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 چکیده
 برق فركانس تنظیم دلیل به دز سدو  باشدمی آب پایدار مدیریت نیازپیش مخازن در گذاریرسوب 

 حوضه در رسوب آورد منابع شناسایی ،این مطالعه كلی اهداف است. از برخوردار خاصی اهمیت از كشور

 اطالعات كارگیریبهبا  (GISسیستم اطالعات جغرافیایی ) و ایماهواره استفاده از تصاویر با آبریز

شناسی رسوبات سد به همین منظور با دریافت نتایج آزمایشگاهی كانی .باشدهیدروژئولوژیکی می

د. با انجام ندههای كلسیت، دولومیت و كوارتز تشکیل میرسوبات را كانی درصد 75مشخص شد كه 

منابع آورد رسوبات  PCA و SAMهای نسبت باندی، به روش ASTERپردازش تصاویر سنجنده 

ها صحت طقه و با توجه به لیتولوژی سازندشناسی منمشخص شدند و با تطبیق با سازندهای زمین

اما كانی كوارتز به دلیل اینکه در محدوده مرئی و مادون قرمز باند جذب و بازتاب ؛ نتایج بررسی شد

 (RGB)( 13،12،10بارز نشد و به همین دلیل روش تركیب باندی ) مذكور هایروششاخصی ندارد با 

مناطق دارای كوارتز با بر دارد و بهترین نتیجه را در شد كه براساس ضریب فاكتور بهینه كاربردهبه

تحقیق حاضر پایه نتایج تی بارز شد. بردرجه باال به رنگ قرمز و مناطق با درجه متوسط به رنگ صور

حوضه د ابزار مناسبی برای شناسایی منابع آورد رسوبات در نتوانای میصاویر ماهوارهت توان گفت كهمی

 د.نسدها باش زیآبر
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 مقدمه

باشند كه توسط های سنگی میمواد رسوبی ذراتی از سازند

وند. اندازه مواد شآب یا هوا، معلق، حمل و نهشته می

های بزرگ تا ذرات كلوئیدی را شامل میرسوبی از سنگ

از گرد تا تیزگوشه متغیر است. تركیب  هاآنشوند و شکل 

نیز متفاوت  هاآنو وزن مخصوص  دهندهتشکیلهای كانی

. مواد رسوبی در اثر فرآیندهای فرسایشی روی است

اد، آب و توسط جاذبه زمین، ب ایجادشدهسازندهای سنگی 

گردند. زمانی كه عامل حمل حمل می هااینیا تركیبی از 

نامند. ای میمواد رسوبی آب باشد، آن را رسوبات رودخانه

( USGS) 1آمریکا شناسیزمینسازمان  بنا به تعریف

باشند می ریزودرشتی هایسنگقطعهای رسوبات رودخانه

 ودبه وج هاآنشدگی ها و خردكه در اثر هوازدگی سنگ

گردند. به این مواد در آب، آیند و توسط آب حمل میمی

نیز  2عناصر زیستی و شیمیایی و مواد آلی نظیر هوموس

 (1385 ،)معاونت امور فنی؛ وزارت نیرو .شوداضافه می

 است رسوبات نشینیته از فرآیندی، مخازن در گذاریرسوب

 باعث سد احداث .افتدمی اتفاق سد احداث از بعد كه

 كه گرددمی آشفتگی درنتیجه و جریان سرعت شكاه

 توسط شده حمل رسوبات نشینیته فرآیندهای به منجر

 در گذاریرسوب باعث نهایتاً مکانیسم این شود. یم جریان

 و طراحان برای بزرگ مسئله یک خود كه گرددمی مخازن

 بر را جدی اثرات تواندمی گذاریرسوب . نتایجاست كاربران

 تأمین آب با مرتبط یامنطقه و محلی صادیاقت موقعیت

 داشته آبیاری برای آب تأمین و انرژی تولید آشامیدنی،

 نشینیته مهم اثرات از یکی آب به دسترسی باشد. كاهش

 این بر باشد. عالوهمی خشکنیمه نواحی در مخازن در

 نشینیته آبگیرها، شدن مسدود به منجر گذاریرسوب

 شود. بامی هاآبراهه كف افزایش و ییدلتا نواحی در رسوبات

 از تا است نیاز ایران، كشور در آبی منابع اهمیت به توجه

 محافظت سدها شیرین همچون آب دارندهنگههای سازه

 .گردد بیشتری

                                                            

 
.1 United States of Geological Survey 

2.Humus 

 مخازن با مرتبط هایطرح مطالعات در كه مهم اجزا از یکی

 فرسایش میزان برآورد گیرد، قرار اولویت در باید سدها

 . بااست رودخانه توسط آن انتقال و حوضه آبریز لیدیتو

 سطحی الیه ضخامت تقلیل موجبات اراضی شدن شسته

 انتقال با دیگر سوی از و گرددمی كشاورزی فراهم مستعد

 تدریجبه رسوبی مواد آب، جریان توسط یافته فرسایش مواد

 سبب و شده نهشته مخزن سد درون و دستپایین در

 میزان است كه ذكرشایان .شودمی مخزن مفید عمر كاهش

 مختلفی هایروش با توانمی را مخزن به ورودی رسوب

براساس رابطه بین و همچون استفاده از روابط تجربی 

 روش از رسوب تولیدی و سایر مشخصات حوضه، استفاده

 رسوب سنجه منحنی و جریان تداوم منحنی ترسیمی

ظارت راهبردی؛ وزارت )معاونت ن برآورد بار رسوب منظوربه

 برای 1373 استفاده از عنصر رادیواكتیو سزیوم ،(1391 ،نیرو

 كه های آبریز در ایرانبرآورد میزان فرسایش خاک حوضه

 قرار گرفت مورداستفاده برای اولین بار توسط كالفی

 و تجربه سال 40 از كه پس EPM4 ، روش(1373)كالفی, 

معاونت نظارت ) شد ارائه یوگسالوی كشور در پژوهش

تحت  USLE نسخه جدید، (1391راهبردی؛ وزارت نیرو, 

 شدهاصالحعنوان معادله جهانی فرسایش خاک 

(RUSLE)5 (1991همکاران  رنارد و)روش ،6 PSIAC7 

 رسوب تولید و خاک فرسایش شدت محاسبه منظوربه

 كه آمریکا متحدهایاالت غرب خشکنیمه و خشک مناطق

 تولید و خاک فرسایش بررسی رمنظوبه حاضر حال در

 استفاده نیز كشور خاک و آب جامع هایطرح در رسوب

و  (1391)معاونت نظارت راهبردی؛ وزارت نیرو, شود می

 با استفاده سد مخزن به ورودی رسوب بار محاسبه درنهایت

ها، از میان این روش كرد. محاسبه RAS-HEC 8مدل از

 تولید و خاک فرسایش شدت برآورد تجربى هاىروش

الیه تلفیق و GISاز گیری بهره با PSIACو  EPM رسوب

                                                            

 
3 .Caesium-137 
.4 Erosion Potential Method 

.5 Revised Universal Soil Loss Equation 

.6 Renard et al. 

