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 .1کارشناسی ارشد رشتۀ مهندسی منابع طبیعی ،ارزیابی و آمایش سرزمین ،کارشناس مؤسسۀ تحقیقات آب ،پژوهشکدۀ
مطالعات و تحقیقات منابع آب ،تهران
 .2دانشیار گروه محیط زیست ،دانشکدۀ علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
 .3استاد گروه محیط زیست ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
(تاریخ دریافت 1331/11/11؛ تاریخ تصویب )1333/13/13

چکیده
بررسی آبهای سطحی و تعیین گسترش مکانی آنها اهمیت زیادی برای درک چرخۀ هیدرولوژی و مددیریت مندابع آب دارد.
در حال حاضر ،سنجش از دور به رویکردی متداول در پایش منابع آب سطحی تبدیل شده است .هدف اصلی تحقیق حاضدر،
تعیین بهترین شاخص ماهوارهای برای استخراج مساحت تاالب زریبار با استفاده از تصداویر مداهوارهای  Landsat5,7,8اسدت.
مساحت تاالب با استفاده از روش طبقهبندی نظارتشده حداکثر احتمال بین سالهای  1311تا  1331محاسبه و این روش بده
عنوان روش مبنا در تعیین بهترین شاخص در نظر گرفته شده است .شاخصهدای

AWEI ،SWI ،MNDWI ،NDWI ،NDVI

و  WRIبه عنوان متداولترین شاخصها در تعیین پهنههای آبی مقایسه شدهاند که مقدادیر هریدا از شداخصهدا در تصداویر
گرفتهشده محاسبه شده و مقادیر آستانۀ شاخصها در هر تصویر تعیین و در نهایت ،با استفاده از روش مبنا صحتسنجی شدده
است .در این میان ،شاخصهای  MNDWIو AWEIو  SWIدر مقایسه با روش مبنا با مقادیر همبستگی بهترتیب معدادل ،1/61
 1/61و  1/67و  RMSEبهترتیب برای هر شاخص معادل  111/31 ،111/11و 113/11هکتار و همچنین مقادیر خطدای

MAE

معادل  37/21 ،17/13و  16/31هکتار ،بهترین شاخصها در تعیین مساحت تاالب هستند .استفاده از شاخصهای تعیدینشدده
با توجه به سهولت و سرعت انجام محاسبات ،امکان ایجاد سری زمانی تغییرات مساحت تاالب به منظور مددیریت بهیندۀ ایدن
پهنۀ آبی را فراهم میآورد.
کلیدواژگان :پهنۀ آبی ،تاالب زریبار ،روش طبقهبندی نظارتشده ،شاخص ماهوارهای ،ماهوارۀ لندست.

 نویسندۀ مسئول

Email: F.javadi@wri.ac.ir
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مقدمه
تاالبها در میان اکوسیستمهای طبیعي باا توها با تناو
زیستي زیادی ک دارند ،مهماند .تااالبهاا ملکرا د ارزش
زیس ا محیطااي زیااادی دارنااد زیسااتهام مناساابي ب ا ای
گون های گیاهي فون هساتند .هلچنای  ،خاصای ااار
آب ،تنو زیستي،کاهش سای تنظایم آلاودگي
زمی
تأمی آب ب ای اکوسیستم را دارناد .در دها هاای اخیا باا
گ مایش ههاني زمی افزایش آثار ر ب راد فعالیا هاای
انساني تغیی ات ر دخان ها ،آب اادن یچچاالهاا دیها
تغیی ات مراني زماني ،کاهش سطح تاالبها دیه منااب
آب سطحي بیشت نلایان ادم اس  .ب رسي ر ناد تغییا ات
مراني زماني پهن های آبي ب مادی ی صاحیح اظا ا
ای اکوسیستمهای ارزالند ،تأثی زیادی دارد اظا ا از
ای مناب ارزاالند مساتکز پاایش نظاارت با تغییا ات
گذات  ،ااال آینادم اسا  .در میاان ر شهاای م ساو ،
پایش پهن های آبي باا اساتظادم از ترنیا هاای سان ش از
د ر ،1ب منوان ابزاری معتب ب ای نظارت ب تاالبها اناخت
ادم اس  .سن ش از د ر نساب با ر شهاای سانتي در
پهن بندی آبهای ساطحي کاارایي بیشات ی دارد هزینا
کم ،مناب اطالمات قاب امتلاد تولید اطالمات باا ف کاان
دقا
تر ارپذی ی زیاد ،پواش پهنا ر لحظ ای ،سا م
از هلک مزایای استظادم از ای ر ش اس .
ر یر دهای متظا تي با ای اساتچ ا پهنا هاای آباي از
تصا ی چندباندی ب منوان ی بچش مهم از چ خ آب ک ۀ
زمی  ،گست ش پیدا ک دم اس ک از آن هلک ميتاوان با
ر شهای ت باندی ،طبق بندی نظاارتنشادم ،طبقا بنادی
نظارتادم ااخصها ااارم ک د .از میان تلا ای ر شها،
ترنی های طبق بندی استظادمادم ب ای استچ ا پهن های
آبي در مقایس با ر شهای ت باندی دقا بیشات ی دارناد
[ ]1ب طور گسات دمای در پهنا بنادی گسات مهاای آباي
استظادم مياوند .استظادم از ااخصهای ماهوارمای آب نیاز
نومي ر ش قاب امتلاد اس  ،زی ا ر اي کارب د سا  ،ماثث
با هزین کم محاساباتي اسا  .از آن اا کا بسایاری از ایا
ر شها در سن ش از د ر با ای اناساایي پهنا هاای آباي
استظادم مياوند طبق بندیهای متظا تي از پهن های آباي
تولید ميکنند ،باید ای ر شها ،مورد سن ش قا ار گی ناد.

