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چکيذُ
گزدآٍري اعالعبت در هَرد تغييزات پيَعتِ عغَح آثي ٍ ّوچٌيي پَؽؼ گيبّي تَعظ
رٍػ ّبي هعوَلي ثغيبر هؾىل ٍ پزّشيٌِ اعت ،در ايي حبلت اعتفبدُ اس دادُّبي
هبَّارُاي اهىبى هغبلعِي گغتزدُ عغَح آثي ٍ پَؽؼ گيبّي را فزام هيعبسد .ثب اعتفبدُ
اس ٍيضگي تىزاري ثَدى دادُّبي دٍرعٌدي سهبىّبي هختلف ،اهىبى ؽٌبعبيي ٍ ثزرعي
پذيذُّبي هتغيز ٍ پَيب در هحيظ ٍخَد دارد .ثز ايي اعبط رٍػّبي رلَهي هختلفي
خْت آؽىبرعبسي ٍ وؾف تغييزات ٍ تحَالت پذيذُّبي عغح سهيي در عٌدؼ اس دٍر
تَععِ دادُ ؽذُ اعتّ .ذف اس ايي تحميك ارسيبثي  6ؽبخـ گيبّي در ثزرعي تغييزات
دريبچِي پزيؾبى هيثبؽذ .عغح تغييزات دريبچِ در عي دٍرُّبي  1989تب  2004در
ؽبخـّبي هختلف ٍ الگَريتن عزاحي ؽذُ در هحيظ ًزمافشار  ENVIهَرد ارسيبثي ٍ
اعتخزاج لزار گزفت .هزس دريبچِ ثب اعتفبدُ اس ؽبخـّبي فَقالذوز اعتخزاج گزديذ ٍ
 -1داًؾدَي دوتزي آة ٍ َّاؽٌبعي -تغييزات آة ٍ َّائي ،داًؾگبُ حىين عجشٍاري (ًَيغٌذُ هغئَل)
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 -2اعتبديبر گزٍُ صئَهَرفَلَصي ٍ اللينؽٌبعي ،داًؾگبُ حىين عجشٍاري ،عجشٍار ،ايزاى
 -3داًؾدَي دوتزي صئَهَرفَلَصي ،داًؾگبُ حىين عجشٍاري ،عجشٍار ،ايزاى
 -4داًؾيبر گزٍُ صئَهَفَلَصي ٍ اللينؽٌبعي ،داًؾگبُ حىين عجشٍاري ،عجشٍار ،ايزاى

عغح تغييزات دريبچِ عي دٍرُي سهبًي هَرد هغبلعِ ثِ دعت آهذً .تبيح ًؾبى هيدّذ
وِ ؽبخـ ً NDMIبتَاى اس اعتخزاج عغح آة دريبچِي پزيؾبى ثَد (ثب ووتزيي هيشاى
دلت ولي ٍ ضزيت وبپب) ،ؽبخـ  NDMIثِ دليل حغبعيت ثيؼ اس حذ ثِ هٌبعك آثي،
سهييّبي هزعَة وؾبٍرسي را ّن خشء هحذٍدُي دريبچِ ثِ حغبة آٍردُ ثَد .در حبلي
وِ ؽبخـ  ٍ NDWIؽبخـ  NDVIثبالتزيي ًتبيح دلت ارائِ ؽذُ اعت.
کلوبت کليذي :ؽبخـّبي عٌدؼ اس راُ دٍر ،تقبٍيز لٌذعت ،تغييزات عغح آة،
دريبچِي پزيؾبى.