 .7 Pacific Southwest Inter-Agency Committee 

.8 Hydrologic Engineering Center-River Analysis System 
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 مناطق بندیطبقه و شناسایی مختلف، اطالعاتی های

 توجه ها به دلیلاما این روش؛ كنندمی میسر فرسایشی را

 و سنگ شناسی و شناسىزمین عامل به كلى و محدود

 آوردبر با ها،پارامتر دهىوزن در محیطى عوامل بودن غالب

های خطر فرسایش نقشه درنتیجهدارند و  تفاوت واقعى

 .دقت كافی را ندارند

راه مطالعات جدیدتر بیشتر بر مبنای تركیب سنجش از 

ای نقش تصاویر ماهواره به این دلیل كه، هستند GISدور و 

در تهیه اطالعات، مانند نقشه كاربری زمین،  مؤثریمهم و 

های پوشیده شده و خالی نمطالعه نوع فرسایش ناحیه، زمی

توان از دارند كه در محاسبه رسوب از هر روشی می

 اطالعات آن بهره گرفت.

دو بر روی مطالعه به توان های جدید میروش ازجمله

 در یونان Aliakmonas و Axiosی ارودخانه مدیترانه

 منظوربه GISكه از سنجش از دور و تحلیل  اشاره كرد

مکانی رسوب و فرسایش -ت زمانیبرداری تغییرانقشه

. تفسیر اندكردهاستفاده  های مذكوردلتاهای رودخانه

بندی و یک طبقهدر طول دوره  1لندست تصاویرمستقیم از 

سازی روند برای ساده SVMs2 عکس براساس خودكارنیمه

گیری مقادیر رسوب و فرسایش در اندازهبرداری نقشه

ی مطالعه با دورهطول های زمانی متفاوت در مقیاس

استفاده از هر دو روش براساس تغییرات سطح خط ساحلی 

های صورت گرفته با هر دو روش در یک محیط و تحلیل

 4)جورج مدیریت شد (GIS) 3سیستم اطالعات جغرافیایی

 (.2015 و همکاران،

های ی اخیر كاربرد سنجش از دور در زمینهدو دههدر 

كه  داشته است فزونیروزاشناسی كاربرد مختلف زمین

واقع  موردپژوهش پژوهشگرانپراكنده توسط  صورتبه

توان از آن در زمینه مطالعات آبی و حل گردیده است و می

 مشکالت مربوط به آن بهره جست.

                                                            

 
.1 Landsat 
.2 Support Vector Machines 

.3 Geographical Information System 

.4 George et al. 

 مختلف، هایمکان در زمین انواع جنس شناسایی اصلی راه

 از بعضی باشد.می هاگونه این طیفی خصوصیات از استفاده

 عکس یا ایماهواره تصویر دیدن با قادرند شناسانزمین

 بنابراین؛ نمایند شناسایی را سنگی هایگونه بعضی هوایی

طیفی خصوصیات به وابسته دیگر، مختلف انواع شناسایی

 در تغییر با مختلف هایصخره سن و انواع و است شان

)معاونت نظارت  نمایندمی تغییر مشخص هایموجطول

 .(1392ت نیرو, راهبردی؛ وزار

 مطالعات در دور از سنجش از استفاده ییادر رابطه با كار

تحت پوشش قرار  را بزرگی هایمحدوده كه شناسیزمین

از آن جمله  است كه شدهانجام متعددی مطالعاتدهند، می

 فرسایش به حساس سنگی هایواحد جداسازیتوان به می

 مقاوم یواحدها از كواترنر هاینهشته و 5لشی مارن،

سنجنده  هایداده از استفاده با آهک سنگ و سنگماسه

 و همچنین (1385)استر توسط مختاری و همکاران 

 با آبرفتی سنگماسه و آهکی سنگ نوع 10 جداسازی

( 2005) 6و همکاران های استر توسط گومزهداد از استفاده

، (2005) 7نینومیا و همکاران اشاره كرد. در همین راستا

 و 8مافیک كوارتز، شناسیسنگ شاخص سه ارائه نیز به

 كوارتزی، هایسنگ تفکیک و شناسایی جهت كربنات

سنجنده  تصاویر پردازش از استفاده با دارسیلیس و كربناته

 و پایه داده هایروش قایسهمهمچنین  پرداختند.استر 

 كائولینیت دارای مناطق از بردارینقشه جهت مبنا طیف

به ترتیب  PCAو  SAMصویر های پردازش تروش

 تصویرهای طیف مبنا و آمار پایه بر روی روش عنوانبه

در منطقه  10یژیلیکزون آردر  9هایپریون سنجنده

 (1391)آتشفشان مساحیم توسط بهرام بیگی و همکاران 

 منشأتوان به هایی كه مییکی از روش گرفت. انجام

نیرسوبات مخازن سدها پی برد، مقایسه تركیبات كا

 باشندهای موجود در حوضه آبریز میبا سنگ هاآنشناسی 

 .(1382فروزانی بهبهان,  و )پاكدامن

                                                            

 
.5 Shale 
.6 Gomez et al. 

