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 .2دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،مؤسسۀ آموزش عالی آبان هراز آمل
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چکیده
پایش و پهنهبندی سیالب کارکرد زیادی در کاهش خسارتهای ناشی از آن دارد .هدف از مقالۀ حاضرر ،بررسری خررر سریل
فروردین  1011خوزستان با استفاده از دادههای لندست 1-است .ابتدا پیشپردازش تصاویر در نرمافزار  ENVI 5.3انجام شرد.
سپس ،برای پایش سیل فروردین  1011از شاخصهای  MNDWIو  NDWIاستفاده شد .پس از آن ،نقشۀ پهنۀ خرر سریل در
نرمافزار  ArcGIS10.4تهیه شد .نتایج نشان میدهد بخشهای جنوب و جنوب غربی از وضعیت خیلری شردید و بخرشهرای
مرکزی و جنوب شرقی از وضعیت شدید خرر سیل برخوردارند که از مستعدترین نواحی سیلگیر در استان هستند .همچنرین،
پایش نقشههای سیل در استان خوزستان نشان میدهد که یک انرباق کامل بین نقشۀ پهنهبندی سیل و سیل اخیرر وجرود دارد.
بهطوری که با بررسی نقشهها مشخص شد که سیل اخیر بیشتر در بخشهای غرب ،جنوب و جنوب غربی اتفاق افتراده اسرت.
بررسی مکانی نواحی سیالبی نشان میدهد شهرهای هویزه ،دشت آزادگان ،اهواز ،خرمشهر ،بندر ماهشهر ،آبادان و بهخصوص
شادگان بیشتر از دیگر شهرها دچار سیل شدهاند .در این میران ،شرهر شرادگان برر اسراخ شراخصهرای  MNDWIو

NDWI

بهترتیب  111091و  119110هکتار از اراضی آن تحت تأثیر سیل بوده است که بیشترین میزان نسبت به دیگر شهرهای اسرتان
را نشان میدهد .بهطور کلی ،با توجه به نتایج ،استفاده از دادههرای سرنجشازدور و شراخصهرای  MNDWIو  NDWIبررای
پایش سیل و همچنین ،استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی به منظور پهنهبندی نرواحی خررر سریالب در مرالعرات مررتب
پیشنهاد میشود.
کلیدواژگان :سنجش از دور.GIS ،NDWI ،MNDWI ،

 نویسند مسئول

Email: sh_Darvish@haraz.ac.ir
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مقدمه
مخاارات م مطی اای یزاای و ماات ثیریتاااد و عو ما
بشتی ست که بتو آن سبب یجارو بسایر ی مشاز م
یستمطی ی بت ی سرکنرن یک نرحیه مایشاوو [ 1و .]2
مخرات ثی مرنند سایت زلزاه و کشاکسارزی رتسارزه و
بسیر ی نقرط عهرن مشز م یروی به وعوو مایآو و
[ .]3و یا میاارن وفااو کااد و ساای و عهاارن 04
و صد کت ب یاری ابییای و عهارن [ ]0و رمچنای
ثیریت م مختبی که یا ددیاد بات بخا راری کشارو ی
ثختیب می رری کشرو ی برغ رر و مطصوالم کشرو ی
و و نتیجه ثهدید منیت غد یی نسرن و ]5[ ...قتصروی
ثختیب مرک مومی مرنند دترر عرو رر یتسرکترری
قتصروی و 6[ ..و  ]7و عتمر ی ثختیب منر ل مسازونی
و به رم یخت برفت فیلیزای ناو حی شاهتی و ...باه بار
میآو و [ 8و  ]9والیت رمیت یا م رزیارم و ماو
مطی ی مطسو میشوو .ی مسئمه موعب شد ست که
وند ی م رزیرم ادشته ثر حارل و عهارن و یات ن بار
ثوعه به ثوسیۀ مو مختمف و به شد برشاد [ 14و .]11
حوضۀ آبخیل
وو 1و رمزر ن [ ]12نقشۀ دهنهبندی سی
ثهیه کتوناد .نتاری داوور
ووکرنۀ رو یهی 2و چی
آنهر نشرن مایوراد کاه نقشاۀ دهناهبنادی یساک سایت
چندساارزه  1964ثاار  2414باار ثو ی ا ثاار یخی ساای
ساار ار ساات کااه کاار بتو یا ور و یااربی ک اات
ثییید میکند .آ ویند 3و رمزر ن [ ]13به بت سای
سی
0
سیت بر ستفرو ثصرویت مرویس دتو کتند .نتری دوور
آنهر نشرن و و ثصرویت ستی مرنی مرویس ا رم مفیادی
بت ی مدیتیت نو حی سی بی ئه مایکناد .و س]10[ 5
و م رزیه ی بر ستفرو سیساتم ا ارم عات فیاریی و
مدل  AHPبه دهناهبنادی ک ات سایت و حوضاۀ آبخیال
مررر شتت  6و رند دتو کت .نتری نقشۀ دهنهبنادی نشارن
میورد حدوو  24و صد کت حوضه مستید سایت سات و
برید ی نو حی بریت مو و ثوعه عدی سر مرنرری متبوااه
قت ایتو .میشت  7و رمزر ن [ ]15به یربی ک ات سایت
1. Wu
2. Huaihe
3. Arvind
4. MODIS
5. Das
6. Maharashtra
7. Mishra

