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گاناد ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 
 

 
 حوزه ي در برآورد شماره منحنييايكاربرد سنجش از دور و سامانه اطالعات جغراف

  رفتيل رود جيهل
    

  3 ي سرحديعل ،  2ييپاي كود سلطانيسع ،  1 ساردويمانيفرشاد سل
  

   دانشگاه صنعتي اصفهان– گرايش بيابان زدايي -  دانشجوي كارشناسي ارشد-1
  گاه صنعتي اصفهان دانشيار دانشكده منابع طبيعي دانش-2

  دانشگاه صنعتي اصفهان– گرايش بيابان زدايي - دانش آموخته  كارشناسي ارشد-3

  ده يچك
 از . كند ي وارد مي به جوامع انساني فراواني و مالي است كه ساالنه خسارات جانيعي طبيده هايدپ از يكيالب يس

 يكه بر رو ،د ن باشي مي مختلف اراضي هايكاربر خاك و يكيط ادافيالب ها شراين عوامل موثر در بروز سيمهمتر
ن يا. ات است ين خصوصيانگر اي هر حوزه نمايگر شماره منحني به عبارت د،  گذارندير ميزان نفوذ آب در خاك تاثيم

 حوزه يشماره منحنم نقشه يترسق ين تحقي از اهدفو رفت انجام شده استيل رود جيز  هلي حوزه آبريمطالعه بر رو
 ي متوسط وزنمقدار   و تكنيك سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافياي استفاده شد  از ن راستايكه در ا  باشديم

در كه در نهايت نقشه شماره منحني حوزه. دي  برآورد گرد II يط رطوبتيدر شرا 82,5 حدود   حوزه يشماره منحن
  . ترسيم گرديد  GISمحيط 

  هليل رود جيرفت،  ي ، نقشه شماره منحنيياي و سامانه اطالعات جغرافالب ،  سنجش از دوريس:  يديكلمات كل 
 

 مقدمه 
براي برآورد دبي اوج و ارتفاع رواناب در حوضه هاي آبخيز ابداع گرديده كه روش هاي تجربي وغيرمستقيم متعددي 

   دليل در ساير مناطق توسعه داده شده اند به اين هر كدام داراي يكسري ضرايب منطقه اي خاص به خود بوده و تحت
                                                 

  09139504087: ن  تلف- اصفهان ي  دانشگاه صنعتيعي داشكده منابع طبييابان زداي ارشد بي كارشناسيدانشجو 1
com.yahoo@jiroftamin: Email Adress  

  03113913555 تلفن – اصفهان ي دانشگاه صنعتيعيار دانشكده منابع طبيدانش 2
Email Adress : ssoltani@iut.ac.ir 

  اصفهاني  دانشگاه صنعتيعي طب داشكده منابعييابان زداي ارشد بي دانش آموخته كارشناس 3

 sarhadi2005@yahoo.com :  Email Adress 
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 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  
گسترده و جهاني مورد  يكي از روش هاي تجربي كه به صورت. خطاهايي باشد يو دارا ممكن است غيرقابل استفاده

  روش شماره منحني است كه توسط سرويس  استفاده هيدرولوژيست ها و طراحان پروژه هاي منابع آب قرارگرفته
 ك يدر . پيشنهاد شده است (USDA-NRCS-CN) متحده آمريكا التحفاظت منابع طبيعي دپارتمان كشاورزي ايا

به . دادندحوزه آبخيز معرف ليقوان مورد بررسي و ارزيابي قرار  در را روش شماره منحني ان وهمكاران ي، ملكتحقيق 
و گروه هاي  راضيطريق جداول استاندارد و با توجه به عواملي نظير پوشش گياهي، نحوه استفاده از ا اين منظور ابتدا از

جريان براساس روش احتمال  در مرحله بعد شماره منحني. هيدرولوژيك خاك، شماره منحني حوضه محاسبه شد
يكي از زيرحوزه هاي  ي شماره منحن براي برآوردطهمورثو همكاران  )1(.  رواناب تعيين گرديد- فراواني وقايع بارش 

 كه عالوه بر .كرداند استفاده ) RS(سنجش از دور   و جغرافيايي عاتحوزه آبخيز طالقان از تكنيك هاي سيستم اطال
و در نتيجه محاسبه دقيقتر رواناب مي ) CN(باال بردن سرعت كار، باعث افزايش دقت در تخمين عدد شماره منحني 

