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تاالب هامون در دوره تغییرات پهنه آبی  تحلیل الگوی

و تغییرات كاربری و پوشش اراضی  آبگیری سالیانه

 منطقه
 

، 3عید سلطانی كوپائی، س8لیرضا سفیانیان، ع *0لکیم عیدهس

 0شیخ االسالم و فريد 5سعید پورمنافی

 
 چکیده

ریزی جهت مدیریت منابع آب، حفظ و های اخیر برنامهبا بروز خشکسالی
ته است. نگهداری آنها و همچنین حفاظت از جوامع محلی ارزش دوچندان یاف

بررسی روند تغییرات منابع آبی خصوصا آن دسته از منابع که دارای محدودیت 
شوند در راستای هستند و در طی دوره زمانی کوتاهی دچار دگرگونی می

مدیریت بهینه منابع کاربرد دارد. در این مقاله الگوی تغییرات پهنه آبی تاالب 
های اخیر و محدودیت منابع هامون مورد بررسی قرار گرفت. در اثر خشکسالی

کند. لذا های خشک شدن را در طی یکسال تجربه میآب، این تاالب دوره
روند آبگیری و خشک شدن تاالب در طی یکسال مورد مطالعه قرار گرفت. 

الگوی  8ماهواره لندست OLIهای سنجنده در این راستا با استفاده از داده
هنه له زمانی کوتاه تعیین شد. نقشه پتغییرات پهنه آبی تاالب هامون با فاص

نتایج  آبی و کاربری و پوشش اراضی با استفاده از روش هیبرید تهیه شد.
های تولید شده نشان داد این روش در مناطق با تنوع صحت سنجی نقشه

کاربری و پوشش اراضی بسیار مناسب است. با استفاده از نتایج این مطالعه 
تری در مقایسه با سایر دت زمان کوتاهمشخص شد که هامون هیرمند م

ریزی جهت حمایت از باشد که لزوم برنامههای تاالب، دارای آب میقسمت
 نتایج بررسی تغییرات تاالب درکند. مردم محلی در این منطقه را تایید می

طی دور آبگیری نشان داد شرایط مناسب زیستگاهی برای پرندگان وابسته 
ه ها در آشیانه هستند، در اثر کمبود آب از بین می به آب در زمانی که جوج

رود که می تواند موفقیت تولیدمثلی پرندگان به خطر بیندازد. بر اساس نتایج 
بدست آمده از این تحقیق، بهتر است اقدامات حفاظتی بیشتری در این منطقه 
 برای حمایت از ذینفان تاالب انجام داد چراکه حیات در این منطقه به تاالب

 هامون وابسته است.
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Abstract 
The recent drought has raised the significance of water 
resources planning, maintenance and protection as well as the 
conservation of local communities. The trend of changes in 
water resources, particularly those which are limited and 
response to short-term changes are used in water resources 
management. In this paper, the pattern of changes in Hamun 
wetland water body were investigated. This wetland is located 
in a dry area and therefore the local people are highly 
dependent on this valuable water resource. As a result of recent 
drought and the limited water resources, this wetland is 
experiencing dry periods in one year. Accordingly, the process 
of filling and drying this wetland were studied for one year. In 
this regard, Landsat 8 OLI detector data were used to 
determine the pattern of changes in the water body of Hamun 
wetland with short intervals. The map of water body and the 
land use/land cover map were prepared using the hybrid 
method. Validation showed that this method is accurate 
enough to produce land use land cover map in areas with 
diverse land use and land cover. The results of this study 
showed that Hirmand Hamun retains water in a smaller time 
period compared to other parts which emphasized the 
importance of planning for support of the local population in 
this area. Based on changes detected in Hamun wetland during 
the inundation period, suitable habitat of water birds is lost 
during breading season due to water limitation, which can 
reduce reproductive performance of the water birds. So 
conservational plans are vital for this wetland.  
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 مقدمه  -0

مام ا تــاست و انسان ب یمعضل جوامع انسان یو خشکسال یخشک
ان و ــزم قیدق دنیه نظم کشــهنوز در ب یو فن یعلم یشرفتهایپ

 ته اســواجــا مشکل مــب دـیشد یهایوع خشکسالـمحل وق
White and Fennessy (2005).  دلیل گستردگی هبخشکسالی

وامل اختالل ــترین عیکی از اصلی، مقیاس زمان و فضای عمل
شمار هگسیختگی توان اکولوژیک و فقر غذایی ب، ریان آبـج

بنابراین کشورهای جهان و .  Fussel and Klein (2006)دـآیمی
خصوص کشورهایی که با خشکسالی روبرو هستند باید در زمینه هب

به خشکسالی توجه خاصی مبذول ، زی منابع آبمدیریت و برنامه ری
 داشته باشند. 

