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پایش تغییرات فصلی تاالب میقان
با استفاده از دادههای سنجش از دور رادار ،حرارتی ،و اپتیک
محمدحسین حجاریان ـ دانشجوی کارشناسی ارشد سنجشازدور و  ،GISدانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
سارا عطارچی*ـ استادیار گروه سنجشازدور و  ،GISدانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
سعید حمزه ـ دانشیار گروه سنجشازدور و  ،GISدانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران

دریافت0000/00/05 :

پذیرش0000/00/00 :

چكیده
تاالبها به تغییرات محیطی و آبوهوایی وابستهاند .بنابراین ،پایش تغییرات پهنههای آبی تاالب اهمیت زیادی دارد .هدف از این
تحقیق پایش تغییرات فصلی تاالب میقان با استفاده از تصاویر ماهوارة سنتینل  ۱و لندست  ۸در بازة زمانی ماه می  ۹۱۱۲تا ماه
ژانویة  ۹۱۹۱است .پهنة تاالب با استفاده از شاخص  ،MNDWIدمای سطح زمین ،تصاویر راداری سنتینل  ۱جداگانه استخراج
و سپس نتایج بهدستآمده با خروجی طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان مقایسه شده است .نتایج طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان
تغییر شدید پهنة آبی را در فصلهای مختلف (بیشترین و کمترین مساحت تاالب بهترتیب  ۱۱/۱۸و  ۱۲/۹۲کیلومتر مربع) نشان
میدهد .در ماههای گرم سال ،مساحت پهنة آبی تاالب حاصل از طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان و اعمال شاخص  MNDWIبا
هم تطابق دارند که نشاندهندة کارایی مناسب این شاخص طیفی است .تطابق نتایج حاصل از طبقهبندی با مساحت
استخراجشده بر اساس ضرایب بازپخش راداری در ماههای سرد سال بیشتر بوده است .مقایسة نتایج سنجندههای مختلف در
پایش تاالب میقان ،که تغییرپذیری شدیدی در طول سال دارد ،نشان داد رویكرد چندسنجندهای در چنین مطالعاتی مناسبتر
است.

واژگان کلیدی :تاالب ،تصاویر رادار ،دمای سطح زمین ،سنجشازدور ،شاخص طیفی.

مقدمه
تاالبها یکی از اکوسیستمهای طبیعیاند که نقش مهمی در حفظ تنوع گیاهی و جانوری ایفا میکنند .تاالبها ،به دلیل
قرارگرفتن در بین دو محیط خشکی و آبی ،بسیار به تغییرات محیطی حساساند و نیاز به نظارت و پایش مداوم دارند .این
مسئله در خصوص تاالبهایی که دارای الگوی تغییرات فصلیاند اهمیت بیشتری دارد .عواملی چون کاهش بارندگی و
خشکسالی ،افزایش دما ،مدیریت نادرست منابع آب ،بهرهبرداری غیراصولی از معادن ،سدسازی بیرویه ،رشد سریع
جمعیت شهری ،و به دنبال آن تغییر کاربریها و تغییر الگوی کشت سبب تهدید حیات تاالب میشوند (انصاری:0931 ،
 .)90پایش و تهیة نقشه از منابع طبیعی بهصورت میدانی به دلیل محدودیتهای دسترسی ،هزینة باال ،پوشش کم ،عدم
امکان برداشتهای متوالی و حجم باالی دادهها اصوالً مقرونبهصرفه نیست .ازاینرو ،انواع متفاوت تصاویر ماهوارهای
نظیر اپتیک و رادار در مطالعات و مدیریت منابع طبیعی مورد استفاده قرار میگیرد (ملکی و همکاران .)30 :0931 ،تصاویر
سنجش از دور به دلیل دورهایبودن اخذ تصویر ،قدرت تفکیک زمانی و مکانی مناسب ،و همچنین دید منطقهای گسترده
در مطالعات زمینشناسی ،ژئومورفولوژی ،هیدرولوژیکی ،و منابع طبیعی از اهمیت ویژهای برخوردارند (امیری و همکاران،
 .)50 :0931دادههای اپتیک عموماً دارای قدرت تفکیک مکانی ،طیفی ،و زمانی مناسبی برای شناسایی اهداف زمینی،
* نویسندة مسئول ،تلفن03001009000 :

