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Περίληψη 

 
Η Ελληνική γεωργία είναι ένας τοµέας παραγωγής που συνέβαλλε αποφασιστικά στην 
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της κοινωνικής 
συνοχής και απέτρεψε µέρος του πληθυσµού από την τάση µετακίνησης προς τα αστικά 
κέντρα κατά τις δεκαετίες του 1960-1970. Σήµερα εξακολουθεί να απασχολεί µεγάλο µέρος 
του πληθυσµού και να συµβάλλει στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν µε ποσοστό της τάξης 
του 8%.  
Τα κυριότερα προβλήµατα της Ελληνικής γεωργίας είναι κυρίως ο µεγάλος αριθµός µικρών 
και πολυτεµαχισµένων γεωργικών εκµεταλλεύσεων, το µικρό ποσοστό αρδευόµενης γης και 
το µεγάλο ποσοστό οικονοµικά ενεργών ατόµων που ασχολούνται µε αυτή. Για το λόγο 
αυτό ένα σύστηµα χαρτογράφησης και συστηµατικής παρακολούθησης των γεωργικών 
εκτάσεων ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα στην παραγωγή, κρίνεται όλο και πιο 
επιβεβληµένο. Συγκεκριµένα η φωτοερµηνεία και η τηλεπισκόπηση σε συνδυασµό µε την 
ολοκλήρωση των δυνατοτήτων των µεθόδων και τεχνικών τους σε περιβάλλον Συστηµάτων 
Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) µπορούν να συµβάλλουν καθοριστικά στην αγροτική 
ανάπτυξη.  
Η εργασία αυτή έχει στόχο να διερευνήσει τις δυνατότητες που έχει ο τηλεπισκοπικός 
δέκτης του δορυφόρου Ikonos 2 για την ταξινόµηση εδαφών, µε τη διαδικασία της µη 
επιβλεπόµενης ταξινόµησης, σε περιοχές µε έντονο ανάγλυφο, που είναι συχνές στον 
Ελλαδικό χώρο και µε κυρίαρχη καλλιέργεια την Ελιά. Το γεγονός ότι η ελιά είναι κυρίαρχη 
καλλιέργεια διευκολύνει την χρήση στοιχείων της Ε.Σ.Υ.Ε. ώστε να διευκολυνθεί η 
διάκριση των ταξινοµηµένων εκτάσεων.  Επίσης γίνεται µια προσπάθεια να καθοριστεί 
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ποσοτικά η σχέση µιας σειράς παραµέτρων όπως το υψόµετρο, ο προσανατολισµός και η 
κλίση του εδάφους, µε τις κατηγορίες χρήσεων γης στην περιοχή µελέτης. Έτσι οι 
παράµετροι αυτοί µπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για την αντιστοίχηση των τάξεων της 
ταξινόµησης µε τις κατηγορίες αυτές. 
Για την έρευνα µας χρησιµοποιήθηκε ως περιοχή µελέτης, η έκταση που ορίζεται διοικητικά 
από το δήµο Μελιτειέων του νησιού της Κέρκυρας. Είναι ένας από τους 12 δήµους του 
νησιού και βρίσκεται στο νότιο του τµήµα. Έχει έκταση 76,2 τετραγωνικά χιλιόµετρα, 
καταλαµβάνει δηλαδή το 12,9% της έκτασης του νησιού και ο πραγµατικός πληθυσµός του 
το 2001 ήταν 6.690 κάτοικοι.  
Μετά την γεωµετρική διόρθωση της απεικόνισης και την εφαρµογή ενός φίλτρου µέσου 
όρου χαµηλών συχνοτήτων µεγέθους 3x3 εικονοστοιχείων (average 3x3), έγινε µη 
επιβλεπόµενη ταξινόµηση µε τον αλγόριθµο ISOCLASS σε 10 τάξεις.  
Για να εκτιµηθεί η ακρίβεια της ταξινόµησης διενεργήθηκε µια σειρά επιγείων ελέγχων σε 
όλο το νησί της Κέρκυρας. Οι επίγειοι έλεγχοι έγιναν την περίοδο Απριλίου 2002 και 
κατέταξαν την περιοχή µελέτης σε 8 γενικές κατηγορίες. Αυτές ήταν η θάλασσα, αστικές 
περιοχές, χορτολίβαδα, αµµώδεις εκτάσεις, γυµνό έδαφος, µακί, ελαιώνες και αραιή 
βλάστηση. 