هقذهِ
ؽٌبخت ٍيضگيّبي پَؽؼّبي گيبّي ٍ رٍاثظ هَخَد در ثيي گًَِّبي گيبّي ٍ
ًيش عَاهل هحيغي ّوَارُ هَرد تَخِ ثَمؽٌبعبى ثَدُ اعت (الذٍيح ٍ چي،1
1995؛ ّزعچ ٍ ّوىبراى .)2002 ،2گزدآٍري اعالعبت در هَرد تغييزات پيَعتِ
پَؽؼ گيبّي تَعظ رٍػّبي هعوَلي ثغيبر هؾىل ٍ پزّشيٌِ اعت .در ايي حبلت
اعتفبدُ اس دادُّبي هبَّارُاي اهىبى هغبلعِي گغتزدُ پَؽؼ گيبّي را فزاّن
هيعبسد (علَيپٌبُ .)120 :1382 ،ثب گغتزػ فٌبٍري هبَّارُ ،تقبٍيز هبَّارُاي
دعتزعي ثِ اعالعبت را اس هٌبثع سهيٌي ثِ عَر گغتزدُ ٍ عزيع فزاّن وزدُاًذ
(خَاخِالذيي .)1376 ،آؽىبرعبسي تغييزات يىي اس عَاهل افلي در ثزرعي ارتجبط
ثيي فعبليتّبي اًغبًي ٍ هحيظ سيغت هيثبؽذ (پزاؽٌت ٍ ّوىبراى.)2012 ،3
عٌدؼ اس دٍر ثِ عٌَاى رٍؽي ثزاي وغت اعالعبت درثبرُي حذف هَرد ًظز ثِ

1- Eldvige and Chen
2- Hoersch et al.,
3- Prashant et al.,

ٍعيلِي اثشارّبي ٍيضُ ثذٍى توبط فيشيىي ثب ّذف تعزيف هيؽَد (دايىز1998 ،1؛
عيْبى .)2004 ،2عٌدؼ اس دٍر تىٌَلَصي ثغيبر هفيذي اعت وِ هيتَاى آى را
ثزاي ثِ دعت آٍردى اليِّبي اعالعبتي اس خبن ٍ پَؽؼ گيبّي ثِ وبر ثزد
(آداهچَن ٍ ّوىبراى .)2004 ،3اغلت تَليذات عٌدؼ اس دٍر ثزاي ارسيبثي ٍ
تخويي پبراهتزّبي ثيَفيشيىي ٍ ثيَؽيويبيي گيبّبى اس عٌدٌذُّبيي ثب ثبًذّبيي
پْي ّوبًٌذ  TM/ETM ٍ SPOT ،AVHRR ،NOAAعٌدٌذُ لٌذعت اعتفبدُ
هيوٌٌذ وِ اغلت اس عِ الي ّفت ثبًذ تؾىيل ؽذُاًذ (چَ .)2007 ،4ؽبخـّبي
عيفي گيبّي اس پزوبرثزدتزيي ًوًَِّبي عوليبت حغبثي رٍي ثبًذّبي هبَّارُاي
هيثبؽٌذ وِ ثِ هٌظَر هحبعجِ هيشاى پَؽؼ گيبّي يه هٌغمِ عي دٍرُّبي
سهبًي هختلف ثِ وبر هيرًٍذ .ؽبخـّبي گيبّي تجذيالت ريبضي ّغتٌذ وِ ثز
اعبط ثبًذّبي هختلف عٌدٌذُّب تعزيف ؽذُ ٍ ثزاي ارسيبثي ٍ ثزرعي گيبّبى در
هؾبّذات هبَّارُاي چٌذ عيفي عزاحي ؽذُاًذ (فبعوي ٍ رضبيي.)1385 ،
هٌبعتتز يي ؽبخـ عيفي گيبّي ؽبخقي اعت وِ حغبعيت ثيؾتزي ًغجت ثِ
هؾخقِّبي ووي داؽتِ ثبؽذ (ّجَداى2004 ،5؛ گًَگّ ٍ 6وىبراى.)2002 ،
در سهيٌِي اعـتفبدُ اس ؽبخـّبي گـيبّي آثي ،ثِ عـٌَاى يىي اس رٍػّبي
تؾخيـ تغييز ،ثزاي تغييزات پَؽؼ گيبّي ٍ يب عغَح آثي هغبلعبت سيبدي اًدبم
ؽذُ اعت .در تحميمي ثب اعتفبدُ اس ؽبخـّبي گيبّي ،اثزات سيبًجبر تغييزات
پَؽؼ ٍ وبرثزي عغح سهيي ثز رٍي دهبي عغح سهيي اس عِ تقَيز عٌدٌذُ TM
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ٍ  ETM+ثزرعي گزديذ .ثزاي ايي هٌظَر خيبًگ ٍ ّوىبراى )2010( 1ؽبخـ
پَؽؼگيبّي-دهب ( )TVX2را اس تقبٍيز اعتخزاج ًوَدًذً .تبيح ايي تحميك ًؾبى
داد وِ تغييز وبرثزي سهيي يه عبهل هْن ثزاي افشايؼ دهبي عغح سهيي اعت.
وَرتّ 2وىبراى ( )2010ثب اعتفبدُ اس دادُّبي هبَّارُ لٌذعت ثِ رٍػ عجمِثٌذي
ًظبرت ؽذُ ثِ ؽٌبعبئي تغييزات خغَط عبحلي در وزاًِّبي ؽْز اعتبهجَل
پزداختٌذ ،يبفتِّبي ايي پضٍّؼ ًؾبى داد در ثيي عبلّبي  1987تب 2007
عَاحل اعتبهجَل ثب گغتزػ  32ويلَهتزي ّوزاُ ثَدُ اعت .يوبًي ٍ هشيذي
( ،) 1385تغييزات عغح ٍ پَؽؼ گيبّي وَيز عيبّىَُ يشد را ثب اعتفبدُ اس
تقبٍيز  ETM+ ٍ TMثزرعي ًوَدًذ .آًْب اس  5ؽبخـ PVI ،NRVI ،RVI ،NDVI
ٍ  SAVIاعتفبدُ وزدًذً .تبيح ًؾبى داد وِ ؽبخـ  NDVIثْتزيي ؽبخـ ثزاي
تْيِي ًمؾِي پَؽؼگيبّي هيثبؽذ .احوذي ٍ ّوىبراى ( ،)1393ثِ ثزرعي رًٍذ
تغييزات خظ عبحلي در ؽْزعتبى ثٌذر ديز ثب اعتفبدُ اس تقبٍيز هبَّارُ لٌذعت
پزداختٌذ ،تغييزات هىبًي خظ عبحل در ايي پضٍّؼ ًؾبى داد وِ پيؾزٍي آة ثِ
دريب ثِ عوت خؾىي ٍ ثب وبّؼ هحذٍدُي عبحلي ّوزاُ ثَدُ اعت .عجبدي ٍ
گلشار ( ،)1395ثِ ثزرعي تغييزات ووي تبالة پزيؾبى ثب اعتفبدُ اس عٌدؼ اس دٍر
پزداختٌذ ٍ تغييزات هغبحت آثي ٍ گيبّي دريبچِي پزيؾبى را اس عبل  2004تب
 2014هَرد ثزرعي لزار دادًذً ،تبيح ًؾبى داد وِ هحذٍدُ آثي دريبچِ ثِ عَر
هزتت وبّؼ يبفتِ ٍ در همبثل پَؽؼ گيبّي دريبچِ ثب تَخِ ثِ خؾىيذگي دريبچِ
ٍ اؽتغبل ثغتز تَعظ گيبّبى افشايؼ يبفتِ اعت.

