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 .1دانشجوي كارشناسي ارشد دانشکدۀ منابع طبیعي و محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات ،تهران
 .2استادیار دانشکدۀ منابع طبیعي و محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات ،تهران
 .3دانشیار دانشکدۀ مهندسي عمران ،آب و محیط زیست ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران
چکیده
حوضۀ آبریز سد شهید عباسپور ،قسمت اعظم حوضۀ آبریز كاارون بازرا اسات .حوضاۀ یادشاده در ساا  2112دو باار در
معرض واقعۀ سیالب قرار گرفته است .با توجه به اهمیت استراتژیک این حوضه و سیلهاي اخیر ،در مطالعۀ حاضر با اساتااده
از تصاویر ماهوارهاي لندست  7و  8و محیط آنالین  Google Earth Engineو الگاوریتم  NDWIباا هزیناه و زمااني كام ،باه
جداسازي پدیدۀ آب از سایر پدیدهها به منظور بررسي تغییرات مساحت پهنههاي آبي موجود در این حوضه طي  21سا اخیر
پرداخته شده است .در مطالعۀ حاضر مساحت تمامي پهنههاي آبي موجود در حوضۀ آبریز سد شهید عباسپور محاسابه شاده و
بر اساس آن ،تغییرات مساحت پهنههاي آبي كه حاصل از سیلهاي سا هاي اخیر است ،به دست آمده است .تغییرات یادشاده
براي مدیریت منابع آبي ،مدیریت بحران و دستیابي به توسعۀ پایدار منطقه كارآمد اسات .نتاایت تحقیاش نشاان داد در حوضاۀ
یادشده ،بیشترین حجم آب در سا  2112وجود داشته و آبگیرها و سدها لبریز از آب شدهاند ،به گونهاي كه با اختالف زماني
یک ماه 22 ،كیلومترمربع به حجم آبهاي آنها افزوده شده است .بر این اساس ،خطر جااري شادن سایل ،منااطش مساکوني و
زراعي را در بر گرفته است و نبود نظارت و توجه جدي باه ایان موضاوم ،مايتواناد ساب

ایجااد خساارت و آسای هااي

جبرانناپذیري در آیندۀ نزدیک شود.
کلیدواژگان :حوضۀ آبریز سد شهید عباسپور ،سیل ،سنجش از دور.NDWI ،Google Earth Engine ،