ور ثطمیاات
و نرحی اۀ کوساای 8و رنااد باار سااتفرو
چندمییر دتو کتناد .نتاری م رزیاۀ آنهار نشارن و و یا
نرحیه یزی نو حی مستید سیت و کشو رند ست و باه
بتنرمه یلی صطیح نیر و و .ثاووو  9و رمزار ن [ ]16و
ثطقیقی به ئۀ حترری یساتمطی ای و ب اه بار
ک ت سیت و نو حی نارثو  14کریوکارس 11دوساترو و 12و
دریتت مر  13و ومرنی دتو کتند .نتاری م رزیاۀ یروشاد
نشرن و و نقشهرری شبیهسر یشد رید وزیزی مایثو ناد
کر کتو مؤرتی و بتنرمهراری حوضاۀ آبتیال و شاته برشاد.
رمچنای وررااری م رزیاۀ حرضات باال مفیاادی باات ی
متوزیرن منراق حفرظتشد ابییی و ثهیاۀ بتنرماهراری
مدیتیت سریت بت ی شنرسریی آرر منفای نرشای سای
10
و رت وو سرکتر عتمار ی و قتصاروی سات .واارثو و
رمزر ن [ ]17و ثطقیقی ک ت سیت حوضۀ آبخیال شاهت
مو و کشاو ثیاودی بار ساتفرو سیساتم ا ارم
عات فیریی ثطمیت کتوند .نتری ثطقیق یروشاد نشارن و و
ک ت آ اتفتگی و حوضۀ آبخیل یرو ست .رمچنی ی
من قه بر حتمارل  01/76و صاد یزای مناراق مساتید
ساات .ژ ن ا  15و رمزاار ن [ ]18و ثطقیقاای باار
ساای
ستفرو مدل چندشرکصی مبتنای بات  GISباه یاربی
یسک سیت و حوضۀ یرن ثسه و چی دتو کتند .نتری
ثطقیق آنهر نشرن و و  20/94و صد من قۀ م رزیهشاد
و سرل  1998نظت ک ت سیت علء منراق دتک ت باوو
ست و حرزی که و سرلراری  2448و  2416باهثتثیاب
 15/95و  17/61و صد ی من قه علء ناو حی دتک ات
بوو ست .و ن  16و رمزر ن [ ]19و ثطقیقی حسرسیت
مدل شبزۀ صبی حمقوی CNN
به سیت بر ستفرو
نقشهبتو ی کتوند .نتری دوور آنهر نشرن میورد کمیاۀ
وررری مبتنی بت  CNNمیثو نناد نقشاۀ حسرسایت باه
سیت ثوزید کنند .سمیمرنی و رمزار ن [ ]24بار بت سای
و مت مختمف و وقوع سایت  78نزار وو باه یا نتیجاه
سیدند که و مت رید و قمیم کر کتو یاروی و وبای و
8. Kosi
9. Tudose
10. Natura
11. Ciucas
12. Postavaru
13. Piatra Mare
14. Ogato
15. Zhang
16. Wang
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سیت و شته ست .سمیمرنی و رمزر ن [ ]21دترنسیت سیت
و حوضۀ کسیمیرن بت سی کتوناد .نتاری داوور آنهار
نشرن و و ثمفیق سیستم ا رم عات فیریی بر مدل HEC-
 RASو ماادل  HEC-GeoRasو ثطمیاات دترنساایت ثوزیااد
سیت قربمیت یروی و و .شیخ میشرری و رمزار ن []22
دهنهبنادی سایت و حوضاۀ آبتیال منشارو ساترن یالو
م رزیه کتوند .نتری دوور آنهر نشرن و و ثمفیق سیساتم
ا رم عات فیریی بر مدل  HEC-RASو ثطمیت مناراق
ممیرم میاد نی
سیتایت سبب ثسهیت مطرسبرم و کرر
میشوو .بنربت ی کر بتو آن و آبتیلرار ثوصایه مایشاوو.
وستریی و رمزر ن [ ]23و ثطقیقای نقشاۀ دهناهبنادی
مادل SCS-CN
حوضۀ آبتیل نزر وو بر ستفرو
سی
ثهیه کتوناد .نتاری ثطقیاق آنهار نشارن و و باهکار ایتی
رم مرن فنرو ی سنج وو و  GISو بر ستفرو مدل
SCS-CNمایثو نااد و ثهیاۀ نقشاۀ دهنااهبنادی ساای
حوضهرری آبخیل مفید برشد .مطموو و و رمزر ن []20
و شاهت سار ی بار
و م رزیه ی باه دهناهبنادی سای
ستفرو من ق فر ی دتو کتند .نتری دوور آنهر نشارن
و و ک ت سیت و متکل و عنو شهت بیشاتتی مقاد
و شته ست .نقشۀ دهنهبندی ک ت سایت نشارن مایوراد
 20/12و صد مطدووۀ نقشه و دهنهبندی ک ات کیمای
یرو و  37/45و صد و دهنهبندی ک ات کیمای کام قات
اتفته ند .و و رمزر ن [ ]25و ثطقیقی باه دهناهبنادی
مادل HEC-
سیت و حوضۀ آبخیل کت آبرو بار ساتفرو
 RASدتو کتند .نتری حرصت دهنهبندی نشرن و و دهناۀ
سیت متبوط به وبی بر وو ۀ بر اشت ووسارزه بار 105/125
متتمزیب بت ررنیه مسرحتی بت بات بار  8/63کیمومتتمتبا و
دهنۀ سیت متبوط به وبی بار وو ۀ بر اشات  144سارزه بار
 553/781متتمزیااب باات ررنیااه مساارحتی بت باات باار 14
کیمومتتمتب ا و من قااه ثطاات ثاایریت قاات ماایورااد.
عبی و و رمزر ن [ ]26و م رزیاه ی سایت فاتو وی
سترن کو سترن بت سی کتوند .نتری بت سی آنهار نشارن
و و مشزت صامی و ثشادید سایت کیات اد تمارو و
امینرن وست ند کر ن مدیتیت سیت به دای بینایرار و
نتری شبیهسر یراری متباوط باه آن و عات ی باهموقا
قد مرم کنتتل سیت و نیال ساتفرو کمیاۀ قربمیاترار و
ظتفیترری مخر ن سدرر بت ی کنتتل و ثیدیت سیت بوو.
متو یزی وررری دتکر بتو و م رزیارم سای
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ستفرو سیستم ا ارم عات فیاریی  GISو و و راری
وو ست .ستفرو  GISو و و رری بر ر بات ی
سنج
دهنهبندی سی و رمچنی ستفرو و و راری سانج
وو بر ثوعه باه قاد م ثفزیاک مزارنی و دوشا وسای
ثصاارویت مااررو ی وو باال مفیااد باات ی ماادیتیت ساای
وو و
مطسو میشوند .ی و ثتکیاب مام سانج
سیستم ا رم عات فیریی اارمی ماؤرت بات ی نشارن و ون
نو حی مستید سیت و رمچنی مناراق ثطات ثایریت سایت
ست .بر شنرسریی منراق مساتید و و ایات سایت مایثاو ن
قد مرم مؤرتی بت ی مدیتیت سای راری آیناد و کارر
کسر مرری نرشای سایت نجار و و [ 27و  .]28شات ی
قمیمی کشو موعاب شاد سات کاه دت کنادای بار ر
زگوی منظمی دیتوی نزند و و بتکی نو حی رمرنند نو حی
عنو غتبی بر ررر بیشتت به صو م ابر ی برشد .یزای
سترنرری مساتید سایت و ناو حی عناو غتبای کشاو
سترن کو سترن ست .بر ثوعاه باه مرریات ابار ی باوون
بر ررر و ی نو حی و رمچنی مس ح بوون س ح سترن
حد برشد موعاب عما شادن آ
چنرنچه بر ررر بی
بهکصوص و نو حی عنوبی سترن میشوو .موضو ی کاه و
سیت کیت سیت فتو وی  1398به وشنی وید شاد یا
بوو که سایت یروشاد موعاب آ اتفتگای وسای شاهترر
وستررر رر آر و ضی کشرو ی و کسر م یاروی
به ثمرمی بخ رر شرمت نفت و نتژی حمتونقت و بر اارنی
و صنیت و کشرو ی شاد [ .]26و دای یا ثفار ،راد
م رزیۀ حرضت دهنهبندی منراق وقاوع سایت بار ساتفرو
سیساتم ا ارم عات فیاریی و داری سایت کیات ساترن
وو ست .بدیهی
کو سترن بر ستفرو و و رری سنج
ست یرفتهرری ی م رزیه کر کتو یروی و کرر ثیریت م
نرم مو سیت و ی نرحیه کو رد و شت.
مواد و روشها
دادهها

