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Abstract 
Mapping of wetlands using remote sensing has faced challenges due to different land cover 

classes and similar reflectance across land cover classes. Synthetic aperture radar (SAR) data have 

a special ability to detect phenomena because of their penetration capacity, as well as their 

independence from time and weather conditionsIn this study, radar data were used to map the 

land cover of Hamoun wetlands in both wet and dry conditions. For this purpose, L-band capacity 

has been used to investigate land cover classes. Statistical indicators were used for assessing the 

separation between land cover classesThe images were classified using the method of the support 

vector machine. The results of the present study show the capacity of the L-band to separate 

different land cover classes. The results of the accuracy assessment show an overall accuracy of 

over 80% in preparing the land cover map of the region. Furthermore, because of the penetration 

of the L-band, it is possible to detect water in the underlying layer of plants. The results of this 

study showed that the difference between the reflectance of vegetation that their smaller portion 

is below the water, and vegetation, most of which is above the water is detectable by the L-band. 

The difference between their backscatter is 6 dB in the HV and about 2 dB in the HH polarization, 

which indicates the capaity of the HV polarization to separate these two classes.  
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  نیزم پوشش تهیة نقشه یبراپالسار  دهانة مصنوعی رادار یهاداده L باند یهاداده تیقابل یبررس

  1وحید راهداری ،*1ملکی سعیده

 .گروه محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران استادیار، .1

     smaleki@uoz.ac.ir: * نویسندة مسئول

 02/12/1400تاریخ پذیرش:          25/06/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده
 همواره آنها، نیب بازتابش شباهت و نیزم یهاپوشش تنوع لیدل به ،هاتاالب از قیدق ةتهیة نقش یبرا یسنجش از دور هایبررسی

 ی،جو طیشرا و زمان به یوابستگ عدم و نفوذ تیقابل جادیا لیدل به دهانة مصنوعیرادار  یهاداده. است بوده روبرو ییهاچالش با

از تاالب هامون در  یپوشش بخش تیمناسب از وضع ةتهیة نقش یمطالعه برا نیا در. دارند هادهیپد صیتشخ در یاژهیو تیقابل

 رادار یهاداده Lباند  تیقابل حاضر پژوهشمنظور، در  نیهمبهرادار استفاده شده است.  یهااز داده ،یو خشکسال یرسالت طیشرا

از  یپوشش اراض هایهبقط نیب کیتفک تیقابل یبررس ی. براشده استاستفاده  نیپوشش سطح زم عةمطال یدهانة مصنوعی برا

حاضر  پژوهشاز  آمدهدستبه جینتاشد.  یبندطبقه یبرداربانیپشت نیروش ماش با ریتصاو و شد استفاده یآمار یهاشاخص

. است Lبر بازتاب باند  یاهیتفاوت تراکم پوشش گ دادننشان و نیزم مختلف یهاپوشش کیتفک یبرا Lباند  ییتوانا ةدهندنشان

 ینبرا. عالوهاستمنطقه  یتهیة نقشة پوشش اراض در% 80از  یشب یکل صحت ةدهندنشان زینمطالعه  نیشده در اهیته یخطا جدول

 پوشش بازتابتفاوت  کهمطالعه نشان داد  نیا جینتاداد.  یصرا تشخ یاهانآب الیة زیرین گ توانمی ،Lقدرت نفوذ باند  یلبه دل

بل یدس 6 برابر HV بانداست در  بآن درون آ شتریکه قسمت ب اییاهیبا پوشش گ ،آن داخل آب است از یکم قسمت که یاهیگ

 .استپوشش  نیا کیدر تفک HVبهتر باند  کیتوان تفک ةدهندکه نشان استبل  یدس 2حدود  HHو در باند 

 سنجش از دور ؛یاهیپوشش گ ؛ستانیس دشت ؛خشک مناطقواژگان کلیدی: 
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 مقدمه ◼

