمررین   سرنگ هرای ژئومورفولروژی،   رخسراره 

عنروان متغییرر مسرتقت و    بره پوشش گیراهی  نقشۀ همچنین 

عنوان متغیرر وابسرته یرا خروجری در نظرر      بهی پوشش گیاه

گسرترده  هرفحه  هرا روی ردیرف  3گرفته شد  چیدن تصادفی

های هر ستون برای درهد از ردیف 70در ادامه  .انجام گردید

درهرد بررای آزمرون     20درهد برای ارزیرابی و   10آموزش، 

)سریول   150022كیری از  به طور جدا شدند  در این تحقیق 

ده برای تدوین مدل اسرتفاده گردیرد  در   ( دا60*60رستری 

الیره،  چنرد عصبی مصنوعی پرسپترون شبکۀ طراحی ساختار 

های ورودی و خروجی به ترتیا با توجره  های الیهتعداد نرون

به تعداد متغیرهای ورودی و خروجی مردل انتخراب شرد  در    

های عصبی ترین مدل، شبکهاین مرحیه برای انتخاب مناسا

تغییر نرخ یادگیری، مقدار مومنتم، ترابع انتقرال و   مختیفی، با 

تررین  قانون آموزش، ساخته و اجرا شد كه در نهای  مناسرا 

، الگرروریتم 4/0، نرررخ یررادگیری9/0مرردل بررا مقرردار مررومنتم 

پنهران برا   الیرۀ  و یک  4آموزش شیا نزولی، روند آموزش باز

 گره انتخاب گردید  19

 

 نتایج. 3

 . روش سنجش از دور3.1
های تصویری انتخاب شده جه  ایجاد میان تركیااز 

 6، 5، 1، 3، 4هررای معرررف طیفرری، تركیررا بانرردینمونرره

 NDVIنقشرۀ  و DEM نقشرۀ  مراهواره،   5، 4، 3)باندهای 

 
1
 Saddle hillside 

2
 Inflection hillside 

3
 Randomization 

4
 Online 

طبقرات  جفر  پرذیری را برین   تفکیرک بیشترین میانگین 

(79/1995TD =  داشرر ، تركیررا بانرردی )2، 3، 4، 5 

مرررراهواره( مقرررردار میررررانگین   5، 4، 3، 2 )بانرررردهای

 را به خود اختصاص داد  95/1928پذیری برابر با  تفکیک

نتایج حاهت از تصحیح توپروگرافی كره برا افرزودن دو     

هررای مررورد بررر روی داده NDVIو  DEMكمکرری الیررۀ 

نقشرۀ  و مربروط بره مراتری  خطرای      استفاده انجام شرد 

ه كر  برود نشران داد   1، 3، 4، 5، 6 حاهت از تركیا باندی

و  %93حاهرت بره ترتیرا    نقشرۀ  دق  كیی و كاپای كرت  

% را در مقایسره برا   11% اس  كه افزایشری حردود   63/90

شروند را  ای اسرتفاده مری  زمانی كه تنها بانردهای مراهواره  

حاهرت از  نقشرۀ  دهد  دق  كیری و كاپرای كرت    نشان می

% بود  43/79% و 82به ترتیا  (5، 4، 3، 2)تركیا باندی 

 حاهت از تركیرا بانردی  نقشۀ با توجه به نتایج ذكر شده، 

های حاهت از روشنقشۀ جه  مقایسه با  (1، 3، 4، 5، 6)

  (3)شکترف  به كار دیگر 

( مشراهده  3در این تركیا باندی چنانچه در جردول ) 

طبقررات پوشررش اراضرری و  ۀكننرردتولیرردشررود دقرر  مرری

ه ترتیا از بیشترین به كمتررین مقردار   های گیاهی ب تیپ

 Rock، (100%)(Roc) (%100)مربررروط برررره طبقررررات  

(Clo&Sno ) Snow & Cloud، (100%) (Watr & Sha) 

Water & Shadow ،(99%) (Agri & Gar)Agriculture 

& Garden، (98%) (Mar & Bar)Marl & Baresoil ، 

(97%) (Spa For) Sparse Forest، (95%) (Dry Agr)Dry 

Agriculture ، (93%) (Per grass )Perennial grasses، 

(93%) (Med For)Medium Forest ، (92%)  

(Ast mor-Aca fes-Aca brac) Acanthophylum 

bracteatum-Acantholimon festucaceum - 

Astragalus morinus، (92%) (Den For)Dense 

Forest، (90%) (Ast adc) Astragalus adcendense ،
(86%) (Dap mac- Ast adc) Daphne macronata - 

Astragalus adcendense  ( 77و%) ( Ast adc- Cir bra) 
adcendense- Cirsium bracteosum Astragalus 

كننرده از بیشرترین بره    اسرتفاده باشد  حال آنکه دق   می
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 %Roc ، (100)(%100) كمترررین مربرروط برره طبقررات 

Clo&Sno ، (100)%Watr & Sha ، (99)% Mar & Bar، 

(98)% Agri & Gar ، (97)%Spa For ، (97)%Den For ، 

(94)% Dry Agr ، (94)%Per grass، (93)% Dap mac- 

Ast adc ، (90)%Ast adc  ،(30)%Med For ، (83)% Ast 

mor-Aca fes-Aca brac  (75)و% Ast adc- Cir bra  

 اس 

 

 3، 1، 4، 5، 6 باندي تركيب از حاصل اراضي پوشش طبقاتيي نها ۀنقش. 3شکل

 (3، 1، 4، 5، 6) باندي ازتركيب حاصل ۀنقش ۀكننداستفاده دقت و توليدكننده دقت كميسيون، اميسيون، خطاهاي مقادير. 3جدول

 طبقات پوشش ردیف
 خطای امیسیون

 )درهد(

 خطای كمیسیون

 )درهد(

  دق  تولیدكننده

 )درهد(

 كنندهاستفادهدق  

 )درهد(

1 Dap mac- Ast adc 14 7 86 93 

2 Per grass 7 6 93 94 

3 Den For 8 3 92 97 

4 Med For 7 12 93 87 

5 Spa For 3 3 97 97 

6 Agri & Gar 3 1 99 98 

7 Ast adc 10 1 90 090 

8 Dry Agr 5 6 95 94 

9 Roc 0 0 100 100 

10 Ast adc- Cir bra 23 25 77 75 

11 Ast mor-Aca fes-Aca brac 8 17 92 83 

12 Mar & Bar 2 1 98 99 

13 Sno & Clo 0 0 100 100 

14 Watr & Sha 0 0 100 100 

 63/90 كت كاپای ضریا 

 93 كیی دق  
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 . روش فیزیوگرافی3.2
دهررد رگرسرریون نشرران مرری 4 همانگونرره كرره جرردول

