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 با موالب زیمنتخب حوزه آبخ یهاتاالب یآب کرهیپ میترم بربررسی اثر سیالب 

 یها تاالب و بلمک یگور تاالب: یمورد مطالعه ،دور ازاز سنجش  استفاده

 دختر پل گانه سه
 

 5یوسفی نیحسو  4یزیعز زهرا، 3اول صف یعالم امیپ ،2*زرکش رخواهیخ رمسعودیم ،1یمیکر پرستو
 یزداریآبخ و خاک حفاظت پژوهشکده اریدانش 3 ،مطالعات آب و خاک-یيایاطالعات جغراف ستمیکارشناس ارشد سنجش از دور و و س 4

و  يشناس نیسازمان زم ،یيایاطالعات جغراف ستمیکارشناس ارشد سنجش از دور و س 3، یکشاورز جیترو و آموزش و قاتیتحق سازمان

واحد علوم و  ،يدانشگاه آزاد اسالم ست،یز طیو مح يعی، دانشکده منابع طبGISگروه سنجش از دور و  اریاستاد 1، کشور ياکتشافات معدن

 دانشگاه تهران ن،یعلوم و فنون نو هدانشکد ست،یز  طینو و مح یها یگروه انرژ ار،یدانش 7و  تهران قات،یتحق
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 چکیده

خصوص پدیده سیل نقش بسزایي  هاستفاده از سنجش از دور در شناسایي و ارزیابي بالیای طبیعي ب ،در دهه اخیر

 Changeتوان به الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در آشکارسازی تغییرات ) ها ميتکنیکداشته است. از جمله این 

Detection آشکارسازی اثرات سیل بر تاالب گوری بلمک ها در روشبررسي قابلیت این  ،. هدف این تحقیقکرد( اشاره

دختر واقع در استان  حوزه آبخیز موالب و خروجي حوزه آبخیز پل شماليدختر در قسمت  گانه پل های سه و تاالب

منظور، نقشه کاربری اراضي منطقه با  بدینهای مهیبي مواجه شدند.  با سیالب 4331لرستان است که در فروردین سال 

تصویری ماهواره  هایدادهگیری از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و استفاده از بهرهبندی نظارت شده و  اعمال طبقه

شاخصها با استفاده از نقشهسنجي  صحتمیالدی تهیه شد.  3443و  3445، 3447، 3443های  در سال 1لندست 

ترتیب برای  بهکه ضریب کاپا  طوری ههای تهیه شده است. بنقشهو دقت کلي، نشانگر دقت باالی  آماری کاپا-های ریاضي

 33/34و  44/11، 74/13، 43/34و دقت کلي  15/4و  13/4، 11/4، 15/4های مورد مطالعه برابر با  های سالنقشه

ها شد. نتایج نشان تاالبآبي   سازی تغییرات رخ داده بر پیکرهآشکارآب، اقدام به  طبقهبا استخراج  ،محاسبه شد. سپس

های زراعي اطراف بین سالزمینهکتاری  41/443، افزایش 3447خشکسالي سال  سببداد که تاالب گوری بلمک به 

گانه، متحمل  های سه ویژه شیب کمتر نسبت به تاالب بهخصوصیات توپوگرافیکي  ،و همچنین 3443تا  3443های 

سازی آن، پهنه آبي خود را به شکل  ذخیرهبا جذب سیالب و  3443تری شده است. این تاالب در سال ییرات وسیعتغ

هکتار رسیده است.  47/416افزایش داده و به مساحتي برابر با  3445هکتار نسبت به سال  41/15قابل توجهي تا 

 سرویس وسیله بهمورد مطالعه قه طمنم شده در با نتایج پژوهش انجا ،دست آمده در این تحقیق بهشباهت نتایج 

معرف دقت باالی  ،4331بر سیل سال  Geoinformatics Unitو تیم تحقیقاتي ( EMS) کوپرنیکوس اضطراری مدیریت

 .باشدميحاضر مورد استفاده و نتایج تحقیق  فنون

 

بندی نظارت  طبقهروند تغییرات،  ،کرخه زیخحوزه آب ،الگوریتم ماشین بردار پشتیباناستان لرستان،  کلیدی: های هواژ

  شده
___________________________ 
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 4144، 3، شماره 41جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي363

 مقدمه

شود که در آن جریان  سیل، به وضعیتي گفته مي

منتظره افزایش پیدا  صورت غیر هرودخانه و سطح آب ب

 ،Alizadeh) دشوکرده و باعث خسارات مالي و جاني 

 رواناب از ناشي عمده طور هب سیل ن(. جریا3447

 و بارش خصوصیات حاصل که است سطحي

عواملي مانند  باشد. مي آن حوزه آبخیز خصوصیات

طغیان رودخانه، تغییر کاربری زمین، نوسانات سطح 

 کننديمها در پیدایش سیل ایفای نقش  آب دریاچه

(Wright، 3441.) ترین  مخربیکي از  دهیپد نیا

های  زمین تخریبمخاطرات طبیعي است که با 

ساخت و جان ساکنان جوامع  انسانکشاورزی، عوارض 

 و Tehranyدهد ) مورد تهدید قرار ميساالنه انساني را 

 ،دلیل تغییرات آب و هوایي بهاخیرا  (.3441 همکاران،

 ،ویژه در خاورمیانه بهسیل در مناطق پر جمعیت، 

 (. Soltani ،3446 و Almasiافزایش یافته است )

