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 چکیده

برای  و انفال الهی های غنیبا رویکرد حفظ هرچه بهتر این میراث که صورت پذیرفته استبه گونه ای ها تاالببررسی 

های محیطی، آمایش سرزمین و توسعه پایدار بسیار ریزیآگاهی از خصوصیات کمی و کیفی تغییرات در برنامه .آیندگان ما باشد

های ریزیجهت برنامه اطالعاتهای پوشش گیاهی یکی از ارکان مهم در تولید در حال حاضر استفاده از نقشه. ندا تحائز اهمی

ها و ، تغییرات سطح دریاچه تاالبگیاهیمایش تغییرات زمانی و مکانی پوشش. در این پژوهش جهت ناست خرد و کالن

)گندمان، های استان چهارمحال و بختیاری حوزه تاالب ها درتاالبها و شاخص دریاچه تغییرات مساحت حوزه تاالب

طی  8و  5 لندست یهامطالعات ماهوارهطریق  از چغاخور، علی آباد، سولقان و مطالعه محدوده شکارممنوع تاالب جغاخور(

های مصوب مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نقشه  ETMسنجنده با استفاده ازمیالدی  2013میالدی تا  1993های سال

ها و حفظ و حراست بهتر با های بعد در حوزه تاالبت جامع در سالیجهت مدیرت سازمان حفاظت محیط زیست این تغییرا

شاهد نوسانات کم و زیاد در میزان  یاریو بختهای استان چهار محال شود. در حوزه تاالببندی شده اعمال میمدیریت زمان

گیاهی ها و میزان پوششتاالبها با استفاده از سیستم سنجش از دور بوده که این تغییرات بر میزان آبگیری آبگیری تاالب

های استان چهارمحال و بختیاری همچون چون که تاالب تاثیرگذار می باشد؛ های دیگردست تاالبهای باالدست و پائینحوزه

های دیگر دارد که تاالبی اثر مستقیم بر سایر تاالب در هراند و تغییر تسبیح از شرق به سمت غرب گسترانیده شده یهادانه

به عنوان مثال با زدن سد بر  ؛اندهای زمانی و مکانی متفاوت هویدا نمودهای این تغییرات را در محدودهسی تصاویر ماهوارهبرر

هکتار  1135به میزان  1993هکتار در سال  1512جلوی خروجی آب تاالب چغاخور مساحت آبگیری این تاالب از مساحت 
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تغییر اکوسیستمی تاالب چغاخور اثر مستقیم بر حوزه آبخیز تاالب گندمان هکتار کاهش پیدا کرد و همین  2013در سال 

هکتار در  973به میزان  1993هکتار در سال  1088آبه تاالب گندمان مساحت تاالب گندمان با گستره گذاشت و با کاهش حق

های صورت گرفت ا توجه به بررسی. بهاستتاالبهای اراضی حاشیه کاهش پیدا کرده است که بیانگر تغییر کاربری 2013سال 

مورد های جامع مدیریتی برنامه در علمی و عملی بیان شود تا بتوان به صورتدر این مقاله سعی شده است این روند تغییرات 

 استفاده قرار گیرد.

  .، چهارمحال و بختیاریتاالب ،سنجش از دور کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه

 از استفاده :مانند هاآن فردهبمنحصر هایویژگی به توجه با ایماهواره تصاویر جمله از دور از سنجش هایداده از ستفادها

 تداوم به دستیابی برای تکراری هایپوشش دسترس،غیرقابل مناطق از یکپارچه و وسیع دید الکترومغناطیسی، مختلف هایطیف

 روز توجه سبب مختلف افزارهایسخت و افزارهانرم از استفاده امکان و هاداده اشکال تنوع و انتقال سرعت حاصل، مشکالت

 در مناسب ابزاری عنوان به دور از سنجش دمتعد کاربردهای از توانمی بنابراین است. شده پیشرفت حال در علم این به افزون

 استفاده طبیعی، بالیای و اکوسیستم زیست، محیط گیاهی، پوشش آبی، و خاکی منابع مدیریت و نظارت کنترل، ارزیابی، مشاهده،

 زیرکشت سطح و کشاورزی هایزمین بررسی دور، از سنجش علم مهم کاربردهای از کیی (.1392،همکاران و دالور) دنمو

 نیازهای به توجه با .نمود اعمال هاآن بر ایبهینه مدیریت و شناسایی را کشاورزی مستعد یهانیزم توانمی ابزار این با .است