1. Remote Sensing

ب ای منظور در مطالع ااض کارایي ااخصهای آبي ب ای
اساتچ ا پهنا آباي تااالب زریباار ارزیاابي تحکیا ااد.
استظادم از ااخص از نظ سا م محاسابات دقا با ای
تحکی پاایش پهنا هاای آباي ،ر ااي مناسام محساوب
مياود .هدف اصکي مطالعا ااضا  ،تعیای مناسامتا ی
ااخصهای ماهوارمای در استچ ا مساا پهن آبي تاالب
زریبار اس  .بنااب ای  ،ساعي اادم اسا تاا مناسامتا ی
ااخصها با کلت ی میزان خطای محاسابات در پهنا آباي
تاالب زریبار اناساایي اادم صاح سان ي ااوند .با ای
مقایس ااخصها ر ش طبقا بنادی نظاارتاادم ااداک
ااتلال ب منوان ر ش م ه در تعیی مسااا تااالب در
ر ند تغیی ات پهن آباي تااالب طاي
نظ گ فت ادم اس
د رۀ آماری  11سال ( 1831تا  )1831اساتچ ا اادم باا
ر ند تغیی ات بارش منطق مقایس ادم اس .
ااخصهای مچتکف آب در چند ده اخی ارائ ادماند
[WRI SWI ،AWEI ،MNDWI ،NDWI ،NDVI .]2
تعدادی از ااخصهای ب کار گ فت ادم در زمین تحکیا
پهن ها با استظادم از تصا ی ماهوارمای هساتند .هاانریو
در سال  2001ااخص  NDWIرا اصالح ک دم ااخصاي
تح منوان  MNDWI2ارائ ک د [ .]8مزی ای اااخص
نسااب ب ا ااااخص  NDWIای ا اس ا تظری ا مناااط
ساخ سازادم را از پواش گیاهي خاک ب خوبي ان اا
ميدهد .در ااخص اصالحادم ب هاای باناد  NIRاز باناد
 8MIRاستظادم مياود .فیسایا هلرااران ( )2012با ای
استچ ا پهن هاای آباي از تصاا ی مااهوارۀ  Landsat5در
پنج کشور دانلارک ،سوئی  ،اتیوپي ،نیوزیکناد آف یقاای
هنوبي ب منظور ارزیابي ااخص  AWEI2اساتظادم ک دناد
[ .]2پژ هشااه ان یادااادم در محاسااب ایاا ااااخص از
باندهای آبي ،ق مز ماد ن ق مز اساتظادم ک دناد .اااخص
 AWEI shبا ای ااذف نقااطي کا هازء طبقا غیا آب
هستند ،ب کار گ فت مياود .هلچنی  ،در مناط سای
تاری با پیشزمین اه ی نیاز با کاار گ فتا مايااود.
 AWEI nshنیز ااخصي ب ای بهبود  AWEI shارائ اادم
اس ک نقاطي را ک با استظادم از ااخص  AWEIshقاادر
ب ااذف نیسا را باا اساتظادم از ایا اااخص باا دقا

2. Modified Normalized Difference Water Index
3. Middle Inrfa Red
4. Automated Water Extraction Index
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بیشت ی هدا کنیم YANG Haibo, .هلرااران ()2011
ب خي ر شهای استچ ا پهن های آبي اام ااخصهاا
ر شهای طبق بنادی با ای مچازن ساد میاون را باا هام
مقایس ک دند .در مطالع یادادم ای ر شها در مقایس با
نتایج ر ش طبق بندی نظارتادم ب منوان م ه مقایس
ااادند کاا  MNDWI NDWIبهتاا ی ااااخصهااا در
استچ ا اطالمات پهن های آبي هستند [.]1
 Vivek Kumarهلراااران ( )2011ب ا ای اسااتچ ا
تغیی ا ات سااطح آب باای سااالهااای  2002تااا  2012در
منطق بنهکور اق در کشور هند از ااخصهای ماهوارمای
طبق بندی نظارتادم استظادم ک دند .با اساان نتاایج
مطالعاا یادااادم ر ش طبقاا بناادی اااداک ااتلااال
ااخصهای  WRI MNDWIدق بیشت ی دااتند [.]1
 Yan Zhouهلرااران ( )2012با ای اوضا Poyang
تعدادی ااخص ک ب طور گست دم ب ای استچ ا پهن های
آبااي اسااتظادم مااياااوند را در تصااا ی مچتکااف ماااهوارمای،
مقایس ک دند .ب اسان مطالع یادادم الهوریتمهای مبتني
ب اااخص  NDWIاساتچ ا اادم از تصاا ی Landsat 8
 Sentinel-2بهتاا ی نتااایج را دااااتند [Avinash .]2
هلراران ( )2013از ااخص  NDWIتصا ی لندس با ای
استچ ا پهن های آبي اوض ک یشانا اساتظادم ک دناد .با
اسان مطالع یادادم ااخص  NDWIبا ای تعیای ساطح
پهن های آبي اوض یادادم مناسم بودم اس [.]3
گلشادزایي ( )1832اااخصهاای ،2NDWIF ،1SWI
 AWEI ،8EWIت کیبي را ب ای اناسایي پهن هاای آباي
ب رسي مقایس ک دم اس  .ای ااخصها با ای دریاچا
چیته  ،تاالب هامون میانرالا محاساب اادم اسا  .باا
توهاا باا میاازان دقاا ککااي میاازان خطااای کاپااای
محاسب ادم ب ای ها سا محاد دۀ مطالعااتي ،اااخص
SWIدارای بهت ی ملکر د از نظ دق پ دازش بودم اس .
در محاسب ایا اااخص از  1باناد م ئاي مااد ن ق ماز
تصا ی  Landsat 1 3استظادم ادم اس [ .]3خسا یان
هلراران ( )1831از  1ااخص مااهوارمای با ای ارزیاابي
تغیی ات سطح دریاچ پ یشاان بای ساالهاای  1333تاا
 2002اسااتظادم ک دنااد .ای ا ااااخصهااا اااام ،NDMI

