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ارائۀ سادهترین نسبتهای طیفی بهمنظور تشخیص برخی خصوصیات شیمیایی

چکیده
بارزسازی پدیدههای سطح زمین اس  .هدف از تحقیق حاضر ،معرفی مناسبترین نست های طیفهی تهی شهده بها اسهتفاده از
دادههای سنجندۀ  ASTERجه

تفکیک خاکهای شور ،آهکی ،قلیایی و گچی در گسهترۀ فضهایی وهویر درۀ انجیهر بهافق در

استان یزد اس  .بدین منظور پس از انجام تصحیحات هندسی و رادیومتریک 56 ،نست
سطح خاک برداش

طیفی ساخت شد .سپس  42نمونه از

و برخی از خصوصیات شیمیایی آنها اندازهگیری شهد .پهس از تققهی ۀیه نقطه ای تهی شهده از محه

پروفی ها با ۀی نست های طیفی ،ارزش بازتاب طیفی نقاط استخراج گردید .سپس اقدام ب برقراری روابط رگرسیونی بین 28
نمون آموزشی با مقادیر بازتاب طیفی گردید .در نهای  ،دق
مشاهداتی و تخمینی نقاط تس

مد ها بر اساس ضریب تتیین حاص از برازش خط بین مقهادیر

( 14نمون ) مورد ارزیابی قرار گرف  .نتایج نشان داد و نست

بارزسازی خاکهای شور و قلیایی و نست

باندهای  8ب  6و  8ب  5برای

باندهای  11ب  12و  9به  8بهرای بارزسهازی خاکههای آهکهی مناسهباند .لهاا

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.2.2

استفاده از تکنیکهای مختلف پردازش تصاویر ماهوارهای ،به ویژه نسهت گیریهای طیفهی ،یکهی از متهداو ترین روشههای

استفاده از دادههای سنجندۀ استر میتواند وارایی قاب قتولی در تشخیص ویژگیهای شیمیایی خاک در منهاطق خشهک داشهت
باشد.

 .1استادیار دانشکده منابع طتیعی دانشگاه جیرف
 .2استادیار دانشکده منابع طتیعی دانشگاه اردوان ،نویسنده مسئو Mjghaneib@ardakan.ac.ir /
DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.59
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واژههای کلیدی ،ASTER :بارزسازی ،سنجش از دور ،درۀ انجیر ،نست گیری طیفی.
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مقدمه

همکاران ( )2018وارایی نسهتتاً خهوب بانهدهای مهادون

نست گیری طیفی 1بهرای متمهایز سهاختن تغییراتهی وه

قرمز طهو مهوج ووتهاه 4سهنجندۀ سهنتین را در تعیهین

توسط تغییرات روشنایی در باندها ممکن نیس  ،ب وهار

شوری خاک مناطق خشک ب اثتات رسهاندهاند .اسهتفاده

میرود (علویپناه .)2015 ،استفاده از نسهت های طیفهی

از شاخص شهوری خهاک و اسهتفاده از بانهدهای او و

و با تقسیم بانهدهای یهک تصهویر بهر یکهدیگر اسهتوار

 8و  5در بارزسازی شوری خهاک اطهراف

سوم لندس

تعدی سای ها واربرد زیادی دارد .با انجام این عم  ،آثار

( )2017گزارش شده اس  .آسهفا 7و همکهاران ()2016

منفی عوام زاید یا نامناسب و معموۀً در هم باندها با

در بررسی خود در زمینه مد سهازی شهوری خهاک در

شدتهای مختلف وجود دارد ،واهش مییابهد و عهقوه

اراضی وشاورزی اتیوپی با استفاده از دادهههای سهنجندۀ

تفکیهک

لندس  ،وجود رابط معنیدار شوری خهاک و بانهدهای

اینک

مرئی و مادون قرمز نزدیک را ب اثتات رساندهاند .وجود

اس  ،در پردازش تصاویر از جمل افهزایش ونتراسه

بر تعهدی سهای ها ،برخهی از پدیهدهها قابلیه
بیشتری پیدا میونند (زبیری و مجد .)2013 ،عل

بهها ایهن عمه بسهیاری از پدیهدههایی را وه در حاله
تکباندی قاب تفکیک نیستند ،میتهوان متمهایز سهاخ
ای هن اس ه

و ه نسههت گیری ،تغیی هرات ش هیب منحن هیِ

2

همتستگی باۀ ( )R >70بین مقادیر شوری خاک حوض
شانگ یانگ چین و باند  1سنجندۀ لندسه
قلیائی