  ينرم افزارطيواحدهاي هيدرولوژيكي منطقه در محجهت تهيه نقشه شماره منحني در زيرحوزه خودكاوند، ابتدا . گردد 
)GIS (ILWIS 3.2ده و سپس نقشه گروههاي هيدرولوژيك خاك منطقه تهيه شد و در محيط  تفكيك گرديGIS 

 ماهواره لندست در ETMنقشه پوشش گياهي نيز با استفاده از پردازش تصويرسنجنده . ديجيتايز و ژئورفرنس گرديد 
حدهاي  نقشه شماره منحني واGISيل هاي  و استفاده از تحل تلفيق نقشه هادر نهايت با.  استخراج شد IDRISIمحيط 

ي يط رطوبترانتايج نشان داد كه بيشترين مقدار شماره منحني رواناب در ش. هيدرولوژيكي منطقه مطالعاتي تهيه گرديد 
ضمن پژوهش ك ي و همكاران در ينائب عباس  ).2.( مي باشد45 و كمتر ين مقدار 89متوسط در منطقه مطالعاتي ، 

در تبديل بارندگي به رواناپ كليه تحقيقات انجام شده در اين زمينه در سطح جهان تا ) CN(معرفي روش شماره منحني 
هاي كاربرد اين روش شده است ، مورد بحث و   كه موجب بسط و توسعه و عمومي كردن و محدوديت1991سال 

ي الزم جهت برآورد شماره منحني مشخص گرديده و سپس به ابتدا با مطالعه منطقه كليه فاكتورها . دادند بررسي قرار 
  )3(.كردند  شماره منحني منطقه برآوردSCSروش استاندارد 

  
  روش ها مواد و

  معرفي منطقه 
 ميليون هكتار در 1/1اين حوزه با مساحتي بالغ بر . منطقه مورد مطالعه حوزه هليل رود در منطقه جيرفت مي باشد

   دقيقه طول 58 درجه و 58 دقيقه تا 29 درجه و 56 دقيقه عرض شمالي و 58 درجه و 29ا  درجه ت28محدوده بين 
زار و از شرق به  ساردوئيه و الله- از شمال غرب به ارتفاعات بافت). 1شكل(شرقي در جنوب شرقي ايران قرار دارد

 متر 2/1741اع متوسط اين حوزه ارتف. شودهاي جبالبارز تا خروجي آن در جنوب به پل بهادرآباد ختم ميرشته كوه
 3 در صد آنرا مناطق كوهستاني و بقيه آنرا دشت با شيب متوسط70كيلومترمربع آن يعني بالغ بر5/11453يباشد كه 

  .  متر است1/3754رود در نواحي كوهستاني شمال حوزه به حداكثر ارتفاع حوزه هليل. دهددرصد تشكيل مي
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)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 
ترفيجل رود ي حوزه هلييايت جغرافي موقع-1 شماره نقشه

    خصو صيات گرو ه هاي هيدرولوژيكي خاك-1جدول شماره 
گروه 

 هيدرولوژيكي
شدت نفوذ به 
 اينچ بر ساعت

 
 نوع خاك

توانايي توليـد   
 رواناب

A  3بيش از  كم شني و قلوه سنگي 
B 3-5/1  متوسط شني لومي و شني رسي 
C 5/1-5/0 عمق خاكلومي ، لومي رسي داراي اليه سخت در    نسبتا زياد  
D 5/0كمتراز  خيلي زياد رسي ،خاك هاي شور، سنگ ،جاده اسفالت ، بتون ، خاك هاي كم عمق 

  
  برآورد شماره منحني حوزه 

  در گام اول براي بدست آوردن شماره منحني بايستي نقشه بافت خاك منطقه را تهيه مي كرديم كه اين نقشه با توجه به            
 نقشه رقـومي بافـت خـاك تهيـه گرديـد در       ArcViewكه در منطقه وجود داشت در محيط نرم افزاري نقشه پايه اي 

كالس هاي بافت خاك بـه گـروه هـاي هيـدرو لـوژيكي تبـديل         )  1(مرحله بعد با استفاده از اين نقشه و جدول شماره           
طقـه  اهوارهاي نقشه كـاربري اراضـي  من       از داده هاي  م     با استفاده    گرديد و نقشه رستري آن تهيه شد  و در مر حله آخر            

 ILWISEط نرم افزار ي درمحي اراضي و كاربريكيدرو لوژي هيق نقشه گروه هايد و از تلفيمورد مطالعه استخراج گرد

