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چكيده

اطالعات مقاله

:تاریخچه مقاله
 استفاده از دادههای ماهوارهای بهمنظور استخراج نقشههای عمقسنجی سواحل دریاها،هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر
 بدین منظور حد فاصل بین نیروگاه نکا و بندر امیرآباد در استان مازندران به عنوان پایلوت. و بخصوص دریای خزر است1399/11/05 :تاریخ دریافت مقاله
 همزمان. استفاده گردیدLandsat-OLI  از تصویر ماهواره، جهت استخراج نقشه عمقسنجی منطقه یاد شده. انتخاب گردید1400/04/20 :تاریخ پذیرش مقاله
 عمقسنجی صورت گرفت، متری دریای خزر11  الی2  نقطه از اعماق2700  در حدود،با گذر ماهواره از منطقه یاد شده
:کلمات کلیدی
 جهت استخراج. نقطه به عنوان نقاط کنترلی و مابقی نیز به عنوان نمونههای آموزشی مورد استفاده قرار گرفت500 که
سنجش از دور
 همچنین جهت شناسایی بهترین مدل رگرسیونی.نقشه عمقسنجی از روش رگرسیون خطی چندجملهای استفاده گردید
عمقسنجی
دریای خزر
 مقایسه بین نقشه. از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد،و انتخاب بهترین متغیرهای مستقل برای برآورد عمق آب
Landsat
ماهواره
 این سنجنده درRMSE  با نقاط کنترلی نشان داد که میزانLandsat-OLI عمق آب استخراج شده از تصویر ماهواره
رگرسیون
 درصد بوده است که با توجه به میزان7/6  متر با میانگین خطای استاندارد0/4 برآورد عمق آب مناطق ساحلی در حدود
.کدورت آب دریای خزر و مواج بودن آن دقت قابل قبولی محسوب میگردد
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The main goal of the present study is to use satellite data to extract bathymetry maps of coastlines and
especially the shores of the Caspian Sea. For this purpose, the area between the Neka power plant and
Amirabad port in Mazandaran province was selected as a pilot. Landsat-OLI satellite image was used
to extract the bathymetry map of the study area. Simultaneously with the path of the satellite, about
2700 points from the depths of 2 to 11 meters of the Caspian Sea, was measurement, of which 500
points were used as control points and the rest as training samples. The polynomial linear regression
method was used to extract the bathymetry map. Also, a stepwise regression method was used to identify
the best regression model and select the best independent variables to estimate the depth. Comparison
between the water depth map extracted from the Landsat-OLI satellite image with the control points
showed that the RMSE value of this sensor in estimating the coastal water depth was about 0.4 m with
an average standard error of 7.6%. By considering the turbidity and roughness of the seawater of
Caspian Sea, the obtained result is an acceptable accuracy.
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به منظور مدیریت و پایش دریاچهها ،مخازن و بخصوووص سووواحل
دریاها ،نقشوههای عمقسونجی اطالعات بسویار ارزشومندی محسووب
میگردند .در این بین تعیین نقشوههای عمقسونجی مناطق سواحلی
دریاها از اهمیت بسوویار ویژهای برخوردار اسووت .مناطق سوواحلی
بوهعنوان قودیمیترین سوووکونتگواههوای انسوووانی ،بوا بیشوووترین
بهرهبرداریهوا و فعوالیوتهوای بشووور در ارتبواط بودهانود .این منواطق
عمدتاً از جنبههای زیسوتمحیطی ،گردشوگری ،اقتصوادی ،سویاسوی
و ...حائز اهمیت بوده و شوناسوایی ویژگیهای جغرافیایی و هندسوی
آنهوا ،گوامی اولیوه و مهم برای برنواموهریزی ،بهرهبرداری و همچنین
محافظت در راسوتای توسوعه پایدار میباشود .عمق آب و ویژگیهای
فیزیکی آن در این منواطق میتوانود برای بسووویواری از کواربردهوا و
طرحهوا توسوووعوهای نقش حیواتی ایفوا کنود .بوهطورکلی فرآینود
عمقسووونجی در نواحی سووواحلی برای اطالد از پدیدهها و عوارض
زیرآب بهمنظور انجام فعالیتهایی نظیر کشوتیرانی ،يیروبی ،لوله و
کابل گذاری ،تعیین نقاط پرخطر سوواحلی ،مطالعات هیدرولوکیکی،
تهیه نقشووههای جنس بسووتر ،اطالد از زیسووتگاههای دریایی جهت
بوهکوارگیری در امور زیسوووتمحیطی و امور نظوامی و مهنودسوووی
ضورورت دارد .این در حالی اسوت که نقشوههای عمقسونجی بسویاری
از سواحل دریاهای جهان از جمله مجهويت اساسی مطالعات منابع
آبی قلموداد میشوووود ] .[1بطوریکوه بوه ديیلی همچون هزینوههوای