ای، مدل را برا جردول متقراطعی كره     جمیهچندلجستیک 
 نیرز  هرا مشاهده شده و ستونوابستۀ های آن متغیر ردیف

كره برا اسرتفاده از روش     اسر   بینری نتایج ناشی از پریش 
  اندحداكثر احتمال برآورد شده
ی بینر شود دق  پیشمشاهده می 4 چنانچه در جدول

های گیاهی و پوشش اراضی به ترتیا از بیشترین بره  تیپ
 ،Spa For %(27/72) مربروط بره طبقرات   كمتررین دقر   

(50/71)% Ast mor-Aca fes-Aca brac، 
(70/69)% Mar & Bar، (44/59)% Dry Agr، 
(03/45)% Roc، (93/40)%Dap mac- Ast adc ، 
(62/39)% Med For، (18/25)% Sno، (63/20)% Agri & 

Gar،(75/13)%Den For ،(13/3)% Ast adc- Cir bra، 
(25/0 )%Per grass (0) و% Ast adc باشد  دقر  كرت   می

 درهد اس   08/47بینی برابر با پیشاین 
همچنین این جدول میزان درهرد مسراحتی كره هرر     

بینی شده را در بر گرفتره  پیش ۀطبقه از كت مساح  نقش
 %Spa For، (78/20) %(82/20) طبقرات دهرد  نشان مری 

Ast mor-Aca fes-Aca brac،(95/15)% Mar & Bar 

،(51/14)% Med For،(88/10)% Roc ،(39/7)%Dap 

mac- Ast adc، (84/3)% Sno ،(85/2 )% Den For، 
(29/1)% DryAgr، (08/1)% Agri & Gar، (4/)%Ast 

adc- Cir bra، (06/0)% Per grass  ( 04/0)و%  Ast adc 
منطقره  شردۀ  بینی درهد كت مساح  نقشه پیش 100از 

  (4اند )شکت مورد مطالعه را پوشانده

 . روش ژئومورفولوژی3.3
ساختار و نتایج آماری اجررای مردل شربکۀ عصربی و     

مرورد   104913دهرد كره    ای از فرآیند نشران مری   خالهه
مورد نمونرۀ آزمایشری و    30105عنوان نمونۀ آموزشی،  به

عنروان  های مورد نظر بههای نقشه پیکستمورد از  15004
شده در نظر گرفته شده اسر  و هری    نگهداشتهنمونۀ جدا

 موردی از آنالیز خارج نگردیده اس  
شبکه دارای یرک الیرۀ ورودی كره شرامت سره نقشرۀ       

 19واحرد و یرک الیرۀ پنهران برا       34بینی كننده با  پیش
  كننرردۀ تانژانرر  هیپربولیررک اسرر واحررد، بررا تررابع فعررال

واحرد   13همچنین تعداد واحدها در الیۀ خروجی برابر با 
هرای گیراهی و    دهندۀ تعرداد تیرپ  اس  كه در واقع نشان

باشد  از آنجایی كه متغیر طبقات پوشش زمینی اس ؛ می
( اس  در نتیجره ترابع فعرال    Categoricalوابسته مطیق )

انتخراب گردیرده    Softmaxكنندۀ الیره خروجری از نروع    
( نترایج خاهری كره حاهرت     5بنردی ) طبقره اس   جدول 

دهرد  در هرر مرورد    باشد را نشان میاستفاده از شبکه می
ای اسر  كره دارای براالترین    بینی انجام شده؛ دستهپیش

بینرری شررده باشررد  در ایررن جرردول شرربه احتمررال پرریش
هرای  بینری های قرار گرفته بر روی قطر اهیی، پیش سیول

ر روی قطر اهیی قررار  هایی كه بباشند و سیولهحیح می
 های نادرس  هستند بینی گیرند پیشنمی

  يوگرافيزيف ازعوامل حاصل ياراض پوششتيپ گياهي و ۀ شد ينبيشيپۀ نقش .4شکل
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 به روش فيزيوگرافيکي شده يبينپيش و شده مشاهده پاسخ هايمتغير از حاصل ماتريس. 4جدول

 بینی شدهپیشنقشه 

 درهد

S هح 
n

o
 

M
ar

$
B

ar
 

A
st

 m
o

r-
 A

ca
li

 f
es

-

A
ca

p
h

 b
ra

c
 

A
st

 a
d

c-
C

ir
 b

ra
c

 

R
o
c

 D
ry

A
g

ri
 

A
st

 a
d

c
 A

g
r&

G
ar

 

S
p

F
o

 M
eF

o
 

D
eF

o
 P
er

 G
ra

ss
 

D
ap

h
m

ac
- 

A
st

 a
d
c

 

 

 طبقات

شه
نق

 
قع
وا

ی
ده 
اه
مش
(

ده
ش

)
 

93/40 0 811 3309 188 1634 66 29 214 15 1288 145 1 5353 Daph mac- 

Astr adc 

25/0 0 0 818 1 14 284 0 104 24 751 26 7 769 Per grass 

75/13 0 0 14 8 559 207 0 195 5067 4227 1707 9 417 De Fo 

62/39 0 218 467 8 1746 204 25 118 6813 7970 1052 27 1459 Me Fo 

27/72 5 158 205 6 1746 237 0 136 16927 3124 763 4 106 Sp Fo 

63/20 0 108 686 37 6 45 0 359 300 62 19 7 98 Agri & Gar 

0 2 1578 259 3 288 29 0 33 3 1074 31 4 1617 Astr adc 

44/59 0 0 0 0 0 743 0 9 0 280 4 19 195 DryAgri 

03/45 1333 740 2021 35 7262 88 0 100 1973 1690 458 6 416 Roc 

13/3 0 1394 3128 191 738 0 0 260 0 97 1 0 283 Astr adc-  

Cir brac 

50/71 443 2592 15460 25 1486 2 0 58 60 580 8 0 906 
Astr mor- 
Acali fes-

Acaph brac 

70/69 1966 12616 2784 10 704 0 0 6 1 0 0 0 13 Mar&Bar 

18/25 1971 3675 2054 0 117 0 0 0 0 0 0 0 10 Sno 

08/47 84/3 95/15 78/20 4/ 88/10 29/1 04/ 08/1 82/20 51/14 85/2 06/ 39/7 
 كت از درهد

 (یا)نسب  نمونه
 

 

درسرتی  بره درهد از مروارد آمروزش    1/39به طوركیی 

شرده  نگهداشرته جردا های طبقه بندی شده اس   از نمونه

سنجی مدل استفاده گردیرده اسر     اعتبارجه  ارزیابی و 

درسرتی  بهدرهد از موارد توسط مدل  95/38كه در اینجا 

اند  این مقدار تقریبراً كوچرک اسر  و    بندی گردیدهطبقه

برار هرحیح    5برار از   2دهد كه مدل در حقیق  نشان می

 نماید عمت می

بنردی  بررسی مقادیر آزمایش شبکه در جردول طبقره  

خراص مردل در شرناخ     طرور   بره دهد كه ( نشان می5)