سترن کو سترن بر مسرحتی حادوو  60457کیمومتتمتبا
بی  07و عه و  01وقیقه ثر  54و عه و  39وقیقۀ ااول
شتقی نصف زنهر اتینویچ و  29و عاه و  58وقیقاه ثار
 33و عه و  0وقیقۀ تض شمرزی ک ستو و عنو
غتبی یت ن و ق شد ست شزت  . 1ژیم بر شی نارمنظم
و نیمۀ عنو غتبی کشو موعب بتو بر ررری ابار ی
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و یر سرل بهکصوص و فصت بهر شد ست [ .]29یا
ژیم بر شی سترنراری بخا راری عناو غتبای باه
منراق مستید سیتکیل و سیتایت ثبدیت کاتو سات .بار
ثوعه به ینزه ستچشمۀ وورری بل گ یا نرحیاه مرنناد
وورااری کاار ون کتکااه و و نااو حی برالوساات سااترن
کو سترن ستچشمه میایتو و رمچنی به وزیات ثفارع
دریی و کمشیب بوون س ح سترن کو سترن باهکصاوص
و نو حی عنوبی و عنو غتبای یا نرحیاه چنرنچاه و
نو حی برالوست ساترن اایارن آ ثفار ،بیفتاد موعاب
نااو حی برالوساات بااه ساامت نااو حی
عاار ی شاادن آ
دریی وست و عم شدن آ و س ح سترن کو راد شاد.
بنربت ی بر ثوعه به سیتایت باوون ساترن دهناهبنادی و
دری سیت ارمی مؤرت بت ی کرر و کنتتل کسار مراری
نرشی سیت و بتنرمه یلیرری آیند ست .بدیهی سات
ستفرو نتری ی م رزیه و کرر کسر مراری نرشای
سیت بسیر کر آمد و مؤرت کو رد بوو.

نقشهرری ثت کم
و ثطقیق حرضت بت ی دهنهبندی سی
رزشی دوش ایارری زیتوزاوژی فرصامه آبت راه کار بتی
ضی مدل قاومی ثفارع  DEMشایب و و و راری بار ر
ستفرو شاد عادول  . 1رمچنای بات ی داری سایت کیات
فتو وی مر  1398بر ثوعه به قد م ثفزیاک مزارنی و مارنی
منرسب ثصارویت زندسات یا ثصارویت ساتفرو شاد .ثار یخ
ثصرویت متبوط به فتو وی و و یت ویبهشت ست .یا ثصارویت
سریت می شنرسی یرالم متطاد و یرفات شاد عادول . 2
رمچنی و کو یروآو ی ست الیاۀ  DEMبار قاد م ثفزیاک
مزااارنی  34متااات سااانجندۀ  Asterو ساااریت سااار مرن
می شنرسی یرالم متطد و یرفت شد عدول  2و و ضام
و و رری بر ر  19یستگر سینودتیک سترن کو سترن اای
وو ۀ  34سرزه  1365ثر  1395ساریت رو شنرسای کشاو و
و ۀ رو شنرسی سترن کو سترن و یرفت شد عدول  . 3بیاد
عم ا آو ی و و راار کمی اۀ الیااهراار و ثصاارویت و ناات فل رااری
 ARCGIS10.4و  ENVI5.3دتو ر شدند.