 مکان و نوع ت،یوضع لحاظ از ها تاالب مختلف انواع

عهده   سیالب بر کنترل در يمهم نقش یریقرارگ

زارهای مرطوب  زارها و علف دارند. در این بین پیت

توانند مانند اسفنج عمل کرده و حجم بزرگي از  مي

 حجم خود را ذخیره کنند درصد 31آب، تقریبا معادل 

(Wetland Ecosystem Services ،3443.) در یيتوانا 
سیالب و یا به تاخیر انداختن  بیشینهکاهش سطح 

های محصور در  سیالب یکي از عملکردهای تاالب

 (.Zamani ،3443) باشد ها مي خشکي

ها و مناطق حفاظت شده بخشي از  ، پارکها تاالب

روند.  مار ميش بهزمین  ههای کر اکوسیستم مهمترین

برای حیات وحش محسوب  نواحي امن ،این مناطق

ی های متعدد تهدید در معرض ،، با وجود اینشوند مي

ترین  متنوع وجود آب هواسط بهها  تاالب .قرار دارند

ها  آن. زمین از نظر زیستي هستند ههای کر اکوسیستم

د و نقش مهمي در ان شدهسرتاسر زمین گسترده  در

ای را کنترل  منطقههای  سیالب .آب دارنده چرخ

آب و  هتصفی ، موجبشده کنند، مانع فرسایش مي

 ،ها همچنینشوند. آن بازچرخش مواد مغذی مي

های خشکي و آبي محسوب  انتقالي بین محیط نواحي

ها و مبدل مواد  عنوان منابع، جاذب شوند و به مي

دارند  فراواني ارزش ي،شیمیایي، زیستي و ژنتیک

(Mitsch و Gosselink ،4333.) ها خدمات تاالب

حفظ  ،يستیع زحفظ تنو رینظ یارزشمند يکیاکولوژ

کاهش  ،يسال و خشک لیاز س یریآب، جلوگ تیفیک

 تجزیه و نگهداری حیات وحش، ستگاهیو ز ها يآلودگ

 کلیمایيرومیک مقیاس در هوایي و آب تثبیت رسوبات،

 اساس بر (.Lee، 3444 و Kim) کنند مي فراهم را

 مناطق از است عبارت رامسر، تاالب کنوانسیون تعریف

 صورت هب آبي های مجموعه و زار تورب گیر، آب ،مردابي

جاری،  ساکن، آب با موقت یا م،ئدا مصنوعي، طبیعي،

 های آب از دسته آن بر مشتمل شور یا شور لب شیرین،

 تجاوز متر شش از یینپا کشند در عمق آب که دریایي

  (.Majnounian ،4331) نکند

 ، تاالب دریا، ، دریاچه شامل آبي ستماکوسی هر

عملکرد  و بقا برای  باتالق و  مرداب ، مانداب ، رودخانه

 آبي نیاز بدان که دارد آب ای ویژه مقدار به نیاز مناسب،

 عنصر آب (.Piri ،3444) شود گفته مي محیطي زیست

 در تغییر هرگونه و است تاالبي های سازگانبوم اصلي

 مستقیم طور هب آن شیمیایي و فیزیکي کیفیت و مقدار

 و زنده عناصر روابط و شناختي بوم های ویژگي بر

 عواملي مهمترین از .گذارد مي تأثیر سازگان بوم غیرزنده

 تأثیر و داده قرار جدی خطر معرض در را ها تاالب که

 آب، حجم کاهش دارد، هاآن فلور و فون بر مخربي

 و حجم کاهش. باشد مي هاآن آلودگي و شدن غني

 دنیا نقاط اغلب در مهم هایدغدغه از ها تاالب آلودگي

 و آبي منابع کننده تأمین مناطق این زیرا باشد، مي

 (.3447 همکاران، و Medina) هستند افراد غذایي

 یندی است کهاروند تغییرات کاربری اراضي فر يابیارز

 و انسان تعامل هنحو از صحیحي درک ایجاد به منجر

 مناطق مورد در مسئله این. شود مي زیست محیط

 اهمیت از هاتاالب خصوص هب و زیستي حساس

 (.Geist، 3444 و Lambin) است برخوردار بیشتری

 پایش به هاتاالب توسعه و حفاظت برای ریزیبرنامه

 پایش .است نیازمند زمان طول درها آن تغییرات

 وسیله به انسان هایفعالیت و طبیعت از ناشي تغییرات

 پذیر امکان هاتاالب مدیریت در دور از سنجش فنون