 8و مقهادیر

خهاک ایهن منطقه بها بانهدهای  2و  6سهنجندۀ

(علویپنههاه .)2015 ،در تصههاویر نسههت گیری ،تغیی هرات

شده اس  .آلتد 9و همکاران ( )2014به منظور تحلیه و

ظریف طیفی پدیدهها نستتاً بهتر از تصاویر اصلی نمایهان

مد سازی تغییرات مکانی شوری خاک واح آ حسا از

میشوند (زودو 2و همکاران .)2016 ،بسهت به منطقه و

دادههای آیکونهوس و روش رگرسهیون خطهی اسهتفاده

نوع واربرد ،باید باندهای مناسب را بر هم تقسیم ورد تها

وردند و نشان دادند و باند  3ایهن سهنجنده بها شهوری

بهترین نتیج عاید گردد .هرچند وه از  nبانهد سهنجنده

خههاک همتسههتگی بههاۀیی دارد ( .)R 2 = 0.65تلفیههق
10

میتوان ( n × )n-1باند نستی ایجهاد نمهود ،تمهامی ایهن

شههاخص تفاض نرما شدۀ پوشش گیاهی بهها بانههدهای

بانههدهای نسههتی وههارایی یکسههانی نخواهنههد داشهه

مادون قرمز نزدیک و طو موج ووتاه  ETM+11منجر به

(علویپناه .)2015 ،یکی از ابزارهای مهثثر در مطالعهات

تولید نقش هایی با ضریب تتیین  ،0/85جه

مربههوط ب ه علههوم خههاک و زمههین ،اسههتفاده از فن هاوری

شوری خاک در اطراف دریاچ ارومی شده اس

دورسنجی و بهرهگیری از دادههای ماهوارهای اسه

وه

اغلب موجب صهرف جویی در وقه  ،هزینه و افهزایش
دق

و سرع

میگردد .استفاده از تصهاویر مهاهوارهای

پیشبینی میهزان
(رحمتهی و

حمزهپور .)2017 ،نوح گر و همکهاران ( )2012نقهش مهثثر

باندهای مادون قرمز میانی و حرارتی سنجندۀ لندسه

را در

پهن بندی شوری خهاک منطقه داراب در اسهتان فهارس

1. Band Ratio
2. Zewdu
3. Bannari

4. Short Wave Infra Red
5. Tuz
5 Gorji
7. Asfaw
8. Bai
9. Allbed
10. Normalized Difference Vegetation Index
11. Enhanced Thematic Mapper plus

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.59

توسط محققان زیادی در زمین علهوم خهاک بها اههداف
مختلفی بررسی شده اس ؛ ب طوری و اخیهراً بنهاری 3و

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.2.2

بازتابهای طیفهی بهین دو بانهد را به تصهویر میوشهد

ماوور ،در مطالع بایی 8و همکهاران ( )2016نشهان داده

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

و

دریاچ تهوز 5در ترویه  ،توسهط گهورجی 6و همکهاران

9۷

ارائۀ سادهترین نسبتهای طیفی بهمنظور تشخیص برخی خصوصیات...

سههنجندۀ رادیههومتر پیشههرفت فضههابرد بازتههابی و گسههی

انعکاس و جاب باۀیی در وتابخان طیفی هستند ،بهرای

گرمایی ( 1)ASTERبا میهزان شهوری خهاک در تفکیهک

بارزسازی معادن حاوی وهانی ییهپس وه وهانی اصهلی

رخسارههای وویری پقیای ابرووه نیز به اثتهات رسهیده

معادن گ اس  ،مورد استفاده قرار گرفه  .شناسهایی و

(ابراهیمی و همکهاران2010 ،؛ فهق و همکهاران،

تفکیک واریزهههای آهکهی از سهازندهای غیرآهکهی در

 .)2017نیلد 2و همکاران ( )2007با اسهتفاده از تصهاویر

منطق بهادران یزد با ایجهاد نسهت های بانهدی از طیهف

 ETM+به تهیه نقشه خاکهههای سههدیمی و گچهی در

مرئی ،مادون قرمز نزدیک و میانی سهنجندۀ لندسه

7و

منطق ای از آمریکا پرداختند و در نهای  ،بهرای تفکیهک

اعما سایر تکنیکهای پردازش تصهویر نظیهر تجزیه و

اس

خاکهههای گچههی ،اسههتفاده از بانههدهای  5و  7و بههرای

تحلی مثلف های اصهلی به انجهام رسهید .دقه

شناسایی خاکهای سدیمی ،استفاده از نست های باندی

شناسایی این واحدها با اسهتفاده از شهاخص واپها0/51 ،

 5و  4را توصی وردهاند .اورسین و ارمسهی )2008( 3در
مطالع خود بر روی دریاچ نمک آناتولیا در تروی  ،برای
تخمهین مثلفه  ECخههاک از دادههههای مههاهوارهای

TM4

گزارش شده اس
قابلی

نقشه

(پورمحمدی و همکاران.)2015 ،

مناسب نست های بانهدی تهی شهده از طیهف

مرئی و مادون قرمز نزدیک سنجندۀ تهیام در بارزسهازی

استفاده وردند .آنهها در تحقیهق خهود نشهان دادنهد وه

واحدهای آهکی در استان اصهفهان ،توسهط عسهکری و

افزایش تجمع نمهک در سهطح خهاک ،رابطه معکهوس

همکاران ( )2004نیز ب اثتات رسیده اس .