 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
ضرورت بررسی تغییرات پهنههای آبی و میزان تأثیرگذاری
این تغییرات بر محیط پیرامونی با توجه ب ه آس اان ب ایی
حساسیت زیستمحیطی این پدیده ،اهمی ت زی ایی یاری.
حوض آبریز سد شهید عباسپور ،توان اکولوژی ب الهوهای
یاری .با یر نظ ر گ رنان ای ن لاب ی ت و از رن ی ،بررس ی
تغییرات پهنههای آبی موجوی یر منطه ه ،م یت وان گ امی
مهم به منظور توسع پایدار بریاشت [.]1
حوض آبریز س د ش هید عباس پور ،ب ا یاش ان جری ان
رویخانهه ای یامم ی و ب زر ،،ک ارکری زی ایی یر چرخ
حیاتی آب کشور یاشاه ،و سهم یرخور ت وجهی از اه دا
توسع پایدار یر بخش آب و کشاورزی را به خوی اخاصاص
یایه است .این منابع عظیم آبی از سویی حجم آبی مطمئن
و یرخور توجهی یارند ،و از سوی ییگ ر ،مخ ا راتی مانن د
ولوع سیالبهای مخرب و ب زر ،را ب ه ینب ال یارن د ،ک ه
برای مدیریت هر چه بهار این منابع باید چارهای اندیشید.
از رویخانههای مهم حوض آبریز سد ش هید عباس پور،
میتوان کارون را به عنوان یکی از رویخانههای بزر ،ایران
نام بری ،که همهساله حجم آب وسیعی را به س مت یری ای
خ یج نارس روانه میسازی .یر این میان ،ایجای س د ش هید
عباسپور ،با اینکه به عنوان ی عام کنارل ی مناس ت ا
حدوی زیایی از پیدایش سیالب ج وگیری کریه ،ام ا خ وی
به عنوان نوعی عام غیر بیعی یر تغییرات مورنولوژی
رویخانه تأثیرگذار بویه است .بررسی تغییرات مساحت این
پهن آبی و ییگر پهنههای آبی موجوی یر حوض آبری ز ب ه
محاسبات یلیق و کاربریی با اسافایه از الگوریامی مناس
و روشی کمهزینه با زمانی کم نیاز یاری.
هر انباشت یرخ ور ت وجهی از آب ،ب ه ور ک ی روی
سطح ی سیاره مانند زمین را پهن آبی م یگوین د .بیش ار
پهنههای آبی به صورت بیعی ایجای میشوند ،ول ی بعض ی
از آنها ساخا یست بشر هس اند .بعض ی از پهن هه ای آب ی
میتوانند هم بیعی و هم ساخا بشر باش ند .ب رای مث ال،
بیشار مخ ازن س دها توس ط مهندس ان سدس از ب ه وج وی
آمدهاند ،ولی بعضی ییگر آبگیرهایی بیعی هس اند ک ه ب ه
عنوان اندوخاگاه آبی یر نظر گرناه میشوند؛ یا مانند بعض ی
بندرگاهها یر محیط بیعی خ یجها بهوجوی آم دهان د ،ول ی
بعضی ییگر ساخت ع م مهندسی هساند [.]2
پهن آبی معمویً ب ه انباش ت حج م زی ایی از آب ،مانن د
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الیانوسها و یریاها و یریاچهها گفاه م یش وی ،ام ا م یتوان د
شام انباشتهای کوچ آب ،مانن د آبگیره ا و ت ایبه ا و
چالههای آب نیز باشد .پهن آبی نهط شام آبهای ساکن ی ا
محاصرهشده نیست ،از اینرو ،رویها و جویباره ا و کان اله ا و
ییگر پدیدههای جغرانیایی که یر آنها آب از مح ی ب ه مح
ییگر جابهجا میشوی نیز ب ه عن وان پهن هه ای آب ی یر نظ ر
گرناه میشوند .پهنههای آبی که لاب کشایران ی هس اند را
آبراه مینامند .بعضی از پهنههای آبی مانند رویها و روان هه ا،
آب را جمعآوری و جابهج ا م یکنن د ،و بعض ی ییگ ر مانن د
الیانوسها و یریاها ،آبه ا را انباش ت م یکنن د .بن ابراین ،یر
مطالع حاضر به محاسب تم امی پهن هه ای آب ی موج وی یر
حوض آبریز سد شهید عباسپور ،پریاخاه شد.
امروزه تولی د ی نهش یلی ق ب رای رون د تغیی رات
مساحت پهن آبی ،یکی از ابزارهای مهم یر برنام هری زی و
توسعه به شمار میآید .یر یهههای گذشاه ،پایش تغییرات
مساحت پهنههای آبی ،یر ناص هه ای زم انی مخا ب ه
عنوان ی پژوهش زیربنایی موری توجه وال ع ش ده اس ت،
زیرا مساحت پهنههای آب ی ،م اهیای یین امیکی یاش اه و
مدیریت چنین محیطهای اکولوژیکی حساسی ،ب ه کس
ا العات یلیق یر نواص زمانی مخا نیاز یاری .انزایش و
ک اهش مس احت پهن هه ای آب ی ک ارکریی اساس ی یر
برنامهریزی منابع آبی یاری .از نظر زیستمحیطی پهنههای
آبی به یلی یاش ان اکوسیس امه ای حس اس ،اهمی ت و
ارزش زیایی یارند ،بنابراین نیاز اساسی به ارزیابی و پ ایش
این منا ق وجوی یاری [ 3و .]4
از جم ه
ام روزه س نجش از یور یر ع وم مخا
جغرانیا ،زیستشناس ی ،هواشناس ی ،کش اورزی ،م دیریت
منابع آب و غیره کاربری یاری .یسارس ی آس ان و ارزان ب ه
یایهها ،یلت زی ای آنه ا ،رل ومی ،ج امع و گس اریه ب وین
تص اویر ،و برخ وریاری از تن وع یف ی ن راوان از جم ه
ویژگیهایی است که سب برتری س نجش از یور ،نس بت
به ییگر روشهای تأمین ا العات شده اس ت .بن ابراین ،ب ا
اسافایه از الگوریامهای موجوی یر سنجش از یور ،میتوان
گام بزرگی را یر مدیریت منابع آب بریاشت [ 5و .]6
سامان ) 1(GEEاز بهارین و لدرتمندترین سامانه ه ای
تخصصی سنجش از یور تحت وب است ،که یر س اله ای

1. Google Earth Engine

علیبخشی و همکاران :بررسی تغییرات مساحت پهنههای آبی حوضۀ آبریز سد شهید عباسپور ناشی از ...

