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چکیده
بشمار ماسهمنابعمطالعات شناساییانجامبرايمهمیابزار، (GIS)جغرافیایی اطالعاتسامانهو)RS(دور زاسنجشفنونتلفیق

پردازش هايدر این تحقیق با استفاده از تکنیک. دهداي را کاهش میماسهیابی منابعمکانعملیاتهزینهوزمانمهم،این. رودمی
کانونهاي برداشت رسوبات بادي در شهرستان رودبار جنوب شناسایی OLIو سنجنده 8Landsatهاي رقومیکمک دادهتصویر و به

بهترین ترکیب باندي ) OIF(دیومتریک بر روي داده اعمال و با استفاده از شاخص فاکتور مطلوبیت انجام کار، ابتدا تصحیح رابراي. شد
در مرحله بعد، تصاویر به سه روش متوازي السطوح، . مناسبتر تشخیص داده شد) 5،6،7(که ترکیب باندي طوريهب،تعیین گردید

هاي زمینی با استفاده از سیستم بندي، برداشتصحت طبقهي ارزیابیبرا. بندي شدندطبقهحداقل فاصله و حداکثر شباهت 
بیان براي در نهایت از چهار معیار صحت کلی، ضریب کاپا، دقت تولید کننده و دقت کاربر. شدانجام )GPS(یاب جهانی مختصات

مساحت منطقه مطالعاتی، در طبقه درصد 50بیش از که دهد نشان میبنديحاصل از سه متد طبقهنتایج .بندي استفاده شدصحت طبقه
رودها و اراضی شور و سطوح شلجمی شکل مناطق برداشت رسوبات بادي قرار گرفته است که عمدتا شامل اراضی کشاورزي، خشکه

درصد و ضریب 54/95دهد که الگوریتم حداکثر شباهت با دقت کلی ارزیابی دقت نشان مینتایج حاصل از . باشدمیدر واحد پالیا 
هاي فرسایش بادي مناطق برداشت رسوبات و کانونهاياستخراج نقشهبراي. نسبت به دو الگوریتم دیگر دقت بیشتري دارد9/0پا کا

.گرددپیشنهاد میQuick BirdوIkonosمانندبا قدرت تفکیک مکانی باال ايهاي ماهوارهدادهاز ، استفاده ترمناسبو دقتبا صحت

,جش از دور،سن: هاي کلیديواژه OLI8Landsat ،جنوبرودباربرداشت، أمنشبادي، فرسایش.

مقدمه
ثیر أتشناسایی مناطق تحت تأثیر فرسایش بادي به دلیل 

مستقیم آن در بررسی، ارزیابی و کنترل فرسایش بادي از 
کننده این مهم مشخص. اي برخوردار استاهمیت ویژه

البته . راهبردهاي مدیریتی در هریک از این مناطق است

کشورهايسایریاوایراندرشدهارائههايروشتاکنون
نبوده،همراهموفقیتبابرداشتمناطقشناختبرايدنیا
ارائهراروشیخودتخصصبراساسمحققهرکهطوريبه
شناسی و یا شناسی، سنگزمینمبتنی براغلبکهدهکر

تعیینبرايتحقیقاتی .)1377احمدي،(باشدشناسی میکانی
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هاي تکنیکبا استفاده ازبرداشت رسوبات باديمناطق 
رنجبر و .استانجام شدهدر ایران سنجش از دوري 

اي لندست به ستفاده از تصاویر ماهوارهبا ا) 1384(همکاران
هاي بررسی نقش پالیاهاي سیستان در گسترش طوفان

هاي انجام شده بر روي تصاویر گیرياندازه. غبارزا پرداختند
کیلومتر مربع، وسعت 14931نشان داد که از مجموع 

درصد منطقه را شامل 18پالیاهاي منطقه نزدیک به 
این دو واحد با دو قسمت جداگانه تحت عنوان . شودمی

پالیا با تیپ کویر نمکی و پالیا با تیپ اراضی رسی را 
در مطالعه )1386(خلیفه و همکاران. گیرندمیدربر

گیري به هاي فیلتر و نسبتپژوهشی، با کاربرد تکنیک
اي فعال و غیرفعال در هاي ماسهشناسایی و تفکیک تپه

ترین باند و در این تحقیق مناسب. منطقه طبس پرداختند
اي هاي ماسهمنظور شناسایی و تفکیک تپهنسبت طیفی به