 هاینسبت از شاخص این .گرددمی تهیه یآب یهاطیمح نقشه و گیاهیپوشش نقشه ،VINDVI هایشاخص از استفاده با و کشور

 سایه از متأثر منطقه یک سطح از انعکاسی طیف تغییرات شناخت مفید هایراه از یکی و آمده بدست حرارتی باندهای بین

 بستگی انتخابی روش .گرفت کار هب توانمی را هاآن از متعددی هاینسبت باندها، از متنوعی تعداد داشتن با گردد.می محسوب

 و پرپشت گیاهی پوشش تشخیص برای قرمز باند به قرمز مادون باند  نسبت :مثال برای دارد باند کاربرد و عارضه وصیاتخص به

 این از برخی .است پذیرامکان مختلف رنگی تترکیبا از استفاده ریاضی نظر از نحوه همین به .است استفاده قابل پشتکم

 بومزیست مدیریت تدوین برای برنامه نبهتری تکنیک این از استفاده و بوده ترمناسب گیاهیپوشش تفکیک برای هاترکیب

 باشد می سال چندین روند طی تاالبی هایمحیط آب شاخص و گیاهیپوشش شاخص یراتیتغ تعیین خصوص در هاتاالب

(2003 Benit,.) 

  

  

http://isa.ir/page/154/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87
http://isa.ir/find.php?item=2.99.312.fa
http://isa.ir/find.php?item=2.99.312.fa
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  هامواد و روش

 ENVIو  Arc GIS 10.2 یافزارهادر این تحقیق از نرم. استتحلیلی  -حقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفیت

های مصوب سازمان محدوده Shape File یهانقشه یهسرماها این تحقیق معرفی متغیرها و شاخص .است ستفاده شدها 5.1

تغییرات  .است علی آباد، سولقان و محدوده شکار ممنوع تاالب چغاخور گندمان، های چغاخور،محیط زیست در حوزه تاالب

 ر یک بازه زمانی یکساند 2017تا سال  یالدیم 1953های طی سال ،8 لندست و 5 های لندستها از ماهوارهحوزه تاالب

پس از تصحیح  ENVI 5.1 افزارهای دریافتی در نرمداده .دریافت شده است 2013 سپتامبر 20و  1993سپتامبر  20 یعنی

 سری یک با پردازش،پیش مرحله در و محاسبه شده است VIو شاخص   NDVIشاخص ،های الزمپردازشرادیومتریک و پیش

 مورد غیره و هندسی اتمسفری، رادیومتری، خطاهای ،(رقومی یا بصری پردازش گونه هر از قبل)م اهای خهداد یبر رو عملیات

 الزم. دارد زیادی اهمیت هاهماهوار هایداده در احتمالی موجود خطاهای تشخیص و شناسایی نابراینب. رفتندگمی توجه قرار

 روی تصحیحاتی قبالً اگر حتی. آید عمل به رادیومتری و هندسی نظر از هاآن مورد در دقیقی ررسیب هاهداد دریافت از است پس

 (.1387 همکاران، و پناه علوی) داشت آگاهی هادادهچنین  خطاهای از کامل طور به باید ؛باشد آمده عمل ها بهدادهاین 

 ستریخاک درجات روی بر تنها که اشندبتصحیحات می از دسته آن شامل هاپردازش رادیومتری تصحیحات خصوص در

موجود  خطاهای بعضی جبران در سعی (،پیکسل به صورت پیکسل به) مجزا صورت به هاآن مقادیر تغییر با فقط و شده اعمال

 نویز جوّی و یطشرا هندسی، دید ،ینور ده منظر، تغییرات قبال رادیومتریک در تصحیحات(. 1389 رضایی، و )فاطمی دارند

 اخذ زمان شرایط و هاسنجنده به خصوصیات ،شرایط این از کدام هر (.Anderson et al, 2006د )گیرن صورت باید سنجنده

 :اندشده تشریح زیر در که باشندمی حذف هایروش یا و تصحیحات شامل و بستگی دارند هاداده

 پوشش :جمله اراضی از پوشش تغییرات تحلیل و تجزیه برای عنوان معیارهایی به گسترده طور به گیاهیپوشش هایشاخص

 گیاهیپوشش ییراتتغ پایش برای هاشاخص پرکاربردترین از یکی NDVI. گیرندمی استفاده قرار مورد دیگر فاکتورهای و گیاهی

 (.1385 پناه، علوی( آیدمی دست به نزدیک قرمزِ مادون و قرمز باندهای گیرینسبت طریق از که ؛(Binh et al, 2005)ه بود

