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چکیده
دریاچه ارومیه یکی از مهمترین پهنههای آبی داخلی ایران استتت که در دو دهه اخیر میزان مستتاحت
سطحی و همچنین سطح تراز آن نوسانات زیادی داشته است .در این تحقیق مساحت سطحی دریاچه ارومیه طی
ستتالهای  5931تا  5931شتتمس تی بهصتتورت ماهیانه و با استتتفاده از تصتتاویر ماهواره لندستتت  8و الگوریتمهای
پردازش تصاویر ماهوارهای تخمین زده شده است .جهت محاسبه مساحت سطحی دریاچه برای سالهای 5931
تا  ،5931الگوریتم مرکب از باند قرمز با مادونقرمز نزدیک (شتتاخ

 )NDVIدر شتتناستتایی و محاستتبه مستتاحت

محدوده آبی دریاچه ارومیه مورد استتتفاده قرار فر.ت .در ادامه ،الگوریتم پیشتتنهادی بر روی تصتتاویر ستتنجنده
مادیس نیز پیادهسازی شد .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که الگوریتم موردنظر برای تصاویر سنجنده مادیس
نیز از دقت قابل قبولی برخوردار ا ست .همچنین سطح دریاچه ارومیه بد ست آمده از مطالعه حا ضر با اطالعات
سطح دریاچه ،استخراج شده از روابط بسیمتری موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو مقای سه فردیده ا ست .مساحت
بد ست آمده ن سبت به ارقام سطح ب سیمتری سال  5931دارای تخمین د ست باال و ن سبت به ارقام سطح ب سیمتری
سال  5931داری تخمین دست پایین میباشد.

کلید واژهها :دریاچه ارومیه ،مستتاحت ستتطحی ،ماهواره لندستتت  ،8الگوریتمهای شتتناستتایی آب و رطوبت،
سنجنده مادیس.

 -5مقدمه
درياچهی اروميه در شمممما غربي ايران ،يكي از بزرگترين درياچههای دائمي فوقشمممور در ن ان و بزرگترين
درياچه از اين نوع در خاورميانه اسممتح ادار ر سممری درياچه در دوران پردبي در ادود  5۶33ريلومترمربع ارزيابيشممده
اسممت باايناا  ،از سمما  ۶445ميالدی وسممعت درياچه راهش داشممته و مرابا ا العات بهدسممتدمده از تحليل دادههای
ماهوارهی لندست ،در اوت سا  13۶۶ميالدی به  1055ريلومترمربع رسيده است ][1ح

مديريت نامع اوضمممههای دبخيز درگرو دانش عميا از ا العاتپايه اوضمممه و ازنمله سمممری روزانه و د يا
پيكرههای دبي اوضه ميباشدح تعيين سری پيكرههای دبي به روشهای گوناگون نظير روش نقشهبرداری زميني ،بردورد از
ريا بررسي روابط بسيمتری ،استفاده از فنهای سنجشازدور و ححح صورت ميپذيرد در بين فنهای فوق روش استفاده از
تصمماوير ماهوارهای به دليل پوشممش وسمميع مكاني ،درت تفكيال باز ،هزينه رر ،درشمميو زماني غني تصمماوير ماهوارهای و
س ولت روشهای تعيين مساات راربرد فراواني در مرالعات هيدرولوژيكي و منابع دب داشته استح
يكي از روشهای مورد ا ستفاده در سنجش از دور برای شنا سايي پديدهها ا ستفاده از شاخصهای يفي ا ستح
مرالعات و تحقيقات ب سياری در گذ شته صورت گرفته ره پ نه دبي از ساير پديدهها تفكيال و ندا سازی گرديده ا ستح
شمماخص  NDWI۶ره از دن به عنوان شمماخص دب نيز ياد ميشممود ،برای اولين بار توسممط گائو در سمما  ۶445ميالدی ارائه
شدح اين شاخص (رابره  )۶از ساختار رياضياتي نرما سازی شده و ترريب دو باند مادون رمز نزديال و مادون رمز مياني
شكل گرفته است][2حح
𝜌0.86 − 𝜌1.24
𝜌0.86 + 𝜌1.24

