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 چىیذه 

نیمه  و خـه مناعك دس اساضی تخشیة مهم ػوامل اص یىی صاییؿوسه
صایی ته منظوس پیـگیشی و آینذ ؿوسهاػت. پایؾ وضؼیت فش خـه

تاؿذ، اص تؼیاس حائض اهمیت می این مناعكواهؾ تخشیة ػشصمین دس 
 تػملیاو های ػنتی اص سوؽ دهػتفاا تادس این صمینه مغالؼه  عشفی

اص  دهػتفاا دس حال حاضشتش اػت. و هضینه اسؿود فشآینذینی امیذ
تش فشآینذ تش و ػشیغامىان اسصیاتی دلیك یاص دوس ػندؾ هایداده

های ػندؾ اص صایی سا فشاهم نموده اػت. دس این ساػتا ؿاخقؿوسه

صایی اسائه گشدیذه اػت. دوسی مختلفی خهت اسصیاتی وضؼیت ؿوسه
صایی اػتان هذف اص این مغالؼه اسصیاتی وضؼیت و تغییشات ؿوسه

تاؿذ. های ػندؾ اص دوسی میخشاػان سضوی تا اػتفاده اص تىنیه
این منظوس میضان ؿوسی ػغح خان تا اػتفاده اص ؿاخق ؿوسی  ته

SI ،NDSI  وBI  و ؿاخق  2013تشای ػالSI  2001تشای ػال ،
تشآوسد گشدیذ. ػپغ تغییشات مىانی و صمانی  2013و  2009، 2005

ػاله موسد اسصیاتی لشاس گشفت. نتایح  13ی آماسی ؿوسی دس دوسه

ـان ػغوح تحت تاثیش ؿوسی صیاد دسكذی  26دهنذه واهؾ مغالؼه ن
دسكذی ؿوسی متوػظ و وم دس اػتان  17دسكذی و  9و افضایؾ 

 خشاػان سضوی توده اػت. 
 واطه های ولیذی

، BIو  SI ،NDSI ؿاخق  صایی، ای، پایؾ ؿوسهتلاویش ماهواسه
 اػتان خشػان سضوی.

 
 ممذمه

ی اػت صایصایی یىی اص ػوامل موثش تش سونذ تخشیة خان و تیاتانؿوسه
وه دس اثش فشآینذهای عثیؼی و انؼانی ایداد ؿذه و تواػغه وااهؾ  
پوؿؾ گیاهی، تاصده تولیذات وـاوسصی و ویفیت آب و خان موخة 

 اص عشیاك صایای  گاشدد. فشآیناذ ؿاوسه   فشػایؾ و تخشیة خان مای 
های صیشصمینای و آتیااسی   هواصدگی مواد مادسی، فشػایؾ تادی، آب

گاشدد. اص  ی نامناػة آتیاسی ایدااد مای  هااساضی تا آب ؿوس و سوؽ
وه تثخیش و تؼشق یىی اص فاوتوسهای اللیمی موثش دس فشآینذ آندایی

های خـه و نیمه خـه صایی اػت ولوع این پذیذه دس اللیمؿوسه
تینی اػت وه تاثیشات صیؼت محیغی، ای لاتل انتظاس و پیؾمخاعشه

اؿت. ته منظاوس  اختماػی و التلادی مهمی تش اووػیؼتم خواهذ د

های تحت تاثیش ؿاوسی اتتاذا تایؼاتی وضاؼیت     مذیشیت تهتش خان
ؿوسی  گیشد. دس مانیتوسینگ ؿوسی خان موسد اسصیاتی و پایؾ لشاس

 صماانی و  خان اتتذا مناعك تدمغ نمه ؿناػایی، ػاپغ تغییاشات  
گیاشد. پاایؾ وضاؼیت    مىانی دس این مناعك موسد تشسػی لاشاس مای  

های ػاندؾ اص دوسی  تا اػتفاده اص داده ؿوسی خان تغوس مؼتمیم
نمه تش ػغح  لـش وخود تواػغه خلوكیات نمایان دس ػغح خان )