1. Surface Wetness Index
2. Normalized Difference Water Index of McFeeters
3. Extraction Water Index

549

 NDVI ,MNDWI ,AWEI SAVI ،NDWIميادند .باا
توه ب نتایج ب دس آمدم در ای مطالعاات اااخصهاای
 NDWI NDVIبهت ی نتایج را داات اند [ .]10ب اسان
م لوم مطالعات ان ا ادم ب ای با کاارگی ی سان ش از
د ر ب منظور تعیی مساا پهنا هاای آباي ،اساتظادم از
ااخصهای ماهوارمای ميتواند ب منوان ر ااي دقیا باا
س م زیاد محاسبات ب کار ر د .هلانطور ک از م لوم
نتایج ب دس آمدم ب ميآید ،ااخصهای مچتکف در مناط
متظا ت با توه ب ضعی پهن آبي مطالع ادم کاارایي
متظااا تي از خااود نشااان ماايدهنااد .بناااب ای  ،بایااد ب ا ای
گساات مهااای آبااي مچتکااف بااا توه ا ب ا ا ا ای آنهااا،
مناسمت ی ااخصها ب طور خاص تعیی اوند.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

در فاصاک 8
دریاچ زریبار با اد د  2هزار هرتار مساا
کیکومت ی غ ب اه م یوان ،در استان ک دستان اق اادم
از مرانهای دیدني گ داه ی ای استان اس  .دریاچا
زریبااار در طااول هغ افیااایي ' 21°3ماا ج هغ افیااایي
' 81°82ارتظا  1231متا ی از ساطح دریاا قا ار گ فتا
اس  .طول تاالب  1کیکومت م ج آن  1/1کیکومت اسا .
ا اام تق یبااي آب دریاچ ا اااد د  21میکیااون مت مرعاام
ب آ رد ادم اس  .ای دریاچ در محد دۀ مطالعااتي م یاوان
اق در اوض اصکي ما زی غا ب باا کاد  2103قا ار دارد.
محد دۀ مطالعاتي م یوان باا ساع  232/20کیکومت م با
ک  110/10کیکومت م ب آن دا ب هل ام تاالب زریباار
نیزارهاااای اطاا اف آن باااودم  832/20کیکومت م باا آن
ارتظامات منطق را اام مايااود .محای اوضا معاادل
 112/2کیکومت ایم متوس اوض  ،معادل  22/2درصاد
اس  .اداک ارتظا اوضا  ،معاادل  218/1متا ااداق
ارتظا آن ،معادل  112/1مت اس [.]11
روش تحقیق
ب ای تعیی مناسمت ی ااخصهای مااهوارمای در اساتچ ا
مساا پهن آبي تاالب زریبار مطاب اار  2م ااا ییا
طي ادم اس  .در گا نچس  ،اقدا ب انتچاب اخذ تصاا ی
اد .بی سالهای  1831تا  1831السي معادل با  2001تاا
 2011میالدی ،تصا ی ماهوارۀ لندس انتچااب ااد .پا از
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ان ا پیشپ دازشهای معلول ک در ادام ا ح دادم خواهاد
اد ،پ دازش ر ی تصا ی در د بچش اساتچ ا مسااا باا
اسااتظادم از ر ش طبقاا بناادی اااداک ااتلااال اهاا ای
ااخصها ر ی تصا ی ان ا اد .ب منظور نشان دادن میازان
صح دق ااخصها ،از خطای هذر میاانهی م بعاات یاا
خطای هذر میانهی م ب ها )(RMSEک تظا ت میاان مقادار
پیشبینيادم توس مدل یا ب آ ردگ آمااری مقادار اقعاي
اس ب ای مقایس خطاهاای پایشبیناياادم توسا یا
م لوما دادم ،اسااتظادم اااد .هلچناای  ،از میاانهی خطااای
مطک ) (MAEک اندازمگی ی تظا ت بای د متغیا پیوسات

اس با ای مقایسا یا ر ش انادازمگیا ی باا یا ر ش
هایهزی اندازمگی ی استظادم مياود ض یم هلبستهي کا
ب ای تعیی نو دره رابط ی متغی کلي با متغیا کلاي
دیه ب ا کااار مااير د ،اسااتظادم ااادم اس ا  .بناااب ای  ،ابتاادا
پیشپ دازش تصا ی ماهوارۀ لندس ان ا گ فت در م اکا
بعدی ،ر ش طبق بنادی نظاارتاادم ااداک ااتلاال ر ی
تصا ی املاال اادم اسا  .در گاا بعادی ،اااخصهاا ر ی
تصا ی  Landsat5,7,8با تظری مراني  80مت املال اادم
مساا استچ ا ادم توس ااخصها در تصا ی مچتکاف باا
ر ش مبنا مقایس صح سن ي ادم اس .

شکل  .9موقعیت تاالب زريبار

شکل  .2نمودار مراحل انجام تحقیق
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جدول  .9تاريخ اخذ تصاوير استفادهشده
Resoulotion

تاريخ

Sensor

30m

1832/01/20
1832/10/23
1838/01/22
1838/11/13
1832/08/22
1832/02/03
1832/01/21
1831/02/21
1831/02/12
1831/02/23
1831/01/03

OLI

تصاوير گرفتهشده

تصا ی ماهوارۀ  8 Landsatسان ندۀ  OLIمااهوارمهاای
 Landsat 5,7سن ندۀ  TM ,ETMاز سال  2001تا 2011
استظادم ادم اس  .سعي ادم اس تصا ی استظادمادم در
د رۀ زماني مطالع ااض ب ای ه سال در فصول کمآباي
پ آبي انتچاب اوند (تصا ی سالهای  2012 2003ایا
ساان ندم قاباا اسااتظادم نیسااتند) تاااریی اخااذ تصااا ی
استظادمادم در هد ل  1ارائ ادماند.
شاخصهای ماهوارهای

در مطالع ااض  1ااخص م سو در مطالعات ان ا اادم
در استچ ا پهنا هاای آباي ،در محاد دۀ دریاچا زریباار
مقایس ادماند ،ای ااخصها ب ا ح یی هستند:
9

