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 چکیده

آنها به  یبندطبقههای مختلف و برای شناسایی تغییرات سطح رستنی یاگسترده صورتبهسنجش از دور  اخیر یهاسالدر 

کار رفته است. موضوع افزایش سطح نیزارهای دریاچه زریوار و خطرات آن برای زندگی موجودات آبزی این دریاچه به یکی از 

ز ا 1390تا  1363 یهاسالاین نیزارها بین موارد مورد بحث تبدیل شده است. در این مطالعه برای شناسایی تغییرات سطح 

تمامی تصاویر با خطای میانگین مربعات  5و  4، 3استفاده شد. به این منظور نوارهای  +ETMو  TM تصاویر ماهواره لندست

 4، 5. برای شناسایی تغییرات پهنه آبی بر روی تصاویر ترکیبی به ترتیب از نوارهای ندکمتر از یک پیکسل تصحیح هندسی شد

نظارت شده با معادله حداکثر احتمال اعمال شد. شاخص  یبندطبقهبودند  شدهگرفتهپر آب دریاچه  ییهاماهکه در  3و 

NDVI  دریاچه به کار رفت. نتایج نشان  یآبکم یهاماهبرای شناسایی تغییرات سطح نیزار بر روی تصاویر گرفته شده در

ارد و امکان د مؤثرافزایش و کاهش سطح پهنه آبی دریاچه و نیزارهای اطراف آن رابطه مستقیمی با میزان بارندگی  دهدیم

با  دارد افزایش سطح در هر دو بخش نیزار و پهنه آبی همزمان رخ دهد. مطالعه نوار ساحلی بین پهنه آبی و نیزارهای دریاچه

GPS  گذشته نیز تغییر محسوسی نداشته است. دههو تصاویر ترکیبی نشان داد که این نوار در طول سه 
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 مقدمه -1

برای این  هاآنآب هستند همواره مورد بحث قرار گرفته، که آیا وجود ریشه در  گیاهانآبی که  یهاستمیاکوسموضوع نیزارها در 

 هاآنو تنها بخشی از ساقه و ریشه  ندیرویمآبی  یهاپهنه هیحاشضروری است یا خیر. نی و انواع مشابه آن در طول  هاستمیاکوس

 سرعتبهپهنه وسیعی را  توانندیمداشته و محیطی  یهاتیمحدوداست. این دسته از گیاهان سازگاری باالیی با  ورغوطهدر آب 

 اندگرفتهانسان قرار  یهایدستکارکه مورد  ییهامکانیک گیاه مهاجم نامید. این وضعیت در  را آن توانیمدر نتیجه  .بپوشاند

سبب  هاتاالبو  هااچهیدرانسان با تسریع یوتریفیکاسیون در . (Asarab Consulting Engineers 2006) بیشتر مشهود است

 نمک بیشتر تجمعکه این امر سبب  (Ebrahimpour et al. 2012) شودیم هاستمیاکوسافزایش بیش از حد نیزارها در این 
(Salari et al. 2011) در دهه گذشته تکنولوژی گرددیماکوسیستم آبی  آن و باتالقی شدن تاالب و در نهایت از بین رفتن .

ابزارهای مهم در ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی بوده است. سنجش از دور به دلیل پوشش مکرر و تکراری سنجش از دور یکی از 

و توان  (Ustin 2004ها )ستمیاکوسپایش وضع موجود  (Yuan 1995) دقت باال و هزینه کم (Lu et al. 2004) کره زمین

به کار رفته  یاگسترده طوربه  (Rodgarmi et al. 2007)یملو  یامنطقهدر سطح  ژهیوبه هاستمیاکوس یسازنقشه و یبندطبقه

استفاده از  تیمز. است 1لندست ماهواره برای مطالعات پوشش گیاهی مورد استفاده قرار گرفته است که یهاماهوارهاز  یکیاست. 

