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  چكيده
رو اطالع از تغييرات آنها نقش  اين روند، از هاي اكولوژيكي به شمار مي ترين سرمايه هاي ملي و پناهگاههاي حيات وحش از مهم ، پاركها تاالب

ها و  اتخاذ برنامهدر اختيار داشتن اطالعات جديد از تغييرات آنها به يافتن علل تغيير و . گونه مناطق دارد اساسي در كيفيت مديريت اين
، در شوند شامل ميدر اين مقاله پارك ملي و پناهگاه حيات وحش بختگان در استان فارس كه تاالب نيريز را . كنند هاي الزم كمك مي سياست

ه ن محيط زيست بر اين باورند كااين تاالب امروزه كامالً خشك شده است و متخصص. شرق شهر شيراز، مورد تحقيق قرار گرفته است
به منظور يافتن مقدار . اند هاي اخير داليل اصلي اين مسئله هاي سيوند و مالصدرا و همچنين خشكسالي هاي انساني از جمله ساخت سد فعاليت

 تصاوير  تصوير و از بهترين روشهاي سنجش از دور در پردازش۲۰۰۹ تا ۱۹۹۸ سالهاي ةو علت تغييرات به وقوع پيوسته در اين تاالب در فاصل
TM ماهواره Landsatنتايج حاصل . استفاده شدبندي نظارت شده و الگوريتم حداكثر احتمال  بندي تصاوير، از روش طبقه در طبقه.  استفاده شد
همچنين پردازش . است درصد ۳۶/۹۲ درصد و ۶۷/۹۱ به ترتيب به ميزان ۲۰۰۹ و ۱۹۹۸بندي تصاوير در سالهاي   دقت كلي طبقهةدهند نشان

 ةترين تغييرات اين تاالب در باز  درصدي مساحت آب به عنوان مهم۵۲ درصدي مساحت نمك و كاهش ۱۲۹ افزايش ةن كنند بيا،اطالعات
رو ضرورت در نظر گرفتن تمامي  ، از ايناست بروز وگسترش بحران زيست محيطي در منطقه مبين اين تحقيق ةنتيج. اند زماني مورد مطالعه

  .اقتصادي و لحاظ كردن ديد كالن در نگرش به مسائل زيست محيطي ضروري استمالحظات اجتماعي، زيست محيطي و 
 

  كليد واژه
  اكثر احتمال، طبقه بندي حدTMتغييرات، تاالب نيريز استان فارس، تصاوير چند زمانه، سنجنده 

   سرآغاز
تـرين   ها و مناطق حفاظت شده بخشي از مهـم        ، پارك ۱ها تاالب
اين مناطق نـواحي امـن      . روند مار مي  زمين به ش   ةهاي كر  اكوسيستم

 ايـن در معـرض       وجـود  ، بـا  شـوند  محـسوب مـي   براي حيات وحش    
 وجـود آب    ة بـه واسـط    هـا  تـاالب . هاي متعـددي قـرار دارنـد       تهديد
آنهـا در  .  زمين از نظر زيستي هـستند ةهاي كر ترين اكوسيستم  متنوع

 ؛ آب دارنـد ةاند و نقـش مهمـي در چرخـ      سرتاسر زمين گسترده شده   
 موجـب  ، مـانع فرسـايش،    كننـد  اي را كنترل مـي     هاي منطقه  البسي

آنها همچنـين نـواحي     . شوند  آب و بازچرخش مواد مغذي مي      ةتصفي
 و بـه     محـسوب مـي شـوند      هاي خشكي و آبـي      بين محيط  ۲انتقالي

 و مبدل مـواد شـيميايي، زيـستي و ژنتيـك            ۳عنوان منابع، جاذب ها   
گونـه   اين. (Mitsch and Gosselink, 1993) دارندارزش فراواني 

  هـستند كـه جـذب      ديگـري نيـز   مناطق داراي كاركردهـاي متنـوع       
 تعـديل دمـا،   و ميكروكليمـا  تثبيـت  هـوا،  ةو تـصفي  هوا هاي آالينده

 صوتي و آلودگي ها، كاهش رواناب و خاك لغزش و كنترل فرسايش
زيـستي ايـن    محـيط  ترين كاركردهاي وحش از مهم حيات زيستگاه
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متأسفانه در طول قرن گذشته بسياري  .روند ار ميگونه مناطق به شم
درك  .انـد  اند يا رو بـه زوال و نـابودي نهـاده            خشك شده  ها تاالباز  

 منجر به انعقـاد كنوانـسيون رامـسر در سـال            ها تاالباهميت حياتي   
 ۱۳۶۴ بـالغ بـر      ۲۰۰۷تـا فوريـه سـال       .  شد ها تاالب در مورد    ۱۹۷۱

المللـي بـا وسـعتي در        ميت بين ي داراي اه  ها تاالبتاالب به عنوان    
.  اين كنوانسيون ثبت شـده انـد  فهرست ميليون هكتار در    ۱۳۹حدود  
اند كه خـصوصيات      كشور امضا كننده اين كنوانسيون تعهد داده       ۱۵۶

ي ثبـت شـده   هـا  تـاالب اكولوژيكي آنها را حفظ و همچنين وضعيت  
   .كننداي گزارش  خود را به صورت دوره
برداري بهينه از منابع طبيعي، از       بهرهزيست و    لزوم حفظ محيط  

بـه ايـن منظـور      . شـود   پايدار محسوب مي   ةهاي توسع  جمله ضرورت 
هاي طبيعي  چ كه از سرمايه   ها تاالبحفاظت و پايش دائمي تغييرات      
هـاي   شـوند، بـا هـدف اتخـاذ شـيوه          ملي هر كشوري محسوب مـي     

مديريتي مناسب و پيشگيري از ادامه روند عوامـل مخـرب ضـروري      
 بـا   هـا  تاالبها، مناطق حفاظت شده و همچنين        مديران پارك . است

ها مواجهند كه الزم است با اطالع دقيـق از           دامنه بسياري از تصميم   
پايش پوشـش   . ندكنوضع موجود و علل آن تصميم صحيح را اتخاذ          

و كاربري اراضي و پويايي سيماي سرزمين در مناطق حفاظت شـده            
  آنهـا، تأثيرشـان بـر طبيعـت،        نگي بـا هـدف درك چگـو       ها تاالبو  

 براي حفاظت از آنها در طـوالني مـدت          و هاي بازسازي و احيا    فرايند
ارزيابي روند تغييرات در منابع و شرايط اكولـوژيكي  .  مهم است بسيار

چنين منـاطقي، مـديران را در اتخـاذ تـصميمات مـورد نيـاز كمـك                
  .)Jones, et al., 2009; Wang, et al., 2009( كنند مي

ـ        هـا  تـاالب  پـايش تغييـرات   ةيكي از فنون نو و كارآمد در زمين
 وعةممجتوان با استفاده از    از طريق اين فن مي    . استسنجش از دور    

تصاوير چند زمانه و پردازش آنها با يكي از روشهاي مناسب موجـود             
سازي تغييرات مورد نظـر در       و با سرعت و دقت باال نسبت به آشكار        

