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چکیده

دریاچهها از منابع ملی باارزش هر کشور محسوب میشوند و بررسی تغییرات سطح و حجم آب دریاچهها بهمنظور حفاظت
آنها و همچنین برای تصمیمگیری و مدیریت بهتر منابع آب ،همواره از اهمیت ویژهای برخوردار است .بررسی تغییرات در
سالهای اخیر در بین کشورها جایگاه ویژهای پیدا کرده است .در این پژوهش به پایش تغییرات مساحت دریاچه زریبار واقع در
استان کردستان در بازه زمانی بلندمدت  06ساله  1894-2323پرداخته شده است .قابلذکر است که در این مطالعه از سامانه
Google Earth Engineیا بهاختصار  GEEاستفاده شد که سامانهای نوپا و بسیار کاربردی در سالهای اخیر است .این سامانه،
حجم بالایی از اطلاعات را با کد نویسی در کمترین زمان در دسترس قرار میدهد .در پژوهش حاضر با استفاده از تصاویر ماهوارهای
لندست  5و  9و سامانه  GEEو الگوریتمهای طیفی  NDWIو  MNDWIدر کمترین زمان و هزینه ،جداسازی پهنه آبی از سایر
پدیدهها با استفاده از آستانهگذاری صور ت گرفت و تغییرات بلندمدت مساحت آن بررسی شد .تغییرات یادشده برای مدیریت
منابع آبی و نیز مدیریت بحران در منطقه با توجه به اهمیت دریاچه زریبار ،حائز اهمیت است .اعتبارسنجی نتایج و مقایسه بین
شاخصها برای دریاچه زریبار نشان داد که شاخص  MNDWIبا ضریب کاپای  3/84و دقت کلی  89درصد برای دوره اخیر،
شاخصی بسیار مناسب برای این منطقه محسوب میشود و نتایج آن از شاخص  NDWIبسیار بهتر و در نتیجه کارآمدتر است.
نوسانات سطح دریاچه زریبار در بازه زمانی بلندمدت  06ساله ،زیاد بوده است .بهطور نمونه میانگین سطح دریاچه در بازه زمانی
 1894-1885با شاخص  952/863 MNDWIهکتار بوده و در بازه زمانی  2315-2323با همین شاخص 898/091 ،هکتار
است .توصیه میشود پژوهشگران ،برنامهریزان و کاربران اجرایی از شاخصهای طیفی و سامانه  GEEبا توجه به قابلیتهای بالایی
که دارند برای شناسایی روند تغییرات پهنههای آبی در مدیریت منابع آب بهره گیرند.
واژههای کلیدی :پهنه آبی ،زریبار ،سامانه گوگل ارث انجین.NDWI ،MNDWI ،

زیادی دارد (گودرزی و وفایی نژاد .)1089 ،بیشتر پهنههای

مقدمه

بررسی تغییرات پهنههای آبی با توجه به میزان

آبی بهطور طبیعی ایجاد میشوند ولی برخی از آنها ساختهی

تأثیرگذاری این تغییرات بر محیط پیرامون و با توجه به

دست بشر هستند (وفایی نژاد و همکاران .)1080 ،پهنه آبی

آستانهی بالای حساسیت زیستمحیطی این پدیده ،اهمیت

معمولاً به انباشت حجم زیادی از آب مانند اقیانوسها ،دریاها،
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دریاچهها گفته میشود اما میتواند انباشتهای کوچک آب

خشکسالی و بسیاری موضوعات مختلف دیگر قابلبررسی

مانند آبگیرها و تالابها و غیره نیز باشد .پهنه آبی فقط شامل

است .پژوهشگران در سالهای اخیر و با روی کار آمدن این

آبهای ساکن یا محاصرهشده نیست بلکه رودها ،جویبارها،

سامانه برای تحقیقات سنجشازدور ،کشاورزی ،مدیریت بلایای

کانالها و دیگر مواردی که در آنها آب از محلی به محل

طبیعی ،پیشبینی شیوع بیماری و موضوعات متعدد دیگر از

دیگری میرود نیز بهعنوان پهنه آبی در نظر گرفته میشود

آن بهره میگیرند.

(علیبخشی و همکاران.)1088 ،

در این مطالعه از تصاویر لندست و شاخصهای  NDWIو

بررسی روند تغییرات مساحت پهنههای آبی ،یکی از ابزارهای

 MNDWIبرای تشخیص پهنه آبی (دریاچه زریوار کردستان)

مهم در برنامهریزی و توسعه بهشمار میآید .در دهههای

استفاده شده است .شاخص تفاضل نرمالشده آب ( )NDWIو

گذشته ،پایش تغییرات مساحت پهنه آبی در بازههای زمانی

شاخص تفاضل نرمالشده آب اصلاحشده ( )MNDWIاز

مختلف بهعنوان یک پژوهش زیربنایی موردتوجه واقع شده

شاخصهای جهانی شناخته شدهاند.

