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ارزيابي نوسانهاي سطح آب درياچة اروميه و افزايش پهنههاي نمکي در منطقة شمال
غرب ايران
محمدحسین فتحی ـ دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی
عقیل مددیـ دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی
ابراهیم بهشتیـ دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی
نادر سرمستیـ دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی
پذیرش مقاله 1392/7/10 :تأیید نهایی1393/9/13 :

چکيده
تغييرات شديد آبوهوايي ،کاهش مقدار بارندگي ،استفاده از آبهاي زيرزميني بـراي مصـارف انسـاني و صـنعتي،
سبب نواسانها و تغييرات خطوط ساحلي و از همه مهمتر ،موجب افزايش پهنههاي نمکي در منطقـة شـمال غـرب
ايران شده است .هدف اصلي اين پژوهش ،بررسي تغييرات سطح آب درياچة اروميه و پهنههاي نمکـي اطـراف آن
است؛ براي نيل به اين هدف ،تصاوير ماهوارهاي چندطيفي ماهوارة لندسـت ( ،)2011-1989سـنجندههـاي TMو
 ETM+همگام با يافتهها و برداشتهاي ميداني ،پردازش شد .بهمنظـور شناسـايي و ارزيـابي وضـعيت تغييـرات
محيطي رخداده در منطقة پژوهش ،ابتـدا در مرحلـة پـيشپـردازش ،تصـحيحهاي هندسي و راديومتريك بـر روي
تصاوير اعمال شد .براي شناسايي و استخراج تغييرات خطوط ساحلي از روش آشکارسازي تغييرات تفريق بانـدي
و براي بررسي مقدار تغييرات کاربري اراضي از روش طبقهبندي نظارتشده ،با الگوريتم بيشترين احتمال اسـتفاده
شد .از مزاياي استفاده از دادههاي ماهوارهاي و روشهاي دورسنجي ،افزايش دقت نتايج و صرفهجويي در هزينـه و
زمان است .نتايج ،نشاندهندة کاهش ارتفاع سطح آب درياچه بين  6تا  7/40متر اسـت؛ بـهطـور تقريبـي حـدود
 31/64درصد از مساحت آبي و نيز حدود  2/06درصد از مساحت پوشش گياهي منطقه کاسته و به همان اندازه ،بر
مقدار ماسههاي نمکي و نمکزارها افزوده شده است.

کليدواژهها :پهنة نمکي ،تصاوير ماهوارهاي ،تغييرات خطوط ساحلي ،درياچة اروميه ،نوسانهاي سطح آب.

مقدمه
تغییرات شدید آبوهوایی ،کاه ،نزوالت آسمانی و مقدار محدود آبهای قابل استفاده ،از دیربـاز بشـر را بـر آن داشـته
است تا برای ادامة حیات و بقای خود در پی مدیریت منابع آبی با احداث انواع سدها و بهخدمت گرفتن عناصر آبوهوایی
با دان ،و فناوری روز باشد .در این بین ،بررسی نوسانهای سطح آب دریايهها بهمن ور حفاظت آنها بـهلحـاظ اهمیـت،
ماهیت و موقعیت این مجموعههای آبی و بهمنزلة عاملی برای ادامة حیات و میرا ی طبیعی ،در سـالهـای اخیـر در بـین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09355803041 :

