مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال پنجم ،شماره دهم ،بهار  ،۵931صفحه ۶3ـ۸۴

بررسی قابلیت دادههای سنجندۀ لندست بهمنظور بررسی تغییرات پوشش اراضی
(مطالعۀ موردی :تاالب بینالمللی هامون)
مجتبی شاکریاری ،*1امیرهوشنگ احسانی ،2تورج نصرآبادی ،3پیمان

محمودی4

تاریخ دریافت۵931/1۵/11 :

تاریخ پذیرش۵931/19/2۴ :

مدیریت منابع طبیعی نیازمند اطالعات صحیح و بهروز است .بنابراین ،پایش روند تغییرات میتواند به مدیریت بهینهه منهابع طبیعهی و
شناخت دقیق تغییهرات منهابع کمه

برریهی بنمایهد .در ایهن مااععهه بها اسهت اد از داد ههای رقهومی سهنجند های )، MSS(1977

) ETM+(2002) ،TM(1988و ) OLI(2014تغییرات تاالبهامون و پوشش اراضهی اطهرا

دور  33سهاعه -2114

آن طهی یه

 )1711با است اد از روش مقایسه پس از طبقهبندی  )Post Classificationبررسی و نقشۀ پوشش اراضی سال  2121بها اسهت اد از
زنجیر مارکو

پیشبینی شد .تعین نقشههای پوشش اراضی پس از انجام مراحل پیشپردازش و پردازش تصاویر مهاهوار ای ،تعیهین

نمونههای تعلیمی و ارزیابی دقت نقشهها با است اد از ضریب کاپا و صحت کلی صورت یرفت .نتایج روند تغییرات تاالب و پوشهش
اراضی اطرا

آن در  33سال  )1711-2114طی سه دور نشان داد که دردور اول و دوم تغییرات تاالب بهصورت من ی بود ،وعی در

دور سوم تغییرات دارای ی

شیب مثبت در جهت احیا شدن تاالب پیش رفته است .همچنین نتایج نشان داد که در طهول کهل دور ،

روند تغییرات تاالب در جهت تخریب آن بود است .تغییرات پوشش اراضی به این صورت بود که سه کهال
اراضی شور کاهش مساحت داشته و تنها کال

پوشش ییاهی افرایش داشت .با توجه به نتایج این تحقیق مشخص میشود که از ایهن

اعگو برای سایر مااععات با هد

پایش تغییرات پوشش زمین در مناطق خش

کلمات کلیدی :داد های عندست ،پوشش اراضی ،تاالب هامون ،زنجیر مارکو .
 .1کارشنا

نیهرار ،اراضهی بهایر و

ارشد علوم محیط زیست ،دانشگا تهرانEmail: mshakeryari@yahoo.com /

 .2دانشیار دانشکد محیط زیست ،دانشگا تهران
 .3استادیار دانشکد محیط زیست ،دانشگا تهران
 .4استادیار اقلیمشناسی دانشکد جغرافیا و برنامهریری محیای ،دانشگا سیستان و بلوچستان

و بیابانی است اد کرد.
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مااععه میتوان بهعنوان ی
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 2111میالدی ساح دریاچه مورد بررسی قرار یرفته و نوسهانات

مقدمه
ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی فرایندی است که منجهر بهه