  . م شد ي حوزه ترسي نقشه شماره منحن 3.3

   شدهستفادهااي ي ماهوارههاادهد
 از مـاهواره  ETM+مربـوط بـه سـنجنده    اتي مطالعمنطقه  در  راضي  جهت استخراج نقشه كاربري ا    تصاوير مورد استفاده     

 8 (  PANو يـك بانـد  )  6بانـد  (  بانـد حرارتـي  ، دو)7 و5 تا 1( باند انعكاسي 6 شامل هااين داده. باشد مي7لندست 
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ETM+ (40 و رديـف     160 و 159 هايمـسير  و شامل دو پنجـره اطالعـاتي         .باشدمي  ،),40-159 40-160 =WRS(4 
   .اخذ شده اند 2001 سپتامبر سال 14 و7هاي تاريخ در  هستند كهUTM 40 به زون مربوط

مادون  و   )NIR(مادون قرمز نزديك    ،   قرمز ،سبز، داراي چهار باند اطالعاتي      LISSIIIهاي  ها مربوط به سنجنده   اين داده 
 و تـصوير    )مـادون قرمـز نزديـك      (4و باند   ) قرمز (3باند   داراي دو باند،     WIFS و سنجنده    )SWIR(قرمز موج كوتاه    

 .باشندداراي يك باند در بخش مرئي است، مي  كه PANسنجنده 

قدرت تفكيك زميني سـنجنده  .  متر است8/5 ميكرومتر با قدرت تفكيك    PAN،50/0-75/0محدوده طول موج سنجنده     
LISSIII 5/23             سـنجنده  . باشـد  متر مي  70وتاه   ك ج متر براي باندهاي مرئي و مادون قرمز نزديك، و باند مادون قرمز مو

WIFS     ،از . باشـد  مـي   متـر  3/188قدرت تفكيـك مكـاني       با   )مادون قرمز نزديك   (4و باند   ) قرمز (3باند   داراي دو باند
 اولين باند اين سنجنده به علت خطاي برداشت داده از مـاهواره، مناسـب نبـود و از آن در آناليزهـا                       LISSIIIچهار باند   

  .استفاده نگرديد

  يااطالعات ماهواره ردازشپ
ايـن  دارنـد كـه      تـصحيحات     بـه  ات هندسي و اتمـسفري نيـاز      ججاواي در حالت اوليه بدليل داشتن اع      اطالعات ماهواره 

هـا،  هـا، تغييـر و تبـديل داده   دهناين مرحله شامل جبران خطاي سنج    . وي كليه باندها اعمال گردد     ر تصحيحات بايستي بر  
  . استاي جديد اطالعاتيهد مجموعهبررسي باندهاي مختلف و تولي

   تصحيح هندسي-الف
اي، ابتدا بايستي يكسري تصحيحات، از جمله تصحيح هندسي بر          قبل از هرگونه تجزيه و تحليل بر روي تصاوير ماهواره         

 متركـه در سـازمان   15 جنوب شرق ايران، با دقـت زمينـي      FCCبدين منظور از    . روي باندهاي اطالعاتي صورت پذيرد    
از آنجائيكه تصاوير مورد استفاده داراي تصحيح هندسي        . ئي تهيه گرديده است، بعنوان تصوير رفرنس استفاده گرديد        فضا

 و ساير باندها بايستي صورت گيرد، ابتـدا بانـد           PANاوليه بودند و در ادامه جهت بارزسازي عمل فيوژن اطالعات باند            
PAN  هم تصاوير +ETM    و هم IRS    رفرنس مجدداً ثبت داده شدند و سـپس سـاير بانـدهاي              بصورت مجزا به تصوير 

   نقاط كنترل ازتصحيح در اين  . ثبت داده شده در هر دو سنجنده مورد تصحيح واقع شدندPANاطالعاتي نسبت به باند
ها و عوارض مختلف در تصاوير و انتخاب بهتـر نقـاط         جهت تباين بهتر پديده   . استفاده گرديد وير  ا در تص  5(GCP)زمين

 سـپس نقـاط كنترلـي       .استفاده گرديد ) FCC432 و   FCC472(كنترل زميني از تركيبات رنگي كاذب باندهاي مختلف         
و  . انتخـاب شـدند    بـا پـراكنش مناسـب      )ها قلل و سـاير عـوارض قابـل تـشخيص          در مناطق معين مانند جاده    (مشخص
RMSE6      تمامي نقاط محاسبه، و نقاط باRMSeتصوير و در نهايت .  باال حذف گرديدIRS  بـا RMSe   و  37/0كـل