 یهابیآس نیهمچن و یبشر جوامع روزافزون رشد

 در گسترده بیتخر جادیا موجب یمیاقل رییتغ از یناش

(. 26) است شده ایدن سرتاسر در یعیطب یهانظامبوم

 بیتخر برابر در یحفاظت اقدامات یاجرا و یرگیمیتصم

 یفیک و یکم اطالعات بودن دردسترس ازمندین هانظامبوم

آب در  تیمحدود لی. به دلاست منطقه از یکیاکولوژ منابع

 یریپذبیآس و خشکمهین و خشک مناطق یهانظامبوم

 اقدامات یاجرا ،بیتخر عوامل به هانظامبوم نیا شتریب

 وجود تیاهم رغمیعل(. 27) است یضرور یحفاظت

 از یلئمسا ،یتیریمد و یحفاظت اقدامات یبرا الزم اطالعات

 پوششکم،  یکار در مناطق خشک، دسترس یدشوار جمله

مناطق خشک  راتییتغخشک و  طیدر شرا فیضع یاهیگ

 .(42 ،25) شودیم مناطق نیا درکمبود اطالعات  موجب

 یبرا یکارآمد و مهم ابزار عنوانبه همواره دور از سنجش

 گرفته قرار استفاده مورد یعیطب یهانظامبوم مطالعات

طور به 1یفیچندط ریتصاو(. 31، 41، 61، 81، 53) است

و  یمکان طیدر شرا مختلف یهادهیپد یگسترده در بررس

دهانة  رادار یهاداده(. 26) دارد کاربردگوناگون  یزمان

 که ندایدور از سنجش یهااز داده یگرید ةدست مصنوعی

پراکنش امواج از  افتیدر به مربوط خاص ستمیس ةواسطبه

 با یهاموج طول از استفاده نیهمچن وسنجنده  یسو

 و روز و شب در ریتصاو دیتول ییتوانا ،شترینفوذ ب تیقابل

 انتخاب(. 18 ،19) کنندیم فراهم را ییهوا و آب طیشرا هر

 جمله از سنجنده یهایژگیو به یبستگ هاداده نیا

دارد.  یبستگ 3برخورد ةیو زاو 2فرکانس، طول موج، قطبش

و  است X باند از شتریب L نفوذ باند قدرت مثال عنوان به

پوشش  نیریز یهااشکوب ای و خاک به مربوط مطالعات در

با  Xباند  که ی(. در صورت43) دارد یشتریب ییکارا یاهیگ

 یاهیپوشش گ ییباال ةیال ةمطالع یتر براطول موج کوتاه

، 40) است دیمف یاهیپوشش گ یدارامناطق  ییو شناسا

 دهانة مصنوعی رادار یهاداده مختلف یهاقطبش(. 38

 یفنولوژ و وماسیب مهم یهایژگیو ةمطالع در تواندیم

نشان  مطالعات(. 9) ردیبگ قرار استفاده مورد اهانیگ

 
1 Multi spectral 

2 Polarization 

 یدر جداساز یباالتر ییتوانا HHقطبش  ک دهندیم

 هاتاالب در شدهیریرآبگیغ از شدهیریآبگ یاهیگ پوشش

 امواج یدگپراکن بیبرخورد ضر ةی(. با کاهش زاو17) دارد

 تفاوت کمتربرخورد  ةیزاو در(. 29) ابدییم شیافزا رادار

 با شدهیریآبگ مناطق در رادار امواج پراکنش نیب

مناطق  نیا یجداساز ، بنابرایناست شتریب شدهیریرآبگیغ

کمتر به نحو بهتری صورت برخورد  ةیدر زاو گریکدیاز 

 (.19) پذیردمی

 در زین مطالعه یهایژگیو سنجنده، یهایژگیو بر عالوه

گذشته  مطالعات. دارد تیاهم مناسب ةسنجند انتخاب زمان

را که در اثر تأثیر همزمان پراکنش آب  4بازتاب دوگانه ریثأت

 یاهیپوشش گ ةدر مطالع آید،وجود میو پوشش گیاهی به

 بازتاب یژگیو ةواسطبه(. 36 ،43) دانندیم تیحائز اهم

 کاربرد یمناطق تاالب ةمطالع یبرا رادار یهاداده ةدوگان

خشک  یاهیگ پوششاز سوی دیگر  (.23) دارند یاریبس

(. 23) دارد یسبز بازتاب کمتر یاهینسبت به پوشش گ

 اثر در کهرا  یاهانیگ یجداساز امکان بازتاب تفاوت نیهم

توده و  ستی. زآوردیم وجودهب اندشدهخشک  آب کمبود

 دارد تأثیر رادار یهاداده بازتاب بر زین اهانیپوشش گ تاج

مطالعات  در ی رادارهاداده ها،یژگیو نیا لیدلبه(. 41)

 یو بخصوص برا یستگاهیز مطالعات مانند یمختلف

 ییتوانا از(. 22) اندشده استفاده زینها پرندگان ساکن تاالب

 ةمطالع یبرا L بهتر باند لیپتانس جهینفوذ باالتر و در نت

تاج  راتییتغ ةمطالع( و 36ها )پوشش جنگل راتییتغ

 (. 6 ،7) است شدهاستفاده  یدر مناطق تاالب یاهیپوشش گ

های اخیر محدودیت منابع آب با توجه به اینکه در سال

ها در کشور شده است، ناپایداری وضعیت تاالب موجب

شود پوشش می موجبها نظامبومتغییرات آبگیری این 

آبگیری یا خشکسالی  به اراضی با شرایط متفاوتی نسبت

ها با پذیری پدیدهبر تفکیک مسئلهوجود داشته باشند. این 

 مشخص بنابراینگذارد. می تأثیراستفاده از سنجش از دور 

ها و ضعف امواج مورد استفاده در سنجش از کردن توانایی

حائز  ،هانظامبومبراساس شرایط  ،دور در انتخاب تصویر

همین دلیل پژوهش حاضر در بخشی از . بهاستاهمیت 

3 Incidence angle  

4 Double-bounce effect 
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 موجبهای جاری تاالب هامون که کمبود منابع آب در سال