 E- mail: geo.fathi@gmail.com
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کشورها در سطح ملی و منطقهای جایگاه ویژهای پیدا کرده است (رسولی و همکـاران .)53 :1387 ،بنـابراین ،بـه منـاطق
ساحلی بهویژه محیط دریايههای داخلی بهمثابة محیطهای بومشناختی توجه ویژهای شـده اسـت (جنسـن.)316 :1996 ،
شکلها و پدیدههای طبیعی سطح زمین بسیار سریع تغییر پیدا میکنند (مکالود و کانگلتون )127 :1998 ،و دریايـههـا
نیز بهمنزلة یکی از همین شکلها و پدیدههای طبیعی ،از این قاعده مستثنی نبوده (ساداتیپور و همکـاران،)645 :2012 ،
همواره دستخوش تغییر و تحولاند (میرباقری و همکاران .)163 :2012 ،تغییرات آبوهوایی در نتیجـة کـاه ،بارنـدگی،
افزای ،دما ،استفادة بیرویه از منابع آبهای سطحی و زیرسطحی در مناطق و حوضههای آبریز به روشنی قابل مشاهده
است (مرتضوی و شریفیان757 :2011 ،؛ آریاس و همکاران .)22 :2012 ،این تغییرات خود موجـب دگرگـونی در کیفیـت
منابع آبی که اساس توسعة پایدار است ،میشود (باغوند و همکاران .)264 :2010 ،امروزه تنزل کیفیت و کمیت منابع آبی
یکی از مهمترین يال،های فراروی توسعة پایدار است (یینگ و همکاران .)361 :2011 ،در این شرایط ،پای ،و ارزیابی
مناطق ساحلی امری مهم در توسعة ملی و مدیریت منابع طبیعی تلقی میشود.
در دهههای گذشته ،پای ،مناطق ساحلی و استخرا تغییرات سـطح آب در فاصـلههـای زمـانی مختلـف ،بـهمثابـة
پژوهشی زیربنایی مورد توجه واقع شده است (روشن و همکاران235 :2007 ،؛ هوداک)595 :2011 ،؛ زیرا ماهیت خطوط
ساحلی دینامیکی است و مدیریت ينین محیطهای بومشناختی حساسی ،به کسب اطالعات دقیق در فاصلههـای زمـانی
مختلف نیاز دارد (کاویان و همکاران .)939 :2011 ،برای این من ور ،فناوری سنج ،از دور کاربرد بین یـری در کسـب
اطالعات از این پدیدهها دارد؛ يرا که تصاویر ماهوارهای يندطیفی مزایا و امتیازهایی دارد که در دسترس بـودن و تفسـیر
رقومی آنها از مهمترینشان محسوب میشود .از مدتها پی ،،ابت شده است که جذب اشعة مـادون قرمـز توسـط آب و
انعکاس شدید آن توسط پوش ،گیاهی و خاک ،ترکیب مناسبی را برای نقشهبرداری از سطوح آبی فراهم میکنـد (تـاکر،
 .)127 :1979بهکمک این روشها و فناوریها و بهمن ور مدیریت جـامع منـابع آب از یـک طـرف و اهمیـت و ماهیـت
دریايهها به مثابة میرا ی طبیعی از طرف دیگر ،پژوهشگران در نقاط مختلف دنیا تحقیقاتی را انجام دادهاند که به بعضی از
آنها اشاره میشود :نجفی در سال  2003به بررسی رواناب حاصل از ذوب برف در حوضـة دریايـة ارومیـه بـا اسـتفاده از
الگوبندی فناوری  RSو  GISپرداخت .او سنج ،از دور را بهترین فناوری در ارزیابی و تخمین مقادیر انباشـت بـرف در
حوضههای آبریز بهویژه نقاط کوهستانی و صعبالعبور معرفی کرد .بایرام و همکاران ( )2004در اسـتانبول بـا اسـتفاده از
تصاویر ماهوارهای ،نوار ساحلی بخ ،اروپایی شهر را بررسی و تغییرات زمانی نوار ساحلی برای سالهـای 1998 ،1963و
 2000را استخرا کرده و نقشة آن را طی دورة بررسیشده ترسیم کردند .کـایيانـگ و همکـاران ( ،)2004در دانشـگاه
اوهایوی ژاپن اقدام به نقشهبرداری ساحلی و شناسایی تغییرات نوار ساحلی با روش نقشهبرداری نیمـهخودکـار در سـاحل
دریاية اری ،با استفاده از تصاویر پانکروماتیک ایکانوس کردند .نتیجة این پژوه ،،استخرا دقیق خطوط ساحلی و تهیة
نقشة تغییرات آن در طول دورة بررسیشده است .آلشیخ و همکاران ( )2007با استفاده از تصاویر سنجندة لندسـت بـین
سالهای  1998تا  2001به بررسی خطوط ساحلی دریاية ارومیه پرداخته ،دریافتند  1040کیلومترمربع از سطح دریايه در
طول دورة بررسیشده کاه ،یافته است .رسولی و همکاران ( )1378تحقیقی تحت عنوان «پای ،نوسانهای سـطح آب
دریاية ارومیه با پردازش تصاویر ماهوارهای يندسنجندهای و يندزمانی» انجام دادند .در این پژوه ،،سطح دریايه بـین
سالهای  1976تا  2005با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست ،مودیس و آی.آر.اس بررسی و نوسانهای سـطح آب در
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دورههای زمانی مختلف ارزیابی شد .آنها پی بردند که بیشترین تغییرات سطح آب دریايه در جنوب شرق و ساحل شـرقی
دریايه رخ داده است که این کاه ،سطح 23 ،درصد از سطح دریايه در طول دورة بررسیشده کاسته اسـت .بربراوغلـو و
اکین ( )2009از روشهای متفاوت سنج ،از دور برای شناسایی وضـعیت کـاربری اراضـی در شـرق مدیترانـه اسـتفاده
کردند .رسولی و محمودزاده ( ،)2010با استفاده از دادههـای سـنج ،از دور و روش پـردازش تصـویر دانـ ،پایـه بـین
سالهای  1977تا  ،2002خطوط ساحلی دریاية خزر را بررسی و يندین دورة پی،روی و پـسروی را در طـول سـاحل
استخرا کردند .ن مفر و همکاران ( ،)2013در پژوهشی به پای ،تغییرات دلتای سفیدرود با پردازش دادههای ماهوارهای
يندطیفی و يندزمانی در فاصلة زمانی شانزدهساله بین سالهای  1989تا  2005پرداختند .نتایج این پژوه ،بیـانکننـدة
روند تکاملی پی،روندة دلتای سفیدرود بهسمت شرقی با توجه به پسروی خط ساحلی دریای خزر در این ناحیه از منطقة
بررسیشده بوده است .این تغییر نشاندهندة تغییرات محیطی در منطقه است .تکامل دلتای سفیدرود بهصورت پـی،روی
دلتا بر ا ر عملکرد غالب سفیدرود ،پسروی دریا ،کاه ،سطح و تغییر خط ساحلی بوده است.