Email: satarchi@ut.ac.ir
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تهیة نقشة کاربری اراضی ،و نقشة تغییراتاند (شکری و صاحبی .)001 :0930 ،با وجود این ،پیچیدگیهای موجود در
چشماندازهای طبیعی سبب میشود تصاویر چندطیفی اپتیک همیشه قادر به شناسایی و تفکیک پدیدهها نباشند.
همچنین ،شرایط اتمسفر در هنگام اخذ این نوع دادهها مهم است و وجود ابر یا گردوغبار شدید مانع اخذ تصویر اپتیک
مناسب میشود (پال و ون ژندرن .)100 :0331 ،سنجندههای  ،0SARبرخالف دادههای اپتیک ،توانایی اخذ تصویر در
همة شرایط آبوهوایی را دارند .تصاویر  SARاطالعات بسیار مفیدی از بافت و ساختار پدیدهها ارائه میدهند .میزان
بازپخش پدیدهها در محدودة طیفی ماکروویو ،که سنجندههای  SARدر آن فعالیت میکنند ،به سطح مقطع ،شکل
هندسی ،جهت قرارگرفتن پدیده ،زبری سطح ،و محتوای رطوبت آنها وابسته است .بیشتر تصاویر راداری (نظیر تصاویر
سنتینل  )0دارای قدرت تفکیک رادیومتریک باالتر از دادههای اپتیکاند (امیری و همکاران.)00 :0931 ،
در مطالعات پایش منابع طبیعی ،که از سری زمانی تصاویر استفاده شده است ،تصاویر ماهوارههای سری لندست به
علت آرشیو طوالنیمدت ،قدرت تفکیک طیفی و مکانی متوسط و مناسب برای پایش منابع محیطی ،دسترسی رایگان به
تصاویر ،اطمینان از سازگاربودن دادههای سریهای مختلف لندست با همدیگر ،و برداشت متوالی بسیار مورداستفاده قرار
گرفته است (زو و همکاران0000 ،؛ گوتام و همکاران0005 ،؛ گوا و همکاران .)0001 ،گوتام و همکاران ( )0005در
ارزیابی دینامیک سطح آب در جنوب هند از تصاویر ماهوارة لندست سال  0000و  ،0000تبدیل تسلدکﭗ0و شاخصهای
طیفی نظیر شاخص اختالف آب نرمالشده ( ،9)NDWIشاخص اصالحشدة اختالف آب نرمالشده ( ،0)MNDWIو
شاخص نسبت آب ( 5)WRIاستفاده کردند .نتایﺞ تحقیﻖ آنها نشان داد که استفاده از این شاخص کارایی مناسبی در
تفکیک محدودههای خشک و مرطوب از همدیگر داشته است .کاپالن و همکاران ( )0003برای مطالعة پویایی فصلی
دریاچة سییف در منطقة مرکزی آناتولی از دادههای لندست  1و سنتینل  0در بازة زمانی یک سال از فوریه  0001تا اکتبر
 0001استفاده کردند؛ نتایﺞ حاصل از بهکارگیری دمای سطح زمین ،0مقادیر بازپخش راداری در قطبشهای  VVو ،VH
و شاخص تفاضل نرمالشدة آبی اصالحشده ( )MNDWIبه درک پویایی فصلی تاالب سییف منجر شد .امانی و
همکاران ( )0003بهمنظور جداسازی طبقات مختلف چند تاالب در کشور کانادا از دادههای سنتینل  ،0آلوس  ،0و
رادارست  0استفاده کردند .نتایﺞ تجزیهوتحلیل مؤلفههای پوالریمتریک  1H/A/Alphaو  1 Freeman-Durdenگویا این
بود که دادههای بهدستآمده از سنتینل  0و آلوس  0برای تمایز طبقههای تاالب مفیدند .در این تحقیﻖ آمده است که
برای مطالعات تاالبهایی که گیاهان چوبی (نیزار) دارند دادههای راداری باند  Lنسبت به باند  Cاز پتانسیل بیشتری
برای کشف و پایش تغییرات برخوردارند .در مطالعات فراوانی ،وضعیت تاالبها با استفاده از انواع متفاوت تصاویر
ماهوارهای و شاخصهای طیفی پایش شده است .مثالً ،شنگ فانگ ما و همکاران ( )0003به بررسی کاربرد شاخصهای
طیفی مربوط به آب نظیر  ،MNDWI ،NDWIو  3NDPIپرداختند .آنها نتیجه گرفتند که عملکرد مناسب شاخص به
عوامل مختلفی بستگی دارد ،همچون شناخت کافی از منطقه ،نوع شاخص مورداستفاده ،انتخاب حد آستانة مناسب ،و
استفاده از دادههای کمکی مانند دادههای حرارتی (شنگ فانگ ما و همکاران .)10 :0003 ،سالگتر و همکاران ()0000
در پژوهشی بر روی تاالب سنت لوسیا واقع در ساحل شرقی افریقای جنوبی از تصاویر سنتینل  0و ستنتینل  0در بازة
1. Synthetic Aperture Radar
2. Tasseled Cap Transformation
3. Normalized Difference Water Index
Index 4. Modified Normalized Difference Water
5. Water Ratio Index
6. Land Surface Temperature
7. H/A/Alpha Polarization Decomposition
8. Freeman–Durden Polarization Decomposition Method
9. Normalized Difference Pond Index
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زمانی دو سال از اکتبر  0000تا اکتبر  0001استفاده کردند .در این مطالعه ،شاخصهای  MNDWIو شاخص نرمالشده
تفاوت پوشش گیاهی  0NDVIاز تصاویر سنتینل  0استخراج شد .سپس ،باندهای پالریمتریک سنتینل  0در قطبشهای
 VVو  VHمطالعه شد .درنهایت ،با ترکیب تصاویر سنتینل  0و سنتینل  0اقدام به طبقهبندی تاالب شد؛ نتایﺞ این
مطالعه نشان داد که ترکیب دادههای سنتینل  0و  0میتواند دقت طبقهبندی را در جداسازی بهتر موقعیت تاالب بسیار
باال ببرد .همچنین ،تصاویر سنتینل  0در تاالبهایی با پوشش گیاهی زیاد توانایی ارائة نتیجه با دقت بسیار باال را ندارد.
همچنین ،هر دو تصویر در تشخیص پویایی پهنة آب تاالب کارایی یکسانی داشتند .در مطالعة دیگری ژانگ و همکاران
( )0000با اجرای الگوریتمی به نام  SAT0و با استفاده از دادههای ماهوارة رادارست  0و سنتینل  0با صحت  31درصد
موفﻖ به شناسایی آبهای سطحی شدند .پدیدههای خطی نظیر آبراهههای بسیار باریک یا جادهها سبب ایجاد خطا در
خروجی این الگوریتم شده بود و بر این اساس پیشنهاد شد در مطالعات بعدی پیش از اجرای الگوریتم چنین عوارضی
ماسک شود .در مطالعات بسیاری به بررسی مناطﻖ آبی و تاالبهای ایران پرداخته شده است؛ ازجمله ابراهیمیخوسفی و
همکاران ( )0931در پژوهشی بر روی تاالب میقان ارتباط بین شاخص بارش استانداردشده ( 9)SPIو شاخص بارش-
تبخیر و تعرق استانداردشده ( 0)SPEIرا همراه با مقادیر متوسط شاخص  MNDWIدر بازة 01ساله بهدست آوردند.
همچنین ،محمودی و همکاران ( )0931از شاخص نرمالشدة پوشش گیاهی و الگوهای دمایی سطح زمین با استفاده از
دادههای چندزمانة سنجندة  TM5ماهوارة لندست در نواحی پیرامونی تاالب میقان استفاده کردند .نتایﺞ نشان داد در بازة
زمانی موردمطالعه در بین سالهای  0913-0910طبقات دمایی گرمتر در الگوی دمایی منطقه افزایش بیشتری داشته
است .در مطالعهای توسط میرعلیزاده و منصوری ( )0931مطالعة کمی و کیفی آبهای سطحی در حوضة رودخانة کارون،
زهره ،و جراحی در جنوب استان خوزستان با استفاده از تصاویر سال  0001لندست  1صورت پذیرفت .بر طبﻖ نتایﺞ،
عملکرد شاخص  MNDWIبهمراتب بهتر از شاخص NDWIگزارش شد .همچنین ،عملکرد شاخص  0AWEInshو
 1AWEIshنسبت به بقیة شاخصها نتایﺞ مطلوبتری به همراه داشت .طبقهبندی نظارتشده عملکرد مطلوبتری
نسبت به طبقهبندی نظارتنشده و همچنین شاخصها داشت .این مطالعه در پایان نتیجهگیری کرد که استفاده از
شاخصهای طیفی در مناطقی که امکان اخذ دادههای آموزشی و مطالعات میدانی وجود ندارد بهتر از اعمال طبقهبندی
است .در مطالعة دیگری اصغری سراسکانرود و همکاران ( )0933بهمنظور استخراج پهنة آب بر روی رودخانة گاماسیاب
استان کرمانشاه نشان دادند که درمجموع شاخصهای اعمالشده بر روی تصویر لندست  1بهترین عملکرد را نسبت به
سنجندة لندست  5و  1داشته و همچنین شاخص  WRI1و  NDWIنسبت به شاخص  MNDWIعملکرد ضعیفتری
3
داشتهاند .در پژوهش ملکی و همکاران ( )0000نقشة پوشش تاالب هامون با استفاده از طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان
تصاویر سه سنجندة راداری در دورههای خشک و مرطوب تهیه شد .تاریخ اخذ تصاویر در یک دورة یکساله از ماه می
 0001تا ماه سپتامبر  0001گزارش شد .نتایﺞ نشان داد تصاویر  TerraSARدر باند  Xو تصاویر سنتینل در باند  Cبرای
تشخیص پوشش گیاهی درون آب در دورة مرطوب مفید است .عالوه بر این تصاویر سنجندة  00PALSARدر باند  ،Lدر
هر دو قطبش  VHو  VVقادر به جداسازی پوشش گیاهی تاالبی است .نتایﺞ تحقیقات پیشین نشان میدهد که تصاویر
1. Normalized difference vegetation index
2. Stepwise Automatic Thresholding
3. Standardized Precipitation Index
4. Standardized Precipitation Evapotranspiration Index
5. Thematic Mapper
6. Automated Water Extraction Index no shadow
7. Automated Water Extraction Index shadow
8. Water Ratio Index
9. Support Vector Machine
10. Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar
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اپتیک و شاخصهای طیفی در پایش تاالبها اهمیت ویژهای دارند ،اما امکان اخذ این تصاویر در همة شرایط آبوهوایی
وجود ندارد .سنجندههای  SARبا غلبه بر این محدودیت و امکان تصویربرداری در شرایط ابری مکمل یا جایگزین
مناسبی برای تصاویر اپتیکی در پایش تاالبها بهشمار میآیند .تاالب میقان در مرکز ایران دارای یکی از بزرگترین
ذخیرة معدنی سولفات سدیم در خاورمیانه است .جادة دسترسی به طول چهار کیلومتر بهمنظور انتقال مواد از جزیرة داخل
تاالب به کارخانه در غرب تاالب ساخته شده است .جادهکشی جریان چرخشی آب تاالب را تحت تأثیر قرار داده و با
تبدیل تاالب به محیط آرام سبب افزایش تبخیر شده است .جاده همچنین ارتباط هیدرولوژیکی قسمت شمال و جنوب
تاالب را قطع کرده است؛ بهطوریکه قسمت شمالی تاالب از قسمت جنوبی خشکتر است (انصاری 99 :0931 ،و .)90
تغییرات ایجادشده در تاالب ،بررسی شرایط آن را ضروری میکند.
در تحقیﻖ حاضر به بررسی تغییرات فصلی تاالب میقان با استفاده از تصاویر لندست  1و سنتینل  0پرداخته شده
است .بدین منظور ،پهنة تاالب و نواحی اطراف آن با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان طبقهبندی شد .همچنین ،این
مناطﻖ در فصول موردمطالعه بر اساس شاخص  MNDWIو مقادیر ضریب بازپخش در باندهای  VHو  VVسنتینل 0
استخراج و مساحت آنها با نتایﺞ طبقهبندی مقایسه شد .رویکرد چندسنجندهای 0و بررسی تغییرات فصلی که در این
تحقیﻖ به آن پرداخته شده است تاکنون در هیچ پژوهشی در مورد تاالب میقان دنبال نشده است .مزایای سنتینل  0نظیر
قدرت تفکیک مکانی و رادیومتریک مناسب ،دسترسی رایگان ،و همچنین جبران محدودیتهای سنجندة اپتیکی لندست
 1در پیشبرد اهداف تحقیﻖ حاضر نقش بسزایی دارد.