Η σύγκριση µε τις κατηγορίες επιγείων ελέγχων έδωσε τα εξής ποσοστά ακρίβειας: Για τη 
«Θάλασσα» 100%, για την κατηγορία «Χορτολίβαδα» 76,9%, για την «Αραιή βλάστηση» 
78,1%, για το «Γυµνό έδαφος» 72,8%, για τη «Άµµο» 94,9% και για το «Αστικό» 57,6%. Οι 
κατηγορίες που µας ενδιαφέρουν περισσότερο, οι «Ελαιώνες» και τα «Μακί» 
ταξινοµήθηκαν σε µια τάξη σε ποσοστό 96.3% (61% τα µακί και 35,3% οι ελαιώνες). Το 
ποσοστό είναι αρκετά υψηλό, αρκεί να µπορέσουµε να διαχωρίσουµε τις δύο κατηγορίες. Ο 
λόγος που ο αλγόριθµος κατατάσσει τα εικονοστοιχεία που αντιστοιχούν σε ελαιώνες και 
µακί σε µια φασµατική οµάδα είναι ότι οι φασµατικές τους υπογραφές είναι πολύ κοντά. Τα 
µακί αποτελούνται από πυκνές εκτάσεις  σκληροφυλλικής βλάστησης, κυρίως από σχοίνο, 
αγριελιά, µυρτιά και φιλύκι. Η δοµή των φύλλων της βλάστησης αυτής είναι πολύ κοντά 
στη δοµή του φύλλου της ελιάς. Έτσι ακόµα και το κανάλι 4 (εγγύς υπέρυθρο) το οποίο 
ανιχνεύει διαφορές στη δοµή του φύλλου δεν µπορεί να διαχωρίσει τους ελαιώνες από τα 
µακί. 
Προσπαθώντας να διαχωρίσουµε τις κατηγορίες ελαιώνες και µακί, έγιναν διαδοχικές µη 
επιβλεπόµενες ταξινοµήσεις µε αλλαγές στις ρυθµίσεις της ταξινόµησης όπως η ελάχιστη 
απόσταση µεταξύ των τάξεων και το µέγιστο εκατοστιαίο ποσοστό εικονοστοιχείων σε κάθε 
τάξη και η χρήση 3 από τα 4 κανάλια της απεικόνισης. Σε όλες τις περιπτώσεις τα 
αποτελέσµατα ήταν απογοητευτικά.  
Στη συνέχεια έγινε ανάλυση σε κύριες συνιστώσες. Οι κύριες συνιστώσες 1, 2 και 3 
δείχνουν παρόµοιες ψηφιακές τιµές για τις κατηγορίες ελαιώνες και µακί. Στην 4η κύρια 
συνιστώσα όµως υπάρχει µια διαφορά στις ψηφιακές τιµές, ικανή να διαχωρίσει τις εκτάσεις 
που µας ενδιαφέρουν (ελαιώνες και µακί). 
Μια πρώτη προσέγγιση ήταν να γίνει ταξινόµηση χρησιµοποιώντας ως κανάλια τις 4 κύριες 
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συνιστώσες. Τα αποτελέσµατα όµως δεν είναι ικανοποιητικά. Η επόµενη σκέψη ήταν να 
χρησιµοποιηθεί  η 4η κύρια συνιστώσα σε µια ψηφιακή απεικόνιση που παρουσιάζει µόνο 
τις εκτάσεις των ελαιώνων και µακί. Έτσι λοιπόν µε τη βοήθεια µάσκας τα εικονοστοιχεία 
που απαρτίζουν την δεύτερη τάξη της πρώτης µη επιβλεπόµενης ταξινόµησης (και 
αντιστοιχούν στις εκτάσεις ελαιώνων και µακί) διαχωρίστηκαν σχηµατίζοντας µια νέα 
απεικόνιση. Στη συνέχεια χρησιµοποιώντας την 4η κύρια συνιστώσα και µε τη βοήθεια του 
ιστογράµµατος που πλέον παρουσίαζε µια κατανοµή δύο κορυφών, επιλέχθηκε αυτή η 
ψηφιακή τιµή που διαχωρίζει καλύτερα τις δυο κατηγορίες και ταξινοµούνται τα 
εικονοστοιχεία που βρίσκονται εκατέρωθεν της τιµής αυτής σε δύο κατηγορίες. Οι δυο 
κατηγορίες αυτές παίρνουν τη θέση της φασµατικής οµάδας (από την οποία προήλθαν) της 
πρώτης µη επιβλεπόµενης ταξινόµησης. Έχουµε έτσι την τελική ταξινόµηση µε διακριτές 
πλέον κατηγορίες ελαιώνων και µακί. 