ساح آب در دور های زمهانی ارزیهابی و نتیجههییهری شهد کهه

ایجهاد در صهحیحی از نحههو تعامهل انسههان و محهیط زیسههت

بیشترین تغییرات ساح آب دریاچهه در جنهوب شهر و سهاحل

زیسهتی و بههخصهو

شرقی دریاچه رخ داد است .ایهن کهاهش سهاح 23 ،درصهد از

تاالبها اهمیت بیشتری دارد المبهین .)2112 ،1بهر ایهن اسها

ساح دریاچه در طول دور مورد مااععه کاسته اسهت .فالحتکهار

میشود .این مسئله دربار مناطق حسا

پایش روند تغییرات تاالبها و اراضی پیرامونی آنها میتواند در

و همکاران  )2117به بررسی توانهایی مهدل CA-MARKOV

مدیریت این اکوسیسهتمهای ارزشهمند م یهد باشهد اوزسهمی و

در پیشبینی تغییرات پوشش اراضی شهر اص هان پرداختند .نتایج

بههارور .)2112 ،2در رونههد تغییههر و شههناخت سههیر تحههوالت

این مااععه نشان داد در صهورت ثابهت مانهدن فراینهدهای تغییهر

حدی در پیشبینی از وضعیت آیند آنها در صورت ادامۀ رونهد

درصد بهه پیشبینهی تغییهرات در  24سهال آینهد سهال )1414

کنونی م ید باشد .است اد از فنون دورسنجی یکی از مهمتهرین و

میپردازد .زبردست و جع هری  )2111بههمنظور ارزیهابی رونهد

دقیقترین ابرارهای انجام این پایشهاست .روشهای سهنجش از

تغییرات تاالب انرعی و ارارۀ را حل مهدیریتی از فهن سهنجش از

دور در مقایسه با روشهای دیگر توعید اطالعات مرایای بسیاری

دور است اد کردند .بهرای ایهن منظهور ابتهدا تصهاویر مهاهوار ای

ازجمله رقومی بودن ،ارارۀ اطالعات بهنگهام ،فهراهم آوردن دیهد

مربههوب بههه دور هههای زمههانی مههورد نظههر تهیههه و ت سههیر شههد و

همهجانبه ،است اد از قسمتهای مختلف طیهف اعکترومغنهاطیس

نقشهسازی از این تاالب صورت یرفت و با مقایسۀ آنهها رونهد

برای ثبت خصوصیات پدیهد هها ،پوشهشههای تکهراری ،هرینهۀ

تغییرات استخراج شد .یافتههای این تحقیهق نشهان مهیدههد کهه

پههایین ،سههرعت انتقههال و تنههود اشههکال داد ههها از ارزش زیهادی

تاالب انرعی طی دور  11ساعه ،دچار تخریهب شهد و تغییهرات

برخوردارنههد فیضههیزاد و همکههاران .)2111 ،آنههاعیر زنجیههر

پدید های مرتبط با آن مانند پوشهش ییهاهی و مسهاحت بخهش

ابراری مناسب جههت مهدلسهازی تغییهرات کهاربری و

آبگیر تهاالب بهه سهمت افهرایش تغشیههیرایهی اسهت .رفیعهی و

پوشش اراضی است و زمانی کاربرد دارد که تغییرات موجهود در

همکاران  )2111به بررسی تغییرات زیستمحیای تاالب نیریهر

اکوسیستمها بهطور عام و تاالبهها بههطور خها

مارکو

چشماندازها به راحتی قابل توصیف نباشند .زنجیر مارکو

ی

سری از مقادیر تصادفی است که احتمال آنهها در فاصهلۀ زمهانی
داد شد به مقدار اعداد در زمهان یششهته وابسهته اسهت فهان و
همکاران .)2111 ،3در دهههای اخیر ،است اد از فهن دورسههنجی
بهمنظور پهایش تغییرات مورد توجهه قهرار یرفتههه و تحقیقههات
متعهددی در ایههن زمینهه در ایهران و جههان انجهام شهد اسهت.

رسوعی و همکاران  )2113پژوهشی با عنوان پهایش نوسهانهای
سنجند ای و چندزمانی انجام دادند .در این مااععه بها اسهت اد از
تصاویر ماهوار عندست و مودیس و  IRS4بین سالهای  1742تا

پرداختند و بهمنظور یافتن مقدار و علت تغییهرات بهوقودپیوسهته
در این تاالب در فاصلۀ سالههای  1773تها  2117از روشههای
سنجش از دور در پردازش تصاویر  TMماهوار عندست است اد
کردند .حیدریان و همکاران  )2114با تل یق تکنی های سنجش
از دور و  GIS1و LCM 2بهها اسههت اد از زنجیههر مههارکو

بههه

مدلسازی توسعۀ شهری کالن شههر تههران پرداختنهد و بهه ایهن
نتیجه رسیدند که بیشترین افرایش مساحت در مناطق ساختهشهد
رخ داد و باعث نابودی و به قهقرا رفتن زمینهای کشهاورزی در
مرزهای بالفصل شهری شهد اسهت .کریمهی و کمکهی )2111
پژوهشی با عنوان پایش ،ارزیابی و پیشبینی روند تغییرات مکانی

1. Lambin
2. Ozesmi and Bauer
3. Fan
4. Indian Remote Sensing

کاربری اراضهی /پوشهش زمهین بها اسهت اد از مهدل زنجیرههای
5. Geographic Information Sistem
6. Land Change Modeller
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ساح آب دریاچه ارومیه بها پهردازش تصهاویر مهاهوار ای چنهد

واقع در استان فار

با است اد از تصاویر چندزمانۀ سنجد TM
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 ،میتوانهد تها

پوشش اراضی در مناقه ،مهدل فهو بها اعتبهاری در حهدود 11

بررسي قابليت دادههای سنجندۀ لندست بهمنظور بررسي تغييرات...

مارکو

19

در دشت بساا خراسان جنوبی انجام دادند و بهه ایهن

غرب و شمال است .باکانی و همکاران  )2112به مهدلسهازی و

نتیجه رسیدند کهه رونهد کهاربری بها طبقهۀ مرتعهی در کهل دور

تحلیل تغییرات پوشش راضی در منهاطق پهاییندسهت نکوالنهدیا

بهصورت کاهشی و تبدیل به طبقۀ بایر و سهایر کاربریهها بهود

واقع در تاالب پانتانال در برزیل پرداختند و به این نتیجه رسیدند

است که بیانگر روند کلی تخریب در مناقهه از طریهق جهایگرین

که در طی ی

دور  23سهاعه ،اراضهی جنگلهی و آب کهاهش و

شدن مراتع توسط سایر کاربریها چون اراضهی فاقهد پوشهش و

اراضی مرتعی و اراضی بایر افرایش داشهته اسهت .بها ایهن رونهد

اراضی شور است .در مااععۀ دیگر کهه توسهط اوپیهامی)2113 1

کاهش  2/4درصدی را برای سهال  2141پیشبینهی کردنهد .ایهن

صورت یرفت با است اد از تصاویر مهاهوار عندسههت Landsat

تحقیق تالش دارد پویایی سرزمین هامون و اراضی اطهرا

آن را

در دو زمان  1712و  2111و نیر با اسهت اد از مهدل سههلولهای

با است اد از داد های عندست مورد ارزیابی قرار دههد ،سهسس بها

بهه بررسهی تغییهرات کههاربری و پوشههش

بررسی روند طیشد در یششته و با توجه به شهرایط موجهود در

خودکهار -مهارکو

سرزمین مناقه ای در ایاعت کوآرا ) Kwaraآمریکها پرداخته شد
و از تصهاویر طبقهبندیشهد سههالهههای  1712و  2111بههرای
پیشبینی تغییر کاربری و پوشش سرزمین بهرای مهدت 11سههال
است اد شد .نتایج این تحقیق نشان داد که روند روبههرشهدی در
تعههداد و وسههعت عکههههای اراض هی سههاخته شههد بهههدعی هل اثههر
و همکاران  )2112به بررسی تغییهرات کهاربری اراضهی مناقهۀ
ح اظتشد عیسار پرداختند .نتایج نشاندهنهد حهداقل  1هکتهار
تخریب بود و در صورت روند بهر برداری بدون تغییر مدیریت،
مناقه حداقل  2/1هکتار تخریب زیستگا های حسا
داشت .استاورو