سووونگین و نبود تجهیزات يزم ،صووودها هزار کیلومتر از سوووواحل
دریاهای جهان فاقد اطالعات دقیقی از تغییرات عمق هستند ].[1
بوهکوارگیری روشهوای هیودروگرافی عالوه بر هزینوه و زموان زیواد ،در
سووطوح بزرگی همچون سووواحل دریاها غیرممکن اسووت .از اینرو
روشهوای نوین مبتنی بر فنآوری سووونجش از دور ،بوا توجوه بوه
قابلیت تعدد زمانی ،در اختیار گذاشووتن اطالعات مکانی پیوسووته و
در نهایت هزینههای مختصور و در مواردی رایگان آنها ،مورد توجه
محققین مختلف در سووالهای اخیر جهت عمقسوونجی قرار گرفته
است ].[2
تصوواویر ماهواره  Landsatجزو اولین تصوواویر ماهوارهای محسوووب
میگردند که جهت تهیه نقشوههای عمقسونجی مورد اسوتفاده قرار
گرفته اسووت .بعد از آن از تصوواویر ماهواره  Ikonosو در سووالهای
اخیر هم از تصواویر ماهوارههای Worldview ،spot ،Quickbird
و اخیراً نیز تصواویر  Sentinelمورد توجه محققین قرار گرفته اسوت
] .[2در تعیین عمق بوا اسوووتفواده از تصووواویر مواهوارهای غوالبواً از
الگوریتمهای مختلفی که ارتباط بین ارزش پیکسوولهای تصوواویر
(شوووامول بوازتوابنودگی در بوانودهوای اپتیکی و توابنودگی در بوانودهوای
حرارتی) را بوا عمق آب در نظر میگیرد اسوووتفواده میگردد .در
پژوهشوووی کوه در خلیج فوکوا در منطقوه ازمیر ترکیوه برای مطوالعوات
عمقسوونجی با اسووتفاده از تصوواویر ماهوارهای  ASTERو تصوواویر
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 pan-sharpenedشووده ماهواره  Quickbirdانجام شوود از مدل
شووبکه عصووبی مصوونوعی اسووتفاده گردید ] .[3در این مدل بهطور
مسوتقیم از مقادیر بازتابندگی تصواویر در برآورد عمق بدون در نظر
گرفتن عوامل محیطی اسوتفاده شوده اسوت .نتایج این تحقیق نشوان
داده اسووت که با توجه به اینکه در مدل شووبکه عصووبی مصوونوعی
برخالف مودلهوای دیگر عوامول محیطی در آن دخوالوت نوداشوووتوه و
همچنین از فرآینود جوداسوووازی بوازتوابنودگیهوای پیچیوده اسوووتفواده
نمیگردد برآورد عمقسووونجی از طریق این مودل دارای کوارآمودی
مناسووبی اسووت .در پژوهشووی که در دریاچه  Eutrophicواقع در
جنوب آنکارا با اسووتفاده از تصوواویر ماهواره  WorldView-2برای
تعیین عمقسونجی انجام داده بودند از مدلهای رگرسویون خطی و
غیرخطی اسووتفاده نمودند ] .[4نتایج حاصووله از این مطالعه نشووان
داد کوه بوانودهوای  5 ، 1و  8از مواهوارهای  WorldView-2برای
عمقسونجی مناسو اسوت که در این میان باند ( 1باند آبی سواحلی)
بايترین سووهم را در تعیین عمقسوونجی دارد .در پژوهش وی که در
شوورق بندر اسووکندریه واقع در کشووور مصوور انجام دادهاند از مدل
شووبکههای عصووبی مصوونوعی برای عمقسوونجی بر روی باندهای
اپتیکی تصوواویر ماهواره  Landsat-OLIاسووتفاده نمودند ] .[5در
این مطالعه از شووبکههای عصووبی مصوونوعی بدون توجه به عوامل
محیطی مانند جنس بسوتر و رسووبات دریا برای اسوتخراج عمق آب
بهره گرفته شوووده اسوووت .در این مطالعه از تک باند و همچنین از
ترکی باندها اسوتفاده گردیده اسوت که در نتیجه باند سوبز بهترین
اثر را در برآورد عمقسونجی از خود نشوان داده و بدترین نتیجه هم
مربوط بوه ترکیو بوانودهوای آبی و سوووبز بوده اسوووت .همچنین در
پژوهشوی که برای محاسووبه عمق بر روی سووواحل کم عمق شوورق
قط جنوب انجام شوده اسوت از تصواویر ماهواره WorldView-2
با وضووووح باي اسوووتفاده گردیده اسوووت ] .[6در این پژوهش از دو
الگوریتم اسوتام و يیزینگا اسوتفاده شوده اسوت .نتایج به دسوت
آمده نشان از همبستگی باي در حدود ( )R=0.80بین عمق واقعی
و عمق بوه دسوووت آموده و خطوای  RMSEبین  0/10توا  1/30متر
دارد  .همچنین این تحقیق نشووان میدهد که باند آبی سوواحلی در
تصوواویر ماهواره  WorldView-2اطالعات عمقسوونجی دقیقتری
نسوووبت به بقیه باندها ارائه میکند .همچنین بر اسوووام عمق نیز
سوواحل بسویار کمعمق همبسوتگی بهتری نسوبت سوواحل کمعمق و
سوواحل عمیق نشوان دادند .در پژوهشوی که برروی دریاچه ارومیه
انجام شوده اسوت ،با اسوتفاده از تصواویر ماهواره  Landsat-8و روش
رگرسوویون خطی چند متغیره ،نقشووه عمقسوونجی دریاچه ارومیه
اسوتخراج شوده اسوت ] .[2در این تحقیق نقشوه عمقسونجی دریاچه
ارومیه با همبسووتگی بسوویار باي ( )R=0.95و همچنین با حداقل
مقدار ( RMSEدر حدود  27سووانتیمتر) محاسووبه گردیده اسووت.
این نتایج با توجه به شووری بسویار بايی دریاچه ارومیه در مقایسوه
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 – 2منطقه مورد مطالعه