است ،زیرا مساحت پهنههای آبی ،ماهیت دینامیکی دارد و

) Hesham et al. (2013با استفاده از تصاویر ماهوارهای ،تالاب

مدیریت چنین واحدهای اکولوژیکی حساسی به کسب اطلاعات

دلتای نیل طی سالهای  1890تا  2311را بر اساس شاخص-

دقیق در فواصل زمانی مختلف نیاز دارد .ازنظر زیستمحیطی

های  NDWIو  MNDWIمورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان

پهنههای آبی به دلیل داشتن اکوسیستمهای حساس ،اهمیت

داد به علت مصارف کشاورزی ،قسمت جنوبی تالاب42/9 ،

و ارزش زیادی دارند ،بنابراین نیاز اساسی به ارزیابی و پایش

درصد از آب خود را ازدستداده است.

این مناطق وجود دارد (وفایی نژاد1085 ،؛ محمدی و همکاران،

) Sarp and Ozcelik (2017از شاخصهای  NDWIو

.)1086

 MNDWIو  AWEIو روش طبقهبندی  SVMبرای استخراج

با استفاده از الگوریتمهای موجود در سنجشازدور ،میتوان گام

پهنههای آبی استفاده کردند .نتایج پژوهش بر کارایی بهتر

بزرگی در مدیریت منابع آب برداشت (گودرزی و وفایی نژاد،

شاخص  MNDWIو روش  SVMتأکید داشت.

 .)1089سامانه گوگل ارث انجین از بهترین و قدرتمندترین

) Zou et al. (2017کاهش مداوم سطح آب را در اوکلاهاما طی

سامانههای تخصصی سنجشازدور تحت وب است که در سال-

سالهای  1894تا  2314بررسی کردند و از تصاویر لندست و

های اخیر ،بسیاری از فرآیندهای پردازش تصاویر ماهوارهای و

شاخصهای  NDWIو  MNDWIدر مطالعه خود بهره گرفتند.

بهویژه پردازش دادههای سری زمانی را تسهیل کرده است

( Wang (2018به مطالعه چند شاخص طیفی ازجمله NDWI

(علیبخشی و همکاران.)1088 ،

و  MNDWIروی تصاویر لندست و سنتینل پرداخت و

منبع مهم اطلاعاتی به کار گرفته شده در این پژوهش ،سامانه

شاخصهای مذکور را مناسب استخراج پهنههای آبی دانستند.

گوگل ارث انجین است .با این سامانه میتوان تمام مناطق و

ترابی و همکاران ( )2319در پژوهشی وضعیت دریاچه بختگان

پوششها را با قدرت تفکیک زمانی بالا تحلیل نمود و همچنین

را در سالهای  2313 ،2333 ،1881و  2319موردبررسی قرار

نیازی به دانلود تصاویر ماهوارهای با حجم بالا ندارد .ابزارهای

دادند .در پژوهش یادشده از تصاویر ماهوارهای لندست و روش

مبتنی بر سیستمهای عامل محاسبات ابری برای پردازش داده-

نظارتشده بیشترین شباهت ،استفاده شد .همچنین با استفاده

های جغرافیایی در مقیاس بزرگ و بدون نیاز به تخصص فنی

از روش شبکه عصبی پرسپترن چندلایه ،کلاسها طبقهبندی

خاصی طراحیشدهاند مانند سامانه گوگل ارث انجین که می-

شد .در نتایج بهدستآمده صحت کلی و ضریب کاپا به ترتیب

تواند دادههای موجود در پایگاه داده را پردازش کرده و نتایج

 98درصد و  3/95محاسبه شدند.

مناسب را ارائه کند (.)Zhu et al. 2019; Wulder. 2019

) Wang et al. (2019با استفاده از سامانه گوگل ارث انجین به

در سامانه گوگل ارث انجین ،امکان استخراج اطلاعات منابع

ارزیابی تغییرات پهنههای آبی با بررسی پویایی طولانیمدت

آبی مانند مساحت پهنههای آبی ،بارش باران ،سطح پوشش

دریاچه پویانگ پرداختند و آن را ابزاری مناسب برای این

برف ،عمق برف ،آب زیرزمینی ،رواناب ،سیل ،پایش

مطالعات معرفی کردند.
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) Liang (2019با استفاده از سنجشازدور و شاخص MNDWI

نحوه اندرکنش آبهای زیرزمینی و سطحی منطقه ساحل

طی سالهای  1899-2314حوزه آبریز هونجیان را

جنوبشرقی این دریاچه بهعنوان مهمترین جبهه ورودی

موردبررسی قرار داده و ویژگی پاسخ چندمقیاسی از مساحت

آبهای سطحی به دریاچه ،تغییرات زمانی و مکانی جریان آب

دریاچه را با استفاده از تحلیل همبستگی موردبررسی قرار

زیرزمینی موردبررسی قرار گرفت .در این تحقیق ،سهم آبهای

دادند .نتایج نشان داد که مساحت دریاچه ،کاهش داشته است

زیرزمینی در مقایسه با جریانهای سطحی آب ،در تأمین آب

که البته در طی زمان ،افزایش تدریجی و سپس کاهش قابل-

محدوده دریاچه ارومیه از سمت جبهه جنوبشرقی فقط حدود

توجه داشته است.

 3/8درصد تعیین گردید.

