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 ۱۷۷    ۱۳۸۲، سال ٣  ، شماره٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 دشت ورامين با استفاده هاي زمينبررسي رده بندي وتهية نقشة خاك بخشي از 
 T.M١از پردازش رقومي تصاويـــر ماهواره اي سنجندة 

 

 ٤ شهال محمودي                         ٣  فريدون سرمديان                     ٢كامران مروج

 

 چكيده 

 براي انجام برخي مطالعات خاكشناسي ونهايتاً تهيه T.M اي حاصل از سنجندة هوارهاوير ماـاين مطالعه، پردازش رقومي تص   در

گيرد، به   دربرمي را دشت ورامين وحوضه رودخانه جاجـرودهاي زميناين منطقه بخشي از . نقشه واحدهاي خاك استفاده شده است

هاي نزديكترين ايستگاه هواشناسي به منطقه   به دادهبا توجه.دشو دشت پخش مي سرتاسر اي كه رودخانه پس از ورود به آن در گونه

 .تـراد اسـگ  درجه سانتي۱۸ متر ومتوسط دما حدود  ميلي۱۵۰ تا ۱۴۰مورد بحث، مقدار متوسط بارندگي ساليانه درمنطقه بين 

براساس روش  ها  و سول اريدي ها و سول ة انتيدر  ودر  د),۱۹۹۹USDA(بندي به روش آمريكايي هاي مورد بررسي، طبق رده خاك

براي .  جاي مي گيرندSolonchaks و Calcisols ، Gypsisols وبرخي واحدها در Fluvisols ، Cambisolsعمدتاً جزء  فائو

نقشه  نسبت توافق بين اين نقشه و. دش احتمال استفاده بيشترينبندي نظارت شده   از روش طبقه خاكتهيه نقشه واحــدهـــاي

مطالعه جدول خطاي حاصل از اين دو نقشه نتيجه  با. است% ۷۵ضريب كاپاي آن  و% ۸۲شهاي سنتي، مرجع تهيه شده با رو

) Haplocambids و Haplocalcidsيعني به ترتيب   (۶ از ۲دست آمده، واحد خاك  ه واحد نقشه خاك ب۱۲گيريم كه از بين  مي

وجود . اند خوبي از يكديگر تفكيك نشده هب) Calcaric Cambisols و Calcaric Fluvisolsيعني به ترتيب  (۷ از ۹و واحد خاك 

با پديده  ،ها  عكسشود كه هنگام پردازش دنبال دارد سبب مي هدرصد سيلت زياد درافق سطحي كه انعكاس طيفي باالي خاك را ب

. وجود آورد هبندي تصوير ب طبقه ويژه بهها  تجزيه وتحليل داده اشكاالتي را در شوري كه انعكاس طيفي بااليي دارند، مشابه بوده و

  تهيه شده درهاي  عكسمطالعات گوناگون خاكشناسي در كنار انتخاب باندهاي طيفي مناسب، از ند كه درك اين تحقيق پيشنهاد مي

را    آن بدون داراي پوشش گياهي وهاي  عكسطور همزمان هتوان ب همچنين مي.  استفاده شودندارد، پوشش گياهي ها زمينكه  زماني

اي  هاي رايانه لتجزيه وتحلي هاي متفاوتي كه داراي انعكاس طيفي مشابهي در  از تداخل پديدهپرهيزضمن براي  در. برد كار هب

  هندوستان وIRS فرانسه ويا SPOTهاي ماهواره  ها از قبيل سنجنده هيه شده توسط ساير سنجندهت هاي  عكسهستند، جا دارد كه

به جاي طبقه بندي براساس تفاوت (ها  پديده) مختصاتي(بندي بر مبناي موقعيت مكاني  ندي از قبيل طبقهب هاي طبـقه نيز ساير روش

 .       د شومطالعه نيز بررسي و) انعكاس طيفي

 

                                                 
 ٥/١٢/٨٢: ، تاريخ تصويب نهايي٢٨/٢/٨١: تاريخ دريافت ‐ ۱

  كارشناس ارشد خاكشناسي ‐ ۲
  عضو هيات علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران– ۳

  عضو هيات علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران– ۴
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بندي نظارت شده، نسبت توافق، ضريب كاپا،  ، نقشه واحدهاي خاك، طبقهTMپردازش رقومي، سنجندة  :هاي كليدي  واژه

 .  احتمال  بيشترين كاس طيفي، طبقه بندي جدول خطا، انع
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 ۱۷۹    ۱۳۸۲، سال ٣  ، شماره٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 مقدمه 

ه خالص( علوم مختلف سنجش از دور نقش مهمي را در
مشكالتي وجود دارد كه مانع اما . كند بازي مي) خاكشناسي
 متأثر از ها داده اين  مثال.شود مهم ميمساله درك اين 

 هاي جهت هاي پراكنده در عوامل گوناگون جوي و انعكاس
هاي مورد نظر از  تند كه مانع تشخيص پديدهمختلف هس

 . شود  ميها عكس
هنگام  هاي ب  ماهوارههاي عكسرسد كه هنوز  به نظر مي

عنوان يك ابزار  هب  ووده دسترس نبدرهاي شخصي  رايانه در
افزارهاي مورد استفاده در  نرم. شود تجاري با آن برخورد نمي

هاي مقدماتي  زشهاي شخصي تقريباً براي اجراي پردا رايانه
روي  حركت در  بارزسازي، بزرگنمايي ومانند ها عكس

 انطباق با مختصات يك  در عين حال كه.وجود داردعكس 
اي  ماهوارههاي   عكسنقشه، اقدامي ضروري براي هر كاربر