شكل  - 1منطقه مورد مطالعه (حدفاصل بين نيروگاه نكا و بندر اميرآباد)

 – 3دادهها و اطالعات مورد استفاده
 – 3-1اندازهگيریهای ميدانی
جهت تخمین عمق آب و تهیه نقشوههای عمقسونجی با اسوتفاده از
تصاویر ماهوارهای ،يزم است عمق آب در بخشهای مختلف ساحل
مورد اندازهگیری مسووتقیم قرار گیرد .کاربرد تصوواویر ماهوارهای در
تهیه نقشههای عمقسنجی ،تعیین رابطه بین مقادیر بازتابندگی در
طول موجهای مختلف طیف الکترومغناطیسوی با عمق آب در زمان
3
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داشتن اطالعات بهروز بهویژه اطالعات آبنگار دریای خزر و سواحل
جنوبی آن بهواسوطه همجواری با سوه اسوتان شومالی کشوور و اهمیت
خاص منطقهای آن ،ارتباط با کشوورهای همسوایه ،شوناخت محیط
پیرامون بندرها و تأسوویسووات احداث شووده در سووواحل و افزایش
کارآیی در شویالت و گسوترش گردشوگری بسویار حایز اهمیت اسوت.
ازسوووویی دیگر برای مطوالعوات محیطی ،اقوداموات مهنودسوووی،
برنامهریزی جهت بهرهبرداری و استفاده از منابع ساحلی در سواحل
خزر نیواز بوه مشووواهودات آب نگواری دورهای بوده و بوا توجوه بوه آنکوه
روشهای مستقیم عمقسنجی از روشهای زمانبر و هزینهبر است،
روش عمقسوونجی توسووط دادههای سوونجش از دور میتواند یک
روش مناسو و مکمل برای مشواهدات مسوتقیم هیدروگرافی در این
منطقه باشود .لذا با توجه به هدف اصولی تحقیق حاضور (اسوتفاده از
تصوواویر ماهوارهای بهمنظور تهیه نقشووههای عمقسوونجی سووواحل
دریای خزر) سوواحل شوهرسوتان نکا (محدوده نشوان داده شوده در
شووکل  )1به دلیل سووهولت دسووترسووی از یک طرف (جهت انجام
مطوالعوات میودانی) و همچنین اهمیوت این منطقوه از منظر وجود
نیروگواه نگواه و بنودر امیرآبواد از طرف دیگر ،بوهعنوان منطقوه پوایلوت
انتخواب گردیود .منطقوه موردمطوالعوه شوووامول  76کیلومترمربع از
سووواحل شووهرسووتان نکا به طول تقریبی  15/5کیلومتر و عرض 5
کیلومتر است .عمق این منطقه از حدود  0الی  12متر متغیر است.
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با سووایر پهنههای آبی نشووان دهنده قابلیت بسوویار بايی تصوواویر
ماهواره  Landsat-8در برآورد نقشههای عمقسنجی است.
در پژوهشوی که در منطقه جنوب شورقی دریای خزر انجام دادهاند
از تصواویر ماهواره  Landsat-5برای عمقسونجی اسوتفاده نمودند
] .[7در این پژوهش از سه الگوریتم برای عمقسنجی استفاده شده
اسوووت .اولین روش ،الگوریتم توک بوانود بود کوه از بوانود آبی یوا قرمز
استفاده گردید و نتیجه آن هم در باند قرمز با ( )R=0.66و در باند
آبی با ( )R=0.49استفاده گردید .دومین روش هم الگوریتم تحلیل
مولفههای اصوولی ( )PCAبود که با ( )R=0.21مورد اسووتفاده قرار
گرفوت و سوووومین روش هم الگوریتم پرسووووترون چنود يیوه (پس
انتشوار) شوبکه عصوبی مصونوعی بود که با ( )R=0.94مورد اسوتفاده
قرار گرفت که بهترین نتیجه را نسبت به دو الگوریتم دیگر داشت.
همچنین در تحقیقی کوه برروی توايب بینالمللی زریوار اسوووتوان
کردسوتان با اسوتفاده از تصواویر سونجنده  OLIو مدل شوبکههای
عصوبی مصونوعی درباره عمقسونجی صورت گرفته است ،تعداد 200
عمقسووونجی و ثبت مختصوووات جغرافیایی محل هم زمان با عبور
ماهواره در چهار دوره زمانی شوامل تابسوتان و پائیز سوال  1392و
بهار و تابسوووتان سوووال  1393صوووورت گرفته اسوووت ] .[8پس از
تصوووحیحوات اتمسوووفری ،بوانودهوای مرئی و همچنین ترکیو هوای
مختلف حاصل از ترکی باندهای مرئی ،مادونقرمز نزدیک و میانی
این سونجنده مورد اسوتفاده قرار گرفته اسوت .عمق آب به وسویله
مدلسوازی شوبکه عصوبی مصونوعی با اسوتفاده از میزان بازتابهای
طیفی و نتایج شواخ های مختلف متناظر با عمقهای اندازهگیری
شووده در یک برآورد کلی (دادههای فصوول تابسووتان و پاییز سووال
 1392و بهار سوال  )1393و یک برآورد تک فصولی (دادههای فصول
تابستان سال )1393به دست آمده است .نتایج نشان داد که از بین
بوانودهوای آبی ،سوووبز ،قرمز و موادون قرمز بوازتواب طیفی بوانود قرمز بوا
 R2= 0/82و  RMSE= 0/0269در برآورد با اسوتفاده از داده کلی
( 3ماهه) و  R2= 0/95و  RMSE= 0/0230در برآورد با اسوتفاده
از داده یکماهه در مرحله تسووت بیشترین همبسووتگی را با میزان
عمق آب داشت.
لذا با عنایت به مطال عنوان شووده ،اهداف اصوولی پروکه حاضوور را
میتوان به اختصوار به شورح زیر بیان کرد :الف) اسوتفاده از قابلیت
دادههای سونجش از دور در تهیه نقشوه عمقسونجی سوواحل دریاها،
ب) شوناسایی یک روش کارآمد برای استفاده از دادههای ماهوارهای
جهت تخمین عمق سوواحل جنوبی دریای خزر با دقت مناسو  ،ج)
ارزیوابی میزان دقوت تصووواویر مواهواره  Landsat-OLIدر تخمین
عمق آب سوواحل با مقایسوه با دادههای میدانی ،د) تهیه نقشوه عمق
سوواحل جنوبی دریای خزر جهت اسوتفاده در مطالعات کاربردی و
برنامهریزیهای توسعهای.
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اخذ تصواویر ماهوارهای اسوت .در واقع جهت تعیین ارتباط بین عمق
آب و موقوودار بووازتووابونوودگوی در طوولمووجهووای موخوتولوف طویوف
الکترومغناطیسی ثبت شده به توسط ماهوارههای سنجش از دوری،
يزم اسوت در بخشهای مختلف سواحل مقادیر عمق آب بهصوورت
مسوتقیم اندازهگیری گردد .بدین منظور از تاریخ  30الی  31مرداد
ماه  1399عملیات میدانی برداشوووت عمق توسوووط گروه مطالعات
میدانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب مؤسسه تحقیقات
آب در سووواحل مورد مطالعه انجام گردید .جهت عمق سوونجی از
دسوووتگواه  DESO-20اسوووتفواده گردیود .همچنین بوه منظور ثبوت
موقعیت مسوطحاتی ( Xو  )Yنقاط عمق سونجی شوده ،از دسوتگاه
 GPSدو فرکانسووه  Trimble R8اسووتفاده شوود .بدین منظور از
ایسوتگاههای موجود در شوبکه شومیم (شوبکه ملی یکوارچه ملک) به
عنوان ایسووتگاه ثابت و دسووتگاه متحرن نیز بر روی قایق نصوو
گردیود .در مجمود طی دو روز عملیوات میودانی ،حودود  2700نقطوه
عمقسونجی گردید که در شوکل  2موقعیت مکانی نقاط ثبت شوده
به همراه مقادیر عمق آنها نشوووان داده شوووده اسوووت .بر اسوووام
برداشوووتهای انجام شوووده ،حداقل و حداکعر عمق ثبت شوووده در
مطوالعوات میودانی بوه ترتیو برابر بوا  0/9و  11متر بوده اسوووت .از
مجمود  2700نقطه عمقسوونجی شووده 2200 ،نقطه تحت عنوان
نقاط آموزشوی جهت برازش مدلهای رگرسویونی مورد اسوتفاده قرار
گرفت و مابقی  500نقطه نیز که به صوورت تصوادفی انتخاب گردید
تحت عنوان نقاط کنترلی برای ارزیابی و راسوتی آزمایی نقشوههای
عمق سنجی بکار گرفته شد.