مواد و روشها
تاالب میقان تقریباً در قسمت شمالی شهر اراک بین ˊ 90 ° 01تا ˊ 90 ° 00عرض شمالی وˊ 03 ° 00تا ˊ03 ° 50
طول شرقی قرار دارد و مساحت آن تقریباً معادل  000/0کیلومتر مربع است (شکل  .)0پالیای میقان عمدتاً از ذرات
رسوبی ریزدانه ،که دارای عناصر کالستیک (نظیر کوارتز و رس) و تبخیری (نظیر کلسیت ،ژیپس ،و هالیت) هستند،
تشکیل شده است.
تغییرات فصلی میزان بارندگی و دما و درنتیجه میزان تبخیر از تاالب سبب شده است تا غلظت عناصر تشکیلدهندة
تاالب در طول سال متغیر باشد .میانگین سالیانة بارش برابر  033/0میلیمتر ،دما برابر  00/01درجة سانتیگراد ،و تبخیر
تعرق ساالنه  191/0میلیمتر است (بر اساس دادة هواشناسی طوالنیمدت ( ،)0001-0330نزدیکترین ایستگاه
هواشناسی سینوپتیک اراک در فاصلة  00کیلومتری تاالب قرار دارد) .اقلیم این منطقه بر اساس روش دومارتن
نیمهخشک (با ضریب خشکی  )00/00است (ابراهیمیخوسفی و همکاران9 :0931 ،؛ انصاری.)90 :0931 ،

