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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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چکیده
بررسیهای سنجش از دوری برای تهیة نقشة دقیق از تاالبها ،به دلیل تنوع پوششهای زمین و شباهت بازتابش بین آنها ،همواره
با چالشهایی روبرو بوده است .دادههای رادار دهانة مصنوعی به دلیل ایجاد قابلیت نفوذ و عدم وابستگی به زمان و شرایط جوی،
قابلیت ویژهای در تشخیص پدیدهها دارند .در این مطالعه برای تهیة نقشة مناسب از وضعیت پوشش بخشی از تاالب هامون در
شرایط ترسالی و خشکسالی ،از دادههای رادار استفاده شده است .بههمین منظور ،در پژوهش حاضر قابلیت باند  Lدادههای رادار
دهانة مصنوعی برای مطالعة پوشش سطح زمین استفاده شده است .برای بررسی قابلیت تفکیک بین طبقههای پوشش اراضی از
شاخصهای آماری استفاده شد و تصاویر با روش ماشین پشتیبانبرداری طبقهبندی شد .نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر
نشاندهندة توانایی باند  Lبرای تفکیک پوششهای مختلف زمین و نشاندادن تفاوت تراکم پوشش گیاهی بر بازتاب باند  Lاست.
جدول خطای تهیهشده در این مطالعه نیز نشاندهندة صحت کلی بیش از  %80در تهیة نقشة پوشش اراضی منطقه است .عالوهبراین
به دلیل قدرت نفوذ باند  ،Lمیتوان آب الیة زیرین گیاهان را تشخیص داد .نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت بازتاب پوشش
گیاهی که قسمت کمی از آن داخل آب است ،با پوشش گیاهیای که قسمت بیشتر آن درون آب است در باند  HVبرابر  6دسیبل
و در باند  HHحدود  2دسی بل است که نشاندهندة توان تفکیک بهتر باند  HVدر تفکیک این پوشش است.

واژگان کلیدی :مناطق خشک؛ دشت سیستان؛ پوشش گیاهی؛ سنجش از دور
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◼ مقدمه
رشد روزافزون جوامع بشری و همچنین آسیبهای
ناشی از تغییر اقلیمی موجب ایجاد تخریب گسترده در
بومنظامهای طبیعی در سرتاسر دنیا شده است (.)26
تصمیمگیری و اجرای اقدامات حفاظتی در برابر تخریب
بومنظامها نیازمند دردسترس بودن اطالعات کمی و کیفی
منابع اکولوژیکی از منطقه است .به دلیل محدودیت آب در
بومنظامهای مناطق خشک و نیمهخشک و آسیبپذیری
بیشتر این بومنظامها به عوامل تخریب ،اجرای اقدامات
حفاظتی ضروری است ( .)27علیرغم اهمیت وجود
اطالعات الزم برای اقدامات حفاظتی و مدیریتی ،مسائلی از
جمله دشواری کار در مناطق خشک ،دسترسی کم ،پوشش
گیاهی ضعیف در شرایط خشک و تغییرات مناطق خشک
موجب کمبود اطالعات در این مناطق میشود (.)42 ،25
سنجش از دور همواره بهعنوان ابزار مهم و کارآمدی برای
مطالعات بومنظامهای طبیعی مورد استفاده قرار گرفته
است ( .)13 ،14 ،16 ،18 ،35تصاویر چندطیفی 1بهطور
گسترده در بررسی پدیدههای مختلف در شرایط مکانی و
زمانی گوناگون کاربرد دارد ( .)26دادههای رادار دهانة
مصنوعی دستة دیگری از دادههای سنجش از دوریاند که
بهواسطة سیستم خاص مربوط به دریافت پراکنش امواج از
سوی سنجنده و همچنین استفاده از طول موجهای با
قابلیت نفوذ بیشتر ،توانایی تولید تصاویر در شب و روز و
هر شرایط آب و هوایی را فراهم میکنند ( .)18 ،19انتخاب
این دادهها بستگی به ویژگیهای سنجنده از جمله
فرکانس ،طول موج ،قطبش 2و زاویة برخورد 3بستگی دارد.
به عنوان مثال قدرت نفوذ باند  Lبیشتر از باند  Xاست و
در مطالعات مربوط به خاک و یا اشکوبهای زیرین پوشش
گیاهی کارایی بیشتری دارد ( .)43در صورتی که باند  Xبا
طول موج کوتاهتر برای مطالعة الیة باالیی پوشش گیاهی
و شناسایی مناطق دارای پوشش گیاهی مفید است (،40
 .)38قطبشهای مختلف دادههای رادار دهانة مصنوعی
میتواند در مطالعة ویژگیهای مهم بیوماس و فنولوژی
گیاهان مورد استفاده قرار بگیرد ( .)9مطالعات نشان