 تاالبانجام گرفت.  آن شده است،تغییرات پوشش اراضی 

 نیمأاز جهت ت که است یالمللنیبو  تیاهم با یتاالبهامون 

تهیة و  است مهم بسیارو مهاجر  یپرندگان بوم ستگاهیز

 ازو کارکرد آن  ساختاربراساس  آن کیاکولوژ منابع ةنقش

 هدف باحاضر  پژوهش. است برخوردار یادیز تیاهم

 یدر مطالعات مناطق تاالب یرادار یهاداده ییتوانا یابیارز

 با یستگاهیز یهالفهؤاز م یبرخ تهیة نقشهو  یداخل

 ةمنطق. دشانجام  1پالسارة ماهوار L باند یهااز داده استفاده

 خشک ةمنطق در واقع ستانیس دشت از یبخش مطالعه

 یمنطقه بررس نی. پراکنش امواج رادار در ااست کشور شرق

 .ندشد یابیارز هادهیپد یریپذکیو امکان تفک
 

 مواد و روش ◼

 یبررس مورد ةمنطق

در شرق کشور  هامون تاالب از یبخش منطقة مطالعه

در مجاورت  ،و بلوچستان ستانیدر شمال استان س

 با منطقه نیا. استشهرستان زابل و در اطراف کوه خواجه 

 اریبس یستگاهیز تیاهم و دسترس در یهاداده به توجه

 دش انتخاب یاراض یهاپوشش انواعدارابودن  و ادیز

کمتر از  ستانیس دشت در یدگارنمتوسط ب (.1)شکل

mm50  ساله  20 ةزادر ب انهیسال ریو متوسط تبخ سالدر

ه منطقه ب میاقل است. ریتبخ کاز تشت mm4755با برابر 

هامون که از  تاالب(. 37) استخشک  وقف ندومارتروش 

 لیتشک رمندیپوزک و ه ،یسه بخش شامل هامون صابر

 رتاالب د نیا تیاهمدشت قرار دارد.  نیدر ا ،شده است

شده که بخش  موجبخشک مهیخشک و ن ایمنطقه

تحت حفاظت  ةمنطق کیعنوان به رانیاز هامون در ا یبزرگ

 نیا نیهمچن(. 33) شودیب تصورامسر  ونیدر کنوانس

 قرار حفاظت تحت کرهستیز گاهرهیذخعنوان تاالب به

 31°27´تا 30°25´ ةدر محدود منطقه نیا. است گرفته

طول  60°56´تا 60°52´و  یشمال ییایجغرافرض ع

 و ریاخ یهایخشکسال .است گرفته قرار یشرق ییایجغراف

 تاالب به افغانستان از یورود آب مسدودکردن نیهمچن

 یدیشد نوسان دچار تاالب یریآبگ که شده موجب هامون

 خشک یکل طوربه تاالب هاماه از یبرخ در که ینحوبه باشد

 (.20) شودیم

 

 پژوهش روش

 هاداده

دهانة  رادار یهاداده یهاتیقابل یبررس منظوربه

ها داده نیا. شد استفاده پالسار ةهوارما L بانداز  مصنوعی

 باندشد.  هیته 2کشور ژاپن یفضا و هوا اکتشافات سازماناز 

L  با طول موجcm25 با طول  ویکروویامواج ما ةدر دست

 (.23) شودیم یبندموج بلند دسته

           

 
 و بلوچستان ستانیدر شرق کشور در شمال استان س هامون تاالب از یبخش منطقة مطالعه. 1 شکل

 
1 Phased Array Type L-band Synthetic Aperture Radar 

(PALSAR) 

2 Japanese Aerospace Exploration Agency 
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شده  انجام یبراساس مطالعات قبل هاداده برداشت خیتار

تاالب در  یو خشک یریآبگ ةمورد نحو در منطقة مطالعهدر 

بودن دسترس در وچرخش ماهواره  ةدور ،(21 ،23منطقه )

 مورد ریتصاو یهایژگیو( 1انتخاب شد. جدول ) ریتصاو

 در و خشک 1396 ریت در تاالب. دهدیم نشان را استفاده

 .بود شده یریآبگ 1399 خرداد

 در یقبل مطالعات از ینیزم تیواقع به مربوط اطالعات

 تیوضع از ییصحرا مطالعات( و 21، 22 ،23) ةمنطق

قرار  آبکه درون  یاز جهت تراکم و عمق یاهیپوشش گ

 مطابقمورد مطالعه،  یاراضی هاپوشش ریگرفته است و سا

 ابتداآمد.  دستهب 1399 سال در ریتصاو برداشت با

 منطقه در یقبل مطالعات براساس یاراض پوشش هایطبقه

انتخاب شدند.  ریتصاو یرو بر هابازتاب تفاوت نیهمچن و

 ستانیدشت س شناختیبوم طیبودن شرا ریتوجه به متغ با

 یهاطبقهتاالب،  یریآبگ تیدر وضع رییتغ ةواسطبه

 ،تاالب یریآبگ عدم و یریآبگ حالت دو در ،شده انتخاب

ی در جدول اراض پوشش یهاطبقه نیا فیتوص. شد نییتع

در سال  یبردارنمونه ةنقط 200 سپس( ارائه شده است. 2)

استفاده از  باانتخاب شد و  یهاطبقهاز  کی در هر 1399

GPS از کی هر یهایژگیهر نقطه مراجعه و و تیبه موقع 

که در  ینقاط یهایژگیو. (2)شکل نقاط ثبت شد نیا

 مورد 1396سال  یبراثبت شده بود  زین یمطالعات قبل

 بالغ نقطه 150 بهنقاط  نیکه تعداد ا گرفت قرار استفاده

 یاهیگ پوشش آب، یاراض یمطالعات کاربر نی. در ادش

مشخص  ریبا یاراضو  یخشک یاهیگ پوشش آب، داخل

در  یپوشش اراض یهاطبقه حی(. توض20شده بودند )

 .داده شده استنشان ( 2در جدول ) منطقة مطالعه

 

 هاداده پردازش شیپ

 کیومتریراد حیتصح SNAPنرم افزار  طیمح درابتدا  در

 انجام ی پالسار مورد استفاده در پژوهش حاضرهاداده یرو بر

 با یهندس مطابقت نیشتریب جادیا منظور بهسپس شد. 