                                                 
4- World Wide Reference System 
5- Ground Control Point 
6- Root Mean Square Error 
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+ETMبا  RMSe  با تـابع ترسـيم خطـي بـر     8ترين همسايه ش نزديكور و با 7برداري مجدد با نمونه پيكسل 45/0كل 

   .ثبت داده شدند UTMحسب 

  )پستي و بلندي (تصحيح اثر توپوگرافي -ب
اي نـسبت   ويژه به طرز ) هان، آب و خاك   ع گيا اانو(فرضيه اساسي در سنجش از دور اينست كه هر پديده منحصر به فرد              

 .شـود  توسط بازتاب طيفي آن پديـده تعريـف مـي          ، اين رفتار منحصر به فرد     .دهد نشان مي  عكس العمل  رسيده   امواجبه  
 اشعه بازتابيدهم به طور مسلّ  . از پديده در مسير برگشت به سنجنده تحت تأثير زاويه ديد سنجنده قرار دارد             اشعه بازتابيده   

گيرد تا هنگـامي كـه پديـده توسـط ديـد       ، كمتر تحت تأثير جو قرار مي      مسافتبه دليل كوتاهي     9د عمودي ماهواره  در دي 
 بعالوه تـأثير  . از پديده در روي زمين تابعي از زاويه خورشيد استحاصلميزان سايه  .ديده شود 10غيرعمودي و مورب

ها، زيـاد بـوده و تحقيقـات        نجنده روي ميزان سايه پديده    عوامل زاويه ارتفاع خورشيد، آزيموت خورشيد و زاويه ديد س         
روشـهايي كـه توسـط      اعمال  بديهي است    .دهد كه اين تأثير در طول موج قرمز بيشتر از موج مادون قرمز است             نشان مي 

ت در   و تغييـرا   باشـد رود را كه داراي توپـوگرافي شـديدي مـي         در حوزه مطالعاتي هليل   آنها بتوان ميزان تأثير توپوگرافي      
-مـي  قبل از تجزيه و تحليل تصاوير مورد نياز          ، از تأثير توپوگرافي را كاهش داد      حاصلاي  مقادير عددي تصاوير ماهواره   

يكي از  . ها پيشنهاد شده است   هاي متعددي براي كاهش اثر توپوگرافي در بازتاب ثبت شده حاصل از پديده            روش . باشد
.  جهت كاهش اثر توپوگرافي منطقه بكار برده شـد         ERDAS  در نرم افزار   اين روش . باشدها مدل المبرت مي   اين روش 

  خورشيد آزيموتارتفاع و   كردن توپوگرافي تنها نيازمند پارامترهائي چون       بطوريكه اين نرم افزار جهت انجام آناليز نرمال       
هاي تـصوير قبـل و      ر پيكسل مقادي واريانس   شرط الزم بودن اين تحصيح عدم تغيير      . باشدو مدل ارتفاع رقومي منطقه مي     

ف حـذ روش  .بعد از تصحيح خواهد بود بطوريكه اگر اين اختالف زياد باشد، تصحيح توپوگرافيك احتياج نخواهد بـود                
 با ايـن  (ي است   تربآرت كه مدل غيرالم   مينهبرت كه يك مدل خطي است و يا روش          ماثر توپوگرافي بر اساس الگوريتم ال     

-ينـه م بنـام    دانشمنديتوسط  و  ) كنندنمي ا به طور يكنواخت در تمام جهات منعكس        امواج ر  ،فرض كه سطوح انعكاسي   

  .دنباشمتداول در حذف تأثير توپوگرافي ميروشهاي  ، ارائه شد1961آرت در سال 

  تصحيح آتمسفريك-ج

يري را در    كمتـرين تاثيرپـذ    7بيشترين پخشندگي امـواج را داراسـت و بانـد            ETM+با توجه به اينكه باند يك سنجنده        
بانـد  (هاي تاريـك    باشد، براي تصحيح اتمسفريك تصاوير استفاده شده از تكنيك كاهش پيكسل          پخش اتمسفري دارا مي   

با اين فرض كه پيكسل تاريك با حداكثر احتمال، كمترين ميزان انعكاس طيفي را داشـته و متعلـق بـه                  . استفاده گرديد ) 7
زيرا در صورت وجود ذرات پراكنده در جو، پراكنش جوي          .  آن صفر است   باشد كه انعكاس  آب عميق و سايه تصوير مي     