شاخص نرمالشدۀ تفاوت پوشش گیاهي NDVI

از ااخص پواش گیاهي ب ای تشچیص سالمتي ،اادابي
هلچنی ت اکم پواش گیاهي استظادم مايااود .اااخص
پواش گیاهي ب ای نلایش تودۀ ایاتي (بیومان) پوااش
گیاهي ،ااخص ساطح با  ،تولیادات گیااهي تظریا
پواش گیاهي بسیار مناسم ب کار ماير د .هلچنای  ،در
ارتباط با مسائ م تب با پوااش گیااهي از ایا اااخص
استظادم مياود در تحکی ها اندازمگی یهاای سان ش

Satelite

Landsat8

1831/2/81
1831/1/11
1831/02/12
1831/08/02
1831/01/02
1831/01/20
1831/01/01
1833/01/03
1833/01/21
1833/11/08
1833/03/11
1833/08/18
1833/10/08
1830/01/22
1830/02/80
1830/01/81

TM/ETM

Landsat 7,5

از د ر ارزیابي هود داات یاا ندااات پوااش گیااهي
ی منطق کارب د دارد .ای ااخص هلانطاور کا از ناا
آن پیداس  ،مقادی ن مال دارد ،یعناي دارای قادر مطکقاي
مقادار آن بای ][-1 , +1
مسا ی یا کلت از ی اسا
اس [ .]12ای ااخص گیاهي از مع فت ی  ،سادمتا ی
کارب دیت ی ااخصهای گیاهي اناخت ادم تاا کناون
اس  .ف مول ای ااخص مبارت اس از (رابط :)1
()1

) NDVI  ( NIR  RED ) /( NIR  RED

شاخص آب تفاضلي نرمالشده

2

NDWI

ااخصي ب ای استچ ا پهن های آبي در تصا ی ماهوارمای
ک از د باند  NIR8 GREENب ای محاساب آن اساتظادم
مياود .مقادی محاسب ادم ب ای پهن های آبي بزر ت از
صظ هستند از رابط  2محاسب مياوند [.]18
()2

)NDWI  (GREEN  NIR) /(GREEN  NIR

شاخص اصالحي آب تفاضلي نرمالشده

4

MNDWI

ااخص  NDWIاصاالحاادم اسا  .مزیا آن نساب با
ااخص  NDWIای اس ک منااط سااخ سازاادم را

Index
)1. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI

تاريخ

Sensor

Satelite

)2. Normalized Difference Water Index (NDWI
3. Near Infra-Red
4. Modified Normalized Difference water
)(MNDWI
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ب خوبي از پواش گیاهي خاک تظری ميکناد .در ایا
1
ااااخص اصااالحااادم ب ا هااای بانااد  NIRاز بانااد MIR
استظادم مياود (رابط .]8[ )8
()8

)MNDWI  (GREEN  MIR) / (GREEN  MIR

شاخص اتوماتیک جداسازی آب

ااخص رطوب سطح بیشت ی مقادی ب ای پهن های آباي
کلت ی مقادی ب ای زمی های خش  ،صچ مای ،باای
اني را دارد .ای ااخص مناط را ب د کالن آب غی
آب تقسیم ميکند [.]12

2

)(AWEI

SWI  (0.2626* BLUE)  (0.0926* RED) 

کارب د اصکي ای ااخص ،هداسازی پیرس های آب غی
آب از یرادیه بااا اسااتظادم از تظاضا باناادها اسااتظادم از
ض ایم مچتکف اسا  .از پانج باناد با ای هداساازی آب
سای سطوح تیا م اساتظادم اادم اسا  .ایا اااخص با
هداسازی پیرس های آباي از ساای پیرسا هاای تاریا
هلانند سای مناط ساخ سازادم استوار اس  .مقادی
بیش از صظ  ،آب باودم مقاادی کلتا از صاظ  ،غیا آب
هستند (رابط .]2[ )2
()2

شاخص رطوبت سطح

9

SWI

AWEI  4*(GREEN  MIR) 
)(0.25* NIR  2.75*SWIR

()1

(0.0656* NIR)  (0.2141*GREEN) 
)(0.7629* MIR)  (0.5388*SWIR
4

شاخص نسبي آب WRI

ای ااخص نسب ک بازتابش بانادهای ق ماز سابز با
باندهای ماد ن ق مز میاني نزدی اس  .مقادی بزر تا
از ی  ،آب هستند (رابط .]11[ )1
()1

)WRI  (GREEN  RED ) /( NIR  MIR

در هد ل  2ر ش محاسب ه ی از ااخصهاا ااد
آستان استاندارد ه ی از ااخصها در تعیای پهنا هاای
آبي آمدم اس .

جدول  .2روش محاسبه و حد آستانۀ استاندارد شاخصها

)𝑅𝐼𝑁 𝑁𝐷𝑊𝐼 = (𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑁𝐼𝑅)/(𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 +

NDWI
SWI

𝐵𝐿𝑈𝐸 ∗ 0.2626 + 𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 ∗ 0.2141
+ 𝑅𝐸𝐷 ∗ 0.0926 + 𝑁𝐼𝑅 ∗ −0.0656
+ 𝑀𝐼𝑅 ∗ −0.7629 + 𝑆𝑊𝐼𝑅 ∗ −0.5388

= 𝐼𝑊𝑆

)𝑅𝐼𝑀 𝑀𝑁𝐷𝑊𝐼 = (𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑀𝐼𝑅)/(𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 +

MNDWI
WRI

)𝑅𝐼𝑀 𝑊𝑅𝐼 = (𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝑅𝑒𝑑)/(𝑁𝐼𝑅 +

NDVI

)𝑑𝑒𝑅 𝑁𝐷𝑉𝐼 = (𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑)/(𝑁𝐼𝑅 +

AWEI

𝐴𝑊𝐸𝐼 = 4 ∗ 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑀𝑖𝑟 − (0.25 ∗ 𝑁𝐼𝑅 + 2.75
)𝑅𝐼𝑊𝑆 ∗




تصا ی خا مااهوارمای ،معلاوالا انحا افهاایي نساب با
پکتظ  ،سنساور ،هاو زمای دارناد ایا انحا افهاا
هاب هایيها باید قب از پ دازش تهی خ هي از تصا ی ،
اصالح اوند .ب دلی تظا ت در یژگي سن ندمها ،اا ای
هوی ،زا ی خوراید زا ی مشاهدۀ سنسور ،دستیابي با
سازگاری رادیومت ی در میان م لوم دادمهای سن ش از
د ر مشر اسا [ .]11ایا مواما سابم با ز خطاای