سبب شده  کهاست  ریتصاونوع  نیاآسان به  یدسترس نیهمچنو ( متر 30)باال  یمکان یریپذکیتفکماهواره قدرت  نیا ریتصاو

 که یامطالعهدر  .(Lu et al. 2008, Li et al. 2009, Amiri et al. 2009) ردیگمورد استفاده قرار  یادیز نیمحققتوسط 
(Yosefi et al. 2011)  بر روی تعیین کاربری اراضی شهر مریوان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست داشتند نشان دادند که

 وجنگلی  یهایکاربر( افزایش داشته و در مقابل 1376تا  1363ساله ) 14 دورهمسکونی، مرتعی و دریاچه طی  یهایکاربرسطح 

با هدف مقایسه میزان کارایی سه روش رایج  (Ahmadpour et al. 2011) کاهش یافته است. در مطالعه دیگری که یکشاورز

نشان دادند که روش  اندداشتهگیاهی منطقه گلول و سراتی  یهاگروهتشخیص  در یاماهواره یهادادهنظارت شده  یبندطبفه

به دست  السطوحیمتوازداشته و در مقابل کمترین میزان دقت برای روش  یبندطبقهحداکثر احتمال بیشترین میزان دقت را در 

را با روش نظارت  سوادکوهآذررود شهرستان  یدارجنگلطرح  یجنگل یهاپیت یامطالعهنیز در  (Rashidi et al. 1999) .آمد

به روش نظارت شده و با  یجنگل یهاپیت یبندطبقهعمل  .شده و با استفاده از تصاویر ماهواره لندست از هم تفکیک کردند

 نیشتریببوده و  کیتفکطبقه قابل  6در کل  .انجام شد نیانگیمو حداقل فاصله از  السطوحیمتوازاحتمال،  حداکثر یهامعادله

 .Latifi et al). بود %23،15و ضریب کاپای  %34،12 یکلاحتمال با صحت  حداکثر کننده یبندطبقهصحت مربوط به  زانیم

و مرتع در حدود فوقانی جنگل در  یادرختچهماهواره لندست به تفکیک طبقات جنگل، اراضی  یهادادهبا استفاده از  (2007

متوسط جهت نمایش طبقات پوشش  تیلبقالندست دارای  یهادادهنشان دادند  هاآنظالم رود پرداختند. -ه نکاضارتفاعات حو

را با  المیاه شهرستان ضسطح جنگل حو راتییتغ (Mahdavi and Fallah Shamsi 2012)گانه بر مبنای فرم رویشی است. سه

نشان دادند که باالترین صحت به دست  هاآنبررسی کردند.  IRS-1C ماهوارهو  LISS III سنجنده یاماهواره یهاداده ازاستفاده 

که انواع  یبندطبقه. جدای از اندشدهحداکثر احتمال حاصل  تمیالگوربا  یبندطبقهاست که از  ییهانقشهآمده مربوط به 

عدم وجود پوشش  ایوجود  انیبو  یاهیگپوشش  تیوضع نییتع یبراامروزه  کندیممختلف را بر اساس رنگ مشخص  یهاپوشش

گیاهی تبدیالت ریاضی هستند که بر  یهاشاخص .(Yuan and Bauer 2007) شودیماستفاده  زین NDVI از شاخص یاهیگ

محاسبه درصد پوشش گیاهی و در بعضی موارد بررسی انواع پوشش  منظوربهتعریف شده و  هاسنجندهاساس باندهای مختلف 

های سوریه و عراق نشان داد که . استفاده از این شاخص برای نشان دادن تغییرات پوشش گیاهی در بیابانشوندیمگیاهی استفاده 

با توجه به . (Amanollahi et al. 2011)است داشته  یریگچشمگذشته در این مناطق کاهش  دههپوشش گیاهی در طول دو 

 
1 Landsat 
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مختلف آن در شناسایی تغییرات پوشش  یهاشاخصش از دور و رسد که استفاده از سنجنتایج منابع مرور شده به نظر می

اخیر موضوع افزایش سطح نیزارهای دریاچه زریوار سبب  یهاسالاست. در  دارای کارایی مناسبی هاتاالبو  هااچهیدرنیزارهای 

این نیزارها سطح روی صحت افزایش  یامطالعههیچ  آنکهحال. سالمت این اکوسیستم آبی شده است درباره ییهاینگرانایجاد 

 1363 یهاسالدریاچه زریوار در بین صورت نگرفته است. بدین جهت این پژوهش با هدف تعیین میزان تغییرات سطحی نیزارهای 