خطی با ارزشهای درخشندگی دادهههای مهاهوارهای در

بررسی مطالعات گاشهت نشهان میدههد وه اغلهب

مسههتقیم خطههی بهها ارزشهههای درخشههندگی دادههههای

خاکهای مختلف ،با استفاده از تصاویر سنجندۀ لندسه

مههاهوارهای در نههواحی مرئههی و مههادون قرمههز نزدیههک

بوده اس

(بانهههدهای  3 ،2 ،1و  )4دارد .محمهههودی و همکهههاران

مناسبترین و سادهترین نسهت های بانهدی تهی شهده از

استفاده از باندهای مادون قرمهز نزدیهک،

باندهای اصلی سنجندۀ استر ،برای بارزسازی خاکههای

میهههانی و حرارتهههی ( 5 ،3و  )7سهههنجندۀ تهههیام را در

شور ،قلیایی ،گچی و آهکی در مناطق خشهک و به ویژه

طتق بندی خاکهای منطقه ورزنه اصهفهان بهر اسهاس

در وویردرۀ انجیر بافق ب انجام نرسیده اسه  .ازایهنرو،

نشان دادند .ضریب همتسهتگی  pHخهاک

وه بها اسهتفاده از روش

مثلف قلیائی

و تهاونون مطالعه جهامعی راجهع به معرفهی

هدف پژوهش حاضر این اس

با باندهای ب واررفت در مد  0/77گزارش شهده اسه .

رگرسیون چندمتغیرۀ گامب گام 6به معرفهی سهادهترین و

در مطالع ای وه توسهط نجفهی و همکهاران ( )2015در

مناسبترین نست های طیفی جه

شناسایی خاکها بهر

زمین اوتشاف منابع معدنی معدن گه باغهک واشهان بها

اساس پارامتر شوری ،قلیائی  ،آهک و گه در وهویردرۀ
و ه اعمهها نسههت گیریهای طیف هی بههر روی دادههههای

1. Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometer
2. Nield
3. Ekercin and Ormeci
4. Thematic Mapper
5. SWIR:Short Wave Infra Red

چنههدطیفی ماهوارههههای منههابع زمین هی میتوانههد امکههان
تفکیک خاکهای مناطق خشک را بر اساس میهزان گه ،
6. Stepwise

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.59

اسههتفاده از تصههاویر سههنجندۀ لندسه

 8انجههام گرفه ،

انجیر بافق بپردازد .فرضی اصلی تحقیق حاضر این اس

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.2.2

ناحیه مههادون قرمههز ووتههاه( 5بانههدهای  5و  )7و رابطه

پژوهشهای انجامشده در زمینه بارزسهازی و شناسهایی

( )2015قابلی

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

گههزارش وردهانههد .همتسههتگی معنههیدار بانههدهای مرئهی

باندهای مادون قرمز میانی این سنجنده وه دارای میهزان
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آهک ،قلیائی

جدو ( )1آورده شده اسه  .به منظور انجهام پردازشههای

و شوری خاک فراهم نماید.

تصههاویر از نرمافههزار  ،ENVI4.2بههرای محاسههت ضههرایب

مواد و روشها

رگرسههیون از نرمافههزار  SPSS20و از سیسههتم موقعی یههاب

خصوصیات منطقۀ مورد مطالعه
وویر درۀ انجیر بافق با مساحتی معهاد  48ویلومترمربهع
در شما غرب شهرستان بافق در استان یزد اس

وه در

جهانی GPS 2ب منظور ثت

عملیات میدانی استفاده شده اس .
جدول ( :)۱مشخصات آماری نموئههای آزمایشگاهی

اس  .بهر اسهاس روش دومهارتن ،اقلهیم منطقه گهرم و
خشک اس

(متوسهط بارنهدگی و درجه حرارت در 15

سهها اخیههر بهه ترتیب  48/4میلیمتههر و  20/5درجهه
سانتیگراد و ضریب خشکی دومارتن معاد  1/6اس ).
موقعی

منطق مطالعاتی و نقاط نمونه برداری در شهک

( )1نشان داده شده اس .

Table (1): Statistical characteristics of laboratory samples

آهک

گچ

قلیائیت

0

0/7

7/6

شوری
9/8

مقدار حداقل

42/8

18/6

8/9

32/4

مقدار حداکثر

7/4

9/16

7/87

19/6

میانگین

10/5

4/5

0/29

15/95

انحراف معیار

روش تحقیق
برای اندازهگیری مقادیر شوری ،قلیائی  ،گ و آههک خهاک
در بهار  1386مطابق با زمان اخا تصویر ،بها قهرار دادن یهک
شتک نمون برداری مهنظم تصهادفی بهر روی تصهویر منطقه ،
موقعی

نقاط نمون برداری ( 42نقط ) مشخص شد .ب منظور

افزایش دق

وهار ،از محه قرارگیهری  GPSاز مروهز نقهاط

 8پیکس مجاور نیز در عمق  0تا  10سانتیمتر نمونه برداری
شد و سپس مجموع  9پیکس از هریک از نقاط نمون برداری
Figure (1): The location of the study area and sampling points
in Yazd province

ب منظور انجام تحقیق حاضر ،از تصاویر سنجندۀ استر ماهوارۀ
ترا 1متعلق ب  9آوری  2007میقدی (بها توجه به سههول
دسترسی ب این تصاویر و همچنین قهدرت تفکیهک طیفهی و
مکانی مناسب) و از تصاویر ای تی ام سا  2003مهیقدی بها
هندسی قاب قتو (ومتهر از نصهف انهدازۀ پیکسه ها)
طیفی

از نتایج آزمایشگاهی  42نمون خاک در بههار  1386اسهتفاده
شده اس  .مشخصات آماری دادههای برداش شدۀ زمینی در
1. Terra

