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چکیده

واژگان کلیدی :عمق سنجي آب هاي ساحلي ،سنجش از دور فراطيفي ،الگوريتم استامپ
∗

نويسنده رابط
1

اس

برآورد عمق آب هاي ساحلي با استفاده از تصاوير ماهواره اي سنجش از دوري نقش مهمي در مديريت و بهره برداري بهينه از منابع
طبيعي دريايي و گام اوليه براي برنامه ريزي و همچنين محافظت از آنهاست .در دهه هاي گذشته ،به لطف دادههاي تصويري با ويژگيهاي
طيفي ،مکاني و زماني مناسب ،استفاده از روش هاي عمق سنجي ماهواره اي در مناطق کم عمق افزايش يافته است .اندازه گيري هاي
مستقيم عمق و پارامترهاي فيزيکي آب به کمک روشهاي مستقيم در مناطق ساحلي بسيار پر هزينه بوده و به زمان نسبتاً زيادي نياز
دارد .بنابراين ،سنجش از دور با توجه به توانايي باال در جمع آوري اطالعات در زمان کوتاه و در گسترهي جغرافياي وسيع راهکار بسيار
مناسبي براي بسياري از طرحهاي مطالعاتي و مهندسي در مناطق ساحلي خواهد بود .اين موضوع در کشوري مانند ايران که داراي گستره
وسيع آبي است از اهميت ويژه اي برخوردار است.
مهمترين هدف اين مقاله ،بررسي توانمندي تصاوير ماهواره اي فراطيفي در عمق سنجي بر پايه روش هايي تجربي سنجش از دوري
است .معروفترين مدل هاي تجربي در اين زمينه ،مدل هاي نسبي اليزينگا ( )Lyzengaو استامپ ( )Stumpfاست که در اين تحقيق از
مدل نسبي استامپ استفاده شده است .استامپ ( )2001به منظور برآورد مقادير عمق از تصاوير چندطيفي الگوريتمي ارائه کرد که به
اطالعات اوليه کمتري نسبت به مدل هاي ارائه شده در قبل توسط سايرين نياز داشت .اين الگوريتم بر پايه مقادير نسبي بازتابي در
باندهاي مرئي عمل مي کند و نسبت به الگوريتم هاي پيشين در برآورد عمق در آبهاي عميقتر بهتر عمل ميکند .همچنين مشکالت
ناشي از جنس بسترهاي متفاوت را ندارد و قابل به کارگيري در مناطقي با بازتاب کم نيز هست .در اين پژوهش از تصاوير فراطيفي
سنجنده هايپريون از ماهواره  EO1براي بررسي عمق سواحل جزيره قشم استفاده شده است که تا کنون اين تصاوير در عمق سنجي به
صورت جدي مورد استفاده قرار نگرفته است .نتايج ارزيابي اين پژوهش نشان ميدهد که ميزان همبستگي تصويري که پس از انجام پيش
پردازش ها ،بر روي آن الگوريتم استامپ استفاده شده با عمق  3391درصد و مقدار انحراف معيار مقادير عمق بدست آمده با عمق واقعي
 1913متر بدست آمد که مي تواند براي کاربردهاي ويژه در مناطق ساحلي ،با توجه به هزينه و زمان پردازش روش مناسبي باشد.