.7 Ninomiya et al. 
 8 Mafic 
.9 Hyperion 

.10 Argillic Zone 
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 نسبی اهمیت و سهم تعیین رسوب، منابع از اطالعات كسب

 حفاظت هایطرح اجرای منظوربه رسوب تولید در هاآن

 وجود دلیل به .است ضروری رسوب كنترل و خاک

 و زمانی بعد از چه و مکانی بعد از چه گیرینمونه مشکالت

 در زیاد هزینه و زمان به نیاز داشتن و اجرایی تنگناهای نیز

تشخیص منابع آورد رسوبات و  سنتی هایروش كاربرد

 ندرتبهمعموالً  هاآنتعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی 

ای و شود. با استفاده از تصاویر ماهوارهگیری میاندازه

تر و با هزینه تر و راحتبسیار سریعتوان می GIS یفنّاور

های سنتی منابع آورد كمتر و دقت و سرعت بیشتر از روش

برای  درنهایتبندی كرد و رسوب را شناسایی و پهنه

گیری در حوضه آبخیز اقدامات الزم را مدیریت و تصمیم

 .پیشنهاد داد

 موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز سد دز

́ طول شرقیجغرافیایی  حوضه آبخیز سد دز در موقعیت

قرار  32° 36́ تا 34°07́عرض شمالیو  48° 10́تا 21°50

 1زد سد سنجی ورودی رسوب و هیدرومتری دارد. ایستگاه

 20 سد تا محل ایستگاه این .شودمی نامیده زنگتله 

 ایستگاه در محل آبریز حوضه سطح. دارد فاصله كیلومتر

 در جریان دبی ایهگیریاندازه .است كیلومترمربع 16789

از  آن در معلق برداری بارنمونه و 1344 سال از ایستگاه این

 و هیدرومتری ایستگاه است. شده آغاز 1349 سال اواخر

 این فاصله .دارد نام دزفول دز، سد رسوب سنجی خروجی

 آمار از است، كیلومتر 25 حدود در سد محل نیز تا ایستگاه

 هایداده عنوانبه توانمی ایستگاه این هایداده و

 در آبریز حوضه نمود. سطح دز استفاده سد دستپایین

 .باشدمی كیلومترمربع 250 حدود سد در تا ایستگاه محل

 و 1335 سال از ایستگاه این در دبی جریان هایگیریاندازه

 شده آغاز 1351 سال از رودخانه بار معلق بردارینمونه

موقعیت سد دز در ( 1) در شکل. (2،2004حیدرنژاد) است

Google Map .آورده شده است 

                                                            

 
.1 Dez Dam 
 .2 Heydarnezhad 

 
 Google Map در موقعیت سد دز: (1)شکل

 

 هامعرفی داده

 هیدرولوژیکی،های این مطالعه به سه دسته داده هایداده

 .شودشناسی و دورسنجی تقسیم میزمین

 موردمطالعههای هیدرولوژیکی داده

سازمان آب های كاربردی با توجه به اطالعات دفتر پژوهش

 و سد و توسعه طرح تحقیقات )دفتر و برق خوزستان

میانگین حدود  طوربهنیروگاه( این نتیجه حاصل شد كه 

رسوب حوضه آبریز را سه كانی كلسیت، كوارتز و  ٪75

دهند. با توجه به این فرضیه سعی بر دولومیت تشکیل می

شناسایی منابع آورد این سه كانی در حوضه آبریز است. در 

های این اطالعات كه شامل نتایج آزمایش (1) جدول

رسوبات سد دز است، آورده شده و  بر رویشیمیایی 

هایی كه این رسوبات مورد همچنین موقعیت ایستگاه

 شدهدادهنشان  (2) اند نیز در شکلآزمایش قرار گرفته

 است.
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 های شیمیایی بر روی رسوبات سد دزنتایج آزمایش :(1)جدول

station X Y Calcite% Quartz% Dolomite% Plagiociase% Montmorillonite% Muscovite% Chlorite% Iron Oxide Hydrate%

121 261725 3611617 30 28 15 4 8 2 6 4
541 260495 3616995 28 38 13 5 7 1 5 5
921 260654 3619690 33 23 14 7 8 2 5 5

1323 264574 3621021 33 16 10 16 8 3 6 5
1721 266893 3619367 33 22 10 12 7 3 6 4
2121 269075 3621363 28 25 16 7 9 2 5 5
2125 269075 3621363 27 28 15 8 9 1 4 5
2521 271886 3621611 27 27 16 6 10 1 4 6
2823 274273 3622506 29 42 13 4 6 1 3 5
3021 279231 3627450 31 29 14 5 8 1 3 5

Cordinates كانی شناسی

 

 

 های شیمیاییهای رسوبات سد دز جهت انجام آزمایشگیریهای نمونهموقعیت ایستگاه: (2)شکل

 موردمطالعهشناسی های زمینداده

 حالتتشکیالت زمین با وسعت زیاد در  یمشاهده ازآنجاكه

و بدون مشاهده كلیّه  است غیرممکن ،معمولی با چشم

تصور  تواننمی هم هاآنارتباط بین  عوامل و برقراری

های نقشه ،لذا ،آورد به دستصحیحی از وضعیت زمین 

های پژوهشترین وسیله منظور اساسی بدینشناسی زمین

 های مختلف ها در مقیاساین نقشه .باشندشناسی میزمین

شناسی نقشهدر سازمان زمین كهطوریبهد. نشوتهیه می

. است شدههیته 250000/1و  100000/1با مقیاس  یاه

شناسی استان خوزستان كه به های زمیننمای نقشهراه

شناسایی و نقشه زمین موردمطالعهكمک آن منطقه 

نشان داده شده است. (3) شناسی آن تهیه شد، در شکل

 شناسی استان خوزستانهای زمیننقشه راهنمای(: 3شکل)
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های شناسی در نقشههای زمینبا توجه به راهنمای نقشه