) 1389(کاشکی و همکاران. فعال و غیرفعال معرفی گردید
هاي سنجش از دور اي تحت عنوان کارایی تکنیکدر مطالعه

در مدیریت مناطق بیابانی به و سیستم اطالعات جغرافیایی
آنان نتایج . زارها در استان خراسان پرداختندشناسایی ماسه

هاي فوق سطح ه از تکنیکدهد با استفادنشان می
. استهاي استان با دقتی باال برآورد گردیدهزارماسه

منظور بررسی میزان به) 1392(محمودي و همکاران
اي شرق جاسک در محدوده زمانیهاي ماسهگسترش تپه

هاي سنجش از دور و سیستم از تکنیک) 1383-1369(
نتایج . ود استفاده کردنددر مطالعه خاطالعات جغرافیایی

اي در محدوده هاي ماسهدهد که مساحت تپهنشان میآنان 
کیلومترمربع 10169برابررد مطالعه افزایشی زمانی مو

با بررسی سایه ) 2003(همکاران و Levin. داشته است
،ایجاد شده در تصاویر لندست و ترکیب آن با تصاویر استر

Hall. کردنداي را مطالعه هاي ماسههاي تپهناهمواري

با تعیین جهت تابش و سایه روشن ایجاد شده در ) 2004(
عرضی و هاي منظماي متوسط بین تپهماهوارهتصاویر 

همکاران و Ghoneim. دکرگیريارتفاع آنها را اندازه
هاي وتحلیلاي تحت عنوان تجزیهالعهدر مط) 2012(

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی در شرق 

صحراي بزرگ آفریقا به این نتیجه دست یافتند که مکانیابی 
اوش براي مخازن نفت و گاز در هاي زیرزمینی و کآب

منطقه با سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 
. پذیر استامکان

Hermes اي در در مطالعه) 2012(همکاران و
سی حرکتربرجزیره سینا در مصر، به غربی شبهشمال

ها از چندین پیکسلهاي شنی با استفاده از رابطه زیر تپه
آنان نتایج . سنجش از دور نوري پرداختندزمان با تصاویر

هاي که حرکت جانبی در امتداد خطوط تاج تپهدادنشان
شنی خطی به طور متوسط براي کل منطقه اشغال شده توسط 

.باشدمتر در سال می8/6هاي شنی تپه
ی وسیعمکانیابعاددربیابانیمناطقدرباديفرسایش

هاي محلازبرداشتهايمحلدر بعضی مناطق .دهدمیرخ
هايروشجهتهمینبه.دارندزیاديفاصلهانباشت

باشندوابستهمیدانیعملیاتبهحدازکه بیشمنشأیابی
.ندشومیغیرممکنگاهوپرهزینهوگیروقتمشکل،

انجام منطقهدرخاصیزمانیمقطعدرهااین روشهمچنین،
متوالی هايزماندرگستردهمیدانیعملیاتتکراروشودمی

آمارواطالعاتتحقیق ازایندر.باشدنمیپذیرامکان
مانندآماريواطالعاتیهاي مختلفبخشدرموجود
روش موجب این. استشدهاستفاده ياماهوارهتصاویر

حجم،کاهشکاهش وابستگی به عملیات مفصل میدانی و
.شودمیعملیاتهزینهوزمان

مناطق برداشت شناسایی،از انجام این مطالعههدف
بنديهاي طبقهالگوریتمرسوبات بادي با استفاده از 

در شهرستان تصاویربنديطبقهو ارزیابی صحت شدهنظارت
.باشدمیرودبار جنوب 

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی 

جغرافیایی بین موقعیت شهرستان رودبار جنوب از نظر
تا57°49′هاي طولشمالی و 28°15'تا27°27′هايعرض

اقلیم .در جنوب استان کرمان واقع شده استشرقی′57°59
. باشدبر اساس روش دومارتن از نوع خشک میمنطقه 
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براي هاي موجود در منطقه میانگین بارندگی در همه ایستگاه
.باشدمیلیمتر می250کمتر از 1361-1389دوره آماري 
که در کل باشدنات می17تا 7بین اغلبسرعت باد 

از نظر . باشدنات بیشترین مقدار می7- 11کالس هايجهت
درصد مساحت74/3شهرستان رودبار جنوب ،وسعت