اخیر ،بسیاری از نرایندهای پریازش تص اویر م اهوارهای را
آسان کریه است .مه مت رین مزی ت ای ن س امانه ،تس هی
پریازش یایههای سری زمانی است .یر مطالع یایش ده ب ا
اسافایه از یایههای مربوط به تصاویر م اهوارۀ لندس ت  7و
 8یر این سامانه به پریازش سری زمانی  22ساله ،از س ال
 2222تا  2222محاسبات انجام شد.
یر میان تمامی ش اخ ه ای مان وع تش خی آب از
سایر پدیدهها ،شاخ آب تفاض ی نرم الش دۀ  NDWIاز
شاخ های جهانی شناخاه شده است .این شاخ بر پای
این حهیهت است که بان د یف ی آب ی و لرم ز ،بیش ارین
جذب ،و نور مایون لرمز نزیی  ،کمارین جذب را از پدیدۀ
آب یاری .یامن مهاییر  NDWIبین  1-تا  1+است ،و ص فر
به عنوان آساانه یر نظر گرناه شد ،به این صورت ک ه اگ ر
 NDWIاز صفر بیشار باش د ،ن وع پدی ده آب اس ت و اگ ر
کمار از صفر باشد ،آب نیست.
پیشینۀ تحقیق
تراب ی و همک اران یر تحهیه ی ،پ ایش وض عیت یریاچ
بخاگان و محیط ا را آن یر س اله ای ،2222 ،1991
 2212و  2217را بررسی کریند [ .]7یر پ ژوهش یایش ده
از تصاویر ماهوارۀ لندس ت ،و روش نظ ارتش دۀ بیش ارین
شباهت ،اسافایه شد .همچنین ،با اس افایه از روش ش بک
عصبی پرسپارن چندییه ،کالسه ا به هبن دی ش د .یر
ناایج بهیستآمده صحت ک ی ،و ضری کاپا ،بهترتی 89
یرصد و  2/85محاسبه شد .یر پ ژوهش یایش ده مس احت
پهنههای آبی ،به صورت چش مگیری ک اهش یانا ه ،و ب ه
سایر کالسها انزویه شده است.
لالیبا و همک اران ب ا اس افایه از تص اویر م اهوارهای
 ،MODISتغییرات مساحت پوشش زمین ،و کاربری حوض
آبخیر یریاچ ارومیه از س ال  2225ت ا  2216م یالیی را
بررسی کریند [ .]8ناایج پژوهش آنها نش ان یای بیش ارین
کاهش مساحت کاربری ،بهترتی مربوط به پهنههای آبی و
پوش ش بیاب انی ،ب ا ک اهش  1383و  1159کی ومارمرب ع
است .یر ضمن ،بیشارین انزایش مساحت کاربری و نسبت
مساحت زمینهای کشاورزی ،مربوط به پهن هه ای آب ی و
مساحت اراضی زراعی و باغی است.
اصغری زمانی با اسافایه از ا العات اسنایی و یایههای
سنجش از یور مربوط به سالهای  2222 ،1998 ،1989و
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 2225و نی ز به رهگی ری از ا الع ات جغرانی ایی ،نراین د
تغییرات بهولوعپیوساه یر سطح یریاچ ارومیه ب ه وس ی
اساخراج نوار ساح ی را بررسی و تجزیهوتح ی ک ری [.]9
ناایج پژوهش ایشان نش ان یای بیش ارین می زان مس احت
تحت پوشش آب یریاچه ی یورۀ مطالعه شده ،مربوط ب ه
سال  ،1998و کمارین مه دار آن مرب وط ب ه س ال 2222
میالیی بویه است.
یر پژوهش مشابه ییگری میکامی ی و همک اران از تص اویر
م اهوارۀ لندس ت س نجندۀ  OLIو  TMب ه منظ ور ارزی ابی
تغییرات پوشش بخش جنوبی یریاچ ارومی ه ،یر س اله ای
 2222و  ،2217و شاخ  NDVIو الگوریام حداکثر احامال
اسافایه کریند [ .]12ناایج پژوهش آنها گویای انزایش یرخ ور
توجه یر مساحت اراضی کشاورزی آب ی 44/13 ،و ب ا 58/1 ،
بویه و همچنین از مساحت پهنههای آب ی و مرت ع ب ه می زان
 58/1و  94/22یرصد کاساه شده است.
هاشمی تنگساانی و همک اران ب ه آشکارس ازی تغیی رات
کاربری ،و پوشش زمین پیرامون یریاچ بخاگان اساان ن ارس
یر بازۀ زمانی  1335ت ا  1386و از روش ترکیب ی س نجش از
یور و سامان ا العات مک انی ،و الگ وریام بیش ارین احام ال،
تأثیر عام منا ق نیمهخش ب ر مس احت پهن هه ای آب ی
پریاخاند [ .]11نایج ک ی پژوهش آنه ا ،نش انیهن دۀ رون د
کاهش مساحت پهنههای آب ی اس ت و یر ریهبن دی یایهه ا،
 ETMبیشارین و  MSSکمارین یلت را یاری.
یر تحهیه ی مش ابه ،ل ایری و همک اران یر پنجم ین
کنفرانس مدیریت منابع آب مهال های را ب ا موض وع پ ایش
تغیی رات یریاچ ارومی ه ،یر ب ازۀ  1381ت ا  1392ارام ه
یایهاند که ی تحهیق آنها ،یر آن بازه ،یریاچ ارومی ه ب ا
کاهش  55یرصدی مواجه شده است [.]12
هشام ام و همکاران با اسافایه از تصاویر ماهوارهای ،ت ایب
یلاای نی ی سالهای  1973تا  2211ب ر اس اس ش اخ
 NDWLو  MNDWIرا بررسی کرین د [ .]13نا ایج پ ژوهش
آنها نشان یای به ع ت مصار کشاورزی ،لسمت جنوبی تایب
 42/8یرصد از آب خوی را از یست یایه است.
کمال اوزر و همکاران ی پژوهشی سطح مخ زن س د
ارمن یر ترکیه را ی  8یوره ت ا زم انی ک ه مخ زن ب ه
ظرنیت کام برسد ،ب ر اس اس م دل  FEMان دازهگی ری
کریند [ .]14آنها از تغییرات شک مخزن برآوری کریند که
تغیی رات یم ای نص ی و ان زایش خط ی س طح آب ،ب ه
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تغییرات شک مخ زن م رتبط اس ت .همچن ین ،یایهه ای
ژمویزیکی با تجزیهوتح ی  FEMمطابهت یاری.
لونت برای تعیین تغییر شک یر بس ار س د آلاینکای ا
ی شبک مرجع و  11نهطه شیء ساخت و اندازهگیریه ا
را ب ین س اله ای  2222ت ا  2222یر  4یوره انج ام یای
[ .]15یر پژوهش یایشده اندازهگیری ب ا اس افایه از روش
اسااتی  GPSانجام شد .همچنین ،از تحول وزن هب ریاری
 ITTو  IWSTحدال مط ق جمع  LASروش آنالیز آزمون
همگرایی ،و نریری ب رای تجزی هوتح ی تغیی ر ش ک
