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چکیده
در سالهای اخیر سنجش از دور بهصورت گستردهای برای شناسایی تغییرات سطح رستنیهای مختلف و طبقهبندی آنها به
کار رفته است .موضوع افزایش سطح نیزارهای دریاچه زریوار و خطرات آن برای زندگی موجودات آبزی این دریاچه به یکی از
موارد مورد بحث تبدیل شده است .در این مطالعه برای شناسایی تغییرات سطح این نیزارها بین سالهای  1363تا  1390از
تصاویر ماهواره لندست  TMو  ETM+استفاده شد .به این منظور نوارهای  4 ،3و  5تمامی تصاویر با خطای میانگین مربعات
کمتر از یک پیکسل تصحیح هندسی شدند  .برای شناسایی تغییرات پهنه آبی بر روی تصاویر ترکیبی به ترتیب از نوارهای 4 ،5
و  3که در ماههایی پر آب دریاچه گرفتهشده بودند طبقهبندی نظارت شده با معادله حداکثر احتمال اعمال شد .شاخص
 NDVIبرای شناسایی تغییرات سطح نیزار بر روی تصاویر گرفته شده در ماههای کمآبی دریاچه به کار رفت .نتایج نشان
میدهد افزایش و کاهش سطح پهنه آبی دریاچه و نیزارهای اطراف آن رابطه مستقیمی با میزان بارندگی مؤثر دارد و امکان
دارد افزایش سطح در هر دو بخش نیزار و پهنه آبی همزمان رخ دهد .مطالعه نوار ساحلی بین پهنه آبی و نیزارهای دریاچه با
 GPSو تصاویر ترکیبی نشان داد که این نوار در طول سه دهه گذشته نیز تغییر محسوسی نداشته است.
واژگان کلیدی :سنجش از دور ،شاخص  ،NDVIطبقهبندی ،پهنه آبی ،معادله حداکثر احتمال
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 -1مقدمه
موضوع نیزارها در اکوسیستمهای آبی که گیاهان ریشه در آب هستند همواره مورد بحث قرار گرفته ،که آیا وجود آنها برای این
اکوسیستمها ضروری است یا خیر .نی و انواع مشابه آن در طول حاشیه پهنههای آبی میرویند و تنها بخشی از ساقه و ریشه آنها
در آب غوطهور است .این دسته از گیاهان سازگاری باالیی با محدودیتهای محیطی داشته و میتوانند پهنه وسیعی را بهسرعت
بپوشاند .در نتیجه میتوان آن را یک گیاه مهاجم نامید .این وضعیت در مکانهایی که مورد دستکاریهای انسان قرار گرفتهاند
بیشتر مشهود است ) .(Asarab Consulting Engineers 2006انسان با تسریع یوتریفیکاسیون در دریاچهها و تاالبها سبب
افزایش بیش از حد نیزارها در این اکوسیستمها میشود ) (Ebrahimpour et al. 2012که این امر سبب تجمع نمک بیشتر
) (Salari et al. 2011و باتالقی شدن تاالب و در نهایت از بین رفتن آن اکوسیستم آبی میگردد .در دهه گذشته تکنولوژی
سنجش از دور یکی از ابزارهای مهم در ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی بوده است .سنجش از دور به دلیل پوشش مکرر و تکراری
کره زمین ) (Lu et al. 2004دقت باال و هزینه کم ) (Yuan 1995پایش وضع موجود اکوسیستمها ( )Ustin 2004و توان
طبقهبندی و نقشهسازی اکوسیستمها بهویژه در سطح منطقهای و ملی ) (Rodgarmi et al. 2007بهطور گستردهای به کار رفته
است .یکی از ماهوارههای که برای مطالعات پوشش گیاهی مورد استفاده قرار گرفته است ماهواره لندست 1است .مزیت استفاده از
تصاویر این ماهواره قدرت تفکیکپذیری مکانی باال ( 30متر) و همچنین دسترسی آسان به این نوع تصاویر است که سبب شده
توسط محققین زیادی مورد استفاده قرار گیرد ) .(Lu et al. 2008, Li et al. 2009, Amiri et al. 2009در مطالعهای که