 زینو کاهش یبرا. شدند یمکان حیتصح ریتصاو ت،یواقع

اسپکل زوجود نوی. (12) شد استفاده 2یل لتریف از 1اسپکل

یکی از مشکالت تصاویر راداری است. امواجی که از هر 

شود اگرچه از لحاظ فرکانس همسان پراکنشگر دریافت می

. این اثر در تصاویر ستندیهستند اما از لحاظ فاز یکسان ن

نویز قابل  که شودها میکسلیپ متفاوت در بین شدتموجب 

 منظور پردازشه. بآوردبوجود میدر تصاویر  ایحظهمال

 تصاویر رادار، اسپکل بوسیله فیلتر لی کاهش پیدا کرد.

 
 استفاده مورد PALSAR ةسنجند ری. تصاو1 جدول

برخورد ةیزاو  پیکسل ةانداز (nm)  موج طول ریتصو برداشت خیتار قطبش 

30° HH-VH 4/4/1396 1625 – 1565 25/6 × 25/6 

30° HH-VH 14/3/1399 1625 – 1565 25/6 × 25/6 

 

 مطالعه مورد یاراض پوشش یهاطبقه. 2 جدول

 حیتوض یاراض پوشش طبقه نام

 1 یاهیپوشش گ
 .است آب داخل اهیگ اعظم بخش تاالب، یریآبگ زمان در که یمناطق یاهیگ پوشش الف

 .است آب از خارج اهیگ اعظم بخش تاالب، یریآبگ زمان در که یمناطق یاهیگ پوشش ب

 .ندارند قرار شدهیریآبگ مناطق در تاالب، یریآبگ زمان در که یمناطق یاهیگ پوشش 2 یاهیگ پوشش

 .دارند قرار شدهیریآبگ مناطق در تاالب، یریآبگ زمان در که یاهیگ پوشش بدون مناطق 1 ریبا یاراض

 شده قرار ندارند.یریتاالب، در مناطق آبگ یریدر زمان آبگ یاهیگ پوشش بدون مناطق 2 ریبا یاراض

 
1 Speckle noise 2 Lee filter 
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 برداری . موقعیت نقاط نمونه2شکل

 

  هاداده پردازش
 یریپذکیتفک امکان یبررس

پوشش  یهاطبقه نیب کیتفک تیقابل یبررس یبرا 

 ةفاصلها شد. در این شاخص ستفادها 2TD و 1BDاز یاراض

 سیتوسط ماتر ریمقاد عیو توز یهاطبقه نیانگیم نیب

برای  (.15، 10) شودیم محاسبه یهاطبقه انسیکووار

 یهاطبقه پراکنش نیانگیم نیب ةفاصلها این شاخص ةتهی

همین منظور به .شوداستفاده می نیانگیاز م ریمقاد ةفاصلو 

 یبردارنمونه نقاط یمکان تیموقع حسب بر ییهاگونیپل

 نیانگیم .ندشد میترس از هر پوشش زمین همگن مناطق در

 طبقه هر یهاگونیپل انسیو وار بلیدس براساس بازتاب

 ENVI5.1افزار نرم طیمح دراین بخش  (.23) شد محاسبه

 انجام گرفت.

و   صفر ةمحدود در BDو  TD یریپذکیتفک یارهایمع

 چیه که است نیا ةدهندنشان صفرکه  دارند قراردو 

دو  مقدارو  ندارد وجود طبقه دو یهاپراکنش نیب یکیتفک

امکان  (.15، 10)دهد یکامل را نشان م یامکان جداساز

 :دوشیم مشخص ریز صورت به هادهیپد یریپذکیتفک

 فیضع یریپذکیتفک تیقابل X<1>صفر

1<X<7/1  متوسط یریپذکیتفک تیقابل 

1<X<2     خوب یریپذکیتفک تیقابل 
 

 هادقت نقشه یابیو ارز ریتصاو یبندطبقه

 
1 Bhattacharyya Distance 

2 Transformed Divergence 

استفاده از روش  با ENVI 5.1افزار نرم طیمح در ریتصاو

 یبرداربانیپشت نیماش تمیشده و الگورنظارت یبندطبقه

 ةنقش در یهاطبقهبردار، نیماشروش  در. شد یبندطبقه

 ةنمون و کسلیپ هر ارزش نیب کمتر ةفاصل براساس یخروج

 از تمیالگور نیا یاجرا زمان در(. 23) آمد دسته ب یمیتعل

 یورود یرخطیغ یهاداده شکل رییتغ یبرا کرنل تابع

 دور از سنجش مطالعات در جیرا کرنل توابع. شد استفاده

 ی(. برا8 ،13) هستند سیب الیراد تابع و نیگوس

. دشاستفاده  سیب الیاز تابع کرنل راد ریتصاو یبندطبقه

 در ریتصاو برداشت با مطابق ییصحرا مطالعات از استفاده با

 میتعل یبندطبقه تمیالگور یقبل مطالعات و 1399 سال

دقت  ةمحاسبشده با دیتول یهانقشه یابیارز(. 30داده شد )

دقت کاربر  ،(2)رابطه کننده دیتول دقت ،(1)رابطه  یکل

( 5)رابطه  4شیو افزا( 4)رابطه  3کاهش یو خطا( 3)رابطه 

استفاده نشده  تمیالگور میکه در تعل یاز نقاط استفادهو با 

  .دشانجام  ،بود

(1) 𝑂. 𝐴 =
∑ 𝐸𝑖𝑖𝑐
𝑖

𝑁
 

 :که در آن

C ها، تعدادکالسN های معلوم، تعدادکل پیکسلEii 

 .استدقت کلی  O.A و اعضای قطری ماتریس خطا

3 Errors of Omission 

4 Errors of Commission 
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(2) 𝑃. 𝐴 =
𝑋𝑗𝑗

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑟
𝑖=1

 