 اثـر عامـل    بـر منـاطقي كـه  با استفاده از اين روش    . هاي تاريك صفر نباشد     شود كه عمالً انعكاس طيفي پيكسل     باعث مي 
                                                 
7- Resampling 
8- Nearest Nighberhood 
9- Nadir View 
10- Off Nadir View 
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گاناد ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 به طور مشابه در باند       اين مناطق نيز   همچنين. تعيين گرديد  7 و يا تيرگي بودند در باند        داراي سايه  در حوزه    توپوگرافيك
 DN و فوق، هايبانددار در  مناطق سايه  DNسپس بين   . شد مشخص و تعيين     اند،كه داراي ساِيه  ) 4،3،2و باندهاي    (يك

، اگر هـيچ    11 با بكارگيري كمترين مربعات    . برازش داده شد   و خطي بر آنها   رگرسيون بر قرار     7باند  مناطق داراي سايه در     
 خـط عبـور داده شـده،        ولـي در صـورت وجـود تيرگـي        . گذرد خط ثبت شده از خط مبنا مي        وجود نداشته باشد   تيرگي
  .گرديدسته كا تصحيح اثر تيرگي اين ميزان انحراف از باند يك و ساير باندها در ادامه جهت. كند ايجاد مي12فاصله

   13ويرا تص و پردازشبارزسازي
 بمنظور باال بردن تباين عوارض براي تشخيص بهتر         هايكسل افزايش تفاوت بين درجات روشنايي پ      در اين مطالعه، جهت   

ي ديگـر   گذاري و انواع آناليزهـا     افزايش كنتراست، فيلتر  هاي مختلف، مانند    و پردازش  هاي مختلف بارزسازي  آنها، روش 
  .اي از آنها ذكر گرديده است اعمال گرديد كه در ذيل خالصهIRS و ETM+بر روي تصاوير 

  ت بهبود كنتراس-الف
توان خطي ميهاي غير  روشاز. خطي استفاده گرديد و غير14هاي كشش خطياز روش تصاوير افزايش كنتراست جهت
همچنين جهت تشخيص بهتر عوارض از روشنائي .  اشاره نمود16 كشش خطي اشباع شده و15بديل هيستوگرامبه ت

 جداگانه بر روي تك تك باندهاي اطالعاتي ها جهت بهبود كنتراست بطوراين روش]. 47[ نيز استفاده گرديد 17معكوس
  . اعمال شدندERDAS و IDRISIافزارهاي  در نرم IRS و ETM+تصاوير 

  
  تصاوير رنگي كاذب تهيه تعيين بهترين تركيب باندي جهت -ب

ديـد،  اي، كه بر روي تصاوير منطقه مطالعاتي اعمال گر        هاي ديگر تشخيص بهتر عوارض در اطالعات ماهواره       يكي از راه  
سـنجنده  ماننـد   (هـاي بـا تعـداد بانـد اطالعـاتي بيـشتر                معموالً در سنجده   FCCتهيه  . ايجاد تصاوير كاذب رنگي است    

ETM+ (ساخت تصاوير كاذب رنگـي نيازمنـد       . تواند تركيبات بيشتري را جهت شناسائي عوارض مختلف ارائه دهد         مي
بنابراين شـناخت ايـن تركيبـات    .  با يكديگر تركيب شوندRGBباشد كه بتوانند در فضاي سه باند اطالعاتي سنجنده مي    

افـزار     نرم در جهت بدست آوردن بهترين تركيبات باندي        از اينرو . باشد  جهت تشخيص عوارض خاص داراي اهميت مي      
ILWIS شاخص    از OIF      بطوريكه با استفاده از ايـن شـاخص، انحـراف    .  بدون حضور باندهاي حرارتي استفاده گرديد

                                                 
11- Least squares 
12- Offset 
13- Contrast Enhancement  
14- linear Stretching 
15- Histogram Equalization 
16- Linear with Saturation 
17- Brightness inversion 
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گاناد ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

ضريب همبستگي بين باندها محاسـبه گرديـد و بانـدهائي كـه داراي كمتـرين همبـستگي بودنـد جهـت ايجـاد                        معيار و   
FCC بندي عوارض انتخاب گرديد هاي مختلف با بهترين تركيبات و طبقه .  