1. Multi-sensor approach
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شكل  .۱موقعیت تاالب میقان در ایران ،استان مرکزی ،و شهرستان اراک (تصویر لندست  ،۸ژانویة  ۹۱۹۱ترکیب باندی طبیعی،
باند قرمز ( ،)۴سبز ( ،)۳آبی ())۹

اگرچه در بسیاری از مطالعاتْ تغییرات تاالب با استفاده از تصاویر ماهوارهای در سالهای متوالی در طول چند سال
بررسی میشود ،بهمنظور پایش مستمر تاالبها ،بهتر است اینگونه اکوسیستمها در بازههای زمانی کوتاه و فصلی نیز
مطالعه شود .این امر با توجه به نتایﺞ مطالعة کاپالن و همکاران ( )0003میتواند تصویر واقعبینانهتری از پویایی و
نوسانات پهنههای آبی ارائه نماید .ازاینرو ،در این پژوهش سعی شد تصاویر در بازة زمانی یکساله اما در فصول مختلف
بررسی شود .برای اجرای این تحقیﻖ ،از تصاویر دو ماهوارة سنتینل  0و لندست  1استفاده شده است .تاریخهای اخذ
تصاویر بهگونهای انتخاب شده است که کمترین اختالف زمانی را نسبت به هم داشته باشند (جدول .)0
تفاوت
 0روز
 9روز

جدول  .۱تاریخ اخذ تصاویر مورداستفاده در تحقیق
لندست 1
سنتینل 0
 9می 0003
 0می 0003
 0جوالی 0003
 0جوالی 0003
 09آگوست 0003
 09آگوست 0003
 00اکتبر 0003
 00اکتبر 0003
 90ژانویه 0000
 01ژانویه 0000

مراحل اجرای این تحقیﻖ در شکل  0آورده شده است .پس از اخذ تصاویر لندست  ،1تصاویر پردازش شده است .از
تصاویر لندست  ،1شاخصهای طیفی مربوط به آب و  LSTاستخراج شده است .شاخص  NDWIبر اساس جذب باالی
آب در محدودة مادون قرمز نزدیک و انعکاس زیاد پوشش گیاهی در همین محدودة طیفی استوار است .از این شاخص در
سال  0330توسط  Mcfeetersبرای تفکیک پهنههای آبی استفاده شد .این شاخص عملکرد خوبی در تفکیک مناطﻖ
آبی از پوشش گیاهی دارد ،اما کارایی آن در مکانهایی که دارای زمینهای بایر یا مناطﻖ ساختهشدهاند محدود است
(مک فیترز 0001 :0330 ،و  .)0001شاخص  MNDWIبا توجه به محدودیتهای شاخص  NDWIدر سال 0000
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توسط  Xuپیشنهاد شد و برای تشخیص مناطﻖ آبی در مکانهایی که دارای زمینهای بایر و مناطﻖ ساختهشدهاند
کارآمدتر عمل میکند (خو9090 ،9001 :0000 ،؛ اصغری سراسکانرود و همکاران .)00 :0933 ،مقادیر باالی صفر در
شاخص  NDWIو  MNDWIمتعلﻖ به مناطﻖ آبیاند.
لیو و شیائو ( )0000گزارش کردند که در هنگام استخراج شاخصهای طیفی  ،NDWI ،MNDWIو  AWEIاز
دادههای سنجندة فراطیفی  0AHSIماهوارة  Gaofen-5در دو منطقة دریاچة نانسی در استان شاندونگ و مخزن ذخیرة
آب گوانتینگ در استان هبی چین بهمنظور استخراج پهنة آبی ،شاخص  MNDWIبه علت وجود باند SWIRـ این باند
در سنجندة  AHSIدارای نویز استـ نتوانست کالس پهنة آب و زمین را در مقایسه با دو شاخص دیگر از همدیگر
تفکیک کند .شاخص  NDWIدر مناطقی که پهنة آب با پوشش گیاهی همراه بود بهتر از دو شاخص دیگر عمل کرد .در
این مطالعه بیان شد شاخص  NDWIمیتواند سازگاری بهتری با دادههای سنجندة فراطیفی  AHSIدر استخراج
پهنههای آبی داشته باشد.
از  LSTدر کشف تغییرات و مطالعة پویایی تاالبها بهندرت استفاده شده است .درحالیکه  LSTبه انرژی تابشی
جذبشده توسط زمین بستگی دارد و رابطة نزدیکی با تعادل انرژی سطح ،وضعیت آب ،و پوشش زمین دارد و برای درک
دامنة وسیع فرایندهای موجود در تاالب مناسب است.