 :که درآن

Xjj  عنصر قطری هر کالس و∑ 𝑋𝑖𝑗𝑟
𝑖=1  مقادیر ستون

 دقت تولیدکننده است. P.Aهر کالس و 

(3) 𝑈. 𝐴 =
𝑋𝑖𝑖

∑ 𝑖𝑗𝑟
𝑗=1

 

 :که در آن

Xii  عنصر قطری یک کالس و∑ 𝑖𝑗𝑟
𝑗=1  مجموع

 دقت کاربر است. U.Aهای سطر همان کالس و پیکسل

و  (Oبر اساس دو دقت یادشده، خطاهای کاهش )

 شوند: ( به صورت زیر تعریف میC) خطای افزایش

(4) P.A - 1  = O 

(5) U.A  - 1  = C 
 

 ارائه شده است. 3 مراحل انجام پژوهش در شکل ةکلی

 

 نتایج و بحث ◼

تاالب مد نظر قرار  یریآبگ راتییتغ ،جینتا ریتفس یبرا

 ریت دراما  شده آبگیری تاالب 1399خرداد  در. گرفت

 1399 سال جینتا مورد در نیبنابرا. بود خشکتاالب  1396

 یاهیگ پوشش و هستند شدهیریآبگ مناطق 1 ریبا یاراض

 به. بود کرده رشد آب در یاهیگ پوشش که ندایمناطق 1

 1396سال  یهایکاربر ةهمشدن تاالب، خشک لیدل

 . ندبود آب بدون

 

 
 . مراحل انجام پژوهش3شکل

 

 Lباند  رادار یهاداده پراکنش

 HHقطبش  در ینیزم تیبازتاب نقاط واقع نیانگیم

 در 5 شکلتوسط  Lباند  HVقطبش  درو  4 شکلتوسط 

 نکهیتوجه به ا با نشان داده شده است.مورد مطالعه  خیتار دو

 و شده یریآبگ مناطق را 1ریبا یاراض 1399 خرداد ریتصو

 نشان یاهیگ پوشش بدون و خشک مناطق را 2 ریبا یاراض

( 4بازتاب را دارند )شکل  نیکمتر ریبا یو اراض آب لذا داد،

 هم کمتر ریبا یبازتاب آب از اراض طبقه دو نیا نیب در و

 رهیت رادار کامالً ریدر تصاو آب رفتیم انتظار نیبنابرا. بود

 آب 1یفیط پراکنش یژگیو لیدل به نکته نیمشاهده شود. ا

 ةطبق دو هر بود خشک تاالب که 1396 ریت در. داد رخ

 که بودند ریمناطق با ةدهندنشان 2 ریبا و 1 ریبا یاراض

 .داشتند یهاطبقه ریسا به نسبت را بازتاب نیکمتر

 
1 Specular reflection 

 پوشش بودشده  یریآبگ تاالبکه  1399در سال 

 یمناطق رو نیداشته است و ا یشتریبازتاب بب -1ی اهیگ

داده شده  نشان (5) و( 4که در شکل ) ندترروشن ریتصاو

در مناطق  دوگانه یپراکندگپس اثر لیدل به مورد نیا. است

 یاهیپوشش گ که داد رخشده یریآبگ یاهیپوشش گ یدارا

 در(. 11) شوندمی دهید ترروشن رادار ریتصاو یرو

به آب پس از  دهیتابپالس  ةدوگان یپراکندگپس

 .است کردهاصابت  گیاهی پوششمجدداً به  ،یپراکندگپس

 شتریب یکسلپ هر در بازتابشدر این حالت مقادیر معمول 

 پوشش بودن مناطقدلیل روشن مسئلهاین شوند. می

 پوشش شد موجب ویژگی نی. ا(2، 4است ) آب در گیاهی

در تصاویر راداری  کهشود  کیتفکبه راحتی از آب  یاهیگ

  .هستند تیره ایآینه یپراکندگپسعلت  به آب
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 یبازتاب کمتر الف-1 یاهیگ پوششنتایج نشان داد که 

تاالب، بخش  یریزمان آبگ در کهدارد  ب-1ی اهیاز پوشش گ

بوده  کمترآن  کسلیم پقر وخارج از آب قرار دارد  اهیاعظم گ

 ،L باند ادیزقدرت نفوذ  به توجه با. شودیم دهید ه ترریتو 

 یاهیگ پوشش نییپا در آبتأثیر  لیبه دل کمتربازتاب  نیا

 آب تواندیم یمناطق نیدر چن L بانداساس  نیبرا. باشدیم

 مسئله نیا(. 29) دهد صیتشخ را اهانیگ زیرینالیة  در

که بخش اعظم آن خارج از  یاهیپوشش گ زیدر تما تواندیم

 استآب  ریدر ز یشتریکه بخش ب یاهیآب است از پوشش گ

 شتریدر آب که ب هیپا اهانی. چراکه گردیمورد استفاده قرار بگ

 جینتا براساسدارند.  یشتریاز آب خارج هستند بازتاب ب

تواند الیه زیرین می L بانداستفاده از  با پالسار مشابه، مطالعات

 باند نیابه دلیل قدرت نفوذ  که کند پوشش گیاهی را رصد

( 1396نشده )سال  یریکه تاالب آبگ یزمان(. 43است )