گردید .ب منظور زمین مرجهع وهردن تصهاویر اسهتر ،از روش
تصویر ب تصویر استفاده شد .بهدین منظهور تعهداد  49نقطه
ب صههورت پراونههده بههر روی تصههاویر

 ETM+و ASTER

انتخاب و با استفاده از معادۀت پلینومیا درج دو بها دقه
 0/77و روش نمون برداری نزدیکترین همسای ،

بازنویسی3

شههد .ب ه منظور حههاف خطههای ناش هی از  GPSدر برداش ه
میدانی ،فیلتر میانگین  3در  3بر روی تصاویر اعما گردیهد.
برای دستیابی ب بازتاب واقعهی زمینهی و همچنهین تصهحیح
2. GPS: Global Positioning System
3. Resample

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.59

ب منظور زمین مرجع وردن تصویر استر اسهتفاده شهده اسه .
همچنین ب منظور بررسی و انتخاب مناسبترین نست

حم ب آزمایشگاه مورد تجزی قرار گرف

و مقادیر مربهوط

ب مثلفه های شهوری ،قلیائیه  ،گه و آههک خهاک تعیهین

دادههای تحقیق

دق

با یکدیگر مخلوط شد .نمون های برداش شدۀ زمینی پهس از

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.2.2

نمون برداری ب فاصل 15متر فاصل گرفت و بدین ترتیهب از

شکل ( :)۱موقعیت منطقۀ مطالعاتی و نقاط نمونهبرداری در استان یزد

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

محدودۀ جغرافیایی ˝ 13و˚  55تا˝  18و˚ 55طو شرقی
و˝  44و ˚ 31تهها˝  47و˚ 31عههرش شههمالی واقههع شههده

مختصات نقهاط نمونه برداری در

ارائۀ سادهترین نسبتهای طیفی بهمنظور تشخیص برخی خصوصیات...

اتمسفری تصاویر پس از تتهدی ارزش رقهومی ثت شهده به
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منتخب برای منطق مطالعاتی منظور گردید.

رادی هانس ،از الگههوریتم  FLAASHدر نرمافههزار ENVI4.7
استفاده شد .در نهای

محدودۀ مورد مطالع از روی تصهاویر

بههرش داده شههد .در گههام بعههدی ،اقههدام بهه تهیهه تمههامی
نست گیریهای سادۀ طیفی (تقسیم یک باند به بانهد دیگهر)
نست

طیفی تهی شد و از این تعداد 6 ،نست

طیفی مربوط

محدودههای طیفی مختلف
Table (2): Spectral ratios produced from ASTER sensor images
in various spectral range

b14/b12
b14/b13

ب محدودۀ طیف مرئی و مهادون قرمهز نزدیهک 30 ،1نسهت
طیفی مربوط ب محهدودۀ مهادون قرمهز میهانی 2و  20نسهت
طیفی مربوط ب محدودۀ مادون قرمز حرارتی 3اس

TIR
b11/b13 b13/b10
b11/b14 b13/b11
b12/b10 b13/b12
b12/b11 b13/b14
b12/b13 b14/b10
b12/b14 b14/b11

(جهدو

 .)2سپس نقش نقط ای تهی شده از مح پروفی ها با تمهامی
ۀی های اطقعاتی حاصه از نسهت گیریهای طیفهی تققهی
داده شههد و ارزش بازتههاب هههر پیکسهه اسههتخراج گردیههد.
ب منظور ایجاد مد های رگرسیونی ،ابتدا مقدار بازتاب طیفهی

b10/b11
b10/b12
b10/b13
b10/b14
b11/b10
b11/b12

VNIR
b1/b3
b1/b2
b2/b3
b2/b1
b3/b2
b3/b1

SWIR
b8/b9
b9/b4
b9/b5
b9/b6
b9/b7
b9/b8

b6/b7
b6/b8
b6/b9
b7/b4
b7/b5
b7/b6

b7/b8
b7/b9
b8/b4
b8/b5
b8/b6
b8/b7

b5/b6
b5/b7
b5/b8
b5/b9
b6/b4
b6/b5

b4/b5
b4/b6
b4/b7
b4/b8
b4/b9
b5/b4

متناظر با نقاط نمونه برداری( 28نقطه آموزشهی و  14نقطه
تس ) در باندهای اصهلی و پهردازش دادهشهده (نسهت های
طیفی) استخراج گردید .سپس با استفاده از نرمافزار

SPSS20

و انجههام آزمههون رگرس هیون چنههدمتغیرۀ گامب ه گام ،ضههرایب
آهک و گ در  28نقط آموزشی با تمامی نسهت های طیفهی
محاست شد .نظر ب اینک باۀ بهودن ضهریب تتیهین ( )R2در
مد انتخابی رگرسیون چندمتغیره ،دلی بر وارآمهد بهودن آن
نیس

و وارایی یک مد وقتی ب اثتات میرسهد وه بتوانهد

توصیف خوبی از متغیر وابست ارائ دهد (رضایی و سلطانی،

نتایج حاص از برقراری رابط رگرسیون خطی چندمتغیره به
روش گامبهه گام بههر روی متغیرهههای مسههتق و وابسههت  ،در
جدو ( )3و نتایج ارزیابی مهد های ایجادشهده ،در جهدو