با توجه به موارد ذکرشده و اهمیت دریاية ارومیه بهمثابة میراث طبیعی ملی و همچنین تحقیقـات انجـامگرفتـه تـا
سال  ،2013در این پژوه ،تغییرات خطوط ساحل و مساحت سطح دریاية ارومیه و نمکزارهای اطراف آن بین سالهای
1989و  2011با اسـتفاده از تصـاویر سـنجندة  TMو  ETMاز ن رگـاه ترکیـب طیفـی و تفکیـک مکـانی و روشهـای
طبقهبندی و بررسی تغییرات مطالعه میشود .با توجه اینکه در بیشتر پژوه،های صورتگرفته فقط بـه بررسـی قسـمت
کويکی از سواحل و تغییرات خط ساحلی دریاية ارومیه اکتفا شده است ،در این پژوه ،سعی شد همـة عـواملی کـه در
محدودة دریاية ارومیه وجود دارد ،به ردههایی طبقهبندی و تغییرات آنها نیز جداگانه بررسی شود .برای رسیدن بـه نتـایج
بهینه ،سعی شد در زمان پژوه ،از بهروزترین تصاویر ماهوارهای قابل دسترس استفاده شود.

موقعيت و ويژگيهاي جغرافيايي
از ن ر جغرافیایی ،دریاية ارومیه در حد گسترش نهایی خود حدود  140کیلومتر طول 55 ،کیلومتر عرض و با حـداکثر 18
متر عمق ،در شمال غرب ایران و در حد فاصل طولهای جغرافیایی  45تا  46درجة شرقی و عرضهای جغرافیایی  37تا
 38/5درجة شمالی واقع شده است (رسولی و همکاران .)57 :1378 ،مساحت دریاية ارومیه در طول سالهای گذشته بین
 4000تا  6000کیلومتر مربع در نوسان بوده است که میانگین مساحت آن حدود  5000کیلـومتر مربـع بـرآورد مـیشـود.
بهطور تقریبی حدود  20رودخانة دایمی و فصلی و همچنین تعدادی از جریانهای زیرسطحی و فصلی ،دریايـة ارومیـه را
تغذیه میکند .میانگین شوری آب دریاية ارومیه بین  220تا  300گرم در لیتر است که نسبت به شرایط زمـانی و مکـانی
مختلف متغیر است .سازمان ملل دریاية ارومیه را بهدلیل داشتن محیط بومشناختی خـاص تحـت عنـوان محـیطزیسـت
حفاظتشده به بت رسانده است (یونسکو .)2012 ،این دریايه بیستمین دریاية جهان و دومین دریاية فوق اشباع نمک در
دنیا و اولین دریاية نمک در خاورمیانه محسوب میشود و حوضة آبریز آن حـدود  3/2درصـد از مسـاحت کـل کشـور را
بهخود اختصاص داده است (کرباسی و همکاران419 :2010 ،؛ ضرغامی .)88 :2011 ،شکل  1موقعیت جغرافیایی منطقه و
همچنین دریاية ارومیه را نشان میدهد.
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شکل  .1منطقة پژوهششده

دادهها و روشها
دادههای استفادهشده در این تحقیق شامل تصاویر ماهوارة لندست ،سنجندة  TMمورخ  1989/06/30و سـنجندة ETM

مربوط به  2010/05/01 ،2005/08/15و  ،2011/08/18دادههای ارزیابی سـطح آب  TOPEX/ Jasoمربـوط بـه بـازة
زمانی  1992تا  ،2011نقشههای توپوگرافی رقومیشدة  1:50000سازمان نقشهبرداری کل کشور و برداشتهای میـدانی
 GPSاست .علل استفاده از تصاویر این سنجندهها ،دارا بودن ش ،باند در محدودة مرئی و مادون قرمز انعکاسی و دقـت
متوسط اندازة پیکسل  30متر است کـه آن را جـزء سـنجندههـای بـا قـدرت تفکیـک متوسـط قـرار داده اسـت .ينـین
سنجندههایی ،همانگونه که در جدول  1اشاره شده است ،همچون پلی میان سنجندههای باقـدرت تفکیـک زیـاد (ماننـد
اسپات  )5و سنجندههایی با قدرت تفکیک کم (مانند  )WIFSعمل میکنند.
جدول  .1ساختار طيفي و مکاني دادههاي استفادهشده