 ریاز سا یشتریپراکنش امواج رادار ب ب-1 یاهیپوشش گ

از  تر روشن Lرادار باند  ریدر تصاو نیدارند و بنابرا یهاطبقه

 .شوندیم دهیمناطق د ریسا

بازتاب  و، تراکم کم 2 یاهیگ پوششمنطقه،  نیادر 

 طبقه، نیا بازتاب در توجه قابل ةنکت اما. ندنیز داشت یکمتر

 با. بود 1396 سال به نسبت 1399 سال در شتریب بازتاب

 پوشش وشده  یریآبگ تاالب 1399 سال نکهیا به توجه

، اندداشته 1396 سال به نسبت یترمناسب طیشرا یاهیگ

. است اهانیتر گمناسب تیوضع لیدل بهتفاوت بازتاب  نیا

 گذارتأثیرآنها  یبر بازتاب امواج رادار اهانیگ ةزیست تود

 و خشک مناطق مطالعات در نکته نیا(. 38) است

 راآن  یاهیگ پوشش توانیم و است یکاربرد خشکمهین

بازتاب  ،2ی اهیگ پوشش. کرد رصد متفاوت طیشرا در

 ریتصاو یرو شودیم موجبدارد که  ریبا یاز اراض یشتریب

 مسئله نیا. شود دهید ترروشن ریبا یاراض به نسبت رادار

 را ریبا یاراض از تراکم کم یاهیگ پوشش کیتفک امکان

 . کندیم فراهم

 Lباند  HVمورد مطالعه در قطبش  یهاطبقه بازتاب

 یکل روند اگرچه. است شده داده نشان( 5شکل ) در

اما بازتاب پوشش  است، HHقطبش  همانند هابازتاب

بل یدس 6تاالب حدود  یخشک طیدر شرا ب-1 یاهیگ

در  تواندیم نکته نیاکه  است الف-1 ةقاز طب شتریب

تفاوت بازتاب  کهیباشد. درحال دیدو طبقه مف نیا یجداساز

 نیبل است. ایدس 2حدود  HHدو طبقه در قطبش  نیا

 تفاوت به نسبت HVقطبش  دهدیمنشان  جینتا

 . است حساس طبقه دو نیا یهایژگیو
 

 Lاستفاده از باند  با هادهیپد یریپذکیتفک توان

( ارائه شده 6شکل ) در هادهیپد یریپذکیتفک توان

اند قبول قابل یریپذکیتفک اعداد 7/1 از باالتر اعداداست. 

الف -1ی اهیگپوشش ةطبق دوشکل  نیا اساس بر(. 14 ،9)

 ب-1 واست(  آب از رونیبها آن اعظمکه بخش  یاهانی)گ

خرداد  در ،است( آب داخل اهیگ اعظم بخشکه  یاهانی)گ

 هستند. کیقابل تفک گریکدیبه طور کامل از  1399

 
 

 
 L باند HHدر قطبش  یپوشش اراض یهاطبقه ینیزم تینقاط واقع پراکنش. 4 شکل
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 L باند HVدر قطبش  یپوشش اراض یهاطبقه ینیزم تی. پراکنش نقاط واقع5 شکل

 