1- Jiang et al.,
2- Kurt et al.,

هَاد ٍ رٍشّب
هعزفی هحذٍدُي هَرد هطبلعِ

حَضِي آثخيش دريبچِي پزيؾبى در هختقبت خغزافيبيي  292512تب 293616
عزك ؽوبلي ٍ  51˚40 50تب  51˚48 20عَل ؽزلي در اعتبى فبرط (ؽْزعتبى
وبسرٍى) لزار گزفتِ اعت .در عبلّبي اخيز ثغيبري اس عَاهل هحيغي ٍ اًغبًي ثز
اوَعيغتن ايي دريبچِ تأثيز ًبهغلَثي گذاؽتِاًذ .تذاخل اراضي وؾبٍرسي ثب اراضي
حبؽيِي ايي دريب چِ ٍ دفع وَدّبي ؽيويبيي ٍ خزيبى عوَم آفبت ًجبتي ثِ دٍرى
آة تبالة ،عَساًذى ًيشارّب ٍ ثيؾِسارّبي اعزاف ثِ ٍعيلِي افزاد عَدخَ ثِ هٌظَر
گغتزػ اراضي وؾبٍرسي اس خولِ عَاهل تأثيزگذار ثز اوَعيغتن تبالة پزيؾبى اعت
(ثمفي ٍ ّوىبراى .)1387 ،ؽىل ( )1هَلعيت حَضِي آثخيش پزيؾبى را ًؾبى هيدّذ.