-Ast mor-Aca fes و Sparse Spa For Forest طبقرات 

Aca brac  اسر ؛  نسبتاً قوی از خود نشران داده عمیکرد 

بینری  پریش كه از بیشترین بره كمتررین دقر     ای به گونه

-Spa For  (5/61%)، Ast mor%(4/64) به طبقرات مربوط

Aca fes-Aca brac، (7/52)%Sno، (6/39 )% Ast adc- 

Cir bra ، (7/38)% Roc، (4/34)% Med For ،(7/32)% 

Den For، (4/29)% Dap mac- Ast adc ، (5/17)% 

DryAgr ،(8/9)%Mar & Bar ، (9/6)% Per grass، 

(4/1)% Ast adc  (2/1)و% Agri & Gar باشد می 

همچنین این جدول میزان درهرد مسراحتی كره هرر     

بینی شده را در بر گرفتره  پیش ۀطبقه از كت مساح  نقش
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،  Ast mor-Aca fes-Aca bracطبقرۀ دهرد   نشران مری  
DryAgr  وAst adc  درهد  2/0و  2/0،  3/26به ترتیا با

بینی شرده را  پیش ۀدارای بیشترین و كمترین وسع  نقش

( 5اند )شکت پوشانده

 

 ازعوامل ژئومورفولوژيکي حاصل اراضي پوشش و گياهي تيپ طبقات ۀشد بينيپيش ۀنقش .5 شکل

 

 يعصب ۀشبک روش براساس مطالعه مورد ۀمنطق ياراض پوشش بنديطبقه .5 جدول

 بینی شده پیش

 درهد  نمونه مشاهده شده

 هحیح
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

29.4% 

6.9% 

32.7% 

34.4% 

64.4% 

1.2% 

1.4% 

17.5% 

38.7% 

39.6% 

61.5% 

9.8% 

52.7% 

39.1% 

3 

0 

0 

43 

4 

1 

4 

2 

27 

147 

79 

433 

800 

5.2% 

16 

31 

11 

16 

19 

1 

33 

7 

28 

79 

46 

352 

382 

3.5% 

983 

164 

170 

561 

223 

125 

404 

5 

348 

251 

2760 

1629 

287 

26.3% 

30 

0 

3 

57 

20 

94 

0 

0 

11 

500 

76 

157 

0 

3.2% 

453 

17 

89 

242 

280 

6 

88 

1 

1233 

170 

475 

285 

25 

11.2% 

0 

11 

0 

0 

7 

8 

0 

43 

0 

0 

0 

0 

0 

2%  

1 

6 

0 

5 

2 

0 

14 

1 

5 

0 

7 

14 

0 

2%  

9 

10 

0 

1 

27 

4 

1 

32 

11 

0 

9 

0 

0 

3%  

84 

83 

648 

778 

3069 

36 

4 

93 

1319 

3 

34 

165 

1 

21% 

113 

30 

569 

1417 

576 

27 

108 

32 

95 

51 

141 

182 

0 

11.1% 

91 

24 

804 

535 

325 

4 

11 

1 

17 

11 

75 

19 

0 

6.4% 

0 

39 

0 

6 

0 

11 

4 

23 

0 

0 

0 

3 

0 

03% 

743 

152 

165 

456 

217 

24 

295 

6 

90 

50 

787 

355 

23 

11.2% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 درهد از كت

ي
ش

ماي
آز

 

 

 گیرینتیجهبحث و . 4

 از دورروش سنجش   .1 .4

بره  بندی و ماتری  خطای نهایی حاهت از طبقه ۀنقش

حاهت  ۀواقعی  زمینی با نقش ۀنقش ۀآمده از مقایسدس  

هرای  بنردی، گویرای ایرن مطیرا اسر  كره داده       از طبقه

های فراوانری در  ها، قابیی گذشته از محدودی  ؛ایماهواره

ویرژه  بره هرای گیراهی و پوشرش زمرین      تیرپ  ۀنقشر  ۀتهی

های كمکی دارند، چنانچه در جردول  ادغام با الیههنگام  به

نشان داده شد، مقادیر مشاهده شرده در قطرر مراتری      3

خطا بسیار بیشتر از مقادیر خارج از قطرها بروده و همرین   

باشرد  ضرریا   امر مؤید دق  نسبتاً براالی ایرن روش مری   
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بنردی  % در طبقره 93% و دق  كیری  63/90 كاپای معادل