توانند به آشكارسازي  هاي مشاهدات زميني مي دهدا. دكرمنطقه اقدام 
سنجش از دور همچنـين  . اي كمك كنند  در منطقه گسترده  ۴تغييرات

ها در بهبود كيفيـت شـناخت و اطـالع از وضـع              يكي از بهترين ابزار   
هـاي مـديريتي صـحيح در       اتخـاذ سياسـت    منظور به ها تاالبموجود  
جش از دور را در     هـاي سـن    اگرچه مديران محـصوالت داده    . آنهاست

زيـادي   هـاي  زمينـه  ولـي    كنند ميطيف محدودي از كاربرد استفاده      
هـاي مـشاهدات    هـاي عمليـاتي از ديگـر داده     اسـتفاده  ةبراي توسـع  

با استفاده و بـه     . دناي به منظور پايش منابع طبيعي وجود دار        ماهواره

اي علمـي و   تـوان بـه شـيوه    هاي سـنجش از دور مـي    گيري داده  كار
   .)Gross, et al., 2006( پرداخت ها تاالب به مديريت مدكارآ

براي پايش تغييرات پوشش اراضي به صورت مفيد و هدفمنـد،           
تـصاوير  . برداري سريع و دقيـق مـورد نيـاز اسـت          هاي نقشه تكنيك

كننـد و اغلـب     سنجش از دور مزاياي بسياري از اين جنبه فراهم مي         
ابـزار  كـاربرد   والني با براي پايش تغييرات محيط زيستي در زمان طـ        

GIS
هـاي منـابع، مـورد اسـتفاده قـرار           براي تأسـيس پايگـاه داده      ۵

توزيع فضايي پوشـش   . (Coulibaly and Gota, 2006) گيرندمي
تواند با استفاده از تصاوير سـنجش از         متفاوت مي  زمانهاياراضي در   

اطالعـات سـنجش از دور در       . دور مورد تجزيه و تحليل قـرار گيـرد        
طلبنـد،  سه با روشهاي بررسي معمول كه كار و زمان زيادي مـي      مقاي
كنند بلكـه، دقـت طبقـه بنـدي را           در زمان صرفه جويي مي     فقطنه  

 Roberts, et( دهندهاي دقيق افزايش ميةتجزيه و تحليلواسطهب

al., 2003.( يكـي از روشـهاي پـايش تغييـرات در اكثـر       استفاده از
، هـا تـاالب كـه مـديران     ر حـالي   د .هاي پايش ضروري اسـت    برنامه
 به اعمال مـديريتي در سـطح        ها و مناطق حفاظت شده عموماً     پارك

در را هـا  سايت عالقـه مندنـد، سـنجش از دور اطالعـاتي از فراينـد            
از روشهاي سنجش از دور به منظـور        . كندتر فراهم مي  مناطق وسيع 

 آنهـا،  ثـار  آهاي تغيير اقليم، خشكـسالي و  وقايع و فرايند    آثار پيگيري
هاي گياهي دلتاي  آن، تغيير پوشش آثارها و   تغييرات خط ساحلي رود   

ها، تغييرات منـاطق حفاظـت شـده و مـوارد بـسيار ديگـري        رودخانه
 ,.Reed, et al, 2009; Dennison, et al (شـده اسـت  اسـتفاده  

2009; Crabtree, et al., 2009; Ressl, et al., 2009 and 

Svancara, et al., 2009 .(  
Li    رات خط سـاحلي مـصب رودخانـه        تغيي) 2010( و همكاران

 و Landsat ةپيرل چين را با استفاده از تـصاوير چنـد زمانـه مـاهوار          
Spot پردازش و بررسـي     ،هاي توپوگرافي و دريايي   تركيبي از داده    و 
 و نتايج حاصل از اين تحقيق حاكي از اين بود كه رسوبگذاري     كردند

 . مورد مطالعه بوده اسـت     ةخط ساحلي در منطق   عامل اصلي تغييرات    
Gross هــاي ســنجش از دور و نتــايج توانــايي) 2009( و همكــاران

ها و مناطق حفاظت شده مورد ارزيـابي        مطلوب آن را در پايش پارك     
توانـد  قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از اين دانش مي            

 بـه محـيط زيـست و        ،هـا  سرعت و دقت در پـردازش داده       ةواسطهب
  .دكنهاي مديريتي در اين ارتباط كمك اصالح شيوه

Lee   با استفاده از فن سـنجش از دور و بـا   ) 2009( و همكاران
 نـسبت بـه پـايش    Spot و  Landsatهاياستفاده از تصاوير ماهواره
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آنهـا تغييـرات    . تغييرات پوشش گياهي تاالبي در چين اقـدام كردنـد         
 زماني مشخص و بـا      ةود دانشويي را در باز    جوامع مانگرو در مصب ر    

 و LeMarie. نـد  كرداستفاده از سه نوع تصوير مـاهواره اي بررسـي      
هاي زيـست محيطـي در      نسبت به پايش شاخص   ) 2006(همكاران  

آنها در ايـن تحقيـق      . مصب رود اينكامتي در موزامبيك اقدام كردند      
از وضعيت  هاي مانگرو را به عنوان شاخصي        جنگل ةتغييرات محدود 

. مصب رودخانه با استفاده از سنجش از دور مورد پـايش قـرار دادنـد         
 سنجش از دور در پايش تغييرات زيـست         توانايي ة نشان دهند  ،نتايج

  .استمحيطي 
زايي به تشخيص تغييرات و بيابان    ) ۱۳۸۴ ( و احساني  علوي پناه 

TMسـنجنده   با استفاده از تـصاوير      
۶  ،ETM+

MSSو  ۷
از طريـق     ۸

نتايج حاصل  . بندي پرداخته اند  تصاوير و مقايسه پس از طبقه     تفريق  
 بـراي تهيـه   MSS و +TM،  ETM هـاي  توانايي دادهدهندةنشان
 ةتصاوير سنجند از استفاده با) Seto) 2002 .هاي تغييرات استنقشه

 TM در واقـع  آرل بـي  رودخانـه  دلتـاي  اراضـي  هايكاربري ةنقش 
 همـين  از اسـتفاده  و بـا  دكـر  اجاستخر را چين كشور جنوبي قسمت

۹زمانـه  چنـد  تـصاوير 
 منطقـه  ايـن  كـاربري اراضـي را در   تغييـرات  

تواننـد بـه   هاي سنجش از دور مي از آنجا كه تكنيك.دكر مشخص
ها و  ، پارك هاتاالبطور گسترده به منظور پايش تغييرات فضايي در         

نـد،   متفاوت مورد اسـتفاده قـرار گير  زمانهايمناطق حفاظت شده در   
ـ            دليـل نتـايج مطلـوب در       هتصاوير چند زمانه و بـا منـابع مختلـف ب
، هـا تـاالب  تغييـرات در     ةكوتاهترين زمان ممكن اغلب براي مقايـس      