 
ی اجتماعی و سیاسی ناشی از خشکسال، اقتصادی، پیامدهای اکولوژیکی

ن اـزم، شدت، دوام، ثیر خشکسالیأتابعی از وسعت محدوده تحت ت
پذیری انسان و محیط ها و درجه آسیبوقوع و توالی خشکسالی

ترین که منابع آبی مهماز آنجایی . Fussel and Klein (2006)است
 باشدگذار بر بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه میثیرأعوامل ت

ابع پایش این من، این منابع در اثر خشکسالی دچار محدودیت هستند و
ار ثیرات منفی خشکسالی بسیهای مقابله با تأریزیدر راستای برنامه

از  یاریدر بس یمیاقل طیو شرا ییایجغراف تیموقع لیدلهباهمیت دارد. 
اطقی از جمله مناست.  ریناپذاجتناب دیتهد کی یخشکسال رانینقاط ا

ان و گیر است منطقه سیستبا مشکل خشکسالی در از ایران که شدیداً
نشان داد در  Ahadnejad et. al. (2009)باشد. تاالب هامون می

 0255در سال  این تاالب، دوره چهل ساله تغییرات تاالب هامون
وند تغییرات ر Rahdari et al. (2012)ر. بیشترین آب را داشته است
پناهگاه حیات وحش هامون طی سالهای  کاربری و پوشش اراضی

ثیرات این خشکسالی را نشان را بررسی کردند و تأ 0288الی  0265
که تاالب هامون تنها منبع آبی در یک منطقه خشک دادند. از آنجایی

 اهمیت اقتصادی و اجتماعی آن برکسی پوشیده نیست.باشد می
Zolfaghari and Kafash (2011) ،  تغییرات تاالب هامون را در

ا لذرابطه با معیشت مردم و آب و هوای منطقه مورد مطالعه قرار دادند. 
گی مطالعه چگون، بودن اقدامات مقابله با خشکسالی ثیر گذارجهت تأ

تغییرات پهنه آبی این تاالب اهمیت باالیی دارد. آبگیری تاالب در 
پس یابد. سشود و تا اواخر اردیبشهت افزایش میشروع می اواخر اسفند

شود. مطالعه تغییرات در مرداد خشک می تاالب عموماً، با کاهش آب
یرات کاربری و پوشش اراضی منطقه مشخص آبگیری و به تبع آن تغی

های تاالب در یک دوره آبگیری سالیانه بهترین کند کدام بخشمی
 شرایط را خواهد داشت. این مناطق جهت حفاظت از جوامع محلی

 اهمیت دارد حیات وحش خصوصا پرندگان آبزی و کنار آبزی

Maleki et al. (2016)ب در . همچنین مناطقی که دارای ماندگاری آ
شوند مدت زمان کوتاهتری هستند و یا در اثر خشکسالی آبگیری نمی

 هستند.، نیازمند تمهیدات ویژه در خصوص محدودیت آب
 

خصوص مانند برداشت اطالعات ههای ماهواره به دلیل قابلیتهای بداده
برداشت تصویر در سطح ، های مختلف امواج الکترومغناطیسدر طیف

کاربرد بسیار زیادی در ، رداشت تصاویر و غیرهای بودن بدوره، وسیع
خصوص مطالعات محیط زیستی دارد همطالعات مختلف و ب

(Kamusoko and Aniya, 2006; Rahdari et al., 2012; 

Bagheri et al., 2016) .های خاص منابع آبویژگی به توجه با ،
توسعه  اگیر است. بنابراین بمطالعات میدانی این منابع پرهزینه و وقت

هت ای جهای مرتبط با سنجش از دورپردازش تصاویرماهوارهتکنولوژی
 مین اطالعات از این منابع از اهمیت باالیی برخوردار شده است. تأ

Rahdari et. al. (2016) های منظور بررسی اهمیت قسمت هب
سنجش از دور را ابزاری ارزشمند و دقیق ، مختلف تاالب جازموریان