را خواهد

کوعیو  3و همکاران  )2113بهمنظور بررسی

تغییهر کهاربری اراضهی و پوشهش اراضهی در مناقهۀ سهاحلی از
قسمت جنوب غربی اپیرو

به نام پروزا واقهع در شهمال غهرب

یونان ،از تصاویر ماهوار ههای عندسهت  1مربهوب بهه سهالههای
 2111و  2117اسههت اد کردنههد .نتههایج طبقهبنههدی نشههاندهنههد
افرایش شهرنشینی و ساختوساز و بیشهترین تغییهر کهاربری در

مواد و روشها
مناقۀ مورد مااععه شامل تاالب هامون و اراضی اطرا

آن واقهع

در استان سیستان و بلوچستان در شر ایران است .این مناقه در
 21درجه و  37دقیقه تا  21درجه و  31دقیقۀ طول شهرقی و 31
درجه و  11دقیقه تا  31درجه و  32دقیقهۀ عهر

شهماعی قهرار

یرفته و ارت اد آن از ساح دریهای آزاد در بلنهدترین نقاهه171 ،
متر و در پایینترین نقاه  423متر اسهت .تهاالب ههامون بهه سهه
قسمت به نامهای هامون پوز  ،هامون صابوری و هامون هیرمند
قابل ت کی

بود که بهترتیب در شهمال شهر  ،شهمال و غهرب

سیستان واقعاند و منشأ اصهلی و منبهع تغشیهۀ ههامون ،رودخانهۀ
هیرمند واقع در افغانستان است پاپلی یردی و جالعی.)1771 ،
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محر های مت اوت اقتصادی و اجتماعی وجههود دارد.

انهویرون2

این مناقه ،به شبیهسازی تغییرات آن در آیند بسردازد.

بخههش کشههاورزی و مح هیط سههاحلی مناقههه اسههت .هههاعمی 4و
همکههاران  )2111بههه آشکارسههازی تغییههرات کههاربری /پوشههش
 2123با است اد از زنجیر مارکو

دست زدند و بهه ایهن نتیجهه

رسیدند که افرایش شهرنشینی همرا با توسعۀ اراضهی زراعهی و
همچنین افرایش در کاربری معادن و مناطق مسهکونی بهه سهمت
1. Opyami
2. Environ
3. Stavros Kolios
4. Halmy
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اراضی بیابان ساحلی شمال غرب مصر و پیشبینی آن برای سهال
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شکل ( :)۵موقعیت منطقه مورد مطالعه بر روی تصویر ماهوارۀ لندست  ETM+سال 2111

داد هههای مههاهوار ای ،تصههحیح هندسههی و اتمسهه ری ،طبقهبنههدی

روش تحقیق
مراحههل کلههی ایههن تحقیههق در شههکل  )2نشههان داد شههد اسههت.
همانطور که مشاهد میشود این مراحل بههترتیهب شهامل انتخهاب
نقشه زمین شناسی

 Markovپیشبینی میشود.
تصاویر Google

تصاویر ماهواره

و کاربری اراضی

earth

ای

ETM+
)(2002

TM
)(1988

MSS
()1977

طبقه بندی تصاویر

تصحیح هندسی و اتمسفری

پیش بینی تغییرات
(زنجیره مارکوف)

آشکارسازی تغییرات

شکل ( :)2فلوچارت روش تحقیق

در ایههن تحقیههق از تصههاویر مههاهوار ای عندسههت مربههوب بههه

بودند ،نیازی به این نود تصحیح نداشتند .بهرای انجهام تصهحیح

سنجند های  OLI,ETM+,TM,MSSکه مشخصات آن در جدول

اتمس ری بها اسهت اد از روش فلهش  )FLAASHبهرای از بهین

 )1دریافتشههههد از سههههایت زمههههینشناسههههی آمریکهههها

بردن اثرات جوی ازجمله بخار آب ،اکسهیژن و ازن اتمسه ری و

 )Earthexplorer.usgs.govآمد  ،نقشههای توپهویرافی 1/21111

متان انجام شد .در مرحلۀ بعد ،انتخاب نمونههای تعلیمهی مهورد

اخششد از سازمان نقشهبرداری و نهرمافرارههای سهنجش از دور

نیاز برای طبقهبندی کال های مختلف در مناقهه بها اسهت اد از

 Envi, Idrisiو نرمافرار سیستم اطالعات جغرافیهایی  Arc GISو

تصاویر رنگی کاذب صورت یرفت که بهمنظور سهاخت تصهویر

نههرمافههرار  Google earthو نههرمافههرار  Excelبهههمنظور ترسههیم

رنگی کاذب از شاخص فهاکتور بهینهه  )OIFاسهت اد شهد .ایهن

نمودارها و یرا ها است اد شد .با توجه به قرار داشتن مناقه در

شاخص بهترین ترکیبات سهباندی را بهترتیب میران اطالعاتشهان

کهردن تصهاویر شهد.

درجهبندی میکند .ترکیبهاتی کهه  OIFبررگتهری داشهته باشهند

دو حریم تصویر در ابتدا اقدام به موزاییه

سسس تصحیحات هندسی و اتمسه ری بهر روی تصهاویر اعمهال

اطالعات بیشتری دارند.