قدرت تفکیک مکانی به

قدرت تفکیک طیفی به

متر

میکرومتر

TM; ETM+

TM; ETM+

1

30

51/2-45؛ 52-45

5

2

30

60-52/5؛ 60/52

)6 (L/H

60؛ 120

3

30

69-63؛ 69-63

7

30

2/35-2/08؛ 2/35-2/09

4

30

90-75؛ 90-76

---

---

---

شمارة
باند

شمارة باند

قدرت تفکیک مکانی به

قدرت تفکیک طیفی به

متر

میکرومتر

TM; ETM+

TM; ETM+

30

1/75-1/55؛ 1/75-1/55
12/4-10/5؛ 12/5-10/4
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با توجه به هدف پژوه ،که ارزیابی تغییرات محدودة تحقیق از روی تصاویر ماهوارهای در بازة زمانی 23ساله بود ،در ابتدا
اقدام به اعمال تصحیحهای مورد نیاز در مرحلة پی،پردازش (تصحیحهای هندسی و اتمسفری) شد .به ایـن من ـور ،تصـاویر
ماهوارهای از لحاظ هندسی و رادیومتریک بررسی شد و در صورت نیاز عملیات تصحیح روی آنها صورت گرفـت .بـرای انجـام
دادن این کار ،از نرمافزار  ERDAS 9.2استفاده شد .سپس برای تعیین تغییرات ،سطح آب دریاية ارومیه بررسـی شـد .بـرای
دستیابی به نتایج دقیقتر ،یافتههای ایستگاههای سنج ،سطح دریايه مربوط به بـازة زمـانی سـالهـای  1989تـا  ،2011از
سازمان آب استان آذربایجان شرقی اخذ شد و سپس برای تعیین تغییرات سطح آب دریاية ارومیه در منطقة پژوه ،تجزیـه و
تحلیل شد .بهمن ور مقایسه ،اطالعات اخذشده از دادههای ماهوارهای  TOPEX/ Jasonبا مراجعه به تارنمای ناسا استفاده شد.
این نوع ماهوارهها اطالعات مربوط به میانگین ارتفاع سطح منابع آبی را با دقت بسیار زیادی انـدازهگیـری مـیکننـد .شـکل2
تغییرات يشمگیری در سطح آب دریاية ارومیه در دورة زمانی بلندمدتی را نشان میدهد.

شکل  .2الف) نمودار تغييرات سطح آب ربتشده بهوسيلة ماهواره TOPEX/ Jason؛
ب) تغييرات بهدستآمده از تصاوير ماهوارهاي موجود

بر این اساس ،ابتدا دستههای تصاویر ماهوارهای مختلـف از ن ـر ترکیـب طیفـی و تفکیـک مکـانی بـرای بررسـی
ویژگیهای آب دریاية ارومیه پردازش شد .سپس ،سعی شد تا نخست ،آشکارسازی تغییرات کاربری اراضـی و سـطح آب
دریاية ارومیه طی دو دهة گذشته بررسی شود؛ دوم ،نقشة تغییرات بلندمدت خطـوط سـاحلی ،ارتفـاع و مسـاحت دریايـة
ارومیه در دورههای زمانی درازمدت و در مقیاس سالیانه ترسیم شود .برای رسیدن به اهداف اصلی پژوه ،،انواع متفاوت
تصاویر ماهوارهای يندزمانهای سنجندههای  TMو ETM+منطقة دریاية ارومیه که قابـل دسترسـی بودنـد ،بـر اسـاس
جدول  2انتخاب شدند.
جدول .2منابع اطالعات موجود از انواع تصاوير ماهوارهاي

سال اخذ تصویر

ماهواره

1989/06/30
2005/08/15
2010/05/01

نوع سنجنده

قدرت تفکیک مکانی به متر

TM

لندست

ETM

30

2011/08/18
2011-1992

TOPEX/ Jason

TMR

---
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این تصاویر ،بهترتیب توان تفکیکی فضایی حدود  30متر و  15دارند .اصالحات ژئومتریک و رادیومتریک الزم برای
همة تصاویر در محیط نرمافزار  ERDASانجام گرفت .بر اساس کنترل دادههای اصالحشدة تصاویر ETM+سال ،2011
اصالحات ژئومتریک روی تصاویر ماهوارة  TMو  ETMبه روش تصویربهتصویر اعمال شـد .شـایان ذکـر اسـت کـه از
نقشههای توپوگرافی با مقیاس  1:50000بهمثابة مبنای ارزیابی تغییرات سطح آب و تهیة الگوی رقومی زمین استفاده شد.
همچنین ،سامانة تصویر  UTMبرای ناحیة  38تطبیق و تمام تصاویر زمین مرجع و اصالحات هندسـی تصـویربهتصـویر
اعمال شد .بهطور کلی ،در روند پردازش رقومی تصاویر ،بهمن ور تشخیص تغییرات ساحل دریاية ارومیه ،سه مرحلة اصلی
مد ن ر بود :در مرحلة پی،پـردازش روی تمـام تصـاویر مـاهوارهای ،اصـالحات رادیومتریـک ،ژئومتریـک و روشهـای
نرمالسازی اعمال شد .هدف اصلی این مرحله رفع خطاهای ن اممند و غیرن اممنـد موجـود در تصـاویر خـام و افـزای،
صحت و قابلیت دستهبندی اطالعات رقومی مختلف بـود .در مرحلـة پـردازش ،ابتـدا روشهـای نسـبتگیـری بانـدها و
طبقهبندی در محیط نرمافزار  ERDASبهکار گرفته شد .مراحل اصلی پـردازش تصـاویر اسـتفادهشـده در ایـن تحقیـق
عبارتاند از:
مرحلة نخست بررسی همبستگی بین باندهای طیفی تصاویر ماهوارهای (محتوای اطالعاتی باندها) از روی ماتریس
همبستگی و هیستوگرام تصاویر هریک از باندهای سنجندة  ETMو  TMاست .همبستگی بین باندها بیانکننـدة وجـود
اطالعات مشترک یا بهعبارتی تکرار اطالعات است؛ یعنی هر قدر همبستگی بین باندها بیشتر باشـد ،اطالعـات بیشـتری
بهصورت مشترک وجود دارد .پس از محاسبة ضرایب همبستگی باندها و بررسی روند همبسـتگی بـین بانـدهای تصـاویر
سنجندهها مالح ه شد که باندهای  2 ،1و  3مشابه و روند همبستگی باندهای  4 ،3و  5نیز بهطور تقریبی مشابه و دارای
همبستگی زیادی با یکدیگرند؛ باند حرارتی با باندهای مرئی و مادون قرمز میانی همبستگی منفی دارد و با باندهای آبی و
مادون قرمز نزدیک ،مقدار همبستگی معکوس يشمگیر است؛ بنابراین باند مادون قرمز حرارتی دارای اطالعاتی متمایز از
دیگر باندهاست .از اینرو ،همبستگی اندک باند حرارتی با دیگر باندها ،داللت بر وجود اطالعات بهنسبت مفیدی در ایـن
باندها و لزوم بهکارگیری آنها برای پای ،خط ساحلی دارد .شکل  3نمودار همبستگی باندهای انعکاسی و حرارتی سنجندة
 TMرا نشان میدهد.