) (Yosefi et al. 2011بر روی تعیین کاربری اراضی شهر مریوان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست داشتند نشان دادند که
سطح کاربریهای مسکونی ،مرتعی و دریاچه طی دوره  14ساله ( 1363تا  )1376افزایش داشته و در مقابل کاربریهای جنگلی و
کشاورزی کاهش یافته است .در مطالعه دیگری که ) (Ahmadpour et al. 2011با هدف مقایسه میزان کارایی سه روش رایج
طبفهبندی نظارت شده دادههای ماهوارهای در تشخیص گروههای گیاهی منطقه گلول و سراتی داشتهاند نشان دادند که روش
حداکثر احتمال بیشترین میزان دقت را در طبقهبندی داشته و در مقابل کمترین میزان دقت برای روش متوازیالسطوح به دست
آمد (Rashidi et al. 1999) .نیز در مطالعهای تیپهای جنگلی طرح جنگلداری آذررود شهرستان سوادکوه را با روش نظارت
شده و با استفاده از تصاویر ماهواره لندست از هم تفکیک کردند .عمل طبقهبندی تیپهای جنگلی به روش نظارت شده و با
معادلههای حداکثر احتمال ،متوازیالسطوح و حداقل فاصله از میانگین انجام شد .در کل  6طبقه قابل تفکیک بوده و بیشترین
میزان صحت مربوط به طبقهبندی کننده حداکثر احتمال با صحت کلی  %34،12و ضریب کاپای  %23،15بود(Latifi et al. .
) 2007با استفاده از دادههای ماهواره لندست به تفکیک طبقات جنگل ،اراضی درختچهای و مرتع در حدود فوقانی جنگل در
ارتفاعات حوضه نکا-ظالم رود پرداختند .آنها نشان دادند دادههای لندست دارای قابلیت متوسط جهت نمایش طبقات پوشش
سهگانه بر مبنای فرم رویشی است (Mahdavi and Fallah Shamsi 2012) .تغییرات سطح جنگل حوضه شهرستان ایالم را با
استفاده از دادههای ماهوارهای سنجنده  LISS IIIو ماهواره  IRS-1Cبررسی کردند .آنها نشان دادند که باالترین صحت به دست
آمده مربوط به نقشههایی است که از طبقهبندی با الگوریتم حداکثر احتمال حاصل شدهاند .جدای از طبقهبندی که انواع
پوششهای مختلف را بر اساس رنگ مشخص میکند امروزه برای تعیین وضعیت پوشش گیاهی و بیان وجود یا عدم وجود پوشش
گیاهی از شاخص  NDVIنیز استفاده میشود ) .(Yuan and Bauer 2007شاخصهای گیاهی تبدیالت ریاضی هستند که بر
اساس باندهای مختلف سنجندهها تعریف شده و بهمنظور محاسبه درصد پوشش گیاهی و در بعضی موارد بررسی انواع پوشش
گیاهی استفاده میشوند  .استفاده از این شاخص برای نشان دادن تغییرات پوشش گیاهی در بیابانهای سوریه و عراق نشان داد که
پوشش گیاهی در طول دو دهه گذشته در این مناطق کاهش چشمگیری داشته است ) .(Amanollahi et al. 2011با توجه به
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نتایج منابع مرور شده به نظر میرسد که استفاده از سنجش از دور و شاخصهای مختلف آن در شناسایی تغییرات پوشش
نیزارهای دریاچهها و تاالبها دارای کارایی مناسبی است .در سالهای اخیر موضوع افزایش سطح نیزارهای دریاچه زریوار سبب
ایجاد نگرانیهایی درباره سالمت این اکوسیستم آبی شده است .حالآنکه هیچ مطالعهای روی صحت افزایش سطح این نیزارها
صورت نگرفته است .بدین جهت این پژوهش با هدف تعیین میزان تغییرات سطحی نیزارهای دریاچه زریوار در بین سالهای 1363
تا  1390با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست انجام شد.