به منظور  ، Mojaradi and Kainejad (2009)اند. ارزیابی کرده
 هایب میقان اراک از دادهالبندی کاربری و پوشش اراضی تاطبقه

 و 1NDWIهایای استفاده کردند. آنها با استفاده از شاخصماهواره
2MNDWI 2005( را تهیه کردند.  پهنه آبی نقشه(Yuan et. al.  در

اراضی و آشکارسازی تغییرات بندی پوشش مطالعه خود برای طبقه
و  NDVIآمریکا با مقایسه شاخص  سوتاهمنطقه مورد مطالعه در مین

IVR  از شاخصNDVI  برای تهیه نقشه پوشش گیاهی استفاده
 کردند.

 
روزه  08ای از جمله لندست با دوره تکرار تصاویر وارهــای ماهـهداده

کند. ی فراهم میــبر را برای پایش منابع آـمنبع ارزشمندی از تصاوی
ای ــهوسیستمــن اکــوان ایـــتراحتی میـب، اـها کمک این دادهــب

رد و ـــی مختلف رصد کــانــای زمــهارزشمند را در دوره
 دست آوردــهاری آنها بریت و نگهدــدیــرای مــات الزم بــاطالع

(Rahdari et al., 2013; Samadi, 2016). 
 

بگیری آ بررسی تغییرات تاالب هامون در دوره، هدف از این مطالعه
راف ثیرات بسیار زیادی بر اکوسیستم اطیکساله است. این تغییرات تأ

هامون دارد. این تاالب به دلیل اینکه تنها منبع آب شیرین در یک 
یر ثحیات موجودات اطراف خود را تحت تأ ،باشداکوسیستم خشک می

وم آن در طی آبگیری سالیانه و رو پایش مداو از این دهدقرار می
تواند اطالعات می، تغییرات کاربری و پوشش اراضی اطراف آن

گیری و مدیریت منطقه فراهم کند. این ارزشمندی را جهت تصمیم
ریزی حفاظت از آن اطالعات به خوبی در مدیریت منابع آب و برنامه

 مسایلتواند در زمینه مدیریت شود. عالوه بر این میاستفاده می
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اقتصادی و اجتماعی و همچنین حفاظت از اکوسیستم طبیعی به کار 
 رود.

 مطالعه مورد منطقهمشخصات  -8

تاالب هامون در دشت سیستان در جنوب شرقی ، منطقه مورد مطالعه
(. این تاالب در مرز ایران و افغانستان قرار دارد. 0 ایران است )شکل

. بخش دشت سیستان است تریناین تاالب از نظر محیط زیستی مهم
در یکی از ، منطقه سیستان در انتهای یک حوضه بزرگ داخلی

ترین مناطق دنیا قرار دارد. تاالب هامون از سه بخش ساخته خشک
ری و هیرمند. ارتباط هیدرولیکی صاب، شده است: هامون پوزک

سرریز هامون پوزک به هامون این صورت است که  ها بههامون
وارد می شود. بخش  ری به هامون هیرمندن صابهامواز  ری وصاب

بزرگی از هامون در ایران به عنوان یک منطقه تحت حفاظت در 
پناهگاه حیات وحش هامون با کنوانسیون رامسر شناخته شده است. 

درجه و  20تا دقیقه  25درجه و  22 در هکتار 222222حدود مساحتی 
 52درجه و  60تا  هدقیق 56درجه  62رض جغرافیایی و ــع دقیقه 27

 ل و در شمال استان سیستانـغرب شهر زابدر ی ــطول جغرافیای دقیقه
ر از دگی منطقه کمتـارنــاست. متوسط بده ــع گردیـو بلوچستان واق

ازه ــه در بــاشد و متوسط تبخیر سالیانــبال میــمتر در سپنجاه میلی
م اقلی تبخیر است. متر از تشتمیلی 57/5755 ر باــرابــه بــسال 22

 دــاشـــبوق خشک میــن فــارتــه روش دومــمنطقه ب
.(Shamohamadi and Maleki, 2011) 

 

 های مورد استفادهداده -3

 باند است 9دارای  8ماهواره لندست  OLI اینکه سنجندهبا توجه به 
و در  05و قدرت تفکیک مکانی آن در باند پانکروماتیک ( 0 )جدول