 لندست انجام شد. یاماهوارهاز تصاویر با استفاده  1390تا 

 

 کارمواد و روش -2

 مطالعه مورد منطقه -1-2
آب شیرین  یهااچهیدر وکیلومتری شمال غرب شهرستان مریوان در استان کردستان واقع شده است که جز 3دریاچه زریوار در 

 46°03' 52"بین  عرض جغرافیایی و 35°37'06"و  35° 30' 31"متر از سطح دریا در بین 1390. این دریاچه با ارتفاع است

 (.1طول جغرافیایی واقع شده است )شکل  46° 10' 47"و

 

 
 موقعیت جغرافیای دریاچه زریوار در غرب ایران -1شکل 

هکتار سطح و  15827هکتار سطح دارد و در حوضه زریوار با  2090آن حدود  یاهیحاشدریاچه زریوار با احتساب نیزارهای 

 m 12عمق و حداکثر  m6 حداقل عمق آن .جمعیت شهرنشین واقع شده است %85،5نفر با  70445جمعیتی بالغ بر 

 پناهگاه عنوانبه ستیزطیمحسازمان حفاظت  لهیوسبه 2009در سال  (.(Asarab Consulting Engineers 2006 باشدیم

تاالب عضو کنوانسیون رامسر شناخته شده است. میزان متوسط  نیسوم وبیست  عنوانبه 1386حیات وحش و در سال 

وارد  یارودخانه. هیچ کندیمبرف ریزش  صورتبهدر سال است که بخشی از نزوالت زمستانی  mm 2/834حوضه بارندگی 

وارد دریاچه  هاآبراههخودجوش کف دریاچه و رواناب حوضه که از طریق  یهاچشمهو دو منبع مهم شامل  شودینمدریاچه 

 .کنندیم نیتأمآب دریاچه را  شودیم
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 هاداده یآورجمع -2-2

ماهواره لندست جهت برآورد تغییرات پوشش نیزار و همچنین سطح پهنه آبی  +ETM و TM یهاسنجندهدر این تحقیق تصاویر 

 یهاخیتاربر روی تصاویر مربوط به  یبندطبفهدریاچه به کار گرفته شد. برای به دست آوردن تغییرات سطح پهنه آبی روش 

رز بیرونی دریاچه با جنگل و اعمال شد. در هنگام ترسیم م 14/4/1390و  1/5/1385، 11/5/1380، 13/3/1368، 19/4/1363

کشاورزی وجود داشت که  یهانیزممربوط به نیزارها، جنگل و  یهاسلولکشاورزی مشکالتی در زمینه همرنگ بودن  یهانیزم

از جنگل و  ییهاسلولزیرا امکان داشت  کرد.را با مشکل مواجه  یبندطبقهبررسی تغییرات سطح نیزار با استفاده از روش 

تغییرات  ییشناسابرای  رونیا. از دهدشده که صحت نتایج را کاهش  یبندطبقهنیزار و بلعکس  عنوانبهشاورزی ک یهانیزم

عدد  NDVI تراکم پوشش گیاهی در نیزار زیاد بوده لذا شاخص کهیآنجائشد. از  استفاده NDVI سطحی پوشش نیزار از شاخص

 گرفت.و تمیز آنها از همدیگر با دقت کافی صورت  دهدیمکشاورزی نشان  یهانیزمباالتری را برای نیزار نسبت به جنگل و 

 یبندطبقه -3-2

 یهاماهمربوط به تصاویر  5و  4، 3استفاده شد. نوارهای  ENVI (Ver 4.5) و ArcGIS (Ver 9.3) یافزارهانرمدر این تحقیق از 

مورد تصحیحات  UTM/WGS84,Zone 38 منطقه بر اساس سامانه مختصات 1:250000پرآب دریاچه با استفاده از نقشه 

نقطه بر روی تصویر نوار مورد نظر وارد شد که خطای میانگین  50برای تصحیح هر نوار  .(Chen et al. 2006) هندسی قرار گرفت

و ایجاد تصویر تصحیح شده روش  یابیدرونبرای  .(Coppin et al. 2004) مربعات همه نوارها کمتر از یک پیکسل بود