 -2مواد و روشکار
 -1-2منطقه مورد مطالعه
دریاچه زریوار در  3کیلومتری شمال غرب شهرستان مریوان در استان کردستان واقع شده است که جزو دریاچههای آب شیرین
است .این دریاچه با ارتفاع  1390متر از سطح دریا در بین" 35° 30' 31و " 35°37'06عرض جغرافیایی و بین "46°03' 52
و" 46° 10' 47طول جغرافیایی واقع شده است (شکل .)1

شکل  -1موقعیت جغرافیای دریاچه زریوار در غرب ایران
دریاچه زریوار با احتساب نیزارهای حاشیهای آن حدود  2090هکتار سطح دارد و در حوضه زریوار با  15827هکتار سطح و
جمعیتی بالغ بر  70445نفر با  %85،5جمعیت شهرنشین واقع شده است .حداقل عمق آن  6mو حداکثر عمق 12 m
میباشد ) .)Asarab Consulting Engineers 2006در سال  2009بهوسیله سازمان حفاظت محیطزیست بهعنوان پناهگاه
حیات وحش و در سال  1386بهعنوان بیست و سومین تاالب عضو کنوانسیون رامسر شناخته شده است .میزان متوسط
بارندگی حوضه  834/2 mmدر سال است که بخشی از نزوالت زمستانی بهصورت برف ریزش میکند .هیچ رودخانهای وارد
دریاچه نمیشود و دو منبع مهم شامل چشمههای خودجوش کف دریاچه و رواناب حوضه که از طریق آبراههها وارد دریاچه
میشود آب دریاچه را تأمین میکنند.
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 -2-2جمعآوری دادهها
در این تحقیق تصاویر سنجندههای  TMو  ETM+ماهواره لندست جهت برآورد تغییرات پوشش نیزار و همچنین سطح پهنه آبی
دریاچه به کار گرفته شد .برای به دست آوردن تغییرات سطح پهنه آبی روش طبفهبندی بر روی تصاویر مربوط به تاریخهای
 1385/5/1 ،1380/5/11 ،1368/3/13 ،1363/4/19و  1390/4/14اعمال شد .در هنگام ترسیم مرز بیرونی دریاچه با جنگل و
زمینهای کشاورزی مشکالتی در زمینه همرنگ بودن سلولهای مربوط به نیزارها ،جنگل و زمینهای کشاورزی وجود داشت که
بررسی تغییرات سطح نیزار با استفاده از روش طبقهبندی را با مشکل مواجه کرد .زیرا امکان داشت سلولهایی از جنگل و
زمینهای کشاورزی بهعنوان نیزار و بلعکس طبقهبندی شده که صحت نتایج را کاهش دهد .از اینرو برای شناسایی تغییرات
سطحی پوشش نیزار از شاخص  NDVIاستفاده شد .از آنجائیکه تراکم پوشش گیاهی در نیزار زیاد بوده لذا شاخص  NDVIعدد
باالتری را برای نیزار نسبت به جنگل و زمینهای کشاورزی نشان میدهد و تمیز آنها از همدیگر با دقت کافی صورت گرفت.

 -3-2طبقهبندی
در این تحقیق از نرمافزارهای ) ArcGIS (Ver 9.3و ) ENVI (Ver 4.5استفاده شد .نوارهای  4 ،3و  5مربوط به تصاویر ماههای
پرآب دریاچه با استفاده از نقشه  1:250000منطقه بر اساس سامانه مختصات  UTM/WGS84,Zone 38مورد تصحیحات
هندسی قرار گرفت ) .(Chen et al. 2006برای تصحیح هر نوار  50نقطه بر روی تصویر نوار مورد نظر وارد شد که خطای میانگین
مربعات همه نوارها کمتر از یک پیکسل بود ) .(Coppin et al. 2004برای درونیابی و ایجاد تصویر تصحیح شده روش
نزدیکترین همسایه به کار برده شد () .Li et al. 2009از ترکیب به ترتیب نوارهای  ،4 ،5و  3یک تصویر شبه طبیعی ایجاد
گردید ) .(Asmat 2003نقاط تعلیمی که بیانگر تم یز پهنه آبی از پوشش گیاهی است با توجه به رنگ سیاه آب و بازتاب بسیار کم
آن در باندهای  5و  4انتخاب شدند .برای بررسی دقیقتر این موضوع ،با استفاده از  GPSتعداد  30نقطه در بخش شرقی دریاچه
در مرز بین پهنه آبی و نیزارها در بهار  1392برداشت گردید .با توجه به فاصله زمانی کم زمان برداشت این نقاط با زمان آخرین
تصویر در  ،1390/5/31این نقاط میتواند بیانگر خط مرزی بین پهنه آبی و دریاچه در سال  1390باشد .و در نهایت طبقهبندی
نظارت شده با الگوریتم حداکثر احتمال 2برای جدا کردن پهنه آبی از پوشش نیزار انجام شد که ضریب کاپا برای تمام تصاویر باالتر
از  0/8بود.