ضکل ( )1هَقعيت هٌطقِي هَرد هطبلعِ

دادُّب ٍ ًزم افشارّبي هَرد استفبدُ

در ايي هغبلعِ دادُّبي عٌدٌذُ چٌذ عيفي اس هبَّارُ لٌذعت 1:50000 ،ETM+
ٍ دادُّبي رلَهي ارتفبعي ،1ثِ هٌظَر اًدبم تقحيحبت اتوغفزي ٍ صئَهتزي ثز رٍي
دادُّبي هبَّارُاي اعتفبدُ ؽذُ اعت .دادُّبي هبَّارُاي در ًزمافشار ENVI 4.8
هَرد تفغيز ٍ پزداسػ ٍ عپظ در ًزمافشار  ARC GIS 10.3وبرتَگزافي ًمؾِّب
اًدبم ؽذ.
هجوَعِ دادُّب

هدوَعِ دادُّبي ايي هغبلعِ اس تقبٍيز هبَّارُاي لٌذعت عبلّبي 2004 ٍ1989
هيثبؽذ .اس عبل  2004ثِ ثعذ رًٍذ خؾه ؽذى دريبچِ ثغيبر ؽذيذ ثَدُ ثِ گًَِ-
اي وِ در عبل  2007چيشي اس آى ثبلي ًوبًذُ وِ ثتَاى ثِ ووه تىٌيهّبي
عٌدؼ اس دٍر آى را ثزرعي ًوَد.
تقبٍيز هَرد اعتفبدُ هزثَط ثِ  15هزداد هبُ ّز يه اس عبلّبي فَقالذوز ثَدُ وِ
ثتَاى در آى پَؽؼ گيبّي ٍ حدن خبلـ آة دريبچِ را ًيش ثذٍى رًٍذّبي ثبرؽي
اضبفِ ؽذُ ثز آى ثزرعي ًوَد.فزآيٌذ پزداسػ دادُّب در عِ هزحلِي پيؼ–
پزداسػ ،2پزداسػ ٍ 3پظ– پزداسػ 4اًدبم ؽذُ اعت .ثب تَخِ ثِ ضزٍرت اًدبم
تقحيحبت ٌّذعي در آؽىبرعبسي تغييزات عغح آة ،ثز پبيِ ًمؾِّبي تَپَگزافي
ً ٍ 1:50000مبط وٌتزل ثزداؽت ؽذُ ثب  ،GPSتقبٍيز هحذٍدُي هَرد هغبلعِ
5
سهييهزخع گزديذ .ثب اعتفبدُ اس تبثع سهيي هزخععبسي در هحيظ ًزمافشار PCI-
 Geomaticaدر رٍي ّز تقَيزً ،مبط وٌتزل پيبدُ ؽذ .ثزاي ًوًَِگيزي ارسػ
(1- Digital Elevation Model )DEM
2- Pre-processing
3- Processing
4- Pos-tprocessing
5- Geo-Coding

1

2

هدذد پيىغلّب اس رٍػ ًشديهتزيي ّوغبيگي اعتفبدُ ٍ تقبٍيز ثب خغبي RMS

 0/42 ٍ 0/39پيىغل سهييهزخع گزديذًذ .ثزاي ارسيبثي ًغجت خغبي اتوغفزي در
عغح تقبٍيز هبَّارُاي ،ارسػ عذدي پيىغلّبي تقَيز در هٌبعك هزثَط ثِ
تَدُ ّبي آثي هحبعجِ ؽذ ٍ ثب تَخِ ثِ ٍخَد خغبي اتوغفزي ٍ ضزٍرت حذف آى
اس رٍػ ثبليوبًذُّبي لگبريتوي 3ثزاي وبّؼ عذدي پيىغلّبي تيزُ اعتفبدُ ؽذ.
ضبخص پَضص گيبّی ثب تٌظين اًعکبس خبک (SAVI)4
 SAVIثِ ثزخغتِ وزدى ٍيضگي پَؽؼگيبّي ثب تَخِ ثِ هشيت  NDVIسهبًي وِ
در يه هٌغمِ ثب پَؽؼ گيبّي ون هبًٌذ هٌبعك ؽْزي اًدبم هيؽَد SAVI .ثب
اعتفبدُ اس فزهَل سيز هحبعجِ هيؽَد (ّيَت. )295 :1998 ،5
راثغِي ()1