یک تصویر شبه طبیعی ایجاد  3، و 4، 5از ترکیب به ترتیب نوارهای  .(Li et al. 2009شد )همسایه به کار برده  نیترکینزد

یز پهنه آبی از پوشش گیاهی است با توجه به رنگ سیاه آب و بازتاب بسیار کم تم نقاط تعلیمی که بیانگر. (Asmat 2003) گردید

نقطه در بخش شرقی دریاچه  30تعداد  GPSتر این موضوع، با استفاده از برای بررسی دقیقانتخاب شدند.  4و  5آن در باندهای 

له زمانی کم زمان برداشت این نقاط با زمان آخرین برداشت گردید. با توجه به فاص 1392در مرز بین پهنه آبی و نیزارها در بهار 

 یبندطبقهو در نهایت  باشد. 1390بیانگر خط مرزی بین پهنه آبی و دریاچه در سال  تواندیم، این نقاط 31/5/1390تصویر در 

برای تمام تصاویر باالتر  برای جدا کردن پهنه آبی از پوشش نیزار انجام شد که ضریب کاپا 2نظارت شده با الگوریتم حداکثر احتمال

 بود. 8/0از 

 

 NDVI یاهیگشاخص پوشش  -4-2

مطالعاات پوشاش    ناه یزمدر  کاه اسات   ییهاا شاخص نیتریکاربردو  نیترساده، نیترمعروفشاخص پوشش گیاهی نرمال شده از 

 هاشاخص گریدبا  سهیمقادارد و در  ساده یمحاسبات ندیفرا این شاخص .(Hesami and Amini 2016)است شناخته شده  یاهیگ

و  یجاو داشته و در مقابل اثرات  یاهیگپوشش  راتییتغرا به  تیحساس نیترشیبشاخص  نیا. است یکینامیدتوان  نیبهتر یدارا

و  (R) دو باند قرماز  برحسبو  (Kogan 1993دارد ) یترکم تیحساسباشد،  کم یاهیگپوشش  که یموارد در جزبه، خاک نهیزم

 .(Mather 1999)شود یمتعریف ( 1) رابطه صورتبه (NIR) نزدیکمادون قرمز 

NDVI = [NIR – R] / [NIR + R]  (1)                                                                                                                 

 
2 Maximum Likelihood 
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منفی در این شاخص حاکی از عدم حضور پوشش گیاهی است. برای . مقادیر شودیمرا شامل  -1+ تا 1دامنه بین  NDVI شاخص

دریاچه مورد استفاده قرار  یآبکمو اخذ نتیجه دقیق از میزان پیشرفت نیزارها تصاویر گرفته شده در زمان  NDVI اعمال شاخص

 مورد استفاده قرار گرفت. 31/5/1390و  11/7/1379، 4/8/1370، 5/6/1363 یهاخیتارتصاویر گرفته شده در  رونیازاگرفت. 

 

 بحث و جینتا -3

 یآب پهنه راتییتغ برآورد در یبندطبقه روش -1-3

روشن کننده روند کاهش و  تواندیمپرآب دریاچه )خرداد، تیر و مرداد( استفاده شد که  یهاماهبرای برآورد پهنه آبی از تصاویر 

عوامل اقلیمی و همچنین توان یا عدم توان دریاچه در افزایش سطح در صورت وجود بارندگی  ریتأثافزایش سطح پهنه آبی تحت 

، در محدوده دریاچه زریوار که با 1368تا  1363 یهاسالدر  دهدیمنشان  (ب-2)و  (الف -2)شکل  که طورهمانمناسب باشد. 