میدهند ک قطبش  HHتوانایی باالتری در جداسازی
پوشش گیاهی آبگیریشده از غیرآبگیریشده در تاالبها
دارد ( .)17با کاهش زاویة برخورد ضریب پراکندگی امواج
رادار افزایش مییابد ( .)29در زاویة برخورد کمتر تفاوت
بین پراکنش امواج رادار در مناطق آبگیریشده با
غیرآبگیریشده بیشتر است ،بنابراین جداسازی این مناطق
از یکدیگر در زاویة برخورد کمتر به نحو بهتری صورت
میپذیرد (.)19
عالوه بر ویژگیهای سنجنده ،ویژگیهای مطالعه نیز در
زمان انتخاب سنجندة مناسب اهمیت دارد .مطالعات گذشته
تأثیر بازتاب دوگانه 4را که در اثر تأثیر همزمان پراکنش آب
و پوشش گیاهی بهوجود میآید ،در مطالعة پوشش گیاهی
حائز اهمیت میدانند ( .)36 ،43بهواسطة ویژگی بازتاب
دوگانة دادههای رادار برای مطالعة مناطق تاالبی کاربرد
بسیاری دارند ( .)23از سوی دیگر پوشش گیاهی خشک
نسبت به پوشش گیاهی سبز بازتاب کمتری دارد (.)23
همین تفاوت بازتاب امکان جداسازی گیاهانی را که در اثر
کمبود آب خشک شدهاند بهوجود میآورد .زیست توده و
تاج پوشش گیاهان نیز بر بازتاب دادههای رادار تأثیر دارد
( .)41بهدلیل این ویژگیها ،دادههای رادار در مطالعات
مختلفی مانند مطالعات زیستگاهی و بخصوص برای
پرندگان ساکن تاالبها نیز استفاده شدهاند ( .)22از توانایی
نفوذ باالتر و در نتیجه پتانسیل بهتر باند  Lبرای مطالعة
تغییرات پوشش جنگلها ( )36و مطالعة تغییرات تاج
پوشش گیاهی در مناطق تاالبی استفاده شده است (.)6 ،7
با توجه به اینکه در سالهای اخیر محدودیت منابع آب
موجب ناپایداری وضعیت تاالبها در کشور شده است،
تغییرات آبگیری این بومنظامها موجب میشود پوشش
اراضی با شرایط متفاوتی نسبت به آبگیری یا خشکسالی
وجود داشته باشند .این مسئله بر تفکیکپذیری پدیدهها با
استفاده از سنجش از دور تأثیر میگذارد .بنابراین مشخص
کردن تواناییها و ضعف امواج مورد استفاده در سنجش از
دور در انتخاب تصویر ،براساس شرایط بومنظامها ،حائز
اهمیت است .بههمین دلیل پژوهش حاضر در بخشی از

1 Multi spectral
2 Polarization

3 Incidence angle
4 Double-bounce effect
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تاالب هامون که کمبود منابع آب در سالهای جاری موجب
تغییرات پوشش اراضی آن شده است ،انجام گرفت .تاالب
هامون تاالبی با اهمیت و بینالمللی است که از جهت تأمین
زیستگاه پرندگان بومی و مهاجر بسیار مهم است و تهیة
نقشة منابع اکولوژیک آن براساس ساختار و کارکرد آن از
اهمیت زیادی برخوردار است .پژوهش حاضر با هدف
ارزیابی توانایی دادههای راداری در مطالعات مناطق تاالبی
داخلی و تهیة نقشه برخی از مؤلفههای زیستگاهی با
استفاده از دادههای باند  Lماهوارة پالسار 1انجام شد .منطقة
مطالعه بخشی از دشت سیستان واقع در منطقة خشک
شرق کشور است .پراکنش امواج رادار در این منطقه بررسی
و امکان تفکیکپذیری پدیدهها ارزیابی شدند.
◼ مواد و روش
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روش دومارتن فوق خشک است ( .)37تاالب هامون که از
سه بخش شامل هامون صابری ،پوزک و هیرمند تشکیل
شده است ،در این دشت قرار دارد .اهمیت این تاالب در
منطقهای خشک و نیمهخشک موجب شده که بخش
بزرگی از هامون در ایران بهعنوان یک منطقة تحت حفاظت
در کنوانسیون رامسر تصویب شود ( .)33همچنین این
تاالب بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره تحت حفاظت قرار
گرفته است .این منطقه در محدودة ´ 30°25تا´31°27
عرض جغرافیایی شمالی و ´ 60°52تا´ 60°56طول
جغرافیایی شرقی قرار گرفته است .خشکسالیهای اخیر و
همچنین مسدودکردن آب ورودی از افغانستان به تاالب
هامون موجب شده که آبگیری تاالب دچار نوسان شدیدی
باشد بهنحوی که در برخی از ماهها تاالب بهطور کلی خشک
میشود (.)20