 

 

 

 در قرمز 4باند  مادون قرمز نزدیک و 5باند  و 5قرمز در لندست  3باند مادون قرمز نزدیک و  4باند از  ،این رابطه در

 گرنشان آن باالتر ارزش که دهدمی نمایش خوبی به را فتوسنتزی اعمال واکنش به ،NDVIشود. استفاده می 8لندست
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 بررسی تحت که ناحیه است این بر فرض شاخص این در .(1391 ،و همکاران رفیعی) است ترشاداب و ترمتراکم گیاهیپوشش

 تأثیر NDVI از حاصل روی نتایج بر خاك انواع ناهمسانی ؛نباشد صادق فرض این اگر بنابراین ؛است سانیکی خاك نوع دارای

 زمانی و مکانی گسترش درباره را اطالعاتی مطالعه امکان شاخص این. شد خواهد نادرستی حاصل نتایج و گذاشت خواهد

 خاك تخریب توسعه میزان و خوارانهجریان گیا گیاهی، توده زیست 2COبرای  گیاهی پوشش کیفیت گیاهی، پوشش اجتماعات

 و جهانی و متفاوت هایمقیاس در ساالنه خالص تولید کردن کمی برای تواندمی همچنین. سازدمی مهیا متنوع هایاکوسیستم در را

 سایر به نسبت کمتری NDVI معادل مقدار دارای ،آب د.گرفته شو کار به جهانی و یاقاره اییسهمقا در گیاهیتفکیک پوشش

 مقادیر تغییرات وسیله به توانندمی سیالب وقوع از بعد و قبل ؛اندشده آب از پوشیده که نواحی یننابرا. باست سطحی هایششپو

NDVI  (.1386، و همکارانالدین خواجه) شود داده تشخیص هاآن 

  

  نتایج

 زا بسیاری آن در مفید کارایی که است گیاهی پوشش هایترین شاخصکاربردی از یکی ، NDVIگیاهیپوشش شاخص

 که شده ثابت و است نوسان رد -1+ و 1 اعداد بین شاخص این عددی رزش. اشده است گزارش مختلف محققان توسط مطالعات

های خصلذا جهت بررسی شا؛ (Adamchuk, 2004)د گردمی افزوده گیاهیپوشش میزان بر ؛شود نزدیک +1 عدد به چه هر

NDVI و VI 8لندست  و 5لندست ماهواره  های الزم و محاسبات ضروری از دوپردازشو پیش های الزمپس از گرفتن داده 

ب تاال گندمان، تاالب )تاالب چغاخور، یاریو بختهای استان چهارمحال بر روی تصاویر تاالب 2017تا  1953های سالطی 

ها به شرح ذیل طی خروجی داده ENVI 5.1تاالب سولقان( و محدوده شکار ممنوع تاالب چغاخور با نرم افزار  آباد،علی

 .تصاویر بدست آمد و و جداولنمودارها 
 (گندمان ،سولقان ،علی آباد ،)چغاخور یهاتاالبگزارشی اجمالی از وضعیت کلی 
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  تاالب گندمان VIو  NDVIهای شاخص -1شکل 

= 8لندست   VIشاخص، 6/8=  5 لندست   VIشاخص، 68/0=  8 لندست   NDVIشاخص، 7/0=  5لندست   NDVIشاخص)
39/5) 

 
 

 
 تاالب چغاخور VIو  NDVIهای شاخص -2شکل 

=  8لندست   VI، شاخص0=  5ت لندس  VIشاخص ،-928/0=  8لندست   NDVI، شاخص-1=  5لندست   NDVI)شاخص
04/0) 
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 تاالب علی آباد VIو  NDVIهای شاخص -3شکل 

=  8لندست   VI، شاخص6=  5لندست   VI، شاخص0848/0=  8لندست   NDVI، شاخص71/0=  5لندست   NDVI)شاخص
18/1) 

 
 

 
 تاالب سولقان VIو  NDVIهای شاخص -4شکل 

=  8 لندست  VI، شاخص28/0=  5لندست   VI، شاخص375/0=  8لندست   NDVI، شاخص-5/0=  5لندست   NDVI)شاخص
2/2) 

 
 میالدی 2013 یتلغا 1993های طی سال وبختیاری های استان چهارمحالتاالب VIو  NDVIهای شاخص -1 جدول

 نوع ماهواره نوع تصحیح بررسیمحل  ردیف
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 VIشاخص  NDVIشاخص 