تأییررد دقرر  نسرربی ایررن روش در  نیررز دلیررت متقنرری بررر

باشرد   های گیاهی و پوشرش اراضری مری   بندی تیپ طبقه

 ایكننده بررای تیرپ بوتره   تولیدطبق ماتری  خطا، دق  

Ast adc- Cir bra    كه كمترین مقدار را دارا برود، معرادل

های مرتعی، جنگیری و اراضری   درهد، برای سایر تیپ 77

بررای اراضری    كشاورزی مقرادیری بریش از ایرن مقردار و    

درهرد بررآورد   100های آبی برابر با ای، برف و پهنههخره

 ( 3)جدول گردید

كیری  طرور   بره دهرد كره   نشان می 3نگاهی به جدول 

هرای گیراهی ترا حردود     ساختارهای پوشش اراضی و تیپ

 39اند  هر چنرد  این روش قابت تشخیص ۀزیادی به وسیی

 پیکسررت واقعیرر  زمینرری تیررپ 459پیکسررت از مجمرروع 

Dap mac- Ast adc  عنروان تیرپ  برهAst adc- Cir bra 

غالرا  گونرۀ  داده شده اس  ولی به دلیت حضور تشخیص 

ایرن ترداخت تشرخیص تیپری امرری       Asts adceمشترک 

شود  چررا كره حضرور ایرن گونره تركیرا       عادی تیقی می

بازتاب طیفی نسربتاً مشرابهی را در هرر دو تیرپ گیراهی      

شرود كره ترا حردودی     یكند  این امر موجرا مر  ایجاد می

چنین  تفکیک بین این دو تیپ گیاهی دچار مشکت گردد 

هرای برا پوشرش    توان در مورد تفکیک جنگرت امری را می

 Den هایی با پوشش مترراكم با جنگت Med Forمتوسط 

For   با تركیا پوشش یکسان نیز مشاهده كرد  جرایی كره

پیکسرت واقعیر  زمینری بره      712پیکست از مجموع  44

بنردی  طبقره  Medium Forest عنروان بره  Den Forجای 

و  32شده اس   همچنین عدم تشخیص به ترتیا تعرداد  

  پیکسررت از تیررپ گیرراهی  252پیکسررت از مجمرروع   25

Ast adc- Cir bra ،را به جای تیپ گیاهی Ast mor-Aca 

fes-Aca brac   و تیرپ گیراهی Dap mac- Ast adc   نیرز

های مشترک در دو گونهید این واقعی  اس  كه حضور ؤم

هرای  پذیری ایرن تیرپ  تفکیکتیپ گیاهی موجا كاهش 

 گردد گیاهی خواهد شد، كه امری طبیعی محسوب می

را بره   IRS-LISS-IIIمحققان دیگر نیز تصاویر ماهواره 

بره كرار   بندی پوشش گیاهی كمکی برای طبقه ۀهمراه الی

دوری های سرنجش از  ای دادهبردند  برای مثال در مطالعه

های سربز، قرمرز، مرادون    باند)IRS-IC LISS-III ماهواره 

 ۀكوتراه را همرراه برا الیر    مروج قرمز نزدیک، مرادون قرمرز   

NDVI  وDEMمنبعری برا   چنرد بنردی  ( برای انجام طبقه

حداكثر احتمال در یک منطقه برا   ۀكنندبندیطبقهاعمال 

ارتفرراع برراال و نرراهموار در هیمالیررا اسررتفاده شررد  در ایررن 

 ۀطبقر  9اساس سیستم طبقه بندی آندرسون،  پژوهش بر

پوشش زمینری )شرامت جنگرت مترراكم، پوشرش گیراهی       

تنک، اراضی كشاورزی، اراضی آیش، اراضی برایر، منراطق   

بررف(   آبری و های نشین شده، گسترهمسکونی، رسوبات ته

بنردی  بهبود قابت توجهی در دق  طبقه ،تعیین شد  نتایج

های كمکری  عنوان دادهبه DEMو  NDVIبا دخال  دادن 

های سنجش از دوری بندی كه تنها با دادهنسب  به طبقه

 ۀكننرد تولیرد كره دقر    به طروری  انجام شد را نشان داد  

ر، طبقات پوشش گیاهی تنک، اراضی كشاورزی، اراضی بای

مناطق مسکونی افزایش قابت توجهی داش  و دقر  كیری   

درهرد افرزایش یافر      92درهرد بره    86طبقه بنردی از  

[24]  

 ۀنقشر  ۀدیگرری بره منظرور تهیر     ۀهمچنین در مطالع

 Nongkhyllemپناهگاه حیات وحش ۀپوشش زمین منطق

الیه  6ها، ای از دادهواقع در شمال شرقی هند از مجموعه 

و داده كمکی  IRS-LISS-IIIباند از تصاویر چند طیفی 4)

DEM  وNDVIپوشش اراضی اسرتفاده   ۀنقش ۀ( برای تهی

كرالس   9آندرسرون برا    IIشد  طرح طبقره بنردی سرطح    

هرای آبری، خیرزران،    )گراسیند، مناطق مسرکونی، گسرتره  

ریرز  هرای بررگ  های همیشه سبز مرطروب، جنگرت  جنگت

ها و مرز منطقره( و  ایپهن برگ، بوته هایمرطوب، جنگت

بندی حداكثر احتمال اعمال شرد  دقر  كیری    طبقهروش 

% 86ای هرای مراهواره  بندی تنها برا اسرتفاده از داده  طبقه

% رسرید امرا   93دقر  بره    NDVI و DEMبود، با دخال  

ای هرای مراهواره  بره همرراه داده   NDVIزمانی كه تنها از 

  [22]كاهش یاف  بندی طبقهاستفاده شد دق  

با توجه به مطالا فوق و نتایج حاهت از ایرن تحقیرق   

هرای  تروان گفر  كره روش سرنجش از دوری قابییر      می
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هرای گیراهی و پوشرش    تیرپ  ۀنقشر  ۀنسبتاً خوبی در تهی

هرای  پوشرش  ۀچرا كه در این تحقیق نیز كیی ؛زمینی دارد

خروبی تفکیرک شردند     بره درهرد   100تا  77اراضی بین 

های مرتعی و جنگیری از  طور كیی تفکیک تیپهرچند به 

هایی نیز مواجه بود ولی به طور كیری  یکدیگر با محدودی 

بندی پوشش اراضی و درهدی طبقه 93 ۀكنندتولیددق  

های گیاهی در این منطقره گویرای تروان براالی ایرن      تیپ

باشرد  آنچره در ایرن    های گیاهی میروش در تفکیک تیپ

-دادهاس  كه به دلیرت تولیرد    روش قابت توجه اس  این

زمانه، در هورت تغییرات پوشش گیراهی  چندهای مکانی 

 امکان تفکیک پوشش اراضی نیز وجود دارد 

 فیزیوگرافی. روش 4.2

درهرردی  08/47( و دقرر  4حاهررت )شررکت  ۀنقشرر

آمرده از مردل رگرسریون لجسرتیک     به دسر   ( 4)جدول

حردود  ای نشان داد كه عوامت فیزیوگرافیکی ترا  جمیهچند

های گیاهی بینی تیپدرهد( قادر به پیش 08/47زیادی )