()۶

= 𝑁𝐷𝑊𝐼0.86&1.24

بعدها شاخص مبتني بر رابره ( )۶در سا  1335تو سط دني سون و همكاران برای برر سي شاخص هايي مربوط به
ميزان ر وبت گياه 1نيزمورد ا ستفاده رار گرفت][3ح مال فيترز ( )۶445در مرالعه ديگری در ارتباط با تفكيال و ت شخيص
پ نههای دبي NDWI ،را به صممورت رابره ( )1ارائه نمود ره ترريبي از باندهای سممبز و مادون رمز نزديال ميباشممد][4ح تا
رنون از اين شاخص توسط محققين مختلف در زمينههای بررسي مقدار ر وبت گياه ،شناسايي تازبها ،شناسايي تغييرات
زيست محيري ،نداسازی پديدههای مختلف از يكديگر در تصاوير ماهوارهای ،استخراج پ نههای دبي و مرالعات ارزيابي
مانددبي استفاده شده استح

𝑅𝐼𝑁𝜌 𝜌𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 −
= 𝐼𝑊𝐷𝑁
𝑅𝐼𝑁𝜌 𝜌𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 +
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در سا  1330ميالدی چن و همكاران در مرالعهای مربوط به برر سي محتوای ر وبت گياه ،شاخص نديدی را
ارائه نمودند ره ترريبي از باندهای مادون رمز نزديال و مادون رمز و موج روتاه است(رابره [5] )0ح از اين شاخص تا
رنون در مرالعات مربوط به بررسمممي محتوای ر وبت گياه در منا ا خشمممال ،پايش چرخه فنولوژيكي گياه ،ت يه نقشمممه
راربری اراضي ،مدلسازی ا ليمي و استخراج پ نههای دبي استفاده شده است][6ح

()0

𝑅𝐼𝑊𝑆𝜌 𝜌𝑁𝐼𝑅 −
=
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𝑅𝐼𝑊𝑆𝑁𝐷𝑊𝐼𝑁𝐼𝑅,

در سا  1335ميالدی نيز ژو با رمي تغيير ن سبت به الگوريترهای پي شين باند مادون رمز مياني را نايگزين باند
مادون رمز نزديال در رابره  1نموده و رابره ( )3را ارئه داد][7ح شاخص ت صحيی شده  NDWIره تو سط ژو ارائه شد در
مرالعات گوناگون تن ا در زمينه شناسايي و استخراج پ نههای دبي استفاده شده است ][8ح
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عموم الگوريترهايي ره در اين بخش به دنها اشممماره شمممد ،از سممماختار نرما سمممازی برخوردار بوده و همچنين
ترريبي از باندهای مرئي و مادون رمز بازتابي هسممتندح در مرالعه ديگری ره توسممط ولف در سمما  13۶1ميالدی صممورت
Normalized Difference Water Index

۶

)Live fuel moisture (LFM

1

گرفته اسممت (رابره  ،)5از باندهای دبي و مادون رمز نزديال سممنجنده  WorldView-2 multispectral imagerبه منظور
شناسايي خط ساال استفاده شده است] [9ح

()5

𝜌𝐶𝑜𝑎𝑠𝑡𝑎𝑙 − 𝜌𝑁𝐼𝑅2
= 𝐼𝑊𝐷𝑁
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لذا با تونه به مزايای روش سنجشازدور و اهميت تعيين سری درياچهها ،مرالعه ااضر به بررسي سروح درياچه
اروميه ي سا های  ۶041تا  ،۶045با ا ستفاده از ت صاوير ماهواره لند ست  8و روشهای مبتني به فندوری سنجش از دور
ميپردازدح اهداف اصلي به ور خالصه شامل موارد ذيل ميباشد:


بردورد مسمماات سممرحي درياچه اروميه ي سممال ای  ۶041تا  ۶045شمممسممي برور ماهيانه با اسممتفاده از تصمماوير
ماهواره لندست  8و سنجنده MODIS



بررسي د ت نتايج سری ااصل از تصاوير سنجنده  MODISدر مقايسه با نتايج Landsat



مقايسه نتايج سری درياچه در مرالعه ااضر با نتايج بسيمتری انجامشده توسط موسسه تحقيقات دب وزارت نيرو