شكل  .۹فلوچارت تحقیق

تصاویر راداری دارای الگوهای فلفلنمکی نویزمانند به نام اسپکل 0هستند که مؤلفة جدانشدنی از تصاویر راداریاند.
ضروری است اثر اسپکل در این تصاویر کاهش یابد .بهمنظور تصحیح هندسی تصاویر راداری ،9از مدل رقومی ارتفاع

1. Advanced Hyperspectral Imager
2. Speckle
3. Terrain correction
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( 0)SRTM DEMمنطقة موردمطالعه استفاده شد .آخرین مرحله از پیشپردازش تصاویر راداری سنتینل  0تبدیل مقادیر
شدت به مقادیر ضریب بازپخش (سیگما ناف با واحد دسیبل) است .برای تبدیل از رابطة  0استفاده شده است:
رابطة 0
وپنیک در سال  0331برای اولین بار طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان را ارائه کرد .این الگوریتم جزو طبقهبندیهای
غیرپارامتریک است که حساسیت کمی به چگونگی توزیع آماری دادهها و تعداد نمونههای آموزشی دارد (بگز.)0 :0331 ،
در این روش با استفاده از نمونههایی که مرز کالسها را تشکیل دادهاند مرز تصمیمگیری بهینه برای جداسازی کالسها
بهدست میآید .این نمونهها را بردار پشتیبان مینامند .برای بهدستآوردن مرز تصمیمگیری دو کالس از روش حاشیة
بهینه بهره گرفته میشود؛ حاشیة بهینه به این صورت محاسبه میشود که همة نمونههای مربوط به یک کالس در یک
طرف مرز و همة نمونههای مربوط به کالس دیگر در طرف دیگر مرز قرار گرفته و مرز تصمیمگیری جایی است که
حداکثر فاصلة نمونههای آموزشی هر دو کالس از هم در امتداد عمود بر مرز تصمیمگیری واقع شده باشند (مختاری و
نجفی 91 :0005 ،و 91؛ نجفی و همکاران 30 :0001 ،و .)35

یافتههای پژوهش
در این منطقه چندین کالس پوشش زمین وجود دارد :آب کمعمﻖ ،آب ،خاک شور ،اراضی اطراف ،و سایر .پیشروی و
پسروی آب درنتیج ة تغییرات فصلی سبب شده است تا عمﻖ تاالب در مرکز تاالب با حاشیههای آن متفاوت باشد .در
بخشهایی از تاالب ،حلشدن امالح نمکی سبب افزایش شوری میشود که با خشکشدن این مناطﻖ سطوح نمکی
باقی میماند .وقوع بارانهای شدید سبب گسترش این سطوح میشود (قهرودیتالی و همکاران .)31 :0930 ،در اطراف
تاالب ،زمینهای زراعی ،حوضچههای پرورش آرتمیا ،و تأسیسات و شرکتهای صنعتی وجود دارد .بخشی از زمینهای
زراعی از تبدیل مراتع بهوجود آمدهاند که به دلیل کمبازدهبودن به بیابان تبدیل و سبب افزایش گردوغبار شدهاند
(انصاری .)90 :0931 ،شکل  9تفکیک کالسهای متفاوت پوشش زمین را برحسب شاخص  MNDWIدر ماههای
متفاوت سال نشان میدهد .مقادیر مثبت به مناطﻖ آبی تعلﻖ دارد :مقادیر بین  0تا  0/0مناطﻖ آبی کمعمﻖ و مقادیر
بزرگتر از  0/0تا  0مناطﻖ آبی است .کالس خاک شور تاالب دارای مقادیر بین  -0/0تا  0است و اراضی اطراف تاالب
هم مقادیر  -0/9تا  -0را به خود اختصاص داده است.
روند تغییرات فصلی تاالب در شکل  9مشخص است .در ماه می سال ( 0003شکل «الف») سطح پهنة آبی تاالب
زیاد و قابلتوجه است .در ماه جوالی (شکل «ب») نیز همچنان مساحت پهنة آبی تاالب زیاد است .تا ماه آگوست سال
( 0003شکل «پ») مساحت کاهشی شده و پهنة آبی تاالب کوچک میشود .این روند کاهشی پهنة آبی تاالب از این
ماه تا اکتبر سال ( 0003شکل «ت») ادامه مییابد .دوباره در ماه ژانویة سال ( 0000شکل «ث») پهنة آبی تاالب
افزایش یافته است.

1. Shuttle Radar Topography Mission Digital Elevation Model
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شكل  .۳نقشة تاالب بر اساس شاخص MNDWI

شکل  0دمای سطح زمین یا ( LSTبرحسب درجة سانتیگراد) را در فصول مختلف سال نمایش میدهد.