دهنرد   و پوشش اراضی بوده و تغییررات آن را نشران مری   

 ۀكننرردبینرریپرریشعوامررت فیزیرروگرافیکی هرچنررد كررامالً 

دقیقی از پوشش اراضی نیستند ولی بخش زیرادی از ایرن   

 بینی دارند تغییرات توسط این عوامت امکان پیش

اراضی  ۀبیانگر این نکته اس  كه طبق 4مقادیر جدول 

  Ast mor-Aca fes-Aca brac جنگت تنک و تیپ مرتعری 

بینری براالیی را نشران دادنرد  در مرورد تیرپ       دق  پریش 

  ایرن امرر را   عیر  Ast mor-Aca fes-Aca bracمرتعری 

توان به دلیت حضور این تیپ گیاهی در ارتفاعرات براال    می

هی در منطقره و محردوده   های گیاای كه سایر تیپگونهبه

 ارتفاعی این تیپ گیاهی حضور ندارند دانس  

بینی اراضی كشاورزی دیم و آبی نیز در حد دق  پیش

درهد برآورد  63/20و  44/59متوسطی به ترتیا برابر با 

 گردید 

تروان  دق  متوسط اراضی جنگت متوسرط را نیرز مری   

پرذیری آن از دیگرر طبقرات جنگرت     تفکیکناشی از عدم 

های مرتعی كه دارای دق  دانس   این نکته در مورد تیپ

كند چنانچه مدل در تفکیک متوسط هستند نیز هدق می

 ها نیز از یکدیگر دچار مشکت اس  این تیپ

تروان  اراضی متراكم را نیز مری  ۀدق  نسبتاً پایین طبق

جنگرت از سرایر    ۀپرذیری ایرن طبقر   تفکیرک به عی  عدم 

پیکسرت   12410كره از  ای نهبه گوطبقات جنگت دانس   

مرورد درسر     1707موجود در نقشه مشاهده شده تنهرا  

ها به ترتیرا  از پیکست 4227و  5067بندی شده و طبقه

جزء اراضی جنگیی تنک و متوسرط در نظرر گرفتره شرده     

 اس 

 بینری دو تیرپ  خطای زیاد یا به عبارتی دق  كم پیش

Ast adc- Cir bra  وPer grass  عیر    تروان بره  مری را

 Ast  هرا از تیرپ  عمیکرد پایین مدل در تفکیک این تیرپ 

mor-Aca fes-Aca brac    2798از كره   طوری بهدانس 

مورد و  818های چند ساله گراس ۀپیکست مربوط به طبق

 Ast adc- Cir bra پیکسررت مربرروط برره تیررپ6092از 

  Ast mor-Aca fes-Aca brac پیکست جرزء تیرپ   3128
 محسوب گردیده اس  

را  Ast adc ایبینری تیرپ بوتره   هفر بودن دق  پریش 

پرذیری ایرن طبقره از تیرپ     تفکیرک توان ناشی از عدم می

اراضی مارنی و خاک  ۀطبق و Dap mac- Ast adc ایبوته

پیکست موجرود در   4921لخ  دانس   چرا كه از مجموع 

بندی نشرده  مشاهده شده هی  موردی درس  طبقه ۀنقش

  هررا برره ترتیررا جررزء تیررپ کسررتاز پی 1578و  1617و 

 Dap mac- Ast adce اراضی مارنی و خاک لخ   ۀو طبق

 در نظر گرفته شده اس  

 Ast adc بینری تیرپ  قابیی  بسیار پایین مدل در پیش
بینی سرایر  همچنین قابیی  پایین و متوسط آن در پیش و

تروان بره یکسران برودن شررایط      های مرتعری را مری  تیپ

كه به جای یکردیگر در نظرر گرفتره    ی یهارویشگاهی تیپ

های جنگیی نیز اند نسب  داد  این گفته در مورد تیپشده

 كند هدق می

 ۀنقشر  ۀهرا برا مقایسر   در اهت تفسیر الگوی باقیمانرده 

بینی شرده بره شردت    پوشش گیاهی مشاهده شده و پیش

تواند از هرر دو  بینی  میهای پیشپیچیده اس  چون خطا
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های محیطی، كره ایرن خطرا در    غیرها ی متخطا در نقشه