های بین دو نقشه به نام موردمطالعهنطقه م 100000/1

 است. گذاری شدهمنطقه باالرود و شهبازان نام

 مطالعه موردهای دورسنجی داده

واحدهای موجود در  تفکیک و شناسایی برای مطالعه این در

منبع رسوبات، با توجه به اینکه  كردن مشخص و منطقه

تصویر  در دو تصویر قرار گرفت، از دو موردمطالعهمنطقه 

و  27/02/2004ی هاكه در تاریخاستر  سنجنده

های خیتار است. شدهاستفاده ،است اخذشده 29/08/2001

های زمینی اخذ داده زمانترین تاریخ به اخذ تصاویر نزدیک

 ، عدم وجودهای دو تصویرتاریخبودن تفاوت ماست. علت 

 تریننزدیک، روازاینبود.  در یک تاریخ موردنیازتصاویر 

 ند.ها به یکدیگر انتخاب شدتاریخ

ASTER سنجنده
1 

كه در دسامبر  استاستر یکی از پنج سنجنده ماهواره ترا 

باند  14با داشتن  ASTERتوسط ژاپن ساخته شد. 1999

امکان بررسی  پژوهشگرانطیفی مختلف به دانشمندان و 

نظیر مادون قرمز  ییهاموجطولهای زمینی را در پدیده

 رؤیتقابله و حرارتی كه توسط چشم انسان نزدیک، كوتا

ریافت د SIC 2دهد. تصاویر این سنجنده توسطنیست می

این سنجنده  )وزارت جهاد كشاورزی, بدون تاریخ( شود.می

و  VNIR، SWIRچند طیفی كه در سه محدوده طیفی 

TIR كند، بخش تصویر اخذ میVNIR  آن برای شناسایی

 استفادهقابلح خاک پوشش گیاهی و اكسید آهن و سط

است. یکی از دالیل استفاده از تصاویر این سنجنده، داشتن 

كوتاه  موجطولبا باندهای مناسب در محدوده فروسرخ 

است كه دارای بیشترین پتانسیل برای بررسی تركیب 

 3(2014)رفاهی و همکاران،  شیمیایی مواد زمینی است.

نسبت سنجنده استر با داشتن قدرت تفکیک طیفی به 

ها در كه بیشتر كانی در محدوده فروسرخ بازتابی ،مناسب

آن دارای نمودار جذب طیفی هستند، امکان تفکیک انواع 

                                                            

 
.1 Advanced Spaceborne Thermal Emission and 
Reflection Radiometer (ASTER Sensors) 

.2 Satellite Imaging Corporation 

.3 Refahi et al. 

ها را فراهم كرده است. افزون بر آن، این سنجنده دگرسانی

با داشتن پنج باند طیفی در محدوده فروسرخ حرارت تنها 

 كه تفکیک آیدبشمار می چند طیفی حرارتیسنجنده 

های دگرسانی را امکانواحدهای سنگی و استخراج پهنه

كند. مشخصات سنجنده و باندهای طیفی آن در پذیر می

. )رفاهی و نشان داده شده است( 3) و( 2) هایجدول

 (2014همکاران، 

 (: مشخصات سنجنده استر2)جدول

 مشخصات سنجنده استر عنوان مشخصات

 اکالیفرنی 1999دسامبر  18 تاریخ پرتاب

صبح از شمال به  10:30 زمان عبور از خط استوا

 جنوب

 ارتفاع
 مدار

 كیلومتر 705
 خورشید آهنگ

 درجه از خط استوا 3/98 زاویه میل

 دقیقه 88/98 زمان گردش به دور زمین

 روز 16 تهیه پوشش كامل زمین

 متر 90-15 پذیریقدرت تفکیک

 

 روش تحقیق

( نشان 4در شکل )فلوچارت  صورتبهمراحل انجام كار 

 داده شده است.

 
 (: فلوچارت مراحل انجام كار4شکل)

رسووبات مخوازن  منشوأتووان بوه هایی كه مییکی از روش

با سونگ هاآنشناسی سدها پی برد، مقایسه تركیبات كانی

طور كوه بوا . هموانباشوندهای موجود در حوضه آبریز موی

ین میوانگ طوربوهتوجه به اطالعات زمینوی مشوخص شود، 

رسوب حوضه آبریز را سه كانی كلسیت، كوارتز  %75حدود 

دهند. با توجه به این فرضیه طبیعی و دولومیت تشکیل می

است كه تالش بر شناسایی منوابع آورد ایون سوه كوانی در 

 حوضه آبریز صورت گیرد.
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 (: مشخصات باندهای طیفی سنجنده استر3)جدول

 

ص تقسیم میپردازش تصاویر رقومی به دو مرحله مشخ

كه در تمامی  است پردازشپیششود. مرحله اول انجام 

است. به تصاویر رقومی نیاز است ضروری  مواردی كه

تصویر و استخراج اطالعات  سازیآشکارعملیات مرحله دوم 

 1(1995لگ، ) .است نظر مورد

 ایماهوارههای داده 2پردازشپیش

بر روی  دهشنصبهای ای كه توسط سنجندهتصاویر ماهواره

تواننود شوامل گردند، مویسکوهای فضایی و هوایی اخذ می

هوا خطاهایی در هندسه و میزان درجات خاكستری پیکسل

ده از تصواویر الزم اسوت كوه بنابراین هنگوام اسوتفا؛ باشند

 هاآنمربوط به هندسه و روشنایی تصویر روی  هایتصحیح

فواوت بسته به هودف مت هاتصحیحاعمال گردد كه نوع این 

 سوازیآمواده بورای طوركلیبوه. 3)2006، زریچاارد( اسوت

 زیور مراحل تغییرات، آشکارسازی تحلیل برای اولیه تصاویر

 .گیرد انجام باید

                                                            

 
.1 Legg 
.2 Preprocessing 
.3 Richards 

 4تصحیحات هندسی

پس از تصحیح هندسی، هر پیکسل در تصویر ابعواد واقعوی 

 دهود.برداری ارائه میاش را با توجه به مقیاس تصویرزمینی

اعوجاج از روی تصویر، الزم است كه پیکسل عالوه بر حذف

دقیق خود قرار گیرند؛  (دوبعدی) ها در موقعیت مسطحاتی

بتوان كلیوه اطالعوات هندسوی از قبیول انودازه درنهایتتا 

های طول، مساحت و...را اسوتخراج نمووده و بتووان از گیری

هوای اطالعوات اطالعاتی در سیستم هیالکی عنوانبهتصویر 

فرآینود  (5)در شوکل . (1387)رسولی,  فاده نمودمکانی است

 ساده نشان داده شده است. صورتبهتصحیح هندسی 

 
 فرآیند تصحیح هندسی: (5) شکل

                                                            

 
.4 Geometric Corrections 
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 1تصحیحات رادیومتریک