 در ارزش با و ضروری ابزار یک دور از سنجش فن .است

مي زمین کره مکرر پوشش دلیل به تغییرات ارزیابي

 (.3443 همکاران، و Rahimi Balouchi) باشد

 یهاداده یبند طبقه در جیرا یهاروش از يکی

 است بانیپشت بردار نیماش تمیالگور دور، از سنجش



 361/  . . . زیمنتخب حوزه آبخ یها تاالب يآب کرهیپ میبر ترم البیاثر س يبررس

 شد يمعرف Vapnik وسیلهبهبار  نینخست یبرا که

(Niknejad  ،؛ 3441و همکارانTaati  ،و همکاران

 ،Raiو  Torahi؛ 3446و همکاران،  Torahi؛ 3447

3444.) SVM اساس بر کننده یبند طبقه کی 

 در که است باال میتعم تیظرف با هیحاش نیشتریب

 در و يآموزش یهانمونه از يکم تعداد با يمسائل

 و Abbasi) شود برده کار هب توانديم باال ابعاد با یيفضا

  (.3446 همکاران، و Akbari ؛3447 همکاران،

Shayan  وJanati (3445)  از سنجش از  استفادهبا

را  هیاروم اچهیدور نوسانات مرز و مواد معلق در

 (3443)و همکاران  Ghorbaniکردند.  یيشناسا

آالگل، آلماگل و  یها تاالب ياراض یکاربر راتییتغ

 ریپردازش تصاو لهیوس گل ترکمن صحرا را به آجي

روند تغییرات تاالب انزلي  .کردند استخراج یاماهواره

و  Zebardast وسیلهبهاستفاده از سنجش از دور  با

Jafari (3444) .و آب کیفیت تغییرات انجام شد 

 هعمد هایتاالب به مربوط سرزمین سیمای الگوهای

 و Zhaoning لهیوس به 3445در سال  پکن شهر

 صورت یاماهواره ریتصاو از بهره با (3445) همکاران

 .رفتیپذ

 ریتصاو پردازش از استفاده با ،مطالعه نیا در

اقدام به  ،شده نظارت یبندطبقهبه روش  یاماهواره

 و بلمک یگور یها االبت يآب کرهیپ راتییتغ يبررس

البیس ریتاث و شددر استان لرستان  دختر پل گانهسه

 هاتاالب نیا يآب بدنه بر 4331سال  دررخداده  یها

 یاپهنه در هاتاالب نیا .گرفت قرار يبررس مورد

 جنوب در( هکو ریکب لغزش نیزم) دریجا چل به موسوم

 .اندشده واقع دختر پل شهر

 یهاتاالب رامسر، ونیکنوانس یبندمیتقس اساس بر

 و يخشک يداخل یهاتاالب دسته در دختر پل گانه44

 ،يدائم نیریش آب یهاحوضچه و هابماندا یها رردهیز

 يفصل یيایقل و شورلب شور، یهاحوضچهو  هامانداب

 و يفصل نیریش آب یهاحوضچه و هامانداب ،یادوار و

 (.Negaresh، 3443) دارند قرار یادوار

 

 هاروش و مواد

استان  يدر بخش شرق منطقه: پژوهش مورد منطقه

نظر  زا که باشد يکرخه م زیخدر حوزه آب واقعلرستان 

  47ʹ و يطول شرق 11̊  34ʹ تا 15̊  34ʹ در یيایجغراف

 نیاواقع شده است.  يعرض شمال 33̊  47ʹ تا 33˚

 دو درجه زیخآب یهاحوزه ماتیتقس ثیمنطقه از ح

 حوزه و شمال دختر پل زیآبخ حوزه جنوبدر  کشور،

دختر و  پل زیآبخ یها حوزه .دارد قرارموالب  زیآبخ

کرخه  زیخحوزه آب ياصل یها هضرحویزموالب از 

 .شوند يمحسوب م

 نیمهمتر که باشديم تاالب 44 یدارا دختر پل

 شهر نیا جنوب در واقع بلمک یگور تاالب ها آن

واقع در  ،موالب زیآبخ حوزهاز  يتاالب بخش نیا .است

 کرخه است. زیخآب حوزه

 4331 ماه نیفرورد هفتمتا  چهارم خیتار در

 یهاستگاهیا در کشکان هضحو در بارشمتوسط 

 شده گزارش متريمیل 414 آبادخرم و دختر پل نورآباد،

 354 با کشور ایستگاه در آن مقدار بیشترین که است

 Khuzestan Water and) استبوده  متريلیم

Electricity Organization ،3443.) 