برآورد عمق آب هاي ساحلي به کمک تصاوير سنجش از دور فراطيفي

 -1مقدمه
منابع آبي همواره به عنوان يکي از مسايل حياتي زندگي
بشر مطرح بوده و هست .در اين ميان ،مناطق ساحلي
درياها و درياچه ها همواره از مهمترين اين منابع آب به
منظور نيازهاي گوناگون به حساب آمده اند .اين مناطق در
تماس بيشتر با عوامل انساني هستند و بيشتر بهره برداريها
و کاربردهاي بشر با اين مناطق در ارتباط است .همچنين
شرايط اين منابع عمدت ًا بر روي مناطق اطراف از جنبه هاي
زيست محيطي ،گردشگري ،اقتصادي ،سياسي و ...بسيار
داراي اهميت است .شناسايي ويژگيهاي جغرافيايي و
هندسي مناطق ساحلي ،گام اوليه و مهمي براي برنامهريزي،
بهرهبرداي و همچنين محافظت از اين منابع طبيعي است.
عمق آب و ويژگيهاي فيزيکي آن در اين مناطق ميتواند
براي بسياري از کاربردها و طرحها نقش حياتي ايفا کند.
به طور کلي فرايند عمقسنجي در نواحي ساحلي براي
اطالع از پديدهها و عوارض زير آب به منظور انجام
فعاليتهايي نظير کشتيراني ،اليروبي ،لوله و کابل گذاري،
تعيين نقاط پرخطر ساحلي ،مطالعات هيدرولوژيکي ،تهيه
نقشههاي جنس بستر ،اطالع از زيستگاه هاي دريايي
جهت بکارگيري در امور زيست محيطي و امور نظامي و
مهندسي ضرورت مييابد .اندازهگيري هاي مستقيم در
مناطق ساحلي بسيار پرهزينه بوده و به زمان نسبتاً زيادي
نياز دارد .بنابراين سنجش از دور با توجه به توانايي باال در
جمع آوري اطالعات در زمان کوتاه و در دامنه اي وسيع
راهکار بسيار مناسبي براي چنين کاربردهاي ميتواند
باشد .اين موضوع در کشوري مانند ايران که داراي گستره
وسيع آبي است از اهميت ويژه اي برخوردار است.
هدف کلي اين تحقيق ،بررسي و ارزيابي توانمندي
دادههاي سنجش از دوري ماهواره اي فراطيفي براي عمق
سنجي و مقايسه آن با روشهاي مستقيم آبنگاري است.
در اين تحقيق روشهاي مورد بررسي بر روي تصاوير
فراطيفي سنجندهي  Hyperionمنطقه قشم که جزء آب
هاي کم عمق محسوب مي شوند پيادهسازي و ارزيابي
شده است.

 -2منطقه مورد مطالعه
قشم بزرگترين جزيره خليج فارس و جزو استان
هرمزگان ايران است .شهر قشم در شرقي ترين نقطه
2

جزيره واقع شده است و به رغم آنکه اين شهر نسبت به
کل جزيره مرکزيت هندسي ندارد ،اما به علت موقعيت
مهم استراتژيک آن (ديد گسترده به جنوب ،شمال و شرق،
ديد به تنگه هرمز ،نزديکي به بندرعباس و غيره) از قديم
داراي اهميت بوده و عمده ترين سکونتگاه جزيره محسوب
مي شده است .همچنين نواحي ساحلي اين جزيره از
عمق نسبتاً کم و شفافيت نسبتاً مناسبي برخوردار است.
بستر اين آبها در نواحي کم عمق از کالس هاي محدودي
از جمله مرجان ها ،ماسه و نيز جلبک هاي دريايي تشکيل
يافته است.
عمق آب هاي خليج فارس به طور متوسط در شرق
بين  ۰0تا  30متر و در غرب حدود  10تا  10متر است.
ژرف ترين نقطه خليج فارس ،گودالي است به عمق 31
متر که در  1۰کيلومتري جنوب جزيره تنب بزرگ واقع
شده است .خليج فارس از مراکز مهم صيد ماهي و مرواريد
است و در کف آن توده هاي وسيع مرجاني ديده مي شود.
به علت ادامه طبقات نفت خيز زاگرس به سمت جنوب ،در
اليه هاي زيرين خليج فارس منابع مهم نفت و گاز وجود
دارد که بخش بزرگي از آن به بهره برداري رسيده است .به
علت پهناي کم تنگه هرمز ،جزر و مد خليج فارس هميشه
اندکي عقب تر از جزر و مد درياهاي آزاد صورت مي گيرد.