شکل  .9موقعیت جغرافیایی استان خوزستان
جدول  .9مشخصات دادههای استفادهشده [ 61و ]36
داده
کر بتی ضی
ثت کم رزشی
فرصمه آبت ره
زیتوزوژی
ثودوات فی
بر ر

منبع

و ۀ منرب ابییی و آبخیلو ی سترن کو سترن
سرل 1398
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جدول  .6مشخصات تصاویر استفادهشده [ 39و ]36
ماهواره

سنجنده

Landsat 8

OLI/TIRS

باند

وضوح()m

4/03 -/05 1
4/05 -4/51 2
4/53 -4/59 3
4/60 -4/67 0
4/85 -4/88 5
1/57 -1/65 6
2/11 -2/29 7
1/36 -1/38 9

34

4/54-4/68 8

15

ماهواره

Terra

سنجنده

4/52-4/64 1
4/62-4/69 2
4/76-4/86 3

15

1/64-1/74
2/10-2/18
2/22-2/18
2/28-2/23
2/29-2/36
2/36-2/03

34

0
5
6
7
8
9

Aster

برندرری حت ثی
14/64-11/19 14
11/54-12/51 11

باند

وضوح()m

برندرری حت ثی
8/12-8/07 14
8/07-8/82 11
8/92-9/27 12
14/2-14/95 13
14/9-11/65 10

144

94

جدول  .3مشخصات ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان []33
نام ایستگاه

نوع ایستگاه

رو
میدیه
مسجدسمیمرن
بند مررشهت
مهتمل
آبرو ن
ید
شوشتت
آغرعر ی
بهبهرن
بسترن
صفیآبرو
حسینیه
شروارن
آلزی
رندیجرن
ورد
شور
اتوند

سینودتیک

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع (متر)

08/66
09/66
09/28
09/5
09/6
08/25
09/87
08/8
09/67
54/23
08
08/25
08/16
08/38
09/6
09/00
54/16
08/15
08/09

31 /33
34/76
31/93
34/55
31/26
34/36
31/58
32/51
34/60
34/6
31/71
32/16
32/04
34/39
32/24
34/17
31/03
32/12
32/15

22/5
35
324
6/2
154
6/5
768
67
27
313
8
82/9
350
3
365
3
1057
72
144

656

روشها
پیشپردازش تصاویر لندست

و ی م رزیه بهمنظو آمرو سر ی الیهرر نات فل راری
 ARCGIS10.4و  ENVI5.3ساااااتفرو شااا اد .بتاااااد
داای دااتو ر ثصاارویت شاارمت ثصااطیطرم رندساای
ویومتتیااک و ثمساافتی و ناات فاال  ENVI 5.3نجاار
اتفت .بهمنظو ثصطیح رندسی ثصارویت و فا ک رراری
حتمااارزی بتاااد بااار ساااتفرو  24نق اااه کنتاااتل
عم آو یشد نقشاۀ ثوداوات فی بار مقیارس 1025444
ثص ارویت و ناات فاال  ARCGIS10.4باار ک ااری میاارنگی
متبیاارم  1RMSEکمتاات  4/5دیزساات ماای متعاا
شدند .سپس مختصرم کمیۀ ثصرویت باه مختصارم و قیای
ماای  WGS_1984_UTM_Zone_39Nثباادیت ش ادند
[ 30و  .]35و و مه ثصطیطرم ویومتتیزی و ثمسفتی
ثصرویت بهثتثیب بر ثبادیت ثصارویت باه ویارنس 2و مارل
زگو یتم  3FLAASHنجر شد .زگو یتم  FALASHبات ی
بر یربی مقرویت بر ثربی ویرنس ثصرویت چندایفی ثوصایه
شد ست [ .]36بید ممیرم دای داتو ر باهمنظاو
بهبوو قد م ثفزیاک مزارنی ثصارویت ممیارم فیاوژن 0بار
ستفرو برناد درنزتومرثیاک برناد  8ثصارویت زندسات 8
وی ثصرویت مرل شد و قد م ثفزیاک مزارنی ثصارویت
 34متت به  15متت بهبوو دید کتو و و و مه بر ثوعاه باه
قت ایتی من قۀ م رزیه شد و  8فات  path/rowکمیاۀ
ثصرویت مو ییک شدند .سپس مطدووۀ سترن بار ساتفرو
شاایب فریاات من قااه ثصاارویت بااتر و و شااد .یزاای
وررری دتکر بتو غرزب بت ی ثهیۀ نقشۀ دهنهرری آبای و
مم سنج وو ساتفرو شارک راری ایفای سات
[ .]31ی ا شاارک راار ثتکیااب برناادرری حساارس بااه
دهنهرری آ برندرری قتمل و مروونقتمل نلویک مطرسبه
میشوو و یزی ورراری وقیاق بات ی نقشاهباتو ی
دهنهرری آبای رساتند [ .]37بناربت ی و م رزیاۀ حرضات
دری سیت فتو وی  1398بر ستفرو وو شرک دتکر بتو
 5NDWIو  6MNDWIنجر اتفت و نقشۀ سیت سترن بار
ستفرو ی شرک رار ثهیاه و مسارحت مناراق ثطات
1. Root Mean Square Error
2. Radiance
3. Fast Line of sight Atmospheric Analysis of Hypercube
4. Fusion
5. Normalized Difference Water Index
6. Modified Normalized Difference Water Index
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ثیریت سیت باتآو و شاد .رمچنای باهمنظاو ئاۀ نتاری
میتبت وقت شرک رری ایفای  NDWIو  MNDWIبار
ستفرو نقرط کنتتل مینی یربی شد.
شاخص NDWI