 44 از بارش زانیم متوسط که است يحال در نیا

 آران، یها ستگاهیا در سال همان ماه نیفرورد 43 تا

يلیم 435 با برابر يبارش هضحو آن آبادخرم و دختر پل

 ستگاهیا در متريلیم 414 با مقدار نیشتریب و بوده متر

 دو در کشکان  هضحو در بارش حجم. شد ثبت آران

 3/4 و 37/4 با برابر يحجم با مذکور يبارندگ واقعه

 .شد برآورد مترمکعب اردیلیم

 از استفاده با ،حاضر پژوهش در: قیتحق روش

 نقشه هیته به اقدام لندست، ماهواره ریتصاو پردازش

 شهرستان بلمک یگور تاالب محدوده ياراض یکاربر

 از بهره با ،راستا نیا در. شد لرستان استان در دختر پل

 یکاربر 1(SVM) بانیشتیپ بردار نیماش تمیالگور

 محدوده درنظارت شده  یبند طبقهروش  به ياراض

و  3445، 3447، 3443 یهاسال يطمطالعه  مورد

نوع  نیی. پس از تعدش استخراج یالدیم 3443

 نیدر ا يآب کرهیپ سطح راتییتغ زانیم هایکاربر

 قرار يبررس موردمجاور آن  گانهسه یهاتاالب وتاالب 

 ریتصاو ،پژوهش نیمورد استفاده در ا یها داده .گرفت

 به .هستند مذکور یهاسال در 1 لندست OLI سنجده

 يکنترل نقاط ثبت و يدانیپس مشاهدات م ،منظور نیا

 يدقت در معرف شیافزا منظور هب GPS لهیوس به

                                                           
1
 Support Vector Machine 
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 هیته یهانقشه یيآزما يراست و يمیتعل یهاکسلیپ

 مقاالت و یا اقدام به مطالعه منابع کتابخانه شده،

 اعمال از پس ،ادامه در. شد بارهنیا در شده منتشر

 اخذ ریتصاو بر یاتمسفر و يکیومتریراد حاتیتصح

از  ر،یتصاو يمکان کیقدرت تفک شیافزا منظور هب شده،

بهره  Gram-Schmidt Spectral Sharpeningروش 

پردازش و پس  اتیعمل ،سپس (.3 )شکل گرفته شد

محاسبه  یبرا ،یي. در گام نهارفتیپردازش صورت پذ

 در شده ثبت نقاط ازکاپا  بیو ضر يدقت کل

 یهاسال یبراگوگل ارث،  ریو تصاو يدانیم یدهایبازد

از  پساستفاده شد.  هانقشه يسنج صحت برای نیشیپ

 از آب عارضه ،طبقه پنجدر  ریتصاو یبند طبقه

 راتییتغ مساحت وشده استخراج  هیته یها نقشه

شد.  محاسبهصورت جداگانه  هب هاتاالب نیا يآب کرهیپ

 ریتصاو ،بلمک یبودن تاالب گور يفصل به توجه با

 به باران پر یهاماه درمطالعه  نیاستفاده در ا مورد

 .دش افتیدر( 4 جدول) شرح

 
 (USGS) مورد استفاده ریتصاو خیتار -1 جدول

 سال (یالدی)م ریتصو خیتار

 3443 مه 37

 3447 لیآور 33

 3445 ژوئن 7

 3443 مه 36

    

 موالب هضرحویزکرخه و  زیخآب  حوزه در مطالعه مورد منطقه -1شکل 

 

 بحث و جینتا

 استان تاالب نیتربزرگ بلمک یگور تاالب

 در يمکان تیموقع نظر از تاالب نیا. است لرستان

قرار  گذران زمستان پرندگان مهاجرت دریکر محل

 تیامن کنار در کم عمق و بودن يفصلگرفته است. 

 تراکم زانیم نیکمتر شده سبب پرندگان یبرا نییپا

 نیب در گذران زمستان پرندگان رشیپذ در را

 کارکرد يژگیو نیالرستان داشته باشد و  یها تاالب

 سازد يم انینما منطقه سطح درآن را  يطیمح ستیز

(Mahdi Nasab، 3443.) Pirouzi (3443 با مطالعه )

در  ،افتیدر بلمک یگور تاالب فون يستیز تنوع

 ،زئوپالنکتون مختلف گونه و جنس 46 تعدادمجموع 

 چهارخانواده بنتوزها و  47جنس مختلف از  34تعداد 

 وجود تاالب نیا در انیماه از خانواده کپور يگونه ماه

 باال اریبس تاالب نیا در يپالنکتون دیتول لی. پتانسدارند

 جذب و تاالب یيغذا رهیزنج در یادیز تیاهم که بوده

، Pirouzi) دارد ستانیدوز ،اراندپستان پرندگان،

 راتییتغ مطالعهمنظور  هب ،پژوهش نیا در(. 3443

 یبند طبقهنخست با استفاده از  ها، تاالب نیا آب سطح

تاالب  ياراض ینقشه کاربر هیته به اقدام شده نظارت

 بردار نیماش روش به گانهسه یهاتاالب و بلمک یگور

 (.3و جدول  3 شکل) شد بانیپشت
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 Gram-Schmidt تمیبا استفاده از الگور يمکان کیبهبود قدرت تفک -2 شکل