 ,.Fensholt, et al (شوندميها و مناطق حفاظت شده استفاده پارك

2006; Hountondji, et al., 2006; .(  
ـ    بررسي تحقيقات گذشته نشان مي     هـاي  ژوهشدهد تا كنون پ

 پايش و آشكارسـازي تغييـرات زيـست محيطـي بـا             ةزيادي در زمين  
استفاده از سنجش از دور انجام شده است، اما كار علمي و جامعي با              

 مطالعـاتي ايـن مقالـه انجـام      ةهدف بررسي تغييرات تاالب در منطق     
  . نشده است

در اين مقاله پارك ملي و پناهگاه حيـات وحـش بختگـان كـه               
اند مـورد تحقيـق قـرار       بختگان و طشك را در بر گرفته      هاي  درياچه

پارك ملي و پناهگاه حيات وحش بختگـان كـه تـاالب          . گرفته است 
نيريز را در خود دارند، در شرق شهر شـيراز در اسـتان فـارس واقـع                 

ي هـا تـاالب  ميالدي در فهرست ۱۹۷۵تاالب نيريز در سال    . اندشده
  .المللي كنوانسيون رامسر ثبت شدبين

اين تاالب امروزه كامالً خشك شده است و متخصصان محيط          
هاي انساني از جمله ساخت سـدهاي       زيست بر اين باورند كه فعاليت     

هاي اخير داليل اصلي ايـن      سيوند و مالصدرا و همچنين خشكسالي     
. در اين شرايط اكوسيستم تاالب كامالً تغييـر يافتـه اسـت        . اندمسئله

كننـد و بـسياري از      نطقه زنـدگي نمـي    پرندگان آبزي ديگر در اين م     
 ة پريشان و درياچـ    ةپرندگان مهاجر به مناطق ديگري از جمله درياچ       

بر ايـن اسـاس در ايـن مقالـه از روشـهاي      . اندسد سيوند روي آورده  
بندي در سنجش از دور به عنوان ابزاري بـا دقـت بـاال              كارآمد طبقه 

 اين احياييريت و گير براي ارائه راهكار در مد    براي كمك به تصميم   
  .تاالب استفاده شده است

در اين مقاله با تعيين مرز پارك ملي و پناهگـاه حيـات وحـش               
غييـرات سـطح آب     بختگان به عنوان محدودة مطالعاتي، به بررسي ت       

ها از جمله پوشش گياهي، نمك و اراضي        تاالب نيريز و ساير پوشش    
اير پوشـش   تغييرات سـطح آب تـاالب و سـ        . باير پرداخته شده است   

 ة پارك ملي و پناهگاه حيات وحش بختگان در باز   ةاراضي در محدود  
 ۲۰۰۹تـا اواخـر بهـار     )شمـسي ۱۳۷۷( ۱۹۹۸زماني بين اواخر بهـار  

  .شده استاي بررسي با استفاده از تصاوير ماهواره) شمسي۱۳۸۸(
منابع سنجش از دوري كه در اين تحقيق مـورد اسـتفاده قـرار              

هاي پـردازش تـصوير     تكنيك.  است ايارهگرفت شامل تصاوير ماهو   
 به منظور نمايش اخـتالف  )GIS(هاي اطالعات جغرافيايي  با سيستم 

  .مكاني تغييرات پوشش گياهي تركيب شد
بندي تـصاوير بـا    به عنوان نرم افزار اصلي طبقهENVI 4.7از 

 ص گيـاهي   و شـاخ   MLC(۱۰(حـداكثر احتمـال   استفاده از الگـوريتم     
 بـراي  ArcGIS 9.3و از نرم افـزار   NDVI(۱۱(تفاضلي نرمال شده 

ـ     گاه داده جديد از اطالعات بدسـت آمـده        ايجاد پاي   ة و همچنـين تهي
  .هاي خروجي استفاده شده استنقشه

   مورد مطالعه ةمشخصات منطق
 بـزرگ   ة بختگان و طشك در كنار هم دومين درياچ        ةدو درياچ 

 درياچـه بـا   ايـن دو . رونـد  اروميه به شـمار مـي  ةكشور پس از درياچ  
هاي بختگان و طشك درياچه. دهنديكديگر تاالب نيريز را شكل مي     

 ۱۵۲۵ هكتار وسعت دارند و در ارتفـاع         ۴۱۰۰۰  و    ۸۵۰۰۰به ترتيب   
  . متري از سطح آبهاي آزاد قرار دارند

 متـر و عمـق      ۲حداكثر عمق درياچه بختگان در زمـان پرآبـي          
مق درياچـه طـشك     حداكثر ع .  متر است  ۵/۰ تا   ۳/۰متوسط آن بين    

 متـر   ۵/۰ تا   ۳/۰ متر و عمق متوسط آن بين        ۳/۱نيز در زمان پرآبي     
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 كيلـومتر مربـع     ۲۵۰۰۰ آبخيز اين دو درياچه در حـدود         ةحوض. است
  .وسعت دارد

پارك ملي و پناهگاه حيات وحش بختگان كه تـاالب نيريـز را             
انـد  در خود دارند، در شرق شهر شيراز در اسـتان فـارس واقـع شـده             

  ). ۱ شمارة لشك(
  شكار ة با عنوان منطق   ۱۳۴۶اين منطقه براي اولين بار در سال        

 ة بـه عنـوان منطقـ      ۱۳۴۷در سال   . گرفت ممنوع تحت حفاظت قرار   
 بـه عنـوان پناهگـاه       ۱۳۵۴ سپس در سـال      ،حفاظت شده اعالم شد   

ــال   ــش و در س ــات وح ــ ۱۳۷۴حي ــامل مجموع ــشي از آن ش  ة بخ
ــاالبهــاي بختگــان، طــشك و درياچــه ي موجــود در ورودي هــات

 بختگـان پـارك ملـي       ةها به انضمام ارتفاعات شـمال درياچـ       كشزه
  .  شدنامگذاري

ايــن تــاالب بــه علــت دارا بــودن جزايــر كوچــك و بــزرگ از 
 ن جهـت   بـه همـي     متعددي اسـت،   هاي مهم زادآوري پرندگان   مكان

به عنوان زيستگاه با اهميت  المللي حيات پرندگانتوسط سازمان بين
گـزارش وضـعيت فعلـي      ( اسـت    رندگان تشخيص داده شـده    براي پ 

  .)۱۳۸۷ فارس، بختگان، اداره كل حفاظت محيط زيست استان
گـاه   در گذشـته مـأمن و پناه  ،اين دومين درياچه بزرگ ايـران      

هـاي  هاي چند هزار تـايي فالمينگـو      پرندگان بسياري از جمله دسته    
 در بستر خشك و مهاجر بوده است، اما در سالهاي اخير هزاران پرنده 

  . اندن آن گرفتار شده و جان سپردهكينم
عظيمــي از تـاالب خــشك شــد و   بخـش ۱۳۸۶در مـرداد مــاه  

 جوجه فالمينگو كه هنوز قادر به پـرواز نبودنـد در            ۲۰۰۰متعاقب آن   
  .بستر خشك و نمكين تاالب تلف شدند