ثتکیب برند سابل و برناد ماروون قتمال نلویاک
ی شرک
ستخت میشوو [ .]38دهناهراری آ و ی بر ثارب کام و
عد قوی بهثتثیاب و مطادوو راری متئای و ماروون قتمال
رستند .و نتیجه ثتکیب ی برندرر بت ی ستخت دهناهراری
آ میثو ند نتری قربت قبوزی ئه کند [ 39و .]04
1
و ب ۀ  NDWI 1شرک نتمارلشادۀ ثفرضات آ ؛
 GREENبرناااد سااابل برناااد  3و ثصااارویت سااانجندۀ
 OLI/TIRSو  NIRبرند ماروون قتمال نلویاک برناد  5و
ثصرویت سنجندۀ  OLI/TIRSست [.]01
شاخص MNDWI

ی شرک که و و ق حرزت بهبوویرفتاۀ شارک
ست نخستی بر ثوس  Xuو سارل  2446میتفای شاد
ثتکیااب برناادرری ساابل  Greenو
[ .]02ی ا شاارک
مروون قتمل نلویک بر اول مو کوثر  SWIRباه وسات
میآید .و ی شرک دهناهراری آبای رراری مببات
و ند [ 03و ]00
NDWI

2
و ب ااۀ  MNDWI 2شاارک بهبوویرفتااۀ ثفرضاات
نتمرلشدۀ آ و  SWIRنیل برند مروونقتمل بار ااول ماو
کوثر ست برند  6و ثصرویت سنجندۀ .]05[ TIRS/OLI
ارزیابی دقت شاخصهای  NDWIو MNDWI

و با  3و  0و
یااربی وقاات شاارک راار باار سااتفرو
و و رری کنتتل مینی و قرزب صطت کمی و ضت یب کردار
نجر اتفت [.]06
3
0
و ب ۀ  OA 1صطت کمی  Nثید و کت دیزسترر و
 ƩPIJمجموع دیزسترری و سات ابقاهبنادیشاد و و

سلیمانی و درویشی :پهنهبندی و پایش خطر سیل بهار  9311خوزستان با استفاده از داده های لندست1-

ب ۀ  r 2ثید و س ترر و ستونرر و مارثتیس بهار
مرثتیس بهر  xi+و  x+iبهثتثیب مجماوع کات سا ت  iو
ستون  jو  Nثید و کت دیزسترر ست [.]07
xij

پهنهبندی سیل
نقشۀ پوشش گیاهی

نقشۀ دوش ایرری سترن کو سترن بر ستفرو ثصارویت
زندست و بر مارل شارک نتمارلشادۀ ثفرضات دوشا
ایاارری  NDVI1ثهیااه شااد .شاارک  NDVIیزاای
شرک رری وقیق و دری و ستخت دوش ایرری ست
[ 31و  .]32و م رزیااۀ حرضاات دااس ماارل شاارک
 NDVIبهمنظو عد سر ی دیزسترری دوشا ایارری
دیزستراری غیات دوشا ایارری ور آساترنهااد ی
ستفرو شد [ .]08به ی صو م که دیزسترری مساروی و
بل گثت  4/2به نو ن دیزست دوش ایرری میتفای شاد
[ 09و .]54
الیۀ بارش

بهمنظو آمرو سر ی الیۀ بار ر بتاد و و راری بار ر
سریت سر مرن رو شنرسی کشو و ساریت و ۀ رو شنرسای
سترن کو سترن متبوط به یاک وو ۀ  34سارزه  1365ثار
 1395عم آو ی شاد .ساپس بار ساتفرو مختصارم
عات فیریی یستگر رری رو شنرسی سترن کو سترن نقشاۀ
بر ر سترن و مطی  ARCGIS10.4ثتسیم شد.

653

نقشههای فاصله از آبراهه و تراکم زهکشی

نقشهرری ثت کم رزشی و فرصامه آبت راه بار ساتفرو
الیۀ عتیرنرری ووکرنه و ساترن ساتخت شادند .الیاۀ
ثت کم رزشی بر ستفرو وساتو  Line Densityو الیاۀ
وساتو Euclidean distance
فرصمه آبت ره بر ساتفرو
ثهیه شدند.
نقشۀ ارتفاع و شیب

بت ی ثهیاۀ نقشاۀ ثفار ی و شایب الیاۀ  DEMساترن
ستفرو شد .الیۀ  DEMمن قۀ م رزیاهشاد بار وقات 34
متت سریت سر مرن می شنرسی یرالم متطاد و یرفات
شد .بید کد ثصرویت کمیۀ فت رری ثصاویت و نات فال
 ENVI5.3مو ییک شدند .و و مه نقشهراری ثفار ی و
شیب سترن و مطی  GISثهیه شدند.
نقشۀ کاربری اراضی و لیتولوژی (زمینشناسی)

نقشهرری کر بتی ضی و زیتوزوژی و ۀ منرب ابییای
سترن و یرفت شد .ی نقشاهرار بیاد حاد فیمادرری
به فتمت ستت
ثزت ی بت ی ثهیۀ نقشۀ دهنهبندی سی
ثبدیت شدند .بید آمرو سر ی الیهرر نقشاۀ دهناهبنادی
سیت و چهر ک س بر شادمراری کام متوسا یارو و
کیمی یارو و مطای  ARCGIS10.4ثهیاه شاد .و کاو
یروآو ی ست بت ی و نوری به الیاهراری ماتثب و ثهیاۀ
نقشۀ نهریی نظت کر شنرسرن متثب بهت اتفته شد.