 

 
3447 

 
3443 

 
3443 

 
3445 

 دختر پل گانهسه یهاتاالب و بلمک یگور تاالب ياراض یکاربر نقشه -3 شکل

 

 

 OLI ریتصاو Panchromaticشده با باند  بیترک ریتصاو

  

  

  

  

3443 

3445 

3447 

3443 
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 3443 تا 3443 یهاسال يزمان بازه در ياراض یکاربر مساحت -2 جدول

 
 )هکتار( هایکاربر مساحت

3443 3447 3445 3443 

 54/465 63/434 34/34 13/31 یآب کرهیپ

 33/411 51/34 73/314 13/464 یاهیگ پوشش

 74/317 73/344 73/414 13/457 یکشاورز یاراض

 41/716 13/631 43/765 31/734 ریبا یاراض

 46/413 16/431 35/431 43/444 ساختانسان

 

 ياراض یکاربر یهادر نقشه هاطبقه یریپذ کیتفک

 گانهسه یهاو تاالب بلمک یگور تاالب محدوده

 باشند يم برخوردار یيباال صحت صددر از دختر پل

 (.3)جدول 

 
 بانیبردار پشت نیبه روش ماش یبند طبقهدر  هاطبقه یریپذ کیتفک -3 جدول

 تاالب یکشاورز يضاار ریبا ياراض ياهیگ پوشش ساختانسان
 

 تاالب - (3-33/4)  (3 -3)  (33/4-31/4)  (3-33/4) 

 یکشاورز ياراض (3-33/4)  - (33/4 -33/4)  (33/4 -33/4)  (33/4-31/4) 

 ریبا ياراض (3 -3)  (33/4-33/4)  - (53/4 -33/4)  (33/4-35/4) 

 ياهیگ پوشش (33/4-31/4)  (33/4 -33/4)  (53/4 -33/4)  - (33/4-33/4) 

 ساخت انسان (3-33/4)  (33/4-31/4)  (35/4 -33/4)  (33/4 -33/4)  -

 

حاصل از پردازش  یهانقشه يکل صحت و کاپا بیضر

 يماهواره لندست در منطقه مورد مطالعه حاک ریتصاو

)جدول  است آن جینتا و پردازش قبول قابلاز دقت 

1.) 

  
 يکاپا و صحت کل بیضر -4 جدول

 سال )درصد( يکل صحت )درصد( کاپا بیضر

15 33/34  3443 

13 44/11 3445 

11 74/13 3447 

15 43/34 3443 

 يآب کرهیپ طبقه رات،ییتغ يبررس یبرا ،سپس

 هر در آب سطح مساحت و استخراج نقشه از تاالب

  .دآم ستد هب ریتصو

 یتاالب گور یآب کرهیپسطح  راتییتغ روند

سطح  مساحتاز انجام مراحل ذکر شده،  پس :بلمک

 55/53با  برابر 3443سال  در بلمک یتاالب گورآب 

شده در  دیحاصل از نقشه تول جینتا. شد برآوردهکتار 

با  يآب کرهیاست که مساحت پ آناز  يحاک 3447سال 

 شده مواجه (هکتار 43/43با  برابر) یدرصد 11 کاهش

 مورد يآب یهادر سال يبا مراجعه به آمار بارندگ .است

 از منطقه در يسال خشک روند ،دشمشخص  مطالعه

 کاهش سبب ،موضوع نیهم و داشته ادامه 4334 سال

 ،(7)جدول  است شده بلمک یگور تاالب آب سطح

 مقاصد یبرا تاالب نیا آب استحصال آن، بر افزون

 بوده ریگچشم کاهش نیا لیدال نیمهمتر از يزراع

، 3445اساس اطالعات حاصل از نقشه سال  بر .است

هکتار در  43/43بلمک از  یمساحت سطح تاالب گور

با توجه  که افتی شیهکتار افزا 47/33دو سال قبل به 

 زانیمبا  یارتباط معنادار منطقه، يبارندگبه آمار 

 پردازش از آنچه .دارد 3445 سال در مطلوب يبارندگ

 راتییتغ يبررس یبرا 3443 سال یاماهواره ریتصاو

 شیافزا ،تامل است قابلبلمک  یسطح آب تاالب گور
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است که  بهارتاالب در فصل  نیسطح ا یدرصد 15

 زانیم ریگچشم شیافزا معلول میمستق صورت هب

 نیبزرگ فرورد البیس جادیا ،جهیدر نت و يبارندگ

 نیا در .باشديممنطقه مورد مطالعه  درسال  همان

 در هاتاالب کارکرد سبب به بلمک یگور تاالب ،انیم

روان  يسطح یهاآب حجم از الب،یس انداختن تله به

 تا راخود  يدر منطقه بهره الزم را برده و سطح پهنه آب

يم 7و  1 های داد. در شکل شیهکتار افزا 47/416

 يتاالب را ط نیا يآب کرهیپ راتییتغ روند توان

 .کرد مشاهده مطالعه مورد یها دوره

 