است كه  ییخطا ریتصو یکیومتریراد یخطا یدر حالت كل

 توانندیها مخطا نیها وجود دارد و اکسلیپ تکتک یرو بر

از اتمسفر در لحظه  ینجنده و هم ناشاز خود س یهم ناش

های مربوطه، اواًل با اعمال تصحیح .باشد تصویربرداری

یابد، ثانیاً مقادیر قابلیت تفسیر بصری تصاویر بهبود می

های مجاور، امکان شناسایی های یکسان در پیکسلارزش

 .(1387)رسولی,  كندتر میعوارض را دقیق

 تصحیحات اتمسفری 

بر روی امواج  ،جذب و پخشدو عامل  طریق اتمسفر از دو

توان گفت از سوی دیگر میگذارد. الکترومغناطیس اثر می

 ای، ثبت واقعیارزش عددی هر پیکسل در تصاویر ماهواره

بر اثر جذب و یا  چراكهتابندگی در سطح زمین نیست  

كند. اتمسفر تغییر می توسطدر طول مسیر  امواجپراكنش 

شود، ولی اف موج از مسیر اصلی آن میپراكنش باعث انحر

اتمسفر  هایانرژی درونی مولکول جذب انرژی باعث تغییر

 5/0تر از های كوتاهموجطولخواهد شد. اتمسفر بر روی 

 تأثیرهای بلندتر، كمترین موجطولمیکرومتر، بیشترین و 

 (1382)علوی پناه,  .پراكنشی را دارد

ماهواره  ویراتص آنالیز رد مهم بسیار گامی اتمسفری تصحیح

 از این تحقیق در منظور این رود. برایمی شمار به ای

ای برای تصویر ماهواره FLAASHتصحیحات اتمسفری 

 مدل. است شدهاستفاده ENVI افزارنرمبا استفاده از  استر

 كه است اتمسفری ابزارهای تصحیح اولین از یکی فلش

 1 تا نانومتر( 700تا  400) گستره مرئی از را یهایموجطول

 .دهدمی پوشش میکرومتر

 پردازشپیشسایر عملیات 

 اسوت 2از سایر عملیات قبل از پردازش اصلی تركیب باندها

كه در آن تمام یا تعودادی از بانودهای تصوویر سونجنده در 

های بعود، قورار داده جدید، جهت سهولت پردازش 3الیهیک

در  موردمطالعوهقه همچنین با توجه به اینکه منط .شوندمی

قرار داشت، پوس از انجوام تصوحیحات  ایماهوارهدو تصویر 

                                                            

 
.1 Radiometric Corrections 
.2 Layer stacking 
.3 Layer 

در كنوار هوم موزاییوک شوده و  ادشدهیهندسی، دو تصویر 

از تصوویر حاصوله بورش داده شود.  موردنظرمحدوده كاری 

 بوه دسوتو  شودهانتخاببرای موزاییک كوردن دو تصوویر 

آوردن تصووویر واحوود از منطقووه، چنوود نقطووه مشووترک در 

 مناطق همپوشانی دو تصوویر انتخواب و انطبواق داده شود.

در  هاآبراهوهپوشش گیواهی، دریاچوه و  تأثیربرای اینکه از 

 های مربوطه استفاده شود.پردازش جلوگیری شود از ماسک

در  موردنیاز 4هایفایلشیپ  تولیدشدههای سپس از ماسک

 شود.پروژه تولید می

 ایماهواره هایداده پردازش

 و اطالعات استخراج ای،ماهواره اطالعات پردازش زا هدف

 است. تصویر در مختلف اهداف شناسایی

عمده  روش دو به ایماهواره تصاویر پردازش طوركلیبه

 گیرد. درمی انجام پردازش بصری و پردازش رقومی

 و خود دانش به توجه با كاربر تصویر، بصری پردازش

 موردنیاز الگوی تنیاف و شناسایی جهت تصویر هایویژگی

 الگوی رقومی، پردازش در كهدرحالی. كندمی عمل

 طوربه و شودمی داده افزارنرم به نمونه عنوانبه موردنیاز

 .شودمی استخراج تصویر طول تمام در الگو این خودكار

نقشه ،5باندی نسبت پردازشی هایروش تحقیق این در

 تصاویر روی 7اصلی مؤلفه آنالیز و 6طیفی زاویه برداری

 .است شده اجرا ASTER ایماهواره

 باندی نسبت

ها در یک باند نتیجه تقسیم مقادیر درجه روشنایی پیکسل

طیفی به باند طیفی قابل انطباق دیگر را، تصاویر نسبت

گیری طیفی گویند و بدین طریق تصویر رقومی جدیدی 

 شود.ایجاد می

سبت بانودی آن از طریق ن آمدهدستبهمزیت اصلی تصاویر 

هوای تصوویر را است كه خصوصیات رنگی یا طیفوی پدیوده

كنند و بور بدون توجه به شرایط نوردهی منظره، منتقل می

این روش، اثورات  درواقعكنند. می تأكیدمحتوای رنگ داده 

برد. اختالف بوین درجوات ها را از بین میتوپوگرافی و سایه

                                                            

 
.4 Layer Stacking 
.5 Band Ratio 
.6 SAM 
.7 PCA 



 82...........................................................................................آبی/ شال هفتم/ شماره بیست و پنجمی سد و نیروگاه برقعلمنشریه 

 

؛ سوازدتور مویصروشنایی را آشکار كرده و مرزها را مشوخ

های سونگی و تشوخیص بنابراین برای جدا كردن مرز واحد

های سونجش از دور و بوا رود. لذا از دادهها به كار میسنگ

گسووترده در  طوربووهاسووتفاده از تصوواویر نسووبت بانوودی، 

آشکارسازی نوواحی دارای موواد معودنی و پوشوش گیواهی 

هوای از نسوبت 1(1993،و همکواران )بنت .شوداستفاده می

بوه ترتیوب  ASTERمربوط به سونجنده  (4) باندی جدول

و  2(2003 )نینومیوا، هوای كلسویتجهت بارزسوازی كوانی

)كووری و  و كوووارتز 3(2003)لوورنس و جووان،  دولومیووت

 است. شدهاستفاده 4(2010همکاران، 

 در پروژه مورداستفادههای باندی (: نسبت4)جدول

 كانی نام شیمیایی نسبت باندی

 
CaCO3 كلسیت 

 

CaMg(CO3)2 دولومیت 

 

SIO2 كوارتز 

 