)SAVI=(NIR-RED)*(1+l)/(NIR+RED+l

ضبخص ًزهبل ضذُ رطَثت )NDWI(6

ايي ؽبخـ ثزاي ثِ حذاوثز رعبًذى ثبستبة آة ثب اعتفبدُ اس عَل هَج عجش ،ثِ
حذالل رعبًذى ثبستبة ون  NIRثب ٍيضگيّبي آة ٍ ،ثبستبة ثبالي  NIRتَعظ
ٍيضگيّبي پَؽؼ گيبّي ٍ خبن عزاحي ؽذُ اعت.
هه فتزس 7ؽبخـ تـفبٍت ًزهبل ؽـذُ آة ( )NDWIرا ثزاي تزعين ٍيضگيّبي
ّبي ثبس آة هغزح وزد ،وِ ثِ فَرت سيز ارائِ ؽذُ اعت (هه فتزس:2013 ،
.)3544
1- Nearest Neighbor
2- Root Mean Square Error
3- Log residuals
4- soli-adjusted vegetation
5- Huete
6- Normalized Difference Water Index
7- McFeeters

راثغِي ()2

)NDWI = (Green − NIR)/(Green + NIR

ضبخص آة اختالف ًزهبل اصالح ضذُ )MNDWI( 1

 MNDWIاس  NDWIهؾتك ؽذُ اعت تَعظ (هه فتزس )1425 :1996 ،تعزيف
ؽـذُ اعت .تعذيل ؽبخـ آة تفبٍت ( )NDWIثِ هٌظَر افشايؼ ثبس وزدى
ٍيضگيّبي آة در تقبٍيز عٌدؼ اس دٍر اعت MNDWI .هيتَاًذ هبًع اختالف
ًبؽي اس پَؽؼ گيبّي ،ؽْزي ٍ وَُ ؽَد ،پظ هيتَاى اس آى ثِ خَثي اعالعبت
آة را ثِ دعت آٍرد.
راثغِي ()3

)MNDWI = (Green − MIR)/(Green + MIR

ضبخص اختالف رطَثتی ًزهبل ضذُ )NDMI(2

ؽبخـ رعَثت ثب اختالف ًزهبل ؽذُ ( )NDMIاس ثبًذ  5 ٍ 4لٌذعت هؾتك ؽذُ ٍ
ثب اعتفبدُ اس فزهَل سيز هحبعجِ ؽذُ اعت (ٍيلغَى.)385 :2002 ،
راثغِي ()4

)NDMI = (NIR − MIR)/(NIR + MIR

ضبخص ثزداضت آة خَدکبر )AWEI(3

ؽبخـ خذيذ ( )AWEIثزاي افشايؼ وٌتزاعت ثيي آة ٍ عبيز عغَح تيزُ
هي ثبؽذ .تأويذ خبؿ ثِ ثْجَد تفىيه عغَح آة ٍ تبريه هبًٌذ عبيِ داؽتِ ،وِ ثب
تَخِ ثِ ؽجبّتّب در الگَّبي ثبستبة اغلت ثِ عختي تؾخيـ دادُ هيؽَد
(فييشا.)23 :2014 ،4
راثغِي ()5

)AWEI=4×(Green-MIR)−(0.25×NIR+2.75×SWIR
1- Modified Normalized Difference Water Index
2- Normalized Difference Moisture Index
3- Automated Water Extraction Index
4- Feysia

ضبخص گيبّی تفبضلی ًزهبل ضذُ NDVI

ايي ؽبخـ گيبّي اس هعزٍفتزيي ٍ عبدُتزيي ؽبخـّبي گيبّي هَرد اعتفبدُ
اعت ثز حغت دٍ ثبًذ لزهش ٍ هبدٍى لزهش ًشديه ثِ فَرت سيز تعزيف هيثبؽذ.
NIR  RED
NIR  RED