منطقة مورد بررسی

منطقة مطالعه بخشی از تاالب هامون در شرق کشور
در شمال استان سیستان و بلوچستان ،در مجاورت
شهرستان زابل و در اطراف کوه خواجه است .این منطقه با
توجه به دادههای در دسترس و اهمیت زیستگاهی بسیار
زیاد و دارابودن انواع پوششهای اراضی انتخاب شد
(شکل .)1متوسط بارندگی در دشت سیستان کمتر از
 50mmدر سال و متوسط تبخیر سالیانه در بازة  20ساله
برابر با  4755mmاز تشتک تبخیر است .اقلیم منطقه به

روش پژوهش
دادهها

بهمنظور بررسی قابلیتهای دادههای رادار دهانة
مصنوعی از باند  Lماهوارة پالسار استفاده شد .این دادهها
از سازمان اکتشافات هوا و فضای کشور ژاپن 2تهیه شد .باند
 Lبا طول موج  25cmدر دستة امواج مایکروویو با طول
موج بلند دستهبندی میشود (.)23

شکل  .1منطقة مطالعه بخشی از تاالب هامون در شرق کشور در شمال استان سیستان و بلوچستان
1 Phased Array Type L-band Synthetic Aperture Radar
)(PALSAR

2 Japanese Aerospace Exploration Agency
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تاریخ برداشت دادهها براساس مطالعات قبلی انجام شده
در منطقة مطالعه در مورد نحوة آبگیری و خشکی تاالب در
منطقه ( ،)21 ،23دورة چرخش ماهواره و در دسترسبودن
تصاویر انتخاب شد .جدول ( )1ویژگیهای تصاویر مورد
استفاده را نشان میدهد .تاالب در تیر  1396خشک و در
خرداد  1399آبگیری شده بود.
اطالعات مربوط به واقعیت زمینی از مطالعات قبلی در
منطقة ( )21 ،22 ،23و مطالعات صحرایی از وضعیت
پوشش گیاهی از جهت تراکم و عمقی که درون آب قرار
گرفته است و سایر پوششهای اراضی مورد مطالعه ،مطابق
با برداشت تصاویر در سال  1399بهدست آمد .ابتدا
طبقههای پوشش اراضی براساس مطالعات قبلی در منطقه
و همچنین تفاوت بازتابها بر روی تصاویر انتخاب شدند.
با توجه به متغیر بودن شرایط بومشناختی دشت سیستان
بهواسطة تغییر در وضعیت آبگیری تاالب ،طبقههای
انتخاب شده ،در دو حالت آبگیری و عدم آبگیری تاالب،
تعیین شد .توصیف این طبقههای پوشش اراضی در جدول
( )2ارائه شده است .سپس  200نقطة نمونهبرداری در سال
 1399در هر یک از طبقههای انتخاب شد و با استفاده از
 GPSبه موقعیت هر نقطه مراجعه و ویژگیهای هر یک از

این نقاط ثبت شد (شکل .)2ویژگیهای نقاطی که در
مطالعات قبلی نیز ثبت شده بود برای سال  1396مورد
استفاده قرار گرفت که تعداد این نقاط به  150نقطه بالغ
شد .در این مطالعات کاربری اراضی آب ،پوشش گیاهی
داخل آب ،پوشش گیاهی خشکی و اراضی بایر مشخص
شده بودند ( .)20توضیح طبقههای پوشش اراضی در
منطقة مطالعه در جدول ( )2نشان داده شده است.
پیش پردازش دادهها

در ابتدا در محیط نرم افزار  SNAPتصحیح رادیومتریک
بر روی دادههای پالسار مورد استفاده در پژوهش حاضر انجام
شد .سپس به منظور ایجاد بیشترین مطابقت هندسی با
واقعیت ،تصاویر تصحیح مکانی شدند .برای کاهش نویز
اسپکل 1از فیلتر لی 2استفاده شد ( .)12وجود نویزاسپکل
یکی از مشکالت تصاویر راداری است .امواجی که از هر
پراکنشگر دریافت میشود اگرچه از لحاظ فرکانس همسان
هستند اما از لحاظ فاز یکسان نیستند .این اثر در تصاویر
موجب شدت متفاوت در بین پیکسلها میشود که نویز قابل
مالحظهای در تصاویر بوجود میآورد .بهمنظور پردازش
تصاویر رادار ،اسپکل بوسیله فیلتر لی کاهش پیدا کرد.