و تغوس غیش مؼتمیم اص مؼیاسهایی مثل حضوس پوؿؾ  ]2و  1[خان( 

-پزیش مای امىان ]3[گیاهی هالوفیت یا محلوالت ػاصگاس تا ؿوسی 

دلیاال هاای ؿااوس غالثااا، تااه  تنااذی خااانؿناػااایی و پهنااه. تاؿاذ 
تغییشپزیشی صمانی و مىانی آن امشی دؿواس اػت وه ػموما تا اػتفاده 

ها دس های خان تشداؿت ؿذه اص منغمه، تدضیه و تحلیل نمونهاص نمونه
ECe)آصمایـگاه و هذایت الىتشیىای ػلااسه اؿاثاع خاان     

لاتال   (1
های ػنتی روش ؿاذه تاشای اسصیااتی    اسصیاتی اػت. دس حالیىه سوؽ

تش و صمانثش ای تؼیاس پیچیذه، هضینهس ممیاع منغمهوضؼیت ؿوسی د

تاؿنذ، دس دو دهه اخیش تلاویش ػندؾ اص دوسی تخوتی لاتلیات  می
های مختلف خود سا دس مانیتوس وشدن وضؼیت ؿوسی خان دس ممیاع

. اما دس كوست تاال تودن میضان سعوتت خان و یاا  ]4[ انذنـان داده

تشویة آن تا ػاختاسهای دیگش ػذم وخود لـش نمه تش ػغح خان و 
های ػاندؾ اص دوسی تاه ػلات تااثیش     خان، دلت اػتفاده اص سوؽ

یاتذ. هذف اص ػوامل مزووس دس تاصتاب عیفی اص ػغح خان واهؾ می
مماله حاضش، تشسػی وضؼیت ؿوسی خان تا اػتفاده اص ػه ؿااخق  

2ؿوسی )
SI ،3

NDSI  4و
BI و پایؾ تغییشات صمانی و مىانی ؿوسی )

ای ػندنذه مودیغ ماهواسه ی خان تا اػتفاده تلاویش ماهواسهػغح
( اسائه ؿذه توػظ خان و همىاسان SIتشا و ؿاخق ػندؾ اص دوسی )

، 2005، 2001هایػاله )ػال 13ی آماسی ( تشای یه دوسه2005)

 تاؿذ.( دس اػتان خشاػان سضوی می2013و  2009
و تهیه نمـه ؿوسی های مختلفی تشای ؿناػایی تاتحال ؿاخق     

های پوؿؾ ای هماننذ ؿاخقخان تا تىاسگیشی تلاویش ماهواسه

گیاهی اسائه گشدیذه اػت، تحمیمات متؼذدی ته منظوس اسصیاتی واسایی 
تنذی ؿوسی خان كوست های ػندؾ اص دوسی دس پهنهؿاخق

 گشفته اػت:
های (  مؼضالت و مـىالت پایؾ خان2001خان و همىاسان )     

و  IRS-1Bماهواسه  LISS-IIهای ػندنذه ا تا اػتفاده اص دادهؿوس س
 آتاد )پاوؼتان( موسد تشسػیدس منغمه فیضل GIS-IDRISIتواتغ 

                                                   
1 Electrical Conductivity of the extract 
2 Salinity Index 
3 Normalized Differential Salinity Index 
4 Brightness Index 
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، SI ،NDSI ،BIهای لشاس دادنذ. دس این پظوهؾ واسایی ؿاخق
NDVI

تنذی دس پهنه LISS-IIو نؼثت تانذ ػه ته چهاس ػندنذه  5

های مزووس دس فت. واسایی ؿاخقؿوسی خان  موسد اسصیاتی لشاس گش
تفىیه مناعك تحت تاثیش ؿوسی، ته ؿذت واتؼته ته فلل موسد 