( )4ارائه شههده اسه  .نتههایج تجزیه واریهانس به روش
رگرسهیون چنههدمتغیرۀ خط هی در جههدو ( )5و نمههودار
مربوط ب تعیین دق

مهد منتخهب بهر اسهاس مقهادیر

مشاهداتی نقاط تس

و مقهادیر تخمینزدهشهده توسهط

 ،)1998لاا مد های استخراجشده بر اسهاس مقهادیر بهاۀتر

مد  ،در شهک ( )2ارائه شهده اسه  .نتهایج حاصه از

ضریب تتیین تصهحیح شهده و فهاوتور  Fو همچنهین مقهدار

بررسی ضریب همتسهتگی پیرسهون بهین نسهت های بانهدی

پایینتر خطای استاندارد )S.E(4اعتتارسنجی شدند .به منظور

واردشده در مد مربوط ب مثلف آهک خاک در جهدو ()6

تعیین دق

مد منتخهب ،آمهار برداش شهدۀ میهدانی در 14

آورده شده اس  .در نهای  ،نقشه های شهوری ،قلیائیه

نقط  ،تس

و مقهادیر تخمینهی مثلفه های مهاوور در نقهاط

آهک وویر درۀ انجیر بر اساس دقیهقترین مهد ها در شهک

مستقیم بهین مقهادیر مشهاهداتی و تخمینهی در نقهاط تسه
صورت گرف

و ضریب تتیین حاصه به عنوان دقه

مهد

1. VNIR: Visible Near Infra Red
2. SWIR: Short Wave Infra Red
3. TIR: Thermal Infra Red
4. S.E: Standard Error

و

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.59

متناظر با یکدیگر مقایس شد .ایهن مقایسه بها بهرازش خهط

( )3نشان داده شده اس .

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.2.2

همتستگی و مد های رگرسهیونی بهین مثلفه های ،PH ،EC

نتایج

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

در محدودههای طیفی مختلف گردید .در مجمهوع تعهداد 56

جدول ( :)2نسبتهای طیفی تهیهشده از تصاویر سنجندۀ  ASTERدر
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جدول ( :)۳مدلهای استخراجشده از تالقی مقادیر شوری ،گچ ،قلیائیت و آهک با نسبتهای طیفی در نقاط آموزشی
Table (3): Models extracted from the crosses of salinity, gypsum, alkalinity and TNV with spectral ratios at training points

پارامتر

مدل
b8
) − 38.22
b6
b11
) − 879.6
b12

هدای

EC = (67.78 

Gypsum = (947.6 

b8
) + 3.76
b5

الکتریکی
گ
قلیائی

pH = (7.092 

TNV 1 = (91.75 

جدول ( :)4نتایج ارزیابی مدلهای استخراجشده
Table (4): Results of the evaluation of extracted models

F

خطای استاندارد

ضریب تبیین اصالحشده

ضریب تبیین

مدل

27/19

1/48

0/715

0/511

هدایت الکتریکی

5/71

10/8

0/145

0/18

گچ

16/05

0/27

0/358

0/382

قلیائیت

10/25

3/77

0/255

0/283

آ هک۱

8/87

3/48

0/368

0/415

آهک 2

8/7

3/2

0/464

0/524

آهک ۳

Table (5): The results of analysis of variance by linear multivariate regression model for salinity, gypsum, alkalinity and lime of soil

میانگین مربعات

درجۀ آزادی

مجموع مربعات

منابع تغییرات

پارامتر

60/186

1

60/186

رگرسیون

هدایت الکتریکی

2/213

26

57/546

ماندهها

27

117/733

و

667/675

1

667/675

رگرسیون

116/855

26

3038/229

ماندهها

27

3705/904

و

1/154

1

1/154

رگرسیون

0/072

26

1/869

ماندهها

27

3/023

و

107/226

2

214/452

رگرسیون

12/087

25

302/182

ماندهها

27

516/634

و

گچ
پارامتر
EC

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.2.2

جدول ( :)۵نتایج تجزیۀ واریانس به روش رگرسیون چندمتغیرۀ خطی برای مدلهای شوری ،گچ ،قلیائیت و آهک خاک

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

b9
) − 58.59
b8
b11
b9
TNV 2 = (381.96 
) + (97.8 
) − 429.8
b12
b8
b3
b11
b9
TNV 3 = (94.6 
) + (540.4 
) + (68.4 
) − 630.95
b2
b12
b8

آهک

قلیائیت
] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.59

آهک 2
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...ارائۀ سادهترین نسبتهای طیفی بهمنظور تشخیص برخی خصوصیات
 ضرایب همبستگی پیرسون بین نسبتهای باندی مدل مربوط به مؤلفۀ آهک خاک:)6( جدول
Table (6): Pearson correlation coefficients between the spectral ratios of the model for the lime component

b3/b2

Pearson Correlation

b3/b2
1

B11/b12
-0/413 *

B9/b8
-۰/4۵4 *

0/029

۰/۰۱۵

28

28

28

-0/413 *

1

-۰/۰۹6

Sig.(2.tailed)

[ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.59 ]

[ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.2.2 ]

[ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10 ]

N
B11/b12

Pearson Correlation
Sig.(2.tailed)

B9/b8

N
Pearson Correlation
Sig.(2.tailed)
N

0/029

۰/626

28

28

28

0/454 *

-0/096

۱

0/015

0/626

28

28

28

 نمودارهای تعیین دقت مدلهای ارائهشده بر اساس مقادیر مشاهداتی و تخمینی در نقاط تست:)2( شکل
Figure (2): Graphs of determining the accuracy of the presented models based on the observational and the estimated values at the
test points
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بحث و نتیجهگیری

همچنین شهرایط اقلیمهی ،جغرافیهایی و زمینشناسهی مختلهف

نتایج حاصه از برقهراری روابهط رگرسهیونی بهین مثلفه های

باشد و در اختقف انعکاس طیفی پدیدهها اثر گااشهت اسه .