  
   مورد مطالعهة منطقييايت جغرافيموقع: )۱( شمارة شكل

 تصاويري از تاالب را قبل و بعد از بروز فاجعه           )۲(شمارة  شكل  
كارشناسـان محـيط   . گـذارد زيست محيطي رخداده بـه نمـايش مـي       

زيست از اين واقعه به عنوان اولين پيامـد آبگيـري سـد سـيوند يـاد                
كه محيط بانـان    نيز تكرار شد تا اين     د كه در سالهاي پس از آن      كردن

 كه اين تاالب اعالم كردند  اولين سالي را   امسال   ،پارك ملي بختگان  
  . مهاجري را به خود نديده استةورود هيچ پرند

  
تصاويري از تاالب، قبل و بعد از بروز ) : ۲ (ةشكل شمار

  فاجعه زيست محيطي
 براي خشك شـدن ايـن       ة دليل عمد  ۳  تا كنون  ۱۳۷۸از سال    

 كـل   ةگزارش وضعيت فعلـي بختگـان، ادار      (درياچه بيان شده است     
 ):۱۳۸۷يست استان فارس، حفاظت محيط ز

   كمبود بارش،-۱
هايي  رودها و چشمهة كشاورزان كنارةرويگيري بي بهره-۲ 

   وريزندكه به درياچه مي
عـدم تـأمين حقابـه    گيري سدهاي سـيوند و مالصـدرا،      آب -۳
اي و احداث دو سد جديـد      محيطي از سوي سازمان آب منطقه     زيست

تـوان از  كننده آب درياچه را ميين تأمهايو بر رودخانه در باال دست    
عـدم توجـه بـه      . محيطي عنوان كرد   اين بحران زيست   ةداليل عمد 

هـاي بـزرگ    كـه يكـي از قطـب      زيست سبب شده اين منطقه    محيط
هاي ملي و پناهگاههاي حيـات    ترين پارك گردشگري و يكي از مهم    

 .وحش كشور با تنوع زيستي باالست در معرض نـابودي قـرار گيـرد             
شدن كامل تاالب نيريز در چند سال گذشته در پـي آبگيـري    خشك  

و سـيوند   )  ميليون متر مكعـب    ۴۱۱با حجم مخزن    (دو سد مالصدرا    
 آبخيز و بـر روي    ةدر حوض )  ميليون متر مكعب   ۱۴۲با حجم مخزن    (
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تـاالب نيريـز در     . هاي تغذيه كننده اين تاالب رخ داده است       رودخانه
المللـي كنوانـسيون    ي بـين  هاتاالب ميالدي در فهرست     ۱۹۷۵سال  

 كنوانـسيون رامـسر     فهرسـت  تاالب در    ۲۲كشور ما   . رامسر ثبت شد  
 ايـن  الب از جملـه تـاالب مـورد مطالعـه     تـا ۷دارد كه از اين تعـداد   

كـشورهايي  . اند مونترو اين كنوانسيون قرار گرفته   فهرستتحقيق در   
 منظـور بـه گيرد بايـد     مونترو قرار مي   فهرستكه تاالب هاي آنها در      
هـاي آنهـا بـه       شـاخص  ي و ارتقـا   هـا تاالبحل مسائل و مشكالت     

تواند  در غير اين صورت، كنوانسيون مي      ،ند كن آل تالش وضعيت ايده 
رسوبات نمكي تاالب كه پس از خـشك         .ها را جريمه كند   اين كشور 

اند يكي ديگر از مخاطرات محـيط زيـستي بـه           شدن آن پديدار شده   
ها در اثر وزش باد به صـورت گـرد و غبـار             اين نمك  .روندشمار مي 

 باعـث شـور شـدن خـاك     وبتدريج بر روي اراضي كشاورزي پخش       
فقـدان آب در    .  منفي بر روي سالمت افراد بومي دارد       آثارشود و   مي

تاالب و در نتيجه رطوبت كم موجود در هواي محلي داليلـي بـراي              
ايـن  هـاي مرتعـي و جنگلـي موجـود در           نابودي تدريجي اكوسيستم  

  .روندمنطقه به شمار مي
  مواد و روشها
 فرايند تحليلي اين پژوهش به اختصار ارائه        )۳(شمارة  در شكل   

 شود تـصاوير مـورد    گونه كه در اين شكل ديده مي      همان. شده است 
يـك  يات الزم بر روي آنها بـا يكـديگر موزا         حنظر پس اعمال تصحي   

 TM ةسـنجند  مورد مطالعه كه تركيبي از سـه تـصوير        ةشده تامنطق 
 بعد بـا قـرار دادن مـرز بـر روي تـصوير،         ةدر مرحل . است بدست آيد  

. دشبندي  منطقه مطالعاتي از كل تصوير جدا و آماده پردازش و طبقه          
بندي و دخالـت دادن مـدل رقـومي ارتفـاع           در نهايت با اعمال طبقه    

)DEM(۱۲ ــتفاده از ــه و اس ــه،NDVI منطق ــوارض طبق ــدي و  ع بن
 ،در ادامـه  . دست آمدنـد  هبندي ب ت و خطاي طبقه   هاي تغييرا ماتريس

  . شرح منابع اطالعاتي و روش مورد استفاده ارائه شده است

  
   تغييرات در اين تحقيقي فرايند بررس):۳( شمارة شكل
   مورد استفادهةمنابع داد

 لندست به عنوان    ة ماهوار TM ةدر اين پژوهش تصاوير سنجند    
 بررسي تغييرات سطح آب تاالب      ترين منابع با هدف استخراج و     مهم

 مورد اسـتفاده    مطالعاتي ةها و كاربري اراضي در منطق     و ساير پوشش  
 )۱(شـمارة  منابع مورد استفاده به شـرح زيـر در جـدول     . قرار گرفتند 

 ة لندست از محدوده ماهوار  TM ة تصاوير سنجد  -۱: ارائه شده است  
 سـالهاي   پارك ملي و پناهگاه حيات وحش بختگـان در خـرداد مـاه            

  .  متر۳۰با قدرت تفكيك ) ۲۰۰۹(۱۳۸۸و  ) ۱۹۹۸ (۱۳۷۷
از حوضه آبخيز و محدوه پارك ) DEM( مدل رقومي ارتفاع   -۲

  .  تاالب استةملي و پناهگاه حيات وحش كه در برگيرند
 آبخيـز و  ةهـاي كـاربري و پوشـش اراضـي از حوضـ            نقشه -۳
   .۱۳۸۵  پارك ملي و پناهگاه حيات وحش بختگان در سالةمحدود
بـه منظـور   ۱۹۹۸ مطالعاتي در سـال  ة از منطقSpot تصوير   -۴