شكل  .۴نقشة دمای سطح زمین در فصول موردمطالعه

همانطور که مشخص است ،در طول فصول مختلف کمترین دما در پهنههایی از تاالب ثبت شده که دارای حجم
آب قابلتوجه بوده است .در کل مساحت تاالب دمای پایینتری دارد و در برخی ماهها حتی به زیر صفر هم رسیده است،
نظیر ماه می سال ( 0003شکل «الف») .در ماههای گرم (ماه جوالی (شکل «ب») و ماه آگوست (شکل «پ») سال
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 )0003باز هم دما در پهنههای آبی تاالب به نسبت محیط اطراف آن پایین بوده است .در ماه ژانویة سال ( 0000شکل
«ث») دمای سطحی محاسبهشده پایین است ،بهخصوص در پهنههای آبی و مرطوب تاالب این امر بهوضوح مشخص
است.
در شکل  5تصاویر باندهای پوالریمتریک سنتینل  0آورده شده است .تغییرپذیری سالیانة پهنة تاالب در تصاویر سری
زمانی کامالً مشخص است .مهمترین تفاوت بین تصاویر اپتیک و رادار در این است که مرز تاالب بهراحتی در تصاویر
سنتینل  0تشخیصدادنی است و تفکیک تاالب از سایر کاربریها بهآسانی صورت میگیرد .طبیعی است در ماههایی از
سال ،که پهنة آبی تاالب مساحت بیشتری دارد ،تشخیص آن در تصاویر آسان است :مثالً ،در ماه می ( 0003شکل
«الف») پهنة آبی تاالب نسبت به بقیة کاربریها بهراحتی تشخیصدادنی است .ترکیب رنگی انتخابشده پهنههای
مختلف تاالب را به نحو مناسبی از یکدیگر تفکیک میکند؛ قسمتهایی که رنگ تیرهتری دارند پهنههای آبی تاالباند.

شكل  .۲تصاویر سنتینل  ۱از منطقة موردمطالعه

نتایﺞ حاصل از طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان در شکل  0آورده شده است.

530

ازدوررادار،حﺮارتی،واپتیک
سنجﺶ 

بﺎاستفﺎدهازدادهﻫﺎی

پﺎیﺶتﻐییﺮاتفصلیتﺎالبمیقﺎن

شكل  .۱طبقهبندی تصاویر سنتینل  ۱با روش ماشین بردار پشتیبان (کالس آب با رنگ آبی تیره ،کالس آب کمعمق با رنگ آبی
فیروزهای و کالس خاک شور با رنگ قهوهای در تصویر مشخص شده است)
جدول  .۹ضریب کاپا و صحت کلی طبقهبندی تصاویر سنتینل ۱
SVM
صحت کلی (درصد)

ضریب کاپا

تاریخ تصاویر

10/01

./11

 0می 0003

30/00

./30

 0جوالی 0003

11/90

./10

 09آگوست 0003

10/00

./15

 00اکتبر 0003

13/05

./10

 01ژانویه 0000

جدول  .۳مساحت قسمتهای مختلف تاالب (کیلومترمربع) بر اساس شاخص طیفی ( ،)MNDWIقطبشهای
 VH,VVو طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان ()SVM
تاریخ تصاویر

خاک شور

آب کمعمق

آب

00.13

03.5

01.30

MNDWI

1.15

00.00

00.10

VV

5.00

03.0

93.10

VH

00.00

91.09

00.01

SVM

90.15

90.0

01.01

MNDWI

-۳May-۱۲
-۱May-۱۲
-۱Jul-۱۲
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00.0