. این افزایش در جنوب شودینمافزایش چند بخش کوچک به پهنه آبی مشاهده  جزبهنشان داده شده تغییرات چندانی رنگ قرمز 

هکتار  51،21 ( معادل1)جدول این افرایش در  .کامالً مشهود است اتفاق افتاده است (ب-2)شرق و شمال دریاچه که در شکل 

در  دهدیم( پهنه آبی کاهش نشان 1380تا  1368 یهاسالدوم مطالعاتی ) در دهه (ج-2)و  (ب-2). مطابق شکل بیان شده است

 12،87 یا سطح آنها تقلیل پیدا کرده است بطوریکه کاهش اندرفتهبین  از 1368آبی اضافه شده در سال  یهابخش 1380سال 

 (.1اتفاق افتاده است )جدول  1368نسبت به سال  1380هکتاری در سطح کل پهنه آبی در سال 

 

 

که شکل  طورهماننشان داده شده است.  1390و  1385 یهاسالتغییرات سطح پهنه آبی در دهه سوم در دو تصویر مربوط به 

افزایش سطوح آبی وسیع در شمال، شمال شرقی و جنوب شرقی دریاچه و همچنین سطوح  1385در سال  دهدیمنشان  (د-2)

نسبت به سال  1385هکتار در سال  72/9. مساحت پهنه آبی دارای افزایشی برابر آمده است وجودبهآبی کوچک در غرب دریاچه 

 شمالی، یهابخشاین افزایش در  (ه-2)وده و در شکل نیز چشمگیر ب 1390(. افزایش پهنه آبی در سال 1است )جدول  1380

نسبت به سال  1390در سال  28،8بطوریکه افزایش سطحی برابر  شودیمشمال شرقی، شرقی و جنوب شرقی به وضوح دیده 

 در دریاچه اتفاق افتاده است. 1380

 

 

 شده یبندطبقهمساحت پهنه آبی، صحت کلی و ضریب کاپا تصاویر  -1 جدول

 زمان )متر مربع( یآب پهنهمساحت  صحت کلی ضریب کاپا

0،988 97،983 8213400 19/4/1363 

0،925 99،415 8428500 13/3/1368 

0،994 99،604 8299800 11/5/1380 

0،995 99،070 9028800 1/5/1385 

0،997 98،845 9316800 14/4/1390 
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 139-1368شهر مریوان در بازه زمانی  مؤثرمجموع بارش  -3شکل 

 

منطبق  1390تا  1363 یهاسالطول که افزایش و کاهش سطح پهنه آبی در  دهدیمنشان  میزان بارندگی در شهر مریوانبررسی 

بارش بهاره همان سال و بارش پائیز و  مؤثر(. برای نشان دادن بارش 3در منطقه است )شکل  مؤثربر تغییرات میزان بارندگی 

بارش برای  یهاداده، 1371سینوپتیک در شهر مریوان تا قبل از سال به دلیل نبود ایستگاه  زمستان سال قبل در نظر گرفته شد.

که  طورهمان نبود. ریپذامکانطی این بازه زمانی  مؤثردهه اول موجود نبوده و بنابراین مقایسه تغییرات سطحی پهنه آبی و بارش 

که این سبب کاهش در  شودیممشاهده در منطقه  مؤثررندگی درصدی با 50در دهه دوم مطالعه کاهش  دهدیمنشان  (3)شکل 

یکی از  تواندیمدر منطقه وجود دارد که این  مؤثرمساحت پهنه آبی دریاچه در این دهه نیز شده است. در دهه سوم افزایش بارش 

 باشد. 1390و  1385 یهاسالدالیل افزایش سطح آب در تصاویر 

 

 NDVIنتایج کاربرد شاخص  -2-3

سبز رنگ عالوه بر نیزار پوشش گیاهی اطراف  یهاقسمتمشاهده کرد و  توانینممشخص محدوده نیزارها را  طوربه (2شکل )در 

که برای پوشش نیزار عدد باالتری را به دلیل تراکم  NDVI . برای از بین بردن این مشکل از شاخصشودیمدریاچه را نیز شامل 

کم آب دریاچه  یهاماه. همچنین برای بررسی تغییرات سطح نیزار از تصاویر (4)شکل  استفاده شد دهدیمبیشتر پوشش نشان 

. شودیمیافته و سطح واقعی نیزار مشخص  کم آب دریاچه سطح پهنه آبی کاهش یهاماه در)شهریور، مهر و آبان( استفاده شد 

در بخش شمالی نیزارها افزایش سطح  1370تا  1363 یهاسالدر  دهدیمنشان  (ب-4)و  (الف-4)که مقایسه شکل  طورهمان

تا  1370 یهاسالهکتار نشان داده شده است. در دهه دوم مطالعه بین  41،04این افزایش  (2)که در جدول شودیممشاهده 