جدول  .1تصاویر سنجندة  PALSARمورد استفاده
زاویة برخورد

قطبش

تاریخ برداشت تصویر

طول موج )(nm

اندازة پیکسل

30°

HH-VH

1396/4/4

1565 – 1625

6/25 × 6/25

30°

HH-VH

1399/3/14

1565 – 1625

6/25 × 6/25

جدول  .2طبقههای پوشش اراضی مورد مطالعه
نام طبقه پوشش اراضی
پوشش گیاهی 1

توضیح

الف

پوشش گیاهی مناطقی که در زمان آبگیری تاالب ،بخش اعظم گیاه داخل آب است.

ب

پوشش گیاهی مناطقی که در زمان آبگیری تاالب ،بخش اعظم گیاه خارج از آب است.

پوشش گیاهی 2

پوشش گیاهی مناطقی که در زمان آبگیری تاالب ،در مناطق آبگیریشده قرار ندارند.

اراضی بایر 1

مناطق بدون پوشش گیاهی که در زمان آبگیری تاالب ،در مناطق آبگیریشده قرار دارند.

اراضی بایر 2

مناطق بدون پوشش گیاهی در زمان آبگیری تاالب ،در مناطق آبگیریشده قرار ندارند.

1 Speckle noise

2 Lee filter
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شکل .2موقعیت نقاط نمونهبرداری

پردازش دادهها
بررسی امکان تفکیکپذیری

برای بررسی قابلیت تفکیک بین طبقههای پوشش
اراضی از BD1و  TD2استفاده شد .در این شاخصها فاصلة
بین میانگین طبقههای و توزیع مقادیر توسط ماتریس
کوواریانس طبقههای محاسبه میشود ( .)15 ،10برای
تهیة این شاخصها فاصلة بین میانگین پراکنش طبقههای
و فاصلة مقادیر از میانگین استفاده میشود .بههمین منظور
پلیگونهایی بر حسب موقعیت مکانی نقاط نمونهبرداری
در مناطق همگن از هر پوشش زمین ترسیم شدند .میانگین
بازتاب براساس دسیبل و واریانس پلیگونهای هر طبقه
محاسبه شد ( .)23این بخش در محیط نرمافزار ENVI5.1
انجام گرفت.
معیارهای تفکیکپذیری  TDو  BDدر محدودة صفر و
دو قرار دارند که صفر نشاندهندة این است که هیچ
تفکیکی بین پراکنشهای دو طبقه وجود ندارد و مقدار دو
امکان جداسازی کامل را نشان میدهد ( .)15 ،10امکان
تفکیکپذیری پدیدهها به صورت زیر مشخص میشود:
صفر< 1<Xقابلیت تفکیکپذیری ضعیف
 1/7<X<1قابلیت تفکیکپذیری متوسط
 2<X<1قابلیت تفکیکپذیری خوب
طبقهبندی تصاویر و ارزیابی دقت نقشهها
1 Bhattacharyya Distance
2 Transformed Divergence

تصاویر در محیط نرمافزار  ENVI 5.1با استفاده از روش
طبقهبندی نظارتشده و الگوریتم ماشین پشتیبانبرداری
طبقهبندی شد .در روش ماشینبردار ،طبقههای در نقشة
خروجی براساس فاصلة کمتر بین ارزش هر پیکسل و نمونة
تعلیمی به دست آمد ( .)23در زمان اجرای این الگوریتم از
تابع کرنل برای تغییر شکل دادههای غیرخطی ورودی
استفاده شد .توابع کرنل رایج در مطالعات سنجش از دور
گوسین و تابع رادیال بیس هستند ( .)8 ،31برای
طبقهبندی تصاویر از تابع کرنل رادیال بیس استفاده شد.
با استفاده از مطالعات صحرایی مطابق با برداشت تصاویر در
سال  1399و مطالعات قبلی الگوریتم طبقهبندی تعلیم
داده شد ( .)30ارزیابی نقشههای تولیدشده با محاسبة دقت
کلی (رابطه  ،)1دقت تولیدکننده (رابطه  ،)2دقت کاربر
(رابطه  )3و خطای کاهش( 3رابطه  )4و افزایش( 4رابطه )5
و با استفاده از نقاطی که در تعلیم الگوریتم استفاده نشده
بود ،انجام شد.
() 1

𝑖𝑖𝐸 𝑖𝑐∑
𝑁

= 𝐴 𝑂.

که در آن:
 Cتعدادکالسها N ،تعدادکل پیکسلهای معلومEii ،
اعضای قطری ماتریس خطا و  O.Aدقت کلی است.

3 Errors of Omission
4 Errors of Commission
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() 2

𝑗𝑗𝑋
𝑗𝑖𝑋 ∑𝑟𝑖=1

که درآن:
 Xjjعنصر قطری هر کالس و
هر کالس و  P.Aدقت تولیدکننده است.

𝑗𝑖𝑋 ∑𝑟𝑖=1

() 3

= 𝐴 𝑃.

