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 ASTERبا استفاده از تصاویر سنجنده  خاك آهکتهیه نقشه 
 سیدزین العابدین حسینی

 استادیار دانشگاه یزد
 zhosseini@yazd.ac.irایمیل: 

 چکیده
بخشی از منطقه سیاهکوه داده هاي این سنجنده مربوط به ، خاك آهکتهیه نقشه در  ASTERبررسی قابلیت تصاویر سنجنده  بمنظور

نسبت گیري طیفی، شاخص  کردن،زمین مرجع  تصحیحات و پردازش هاي الزم مانند. ابتدا د تجزیه و تحلیل قرار گرفتموراردکان یزد 
نقطه در واحدهاي مختلف از خاك سطحی نمونه   30هاي گیاهی، تجزیه مولفه هاي اصلی و ... انجام شد.  با انجام عملیات میدانی از 

 (DN). عدد رقومی اندازه گیري شدنمونه هاي خاك  آهک. در آزمایشگاه میزان ي ثبت گردیدمحل هاي نمونه برداربرداري و مختصات 
. نتایج حاصله نشان داد گردیدانجام  همبستگی و رگرسیون و آنالیزهاي آماريوفیل ها از تصاویر استخراج پیکسلهاي مربوط به محل پر

تگی معنی دار وجود دارد و با استفاده از مدلهاي رگرسیونی حاصل از همبس خاك آهکبین داده هاي ماهواره اي و اطالعات مربوط به 
 خاك منطقه را تهیه نمود. آهک آنالیز رگرسیون گام به گام می توان نقشه

 
 .(DN)مدل رگرسیونی، عدد رقومی  ،خاك آهکنقشه ،  ASTERسنجنده : کلمات کلیدي

 
 مقدمه -1

به شرایط آب و هوایی و میزان آبشویی کـه بـر    آن بسته ه میزانکآهک یکی از کربناتهاي موجود در خاك است 
اثر بارندگی و یا آبیاري انجام می شود متفاوت است. آهک داراي ویژگیهـاي شـیمیایی و فیزیکـی خاصـی مـی باشـد.       

از لحاظ قابلیت اسـتفاده فسـفر و عناصـر کـم      pHحفظ می کند. این محدوده  2/8تا  6/7  خاك را بین pHوجود آن 
خاکهـاي آهکـی بسـتگی دارد. نقـش آهـک در       pHز اهمیت است. همچنین فعالیت ریزموجودات زنده به مصرف حائ

ساختمان خاك نیز حائز اهمیت می باشد و به دلیل خاصیت چسبندگی از پراکندگی ذرات رس جلوگیري مـی کنـد.   
ود می کند (خوشـگفتارمنش  آهک در بعضی شرایط با ایجاد الیه هاي غیرقابل نفوذ در خاك، حرکت آب و هوا را محد

خـاك نقـش مـوثري در مـدیریت      آهـک و تهیه نقشه از الگوي  آهکآگاهی از میزان بنابراین ). 1386و عرب زادگان، 
به منظور دست یابی به این هدف بهره گیري از ابزارهاي نوین نظیر سنجش  منابع آب و خاك هر کشور ایفا می کند. 

 از دور اجتناب ناپذیر است. 
مولفه هاي خاك را  ASTERو  +ETMبا استفاده از تبدیل طیفی تصاویر  )1393و  1389( یمی و همکارانابراه

 جهت مطالعات خاك تاکید نمودند.  ASTERو برقابلیت باالي تصاویر ر ابرکوه استان یزد برآورد در پالیاي کوی
اطق خشـک بـا اسـتفاده از داده    )، در مطالعه و بررسی تفکیک پذیري خاك هاي منـ 1385متین فر و همکاران (

بیدگل استان اصفهان به این نتیجه رسیدند که بانـدهاي محـدوده مرئـی و     –در منطقه آران  ASTERهاي سنجنده 
مادون قرمز نزدیک قابلیت تفکیک خاك هاي با پوسته هاي نمکی را دارند و همه بانـدهاي سـنجنده مـذکور قابلیـت     

ار (بافت درشت، سنگ و سنگریزه و یا پوسته هاي نـاهموار) را از خـاك هـاي    تفکیک خاك هاي با سطوح زبر و ناهمو
درصـد،   66/79شور با پوسته هاي صاف و تیره  دارند. نتایج طبقه بندي تصاویر نشان داد که دقت کلی طبقـه بنـدي   