 – 4روششناسی

شكل  - 2موقعيت مكانی نقاط عمقسنجی شده در سواحل شهرستان
نكا به همراه مقادیر عمق ثبت شده

 – 3-2تصاویر ماهوارهای مورد استفاده
در تحقیق حاضور از تصواویر ماهواره  Landsat-OLIجهت تخمین
عمق اسوووتفواده گردیود .این تصوووویر مواهوارهای از طریق درگواه
 https://earthexplorer.usgs.govکووه جوزو موهوموتوریون و
مشوهورترین سورویسهای ارائه دهنده تصواویر ماهوارهای اسوت اخذ
4
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بهطورکلی روشهای تهیه نقشوووههای عمقسووونجی با بهکارگیری
اطالعات ماهوارهای به دو دسوته تصوویری و غیر تصوویری تقسویم
میگردند .روشهای غیر تصوویری مبتنی بر بهکارگیری  LiDARو
بر اسوام فاصوله بین سونجنده و سوط /کف آب اسوت .این روشها
عالوه بر هزینه باي ،حسووواسووویت زیادی به کدورت ،کیفیت و مواد
محلول در آب داشووته اما در شوورایط ایدهآل تا اعماق  70متر و با
دقت  15سوانتیمتر قادر به اندازهگیری عمق آب هسوتند .در مقابل،
روشهای تصوویری بر اسوام برآورد عمق آب بهصوورت پیکسولی و
در قال یک تصووویر اسووت که با توجه به ماهیت تابشهای مرئی و
مواکروویو ،دقوت و محودودیوتهوای متفواوتی دارنود .در صوووورتی کوه از
تصوواویر اپتیکی و بر اسووام باندهای مرئی از روشهای تصووویری
اسوتفاده گردد ،دقت این روشها نسوبتاً باي و تا اعماق  30متر عمق
آب قابل اندازهگیری اسووت .اسووام این روش بر پایه جذب و نفو
نور در طولموجهوای متفواوت در آب اسوووت کوه در طولموجهوای
مرئی (آبی ،سوبز و قرمز) با توجه به جذب اندن نور ،بیشوترین نفو
و بازتاب نور در آب مشواهده میگردد .بر همین اسوام در باندهای
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گردید .تصواویر ماهواره  Landsatجزو معدود تصواویری محسووب
میگردنود کوه بوا توجوه بوه قودرت تفکیوک مکوانی ،زموانی ،طیفی و
رادیومتری منواسوووبی کوه دارنود مکرراً جهوت تولیود نقشوووههوای
عمقسونجی مورد اسوتفاده قرار گرفته اسوت ] .[8 ،2این تصواویر با
توجوه بوه طولموجهوایی کوه اقودام بوه تصوووویربرداری میکنود و
همچنین قدرت تفکیکهای مکانی مناسووبی که تصوواویر بر اسووام
آن اخوذ میگردنود ( 15و  30متر) مزایوای زیوادی جهوت تهیوه
نقشووههای عمقسوونجی دارند .در واقع با اسووتفاده از این تصوواویر
میتوان نقشوههای با قدرت تفکیک مکانی باي ( 15متر) و با دقت و
صوحت مناسوبی بدون هیچگونه هزینه اضوافی برای خرید تصواویر آن
تهیوه کرد .در مطوالعوه حواضووور نیز بوا توجوه بوه مزایوای کر شوووده از
تصوواویر ماهوارهای ( Landsat-8سوونجنده  )OLIاسووتفاده گردید.
يزم بوه کر اسوووت کوه این این مواهواره هر  16روز یوکبوار از یوک
منطقه مشووخ عبور خواهد کرد (قدرت تفکیک زمانی  16روز) و
در  13بوانود مختلف طیفی (از طول موجهوای مرئی توا موادون قرمز
حرارتی) اقدام به تصویربرداری میکند.
بهمنظور تهیه نقشوه عمقسونجی منطقه مورد مطالعه اقدام به تهیه
یک تصوووویر از این ماهواره در روز  11آگوسوووت  2020معادل 21
مرداد ماه سال  1399شمسی گردید .این تصویر تنها  5روز پیشتر
از مطالعات میدانی اخذ گردیده اسوووت که با توجه به اینکه در این
فاصله زمانی کوتاه نمیتوان انتظار تغییرات گسترده در عمقسنجی
کف دریوای خزر را داشوووت اختالف زموانی قوابول قبولی محسووووب
میگردد.
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سووط زمین نشووان داده شووده اسووت .همانطور که در این شووکل
نمایان است ،برخالف پوششهای گیاهی و خاکی ،مقدار بازتابندگی
آب با افزایش طولموج کاهش مییابد و در نهایت در طولموجهای
مادون قرمز نزدیک مقدار بازتابندگی آن به صووفر میرسوود .این در
حوالی اسوووت کوه برخالف آب ،مقودار بوازتوابنودگی خوان بوا افزایش
طولموج بهتدریج افزایش مییابد.

مرئی بوا طولموج کوچوکتر بیشوووترین اعمواق آب قوابول انودازهگیری
است ].[9
در کنار تقسویمبندی یاد شوده (تصوویری و غیر تصوویری) ،از لحاظ
نود طولموجهای بکارگرفته شوووده میتوان روشهای سووونجش از
دوری تهیوه نقشوووههوای عمقسووونجی را بوه دو دسوووتوه راداری
(مواهوارههوای فعوال سووونجش از دوری) و اپتیکی (مواهوارههوای
غیرفعوال) تقسووویمبنودی کرد .روشهوای اپتیکی (شوووامول انواد
روشهای هوابرد یا فضوا برد) بر این اصول اسوتوار هسوتند که مقدار
انرکی الکترومغناطیسوی انعکام یافته به سوط سونجنده ،متناسو
بوا عمق آب تغییر میکنود .بوهطوری کوه متنواسووو بوا افزایش عمق
آب ،مقودار جوذب این امواج نیز افزایش یوافتوه و در نتیجوه مقودار
انرکی کمتری به سووط سوونجنده خواهد رسووید .این روش مکرراً
بهتوسوط محققین مختلفی جهت اسوتخراج نقشوههای عمقسونجی
دریاچهها ،رودخانههای بزرگ و مخازن پشوت سودها مورد اسوتفاده
قرار گرفته است ] .[10،11،12،13،14،15اگرچه در استفاده از این
تصوواویر (تصوواویر اپتیکی) عواملی همانند عمق نفو و کدورت آب
جزو عوامل محودودکننده محسووووب میگردند ،اما در بسووویاری از
موارد جزو تنهوا روشهوای قوابول اسوووتفواده جهوت تهیوه نقشوووههوای
عمقسوونجی محسوووب میگردند .لذا با عنایت به این مسووهله که
مقودار بوازتوابنودگی سوووط آب در طولموجهوای مرئی و موادون قرمز
نزدیک وابسووتگی بسوویار زیادی به پارامترهایی همانند کیفیت آب،
مقدار آشوفتگی سوط آب و نود مواد تشوکیلدهنده کف آب دارد،
اسوتفاده از این روشها در آبهای بسویار عمیق (بیشوتر از  25متر)
و با آشوفتگی بسویار زیاد بهتوسوط محققین توصویه نمیگردد ]،16
.[17
بهطورکلی تهیه نقشوه عمقسونجی با اسوتفاده از تصواویر ماهوارهای
شووامل دو مرحله اصوولی اسووت .در مرحله اول رفتار طیفی آب در
اعماق مختلف و در طولموجهای گوناگون طیف الکترومغناطیسووی
مورد تحلیل قرار میگیرد .در مرحله دوم نیز تحلیلهای يزم جهت
برآورد عمق با اسووتفاده از خصوووصوویات طیفی اسووتخراج شووده در
مرحله اول صوورت میگیرد .در واقع مقدار امواج رسویده به سوط
آب یوا بوهتوسوووط آب جوذب میگردد یوا بوهتوسوووط آن بوازتوابوانیوده
میشوود .نسوبت امواج بازتابانیده شوده یا جذب شوده ارتباط کامالً
معنیداری بوا عمق آب دارد .بوهطوری کوه هموانطور کوه پیشتر نیز
عنوان گردید ،با افزایش عمق آب جذب امواج الکترومغناطیسوی نیز
افزایش یوافتوه و در نتیجوه مقودار بوازتوابنودگی آنهوا کواهش مییوابود .بر
این اسووام میتوان عنوان کرد که مقدار امواج رسوویده به ماهواره
ارتباط کامالً قوی و معکوسوی با عمق آب دارد .این اصول تقریباً در
خصووص تمام طولموجهای الکترومغناطیسوی که معمويً ماهوارهها
و سونجندههای سونجش از دوری فعالیت میکنند صوادق اسوت .در
شوکل  3رفتار طیفی پهنههای آبی در مقایسوه با سوایر پوشوشهای