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.10.9.7

دادهها و ابزار مورد استفاده

یردید .تصحیح هندسی بهدعیل اینکه داد ها از قبل تصحیح شهد

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

OLI
)(2014

تصاویر ،توعید نقشههای تغییرات و در نهایهت بههوسهیلۀ مهدل CA-

13

بررسي قابليت دادههای سنجندۀ لندست بهمنظور بررسي تغييرات...
جدول ( :)۵مشخصات دادههای مورد استفاده از هر سنجنده ()Earthexplorer.usgs.gov
تعداد باند

سنجنده

4

MSS

1

TM

3

ETM+

7

OLI

شماره مسیر و ردیف

تاریخ تصویربرداری

ماهواره

127-33

1977/05/31
)1312/13/11

Landsat 4

111-33

1988/06/22
)1321/14/11

Landsat 5

111-33

2002/04/18
)1331/11/27

Landsat 7

111-33

2014/05/31
)1373/13/11

Landsat8

127-37
111-37
111-37
111-37

دقت نیاز دارد .به عهالو  ،ایهن روش بهه توزیعههای آمهاری داد هها

طبقهبندی تصاویر ماهوارهای

تهین2

طبقهبندی تصاویر ماهوار ای را میتهوان بههعنوان مههمتهرین بخهش

وابسته نبهود و نیهاز بهه متغیرههای آمهاری خاصهی نهدارد

ت سیر اطالعات ماهوار ای بههشهمار آورد زبیهری و مجهد.)2111 ،

همکاران .)2112 ،با توجه به وسعت محدود مااععهاتی و مسهاحت

بهمنظور طبقهبندی تصاویر از روش شبکۀ عصبی مصهنوعی آرتمه

هر کال

طی ی تعداد  1کال

و

عمد با است اد از شهاخص فهاکتور

عصبی مصنوعی ،ضهمن اینکهه از روشههای جدیهد در طبقهبنهدی

آب همان تاالب در نظهر یرفتهه شهد اسهت) ،پوشهش

تصههاویر مههاهوار ای هسههتند ،روشهههای مالههوبی بههرای طبقهبنههدی

اینجا کال

ییاهی ،نیرار ،اراضی شور و اراضهی بهایر توعیهد شهدند .جهدول )2

کاربری و پوشش اراضی بهشمار میآیند ،زیرا برای انهواد داد هها در

مشخصات مربوب به پوشش اراضی را نشان مهیدههد .همچنهین در

آمار یونایون قابل است اد اند یاهگهان 1و همکهاران.)1777 ،

این مااععهه از دو نهود نمونهۀ تعلیمهی شهامل نمونهۀ تعلیمهی اوعیهه

مریت عمد شبکههای شهبکههای عصهبی مصهنوعی در مقایسهه بها

بهههمنظور طبقهبنههدی) و نمونههۀ تعلیمههی آزمههون بهههمنظور ارزیههابی

دیگر روشها این است که تعداد داد های تعلیمی کمتری برای آنهاعیر

صحت طبقهبندی) است اد شد.

مقیا

جدول ( :)2مشخصات پوشش اراضیهامون
کد

کالس پوشش اراضی

ویژگی

1

آب

مناطق آبدار تاالب

2

پوشش ییاهی

مناطقی با درصد تاج پوشش ییاهی بیشتر از  21درصد

3

نیرار

اراضی که با پوشش ییاهی بیش از  21درصد بهوسیله تاالب آبگیری شد اند.

4

اراضی بایر

اراضی دارای پوشش ییاهی کمتر از  21درصد که به شکل خا یا زمین برهنه هستند.

1

اراضی شور

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

فازی در محهیط نهرمافهرار  IDRISI Selvaاسهت اد شهد .شهبکههای

بهینه انتخاب شد .در نهایت نقشۀ پوشش اراضی در  1طبقهۀ آب در

اراضی که در قشر ساحی آنها مقادیر متنابهی از نم های محلول جمع شد و عمدتا مساح و زهکشی طبیعی آنها
بسیار ضعیف و ساح آب زیرزمینی در آنها باالست و نیر  ECبیشتر از  4dSmدارند.

صحت طبقهبندی
الزمۀ است اد از هر نود نقشهه ،آیهاهی از درسهتی و صهحت آن
است .بعد از طبقهبندی تصاویر ماهوار ای صحت نقشۀ توعیدشد
با است اد از نقاطی که در روند طبقهبندی دخاعت داد نشهد انهد
نقاب آزمون) و با است اد از نقههاطی که از تصهاویر یویل ارث

همین منظور برای ارزیابی صحت تعداد هرار نقاهه بههکهار بهرد
شد .این نقاب بهمنظور صهحتسهنجی نقشهههای توعیهدی مهورد
است اد شد .جهدول  )3تعهداد نقهاب اسهت اد شهد در ارزیهابی
صحت و طبقهبندی را نشان میدهد.
2. Tien

1. Gahegan

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.10.9.7

بهدست آمدند ،اقدام به ارزیابی صحت تصاویر طبقهبندی شد .به
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جدول ( :)9نقاط مورد استفاده در ارزیابی صحت و طبقهبندی
کالس پوشش اراضی

نقاط مورد استفاده در طبقهبندی (نقاط تعلیمی)

نقاط مورد استفاده در ارزیابی صحت (نقاط آزمون)

آب

211

231

پوشش ییاهی

211

111

نیرار

121

143

اراضی شور

131

111

اراضی بایر

311

232

مجمود

1111

1111

پیشبینی نقشههای پوشش اراضی

حاعت احیا در سال  2114به چه شکل خواهد شد؟ در نهایهت از

در این تحقیهق ،بههمنظور پیشبینهی تغییهرات در آینهد از مهدل

نقشههههای سههالهای  1733و  2114بههرای توعیههد نقشههۀ پوشههش

زنجیر مارکو

و فیلتر  CAبهر یرفته شد .ایهن مهدل ،تل یقهی

نامید میشود .زنجیر مارکو

کاربردههای یسهترد ای در مهدل

کردن تغییرات کاربری و پوشهش اراضهی و پیشبینهی آن دارنهد
احمههدی .)2117 ،روش  CA-Markovبههر اسهها

تحلیلهههای

میپردازد .از مرایای این روش ،است اد از روش مجاورت فضایی
و به عالو از دانش توزیع فضایی احتماعی به تحلیل زنجیر ههای
مارکو