شکل  .6فلوچارت پژوهش

9

1. Normalized Deference Vegetation Index
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یافتهها
بررسی دقت نقشههای پایش سیالب

متو و و رری سنج وو بهاو وسییی و م رزیرم ماو
مطی ی و مخرات م ابییی ستفرو میشوو و بهمنظاو ئاۀ
نتری وقیق و میتبات بریاد نتاری ساتخت شاد و و راری
سنج وو بر و و رری و قیی یربی شوو .و م رزیۀ حرضات
وقت نقشهراری سایت فاتو وی  1398مساتخت ثصارویت
زندساات باار و و رااری و قیاای بت ساای شااد .م ااربق نتااری
بهوستآمد وقات نقشاهراری سایت فاتو وی  1398بات ی
 88و صاد سات
شرک راری  MNDWIو  NDWIبای
عدول  . 0بر ثوعه به ینزه حد قت صاطت کمای قربات قباول
 85و صد [ 51و  ]52و رمچنی ثو فاق ارزی ضات یب کردار
و صد ست [ ،]53میثو ن افت که نقشهرری سایت
فتو وی  1398و ی م رزیه وقت قربت قبوزی و ند.
جدول  .4گزارش ارزیابی دقت شاخصهای  MNDWIو NDWI

(درصد)
شاخص

صحت کلی

ضرایب کاپا

MNDWI

93
91

94
88

NDWI

بررسی نقشۀ پهنهبندی سیل فروردین 9311

بید آمرو سر ی نقشهرری دوش ایرری و بر ر شازت
 3ثت کم رزشی و فرصامه آبت راه شازت  0کار بتی
ضی و زیتوزوژی شزت  5و نقشهرری ثفار ی و شایب

شاازت  6نقشااۀ دهنااهبناادی ساای و س ا ح سااترن
ستخت و نو حی مستید بت سی شاد .بت سای یا نقشاه
نشرن و و بخ رری غت عنو و عنو غتبی وضییت
کیمی شدید و بخ رری متکلی و عنو شتقی وضاییت
شاادید و مینااۀ ساایتایااتی و نااد و یاا نااو حی
مستیدثتی نو حی سیتایت و ساترن کو ساترن رساتند
شزت  . 7رمچنای وسایت مناراق مساتید سای و
نقشۀ دهنهبندی نشرن میورد مسرحت نو حی بر شدم کم
متوس شدید و کیمی شدید زطرظ شادم سایتایاتی
باااااهثتثیاااااب  38927/6 8345/11 1/46و 10923/9
کیمومتتمتب ست کاه یا م ماب نشارنورنادۀ وسایت
منراق شدید و کیمی شدید ست .باه بیارن ویگات بیشاتت
مسرحت سترن زطرظ سایتایاتی و وضاییت شادید و
کیمی شادید قات و و .رمچنای بت سای مزارنی نقشاۀ
نشرن میوراد شاهتراری راو وشات
دهنهبندی سی
آ وارن رویل کتمشهت آبرو ن شروارن بناد مررشاهت
رندیجرن و میدیه و بخا راری غتبای عناو غتبای و
عنوبی سترن زطرظ شدم سیتایتی و وضییت کیمای
شدید و شهترری شور شوشاتت اتوناد باروی مشایت
مهتمل بهبهرن ندیمشک و و فول و بخ رری شمرزی
متکلی و عناو شاتقی و وضاییت شادید قات و ناد.
رمچنی شهترری ید آلزی نادیزر و مسجدسامیمرن و
بخ رری شمرل شتقی و شتقی به وزیت و شات وضاییت
منرسب دوشا ایارری نسابت باه ساریت ناو حی زطارظ
سیتایتی و وضییت متوس قت و ند.

شکل  .3نقشۀ پوششگیاهی (راست) و نقشۀ بارش به میلیمتر (چپ)

سلیمانی و درویشی :پهنهبندی و پایش خطر سیل بهار  9311خوزستان با استفاده از داده های لندست1-

شکل  .4نقشۀ تراکم زهکشی (راست) و نقشۀ فاصله از آبراهه به متر (چپ)

شکل  .5نقشۀ کاربری اراضی (راست) و نقشۀ لیتولوژی (چپ)

شکل .6نقشۀ ارتفاعی به متر (راست) و نقشه شیب بر حسب درجه (چپ)
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رمچنی بر بت سی نقشهرری کار بتی ضای و نقشاۀ
دهنهبندی سیت مشخ میشاوو کاه بیشاتت بخا راری
عنو و عنو غت کاه مناراق مساتید وقاوع سایت
رستند به وزیت موقییت عات فیریی و شات ی آ وراو یی
من قه می رری بریت مرسه ی و ضی ویم و ند .و یا
نو حی به وزیت ثفرع دریی حتکت آ کند شد و موعب
عم شدن آ و ی نو حی مایشاوو مسائمه ی کاه و
سیت فتو وی مر 1398مشاررد شاد  .بت سای و یاربی
نقشهرری سیت و شرک رری  MNDWIو  NDWIنشارن
میورد سیت کیت بیشتت بخ رری غت عناو غتبای و
عنو ساترن ثطات ثایریت قات و و سات شازت . 8
ثفرع و شیب بسیر دریی ی منراق سابب عما شادن
آ شد ست .بت سی مسرحت مزرنی نو حی سی بی نشرن
میورد شهترری رویل وشت آ واارن راو کتمشاهت
بند مررشهت آبرو ن و بهکصوص شروارن بیشاتت ویگات
شهترر وچر سیت شد ند .و ی میرن شاهت شاروارن بات
ساارس شاارک رااری  MNDWIو  NDWIبااهثتثیاااب
ضاای یا نرحیااه ثطاات
 191309و  170813رزتار
ثیریت سیت کیت قت اتفته ست که بیشتتی میل ن نسبت
به ویگت شهترری سترن باوو سات عادولراری  6و . 9
رمچنی بت سرس نتری شرک رری  MNDWIو NDWI
ضی شهت راو و
بهثتثیب  14269و  86260/1رزتر
ضی شهت آبارو ن ثطات ثایریت
 87936/9و 79562/0