شكل  -3منحنی بازتابندگی طيفی پوششهای مختلف گياهی ،آبی و

خاکی در طولموجهای مرئی و مادون قرمز طيف الكترومغناطيسی ][2
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در رابطوه  Z ،1بیوانکننوده عمق آب و همچنین  Aنشوووان دهنوده
ضورای ثابت رگرسویونی برای هرکدام از باندهای تصوویر ماهوارهای
مورد اسوتفاده اسوت .يزم به کر اسوت در تحقیق حاضور عالوه بر
اسوتفاده از باندهای اصولی تصوویر ماهوارهای مورد اسوتفاده ،اطالعات
حاصوله از تحلیل مؤلفههای اصولی در کنار برخی شواخ های رایج
سونجش از دوری (همانند شاخ های  NDWI ،NDVIو  ). . .که
به نحوی بیانگر خصووصویات عمق آب باشوند نیز برای توسوعه روابط
رگرسویونی مورد اسووتفاده قرار گرفته اسووت .در شووکل  4فلوچارت
کلی نحوه اسوتخراج نقشوه عمقسونجی با اسوتفاده از روش شرح داده
شده نشان داده شده است.
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لذا بر اسوام موارد یاد شوده ،میتوان برای اندازهگیری عمق آب بر
اسوام باندهای مختلف تصواویر ماهوارهای روابط مختلف رگرسویونی
و ریاضووی را پیشوونهاد داد .جهت توسووعه و اسووتخراج این روابط به
حوداقول  2بوانود مواهوارهای نیواز اسوووت .در رابطوه  1نمونوهای از این
روابط رگرسیونی چند متغیره نشان داده شده است:
𝑛𝐵 𝑛𝐴 𝑍 = 𝐴0 + 𝐴1 𝐵1 + 𝐴2 𝐵2 + ⋯ +
رابطه ()1

کریمی و همکاران /استخراج نقشه بسیمتری سواحل دریای خزر با استفاده از دادههای ماهوارهای
تصویر ماهوارهای
Sentinel-2

تصویر ماهوارهای
)Landsat (LDCM

اد ا تصاویر و تهيه تصاویر چند طيفی با قدرت
تفكي مكانی  10متر

اد ا تصاویر و تهيه تصاویر چند طيفی با قدرت
تفكي مكانی  15متر

دادههای عمقسنجی حاصل
از مطالعات ميدانی

تعيين محدوده دریاچه با استفاده از شاخ
تفا ل نرمال شده آبی

برازش رابطه رگرسيونی بين باندهای تصویر و دادههای
مشاهداتی برای هر کدا از طبقات تعيين شدن

اعمال رابطه رگرسيونی چند متغيره

صحتسنجی و تهيه نقشه نهایی بسيمتری دریاچه

شكل  -4فلوچارت نحوه استخراج نقشه عمقسنجی بر اساس دادههای
ماهوارهای

 – 5بحث و نتایج
در شووکل  5رابطه بین عمق آب و طولموجهای مختلف سوونجنده
 OLIدر سط منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است .همانطور
که در این شوکل نمایان اسوت ،در باندهای اول و دوم که به ترتی
شوامل طولموجهای ماوراء بنفش نزدیک و آبی اسوت ،رابطه چندان
مشوووخ و معنواداری بین عمق آب و بوازتوابنودگی وجود نودارد.
بهطوری که مقدار ضوری همبسوتگی این باندها بسویار پایین بوده و
تقریباً به صووفر نزدیک اسووت .پایین بودن ضووری همبسووتگی در
باندهای یاد شوده به دلیل بازتابندگی نسوبتاً بايی سوط آب در این
طولموجها اسوووت .زیرا در این طولموجها مقودار نفو و جذب آب
نسوبت به سوایر امواج الکترومغناطیسوی بسویار ناچیز اسوت .بدیهی
اسوت با توجه به مقادیر ضوری همبسوتگی یاد شوده ،نمیتوان از این
باندها برای برآورد عمق آب نوار ساحلی مورد مطالعه استفاده نمود.
این در حوالی اسووووت کوه برخالف دو بوانود اول یواد شووووده ،در
طولموجهای سبز و قرمز (معادل با باندهای سوم و چهارم سنجنده
 )OLIرابطوه بین عمق آب و مقودار بوازتوابنودگی کوامالً معنیدار
گردیده و ضووری همبسووتگی آنها به ترتی برابر با  0/68و 0/81
گردیده اسوووت .بهطوری که با افزایش عمق از مقدار بازتابندگی در
این باندها به شوودت کاسووته شووده و رابطه معکوم معناداری بین
مقوادیر بوازتوابنودگی و عمق آب مشووواهوده میگردد .مقودار ضوووریو
همبسوتگی این باندها نشواندهنده قابلیت مناسو آنها در برآورد
عمق آب است.