و در نهایت پیشبینهی رونهد تغییهرات کهاربری اراضهی

میپردازد شیرکالیی .)2113 ،در این مدل احتمال تغییهر از یه
طبقه پوشش اراضهی بهه طبقهۀ دیگهر در جهدوعی تحهت عنهوان
ماتریس انتقال محاسبه میشود .سسس با توجه به ایهن مهاتریس و
فاصلۀ زمانی مورد نظر نقشۀ پوشش اراضی سالههای آتهی قابهل
پیشبینی خواهد بود .در این مدل ابتدا از نقشهۀ پوشهش اراضهی
سالهای  1733و  2112بهمنظور پیشبینی نقشۀ پوشهش اراضهی
سههال  2114اسههت اد ش هد ،امهها بهههدعیههل اینکههه در سههال 2112
خشکساعی شدیدی در مناقه ات ها افتهاد  ،نمیتهوان از تصهویر
سال  2112بهعنوان تصویر پایه برای پیشبینی سال  2114است اد

بررسی وضعیت خشکسالی منطقه
وضعیت خشکساعی مناقه بر اسا

شاخص SPI1بررسی شهد.

بدین منظور پس از استخراج داد ها در مقیا

سهاالنه طهی دور

آماری  33ساعه ،آزمون همگنی داد ههای بارنهدیی انجهام شهد و
پس از اطمینان از همگنی داد ها در ایستگا زابل ،سری زمانی در
مقیا

سهاالنه تشهکیل شهد .ماهابق بها شهکل  )3در دور اول

مااععاتی از سال  1711تها  1733تعهداد سهالهای خشکسهاعی و
ترساعی با هم برابر است و ایهن موضهود نشهان مهیدههد کهه در
مناقه از نظر پدید خشکساعی ات ها خاصهی رخ نهداد  ،امها در
دور دوم از سالهای  1733تها  2112در مناقهه پدیهد ترسهاعی
ات ا افتاد  ،اما از 1777ه 2114شاهد خشکساعی هسهتیم کهه بها
تصویر سال  2112ماابقت دارد و ایهن موضهود یکهی از دالیهل
افت شدید آب تاالب در این سال است .در صورتی کهه در دور
سوم تعداد سالهای همرا با خشکساعی بیش از ترساعی اسهت و
در مجمود با خشکساعی خ یف روبهرو بود ایم.

صورتی که تصویر سال  2112را بهعنوان تصویر مبنهای تغییهرات
کنیم ،ایر وضعیت خشکساعی با همان رونهد کهه در سهال

 2112بود تا سال  2114پیش میرفته ،پوشش اراضی مناقهه بهه
چه شکل خواهد شد؟  .2در صورتی کهه تصهویر سهال  1733را
بهههعنوان تصههویرر مبنههای تغییههرات فههر

کنههیم ،رونههد احیههای

زیستمحیاهی مناقهه از حاعهت خشکسهاعی در سهال  2112بهه

1. Standard Percipitation Index

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.10.9.7

کرد .به همین دعیهل دو سهناریوی زیهر را دنبهال مهیکنهیم  .1در
فر

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

چندمعیار به پیشبینی روند تغییرات کهاربری و پوشهش اراضهی

اراضی سال  2121افق  )1414است اد شد.

1۵

بررسي قابليت دادههای سنجندۀ لندست بهمنظور بررسي تغييرات...
2
1
0

1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013

-1
-2
-3

شکل ( :)9نمودار روند خشکسالی اقلیمی (بارش) طی سالهای  ۵311تا  21۵۴بر اساس شاخص SPI

نتایج
با توجه به شاخص  OIFبهترین ترکیبهای باندی بهمنظور تهیهه
تصاویر کاذب ماابق با جهدول  )4بههدسهت آمدنهد .شهکل )4
تصاویر مربوب به بهترین ترکیب باندی را نشان میدهد.
جدول ( :)۴بهترین ترکیب باندی سنجندههای مختلف بر اساس شاخص OIF

مقدار شاخص

MSS

432

21/14

TM

141

71/31

ETM+

113

21/41

OLI

113

21/14

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.10.9.7

شکل ( :)۴بهترین ترکیب باندی تصاویر بر اساس شاخص

OIF

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

نوع سنجنده

تصویر رنگی کاذب

OIF
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جدول  )1صحت نقشههای توعیدی به روش شهبکۀ عصهبی

که بیانگر دقت باالی این نقشههاست .نقشههای پوشهش اراضهی

فازی را نشان میدهد .همانطور که نتهایج ایهن

فازی در طی  4دور بررسهی

مصنوعی آرتم

جدول نشان میدهند دقت این نقشهها از  37تا  72بهدست آمهد

بهدستآمد از طریق روش آرتم
در شکل  )1آورد شد است.

جدول ( :)1ارزیابی صحت طبقهبندی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی آرتمپ فازی
آرتمپ فازی

سنجنده
ضریب کاپا

صحت کل ()%

MSS

./72

71

TM

./71

72

ETM+

./37

71

OLI

./71

74

آشکارسازی تغییرات

سال  2114رسید است .در صهورتی کهه بیشهترین تغییهر مثبهت

 )Post Classificationانجام یرفت .این روش بهطور یسترد ای

ترتیب که مساحت آن از  11513در سال  1711به  31532درصهد

برای شناسایی تغییرات پوشهش زمهین و کهاربری اراضهی بههکار

در سال  2114رسید است .کمترین تغییر هم مربهوب بهه کهال

مورد بررسی در جدول  )2نشان داد شد است .همانطهور کهه
نتایج این جدول نشان میدهد بیشهترین تغییهر من هی مربهوب بهه
کال

نیرار با اختال

درصد  1513اسهت بهه ایهن صهورت کهه

مساحت آن از  7511درصهد در سهال  1711بهه  1543درصهد در

اراضی شور با اختال

درصد  2513است به این

درصد  1514میشود به این صورت که از

 2532در صد در سال  1711به  2541درصد در سال  2114رسید
است .همچنین کال

پوشش ییاهی رشد  2531درصد و کهال

تاالب با کاهش  1574درصدی در طول کل دور از سال  1711تا
 2114روبهرو بود است.