یوبعدی اسافایه شد.
ا ال زوانی و و همک اران ب رای کش تغیی رات محیط ی
من ا ق س اح ی کش ور روم انی یر یری ای س یاه ،از سیس ام
سنجش از یور اس افایه ک ریه و نراین د پ ریازش تص ویر را ب ه
عنوان ابزاری اساسی یر مطالعات محیطی ارزیابی کریند [.]16
کای چینگ یی و همکاران یر یانشگاه اهایوی ژاپن ،برای
نهشهبریاری س اح ی و شناس ایی تغیی رات ن وار س اح ی ،ب ا
اسافایه از نوعی روش نهشهبریاری نیم هاتوماتی یر س اح
یریاچ اری ،از تصاویر ماهوارۀ ایکانوس اس افایه کرین د [.]17
نایج مطالع یایشده ،اساخراج یلیق خطوط ساح ی و تهی
نهش تغییرات آن ی یورۀ مطالعهشده است.
یر مطالع ییگری اسافان کیش سطح آب یریاچههای
چکسون و ن وریدا را بر اساس عناصر ال یمی بارش و تبخیر
و ب ا اس افایه از نن اوریه ای س نجش از یور و س امان
ا العات مکانی بررسی کری [ .]18نایج مطالع یایش ده
نشان یای میتوان نوسانهای یورهای سطح آب یریاچههای
یایشده را با نناوریهای سنجش از یور به ور یلیق ی
زمان ،پایش و ارزیابی کری.
بیبیرام و همکاران با اسافایه از تص اویر م اهوارهای یر
اساانبول ،نوار ساح ی بخش اروپایی شهر را مطالعه کرین د
[ .]19آنها تغییرات زم انی ن وار س اح ی ب رای س اله ای
 1963و  1998و  2222را اساخراج کریه و نهش آن ی
یورۀ مطالعهشده را ترسیم کریند.
مواد و روشها
سد شهید عباسپور یا سد کارون  1از بزر،ت رین س دهای
ایران ،روی رویخان کارون یر جنوب غرب ی ای ران اح دا
شده است .این سد یر  32/12یرج شمالی 49/62 ،یرج
ش رلی ،یر اس اان خوزس اان و یر  52کی وماری ش مال
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شرلی مسجد س یمان ،والع شده است .سد کارون  1بُاُن ی
یولوسی است ،یعنی هم یر ول و ه م یر ارتف اع ل وس
یاری .سدهای ی لوسی ،نهط یر ول لوس یارن د .ارتف اع
تاج سد از پی 188 ،مار و ول ت اج آن  385ما ر اس ت.
عرض بدن سد یر پی  28مار و عرض تاج آن  6مار است.
رلوم تاج سد  542مار از سطح یریاست و نوع س رریز
آن شوت اسکی یریچهیار اس ت .حج م مخ زن آن 3/139
می یون مارمکع  ،مساحت یریاچ ه  54/8کی ومارمرب ع و
ول یریاچه  75کی ومار است .این سد ،از اولین سده ای
ساخاهشده یر ایران و خاورمیانه است که ساخت بدن آن
یر سال  1344آغاز و تا سال  1354ایامه یاش ت .منطه
سازمانی سد شهید عباسپور ،کوش نام یاری .حوض اص ی
آن ،خ یج نارس یر یریای عمان و حوض نرعی آن ،کارون
بزر ،است.
نهش حوض آبریز سد شهید عباسپور از نهش 1025222
توپوگرانی تهی ه ش د ،ک ه یس ااوری آن حوض آبری ز بس یار
وس یعی ش د ک ه از  5اس اان از جم ه اص فهان ،خوزس اان،
کهگی ویه و بویر احم د ،چهارمح ال بخای اری و ن ارس عب ور
میکند .مساحت حوض آبریز  267760482724کی ومارمرب ع
محاسبه شده و نهشهها یر مح یط ن رمان زار ،Macro station
رنرنس شده است .سپس ،با توجه به مح سد ،خط الرأسها،
ل هها ،گرینهها و آبریزها یر محدویۀ حوض آبریز ترسیم ش ده
است .ترسیم محدویۀ حوض آبری ز از اول ین خ ط ال رأس یر
ارتفاع بایتر از مح تاج سد شروع میش وی و یر اما دای خ ط
الرأس ایامه مییابد .خط ترس یم بای د ب ه گون های باش د ک ه
هم واره از خ ط ال رأسه ا ،ل هه ا و گرین هه ا عب ور کن د و
محدویههایی را شام شوی که آبهای جاری یر آنها از مح
سد عبور کنند ،خ ط ترس یمی یر اناه ا ب ه مح ت اج س د
میرسد و محدویۀ بساهای را تشکی مییهد (شک .)1
همان ور که مشخ است ،حوض آبری ز س د ش هید
عباسپور ،لسمت بزر ،حوض آبریز کارون ب زر ،را یر ب ر
یاری .این حوض آبریز که از  5اساان میگذری ،بخشه ای
مخا فی از هر اساان را یر بر میگی ری ،ک ه عب ارتان د از
اساان کهگی ویه و بویراحمد ،بخشهای مرکزی بویراحم د،
مرکزی ینا ،کبگیان ،پاتاوه ،مارگون ،ییش مو و از اس اان
نارس ،لسمت کوچکی از بخش مرکزی سپیدان و مرک زی
ممس نی و از اس اان اص فهان ،بخ شه ای ین اکوه ،پاین ا،
مرک زی س میرم ،وریش ت ،و بخ ش ک وچکی از مرک زی
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شهرضا و از اساان چهارمحال بخایاری ،بخشه ای ن الری،
رویشت ،مرکزی لریگان ،منج ،میانکوه ،ناغان ،خانه می رزا،
گندمان ،ی داجی ،مرک زی اریل ،بازن ت ،یوآب صمص امی،
مرکزی بروجن ،نرخ شهر ،مرکزی کیار ،مرک زی ش هرکری،
جونهان ،یران ،مرکزی نارسان ،باباحیدر ،مرکزی کوهرنگ،
مرکزی بن ،بخش ک وچکی از مرک زی س امان و از اس اان
خوزساان ،بخشهای یهدز ،سوسن ،مرکزی ای ذه ،آب ژیان،
اندیکا ،چ و و بخش کوچکی از شهیون.
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مه دار مس احت حوض آبری ز ک ارون ب زر67257 ،
کی ومارمربع بویه و مهدار مساحت حوض آبریز سد ش هید
عباسپور  26776است .مهدار مساحت اساانه ایی ک ه یر
حوض آبریز سد شهید عباس پور ل رار گرنان د خوزس اان
 3656کی ومارمرب ع ،کهگی وی ه و ب ویر احم د 3992
کی ومارمرب ع ،اص فهان  5219کی ومارمرب ع ،ن ارس 255
کی ومارمربع ،چهارمحال و بخایاری  13654کی ومارمرب ع
حساب شده است (شک .)2