رادیومت یري ميااود .ایا خطاهاا با د دسات تقسایم
مياوند ،یري خطاهاای دساتهاهي کا با اثا نقاص در
سن ندم یا ایستهام گی ندم ب هاود مايآیناد دیها ی،
خطاهای اتلسظ ی ک ب اث فع انظعااالت فوتاونهاا
توس مولرولها یرات معک گ د غبار در اتلسظ زمای
ای اد مياوند .ب ای اینر م لوم دادمهای مچتکف ،قاب
مقایس با هم بااند ،ب املاال تصاحیح رادیومت یا ر ی
آنان نیاز اس [ .]12تصحیحات رادیومت ی سابم بهباود

1. Middle InfraRed
2. Automated Water Extraction Index

3. Surface wetness index
4. Water Ratio Index

پردازش تصاوير و ارزيابي شاخص

جوادی و همکاران :ارزيابي شاخصهای کمي ماهوارهای در تعیین سطح پهنههای آبي با استفاده از ...

کیظی رادیاومت ی تصاا ی  ،افازایش ضاوح در نتی ا ،
افزایش اطالمات قاب استچ ا از تصا ی مياوند.
ب نسب ک مقدار ناوری کا از یا ساطح انعراان
یافت اس  ،ب بچشاي از مقادار ناور تابیادماادم ر ی آن
سطح ،بازتابندگي 1گظت مياود .ب بیان دیها  ،بچشاي از
ک ان ی تابیدمادم ر ی سطح اس ک مانعر اادم
مقدار آن با توه ب توزی طول مو تابشي ،متظا ت اس .
بازتابندگي از سطح ی هسم ،در اق بیانه اث بچشاي آن
هسم ،در انعران ان ی تابشي اس  .تبدی مقادار ماددی
تصا ی ماهوارمای ب دره بازتابنادگي ،یراي از ر شهاای
تصحیح رادیومت یري تصا ی اسا کا طاي ایا م اکا ،
مقادی مددی تصا ی ماهوارمای ب مددهای بای صاظ تاا
ی تبدی ميااوند .در صاورتي کا پارامت هاای ضا یم
هاب ا هااایي 2افاازایش 8مقاادار تااابش خوراااید ،ارتظااا
خورااید زمااان اخااذ تصااوی در متادیتااا موهااود بااااد،
دست سي ب ای مقدار مددی بازتابندگي امرانپذی اسا .
Landsat
مقدار بازتابندگي ب ای ماهوارمهای Landsat 5
 7با استظادم از رابط  2ب دس ميآید.
()2

 L d 2

ESUN  SIN







در ای رابطا  Lλ ،مقادار تابنادگي طیظاي (رادیاان ) در
اااد ) d ،W/(m2 * sr * µmفاصاک زمای تاا خورااید در
ااد ن ومي ESUNλ ،تاابش خورااید در اااد * W/(m2
) θ µmارتظا خورااید با درها اسا  .در گاا نچسا ،
تبدی مقادی مددی تصا ی ب مقاادی بازتابنادگي با مناوان
تصاااحیح رادیومت یا ا تصاااا ی ان اااا پا ا از ان اااا
پیشپ دازش در گا بعدی ،مقادی مسااا تااالب زریباار باا
استظادم از ترنی های متدا ل سن ش از د ری استچ ا اد.
ب ای تعیی مساا گست مهای آبي ،ر شهای مچتکظي
هود دارد ک ر شهای طبق بندی استظادم از اااخصهاا
معلولت ی آنهاس  .از متادا لتا ی ر شهاای اساتچ ا
گست مهای آبي ،طبق بندی نظاارتاادم اسا  .در مطالعا
ااضاا از الهااوریتم طبقاا بناادی اااداک ااتلااال باا ای
اندازمگی ی تغیی در پهن آبي استظادم اد .ر ش طبق بندی
اداک ااتلال ،یري از ر شهای طبق بندی نظارتاادم
1. Reflectance
2. Offset
3. Gain

545

بهت ی الهوی پیشنهادی اس [ .]1دست بندی پیرس هاای
تصا ی ماهوارمای ب ای نلایش یژگيهای پواش یا کاارب ی
زمی را طبق بنادی مايگویناد .در طبقا بنادی تصاوی  ،از
اطالمات بازتابندگي ت ت پیرس ها استظادم مايااود (در
ر شهای پیرس مبناا) .در اقا  ،طبقا بنادی تصاا ی  ،با
معنای ب چسمگاذاری پیرسا هاا باا اساتظادم از اطالماات
معنادار در ههان اقعي اس  .ر شهای طبقا بنادی با د
دست ککي طبق بندی نظارتنشدم 2نظاارتاادم 1تقسایم
مياوند .در ر شهای طبق بندی نظارتادم ک در مطالعا
ااض استظادم ادم اس  ،از نلون هاای آموزااي با مناوان
ککیدی ک نشاندهندۀ اثا طیظاي م باوط با یا مارضا
خاص مد نظ کارب اس  ،ب ای طبق بندی تصا ی استظادم
مياود .ایا ر شهاا ،باا توها با داناش ا لیا کاارب از
کالنهای پواش سطح زمای تحکیا هاای آمااری ایا
کالنها ،ر ی تصا ی چندباندی اه ا مايااوند .ر شهاای
طبق بندی فق ب اطالمات طیظي تصا ی بستهي دارد باا
ارزش نوری ه پیرس در ارتباط اس  .ب ای ان ا ای ناو
طبق ا بناادی ،ابتاادا ب ا پیرس ا هااای آموزا اي یااا هلااان
پیرس های معکو نیاز اس  .ای پیرس ها ،ب ای ه کاالن
باید ب طور هداگان تع یف اوند .در ای ر ش طبق بنادی،
نلون های آموزاي باید ب اسان محد دمهای مراني هلها
تعیاای اااوند (محااد دۀ هلهاا محااد دمای اساا کاا
پیرس های آن فق نشاندهندۀ یري از موارج سطح زمی
بااند مانند خاک ،آب ،پواش گیاهي ،نل  ،اب  ،ساای ) .با
ای ت تیم ک نلون ها ر ی تصا ی فق در محد دۀ هلها
ه کاارب ی انتچااب مايااوند .با دار میاانهی ماات ی
کو اریان کالنها با استظادم از الهوی آموزاي انتچابادم
از نلون های اناخت ادم از ه کاالن خااص ،تچلای زدم
مياود .در ای ر ش با ف ج توزی آماری ن مال ه کاالن
در ه باناد ،ااتلاال تعکا یا پیرسا با یا کاالن،
محاسب مياود .تا زماني ک ی دامن با ای ااتلااالت در
نظ گ فت نشود ،تلا پیرس ها طبق بندی مايااوند .ها
پیرس ب کالسي تعک ميگیا د کا بیشات ی ااتلاال را
دارد .اگ بزر ت ی ااتلال از دامنا ای کا تع یاف اادم،
کوچ ت بااد ،آن پیرس بد ن طبق بندی باقي ميماند.