در خرداد  یاهیطبقه پوشش گ نیا نکهیتوجه به ا با

قدرت  لیبه دل یریپذکیتفک نیاشده است  یریآبگ 1399

 یاهیپوشش گ نیریآب ز یةال تواندیم که است Lنفوذ باند 

دهد  صیتشخ ،از آن خارج از آب است یکه بخش کمتررا، 

 آب از خارج آنها شتریبکه بخش  یاهانیاز گ لیدل نیو به هم

 ریآب در ز صیتشخ ییتوانا(. 23) بود کیتفک قابل است

 صیتشخ یبرا یاهیعالوه بر مطالعه پوشش گ ،یاهیپوشش گ

 (. 24دارد ) تیاهم اه،یگ یدارا مناطق در یریروند آبگ

 یاهیگ پوشش یاهیپوشش گ و ب-1ی اهیگ پوشش

 به ،1396 ریتبه  مربوطزمان خشک بودن تاالب  درالف -1

 یقبل مطالعات براساس که آنجا از. بودند کیقابل تفک یخوب

 یاهیگ پوشش در اهانیگ (،23) منطقه نیا در نگارندگان

 دهدیم نشان جینتا نیا ،بوده است ترکوتاهبا ارتفاع  الف-1 

با ارتفاع کمتر از  اهانیدر مطالعات گ تواندیم L باند که

 . ردیمورد استفاده قرار بگ خشک یزارهایبلندتر مثل ن اهانیگ

قابلیت  L، باند 6شده در شکل  نتایج ارائهبراساس 

 2ی اهیگ پوشش از ب-1 یاهیپوشش گپذیری بین تفکیک

 ةشد یریآبگ یهابخش در ب-1 اهانیگ که آنجا از. را دارد

 نیا خشک، یهانیزم در 2ی اهیگ پوشش و بودندتاالب 

-یریآبگ مناطق در اهانیگ کیتفک ییتوانا ةدهند نشان جینتا

است. در مطالعات  Lتوسط باند  خشک یهانیزم از شده

 وابسته پرندگان ستگاهیز ةمطالع یبرا ییتوانا نیا از، گذشته

 (.22) شده است استفاده اهانیگ نیا به

 نشان یاهیگ پوشش از ریبا یاراض یریپذکیتفک جینتا

 تواندیم L باندبودن تاالب خشک یهازمان درکه  دهدیم

پوشش  یکند. حت کیتفک گریکدیرا از  یهاطبقه نیا

 از 2ی اهیو پوشش گ الف-1ة طبق در ارتفاعکم یاهیگ

 لیدل به تفاوت نیا. هستند کیتفک قابل ریبا یاراض

 یاهیگ پوشش. است سطح یزبر به رادار امواج تیحساس

 بر ی است وزبر آمدن وجوده ب موجب ریبا یاراض به نسبت

 دری دارند که این خصوصیت متفاوت بازتاب رادار ریتصاو

مورد  تواندیم خشکمهین و خشک مناطق مطالعات

نویسندگان مطالعة قبلی با تأکید بر . ردیاستفاده قرار بگ

های دادهبه توانایی  ،تأثیر پوشش گیاهی در زبری خاک

های سطح زمین براساس تأثیر آنها رادار در تفکیک پدیده

 (.19اند )بر روی زبری سطح زمین اشاره کرده

 تاالب یریآبگ زمان در 1 ریبا یاراض نکهیا به توجه با

با استفاده از  دهدیم نشان جینتا است، یآب ةپهن از یبخش

 دروجود ندارد.  ریبا یاز اراض یآب ةپهن کیامکان تفک Lباند 

 به مربوط 2 و 1 ریبا یاراض ةطبق دو هر تاالب، یخشک زمان

 درمورد توجه جالب ةنکت اما .شوندیم محسوب طبقه کی

 ةطبق دو نیا نیب متوسط حدود در یریپذکیتفک امکان

 کیتفک امکان ةدهندنشان تواندیم نکته نیا. است ریبا یاراض

-مهین و خشک مناطق در ریبا یاراض مختلف یهایژگیو

 مختلف یهایژگیو لیدل به تواندیم مسئله نیا. باشد خشک

 جملهو رطوبت خاک از  ی(. زبر12) باشد منطقه دو نیا خاک

 (.5) رادارند یهابا داده ارتباط در موثر یپارامترها نیترمهم
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 یاراض پوشش یهاطبقه یریپذکی. توان تفک6لشک

 

 دشدهیتول یهانقشه

 یبندطبقهشده پس از دیتول یاراض نقشة پوشش 

در دو  پالسار ریتصاو VH و VVهر دو پالریزیشن  ترکیب

( و 7های )بودن آن در شکلحالت آبگیری تاالب و خشک

 سیشده و ماتردیتول یهانقشه صحت. ارائه شده است (8)

 سیماتر. است شده ارائه (3) در جدول یبندطبقه یخطا

 مطالعه، مورد یهاطبقه نیب در که دهدیم نشانخطا 

خرداد سال  یبرا 5/96ب به مقدار -1 اهانیگ یجداساز

. با دارد یشتریصحت ب 1396سال  یبرا %72/90و  1399

است که بخش  یاهانیطبقه مربوط به گ نیا نکهیتوجه به ا

 زین یبندطبقه صحت نیا ،خارج از آب است آنهااعظم 

 یگروه از پوشش اراض نیا یامکان جداساز ةکننددییأت

 یهاطبقه ریسا کیتفک جینتااست.  پالسار یهاداده توسط

 یکاف صحت یدارا شدهانجام یبندطبقه که ندداد نشان

 یمناسب صحت دشدهیتول یهانقشه ی. صحت کلاست

مطالعات گذشته صحت کلی  .دارند ینیزم تینسبت به واقع

 ةوسیلهب %88تا  80و بین  Lباند  ةوسیلهب %6/84و  5/81

دست ه بندی پوشش اراضی تاالب برا برای طبقه Cباند 

 (.31، 4) آوردند

 نشانهای راداری با استفاده از داده ،یمطالعات مختلف

 اراضی پوشش بندیطبقه در هاداده نیا توانایی ةهندد

 (7) شکل که گونههمان(. 11، 34) هستند مختلف مناطق

 یریمنطقه آبگ خیتار نیدر ا نکهیا رغمیعل دهدیم نشان

صورت و به شکل وجود ندارد نیآب در ا ةشده است، طبق

 لیبه دل مسئله نی. انشان داده شده است 2و  1اراضی بایر 

. است ریبا یآب از اراض یدر جداساز Lباند  ییعدم توانا

 کیامکان تفک Xتر مطالعات گذشته نشان دادند باند کوتاه

بنابراین این دو طبقه که آبگیری  (.23) ددو طبقه را دار نیا

د )شکل نشوصورت یک طبقه مشاهده میبه ،تاالب است

( اراضی 8(. اما در زمان خشکسالی تاالب اراضی )شکل 7

دلیل شدن هستند. به صورت دو طبقه قابل تفکیکبایر به

شده، سطح زمین در زمان های آبگیریاینکه در بخش

که بایر هستند و  ایخشکی تاالب صاف است اما در اراضی

پراکنش متفاوتی از  موجبشوند زبری سطح آبگیری نمی

 شود.سطح صاف می

 

