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  یابی ذخایر آبی کم عمق به کمک تصاویر ماهواره ايعمق

  
  *2اکبر فخیره،  1ناصر سلطانی

  گنبد کاووساستادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه  *2، کارشناس ارشد مرتعداري دانشگاه زابل -1    
  
  

  چکیده
ان به کمک تصـاویر چنـد طیفـی مـاهواره     گاه آبی چاه نیمه یک واقع در استان سیستان و بلوچستدر این مطالعه عمق ذخیره

هاي مختلف آمـاري و زمـین آمـار اسـتفاده     بندي نظارت شده با تکیه بر تکنیکبدین منظور از طبقه. بدست آمد TMلندست 
ده برداري با استفاهاي رقومی تصاویر در نقاط نمونهبرداري میدانی استفاده شد و ارزشنقطه نمونه 50در این مطالعه از . گردید
هاي میـدانی بـا مقـادیر واقعـی     هاي رقومی تصاویر در محل نمونهسپس ارزش. استخراج گردید Idrisi Kilimanjaro افزاراز نرم

هاي رقومی تصاویر با نقاط نتایج حاکی از همبستگی پایین بین ارزش. حاصل از آن مورد تجزیه و تحلیل همبستگی قرار گرفت
بـدین منظـور از   . بندي عمق آب گردیـد هاي آماري و زمین آمار در طبقهدام به استفاده از تکنیکبنابراین اق. برداري بودنمونه

برداري ساخته هاي رقومی نقاط نمونههاي تعلیمی از استخراج ارزشاستفاده شد و نمونه PCAاصلی  يها مؤلفهتصاویر حاصل از 
هاي برداري بود، لذا با استفاده از آن نقشه کالسبا نقاط نمونه داراي همبستگی باالتري PCA دوم مؤلفهمشاهده گردید که . شد

  .بدست آمد76/0و ضریب کاپاي  85/0عمق با صحت کلی 
  

  عمقلندست، عمق یابی، ذخایر آبی کم: هاي کلیدي واژه
  

  همقدم -1
یده نیست و زندگی جمعیت کنونی بر کسی پوشویژه در دنیاي پیشرفته و پر اهمیت و جایگاه آب در زندگی بشر به  

امروزه این منبع طبیعی به عنوان . صنعتی و شهري مصرف سرانه آب را نسبت به شرایط زندگی سنتی چندین برابر نموده است
هاي اجتماعی و حتی سیاسی مطرح است، تا آنجا که نزاع آینده کشورهاي ریزيترین پارامترهاي برنامه کننده یکی از تعیین

برند بیشتر به  کنند و این امر در کشورهایی که از منابع آبی مشترك بهره می بینی میبی هر کشور پیشمختلف را حول حقوق آ
از طرفی استفاده بهینه از . نماید این موارد و موارد متعدد دیگر لزوم استفاده صحیح و بهینه از آب را ضروري می. آید چشم می

ریزي دقیق نگهداري ن در منطقه مورد نظر، تغییرات زمانی و مکانی و برنامهاین منبع حیاتی مستلزم اطالع از میزان موجودي آ
تواند حادثه آفرین باشد و اثرات حوادث ناشی از  بعالوه از آنجا که کمبود یا افزایش آب هردو می. باشد برداري از آن میو بهره

مقابله مناسب با حوادث طبیعی نظیر خشکسالی و باشد آگاهی از موارد فوق جهت  بارتر از پیش می آن در دنیاي کنونی زیان
امروزه سنجش از دور به عنوان یک ابزار بسیار  ).1388، انو همکار ابریشمی تقوایی( باشد سیل از مسائل ضروري جوامع بشري می

وسعت بسیار  هبا توجه به اینک. باشددر پایش منابع طبیعی بخصوص پایش منابع آب دارا می قوي مطرح بوده که جایگاه خاصی
اقدامات میدانی کاري پردردسر و پرهزینه بوده و جایگاه  زیادي از سطح زمین پوشیده از آب است جهت مطالعات منابع آب،

شوري، بررسی مواد معلق و  اقداماتی نظیر بررسی کیفیت آب شامل مطالعات. اي داده استتصاویر ماهواره به پردازش  خود را