شكل  -5رابطه بين عمق آب و بازتابندگیهای طيفی در باندهای
مختلف سنجنده OLI
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برخالف باندهای سووبز و قرمز ،رابطه بین عمق آب و بازتابندگی در
طول موجهای بايتر به شوودت از بین رفته و ضوورای همبسووتگی
مربوطه از مقدار بسویار معنیدار  0/81در باند قرمز به حدود ،0/25
 0/18و  0/19بوه ترتیو در بوانودهوای موادونقرمز نزدیوک (بوانود ،)5
موادونقرمز کوتواه (بوانود  )6و بوانود موادونقرمز کوتواه (بوانود  )7کواهش
یافته اسوت .این مسوهله نشواندهنده آن اسوت که اسواسواً در طول
موجهوای یواد شوووده رابطوه معنوادار و منطقی بین عمق آب و مقودار
بازتابندگی وجود ندارد .دلیل اصوولی این مسووهله نیز به بازتابندگی
بسیار ناچیز آب در طول موجهای مادون قرمز به بايتر ارتباط دارد.
زیرا اسواسواً آب در طول موجهای مادونقرمز به بايتر (از طول موج
حودود  0/8میکرومتر بوه بوايتر) تموامی امواج الکترومغنواطیسوووی
رسیده به خود را جذب میکند و تنها مقدار بسیار ناچیزی از آن را
انعکوام میدهود .لوذا بودیهی اسوووت در چنین شووورایطی کوه بخش
بسویار اعظمی از این امواج به توسوط آب جذب شوده اسوت اسواسواً
نمیتوان نوسانات عمق آب را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
در کنار باندهای اصوولی مورد اشوواره ،در شووکل  5رابطه بین مقادیر
شواخ تفاضول نرمال شوده گیاهی ( )NDVIبا عمق آب نشوان داده
شوده اسوت .شواخ تفاضول نرمال شوده گیاهی ( Normalized
) )Difference Vegetation Index (NDVIاز جمله معروفترین،
سوادهترین و کاربردیترین شواخ های سونجش از دوری اسوت که
مطابق با رابطه  2محاسبه میگردد .در این رابطه  NIRبیان کننده
بوانود موادون قرمز نزدیوک و  Rنیز بیوان کننوده بوانود قرمز تصوووویر
ماهوارهای است.
)𝑅 (𝑁𝐼𝑅 −
رابطه ()2
= 𝐼𝑉𝐷𝑁
)𝑅 (𝑁𝐼𝑅 +
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رابطه
()3

اسوووت .بنابراین از رابطه رگرسووویونی برازش داده شوووده به عنوان
بهترین مدل رگرسیونی جهت برآورد عمق آب استفاده گردید.
در رابطه  Depth 3نشوان دهنده عمق آب پیشبینی شودهBand1 ،
الی  Band7نیز بوه ترتیو بیوان کننوده بوانودهوای اول الی هفتم
سونجنده  OLIو همچنین  NDVIنیز بیان کننده شواخ تفاضول
نرمال شده گیاهی است.

) 𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ = −12.565 + (−398.163 × 𝐵𝑎𝑛𝑑3
) + (143.199 × 𝐵𝑎𝑛𝑑2
) + (413.711 × 𝐵𝑎𝑛𝑑6
)𝐼𝑉𝐷𝑁 × + (−14.695
) + (−26.030 × 𝐵𝑎𝑛𝑑4
) + (328.964 × 𝐵𝑎𝑛𝑑1
) + (−271.512 × 𝐵𝑎𝑛𝑑7
) + (−171.398 × 𝐵𝑎𝑛𝑑5

بر اسام نتایج به دست آمده میتوان عنوان کرد که به دلیل جذب
بس ویار بايی آب در طولموج مادون قرمز نزدیک و عدم وابسووتگی
این جذب به عمق آب (بخصوووص از اعماق حدود  2متر به بايتر)،
اسوواس واً هیچگونه رابطه مشووخ و معنیداری بین این شوواخ و
عمق آب وجود ندارد .در مجمود بر اسووام نتایج حاصووله میتوان
عنوان کرد کوه بهترین طول موجهوای قوابول اسوووتفواده جهوت برآورد
عمق آب در تصاویر  Landsat-OLIبر اسام ضری همبستگی به
ترتیو عبوارتانود از بوانودهوای قرمز و سوووبز و سوووایر طولموجهوا از
ضووری همبسووتگی نسووبتاً پایینی جهت برآورد عمق آب برخوردار
هستند.
يزم بوه کر اسوووت در انتخواب بهترین ترکیو هوای بوانودی جهوت
برآورد عمق نمیتوان تنها به وجود ضورای همبسوتگی باي اعتماد و
اکتفا کرد .زیرا لزوماً اسوتفاده از باندها و مؤلفههای اصولی با ضوری
همبسوووتگی بواي در برآورد عمق آب نمیتوانود بوه ارائوه یوک رابطوه
رگرسویونی بهینه منتج شوود .رابطه رگرسویونی بهینه شوامل رابطهای
اسوت که ضومن دارا بودن بايترین ضورای همبسوتگی ،حداقل مقدار
خطای اسووتاندارد را نیز حاصوول گردد .به همین دلیل جهت یافتن
بهترین ترکیو بوانودی و اطالعواتی برای برآورد منواسووو عمق آب،
انواد ترکیبات مختلف با توجه به ضوورای همبسووتگی بین باندها و
مقادیر عمق آب مشواهداتی ،در کنار مقادیر خطای اسوتاندارد مورد
راسوووتی آزموایی قرار گرفوت .این ترکیبوات و مودلهوا بوا اسوووتفواده از
روش رگرسووویون گوام بوه گوام یوا هموان Regression-Stepwise
انتخواب گردیودهانود .در این روش بهترین ترکیبوات ممکن جهوت
برآورد متغیر وابسووته با توجه به ضوورای همبسووتگی و همچنین
مقودار خطای اسوووتاندارد تعیین میگردد .معادله  3نشوووان دهنده
بهینهترین رابطه رگرسوویونی جهت برآورد عمق آب با اسووتفاده از
روش شرح داده شده است.
در شوکل  6نمودار پراکندگی بین مقادیر عمق آب برآورد شوده در
مقابل عمق مشوواهداتی (نمونههای آموزشووی) با اسووتفاده از رابطه
رگرسوونی برازش داده شوده (رابطه شوماره  )3نشوان داده شوده اسوت.
بر اسوام نتایج بدسوت آمده ،رابطه شوماره  3برازش داده شوده ،در
کنوار ضووورایو همبسوووتگی بوايیی کوه دارد ( ،)R2=0.964مقودار
 RMSEآن نیز بسویار مناسو و در حدود  0/38متر به دسوت آمده

شكل  -6نمودار پراکندگی مقادیر عمق آب مشاهداتی در مقابل عمق
آب برآورد شده با استفاده از تصاویر  Landsat-OLIبر اساس رابطه
رگرسيونی شماره 3
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پس از اجرای مدل رگرسوویونی برازش داده شووده بر روی باندهای
تصوویر  Landsat-OLIو اسوتخراج نقشوه عمقسونجی ،مقادیر عمق
به دسوت آمده از اجرای این رابطه رگرسویونی با نقاط کنترلی مورد
مقایسوه قرار گرفت .خاطرنشوان میگردد نقاط کنترلی مورد اشواره
که تعداد آنها  500عدد اسوت ،در فرآیند برازش روابط رگرسویونی
حضوور نداشوته و از آنها تنها برای ارزیابی نقشوه نهایی عمقسونجی
اسوتفاده شوده اسوت .بر اسوام ارزیابیهای صوورت گرفته ،ضوری
رگرسویونی بین نقاط کنترلی و مقادیر عمق برآورد شوده در حدود
 0/98برآورد گردیده اسووت و همچنین مقدار  RMSEحاصووله نیز
در حدود  40سووانتیمتر بوده اسووت .این مقدار  RMSEبس ویار به
مقدار  RMSEبه دسووت آمده در مرحله برازش رابطه رگرسوویونی
نزدیوک بوده و تنهوا در حودود  2سوووانتیمتر بوا آن اختالف دارد .از
طرفی دیگر مقدار شواخ میانگین درصود خطای مطلق ()MAPE
نیز در حدود  7/7درصود به دسوت آمده اسوت که نشوان دهنده دقت
تقریبی  92درصودی مدل برازش شوده در برآورد عمق آب اسوت .در
جدول  1تحلیل واریانس رابطه رگرسویونی برازش داده شوده نشوان
داده شده است.