   . در همان سالTMارزيابي صحت طبقه بندي تصاوير سنجده 

  هاي مورد استفادهمشخصات داده): ۱(جدول شماره 
قدرت تفكيك 

 مكاني

قدرت تفكيك 
 راديومتري

  نوع تصاوير  تاريخ تصويربرداري شماره باند  شماره گذر  شماره رديف

  بيت ۸  متر ۳۰
۴۰  
۳۹  
۴۰  
  

۱۶۲  
۱۶۲  
۱۶۱  
 

  ۷ و۵- ۱
۲۵/۰۵/۱۹۹۸  
۲۵/۰۵/۱۹۹۸  
۱۱/۰۶/۱۹۹۸  

TM  

  بيت ۸  متر ۳۰
۴۰  
۳۹  
۴۰ 

۱۶۲  
۱۶۲  
۱۶۱ 

  ۷ و۵- ۱
۳/۰۶/۲۰۰۹  
۳/۰۶/۲۰۰۹  
۱۹/۰۶/۲۰۰۹  

TM 

 DEM  - - -  -  -   متر۱۰
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 تصاوير لندست نقاط كنترل زميني از       ۱۳براي زمين مرجع كردن   
بـسياري از نقـاط كنتـرل زمينـي از          . اند شده سرتاسر تصاوير انتخاب  

 ۱۸براي انجام اين كار . ها انتخاب شدند  نواحي مشخص مانند تقاطع   
نقطه كنترل زميني با پراكنش مناسب در سطح منطقه با اسـتفاده از             

GPS
اي براي تبـديل مختـصات تـصوير از چنـد جملـه     .  تهيه شد  ۱۴

 تبديالت چند جملـه     ةن نمو ۲و  ۱ ةل استفاده شد روابط شمار     او ةدرج
  .)Mather, 1999( دهندرا نشان مي
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كـه   اي اسـت  نمونة تبديالت چند جمله   ) ۲(و  ) ۱(روابط شمارة   
 مختصات تصاوير و y و x مجهوالت ضرايب، b و  a اين روابط در
n اي كه تـا چـه جملـه      به اين  نا خواهند بود كه ب    اي چند جمله  ة درج

استفاده شود، تعداد آنها نيز متفاوت بوده و بسته به آنها تعـداد نقـاط               
اي بـستگي   چنـد جملـه  ةدرجـ . كنترل مورد نياز نيز فرق خواهد كرد    

 ةاگـر درجـ  . كامل به نوع و ميزان خطاهـاي موجـود در تـصوير دارد    
ـ               صوير پاييني انتخاب شود آنگاه بخـشي از خطـا مـدل نـشده و در ت

عمل مدل اشتباهي هـستند     دردرجات باالتر نيز    . ماندنهايي باقي مي  
كه خطـاي غيـر واقعـي را در نظـر گرفتـه و معمـوال باعـث ايجـاد                    

 يدر نظر گرفتن مـدل    بنابراين  . شوند جديد در تصوير مي    هاياعوجاج
هاي انجـام تـصحيح     ترين بخش صحيح براي تبديل هندسي از مهم     

هـاي تـصاوير     ارزش رقـومي پيكـسل     بـراي تعيـين   . هندسي اسـت  
تـرين همـسايه    نزديـك  گيـري مجـدد   تصحيح شده از روش نمونـه     

 RMSE(۱۵( مربعـات  ةي متوسـط ريـش  استفاده و تصاوير بـا خطـا    
  .  پيكسل، زمين مرجع شدند۳۹/۰معادل ) ۳ ة شمارةرابط(

n
RMSE

r i

2

  

  RMSEمحاسبة ): ۳(رابطة شمارة 
  

 تعداد نقاط كنترلي    nار خطاي هر نقطه و      مقد  riدر اين رابطه    
كـه  با توجـه بـه ايـن       .انداستفاده شده  RMSE ةاست كه در محاسب   

 از منطقـه قـرار دارد      TM ة سـنجند  ۱۶ تاالب در سه صـحنه     ةمحدود
 به اين   اعمال تصحيحات راديومتريك در مورد تصاوير ضروري است       

 ايروشـه   كـه يكـي از  ۱۷هيـستوگرام  تناظريـابي  منظـور از روش 
 نسبي خطاهاي  و كارايي مناسبي در تعديل استنسبي نرماليزاسيون

 ايـن روش  در .دارد، اسـتفاده شـد   تصاوير اتمسفري راديومتريكي و
تـصوير   و هيـستوگرام  گرفته قرار مرجع تصاوير، از هيستوگرام يكي

  .شد خواهد آن به شبيه ديگر )تصاوير يا(
 مثـال در   بـراي  تـصاوير،  نـسبي  هـاي پـردازش   اين روش در

 شدن نسبي شبيه با .دارد فراوان منطقه، كاربرد آشكارسازي تغييرات
 نـسبي  طور به راديومتريكي، و اتمسفري خطاهاي آثار تصاوير اوليه،

خاكـستري   درجـات  اختالفات و زيادي تعديل شده حد تا در تصاوير
زيـادي   حـد  تـا  مختلـف  هـاي تاريخ تصاوير در متناظر هايپيكسل

شـوند  مـي  نظر مورد زماني ةباز در واقعي منطقه تغييرات ةنندكبازگو
 ).۱۳۸۲اهللا،يا(

و اهـداف   دقيـق  بنـدي طبقه براي هيستوگرام تناظريابي عمل
 روشـهاي نرماليزاسـيون،   از بـسياري  ميان در. مهم است ايمقايسه

كـه   تـرين روشـها  متـداول  از يكـي  منزلـة  به هيستوگرام تناظريابي
 در آيـد،  مسائل تصحيحات راديو متريك بر مـي  حلةعهد از بخوبي

  ).Salah-eldin, et al., 2008(شود مي گرفته نظر
يك كردن تصاوير با يكديگر و قـرار دادن    ي بعد با موزا   ةدر مرحل 

 مورد نظر از كل تـصوير       ة مورد مطالعه بر روي آن، منطق      ةمرز منطق 
 .جدا و آماده پردازش شد

  روشها
هاي اراضي در محدوده و ساير پوششبندي آب و غير آب طبقه

  پارك ملي و پناهگاه حيات وحش

 )NDVI(در اين تحقيق از شاخص گياهي تفاضلي نرمال شده          

اي استفاده شـد، تـا      براي استخراج پوشش گياهي در تصاوير ماهواره      
ها جدا شـده  هاي گياهي به راحتي از ساير پوشش  وسيله پوشش بدين

شتري انجام شود و همچنـين بـا اعمـال      گيري با دقت بي   و كار نمونه  
تغييرات در طبقات آن بتوان اراضي كشاورزي و مرتعي را از هم جدا             

هـاي پوشـش گيـاهي بـه طـور گـسترده بـه عنـوان                شـاخص . دكر
هايي براي تجزيه و تحليل تغييـرات پوشـش اراضـي از جملـه              معيار

ــد  ديگــر مــورد اســتفاده قــرار مــي عوامــلپوشــش گيــاهي و  گيرن
)Morawitz, et al., 2006, Koh, et al., 2006.(   

هاي پوشش گياهي از تـصاوير سـنجش از          از آنجا كه شاخص   
شـوند، قـدرت تفكيـك تـصاوير بـشدت بـر نتـايج        دور استخراج مي  