حیدری زادی و همکاران ( )1089در مطالعهای به ارزیابی

خسروی و همکاران ( )1088در مطالعهای به بررسی تغییرات

وضعیت آبهای زیرزمینی دشت مهران و عوامل تأثیرگذار بر

پهنههای آبی با استفاده از شاخصهای آبی و گوگل ارث

کمیت این منابع با استفاده از تصاویر لندست پرداختند .بدین

انجین در تالابهای شهرستان پلدختر پرداختند .ایشان

منظور از آمار  20حلقه چاه پیزومتری واقع در آبخوان دشت

تغییرات تالابها طی چهار دهۀ گذشته را با استفاده از تصاویر

مهران در طی سالهای آبی  1090-1080استفاده شد و

ماهوارهای لندست و کاربرد  9شاخص پهنۀ آبی بررسی کردند.

هیدروگراف آب زیرزمینی برای دشت ترسیم گردید .بهمنظور

اعتبارسنجی نتایج بهدستآمده از شاخصها و سرویس ارث

بررسی ارتباط بین کاربری اراضی و آب زیرزمینی ،تغییرات

انجین نشان داد که ابزاری مفید برای شناسایی روند افزایشی

نقشه کاربری اراضی در طی سه دوره زمانی  1091 ،1069و

و کاهشی سطح آب تالابها هستند.

 1084با استفاده از تصاویر ماهوارهای  TMو  ETM+ماهواره

شیخ قادری و مهدوی فرد ( )1088در مطالعهای بهکارگیری

لندست در منطقه مهران تهیه گردید .برای طبقهبندی تصاویر

و پردازش دادههای حجیم چند سنجندهای را در

از روش طبقهبندی نظارتشده و روش حداکثر احتمال استفاده

 Engine (EE) Explorerبهمنظور آشکارسازی تغییرات

شد .نتایج نشان داد که در طول دوره به وسعت اراضی

دریاچه ارومیه در فصول بارشی موردبررسی قرار دادند .نتایج

کشاورزی ،مناطق مسکونی ،مراتع خیلی فقیر و اراضی بایر

نشان داد خروجیهای حاصل از تصاویر لندست همبستگی

افزوده شده و در مقابل از وسعت مراتع فقیر کاسته شده است.

بالایی با محصول آبی مودیس دارد و نیز سطح دریاچه ارومیه

اخوان قالیباف و همکاران ( )1089با استفاده از تصاویر

از سال  2333تا  2318بیش از  26درصد کاهش داشته که

ماهوارهای  MODISتغییرات مساحت پوشش زمین و کاربری

در این میان بیشترین کاهش سطح آب مربوط به  2333تا

حوزه آبخیز دریاچه ارومیه را از سال  2335تا 2316

 2315با بیش از  52درصد بوده است .ایشان نتیجه گرفتند

موردبررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که بیشترین کاهش

که سامانه انجین ،ابزاری مفید جهت شناسایی و پایش روند

مساحت کاربری مربوط به پهنههای آبی و پوشش بیابانی است

تغییرات سطح دریاچهها و همچنین کار با دادههای حجیم

و بیشترین افزایش مساحت کاربری مربوط به اراضی زراعی و

است.

باغی است .میکائیلی و همکاران ( )1089از تصاویر ماهواره

علیپور و همکاران ( )1433در مطالعهای به استفاده از الگوریتم

لندست بهمنظور ارزیابی تغییرات پوشش بخش جنوبی دریاچه

 SEBALو تصاویر سنجنده  MODISجهت تخمین تبخیر و

ارومیه در سالهای  2333و  2319و شاخص  NDVIاستفاده

تعرق واقعی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه پرداختند .الگوی

کردند .نتایج نشان داد که مساحت اراضی کشاورزی و باغ،

مکانی تبخیر و تعرق نشان داد که اراضی کشاورزی واقع در

افزایش درخور توجهی داشته است و از مساحت پهنههای آبی

بخش غربی ،جنوبی و شرقی حوضه آبریز بیشترین مقادیر

و مراتع کاسته شده است.

ارتفاع تبخیر و تعرق واقعی را دارند و تغییرات زمانی نشان داد

شمشکی و کرمی ( )1089در مطالعهای به بررسی تغییرات

که مقادیر ارتفاع تبخیر و تعرق واقعی از ماه آوریل تا ماه جولای

زمانی و مکانی جریان آب زیرزمینی در ساحل جنوبشرقی

افزایش داشته است.