                                                        
 * Fakhire@yahoo.com  
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در آب، میزان کلروفیل و همچنین مطالعات کمی منابع آب  ها جلبکو  توپالنگتونیفسی وجود رسوب، بررسی رنگ آب، برر
 سنجش از دور توان به کمکمنابع آب از جمله اقداماتی است که می یژرفا سنجهاي تغییرات عمق و یا گیريشامل اندازه

یکی از . باشدسطح زمین پوشیده از آب است بنابراین پایش و مدیریت این منبع عظیم بسیار مهم می% 70از بیش  .انجام داد
اي سنجش از دور علم وسیع و گسترده. سنجش از دور است ازترین ابزار جهت بررسی و مطالعات منابع آب استفاده مناسب

دهه گذشته  نقش و کاربرد آن در زمینه هیدرولوژي رشد بسیار  ها کاربرد دارد و در طول سهاست که در بسیاري از زمینه
تکنیک سنجش از دور این امکان را . اطالعات بدون تماس نزدیک با آنهاست و کسبسنجش از دور علم . زیادي داشته است

 .هاست دهیپدزتابی از سنجش از دور متکی بر انرژي با. تر و با هزینه کمتر انجام گرددکه پایش منابع آب آسان کندفراهم می
اي که هاي ماهوارهاز جمله داده. اي استوار استهاي ماهوارهفن سنجش از دور بر پردازش، بارزسازي و تجزیه و تحلیل داده

به . ماهواره لندست اشاره نمود ETM+2و TM1هاي حاصل از سنجنده توان به دادهگیرد میبدین منظور  مورد استفاده قرار می
گیري اندازه... ها، استخرها، سواحل دریاها وعمق مانند دریاچهکم يها آبتوان تغییرات عمق را در می از دور کمک سنجش

با استفاده از . ها و منابع آبی از اهمیت زیادي در مطالعات هیدرولوژي برخوردار استدریاچه سد یعمق سنجاطالعات  .نمود
. ها پی بردبرداري از دریاچه سدگذاري و عمر بهرهتم، فرسایش و نرخ رسوبتوان به عملکرد اکوسیسمی یابیعمق عملیات 

ها را در تعدادي  آوري و آنهاي موجود در باندهاي مختلف را جمع هاي اصلی عملیاتی آماریست که اطالعات پدیده تجزیه مؤلفه
. اي کاربرد فراوانی داردهاي ماهواره در داده براي حذف اطالعات زائد 3PCAبه عبارتی، . سازد باند یا مؤلفه کمتر متراکم می

 Gomes. نمایدهاي طیفی متناظر در باندهاي مختلف را که داراي بیشترین همبستگی هستند حذف میبدین صورت که ارزش
اي کم عمق هاز آب یابیعمق اصلی، اقدام به  يها مؤلفهیابی و آنالیز هاي درونبا استفاده از تلفیق روش )Oliveira )2009و 

به صورت سریع و  یعمق سنجهاي هاي آماري، جهت تهیه نقشهاي و تکنیکهاي رقومی ماهوارهدر این تحقیق، از داده. نمودند
  . اقتصادي استفاده شده است

  
  ها روشمواد و  -2

 
دقیقه تا  37جه و در 61ذخیره آبی مورد مطالعه در جنوب شرقی سیستان در حاشیه مرز ایران با افغانستان در موقعیت 

از نظر . دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است 50درجه و  30دقیقه تا  44درجه و  30دقیقه طول شرقی و  43درجه و  61
در سال و میانگین درجه  متر یلیم 60ژئومورفولوژي این منطقه فاقد پستی و بلندي است و متوسط بارندگی در آن حدود 

استفاده  +ETMسنجنده  2012اي سال هاي ماهوارهدر این مطالعه از داده. باشدمی گراد یسانتدرجه  22حرارت منطقه حدود 
تصادفی اعمال شد و  کامالًگیري عمق آب بصورت نقطه نمونه 50، در گاه رهیذخابتدا به منظور برداشت عمق آب . شد

شد و  ادریسی وارد نرم افزار شت شدهبردا سپس نقاط. ثبت گردید GPS4مختصات جغرافیایی هر نمونه توسط یک دستگاه 
محل  1 شکل .هاي بعدي ذخیره گردیددر ادامه نقشه وکتوري به رستر تبدیل شد و جهت آنالیز. دیگرد هیآن ته ينقشه وکتور