-Marchتاؿذ، تیـتشین واسایی مشتوط ته فلل خـه )تشسػی می

Aprilهای مشعوب یا خیلی خـه )تا دسخه ( اػت اما دس فلل

های ػندؾ اص دوسی دس تفىیه حشاست صیاد( واسایی این ؿاخق
ها تویظه مناعك ثیش ؿوسی نؼثت ته ػایش واستشیاساضی تحت تا

 .]5[ یاتذمؼىونی ته ؿذت واهؾ می

های ( تا اػتفاده اص تلاویش ػندنذه2010ػثذالمادس و تنی )     
MSS ،TM  وETM

گیشی های ؿوسی انذاصهماهواسه لنذػت، داده +
تغییشات صمانی و  NDSIو  BI ،SIهای ؿذه دس منغمه و ؿاخق

دس  2000و  1990، 1972ی آماسی خان سا تشای دوسه مىانی ؿوسی

دؿت تین النهشین موسد تشسػی لشاس دادنذ. نتایح پظوهؾ ضشیة 
و عول موج مادون لشمض نضدیه سا  ECهمثؼتگی تاالی میان ممادیش 
ds.m 70خان تا تیؾ اص  ECنـان داد، تا افضایؾ میضان 

این  1-

یاتذ. ضایؾ میدسكذ اف 95دسكذ ته  87ضشیة همثؼتگی اص 
تا  تتشتیة تیـتشین همثؼتگی سا NDSI و  BI ،SIهمچنین ؿاخق 

های مناػثی تشای عول موج مادون لشمض نضدیه داسنذ و ؿاخق
 تاؿنذؿناػایی توصیغ مىانی ؿوسی خان دس منغمه موسد مغالؼه می

]6.[ 

( تا اػتفاده اص ػیؼتم اعالػات خغشافیایی، 2012خثاس و طو )      
های ػندؾ اص و ؿاخق ETMو  TMای ػندنذه ماهواسه تلاویش

صایی سا دس اػتان تلشه دس یه سونذ ؿوسه NDVIو  NDSI ،SIدوسی 
نـان دهنذه   ػاله موسد تشسػی لشاس دادنذ. نتایح 13دوسه آماسی 

صایی تویظه دس مناعك صهىـی ؿذه عی دوسه آماسی افضایؾ سونذ ؿوسه
    . ]7[ موسد تشسػی تود

( ػغوح مختلف ؿوسی خان و ػغوح 2012مهتا و همىاسان )     
ETMاؿثاع اص آب سا تا اػتفاده اص تانذهای مشئی و حشاستی ػندنذه 

+ 

، BI ،NDSI ،SIهای مختلف اص خمله و ؿاخق 7ماهواسه لنذػت 
NDVI ،WI

6  ،VTCI
TVDIو  7

تنذی و نمـه تخشیة پهنه 8

دسكذ و  95كحت ػشصمین منغمه اوتش پشاداؽ هنذوػتان سا تا 
تهیه نمودنذ. نتایح نـان داد وه تا اػتفاده اص  94/0ضشیة واپا 

توان ػغوح اؿثاع اص آب، مناعك مؼىونی و ػغوح می BIؿاخق 

های آتی خذا نمود و تشای خذاػاصی خاوی سا اص پوؿؾ گیاهی و توده
های  توان اص ؿاخقػغوح اؿثاع اص آب اص مناعك مؼىونی می

VTCI  وTVDI توان اص ؿاخق ػتفاده نمود. همچنین میاSI  و
NDSI صیاد و  ته تشتیة تشای تفىیه مناعمی وه تحت تاثیش ؿوسی

 .]8[ وم هؼتنذ، اػتفاده نمود
 

      

                                                   
5 Normalized Differential Vegetation Index 
6 Wetness Index 
7 Vegetation Temperature Condition Index 
8 Temperature Vegetation Dryness Index 

( پغ اص مشوسی تش مؼیاسهای ؿوسی ته واس 2013آلثذ و ووماس )     
های تشین محذویتگشفته ؿذه تشای مانیتوسینگ ؿوسی خان، مهم