 -4-2شاخص پوشش گیاهی NDVI
شاخص پوشش گیاهی نرمال شده از معروفترین ،سادهترین و کاربردیترین شاخصهاایی اسات کاه در زمیناه مطالعاات پوشاش
گیاهی شناخته شده است ) .(Hesami and Amini 2016این شاخص فرایند محاسباتی ساده دارد و در مقایسه با دیگر شاخصها
دارای بهترین توان دینامیکی است .این شاخص بیشترین حساسیت را به تغییرات پوشش گیاهی داشته و در مقابل اثرات جاوی و
زمینه خاک ،بهجز در مواردی که پوشش گیاهی کم باشد ،حساسیت کمتری دارد ( )Kogan 1993و برحسب دو باند قرماز ( )Rو
مادون قرمز نزدیک ( )NIRبهصورت رابطه ( )1تعریف میشود ).(Mather 1999
()1

]NDVI = [NIR – R] / [NIR + R

Maximum Likelihood

2
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شاخص  NDVIدامنه بین  +1تا  -1را شامل میشود .مقادیر منفی در این شاخص حاکی از عدم حضور پوشش گیاهی است .برای
اعمال شاخص  NDVIو اخذ نتیجه دقیق از میزان پیشرفت نیزارها تصاویر گرفته شده در زمان کمآبی دریاچه مورد استفاده قرار
گرفت .ازاینرو تصاویر گرفته شده در تاریخهای  1379/7/11 ،1370/8/4 ،1363/6/5و  1390/5/31مورد استفاده قرار گرفت.

 -3نتایج و بحث
 -1-3روش طبقهبندی در برآورد تغییرات پهنه آبی
برای برآورد پهنه آبی از تصاویر ماههای پرآب دریاچه (خرداد ،تیر و مرداد) استفاده شد که میتواند روشن کننده روند کاهش و
افزایش سطح پهنه آبی تحت تأثیر عوامل اقلیمی و همچنین توان یا عدم توان دریاچه در افزایش سطح در صورت وجود بارندگی
مناسب باشد .همانطور که شکل ( -2الف) و (-2ب) نشان میدهد در سالهای  1363تا  ،1368در محدوده دریاچه زریوار که با
رنگ قرمز نشان داده شده تغییرات چندانی بهجز افزایش چند بخش کوچک به پهنه آبی مشاهده نمیشود .این افزایش در جنوب
شرق و شمال دریاچه که در شکل (-2ب) کامالً مشهود است اتفاق افتاده است .این افرایش در جدول ( )1معادل  51،21هکتار
بیان شده است .مطابق شکل (-2ب) و (-2ج) در دهه دوم مطالعاتی (سالهای  1368تا  )1380پهنه آبی کاهش نشان میدهد در
سال  1380بخشهای آبی اضافه شده در سال  1368از بین رفتهاند یا سطح آنها تقلیل پیدا کرده است بطوریکه کاهش 12،87
هکتاری در سطح کل پهنه آبی در سال  1380نسبت به سال  1368اتفاق افتاده است (جدول .)1
جدول  -1مساحت پهنه آبی ،صحت کلی و ضریب کاپا تصاویر طبقهبندی شده
زمان

مساحت پهنه آبی (متر مربع)

صحت کلی

ضریب کاپا

1363/4/19

8213400

97،983

0،988

1368/3/13

8428500

99،415

0،925

1380/5/11

8299800

99،604

0،994

1385/5/1

9028800

99،070

0،995

1390/4/14

9316800

98،845

0،997

تغییرات سطح پهنه آبی در دهه سوم در دو تصویر مربوط به سالهای  1385و  1390نشان داده شده است .همانطور که شکل
(-2د) نشان میدهد در سال  1385افزایش سطوح آبی وسیع در شمال ،شمال شرقی و جنوب شرقی دریاچه و همچنین سطوح
آبی کوچک در غرب دریاچه بهوجود آمده است .مساحت پهنه آبی دارای افزایشی برابر  9/72هکتار در سال  1385نسبت به سال
 1380است (جدول  .)1افزایش پهنه آبی در سال  1390نیز چشمگیر بوده و در شکل (-2ه) این افزایش در بخشهای شمالی،
شمال شرقی ،شرقی و جنوب شرقی به وضوح دیده میشود بطوریکه افزایش سطحی برابر  28،8در سال  1390نسبت به سال
 1380در دریاچه اتفاق افتاده است.
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1041.6
851.3