 
3447 

 
3443 

 
3443 

 
3445 

 
 مطالعه مورد یهاسال در بلمک یگور تاالب يآب کرهیپ راتییتغ روند -4شکل 
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 بلمک یگور تاالب يآب کرهیپ سطح راتییتغ روند -5شکل 

 

 يقاتیتحق میت وسیله که به يگزارش

Geoinformatics Unit (3443)  آثار ،شدمنتشر 

از  استفاده بارا  دختر پل 4331 نیفرورد البیس

 تایید بر عالوه که کرد انینما 4-نلیسنت رادار ریتصاو

 با مشابهي نتایج ،مطالعه مورد منطقه در سیل وقوع

 .(6)شکل  است کرده بیان را حاضر پژوهش

 

 
 و دختر پل زیآبخ یهاحوزهدر  لیس یهاپهنهو  (Geoinformatics Unit ،3443)(a) رادار ریتصاو از استفاده با 4331 لیس یهاپهنه -6شکل 

 (b) موالب

 

 مدیریت سرویس وسیله بهای که  نقشه ،همچنین

 با استفاده از تصاویری( EMS) کوپرنیکوس اضطراری

 و دوره الن،معمو شامل زده سیل مناطق از ای ماهواره

اسفند  هشتبرابر با  35/43/3434در تاریخ دختر  پل

سیل را بر تاثیر به روشني  ،تهیه شده است 4331

گانه  های سه و تاالبپیکره آبي تاالب گوری بلمک 

 (.5دهد )شکل  نشان مي



 354/  . . . زیمنتخب حوزه آبخ یها تاالب يآب کرهیپ میبر ترم البیاثر س يبررس

 
 (EMS) کوسیکوپرن یاضطرار تیریمد سیسرو لرستان، استان دختر پل41/43/4331 لیس یها پهنه -7شکل 

 

 (لرستان استان يهواشناس کل اداره) دختر پل در يآب سال يبارندگ -5جدول 

 (متريلی)م يبارندگ زانیم يآب سال

4334-4333 (3443) 435 

4333-4331 (3447) 366 

4337-4336 (3445) 

4335-4331 (3443) 

361 

314 

 