 -3داده های مورد استفاده
هايپريون يک سنجنده تصويربرداري جاروبگر خطي،
داراي  242باند مجزا در محدودهي طيفي  400تا 2۰00
نانومتر است .باندهاي  1تا  00اين مربوط به طول
موجهاي مرئي و مادون قرمز نزديک ) (VNIRو باندهاي
 01تا  242مربوط به امواج مادون قرمز )(SWIRمي شود
که برخي از اين کانال هاي طيفي کاليبره نشده اند .اين
باندها يا در آرايه هاي سنجنده هايپريون فعال نشده اند ،يا
سطح سيگنال بسيار پاييني دارند و يا به طور مشترک هم
در ناحيه  VNIRو هم در ناحيه  SWIRقرار دارند .در
صورت حذف اين باندها تعداد باند هاي مفيد به  200باند
کاهش مي يابد .از اين  200باند فقط  131باند منحصر به
فرد وجود دارد ( 3-۰0و Bisun Datt & ( )03-224
 .)David Jupp 2004در بين اين  131باند ،تعدادي باند
وجود دارد که باندهاي جذبي آب ناميده مي شوند ،باندهاي
جذبي آب بين 11۰1 -1410نانومتر 1320- 1312 ،نانومتر

جدول -1اطالعات سنجنده هايپريون
ماهواره /سنجنده

EO1/ Hyperion

دوره بازگشت

 200روز

عرض گذر

 09۰کيلومتر

قدرت تفکيک مکاني

 10متر

مهمترين بخش در پردازش تصاوير فراطيفي مرحله
پيش پردازش دادههاست .اين پيش پردازش به طور کلي
شامل تبديل مقادير درجه خاکستري به تابش طيفي،
حذف نويز ،حذف درخشندگي ،تصحيح اتمسفري هستند.

 -1 -4انتخاب محدوده مورد نظر
از آنجايي که تصوير مورد مطالعه داراي دو قسمت آبي
(شمال و جنوب جزيره قشم) با ويژگيهاي متفاوت بود
(شکل ،)2منطقه شمالي به دليل دارا بودن جريان هاي
تند در بستر و وجود تغييرات عمق از چرخه پيش پردازش
خارج شد .عالوه بر اين هدف از اين کار حذف مناطق
ساحلي و خشکي ها و نيز مناطقي با عمق بسيار زياد بوده
است .اين تصوير رنگي از ترکيب باندهاي( 1آبي) 12-
(سبز) ( 21 -قرمز) بدست آمده است.

اس

همچنين براي ارزيابي دقت انجام کار و نيز براي
بدست آوردن عمق با استفاده از برازش از داده هاي DEM
منطقه که با استفاده از داده هاي هيدروگرافي تهيه شده،
استفاده شده است (شکل .)1دقت ارتفاعي اين داده ها 10
سانتيمتر و دقت مسطحاتي آنها  1متر است که توسط
شرکت  Deep sea offshoreبه وسيله اکوساندر چند
پرتويي جمعآوري شده اند.

شکل -2تصوير مورد استفاده از منطقه قشم از ماهواره هايپريون آب
به خاطر وجود کلروفيل به رنگ سبز ديده مي شود.

 -2-4حذف نویز

شکل -1مدل رقومي ارتفاعي منطقه جنوبي ساحل قشم

نشريه علمي -ترويجي مهندسي نقشه برداري و اطالعات مکاني ،دوره ششم ،شماره ،1اسفند ماه1131

و بعد از  213۰نانومتر قرار دارند .اين باندها شامل مقدار
بسيار کمي از اطالعات هستند و يا اصال هيچ اطالعاتي از
سطح درآن ها وجود ندارد واين باندها معموال از داده هاي
فراطيفي حذف مي شوند .حذف باندهاي جذبي آب شامل
باندهاي 110-103 ،121-120 ،121-122و  224مي
باشد .با حذف اين باندها  103باند باقي مي مانند که
شامل باندهاي ،123-111 ،121-12۰ ،03-120 ،3-۰0
 103-221مي باشند که براي تصحيح اتمسفري از اين
باندها استفاده مي شود .برخي ديگر از اطالعات اين
سنجنده در جدول  1آمده است.