دریاچه ارومیه پرداختند .در این پژوهش با هدف شناسایی
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با توجه به اینکه گوگل ارث انجین به عنوان سامانهای نو و

طبیعی و از بزرگترین دریاچههای آب شیرین ایران است و

بهنوعی شگفتانگیز ،توانسته است بسیاری از فرآیندهای

همچنین از معروفترین و زیباترین جاذبههای طبیعی غرب

پردازش تصاویر ماهوارهای را در سالهای اخیر آسان کند و

کشور محسوب میشود .این دریاچه در فاصله  0کیلومتری

بسیار موردتوجه و استقبال پژوهشگران در موضوعات مختلف

غرب شهر مریوان واقع شده است .ارتفاع این دریاچه از سطح

قرارگرفته است ،لذا در این پژوهش از قابلیتهای سامانه GEE

دریا  1295متر است و اطراف آن را جنگلهای بلوط احاطه

استفاده میشود و با استفاده از شاخصهای طیفی  NDWIو

کرده است .این منطقه با اقلیم نیمهمرطوب با توجه به اهمیت

 MNDWIو تصاویر لندست در سامانه گوگل ارث انجین به

زیستمحیطی و گردشگری این دریاچه در این مطالعه،

پایش تغییرات بلندمدت دریاچه زریبار در استان کردستان

تغییرات سطح آن طی یک دهه اخیر با بهرهگیری از سامانه

پرداخته میشود.

نوپای گوگل ارث انجین ،موردبررسی قرار میگیرد .در شکل 1
موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه در ایران و استان

مواد و روش

کردستان آورده شده است.

منطقه مورد مطالعه

در این مطالعه به بررسی تغییرات دریاچه زریبار استان
کردستان پرداخته میشود .این دریاچه یکی از دریاچههای

شکل  -0موقعیت دریاچه زریبار در ایران ) (aو استان کردستان ).(b
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شناسایی دریاچه در سامانه Google Earth Engine

روش کار

در سامانه گوگل ارث انجین کد نویسی برای فیلتر کردن

سامانه گوگل ارث انجین ()Google Earth Engine
تا به امروز مطالعات مربوط به تغییرات پهنههای آبی

زمان ،منطقه موردمطالعه ،تعیین اندازه پیکسلها و انتخاب نوع

ازجمله دریاچهها و موضوعاتی از این قبیل و مرتبط با تصاویر

محصول مدنظر برای پژوهش انجام میشود .بهمنظور محاسبه

ماهوارهای با استفاده از نرمافزارهای تخصصی مانند

مساحت دریاچه زریبار برای هر کدام از تصاویر ،شاخص-

ENVI

انجام میگرفت .محاسبات و بررسیها با استفاده از این نرم-

های  NDWIو  MNDWIمحاسبه میشوند و سپس بر اساس

افزارها بسیار زمانبر بود و باید ابتدا تصحیحات هندسی و

آستانه گذاری برای هر تصویر ،مساحت پهنه آبی و تغییرات

اتمسفری انجام میشد تا از درصد خطاها کاسته شود و تعداد

آن موردمحاسبه و بررسی قرار میگیرد .البته به علت تعداد

بسیار زیادی تصویر با حجم زیاد ،تولید و طبقهبندی شود .این

بالای تصاویر ،فقط نمونههایی از آنها در شکلهای  2و  0این

عملیات علاوه بر هدر رفت زمان زیاد ،نیاز به حافظه ذخیره-

پژوهش آورده شده است .تعداد  220تصویر ماهواره لندست از

سازی زیادی هم برای تصاویر داشت .با استفاده از سامانه GEE

دریاچه زریبار در بازه زمانی بلندمدت  06ساله از  1894تا

میتوان گام بزرگی در مدیریت منابع آب و محیط اطراف آن

 2311در این مطالعه استفاده شده است که با وجود سامانه

برداشت (علیبخشی و همکاران.)1088 ،

گوگل ارث انجین نیازی به بارگیری تصاویر نبوده و در کمترین
زمان با کدنویسی در اختیار قرار میگیرند.

در سالهای اخیر با استفاده از گوگل ارث انجین میتوان
همه مناطق ،پوششها و کاربریهای سطح زمین را با قدرت

تصاویر لندست

تفکیک زمانی بالا بهصورت سری زمانی تحلیل نمود .این

با توجه به آرشیو بسیار غنی که تصاویر ماهواره سری

سامانه یک پایگاه داده ،تحلیل مکانی و متنباز )(open source

لندست دارد ،یکی از باارزشترین تصاویر ماهوارهای در

است که به کاربران امکان میدهد تا کاربرد تصاویر ماهوارهای

مطالعات علوم طبیعی است .این تصاویر از  53سال گذشته

بلندمدت را لمس و تجزیهوتحلیل کنند.

به صورت مستمر از سطح زمین تصویربرداری کرده است .در

گوگل ارث انجین جدیدترین پلتفرم پردازشهای زمین است

این پژوهش از تصاویر ماهواره سنجنده  TMلندست  5و

که با فراهم آوردن امکان دسترسی آزاد کاربران به مجموعه

سنجنده  OLIلندست  9برای بررسی میزان تغییرات پهنه آبی

دادههای سنجشازدور ،فرآیند کشف علمی را هموار میکند

منطقه موردمطالعه استفادهشده است .در این مطالعه از سال

(تمیمی نیا و همکاران .)2323 ،در این سامانه کاربران از طریق

 1894تا  2311از تصاویر لندست  5و از سال  2310تا آخر

یک رابط برنامهنویسی مبتنی بر اینترنت ( (AIPو یک محیط

سال  2323از تصاویر لندست  9استفاده شده است.