د. بطـور کلـی   درصد مـی باشـ   86/86و  86/85و دقت تولید کننده و کاربر به ترتیب  781/0میزان ضریب توافق کاپا 
 براي شناسایی خاك هاي مناطق خشک می تواند مناسب باشد. ASTERداده هاي سنجنده 
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)، مشخصات فعلی تخریب اراضی در یک حوزه آبخیـز کوچـک را بـا اسـتفاده از داده هـاي      2005( 1چکاوي      
ادون قرمز نزدیک وشـش  و محاسبات طیف نگاري زمینی محاسبه نمود. او دو باند مریی، یک باندم ASTERسنجنده 

  مورد ارزیابی قرار داد. 2باند مادون قرمز با طول موج کوتاه را در خاکهاي منطقه مورکو
Nield  ) با استفاده از تصاویر ) 2007و همکارانETM+ اي  هاي سدیمی و گچی در منطقـه  به تهیه نقشه خاك

مورد بررسی قرار داده و جهـت رسـیدن بـه نتیجـه      هاي گچی و سدیمی را از آمریکا پرداختند. آنها رفتار طیفی خاك
 گیري طیفی استفاده نمودند. مطلوب از نسبت

 Dehhan & Tayler )2007 ( بیـان  از بازتاب طیفی ثبت شده مـاهواره هـا اسـتفاده و     طبقه بندي خاکهاجهت
ي تبخیـري بـوده و   کـانی هـا   کردند ویزگی جذب در ناحیه فروسرخ نزدیک مربوط به خاك هایی می باشد که داراي

   موجب شناخت این کانی ها از جمله گچ می شود.
 
 مواد و روشها -2

 منطقه مطالعاتی -الف
 20000بـا مسـاحتی بـالغ بـر     بدلیل تنوع خاك زد یمنطقه کویر سیاه کوه در شهرستان اردکان استان بخشی از 

بـه شـرح    )40زون شـماره  ( UTMتم . مختصات جغرافیایی آن در سیسبعنوان منطقه مطالعاتی انتخاب گردیدهکتار 
 . 3620224تا  3602465، عرض جغرافیایی از 229531تا  199905باشد: طول جغرافیایی از  زیر می

خاك هاي منطقه عموماً از نوع اکسترنال سولونچاك می باشد و عمدتاً خاك فاقد ساختمان و افق مشـخص مـی   
ز پالیا افزایش می یابد. محدوده پالیـا بـا شـوري زیـاد خـاك و      باشد. میزان امالح از دشت ریگی به سمت کویر و مرک

تبدیل خاك هاي رسوبی به رسوبی شور و اکسترنال سـولونچاك مشـخص مـی گـردد. تجمـع امـالح تـابعی از بافـت         
 رسوبات و سطح ایستایی آب شور می باشد و شوري در سطح خاك درتیپ کویر به حداکثر مقدار خود می رسد.  

 م افزارهاتصاویر و نر -ب
. زمان تصویربرداري نـوامبر  است Terraماهواره  ASTERتصاویر مورد استفاده در این تحقیق مربوط به سنجنده 

انجـام شـد. متاسـفانه بـدلیل مشـکالت و       1387) می باشد. نمونـه بـرداري زمینـی در آبانمـاه     1386 (آبانماه 2007
زمینی وجود نداشت ولـی زمـان تصـویر و     با نمونه برداريامکان دستیابی به تصاویر همزمان  ،محدودیت هاي موجود

هـا و   جهـت انجـام پـردازش    ERDAS  ،ArcGIS افزارهـاي  . نرمزمان نمونه برداري از نظر فصلی با هم منطبق گردید
هاي رقومی استفاده شد. همچنین جهت آنالیزهـاي آمـاري    اي و نقشه هاي الزم بر روي تصاویر ماهواره تجزیه و تحلیل

 مورداستفاده قرارگرفت. SPSSو  Excelافزارهاي  نرم
 بارزسازي تصاویر  -ج

هـاي   هاي زیر پـردازش  هاي مختلف، با استفاده از روش به منظور افزایش وضوح تصاویر و بهتر نمایان شدن پدیده
لی، نسـبت  روي بانـدهاي اصـ   PCAالزم بر روي تصویر انجام شد: بهبودکنتراست، ایجاد تصاویر رنگـی کـاذب، آنـالیز    