  (PCA)هاي اصلي  آناليز مولفه-ج
اين . اي بكار برده شد   العات ماهواره سازي جهت تفسير بهتر اط    ، بعنوان يك روش متراكم    )PCA(هاي اصلي   آناليز مولفه 

هـا  بعبـارت ديگـر از لحـاظ ابعـادي داده         . دهد كه به باندهاي كمتري متراكم شـوند       هاي اطالعاتي اجازه مي   آناليز به داده  
انـد و اغلـب      هيچ همبستگي با يكديگر ندارند و از يكـديگر مـستقل           PCAهاي  باندهاي اطالعاتي داده  . يابندكاهش مي 
    .  باشدتر ميهاي اصلي راحتا از دادهتفسير آنه

  Tasseled capها با روش سازي داده فشرده-د
. سـازد گيـاهي، بهينـه مـي     هاي اطالعاتي باندهاي مختلف را جهت مطالعه هر چه بهتر پوشش           داده كپدتسلخطي  تبديل  

كننـد، را بـر اسـاس آناليزهـاي         ها، كه اطالعات پوشش گياهي را تعريـف مـي         بطوريكه تسلدكپ سه محور ساختار داده     
  :كندماتريسي توليد مي

 Brightnesكند  جمع وزني تمامي باندها، در جهت تغييرات اصلي در بازتاب خاك را تعريف مي. 

 Greenness    متعامد به Brightness     يك تباين بين NIR     كند كه به مقدار زيادي به       و باند مرئي ايجاد مي
 .منطقه وابسته استميزان سبز بودن پوشش گياهي در 

 Wetnessمادون قرمز نزديك با ستگي دارد، تباين باندهاي مرئي و  كه به تاج پوشش و رطوبت خاك ب
 .دهدمادون قرمز حرارتي را ارائه مي

  هاي گياهيشاخص -هـ
 طيفـي برآورد توزيع طيفي پوشـش گيـاهي بـراي مـشاهدات چنـد             يافته رياضي براي  هاي تغيير هاي گياهي طرح  شاخص

و ) RED( رمزـدهاي قـ ـبان بـ از تركيي گياهي معموالً جهت مشخص نمودن مناطق داراي پوششهاصـشاخ .تـاس
   بر اساس استفاده از باندهاي قرمز و 1970هاي گياهي در دهه  شاخص.كنندفاده ميـ است(NIR)رمز نزديك ـمادون ق

د كـه در جـدول   شـون بنـدي مـي    تقسيم Orthogonal وRationalد و به دو دسته ـعه يافتنـز نزديك توسـمادون قرم
هاي اصلي، مرتبط با خـط خـاك و شـاخص سـطح بـرگ ذكـر                 ها كه در سه طبقه شاخص     به تعدادي از اين شاخص    )2(

 نيز بصورت مدل وجود دارند، و در اين مطالعـه مـورد اسـتفاده قـرار     IDRISIو ERDAS افزارهاي گرديده و در نرم
  . گرفتند اشاره شده است
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گاناد ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  

  ]ETM] 107،122+هاي گياهي مورد استفاده جهت مشخص نمودن پوشش گياهي در سنجنده  شاخص= 2جدول 

Intrinsic Index 

Difference Vegetation Index RNIRDVI −=  

Ratio Vegetation Index 
R

NIRRVI =  

Normalized Difference Veg. Index 
RNIR
RNIRNDVI

+
−

=  

Normalized Difference Wetness Index 
MIRSWIR
MIRSWIRNDWI

+
−

=  

Green Vegetation Index 
MIRR
SWIRNIRGVI

+
+

=  

Soil-line Related Indices 

Perpendicular VI baRNIR
baRNIRPVI

soilsoil +=
−−

=  

Weighted difference VI R
R

NIRNIRWDVI
soil

soil−=  

Soil Adjusted VI 
LRNIR
RNIRLSAVI

++
−+

=
))(1(  

Soil Adjusted Ratio VI 
abR

NIRSARVI
/+

=  

Transformed Soil Adjusted VI 
baNIRaR
bRaNIRaTSAVI

**
)*(*

−+
−−

=  

Leaf area Index 
Relation between Leaf Area Index and SAVI LAIceccSAVI 3

21
−−=  

هاي گياهي بكار برده    مطالعه جهت تشخيص انواع مختلف پوشش     مهم كه در اين      ) Rational (يـهاي نسبت  شاخص از
 -1تركيب و رابطه باندي اين شاخص كه در ذيل آمده است، داراي ارزش عددي متغير بين     .  است NDVIشد، شاخص   

 تر مربوط به مناطق    و باالتر مربوط به پوشش گياهي متراكم و ارزش عددي صفر و پائين             5/0ارزش عددي   . باشد مي 1تا  
  .بدون پوشش گياهي است
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گاناد ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