() 4

= 1 -O

P.A

() 5

=1-C

U.A

مقادیر ستون

𝑖𝑖𝑋
𝑗𝑖 ∑𝑟𝑗=1

کلیة مراحل انجام پژوهش در شکل  3ارائه شده است.
= 𝐴 𝑈.

◼ نتایج و بحث

که در آن:
 Xiiعنصر قطری یک کالس و 𝑗𝑖  ∑𝑟𝑗=1مجموع
پیکسلهای سطر همان کالس و  U.Aدقت کاربر است.
بر اساس دو دقت یادشده ،خطاهای کاهش ( )Oو
خطای افزایش ( )Cبه صورت زیر تعریف میشوند:

برای تفسیر نتایج ،تغییرات آبگیری تاالب مد نظر قرار
گرفت .در خرداد  1399تاالب آبگیری شده اما در تیر
 1396تاالب خشک بود .بنابراین در مورد نتایج سال 1399
اراضی بایر  1مناطق آبگیریشده هستند و پوشش گیاهی
 1مناطقیاند که پوشش گیاهی در آب رشد کرده بود .به
دلیل خشکشدن تاالب ،همة کاربریهای سال 1396
بدون آب بودند.

شکل .3مراحل انجام پژوهش
پراکنش دادههای رادار باند L

میانگین بازتاب نقاط واقعیت زمینی در قطبش HH

توسط شکل  4و در قطبش  HVباند  Lتوسط شکل  5در
دو تاریخ مورد مطالعه نشان داده شده است .با توجه به اینکه
تصویر خرداد  1399اراضی بایر 1را مناطق آبگیری شده و
اراضی بایر  2را مناطق خشک و بدون پوشش گیاهی نشان
داد ،لذا آب و اراضی بایر کمترین بازتاب را دارند (شکل )4
و در بین این دو طبقه بازتاب آب از اراضی بایر هم کمتر
بود .بنابراین انتظار میرفت آب در تصاویر رادار کامالً تیره
مشاهده شود .این نکته به دلیل ویژگی پراکنش طیفی 1آب
رخ داد .در تیر  1396که تاالب خشک بود هر دو طبقة
اراضی بایر  1و بایر  2نشاندهندة مناطق بایر بودند که
کمترین بازتاب را نسبت به سایر طبقههای داشتند.
1 Specular reflection

در سال  1399که تاالب آبگیری شده بود پوشش
گیاهی -1ب بازتاب بیشتری داشته است و این مناطق روی
تصاویر روشنترند که در شکل ( )4و ( )5نشان داده شده
است .این مورد به دلیل اثر پسپراکندگی دوگانه در مناطق
دارای پوشش گیاهی آبگیریشده رخ داد که پوشش گیاهی
روی تصاویر رادار روشنتر دیده میشوند ( .)11در
پسپراکندگی دوگانة پالس تابیده به آب پس از
پسپراکندگی ،مجدداً به پوشش گیاهی اصابت کرده است.
در این حالت مقادیر معمول بازتابش در هر پیکسل بیشتر
میشوند .این مسئله دلیل روشنبودن مناطق پوشش
گیاهی در آب است ( .)2 ،4این ویژگی موجب شد پوشش
گیاهی به راحتی از آب تفکیک شود که در تصاویر راداری
آب به علت پسپراکندگی آینهای تیره هستند.
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نتایج نشان داد که پوشش گیاهی -1الف بازتاب کمتری
از پوشش گیاهی -1ب دارد که در زمان آبگیری تاالب ،بخش
اعظم گیاه خارج از آب قرار دارد و رقم پیکسل آن کمتر بوده
و تیره تر دیده میشود .با توجه به قدرت نفوذ زیاد باند ،L
این بازتاب کمتر به دلیل تأثیر آب در پایین پوشش گیاهی
میباشد .براین اساس باند  Lدر چنین مناطقی میتواند آب
در الیة زیرین گیاهان را تشخیص دهد ( .)29این مسئله
میتواند در تمایز پوشش گیاهی که بخش اعظم آن خارج از
آب است از پوشش گیاهی که بخش بیشتری در زیر آب است
مورد استفاده قرار بگیرد .چراکه گیاهان پایه در آب که بیشتر
از آب خارج هستند بازتاب بیشتری دارند .براساس نتایج
مطالعات مشابه ،پالسار با استفاده از باند  Lمیتواند الیه زیرین
پوشش گیاهی را رصد کند که به دلیل قدرت نفوذ این باند
است ( .)43زمانی که تاالب آبگیری نشده (سال )1396
پوشش گیاهی -1ب پراکنش امواج رادار بیشتری از سایر
طبقههای دارند و بنابراین در تصاویر رادار باند  Lروشن تر از
سایر مناطق دیده میشوند.
در این منطقه ،پوشش گیاهی  ،2تراکم کم و بازتاب
کمتری نیز داشتند .اما نکتة قابل توجه در بازتاب این طبقه،
بازتاب بیشتر در سال  1399نسبت به سال  1396بود .با
توجه به اینکه سال  1399تاالب آبگیری شده و پوشش
گیاهی شرایط مناسبتری نسبت به سال  1396داشتهاند،
این تفاوت بازتاب به دلیل وضعیت مناسبتر گیاهان است.
زیست تودة گیاهان بر بازتاب امواج راداری آنها تأثیرگذار
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است ( .)38این نکته در مطالعات مناطق خشک و
نیمهخشک کاربردی است و میتوان پوشش گیاهی آن را
در شرایط متفاوت رصد کرد .پوشش گیاهی  ،2بازتاب
بیشتری از اراضی بایر دارد که موجب میشود روی تصاویر
رادار نسبت به اراضی بایر روشنتر دیده شود .این مسئله
امکان تفکیک پوشش گیاهی کم تراکم از اراضی بایر را
فراهم میکند.
بازتاب طبقههای مورد مطالعه در قطبش  HVباند L
در شکل ( )5نشان داده شده است .اگرچه روند کلی
بازتابها همانند قطبش  HHاست ،اما بازتاب پوشش
گیاهی -1ب در شرایط خشکی تاالب حدود  6دسیبل
بیشتر از طبقة -1الف است که این نکته میتواند در
جداسازی این دو طبقه مفید باشد .درحالیکه تفاوت بازتاب
این دو طبقه در قطبش  HHحدود  2دسیبل است .این
نتایج نشان میدهد قطبش  HVنسبت به تفاوت
ویژگیهای این دو طبقه حساس است.
توان تفکیکپذیری پدیدهها با استفاده از باند L