 .NDVI  شاخصگیري طیفی،  مجموع باندهاي اصلی، 
 جمع آوري اطالعات زمینی مربوط به منطقه مطالعاتی -د

(طبقه بندي نظـارت نشـده) بـا توجـه بـه رنـگ و طیـف         Clusterابتدا با استفاده از تصاویر رنگی کاذب و آنالیز 
نمونـه بـرداري    مناسب جهت تصات محلهايقسمتهاي مختلف تصویر، واحدهاي همگن تشخیص داده شد. سپس مخ

1 Chikhaoui  
2 Morcor 
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در منطقه از ایـن نقـاط نمونـه بـرداري از خـاك سـطحی انجـام گرفـت. و در          GPSیادداشت شد و به کمک دستگاه 
 که بیانگر میزان شوري است اندازه گیري گردید. (EC)آزمایشگاه  میزان هدایت الکتریکی 

 ماهواره اي و مدل هاي رگرسیونی هاي خاکشناسی و داده هاي آنالیز همبستگی داده -د
، نسبت هاي طیفی، جمـع بانـدها و    PCAدر این مرحله باندهاي اصلی و باندهاي مصنوعی شامل خروجی هاي  

.... مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا رابطه بازتابهاي باندهاي اصلی و مصنوعی با مولفه هـاي خـاك بدسـت آمـد. بـدین      
 (DN)اطی که نمونه برداري گردیده بود تشکیل گردید. سپس میـانگین اعـداد رقـومی    اي از نق منظور یک فایل نقطه

پیکسل هاي مربوط به هر واحد نمونه برداري از تصاویر استخراج گردید. در مرحله بعد این اعداد همرا با اعداد مربوط 
ستگی هر کـدام از  بانـدهاي   شد. سپس ضرایب همب SPSSافزار  خاك (نتایج آزمایشات خاکشناسی)  وارد نرم آهکبه 

خاك  آهکخاك بدست آمد. در مرحله بعد بین اعداد باندها بعنوان متغیر مستقل و  آهکاولیه و باندهاي مصنوعی با 
در الیـه   آهـک به عنوان متغیر وابسته، رگرسیون گام به گام ایجاد گردید و معادله رگرسـیونی جهـت بـرآورد میـزان     

 سبه شد.سطحی خاك منطقه مطالعاتی محا
 خاك   آهکتهیه نقشه  -ه

اعمـال گردیـد و نقشـه     ASTERخاك، مدلهاي رگرسیونی بدست آمده بـر روي تصـاویر    آهکجهت تهیه نقشه 
 مورد نظر تهیه شد. سپس این نقشه طبقه بندي گردید.

 
 نتایج  -3

 . تخالصه شده اس 1در جدول خاك  آهکو  ASTERضریب همبستگی بین داده هاي ماهواره اي سنجنده 
 

 با میزان آهک خاك ASTERضریب همبستگی بین باندهاي  -1جدول 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 % معنی دار است       1** همبستگی در سطح احتمال                                               
 %  معنی دار است5* همبستگی در سطح احتمال                                                

 ASTERباند  ضریب همبستگی با آهک

29/0  Band 1 
*37/0-  Band 2 

*4/0  Band 3 
**62/0-  Band 4 
**73/0-  Band 5 
**71/0-  Band 6 
**71/0-  Band 7 
**72/0-  Band 8 
**76/0-  Band 9 

21/0-  Band 10 
34/0-  Band 11 
35/0-  Band 12 
26/0-  Band 13  
17/0-  Band 14 
15/0-  NDVI 

33/0  PCA ۲۱و  
**65/0-  PCA ۹-۴  

27/0-  PCA ۱۴-۱۰  
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در سـطح   ASTERسنجنده   9تا  4باندهاي  PCAو  9و  8و  7و  6و  5و  4آهک با باندهاي  ،با توجه به جدول
میـزان  امکان برآورد بنابراین % آماري همبستگی معنی دار دارد. 5این سنجنده در سطح  3و 2% آماري و با باندهاي 1
با توجه به نتایج آنـالیز رگرسـیون   با استفاده از مدلهاي رگرسیونی گام به گام وجود دارد.  ک خاك منطقه مطالعاتیآه

 و آهک بصورت زیر می باشد: ASTERمدل رگرسیونی داده هاي سنجنده 
 

Y=0.18band1-11.68band9+49.56 
 

آهک خاك سطحی منطقه مطالعـاتی  نقشه میزان  1%  می باشد. شکل 89) براي این مدل R2ضریب تشخیص (
   را که به کمک مدل فوق تهیه شده است نشان می دهد.