راثغِي ()6

NDVI 

ثِ هٌظَر هحبعجِ ضزيت وبپب اثتذا ًمؾِي عجمِثٌذي ؽذُي ّز يه اس ؽبخـّب
در ًزمافشار  ArcGisفزاخَاًي ؽذ ،عپظ ثب اعتفبدُ اس گشيٌِي Extract by value
 to pointعْن ّزوذام اس دادُّبي اعتجبرعٌدي ٍ والعي آى هؾخـ گزديذ .عپظ
ثب اعتفبدُ اس راثغِي ( ،)7همذار ضزيت وبپب هحبعجِ گزديذ.
k

راثغِي ()7

k

n  n ii   n i  n  i
i 1

i 1

k

n   ni  n i

Kappa Statistic 

2

i 1

وِ در راثغِي ()7؛  :nتعذاد ول ًوًَِّب؛  :niiتعذاد ًوًَِ ثِ درعتي عجمِثٌذي
ؽذُ در دعتِي i؛  :ni+تعذاد ًوًَِّبي دعتِثٌذي ؽذُ ثِ دعتِي  iدر تقَيز
عجمِثٌذي ؽذُ ٍ  :nI+تعذاد ًوًَِّبي دعتِثٌذي ؽذُ ثِ دعتِي  jدر هدوَعِ
دادُّبي هزخع هيثبؽذ.
ثحث ٍ ًتبيج
ؽبخـّبي هختلف ثزاي اعتخزاج آةّبي عغحي (،)NDMI( ،)NDWI( ،)SAVI
( )AWEI( ٍ )NDVI( ،)MNDWIثِ هٌظَر ؽٌبعبيي تغييزات عغح دريبچِي
پزيؾبى در دٍرُي  ،1989-2004عغح آة دريبچِ در ّز تقَيز سهبًي ثِ فَرت

خذاگبًِ اعتخزاج گزديذ .اعتخزاج هزس دريبچِ ثب اعتفبدُ اس ؽبخـّبي فَقالذوز در
ؽىلّبي ؽوبرُي ( 2تب  )25ديذُ هيؽَد .تؾخيـ ٍ ؽٌبعبيي عغح آة ،در ّزيه
اس ؽبخـّبي هزثَعِ اعتخزاج ٍ تغييزات عـغح آة هَرد ثزرعي لزار گزفت.
اعوبل ّز يک اس ضبخصّب ثز رٍي تصبٍيز در سبل 1989