00.0

90.19

VV

99.11

50.10

90.09

VH

00.00

53.19

95.00

SVM

50.00

00.3

09.00

MNDWI

00.95

50.9

09.0

VV

05.9

50.00

01.55

VH

01.35

01.95

03.05

SVM

00.00

91.0

09.15

MNDWI

01.1

05.05

00.1

VV

01.11

50.90

05.11

VH

01.1

50.30

90.15

SVM

00.01

90.51

53.00

MNDWI

90.00

00.9

00.50

VV

00.01

55.11

91.01

VH

00.00

50.11

50.01

SVM

-۹۳Aug-۱۲

-۱۱Oct-۱۲

-۳۱Jan-۹۱
-۹2Jan-۹۱

مطابﻖ مقادیر بهدستآمده در جدول  9در ماه می  ،0003مساحت پهنة آبی استخراجشده بر اساس طبقهبندی ماشین
بردار پشتیبان  00/01کیلومتر مربع برآورد شد .در این ماه نزدیکترین شاخص در این پهنه با مساحت  01/30کیلومتر
مربع مربوط به مساحت استخراجشده از شاخص  MNDWIاست .عالوه بر پهنة آبی تاالب ،در پهنة آب کمعمﻖ و خاک
شور نیز مساحتهای استخراجشده توسط طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان با شاخص  MNDWIبسیار به هم نزدیک
است .در ماه جوالی  ،0003مساحت پهنة آبی استخراجشده توسط طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان برابر با 95/00
کیلومتر مربع برآورد شد این مقدار با مساحت بهدستآمده از قطبش  VVو  VHبهترتیب برابر با  90/19و 90/09
کیلومتر مربع است که بسیار نزدیک به مقدار برآوردشده توسط طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان است .عالوه بر پهنة آبی،
پهنة آب کمعمﻖ تاالب نیز بر اساس طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان با مقدار  53.19کیلومتر مربع برآورد شد که در
قطبش  VHاین مساحت با مقدار  50/10کیلومتر مربع بسیار نزدیک به مساحت استخراجشده توسط طبقهبندی ماشین
بردار پشتیبان است .در ماه آگوست  ،0003مساحت پهنة آبی تاالب مطابﻖ برآورد انجامشدة نتایﺞ در همة روشها نسبتاً
به هم نزدیک است ،ولی در مساحت پهنة آب کمعمﻖ مساحت بهدستآمده از شاخص  MNDWIبا مقدار 00/3
کیلومتر مربع نسبت به روشهای دیگر کمترین مقدار ثبت شد که نشاندهندة عملکرد ضعیف این شاخص در تشخیص
پهنة آب کمعمﻖ در این ماه است .مقادیر ضریب بازپخش در  VVدر تفکیک کالس آب و آب کمعمﻖ بهتر از شاخص
 MNDWIعمل کرده است .در ماه اکتبر  0003مساحت هیچکدام از پهنههای تاالب به نتایﺞ بهدستآمده از طبقهبندی
ماشین بردار پشتیبان نزدیک نیست؛ بهجز پهنة آب کمعمﻖ که در طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان مقدار  50/30کیلومتر
مربع و مساحت این پهنه در قطبش  VHبرابر با  50/90کیلومتر مربع برآورد شد .در ماه ژانویة  0000مساحت پهنة آبی
استخراجشده بر اساس طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان برابر با  50/01کیلومتر مربع برآورد شد .مساحت این پهنه بر
اساس شاخص  MNDWIبرابر با  53/00کیلومتر مربع برآورد شد .در مورد پهنة کمعمﻖ مساحت بر اساس طبقهبندی
ماشین بردار پشتیبان برابر با  50/11کیلومتر مربع و بر اساس قطبش  50/11 VHکیلومتر مربع برآورد شد .در این ماه در
پهنة خاک شور مساحت بر اساس طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان  00/00کیلومتر مربع است که بهترتیب قطبش  VHبا
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مقدار  00/01کیلومتر مربع و شاخص  MNDWIبا مقدار  00/01کیلومتر مربع نزدیکترین مقدار را با طبقهبندی ماشین
بردار پشتیبان داشتند .بهطورقطع ،حساسیت دادههای راداری به مقدار رطوبت در جداسازی بهتر مناطﻖ خاک شور و آب
کمعمﻖ بسیار کمککننده بوده است .در دو ماه می  0003و ژانویة  ،0000که مساحت پهنة آبی تاالب بیشتر از ماههای
دیگر برآورد شد ،نتایﺞ شاخص  MNDWIدر این پهنه نزدیک با نتایﺞ طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان است .همانطور
که مشخص است ،بیشترین اختالف بین مساحتها مربوط به کالس آب کمعمﻖ و خاک شور است .بهطور کل ،ماه می
 0003بیشترین اختالف بین مقدار مساحت کالس آب کمعمﻖ و خاک شور را نشان میدهد.

تحلیل نتایج
نتایﺞ تحقیﻖ حاضر با تحقیقات پیشین در زمینة استفاده از انواع تصاویر ماهوارهای در مطالعات تاالبها تطابﻖ دارد .در
بحث استفاده از شاخصهای طیفی از تصاویر سنجندة لندست  1طبﻖ مطالعات انجامگرفته از جمله گوتام و همکاران
( ،)0005کاپالن و همکاران ( ،)0003اصغری سراسکانرود و همکاران ( ،)0933میرعلیزاده و منصوری ( ،)0931و
ابراهیمیخوسفی و همکاران ( ،)0931شاخص طیفی  MNDWIتوانسته بهتر از شاخص  NDWIعمل کند .عملکرد
مناسب شاخص  MNDWIدر این مطالعه بهخصوص در استخراج پهنة آبی تاالب حائز اهمیت است که با پژوهش
ابراهیمخوسفی و همکاران ( )0931که بر روی تاالب میقان در بازة زمانی 01ساله پهنة آبی تاالب را با این شاخص
استخراج کرده بودند مطابقت دارد .همچنین ،لیو و شیائو ( )0000عملکرد شاخص  MNDWIرا بر روی تصاویر ماهوارة
ابرطیفی  Gaofen-5قابلقبول توصیف کردند .در مطالعة حاضر ،عملکرد شاخص  MNDWIدر بیشتر موارد با نتایﺞ
حاصل از طبقهبند ی ماشین بردار پشتیبان نزدیک بوده است که خود گویای عملکرد مناسب این شاخص است .این
شاخص در استخراج پهنة آب کمعمﻖ تاالب عملکرد خوبی ندارد .طبﻖ مطالعة شنگ فانگ ما و همکاران ( ،)0003یکی
از عواملی که در عملکرد شاخصها نقش دارد انتخاب آستانة مناسب است .در این مطالعه سعی شده است با مشاهدة
تصاویر گوگلارث در تاریخهای تقریباً یکسان با تصاویر ماهوارهای مقادیر آستانه بهدرستی انتخاب شود .بااینحال،
نمیتوان نقش این عامل را در بهدستآوردن نتیجة مطلوبتر نادیده گرفت .از طرفی ،حساسیت مقادیر ضریب بازپخش
باندهای پالریمتریک سنتینل  0به مقدار رطوبت ،سبب جداسازی بهتر مناطﻖ آب کمعمﻖ توسط تصاویر راداری شد .در
طول دورة موردمطالعه در ماهها یی از سال که پهنة آبی تاالب دارای وسعت مناسبی است ،دمای هوا نسبت به مناطﻖ
اطراف تعدیل شده است و در ماههایی که پهنة آبی تاالب بهشدت تقلیل یافته دمای سطح تاالب باالتر ثبت شده است.
مقایسة این نتایﺞ با نتایﺞ مطالعة محمودی و همکاران ( ،)0931که بر روی تاالب میقان در بازة نُهساله انجام پذیرفت،
نشان داد تغییرات دمای سطح در این بازه با خشکشدن و کمآبشدن تاالب رابطة مستقیم داشته است و دمای سطح
یکی از دادههای مناسب برای پایش تغییر پهنة آبی تاالب است .عملکرد طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان در این مطالعه
بسیار مطلوب ارزیابی شد؛ این عملکرد با مطالعاتی که بر روی طبقهبندی تاالب با این روش طبقهبندی انجام گرفته است
(ملکی و همکاران )0000 ،مطابقت دارد .تغییرات فصلی شدید در مساحت تاالب با استفاده از تصاویر راداری ،طبقهبندی
ماشین بردار پشتیبان ،و همچنین شاخص  MNDWIمشاهده شده است که این نتایﺞ با یافتههای مطالعاتی چون
کاپالن و همکاران ( )0003که بر روی پویای دریاچة سییف در بازة یکساله انجام پذیرفت و همچنین مطالعة ملکی و
همکاران ( )0000که در بازة چند ماه از یک دورة یکساله به طبقهبندی تاالب هامون پرداختند مطابقت داشت .بر طبﻖ
مطالعاتی که مبتنی بر چند سنجنده انجام پذیرفته است ،نظیر مطالعة امانی و همکاران ( ،)0003که با دادههای سنتینل ،0
آلوس  ،0و رادارست  0توانست طبقات مختلف تاالب را شناسایی کند ،در تاالبهایی با گیاهان چوبی دادههای باند L
نسبت به باند  Cپتانسیل بیشتری برای پایش دارند .با درنظرگرفتن پوشش گیاهی اندک در تاالب میقان ،تصاویر سنتینل
 0استفاده شد .کاپالن و همکاران ( )0003نیز بهمنظور درک پویایی دریاچة سییف از دادههای چندسنجندهای استفاده
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کردند با این تفاوت که در این مطالعه طبقهبندی صورت نگرفت و فقط آستانهگذاری شاخص و مقادیر باندهای
پالریمتریک سنتینل  0انجام گرفت .همچنین ،سالگتر و همکاران ( )0000با استفادة همزمان از تصاویر دو ماهوارة
سنتینل  0و سنتینل  0توانستند نتایﺞ نگاشت تاالب را بهبود دهند.