از روی مردل رقرومی ارتفراع       استخراج گردیده هایمتغیر

كوهسرتانی برودن     ،DEMبه عی  وجود خطا در سراخ   

هرای  وجود مناطق پوشیده شده از سایه در نقشره  ،منطقه

هرای آمراری   توپوگرافی حوزه و همچنرین نارسرایی مردل   

 سرچشمه بگیرد 

نخرورده چنرین   دسر  توان گف  حتی در منراطق  می

ای در های پوشش گیاهی با نتایج پیچیدهمعادالت یا مدل

شروند  بینی  الگوهای واقعی پوشش گیاهی مواجه میپیش

پیچیردگی و پویرایی رفترار جوامرع     و این مسئیه به عیر   

ای از مقیرراس مکررانی و زمررانی رخ  گیرراهی در محرردوده 

 دهد  می

، اطالعات بیشتری در مرورد توزیرع   هر پارامتر محیطی

برا ایرن   كند  مورد مطالعه فراهم می ۀپوشش گیاهی منطق

توضریح درون  وجود، هنوز هم برخی از تغییررات غیرقابرت  

هرای مسرتقت   دادهكه  های پوشش گیاهی وجود داردداده

تواننرد گویرای   نمیخوبی بهورودی به روش فیزیوگرافیکی 

هرای  برخی از الگرو ز اینرو تغییرات پوشش گیاهی باشند  ا

كامرت  به طرور   دنتوانمیگسترش پوشش گیاهی نفضایی 

های محیطی توضیح داده شروند و بایرد بره    توسط پارامتر

مانند سرایر عوامرت محیطری مثرت      عوامت تأثیرگذار دیگر،

 انسانتأثیر  خصوهیات فیزیکو شیمیایی خاک و همچنین

  توجره شرود  بر طبیع  و فاكتورهای اقتصادی و اجتماعی 

 با وجود اینکه اطالعات واضح مکانی راجع به بعرد انسرانی  

های محیطی استخراج شده از روی ، اما ویژگیداردنوجود 

مدل رقومی ارتفاع زمرین قادرنرد میرزان زیرادی از تنروع      

مرورد مطالعره را توضریح     ۀمکانی پوشش گیاهی در منطق

د، انر هایی كه نزدیک بره یکردیگر قررار گرفتره    دهند  تیپ

شرایط محیطی نسبتاً یکسرانی دارنرد  بررای مثرال تیرپ      

و اراضی  Ast adc ، Ast adc- Cir bra ، Per grass گیاهی

انرد و  كشاورزی دیم و آبی نزدیک به یکردیگر واقرع شرده   

ها شاید همین امر موجا شخم اراضی مرتعی و تبدیت آن

توان   در نهای  می[1]به اراضی كشاورزی دیم شده اس  

تفسیر اكولوژیکی با اسرتفاده از عوامرت محیطری ترا     گف  

با ایرن وجرود    و كار آسانی نیس   بوده حدودی غیر عمیی

هرای مرتعری و   ی تیرپ شررایط زیسرتگاه  در مورد بینشی 

آسرانی بره   بره توانند كند كه میجنگیی متفاوت فراهم می

 08/47بینی پیشمدل اكولوژیکی انتقال داده شوند  دق  

هی توسرررط روش مبتنررری برررر درهررردی پوشرررش گیرررا

دهرد كره هرر چنرد ایرن روش ترا       میفیزیوپرافیکی نشان 

 ۀحدودی توانسته اسر  تغییررات پوشرش گیراهی منطقر     

كوهستانی مورد مطالعه را بیان كند برا ایرن وجرود نترایج     

بینری  پریش حاهیه هنوز تا بیان امیدواری كامت در مرورد  

ن ترا  تروا مری زیادی دارد این امرر را   ۀپوشش گیاهی فاهی

هررای روش -1 :حرردودی مربرروط برره دو عامررت دانسرر   

بینری گسرترش پوشرش گیراهی مبتنری برر عوامرت         پیش

انرد  پتانسیتپوشش گیاهی  ۀكنندبیانمحیطی تا حدودی 

توانرد  مری كنش عوامت زنرده و غیرر زنرده    برهمحال آنکه 

پوشرش گیرراهی موجررود را  تررا حرردود زیررادی از پوشررش  

بینی ایرن  پیشگیاهی پتانسیت متفاوت سازد كه دشواری 

پوشش گیاهی را به وسییه چنرین روشرهایی موجرا مری     

شود، حال آنکه روش مبتنری برر سرنجش از دور حاهرت     

انعکاس طیفی شرایط موجود پوشش گیراهی اسر  و نره    

پوشرش   ینیبیشپ هایدق  مدل -2 ؛شرایط پتانسیت آن

 اًطبیعتر  های مردل اسر  و  یورودبر دق   یمبتن ؛یاهیگ

 یرز خود ن كهاز جمیه بارش و دما  یورود مقادیر یک از ره

 یوستهپ ی وبرآورد شده و به شکت سطح یابه شکت نقطه

یرن  خطا بروده و خرود ا   یریمقاد دارایشوند، یم یانیابیم

پراكنش پوشش  ینیبیشپدر  ییباعث بروز خطاها یزن امر

ی جهرات  هرا نقشره عنروان مثرال   بره خواهرد شرد     یاهیگ

 تابش خرالص خورشریدی   و دما ۀنقش بارش و جغرافیایی،

در  محاسربه شرده و   ینارتفاع زم یمدل رقوم ۀاز نقش یزن

به شرکت تجمعری   ها این خطا ؛خطا در نقشهوقوع هورت 

 یابند میافزایش 

ارتوگرافی هرای كر  این مطالعه نشان داد كه مدل ایجنت

بررداری هرحرایی در ارزیرابی    توانند جرایگزین نمونره  نمی

هرای  پوشش گیاهی شوند  با این حال انواع تجزیه وتحییت

هرای بررسری هرحرایی    در واقع مکمت روش كارتوگرافیک
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 گردند سنتی محسوب می

 . روش ژئومورفولوژی3 .4

برین ژئومورفولروژی و پوشرش گیراهی      ۀدر مورد رابط

روش  و تحقیرررق كرررردهنیرررز در ایرررران  افرررراد زیرررادی

پوشش گیاهی در واحرد   ۀنقش ۀژئومورفولوژی را برای تهی

بره تطرابق براالیی       این محققران كوهستان مفید دانستند

های ژئومورفولوژی و واحدهای گیاهی در بین مرز رخساره

  [15، 11، 13، 3] این واحد رسیدند

مررورد منطقررۀ ای محققررین در مجرراورت  در مطالعرره

های اكولوژیکی جوامع گیاهی را با توجه بره  جنبهمطالعه، 

بره ایرن    و هواحدهای ژئومورفولوژی بررسری كررد   خاک و

ناشری از عوامرت    زیراد به عی  تغییرات  نتیجه رسیدند كه

پیدا شدن ارتباط برین   ویژه دخال  انسان اهوالًهبمختیف 

خرراک بررا جوامررع گیرراهی فعیرری  عوامررت ژئومورفولرروژی و

ت اسرر  ولرری در عررین حررال بسررته برره تغییرررات   مشررک

اقیریم تغییراتری    شناسی، خاک وسنگفیزیوگرافی زمین، 

  نترایج بره   [2] در واحدهای گیاهی قابرت مشراهده اسر    

دهرد كره ارتبراط    دس  آمده از این مطالعه نیز نشان مری 

های ژئوموفولوژی و واحدهای سنگ شناسری  بین رخساره

تفسریر اسر   شراید     با پوشش گیاهی ترا حردودی قابرت   

ترین عی  این باشرد كره بره دلیرت ترأثیر مسرتقیم و        مهم

 اهروالً مستقیم دامداران و روسرتائیان در ایرن منطقره    غیر

خراک برا    ارتباط برین عوامرت ژئومورفولروژی و   كردن پیدا

مشرکت   تا حدودی فعیی های گیاهی و پوشش زمینیتیپ

  اس شده 

عوامت ژئومورفولوژیکی با استفاده  ییتوانادر این بخش 

ی بررا الیره  چندمصنوعی پرسپترون  یعصبۀ شبک مدل از

ای كره  منطقره در هرای گیراهی،  پیر ت طبقرات ی نر یبشیپ

نره چنردان   ۀ درگذشرت  باالیی را نسبتاًهای انسانی تخریا

 مردل   ، مرورد آزمرون قررار گرفتره اسر      كرده تجربه دور

MLP ی تحر  بررسری   هاهی  فرضی در مورد توزیع داده

های آماری استاندارد رعای  شرود نردارد    كه باید در روش

در عرروض محقررق بایررد رونررد مدلسررازی را روشررن كنررد   

گرذار  ترأثیر بنابراین چگونگی انجام و تفسریر مردل بسریار    

 اس  

، یعصرربۀ شرربک مرردل توسررط دشرردهیتولی نرریبشیپرر

 شرده  مشاهدهی هاپیت باچه اندازه  به آنها نکهیا براساس

  چنانچه نترایج حاهرت از آزمرایش    شدی ابیارز ،اندمطابق

( نشان داد، مقادیر مشراهده شرده   5عصبی )جدول شبکۀ 

در قطر ماتری  خطا ترا حردود زیرادی بیشرتر از مقرادیر      

خارج از قطرها بوده و همین امر مؤید دق  متوسرط ایرن   

 Astو  Spa Forبینی دو تیپ باشد  مدل در پیشروش می

mor-Aca fes-Aca brac  نسبتاً باالیی دارد  دق 

اراضری   ۀطبقر بینری دو  دق  متوسرط مردل در پریش   

ترروان ناشرری از عرردم  جنگررت متررراكم و متوسررط را مرری 

پذیری این طبقرات از یکردیگر دانسر   توجره بره       تفکیک

 4117و  2456( بیانگر این واقعی  اس  كره از  5جدول )

بقرات  پیکسیی كه در آزمایش شربکه بره ترتیرا بررای ط    

جنگت متراكم و متوسط در نقشه مشاهده شرده، در نظرر   

مورد به ترتیا بره درسرتی   1417و  804گرفته شده تنها 

 بینی شده اس  پیش

بینری دو تیرپ   همچنین دق  متوسط مردل در پریش  

Dap mac- Ast adc  وAst adc- Cir bra  تا حدود زیادی

 پررذیری ایررن طبقررات از تیررپ  تفکیررکبرره عیرر  عرردم  

Ast mor-Aca fes-Aca brac    2526از كه  طوری بهاس 

 رد Dap mac- Ast adc پیکسیی كره بررای آزمرون طبقره    
پیکسرت   743در نظر گرفته شده تنها شدۀ مشاهده نقشۀ 