    . دهدنقاط نمونه برداري را بر روي یک تصویر کاذب رنگی نشان می

                                                        
1 - Thematic Mapper 
2 - Enhanced Thematic Mapper plus 
3 - Principal Component Analysis 
4  -Global Position System 
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  FCC1ر بر روي تصوی)یابیعمق (برداري نقاط نمونه) 1(شکل 

 
ها،  پردازش بر دادهبا اعمال پیش. پردازش بر روي تصاویر انجام شداي ابتدا عملیات پیشهاي ماهوارهجهت پردازش داده

به همین  ).1388و کامیاب،  سلمان ماهینی(گردد  ها جهت مطالعه و تفسیر و استنتاج فراهم می امکان انجام پردازش نهایی داده
جایی، تغییر شکل  خطاي هندسی، خطایی است که باعث جابه .اتمسفري بر روي تصاویر انجام شدمنظور تصحیحات هندسی و 

عوامل مختلفی، مانند حرکت نسبی زمین و ماهواره، کرویت زمین، خطاهاي دستگاهی . گردد و وضعیت عوارض روي تصویر می
علوي پناه، (یر واقعی بر روي تصویر ظاهر شوند شود تا اشیاء به صورت غ و محاسباتی و تغییر وضعیت سکوي سنجنده باعث می

. دهدتفاوت میان مختصات محاسبه شده توسط مدل تبدیل و مختصات واقعی نقاط، مقدار خطاي مدل را نشان می). 1382
به منظور تصحیح هندسی از یک . دهندیا خطاي میانگین مربعات نشان می RMSeمیزان خطاي تصحیح هندسی را با پارامتر  

آن به تصویر رفرنس با میانگین  2PANابتدا باند . متعلق به سازمان فضایی کشور به عنوان رفرنس استفاده گردید FCCصویر ت
  Jensentثبت داده شدند PANپیکسل ثبت داده شد و سپس سایر باندهاي اطالعاتی نسبت به باند  5/0خطاي مربعات 

RMSeباال انجام گرفت و میزان خطاي از آنجایی که عمل تصحیح هندسی با دقت ). 1996(
 5/0بسیار پایین و در حد  3

). 1994(و همکاران  Lillesand، )Richards  )1993گفت که مدل انتخابی عملکرد باالیی داشته است توان یمپیکسل بود، 
اي از اتمسفر زمین هاي ماهوارهانرژي مغناطیسی در راه رسیدن به سطح زمین و برگشت از سطح زمین و رسیدن به سنجنده

روي  ریتأث نیاو ذرات معلق در هوا قرار گیرد که  CO2 ،O3 ،H2Oگازهاي مختلف نظیر  ریتحت تأثتواند نماید و میعبور می
به همین منظور . پراکنشی را دارد ریتأثبلندتر کمترین  يها موجمیکرومتر بیشتر و در طول  5/0کوتاه تر از  يها موجطول 

بندي شود، با استفاده از روش هایی که ممکن است باعث ایجاد خطا در طبقهبر طرف کردن ناهنجاري تصحیح اتمسفري و
 يها کسلیپتک تک و ازدر کلیه باندها بدست آمده  ها کسلیپدر این روش کمترین ارزش . تصحیح کلی استفاده گردید

                                                        
1  - Fulse Color Composite 
2 - Panchromatic 
3 - Root Mean Squre error 
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 4و  1،2ر ترکیبی رنگ کاذب با استفاده از باندهاي ، تصوی)2(شکل  ).1382علوي پناه، ( باندهاي مورد استفاده کسر گردید
  .دهدسنجنده را قبل از تصحیح اتمسفري و بعد از آن را نشان می

 

 
  )ياتمسفر حیپس از اعمال تصح یبیترک ریتصو: ب  ياتمسفر حیبدون اعمال تصح یبیترک ریتصو: الف(FCC ریتصو) 2(شکل 

 
- سپس ارزش. نیز از تصویر اصلی تهیه گردید PCAاول، دوم و سوم  يها ؤلفهمدر ادامه عالوه بر باندهاي اصلی سنجنده، 

 IMAGEاستخراج شد و با استفاده از دستور PCA يها مؤلفههاي رقومی در محل نقاط نمونه از تک باندها و 

CALCULATOR  جدا شدنباعث ضرب گردید تا  10مورد نظر در عدد  يها مؤلفههاي رقومی باندها و ارزش ادریسینرم افزار 
-پس از آن بین مقادیر استخراج شده از تصاویر با مقادیر حاصل از نمونه. بندي بهتر تصویر گرددها جهت طبقهبیشتر ارزش