توسعه تعاملی مبتنی بر وب به  GEEدسترسی مییابند

شاخصهای طیفی

( .)Gorelick et al., 2017قابلیتهای شگفتانگیز این سامانه
فرصتهای بیسابقهای برای استفاده از این پلتفرم برای

ازجمله شاخصهای طیفی برای استخراج پهنههای آبی،

پردازش و تفسیر دادههای حجیم فراهم میکند و در زمینههای

شاخصهای  NDWIو  MNDWIهستند .این شاخصها بر

بسیار متعددی موردتوجه قرارگرفته است (امانی و همکاران،

اساس میزان حساسیت بازتابهای مختلف در محدوده طیفی

.)2318

بین آب و غیر آب طراحی شدهاند.

سامانه  GEEدر برخی موارد ،بیش از  43سال تصاویر ماهواره-

شاخص تفاضل نرمال شدۀ آب ()NDWI

ای گذشته ،حال و آینده را درون خود ،جای داده است .این

یکی از شاخصهای جهانی که در زمینه شناسایی مناطق

تصاویر همراه با ابزار و محاسبات لازم برای تجزیهوتحلیلهای

آبی مورداستفاده قرار میگیرد ،شاخص  NDWIاست .این

پیشرفته مکانی ،میتواند پژوهشگران را به مطالعات فرا تحلیلی

شاخص برای به حداکثر رساندن بازتاب آب با استفاده از

برساند (تافته و همکاران.)1088 ،
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طولموج سبز ،به حداقل رساندن بازتاب کم  NIRبا ویژگی-

صحت کلی ( )Overall accuracy = OAاز جمع عناصر قطر

های آب و بازتاب زیاد  NIRتوسط ویژگیهای پوشش گیاهی

اصلی ماتریس خطا تقسیم بر تعداد کل پیکسلها طبق رابطه

و خاک طراحی شده است NIR .و  Greenبه ترتیب مقادیر

 0بهدست میآید.

بازتابی طیفی بهدستآمده در بخش مادونقرمز نزدیک و سبز

()0
ضریب کاپا ( (Kcنیز از دیگر روشهای اعتبارسنجی نتایج است

است که مقادیر منفی یا نزدیک به صفر به معنای غیر آب است

که از رابطه  4محاسبه میشود (.)Guide. 2008

OA= 1/n  Pij

طیف الکترومغناطیسی هستند .مقادیر  NDWIبین -1تا +1

r

و مقادیر نزدیک به  +1نشاندهنده رطوبت بسیار زیاد است.
()1

Kc= n × Stotal ∑(si sj/n)- ∑ si sj

()4

رابطه  1مربوط به شاخص  NDWIاست (.)McFeeters. 1996

i=1

NDWI= (BGreen – BNIR) / (BGreen + BNIR

r

i=1

که در آن Stotal ،مجموع پیکسل بهدرستی طبقهبندیشدهn ،

تعداد کل پیکسلها r ،تعداد سطرهای اعتبارسنجی Si ،مجموع

شاخص تفاضل نرمالشده آب اصلاح شده ()MNDWI

حاشیهای ردیف  Sj ،iمجموع حاشیهای از ستون  jهستند.

شاخصهای طیفی مختلفی وجود دارد که میتوان بر
اساس آنها پهنههای آبی را بر روی تصاویر ماهوارهای

نتایج و بحث

شناسایی کرد .یکی از این شاخصهای معروف و کاربردی

نتایج شاخصهای طیفی

MNDWIاست که بهبودیافته شاخص  NDWIاست .یکی از

بهمنظور شناسایی پهنههای آبی در این پژوهش از دو

مهمترین شاخصهایی که در زمینه شناسایی مناطق آبی

شاخص  MNDWIو  NDWIاستفاده شد که به علت تعداد

مورداستفاده قرار میگیرد ،شاخص  MNDWIاست .این

بالای تصاویر ،دو نمونه از این تصاویر در شکل  2برای سالهای

شاخص بهمنظور بارز کردن ویژگیهای آب در تصاویر ،طراحی

 1894و  2323بهصورت سالانه نمایش داده شده است.

شده است که میتواند بهخوبی مناطق آبی مختلط با پوشش

همانطور که در شکلها مشاهده میشود ،هر چه مقدار عددی

گیاهی و مناطق شهری را بارز سازی کند و طبق رابطه  2عمل

شاخصهای شناسایی پهنه آبی بیشتر شده است و درواقع به

میکند.)Xu. 2006( .

سمت رنگ روشن در تصاویر رفته است ،توانسته که آب را

()2
در این رابطه  Greenنشاندهنده باند طیفی  Greenاست که

شاخص ،پایین است ،درواقع نشاندهنده پدیدههای غیرآب

بالاترین بازتاب را برای آب دارد و  SWIRباند مادونقرمز

است.

)MNDWI = (BGreen – BSWIR-1) / (BGreen + BSWIR-1

تشخیص دهد و بلعکس در قسمتهای تیره که مقار عددی

طولموج کوتاه است.