 گیرینتیجه ◼

. واقع شده است ستانیدر غرب دشت س منطقة مطالعه

 یمسدودکردن آب ورود نیو همچن ریاخ یهایخشکسال

تاالب  یریشده که آبگ موجباز افغانستان به تاالب هامون 

 هاماه یکه در برخینحوبه ،باشد یدیدچار نوسان شد

با توجه به تغییرات . (20) شودیم خشک یطورکلبه تاالب

 یریآبگ و شدنخشکای ورودی آب به تاالب هامون و دوره

 تیکه وضع شودیم موجب تاالبهای درپی در قسمتپی

 راتییدچار تغ یاهیازجمله پوشش گ سطح زمین پوشش

شود. یادیز
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 1399( خرداد الف دشدهیتول یهانقشه یخطا سی. ماتر3جدول

 مرجع

  2 یاهیگ پوشش الف -1 یاهیگ پوشش ب -1 یاهیگ پوشش ریبا یاراض جمع کاربر دقت شیافزا یخطا

قه
طب

 
ند

ب
 ی

 2 یاهیگ پوشش 7558 350 100 1021 9029 83.71% 0/ 17

 الف -1 یاهیگ پوشش 658 9245 954 250 11107 83.24% 0/ 17

 ب -1 یاهیگ پوشش 140 412 15240 0 15792 96.50% 0/ 04

 ریبا یاراض 1053 1333 0 9184 11570 79.38% 0/ 21

 جمع 9409 11340 16294 10455   

 دکنندهیتول دقت 80.33% 81.53% 93.53% 87.84%   

 کاهش یخطا 0/ 2 0/ 19 0/ 07 0/ 13   

  %87کل:  صحت
 
 

  1396 ریت( ب دشدهیتول یهانقشه یخطا سی. ماتر3جدولادامة 

 مرجع 

  2یاهیگ پوشش الف-1 یاهیگ پوشش ب-1یاهیگپوشش 1ریبا یاراض 2ریبا یاراض جمع کاربر دقت شیافزایخطا

قه
طب

 
ند

ب
 ی

 2 یاهیگ پوشش 9558 1050 520 200 921 12249 78.03% 0/ 22

 الف -1 یاهیگ پوشش 842 10045 760 100 473 12220 82.20% 0/ 18

 ب -1یاهیگ پوشش 140 954 13240 0 260 14594 90.72% 0/ 1

 1ریبا یاراض 895 684 360 8021 1340 11300 70.98% 0/ 3

 2ریبا یاراض 986 1133 0 800 10184 13103 77.72% 0/ 23

 جمع 12421 13866 14880 9121 13178   

 دکنندهیتول دقت 76.95% 72.44% 88.98% 87/ 93 77.28%   

 کاهش یخطا 0/ 24 0/ 28 0/ 12 0/ 13 0/ 23   

   %80کل:  صحت
 

  

  
 1399 خرداد پالسار ریبا استفاده از تصاو مطالعهمنطقة  یاراض نقشة پوشش.  7لشک
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 1396 ماه ریت پالسار ریبا استفاده از تصاو منطقة مطالعه یاراض نقشة پوشش. 8ل شک

 

باند  ییتوانا ةدهندنشانحاضر  پژوهشحاصل از  جینتا

L براساس. است نیزم مختلف یهاپوشش کیتفک یبرا 

با  اهانیدر مطالعات گ تواندیم L باند آمدهدستهب جینتا

مورد استفاده قرار  زارهایبلندتر مثل ن اهانیارتفاع کمتر از گ

 آبِ توانیم ،Lقدرت نفوذ باند  لیبه دل نیبراعالوه. ردیبگ

 تواندیم مسئله نیا. داد صیتشخ را اهانیگ الیة زیریندر 

 آب از خارج آن اعظم بخش که یاهیگ پوشش زیتما در

 ،دارد قرار آب ریز ششتریب بخش که یاهیگ پوشش از است

 شتریب که ،آب در هیپا اهانیگ چراکه. شود استفاده

 دارند. یشتریبازتاب ب ،از آب خارج هستند اهیگ یهابخش

به دلیل قدرت نفوذ کمتر  Xاین در حالی است که باند 

توانایی تمایز این دو طبقه را ندارد و فقط اطالعات مربوط 

-(. عالوه43دهد )سطحی را در اختیار ما قرار می ةبه الی

شود با استفاده از می موجبX راین قدرت نفوذ کمتر باند ب

پوشش گیاهی  ةاین باند امکان تشخیص آب در زیر الی

 راداری هایدادههای اخیر کاربرد سال در(. 39وجود ندارد )

کرده است.  دایگسترش پ طبیعی منابع مطالعات در

 ةزمین در هاداده این داد نشان مطالعه این که گونههمان

مناسب هستند. قدرت  نیزم سطح از الزم اطالعات ةتهی

 بازتابمانند  ییهایژگیوو همچنین  رادار یهادادهنفوذ 

شده است که بتوان از  موجب ،یانهییو پراکنش آ گانهدو

استفاده کرد.  نیمطالعات پوشش سطح زم در هاداده نیا

 شرایط به وابستگی عدم دلیلبه هاداده این دیگر، سوی از

. چراکه در زمان دارند کاربرد یزمان سری مطالعات در جوی

 موجب ریزگردها و ابر ،یفیچندطاستفاده از تصاویر 

 از یکی ازآنجاکه. شودمی تصاویر انتخاب در محدودیت

گردوغبار  وفانت خشک مناطق در بررسی هایمحدودیت

ابزار مناسبی  تواندیم مناطق این در رادار هایداده ،است

 آینده باشد. هایپژوهشدر 
 

 سپاسگزاری ◼

دانشگاه زابل با شماره  ،پژوهش نیا یمال کنندةنیمأت از

 .دشویم تشکر و ریتقد UOZ-GR-1348 ةپژوهان
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