شکل .3نمودار مقدار همبستگي باندهاي انعکاسي و حرارتي سنجندة TM
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مرحلة دوم بارزسازی طیفی تصاویر است .در این تحقیق ،بهمن ور بررسی بازتابهای طیفی پدیدهها از هیسـتوگرام
تصاویر استفاده شد .بسط دادن دامنة تصویر به دامنة وسیعتری از مقادیر درجة روشـنایی را بارزسـازی طیفـی یـا بهبـود
کنتراست تصاویر گویند .بر ا ر این بسط ،بهدلیل وضوح بیشتر تصویر امکان متمـایز شـدن پدیـدههـای بیشـتری فـراهم
میشود .بهمن ور بارزسازی و بهبود کنتراست تصاویر ،از روش تعدیل خطی هیستوگرام استفاده شـد کـه موجـب متمـایز
شدن پدیدهها میشود و شناخت آنها راحتتر صورت میگیرد.
مرحلة سوم تولید ترکیب رنگی کاذب  1FCCاست .هدف از انتخاب باندهای مناسب برای ساخت تصاویر رنگی ،بـه
کمینه رسانیدن دادههای کمارزش و استفادة بیشینه از اطالعات مفید است .با ترکیب بانـدهای مختلـف سـنجندة ETM

و  ،TMتعداد زیادی تصویر رنگی کاذب حاصل میشود که بهترین ترکیب رنگی برای تفکیک خط ساحلی ،ترکیب رنگی
باندهای ( )RGB 5 ،4 ،3است که ضمن آنکه مرز میان آب و خشکی را بهتر ظاهر میکند ،به ترکیب رنگی واقعی سطح
زمین نیز بسیار نزدیک است .بهعالوه ،این باندهای طیفی بر اساس هیستوگرام آنها همبسـتگی کمـی دارنـد و از ایـنرو،
حاوی اطالعات بیشتریاند.
مرحلة يهارم تفکیک نمونههای آموزشی با تفسیر بصری تصویر رنگی کاذب است .بررسـی پـراکن ،نمونـههـا در
نمودار دوبعدی و تعریف کالسها برای طبقهبندی ن ارتشده است .در این مرحله ،ابتدا با استفاده از تصویر رنگی کـاذب
در محیط نرمافزار  ERDASو بررسی هیستوگرام باندهای طیفی و بر اساس تفاوت خصوصیاتی ن یر رنگ ،تـن ،بافـت،
شکل و اندازه در تصویر کالسهای مورد ن ر مشخص و تعریف شد .سپس با شناخت کلی تصویر نمونههای آموزشـی از
طریق تفسیر بصری ،ترکیب رنگی کاذب از هر کالس انتخاب و تفکیکپذیری طیفی کالسها از روی نمـودار دوبعـدی
پراکن ،پیکسلها با استفاده از باندهای مختلف بررسی شد.
مرحلة نهایی ،طبقهبندی تصاویر به روش طبقهبندی ن ارتشده با استفاده از الگـوریتم بیشـینة احتمـال و ارزیـابی
صحت طبقهبندی است .از میان روشهای طبقهبندی ن ارتشده ،روش بیشینة احتمال توانایی بیشتری در کسـب نتـایج
دقیقتر داشته ،یکی از پراستفادهترین روشها ذکر شده است (سرمستی .)59 :1388 ،ایـن روش ،واریـانس و کوواریـانس
کالسها را ارزیابی میکند .برای این کار ،فرض میشود همة مناطق آموزشی از پراکن ،طبیعی برخوردارند .در حقیقـت،
نمونههای کالسهای آموزشی باید معرف آن کالس باشند؛ بنابراین تا حد امکان باید از تعداد نمونههای بیشتری استفاده
شود تا تغییرات بسیاری از ویژگیهای طیفی در این گسترة طیفی قرار گیرد (علویپناه .)1382 ،در ارزیابی صحت تصاویر
طبقهبندیشده ،همانگونه که در شکل  4اشاره شده است ،يون نقشة واقعیت زمینی مناسـبی بـرای انـدازهگیـری دقـت
نقشههای ترسیمشده وجود نداشت ،با تولید یک تصویر واقعیت زمینی ،دقت نقشههای طبقهبندیشده برآورد شـد .بـرای
ارزیابی دقت شاخصهای آماری ،ضریب کاپا و دقت کلی طبقهبندی برای هریک از نقشههای حاصل از تصاویر استخرا
شد که در جدول  3ارائه شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. False color composite
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جدول  .3شاخصهاي آماري ارزيابي دقت طبقهبندي