 گانهسه یهاتاالب یآب کرهیسطح پ راتییتغ روند

 گانهسه یهاتاالب: مطالعه مورد یهاسال در

ها  از آن 3ایگورو  4ایگور دلغونه، یهانام با که دختر پل

 .اندشده واقع شهر نیا يدر جنوب غرب شود،يم ادی

 يبازه زمان در ياراض یکاربر یهاقشهاز ن که يجینتا

از  يحاک ،دهديم دست 3443تا  3443 یهاسال نیب

 راتییتغ دستخوش ها تاالب نیا آب سطحآن است که 

 روند توان يم 3 و 1 های در شکل .اندنشده محسوس

 مورد یها دوره يط را ها تاالب نیا يآب کرهیپ راتییتغ

 .کرد مشاهده مطالعه
 مدیریت های اخذ شده از سرویس بر اساس داده

های مدل  و تولید نقشه( EMS) کوپرنیکوس اضطراری

و شیب منطقه مورد مطالعه   TINبعدی ارتفاعي، سه

های  مشخص شد، با توجه به موقعیت قرارگیری تاالب

اند،  که در میان ارتفاعات منطقه محصور شدهگانه،  سه

و شیب مهمترین دلیل استفاده محدودیت زمین 

ها برای زراعت و  این تاالب های اطراف نکردن از زمین

برداری از منابع این  در نتیجه، عدم نیاز به بهره

باشد. به  وسیله کشاورزان منطقه مي های آبي به پهنه

ها  همین سبب تغییرات کاهشي سطح آب این تاالب

در زمان مشابه نسبت به تاالب گوری بلمک بسیار 

 يژگیو نیا ،حال نیع دربوده است.  ترکم

اندازی های مذکور را از به تله کي، تاالبمورفولوژی

 (.44 شکل) سازدهای منطقه محروم مي سیالب

 در ایماهواره تصاویر پردازش از حاصل نتایج

 که است نکته این دهندهنشان مطالعه مورد های سال

 دختر پلمنطقه  یهاتاالب آبي کرهیپ مساحت راتییتغ

 بیترت نیا به. انداز هم بوده يمتفاوت یرفتارها یدارا

تاالب استان  نیمهمتر عنوان به بلمک یگور تاالب که

 بازهرا در  يقابل تامل يشیو افزا يلرستان روند کاهش

نتایج . است گذاشته سر پشت 3443تا  3443 يزمان

سه یهاتاالب به نسبت تاالب نیا دهد کهنشان مي

 يژگیو نیبرخوردار است و ا یکمتر ارتفاع از گانه

 یهاآب و هاالبیدر جذب س یموثر يکیمورفولوژ

 اما است،بلمک  یتاالب گور یسو هبدر منطقه  یجار

 41/443و افزایش  يزراع یهانیزم احاطه سبب به

 استحصالتبع آن  و به ها ظرف شش سالهکتاری آن

 ، یمصارف کشاورز یبرا يتاالب فصل نیا ازبیشتر آب 

روبرو  يمنفبا اثرات تاالب  نیا يعرصه آب شدت هب

 تاالب آب بیعج يدر اقدام ،بر آن افزونخواهد بود. 
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 رودخانه به اریبس یهانهیبلمک با صرف هز یرگو

 نهیزم تاالب نیشود تا با خشکاندن ايم هیتخل کشکان

 شود فراهم منطقه نیا در یکشاورز ياراض توسعه

(Valizadeh 3443 همکاران، و)  که خود مزید بر علت

 .خواهد شد

 هاتاالب از کدام هر يآب پهنه سطح راتییتغ مقدار

 داده شینما 6در جدول  مطالعه مورد یهاسال يط

 .است شده

 

 
3447 

 
3443 

 
3443 

 
3445 

 
 مطالعه مورد یهاسال در گانهسه یهاتاالب يآب کرهیپ راتییتغ روند -8شکل 
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 گانهسه یهاتاالب يآب کرهیپ سطح راتییتغ روند -9شکل 

 

 
 3434 (EMS) يتوپوگراف یهابر اساس داده مطالعه مورد منطقه TINو  بیش یهانقشه -11شکل 

 
 مطالعه مورد یهاتاالب يآب کرهیمساحت پ -6 جدول

 راتییتغ درصد

 مساحت

 بلمک یگور تاالب مساحت

 )هکتار(

 راتییتغ درصد

 مساحت

 گانهسه یهاتاالب مساحت

 )هکتار(
 سال

- 55/53 - 33/45 3443 

11- 43/43 4- 14/45 3447 

675 47/33 34 74/34 3445 

15 47/416 4443/4 77/34 3443 

13 31/66 34 76/3 
 مساحت رییتغ زانیم

 )هکتار(
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 طیمح بر ياثرات بلمک یگور تاالب رفتن نیب از

 یهاتاالب ممنوع دیص و ممنوع شکار منطقه ستیز

 کاهش به توانيم جمله از که است داشته دختر پل

 و يسطح یهاآب منابع يستابیا سطح و يدب

 یهاچشمه از یاریبس شدن خشک ،ينیرزمیز

 ستگاهیو ز يستیز تنوعرفتن  نیمتعارف، از ب

 يمل تیو جانوران خصوصا پرندگان با اهم وحش اتیح

به  رسوبات و البیس ورود خاک، شیافزا ،يالمللنیبو 

 کارکرد رفتن دست از دست، نییپا یکشاورز ياراض

 اشاره یگردشگر و يفرهنگ ،ياجتماع ،یيمایکروکلیم

 رواناب ریز هاقرن که نیا سبب به تاالب نیا خاک. کرد

 یمحصوالت کشاورز يآب ازین نیعدم تام و داشته قرار

تاالب صرفه  رامونیپ يمالکان اراض یکشت شده، برا

بر  يمنطقه متک شتیندارد، اما چون مع یاقتصاد

 نیزم کاشت به ماقدا يجامعه محل ،است یکشاورز

 (.Mirzaei، 3441 و Mahdi Nasab) کننديم هاتاالب

 یهاتاالب در آب سطح راتییتغ روند يبررس

بارش در  زانیبا م تطابقو  يوابستگنشان از  گانه سه

مانند تاالب ها آن يآب کرهیپ راتییاما تغ ،منطقه دارد

  دچار نوسان نشده است. گوری بلمک

 

 یریگجهینت

منظور آشکارسازی اثر سیل بر  بهپژوهش حاضر 

دختر با  گانه پلسههای تاالبتاالب گوری بلمک و 

این بهاستفاده از سنجش از دور صورت پذیرفت. 

با استفاده از روش  1تصاویر ماهواره لندست  ،منظور

وسیله الگوریتم ماشین بردار  بهبندی نظارت شده طبقه

 ( مورد پردازش قرار گرفت.SVMپشتیبان )

 4331سیالب فروردین  که نتایج نشان داد

 به ( پیکره آبي تاالب گوری بلمک را نسبت3443)

 هکتار 15 میزان به 3445سال  در پیشین دوره

 قابل حجم انداختن تله به با واقع در ،تر کرده    گسترده

 آن شدت مهار در مناسبي عملکرد سیالب از توجهي

هکتار  47/416و مساحت پهنه آبي آن را به ده کر ایفا

پیکره آبي  مساحت که است حالي در این رسانده است.