در این . بندي عمق آب استفاده شدگیري میدانی، آنالیز رگرسیون خطی برقرار گردید و از بهترین مدل جهت تهیه نقشه طبقه
در مرحله بعد در معادله به دست . باشدنشان دهنده عمق متناظر با آن می yنده ارزش پیکسل و مقادیرنشان ده xرابطه مقادیر
بندي نظارت شده متر قرار داده و ارزش متناظر با آن بدست آمد که نهایتاً با روش طبقه 3مقادیري به فاصله  yآمده به جاي

نقطه نمونه که در آنالیز اصلی مورد  15نهایت با استفاده از مقادیر در . متر تهیه گردید 3نقشه هم عمق آب با فاصله طبقات 
 درصد بیانگر 1خطاي حذفی. بندي عمق آب، با استفاده از ماتریس خطا بدست آمدمیزان دقت نقشه طبقهاستفاده نگرفت، 

کننده را براي هر ت تولیدو کسر آن از عدد یک میزان دق اندشده بنديطبقه غلط مرجع نقشه نسبت به که است ییها کسلیپ
 قرار هاییکالس در شده بنديطبقه نقشه در که است هاییپیکسلبیانگر درصد  2خطاي مرتکب شده. دهدکالس نشان می

 کلی صحت همچنین دقت کلی و ضریب کاپا، توافق. دهدباشند و کسر آن از یک دقت کاربر را نشان می نبایستی که اند گرفته
-گردد و بیانگر صحت و دقت طبقهاي در ماتریس خطا محاسبه میطبیعت است و از عناصر قطري و حاشیه در موجود حالت با

   .باشدبندي می
  
  نتایج و بحث -4

پس از . شد PCAحاصل از  يها مؤلفهمختلف بر روي تصاویر، اقدام به تولید  يها پردازشپس از انجام پیش متن 
بدین . استخراج گردید PCA يها مؤلفههاي میدانی، از باندهاي طیفی و محل نمونه هاي رقومی، دادهPCA يها مؤلفهمحاسبه 

وارد 3برداشت شده بود بصورت یک فایل برداري GPSبرداري میدانی به همراه مختصات آنها که توسط صورت که نقاط نمونه

                                                        
1 - Omission Error 
2 - Commission Error 
3- Vector 
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ها و برداري از باندنقاط نمونه) DN( سپس ارزش طیفی. تبدیل گردید 1ايشد و پس از آن به فرمت شبکه ادریسیافزار نرم
برداري میدانی حاصل شده که در نمونه(استخراج شد و در رابطه رگرسیون خطی با مقادیر واقعی عمق آب،  PCA يها مؤلفه

  PCAيها مؤلفهو ارزش رقومی باندهاي طیفی و ) Y(هاي وابسته بدین صورت که عمق آب به عنوان متغیر. قرار گرفت) بود
شد و در هر مورد معادالت  SPSSافزار وارد نرم) X(برداري در تصاویر به عنوان متغیر مستقل خراج شده از نقاط نمونهاست

نشان  1 در جدول PCA يها مؤلفهنتیجه آنالیز رگرسیون بین مقادیر عمق آب با باندهاي طیفی و . مربوطه استخراج گردید
  .داده شده است

 PCAهاي  مؤلفهسیون بین مقادیر واقعی عمق با باندهاي طیفی و نتایج آنالیز رگر) 1(جدول 

شاخص  
 طیفی

 
 رابطه رگرسیون

 

 
 ضریب همبستگی

 
 ضریب تعیین

ضریب تعیین اصالح 
 شده

 
اشتباه 
 برآورد

BAND1 Y= -1.4×B1+137.3 355/0  126/0  111/0  9/1  
BAND2 Y= -1.015×B2+108.178 335/0  112/0  097/0  6/2  
BAND3 Y= -0.608×B3+91.773 331/0  109/0  094/0  7/3  
BAND4 Y= 0.222×B4+21.191 104/0  011/0  006/0-  1/2  
BAND5 Y= -0.389×B5+69.763 205/0  042/0  026/0  2 
BAND7 Y= -0.574×B7+79.827 329/0  108/0  093/0  6/1  

PCA1 Y = -1.7452x + 17.582 413/0  212/0  201/0  4/4  
PCA2 Y = -0.5023x + 5.8767 747/0  545/0  522/0  2/1  
PCA3 Y = -1.3564x + 8.6218 237/0  973/0  699/0  2/3  