طیفی محاست شده بر

همچنین نتهایج منهدرج در جهدو ( )3حهاوی از نقهش مهثثر

اساس باندهای مختلف سنجندۀ استر (جدو  )3نشان میدههد

باندهای محدودۀ مادون قرمز حرارتی در شناسایی و بارزسازی

و گ بها نسهت های طیفهی،

خاکهای گچی از سایر خاکهای منطقه مطالعهاتی دارد؛ ایهن

شوری ،قلیائی  ،گ و آهک با  56نست
و بین س مثلف شوری ،قلیائی

س رابط معنیدار برقرار شده اس  .همچنهین نتهایج ارائ شهده

مناسب باندهای مادون قرمز میانی در شناسایی این خاکهها به

در جدو ( ،)3بیانگر نقش مثثر باندهای محدودۀ مادون قرمهز

اثتات رسهیده اسه ؛ لهاا نتهایج پهژوهش حاضهر بها پهژوهش

میانی در شناسایی خاکهای شور از سایر خاکها در وهویردرۀ

انجامگرفت در گاشت  ،همخوانی ندارد .بررسهی نتهایج ارزبهابی

(شهک  .)3بررسهی مطالعهات گاشهت نشهان

مد تخمین مثلف گ در نقاط آموزشی (جدو  )4و همچنین

میدهد و اورسین و ارمسهی ( )2008و نوحه گر و همکهاران

نمهودار ارزیهابی دقه

مههد بهر اسههاس مقهادیر مشههاهداتی و

( )2012نیههز اسههتفاده از ایههن بانههدها را بهه منظور بارزسههازی

تخمینی در نقاط تس

(شک  ،)2بیانگر پهایین بهودن صهح

خاکهای شور از خاکهای غیرشور به اثتهات رسهاندهاند وه

تخمین و تأیید مد مربوط ب این مثلفه در منطقه مطالعهاتی

انجیر بافق اس

میتواند مثید نتایج تحقیق حاضر باشد .مناسب بودن بانهدهای

و در مطالع نجفی و همکاران ( ،)2015قابلی

میباشد .ب عتارت دیگر ،میتوان گف

نست

بانهد  11به 12

باندی واردشده در برقراری مد های همتسهتگی

طیف مادون قرمز میانی در بارزسازی خاکهای قلیایی از سهایر

و تنها نست

خاکهای منطق مطالعاتی نیز ،در این پژوهش ب اثتهات رسهید

بههین مقههادیر گهه و مقههادیر بازتههاب طیفههی در محهه نقههاط

و با نتهایج تحقیهق بهایی و همکهاران ( )2016و محمهودی و

بانههدی مناسههتی بههرای

نمونه برداری اسه  ،نمیتوانههد نسههت

حداد 2006 ،و گارسیا )2005 ،عدم وجود رابط معنهیدار بهین

باشهد .انتظهار مهیرود اسهتفاده از سهایر تکنیکههای پهردازش

همکاران ( )2015مطابق
میزان قلیائی

خاک و اطقعات ماهوارهای گزارش شده اسه .

تصههویر ماننههد تجزی ه و تحلی ه مثلف ه های اصههلی ی ها تهیهه

یک باند در یک منطق و مناسب نتهودن

شاخصهای پیچیدۀ دیگر بتواند در تعیین باندهای مهثثر بهرای

آن در منطق دیگر ب دلی وجود درجهات مختلفهی از شهوری،

بارزسازی خاکهای گچی در وویر درۀ انجیر بافق مهثثر واقهع

و یا مقادیر مختلهف واتیونهها و آنیونهها و

شود؛ اما نظر ب اینک انجهام ایهن روشهها در راسهتای ههدف

ب نظر میرسد اهمی
قلیائی

و رطوب

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.59

دارد .امها در برخهی مطالعهات (ا -

بارزسازی خاکهای گچی از سایر خاکهای منطقه مطالعهاتی

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.2.2

فقط یک رابط معنیدار و بین مثلف آهک با نست های باندی،

در حالی اس

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

شکل ( :)۳نقشههای شوری ،قلیائیت و آهک کویر درۀ انجیر بر اساس دقیقترین مدلها
Figure (3): EC, pH, and TNV maps of the Dareh Anjir Kavir based on the most accurate models

ارائۀ سادهترین نسبتهای طیفی بهمنظور تشخیص برخی خصوصیات...