تصاویر این سنجنده  می باشد در این تحقیق ازمتر  22ا سایر بانده
های نقشه منطقه مورد مطالعه و از 0292مربوط به دوره آبگیری سال 

های مورد مطالعه تاریخ 2جدول . استفاده گردید 0:52222توپوگرافی 
ازدید ب، دهد. به منظور تهیه نقشه کاربری و پوشش منطقهرا نشان می

انجام  0292رداشت تصویر از منطقه در اردیبهشت میدانی همزمان با ب
نقطه به روش  72موقعیت این نقاط را نشان می دهد.  2 گردید. شکل

 بندی شده تصادفی ثبت شد. طبقه
 

 روش كار -5

 تهیه نقشه كاربری و پوشش اراضی-5-0

دکه تصاویری انتخاب ش، کاربری و پوشش اراضی هایبرای تهیه نقشه
اتمسفریک  تصحیح رادیومتریک و ابتدا. دارد ار حداقل پوشش ابر

 یکدیگر با با واقعیت زمینی و سپس تصاویر برروی کلیه تصاویراعمال و

با توجه به هدف مطالعه و مطالعات صحرایی مشخص  .انطباق داده شد
 2 جدول. دارد پوشش اراضی درمنطقه وجود طبقه کاربری و 8که شد 

بندی تصاویراز روش هیبرید طبقهبرای . دهدنشان می این طبقات را
 (ISODATA) یک طبقه بندی طیفی با استفاده از روش استفاده شد.
 .استفاده شد

 

       

Fig. 1- Study area 

 منطقه مورد مطالعه -0 شکل
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list of Landsat 8’s bands -Table 1 
 OLIلیست باندهای سنجنده  -0 جدول

Band 

Number 
µm Resolution 

1 0.433–0.453 30 m 

2 0.450–0.515 30 m 

3 0.525–0.600 30 m 

4 0.630–0.680 30 m 

5 0.845–0.885 30 m 

6 1.560–1.660 30 m 

7 2.100–2.300 30 m 

8 0.500–0.680 15 m 

9 1.360–1.390 30 m 

10 10.6-11.2 100 m 

11 11.5-12.5 100 m 

 

نوان ع به تا شد صحرایی تلفیق هایداده طیفی و هایسپس کالس
همچنین . بندی نظارت شده استفاده شودطبقه در نقاط تعلیمی

 به کار index 2index, IR 1NDWI,IVR طیفی مثل هایشاخص
هایت در ن. طبقات کاربری و پوشش اراضی تهیه شود رفت تا هرکدام از

گر فیلتر حذف شدند. این روش برای ها با اعمال عملتک پیکسل
 .استفاده شد هازمانتمامی

 
، NDWI هایبرای تهیه نقشه آب با توجه به بررسی منابع شاخص

, TCWGD,IVR3NDVI فرمول مربوط به . مورد استفاده قرارگرفتند
 های تولیدبا مقایسه نقشه .آورده شده است 5 جدول در هااین شاخص

ترتشخیص داده مناسب TCWGD شاخص، شده و مطالعات صحرایی
 .مطالعه تهیه شد های موردای تاریخاین شاخص بر .شد

 
پیکسل که  552ها با استفاده از ارزیابی صحت برای هر کدام از نقشه

 تصادفی انتخاب شد انجام گرفت و کاپا و صحت کلی محاسبه شد.
 شوند. از ماتریس درهمی یا اشتباه استخراج می هااین شاخص

 
Tabe 2- Acquired date for images in 2014 

 های مورد مطالعهتاريخ -8 لجدو
Acquired date 1393/01/22 1393/02/07 1393/02/23 1393/03/08 1393/04/09 1393/04/25 1393/05/10 

Table 3- Land use / land cover classes in the study area 
 طبقات كاربری و پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه -3 جدول

land use code Description 

Other land use 1 Bare land, salt land … 
Water 2 water surface (shallow, coastal and open) 

Water-veg 3 water and vegetation in water 
veg-water1 4 Dense vegetation in shallow 
veg-water2 5 week vegetation in shallow 
vegetation1 6 Dense vegetation on the ground 
vegetation2 7 week vegetation on the ground 

wet soil 8 wet soil with weak vegetation 

 
Table 4- Spectral indices that were used together with Landsat spectral bands and tasseled cap brightness 