 -4پردازش دادههای سنجش از دوری

براي حذف نويز تصادفي و نويز حسگرها در اين مقاله
تبديل ) Minimum Noise Fraction (MNFاستفاده شد.
تبديل  MNFبه منظور جداسازي نويز از داده و همچنين
1
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کاهش ابعاد داده به منظور کاهش حجم محاسبات استفاده
مي شود (.)Boardman J. W., and F. A. Kruse, 1994
اين تبديل در سال  1333توسط آقاي گرين ()Green
معرفي شد و سپس در نرم افزار انوي قرار داده شد .مقادير
 20باند اول که داراي مقادير ويژه باالي  1بودند در حالت
 Forwardانتخاب شد .در شکل  1پروفيل منطقه آبي قبل

و بعد از حذف نويز با روش  MNFرسم شده است.
همانطور که مشاهده ميشود با مقايسه قسمت هاي
بزرگنمايي شده در هر دو شکل ،واضح است که پس از
حذف نويز پروفيل ها نرم تر شده اند که نشان مي دهد
کاهش نويز با موفقيت انجام شده است.

شکل -1پروفيل يک منطقه آبي ،قبل از حذف نويز (شکل باال) ،بعد از حذف نويز (شکل پايين)

4

تصحيح اتمسفري گامي بسيار مهم در آناليز داده هاي
سنجش از دوري به شمار مي رود .براي اين منظور در اين
تحقيق از مدل فلش ( )FLAASHدر نرم افزار انوي
استفاده شده است .مدل فلش يکي از اولين ابزارهاي
تصحيح اتمسفري است که طول موج هايي را از گستره
مرئي تا  1ميکرومتر پوشش مي دهد .اين مدل بيشتر بر
روي تصاوير چند طيفي و فراطيفي کار مي کند .بازيابي
بخار آب و گرد و غبار تنها زماني امکان پذير است که
تصوير شامل باندهايي با طول موج هاي در موقعيت
مناسب باشد .اين مدل مي تواند تصوير را هم در هندسه
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 -3 -4تصحیح اتمسفری

ديد قائم و هم در هندسه ديد مايل از لحاظ تاثيرات
اتمسفري تصحيح کند.
در شکل ( 4باال) براي کاهش اثر نويز ،ميانگين پروفيل
طيفي  12پيکسل در منطقه ساحلي جنوب جزيره قشم
بعد از تصحيح اتمسفري ،رسم شده است و در شکل
پايين ،همين منطقه قبل از تصحيح اتمسفري نشان داه
شده است .همانطور که در اين پروفيل مشخص است در
طول موج هاي جذبي آب مقادير طيفي وجود ندارد و
همچنين شکل کلي طيف آب به درستي بدست آمده
است.

اس
شکل -4ميانگين پروفيل طيفي براي منطقه ساحلي جنوبي جزيره قشم ،قبل از تصحيح اتمسفري (باال) ،بعد از تصحيح اتمسفري (پايين)

۰
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جدول -2باندها و گستره هاي طيف مرئي