ضکل(  )3ضبخص  NDMIثزاي استخزاج هٌبطق آثی در سبل1989

ضکل ( )4ضبخص  NDVIثزاي استخزاج هٌبطق آثی در سبل 1989

ضکل(  )5ضبخص  AWEIثزاي استخزاج هٌبطق آثی در سبل 1989

ضکل ( )6ضبخص  NDWIثزاي استخزاج هٌبطق آثی در سبل 1989

ضکل ( )7ضبخص  NMDWIثزاي استخزاج هٌبطق آثی در سبل 1989

ضکل ( )8ضبخص  SAVIثزاي استخزاج هٌبطق آثی در سبل 1989

اعوبل ّز يک اس ضبخصّب ثز رٍي تصبٍيز در سبل 2004

ضکل ( )9ضبخص  NDWIثزاي استخزاج هٌبطق آثی در سبل 2004

ضکل ( )10ضبخص  NDVIثزاي استخزاج هٌبطق آثی در سبل 2004

ضکل ( )11ضبخص  SAVIثزاي استخزاج هٌبطق آثی در سبل 2004

ضکل ( )12ضبخص  NDMIثزاي استخزاج هٌبطق آثی در سبل 2004

ضکل ( )13ضبخص  AWEIثزاي استخزاج هٌبطق آثی در سبل 2004

ضکل ( )14ضبخص  MNDWIثزاي استخزاج هٌبطق آثی در سبل 2002

تطخيص تغييز سطح آة

تؾخيـ ٍ ؽٌبعبيي عغح آة ،در ّز يه اس ؽبخـّبي هزثَعِ اعتخزاج ٍ
تغييزات عغح آة هَرد ثزرعي لزار گزفت .عغح تغييزات دريبچِ در عي دٍرُّبي
 1989تب  2004در ؽبخـّبي هختلف ٍ الگَريتن عزاحي ؽذُ در هحيظ ًزمافشار
 ENVIهَرد ارسيبثي ٍ اعتخزاج لزار گزفت ٍ .عولىزد ؽبخـّبي هبَّارُاي ثِ
دعت آهذُ هختلف اس خولِ  NDMI ٍ AWEI ،NDVI ،MNDWI ،NDWIثزاي
اعتخزاج آةّبي عغحي اس دادُّبي لٌذعت هَرد ثزرعي لزار گزفت .عپظ ضوي
ارسيبثي دلت هؾخـ ؽذ هيشاى دلت  NDWIدر همبيغِ ثب عبيز ؽبخـّب ،اس
هيشاى دلت ثبالتزي ثزخَردار اعت (خذٍل  .)1خغبي هغلك ،دلت ولي ٍ ضزيت
وبپب ثزاي ارسيبثي دلت ٍ فحت ًتبيح هحبعجِ ؽذ .ارسيبثي دلت ّز يه اس
ؽبخـّب در خذٍل (ً )1ؾبى دادُ ؽذُ اعت.

جذٍل ( )1تجشيِ ٍ تحليل ٍ ارسيبثی دقت ّز يک اس ضبخصّب
ثزاي سبل 2004

ثزاي سبل 1989
خطبي هطلق

دقت کلی

ضزيت

خطبي هطلق

دقت کلی

ضزيت

ضبخص

()km2

()%

کبپب

( )km

()%

کبپب

NDWI

10
40
22
30
45
32

91
60/19
90/13
87/07
60/44
68/44

0/99
0/78
0/92
0/89
68
31

3
130
30
48
39
57

98/99
80/10
98/91
81/25
52/23
32/23

0/96
0/75
0/94
0/83
54
47

MNDWI
NDVI
AWEI
NDMI
SAVI

2

ًتبيح ًؾبى هيدّذ وِ ؽبخـ ً NDMIبتَاى اس اعتخزاج عغح آة دريبچِي
پزيؾبى ثَد (ثب ووتزيي هيشاى دلت ولي ٍ ضزيت وبپب) ،ؽبخـ  NDMIثِ دليل
حغبعيت ثيؼ اس حذ ثِ هٌبعك آثي ،سهييّبي هزعَة وؾبٍرسي را ّن خشء
هحذٍدُي دريبچِ ثِ حغبة آٍردُ ثَد .در حبلي وِ ؽبخـ  ٍ NDWIؽبخـ
 NDVIثبالتزيي ًتبيح دلت ارائِ ؽذُ اعت (خذٍل .)1
ًتبيح ًؾبى هيدّذ ؽبخـ  NDWIدر همبيغِ ثب ؽبخـّبي ديگز ثزاي
اعتخزاج آةّبي عغحي اس دادُّبي لٌذعت اس دلت ثبالتزي ثزخَردار اعت .ثز ايي
اعبط ؽبخـ  NDWIثزاي هذل تغييزات فضبيي ٍ سهبًي اس دريبچِي پزيؾبى در
دٍرُي  1989-2004اعتفبدُ گزديذ .عغح دريبچِ در ّز عبل اس عزيك عجمِثٌذي
تقبٍيز ثب اعتفبدُ اس ؽبخـ  NDWIاعتخزاج ؽذ ٍ در ًْبيت ،چٌذ دٍرُي ًمؾِّبي
تغييزات عغح دريبچِ در دٍرُي  1989-2004ثِ دعت آهذ.
ًتيجِگيزي