  
حاکی از  هادر محل نمونه عمق آبي و مشخصه +ETMهاي طیفی سنجنده هاي رقومی باندرگرسیون خطی بین ارزش

با ضریب  آبیی این سنجنده، باند هاي طیفاز بین باند کهیبطور هاي گیاهی بود همبستگی پایین بین باندهاي طیفی و مشخصه
 104/0با ضریب همبستگی  مادون قرمز نزدیک، و باند مشخصه عمق آببا  را باالترین میزان همبستگی 355/0همبستگی 

محاسبه شده،  PCAهاي  مؤلفههمچنین از بین  .دارا بودند ذخیره آبی مورد مطالعهدر  عمقمیزان همبستگی را با  کمترین
در ادامه براي تهیه نقشه . از باالترین میزان همبستگی با عمق آب برخوردار بود 747/0با ضریب همبستگی  PCAدوم  مؤلفه
دوم که بیشترین  مؤلفهبندي بر روي بندي نظارت شده به روش رگرسیون استفاده شد و طبقهبندي عمق آب از طبقهطبقه

گیري میدانی و طبقات هاي حاصل از نمونهدین صورت که بین دادهب. همبستگی را با عمق آب در منطقه دارا بود، اعمال گردید
ها به سپس طبقات مورد نظر براي نقشه. مختلف پوشش گیاهی و تولید، در محیط نرم افزار اکسل رابطه رگرسیون برقرار شد

در . تصویر استخراج گردید مورد نظر از مؤلفههاي رقومی مربوط به عنوان متغیر وابسته وارد معادله رگرسیون گردید و ارزش
بر روي تصاویر انجام گرفت و طبقات  2بندي مجددهاي رقومی وارد نرم افزار ادریسی شد و عمل کالسادامه این مقادیر ارزش

کالس  7، نقشه عمق آب را در )3(شکل  .مختلف عمق آب تفکیک شد و به عنوان خروجی، نقشه عمق آب منطقه تهیه گردید
   . نشان داده شده است )2( بندي عمق آب در جدولهاي طبقهمساحت هرکدام از کالس. دهدمیبندي نشان طبقه

 

                                                        
1- Raster 
2- Reclass 
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  نقشه طبقه بندي عمق آب) 3(شکل 

  
  بندي عمق آبهاي طبقهمساحت هرکدام از کالس) 2(جدول 

)متر(طبقات عمق آب   0 3-0  6-3  9-6  12-6  15-12  19-15  

)هکتار(مساحت  3/11  07/227  80/118  78/177  11/286  34/218  75/87  

  
پس از تهیه نقشه . متر قرار گرفته است 12تا  6دهد که بیشترین وسعت ذخیره گاه آبی در کالس نشان می 2جدول 

بندي یکی طبقه میزان دقتارزیابی . بندي عمق آب، با استفاده از ماتریس خطا میزان دقت نقشه مورد ارزیابی قرار گرفتطبقه
اي که کیفیت و صحت این نتایج را بیان بندي بدون هیچ گونه مشخصهنتایج طبقه  ارائه. بندي استز طبقهاز مراحل مهم پس ا

مختلف  يهاروش سهیبه منظور مقا يبندطبقه يهادقت روش یابیارز). 1384، فاطمی و رضایی(کاهد کند از ارزش آنها می
و  يبندطبقه يهاتمیالگور نیانتخاب بهتر ،يبندمختلف طبقه يهاروش يهاتمیاز نظر دقت، بهبود و اصالح الگور يندبطبقه

گیري مجدد که حاصل از نمونه نقشه مرجع کی سهیکار به روش معمول با مقا نیا. ردیگیانجام م ،يکار جیدقت نتا یابیارز
هاي خطا به صورت سماتری. ردیگیخطا صورت م سیماتر دیو تول يبندمختلف طبقه يهاو نقشه حاصل از روش باشدمی

بندي استفاده شدند هاي مرجع براي ارزیابی صحت طبقهبندي شده در برابر دادههاي طبقهجدول بندي متقاطعی از کالس
Congalton & Green )1999.(  دهدبندي عمق آب را نشان میماتریس خطاي حاصل از طبقه ،3جدول.  
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  ماتریس خطاي نقشه طبقه بندي عمق آب : 3جدول