شکل  .9محدودۀ مطالعهشده ،مرز حوضۀ آبریز سد شهید عباسپور و موقعیت آن در ایران

شکل  .2مرز حوضۀ آبریز سد شهید عباسپور در درون حوضۀ آبریز کارون بزرگ و  5استانی که در درون مرز حوضۀ آبریز سد وجود
دارند و بخشهای هر استان
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این محاسبات ب ا اس افایه از روش ی جدی د یر عرص
سنجش از یور ،یعنی سامان  GEEانجام شد .تا به امروز از
این نوع محاسبات با اسافایه از نرمانزارهایی مانن د ENVI
محاسبه میشد ،که محاس بات ه ر ی از ای ن پاراماره ا
ماهها به ول میانجامی د ،زی را ب رای محاس بات تص اویر
ماهوارهای ،ابادا باید تص حیح هندس ی و اتمس فری انج ام
شوی ،تا از یرصد خطاها کاساه شوی .سپس ،باید ب رای ه ر
محاسبه تعدای زیایی پارامار صورت گیری ،و تع دای زی ایی
تصویر با حجم زیای تولید و بههبندی شوی ،ت ا یر نهای ت
باوان به ی تصویر نهایی یست پیدا کری .این عم یات هم
به زمان زیای و هم به میزان زیای حانظ ذخیرهسازی ب رای
تصاویر محاسبهشده نیاز یاری.
با اسافایه از الگوریامهای موجوی یر س نجش از یور و
پارامارهای آمایۀ موجوی یر  GEEکه مرب وط ب ه تغیی رات
مساحت هساند ،میتوان گام بزرگی را یر م دیریت من ابع
آب و مح یط ا را آن بریاش ت .ش اخ تفاض ی
نرمالشدۀ آب  NDWIب ه منظ ور اس اخراج ع وارض آب ی
تعری شده است ،که باندهای  2و  4تص اویر لندس ت  8را
به کار م یگی ری .ش اخ  NDWIب رای اس اخراج آب ب ا
اسافایه از باندهای  3و  5لندست  7تعری شده است .حد
آساان صفر ب رای اس اخراج س طحی پیک رهه ای آب ی از
ارزشهای رلومی سطری لندست پیشنهای شده اس ت ،ب ه
وری که تمام مه اییر مثب ت  NDWIرا ب ه عن وان آب و
مهاییر منفی را غیرآب بههبندی میکن د .ای ن ش اخ ،
نخساینبار یر سال  1996توس ط م نیا رز ب ه منظ ور
جداسازی عوارض آبهای آزای و بهبوی بارزسازی آنه ا یر
تصاویر رلومی سنجش از یوری ارامه شده است.
 NDWIی نوع بههبندی بر اساس پریازش تص اویر
و شاخ های یفی است ک ه یو بخ ش آب را از غی ر آب
جدا میکند و بر اساس نسبت موجوی بین باندهای تص ویر
ماهوارهای میزان آبناکی بوین پیکس را تخمین میزن د و
حد آساان مناس آن مه اییر مثب ت اس ت .و نرم ول آن
مطابق رابط  1است.
()1