 اي در  ماهوارههاي عكسوجود . استمرحله نخست  در
 را آسانتر هنگام تفسير آنها هبه شكل تقريباً ب  وشبكه جهاني

حال  شود، در اطالعات بيشتري استخراج مي كند و مي
دست  هها، ب از استخراج داده  اغلب بعدها عكسحاضر، 

شود كه عوامل تغيير دهندة مناظر  اين سبب مي آيند و مي
هاي زميني اثر خود را گذاشته  ، بر روي دادهها سرزمين
د دانش بهبو هنگام ممكن است در ههاي ب وجود داده. باشند
اي  با داشتن مجموعه. هاي زميني مؤثر باشد آوري داده جمع
هاي زميني، درك بهتري از الگوهاي طيفي  داده از تر كامل
 سنجش از هاي عكس افزايش اطالعات موجود در برايكه 

تغيير انعكاس با . آيد دست مي هكنند، ب دور خدمت مي
ب موقعيت و زاويه تابش خورشيد نيز نوعي مشكل محسو

اين مورد  زيادي درهاي  در اين اواخر تحقيقاما . ودـمي ش
را قادر هاي سنجش از دور  انجام شده است كه ماهواره

ً با جهت تابش خورشيد و زاويه سازد تا به طور مستقيم  مي
هايي مورد نياز است  سنجندهو نيز . انعكاس كاليبره شوند

ندارد هاي استا طور خودكار براي دريافت انعكاس هكه ب
نيز آگاهي كم  هاي دولتي و برخي سياست. شوندتنظيم 

گسترش اين نوع  تعدادي از مديران نيز در دسترسي و
اين مورد نيز وجود  است كه در ها بسيار مؤثر داده

حل  تواند در  ميشبكه جهانياي از طريق   ماهوارههاي عكس
 . گشا باشد بسياري از اين مسائل راه

بخش اعظمي از كشورمان را دانيد  طوركه مي همان
اين  در نيمه خشك فراگرفته است و مناطق خشك و

 بياباني وسعت زيادي را هاي نيمه مناطق نيز خاك
ها داراي مقدار نسبتاً زيادي  گونه خاك اين. اند برگرفتهدر

ها  ر خاكايمقايسه با س شود در كه سبـب ميبوده كوارتز 
تري نيز  ه روشنمين بوده و زداراي انعكاس طيفي بيشتري

هاي مناطق  خاك. داي داشته باشن  ماهوارههاي عكسدر 
نيز وجود  رطوبت كم و خير زياد وبعلت ت هخشك طبعاً ب

امالح مختلف انعكاس طيفي متفاوتي  تركيبات نمكي و
شود كه تركيبات نمكي  اين تأثير وقتي تشديد مي. دارند

انند صورت قشري اگرچه نازك سطح رويي خاك را بپوش هب
 هاي عكسها بر روي  صورت اين نوع خاك اين كه در
هاي  تري نسبت به خاك اي زمينه رنگي روشن ماهواره

خاك نظير كربنات سديم،   موجود درمالحا. معمولي دارند
ناحيه طول  پتاسيم هيدروژن سولفـــات در كلريدسديم و

چنانچه بر روي سطح خاك ) m) µ ۷/۰‐۴/۰ ييموج مر
 .كنند بازتاب ميرا نور % ۸۹تا % ۶۵هي بين قرار گرفته گا

ايالت   سه اجتماع خاك درگروهي از دانشمندان آمريكايي
از  ها و بازتابي خاكهاي  ويژگيتنسي آمريكا را با استفاده از 

 باند هاي عكساستفاده از  اي و تحليل رايانه طريق تجزيه و
نقشة   وه جدا كردM.S.Sسنجنده  ) µm۸/۰‐۱/۱(هفت 
د ندار  مذكور بيان ميينمحقق .ندتهيه نمود منطقه راخاك 

 هاي ويژگيچندين عاملي است كه برروي  كه خاك يكي از
 ساير آثارجدا كردن اثر خاك از  لذا گذارد و مي  اثرها عكس

پـايان   در آنها.است  عملي دشوار،وسيله رايانه هعوامل تنها ب
طالعات اي ا تحليل رايانه د كه تجزيه ونگير نتيجه مي

طور كلي  ها بهها در مواقعي كه تغيير حاصله از ماهواره
 . نتيجه بخش است  خاك باشد، كاري مفيد وويژگيمعلول 
هاي  لندست كه سنجنده   از ماهــواره  تحقيق اين در
  و) (M.S.S  Multi Spectral Scannerهاي   نام آنها به

TM)Thematic Mapper ( از. شدمعروف است، استفاده 
ها كه  هاي اين نوع سنجنده جمله مشكالت استفاده از داده

Leeتحقيقات خود به آن اشاره   در)۱۹۸۸(همكاران   و
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دارند، اين است كه ارزش انعكاس طيفي يك پيكسل 
اي  ماهوارههاي  عكستوان در روي  حداقل مساحتي كه مي(

 هاي ويژگآنها مخلوطي از ) قابل تشخيص نمود جدا و
   همين دليل در  به .شش گياهي استطيفي خاك و پو

   بهتر مذكوروسيله سنجنده ه ب ها  خاكهاي ويژگيبررسي 
هاي  ماه(هاي تهيه شده در اوايل فصل بهار  داده ازه  ك است

 كه عامل پوشش گياهي در حداقل )ارديبهشت فروردين و
هاي موجود در  روشنايي پديده وضوح و .است، استفاده شود

. بندي دارند زايي در دقت طبقهس ه سهم بها عكس
جاهايي مؤثر است كه بين  ها در بندي خاك طوركلي طبقه هب