تصویر لندست

تصویر لندست

1989

2011
0/85
%86/7

شاخص آماری

الگوریتم طبقهبندی

ضریب کاپا

روش بیشینة احتمال

0/83

دقت کلی طبقهبندی

روش بیشینة احتمال

%84/56

شکل  .4نقشة طبقهبنديشدة تصاوير سال ( 1989سمت راست) همراه با هيستوگرام آن (سمت چپ)

بهمن ور تولید تصویر واقعیت زمینی ،باند پانکروماتیک تصویر  TMبا باندهای يندطیفی این سنجنده بـا اسـتفاده از
روش تجزیه و تحلیل مرلفههای اصلی ( )PCAتلفیق شد .در مرحلة بعدی ،برای اسـتخرا خطـوط سـاحلی ،از تصـاویر
محدودة طیف مرئی استفاده شد .استخرا محل برخورد محدودههای آب و خشکی حتی با یک باند منفرد نیز امکـانپـذیر
است؛ يرا که ویژگی انعکاسی آب در باند مادون قرمز انعکاسی تقریباً صفر است و انعکاس پوش ،زمین در این محـدوده
بسیار بیشتر از آب است (ژیازنهن .)1999 ،بررسی هیستوگرام آستانة انعکاس آب در باندهای مادون قرمز تصاویرETM+

و  TMنشان میدهد که از باند  6انعکاسی  TMو باند  5مادون قرمز میانی برای اسـتخرا خـط برخـورد خشـکی و آب
مناسبتر است (رسولی .)1381 ،با استفاده از این ویژگیهای طیفی ،اقـدام بـه آشـکارسـازی تغییـرات بـه روش تفریـق
تکباندی در محدودة پژوه ،کردیم (شکل  .)5در ادامه ،با تفسیر بصری نتـابج مشـخص شـد کـه مغـایرت و اخـتالف
شدیدی بین محدودة آب دریايه و اطراف آن وجود دارد .این عمل بهدلیل مقدار زیاد جذب انرژی مادون قرمز میانی توسط
آب و انعکاس شدید مادون قرمز میانی توسط دیگر پوش،های زمین (گیاه ،نمک و مناطق کشت نشدنی) در این محدوده
است .شکلهای  6و  7تغییرات خطوط ساحلی را بهوضوح نشان میدهند .با استخرا و بررسـی سـاالنة انـدازة تغییـرات
خطــوط ســاحلی از روی تصــاویر مــاهوارهای و تطبیــق آن بــا دادههــای جمــعآوریشــده از ایســتگاههــای زمینــی و
ماهوارة  TOPEX /Jasonمیتوان به بررسی تغییرات سطح آب دریاية ارومیه پرداخت.

ارزيابي نوسانهاي سطح آب درياچة اروميه و افزايش پهنههاي نمکي در منطقة شمال غرب ايران

279

شکل .5آشکارسازي تغييرات به روش تفريق تكباندي

در مرحلة پسپردازش ،ابتدا نقشههای طبقهبندیشده در محیط نرمافزار  ArcGISبه الگوهای بـرداری تبـدیل و از
این طریق مساحت سطح آب دریايه محاسبه شد .سپس با روشهای کارتوگرافی ،مقدار تغییرات سطح آب دریاية ارومیه
و تغییرات نوار ساحلی در سالهای مختلف و فصول آبی متفاوت طراحی و نمای ،داده شد.

يافتههاي تحقيق
تجزیه و تحلیل انواع تصاویر يندسنجندهای و يندزمانهای نشان میدهد که تغییرات سطح آب دریايه در مقیاس سـالیانه
(از  1989تا  )2011شایان توجه است .تغییرات دورهای سطح آب دریايه در شکل  6نشان داده شـده اسـت .از روی ایـن
تصاویر میتوان تشخیص داد که طی  23سال گذشته ،نوسانهای يشمگیری در سطح آب دریايه رخ داده است.

شکل  .6نقشة تغييرات مساحت درياچة اروميه و نمودار برآوردشده با استفاده از پردازش تصاوير ماهوارهاي
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بنابراین ،یافتههای این پژوه ،در دو بخ ،زیر مطرح میشود.
 .1آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی :در این مرحله و پس از طبقهبندی تصاویر ،اقدام به استخرا نقشة تغییـرات
کاربری اراضی و نقشة تغییرات محدودة پژوه ،طی دورة بیستساله شد که در شکل  7نشان داده شده است.