 (2)که جدول  شودیمنشان داده شده کاهش سطح در قسمت شرقی نیزارها مشاهده  (ج-4)و  (ب-4) یهاشکلکه در  1379

نشان داده شده  (د-4)و  (ج-4) یهاشکل. سطح نیزارها در دهه سوم مطالعه که در دهدیمهکتاری را نشان  125،46کاهشی برابر 

 (2)است و جدول  مشخصکامالً  (د-4). بطوریکه این افزایش در جنوب شرقی نیزارهای دریاچه در شکل استاست دارای افزایش 

. مقایسه تغییرات سطح نیزار با دهدیمنشان  1380نسبت به سال  1390هکتاری را در سال  236،34 نیز افزایش سطحی برابر

 سبب افزایش سطح نیزار نیز شود. تواندیمکه افزایش بارندگی  دهدیمدر منطقه نشان  مؤثرمیزان بارندگی 
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 1390 –و د ، 1379 –، ج 1370 - ب، 1363 -: الفیهاسالمحدوده نیزار در  -4شکل 
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که بیشتر تغییرات در سطح نیزار در محدوده بیرونی نیزارها یعنی در  دهدیمنشان  NDVI بررسی تصاویر حاصل از شاخص

کامالً مشهود است در این شکل افزایش سطح در  (د-4)کشاورزی بوده است که در شکل  یهانیزممرزی دریاچه با  یهابخش

کم آب دریاچه بوده  یهاماهکه در  یربرداریتصوکشاورزی رخ داده است. با توجه به زمان  یهانیزمجنوب شرق دریاچه نزدیک به 

در اختیار  سالشکخ یهاماهکناری نیزارها نیز آب کافی برای  یهابخشزیاد باشد  مؤثرکه بارندگی  ییهاسالدر  شودیممشخص 

خشک در اختیار نیزارهای  یهاماهکه بارندگی کاهش داشته آب کافی در  یهاسالداشته و رشد آنها متوقف نشده است و در 

افزایش و  رسدیمحاشیه بیرونی که فاصله زیادی از پهنه آبی اصلی دارند نبوده و رشد زیادی نخواهند داشت لذا چنین به نظر 

 اتفاق افتاده است. هاهیحاشی دریاچه زریوار بیشتر در کاهش سطح نیزارها

 

 مساحت نیزارهای دریاچه زریوار راتییتغ (2)جدول 

 

 

 

سال گذشته یک تصویر شبه طبیعی از ترکیب به  30به دست آوردن میزان پیشروی نیزارها در داخل پهنه آبی در طول  منظوربه

الف( -5(. شکل )5تهیه گردید )شکل  31/5/1390و  5/6/1363ی هاسالاز تصاویر ماهواره لندست برای  3و  4، 5ترتیب باندهای 

د( میزان تغییرات نیزارها در بخش جنوبی دریاچه -5ج( و )-5الی دریاچه و شکل )ب( میزان تغییرات نیزارهای در بخش شم-5و )

که تغییر یا افزایش نیزارها در داخل پهنه  دهدیمب( نشان -5الف( با )-5ی )هاشکل. مقایسه دهدیمدر داخل پهنه آبی را نشان 

 دهدیمد( نشان -5ج( و )-5ی )هاشکلآبی در مرز شمالی این پهنه با نیزارها در طول سه دهه گذشته رخ نداده است. مقایسه 

ه کردن با اضافهمانند بخش شمالی دریاچه در بخش جنوبی هم تغییری در خط مرزی پهنه آبی و دریاچه به وجود نیامده است. 

دو تصویر  که این نقاط در هر مشخص گردیدو( -5ه( و )-5) یهاشکلبه ترتیب در  31/5/1390و  5/6/1363این نقاط به تصاویر 

بر خط ساحلی منطبق است. این نتایج بیانگر این است که در این بخش از دریاچه نیز تغییری در خط ساحلی در طول سه دهه 

 گذشته رخ نداده است.