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.10.9.7

آشکارسازی تغییرات با است اد از روش مقایسه پس از طبقهبندی

مربوب به کال

میرود .مساحت و میران تغییرات پوشش اراضی طهی دور ههای

اراضی بایر با اختال

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

شکل ( :)1تصاویر طبقهبندی شده با روش شبکه عصبی مصنوعی آرتمپ فازی

11

بررسي قابليت دادههای سنجندۀ لندست بهمنظور بررسي تغييرات...
جدول ( :)۶مساحت طبقات پوشش اراضی طی سه دورۀ مورد بررسی
2112

21۵۴

۵311

۵3۸۸

کال

درصد

کیلومتر مربع

درصد

کیلومتر مربع

درصد

کیلومتر مربع

درصد

کیلومتر مربع

4/31

224/13

./21

37/22

2/13

322/11

2

272/32

پوشش گیاهی

11/11

1132/71

1/23

131/31

1/34

1143/11

11/41

121/12

تاالب (آب)

1/43

217/33

./13

3/22

4/22

211/31

7/11

1314/11

نیزار

31/32

13321/22

72/12

14112/31

17/14

11132/31

11/13

11711/41

اراضی بایر

2/41

347/31

1/72

232/24

2/12

374/41

2/32

344/32

اراضی شور

ه تار

2000000
1500000

1000000
500000
0
1988

2002

2014

1977

از شکل  )2میتوان چند نتیجۀ مهم استنباب کرد اعف .در سهال

بود است ه .اراضی بایر و اراضی شور ههم شهبیه بهه ههم تها سهال

 2112مناقه با خشکساعی روبهرو شد است بهطوریکهه رونهد سهه

 ،2112ی

رونهد تقریبهاً یکنواخهت دارنهد وعهی از  2112تها 2114

آب ،پوشش ییاهی و نیرار دچار افت شد است ب .افرایش

دارای ی

روند افرایشهی در مسهاحت خهود مهیباشهند .شهکل )1

کال

روند متعادل ،با تغییرات کمی روبههرو

بهصورت اختصاصهی رونهد تغییهرات در مسهاحت تهاالب را نشهان

مساحت پوشش ییاهی با ی

آب تاالب) تا سال  2112تغییر نوسهان کمهی

میدهد که در آن ،طی دور اول و دور دوم تاالب کاهش مسهاحت

داشته وعی از سهال  2112تها  ،2114افهرایش مسهاحت چشهمگیری

روند مثبت بود و مسهاحت

بود است ج .کال
داشته است د .کال

نیرار هم بهدعیل وابستگی به آب تا سال 2112

دچار افت شد  ،اما از  2112تا  2114بها افهرایش مسهاحت روبههرو

داشته اما در دور سوم تاالب دارای ی

آن افرایش یافته است .در کل روند تغییرات با توجه به شکسهتی کهه
در سال  2112ات ا افتاد  ،متأثر از آن بود است.

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

شکل ( :)۶روند تغییرات کالسهای پوشش اراضی در دورۀ مطالعاتی (۵311ـ)21۵۴

در د

10.51

1.28

7.84

11.45

شکل ( :)1نمودار مقایسه تغییر مساحت تاالب هامون طی سالهای  ۵311تا 21۵۴
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همانطور که در شکل  )3نشان داد شد  ،کاهش وسعت تهاالب

هم پدید های طبیعی مانند خشکساعی و هم فعاعیتههای انسهانی

بهویژ در ناحیۀ شماعی و جنوب غربی جایی که هامون صهابوری

نظیر احداث سد در باالدست رودخانه و مسارل سیاسهی ازجملهه

و هامون هیرمند واقع شد اند ،ات ا افتاد که میتوان دعیهل آن را

مسارل مربوب به حقابۀ مرزی ایران دانست.

شکل ( :)۸نقشۀ تغییرات تاالب طی کل دورۀ مطالعاتی ()۵311-21۵۴

الف .شبیهسازی پوشش اراضی سال  21۵۴با استفاده از مدل

 2114پیش رود ،پوشش اراضی مناقه ماابق بها شهکل  )7خواههد

CA- MARKOV

شد .اما بر اسا

سناریوی دوم ،درصورتی که تصویر سهال  1733را

نتایج تغییرات پوشش اراضی با است اد از دو سناریوی تعریهفشهد

بهههعنوان تصههویر مبنههای تغییههرات فههر

و با اسهت اد از مهاتریس تبهدیل وضهعیت دور اول 1733هه)2112

زیستمحیای مناقه از حاعت خشکساعی در سهال  2112بهه حاعهت

برای سال  2114که بهمنظور ارزیابی مدل  CA-Markovبا اسهت اد از

احیا در سال  2114ماابق با شکل  )11خواههد شهد .نتیجهۀ نههایی

نقشۀ پوشش اراضی موجود برای این سال صورت یرفته ،در جدول

شبیهسهازی پوشهش اراضهی سهال  2114در شهکلهای  )7و )11

 )3نشان داد شد است .این کار با است اد از روش تل یهق )Cross

نشان داد شد است.