 -1مواد و روشها
-5-1فردآوری و آمادهسازی تصاویر
 ماهواره لندست
با تونه به اينكه بازه زماني موردنظر برای ارزيابي تغييرات م ساات سرحي درياچه اروميه برای سا های ،13۶0
 13۶3و  13۶5ميالدی ا ست ،لذا از ت صاوير ماهواره لند ست  8برای محا سبه م ساات سرحي در اين رابره ا ستفاده گرديدح
ززم به ذرر است ره برای تخمين ماهانه مساات سرحي درياچه اروميه بايستي از تصاوير بدون ابر استفاده نمودح با تونه به
موارد مذرور از هرماه تن ا يال تصمموير انتخاب گرديد ره فا د ابر در محدوده درياچه باشممندح سمماير تصمماويری ره بهنوعي
دربردارنده ابر بودند و بر روی د ت و صحت نتايج اثر داشتند ،اذفشده و در فرايند محاسبه مورداستفاده رار نگرفتندح
بهمنظور ا خذ داده های ماهواره ل ندسممممت از وبسمممما يت سمممماز مان زمينشممم ناسمممي ا يازتمت حده دمري كا

0

( )www.Earthexplorer.usgs.govا ستفاده گرديدح همانگونه ره پيشتر نيز به دن ا شاره شد ت صاويری در اين رابره اخذ
شدند ره فا د ونود ابر با شند تا بتوان از دنها برای بردورد م ساات سرحي با د ت باز ا ستفاده نمودح در مجموع به تعداد
 03تصوير در فاصله زماني سا های  ۶041تا  ۶045اخذ گرديدح
 سنجنده مادیس
در اين مرالعه از تصاوير سنجنده ماديس نيز استفاده شده و نتايج برای سنجنده ماديس نيز موردبررسي و ارزيابي
رار گرفتح برای دنكه بتوان به صورت مقايسهای محاسبه مساات سرحي درياچه اروميه را بين ماهواره لندست و سنجنده
ماديس مقايسممه نمود ،بايسممتي تصمماوير هرزمان مورداسممتفاده رار بگيرند ،بهگونهای ره از رمترين تأخير زماني نسممبت به
يكديگر برخوردار باشمممندح برای اخذ دادههای سمممنجنده ماديس نيز از وبسمممايت www.reverb.echo.nasa.gov
استفاده و تصاوير در  8تاريخ متناظر اخذ گرديدح
 دادههای تراز دریاچه ارومیه
دادههای تراز ارتفاعي درياچه اروميه و روابط بسمميمتری موسممسممه تحقيقات دب وزارت نيرو مربوط به سمما های
 ۶041و  ۶043از سمممتاد اايای درياچه اروميه اخذ گرديدح معتبرترين نقشمممه بسممميمتری ره تارنون از بسمممتر درياچه اروميه
USGS

0

ا ستخراج گرديده ،تو سط مو س سه تحقيقات دب وزارت نيرو ت يه شده ا ستح اين مو س سه ابتدا با عمليات زميني در چ ار
مسير ا دام به ترازيابي رف درياچه نموده ،سپس با بر راری رابره رگرسيوني بين باندهای سنجنده لندست با داده های عما
ا دام به توليد نقشه بسيمتری درياچه نموده استح
 -1-1روش کار
 انتخاب باندها
با تونه به اينكه افزايش و راهش بازتاب امواج در باند های رمز و مادون رمز نزديال برای پديده های دب و
شممورهزار عكس يكديگر اسممت ،بر همين اسمما