 از نظر بافت خاك زياديهاي مورد مطالعه تفاوت  خاك
ها وجود   ماده آلي يا وضعيت زهكشي خاكقدارسطحي، م

د مادون قرمز مياني يعني ـآنها معتقدند كه دو بان. دارد
) µm۳۵/۲‐۰۸/۲( و) µm۷۵/۱‐۵/۱(يا  ۷ و ۵باندهاي 

 براي بررسي T.Mهاي سنجنده  مناطق مهمي از داده
برداري رقومي با  طور كلي نقشه هب.  خاك هستندهاي ويژگي

مبناي   بر  لندست هاي ماهواره استفاده از داده
 Lee. تـا شده اسـاك بنـ طيفي از سطح خ هاي اسـانعك
توانند   ميT.Mهاي  افتند كه دادهـ دري)۱۹۸۷(اران ـهمك و
آميزي روي يك دشت تقريباً مسطح حاصل  طور موفقيت هب

ني ـهاي ش از رسوبات آتشفشاني براي تعيين مرز بين خاك
كارگيري  هب .ها استفاده شوند با زهكشي خوب و هيستوسول

  ماهواره  لندست براي تفكيك وM.S.Sهاي سنجنده  داده
ها در سطح مطالعات اجمالي توسط  بررسي خاك

Roundabushتوصيه شده است) ۱۹۸۵(همكاران  و .
  وسيلة گروهي از محققين دانشگاه كاليفرنيا   هتحقيقي كه ب

نام روش  هيك روش جديد كه ب  انجام شد، در)۱۹۹۹(
،  موخر شاخه درختي موسوم است تحليل مقدم و تجزيه و

ها در كنار آناليز  آنها به اين نتيجه رسيدند كه اگر اين روش
طيفي  اي با قدرت تفكيك زميني و ماهواره هاي عكس

ها  طور مؤثري بين خاك هتوان ب كار برده شود، مي همناسب ب
ها   مختلف خاكهاي ويژگينيز بين  پوشش گياهي و و

ل شد، اگرچه وجود پوشش گياهي هنوز عاملي يتفكيك قا
 . رود ار ميمها به ش  خاكهاي ويژگيكننده در مطالعات  گيج

Dwivediسياه وهاي عكساز ) ٢٠٠١(اران ـــهمك  و  
 با قدرت تفكيك PANسنجندة )Panchromatic(سفيد 
 حاصل از Liss-IIIهاي سنجندة   متر و داده۸/۵مكاني 

 ها در براي ارزيابي توانايي اين داده I.R.S-1Cماهواره 
بخشي از هندوستان  هاي متأثر از شوري در مطالعات خاك
كار بردند شامل ادغام  هبروشي كه آنها . استفاده كردند

      I.H.S از طريق تبديل ذكر شدههاي دو سنجندة  داده
)Saturation، Hue،Intensity( سپس انجام يك  و

 احتمال بيشترينبندي نظارت شده با استفاده از روش  طبقه
از نتايج بسيار مهمي كه آنها از تحقيق خود گرفتند . است
هاي  كه استفاده از دادهتوان به اين مورد اشاره داشت  مي

هاي با قدرت تفكيك مكاني باال لزوماً منجر به  سنجنده
شود، بلكه سبب افزايش دقت  بندي نمي بهبود صحت طبقه

) ٢٠٠٠(همكاران وNeville  .گردد پذيري طيفي مي تفكيك
هاي اصلي يا  مطالعات خود، آناليز مؤلفه بخشي از در

P.C.A) Principal Components Analysis ( را براي
تهيه شاخصي كه معرف مقدار رسوب و گچ درخاك سطحي 

)Gypsum Index ( هاي عكسباشد ، با استفاده از 
كار  ه ب۵ ماهوارة لندست T.M از سنجنده ۷و۴،۵ ،۱باندهاي
 هاي ويژگيعلت انتخاب باندهاي فوق را به جهت . بردند

هاي طيفي از اين ماده  پيكسل انعكاس جذب سطحي گچ و
وم از اين آناليز ـمؤلفه س .دانند مي يادشدهباندهاي  در

آنها همچنين با استفاده . دشو  موردنظر را شامل مي ويژگي
 شاخص سبزي يا شادابي گياه  Tasselde Capاز تبديل 

)Greenness Index (تواند معرفي از  را تهيه كردند كه مي
 دسترس براي در آب زيرزميني و نيز آب حنزديكي سط

 .   سالمت آن باشد وگياه 
 اهداف 

مطالعات  اي در هرقومي ماهوارهاي  عكسـ ارزيابي قابليت ١
 . هاي خاك تهيه نقشه خاكشناسي و

هاي رقومي  رايج با روش هاي سنتي و ـ مقايسه روش۲
 . مطالعاتل اينقبي هاي موضوعي در توليد نقشه
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 ۱۸۱    ۱۳۸۲، سال ٣  ، شماره٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 :همطالعمورد منطقة 

تان تهران قرار شرقي اس نوب جمنطقة مورد بررسي در
 U.T.Mمختصات جغرافيايي آن در سيستم . گرفته است
هاي  بين عرض  متر و۵۸۰۰۰۰ تا ۵۶۰۰۰۰هاي  بين طول
اين منطقه وسعتي . باشد  متر مي۳۹۲۰۲۳۶ تا ۳۹۱۰۲۳۶

گيرد كه از  برمي در را) km2۲۰۰( هكتار ۲۰۰۰۰معادل 
البرز، از شرق به ايوانكي و  هاي جنوبي شمال به دامنه

هاي  از جنوب به كوه ري و درياچة نمك، از غرب به شهر
اقليم اين منطقه ). ۱ شكل( شود بي شهربانو محدود مي بي