.)1شکل(استان را به خود اختصاص داده است

نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی-1شکل

روش کار
صحنهمنطقه مورد مطالعه در دو اینکهبهتوجهبا

ویر ااز تصتحقیقدر این ،قرار دارد)Scene(اي ماهواره
در از منطقه برداشت شده 8لندست ماهواره OLIدهسنجن
و 41و ردیف 159مربوط به گذر 2/2/1392هايتاریخ

استفاده گردید41و ردیف 158مربوط به گذر 3/7/1393
رسوبات بادي فراهم مناطق برداشتتهیه نقشه امکان تا

ظ هندسی و از لحاابتدا تصاویر راستا،ایندر. گردد
تحقیق بدلیل این در .قرار گرفتندرادیومتریک مورد بررسی

از اینکه از دو فریم تصویر غیر همزمان استفاده شده است 
براي کاهش اثر هاي عمومی تصحیحات اتمسفري شرو

Darkمتیروش بر اساس الگورنیا.شدفادهاستاتمسفري 

Subtractافزار نرمدرکهENVIانجام شد، اجراستقابل.
با وآماده پردازش الزم تصحیحات اعمالازتصاویر پس

منطقه مورد مطالعه را تشکیل تا،شدندیکدیگر موزائیک
قرار دادن مرز منطقه بر روي تصویر، در مرحله بعد با.دهند

پس از.آمده جدا شداز کل تصویر بدستمنطقه مطالعاتی
تعیین بهترین ترکیب منظوربههاي الزم،پردازشپیشانجام

. استفاده گردید(OIF)مطلوبیتفاکتور شاخص باندي از 
بندي نظارت طبقهروشسهبندي تصاویر از طبقهبرايسپس 
شامل متوازي السطوح، حداقل فاصله و حداکثر شباهت شده 

برايبندي استفاده گردید و در نهایت، ماتریس خطاي طبقه
. تهیه شدارزیابی نتایج تحقیق 

استفادهموردهايداده
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8لندست ماهوارهOLIسنجندهرقومیهايداده
Google Earthاي تصاویر ماهواره

GPSهاي حاصل ازداده

ENVIافزار نرم Arcو4.8 GIS 9.1

ايماهوارهتصویرسازي و آمادهپردازشپیش) الف
در مراحلمهمترینازیکیهادادهپردازشپیشمرحله

اساسبربعديمحاسباتتمامیزیرااست؛تصاویرپردازش
نحوهونوع. دشومیانجاممرحلهایندرتولیديتصویر

نوعمانندمختلفیعواملبهبا توجهعملیاتانجام این
طوربه. استمتغیرتحقیق،هدفومورد استفادههايداده
تصحیحاتکلیمرحلهدوشاملهادادهپردازشپیشکلی

.استهندسیتصحیحاتورادیومتریک

هندسیتصحیح-
Googleاي با تصاویر هاي ماهوارهبراي انجام این کار مختصات داده

Earthمکانی نقاط، کار تصحیح هندسی بر علت انطباقبررسی گردید و به
.استانجام نشدهاي روي تصاویر ماهواره

تصحیحات رادیومتریک-
افزار نرمدرکهDark Subtractروشازمطالعهایندر

ENVIرادیومتریک استفادهتصحیحبراياجراست، قابل
کاهش اثرات پخش اتمسفري بربرايیندافراین. استشده

این تصحیح با . )2002و همکاران،Du(ت اسروي تصویر

ها باید شود که کمترین ارزش پیکسلاین فرض انجام می
کمترین ارزش تصویر صفر نباشد این بدان اگرصفر باشد و 

،اضافه ارزش در اثر بازتاب اتمسفر استمعنی است که این 
.دکرهاي تصویر باید کم پس این مقدار را از همه ارزش

رقومیهايدادهموزائیک-
دو صحنهدرمطالعهموردمنطقهاینکهبهتوجهبا

پس از انجام تصحیحات،داردقرار)Scene(اي ماهواره
وشدهدو تصویر یادشده در کنار هم موزائیکرادیومتریک،

.شدبرش دادهحاصلتصویرازنظرموردکاريمحدوده
و ایجاد تصویر رنگیبانديترکیببهترینانتخاب-