سیت قت اتفته ست عدولرری  5و  . 8سایت کیات و
سترن کسر مرری یروی به بسیر ی یتسارکتراری
کشاارو ی عتماار ی و قتصااروی و نساارنی و و کااتو و
موعااب ثخمیااۀ بساایر ی نااو حی وسااتریی و رمچناای
کسر مرری بسیر ی به ی نو حی شد .بنربت ی ثوعاه باه
نو حی سیتایت سترن و بتنرمه یلی و یا ناو حی بات ی
عموایتی کسر مرری یرو نرشی یا با ی ابییای
برید مو و ثوعه بتنرمه یل ن و بتنرمهرری آیند قت ایاتو
ثر کسر مرری نرشای سایت باه حاد قت ممزا بتساد.
موقییت عات فیریی ویوایرری قمیمی و رمچنای ثفارع
دریی بهکصوص و نو حی غت و عنو غتبای و عناو
ی سترن به یزی نو حی مستید سایت ثبادیت کاتو
ست .متیسفرنه وشی مو و امینرن بت ی ینزه دی بینی
شوو که سی بیدی چه مرنی به وقوع میدیوندو و بیارو
آن و چااه مقیرساای ساات وعااوو نااد و .باار ی ا وعااوو
آنچاه
سی رری ادشته مرنند سیت کیت ستنخرار
مطتمت ست به وسات مایوراد و مهندسای بار م رزیاۀ
مم آمار حتمارل وقاوع
سی رری ادشته و ستفرو
سی رریی بر بیرو مختمف بتآو و مایکنناد .بناربت ی
نتری م رزیۀ حرضت ثیریت یروی بت آارری نو حی مستید
سیت و و و ستفرو ی نتری و بتنرماهراری آیناد و
کرر کسر مرری نرشی سیت بسایر مفیاد و کر آماد
کو رد بوو.

شکل  .7نقشۀ پهنهبندی سیل در استان خوزستان
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جدول  .5مساحت مناطق تحت تأثیر سیل بر اساس شاخص ( MNDWIهکتار)
شهر

آبادان

امیدیه

اندیکا

اندیمشك

اهواز

ایذه

باغملك

باوی

نو حی سی بی

87936/9

1157/59

10108/6

14725/7

142469

13967/6

563/591

6589/40

جدول  .6مساحت مناطق تحت تأثیر سیل بر اساس شاخص ( MNDWIهکتار)
شهر

خرمشهر

دزفول

بهبهان

بندر ماهشهر

رامشیر

رامهرمز

شادگان

شوش

نو حی سی بی

08295

18468/9

1579/60

39628/8

560/83

272/541

191309

21888

جدول  .7مساحت مناطق تحت تأثیر سیل بر اساس شاخص ( MNDWIهکتار)
شهر

شوشتر

آللی

هفتگل

هندیجان

هویزه

گتوند

نو حی سی بی

12825/6

0207/99

02/89

30452

96410/9

1250/71

مسجد

دشت

سلیمان

آزادگان

3003/70

36571/7

جدول  .1مساحت مناطق تحت تأثیر سیل بر اساس شاخص ( NDWIهکتار)
شهر

آبادان

امیدیه

اندیکا

اندیمشك

اهواز

ایذه

باغملك

باوی

نو حی سی بی

79562/0

846/01

7251/66

14959/5

86260/1

8533/50

575/041

5038/76

جدول  .1مساحت مناطق تحت تأثیر سیل بر اساس شاخص ( NDWIهکتار)
شهت

کتمشهت

و فول

بهبهرن

بند مررشهت

مشیت

مهتمل

شروارن

شور

نو حی سی بی

00395/7

6993/97

1620/03

38404/8

086/77

225/628

170813

17912/1

جدول  .96مساحت مناطق تحت تأثیر سیل بر اساس شاخص ( NDWIهکتار)
شهر

شوشتر

آللی

هفتگل

هندیجان

هویزه

گتوند

نو حی سی بی

9842

0238/91

35/62

25634/9

87035/7

1233/76

مسجد

دشت

سلیمان

آزادگان

3069/08

33906/3

شکل  .1نقشۀ سیل فروردینماه  9311در استان خوزستان بر اساس شاخص ( MNDWIراست) و ( NDWIچپ)
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چنرنچه بار ر و یا ناو حی یارو برشاد
عتیرن سی
موعب عتیرن آ به شاهترری داریی وسات عناوبی و و
صو م د بتنرمه یلی صطیح موعب بتو سایت و یا
نو حی کو رد شد که ی مسئمه و سیت کیت ثفر ،فترو.
متو بار دیشاتفت و نا بشات رزر راری یاری مرنناد
حد ث سد مخلنای سایتبناد حاد ث مخار ن ثایکیتی
ص ح و بهینهسر ی مسیترر بهمنظو کرر کسر مرری
سیت به وعوو آمد ست که برید و نو حی سیتایات یا
قد مرم صو م ایتو .یزی والیت کسر مرری مهم یارو
سیت کیت و سترن نبوو سیتبند و رمچنی د ثوعاه
به ص ح و بهینهسر ی مسیترر بوو که بریاد ماو و ثوعاه
بتنرمه یل ن قت ایتو.

رمچنی بهمنظو بت سی و و رری بر ر یستگر رری
رو شنرساای ونااد بر شاای سااترن باار سااتفرو متوس ا
بر ندای یستگر رری رو شنرسی بر ثوعه به مقیارس مارنی
و و رری بر ر و رت یستگر یربی شد .بت سی و و رری
بار ر نشارن مایوراد یساتگر راری وراد آلزای یاد
مسجدسمیمرن بیشتتی مقد بر ر ای ی وو ربات
ثبرط و و راری
کتو ند عدولرری  11و  . 12رمچنی
بر ر یستگر رری رو شنرسی بار ثفارع شاهترری ساترن
کو ساااترن نشااارن مااایوراااد شاااهترری یاااد آلزا ای
مسجدسامیمرن کاه و و قا اای وو بیشاتتی بار ر
و شته ند نسبت به شهترری عناو عناو غات و ی
ثفرع بیشتتی بوو و بر ثوعه به ثیریت ثفر رم و شیب بات