(TCB), greenness (TCG) and wetness (TCW) - Maleki et al. (2016) 
 های مورد استفادهفرمول مربوط به شاخص -5 جدول

Reference Formula Spectral Index  

Huang et al. (2014) TCW1 − TCG2 TCWGD 

Rogers and Kearney (2004) (Band 3 − Band 5) /(Band 3 + Band 5) NDVI 

Powell et al. (2010) Arctan (TCG / TCB3) TCA 

Ozesmi and Bauer (2002) Band 5 / Band 2 IVR 

Ruan et al. (2007) (Band 5 − Band 7) /(Band 5 + Band 7) IR 
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Fig .3 - Locations of ground samples 

 موقعیت مکانی نقاط برداشت زمینی -8 شکل

 

 ایــهسلکپیاطعی از بندی متقدولــه صورت جـماتریس خطا ب
 مرجع برای ارزیابی صحت طبقه هایبندی شده در برابر دادهطبقه

کل تعداد، کل نقاطتعداد در محاسبه شاخص کاپا  د.باش بندی می
 هایتعداد پیکسل، که به درستی در طبقه مـورد نظر قرار دارند ینقاط

 د نظرشده در طبقه مور قرارداده هایمرجع موجـود در طبقه و پیکسل
از  . دقت کلی نیزگیردمورد استفاده قرار میتوسط روش آشکارسازی 

اند بر تعداد بندی شدهیی که به درستی تقسیمهاتقسیم مجموع پیکسل
 . (Rahdari et al. 2013)آیدمرجع به دست می هایکل داده

 
 بندی از طریقگذاری دقت طبقهعنوان یک معیار ارزشهدقت کلی ب

ه بندی شده تمامی طبقات بهای صحیح طبقهپیکسل تقسیم مجموعه
 باشد: های مرجع میمجموع پیکسل

(0 )             
N

Eii

O.A

c

i


 

اعضای  Eii، های معلومتعدادکل پیکسل N، تعدادکالسها Cکه در آن 
 باشد.دقت کلی می O.A قطری ماتریس خطا و

 
نی های واقعیت زمیداده توافق طبقه بندی با ضریب کاپا نشان دهنده

دهنده نشان 0باشد که عدد می 02امنه ضریب کاپا بین صفر تا است. د
ی بندی شده با واقعیت زمینمسویی یا توافق صددرصد نقشه طبقهه

 است. معادله محاسبه ضریب کاپا برابر است با: 

(2 )             
2

21

θ1

θθ
k




 

K1، : ضریب کاپاθ2، : دقت کلیθ اتفاقی که از طریق زیر : توافق
 گرددمحاسبه می

(2)           2

i1 i/Nxxθ  

ix، : جمع ستونixکه  جمع ردیف : ،N تعداد کل ستون :
 باشد.می

 
ت های برداشاستفاده از نمونه دقت نقشه تهیه شده با، در این مطالعه

شده از سطح زمین که در تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی مورد 
 استفاده قرار نگرفته بود بررسی و ماتریس خطا تهیه گردید.

 

 نتايج و بحث -0

 0292دوره آبگیری سال های تصاویر مربوط بهبه ترتیب نقشه، 2شکل 
های کاربری و پوشش ه نقشهدر این مطالعه برای تهی. دهدرا نشان می

صوص خههای مختلف سطح زمین و بابتدا به بررسی بازتابش، اراضی
های یکسان مورد نظر در این مطالعه های مختلف پدیدهبازتابش

های مختلف نقشه مناطق شاخص ازپرداخته شد. سپس با استفاده 
دارای آب و پوشش گیاهی تهیه گردید. همچنین پردازش نظارت شده 

ها برای تهیه نقشه ترین الیهر روی تصاویر انجام شد و از صحیحب
ه نقشه برای تهی، کاربری و پوشش اراضی منطقه استفاده شد. در نهایت

 از روش هیبرید استفاده شده است. ، نهایی پناهگاه حیات وحش هامون
 

 نشان داده شده است.، 5های تهیه شده در جدول دقت نقشه
Darvishsefat et al. (1999)  گزارش دادند که دقت قابل قبول نقشه

باشد و بیان می %85 زکاربری با استفاده از تصاویر ماهواره بیش ا
ضریب کاپا به لحاظ محاسبه ، اندکه از میان معیارهای بیان دقتکرده