شکل  .7نقشة طبقهبنديشدة تصاوير سال ( 2011سمت راست) همراه با هيستوگرام آن (سمت چپ)

از مقایسة شکلهای  4و  7و با استفاده از شکل  ،6بهوضوح پسروی دریايـة ارومیـه بـهویـژه در سـاحل شـرقی و
اطراف جزیرة اسالمی و گسترش سطح نمکزارهای اطراف مالح ه میشود .همچنین ،در فاصلة ایـن بیسـتوسـه سـال،
قسمت آب کمعمق بهشدت گسترش یافته است و قسمت عمیقی وجود ندارد که نشاندهندة کمعمق شدن کل دریايـه
در سال 2011است .در جدول  4مساحت کالسهای بهدستآمده برای هر سال و همچنین مقایسة آنها آورده شده است.
جدول .4سطح برآورد کالسها و درصد تغييرات آنها از تصاوير ماهوارة لندست

نام

مساحت هر

مساحت هر

کالس در

کالس در

مقدار تغییرات به

سال  2011به

هکتار

کالس سال  1989به

نام کالس

مساحت هر

مساحت هر

کالس در

کالس در

مقدار تغییرات به

سال  1989به

سال  2011به

هکتار

هکتار

هکتار

83667

64606

-19061

145599

172121

+26522

199290

+160333

990676

-------

هکتار

هکتار

آب

513804

200302

-313502

نمک

7336

42828

+35492

خاک

51916

89570

+18979

شنزار

38957

149397

240634

+91237

مجموع

990676

نمک
آبدار
ماسه

پوش،
گیاهی
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همانطور که در جدول  4مشهود است ،در بین کالسها ،کـالسهـای آب و پوشـ ،گیـاهی بیشـترین کـاه ،و
کالسهای نمک ،ماسه نمکی و نمک آبدار بیشترین افزای ،را طی دو دهة اخیر داشتهاند.
 .2تغییرات خطوط ساحلی :تغییرات مربوط به مساحت و محیط دریاية ارومیه در شکل  8نمای ،داده شده است .با
دقت به این الگوی گرافیکی مشخص میشود که مجموع الیة دریايه و الیة آب کمعمق ،محدودة دارای آب را تشـکیل
میدهد .مرز الیة نمک آبدار ،خط ساحلی دریايه را در هر سال نشان میدهد که ضـمن وجـود نـوعی نوسـان در مقـادیر
مساحت و محیط دریايه در دراز مدت ،روند کلی کاه ،در هر دو شاخص هندسی وجود دارد .در این صورت ،اندازهگیری
فاصلة بین الیههای نمک آبدار در طول دو بازة زمانی ،مقدار پسروی دریايه را نشان خواهد داد.

شکل  .8نقشة تغييرات دورهاي خطوط ساحلي و مراحل کاهش تدريجي آب سواحل درياچة اروميه ()2011-1989

این پژوه ،در مقایسه با دیگر پژوه،های صورتگرفته که بیشتر به پهنة کويکی از سواحل پهناور دریاية ارومیه
اکتفا می کردند ،تمام سواحل پیرامونی درگیر و مرتبط با این دریايه را ارزیابی کرده و بـا بررسـی نتـایج ارزیـابی تصـاویر
ماهوارهای توانسته است تغییرات پهنههای نمکی و آبی محیط پیرامونی محدودة پژوه ،را استخرا کند .با ارزیابی نتایج
مشخص میشود که خطوط ساحلی در مقیاسهای سالیانه و فصلی ،دستخوش تغییرات معناداری شـده اسـت (شـکل .)9
همچنین ،بررسی نقشههای تغییرات در مقیاس سالیانه نشان میدهد که خطوط ساحلی بهویژه در شرق و جنـوب شـرقی
منطقة پژوه ،،پسروی بسیار مشخصی داشته است؛ این پسروی در بعضی مناطق تا هشت کیلومتر نیـز انـدازهگیـری
شده است .با توجه به پژوه،های صورتگرفته ،دالیل مختلفی در کاه ،مقدار آب دریاية ارومیه سهیم بوده است کـه
از این مقدار  65درصد بهعلت تغییرات آبوهوایی 25 ،درصد مربوط به احداث سد در حوضة آبریز دریايه و  10درصد نیز
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مربوط به کاه ،بارندگی در این ناحیه است (حسنزاده و همکاران .)13 :2012 ،در سالهای اخیر ،پسروی سریع دریايه
موجب افزای ،غل ت آب شده و در اغلب خطوط ساحلی ،مازاد امالح نمکـی را سـبب شـده اسـت .ایـن فراینـد مسـائل
بومشناختی عدیدهای را بهوجود آورده است.