دريبچِّب اس حغبطتزيي عبهبًِّبي هحيغي ثِؽوبر هيرًٍذ وِ تحت تأثيز
فزآيٌذّبي ّيذرٍديٌبهيىي حبون ،تغييز ٍ تحَل در آىّب ًغجتبً عزيع ثَدُ ٍ ؽبيذ
اس ايي ًظز لبثل همبيغِ ثب عبيز عبهبًِّبي صئَهَرفَلَصي ًجبؽٌذ .ثٌبثزايي ثزرعي ٍ
پبيؼ ًَعبًبت هغبحت ايي دريبچِّب ٍ هيشاى تأثيزگذاري ايي تغييزات ثز هحيظ
پيزاهًَي خَد ثب تَخِ ثِ آعتبًِي ثبالي حغبعيت سيغت هحيغي در اييگًَِ
سيغتگبُّب داراي اّويت ثِعشائي اعتً .تبيح ايي تحميك ًؾبى داد وِ ؽبخـ
اختالف ًزهبل ؽذُي رعَثت (ً )NDMIبتَاى اس اعتخزاج عغح آة ثب ووتزيي
هيش اى دلت ولي ٍ ضزيت وبپب ،در حبلي وِ ؽبخـ اختالف ًزهبل ؽذُي آة
( ) NDWIثبالتزيي ًتبيح دلت را ثزاي اعتخزاج تغييزات عغح آة دريبچِ دارد ثز
ايي اعبط ؽبخـ اختالف ًزهبل ؽذُي آة ( )NDWIثزاي هذلعبسي تغييزات
فضبيي ٍ سهبًي عغح دريبچِي پزيؾبى در دٍرُي سهبًي  1989-2004اعتفبدُ
گزديذً .تبيح آهبري ،ايي پضٍّؼ ًؾبى هيدّذ وِ عغح دريبچِ در عبل ،1989
ثزاثز  4906890هتزهزثع ،در عبل  1991ثزاثز  3562880هتزهزثع ،در عبل ،2000
ثزاثز ثب  3431580هتزهزثع ،در عبل  ،2004ثزاثز ثب  34124420هتزهزثع ثَدُ
اعت وِ وبّؼ عغح آة دريبچِ ثزاثز ثب  19160هتزهزثع ،ثيي عبلّبي  2000تب
 ،2004وبّؼ  1313000هتزهزثع ثيي عبلّبي  1991تب  ٍ 2000وبّؼ
 1344010هتزهزثع ثيي عبلّبي  1989تب  1991اتفبق افتبدُ اعت ٍ ول تغييزات
عغح آة دريبچِ ثيي عبلّبي  1989تب  2004حذٍد  1494470هتزهزثع ثزآٍرد
ؽذ .ثزرعيّب ًؾبىدٌّذُي رًٍذ وبّؼ ؽذيذ تغييزات عغح آة دريبچِي
پزيؾبى در دٍرُي سهبًي  1989تب  2000هيثبؽذ وِ ثيؾتزيي تغييزات در اعزاف
هٌبعك غزثي ٍ خٌَة ؽزلي دريبچِ لبثل هؾبّذُ اعتّ .وبًگًَِ وِ ًتبيح ًؾبى
هيدّذ دريبچِي پزيؾبى ثيؼ اس ًيوي اس هغبحت خَد را در دٍرُي -2001
 1989اس دعت دادُ اعت وِ ثب اداهِ ايي رًٍذ ،ثِ احتوبل ثغيبر سيبد دريبچِ ّوِي

هغبحت خَد را در آيٌذُي ًشديه اس دعت ثذّذ وِ ايي حبدثِ تمزيجبً در عبل
 2006رخ داد ٍ توبم آة دريبچِ خؾه ؽذ .در ثزاثز ايي تغييزات ،ثغيبري اس
عَاهل هبًٌذ تغييزات الليوي ٍ عَاهل اًغبًي دخيل هيثبؽذ .اعتفبدُ ثيؼ اس حذ اس
هٌبثع آةّبي سيزسهيٌي ،ايدبد عذ ثز رٍي رٍدخبًِّبي هٌتْي ثِ دريبچِ ،گزم
ؽذى سهيي ٍ وبّؼ ثبرػ ٍ افشايؼ تجخيز اس اّن داليل خؾه ؽذى دريبچِي
پزيؾبى هي ثبؽذ .احيبي ايي دريبچِ ثغيبر هْن اعت ،سيزا ايي دريبچِ هشايبي
ثغيبري ثزاي خبهعِ ٍ سًذگي هزدم اعزاف آى فزاّن هيوٌذ ،ثٌبثزايي ،الذاهبت
هٌبعت ثبيذ تَعظ عيبعتگذاراى ثزاي ثبسگزداًذى دريبچِ ثِ حبلت افلي خَد
هَرد تَخِ لزار گيزد.
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