ميتوان از تفاوت ايجادشممده بهمنظور شممناسممايي هرچه ب تر پ نه دبي و

نداسازی دن از شورهزار مر وب استفاده نمودح بر همين اسا

انتخاب باندهای رمز و مادون رمز نزديال بهعنوان ب ترين

باندها برای اين راربرد بخ صوص در نظر گرفته شدندح باونوددنكه ا ستفاده از ساير باندهای مرئي مانند باندهای سبز و دبي
نيز از خرونيهايي م شابه با باند رمز برخوردار ه ستند ،اما درعيناا از ميزان بازتاب رمتری در محدوده شورهزار ن سبت
به باند رمز برخوردارميباشدح بنابراين استفاده از باندهای رمز نسبت به ساير باندهای مرئي ترنيی داده شد و به اين ترتيب
در اين مرالعه از شاخص  NDVIبرای استخراج پ نههای دبي استفاده شدح
 استخراج مساحت سطحی
پسازاينكه شاخص يفي پيشن ادی بر روی تصاوير ماهوارهای پيادهسازی شد ،با استفاده از اد دستانه تعيينشده
(اعداد روچالتر از صفر) ميتوان ن سبت به ا ستخراج محدوده دبي از ت صوير ا دام نمودح ت صاوير موردا ستفاده از ماهواره
لند ست با توان تفكيال مكاني  03متر ا ستح با ا ستفاده از روشهای ساده بقهبندی مانند روش  Density Sliceو يا روش
تصميرگيری درختي 3ميتوان نسبت به نداسازی پوشش دب از تصوير ا دام و سپس رال

دب تعيين شده را به يال زيه

ورتوری تبديل نموده و درن ايت نسبت به محاسبه ميزان مساات دب درياچه اروميه بهصورت ماهيانه ا دام رردح
 ارزیابی قابلیت سنجنده مادیس برای محاسبه مساحت سطحی
همانگونه ره پيشتر در ارتباط با ابليتهای سممنجنده ماديس صممحبت شممد ،اين سممنجنده از توان تفكيال زماني
روزانه برخوردار استح بهعبارتديگر عالوه بر توان تفكيال يفي ازلحاظ توان تفكيال زماني نيز نسبت به ماهواره لندست
 ۶5( 8روزه) در وضممعيت بسمميار ب تری رار داردح بر همين اسمما

درصممورتيره بتوان از روش ذررشممده برای اسممتخراج

مساات سرحي درياچه اروميه برای سنجنده ماديس با توان تفكيال زماني بازتر استفاده نمود ،اين امكان فراهر خواهد شد
ره بتوان تغييرات مساات سرحي درياچه را در فواصل زماني روتاهتر پايش نمودح همچنين با استفاده از اين روش ميتوان
اثر برخي از فرايندهای روتاهمدت بر پديده هدف را در تصاوير ماهوارهای ب تر مورد ارزيابي راردادح
برای دنكه بتوان ابليت و توانايي سنجنده ماديس را با استفاده از الگوريتر پيشن ادی موردبررسي رارداد ،ززم
ا ست تا از ت صاويری ا ستفاده شود ره ازلحاظ زماني به ت صاوير ماهواره لند ست بي شترين نزديكي و انرباق را دا شته با شندح
باايناا ابری بودن دسمان در برخي از تاريخها بهعنوان يال محدوديت م ر در ارتباط با اخذ ا العات محسوب مي شودح
الگوريتر ا ستفاده شده ن ت ا ستخراج پ نه دبي از ت صاوير  MODISبا الگوريتر ا ستفاده شده برای لند ست يك سان بوده
استح

Decision Tree

3

 محاسبه مساحت با استفاده از روابط بسیمتری
در اين مراله با اسممتفاده از دادههای تراز درياچه اروميه و روابط بسمميمتری موسممسممه تحقيقات دب وزارت نيرو
مساات درياچه بر اسا

روابط بسيمتری سا های  ۶041و  ۶043تخمين و در ادامه با نتايج مرالعه ااضر مقايسه گرديدح

 -9نتایج
شكل  ۶تغييرات ماهيانه مساات سرحي درياچه اروميه نسبت به مساات ادار ری برای سا های  13۶3و 13۶5
ميالدی بدست دمده توسط ماهواره لندست  8را نشان ميدهدح بر اسا

اين شكل سمت ننوبي درياچه بواسره عما رمتر

خررپذيری بيشتری برای خشكيدگي داشته و در ماههای دگوست و سپتامبر ،سمتي از درياچه محو گرديده استح