توان تفکیکپذیری پدیدهها در شکل ( )6ارائه شده
است .اعداد باالتر از  1/7اعداد تفکیکپذیری قابل قبولاند
( .)14 ،9بر اساس این شکل دو طبقة پوششگیاهی -1الف
(گیاهانی که بخش اعظم آنها بیرون از آب است) و -1ب
(گیاهانی که بخش اعظم گیاه داخل آب است) ،در خرداد
 1399به طور کامل از یکدیگر قابل تفکیک هستند.

شکل  .4پراکنش نقاط واقعیت زمینی طبقههای پوشش اراضی در قطبش  HHباند L
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شکل  .5پراکنش نقاط واقعیت زمینی طبقههای پوشش اراضی در قطبش  HVباند L

با توجه به اینکه این طبقه پوشش گیاهی در خرداد
 1399آبگیری شده است این تفکیکپذیری به دلیل قدرت
نفوذ باند  Lاست که میتواند الیة آب زیرین پوشش گیاهی
را ،که بخش کمتری از آن خارج از آب است ،تشخیص دهد
و به همین دلیل از گیاهانی که بخش بیشتر آنها خارج از آب
است قابل تفکیک بود ( .)23توانایی تشخیص آب در زیر
پوشش گیاهی ،عالوه بر مطالعه پوشش گیاهی برای تشخیص
روند آبگیری در مناطق دارای گیاه ،اهمیت دارد (.)24
پوشش گیاهی -1ب و پوشش گیاهی پوشش گیاهی
-1الف در زمان خشک بودن تاالب مربوط به تیر  ،1396به
خوبی قابل تفکیک بودند .از آنجا که براساس مطالعات قبلی
نگارندگان در این منطقه ( ،)23گیاهان در پوشش گیاهی
-1الف با ارتفاع کوتاهتر بوده است ،این نتایج نشان میدهد
که باند  Lمیتواند در مطالعات گیاهان با ارتفاع کمتر از
گیاهان بلندتر مثل نیزارهای خشک مورد استفاده قرار بگیرد.
براساس نتایج ارائه شده در شکل  ،6باند  Lقابلیت
تفکیکپذیری بین پوشش گیاهی -1ب از پوشش گیاهی 2
را دارد .از آنجا که گیاهان -1ب در بخشهای آبگیری شدة
تاالب بودند و پوشش گیاهی  2در زمینهای خشک ،این
نتایج نشان دهندة توانایی تفکیک گیاهان در مناطق آبگیری-
شده از زمینهای خشک توسط باند  Lاست .در مطالعات
گذشته ،از این توانایی برای مطالعة زیستگاه پرندگان وابسته
به این گیاهان استفاده شده است (.)22