 -4 -4حذف درخشندگی
يکي از مشکالت متداول در تصاوير ماهواره اي از
مناطق آبي و دريايي  ،بازتاب نور خورشيد از سطح آب
است که به درخشندگي خورشيدي معروف است .اين اثر
ناشي از امواج ايجاد شده توسط باد و بازتاب آينه اي نور
خورشيد است .اين مشکل در ابتدا توسط ()2001
 Hochbergمعرفي شد.
براي حذف اثر درخشنگي خورشيد ،نواحي اي که دار
اي عميق اپتيکي مناسب هستند براي استفاده در برازش
بين باندهاي مرئي و باند مادون قرمز نزديک انتخاب
ميشوند .از آنجايي که هر يک از باندهاي مرئي در چندين
تصوير قرار مي گرفت (جدول  ،)2تمامي حالت هاي
ارتباط باند مرئي و باند مادون قرمز نزديک براي حذف اثر
درخشندگي خورشيد استفاده شد .رابطه اي که براي
حذف درخشندگي مورد استفاده قرار گرفت در زير آمده
است (: )Hedly et al. 2005
()1
که در آن ' Rبازتابش پيکسلي است که اثر درخشش
خورشيد از آن برداشته شده ،R ،بازتابش پيکسل داراي
درخشش b ،شيب برازش بين باند  iو باند مادون قرمز،
 RNIRمقدار همان پيکسل در باند مادون قرمز نزديک است
و جمله آخر کمترين مقدار پيکسل در کل باند مادون
قرمز است .در شکل  ۰برازش بين يکي از باندهاي طيف
قرمز و باند مرکزي مادون قرمز نزديک به منظور استفاده
در معادله ( )1نشان داده شده است.

باند

طیف

 1الي 3

آبي

 3الي 1۰

سبز

 21الي 12

قرمز

 -5 -4به دست آوردن عمق
براي بدست آوردن عمق در اينجا از مدل توسعه داده
شده اليزينگا ( )1303توسط آقاي استامپ ( )2001استفاده
شده است که اين دو مدل تفاوت هاي ناچيزي باهم دارند،
اما مدل آقاي استامپ در سال هاي اخير به فراواني در
مناطق مختلف با موفقيت مورد استفاده قرار گرفته است.
(.)Krista R. Lee 2012-Michael J.Loomis JR,2009
در اين روش ،عمقيابي از تصاوير طيفي در يک فرآيند
دو مرحله اي انجام ميشود .در ابتدا عمق هاي نسبي با
استفاده از روش نسبت هاي باندي بدست مي آيد (معادله
 .)2سپس اين مقادير نسبي با استفاده از برازش (معادله
 )1با نقاط واقعي که از  DEMمنطقه به دست آمدهاند به
مقادير مطلق تبديل مي شود .عمق هاي نسبي با استفاده
از مقادير لگاريتم بازتاب در باندهاي قرمز و آبي از تصويري
که اثر درخشش خورشيد از آن کم شده به دست مي آيد.
مقادير عمق هاي نسبي با استفاده از معادله زير به دست
آمده است ( Stumpو همکاران 2001 ،و and Stump
:)2004 ،David

()2
که در آن  b1باند سبز و  b2باند قرمز است که البته در
اينجا از تمامي ترکيبهاي باند سبز و قرمز در اين عبارت
استفاده شده و بر روي  31حالت بدست آمده ( 0باند سبز و
 12باند قرمز) با استفاده از تبديل تحليل مولفه هاي اصلي
( )Principal Component Analysisيا به اختصار PCA
يک تصوير مرجع براي محاسبات استخراج شد .تحليل
مولفه اصلي تبديلي در فضاي برداري است ،که غالب ًا براي
کاهش ابعاد مجموعه دادهها مورد استفاده قرار ميگيرد.
تحليل مولفههاي اصلي در سال  1301توسط کارل
پيرسون ارائه شد .اين تحليل شامل تجزيه مقدارهاي ويژه
ماتريس کواريانس ميباشد .اما تحليل مولفههاي اصلي در