ه اص تىنیه ػندؾ اص دوس سا تشای تهیه نمـه ؿوسی خان اػتفاد
تویظه دس مناعك خـه و نیمه خـه موسد تشسػی لشاس دادنذ. دس 

های چنذ عیفی ته ػثة لذست تفىیه صمانی و مىانی حالیىه داده
تنذی ؿوسی خان داسنذ، تلاویش های محذودی دس پهنهخود لاتلیت

تشداسی ة خود امىان نمـهفشاعیفی تا تفىیه مىانی و صمانی مناػ
آوسنذ. تا توخه ته اینىه تش اص وضؼیت ؿوسی خان سا فشاهم میدلیك

تاصتاب عیفی اص ػغح خان تحت تاثیش محتویات سعوتتی، ؿوسی، 

های مختلف ػملىشد تاؿذ ؿاخقسنگ و صتشی ػغح خان می
متفاوتی دس اسصیاتی وضؼیت ؿوسی منغمه داؿته تناتشاین تایؼتی تا 

تشین ؿاخق خهت ته ؿشایظ منغمه موسد مغالؼه مناػةتوخه 
 .]9[ اسصیاتی انتخاب گشدد

های هذایت ( تا اػتفاده اص داده2013نوسوصی و همىاسان )     
نمغه دس دؿت گشمؼاس الذام ته  236الىتشیىی خان تذػت آمذه اص 

متغیش  27ی همثؼتگی تین ممادیش هذایت الىتشیىی تا تشسػی ساتغه

های پوؿؾ ای لنذػت )ؿاخقه اص تلاویش ماهواسهتذػت آمذ
های اكلی و ماهواسه، ؿاخق مولفه 7تا  1گیاهی، ؿوسی، تانذهای 

داسی ها همثؼتگی مؼنیؿاخق انتمال عیفی( نمودنذ. همه ؿاخق
ـان دادنذ.  دس ػغح یه دسكذ تا ضشیة هذایت الىتشیىی خان ن

ای سوؿی ماهواسه هاینتایح تذػت آمذه نـان داد وه واستشد داده
 .]11[تاؿذ هضینه تشای تشآوسد ؿوسی خان ػغحی میمناػة و وم

 

 مواد و سوؿها 

 منغمه موسد مغالؼه
 117769وػااؼت تا ی ضوسنػااخشن ػتامنغمااه مااوسد مغالؼااه ا  

س و اص نظش مولؼیت خغشافیایی تین ؿشلی وـو لؿماویلومتشمشتغ دس 

و ؿشلی دلیماه   16و خه دس 61تا دلیماه   19دسخه و  56های عول
م ػشدلیماه   42دسخاه و   37دلیمه تاا   52دسخه و  33های ػشم

-الیانه تخاؾ (. متوػظ تاسنذگی ػ1لشاس گشفته اػت )ؿىل ؿمالی 

میلیمتاش و   400تاا   300اػاتان تاین   های ؿمالی و ؿمال غشتای  

متوػظ تاسنذگی مناعك خنوتی، ؿشلی و مشوضی اػتان تمشیثا مؼادل 
اللیمای دومااستن ایان     تنذیتاؿذ.  تشاػاع عثمهمیلیمتش می 150

 .گشددمیاػتان خضء مناعك خـه و نیمه خـه وـوس محؼوب 
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 ای و اػتخشاج ؿاخق عیفیتهیه تلاویش ماهواسه

دس این پظوهؾ ته منظوس تهیه نمـه ؿوسی ػغحی خان، اتتذا 
( تشای MOD13Q1سه تشا  )ای ػندنذه مودیغ ماهواتلاویش ماهواسه

تهیه گشدیذ. این  2013و  2009، 2005، 2001ماه آگوػت ػال 
 12سوص و  30متش و  250تلاویش داسای لذست تفىیه مىانی و صمانی 