نتایج تفکیکپذیری اراضی بایر از پوشش گیاهی نشان
میدهد که در زمانهای خشکبودن تاالب باند  Lمیتواند
این طبقههای را از یکدیگر تفکیک کند .حتی پوشش
گیاهی کمارتفاع در طبقة -1الف و پوشش گیاهی  2از
اراضی بایر قابل تفکیک هستند .این تفاوت به دلیل
حساسیت امواج رادار به زبری سطح است .پوشش گیاهی
نسبت به اراضی بایر موجب به وجود آمدن زبری است و بر
تصاویر رادار بازتاب متفاوتی دارند که این خصوصیت در
مطالعات مناطق خشک و نیمهخشک میتواند مورد
استفاده قرار بگیرد .نویسندگان مطالعة قبلی با تأکید بر
تأثیر پوشش گیاهی در زبری خاک ،به توانایی دادههای
رادار در تفکیک پدیدههای سطح زمین براساس تأثیر آنها
بر روی زبری سطح زمین اشاره کردهاند (.)19
با توجه به اینکه اراضی بایر  1در زمان آبگیری تاالب
بخشی از پهنة آبی است ،نتایج نشان میدهد با استفاده از
باند  Lامکان تفکیک پهنة آبی از اراضی بایر وجود ندارد .در
زمان خشکی تاالب ،هر دو طبقة اراضی بایر  1و  2مربوط به
یک طبقه محسوب میشوند .اما نکتة جالب توجه درمورد
امکان تفکیکپذیری در حدود متوسط بین این دو طبقة
اراضی بایر است .این نکته میتواند نشاندهندة امکان تفکیک
ویژگیهای مختلف اراضی بایر در مناطق خشک و نیمه-
خشک باشد .این مسئله میتواند به دلیل ویژگیهای مختلف
خاک این دو منطقه باشد ( .)12زبری و رطوبت خاک از جمله
مهمترین پارامترهای موثر در ارتباط با دادههای رادارند (.)5
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شکل .6توان تفکیکپذیری طبقههای پوشش اراضی

نقشههای تولیدشده

نقشة پوشش اراضی تولیدشده پس از طبقهبندی
ترکیب هر دو پالریزیشن  VVو  VHتصاویر پالسار در دو
حالت آبگیری تاالب و خشکبودن آن در شکلهای ( )7و
( )8ارائه شده است .صحت نقشههای تولیدشده و ماتریس
خطای طبقهبندی در جدول ( )3ارائه شده است .ماتریس
خطا نشان میدهد که در بین طبقههای مورد مطالعه،
جداسازی گیاهان -1ب به مقدار  96/5برای خرداد سال
 1399و  %90/72برای سال  1396صحت بیشتری دارد .با
توجه به اینکه این طبقه مربوط به گیاهانی است که بخش
اعظم آنها خارج از آب است ،این صحت طبقهبندی نیز
تأییدکنندة امکان جداسازی این گروه از پوشش اراضی
توسط دادههای پالسار است .نتایج تفکیک سایر طبقههای
نشان دادند که طبقهبندی انجامشده دارای صحت کافی
است .صحت کلی نقشههای تولیدشده صحت مناسبی
نسبت به واقعیت زمینی دارند .مطالعات گذشته صحت کلی
 81/5و  %84/6بهوسیلة باند  Lو بین  80تا  %88بهوسیلة
باند  Cرا برای طبقهبندی پوشش اراضی تاالب به دست
آوردند (.)31 ،4
مطالعات مختلفی ،با استفاده از دادههای راداری نشان
دهندة توانایی این دادهها در طبقهبندی پوشش اراضی
مناطق مختلف هستند ( .)11 ،34همانگونه که شکل ()7
نشان میدهد علیرغم اینکه در این تاریخ منطقه آبگیری

شده است ،طبقة آب در این شکل وجود ندارد و بهصورت
اراضی بایر  1و  2نشان داده شده است .این مسئله به دلیل
عدم توانایی باند  Lدر جداسازی آب از اراضی بایر است.
مطالعات گذشته نشان دادند باند کوتاهتر  Xامکان تفکیک
این دو طبقه را دارد ( .)23بنابراین این دو طبقه که آبگیری
تاالب است ،بهصورت یک طبقه مشاهده میشوند (شکل
 .)7اما در زمان خشکسالی تاالب اراضی (شکل  )8اراضی
بایر بهصورت دو طبقه قابل تفکیکشدن هستند .به دلیل
اینکه در بخشهای آبگیریشده ،سطح زمین در زمان
خشکی تاالب صاف است اما در اراضیای که بایر هستند و
آبگیری نمیشوند زبری سطح موجب پراکنش متفاوتی از
سطح صاف میشود.
◼ نتیجهگیری
منطقة مطالعه در غرب دشت سیستان واقع شده است.
خشکسالیهای اخیر و همچنین مسدودکردن آب ورودی
از افغانستان به تاالب هامون موجب شده که آبگیری تاالب
دچار نوسان شدیدی باشد ،بهنحویکه در برخی ماهها
تاالب بهطورکلی خشک میشود ( .)20با توجه به تغییرات
دورهای ورودی آب به تاالب هامون و خشکشدن و آبگیری
پیدرپی در قسمتهای تاالب موجب میشود که وضعیت
پوشش سطح زمین ازجمله پوشش گیاهی دچار تغییرات
زیادی شود.