ازمعموالًبانديترکیباتبهترینآوردندستبهبراي
این.گرددمیاستفاده)OIF(شاخص مطلوبیتضریب

معیارانحرافاساسبرکهاستشاخص یک شاخص آماري
باندهاییکلیهاز بین. باشدمیباندهابینهمبستگیضریبو

راسه بانديترکیباتبهتریندارند،قرارMaplistیک درکه
کهترکیباتی. کندمیبنديدرجهاطالعاتشانمیزانترتیببه

OIFهستندبیشترياطالعاتدارايباشندداشتهبزرگتري)
.)1386فتاحی و همکاران، 

تایی سهترکیباتتعدادتوانمی1شمارهرابطهاساسبر
.کردمحاسبهرااستفادهموردباندهايازآمدهدستبه

3)    1(رابطه = !!( )! : N3باندهاتاییسهترکیبتعداد
:Nطیفیباندهايتعداد = ∑ ( )∑ ( ) (2 رابطه(

)σفاکتور شاخص مطلوبیت، OIF) 2(در رابطه  )
مقادیر ماتریس همبستگی r(j)باند و Kانحراف معیار از 

که باندها دارداز آن حکایت OIFمقادیر باالي . باشدمی
با حداقل ) انحراف معیار باال(ي بیشترین اطالعات امحتو

سرمستی و همکاران، (باشندمی) همبستگی پایین(تکرار 
1392( .

را داشته باشد، OIFترکیب سه باندي را که باالترین 

زیرا بیشترین انتخاب کرد،FCCتوان براي ایجاد می
. )Bodily,2004:56(اطالعات را در خود جاي داده است

ویربندي تصطبقه) ب
ايماهوارهیروتصبرشوالزمتصحیحاتانجامازپس

قراربنديطبقهموردویرامطالعاتی، تصمحدودهمرزطبق
رنگی، تصویرازتعلیمیهاينمونهانتخاببراي.گرفتند

ها، توسط سازمان جنگلشدهانجام هايگزارشمطالعات و
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میدانیبازدیدهايهمچنین ومراتع و آبخیزداري کشور 
هدف تحقیق و شرایط منطقه،گردید و با توجه بهاستفاده
2بنديطبقهبرايدر تصویر هاپیکسلبودنهمگنشرایط

-2،مناطق برداشت رسوبات- 1: کالس در نظر گرفته شد
، هاي تعلیمینمونهتهیهبراي.مناطق غیرحساس به فرسایش

پیکسل به طور هاي معلوم تعدادي از میان کل پیکسل
ها براي تصادفی و مجزا بر اساس همگنی و یکدستی پیکسل

برداري عنوان واحد نمونهها در یک قطعه بههریک از کالس
، هاي تعلیمینمونهاز انتخاب بهترین پس. انتخاب شد

، حداقل احتمالنظارت شده به روش حداکثربندي طبقه
.گردیدبر روي تصویر اعمالفاصله و متوازي السطوح

، روش حداکثر احتمالهاي بماهوارهریتصاوبنديطبقه-
متوازي السطوحاز میانگین وحداقل فاصله

میانارتباطبرقراريدرسعیشدهنظارتبنديطبقه
،داردزمینسطحواقعیهايپوششباهاپیکسلمجموعه

ازقبلکنندهاستفادهطرفازوروديهايدادهبهاین روش
به همین . استشده نیازمندانتخابالگوریتمازاستفاده

مناطق برداشت رسوبات ،صحراییبازدیدهايبامنظور، 
ازاستفادهباآنهاجغرافیاییبادي شناسایی و مختصات

GPSتصویر حاصل از تصاویر، بر روي تلفیقازپسوثبت
نقاطبه کمکتاشدندمنتقل) 5،6،7(باندي ترکیب بهترین 
ها در آن که شرایط همگن بودن پیکسلشدهدادهتعلیمی

هاي هاي کوچکی از پیکسلمجموعه(لحاظ شده بود
با توجه به ماهیت اي ماهوارهتصویرخودکاربطور،)هموژن

حداکثر احتمال، حداقل فاصله از هايهریک از روش
.بندي شودطبقهمیانگین و متوازي السطوح 

روش حداکثرشده،بندي نظارتهاي طبقهروشانیاز م
شناخته شده کاربرديدقیق و یک روش عنوان بهاحتمال

اساسبراولمرحله،احتمالحداکثرروشدر.است
کوواریانسو واریانسمیانگینطبقات،آموزشیهاينمونه
درشود،میمحاسبهبنديطبقهدراستفادهموردباندهايبراي