 

 

 

 

 

 

 (مترمربع) زارین مساحت سال

5/6/1363 8642700 

4/8/1370 9053100 

11/7/1379 7798500 

31/5/1390 10161900 
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اشکال الف و ب تغییرات نیزارها در بخش شمالی، ج و د تغییرات نیزارها در بخش جنوبی، ه و د نقاط برداشت شده در  -5شکل 

 .31/5/1390و  5/6/1363 یهامورخمرز نیزارها و پهنه آبی در بخش شرقی دریاچه در 
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 یریگجهینت -4
نشان دادند فقط در بخش شرقی، دو بخش کوچک در شمال و جنوب شرقی و  تصاویر فصل پر آب دریاچهکه  طورهمان3

 یهاستمیسانتقالی بین  یهانیزم هانیادر آب است که  ورغوطهخیلی کوچک در غرب نیزارهای دریاچه دارای نیزار  یهابخش

پوشیده شده  عمقکمزمین با آب در سطح یا نزدیک سطح زمین قرار دارد یا  معموالًخاکی و آبی هستند که در آنها سطح آب 

زیستگاه مناسبی برای موجودات آبزی باشد که به رنگ قرمز در بین رنگ سبز نیزارها مشخص است از  تواندیمخود  نوبهبهاست که 

خاکی تبدیل شده است که نیزار ریشه در خاک دارد  یهاستمیسبه  هاقسمتدریاچه زریوار در اکثر  هیحاشطرف دیگر نیزارهای 

تهدیدی برای  تواندیمکه این بیانگر این است که موجودات آبزی قادر به زندگی در آنها نیستند و در صورت پیشروی این نیزارها 

زارها در حاشیه مرزی گذشته افزایش و کاهش نی دههزندگی موجودات آبزی دریاچه باشد. نتایج این تحقیق نشان داد در طول سه 

زیاد بوده نیزارها  مؤثرکه بارندگی  یهاسالکشاورزی بوده و رابطه مستقیمی با افزایش و کاهش بارندگی دارد. در  یهانیزمبا 

دور از پهنه آبی  یهاقسمتبا بارندگی کم این نیزارها آب کافی برای رشد در  یهاسالدارای روند افزایش سطح و بلعکس در 

آبی نشان داد که تغییری در این قسمت  پهنه. بررسی تغییرات نیزارها در مرز ابدییمدر اختیار نداشته و سطح نیزار کاهش دریاچه 

است. برای مطالعه بیشتر در این زمینه  مانده رییتغنوار مرزی بین پهنه آبی و نیزارها بدون  گذشته دههرخ نداده است و در سه 

که میزان تغییرات عمق آب دریاچه در چندین سال بررسی شود که با توجه به اینکه منبع تاًمین آب دریاچه  شودیمپیشنهاد 

 جدیخواهد بود که این تهدید  هاچشمهو بسته شدن این  یگذاررسوبکف آن است کاهش عمق به معنای افزایش  یهاچشمه

 برای بقای دریاچه خواهد بود.

 تشکر و قدردانی -5

تهیه شدند. همچنین نویسندگان از آقای دکتر  (USGS) ایاالت متحده یشناسنیزممورد نیاز این مقاله از درگاه سازمان تصاویر 

 .کنندیمتشکر و قدردانی  هادادهو همکاری در تحلیل  مؤثربارندگی  یهادادهبختیار محمدی به خاطر تهیه 
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Abstract 

In the past decade, remote sensing has been widely used to identify surface changes of different 

vegetation and their classification. Increasing the level of Canebrake of the Zarivar Lake and its risks for 

aquatic organisms living in the lake has become one of the most important issues in recent years. 

Therefore, the aim of this study was to identify surface changes of this Canebrake in the past three 

decades using Landsat TM and ETM+. For this purpose, bands 3, 4, and 5 of images were geo-referenced. 

RMSE were less than one pixel for all bands. The supervised classification method with a maximum 

likelihood algorithm was also applied to detect the changes of water area on the combined images (bands 

5, 4, and 3) of months with full water in the lake. NDVI index was utilized to identify the surface changes 

of Canebrake on the images taken in the months with low water in the lake. The results show that the rise 

and fall of water area and surrounding canebrake has a direct correlation with a rainfall and increase in 

both levels maybe occur at the same time. Study on the coastal strip of water area with GPS and 

combined images showed that the coastal line had not a significant change in the past three decades. 
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