و

تحقیق حاضر نیس  ،از انجهام آن صهرف نظهر شهده اسه
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این مهد ها بهر

تخمینی در نقاط آموزشی با نتایج ارزیابی دق

پیشنهاد میشود و در مطالعات آتی ب آن پرداخت شود .نقهش

اساس نقاط تس

مثثر باندهای مربوط ب طیف مادون قرمز میهانی و حرارتهی در

اذعان ورد و بهرای بارزسهازی خاکههای شهور در وهویر درۀ

جداسازی خاکهای آهکی و غیرآهکی در منطق مطالعاتی ،بها

انجیر بافق ،نست

باندی  8به  ،6بهرای بارزسهازی خاکههای

استفاده از مهد های شهماره ( )1و ( )2منهدرج در جهدو ()3

آهکی از سایر خاکها نست

بانهدهای  11به  12و  9به  ،8و

برای بارزسازی خاکهای قلیایی نست

باندی  8ب  5مناسبتر

خاکهای آهکی در مطالع پورمحمدی و همکاران ( )2015نیز

اسه  .همچنهین میهزان همتسههتگی بهین مقههادیر مشههاهداتی و

و تأییدونندۀ نتایج تحقیق حاضهر اسه .

برای مثلف های ماوور نسهتتاً خهوب و

ب اثتات رسیده اس

تخمینی در نقاط تس

گرچ در مهد شهمارۀ ( )3مربهوط به مثلفه آههک ،نسهت

ب ترتیب 0/55 ،0/66 ،و  0/47ب دسه

باندهای مرئی (باند  3ب  )2نیز وارد مد شهده اسه  ،به دلی

ولههی نقشهه های حاصهه از اعمهها دقیههقترین مههد ها بههر

وجود همتستگی معنیدار در سطح 5درصد آماری بهین نسهت

شاخصهای بهین طیفی (شهک  )3نشهان میدههد وه بخهش

باند 9

باندهای مرئی با سایر باندهای واردشده در مد (نست

آمهده اسه  .بررسهی

اعظمی از نواحی شمالی وهویر درۀ انجیهر ،از میهزان شهوری و

ب  8و  11ب  ،)12نمیتوان از لحاظ آماری ب واربرد این مهد

قلیائی

بیشتری نسهت

در بارزسازی خاکهای آهکهی منطقه مطالعهاتی اسهتناد وهرد

ب سم

مرزهای جنوبی از میزان آنها واست میشهود .ایهن در

(جدو  .)6گرچ ب دلی باۀتر بهودن مقهدار ضهریب تتیهین و

حالی اسه

پایینتر بودن مقدار خطای استاندارد در مد شمارۀ ( )3مربوط

نواحی شمالی و شما شرقی وویر درۀ انجیر ،تمروز خاکهای

بهاۀتری

آهکی بیشتر اس  .پراونش نامنظم خاکههای بها میهزان آههک

برخهوردار باشهد ،امهها بررسهی جهدو میههزان همتسهتگی بههین

ومتر در سایر بخشهای منطق مطالعاتی نیز ب چشم میخورد.

ب مثلف آهک ،ب نظر میرسد مهد سهوم از صهح

بین نست

وه در ومتهر از  %10منطقه مطالعهاتی ،واقهع در

ب طور ولی ،عملیات شناسهایی و بارزسهازی خاکههای شهور،

باندهای  2ب  3با سایر نست های باندی وارد شهده

قلیههایی و آهکههی بهها اسههتفاده از شههاخصهای ب دس ه آمده از

در مد  ،در سطح 5درصد آماری همتستگی معنیداری وجهود

و شناسهایی

دارد .لاا بدیهی اس

و باۀتر بهودن مقهدار ضهریب تتیهین در

مد شمارۀ ( )3به دلی اثهر متقهابلی اسه

وه بهین بانهدهای

تحقیق حاضر ،از دق

قاب قتولی برخوردار اس

چنین خاکهایی در مناطق مشاب میتوانهد بها اسهتفاده از ایهن
شاخصها ،با سرع

باۀ انجام شود .همچنین میتوان با اعما

ماوور برقرار شده و این منجر ب افزایش ضریب تتیین گردیده

این شاخصها بر روی باندهای اصلی تصاویر مربوط ب سهایر

اس  .ازاینرو نمیتوان از لحاظ آماری ب واربرد این مهد در

دورههای زمانی ،ب راحتی به تغییهرات خصوصهیات شهیمیایی

بارزسازی خاکهای آهکی منطق مطالعاتی استناد ورد .بررسهی

آنها پی برد و عملیات پایش را با سرعتی باۀتر و بها هزینه ای

ولی نمودارهای شک ( )2گویای این واقعی
باۀترین دق

علمی اس

وه

مد های ارائ شده بر اساس مقادیر مشاهداتی بها

مقادیر تخمینزدهشهده در نقهاط تسه  ،به ترتیب مربهوط به

بر هزین و زمان عملیات میدانی و محاستاتی خواهد داش  .اما
باید توج داش

و مد های شوری ،آههک و قلیائیه  ،فقهط

توانست اند  %55 ،%66و  %47تغییرات شوری ،آهک و قلیائیه

ارزیابی مد های استخراجشده در جدو ( )4نیز نشان میدهد

را در منطق مطالعاتی توجی ونند و انتظهار مهیرود بها در نظهر

در تخمهین مهد های مربهوط به مثلفه های

گرفتن سایر عوام تأثیرگهاار بهر میهزان انعکهاس طیفهی ایهن

و باۀترین دق

ماوور در نقاط آموزشی ،ب ترتیب مربوط ب مثلف های شوری،
آههک و قلیائیه

خههاک اسه ؛ لهاا نتههایج ارزیهابی مههد های

خاکها و استفاده از دادههای ماهوارهای سنجندههای دیگر وه
دارای قدرت تفکیک مکانی باۀتری نسهت