شکل -۰همبستگي بين دو باند قرمز و مادون قرمز نزديک
1

تعريف رياضي يک تبديل خطي متعامد است که داده را به
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دستگاه مختصات جديد ميبرد به طوري که بزرگترين
واريانس داده بر روي اولين محور مختصات ،دومين مقدار
بزرگ واريانس بر روي دومين محور مختصات قرار ميگيرد
و اين کار براي همه مقادير واريانس انجام مي شود .تحليل
مولفههاي اصلي ميتواند براي کاهش ابعاد داده مورد
استفاده قرار بگيرد ،به اين ترتيب مولفههايي از مجموعه
داده را که بيشترين تاثير در واريانس را دارند حفظ ميکند.
حال مقادير نسبي بدست آمده از مرحله قبل با
استفاده از يک آفست و يک ضريب مقياس به عمق مطلق
تبديل مي شوند .البته براي اين کار از محدوده عمقهاي
کمتر از  10متر در سواحل جنوبي جزيره استفاده شده
است تا از دقت تعيين عمق مطلق کاسته نشود .همچنين
براي پرهيز از رخداد اشتباه توسط الگوريتم ،مقادير عمق
کمتر از  2متر از محاسبه خارج شده اند .از اين رو ،براي
به دست آوردن اين دو پارامتر (آفست و ضريب مقياس) از
برازش بين نقاط با عمق واقعي و نسبي استفاده مي شود
که معادله آن در زير آمده است:

که در آن  ،Zعمق مطلق در هر محدوده عمقي خواهد
بود .براي بهتر شدن نتايج ،مناطقي براي عمق سنجي
استفاده مي شوند که اوالً همگي در يک کالس قرار گرفته
باشند (جنس بستر يکساني داشته باشند) ثاني ًا در محدوده
عمق کمتر از  10متر قرار گيرند .با اين دو فرض با يافتن
ضرايب  m1و  m2از برازش با عمق هاي اندازه گيري شده،
عمق سنجي براي کالس به دست آمده به صورت جداگانه
با مقادير واقعي ،به همان صورت قبل انجام مي گيرد .بر
اين اساس  1۰۰نقطه با عمق مشخص براي ارزيابي نتايج
مورد استفاده قرار گرفت.
ضريب همبستگي مقادير عمقي بدست آمده با مقادير
واقعي ( 1۰۰نقطه گفته شده) برابر  3391درصد و انحراف
معيار  1913متر است .نمودارهاي مقادير واقعي و مقادير
بدست آمده در شکل 1و تابع برازش خطي در شکل 0
آمده است .در اين شکل در تصوير اول عمق هاي حقيقي
با نقطه چين و عمق هاي بدست آمده به صورت خط
پيوسته مشخص شده اند که هر يک به صورت جداگانه به
هم وصل شده اند.

()1
اس

شکل -1نتايج حاصل از برآورد عمق به همراه عمق هاي واقعي

شکل -0نتايج برازش بين مقادير محاسبه شده عمق و داده هاي واقعي عمق

0

برآورد عمق آب هاي ساحلي به کمک تصاوير سنجش از دور فراطيفي

 -5ارزیابی نتایج
همانطور که در شکل  1مشاهده مي شود در ارزيابي
محدوده عمقي بين  ۰تا  3متر ،الگوريتم موفق تر بوده
است (خطوط پيوسته و خط چين تقريبا روي هم قرار
گرفته اند) .يکي از علت هايي که الگوريتم در پيش بيني
مقادير بزرگتر از  3متر و کوچکتر از  ۰متر موفق نبوده
ميتواند زمان تصوير برداري باشد .با توجه به اينکه داده ها
در ماه اسفند اخذ شدهاند ،مقدار کلروفيل موجود در آب
بيشتر از حدي است که بتوان مقادير بازتاب طيفي را
دقيقا به مقدار عمق ربط داد .نمايش تصوير اخذ شده
توسط سنجنده در رنگ هاي حقيقي آبي ،سبز و قرمز که
در آن آب منطقه به رنگ سبز ديده مي شود ممکن است
گواهي بر صحت اين مطلب باشد (شکل.)2
اين تحقيق همچنين نشان داد که الگوريتم مورد نظر
قادر به مدل سازي آب هاي بسيار کم عمق (کمتر از 2
متر) نيست .اين محدوه ها از نظر ميزان بازتاب اعداد
بزرگي دارند که باعث منفي شدن عمق بازيابي شده مي-
شود .اين محدوديت پيشتر نيز توسط ديگر محققان
شده است (Krista.R.Lee 2012-
گزارش
 .)Michael.J,Loomis.JR 2009لذا براي پرهيز از رخداد
اشتباه توسط الگوريتم ،مقادير عمق کمتر از  2متر از
محاسبه خارج شده اند.