در نرمافرار  IDRISIانجام شهد .طبهق سهناریوی اول در صهورتی کهه
تصویر سال  2112را بهعنوان تصویر مبنای تغییرات فر

کنیم ،ایهر

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.10.9.7

شکل ( :)3نقشۀ شبیهسازی و طبقهبندیشده سال  21۵۴بر اساس سناریوی اول

کنههیم ،رونههد احیههای
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مدلسازی و پیشبینی تغییرات بهوسیلۀ زنجیرۀ مارکوف

وضعیت خشکساعی با همان روند که در سهال  2112بهود تها سهال

11
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شکل ( :)۵1نقشۀ شبیهسازی و طبقهبندیشده سال  21۵۴بر اساس سناریوی دوم

جدول  )1میران دقت بین تصویر پیشبینهیشهد و تصهویر

جههدول  )3مقایسههۀ بههین مسههاحت پوشههش اراضههی بههین نقشههۀ

طبقهبندیشد را با توجه به ضریب کاپا نشان میدهد .با توجه به

شبیهسازیشد و نقشۀ طبقهبندیشد سهال  2114و شهکل )11

این جدول ،مدل با  12/31درصد صحت تصویر سال  2114را به

نمودار مقایسۀ آنها را نشان میدهد.

درستی شبیهسازی کرد است .در صورتی کهه شهرایط بهصهورت
سناریوی اول بر طبق پیشبینی زنجیر مارکو

بهه مهدل واقعهی

نردی تر بود .با توجه به ضریب کاپای سهناریوی دوم ،در نتیجهه
تصویری که بر پایۀ این سناریو شبیهسازیشد مورد قبول اسهت.

ضریب کاپا

سناریو

./۵۴

سناریوی اول

./1۶

سناریوی دوم

نتیجۀ مقایسۀ این دو تصویر در جدول  )1نشان داد شد است.
جدول ( :)۸مقایسۀ بین مساحت پوشش اراضی بین نقشۀ شبیهسازیشده و نقشۀ طبقهبندیشدۀ سال 21۵۴
تصویرشبیهسازیشده سال 21۵۴

تصویر طبقهبندیشده سال 21۵۴

کالس

4/31

224/13

7/12

1414/42

پوشش گیاهی

11/11

1132/71

1/11

1121/71

تاالب (آب)

1/43

217/33

4/11

224/11

نیزار

31/32

2231/22

22/31

7222/41

اراضی بایر

2/41

347/31

12/41

1317/72

اراضی شور

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.10.9.7

درصد

کیلومترمربع

درصد

کیلومترمربع
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جدول ( :)1مقایسۀ ضریب کاپای سناریوی اول و دوم
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شکل  -۵۵نمودار مقایسه مساحت شبیه سازی شده  2121و طبقهبندی شده 21۵۴

ب .پیشبینی تغییرات پوشش اراضی سال  2121با

درصههدی پوشههش ییههاهی و  ./31درصههدی نیههرار و کههاهش 12

استفاده از مدل CA-Markov

درصد از اراضی بایر انتظار میرود رونهد احیهای زیسهتمحیای

در اینجا با است اد از ماتریس مساحت انتقال یافتۀ بهدستآمد از
تحلیل زنجیر مارکو  ،تغییرات پوشش اراضهی بهرای دور 11
ساعۀ آیند یعنی سال  2121پیشبینی شد .طبق نتایج جهدول )7
در صورتی که تغییرات بر پایۀ این نتیجهییریها پهیش رود و در
از  11درصد در سال  2114به حدود  22درصهد در سهال 2121

پیشبینیشد با مقایسۀ نقشۀ پیشبینیشد سهال  2121و تصهویر
طبقهبندیشد سال  2114محاسبه شد که میران دقهت آن 33531
بهدست آمد که نشان از دقت قابل قبهول ایهن مهدل دارد .شهکل
 )13نقشۀ پیشبینیشد نهایی را توسهط مهدل  CA-Markovدر
سال  2121را نشان میدهد.

خواهههد رسههید در حههاعی کههه بهها توجههه بههه افههرایش تقریبههههاً 3
جدول ( :)3مقایسۀ مساحت پوشش اراضی زمین بین نقشه شبیهسازیشدۀ سال  2121و طبقهبندیشدۀ سال 21۵۴
پیشبینی تغییرات

تصویر شبیه سازی شده 2121

تصویر طبقهبندی سال 21۵۴

کالس

درصد

کیلومترمربع

درصد

کیلومترمربع

درصد

کیلومترمربع

2/72

412/44

1/12

1132/41

4/31

224/13

پوشش گیاهی

11/42

1224/13

21/73

3172/73

11/11

1132/71

تاالب (آب)

./31

111/11

2/24

322/7

1/43

217/33

نیزار

-12/32

-2334/31

21

7411/17

31/32

11321/22

اراضی بایر

1/31

-1717/1

3/11

141/32

2/41

347/31

اراضی شور
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صورت ادامۀ روند تغییرات به همین شکل ،مساحت کهال

آب

مناقههه ،رونههدی مثبههت باشههد .در نهایههت میههران دقههت نقشههۀ

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.10.9.7
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شکل ( :)۵2نمودار مقایسۀ مساحت شبیهسازیشدۀ  2121و طبقهبندیشدۀ 21۵۴

شکل  )12نقشۀ پیشبینیشد نهایی را توسط مدل  CA-Markovدر سال  2121را نشان میدهد.

دارای ی

بحث و نتیجهگیری

شیب مثبت بود و این رونهد تغییهرات در جههت احیها

طبقهبندی تصاویر ماهوار ای با هم مقایسه میشوند .بنابراین انجهام

کل دور  33ساعه از سال  1711تا  2114بهصورت من هی اسهت و

طبقهبندی صحیح تصاویر در ارره نتهایج آشکارسهازی تغییهرات بها

مقدار  13111هکتار از آب تاالب کاسته شد است .از دالیل عمد

اهمیت می باشد .در این مقاعه ابتدا با است اد از تصاویر مهاهوار ای

این کاهش میتوان به مواردی از قبیل قرار یرفتن تاالب ههامون در

عندست  OLI ,ETM+ ,TM ,MSSاز سهال  1711تها  2114طهی سهه

یکی از یرم و خش ترین اقلیمهای جهان با متوسهط بارنهدیی 13

دور  )2112-2114 ،1733-2112 ،1711-1733تغییرات پوشش

میلیمتر در سال نام برد که این کمبود بارش به همرا تبخیر شهدید

اراضی بها روش مقایسهه پهس از طبقهبنهدی ارزیهابی شهد .سهسس

و عمق کم دریاچه باعث از بین رفتن سریع آب مییردد .با توجهه

پیشبینی بهرای سهال  2121صهورت یرفهت .نتهایج آشکارسهازی

به این مقدار بارندیی و روند تغییهرات کاهشهی و من هی دور دوم

تغییههرات نشههان داد کههه در دور اول و دور دوم تغییههرات تههاالب
کال

آب) بهصورت من ی بود و سهاو آبگیهری تهاالب یه

روند کاهشی داشته ،اما در دور سوم تغییرات تاالب کهال

آب)