ی یالتوانایی با، صحیح هایاشتباه به همراه قسمت هاینمودن قسمت
د شده تولی هایمنظور مقایسه دقت نقشه به ویژه به، برای برآورد دقت

مساحت هریک از طبقات کاربری و پوشش اراضی را ، 6جدول  .دارد
 دهد. ها نشان میدر این تاریخ

 
ساحت کاربری و پوشش اراضی در دوره مورد مطالعه مروند تغییرات 

 باشد.می آن دهندهنمودار نشان 5 بررسی شد که شکل
 

 0292دهد در ماه اردیبهشت سال نشان می ،همانگونه که این نمودار
با مقایسه این مساحت و . تاالب دارای بیشترین سطح آب بوده است

وص پهنه در خص، Zolfaghari and Kafash (2011)نتایج مطالعات 
دهد که مساحت بیشترین پهنه آبی در آبی تاالب هامون نشان می

رآبی( است. در این )شرایط پ 0255مطالعه حاضر بسیار متفاوت از سال 
پوشش گیاهی از اسفند ماه این سال ، دوره آبگیری با افزایش سطح آب

سطحی حدود  0292شروع به رشد کرده و در اوایل فروردین سال 
 باشد. ر را دارا میهکتا 02225
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Table 5- Overall classification accuracy and kappa statistics 
 ههای تهیه شددقت نقشه -0جدول 

 1393/01/22 1393/02/07 1393/02/23 1393/03/08 1393/04/09 1393/04/25 1393/05/10 
Kappa 0.93 0.92 0.93 0.96 0.96 0.90 0.88 
Overall 

accuracy %95 %94 %95 %93 %0.93 %0.94 %0.95 

 

 a)  b) 

 c)  d) 

 e) f) 



 

 

  0367، بهار 0تحقیقات منابع آب ايران، سال چهاردهم، شماره 

Volume 14, No. 1, Spring 2018 (IR-WRR) 

222 

 

g) 
Fig. 3- Land use- land cover of wetland in each date. a)1393/01/22 b)1393/02/07 c)1393/02/23 d)1393/03/08 

e)1393/04/09 f)1393/04/25 g)1393/05/10 

 تاريخ نقشه كاربری و پوشش اراضی تاالب در هر -3شکل 

 
Table 6- The Area of different land use in year 1393 (ha) 

 )هکتار( 0363آبگیری سال مساحت طبقات كاربری و پوشش اراضی در دوره  -0 جدول

 1393/01/22 1393/02/07 1393/02/23 1393/03/08 1393/04/09 1393/04/25 1393/05/10 

Other land-use 171405 136623 116248 109137 117767 125010 155502 

Water 31689 46056 54076 50972 40868 12998 411.48 

Water-veg 0 17516 26065 3667 10858 4063 0 

veg-water1 0 0 1182 19480 6469 12150 2822 

veg-water2 0 0 0 9042 0 3939 0 

vegetation1 0 0 696.15 7020 22350 33962 37558 

vegetation2 0 0 204.3 2821 5689 11168 0 

wet soil 7918 10338 7502 0 0 0 9703 

 

 
Fig. 4- Trend of landsue change in study year of 1393 

 0363نمودار روند تغییرات كاربری و پوشش اراضی در دوره مطالعه سال  -5 شکل
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در هامون هیرمند و مناطق مجاور کوه خواجه  این پوشش گیاهی اکثراً
به سمت کوه خواجه و مناطق مجاور  نهبندان -و در جنوب جاده زابل

 صوصخهشود که بطق شرقی و جنوبی صابری مشاهده میسنگل و منا
. باشدمتراکم میدر هامون هیرمند و در مجاورت کوه خواجه بسیار 

دهد اولین قسمتی از تاالب هامون که در سال بررسی تصاویر نشان می
 باشد. با افزایش آبآبگیری شده است جنوب هامون صابری می 0292

رود و بخشی از ری توسط فرحبخش زیادی از صاب، در اوایل فروردین
وسط رودخانه سیستان آبگیری شده است. همچنین با هامون هیرمند ت

فروردین بخش اعظم هامون  22ر شود دمشخص می، 2 بررسی شکل
ری و هیرمند آبگیری شده اما سطح کمی آب در هامون پوزک صاب