کریمی و همکاران /استخراج نقشه بسیمتری سواحل دریای خزر با استفاده از دادههای ماهوارهای

کنترلی مشوواهداتی نشووان داده شووده اسووت .همانطور که در این
شووکل نمایان اسووت ،توزیع مکانی مشووخ و معناداری از میزان
اختالف عمق برآورد شووده در سووط منطقه مورد مطالعه مشوواهده
نمیگردد و مقوادیر اختالف عمق در بخشهوای مختلف سووواحول
پراکنده شده است .اگرچه در برخی مناطق تجمع مقادیر با اختالف
زیاد یا اختالف کم مشوواهده میگردد که دلیل این تجمع میتواند
به کدورت نسووبتاً بايتر آب در برخی مناطق در مقایسووه با سووایر
منواطق اطراف مربوط بواشووود ،اموا در مجمود اختالف اعمواق برآورد
شووده از توزیع نسووبی همگنی در سووط منطقه برخوردار اسووت و
الگوی مکانی مشووخصووی در آن مشوواهده نمیگردد .در شووکل 11
نقشووه نهایی عمق آب که بر اسووام مدل رگرسویونی توسووعه داده
شده به دست آمده است نشان داده شده است.

شكل  -7نمودار پراکندگی مقادیر عمق آب مشاهداتی در محدوده نقاط
کنترلی ( 500نقطه) در مقابل عمق آب برآورد شده با استفاده از تصاویر
 Landsat-OLIو رابطه رگرسيونی شماره 3
جدول  -1جدول تحليل واریانس مربوط به رابطه رگرسيونی برازش داده
شده جهت برآورد عمق آب
سطح

منشأ

مجموع

درجه

ميانگين

تغييرات

مربعات

آزادی

مربعات

Fstatistics

معنیداری

رگرسيون

9350

8

1168/8

9566

0/000

خطا

261

2137

0/122

---

---

کل

9611

2145

---

---

---

شكل  -8هيستوگرا اختالف عمق برآورد شده در محدوده نقاط
کنترلی ( 500نقطه) با استفاده از تصاویر  Landsat-OLIو رابطه
رگرسيونی شماره 3
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جهت تحلیل بهتر میزان دقت نتایج به دسوووت آمده ،هیسوووتوگرام
مربوط به اختالف بین مقادیر عمق مشواهداتی و مقادیر برآورد شده
در شوکل  8نشوان داده شوده اسوت .همانطور که در این شوکل نیز
نمایان اسوت ،اختالف بین مقادیر مشواهداتی و برآورد شوده عمدتاً
در بازه  -0/9الی  +1متر متغیر اسووت که بیشووترین فراوانی در حد
فاصوول بین  -0/1الی  +0/3متر مشوواهده میگردد .بر این اسووام
میانگین اختالف بین مقادیر مشووواهداتی و برآورد شوووده در حدود
صفر به دست آمده است.
همچنین جهت بررسووی هرگونه خطای سوویسووتماتیک و ارزیابی
رابطوه بین میزان خطوا بوا عمق آب ،در شوووکول  9رابطوه بین مقودار
اختالف بین مقوادیر مشووواهوداتی و برآورد شوووده بوا خود عمق آب
ترسویم گردیده اسوت .بر اسوام این نمودار میتوان عنوان کرد که
اگرچه رابطه بسوویار ضووعیفی بین عمق آب و مقدار خطای برآورد
عمق آب مشووواهوده میگردد ،اموا این رونود بوه هیچ عنوان معنوادار
نیسووت و نمیتوان عنوان کرد که با افزایش عمق آب مقدار خطای
برآورد شوووده نیز افزایش مییوابود .از طرفی دیگر از اعمواق  2الی 4
متر بیشوووترین مقوادیر مطلق خطوا در بین این دادههوا مشووواهوده
میگردد .دلیول این موضوووود نیز میتوانود کودورت بوايتر آب در این
اعماق در مقایسه با اعماق بايتر باشد .در مجمود با توجه به شرایط
منطقوه مورد مطوالعوه ،همواننود امواج سوووط آب و بخصووووص گول
آلودگی و کدورت بسویار بیشوتر آب دریا در مقایسوه با مخازن و یا
دریاچههای با جریانات آبی کمتر ،آمارههای به دسوت آمده حکایت
از دقت قابل قبول مدل رگرسویونی برازش شوده در برآورد عمق آب
دارد .در شوکل  10نقشوه مکانی اختالف مقادیر محاسوباتی در نقاط

شكل  -9نمودار پراکندگی بين اختالف عمق برآورد شده با مقدار عمق

خواطر نشوووان میگردد کوه از جملوه عوامول توأثیرگزار برروی میزان
دقت تصووواویر ماهوارهای در برآورد عمق آب ،نوسوووانات تاز آب به
دلیل جزر و مد دریا است .اما دریای خزر برخالف بسیاری از دریاها
و سواحل اقیانومها از کمترین نوسانات تراز آب به دلیل جزر و مد
برخوردار اسوت .بطوریکه دامنه نوسوانات تراز آن بر اثر جزر و مد از
 2الی حداکعر  12سوانتیمتر در نواحی مختلف متغیر اسوت .این در
حالی اسووت که به طور معال دامنه نوسووانات خلیج فارم در طول
دورههای  6و  12سوواعته به حدود  2الی  4متر نیز میرسوود که با
8
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آب مشاهداتی
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تعداد نمونههای آموزشوی و کنترلی که از مناطق سواحلی برداشوت
گردیده است بسیار اندن بوده (به دلیل عدم امکان استفاده از قایق
در اعمواق پوایین) و بوه هیچ عنوان نمیتوان از آنهوا برای برآورد
مناسوو عمق آب در این مناطق اسووتفاده کرد .همچنین مطابق با
انتظار ،با فاصوله از سواحل ،به مقدار عمق آب به تدریج اضوافه شوده
اما در پارهای از موارد نوسووانات جزئی در توپوگرافی بسووتر دریا نیز
مشوواهده میگردد .نکته قابل توجه در این خصوووص ،عمق نسووبتاً
بوايی آب در داخول حوضوووچوههوای نیروگواه نکوا و همچنین بنودر
امیرآباد اسوت .به طوری که عمق آب در داخل حوضوچه نیروگاه نکا
در حدود  7متر و همچنین عمق حوضوووچه بندر امیرآباد در حدود
 5/5متر برآورد گردیده است.