 

 
 ASTERنقشه میزان آهک خاك منطقه مطالعاتی با استفاده از تصاویر   -1شکل  

 

 بحث و نتیجه گیري -4
باشند. داراي قابلیت باالیی جهت مطالعات خاکشناسی می  ASTERنتایج این تحقیق نشان داد تصاویر سنجنده 

زمینه استفاده بیشتر از اطالعات طیفـی   IRSافزایش تعداد باندهاي طیفی در این سنجنده نسبت به تصاویر لندست و 
،  )1385(در محدوده مرئی و مادون قرمز را فراهم کرده است. تحقیقـات انجـام شـده توسـط متـین فـر و همکـاران        

 ته می باشد. نیز موید این نک  )1389و  1393(ابراهیمی و همکاران 

 ٤ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

بوده و به ویژه در شرایطی که  خاکهاصورت رقومی ابزار خوبی جهت ارزیابی و پهنه بندي داده هاي ماهواره اي  ب
بنا به دالیل مختلف طبیعی امکان دسترسی به کل منطقه وجود ندارد از اهمیت دو چندانی برخـوردار هسـتند. ولـی    

شت نمونه هاي صحرایی و داده هاي ماهواره اي تأثیر قاطعی بـر قابلیـت   باید به این مهم توجه نمود که همزمانی بردا
اعتماد نتایج خواهند داشت. آنچه که در این تحقیق و سایر تحقیقات انجام شده بعنوان یکـی از دالیـل کـاهش دقـت     

ر وجـود  مورد نظر است عدم این همزمانی است. متاسفانه این مشکل همواره در کشور مـا در مطالعـات سـنجش از دو   
داشته است. براي کاهش خطا باید تالش نمود الاقل زمان نمونه گیري با زمان تصـویر قابـل دسـترس از نظـر فصـلی      
یکسان باشد. بطور مثال اگر تصویر مورد استفاده مربوط به یکی از ماههاي سالهاي قبل است نمونه گیـري نیـز دقیقـا    

نیز در تحقیق خود چنین نتیجه اي را گـزارش   1384حسینی  و 1376دماوندي  انجام شود. سال جاري در همان ماه
 نموده اند. 

براي افزایش دقت طبقه بندي عالوه بر استفاده از بانـدهاي   بیانگر اینست کهنتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه 
زیـه مؤلفـه هـاي    مناسب مانند باندهاي مادون قرمز و حرارتی، استفاده از باندهاي حاصل از پردازش تصاویر ماننـد تج 

)، نسبت هاي طیفی و شاخص هاي گیاهی ضروري می باشد. این نکته بر قابلیت تکنیـک هـاي پـردازش    PCAاصلی (
نیز  1389ابراهیمی و همکاران  در تحقیق تصویر در بارزسازي اطالعات موجود در تصاویر ماهواره اي تاکید می نماید.

 نتایج مشابهی گزارش شده است.
بر میزان بازتاب اثر می گذارد پیشنهاد مـی گـردد تـا تحقیقـات اولیـه در ایـن       نکه پوشش گیاهی با آگاهی به ای

تـا   انجام شودکنواخت و همگن وجود دارد یزمینه در مناطقی که فاقد پوشش گیاهی بوده و یا پوشش گیاهی با تراکم 
دراینصـورت مـی   یکسان لحاظ نمـود.  از این طریق بتوان نقش پوشش گیاهی را از قطعات نمونه حذف کرد و یا بطور 

در آینده با استفاده از نتایج اینگونه تحقیقات به تدریج اثرات پوشش گیاهی را نیز در طبقه بندي خاکها بررسـی   توان
و مدلسازي نمود. بررسی هاي مختلف نیز نشان داده است که حضور یا عدم حضور پوشش گیاهی تفاوت قابل توجهی 

دارد و در ترکیب باندهاي سرخ، سبز و آبی، خاکهاي با پوشش گیاهی روشن تر و سبز مایل بـه   خاكبر میزان بازتاب 
            ). همچنــین1386محمدعســگري،  و 1384حســینی،(زرد دیــده شــده و از بازتــاب بــاالیی برخــوردار هســتند     