)NDWI = (GREEN – NIR) / (GREEN + NIR

 = NDWIشاخ آب تفاض ی نرمالشده
 = GREENباند نور مرمی سبز

 = NIRباند مایون لرمز نزیی
 NDWIبرای سنجندۀ  OLIبه صورت رابط  2تعری
میشوی
()2

)NDWI = (band 3−band 5) / (band 3+band 5

یر نایجه ،ع وارض آب ی ب ا ارزش رل ومی مثب ت ب ارز
میشوند و گیاهان و خا ب ا ارزش رل ومی ص فر و منف ی
پنهان میشوند .از شاخ های یف ی ییگ ر ،م یت وان از
 AWEI ,NDMI ,WRI ,NDVI ,MNDWIن ام ب ری .از
معیارهای کمی روش  NDWIمواری زیر است
TPR (true positive rate) 0.97, SPC (specialized
palliative care) 1, PPV (positive predictive value) 1,
NPV (negative predictive value) 0.98, CR (correct
rate) 0.98, ER (error rate) 0.02, AUC (area under
curve) 0.98

برای محاسب این بخش ابادا نای حوض آبری ز س د
شهید عباسپور واری  GEEشد و با اسافایه از کدنویسی که
ی مبنای ک ی برای هم ماهوارهها یاری ،محاسبات انج ام
شد .سپس ،برای سال  2218ماههای می ،آوری و م ارس
مساحت سطحی پهنههای آبی موجوی یر حوض آبریز س د
شهید عباسپور محاسبه شد .همچن ین ،ب رای س ال 2219
سه ماه یایشده پربارش برآوری شد و مساحت پهنههای آبی
سال  2218و  2219با ه م مهایس ه ش د .ب رای محاس ب
میزان آبگرناگی ناشی از سی یسامبر  2219تصاویر این
ماه برآوری شده و با ماه نوامبر  2219مهایسه شد .با توج ه
به اینکه پهنههای آبی پدیدههای ماغی ری هس اند ،س عی
شده است تصویری که میان مس احت س طحی منطه ه را
نشان مییهد ،تولید شوی .ب ا اس افایه از زب ان Java scrip
که زبان  GEEاست ،کدنویس یه ا انج ام ش د .ب ه هم ین
منظور یر ابادای هر عنوانی که ایجای شد var ،لرار گرن ت.
س ری تص ویر لندس ت تص حیح
چ ون یزم ب وی ی
اتمسفریشده نراخوانی شوی.
یر  GEEتم ام تص اویر م اهوارهای از س نجندهه ای
مخا و بهتفکی کارایی و نوع تصحیح هر سنجنده ل رار
یاری و ب ه ص ورت  IDیر برنام ه وج وی یاری ،م یت وان یر
لسمت جستوجو آنها را پیدا و معرنی کری.
برای انجام پ ریازش ،منطه م د نظ ر از روی تص ویر
لندست معرنی شد .پس از آن ،بازۀ زمانی مد نظ ر تعی ین
شده و تمامی تصاویری ک ه یر ب ازۀ زم انی تعی ینش ده از
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ریق سنجندۀ لندست از پهنههای آبی حوض آبری ز س د
شهید عباسپور گرناه شده ،نراخوانی شد .سپس ،مجموع ه
تصاویری که یر این سال برای م اهوارۀ لندس ت نراخ وانی
شده ،نمایش یایه شد .از آنجا که یزم بوی برای این تصاویر
ی تصویر میانه از هم تصاویر از ش اخ  NDWIایج ای
شوی و به این منظور ی سری پ ریازشه ایی ب ه ص ورت
س س هوار روی تمام تصاویر تکرار شد .برای برش تص اویر و
محاس ب ش اخ  NDWIب ین بان د  blueو بان د near
 infraredبه عنوان باندهای کاربریی برای جداسازی پهن ه
آبی اسافایه شد ،که یر لندست  8باندهای  B2و  ،B5و یر
لندست  7باندهای  B1و  B4است.
برای نمایش بصری تص ویر میان ه min: -0.2 ،و max:
 0.75واری شد .برای اینکه تصویر  Contrastبها ری یاش اه
باشد ،با آزمایش بازههای مخا و به ص ورت تجرب ی ،ب ه
منظور اخذ نایج مط وب این مهدار اناخاب شد .سپس ،به
جدا کرین پهن آبی پریاخاه شد تا باوان مساحت آن را به
یست آوری تا آنهایی ک ه بیش ار از  2/1هس اند ،مه دار 1
بگیرن د و آنه ایی ک ه کما ر از  2/1هس اند ،مه دار ص فر
بگیرند .سپس ،پهنههای آبی جدا ش ده و اناخ اب ش دند و
مهدار هر پیکس معایل مساحت آن پیکس ل رار گرن ت.
س پس ،از یایهه ا ب ا نرم ت  Tifو ب ه ص ورت WGS-84
خروجی گرناه شد و یر ی  change detectionاخ اال
تصاویر به یست آمد و مشخ شد مهاییر بزر،تر از صفر،
منا هی هساند که یچار تغییر شدند.
یافتهها