)redInfrared(
)redInfrared(NDVI

+
−

= )    2              (                                                                              

  18)يوژنف(ادغام باندهاي مختلف با باند پانكروماتيك  -و
هاي آنها محسوب  خود يك مزيت جهت تفسير دادهباشند كهها داراي باندهاي اطالعاتي زيادي ميبعضي از سنجنده

ها، باندهائي وجود دارد كه داراي اطالعات و دقت در ميان باندهاي انعكاسي چند طيفي در بعضي از سنجنده. شودمي
، )1 تا 5 و 7( باند انعكاسي 6 شامل  استفاده شدهETM +هاي سنجندهدادهبعنوان مثال . بيشتري نسبت به سايرين هستند

 متر 15 آن با قدرت تفكيك مكاني PAN كه باند .باشدمي )  +8ETM(  PANو يك باند)  6باند (  باند حرارتيدو
 IRS 1-Dهمچنين ماهواره . باشد متر ساير باندها داراي حجم اطالعاتي بيشتري مي30نسبت به دقت تفكيك مكاني 

 مادون قرمز موج متر و باند5/23آن داراي دقت مكاني  باند اطالعاتي است كه سه باند 4 با LISSIIIداراي سنجنده 
 متر و يك 188 باند اطالعاتي با دقت مكاني 2 با WIFSو سنجنده . باشد  متر مي70 آن داراي دقت )SWIR(كوتاه 
ه طيفي در تصاوير استفاده شددر اين مطالعه براي افزايش دقت باندهاي چند. باشد متر مي8/5 با دقت مكاني PANباند 

بطوريكه جهت بدست آوردن .  در ساير باندها، از عمل فيوژن استفاده گرديدPANگيري از اطالعات باند و بهره
باند شش به عنوان ي اطالعاتي بدون باندها ETM +كاربري اراضي و تشخيص بهتر عوارض مختلف در سنجنده 

در اين پروسه .  با يكديگر ادغام گرديدHigh Resulotion به عنوان باند PANباندهاي چند طيفي انعكاسي و باند 
 بدست ETM + برابر باندهاي چند طيفي4 متر تبديل و اطالعاتي معادل 15 متر به 30قدرت تفكيك مكاني باندها از 

هاي مختلف كه تحت تاثير سيل تر براي تعيين سطح كاربريهمچنين در ادامه جهت كسب اطالعات بيشتر و دقيق. آمد
هاي مختلف هستند، ادغام باندهاي چند  گرفتگي با درجات مختلف در دوره بازگشتند و داراي خطر سيلگيرقرار  مي

بطوريكه حجم .  صورت پذيرفتERDAS با استفاده از نرم افزار PAN با باند LISSIII گانه 4طيفي انعكاسي 
  . برابر افزايش پيدا كرد25اطالعات، نسبت به باند اصلي 

مرجع ژن بايستي به اين نكته اساسي دقت الزم را مبذول داشت كه ابتدا بايستي باند پانكروماتيك، زمينقبل از آناليز فيو
چرا كه در غير اين صورت عالوه بر هندسه ناهمسان، امكان از دست . و سپس ساير باندها نسبت به آن ثبت داده شوند

  .  وجود خواهد داشتNIRرفتن اطالعات بخصوص در باند 

  هاي اطالعاتياي و ايجاد اليههاي ماهوارهي دادهبند طبقه
ها يا هاي زميني و قرار دادن آنها در گروهبا توجه به هدف اصلي تكنولوژي سنجش از دور كه شناسايي و تفكيك پديده

اي عنوان مهمترين بخش تفسير اطالعات ماهوارهه توان باي را ميبندي تصاوير ماهواره طبقات مشخص است، طبقه
بندي نظارت هاي مختلف موجود در منطقه از روش طبقهبندي عوارض و پديده در اين مطالعه براي طبقه. بشمار آورد

  . استفاده گرديد شده
                                                 
18- Fusion 
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گاناد ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  بندي نظارت شدهطبقه
بندي و جداسازي اي جهت طبقهپس از انجام پردازش و تصحيحات مختلف و همچنين بارزسازي تصاوير ماهواره

پس از انتخاب اين نقاط . منطقه مورد مطالعه جهت تعيين نواحي تعليمي دقيق بازديد به عمل آمدعوارض مختلف، از 
و . هاي مختلف به تعداد مناسب تهيه گرديد كالسSignatureهاي مختلف، فايل هاي حاصل از آناليزFCCبر روي 