. خيلي كوتاه است هاي خنك و داراي زمستانو خشك 
 متر و  ميلي۱۴۰‐۱۵۰ميانگين ساالنه بارندگي نيز بين 

. باشد گراد مي  درجه سانتي۱۸ميانگين روزانه دما حدود 

بزني شكل دافي غالب در منطقه شامل اراضي بافيزيوگر
دار آبرفتي،  بزني شكل سنگريزهداي، با دار واريزه سنگريزه
از نظر . هاي سيالبي است اي و دشت هاي دامنه دشت

 هاي از صفر تا پنج درصد در با شيب توپوگرافي، مسطح و
رژيم رطوبتي و حرارتي منطقه با . باشد  مناطق ميبيشتر

هاي ايستگاه هواشناسي موجود در منطقه و  توجه به داده
و ) Weak aridic(رتيب خشك ضعيفت طبق روش نيوهال به

Thermicبخش عمده اي از منطقه تحت زراعت آبي .  است
هاي  هاي آن به سبب محدوديت ساير قسمت قراردارد و

. شود هاي موقتي استفاده مي مختلف به شكل چراگاه
 محصوالت صيفي و وهاي عمدة آن شامل غالت  زراعت

 ). ۴( باشد جاليزي مي
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  موقعيت جغرافيايي منطقه مطالعاتي ‐١شكل 

 

 ها  مواد وروش

  ـ مواد

 اين تحقيق شامل   ه شده دردكار بر همواد ب
 ؛۱: ۵۰۰۰۰ـ نقشة توپوگرافي منطقه با مقياس ۱
 ؛ ساله از ايستگاه مامازن۱۰ـ آمار هواشناسي يك دورة ۲
 T.Mسنجنده  ـ اطالعات رقومي ماهواره لندست چهار،۳
 ؛)۱۹۸۷سپتامبر (
 ؛)۱۹۹۸آوريل ( T.Mاي سنجنده  ماهوارههاي  عكسـ ۴
 Arc/Info ver:3.4.2 ، Arcviewافزارهاي  ـ نرم۵

ver:3.1 و Idrisi ver:2.0؛ 
  G.P.Sياب جهاني،  ـ دستگاه موقعيت۶
)Global Positioning  System.( 

 ميداني  مطالعات 

  زيراين تحقيق شامل مرحله  مطالعات صحرايي درـ 
 : باشد مي

انجام  پروفيل و شاخص براي حفر  انتخاب نقاط نمونه و
 .  استمطالعات خاكشناسي

منطقه  هاي طيفي غالب موجود در ابتدا با توجه به انعكاس
هاي   پروفيل حفر گرديد كه پس از انجام تجزيه۲۱

رورت اطالع از نحوة تغيير برخي ض فيزيكي و شيميايي و
  پروفيل افزايش يافت۳۱ به ها زمين  خاك وهاي ويژگي

قابل توجه است كه كليه آزمايشات انجام شده طبق (
 Methods of Soilهاي ذكر شده در كتاب  روش

Analysisباشد  مي.( 

 ها   روش

كار گرفته شده است، شامل سه  هين تحقيق ب اروشي كه در
هاي رقومي  ـ پردازش مقدماتي داده۱: استمرحله 
ـ پردازش نهايي ۳ ؛بندي تصاوير رقومي ـ طبقه۲ ؛اي ماهواره

 . تصوير يا نقشه توليد شده
 هاي رقومي ـ پردازش مقدماتي داده۱

 ) Digital Pre-Processing     : ( 

 هاي عكس بارز تفسير رقومي هاي ويژگي   يكي از 
هاي  ور بررسي ارزشاي امكاني است كه به منظ ماهواره
در باندهاي ) Digital Number ,D.N (ها عكسرقومي 

افزار و رايانه در اختيار مفسر قرار  مختلف به كمك نرم
 با كيفيت مطلوب براي هايي عكسنهايت  در گيرد و مي

بندي اطالعات شناسايي و تفكيك  استفاده در طبقه
ا به همين منظور ابتد. شود هاي زميني حاصل مي پديده
 B.I.P) Bandفرمت  اي را با هاي ماهواره داده

Interleaved by Pixel (شدافزار نرم قابل خواندن در  .
حالت خام داراي   باندهاي مختلف درهاي  عكسچون

انتخاب  باشند، لذا ابتدا سعي در كيفيت مطلوبي نمي
اين مرحله از  در.  شدها عكسبهترين روش آشكارسازي 
 آشكارسازي ي كنتراست كه نوعپردازش، از روش بهبود

با توجه به هيستوگرام فراواني . استفاده شد باشد، طيفي مي
             نياز اي مورد وارهـهاي ماه هاي طيفي داده انعكاس

  كه مربوط به باند پنج يا مادون قرمز ۲ مثال شكل طور  هب(
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 ج از منطقه مطالعاتي هيستوگرام فراواني انعكاسهاي طيفي باند پن ‐٢شكل

هاي دور  چون ارزش )باشد مياني از منطقة مورد بررسي مي
از ميانگين انعكاس طيفي داراي فراواني بسيار كمي 

خطي (باشند و از بين سه روش متداول بهبود كنتراست  مي
روش )  سازي هيستوگرام متعادل ساده، خطي اشباع شده و

هاي  انعكاس درها  خطي ساده توجهي به فراواني پيكسل
هاي خطي اشباع شده و  مختلف ندارد، لذا از روش

ها استفاده  سازي هيستوگرام براي بهبود وضوح داده متعادل
به همين دليل . دو روش نتايج مشابهي را دادند شد كه هر