توانـد  بنـابراين، تجزيـه و تحليـل طيفـي مـي          . گذاردتحليلي اثر مي  
وير بـا   كيفيت در زماني باشد كه از تصا     ي عملي براي ارتقا   يرويكرد

  .كنيممنابع مختلف استفاده مي

 )۱ (ةرابط )۲ (ةرابط
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هاي طيفي اسـتوار   كه بر ارزشNDVIشاخص پوشش گياهي    
است، به طور گسترده براي شناسايي شـرايط رشـد پوشـش گيـاهي       

 يكـي از    NDVI ذكـر اسـت كـه        شايان. گيردمورد استفاده قرار مي   
ها براي پايش تغييرات پوشـش گيـاهي اسـت           شاخص ترينپركاربرد

(Binh, et al., 2005).  
هاي مادون قرمز نزديك و قرمز براي اغلب نسبت معيني از باند 

هاي پوشش گياهي و بررسي شرايط آنهـا مـورد اسـتفاده قـرار           نقشه
 گياهان جذب و منعكس     باگيرد زيرا اين دو باند به ترتيب بشدت         مي
 پوشـش گيـاهي سـالم       ةدهنـد وجود يك نسبت باال نشان    . شوندمي

 پوشـش گيـاهي ناسـالم و        مبين كه يك نسبت پايين      است در حالي  
 از  NDVIشـاخص   . اسـت  يا بـدون پوشـش گيـاهي         ،دچار استرس 

  :(Schowengerdt, 1997) شود محاسبه مي۴ ة شمارةطريق رابط

NDVI = (NIR−RED)/(NIR + RED)  
  NDVI ةمحاسب): ۴ (ة شمارةرابط

 

ون قرمـز   تابيده شده در طول موج ماد      ة انعكاس اشع  NIRكه در آن    
 تابيده شده در طول موج قرمز مرئـي         ة انعكاس اشع  REDنزديك و   

، واكنش به اعمال فتوسـنتزي      ۱ تا   -۱ از   NDVI ةارزش دامن . است
 پوشـش  مبـين  بـاالتر  NDVIدهند كـه ارزش  را بخوبي نمايش مي 
  (Koh, et al., 2006).   گياهي بزرگتر است 

 منظور جدا كـردن  در اين تحقيق از الگوريتم حداكثر احتمال به     
پوشش آب از غير آب و مشخص كردن سـاير پوشـش هـا از جملـه       
اراضي كشاورزي، مراتع، نمك و اراضي باير در تصاوير استفاده شـد            

 سـاله   ۱۱ زماني   ةداده در منطقه در اين باز     وسيله تغييرات رخ  تا بدين 
  .دشومشخص 

ــا   ــه دليــل توان ي در اختــصاص يالگــوريتم حــداكثر احتمــال ب
، از قـويترين    عات طيفي هر طبقه به معيار توزيع طيفـي نرمـال          اطال

 ,.Wang, et al) شـود ابزارها در طبقه بندي تصاوير محـسوب مـي  

2004; Wentz, et al., 2006).  
بنـدي از طريـق     نواحي آزمايشي بـراي ارزيـابي صـحت طبقـه         

ـ    مشاهده و برداشت    Spot و تـصاوير مـاهواره       GPS اهاي ميـداني ب
مرز حداكثر آب موجود در تاالب به عنـوان مرجـع           . اندمشخص شده 

هـاي توپـوگرافي     و نقـشه   )DEM(با استفاده از مدل رقومي ارتفـاع        
همچنين از مدل رقومي ارتفاع منطقه .  استخراج شده است   ۱:۵۰۰۰۰

آهك كه از نظـر طيفـي    و يا   ،به منظور تشخيص عوارضي مانند گچ     
  .ند استفاده شدبا نمك مشابه

  و تحليل تصاويردقت تجزيه  
شده با استفاده از ماتريس  بنديطبقه تصاوير صحت  ارزيابي

  خطاي طبقه بندي

بندي بندي يكي از مراحل مهم پس از طبقه       رزيابي نتايج طبقه  ا
 كه كيفيـت    ايمشخصهبندي بدون هيچ گونه      نتايج طبقه  ةارائ. است

ي و  فـاطم (كاهـد   و صحت اين نتايج را بيان كند از ارزش آنهـا مـي            
بنـدي شـده سـال      براي تعيين صحت تصوير طبقـه     ). ۱۳۸۴رضايي،  

 Spotاي  از نقاط كنترلي برداشـت شـده از تـصاوير مـاهواره         ۱۹۹۸
همچنـين بـراي ارزيـابي صـحت تـصوير       . دشـ همان سال اسـتفاده     

 از نقاط واقعيت زميني در منطقه كه با استفاده ۲۰۰۹بندي شده طبقه
  . ده شداند، استفا برداشت شدهGPSاز 

هاي بندي متقاطعي از كالس صورت جدول ههاي خطا ب  ماتريس
هـاي مرجـع بـراي ارزيـابي صـحت          بندي شـده در برابـر داده      طبقه

ــه ــدي طبق ــتفادهبن ــدند اس . )Congalton & Green, 1999( ش
 ةهاي توليد كننـده، كـاربر و آمـار        هاي صحت كلي، صحت   مشخصه

  .ا استخراج شدندهاي خطاز ماتريس) هر يك به درصد(كاپا 
هاي دقـت اسـت كـه از مـاتريس       مشخصهضريب كاپا يكي از     

بندي را نـسبت     كاپا صحت طبقه   ةمقدار آمار . خطا استخراج مي شود   
به اين معني كـه  . كنندبندي كامالً تصادفي محاسبه ميبه يك طبقه 

 كامالً به   يمقدار كاپا دقت طبقه بندي را نسبت به حالتي كه تصوير          
بنـدي شـود را     طبقه) مثال طبقه بندي نظارت نشده    (ي  صورت تصادف 

توان به اين صورت معني كرد كه پـس         اين كار را مي   . دهدنشان مي 
از حذف شانس در طبقـه بنـدي، مقـدار تطـابق بـا واقعيـت زمينـي               

  ۵ ة مقدار آن از رابطـ ).Richrds, et al., 2006(محاسبه خواهد شد 
  :آيددست ميهب
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  ب كاپايمحاسبه ضر): ۵(رابطه 
  

 مجمـوع    +Xiهاي واقعيت زميني،    كه در آن تعداد كل پيكسل     
به ايـن   . ندهست ام   i مجموع عناصر ستون      X+i ام و    iعناصر سطر   

 به اين معني است كه نتايج طبقه بنـدي          ۸/۰ترتيب يك كاپا معادل     
هـا بـه طـور تـصادفي         درصد بهتر از موقعي اسـت كـه پيكـسل          ۸۰

مقدار صفر براي كاپا بـه ايـن معنـي اسـت كـه              . دهي شوند رچسبب
  . بندي بدون ضابطه و كامال تصادفي انجام شده استطبقه



  

  

  

  

 ۵۷مجله محيط شناسي شماره 
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  آشكارسازي تغييرات با استفاده از ماتريس تغييرات طبقات