914.9

691.6

645.6
528.8

1390

1386

1385

1378

1377

442.7

1376

1375

میزان بارندگی به میایمتر

1186.9

1374

سال

شکل  -3مجموع بارش مؤثر شهر مریوان در بازه زمانی 139-1368
بررسی میزان بارندگی در شهر مریوان نشان میدهد که افزایش و کاهش سطح پهنه آبی در طول سالهای  1363تا  1390منطبق
بر تغییرات میزان بارندگی مؤثر در منطقه است (شکل  .)3برای نشان دادن بارش مؤثر بارش بهاره همان سال و بارش پائیز و
زمستان سال قبل در نظر گرفته شد .به دلیل نبود ایستگاه سینوپتیک در شهر مریوان تا قبل از سال  ،1371دادههای بارش برای
دهه اول موجود نبوده و بنابراین مقایسه تغییرات سطحی پهنه آبی و بارش مؤثر طی این بازه زمانی امکانپذیر نبود .همانطور که
شکل ( )3نشان میدهد در دهه دوم مطالعه کاهش  50درصدی بارندگی مؤثر در منطقه مشاهده میشود که این سبب کاهش در
مساحت پهنه آبی دریاچه در این دهه نیز شده است .در دهه سوم افزایش بارش مؤثر در منطقه وجود دارد که این میتواند یکی از
دالیل افزایش سطح آب در تصاویر سالهای  1385و  1390باشد.
 -2-3نتایج کاربرد شاخص NDVI
در شکل ( )2بهطور مشخص محدوده نیزارها را نمیتوان مشاهده کرد و قسمتهای سبز رنگ عالوه بر نیزار پوشش گیاهی اطراف
دریاچه را نیز شامل میشود  .برای از بین بردن این مشکل از شاخص  NDVIکه برای پوشش نیزار عدد باالتری را به دلیل تراکم
بیشتر پوشش نشان میدهد استفاده شد (شکل  .)4همچنین برای بررسی تغییرات سطح نیزار از تصاویر ماههای کم آب دریاچه
(شهریور ،مهر و آبان) استفاده شد در ماههای کم آب دریاچه سطح پهنه آبی کاهش یافته و سطح واقعی نیزار مشخص میشود.
همانطور که مقایسه شکل (-4الف) و (-4ب) نشان میدهد در سالهای  1363تا  1370در بخش شمالی نیزارها افزایش سطح
مشاهده میشود که در جدول( )2این افزایش  41،04هکتار نشان داده شده است .در دهه دوم مطالعه بین سالهای  1370تا
 1379که در شکلهای (-4ب) و (-4ج) نشان داده شده کاهش سطح در قسمت شرقی نیزارها مشاهده میشود که جدول ()2
کاهشی برابر  125،46هکتاری را نشان میدهد .سطح نیزارها در دهه سوم مطالعه که در شکلهای (-4ج) و (-4د) نشان داده شده
است دارای افزایش است .بطوریکه این افزایش در جنوب شرقی نیزارهای دریاچه در شکل (-4د) کامالً مشخص است و جدول ()2
نیز افزایش سطحی برابر  236،34هکتاری را در سال  1390نسبت به سال  1380نشان میدهد .مقایسه تغییرات سطح نیزار با
میزان بارندگی مؤثر در منطقه نشان میدهد که افزایش بارندگی میتواند سبب افزایش سطح نیزار نیز شود.
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بررسی تصاویر حاصل از شاخص  NDVIنشان میدهد که بیشتر تغییرات در سطح نیزار در محدوده بیرونی نیزارها یعنی در
بخشهای مرزی دریاچه با زمینهای کشاورزی بوده است که در شکل (-4د) کامالً مشهود است در این شکل افزایش سطح در
جنوب شرق دریاچه نزدیک به زمینهای کشاورزی رخ داده است .با توجه به زمان تصویربرداری که در ماههای کم آب دریاچه بوده
مشخص میشود در سالهایی که بارندگی مؤثر زیاد باشد بخشهای کناری نیزارها نیز آب کافی برای ماههای خشکسال در اختیار
داشته و رشد آنها متوقف نشده است و در سالهای که بارندگی کاهش داشته آب کافی در ماههای خشک در اختیار نیزارهای
حاشیه بیرونی که فاصله زیادی از پهنه آبی اصلی دارند نبوده و رشد زیادی نخواهند داشت لذا چنین به نظر میرسد افزایش و
کاهش سطح نیزارهای دریاچه زریوار بیشتر در حاشیهها اتفاق افتاده است.
جدول ( )2تغییرات مساحت نیزارهای دریاچه زریوار
سال