هايي از  كه درآن دامنه(سازي هيـستوگرام  از روش متعادل
ود اختصاص خ ههاي طيفي كه فراواني زيادتري را ب روش
د كه شاستفاده ) يابد محدودة بيشتري بسط مي اند، در داده

 نشان داده ۳شكل  دريادشدهباند  تصوير نتيجة آن براي
 . شده است

زمـان بـا ايـن پـردازش، يـك          ماست كه  ه    الزم به ذكر  
 تهيـه گرديـد     ۴‐۳‐۲ رنگي كاذب از تركيب سه باند        تصوير
 .   نمايش داده شده است۴ شكل كه در

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هاي طيفي باند پنج  هيستوگرام فراواني بهبود كنتراست انعكاس ‐ ۳شكل
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  منطقه موردمطالعه تصوير رنگي كاذب ‐٤شكل

 
 )   Geometric Correction(عمليات تصحيح هندسي 

 نقشه را هم هاي ويژگي  سنجش از دور نقشه نبوده وتصاوير
اي رقومي  ماهواره تصوير  و تبديل يكبه نحوه تغيير. ندارند
مختصات شود، تصحيح  كه داراي مقياس و صورتي به

تبديل براي  ،مطالعه صورت گرفته در. گويند هندسي مي
سيستم مختصات از روش استفاده از نقاط كنترل زميني 

G.C.Psاين  در. دشاست، استفاده  پايه نقشه استوار  كه بر
 موقعيت همان نقاط در روش موقعيت نقاط در نقشه و

رديد، گاي كه  استفاده  نقشه. شود با هم مقايسه ميتصوير 
 از منطقة مورد ۱:۵۰۰۰۰يك نقشه توپوگرافي با مقياس 

ي با يها است كه استفاده از نقشه الزم به ذكر. (باشد نظر مي
به همين منظور )  ارزشي ندارد۱ :۵۰۰۰۰از مقياس كوچكتر

انتخاب تصوير   در روي نقشه و نقاط كنترل اوليه۱۳تعداد 
عنوان بهترين نقاط  هنهايت ب   نقطه در۵شد كه از بين آنها 

انتخاب مدلي مناسب،  .و داراي كمترين خطا انتخاب شدند
مدل . نقش بسيار حساسي در دقت تطابق هندسي دارد
اي خطي  مورد استفاده در اين تحقيق يك مدل چند جمله

 عكسهاي   يكايك پيكسلاين حالت موقعيت در. باشد مي
جاي واقعي خود نسبت به  يك ماتريس جديد در اوليه در

. نيز نسبت به نقشة مبنا قرارخواهد داشت ها و ساير پيكسل
اوليه تأمين تصوير  جديد بايد از تصويرهاي طيفي  ارزش
برداري مجدد يا بازنويسي مجدد  اين عمل، نمونه. شود
يابي براي  ، عمل درونهاتصوير بهبود رايب. نام دارد تصوير
D.Ns تحت مطالعه، وردچون م.  جديد انجام شدهاي عكس 

، از معادله خطي درجه اول استبلندي كمي  داراي پستي و
ترين  يابي نزديكترين همسايه استفاده شد مهم و روش درون

هاي طيفي و سرعت آن  امتياز اين روش، انتقال انعكاس
بندي  دسي، طبقهمعموالً اگر پس از تصحيح هن. است
عنوان  ه مدنظر باشد، روش نزديكترين همسايه بها عكس
عمل تصحيح . ترين روش پيشنهاد شده است مناسب

 در.  انجام گرفتU.T.Mسيستم مختصاتي  هندسي در
 دقت عمل، قدارنهايت پس از انجام اين امر براي ارزيابي م

ميانگين خطاي نقاط انتخاب شده   يا جذرR.M.Sپارامتر 
حداكثر مجاز ( . پيكسل شد۵/۰د كه معادل شاسبه مح

 ). باشد  معادل يك پيكسل ميR.M.Sبراي 
  رقوميهاي تصويربندي  طبقه

 )Digital Image Classification : ( 
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 ۴، ۳، ۲ ، باندهاي T.M باند طيفي سنجنده ۷بين  از
 دليلباند شش به . بندي انتخاب شدند  براي انجام طبقه۵و

باند يك يا باند  و)  متر۱۲۰(ني كم آن يقدرت تفكيك زم
روند،   كار مي هها ببآبي به دليل اينكه بيشتر براي مطالعه آ

توان به جاي باند پنج از باند هفت  البته مي. نداستفاده نشد
تر  طور كه پيش در اين تحقيق همان نيز استفاده كرد كه ما

 براي انجام هرنوع. كار برديم هذكر شد باند هفت را ب
بندي ابتدا بايد مناطق آموزشي با توجه به تعداد  طبقه
نظر گرفته  هاي غالب موجود در منطقه در ها يا پديده كالس
منطقه،  هاي طيفي غالب موجود در با توجه به انعكاس. شود

 عبارتي هفت كالس انتخاب شد و ههفت انعكاس طيفي يا ب
كل  ها در يك از انعكاس نظر گرفتن مساحتي كه هر با در

وسعت مناطق  ، پراكنش وداند، تعدا منطقه اشغال كرده
مجموع مساحت تمام مناطق آموزشي . آموزشي تعيين شد

  نيز درG.P.Sمورد استفاده كه با استفاده از دستگاه 
از كل % ۲۰مطالعات صحرايي كنترل گرديد، حدود 

بندي از  براي انجام عمل طبقه. باشد مساحت منطقه مي
كه ) Maximum Likelihood(ر احتمال الگوريتم حداكث
اين  در. دشبندي نظارت شده است، استفاده  يك نوع طبقه