4. Unsupervised
5. Supervised
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در ن افزار  ،ENVIب ای اه ای ایا ناو طبقا بنادی
ر ی ه پیرس در تصوی رابط  3املال مياود.
1

()3

g (X)  Lnp( w )  2 Ln  i 
i

i

1
) (x  m i ) r  i 1(x  m i
2

در ای رابط  i ،کالنها x ،دادمهای  nبعدی  nتعداد
باندهاس  p(ωi) .ااتلال هود کالن  ωiدر تصوی اسا
ک ای ااتلال ب ای تلا کالنها یرسان در نظا گ فتا
ادم اس ،
| |Σiاد مات ی کو اریان دادمها در کالن Σi-1 ،ωi
 miی کالن خاص اس .
معرون مات ی کو اریان
طبقاا بناادی اااداک ااتلااال ر ی تلااامي تصااا ی
 Landsatاملال اادم مسااا دریاچا با ای ه یا از
تصا ی استچ ا اد .ب اسان مطالعات پیشای ب رساي
ملکر د ای ر ش طبق بندی در استچ ا پهنا هاای آباي
[ ]13 1 ،1ای ر ش ب منوان ر ش م ه با ای تعیای
بهت ی ااخص در مطالعاات ااضا اساتظادم اادم اسا .
اااااخصهاااای ب رساااياااادم ااااام ،NDWI ،NDVI
 WRI AWEI ،SWI ،MNDWIهستند ک با ر ش مبناا
صااح ساان ي ااادمانااد .ای ا ااااخصهااا ب ا ای تصااا ی
ماهوارمای املال ادم با منظاور تعیای میازان صاح
نتااایج باا دساا آماادم ،مقااادی ااااخصهااا بااا مقااادی
استچ ا ادم از ر ش طبق بندی ب منوان ر ش م ها در
ای مطالعات ،مقایس ااد .با ای تعیای میازان صاح
تعیای بهتا ی
دق ه ی از ااخصها در گا نچس
ااخص ب ای تعیی مساا تاالب ،مقادی هاذر میاانهی
م بعااات )RMSE(1میااانهی خطااای مطکاا )MAE)2
مقادی هلبستهي میان ااخصها ر ش م ها تعیای
در نهای مناسمت ی ااخص تعیی اد.
يافتهها
ارزيابي شاخصها

هلانطور ک در ر ش تحقی گظت اد ،ابتدا با استظادم از
ر ش طبق بندی مقادی مساا پهن آبي تاالب در ه ی
از تصا ی تعیای ااد .هلاانطاور کا در بچاش انتچااب
نلون های آموزاي گظت اد ،با توه با اینرا بچشاي از
1. Root-mean-square Error
2. Mean Absolute Error

تاالب ب طور مستقیم تح تأثی ه یانهای فصاکي ر دی
از باااالی تاااالب اس ا  .بناااب ای  ،در انتچاااب نلون ا هااای
آموزاي سعي اد تاا نلونا هاای آموزااي از نقااط دارای
مل کلت ک تح تأثی ه یانهاای فصاکي هساتند نیاز
تح ا منااوان کااالن آب انتچاااب اااوند .در ااار  8ب
نلون ای از نقشا طبقا بنادی تااالب زریباار در آگوسا
 2011نشان دادم ادم اس  .در ار  8تا ی نیز میزان
مساا ب آ ردادم توس ه ی از ااخصها ب ای تصوی
آگوس  2011نشان دادم ادم اس .
ب ای افزایش میزان دق ااخصها ،ساعي اادم اسا
ب ای ه تصوی مقادی اد آستان ااخصها باا اساتظادم از
ر ش هیستوگ ا بص ی تعیی اود تا مقادی ااخصهاا
بهبود یابناد .در گاا بعادی ساعي اادم اسا بهتا ی
نزدی ت ی ااخصها انتچاب صاح سان ي ااوند .در
هااد ل  8مقااادی مساااا باا دساا آماادم از ه یاا از
ااخصها مقادی ب دس آمدم از ر ش طبق بندی تصا ی
ارائ ادم اس  .از میان ااخصهای ماهوارمای با کاررفتا
در مطالع ااض تلامي ااخصهاا با هاز اااخص WRI
نتای ي نزدی ب مقاادی طبقا بنادی نشاان دادماناد .در
خ هيهای ااخص  NDVIپهنا آباي تظریا اادم با
سیک ای ااخص ب مکا پوااش گیااهي موهاود ر ی
سطح دریاچ تا اد دی با پواش گیاهي اطا اف دریاچا
اخااتالط داااات اسا  ،بناااب ای در تظریا پهنا آبااي
پواش گیاهي در انتچاب اد آستان باید با دق بیشات ی
مل اود تا از اخاتالط ایا د پوااش هکاوگی ی ااود.
درخور یادآ ری اس مقاادی آساتان هاای املاالاادم در
فصااول کاامآبااي پ آبااي تاااالب از ر نااد یرساااني پیا ی
ميکنند .هلانطور ک از نلودارهاای اار  2ب مايآیاد،
مقادی ب دس آمدم از تلامي اااخصهاا با هاز اااخص
 WRIاز هلبستهي مناسبي با مقادی ب دس آمدم از ر ش
م ه دارند با توه با کوچا باودن مسااا تااالب،
ميتوان از ای ااخصها ب ای پایش مساتل پهنا تااالب
زریبار استظادم ک د.
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جدول  .9مقادير مساحت تاالب زريبار با استفاده از روش طبقهبندی و شاخصهای ماهوارهای (هکتار)
تاريخ
1831/1/11
1831/2/12
1831/8/2
1831/1/2
1831/1/20
1831/1/1
1833/1/3
1833/1/21
1833/11/8
1833/8/10
1833/1/22
1833/3/11
1833/10/8
1830/2/80
1830/1/81
1832/2/13
1832/1/20
1832/1/1
1832/10/23
1838/1/22
1832/8/22
1832/2/3
1831/1/21
1831/2/23
1831/1/12