شکل  -5مساحت سطحی پیکره آبی دریاچه ارومیه

 نتایج بدست آمده از سنجنده مادیس
نتايج بهدسممتدمده از سممنجنده ماديس ( 5ماه از سمما  13۶3ميالدی و  0ماه از سمما  )13۶5در بردورد مسمماات
سرحي با مسااتهای محاسبه گرديده از ماهواره لندست  8در شكل 1مقايسه گرديده استح

شکل  -1رابطه رفرسیون خطی مساحت بهدستآمده از ماهواره لندست و مادیس (برحسب )km2

تونه به شيب و عرض از مبدا خط رگرسيون ميتواند نشان دهد ره دادههای سری ااصل از لندست و ماديس تا
چه اندازهای ت شابه دارندح شيب  3/8رابره ن سبي بين مقادير سری درياچه اا صل از دو ت صوير را ن شان ميدهد و عرض از
مبدا بد ست دمده نيز ن شانگر دن ا ست ره مقادير ماديس دارای تقدمي  000ريلومتر مربعي ن سبت به مقادير لند ست ه ستندح
ضممريب تعيين بهدسممتدمده ) (R2در ارتباط با مقادير بهدسممتدمده از ماههای متناظر سممنجنده ماديس و ماهواره لندسممت
( )3/88ن شاندهنده دن ا ست ره نتايج سری اا صل از دو سنجنده از همب ستگي منا سبي برخوردار ا ستح ميزان شاخص
خرای  RMSEا ستاندارد شده 5مقادير سری اا صل از ماديس در مقاي سه با مقادير لند ست محا سبه گرديد ره مقدار 3/1
بدسممت دمدح بنابراين با مشمماهدات فوق ،خرای مقادير ماديس نسممبت به لندسممت از د ت ابل بولي برخوردار اسممتح بر
همين اسا

با تونه به اينكه سنجنده ماديس از توان تفكيال زماني بسيار بازتری برخوردار است ،لذا ميتوان با استفاده از

دن مساات سرحي درياچه را در فواصل زماني روتاهتری موردمرالعه و بررسي راردادح

)Root Mean Squared Standard deviation ratio (RSR

5

 اعتبار سنجی نتایج مساحت سطحی بدست آمده از ماهواره لندست
مقاي سه م سااتهای محا سبه شده با ا ستفاده از ت صاوير ماهواره لند ست  8با م سااتهای بهد ستدمده از روابط
ب سيمتری سا های ۶041و  ۶043مربوط به مو س سه تحقيقات دب وزارت نيرو ،ن شاندهنده همب ستگي منا سبي بين دادههای
مذرور است (شكل 0و) 3ح رابره خري بر رار شده بين مسااتهای محاسبه شده در مرالعه ااضر با مقادير متناظر از روابط
بسيمتری سا های  ۶041و  ۶043به ترتيب دارای ضريب تعيين( )R2معاد  3/83و  3/88ميباشندح
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شکل  -9مقایسه نتایج بهدستآمده توسط این مطالعه و رابطه بسیمتری سال  5931موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

شکل  -1مقایسه نتایج بهدستآمده در این مطالعه و رابطه بسیمتری سال  5931موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

نتايج مقايسه مسااتهای درياچه در مرالعه ااضر با مسااتهای مبتني بر روابط بسيمتری نشان ميدهد ره علي
رغر ترريب توام روشهای سممنجش از دوری و برداشممتهای متعدد زميني در روش بسمميمتری ،دادههای سممری درياچه در
مرالعه اا ضر ،ضمن سادگي و سرعت روش محا سبه ،با تقريب ن سبتا خوبي م ساات درياچه را بردورد ميرندح شكل 5
روند تغييرات سری درياچه را بر اسا

سه روش مورد بحث نشان ميدهدح بررسي نتايج نشان ميدهد ره رابره سا  41در

ار ر تاريخها ،مقادير سری را بسيار رمتر از نتايج رابره  ۶043و نتايج مرالعه ااضر بردورد نموده استح
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مساات با فرمو بسيمتری سا ( 43موسسه تحقيقات دب وزارت نيرو)
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شکل  -1مقایسه روند محاسبات انجام شده توسط این مطالعه و روند بهدستآمده از روابط بسیمتری سالهای
 5931و  5931موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