(SAM) یفیطبرداری زاویه روش نقشه
5 

بنودی ( یوک روش طبقوهSAMبرداری زاویه طیفوی )نقشه

 یک و تصویر طیف بین تشابه محاسبه با تصویر شدهنظارت

 بوار كه اولین است( طیفی هایكتابخانه مانند) مرجع طیف

. از شود كاربردهبوه 6ارانهمک و اسكر توسط 1993 سال در

و چنود  طیفویفورا بر روی تصاویر  SAMبندی روش طبقه

های دگرسانی ای برای شناسایی كانیگسترده طوربهطیفی 

 دو بوین مشوابهت روش، ایون الگووریتم است. شدهاستفاده

 .كنودموی محاسبه دو آن بین طیفی زاویه وسیلهبه را طیف

 تعوداد ابعواد به فضایی در بردار به هاطیف تبدیل با درواقع

 روش ایون در .شوودموی محاسبه بردار دو بین زاویه باندها،

 طوول نوه و دارد اهمیوت بردارها جهت زاویه محاسبه برای

 نوم گرفته نظر در دیگر هایعام روش این در بنابراین ،هاآن

 باشود كمتور (1 توا 0 بین) زاویه مقدار هرچه درواقع. شوند

                                                            

 
.1 Bennet et al. 
.2 Ninomiya 
.3 Lawrence & John 
.4 Corrie et al. 
.5 Spectral Angel Mapping (SAM) 
.6 Kruse et al. 

 1 زاویوه مقودار كهدرصوورتی. بود هدخوا تردقیق شناسایی

. شوود م شناسوایی موردنظر پدیده عنوانبه تصویر كل باشد

 منطقوه از موردنظر پیکسل طیف پیکسل، یک مقایسه برای

( كتابخانوه) آزمایشگاه در پیکسل همان طیف با شدهبررسی

 شود. سپسمی رسم مختصات محور یک در باند دو روی بر

 خط دو بین زاویه و شودمی وصل مبدأ به آمدهدستبه نقاط

موی شوناخته پیکسول شناسایی زاویه عنوانبه آمدهدستبه

 پدیوده شناسوایی بورای بانود n تعداد از كهدرصورتی. شود

 آوردن دسوت بوه بورای (1) رابطه از شود استفاده موردنظر

  ،شودمی استفاده زاویه

             )1(  

 (1993همکاران،  و اس)كر است باندها ادتعد nb آن در كه

گیری زاویه طیف پیکسل با طیف اندازه (6) در شکل

 مرجع نشان داده شده است.

 

گیری زاویه طیف پیکسل با طیف (: محاسبه اندازه6)شکل

 مرجع

ترین مزیت این الگوریتم سادگی ساختار آن و اسوتفاده مهم

سریع برای نمایش شباهت طیفی بین طیف تصویر و طیوف 

. این روش نسبت به اثرات سپیدایی و روشونایی استمرجع 

فاكتورهوای روشونایی  تحوت توأثیرمتفاوت خواهود بوود و 

خورشید نیست، زیرا زاویه بوین دو بوردار مسوتقل از طوول 

بنودی بوه تخاب حد آستانه مناسب برای طبقه. انها استآن

یک تصمیم اساسی است كه معموالً با استفاده  SAMروش 

 گردد.تعیین می مورداستفادههای معلوم از منطقه از داده
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هایی با توان تفکیک طیفی ش در سنجندهرو این ازاستفاده 

دهود زیورا هرچوه فواصول بوین باال نتایج بهتری را ارائه می

هایی كوه در های دو باند مجاور كمتر شود تفاوت موجطول

شکل طیفی كانی با كانی دیگور وجوود دارد بوارزتر شوده و 

طیوف مرجوع و طیوف  عنوانبوهمقایسه بین طیوف ورودی 

 .گیردهای تصویر با دقت باالتری انجام میپیکسل

 (PCA) یاصلهای روش آنالیز مؤلفه

 است برداری یفضا در تبدیلی 1(PCA) اصلی مؤلفه آنالیز

 نیا .ارائه شد 2ط كارل پیرسونتوس 1901 سال دركه 

های داده وتحلیلتجزیهروش، روشی بسیار توانا جهت 

 هایشود و در تفسیر دادههمبسته محسوب می چندبعدی

رقومی سنجش از دور از اهمیت زیادی برخوردار است و 

روشی برای خارج كردن یا كاهش دادن چنین اطالعات 

های چند است كه با فشرده كردن مجموعه دادهزائدی 

 گیرد.طیفی در یک دستگاه مختصات جدید صورت می

 ویژه مقدارهای تجزیه شامل تحلیل این (1382)علوی پناه, 

. است همبستگی ضرایب ماتریس یا و 3اریانسوكو ماتریس

هرچه واریانس طیفی در یک تصویر بیشتر باشد، تصویر 

ی خواهد داشت كه خود گویای تردامنه اطالعات وسیع

های بیشتر در تصویر است و چنین تصویری برای پدیده

های چند برای داده .4(2005)جنسن،  مطالعه مناسب است

شامل  (1PC) یاصل(، اولین مؤلفه ASTER)مانند  طیفی

های هبیشترین درصد واریانس كلی تصویر است و مؤلف

ده درصد هریک دربرگیرن (n, …, PC3PC ,2PC(بعدی 

 اصلی هایمؤلفه تحلیل كمتری از واریانس تصویر است.

. گیرد قرار مورداستفاده داده ابعاد كاهش برای تواندمی

 تأثیر بیشترین كه داده مجموعه از هاییمؤلفه ترتیباینبه

 روش این كاربرد. شوند می نگه داشته دارند، واریانس در را

 است شده شریحت متعددی نویسندگان توسط دورسنجی در

 6زدریچار ،(1997) 5سابینز به توانمی جمله آن از كه

 كرد. اشاره (2008) كریمپور و( 2004) رنجبر ،(1999)

                                                            