 8لندست  5لندست  8لندست  5لندست 

 0 01/1 0 0062/0 تصحیح نشده شکار ممنوع تاالب چغاخور 1
 93/1 0 31/0 69/0 تصحیح شده شکار ممنوع تاالب چغاخور 2
 04/0 0 -92/0 -1 تصحیح شده تاالب چغاخور 3
 39/5 6/8 68/0 7/0 تصحیح شده تاالب گندمان 4
 18/1 6 084/0 71/0 تصحیح شده آبادتاالب علی 5
 2/2 28/0 375/0 -5/0 تصحیح شده تاالب سولقان 6

 

 گیریبحث و نتیجه

غایت ل 1993ل طی آمار بدست آمده طی ساروند تغییرات منطقه شکار ممنوع تاالب چغاخور و دریاچه تاالب چغاخور 

شود که ممنوع تاالب چغاخور کم می شاخص پوشش گیاهی منطقه شکاردهد که می نشانساله  10طی یک دوره زمانی  2013

چغاخور  عث شده است مساحت تاالبهمین امر با .باشداحداث سد چغاخور بر روی خروجی تاالب چغاخور تواند ناشی از می

اما در  ؛ضافه شوداو بر مساحت دریاچه فته و اراضی کشاورزی حاشیه تاالب به زیر آب ر هشد کمبا توجه به حجم آبگیری 

 که با توجه به فصلشود دیده میکاهش جزئی سطح آب  ؛که آبگیری تاالب است ییسطح دریاچه تاالب چغاخور آنجا

گیاهی وششپتیجه آن در نکه  استاند و آغاز جریانات درون آبزی تاالب اه که گیاهان آبزی به رشد حداکثری رسیدهشهریورم

 .است و این ناشی از رشد گیاهان آبزی است در سطح دریاچه اضافه شده

 بی بر رویآات شدید نوسان ،آبه تاالب گندمان از تاالب چغاخورو ندادن حقاحداث سد چغاخور بر روی تاالب چغاخور با 

گیاهی ب کم شده و به تبع آن پوششآب تاالدهد که نیز نشان می ،1اطالعات بدست آمده و جدول شود. دیده میتاالب گندمان 

 ووده بموضوع  ساالنه بیانگر تائید این یهاسوزیآتشود. رو تاالب گندمان به سمت خشک شدن پیش مینیز کاهش یافته 

  .استهکتار  833هکتار به  1088کاهش مساحت تاالب از دهنده شاننمساحت بدست 

خشک شدن سطح و گیاهی چشمگیر پوششکاهش  یدهندهنشانهکتار  5/283آباد با مساحت تاالب علیدر روند تغییرات 

 آباد اراضی حاشیهلیوم خاك و تفسیر میدانی تاالب عخاطر بافت چرنوزه سوی دیگر ب از. استتاالب و کاهش آبگیری تاالب 

 آن نیز کم شده است.   VIشاخص ،قانونی اراضی کشاورزی حاشیهغیرتاالب ضمن خشک شدن و تصرفات 

تواند ناشی از . این امر میاست زیاد شده  VIهم شاخص و  NDVIاخصدهد که شنشان میسولقان در تاالب روند تغییرات 

گیاهی و تغییر اکوسیستم افزایش پوششباشد که باعث  هکتاری 13/95روی خروجی تاالب سولقان بر گستره  احداث سد بر

 سالمت و گیاهی پوشش یدرباره دانش و آگاهی کسب امروزه پایان باید بیان نمود در .شده استین محیط در امنطقه با آبگیری 
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 در سزایی به نقش ورزیخاك و کشت هایسیستم اعمال که ییآنجا از. کندمی ایفا هاخاك مدیریت در را مهمی نقش آن

 طرفی از ؛دارند زیرزمینی و سطحی هایآب و هاخاك تخریب و کیفیت ، کاهش2CO افزایش :چون محیطی زیست هایآلودگی

 خاك و آب زراعی، های صحیحمدیریت اعمال با مستقیم ارتباط در منطقه هر در مرتعی و کشاورزی هایزمین در گیاهی پوشش

 ارائه را شده اعمال هایمدیریت و برداریچگونگی بهره از دقیقی اطالعات خصوص این در ایماهواره تصاویر از استفاده .است

 گیاهی، پوشش درصد محاسبه منظور به که باشندمی محاسبات باندی هاینمونه پرکاربردترین از گیاهی هایشاخص .دهدمی