مقادیر دریای خزر قابل مقایسووه نیسووت .در واقع برخی پهنههای
آبی همانند دریای بالتیک ،دریای سیاه ،دریای مدیترانه و همچنین
دریوای خزر دورههوای تشووودیود طبیعی کوه سوووازگواری نزدیکی بوا
نیروهوای جزر و مودی ،چوه روزانوه و چوه نیموهروزانوه ،نودارنود .از همین
رو واکنش شودیدی به این نیروها نشوان نمیدهند و در نتیجه ،جزر
و مد چندانی در سواحل این دریاها اتفاق نمیافتد و واکنش آنها به
این نیروها محدود و در حد سوانتیمتری اسوت .بنابراین با عنایت به
عدم وجود نوسووانات زیاد در تراز آب دریای خزر و ناچیز بودن این
نوسوانات ،از اثرات احتمالی جز و مد برروی عمق آب برآورد شوده از
طریق تصاویر ماهوارهای در تحقیق حاضر صرف نظر گردیده است.

 - 6نتيجه گيری

مشاهداتی در محدوده نقاط کنترلی ( 500نقطه)

شكل  -11نقشه عمقسنجی سواحل شهرستان نكا (مرداد  )1399با
استفاده از تصاویر ماهواره Landsat-OLI

بر اسوام نقشوه عمق آب اسوتخراج شوده ،حداقل و حداکعر اعماق به
دسوت آمده به ترتی برابر با صوفر و  11متر بوده اسوت که میانگین
عمق کل منطقوه مورد مطوالعوه برابر با  7/4متر بوده اسوووت .يزم به
کر اسوت مقادیر برآورد شوده در اعماق کمتر از  2متر (و بخصووص
در اعمواق کمتر از  1متر) از اعتبوار چنودانی برخوردار نیسوووت .زیرا
9
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شكل  -10نقشه پراکندگی اختالف عمق برآورد شده با مقدار عمق آب
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هدف از انجام تحقیق حاضر ،استفاده از تصاویر ماهوارهای در برآورد
نقشوههای عمقسونجی سوواحل دریای خزر اسوت .بدین منظور از
تصویر ماهواره  Landsat-OLIکه جزو رایجترین تصاویر ماهوارهای
در مطالعات مختلف سونجش از دوری محسووب میگردد اسوتفاده
شد .در همین راستا اقدام به تهیه مجموعاً  2700نقطه عمقسنجی
در سووواحل شووهرسووتان نکا (محدوده نیروگاه نکا تا بندر امیرآباد)
گردیود کوه حودود  2200نقطوه بوهعنوان نقواط آموزشوووی و همچنین
 500نقطوه نیز بوهعنوان نقواط کنترلی مورد اسوووتفواده قرار گرفوت.
جهت برآورد عمق آب با اسوتفاده از تصوویر ماهوارهای یاد شوده ،از
روابط رگرسیونی خطی چند متغیره استفاده گردید .بدین منظور از
باندها و شواخ های طیفی به عنوان متغیرهای اصولی برای برآورد
عمق آب اسووتفاده گردید و جهت تعیین بهترین مدل رگرسوویونی
نیز از روش رگرسویونی گام به گام اسوتفاده شود و در نهایت نقشوه
اسوتخراج شوده از این روابط با دادههای کنترلی مورد راسوتی آزمایی
قرار گرفت.
بر اسوام نتایج بدسوت آمده ،ضوری رگرسویونی بین نقاط کنترلی و
مقادیر عمق برآورد شووده بر اسووام رابطه رگرسوویونی برازش داده
شوده در حدود  0/98بدسوت آمده اسوت و همچنین مقدار RMSE
حاصوله نیز در حدود  40سوانتیمتر بوده اسوت .از طرفی دیگر مقدار
شواخ میانگین درصود خطای مطلق ( )MAPEنیز در حدود 7/7
درصوود به دسووت آمده اسووت که نشووان دهنده دقت تقریبی 92
درصودی مدل برازش شوده در برآورد عمق آب اسوت .بنابراین نتایج
حاصله نشان دهنده دقت قابل قبول روش مورد استفاده و همچنین
تصویر ماهوارهای بکارگرفته شده در برآورد عمق آب منطقه ساحلی
مورد مطالعه است.
اگرچه میزان خطای  7/7درصوودی در برآورد عمق آب بسوویار قابل
قبول مینماید ،اما باید توجه داشوت که عوامل مختلفی میتواند در
برآورد میزان دقت نقشووههای عمقسوونجی با اسووتفاده از تصوواویر
ماهوارهای تأثیرگذار باشوود .از جمله موضوووعاتی که میتواند تأثیر

کریمی و همکاران /استخراج نقشه بسیمتری سواحل دریای خزر با استفاده از دادههای ماهوارهای

بهرهبرداری بهتر از تصواویر ماهوارهای در برآورد عمق آب يزم اسوت
تا شووورایط نرمالتری از منظر کدورت آب و همچنین فاصوووله بین
تصویربرداری تا برداشت مطالعات میدانی مدنظر قرار گیرد.

قابلتوجهی بر روی نتایج عمقسونجی داشوته باشود تغییرات کدورت
آب اسوت .در واقع بر اسوام بررسویهای انجام شوده ،مشوخ گردید
کوه بوه دلیول جریوانوات دریوایی کوه در بخشهوای مختلف دریوای خزر
اتفواق میافتود ،تغییرات بسووویوار شووودیودی در میزان کودورت آب
بهخصووص در مناطق سواحلی و کمعمق بهصوورت سواعتی و روزانه
در جریان اسوت .بهطوری که همانطور که در شوکل  11نیز نشوان
داده شوده اسوت ،تنها در مدت  6روز ،تغییرات بسویار زیادی از منظر
میزان کدورت در بخشهای جنوبی و جنوب شوورقی دریای خزر و
بخصووص سوواحل اسوتان مازندران مشواهده میگردد .این تغییرات
کدورت کامالً معاديت رگرسویونی که قبالً برازش داده شده است را
بیاعتبوار مینموایود و همین موضوووود منجر بوه خطوای بواي در مقودار
عمق آب برآورد شده میگردد.

 - 5تشكر و قدردانی
تحقیق حاضوور با حمایت مالی و معنوی مؤسووسووه تحقیقات آب در
قال طرح پژوهشوی با کد  WE-RIC6-1399-Bصوورت پذیرفته
اسوووت که بدینوسووویله از همه مدیران و عزیزانی که ما را در انجام
هرچوه بهتر این تحقیق یواری نمودنود تشوووکر و قودردانی میگردد.
همچنین از کوارشووونواسوووان مرکز ملی مطوالعوات دریوای خزر جهوت
فراهم نمودن امکوانوات يزم جهوت انجوام مطوالعوات میودانی برای
برداشت نقاط عمقسنجی صمیمانه تشکر میگردد.
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