مساحت نیزار (مترمربع)

1363/6/5

8642700

1370/8/4

9053100

1379/7/11

7798500

1390/5/31

10161900

بهمنظور به دست آوردن میزان پیشروی نیزارها در داخل پهنه آبی در طول  30سال گذشته یک تصویر شبه طبیعی از ترکیب به
ترتیب باندهای  4 ،5و  3از تصاویر ماهواره لندست برای سالهای  1363/6/5و  1390/5/31تهیه گردید (شکل  .)5شکل (-5الف)
و (-5ب) میزان تغییرات نیزارهای در بخش شمالی دریاچه و شکل (-5ج) و (-5د) میزان تغییرات نیزارها در بخش جنوبی دریاچه
در داخل پهنه آبی را نشان میدهد .مقایسه شکلهای (-5الف) با (-5ب) نشان میدهد که تغییر یا افزایش نیزارها در داخل پهنه
آبی در مرز شمالی این پهنه با نیزارها در طول سه دهه گذشته رخ نداده است .مقایسه شکلهای (-5ج) و (-5د) نشان میدهد
همانند بخش شمالی دریاچه در بخش جنوبی هم تغییری در خط مرزی پهنه آبی و دریاچه به وجود نیامده است .با اضافه کردن
این نقاط به تصاویر  1363/6/5و  1390/5/31به ترتیب در شکلهای (-5ه) و (-5و) مشخص گردید که این نقاط در هر دو تصویر
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.
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 -4نتیجهگیری
3همانطور که تصاویر فصل پر آب دریاچه نشان دادند فقط در بخش شرقی ،دو بخش کوچک در شمال و جنوب شرقی و
بخشهای خیلی کوچک در غرب نیزارهای دریاچه دارای نیزار غوطهور در آب است که اینها زمینهای انتقالی بین سیستمهای
خاکی و آبی هستند که در آنها سطح آب معموالً در سطح یا نزدیک سطح زمین قرار دارد یا زمین با آب کمعمق پوشیده شده
است که بهنوبه خود میتواند زیستگاه مناسبی برای موجودات آبزی باشد که به رنگ قرمز در بین رنگ سبز نیزارها مشخص است از
طرف دیگر نیزارهای حاشیه دریاچه زریوار در اکثر قسمتها به سیستمهای خاکی تبدیل شده است که نیزار ریشه در خاک دارد
که این بیانگر این است که موجودات آبزی قادر به زندگی در آنها نیستند و در صورت پیشروی این نیزارها میتواند تهدیدی برای
زندگی موجودات آبزی دریاچه باشد .نتایج این تحقیق نشان داد در طول سه دهه گذشته افزایش و کاهش نیزارها در حاشیه مرزی
با زمینهای کشاورزی بوده و رابطه مستقیمی با افزایش و کاهش بارندگی دارد .در سالهای که بارندگی مؤثر زیاد بوده نیزارها
دارای روند افزایش سطح و بلعکس در سالهای با بارندگی کم این نیزارها آب کافی برای رشد در قسمتهای دور از پهنه آبی
دریاچه در اختیار نداشته و سطح نیزار کاهش مییابد .بررسی تغییرات نیزارها در مرز پهنه آبی نشان داد که تغییری در این قسمت
رخ نداده است و در سه دهه گذشته نوار مرزی بین پهنه آبی و نیزارها بدون تغییر مانده است .برای مطالعه بیشتر در این زمینه
پیشنهاد میشود که میزان تغییرات عمق آب دریاچه در چندین سال بررسی شود که با توجه به اینکه منبع تاًمین آب دریاچه
چشمههای کف آن است کاهش عمق به معنای افزایش رسوبگذاری و بسته شدن این چشمهها خواهد بود که این تهدید جدی
برای بقای دریاچه خواهد بود.
 -5تشکر و قدردانی
تصاویر مورد نیاز این مقاله از درگاه سازمان زمینشناسی ایاالت متحده ) (USGSتهیه شدند .همچنین نویسندگان از آقای دکتر
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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.
Keywords: Remote Sensing, NDVI Index, Classification, Water Zone, Maximum Likelihood Algorithm.