 
.1 Principal Component Analysis (PCA) 
.2 Carl Pierson 

.3 Covariance 

.4 Jensen 

.5 Sabins 

.6 Richards 

گرفته شده است. در  PCAباند  9از  ASTERدر سنجنده 

 6دارای بردار ویژه مثبت و باند  8و  7چهارم، باند  مؤلفه

که كانی كلسیت دارای بردار ویژه منفی است. با توجه به این

به رنگ  PC4بازتاب دارد در  8و در باند  جذب 6در باند 

جذب و  7شود و در كانی دولومیت در باند روشن بارز می

 شوند.رنگ تیره بارز می به PC4 بازتاب دارد و در 6در باند 

 اعتبارسنجی

پس از  یکی از مراحل مهم ارزیابی نتایج پردازش

گونه ارزیابی ازش بدون هیچاست. ارائه نتایج پرد پردازش

 هاآنكه كیفیت یا صحت این نتایج را بیان كند، از ارزش 

؛ دنكنرا بدون استفاده می هاآند و در بعضی مواقع نكاهمی

با نقشه شدهحاصلاعتبارسنجی نتایج  منظوربهبنابراین 

ها شناسی و سازندهای موجود در منطقه و آبراهههای زمین

 شود.نقشه نوع رسوبات حاصل می هایتدرنمقایسه شده و 

 سازندهای موجود در منطقه

رسوبات موجود در منطقه زاگرس مركزی شامل 

 طوربه، مارن، آهک و رسوبات تبخیری است كه سنگماسه

كوه آسماری در  ازجملههای آسماری روی آهک شیبهم

های آهکی تقریباً از سنگ. اندقرار گرفته مسجدسلیمان

 هاسنگماسهاند. با دولمیت تشکیل شده كلسیت همراه

همراه با  هاسنگماسهاند. میت تشکیل شدهوهمراه با دول

 های دیگری چون میکا به مقدار زیادی دارای كوارتزكانی

 (1383)آقانباتى,  .باشندمی

 رنگارنگ، هاینمار انیدریت، نمک، : سنگسازند گچساران

 نظم بدون و 8نبیتومی دارای 7لشی مقداری و آهک سنگ

سازند  گچساران هستند. سازند اصلی واحدهای ای،چینه

دار با های صدفهای خاكستری و آهکشامل مارن: میشان

 ایماسه بیشتر میشان سازند .استهای فراوان میکروفسیل

 بیشتر رخسارة بندرعباس و داخلی فارس در ولی است

 وجود گیرن سرخ هایالیه سازند این در گاهید. دار سیلتی

 دانسته هرمز مجموعة دوباره عضو نهشت حاصل كه دارد

 دارند، زیاد ضخامت هایآوار این كه نقاطی در .است شده

 .شودمی میشان گفته یسنگماسهآن  به

                                                            

 
.7 Shale 
.8 Bitumen 
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 هایسنگماسهشامل  سنگ شناسیاز نظر : آغاجاریسازند 

و  های قرمزمارن، های گچخاكستری، رگه ایقهوهدار آهک

 به یراآغاج سازند ای،منطقه نگاه یک در است. 1ستونتسیل

 فارس داخلی، درد. شومی دیده متفاوت رخسارة دو

 عراق، – ایران مرز و دزفول فروافتادگی شمال ،بندرعباس

 در كهدرحالی د.دار یسنگماسهرخسارة  آغاجاری سازند

 دزفول، فروافتادگی جنوبی و میانی بخش و ساحلی فارس

 است. مارنی سازند رخسارة این

این واژه از نام ایل بختیاری : سازند كنگلومرای بختیاری

در كنار  مسجدسلیمانگرفته شده است و اولین بار در 

كارون مشاهده شده است. این تشکیالت شامل  رودخانه

كروی است كه توسط سیمانی از ماسه،  هایسنگقلوه

 سازند .سیلیس و آهک به هم جوش خورده است

ای كوهپایه – آبرفتی رسوبات ویژگی تیاریبخ كنگلومرای

 شامل بیشتر كه دارد را ارتفاعات فرسایش از حاصل

 صورتبه گاهی كه است آهکی سنگماسه و كنگلومرا

 نهشته تركهن سازندهای روی بر دگرشیب گاهی و شیبهم

 .است شده

 5این سازند در تنگ دو در : شهبازان -آسماریسازند 

اندیمشک به تهران  آهنراهایستگاه كیلومتری جنوب غربی 

های دانه واقع شده است و تركیبات آن شامل دولومیت

 .های دولومیتی استشکری سفید و آهک

مقطع اصلی این سازند در تنگ دو حدود : سازند تله زنگ

-اندیمشک آهنراهكیلومتری جنوب شرقی ایستگاه  5

 .است متوسط بندیالیه با تیره آهک شامل و بوده تهران

در تنگ پابده در شمال مقطع اصلی این سازند : بدهاپسازند 

واقع شده است.  مانیدر مسجد سل یالل ینفت دانیم

خاكستری و  یرسآهکتركیبات این سازند شامل شیل و 

ای های سیلیسی و ماسههای آن، شیلبرخی از قسمت

 .است رسیآهکتا خاكستری و  قرمزرنگ

                                                            

 
.1 Siltstone 

 

 

 

 

 ناسی منطقه موردمطالعهش(: نقشه زمین7)شکل

 یلایج و تحلنت

( مشخص 8گونه كه در نقشه )در روش نسبت باندی همان

است كانی كلسیت كامالً سازند آغاجاری را پوشش داده و 

 هایسنگماسهاز نظر لیتولوژی شامل این سازند كهییازآنجا

آهکی تقریباً  هایسنگاست و  ای خاكستریهدار قهوآهک

 .اندشده تشکیل از كلسیت
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توان منبع این كانی را این سازند معرفی كرد. می درنتیجه