سطح دریاچه در بلندمدت تغییرات زیادی داشته و در
سالهایی کم و در سالهایی افزایش پیدا کرده است که می-

اعتبارسنجی

برای اعتبارسنجی نتایج میتوان از روشهای صحت کلی

تواند علل مختلفی داشته باشد که در این مطالعه ،تغییرات

و ضریب کاپا استفاده کرد .صحت کلی بیانگر میزان اعتبار

بارندگی طی سالهای مورد مطالعه مدنظر قرار گرفته و مقایسه

نتایج است که در نقشههای استخراج شده از تصاویر ماهوارهای،

شده است .در شکل  0هم که نتیجه شناسایی پهنهی آبی بر

میزان حداقل  95درصد قابلقبول است ( .)Banko.1998روش

اساس آستانهگذاری در شاخصها (بهصورت رنگی) آورده شده

است تا پهنه آبی شناساییشده ،قابلتشخیص باشد.
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شکل  –2اعمال شاخصهای طیفی روی تصاویر بهمنظور شناسایی پهنهی آبی.

شکل  -3شناسایی پهنهی آبی بر اساس آستانه گذاری در شاخصها.
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نمودار نوسانات بارندگی دهه اخیر نیز بهمنظور مقایسه در

بررسی روند تغییرات مساحت دریاچه

بررسی تغییرات مساحت دریاچه زریبار با استفاده از

شکل  6آورده شده است و میتوان تغییرات سطح دریاچه را با

تصاویر ماهواره لندست  5و  9در شکل  4نمایش داده شده

آن مقایسه کرد .در سالهای دارای بارش بیشتر ،سطح دریاچه

است و به علت بالا بودن تعداد دادهها و تصاویر ،مقادیر یک ماه

نیز افزایش داشته است ،همانند سال  2319که بارش بالایی

بهطور نمونه برای بازه بلندمدت موردمطالعه ،آورده شده است.

داشته و سطح دریاچه نیز بیشتر شده است .درواقع نوسانات

مقادیر میانگین ،حداقل و حداکثر مساحت در تاریخهای

زیاد دریاچه در فصول مختلف میتواند ناشی از عوامل مختلفی

مختلف در جدول  1آورده شده است .نکته حائز اهمیت ،روند

همچون سیلابها و برداشتهای بیرویه از دریاچه و همچنین

تغییرات و درواقع میزان نوسانات سطح دریاچه طی سالهای

تغییرات و نوسانات رژیم بارندگی و خشکسالیها باشد که در

اخیر است که بیشترین نوسانات در بازههای زمانی اخیر رخ

این مطالعه به عامل بارندگی اشاره شده است و نمودارهای

داده است .نوسانات سطح دریاچه در بازه زمانی یک دهه اخیر

مربوط نیز مورد مقایسه قرار گرفته شده است.

با استفاده از شاخص  MNDWIدر شکل  5آورده شده است.

شکل  -0روند تغییرات بلندمدت مساحت دریاچه زریبار با استفاده از تصاویر ماهواره لندست  5و .8

شکل  -5تغییرات سطح دریاچه زریبار در یک دهه اخیر-شاخص .)2101-2121( MNDWI
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شکل  -6تغییرات بارندگی منطقه در بازه زمانی .2101-2121
جدول  -0پارامترهای مختلف آماری برای محاسبه مساحت برحسب هکتار با استفاده از شاخصهای طیفی.
پارامترهای آماری

شاخص NDWI

شاخص MNDWI

میانگین

858/385

859/818

حداکثر

1851/398

1511/385

حداقل

551/185

187

محاسبات و مقایسه دو شاخص نشان میدهد که شاخص

حاصل در  4دوره زمانی مختلف برای هر دو شاخص طیفی،

 MNDWIمقادیر بالاتری از شاخص  NDWIرا نشان میدهد.

موردبررسی قرار گرفته است .نتایج در جدول  2نشان داده شده

بهمنظور بررسی روند تغییرات و نوسانات سطح دریاچه ،نتایج

است.

جدول  -2تغییرات سطح دریاچه زریوار در بازههای زمانی مختلف (هکتار).
دوره زمانی

1894-1885
1885-2335
2335-2315
2315-2323
1894-1885
1885-2335
2335-2315
8713-8787

حداقل

حداکثر

میانگین

MNDWI

MNDWI

MNDWI

966/364
984/524
923
809/848

888/452
1123/289
1168/315
1019/586

952/863
808/041
896/149
898/091

NDWI

NDWI

NDWI

695/602
699/680
601/990
133/31

991/599
999/152
1145/911
1851/398

914/295
915/519
952/139
889/859

بین دو شاخص ،صورت گرفت .نتایج در جدول  0نشان داده

اعتبارسنجی نتایج و مقایسه شاخصها برای منطقه

بهمنظور اعتبارسنجی نتایج ،بازه زمانی  1894و  2323را

شده است.