پيكسل به هر منطقه آموزشي با  روش احتمال تعلق هر
 احتمال وجود قدارم توجه به وسعت و فراواني آن كالس و

 . آن كالس در منطقه وابسته است

-Digital Post(پردازش نهايي تصوير يا نقشه توليد شده 

Processing  :( 

ار ــشده ابتدا يكب بندي، نقشه توليد  پس از انجام طبقه
 جهت ۳×۳اد ــبا ابع) Mean Filter(فيلتر ميانگين 

با ابعاد ) Mode Filter( سپس فيلتر مد ها و سازي داده نرم
اند  هاي بسيار كوچكي كه توليد شده  شد تا چند ضلعي۵×۵

آنگاه نقشه . ود ادغام شوندهاي بزرگ مجاور خ درچند ضلعي
 فرستاده شد Arc/Infoبه نرم افزار تبديل فرمت گرديد و

 .  صورت گيردGISها در محيط  تا ساير پردازش

 

 

  نتايج  

 نهايت پس از انجام مطالعات صحرايي و بازديدهاي مكرر در
 كالس طيفي غالب ۷منطقه و بررسي نتايج آزمايشات،  در
تبديل ) ٥ شكل(د نقشة خاك  واح۱۲وجود آمده، به  هب
است كه واحدهاي خاك توليد شده از  الزم به ذكر. دندش

            بندي آمريكايي ، طبق روش رده بندي رقومي طبقه
)S.T,1999 (بندي شدند و روش فائو رده )۱ جدول .(

 ۲ جدول همچنين مساحت و درصد از كل سطح منطقه در
 .  ارائه شده است
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  واحد هاي نقشه خاك هاي حاصل از طبقه بندي رقومي ‐٥شكل 

  رده بندي واحدهاي نقشه خاك‐۱جدول

(F.A.O) Classification (S.T) Hn 
Gypsic SolonchaksGypsic Haplosalids, fine, mixed Thermic1 
Haplic CalcisolsXeric Haplocalcids, fine, inixed Thermic2 
Calceric FluvisolsXeric Haplocambids, loamy over sandy skeletal aniso, toixed Thermic3 
Calceric CambisolsXeric Haplocambids, fine, mixed Thermic4 
Calceric CambisolsSodic Haplocamids, fine loamy, mixed Thermic5 
Calceric CambisolsXeric Haplocamibds, fine loamy, mixed Thermic6 
Calceric CambisolsXeric Haplocambids,, Lomay skeletal, mixed Thermic7 
Calceric FluvisolsXeric Torrifluvents, sandy over loamy skeletal, mixed Thermic8 
Calceric FluvisolsXeric Torrifluvents, sandy skeletal, mixed Thermic9 
Haplic CalcisolsSodic Haplocalcids, fine, mixed Thermic10 
Haplic GypsisolsSodic Haplogypsids, fine, mixed Thermic11 
Calceric GypsisolsXeric Haplogypsids, fine, mixed Thermic12 

 
 
 
 

  مساحت هريك از واحدهاي نقشه خاك‐٢دولج
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 درصد از مساحت )هكتار(مساحت  احدخاكشماره و
١٤/٢ ٤٥٠ ١ 
٧/٤٩ ١٠٤٤٠ ٢ 
٢/٣ ٤/٦٧٤ ٣ 
٤/٤ ٥/٢٢٤ ٤ 
٣/٢ ١/٤٨٩ ٥ 
٨/١٤ ١/٣٠٠١ ٦ 
٩/١٩ ٤/٢٣٠٦ ٧ 
٢/٩ ٥/١٧٢٤ ٨ 
٩/٣ ١/٨٣٢ ٩ 
٥/٠ ٥/١٠٥ ١٠ 
١٦/٠ ٧/٣٣ ١١ 
٦/٣ ٩/٧٢ ١٢ 

 ٤٩٩ ٢٠٠٠٠ جمع كل اراضي
 

هاي موضوعي مختلف با  توليد نقشه نكته مهمي كه در
دور بايد به آن توجه داشت، ارزيابي دقت كمك سنجش از 

بيان دقت  بهترين روش تعيين و. باشد نقشه توليد شده مي
 مقايسه ،اي هاي ماهواره بندي داده هاي حاصل از طبقه نقشه

 Ground Truth( آن با يك نقشه مرجع واقعيت زميني
Map (آن استفاده  اين تحقيق از اي كه در نقشه. باشد مي

اين نقشه كه  ). ٦شكل ( رائه شده استشد در ادامه ا
مطالعات قبل تهيه شده بود، با استفاده از  تر در پيش
در جدول .  كنترل گرديد۱۹۹۸اي سال  هاي ماهواره عكس

نقشه  مساحت و درصد از كل سطح منطقه مطالعاتي در ٣
 .   مرجع ارائه شده است
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  منطقه مورد مطالعه نقشه مرجع ‐٦شكل

 مساحت هريك از واحدهاي خاك درنقشة مرجع ‐ ۳دول  ج

 درصد از مساحت )هكتار(مساحت  شماره واحدخاك
٨/٤ ١/٣٨٠ ١ 
٨/٤١ ٣/٨٨٨٩ ٢ 
٧/٣ ٥/٧٩٤ ٣ 
٢/١ ٨/٢٥١ ٤ 
٩/١ ١/٤٢٣ ٥ 
٢/٢٠ ٦/٤٣٣٣ ٦ 
٨/١٠ ٥/٢٣٢١ ٧ 
٧/٣ ٧/١٣٦٣ ٨ 
٢/٤ ١/٨٩١ ٩ 
٨/٩ ٢/١٧ ١٠ 
١٥/٠ ٥/٣٤ ١١ 
٩٥/٥ ٦/٩٦٩ ١٢ 