صورت  IRS و ETM + روي تصاوير بربندي بروش حداكثر احتمال  طبقههاي بازتابي،در نهايت با توجه به منحني
  رفتگ

  نتايج و بحث 
نقشه رقومي بافت خاك     Arcview  با استفاده از نرم افزار  و با توجه به نقشه پايه اي كه در حوزه وجود داشت

 مشخص گرديده 2 كه در نقشه شماره  باشد ، يم كالس  بافتي 5 اين حوزه داراي د كه يمشخص گرد  . منطقه تهيه شد
   . تاس

 
  رفتيل رود جي بافت خاك حوزه هلي كالس ها- 2نقشه شماره 

 , clay loam كالس بافتي مي باشد كه عبارتند از 5 اين منطقه داراي  .  مشخص است2همانطور كه در نقشه شماره 

sand clay loam, silt clay loam, sand loam حله ر مرد .   را گذاشتيم 0 و در مناطقي كه فاقد بافت بود نمايه
 اين گرو هاي 3 كه  در نقشه شماره  ، ورديمآ گروهاي هيدرولوژيكي را به دست 3بعد با توجه به جدول شماره
  .هيدرولوژيكي مشخص هستند 
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 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 

 
 

  رفتيل رود جي خاك حوزه هليكيدرولوژي هي  گروه ها- 3نقشه شماره
 Aاما گروه  .   B, C , D كه عبارتند از گروه هاي .دارد گروه  هيدرو لوژيكي وجود 3  ،  در منطقه3طبقه نقشه شماره 

با استفاده از تصاوير ماهواره اي و تكنيك هاي سنجش از دور نقشه كاربري اراضي  يگام بعددر.تشدر منطقه وجود ندا
شماره  كه در نقشه  است ،  كالس كاربري اراضي 8 داراي مورد مطالعه منطقه  و مشخضص شد كه . منطقه تهيه گرديد 

 نيشترير قابل نفوذ بي غي بوده اراضيك منطقه كوهستانين كه حوزه مورد مطالعه يبا توجه به ا.  معلوم گرديده است 4
  ر قابل نفوذ استي غي اراضي كه همان كاربر2گر كالسيبه عبارت د. دارند ن نقشه يوزن را در ا

  
  رفتيجل رود ي حوزه هلي اراض مختلف ي هاي كاربر -  4 شماره نقشه

 ه  گـرو يق نقـشه هـا  يـ  از تلف ، در گام بعد.   حوزه به خود اختصاص داده است  ي اراض ي ها ين سهم را از كاربر    يشتريب
  .د شد يحوزه تول) 5نقشه شماره  (ي نقشه شماره منحني اراضي و كاربريكيدرولوژي هيها
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گاناد ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 
  

  
  رفتيج ل رودي حوزه هلي شماره منحنف ي توص– 5 شماره نقشه                

 كم يريات نفوذپذيص با خصوي هاه به گرو درصد حوزهنيشتري بيكيدرولوژي هين كه در نقشه گرو ههايبا  توجه به ا
را در حوزه به خود  مساحت نيشترير قابل نفوذ بيا غي با نفوذ كم و ي ، اراضي اراضيرنقشه كاربرو د ، تعلق داشت
 يگر مولفه هاي به عبارت د. كندل ي م100ط به سمت ين شرايد در ايا حوزه بين شماره منحنيبنابرا.  داد ياختصاص م

ط حوزه را به سمت ي شود شرايك مي نزد100 به ي شوند ، و مقدار شماره منحني ميكه باعث باالرفتن شماره منحن
 5ره با توجه به نقشه شما.   دهدي و هدر رفتن آب به صورت رواناب سوق  مي آنيالب هاي شدن و وقوع سيالبيس

  82,5 حوزه برابر با ي شماره منحني متوسط وزن.. كندير ميي تغ100 تا 80ن ي بي حوزه شماره منحنيدر اكثر قسمت ها
از اين نقشه جهت .   شود يل مي ،  قسمت اعظم بارش به رواناب تبددر نتيجه . د ي برآورد گرد II يط رطوبتيدر شرا

بيشترين كاربرد آن در تبديل بارش به رواناب است زيرا كه . ده مي شود بسياري از مطالعات هيدرولوژيك حوزه  استفا
  .شماره منحني هر حوزه نمايانگر شرايط فيزيكي و بيولوژيكي حوزه مي باشد
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