مدنظر قرار داده و بر اساس ضریب کاپا و دقت کلی ،مقایسهای
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جدول  – 3اعتبارسنجی نتایج و مقایسه بین شاخصها برای دریاچه زریوار.
سال

ضریب کاپا /شاخص MNDWI

دقت کلی /شاخص MNDWI

1894

3/82

 85درصد

2323

3/84

 89درصد

ضریب کاپا /شاخص NDWI

دقت کلی /شاخص NDWI

1894

3/96

 81درصد

2323

3/90

 96درصد

بر اساس این نتایج ،شاخص  MNDWIنتایج بهتری ارائه کرده

در چند سال اخیر ،سامانه نوپا و بسیار کاربردی گوگل ارث

MNDWI

انجین روی کار آمده است که به کاربران این امکان را میدهد

هم برای سال  1894و هم برای سال  2323بیشتر از مقادیر

که در کمترین زمان و بدون نیاز به دانلود حجم بسیار بالایی

دقت کلی و ضریب کاپا برای این سالها با استفاده از شاخص

از تصاویر و بدون نیاز به تصحیحات رایج در نرمافزارهای

 NDWIاست؛ بنابراین این شاخص برای مطالعه تغییرات

سنجشازدور ،بیشترین بررسیها و مطالعات صورت گیرد .در

دریاچه زریبار ،مناسبتر است .خسروی و همکاران ()1088

این مطالعه برای اولین بار تغییرات بلندمدت مساحت دریاچه

نیز که تغییرات پهنههای آبی را با استفاده از شاخصهای آبی

زریبار واقع در استان کردستان با استفاده از سامانه  GEEو

و گوگل ارث انجین بررسی کرده بودند از اعتبارسنجی نتایج

تصاویر لندست و شاخصهای طیفی  NDWIو

بهدستآمده از شاخصها و سرویس گوگل ارث انجین ،نشان

انجام شد .بر اساس نتایج حاصل ،میانگین مساحت دریاچه طی

دادند که ابزاری مفید برای شناسایی روند افزایشی و کاهشی

بازه زمانی موردمطالعه بر اساس  MNDWIمقداری برابر با

Sarp and Ozcelik

 804/912هکتار و بر اساس شاخص  NDWIمقداری برابر با

SVM

 908/59هکتار بوده است .بهمنظور بررسی روند تغییرات و

تأکید داشتند و لیانگ ( )2318نیز شاخص  MNDWIرا

نوسانات سطح دریاچه ،نتایج حاصل در  4دوره زمانی مختلف

مناسب بررسی تغییرات مساحت دریاچه معرفی کرد .شیخ

گذشته و سالهای اخیر برای هر دو شاخص طیفی،

قادری و مهدوی فرد ( )1088نیز نتیجه گرفتند که سامانه

موردبررسی قرار گرفت که نشان از نوسانات زیاد در سالهای

انجین ،ابزاری مفید جهت شناسایی و پایش روند تغییرات

اخیر داشت .تغییرات سطح پهنه آبی میتواند علل مختلفی

سطح دریاچهها و همچنین کار با دادههای حجیم است .نکته

داشته باشد که از مهمترین آنها تغییرات بارندگی است .در

حائز اهمیت اینکه در این مطالعه ،بحث روی حجم آب نبوده،

این مطالعه نیز عامل بارندگی مدنظر قرار گرفت و نمودار

بلکه تغییرات سطح یک پهنه آبی (دریاچه زریبار) با استفاده

تغییرات بارندگی و مقایسه آن با تغییرات سطح دریاچه نیز

از سامانهی نوپا و بسیار کاربردی گوگل ارث انجین مدنظر بوده

ارائه شد.

است که هم تغییرات سطح این دریاچه در بلندمدت

اعتبارسنجی نتایج و مقایسه بین شاخصها برای دریاچه زریوار

موردبررسی قرار گرفت و هم کاربرد این سامانه و شاخصهای

نشان داد که شاخص  MNDWIبا ضریب کاپای  3/82و دقت

طیفی مذکور برای این منطقه بررسی شدند.

کلی  85درصد برای بازه زمانی گذشته و همچنین با ضریب

است .مقادیر دقت کلی و ضریب کاپا برای شاخص

سطح آب تالابها هستند .نتایج مطالعه

) (2017نیز بر کارایی بهتر شاخص  MNDWIو روش

MNDWI

کاپای  3/84و دقت کلی  89درصد ،شاخصی بسیار مناسب

نتیجهگیری

برای این منطقه محسوب میشود و نتایج آن از شاخص

استفاده از فنون سنجشازدور و کاربرد تصاویر ماهوارهای

 NDWIبسیار بهتر و در نتیجه کارآمدتر است .دریاچهها از

با تفکیک مکانی متوسط و بالا که امکان پایش تغییرات در

باارزشترین منابع ملی هر کشوری محسوب میشوند .برای

گذشته و حال را مقدور میسازد ،بسیار مؤثر و کارآمد است.

مدیریت بهتر آنها لازم است که تغییرات و نوسانات دریاچهها
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در بازههای زمانی مختلف موردبررسی قرار گیرد تا علتهای

دریاچه ارومیه در فصول بارشی .اولین کنفرانس ملی داده-

مختلف آنها نیز بتوانند مورد ارزیابی قرار گیرند و در نتیجه

کاوی در علوم زمین ،دانشکده مهندسی علوم زمین.