 پیکسررت جررزء طبقرره  983بنرردی شررده و درسرر  طبقرره

ap mac- Ast adce  برره حسرراب آمررده اسرر   در مررورد

پیکسرت در نظرر    1262از Ast adc- Cir bra  هرای  تیرپ 

ذكرر شرده محسروب    طبقرۀ  مورد جرزء   251گرفته شده، 

 گردیده اس  

 Per grass و Ast adcبندی دو تیرپ  دق  پایین طبقه

 Ast mor-Aca پذیری آنها از دو تیپ تفکیکبه عی  عدم 

fes-Aca brac   وDap mac- Ast adc  دانس ، چرا كه از

بررای   adc Ast عنروان تیرپ  بره پیکسیی كه  963مجموع 

پیکسررت  4آزمرایش شربکه برره مردل معرفری شررده تنهرا      
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پیکسرت آن بره    295و  404بندی شده و درستی طبقه به

 Dapو  Ast mor-Aca fes-Aca bracترتیا جزء طبقات 

mac- Ast adc       567در نظرر گرفتره شرده و از مجمروع 

 152و  164سراله بره ترتیرا    چنرد های مورد تیپ گراس

  Ast mor-Aca fes-Aca brac هرای  یپپیکست آن جزء ت

 بندی شده اس  طبقه Dap mac- Ast adc و 

 ۀطبقر بینری  ضعف مدل و دق  بسریار پرایین در پریش   

هررا ناشرری از عرردم   اراضرری كشرراورزی آبرری و باغسررتان   

 Ast mor-Aca fes-Aca brac پذیری آن از دو تیپ تفکیک
 341كره از  ای  بره گونره  باشرد   مری  Ast adc- Cir braو 

اند بره ترتیرا   عنوان اراضی آبی معرفی شدهبهپیکست كه 

   Ast mor-Aca fes-Aca brac مورد آن جرزء  94و  125
 اند بندی شدهطبقه  Ast adc- Cir bra و

های مرتعی از یکردیگر توسرط   دلیت عدم تفکیک تیپ

ترروان تررا حرردود زیررادی برره عیرر  نزدیکرری شرربکه را مرری

یکردیگر و در نتیجره یکسران برودن     های آنها بره  رویشگاه

شناسی و شکت پسرتی  سنگهای ژئومورفولوژیکی، ویژگی

ها بیشتر یکسان در آنها ذكر كرد  این تیپ و بیندی تقریباً

هرای  شناسی آهکی و رخسراره سنگدر مناطقی با ساختار 

 اند سنگی قرار گرفتهتودهزدگی سنگی و تا حدودی بیرون

ضی جنگیی از یکردیگر و  خطای مدل در جداسازی ارا

توان تا حدود زیرادی بره یکسران    بینی آنها را نیز میپیش

گیری آنها در قراربودن شرایط رویشگاهی آنها و همچنین 

 مشابه نسب  داد  طبقات ارتفاعی تقریباً

نادرسر  اراضری كشراورزی آبری برا      بنردی  عی  طبقره 

 Ast mor-Aca fes-Aca brac ، Ast adc- Cir bra های تیپ

تروان   و همچنین اراضی دیم را با اراضی جنگیی تنک، مری 

 ۀعوامرت متغیرر تعیرین كننرد     ۀبه اوالً عدم انعکراس كییر  

هرای  دخالر  پراكنش پوشش گیاهی و دوماً به تغییرات و 

وی در پررراكنش تأثیرگررذاری ناشرری از حضررور انسرران و  

پوشش گیاهی دانس   چرا كه انسان با  دخالر  مسرتقیم   

ماننرد شرخم اراضری و تبردیت آن بره       خودمستقیم غیرو 

اجرازه حضرور و    اراضی كشاورزی و یا از طریق چررای دام 

ممکرن   دهرد، را نمی پوشش پتانسیت و واقعی اراضی  بروز

اس  در نقاطی كه توان رویشگاه پوشرش اراضری خاهری    

باشد، شرایط را به سود حضور پوشش دیگری فرراهم آورد  

خروبی قرادر   بهنتوانند  همین دلیت متغیرهای محیطیبهو 

های اراضی و گیاهی واقعی در محرت  پوششبینی به پیش

باشند  در چنین شرایطی متغیرهرای ژئومرفولروژیکی كره    

متغیرهایی هستند كره عمردتاً بیرانگر وضرعی  پتانسریت      

تواننرد گویرای وضرع فعیری     نمری پوشش گیاهی هسرتند  

 پوشش گیاهی باشند 

بررای   MLPاز روش مطالعات اولیه در مرورد اسرتفاده   

كاربردهای اكولوژیکی، ساختمان خاک را از روی اطالعات 

هرای غالرا   تغییررات گونره   [19]بنردی طبقهخاک نمونۀ 

جوامع گراسیند را بر اساس متغیرهای اقییمری ورودی بره   

مورد استفاده در شدۀ و شاخص تفاضیی نرمال  [25]مدل 

كردنرد  بینی ، پیشMLP [21]سنجش از دور را به روش 

و نشان دادنرد كره ایرن روش، روش قدرتمنردی اسر  و      

های خطی دارد  نتایج به دسر  آمرده   هایی بر روشمزی 

دراین تحقیق نیز نشان داد كه ایرن روش ترا حردودی در    

بینی توزیع پوشش گیاهی با نتایج خوبی همراه بروده  پیش

اس   البته میزان دق  متوسط در ایرن مطالعره، چنانچره    

اید تا حدود زیادی مربوط بره نروع متغیرهرای    ذكر شد، ش

ورودی آن و عدم انطباق وضرع فعیری برا وضرع پتانسریت      

 باشد 

بینی پوشش گیراهی از  توان گف  كه پیشبنابراین می

شناسری و  سرنگ های ژئومورفولوژیکی، ساختار روی متغیر

شکت لندفرم دارای دق  نسبتاً متوسطی اس  كره دلیرت   

الررذكر، برره دلیررت فرروقمرروارد  شرراید عررالوه بررر ایررن امررر

خورده بودن بیش ازحد اكوسیستم سربزكوه و ترأثیر    دس 

پرذیری  تفکیرک های انسانی نسبتاً باال در منطقره،  فعالی 

ساختار  ۀهای ورودی به ویژه در نقشخطا درنقشه پایین و

بینی آماری و    باشرد   پیشهای سنگ شناسی، نقص مدل

هرای ورودی و  نقشهر تدقیق كه برای رفع آنها باید عالوه ب

تر، متغیرهرای دیگرری بره    انجام مطالعات تفصییی و دقیق

بینی در مدل گنجانده شوند  همچنرین  پیشمنظور بهبود 

دارای سراختارهای   ؛های عصربی شایان ذكراس  كه شبکه
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شرود انرواع دیگرر    متنوعی هسرتند، بنرابراین توهریه مری    