هاطبقهازهریکبههاتعلق پیسکلاحتمالمیزاندوممرحله
عملاحتمالمیزانباالتریناساسبروشودمیمحاسبه

انجام مختلفطبقاتبههاپیسکلو اختصاصبنديطبقه

کالس هردراحتماالتارزیابیازبعدروشایندر.شودمی
دارندراشباهتبیشترینکههاییکالسبههاپیکسل

.)1389، چلوقره(یابندمیاختصاص
میانگینمقادیرتعیینازپس،حداقل فاصلهروش در
میانگینکهپیکسلیمشخص شدنباباند،هردرطیفی
اختصاصخودبهراطبقههرانتخابیهاينهنموطیفیارزش
هايپیکسلبانشدهبنديطبقهپیکسلهر فاصلهداده،

کالسیبهنظرموردپیکسلبعدوشدهمقایسهمیانگین
داردمیانگینبارا فاصلهکمترینکهیابداختصاص می

).1389، چلوقره(
ابتدا با توجه به دامنه طیفی طبقات متوازي السطوحدر

بر روي تصویر انتخاب شده است واریانس نمونه که
حداقلازاستفادهبابعدوشودمیمحاسبههاي طیفیارزش

باندهاي مختلف طیفی طبقات نمونه در ارزش حداکثرو
با توجههاي تصویر پیکسل.گرددمیهایی ایجادچهار ضلعی

بندي ها قرار گیرند طبقهاینکه در کدام یک از چهار ضلعیبه
شوندهاي منطبق با مناطق نمونه تفکیک میگروهو به

)Ahmadpour ،2011و همکاران(.
شدهبنديطبقههاي نقشهارزیابی صحت ) ج

تولیدي با واقعیت هاي، دقت نقشههانقشهبعد از تولید 
براي بیان صحت یک نقشه به صورت .زمینی مقایسه شد

زمینی با واقعیتتوان آن را پیکسل به پیکسلکمی، می
مقایسه و نتایج را در جدولی به نام ماتریس خطا 

)Confusion Matrix (درج کرد)Fauzi et al., 2005:53(.
زمینی بر اساس مطالعات پیشین تحقیق، واقعیت این در 

هاي بر اساس داده. در منطقه مورد مطالعه اقتباس شده است
، مراتع هاتوسط سازمان جنگلشدهموجود و مطالعات انجام 

بر اساس بازدید و )دفتر امور بیابان(و آبخیزداري کشور 
با سهیبراي مقاتهیه و نقشه واقعیت زمینی ،منطقهمیدانی از 

کار گرفته خطا بهسیماترهیبندي شده و تهطبقهریتصاو
GPSنقطه توسط 15در طی بازدید میدانی مختصات .شدند

نمایش داده 2برداشت گردید که پراکندگی آنها در شکل 
فرسایش بادي که ثیر أتاز نقشه مناطق تحت . شده است

ها، مراتع و آبخیزداري کشور تهیه شده توسط سازمان جنگل
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این نقاط استفاده و موقعیت میدانی آنها است در انتخاب 
.برداشت و بر روي تصویر ناحیه مطالعاتی مشخص گردید

کلّیصحت،)Kappa coefficient(کاپاضریبسپس
)overall accuracy(کننده، دقت تولید)Producers

accuracy( و دقت کاربر)Users accuracy( براي هریک
بنديطبقههايماتریسبهبا توجه بنديطبقههايروشاز 

.محاسبه شد

تصویر نقشه واقعیت زمینی منطقه مورد مطالعه-2شکل

نتایج 
از شاخص مناسب، )RGB(ترکیب بانديبراي انتخاب 

.دهدبندي بهتري ارائه و طبقهمطلوبیت استفاده شد تا تفسیر 
بیبراي انتخاب ترکانجام شدههاي زیحاصل از آنالجینتا

جدولهايدرتصاویر،بنديو طبقهریتفسبرايباندي مناسب 
7،6باندهايکهدهندمینشانولهاجد.استآمده3و1،2

را در ترکیبات OIFبیشترین وبیشترین انحراف معیار5و 

ترکیب OIFبر اساس .اندتایی به خود اختصاص دادهسه
،)04/82(که داراي انحراف معیار باال ) 7،6،5(تاییسه