تاؿنذ. پغ اص تهیه موصاییه و تشؽ تلاویش، تا اػتفاده تانذ عیفی می
تانذ های موسد نظش )الیه ERDAS IMAGIN 2013افضاس اص نشم
 3، 1تفىیه و تا اػتفاده اص ساتغه   آتی(، مادون لشمض نضدیه و لشمض

دس منغمه  BIو  SI ،NDSIمیضان ػه ؿاخق ؿوسی  ]10[ 2و  ]5[
 محاػثه گشدیذ. 2013موسد نظش تشای ػال 

 
(1)                                             SI=√BLUE*RED  

(2)                                         NDSI=(R-NIR)/(R+NIR)                                              

(3)                                              BI=√(R
2
+NIR

2
)                                           

 
(، 6ته تشتیة تانذ آتی ) NIRو  BLUE ،REDدس این سواتظ       

-ای مودیغ می( تلاویش ماهواسه5مض نضدیه )( و مادون لش4لشمض )

 تاؿنذ. 

و  2009، 2005، 2001های تشای ػال SIػپغ میضان ؿاخق      
تنذی اسائه ؿذه محاػثه و تشاػاع عثمه 1تا اػتفاده اص ساتغه  2013

میضان ؿوسی ػغحی خان دس ػه والع  ]8[توػظ مهتا و همىاسان 

( و ؿوسی صیاد 2/0-17/0(، ؿوسی متوػظ )<17/0ؿوسی وم )
تنذی تنذی و نمـه عثمهعثمه IDRISIافضاس ( دس محیظ نشم>2/0)

ؿذه ؿوسی خان تشای ػالهای مزووس تهیه گشدیذ. دس مشحله تؼذ تا 
 Image، تاتغERDAS IMAGIN 2013افضاس اػتفاده اص نشم

Difference (Change Detection)  تغییشات مىانی و صمانی ؿوسی
  اسصیاتی گشدیذ. 2013-2001مانی ی صخان دس تاصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایح و تحث
دس این پظوهؾ ػؼی ؿذ وضؼیت ونونی و تغییشات صمانی و مىانی 

ؿوسی ػغحی خان اػتان خشاػان سضوی تا اػتفاده اص تلاویش 
 13ی آماسی های ػندؾ اص دوسی عی یه دوسهای و تىنیهماهواسه

ی لشاس گیشد. دس این ساػتا ممذاس ػه ػاله موسد اسصیاتی و تشسػ
تا اػتفاده اص سواتظ روش ؿذه تشای  BIو  SI ،NDSIؿاخق ؿوسی 

 (.4و  3، 2محاػثه گشدیذ )ؿىل  2013ػالهای 
 

 
 2013 اػتان خشاػان سضوی ػال BIنمـه ؿاخق -2ؿىل 
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 2013 اػتان خشاػان سضوی ػال SIنمـه ؿاخق -3ؿىل 

 
 2013 اػتان خشاػان سضوی ػال NDSIنمـه ؿاخق -4ؿىل 

 
 0، 65/0تا  0ی ته تشتیة دامنه NDSIو  BI ،SIممذاس ؿاخق      
سا دس منغمه موسد مغالؼه ته خود اختلاف  08/0تا  -79/0و   3/0تا 

تا تفاوت انذوی  BIو  SIگشدد ؿاخق داد. همانگونه وه مـاهذه می
همانگونه وه  NDSIخق نتایح تمشیثا یىؼانی سا اسائه نمودنذ، اما ؿا

لثال اؿاسه ؿذ تیـتش تشای تفىیه مناعك تحت تاثیش ؿوسی وم 
 تاؿذ.مناػة می

تشای منغمه موسد مغالؼه  SIدس مشحله تؼذ میضان ؿاخق      
، 2001تنذی و نمـه نهایی ؿوسی خان تشای ػال محاػثه، عثمه

 (. 8و  7، 6، 5تهیه گشدیذ )ؿىل  2013و 2009، 2005

 

 
 2001 ػال SIتنذی ؿذه ؿاخق نمـه والع  -5ؿىل 

 