بنـدي و بـه     در اين تحقيق با استفاده از تصاوير حاصل از طبقه         
بنـدي  ز طبقـه   پـس ا   ةكمك آشكارسازي تغييرات بـه روش مقايـس       

 تـا   ۱۹۹۸ ساله بـين سـالهاي       ۱۱ ةتغييرات پوشش اراضي براي دور    
تـرين و   به احتمال زيـاد تكنيـك مـذكور رايـج         . دش مشخص   ۲۰۰۹
). Jensen, 2004(ترين روش براي آشكارسازي تغييرات است دقيق

در اين روش، مساحت و درصد طبقات از كل در هر سال مشخص و             
  . دست خواهد آمدهان مورد مقايسه بميزان تغييرات آنها در زم

   نتايج

  صحت طبقه بندي 

يابي صحت طبقـه    به منظور ارز   در اين تحقيق از ماتريس خطا     
نتـايج ايـن   .  استفاده شده است۲۰۰۹ و ۱۹۹۸بندي تصاوير سالهاي    

در ايـن   .  نمايش داده شـده اسـت      )۳ و   ۲(شمارة  ماتريس در جداول    
ونه براي هر نوع پوشش برداشته جداول تعداد نقاطي كه به عنوان نم

شده است، ميزان اختالط ايـن نمونـه هـا در يكـديگر و در نهايـت                  
بندي ارائـه شـده     كننده و كاربر حاصل از اين طبقه      هاي توليد صحت

هاي مربوط   دقت طبقه بندي پيكسل    مبينصحت توليد كننده    . است
به عبارت ديگـر    .  واقعيت زميني است   ةبه يك كالس خاص در نقش     

 پيكسلي  ةبندي كنند  احتمال اين است كه طبقه     دهندةنشاناين عدد   
 خاص نسبت داده باشد در صورتي كه كالس واقعي آن يرا به كالس

 ي احتمال طبقـه بنـدي كالسـ   مبينصحت كاربر نيز . مشخص باشد 
اين بنابر.  واقعيت زميني است   ةخاص مطابق با همان كالس در نقش      

هاي صحيح طبقه بندي شـده بـه   صحت كاربر معادل نسبت پيكسل    
دقـت كلـي بـراي       .اسـت ) كـالس (هاي يك سـطر     مجموع پيكسل 

 درصـد و    ۳۶/۹۲ درصـد و     ۶۷/۹۱ به ترتيب    ۲۰۰۹ و   ۱۹۹۸سالهاي  
گونه كه در جداول مـذكور      همان.  است ۹/۰ و   ۸۹/۰ ، كاپا ةمقدار آمار 

بنـدي در هـر دو       طبقه ةكنندهاي كاربر و توليد   د دقت شومشاهده مي 
  .استاال سال ب

  ۱۹۹۸ لندست در سال TMصحت طبقه بندي تصاوير ): ۲ (ةجدول شمار
  صحت کاربر   کل  مرتع  آب  اراضي کشاورزي  نمک  اراضي باير  طبقات پوشش

  ١٩/٨٥  ٨١  ٥  ٠  ٠  ٧  ٦٩  اراضي باير
  ٠٦/٩٢  ٦٣  ٠  ٤  ٠  ٥٨  ١  نمک

  ١٠٠  ٦١  ٠  ٠  ٦١  ٠  ٠  اراضي کشاورزي
  ١٠٠  ٥١  ٠  ٥١  ٠  ٠  ٠  آب
  ٩٣/٨٣  ٥٦  ٤٧  ٠  ٧  ٠  ٢  مرتع
  ‐  ٣١٢  ٥٢  ٥٥  ٦٨  ٦٥  ٧٢  کل

  ‐  ‐  ٣٨/٩٠  ٧٣/٩٢  ٧١/٨٩  ٢٣/٨٩  ٨٣/٩٥  توليدکنندهصحت

  

  ۲۰۰۹ لندست در سال TMبندي تصاوير صحت طبقه): ۳ (ةجدول شمار
  صحت کاربر   کل  مرتع  آب  اراضي کشاورزي  نمک  اراضي باير  طبقات پوشش

  ٤٥/٩٢  ٥٣  ٢  ٠  ٠  ٢  ٤٩  اراضي باير
  ٥/٩٢  ٣٩  ٠  ٠  ٢  ٣٧  ٠  نمک

  ٣٢/٩٠  ٣١  ٠  ٠  ٢٨  ٠  ٣  اراضي کشاورزي
  ٧٤/٩٤  ٢٠  ١  ١٨  ٠  ١  ٠  آب

  ٨٦/٩٢  ١٤  ١٣  ٠  ١  ٠  ٠  مرتع
  ‐  ١٥٧  ١٥  ١٩  ٣١  ٤٠  ٥٢  کل

  ‐  ‐  ٦٧/٨٦  ٧٤/٩٤  ٣٢/٩٢  ٥/٩٢  ٢٣/٩٤  صحت توليدکننده

  بندي و آشكارسازي تغييراتها و آمار مربوط به طبقهنقشه

و ) ۴ شـمارة  شـكل  (۱۹۹۸بندي براي سـالهاي     هاي طبقه نقشه
هـاي هـر كـدام از       توليـد شـدند و مـساحت      ) ۵شمارة  شكل   (۲۰۰۹

طبقات و مقدار تغييرات آنها طي اين دوره يـازده سـاله بـه كيلـومتر                
 خالصـه  )۴(شـمارة   يا كاهش آنها در جـدول  ،مربع و درصد افزايش 

 ۲۶/۴۳۱مساحت اراضـي زيـر پوشـش نمـك در حـدود              .شده است 

كـه اراضـي    افـزايش يافتـه، در حـالي      )  درصد ۷۶/۱۲۸(كيلومترمربع  
 كيلومترمربـع   ۵۲/۲۴كشاورزي، مرتعي و آب هـر يـك بـه ترتيـب             

 ۹۵/۵۹۹و  )  درصـد  ۵۱/۴۱( كيلـومتر مربـع      ۸۸/۱۹،  ) درصد ۵۴/۴۹(
اراضي باير نيـز رشـدي      . اندكاهش يافته ) درصد ۰۳/۵۲(كيلومترمربع  

  .اندداشته)  درصد۴۵/۱۲( كيلومترمربع ۵/۲۱۴معادل 
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 )۱۳۷۷ (۱۹۹۸ سال ة شدير طبقه بنديتصو): ۴ (ةشكل شمار