15- 19خطاي کمیسیون دقت کاربر  15 -12  12 -9  9-6  6-3  3-0  ماتریس خطا 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 8701 0 

95/0  5/0  0 0 36 138 252 504 75 3-0  

63/0  37/0  0 0 6 19 800 365 0 6-3  

68/0  32/0  0 14 479 849 10 0 0 9-6  

70/0  30/0  0 476 1677 226 0 0 0 12 -9  

76/0  24/0  123 1419 324 0 0 0 0 15 -12  

60/0  40/0  491 338 0 0 0 0 0 19 -15  

- - 20/0  37/0  34/0  31/0  25/0  42/0  01/0 ونیسیاومخطاي    

- - 80/0  63/0  66/0  69/0  75/0  58/0  99/0  دقت تولید کننده 

   76/0= ضریب کاپا
  85/0= دقت کلی

  
و دقت کلی  76/0ضریب کاپاي نقشه . ر استبندي عمق آب از دقت باالیی برخوردادهد که نقشه طبقهنشان می 3جدول 

 .بندي در جدول فوق نشان داده شده استهمچنین دقت تولید کننده و کاربر نیز براي هر کالس طبقه. بدست آمد 85/0نقشه 
یان منطقه را قابل قبول ب% 4تا  3برداري از هاي تهیه شده، نمونهدر مطالعه خود براي تعیین دقت نقشه) 1377(درویش صفت 

است که دقت باال را % 85بندي نظارت شده نتایج نشان داد، ضریب کاپاي نقشه تولید شده با استفاده از روش طبقه. کرده است
بـه روش طبقـه    در این مطالعه دقت کلی، ضریب کاپا، دقت تولید کننده و نیز دقت کاربر براي نقشه عمـق آب . دهد ینشان م

  .باالیی برخوردار بود و از دقت بندي نظارت شده تهیه شد
  

  نتیجه گیري -5
هـاي  با توجه به محدود بودن منابع آب در منطقه، پایش مداوم میزان آب به منظور مدیریت و اسـتفاده بهینـه در بخـش   

توانـد  اي به دلیـل دقـت بـاال و صـرفه جـویی در زمـان و هزینـه مـی        مختلف بسیار ضروري است لذا استفاده از تصاویر ماهواره
توانـد در  مـی  PCA يهـا  مؤلفـه نتایج این مطالعه حاکی از این مطلب بود کـه اسـتفاده از   . خوبی در این زمینه باشد ياگش راه

آوري و هاي موجود در باندهاي مختلـف را جمـع   ، اطالعات پدیدهPCA هاي مؤلفه. هاي مختلف مفید واقع شودتشخیص پدیده
اي کاربرد هاي ماهواره براي حذف اطالعات زائد در داده PCAبه عبارتی، . سازد میآنها را در تعدادي باند یا مؤلفه کمتر متراکم 

 3یـا   2به ) +ETMمثالً باندهاي هفتگانه (تواند براي متراکم کردن اطالعات موجود در تعدادي از باندها  می PCA. فراوانی دارد
هـاي بعـدي داراي واریـانس کـم و     بوط به تغییرات و مؤلفـه معموالً اولین مؤلفه، حاوي اطالعات مر. باند تبدیل شده به کار رود

 ).1388و کامیـاب،   ینیسلمان مـاه (بالطبع تغییرات کم خواهند بود و لذا بیشترین شباهت را به تصویر با قدرت تفکیک باال دارد 
مانند طبقات مختلـف  (ي موجود هاداراي توانایی باالتري در جدا کردن پدیده PCAدوم  مؤلفهاما با توجه به نتایج این مطالعه، 

در تهیه نقشه عمـق جهـت بـرآورد     1391علی جمشیدي در سال . باشدمی هاست دهیپدکه حاصل از انعکاس طیفی ) عمق آب
در مطالعـات کمـی آب    PCA يها مؤلفهاگر چه نقش . استفاده نموده است PCAدوم  مؤلفهحجم آب در چاه نیمه سیستان از 

هـاي  توانـد مکمـل اطالعـات حاصـل از بانـد     هاي مختلف مـی استفاده از دیگر ترکیبات باندي و شاخص غیر قابل انکار است اما
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هـاي کمـی   هاي طیفی مختلف که داراي حساسیت بیشتري نسبت به مشخصهشود از نسبتبنابراین توصیه می. انعکاسی باشد
 . آب هستند استفاده گردد
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