به سهنجندۀ اسهتر

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.59

مثلف های شوری ،آهک و قلیائی

خاک اس  .از طرفی ،نتهایج

ومتر انجام داد .همچنین اینگون عملیات ،تأثیر قابه تهوجهی

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.2.2

باندهای واردشده در مد (جهدو  )6حهاوی از آن اسه

وه

به دیگهر نهواحی برخهوردار اسه

و

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

نشان داده شهده اسه  .اهمیه

چنهین بانهدهایی در شناسهایی

با یکدیگر همخوانی دارد و ازاینرو میتوان
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) و یا تلفیق آنها ب روش ادغام طیفهی بهاSPOT هستند (نظیر

.توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گیرد

 بتهوان گهامی مهثثر در ارائه مهد های،دادههای سنجندۀ استر
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Extended Abstract
Introduction
Understanding the spectral reflectance of different soils and other surface elements forms the basis for analyzing
the process of interpreting remote sensing data. Spectral properties of the various phenomena of the Earth's
surface are not constant and are changing, based on the complex time and space conditions. Determination of
soil chemical properties using remote sensing techniques mainly affects their spectral reflectance, which is itself
influenced by the amount and type of salts in the soil, the amount of moisture, the color and roughness of the soil
surface. The use of various satellite image processing techniques, especially spectral ratios, is one of the most
common methods for detecting the phenomena of the earth's surface. The purpose of this study is introduce the
simplest and most suitable spectral ratios prepared using ASTER sensor data for the enhancement of saline,
TNV, alkali and gypsiferous soils in the spatial range of the Dareh Anjir Kavir in Yazd province.
Mterials and methods
To determine the salinity, alkalinity, gypsum and TNV values of soils, in the spring of 2007 according to the
time of the image, by placing a systematic random sampling grid on the image of the area, the location of 42
sampling points was determined and sampled. Soil samples were analyzed after the transport to the laboratory
and the values of mentioned parameters were determined. The geometric correction of the ASTER images was
carried out using the image to image method. The FLAASH algorithm was used in ENVI4.7 software to obtain
ground reflection and atmospheric correction of images after converting the digital value recorded to radians.
Then, 6 spectral ratios in the near visible and infrared spectral range, 30 spectral ratios in the middle infrared
range and 20 spectral ratios were produced in the thermal infrared range. A point map prepared from the location
of the profiles was crossed with all the information layers obtained from the spectral ratios and the value of the
reflection of each pixel was extracted. By stepwise multi-variable regression, correlation coefficients and models
related to each component were calculated. The extracted models were validated based on the higher values of
the corrected explanatory factor and F factor as well as lower standard error. By fitting a straight line between
observational and estimated values at the test points, the resultant coefficient was considered as the accuracy of
the selected model for the study area.
Results
The initial results obtained from the establishment of regression relations between salinity, alkalinity, gypsum
and TNV components with spectral ratios calculated based on the different band ratios showed that between
three components of salinity, alkalinity and gypsum with spectral ratios has been established only one
statistically significant relationship. But there are three significant relationship between the TNV component
with band ratios that due to the existence of a significant correlation between the band ratios introduced in model
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number (3), we can not be cited statistically to the application of this model in the identification of TNV soils in
the study area. Also, the results showed that the band ratios (b8/b6) and (b8/b5) can be used for enhancement of
saline and alkaline soils with relatively high precision and band ratios (b11/b12) and (b9 / b8) in order to
characterize the calcareous soils of the study area. Also, the results indicated that the only optimum spectral ratio
for separating of gypsum soils from other soils is the band ratio is (b11 /b 13). The correlation coefficient
between observational and estimated values at the test points (14 samples) for the mentioned components was
relatively good and was estimated to be 0.66, 0.55 and 0.47, respectively. Also, the results indicated that the only
optimal band ratio for separating of gypsum soils from other soils is (b11 to b13).
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Discussion and Conclusion
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The importance of a band in a region and its inappropriateness in another region is due to the varying degrees of
salinity, alkalinity and humidity or different amounts of cations and anions, as well as different climatic,
geographic and geological conditions which has led to a difference in the spectral reflectance of phenomena.
Since, salinity, TNV and alkalinity models have been able to justify 66%, 55% and 47% of salinity, TNV and
alkalinity changes in the study area with acceptable accuracy, By completing and expanding the research, can be
done soil zoning in terms of the characteristics studied without the need for sampling. This technology, while
providing more precision, can minimize sampling costs. Of course, considering other factors affecting the
spectral reflection of different soils and the use of satellite data of other sensors that have a higher spatial
resolution than ASTER sensor, or combining them with the data of the ASTER, can produce more precise
models. Therefore, the use of ASTER sensor data can have acceptable performance in detecting the chemical
properties of soil in arid areas.
Keywords: ASTER, Enhancement, Remote Sensing, Dareh-anjir, Band Ratio.