جدول  .99متوسط بارش ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان (میلیمتر) []69
دورۀ آماری/
ایستگاه
رو
میدیه
مسجدسمیمرن
بند مررشهت
مهتمل
آبرو ن
ید
صفیآبرو
شوشتت
بهبهرن
بسترن
رندیجرن
حسینیه
ورد

9365-9315

9366-9315

9376-9315

9373-9315

9371-9315

9314-9315

226/92
268/25
036/41
163/66
242/89
-

196/64
299/15
323/60
-

650/57
331/41
-

314/09
-

217
-

371/47
589/60

جدول  .96متوسط بارش ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان (میلیمتر) []69
دورۀ آماری /ایستگاه

9316-9315

9317-9315

9311-9315

9316-9315

آلزی
شروارن
شور
اتوند
آغرعر ی

004/86
-

109/12
-

218/38
311/37

-

-

-

255/61
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بحث و نتیجهگیری
م رزیۀ نو حی مستید سی و ئۀ رزر رری مؤرت باه منظاو
مدیتیت سی یزای قاد مرم سرسای و کارر کسار م
ست .متو بر ثوسیۀ مو باهکصاوص ماومی
نرشی سی
مرنند سیستم ا رم عات فیریی و سنج وو مت بت سای و
باهااو وقیاق میسات
دری مخرات م ابییی مرنند سای
شد ست .ثهیۀ نقشاۀ دهناهبنادی سای کاه بار ساتفرو
سیستم ا رم عات فیریی ثهیه میشوو یزی قد مرم ماؤرت
باات ی آااارری وضااییت منااراق مسااتید ساای ساات و باار
شنرکت منراق مستید میثو ن وند سی رری آیند مناراق
باتآو و
ثطت ثیریت و حتی میال ن کسار م نرشای سای
کتو .ات ویگت ثصرویت مررو ی مزرن دری منراق ثطات
ثیریت سی و رمچنای آاارری وناد دیشاتوی سای
مزرنددیت میسر و .نتری م رزیۀ حرضت که بر رد دهناهبنادی
ناو حی مساتید سای و ساترن کو ساترن و ثبارط نقشاۀ
دهنهبندی بر سیت فتو وی  1398نجر اتفت اویاری ن بار،
کرمت نقشۀ دهنهبندی بر سایت فاتو وی  1398سات چت کاه
بت سی نقشۀ دهنهبنادی سای نشارن مایوراد بخا راری
عنو و عنو غتبی وضاییت کیمای شادید و بخا راری
متکلی و عنو شتقی وضییت شادید و میناۀ سایتایاتی
و ند و ی نو حی مساتیدثتی ناو حی سایتایات و ساترن
کو سترن رستند .رمچنی دری نقشهراری سایت و ساترن
کو سترن نشرن میورد که سایت کیات بیشاتت و بخا راری
غت عنو و عنو غتبی ثفار ،فتارو سات کاه بار ناو حی
م ربقات و و.
و نقشاۀ دهناهبنادی سای
مستید سی
بیشتتی مسرحت مناراق ثطات ثایریت و بخا راری غات
عنو و عنو غتبی متبوط به شهترری رویل وشت آ واارن
رو کتمشهت بند مررشهت آبرو ن و بخصوص شروارن سات.
و ی میرن شهت شروارن بت سرس شارک راری  MNDWIو
ضای یا
 NDWIبهثتثیاب  191309و  170813رزتار
نرحیه ثطت ثیریت سیت کیات قات اتفتاه سات کاه بیشاتتی
میل ن نسبت به ویگت شهترری سترن بوو سات .رمچنای بات
ساارس نتااری شاارک رااری  MNDWIو  NDWIبااهثتثیااب
ضی شاهت راو و  87936/9و
 14269و  86260/1رزتر
 79562/0ضی شهت آبرو ن ثطت ثایریت سایت قات اتفتاه
ست .بهاو کمی نتری اویاری زالو بتنرماه یالی منرساب و
مینۀ مدیتیت سی و سترن کو سترن ست چت که م اربق
یرفتهرر بیشتت ناو حی ساترن عمماه شاهترری راو وشات
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آ وااارن رااویل کتمشااهت آباارو ن شااروارن بنااد مررشااهت
رناادیجرن میدیااه شااور شوشااتت اتونااد بااروی مشاایت
مهتماال بهبهاارن ندیمشااک و و فااول زطاارظ وضااییت
سیتایتی و وضییت نرم مو قت و ند و و صو م بر نادای
شدید وقوع سی و ی نو حی متی حتمی سات .بناربت ی
برید بتنرمه یلی به منظو مادیتیت سای و یا مناراق و
وزویت برشد .رمچنی بت سی نتری م رزیۀ حرضت بار م رزیارم
م تحشد و وبیرم ثطقیق نشرن میورد نتری حرضت بر نتاری
دااوور رااری و کماای مرننااد ساامیمرنی و رمزاار ن []21
شیخ میشرری و رمزر ن [ ]22مطماوو و و رمزار ن []20
و و رمزر ن [ ]25و رمچنی بار ثطقیقارم کار عی ماتثب
مرننااد وو و رمزاار ن [ ]12آ وینااد و رمزاار ن [ ]13اتاارو و
رمزر ن [ ]17و ژ نا و رمزار ن [ ]18رمساو باوو سات و
ستفرو سیستم ا ارم عات فیاریی  GISو دهناهبنادی
سی و ی م رزیرم رمرنند م رزیۀ حرضت نتری قربت قباوزی
ئه کتو ست .رمچنی نتری م رزیۀ حرضت اویاری ن سات
کااه بااهکاار ایتی ماام ساانج وو  RSو شاارک رااری
 MNDWIو  NDWIیزی بل رری مفید و وقیق بت ی داری
سی بهویو و س ح وسی رستند.
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