بر اساس ناایج بهیس تآم ده از تحهی ق حاض ر ،مس احت
پهنههای آبی حوض آبری ز س د ش هید عباس پور ،یر ب ازۀ
زم انی  2222ت ا  2222محاس به ش د .ش ک  3اخ اال
مس احت پهن هه ای آب ی موج وی یر حوض آبری ز را یر
سالهای  2222و  2221و  2222و  2223یر لال تصویر
نم ایش م ییهن د .یر ای ن ب ین ،س ال  2223بیش ارین
مساحت پهن آبی را با مهدار  32کی ومارمربع یاری .ش ک
 4اخاال مساحت پهنههای آبی موجوی یر حوض آبریز را
یر س اله ای  2224و  2225و  2226و  2227نم ایش
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مییهند ،که بین آنها سال  2226بیشارین مساحت پهن ه
آبی را با مهدار  26کی ومارمربع یاری.
شک  5اخاال مس احت پهن هه ای آب ی موج وی یر
حوض آبری ز را یر س اله ای  2228و  2229و  2212و
 2211نمایش مییهد که بین آنها س ال  2211بیش ارین
مساحت پهن آبی را با مهدار  27کی ومارمربع یاری .ش ک
 6تصاویر اخاال مساحت پهنههای آبی موجوی یر حوض
آبری ز را یر س اله ای  2212و  2213و  2214و 2215
نمایش مییهد ،که بین آنها سال  2214بیشارین مساحت
پهن آبی را با مهدار  23کی ومارمربع یاری.
شک  7تصاویر اخاال مساحت پهنههای آبی موج وی
یر حوض آبریز را یر ساله ای  2216و  2217و  2218و
 2219نمایش مییهد که بین آنها س ال  2219بیش ارین
مساحت پهن آبی را با مهدار  32کی ومارمربع یاری .ش ک
 8نش ان یای  2219پ رآبت رین س ال ب ا مه دار مس احت
 32/19کی ومارمربع و کمآبترین سال مربوط به  2229با
مهدار مساحت  6/36کی ومارمربع است.
بارش سنگین و سیالب به ار  2219ع ت پرآب ی ای ن
سال است .سپس ،یر شک  9ب رای س ال  2218و 2219
سه ماه مارس ،می و آوری که بسیار پرب ارش ب وی و س ی
عظیمی یر سال  2219به همراه یاشت ،مساحت پهنههای
آبی مجزا برآوری شد ،و برای این سه ماه ی تص ویر میان ه
اناخاب شد که ماوسط مهدار مساحت آن یر س ال ،2219
 22کی ومارمربع است.
برای سال  2218هم مهدار ماوس ط مس احت یر ای ن
سه ماه  7کی ومارمربع حساب شد .یر ش ک change ،12
 detectionو مهایس سال  2218با  2219انج ام ش د ،ک ه
اخاال مساحت 15 ،کی ومارمربع ب رآوری ش د .یر تص ویر
 change detectionلسمتهای سفیدرنگ حاشی پهنههای
آبی ،نمایشیهندۀ این اخاال است .شک  11برای برآوری
سیالب آخرینماه سال  2219یر محدویۀ حوض آبریز سد
شهید عباسپور ،مساحت پهنههای آبی ماه یسامبر و نوامبر
برآوری شد ،تم ام آبگیره ا و پهن هه ای آب ی و س یالبه ا
محاسبه شد .برای ماه نوامبر 94 ،کی ومارمربع و برای م اه
یسامبر 119 ،کی ومارمربع مساحت برآوری شد.
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جدول  .9مقدار مساحت پهنههای آبی حوضۀ آبریز سد شهید عباسپور در  21سال اخیر
سال
2222
2221
2222
2223
2224
2225
2226

مساحت
29/39
17/11
26/77
32/29
12/72
17/83
26/77

سال
2227
2228
2229
2212
2211
2212
2213

مساحت
18/5
8/42
6/36
14/54
27/43
22/75
22/28

سال
2214
2215
2216
2217
2218
2219
بیشارین
کمارین

شکل  .9مقدار مساحت پهنههای آبی حوضۀ آبریز سد شهید عباسپور در تصاویر لندست سال 2119 - 2111

شکل  .4مقدار مساحت پهنههای آبی حوضۀ آبریز سد شهید عباسپور در تصاویر لندست سال 2117 - 2114

مساحت
23/1
19/24
26/94
22/1
18/23
32/19
32/19
6/36
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شکل  .5مقدار مساحت پهنههای آبی حوضۀ آبریز سد شهید عباسپور در تصاویر لندست سال 2199 - 2113

شکل  .3مقدار مساحت پهنههای آبی حوضۀ آبریز سد شهید عباسپور در تصاویر لندست سال 2195 - 2192

959

954
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شکل  .7مقدار مساحت پهنههای آبی حوضۀ آبریز سد شهید عباسپور در تصاویر لندست سال 2191 - 2193