 طی در گیاهی که هایپوشش .روندمی کاره ب مختلف هایدوران منطقه طی یک سبزینگی وضعیت و گیاهی پوشش انواع بررسی

 و دام بین تعادل ،انسان بدون دخالت درگذشته ؛اندنموده پیدا تکامل زنده موجودات خاکی، اقلیمی، عوامل تأثیر تحت دراز سالیان

 اثرات بیش و کم و نهاده افزایش به رو نیز یتجمع یازن ،جمعیت افزایش با تدریج به ولی، گردیده منابع گیاهی حفظ موجب مرتع

 یبو تخر شده گیاه و دام بین تعادل خوردن هم به بوده، باعث نامعقول هادخالت که جاهایی در و گذارده منفی برجای و مثبت

 بررسی مناطق، این اراضی کاربری شدید تغییر و شهرنشینی فزاینده رشد به توجه با .است شده سبب را خاك و گیاهی جوامع

 از که طوریه ب است مناطق این بر صحیح مدیریتی اعمال در مهم راهکارهای از شهری مناطق در گیاهی پوشش زمانی تغییرات

 هایپوشش که رود پیش سمتی به شهری مرزهای توسعه و شود جلوگیری هاآن کاربری تغییر و شهری گیاهیپوشش تخریب

 کار این انجام جهت دور از سنجش استفاده از مناطق، گونه این وسعت به توجه با همچنین .واقع نشوند تخریب مورد گیاهی

 و گیاهی پوشش فراوانی افزایش معنی به  NDVIافزایششود.  خاص توجه آن به بایستی که است اجتناب ناپذیر ضرورتی

 ساخت و لخت، خاك باز، فضای آب،) رتمتنوع هایمعرف پدیده  NDVIکاهش اما ؛است زمین پوشش شدن یکدست و ترهمگن

  LST-NDVIهمبستگی ،)زمین پوشش شدن تریکدست NDVI) افزایش با .است سرزمین موزاییک شدن ترناهمگن ( وو ساز

 (. 1393 )مرتضی توکلی و همکاران، شودمی ترقوی نیز

ز در ت دست ساشود که تغییراهای بدست آمده از طریق سنجش از دور مشخص میبه اطالعات و داده با توجهپایان  در

 هابتاالدست  یینپاگیاهی حوزه باالدست و ه اثرات چشمگیری بر تغییرات پوششچ هاتاالب یبر روطبیعت و احداث سد 

 .های طبیعی خواهد زدجان عرصهای بر پیکر بیگذارد و نبود مدیریت صحیح و علم درست چه تیشهمی
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Abstract 

Knowledge of the quantitative and qualitative characteristics of changes in environmental planning, land 

use planning and sustainable development is very important. At present, the use of vegetation maps is one of 

the important pillars in producing information for micro and macro planning. In this study, to show the time 

and location changes of vegetation, changes in the lake levels and changes in the area of wetlands and lake 

index in the area of Chaharmahal and Bakhtiari province wetlands (Gandman, Choghakhor, Ali Abad, 

Sulaghan and studying the range of predation in Jaghakhoor wetland) From the Landsat 5 and 8 satellite 

studies from 1993 to 2013, the ETM sensor is being reviewed and, using the EPA-approved maps, these 

changes will be integrated in the next years in the field of wetlands and improved conservation and 

management with management. Scheduled applies. 

In the area of wetlands in the province of Chaharmahal and Bakhtiari, we see small fluctuations in the rate 

of waterlogging of wetlands using a remote sensing system. These changes are related to the rate of 

waterlogging of wetlands and vegetation cover in upstream and downstream areas of other wetlands because 

the lagoons in Chaharmahal province And Bakhtiari are expanded from east to west on roses, and change in 

each wetland has a direct impact on other wetlands. Satellite images of these variations have been known in 

different time and space ranges, for example by pulling a barrier to the front Choghakhor Lagoon Water 

Outlet The wetland of 1512 hectares in 1993 decreased by 1135 hectares in 2013, and this change in 
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ecosystem of Chaghakhor wetland directly affected the watershed of Gandman Lagoon. By decreasing the 

right of Gandoman wetland, the area of Gandman wetland with a range of 1088 ha per year 1993 has 

decreased by 973 hectares in 2013, indicating land use change in the margin of wetlands. According to the 

studies, this paper attempts to express this trend of scientific and practical changes so that comprehensive 

management plans in the area of wetlands can be made with the approach of better preservation of these rich 

heritages and divine anfals for our future. 

Key words: Remote Sensing, Wetland, Chaharmahal and Bakhtiari.  