 سال در ویژه به تر، پیش زماني های بازه در تاالب این

هکتار رسیده  43/43و به  یافته کاهش شدت به 3447

گیری  سبب قرار  گانه به سههای  میان تاالب این در. بود

شیب  ،در موقعیت مورفولوژیکي متفاوت و همچنین

تندتر نسبت به گوری بلمک در مسیر سیالب واقع 

تغییر افزایشي قابل توجهي برای  ،در نتیجه ه،نشد

 تیم مطالعه ها رخ نداد. نتیجه آن

 نتایجGeoinformatics Unit  (3443 )تحقیقاتي

افزون بر آن، نقشه  .دکن مي تایید را حاضر پژوهش

 اضطراری سرویس مدیریت وسیله بهتولید شده 

بر این مسئله صحه  3434 (EMS) کوپرنیکوس

 ،که با وقوع سیالب در منطقه مورد مطالعه گذارد مي

گانه از  های سه تر از تاالبشتاالب گوری بلمک بسیار بی

است. ضرایب باالی کاپا و دقت کلي ده شسیل متاثر 

حاکي از ها  طبقهپذیری مطلوب  تفکیکهمراه با 

دارد.  (SVM)کارآمدی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان 

بندی نظارت شده، راه مناسبي برای  طبقهاین روش از 

 مطالعه این در آشکارسازی تغییرات محیطي است و

 .کرد برآورده را پژوهش هدف خوبي به

که یکي از مهمترین عوامل موثر بر  با توجه به این

از  ،تداوم حیات یک تاالب پایایي پیکره آبي آن است

حفاظت و مدیریت از منابع آبي این  ،رو این

های ارزشمند بسیار حائز اهمیت هستند.  اکوسیستم

ها از مهمترین  پایش تغییرات سطح پیکره آبي تاالب

ها مورد توجه مسائلي است که باید برای حفاظت از آن

با تاکید بر کاربرد و گیرد. نتایج این پژوهش  قرار

 از ای، استفاده از سنجش های ماهواره کارآمدی داده

های موجود برای مطالعه  دور را یکي از بهترین روش

ویژه  به( Change Detectionتغییرات کاربری اراضي )

 های آبي برشمرده است.  پهنه

دختر دارای ارزش اکوسیستمي  های پل تاالب

ها  هستند. این تاالبمهمي در منطقه غربي کشور 

عنوان محلي برای استراحت و زادآوری پرندگان در  به

سبب موقعیت  شوند و به  ميشناخته فصول سرد سال 

قرارگیری در مسیر مهاجرت پرندگان آبزی و 

تواند  ها ميگونه تغییر منفي در محیط آن کنارآبزی، هر

وسیعي از مساحت صورت مستقیم بر تنوع زیستي  هب

نطقه و حتي آسیا تاثیرگذار باشد. توجه به ایران، م

محیطي از سوی کشاورزان که مسلتزم  زیست بهاحق

ویژه وزرات نیرو از  بههای ذیربط  مدیریت دستگاه

های  های صیانت از این اکوسیستم مهمترین راه

 شکننده و با اهمیت است.
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Abstract 

In the last decade, the use of remote sensing has played an important role in identifying and assessing 

natural disasters, especially floods. Among these techniques, the Support Vector Machine algorithm 

(SVM) and Change Detection technique can be mentioned. The main objective of this study was to 

evaluate the capability of these techniques in determining the effects of flood in Gori Belmak Wetland 

and Poldokhtar triple wetlands in the north of Molab and outlet of Poldokhtar watersheds in Lorestan 

Province, which was faced with flood in April 2019. The land use maps of the region were prepared by 

applying supervised classification method and the SVM on the Landsat 8 satellite image in the 2013, 

2015, 2017 and 2019. Validation of the maps and techniques using indicators of kappa and overall 

accuracy, showed the high accuracy of maps prepared. The kappa coefficient was calculated to be 0.87, 

0.84, 0.83 and 0.87 for the maps of the studied years and the overall accuracy was 90.02, 89.51, 88.11 and 

90.32, respectively. By extracting the water class, the changes that occurred on the water body of the 

wetlands were detected. The results showed that Gori Belmak Wetland, undergo extensive changes due to 

reasons such as drought in 2015, increase of 112.08 ha of surrounding arable lands between 2013 and 

2019, as well as topographic features, especially lower slope than the three wetlands. In 2019, with the 

storage of flood, this wetland increased to 47.08 ha compared to 2017 and reached an area of 146.15 ha. 

The similarity of the results obtained in this study with the results of the research conducted in the study 

area by the Copernicus Emergency Management Service (EMS) and the Geoinformatics Unit research 

team on the flood of 2019 indicates the high accuracy of the used techniques and results of the present 

research. 

 

Keywords: Changing Procedure, Karkheh Watershed, Lorestan Province, Supervised Classification, 
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