نتيجهگيري
امروزه دادههای ماهوارهای ،بهترین و کارامدترین منبع اطالعاتی برای پای ،خطـوط سـاحلی و آشکارســازی تغییــرات
بـهشـمارمیرود .با توجه به پیشرفتهای سریع سنج ،از دور در بخ،های مختلـف آن ،از جملـه روشهـای پـردازش
دادههـای ماهوارهای ،بررسی روشهای مختلف آشکارسازی تغییرات برای اهداف خاص و آگاهی از نقاط ضـعف و قـوت
هریک از این روشها ،از ضروریات است .این پژوه ،بهعلت اهمیت و جایگاه خاص دریايهها در بومسازگان ،با هـدف
آشکارسازی و ارزیابی تغییرات سواحل دریاية ارومیه و پهنههای نمکی و ماسهزارهای اطراف آن بین سالهـای  1989و
 2011با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست صورت پذیرفت .برای پای ،تغییرات خـط سـاحلی ،بـا توجـه بـه بررسـی
هیستوگرام آستانة انعکاس آب در باندهای مادون قرمز تصاویر  ETM+و  TMبرای استخرا خط برخورد خشـکی و آب،
با استفاده از این ویژگیهای طیفی ،اقدام به آشکارسازی تغییرات به روش تفریق تکباندی در محـدودة پـژوه ،شـد و
مشخص شد که سواحل دریاية ارومیه ،بهویژه در سالهای اخیر ،در معرض تغییرات يشمگیری بهویژه در شرق و جنوب
شرقی آن قرار گرفته است که در مقیاسهای درازمدت و فصلی قابل مشاهده است .در این بازة زمانی ،ارتفـاع سـطح آب
این دریايه بین  6تا  7/4متر پایین آمده است .در ادامه ،برای ارزیابی تغییرات نواحی پیرامـونی و بـهمن ـور طبقـهبنـدی
کاربریهای مختلف از تصاویر موجود ،از روش طبقهبندی ن ارتشده با الگوریتم بیشینة احتمال استفاده شد که از لحـاظ
ارزیابی دقت طبقهبندی ،با دقت کلی بی ،از  83درصد و ضریب کاپای بی ،از  0/84نتایج قابل قبولی را در مقایسـه بـا
برداشتهای میدانی از منطقة پژوه ،بهدست داد .پس از آن ،مساحت کاربریها در سالهای مختلف و مقـدار تغییـرات
آنها استخرا و مشخص شد که بهطور تقریبی حدود  313هزار و  502هکتار برابر  31/64درصـد مسـاحت آبـی دریايـة
ارومیه و نیز  19هزار هکتار برابر 2/06درصد مساحت پوش ،گیاهی منطقه کاسـته شـده و بـه همـان انـدازه بـر مقـدار
ماسههای نمکی و نمکزارها افزوده شده است .تجزیه و تحلیل تصاویر ماهوارهای لندست نشان میدهد بخ ،خار شـده
از زیر آب بهصورت زمینهای بدون کشت ،خشک و نمکی در معرض باد ،مساحت زیادی را بهخود اختصـاص داده اسـت
که تهدیدی جدی برای مزارع واقع در اطراف دریايه محسوب میشود.
توصیه میشود که در تحقیقات آتی ،برای بهدست آوردن نتایج دقیقتر در پـای ،خطـوط سـاحلی و طبقـهبنـدی و
استخرا تغییرات مناطق پیرامونی از تصاویری استفاده شود که دارای قدرت تفکیک مکانی بسیار زیادی باشد؛ زیـرا ایـن
امر عالوه بر اینکه موجـب صـرفهجـویی در هزینه و زمان میشود ،سبب درک واقعی از وضـعیت موجـود فراینـدهای در
حال تحول و اتخاذ تصمیمهای بهموقع و کارامد بهمن ور مدیریت صحیح آن خواهد شد.
در پایان ،با توجه به روش این پژوه ،و پژوه ،های مشابهی که در پیشینه ذکر شد ،میتوان به موارد ذیل اشـاره
کرد:
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 .1در بیشتر پژوه،های صورتگرفته ،فقط به بررسی قسمت کويکی از سواحل و تغییـرات خـط سـاحلی دریايـة
ارومیه اکتفا شده است؛ در این پژوه ،سعی شد تا همة عواملی که در محدودة دریاية ارومیه وجود دارد ،به کالس هایی
طبقه بندی و تغییرات آنها نیز بهطور جداگانه بررسی شود .برای رسیدن به نتایج بهینه سـعی شـد از بـهروزتـرین تصـاویر
ماهوارهای دسترسپذیر در زمان پژوه ،استفاده شود.

 .2فناوری سنج ،از دور کاربرد بین یری در کسب اطالعات از پدیدهها دارد؛ يرا که تصاویر ماهوارهای يندطیفی
مزایا و امتیازهایی دارد که در دسترس بودن و تفسیر رقومی آنها از مهمترین این امتیازها محسـوب مـی شـود .داده هـای
ماهواره ای يندزمانه و يندطیفی برای بارزسازی و کشف تغییرات به ویژه در زمینة پـای ،خطـوط سـاحلی دارای قابلیـت
وسیعی است .در این زمینه ،داده های سنجندة  TMماهوارة لندست برای پای ،خطوط ساحلی دریاية ارومیه و اسـتخرا
نقشههای موضوعی مناسبتر و کاربردیتر است
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