) 71/27(باال OIFو در نتیجه) 96/2(همبستگی کم 
نیا.باشد براي ایجاد تصویر رنگی کاذب مناسب استمی
هاي تعلیمی، تفسیر و تهیه نقشه نمونهتهیهباندي برايبیترک

.استفاده قرار گرفتمناطق برداشت رسوبات بادي مورد 

8هاي لندست دادهانعکاسیباندهايبینهمبستگیضریب-1جدول 
9Band 7Band 6Band 5Band 4Band 3Band 2Band 1Band

1 ١Band

1 99/0 ٢Band

1 99/0 99/0 ٣Band

1 99/0 98/0 98/0 ٤Band

1 99/0 98/0 97/0 96/0 ٥Band

1 99/0 98/0 97/0 96/0 95/0 ٦Band



...شناسایی مناطق برداشت رسوبات بادي با استفاده از و ۶١۶

9Band 7Band 6Band 5Band 4Band 3Band 2Band 1Band

1 99/0 98/0 98/0 97/0 96/0 95/0 ٧Band

1 90/0 90/0 92/0 94/0 96/0 97/0 98/0 ٩Band

8هاي لندستدادهانعکاسیمعیار باندهايمقادیر انحراف-2جدول
9Band 7Band 6Band 5Band 4Band 3Band 2Band 1Band

25/8 69/25 24/29 11/27 87/23 86/21 3/21 57/21 انحراف معیار

)5،6،7(براي ترکیب OIFمعیار، مجموع همبستگی و مقدار مجموع انحراف-3جدول
OIFمجموع همبستگیمعیارمجموع انحرافترکیب باندي

5،6،704/8296/271/27

هاي لندستهاي اعمال شده بر روي دادهنتایج روش
بندي حداکثر احتمالنتایج روش طبقه-

خطاي سیدست آمده از ماتربهجیاساس نتابر
بنديطبقهیکلّتبندي به روش حداکثر احتمال، صحطبقه

تصویر.شدبرآورد90/0و مقدار کاپا درصد54/95
احتمالحداکثرروشبهشدهنظارتبندياز طبقهحاصل

دقتارزیابینتایجو)4(، ماتریس خطا در جدول )3شکل(
.استشدهدادهنشان)5(جدول دربنديطبقه
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تصویر نقشه مناطق برداشت رسوبات بادي منطقه به روش حداکثر احتمال-3شکل

بندي در خروجی روش حداکثر احتمالخطاي طبقهماتریس-4جدول 

شدهبنديهطبق
واقعیت زمینی

کلفرسایشمناطق غیرحساس به مناطق برداشت رسوبات

68/9643/677/63مناطق برداشت رسوبات
32/357/9323/36مناطق غیرحساس به فرسایش

100100100کل

بندي در خروجی روش حداکثر احتمالطبقهارزیابی دقت-5جدول 
دقت کاربردقت تولید کننده

68/9632/96مناطق برداشت رسوبات
57/9317/94مناطق غیرحساس به فرسایش

90/0: کاپاضریب54/95%:کلیصحت



...شناسایی مناطق برداشت رسوبات بادي با استفاده از و ۶١٨

بندي حداقل فاصلهنتایج روش طبقه-
هریککمیمقادیرهمراهبهبررسیاینازحاصلنتایج

شدهدرج7و6هايولجددرصحتبیانمعیارهاياز

داده شینما)4شکل(در بنديطبقهتصویرهمچنین.است
.شده است

تصویر نقشه مناطق برداشت رسوبات بادي منطقه به روش حداقل فاصله-4شکل

بندي در خروجی روش حداقل فاصلهخطاي طبقهماتریس-6جدول 

شدهبنديهطبق
واقعیت زمینی

کلمناطق غیرحساس به فرسایشمناطق برداشت رسوبات

65/7554/2192/55مناطق برداشت رسوبات
35/2446/7808/44مناطق غیرحساس به فرسایش

100100100کل

در خروجی روش حداقل فاصلهبندي طبقهارزیابی دقت-7جدول 
کاربردقتدقت تولید کننده

65/7595/85مناطق برداشت رسوبات
46/7889/64مناطق غیرحساس به فرسایش

51/0: کاپاضریب%              67/76: کلیصحت
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متوازي السطوحبندينتایج روش طبقه-
، مقادیر بنديهطبقماتریس خطاي 9و8هاي در جدول