 ١٠٠ ٢٠٠٠٠ جمع واحدهاي اراضي

 
رسد اين  اينجا ضروري به نظر مي آنچه كه بيان آن در

اين نوع مطالعات براي برآورد دقت نقشه  مطلب است كه در
هاي   پديدهبيشترينرقومي توليد شده، بخشي از آن را كه 

 مانند شود، انتخاب كرده و موجود در نقشه را شامل مي
دو را   آن جع مشخص نموده ودر نقشه مر همان بخش را

اگر نقشه مرجعي وجود نداشته  كنند و باهم مقايسه مي
ي ـروش دست اي با  بخش، نقشه باشد، فقط براي همان

  خطا  جدولطريق جدولي كه به نام از و كنند تهيه مي
)Error Matrix (را انجام  مقايسه وم است، اينـموس

افزار  كمك نرم اين تحقيق نيز اين جدول با در. دهند مي
  تهيه گرديدگيري از واحدهاي نقشه خاك ادريسي و نمونه

از توان  را ميباارزشي  پارامترهاي بسيار مهم و). ۴ جدول(
نيز كننده دقت و   كه بياننموداين جدول استخراج 

 . نقشه رقومي توليد شده است خطاهاي موجود در

 

 نقشه رقومي بين نقشه مرجع و  جدول خطا‐٤جدول 

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ 
١ ٥١٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ٠ 
٢ ٠ ١٢١٣٨ ٢٣٣ ٣٧ ٣٢ ٢٣٥٢ ٠ ٢٤٣ ٣٥ ١٠٤ ٠ ٥٢٥ 
٣ ٠ ٠ ١٤٠١ ٠ ٠ ٠ ٩ ٤٦ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٤ ٠ ١ ٠ ٣٢٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٣٢ ٢٤٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ 
٦ ٠ ١٢٦٣ ٠ ٠ ١ ١٠٢٣٠ ٠ ٦٨ ٢٣ ٠ ٠ ٠ 
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٧ ٠ ٠ ١١٩ ٠ ٠ ١٣٥ ٣٩٧٣ ١٢٥ ٦ ٠ ٠ ٠ 
٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٧٣ ٣٥٤٩ ٩٩٩ ٠ ٠ ٠ 
٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨٤٠ ٩٩ ٠ ٢٥٣ ٠ ٠ 
١٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٥ ٠ 

١١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٧ ٧٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٩٢٩ 

 بحث و نتيجه گيري  

 : يابيم كه  درمي ۴باتوجه به جدول 
% ۸۲نقشه رقومي، ) overall accuracy(كلي درستي 

به   وددار اين فاكتور از قدرت بيان كنندگي پاييني. است
فراهم آمدن  كلي ودرستي منظور حذف توافق اتفاقي از 

هاي مختلف با يكديگر،  بندي امكان مقايسه طبقه
Congalton(، ضريب كاپا)۱۹۸۳( همكاران  وKaht يا 

Kappa (اين ضريب . عنوان يك معيار پيشنهاد دادند هرا ب
ضريب كاپاي محاسبه . يك متغير باشد تواند بين صفر و مي

ي، حاصل هاي چنين جدول در. دش% ۷۵اين تحقيق  شده در
وضعيت در واقعيت زميني در  ها و بندي در رديف طبقه
هايي كه  پيكسل. شوند ته ميهاي اين جدول نوش ستون

از . گيرند جدول قرار مي قطر اند در بندي شده درست طبقه
درستي توان به  جملة ساير معيارهاي مهم ديگر مي

 كاربردرستي  و) Producer’s accuracy( هكنندوليدت
 )user’s accuracy (همانطور كه پيش بيني  .اشاره كرد

دقت باال  بي و باخو هشد، واحد نقشه خاك شمارة يك ب مي
 درستي و% ۹۸= كاربردرستي(تفكيك شده است 

 در انعكاس زيادكه علت آن تفاوت % ) ۱۰۰=توليدكننده
خوبي تفكيك  ه ب۶ از ۲واحد نقشه خاك . طيفي آن است

 و% ۸۲و% ۶۸=كاربردرستي ترتيب داراي ه ب(  استنشده
كه علت آن نيز ) هستند% ۶۴و% ۱۵= توليدكنندهدرستي

طيفي مناسب از اين دو واحد به سبب وجود يافتن نانعكاس 
 ۹ واحد نقشه خاك. ها است  زمينسطح پوشش گياهي در

 درستيكه  طوري هب ( استخوبي تفكيك نشده ه نيز ب۷از 
توليدكننده درستي نيز  و% ۸۴و% ۵۰كاربر آنها به ترتيب 

نشدن از جمله داليل اين تفكيك ). باشد مي% ۷۲و% ۹۱=
بودن انعكاس طيفي آنها به  نزديكان به تو مي ،نامناسب

سبب شباهت زياد بافت خاك سطحي و درصد سنگريزه 
 ۴  و۳هاي  رها شمهاي از مقايسه جدول. اشاره نمودسطحي 

نيز مشخص است كه بيشترين اختالف مساحت تنها در 
 نقشه رقومي و شش در دو ودو واحدهاي نقشه خاك 

نقشه رقومي  درواحد خاك شماره دو . مرجع وجود دارد
 گيرد اما در برميراز كل منطقه را د% ۵۰مساحتي معادل 

نقشه  واحد خاك شماره شش در و% ۴۲نقشه مرجع حدود 
نقشه  اما در. از كل منطقه% ۱۴رقومي مساحتي معادل 

 . را فراگرفته است  آن% ۲۰مرجع حدود 
توان نتايج زير را    با توجه به تحقيق انجام شده، مي