شکل  .3مقدار مساحت پهنههای آبی حوضۀ آبریز سد شهید عباسپور در  21سال اخیر
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شکل  .1تصویر میانۀ مساحت پهنههای آبی برای سه ماه می ،آوریل و مارس  2193و 2191

شکل  .91تصویر اختالف مساحت سه ماه می ،آوریل و مارس در سال  2193و 2191

شکل  .99مقدار مساحت پهنههای آبی در نوامبر و دسامبر  2191محدودۀ حوضۀ آبریز سد شهید عباسپور

955

953

بحث و نتیجهگیری
با اس افایه از یایهه ای س نجش از یوری و محاس بهه ای
 google earth engineو شاخ  NDWIناایج یلیه ی ب ه
یست آمد ،که میتواند روشی مناس  ،ک مهزین ه و س ریع
برای پایش و ارزیابی تمامی پهنههای آبی موجوی یر جهان
باشد .تا کن ون تم امی پ ریازشه ای س نجش از یوری از
ریق صر زمان وینی و اسافایه از حجم زیایی از یایه
برای یریانت و ذخیرۀ تصاویر صورت م یگرن ت ،ک ه ای ن
مس ئ ه از ارزش زی ای پ ریازشه ای س نجش از یوری
م یکاس ت .ام ا ب ا ب هک ارگیری س امان تح ت وب GEE
مشخ شد ،پروژهای که انجام آن ماهها زمان یزم یاشت،
با صر زمان نهط چند یلیهه پریازش میشوی.
شایان ی ایآوری اس ت ک ه س اخت ک دهای یس اوری
مناس و اناخ اب تص اویر و الگ وریامه ای مناس ب رای
یسایابی به نایج مط وب هم زمان مربوط به خ وی را یزم
یاری .میتوان با ساخت ی ن رمان زار تح ت وب یایهه ای
برآوریشدۀ روزان پهنههای آب ی را یر اخای ار ارگ انه ای
ذیربط و محهه ان و س اکنان منطه ه ل رار یای ،ک ه ای ن
یسااوریی مهم و کاربریی برای جامعه است .ی ب رآوری
مساحت پهنههای آبی سری زم انی  22س ال اخی ر نا ایج
نشان می یهد سال  2219به ع ت بارشه ای ب یس ابهه و
سیالبهای عظیم که س ب خراب ی و مش کالت ماع دیی
شده ،پرآبترین سال بویه است.
برای مدیریت یلیق و کارآمد و ج وگیری از تخری و
مشکالت بعدی برآوری روزان این آبگیرها ،سدها ،تایبها و
ییگر پهنههای آبی امری ض روری و حی اتی ب رای توس ع
پایدار است .این برآوری روزانه با روشی که یر تحهیق حاضر
مطرح شد با هزین ک م و زم انی کوت اه ،یعن ی ب ا اعم ال
کدهای یساوری مناس نهط یر چن د یلیه ه ب ه وس عت
جهانی لاب انجام است.
پهنههای آبی ،بعد از بارشهای سیالبی نیاز به نظ ارت
یلیقتر و مسامر یاری تا باوان از ولوع اتفاقهای احام الی
و ایجای خسارت به روسااها و منا ق شهری و زم ینه ای
کشاورزی ا را پهنههای آبی ج وگیری کری .این تحهی ق
نکات ک یدی و کاربریی بسیار مهمی را ب رای مس ئوین و
مهندسان و محههان مطرح کریه است ،تا با اس افایه از آن
باوان به توس ع پای دار یس ت یان ت .نا ایج نش ان یای ب ا
اس افایه از ش اخ  NDWIو بان دهای  Blueو NIR
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پهن هه ای

لندست  7و  8و مهدار بین  1-تا  1+تش خی
آبی ،بسیار یلیق است.
یر ناایج بهیستآمده ،مساحت حوض آبریز سد ش هید
عباس پور  267760482724کی ومارمرب ع اس ت .ی 22
س ال اخی ر س ال  2219ب ا مه دار مس احت 32/19
کی ومارمربع ،بیشارین مهدار مس احت پهن آب ی و س ال
 2229با مهدار مساحت  6/36کی ومارمربع ،کمارین مهدار
مساحت پهن آبی را یر این منطهه یاری .و یر سه ماه میی،
آوریییل و مییارس یر س ال  2219مه دار ماوس ط مس احت
پهنههای آبی  22کی ومارمربع برآوری ش د .یر هم ین س ه
م اه پرب ارش یر س ال  2218مه دار ماوس ط مس احت 7
کی ومارمربع برآوری شد ،که نشانیهندۀ ب ارش س نگین و
حجم زیای انباشت آب یر سال  2219است.
یر آخرین پریازش به ع ت یوم ین س ی س ال 2219
یو ماه نوامبر و یسامبر این سال محاس به ش د ،ک ه نا ایج
نش ان یای مه دار ماوس ط مس احت یر م اه ن وامبر94 ،
کی ومارمربع و یر ماه یسامبر 119 ،کی ومارمربع است ک ه
انزایش  25کی ومارمربع یر ی ماه را نشان مییهد.
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