رود و كرار   بره های عصبی در مورد این مسراله نیرز   شبکه

نترایج   ۀنتایج با همدیگر مقایسه گرردد  همچنرین مقایسر   

های آماری نیز قابت توهیه های عصبی با دیگر روششبکه

 اس  

س    ه روش س    نجش از دوری،   ۀمقایس    . 4.4

های تیپفیزیوگرافیکی و ژئومرفولوژیکی در تعیین 

 گیاهی

هرررای فیزیررروگرافیکی و بررردیهی اسررر  كررره روش 

ژئومرفولوژیکی تا حدود زیادی در هورت دق  متغیرهرای  

اراضی را نشان خواهند داد  حال پتانسیت ورودی، پوشش 

هرای طیفری   آنکه، روش سنجش از دوری نمایانگر تفراوت 

باشرد   موجود در پوشش گیاهی زمان برداش  تصاویر مری 

ی هرا های طیفی موجرود در پوشرش  در هورتی كه تفاوت

ای زیاد باشد كره  اندازهگیاهی و یا كاربری فعیی اراضی به 

های گیراهی از لحراظ بازتراب طیفری متمرایز      این پوشش

خروبی آنهرا را از   بهتواند باشند، روش سنجش از دوری می

یکدیگر متمرایز نمایرد  البتره ناگفتره نمانرد كره در ایرن        

ای ویررژهخصرروص، زمرران تصررویربرداری نیررز از اهمیرر   

برخوردار اس   تفاوت فاحشی كه در دق  تصاویر حاهرت  

از دو روش فیزیررروگرافیکی و ژئومرفولررروژیکی برررا روش  

گررردد )برره ترتیررا دقرر  سررنجش از دوری مشرراهده مرری

درهردی روش   93درهد، در مقابت دق   1/39و  08/47

سنجش از دوری(، گویرای ایرن واقعیر  اسر  كره روش      

بینی ی برای پیشسنجش از دوری دق  قابت توجه بیشتر

پوشررش گیرراهی در مقایسرره بررا دو روش دیگررر حترری در 

هررای كمکرری دارد  در هررورت اسررتفاده نکررردن از الیرره 

ویژه برا افرزایش دقر  طیفری، مکرانی و      های اخیر به سال

ای گرایش بسیار زیادی بره اسرتفاده   زمانی تصاویر ماهواره

ها برای كاربردهای متعرددی بره وجرود آمرده     از این داده

اس   با این وجود در كشور ما عییرغم كمبود اطالعات در 

ویژه از دیدگاه سراختاری آن  بهمورد پوشش گیاهی كشور 

خوبی استفاده نشده بهای های ماهوارهدادهاز این پتانسیت 

ی هرا پیر توزیرع ت ی نر یبشیپر ی ای بررا اس   در مطالعره 

روش  ای از شرمال كیررادودر ابتردا دو   در محدوده یجنگی

عصبی مصنوعی و آنرالیز تشخیصری را برا اسرتفاده     ۀ شبک

در ایررن   سرره شرردیک مقایرركارتوگراف ورودی یرهررایازمتغ

  ارزیرابی  یاطالعات سررو  نوع پوشش ازی هامطالعه داده

ک یكارتوگرافی رهایاالت متحده گرفته شد و متغیجنگت ا

و     جه ، شیا، نوع خاک، تابش خورشرید  شامت ارتفاع،

آمدنرد   به دس  با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 

برره ی عصرربشرربکۀ سرره نشرران دادكرره مرردل  یج مقاینتررا

 ینوع پوشش جنگت را نسب  به مدل سرنت ی ترقیطوردق

بینری  درهرد پریش   5/70آنالیز تشخیصی با دقتی برابر با 

های دادهمقایسۀ كند  این محققین همچنین به منظور می

مرورد مطالعره را   منطقۀ با سنجش از دوری،  كارتوگرافیک

گسترده طبقۀ  11با استفاده از تصاویر ماهواره لندس  به 

درهرد دسر     1/71بندی كردند و به دق  برابرر برا   طبقه

هرای سرنجش از دور   یافتند  آنها بیان كردند هر چند داده

عصربی دارای  شبکۀ دهند و روش دق  باالتری را ارائه می

ای تواند جرایگزین برالقوه  اما این روش میاشکاالتی هس  

بینری توزیرع پوشرش    های سرنتی جهر  پریش    برای مدل

  [4]شود گیاهی با استفاده از متغیرهای كارتوگرافیک

دهرد كره   نیز نشران مری  حاضر نگاهی به نتایج تحقیق 

روش سررنجش از دوری تقریبرراً برررای تفکیررک تمررامی    

ارد؛ چرا كه های اراضی دق  مناسبی دها و پوشش كاربری

درهرد   100تا  77بندی هر یک از طبقات بین دق  طبقه

متغیر بوده حال آنکه در مورد دو روش دیگر چنین چیزی 

گردد  در این روش پوشش اراضی برف، سایه مشاهده نمی

و آب و اراضی كشاورزی برا دقر  بسریار براالیی تفکیرک      

ویررژه روش بررهانررد حررال آنکرره در دو روش دیگررر و شررده

انرد   نشدهخوبی تفکیک بهژئومرفولوژی این پوشش اراضی 

توان بازتابش عینی این نوع از پوشرش  دلیت این امر را می

ای دانسر ؛ در هرورتیکه در دو   اراضی در تصاویر مراهواره 

هرا لحراظ   روش دیگر، پتانسیت حضور هر یرک از كراربری  

هرا   شده و به همین دلیت این پتانسیت به دلیت محدودی

هرای پیچیرده انسران در    و موانع موجود از جمیره دخالر   
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طبیع  ممکن اسر ، ترا حردود زیرادی برا تروان منطقره        

گرردد كره دو روش   رو مشراهده مری   متفاوت باشد از ایرن 

فیزیوگرافیکی و ژئومرفولروژیکی نترایج ترا حردود زیرادی      

الرذكر در برر   فروق های اراضری  متفاوت را در مورد پوشش

ین وجود هرر دو روش بیشرترین دقر  را در    اند با اداشته

-Ast mor -بینی تیپ اراضی جنگیری تنرک و تیرپ    پیش

Aca fes-Aca brac بینرری دو تیررپ مرتعرری و در پرریش 

Ast adc  وPer grass جرداول   دق  بسیار پایینی داشتند(

 ( 5و 4

شرود در  مری های این تحقیق توهریه  یافتهبا توجه به 

مشرابه از روش سرنجش از   تعیین پوشش گیراهی اراضری   

های سنتی استفاده گرردد زیررا نترایج    دوری بیش از روش

جاهت از آن به شرط درستی تجزیه و تحییرت اطالعرات و   

كننده و مطیروب  امیدواراستخراج اطالعات تا حدود زیادی 

 اس  
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