-همچنین كانی دولومیت بیشتر در مناطق سازند آسماری

شهبازان و سپس به نسبت كمتری در سازند بختیاری 

-سازند آسماریتركیبات  كهازآنجاییگردد. مشاهده می

 هایهای دانه شکری سفید و آهکشامل دولومیت شهبازان

 و كنگلومرا شامل و سازند بختیاری بیشتر دولومیتی است

 این سازنده قطعات طوركلیبهآهکی است و  سنگماسه

 سیمانی با كه كروی و گرد سنگماسهاز جنس  كنگلومراها،

كه ازآنجایی ؛ واندشده متصل هم به رس و آهک از

سنگاست و  ای خاكستریهدار قهوآهک هایسنگماسه

 درنتیجه اند.تشکیل شده یباً از كلسیتآهکی تقر های

توان منبع این كانی را این سازند معرفی كرد. همچنین می

شهبازان و -كانی دولومیت بیشتر در مناطق سازند آسماری

سپس به نسبت كمتری در سازند بختیاری مشاهده 

 شهبازان-سازند آسماریتركیبات  كهازآنجاییگردد. می

های کری سفید و آهکهای دانه ششامل دولومیت

 و كنگلومرا شامل و سازند بختیاری بیشتر دولومیتی است

 این سازنده قطعات طوركلیبهآهکی است و  سنگماسه

 سیمانی با كه كروی و گرد سنگماسهاز جنس  كنگلومراها،

 در روش كهازآنجایی ؛ واندشده متصل هم به رس و آهک از

SAM اده شده است،د ( نشان9) شکلگونه كه در همان 

 شدهلیتشکسازند آغاجاری بیشتر از كلسیت  كهازآنجایی

به اینکه  كلسیت و با توجه دهندهنشان سبزرنگمناطق 

مناطق  شدهلیتشکسازند آسماری بیشتر از دولومیت 

. كانی دولومیت منطقه است دهندهنشان زردرنگ

 در بارزسازی سازندها و منابع SAMالگوریتم  كارگیریبه

تواند تفاوت آشکاری ب نشان داد كه این الگوریتم نمیرسو

 نماید. بین سازندها ایجاد

گونه كه هماننیز مشابه نتایج نسبت باندی  PCAدر روش 

( مشخص است كانی دولومیت بیشتر در 10در نقشه )

و به نسبت  شدهدهیدشهبازان -مناطق سازند آسماری

ناطق سازند كمتری در سازند بختیاری و كانی كلسیت در م

هر سه روش پردازش  طوركلیبه شود.آغاجاری مشاهده می

شناسی منطقه نتایج مشابهی داشته و با اطالعات زمین

دهنده صحت نتایج هماهنگی كامل دارد كه نشان

 PCAرسد كه روش است. البته به نظر می آمدهدستبه

های دیگر داشته و روش نسبت به روش یترقیدقنتایج 

SAM كه  طورهماناما كانی كوارتز ؛ تری داردج ضعیفنتای

( مشخص است در 12در شکل ) هایكانهای در طیف

محدوده مرئی طیف مشخصی ندارد و به همین دلیل كه در 

مواج محدوده مرئی باند جذب و بازتاب شاخصی ندارد و ا

پس از برخورد با كانی كوارتز بازتاب نشده و تشعشع 

( نشان داده شده و با 11در شکل )گونه كه كند. همانمی

بارز نشده  یدرستبهشناسی منطقه توجه به نقشه زمین

با  كار شود. است و به همین دلیل باید در محدوده حرارتی

حاصل تركیب  RGBاستفاده از تصاویر رنگی در محیط 

( و تفسیر چشمی مناطق دارای كوارتز 13،12،10باندهای )

مناطق با درجه متوسط به رنگ  با درجه باال به رنگ قرمز و

گونه كه كانی كوارتز همان بیترتنیابه. شودصورتی بارز می

( مشخص است بارز شده و منبع آن سازند 13در شکل )

ی بودن این سنگماسهو با توجه به  است لهبریآغاجاری 

حاوی مقدار زیادی كوارتز است،  سنگماسه كهنیاسازند و 

 این نتایج صحیح است.
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 نقشه منابع آورد كلسیت و دولومیت به روش نسبت باندی :(8)شکل

 
 SAM نقشه منابع آورد كلسیت )سازند آغاجاری( و دولومیت )سازند آسماری( به روش :(9)شکل

 
 PCA نقشه منابع آورد كلسیت و دولومیت به روش: (10)شکل

 
 مرئی بارز نشدن منابع آورد كانی كوارتز در محدوده :(11)شکل 
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 طیف كانی كلسیت و دولومیت و كوارتز :(12)شکل

 
تركیب رنگی كاذبنقشه منابع آورد كوارتز به روش  :(13)شکل

 گیرینتیجه

در نتایج مشخص شد كه منابع كانی كلسیت سازند 

شهبازان -آسماریآغاجاری و كانی دولومیت در سازند 

روش كه  و به نسبت كمتری در سازند بختیاری شدهدهید

PCA اما كانی كوارتز به دلیل ؛ نتایج بهتری را نشان داد

اینکه در محدوده مرئی و مادون قرمز باند جذب و بازتاب 

شاخصی ندارد بارز نشد و نیاز به كار در محدوده حرارتی 

 دارد به روش تركیب رنگی كاذب بارز شد و منبع آن سازند

 

 طورنیاتوان از این نتایج می .استآغاجاری لهبری 

شناسی و ای به كمک زمیناستنباط كرد كه تصاویر ماهواره

تواند مؤثر هیدرولوژی برای یافتن منابع آورد رسوب می

سنجنده استر با داشتن قدرت تفکیک طیفی واقع شود و 

كه بیشتر  به نسبت مناسب در محدوده فروسرخ بازتابی

ها در آن دارای نمودار جذب طیفی هستند، امکان كانی

ها را فراهم كرده است و در مورد فکیک انواع دگرسانیت

توان با پردازش در محدوده هایی مشابه كوارتز میكانی

نتایج  PCAحرارتی آن را بارز كرد. با توجه به اینکه روش 

توان نتیجه گرفت برای مطالعات تری را بارز كرد میشاخص

مار های آهای چند طیفی روششناسی رسوبات با دادهكانی

 پایه پیشنهاد بهتری است.
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 نیاز كاهش منظوربهبرداری های در حال بهرهدر مخازن سد

 به نیاز مخازن ظرفیت حفظ نیز و آینده هایالیروبی به

و با دانستن منابع رسوبات می است ورودی رسوب كنترل

 ترازهایی مانند از روش ورودی رسوب كنترل جهتتوان 

 های كنترلسازه طریق از ستباالد كانال موردنیاز كاهی

 ایلهلو ساختار از ، استفادهگیررسوب هایشیب، حوضچه

 سدهای كوچک، ایجاد فرعی هایشاخه محل در ایپله

 اصلی و ... استفاده كرد. مخزن از قبل گیررسوب

استفاده در صنایع سیمانی تنها یکی از كاربردهای كلسیت 

ن انجام شود عملیات فرآوری روی آ كهدرصورتیاست و 

توان از آن در مثال می بطور .آن بسیار است كار آییموارد 

آهن و حتی صنایع گری، ذوبصنعت داروسازی، شیشه
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