  
  )۱۳۸۸ (۲۰۰۹ سال ة شدير طبقه بنديتصو): ۵ (ةشكل شمار

  
   مطالعه شدهي زمانةهاي طبقات و مقدار تغييرات آنها در بازمساحت): ۴(ة جدول شمار

 ٢٠٠٩ تا ١٩٩٨تغييرات از  )١٣٨٨ (٢٠٠٩سال  )١٣٧٧ (١٩٩٨سال 
 طبقات

 اراضيپوشش
  مساحت 

 )کيلومتر مربع(

مساحت 
 )درصد(

  مساحت 
 )کيلومتر مربع(

مساحت 
 )درصد(

ميزان تغييرات 
 )کيلومتر مربع(

درصد نسبي 
 تغييرات

 ٤٥/١٢ ٥/٢١٤ ٥٤٢/٥٨ ٥/١٩٣٧ ٠٨/٥٢  ١٧٢٣ اراضي باير

 ٧٦/١٢٨ ٢٦/٤٣١ ١٥/٢٣ ١/٧٦٦ ١٢/١٠ ٣٣٥ نمک

 ‐٥٤/٤٩ ‐٥٢/٢٤ ٧٥٣/٠ ٩/٢٤ ٥/١ ٥/٤٩ کشاورزي

 ‐٠٣/٥٢ ‐٩٥/٥٩٩ ٧١/١٦ ٠٧/٥٥٣ ٨٥/٣٤ ١١٥٣ آب

 ‐٥١/٤١ ‐٨٨/١٩ ٨٤٥/٠ ٩/٢٧ ٤٥/١ ٨/٤٧ مرتع
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۷۴ 

  گيريبحث و نتيجه
 ۱۱كه تاالب نيريز در طـول   دهدمي نشان تحقيق اين نتايج

 وضـع   ةاي شده است و بـا ادامـ       سال گذشته دچار تغييرات گسترده    
بـر بـسترش    هاي خشك شده    موجود اثري از اين تاالب بجز نمك      

با توجه به عدم وجود نقشة پوشش اراضي جديـد      . ماندبر جاي نمي  
 جديد از پوشش اراضي با هـدف اطـالع از          ايه نقش ةاز منطقه، تهي  

چگــونگي و ميــزان تغييــرات ســطح پوشــش آب تــاالب و ســاير  
ــصميم پوشــش ــت ت ــود كيفي ــه منظــور بهب ــا ب ــري و اتخــاذ ه گي
با اين اهـداف    . ي است هاي الزم در مديريت منطقه ضرور     سياست

اي انتخاب شدند كه به فـصل       در اين تحقيق زمان تصاوير به گونه      
تابستان يعني فصلي كه تاالب در چند سال اخير در طي آن كـامالً       

 و  ۳( شمارة   هايطور كه شكل  همان. شود، نزديك باشد  خشك مي 
دهنـد سـطح آب در سـال       نـشان مـي    )۴(شمارة   و نتايج جدول     )۴

 به كمتر از نصف كاهش يافتـه اسـت          ۱۹۹۸ه سال    نسبت ب  ۲۰۰۹
همچنين آبي كـه در   . و ورودي درياچه نيز قطع شده است      %) -۵۲(

شود، در واقع يك اليه نازك اسـت كـه           ديده مي  ۲۰۰۹نقشه سال   
دليل قطع شدن جريان ورودي تا اندكي پس از زمان اين تصوير            هب

 ۱۹۹۸به در سـال    اما درياچه در زمان مشا    . بيشتر دوام نياورده است   
. تقريبا مملو از آب بـوده و جريـان ورودي نيـز برقـرار بـوده اسـت          

) افـزايش % ۱۲۹(همچنين ميزان نمك حدوداً دو برابر شـده اسـت     
 . جـدي زيـست محيطـي اسـت        ةكه اين به معني آغاز يـك فاجعـ        

بررسـي   در اجتناب ناپذير  موضوعيايماهواره هايداده از استفاده
تغييرات زيست محيطـي و پوشـش اراضـي     ژهبوي ،تغييرات منطقه

تـوان بـراي     لندست مـي   ة ماهوار TMاز طبقه بندي تصاوير     . است
دقيق تغييرات پوشـش اراضـي اسـتفاده        هاي  استخراج آمار و نقشه   

 تغييرات پوشش و كاربري آشكارسازي هدف با حاضر  تحقيق.كرد
 يـك دورة  طـي  اراضي پارك ملي و پناهگاه حيات وحش بختگان

 .انجام شد  ساله۱۱ نيزما

ـ  چنـد  ايمـاهواره  تـصاوير  از در انجـام ايـن پـژوهش     ةزمان
نقـشه پوشـش و    و شـده   لندسـت اسـتفاده  ة مـاهوار TM ةسنجند

نـشان   تحقيـق  ايـن  نتـايج . شد استخراج كاربري اراضي هر دوره
 اسـتخراج  در بااليي توانايي از از دور سنجش هايكه داده دهدمي

 ارزيـابي  همچنـين  و اراضـي   و پوشـش هـاي كـاربري  نقشه انواع
 بـاالي   تـوان نتايج اين پژوهش نشان دهنـدة       . تغييرات برخوردارند 

 دقيـق و  ي لندست به عنـوان ابـزار   ة ماهوار TM ةهاي سنجند داده
اقتصادي در به تصوير كشيدن و تجزيه و تحليل تغييـرات پوشـش     

همچنـين اسـتفاده از الگـوريتم حـداكثر         . اراضي طي زمـان اسـت     
. دشبندي   افزايش دقت طبقه   موجبمال در طبقه بندي تصاوير      احت

 اطمينـان   تواناييهايي با   توان به عنوان ورودي   از اين اطالعات مي   
  .ها استفاده كردسياستگذاريو صحت باال در مديريت سرزمين و 

دهد، كه بـا وجـود      بررسي وضعيت قبلي اين درياچه نشان مي      
هاي اخيـر هيچگـاه شـرايط     ههاي ترسالي و خشكسالي در ده     دوره

  .كنوني را نداشته است
ــه مــسائل محــيط زيــستي، احــداث ســد  هــا بــدون توجــه ب

دست، عـدم   هاي پايين  در نظر نگرفتن حقابه    هاي پياپي، خشكسالي
هـاي مختلـف، از جملـه       ريزي در تخصيص آب بـه كـاربري       برنامه

مواردي است كه باعث شده اين منطقه با چنين تهديدهايي مواجه           
گيران با داشتن ديدگاه واقعي از تغييرات       شايسته است تصميم  . شود

محيطـي  به وجود آمده در اين تاالب، به عواقب چنين فاجعه زيست  
  .در بلند مدت توجه كافي داشته باشند

  تشكر و قدرداني
نويسندگان مراتب سپاس خود را از ادارة كل حفاظت محـيط           

 تـأمين   زديد ميـداني و    همكاري در با   زيست استان فارس به خاطر    
   .دارندهاي مورد نياز اين تحقيق اعالم ميبخشي از داده

  هايادداشت
1- Wetland 

2- Transition zones 

3- Sink 

4- Change detection 

5- Geographic Information System (GIS)  

6- Thematic Mapper (TM) 

7- Enhanced Thematic Mapper plus (ETM
+
) 

8- Multi Spectral Scanner (MSS)  

9- Multi temporal 

10- Maximum Likelihood Classification (MLC) 

11- Normalized Difference Vegetation Index 

(NDVI) 

12- Digital elevation model (DEM) 

13- Georeferencing 

14- Global Positioning System (GPS)  

15- Root Mean Square Error (RMSE) 

16- Scene 

17- Histogram matching 
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