پژوهشگران و کاربران و مدیران اجرایی برای مدیریت پهنههای

علیبخشی ،ت ،.عزیزی ،ز .،وفایینژاد ،ع ،.آقامحمدی

آبی از آنها بهره گیرند .مطالعاتی از این قبیل میتواند به

زنجیرآبادی ،ح .1088 ،.بررسی تغییرات مساحت پهنههای

برنامهریزان و سیاستگذاران برای توسعهی سیاستهای کلان

آبی حوضه آبریز سد شهید عباسپور ناشی از سیلهای

در مدیریت منابع طبیعی و منابع آب ،یاری رساند.

 2318با استفاده از

اکوهیدرولوژی.052-045 :)2(9 ،

منابع

علیپور ،ح ،.اخوان قالیباف ،م ،.قلیوف ،ا ،.کورنووا ،م ،.مختاری،

اخوان قالیباف ،م ،.علی پور ،ح ،.الوست ،ق ،.کورنووا ،م،.

م .ح .1433 ،.استفاده از الگوریتم  SEBALو تصاویر

مختاری ،م.ح .1089 ،.بررسی تغییرات مساحت پوشش

سنجنده  MODISجهت تخمین تبخیر و تعرق واقعی

زمین و کاربری حوضه آبخیز دریاچه ارومیه با استفاده از

(مطالعه موردی :حوضه آبریز دریاچه ارومیه).

تصاویر  .MODISهیدروژئومرفولوژی.110-89 :)19(6 ،

هیدروژئولوژی ،انتشار آنلاین.

تافته ،ا ،.ملاح ،س ،.ابراهیمی پاک ،ن .ع .1088 ،.بررسی نتایج

گودرزی ،ز ،.وفایی نژاد ،ع .1089 ،.استفاده از الگوریتم جهش

دادههای روزانه ،ده روزه و ماهانه تصاویر ماهواره در تخمین
مقدار بارش با استفاده از سامانه

قورباغه و سیستم اطلاعات مکانی برای کمک به بهره-

Google Earth Engine

برداری بهینه از مخزن سد درودزن .اکوهیدرولوژی:)4(6 ،

در استان خوزستان .نشریه حفاظت منابع آب و خاک،

.881-890

.130-84 :)0(8

محمدی ورزنه ،ن ،.وفایینژاد ،ع .1084 ،.تخصیص آب در

ترابی ،غ ،.آقامحمدی زنجیرآباد ،ح ،.بهزادی ،س.1089 ،.

شبکههای آبیاری به کمک سیستم پشتیبانی تصمیمگیری

پایش وضعیت دریاچه بختگان و اراضی اطراف آن با

مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی و الگوریتم ازدحام ذرات

استفاده از تصاویر ماهوارهای و هوش محاسباتی.

(نمونه موردی :اراضی کشاورزی قورتان) .اکوهیدرولوژی،

اکوهیدرولوژری.260-251 :)1( 5 ،

.48-08 :)1(2

حیدریزادی ،ز ،.محمدی ،ع ،.یعقوبی ،ث .1089 ،.ارزیابی

میکائیلی حاجیکندی ،خ ،.سبحانی ،ب ،.ورامش ،س.1089 ،.

وضعیت آبهای زیرزمینی دشت مهران و عوامل تأثیرگذار

ارزیابی تغییرات پوشش بخش جنوبی دریاچه ارومیه با

بر کمیت این منابع .هیدروژئولوژی.69-58 :)2(0 .

استفاده از تصاویر ماهوارهای .تحقیقات کاربردی علوم

خسروی ،ر ،.حسنزاده ،ر ،.حسینجانی زاده ،م ،.محمدی ،ص،.

جغرافیایی .انتشار آنلاین.

 .1088بررسی تغییرات پهنههای آبی با استفاده از

وفایینژاد ،ع .1085 ،.بهینهسازی الگوی کشت با استفاده از

شاخصهای آبی و گوگل ارث انجین (مطالعه موردی:
تالابهای

Engine

Earth

.Google

شهرستان

پلدختر-

استان

روش  TOPSISو الگوریتم ژنتیک بر مبنای قابلیتهای

لرستان).

( GISاراضی بخش جلگه ،استان اصفهان) .اکوهیدرولوژی،

اکوهیدرولوژی.146-101 :)1(9 ،

.92-68 :)1(0

شمشکی ،ا ،.کرمی ،غ .1089 ،.تغییرات زمانی و مکانی جریان

وفایینژاد ،ع ،.یوسفزاده ،ج ،.یوسفی ،ح ،.محمدی ورزنه ،ن،.

آب زیرزمینی در ساحل جنوبشرقی دریاچه ارومیه.

 .1080مدیریت توزیع آب در شبکههای آبیاری و تخصیص

هیدروژئولوژی.41-26 :)1(4 ،

الگوی کشت به کمک سیستم اطلاعات مکانی و برنامه-

شیخ قادری ،س.ه ،.مهدوی فرد ،م .1088 ،.بهکارگیری و
پردازش دادههای حجیم چندسنجندهای

ریزی خطی (نمونه موردی :اراضی پاییندست سد آغ

در Earth

چای) .اکوهیدرولوژی.102-120 :)2(1 ،

 Engine (EE) Explorerبهمنظور آشکارسازی تغییرات
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