 دالیل احتمالی اختالف بین سطح دریاچه در مطالعه حاضر با مقادیر متناظر سطح بسیمتری
به دزيل زير پيشبيني مي شود ره فناوری سنجش از دور و دادههای ماهوارهای ا العات نسبتا صحيیتری را در
ارتباط با تغييرات مساات سرحي ارائه ميدهند:
در نتايج موسمممسمممه ،دادههای زميني تراز تن ا در يال يا چند زمان مشمممخص و ثابت برداشمممت ميشممموند و رابره
همب ستگي دن ا با نتايج سری اا صل از ت صاوير ماهوارهای بد ست دمده و سپس رابره فوق در رليه تاريخهای دتي و بدون
لحاظ نمودن شممرايط خاص مرتبط با هر تاريخ اسممتفاده ميگردد ،بنابراين از لحاظ زماني نميتوانند پويايي راربرد تصمماوير
ماهوارهای بهروز را داشته باشندح
ازلحاظ مكاني ،دادههای زميني استخراجشده به صورت گسسته و پرارنده هستند و نميتوان از تمامي سمتهای
درياچه (با تونه به و سعت دن) به صورت نزئي در ارتباط باونود يا عدم ونود دب نمونهبرداری نمودح باايناا ت صاوير
ماهوارهای بهخوبي تمام وسممعت درياچه را پوشممش ميدهند و ميتوان بر تمامي پيكره سممرحي درياچه ااا ه داشممته و در
ارتباط باونود و عدم ونود دب ضاوت نمودح در اقيقت در فرايند تخمين سری از تصاوير ماهوارهای ،از روشهای مبتني
بر درونيابي و واعد خودهمبستگي مكاني برای رسيدن به مقادير مج و با استفاده از مقادير معلوم استفاده نميگرددح
در تصممماوير ماهوارهای ميتوان اثر فرايندهای زيسمممتمحيري ابل پيشبيني و غير ابلپيشبيني مانند بارش را بر
روی پديده موردمرالعه موردبررسممي راردادح اين در االي اسممت ره درروش اسممتفاده از دادههای زميني تن ا در يالزمان
وااد نمونهها برداشممتشممده و دنچه ره در دينده ممكن اسممت اتفاق بيفتد از روی روابط و فرمو های اسممتخراج شممده از
دادههای مونود پيشبيني ميشودح

 جمعبندی و نتیجهفیری-1
8 در اين مرالعه د شكار سازی تغييرات م ساات سرحي درياچه اروميه با ا ستفاده از ت صاوير ماهوارهای لند ست
 در تصاوير ماهوارهایNDVI  شمسي صورت گرفته و نتايج ااري از دن است ره استفاده از۶045  تا۶041 برای سا های
از ابليت نسبتا بازيي در ارتباط با نداسازی و استخراج پ نه دبي درياچه برخوردار استح
 به منظور استخراچ پ نه دبي از دادههای سنجنده ماديس نيز بهراربرده شد و نتايج مناسب و ابلNDVI شاخص
،بولي در اين رابره اسمممتخراج گرديدح با تونه به اينكه سمممنجنده ماديس از توان تفكيال زماني بازتری برخوردار اسمممت
ميتوان از دن برای پايش تغييرات م ساات سرحي درياچه اروميه به صورت روزانه ا دام نموده و اثر تغييرات هوا شنا سي و
ا ليمي بر روی ميزان دب درياچه را در فواصل زماني روتاهتری مورد ارزيابي راردادح
نتايج بهدسممتدمده از مقايسممه مقادير سممری درياچه محاسممبه شممده توسممط مرالعه ااضممر با مقادير متناظر سممری
بسيمتری وزارت نيرو نشاندهنده همبستگي نسبتا باز بين دنها ميباشدح هر چند روند تغييرات مساات در مرالعه اا ضر با
روند تغييرات م ساات در روش ب سيمتری و تغييرات تراز درياچه ب سيار شبيه ا ست اما اين م ساات ن سبت به ار ام سری
 داری تخمين دست پايين ميباشدح۶043  دارای تخمين دست باز و نسبت به ار ام سری بسيمتری سا۶041 بسيمتری سا
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