در کاربردقتو دقت تولید کنندهصحت کلی، ضریب کاپا، 

تصویرهمچنین.نشان داده شده استروش متوازي السطوح 
.داده شده استشینما5شکلبندي در طبقه

تصویر نقشه مناطق برداشت رسوبات بادي منطقه به روش متوازي السطوح-5شکل
بندي در خروجی روش متوازي السطوحخطاي طبقهماتریس-8جدول 

شدهبنديهطبق
واقعیت زمینی

کلمناطق غیرحساس به فرسایشمناطق برداشت رسوبات
82/9942/8866/95مناطق برداشت رسوبات

065/952/3مناطق غیرحساس به فرسایش
18/093/182/0نشدهبنديهطبق

100100100کل

بندي در خروجی روش متوازي السطوحطبقهارزیابی دقت-9جدول 
کاربردقتدقت تولید کننده

82/9930/66مناطق برداشت رسوبات
65/9100مناطق غیرحساس به فرسایش

12/0: کاپاضریب%          94/66: کلیصحت

مساحت مربوط به هریک از طبقات در هریک همچنین 
ارائه 10شده در جدول بندي نظارتهاي طبقهاز  الگوریتم

.استشده



...شناسایی مناطق برداشت رسوبات بادي با استفاده از و ۶٢٠

شدهبندي نظارتهاي طبقهمساحت مربوط به هریک از طبقات در هریک از الگوریتم-10جدول 

)km2(مساحت
بنديروش طبقه

السطوحمتوازيحداقل فاصلهحداکثر احتمال

1/376587/346595/4168مساحت مناطق برداشت رسوبات
9/273413/303405/2331به فرسایشمساحت مناطق غیرحساس 

بحث 
حداکثر شده نظارتبندي روش طبقهسه در این مطالعه از 

استخراج براي، حداقل فاصله و متوازي السطوحاحتمال
اي از تصویر ماهوارهبرداشت رسوبات بادي مناطقنقشه

بهترین.استاستفاده شده OLI8Landsatسنجنده 
هر دو کاپاضریبو صحت کلیاست که زمانیبنديطبقه

Warner).(باال باشند et al., دقتمقایسهانجامبا2001
روش که گردیدمشخصسه روشازحاصلبنديطبقه

درصد نسبت به روش 54/95حداکثر احتمال با صحت کلی
درصد و متوازي 67/76با صحت کلیحداقل فاصله 

داراي دقت بیشتري درصد94/66صحت کلیبا السطوح 
همچنین صحت تولید کننده و صحت کاربر در روش . است

دهنده که نشانباشددرصد می90حداکثر احتمال باالي 
بهترین نتایج حاصل از . میزان صحت در حد مطلوب است

استفاده از شده بانظارتبنديبندي مربوط به طبقهطبقه
کاپاي ضریبو54/95کلی صحتباروش حداکثر احتمال 

بیان کردهکه)1382(پناه و با نظر علويباشدمی90/0
، مناسب استبنديطبقهدرصد براي 85صحت باالي ،است

ترین پایینروش متوازي السطوح ،در مقابل.مطابقت دارد
را ) 12/0کاپا ضریبو94/66کلیصحت(بندي دقت طبقه
احمدپور و همکارانیجبا نتااین نتایج ؛استارائه داده

یتدیل،)2002(و همکاران)Davis(دیویس، )2011(
)Delate(همکارانو)(کادمون،)2007Kadmon( و

و ریچاردز)Harari-Kremer()1999(هاراري کرمر
)Richards()1999(مطابقت دارد.

یت روش حداکثر احتمال وتواند به علت ماهاین امر می
روش.ن مطالعه باشدهاي تعلیمی در ایفی نمونهکانیز تعداد 

راطیفیي طبقاتالگوهاحداکثر احتمال هم واریانس و هم
که آنجااز،بنابراین.دهدمیقراربررسیموردکمیطوربه

استواريتراین روش بر اساس پارامترهاي آماري محکم
این مطالعه درشدهبردهبکارهايروشبیندر.است
این روش هر .شودبندي محسوب میترین روش طبقهدقیق

زیادنسبتاًتعلیمیهاينمونهتعدادداشتناختیارچند به در
باراآنازاستفادهحدوديامر تااینوداردنیاز