Abdel Hamid (1992)  گیاهان و هـدایت  گزارش نمود همبستگی هاي منفی قوي میان باندهاي معرف خصوصیات
الکتریکی خاکها وجود دارد. مناطق فاقد پوشش گیاهی نسبت بـه منـاطق داراي پوشـش، مکـان هـاي بهتـري بـراي        

   .تشخیص شوري خاك می باشند
 
 منابع -5

حسـینی  ، قـانعی بـافقی محمـد جـواد، خـادم آسـتانه علـی       ، ابراهیمی خوسفی محسـن ، ابراهیمی خوسفی زهره
خاب نسبت طیفی بهینه به منظور تشخیص میزان کـاتیون هـا و آنیـون هـاي خـاك بـا       انت. 1393، سیدزین العابدین

(مطالعه موردي: کویر درانجیر بافق)، فصلنامه جغرافیا و توسعه، سال دوازدهم،   ASTERاستفاده از تصاویر ماهواره اي
 .36شماره 

اختصاصـی  ، وسـفی محسـن  ابراهیمـی خ ، کمپـانی زارع مـزدا  د، فالح شمسی سیدرشـی ، ابراهیمی خوسفی زهره
 هاي شوري خاك، بـا اسـتفاده از تبـدیل طیفـی تصـاویر      رآورد مولفه . ب1389، حسینی سیدزین العابدین، محمدرضا
+ETM  و ASTER مجله سـنجش از دور و  به رادیانس و بازتابش سطحی (مطالعه موردي: پالیاي کویر ابرکوه، یزد ،(

GIS  .ایران 
.کاربرد داده هاي ماهواره اي در تعیین میزان شوري خاك مزارع نیشـکر،  1384حسینی، سید زین العابدین،  -

 اولین همایش ساماندهی اطالعات میدانی در حوزه کشاورزي نیشکر، اهواز.
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. ارزیابی وضعیت تغذیه اي گیاه و مـدیریت بهینـه   1386، امیرحسین و عرب زادگان، حسن، خوشگفتارمنش -
 ن.کود، مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفها

. بررسی امکان کاربرد داده هاي ماهواره اي در شناسـایی و طبقـه بنـدي اراضـی     1376دماوندي، علی اکبر،  -
 شور به روش رقومی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

ماهواره لندست در مطالعات خـاك در منـاطق    TM. ارزیابی باند ترمال 1377علوي پناه، سید کاظم و مرگان د.،
 نی ، مجله بیابان، جلد سوم، شماره یک.  بیابا

. مطالعه تفکیک پذیري خاکهـاي منـاطق   1385متین فر، حمید رضا، علوي پناه، سید کاظم، سرمدیان، فریدون، 
 (مطالعه موردي: استان اصفهان)، مجله زمین شناسی ایران. ASTERخشک با استفاده از داده هاي سنجنده 

تغییرات مکانی برخی از خصوصیات خاك با استفاده از زمین آمـار و   . برر سی1386محمد عسگري، حسین،  -
 سنجش از دور، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

- Abdel Hamid M. A, 1992. Detection of saline soil with landsat TM multispectral data from 

bare and vegetation areas, Egyptian journal of soil science, Vol. 32, No. 2, pp 307-318 

- Dehhan, R., and G.R. Tayler. (2003). “Image derived spectral endmembers as indicators of 

salinization”. International journal of Remote sensing. 24: 775-794. 

- Khajeddin, S. J. 1998. Investigation on plant communities and saline lands of Jazmourian 

using MSS images, Second National Conference of De-Desertification.    

- Khavaninzadeh, A., 1999. Application of Landsat TM images for vegetation mapping in Nir 

area, Yazd, MSc thesis, Isfahan University of Technolohy.  

- Nield, S. J., J. L., Boettinger & R.D. Ramsey, 2007, Digitally Mapping Gypsic and Natric 

Soil Areas Using Landsat ETM Data, Soil Science Society of American Journal, 71: 245-

252. 

- Younes, H.A. et al., 1993. Utilization of different remote sensing techniques for the 

assessment of soil salinity and water table levels in the Serry Command area, Egyption 

Journal of Soil Science, Vol. 33, No. 4. 
 

 

 

 

 

 ٦ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