نشريه مديريت بيابان ،سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،1400صفحات  23تا 38

33

جدول .3ماتریس خطای نقشههای تولیدشده الف) خرداد 1399
مرجع
خطای افزایش

دقت کاربر

جمع

اراضی بایر

پوشش گیاهی  -1ب پوشش گیاهی  -1الف

پوشش گیاهی 2

0/17

83.24%

11107

250

954

9245

658

پوشش گیاهی  -1الف

0/04

96.50%

15792

0

15240

412

140

پوشش گیاهی  -1ب

0/21

79.38%

11570

9184

0

1333

1053

اراضی بایر

10455

16294

11340

9409

جمع

87.84%

93.53%

81.53%

80.33%

دقت تولیدکننده

0/13

0/07

0/19

0/ 2

خطای کاهش

طبقه بندی

0/17

83.71%

9029

1021

100

350

7558

پوشش گیاهی 2

صحت کل%87 :

ادامة جدول .3ماتریس خطای نقشههای تولیدشده ب) تیر 1396
مرجع
خطایافزایش دقت کاربر

جمع

اراضی بایر 2اراضی بایر 1پوششگیاهی-1ب پوشش گیاهی -1الف

پوشش گیاهی2

0/18

82.20%

12220

473

100

760

10045

842

پوشش گیاهی  -1الف

0/1

90.72%

14594

260

0

13240

954

140

پوشش گیاهی -1ب

0/3

70.98%

11300

1340

8021

360

684

895

اراضی بایر1

0/23

77.72%

13103

10184

800

0

1133

986

اراضی بایر2

13178

9121

14880

13866

12421

جمع

77.28%

87/93

88.98%

72.44%

76.95%

دقت تولیدکننده

0/23

0/13

0/12

0/28

0/24

خطای کاهش

صحت کل%80 :

شکل . 7نقشة پوشش اراضی منطقة مطالعه با استفاده از تصاویر پالسار خرداد 1399

طبقه بندی

0/22

78.03%

12249

921

200

520

1050

9558

پوشش گیاهی 2
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شکل  .8نقشة پوشش اراضی منطقة مطالعه با استفاده از تصاویر پالسار تیر ماه 1396

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشاندهندة توانایی باند
 Lبرای تفکیک پوششهای مختلف زمین است .براساس
نتایج بهدستآمده باند  Lمیتواند در مطالعات گیاهان با
ارتفاع کمتر از گیاهان بلندتر مثل نیزارها مورد استفاده قرار
بگیرد .عالوهبراین به دلیل قدرت نفوذ باند  ،Lمیتوان آبِ
در الیة زیرین گیاهان را تشخیص داد .این مسئله میتواند
در تمایز پوشش گیاهی که بخش اعظم آن خارج از آب
است از پوشش گیاهی که بخش بیشترش زیر آب قرار دارد،
استفاده شود .چراکه گیاهان پایه در آب ،که بیشتر
بخشهای گیاه از آب خارج هستند ،بازتاب بیشتری دارند.
این در حالی است که باند  Xبه دلیل قدرت نفوذ کمتر
توانایی تمایز این دو طبقه را ندارد و فقط اطالعات مربوط
به الیة سطحی را در اختیار ما قرار میدهد ( .)43عالوه-
براین قدرت نفوذ کمتر باند  Xموجب میشود با استفاده از
این باند امکان تشخیص آب در زیر الیة پوشش گیاهی
وجود ندارد ( .)39در سالهای اخیر کاربرد دادههای راداری
در مطالعات منابع طبیعی گسترش پیدا کرده است.

همانگونه که این مطالعه نشان داد این دادهها در زمینة
تهیة اطالعات الزم از سطح زمین مناسب هستند .قدرت
نفوذ دادههای رادار و همچنین ویژگیهایی مانند بازتاب
دوگانه و پراکنش آیینهای ،موجب شده است که بتوان از
این دادهها در مطالعات پوشش سطح زمین استفاده کرد.
از سوی دیگر ،این دادهها بهدلیل عدم وابستگی به شرایط
جوی در مطالعات سری زمانی کاربرد دارند .چراکه در زمان
استفاده از تصاویر چندطیفی ،ابر و ریزگردها موجب
محدودیت در انتخاب تصاویر میشود .ازآنجاکه یکی از
محدودیتهای بررسی در مناطق خشک توفان گردوغبار
است ،دادههای رادار در این مناطق میتواند ابزار مناسبی
در پژوهشهای آینده باشد.
◼ سپاسگزاری
از تأمینکنندة مالی این پژوهش ،دانشگاه زابل با شماره
پژوهانة  UOZ-GR-1348تقدیر و تشکر میشود.
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