افزایشبهامرهمینیولسازد،میروبهروهاییدشواري
همچنین نتایج حاصل .استانجامیدهروشایندقتمیزان

برداشت رسوبات بادي و آمده از مناطقهاي بدستنقشهاز
Googleايماهوارهها با تصاویر انطباق آن Earth ، نشان

هر دررودها ها و خشکهاراضی کشاورزي، مسیلکه دهد می
بندي مناطق برداشت طبقهءبندي، جزطبقهالگوریتمسه 
همچنین در روش حداکثر شباهت و حداقل فاصله. اندشده

دقت باالتري را نسبت به الگوریتم متوازي السطوح نشان که
،، پالیا با تیپ اراضی رسی و سطوح شلجمی شکلدهندمی

.اندقرارگرفتهباديدر طبقه مناطق برداشت رسوبات
از صحت استخراج شدهضرایب ارزیابی،در این تحقیق

دهنده دقت باالي این روش ، نشانحداکثر شباهتروش
بنديشود که در طبقهپیشنهاد میرواز این،استبندي طبقه

همچنین .استفاده شوداز این روش اي تصاویر ماهواره
مناطق برداشت هايشود که در استخراج نقشهپیشنهاد می

با هاي رقومیدادهاز هاي فرسایش بادي کانونورسوبات
Quick BirdوIkonosمانندقدرت تفکیک مکانی باال 

فرسایش بادي یند افربا توجه به اینکهبنابراین . استفاده شود
وسیعی است و محدود به یک منطقه ثیرگذارأتداراي دامنه 
عالوه بر کهگرددپیشنهاد میرواز این،باشدکوچک نمی
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هاي اطراف منطقه مورد هاي کار شده، سایر شیتشیت
امکان قرار گیرد تا ی و بررسیمورد ارزیابمطالعه نیز

فرسایش بادي و ریزي و مدیریت در زمینه مبارزه با برنامه
.زایی وجود داشته باشدبیابان

مورد استفادهمنابع
. فرسایش باديکاربردي،رفولوژيژئوم.1377.حاحمدي،-

.ص570ایران،انتشارات دانشگاه تهران، 
هايپالیانقش. 1384.ر. ع،دهقانو . ف،منشایران.م،رنجبر-

تصاویرازاستفادهباغبارزاهايطوفانگسترشدرسیستان
.81-69):7و 6(3،جغرافیا. ايماهواره

( کاربرد سنجش از دور در علوم زمین . 1382،.ك. علوي پناه، س-
.ص478ایران،دانشگاه تهران،انتشارات.)علوم خاك

.1386.ع.سخلخالی،و .ع. عآبکار، .ع. ، عنوروزي.م. فتاحی، م-
از اراضی استفادهنقشهتهیهوبنديطبقههايروشمقایسه

)landuse(ايماهوارهتصاویرازاستفادهخشک بامناطق .
.135-129:)3(20،پژوهش و سازندگی

هاي مختلف مقایسه الگوریتمارزیابی و.1389.، سچلوقره-
ملیهمایش.خاكسطحیشورينقشهبندي در تهیهطبقه
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Abstract
Integrating remote sensing techniques (RS) and GIS (GIS) is an important tool to
identify sources of sand. This can reduce the time and cost of identifying the location of
sand resources. In this study, wind sediment source was identified using the image
processing techniques as well as digital data of Landsat 8 and OLI in south Rudbar city.
To do so, first the radiometric correction was applied on data and the best band
combination was identified by the use of optimal index factor (OIF) techniques, so that
the band combination (5, 6, 7) was desirable. Then, the images were classified in three
ways including parallelepiped, the minimum distance and maximum likelihood. To
assess the accuracy of classification, ground observations were recorded using GPS.
Finally, the four criteria including overall accuracy, Kappa coefficient, producers'
accuracy and users' accuracy were used to express the accuracy of classification. The
results of the three classification methods show that more than 50% of the study area is
located in the class of sediment source zones, mainly consisting of agricultural lands,
dried- bed rivers and saline lands as well as parabola-shaped surfaces in the playa unit.
The results of the accuracy assessment showed that the maximum likelihood algorithm
with an overall accuracy of 95.54 % and Kappa coefficient of 0.9 were more accurate as
compared with other algorithms. To extract the maps of sediment source zones with
higher accuracy the use of high spatial resolution images such as Ikonos and Quick Bird
is recommended.
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