نتیجهگیری
در بسیاری از پژوهشهای مرتبط با پایش تاالبها با استفاده از فناوری سنجش از دور ،از تصاویر در دورههای زمانی
چندین ساله بهره گرفته شده است تا تغییرات بدنة آبی تاالب و کاربریهای اطراف آن بررسی شود ،زیرا اکوسیستم
تاالب به تغییرات آبوهوایی و کاربری زمین حساس است و از آن تأثیر میپذیرد .عالوه بر تغییرات تاالب در بازههای
زمانی طوالنی ،در طول یک سال و همراه با تغییرات فصلی ،اکوسیستم تاالب دچار نوسانات زیادی میشود .تاالب میقان
در مرکز ایران نیز ،با توجه به وجود تغییرات فصلی در کشور ،دچار نوسانات شدید فصلی میشود و برای دستیابی به
تصویر واقعی از وضعیت تاالب در این پژوهش سعی شد از تصاویر در بازة زمانی یکساله استفاده شود؛ بهطوریکه
الگوی فصلی تغییرات مشخص شود .همچنین ،در این مطالعه رویکرد چندسنجندهای مبنا قرار گرفت ،زیرا سنجندهها در
طولموجهای متفاوت فعالیت میکنند و هر کدام به ویژگی خاصی از پدیدهها حساساند .استفادة همزمان از چندسنجنده
سبب میشود تا از خاصیت مکملی سنجندهها استفاده شود .مساحت تاالب میقان بر اساس شاخص ،MNDWI
قطبشهای  VHو  ،VVو طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان محاسبه شد .بین مقادیر مساحت اختالفاتی در فصول
مختلف وجود دارد که این اختالف در فصل بهار شدیدتر است .عملکرد شاخص  MNDWIدر برآورد میزان پهنة آبی
تاالب در بیشتر فصول بسیار نزدیک به طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان است .عالوه بر این ،تصاویر باندهای
پوالریمتریک  VHو  VVسنتینل  0در تفکیک بدنة تاالب کارایی الزم را دارند .بنابراین ،رویکرد چندسنجندهای در
مطالعات تاالب بسیار سودمند است ،زیرا ویژگیهای بیشتری از پدیدهها را بررسی میکند .مساحت تاالب و زمینهای
اطراف آن در دورة موردمطالعه بسیار دارای نوسان است .بنابراین ،استفاده از تصاویر تکزمانه برای ارزیابی تاالب مناسب
نیست .با توجه به اهمیت تاالب میقان و تأثیر مستقیم عوامل اقلیمی در نوسانات سطح آب ،همچنین بهرهبرداری بیرویه
از آبهای سطحی و زیرزمینی اطراف تاالب ،تغییر الگوی کشت و بهرهبرداری بیش از حد از منابع سولفات سدیم
(انصاری0931 ،؛ ابراهیمیخوسفی و همکاران ،)0931 ،پایش رطوبت سطحی خاک (رنجبر و آخوندزاده هنزائی)0931 ،
نیز حائز اهمیت است .بررسی این موضوع در راستای اهداف تحقیﻖ حاضر نیست و پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی
بدان پرداخته شود.
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