 : بيان كرد 
 مطالعات گوناگون خاكشناسي با استفاده از ر دـ۱

  تهيه هاي تصويراي، سعي شود از  رقومي ماهوارههاي تصوير
 كه زمين فاقد پوشش گياهي است يا در زماني شده در

توان  همچنين مي. دكر، استفاده كمترين پوشش قرار دارد
  آنبدون  داراي پوشش گياهي وهاي تصويرطور همزمان  هب

 .كار برد هرا ب
اي   ماهوارههاي تصويرمقياس مطالعه، از  ـ با توجه به نوع و۲
طيفي متناسب با آن  هايي با دقت مكاني و نيز سنجنده و

  ؛استفاده شود
رايج،  هاي سنتي و بندي رقومي نسبت به روش ـ طبقه۳
  ؛دهد دقت بيشتري نشان مي يات را بايجز
از سطح ـ وجود سنگريزه سبب كاهش انعكاس طيفي ۴

هاي  اما اگر نوع سنگ غالب از جنس سنگ. شود خاك مي
 ها در طور كلي خاك داراي اين نوع سنگ هآهكي باشد يا ب

مقايسه با  افق سطحي باشد، كاهش انعكاس طيفي آن در
  ؛دار كمتر است هاي سنگريزه ساير خاك

 ديگر  خوبي از طبقه ه بCategoryكه يك طبقه يا  يـ زمان۵
ديگر داراي هاي  ه آن طبقه نسبت به طبقتفكيك نشود،

 توليدكننده درستيمقابل داراي  اما در كمتر  كاربردرستي
رسد،  نظر مي با توجه به اين مطلب به بيشتري است و

 درستيهاي رقومي نسبت به   كاربر در ارزيابي نقشهدرستي
  ؛توليدكننده از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است
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وري در كشور و عدم اديد بودن اين فنـ با توجه به ج۶
كارشناسان با اين علم،  آگاهي بسياري از دانشجويان و

بندي دو رگه يا  هاي طبقه گردد كه ابتدا روش پيشنهاد مي
هاي سنتي و رقومي است،  اي از روش هيبريد كه مجموعه

 . درآيد به اجرا

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ۱۹۱    ۱۳۸۲، سال ٣  ، شماره٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 

 منابع   

 . دانشكده منابع طبيعي ، دانشگاه تهرانسنجش از دور ،. ۱۳۷۷ اصغر، لي ع،صفت ـ درويش۱
 . آشنايي با فن سنجش از دور وكاربرد آن درمنابع طبيعي ، انتشارات دانشگاه تهران.۱۳۷۵ ، مجد ع،، محمودـ زبيري۲
 .اي درمطالعات خاكشناسي ، دانشكده كشاورزي ، دانشگاه تهران   ماهوارههاي عكس استفاده از .۱۳۵۴ ،الف، ـ محمدپور۳
منابع آب : ، جلد سوم ١۳۶۸.‐۱۳۷۳همدان،  منابع آب حوزة آبريز مركزي و احياء توسعه كشاورزي و طالعات طرح جامع وـ م۴

 .، معاونت طرح وبرنامه وزارت جهاد كشاورزي 
ها تدوين كتب علوم انساني دانشگاه  پردازش كامپيوتري تصاوير سنجش از دور، سازمان مطالعه و.۱۳۷۷ ، م،ديسفاني ـ نجفي۵
 ).سمت(
آب وزارت جهاد  قابليت اراضي گرمسار و ورامين، مؤسسة تحقيقات خاك و ، ارزيابي منابع و۳۳۱ـ نشريه فني شمارة ۶
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Classification and Mapping of Varamin Plain Soils Using 
Satellite Images Derived from T.M. Sensor 

 
K. Moravvej1   F. Sarmadian2   Sh. Mahmoodi3 

 
 

Abstract  
In this study, processing of satellite images derived from T.M. sensor was used for soil studies and 
finally for producing soil units map. The region is part of Varamin plain and watershed catchment of 
Jajroud River. According to the nearest weather station information, average of yearly rainfall of study 
area is between 140 and 150 mm with average temperature of 18°C. Based on two different methods, 
soils of this region can be classified based on soil taxonomy method (i.e., two Aridisol and Entisol 
orders) and based on F.A.O. method (i.e., mainly as Fluvisol, Cambisol and some units as Calsisol, 
Gypsisol and Solonchak). Agreement ratio between soil maps derived from digital classification with 
the maximum likelihood method and ground truth map devolved from traditional methods and its 
kappa index were 82% and 75%, respectively. Analyzing the error matrix of this research showed that 
among 12 units derived from this study, differentiation of units 2 from 6 and 9 from 7 were poor (i.e., 
units 2, 6, 9 and 7 correspond to Haplocalcid, Haplocambid, Calcaric Fluvisol and Calcaric Cambisol, 
respectively). Meanwhile, the presence of high silt content in the texture of topsoil created high spectra 
reflection, which caused great similarity of the spectra with saline soils or other chemical substances. 
This resulted in some problems when analyzing dates and specially image classification.  
This research suggests that in soil studies, beside selection of suitable spectral bands, images be used 
when land is bare. It should be noticed that images of the land with and without plant coverage can be 
used simultaneously, too. To reduce the above-mentioned interference, in stead of classifying based on 
the difference in spectra reflection, digital dates produced by other sensors, such as SPOT satellite (of 
France) or IRS satellite (of India) and also other classification methods based on phenomenon 
coordinate system should be studied. 

 
Keywords: Digital processing, T.M. sensor, Soil units map, Supervised classification, Agreement 
ratio, Kappa index, Error matrix, Spectra reflection, Maximum likelihood. 
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