طبقهبندی
1121/21
1112/22
1183/3
1222/18
1212/11
1138/21
330/03
1083/11
301/11
1112/2
321/11
308/23
388/12
323/32
332/02
1132/31
1122/02
1133/03
1022/3
1021/22
1121/12
1221/31
332/23
1110/22
331/3

NDVI

NDWI

SWI

AWEI

WRI

MNDWI

321
1281
1823
110
1003
331
312
311
311
302
332
301
332
312
312
333
332
333
318
308
322
331
332
328
318

332
1220
1822
1023
1012
1003
311
331
1011
321
311
333
313
323
331
382
321
311
322
321
1022
311
308
312
301

1802
1113
1188
1212
1213
1121
333
322
382
1001
322
302
310
1011
311
331
380
1021
1012
383
1138
1012
312
321
328

1213
1223
1118
1121
1181
1018
331
312
310
1022
321
308
331
331
323
330
323
330
322
331
1288
1188
311
323
311

1222
1231
1131
1003
1022
333
331
1223
331
311
1111
333
332
312
318
310
333
322
323
1018
1011
331
383
323
323

1120
1221
1122
1132
1212
1111
321
382
312
1083
330
382
311
1022
323
312
318
1083
312
312
1112
1013
322
1012
330
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ب ای صح سن ي مقادی ااخصهای با دسا آمادم
تعیی مناسمتا ی اااخصهاا ،مقاادی MAE RMSE
میزان هلبستهي مقادی آنها در مقایس با ر ش طبق بنادی
ب منوان ر ش م ه تعیی ااد .مقاادی MAE RMSE
میزان هلبستهي ااخصها در هد ل  2ارائ ادم اس  .با
اسان نتاایج با دسا آمادم ،سا اااخص AWEI ،SWI
 MNDWIبا بیشت ی مقادار هلبساتهي با ت تیام معاادل
 0/22 0/21 ،0/21کلتااا ی مقاااادی خطاااای RMSE
ب ا ت تیاام ب ا ای ه ا ااااخص معااادل 111/80 ،103/30
 1180/30هرتااار مقااادی خطااای  MAEمعااادل 32/18
 32/80 32/23هرتار مناسمت ی ااخصهاا در اساتچ ا
مساا پهن آباي تااالب زریباار ااناخت اادم اسا  .د
ااخص  NDWI NDVIبا مقادی هلبستهي معاادل 0/13
 0/22میزان خطاای  RMSEمعاادل 111/23 131/81
هرتار میزان خطاای  MAEبا ت تیام معاادل 113/80
 183/10هرتار بعد از س ااخص یاداادم قا ار گ فتا اناد.

ار  8نلون ای از تصا ی استچ ا ادم از تاالب با اساتظادم
از ر ش طبق بندی املال ااخصها در تاریی  80آگوسا
 2011را نشان ميدهد .هلانطور ک در اار  8نیاز قابا
مشاااهدم اساا  ،در مقایساا ااااخصهاااAWEi ،SWI ،
 MNDWIاباه بیشت ی باا تصاوی مااهوارمای تصاوی
طبق بندیادم در آن تااریی دارناد .هلچنای  ،در اار 2
نلودار هلبستهي ه ی از ااخصهای ب رسياادم ر ش
مبنا نشان دادم ادم اس .
ب اسان نلودارهای ار  ،2بیشت ی میازان ضا یم
تبیی بی سطح ب دس آمدم از ر ش مبنا ااخصهاای
ماهوارمای م بوط ب ااخص  SWIاس ک ض یم تبیای
 0/21دارد .ای ااخص از ت کیم باندهای آبي ،ق مز ،سبز،
ماد ن ق مز نزدی  ،میان د ر استظادم ميکناد کا ایا
باندها طول مو  0/21تا  2/11میر مت بازتابش ميکنند.
هلچنی  ،نتایج نشان داد کلت ی ض یم تبیی م بوط با
ااخص  WRIاس ک ب مقدار  0/23اس .

جدول  .4مقادير  RMSEو  MAEو همبستگي شاخصها
شاخص

)RMSE(ha

)MAE(ha

R2

NDVI

131/81
111/23
118/30
103/30
118/10
11/80

113/80
183/10
32/80
32/18
120/22
32/23

0/13
0/22
0/22
0/21
0/23
0/21

NDWI
MNDWI
SWI
WRI
AWEI
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جدول  .5اولويتبندی شاخصها
شاخص