 
 2005 ػال SIتنذی ؿذه ؿاخق نمـه والع  -6ؿىل 

 
 2009 ػال SIتنذی ؿذه ؿاخق نمـه والع  -7ؿىل 
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 2013 ػال SIتنذی ؿذه ؿاخق نمـه والع  -8ؿىل 

 

تغییشات مشتوط ته مؼاحت منااعك تحات تااثیش ؿاوسی صیااد،           
ی ها عی دوسهو تغییشات این والع1داس ؿماسه متوػظ و وم دس نمو

 نـان داده ؿذه اػت. 2آماسی موسد تشسػی دس نموداس ؿماسه 

 

 
 های ؿوسی صیاد، متوػظ و ومدسكذ مناعك تحت تاثیش والع -1نموداس 

  

   

و  2001تنذی میضان ؿوسی خان دس ػال نتایح حاكل اص عثمه   

ـان داد وه دس ػال اتتذا و انتهای دوسه، 2013  28، 2001ی آماسی ن
دسكذ دس والع  9دسكذ اص ػغح اػتان دس والع ؿوسی صیاد، 

 2، 2013دسكذ دس والع ؿوسی وم و دس ػال  63ؿوسی متوػظ و 

دسكذ دس والع  18دسكذ اص ػغح اػتان دس والع ؿوسی صیاد، 
گشفت. نتایح  دسكذ دس والع ؿوسی وم لشاس 80ؿوسی متوػظ و 
 9دسكذی دس والع ؿوسی صیاد، افضایؾ  26حاوی اص واهؾ 

دسكذی سا دس والع ؿوسی وم  17دسكذی والع ؿوسی متوػظ و 

 دهذ.دس ػغح اػتان خشاػان سضوی نـان می
 
 
 

 
 

 
 

، 2001ی آماسی دوسه 4های ؿوسی دس سونذ تغییشات والع -2نموداس 

 2013و  2009، 2005

  

توان ی آماسی موسد تشسػی میتا تحلیل سونذ تغییشات دس دوسه      
ته تذسیح اص وػؼت مناعك  2013تا  2001ارػان داؿت وه اص ػال 

تحت تاثیش ؿوسی صیاد و متوػظ واػته و تش وػؼت مناعك تا ؿوسی 
 وم اضافه گشدیذه اػت.

ػغح خان تا نتایح حاكل اص تشسػی میضان تغییشات ؿوسی      
اسائه  10و  9دس ؿىل ؿماسه  Change Detectionاػتفاده اص تاتغ 

گشدیذه اػت. دامنه تغییشات ؿوسی دس منغمه موسد مغالؼه تین 

متغیش تود. مناعمی وه تا سنگ آتی و ناسندی تیشه دس  21/0تا  -22/0
هایی اص اػتان دهنذه تخؾانذ ته تشتیة نـاننمـه مـخق گشدیذه

ی آماسی موسد تشسػی دس آن میضان ؿوسی عی دوسه هؼتنذ وه
افضایؾ و واهؾ یافته اػت. تا توخه ته اینىه متوػظ تاسؽ ػالیانه 

میلیمتش توده  223، 2013میلیمتش و دس ػال  150، 2001دس ػال 
 2001یىی اص دالیل اكلی افضایؾ ؿوسی ػغح خان دس ػال 

توده اػت. دس ؿشایظ اللیمی و ولوع خـىؼالی ؿذیذ دس آن ػال 
انذ ته مناعمی وه تا سنگ ػثض و لشمض مـخق ؿذه 10ؿىل ؿماسه 

 ودسكذ واهؾ  10هایی هؼتنذوه تیؾ اص دهنذه تخؾتشتیة  نـان
ؿمال غشتی  انذ. افضایؾ ؿوسی دس تخؾافضایؾ ؿوسی داؿته

-هایی اص ؿهشػتان تشدػىن محؼوع میؿهشػتان ػثضواس و تخؾ

 تاؿذ.
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 نمـه تغییشات ؿوسی ػغحی خان اػتان خشاػان سضوی -9ؿىل 
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