نتایج ایهن شهاخص اثباتکننهد خشکسهاعی در ایهن دور اسهت.
مهمترین دعیل میتواند احداث سدهای متعدد ازجمله سد کجکهی
و ارغنداب توسط افغانستان بر روی رودخانهه فهرات در سهالهای

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.10.9.7

در آشکارسازی تغییرات به روش مقایسه پس از طبقهبنهدی ،نتهایج

شدن تاالب است .در مجمود و بهصورت کلی تغییرات تهاالب در

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07
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اخیر باشد که سبب کاهش دبی ورودی به مرزهای ایهران و تهاالب

زبردست و همکاران  )2111روند تغییرات تاالب انرعی را در ی

یشته که حتی زمینهای کشاورزی مراتع مناقۀ دشت سیستان را با

دور  11ساعه بررسهی کردنهد و نتهایج آنهها نشهاندهند کهاهش

بحران جدی روبهرو ساخته است .مورد دیگر وزش بادهای شهدید

مساحت تاالب در ایهن دور زمهانی بهود اسهت .اصهغری زمهانی

بادهای  121روز سیستان است که بهویژ در

 )2113در ارزیابی 12ساعه از تغییرات مسهاحت دریاچهۀ ارمیهه از

تغییرات پوشش اراضهی

سال 1737ه 2111به این نتیجه رسیدند که این دریاچهه در حهدود

اطرا

تاالب نتایج بهدسهتآمد حهاکی از آن اسهت کهه ههر سهه

ی ه چهههارم از مسههاحت خههود را از دسههت داد اسههت .همچنههین

کال

نیرار ،اراضی بایر و اراضی شور کهاهش مسهاحت داشهته و

جع ری و همکهاران  )2112تغییهرات دریاچهۀ ارومیهه را در یه

و فراوان بهخصو

فصل یرم سال ات ا میافتد .درخصو

تنها کال

آن بهرای

و نتایج آنها هم باز کاهش نصف دریاچه را نشان داد .با توجه بهه

سال  2121افق  )1414از روش  CA-Markovاست اد شد .بهدین

این تغییرات و پیش بینی آن در سال های آتهی ،ایهن نتهایج را مهی

منظور ابتدا صحت مدل با تصویر طبقهبندیشد سال  2114مهورد

توان بهعنوان زیربنای مااععهات برنامههریهری سهرزمین بههویژ در

ارزیابی قرار یرفت که نتیجۀ آن صحت  33531درصدی ایهن مهدل

مناطق بااهمیت و حسا

تاالبی محسوب نمود .ایهن نهواحی بایهد

بود .سسس تغییهرات تهاالب و پوشهش اراضهی بهرای سهال 2121

مورد توجه بیشتری باشهند تها بتهوان بها آیهاهی بیشهتر نسهبت بهه

شبیهسازی شد که نتایج آن در صهورت ادامهۀ رونهد تغییهرات بهه

برنامهریری و مدیریت آنهها از نظهر صهنعتی ،تجهاری ،مسهکونی،

همین شکل) افرایش میهران  11درصهدی آب تهاالب و معهادل بها

جهانگردی و توریستی و بهخصو

زیسهتمحیاهی اقهدام کهرد.

 124323511هکتار خواهد بود .همچنین بر وسعت پوشش ییاهی،

نتههایج حاصههل ،عههروم سهههم احیههاء تههاالب و مههدیریت صههحیح و

نیرار و اراضهی شهور افهرود و در مقابهل از وسهعت اراضهی بهایر

سیاستیشاریهای مناسب را بها توجهه بهه نقهش کلیهدی تهاالب

کاسته خواهد شد .نتایج نشان میدهد که تاالب ههامون طهی دور

بهخصو

و بیابانی و ارتباب آن با سهایر مسهارل

 33ساعه دچار تخریب و کاهش مساحت شهد کهه ایهن نتهایج بها

و مشکالت مربوب به این مناطق را تأکید میکند.

بهمنظور پیشبینی تغییرات تاالب و پوشش اراضی اطرا

در مناطق خش

نتیجۀ برخی محققان ماابقت دارد و همسو میباشد .ازجمله اینکهه
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Abstract
Natural resource management is requires update and accurate information. Thus, monitor changes
would have help to optimal management of natural resources and accurate recognition of resource
changes. In this study, using digital data MSS (1977), TM (1988), ETM + (2002) and OLI (2014)
studied hamoun wetlands and land cover Its surrounding changes over a period of 38 years (20141977) using the comparative after classification method (post classification) and was predicted land
cover map for 2025. Land cover mapping was conducted after pre-processing and processing
satellite images, creation of training samples and assessing maps accurate was done by coefficient
kappa and overall accuracy. Results of wetland changes and its surrounding land cover showed that
wetland changes Has been negative in the first and second periods but, changes has been positive
and wetland moved forward to revive in the third period. Generally, during the whole period the
trend of wetland changes has been destruction. Land cover changes, canebrake, Barren lands classes
and Saline Soils reduced and only will increase vegetation class. This study also can be used as a
pattern for other studies to predict ecosystem changes in arid regions should be used.
Keywords: Landsat data, Land cover, Hamoun, Markov chain.
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