)RMSE(ha

)MAE(ha

R2

SWI

103/30
111/80
118/30
111/23
131/81
118/10

32/18
32/23
32/80
183/10
113/80
120/22

0/21
0/21
0/22
0/22
0/13
0/23

AWEI
MNDWI
NDWI
NDVI
WRI

اولويتبندی شاخصهای گیاهي منتخب

هلانطور ک در بچش قب توضیح دادم ااد ،با اساان سا
آماااارۀ  MAE ،RMSEمقاااادی ضااا یم هلبساااتهي R2
صح سن ي ااخصها ان ا گ ف اااخصهاای منتچام
ب اسان ای صح سن ي انتچاب ااد .با اساان هاد ل 1
ااخصها با استظادم از ای آمارمهاا ا لویا بنادی اادند .با
اسان نتایج ب دس آمدم ااخصهای  AWEI SWIبا توه
ب اداک مقدار ض یم تبیی کم بودن میزان خطاا نساب
ب سای ااخصهای ماهوارمای مناسم تشچیص دادم ادند.
بحث و نتیجهگیری
هدف اصکي مطالع ااضا تعیای بهتا ی اااخص هها
استچ ا مساا گست ۀ آبي تاالب زریبار مقایس ملکر د
ااخصها در تعیی مساا دریاچ با ای تصاا ی مااهوارۀ
 Landsatبا قادرت تظریا مرااني  80متا اسا  .تصاا ی
ماهوارۀ  Landsatبا قدرت تظری مراني  80متا دریافا
پیشپ دازش ر ی تصا ی املال ااد .در گاا بعادی ،با ای
تعیی مقادی مسااا تااالب باا اساتظادم از یا ر ش با
منااوان ر ش م هاا مقایسااات در ایاا مطالعااات از ر ش
طبق بندی نظارتادم اداک ااتلال استظادم اادم اسا .
با استظادم از ر ش طبق بندی نظاارتاادم مسااا تااالب
ب ای ه ی از تصا ی گ فتا اادم در د رۀ زمااني  11ساال
( 2001تا  )2011تعیی اد .ر ش طبق بندی باا توها با
سواب مطالعات ب منوان ر ش م ه مقایس ااخصهاا در
نظاا گ فتاا ااادم اساا  .ااااخصهااای ،NDWI ،NDVI
 AWEI WRI ،SWI ،MNDWIباااا اساااتظادم از تصاااا ی
ماهوارمای در منطق ارزیابي ادند .مساا استچ ا ادم از
ااخصهاا باا مقاادی با دسا آمادم از ر ش طبقا بنادی
نظارتادۀ بیشت ی ااتلال ،ب منوان ر ش م ه مقایسا
ادم صح سن ي اد .ب اسان نتایج ب دسا آمادم سا

ااااخص  MNDWI AWEi ،SWIبااا بیشاات ی مقاادار
هلبستهي ب ت تیم معاادل  0/22 0/21 ،0/21کلتا ی
مقادی خطای  RMSEب ت تیام با ای ها اااخص معاادل
 118/30 111/80 ،103/30هرتار مقادی خطای MAE
معاااادل  32/80 32/23 ،32/18هرتاااار مناسااامتا ا ی
ااخصها در اساتچ ا مسااا پهنا آباي تااالب زریباار
اناخت ادم اسا  .د اااخص  NDWI NDVIباا مقاادی
هلبسااتهي معااادل  0/22 0/13میاازان خطااای RMSE
معااادل  111/23 131/81هرتااار میاازان خطااای MAE
ب ا ت تیاام معااادل  183/10 113/80هرتااار بعااد از س ا
ااخص یادادم ق ار گ فت اند .هلاانطاور کا نتاایج نشاان
ميدهد ،ب هاز اااخص  WRIتلاامي اااخصهاا ملکرا د
تق یباا مناسبي در تعیی مساا پهنا آباي تااالب زریباار
دااتند .در تاالب زریبار با توه ب پوااش گیااهي موهاود
ر ی تاالب ،تشچیص پهن آبي موهود زی پواش گیاهي باا
ر شهای اپتیري امرانپذی نیس  ،لي میزان پوااش آباي
قاب تشچیص باا اساتظادم از تصاا ی مااهوارمای در فصاول
مچتکف با توه با ابساتهي مقاادی پهنا آباي تااالب با
بارشهای فصاکي ر دی آب زی زمیناي با تااالب متغیا
اس  .بناب ای  ،با استظادم از تصا ی ماهوارمای هود آرایو
غني ميتوان تغیی ات مساا تاالب را پاایش کا د .پاایش
ای تغیی ات با استظادم از ااخصها باا توها با ساهول
س م بیشت ماد نیااز با نلونا هاای آموزااي نساب
ر شهای طبق بندی ميتواند ماورد اساتظادۀ گسات دم قا ار
گی د .ااایان یاادآ ری اسا کا مقاادی با دسا آمادم از
ااخصهاا معلاوالا کلتا از میازان با دسا آمادم از ر ش
طبق بندی اس  .ای مورد نشان ميدهد دق ااخصهاا در
نقاط دارای مل کام آب کلتا از میازان دقا ر شهاای
طبق بندی اس  ،زیا ا در ر ش طبقا بنادی ،تااالب زریباار
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نقاط دارای مل کم آب نیز با مناوان نلونا آموزااي در
 لي در محاسب اااخصهاا، اختیار ن افزار ق ار گ فت اس
با تغیی میزان اد آستان ااخص تا اد دی ميتوان میازان
دق ااخصهاا با ای تشاچیص نقااط کامملا را بهباود
 با هود تعیی اد د آستان ها ب ای ها اااخص در.بچشید
ه تصوی هلچنان ااخصهاا در تشاچیص نقااط باا ملا
.کلت نسب ب ر ش طبق بندی ضعیفتا ملا مايکنناد
 اااخصهاای،هلانطور ک از نتایج تحقی ااض ب ميآیاد
مقایس ادم ب طور ککي ملکر د مناسابي در تعیای ساطح
 اااخصهاای، پهن آبي تاالب زریبار دارند کا از ایا بای
 ملکر ا د بهت ا ی از خااود نشااانMNDWI AWEi ،SWI
 مطالع ااض م لوم مطالعات ان ا ادۀ پیشای.دادماند
نشان ميدهند استظادم از ااخصهای ماهوارمای با مناوان
 ميتواناد،کیظی مناسم محاسبات
 دق، ر اي با س م
ب منوان ر اي بهین کارآمد ب ای تعیی میازان تغییا ات
سطح پهن های آبي طي د رمهای مچتکف از گذات تا ااال
 کلا،استظادم اود ک تعیی میزان ر ند ایا تغییا ات
.زیادی ب مدی ی بهین مناب آبي ميکند
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