Τα ποσοστά ακρίβειας της τελικής ταξινόµησης αφού έγινε εφαρµογή ενός φίλτρου 
στατιστικού µέσου, είναι 95,9% για τα µακί και 83,8% για τους ελαιώνες. Τα ποσοστά 
ακρίβειας είναι υψηλά για µια µη επιβλεπόµενη ταξινόµηση και δείχνουν ότι οι κατηγορίες 
επιγείων ελέγχων αντιστοιχούν σε αντιπροσωπευτικές κατηγορίες της περιοχής µελέτης.  
Στη συνέχεια συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα της τελικής ταξινόµησης µε τα στοιχεία της 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για να διερευνηθεί το πόσο συµφωνούν µεταξύ τους. Το 
ζητούµενο είναι να διερευνήσουµε, αν µπορούµε να αντιστοιχίσουµε σε εκτάσεις µε 
µονοκαλλιέργεια (όπως η ελιά στην περίπτωση που εξετάζουµε) την τάξη της ταξινόµησης 
µε αντίστοιχο µέγεθος. Η σύγκριση έγινε σε εκτάσεις επιπέδου κοινότητας και τα 
αποτελέσµατα ήταν αρκετά κοντά. Σε 6 από τις 9 κοινότητες οι διαφορές στις εκτάσεις των 
ελαιώνων ήταν από 1,9% έως 9,1%, ενώ σε 3 κοινότητες βρέθηκαν µεγαλύτερες διαφορές 
που ήταν από 23,4% έως 33,5%. 
Χωρικά στοιχεία που επηρεάζουν τις καλλιέργειες όπως το υψόµετρο, η κλίση του εδάφους 
και  ο προσανατολισµός των κλίσεων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο 
αναγνώρισης των κατηγοριών µιας µη επιβλεπόµενης ταξινόµησης. Με τη βοήθεια του 
λογισµικού Arc-view χρησιµοποιήθηκαν τα παραπάνω χαρακτηριστικά στη µη 
επιβλεπόµενη ταξινόµηση της περιοχής µελέτης. Σχετικά µε το υψόµετρο, τα αποτελέσµατα 
δείχνουν ότι οι εκτάσεις των µακί αυξάνονται µε την αύξηση του υψοµέτρου, οι ελαιώνες 
παρουσιάζουν µια τάση µείωσης µε την αύξηση του υψοµέτρου, παρουσιάζοντας την 
µεγαλύτερη κατανοµή τους στις υψοµετρικές ζώνες 0-200 και 200-320 µέτρα. Επίσης όσο 
µεγαλύτερη είναι η κλίση τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να υπάρχουν εκτάσεις µακί. 
Συγκεκριµένα σε κλίση µεγαλύτερη από 30° η ταξινόµηση δείχνει ότι οι εκτάσεις µακί 
αντιπροσωπεύουν το 66% του συνόλου των τάξεων, ακολουθούν οι εκτάσεις ελαιώνων µε 
22% και στη συνέχεια οι άλλες τάξεις της ταξινόµησης. Αντίθετα ο προσανατολισµός των 
χρήσεων γης δεν έδωσε ξεκάθαρα αποτελέσµατα εκτός από µια ελαφρά επικράτηση των 
µακί σε εδάφη µε βόρειο προσανατολισµό. Η µεθοδολογία εφαρµόστηκε σε ένα γειτονικό 
δήµο, τον δήµο Αχιλλείων, για να εξεταστεί για άλλη µια φορά η ακρίβεια της παραπάνω 
προσέγγισης και τα αποτελέσµατα ήταν συγκρίσιµα και αρκετά αποδοτικά στον 
χαρακτηρισµό των τάξεων της ταξινόµησης µε κατηγορίες χρήσεων γης. 
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