 -6نتیجه گیری
منطقه قشم به دليل موقيعت جغرافيايي در شمال
خليج فارس داراي نقش مهم در اقتصاد و سياست ملي و
منطقهاي ايران است .لذا مطالعه و پايش عوامل محيطي
اين منطقه نقش مهمي در مديريت و برنامهريزيهاي
گوناگون مکاني در اين منطقه دارد .عمق و پارامترهاي
فيزيکي آب از جمله اطالعات مکاني هستند که ميتوانند
با اين مديريت و برنامه ريزي کمک کند.

3

در اين پژوهش سعي شد از توانمندي دادههاي
سنجش از دوري فراطيفي براي برآورد عمق آب در مناطق
کم عمق ساحلي استفاده شود .اين تصاوير مربوط به سال
 2000بودند که با تاريخ تهيه داده هاي هيدروگرافي مورد
استفاده در ارزيابي و اعتبار سنجي روش که در سال
 2010جمعآوري شده بودند ،فاصله زيادي ندارند.
روش مورد استفاده در اين پژوهش (روش استامپ در
سال  )2001از کارآمدترين روشها در مطالعات گذشته
بوده است .در اين مقاله اين روش براي بدست آوردن عمق
از تصاوير فراطيفي به کار رفت .با اين وجود محدوديت
اوليه براي اين مدل حساسيت اين مدل نسبت به سپيدائي
بسترهاي غير همگون است .همچنين عدم توانايي در
بازيابي عمق آب در نواحي کم عمق با مقادير سپيدائي باال
دقت در اين نواحي را کاهش ميدهد .بدليل در دسترس
نبودن داده هاي بستر آب امکان سنجي توانايي تصاوير
سنجنده هايپريون براي کاهش يا از بين بردن حساسيت
نسبت به بسترهاي مختلف وجود نداشت.
روشي که در اين پژوهش از آن به منظور عمق سنجي
استفاده شد بر مبناي مدل آقاي اليزينگا بوده که بعدها در
سال  2001توسط آقاي استامپ توسعه داده شده ،اين
مدل از برازش بين مقادير لگاريتم طبيعي طيف هاي آبي
و قرمز بهره مي جويد که نتايج حاصل از آن بعد از
محاسبه ضرايب برازش ،براي  1۰۰نقطه انحراف معياري
برابر  1913متر و ضريب همبستگي اي حدود  3391درصد
بدست آمد.
اين تحقيق نشان مي دهد که با استفاده از ويژگيهاي
طيفي و مکاني تصاوير سنجش از دور فراطيفي ميتوان به
نتايج عمق سنجي بهتري دست يافت ،که يکي از موادي
که به بهتر شدن نتايج عمق سنجي کمک مي کند طبقه
بندي بستر آب مي باشد .زيرا حتي در يک عمق ثابت،
تفاوت در سپيدائي بستر مقادير بازتابش را تغيير مي دهد
و از آنجايي که در عمق سنجي ميزان بازتابش اثر مستقيم
در مقادير عمق بازيابي شده خواهد داشت ،اين امر دقت
عمق سنجي را کاهش مي دهد.

1131 اسفند ماه،1 شماره، دوره ششم، ترويجي مهندسي نقشه برداري و اطالعات مکاني-نشريه علمي
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