وجود دارد. شرایط تاالب در این تاریخ شباهت کاملی با نتایج مطالعات 
Rahdari et al. (2012)، اربری اراضی تاالب در خصوص نقشه ک

ه ددهنکسالی( دارد. بررسی این شکل نشان)خش 0279هامون در سال 
ری هایی از آب هامون صابتوسعه و رشد پوشش گیاهی در بخش

کند به نحوی این روند آبگیری ادامه پیدا می، 0292در سال . باشدمی
بخش اعظم تاالب آبگیری ، تا اواسط اردیبهشت 2که بر اساس شکل 

تاالب از نظر آب و پوشش گیاهی بیشترین ، خرداد 8است. در شده 
. اشدبدراین تاریخ در بهترین شرایط می، سطح را داشته و از این جهت

بعد از این زمان آب در بخشی از مناطق جنوب هامون هیرمند شروع 
هامون هیرمند  ،دهندها نشان میک شدن کرده است. نقشهبه خش

خرداد بخش کمی از  25ی شود. در اولین بخشی است که خشک م
دهد با خشک شدن نشان می 5. شکل (2شکل)این هامون آب دارد 

ش ور ناگهانی کاهبه ط، سطح طبقه پوشش گیاهی غالب در آب، تاالب
ب در بیشتر تغییرات تاال باشد.یابد که دلیل آن خشک شدن آب میمی

لعه مطاباشد. نتایج راهداری و همکاران در خصوص ان طبقه می
 دهنده چنینهای مختلف نیز نشانتغییرات تاالب هامون بین سال

 رسد.ها منطقی به نظر میروندی است که البته در مورد تاالب
 

تغییرات سطح آب و سطح پوشش گیاهی داخل آب ، 5بر اساس شکل 
که با افزایش به طوری. دارای روند مشابهی است، با شیب متفاوت

ند که کداخل آب منطقه نیز توسعه پیدا میپوشش گیاهی ، سطح آب
بیشتر به دلیل رشد گیاهان است و نه به زیر آب رفتن پوشش گیاهی 

ی بقات نیز روند کاهشو از طرف دیگر به دنبال روند کاهشی آب سایر ط
دهد در دوره نیز نشان می Ahadnejad (2009)کنند. را دنبال می

نیز چنین  0255از سال مطالعه تغییرات سی ساله تاالب هامون 
 پوشش گیاهی متراکم داخل خشکی از ماه تیرافتد. تغییراتی اتفاق می

د. که به کنا دنبال میشروع به افزایش یافته و تا مرداد روند افزایشی ر
یل باشد. به همین دلرج شدن این گیاهان از داخل آب میدلیل خا

ناه و غذا در یک و پ مین همزمان آبارزش این گیاهان در حمایت و تأ
که پرنده برای پیدا کردن غذا و پناه یابد. به طوریمحل کاهش می

مجبور است مسافتی را پرواز کند. مقایسه روند تغییرات طبقه آب غالب 
ه روند کنندییدپوشش گیاهی غالب در آب نیز تأ و پوشش گیاهی با

کاهش آب تاالب از نیمه دوم خرداد است. کاهش ناگهانی پوشش 
یاهی غالب در آب در اوایل تیرماه و سپس افزایش آن در اواخر این گ

 هباشد کم شدن آب بخش بزرگی از هامون صابری میماه به دلیل ک
های پوشیده با گیاه تبدیل شده این قسمت به مانداب، در این مدت

، اما بعد از این و با خشک شدن این بخش از تاالب و در مرداد. است
 ،مساحت مناطق پوشیده با پوشش گیاهی داخل آب کاهش ناگهانی در

نشان ، هکتاری خاک مرطوب در مرداد 00555شود. سطح دیده می
شود. این های نهایی تاالب است که خشک میدهنده قسمت

هایی از آخرین بخش هادر هامون پوزک و صابوری قرار دارد کهبخش
 هامون که خشک می شود در این دو قسمت تاالب است.

 

 و  Huea et al. (2102) تایج این مطالعه همچون مطالعاتن
(Dong et al. (2104 ( وGarcia et al. (2013  نشان داد سنجش از

رد کید کها را دارد. اما باید تأاکوسیستمدور توانایی الزم در مطالعات 
دست آوردن نتایج با صحت کافی بسیار با هکه مطالعات صحرایی در ب

هایی با دوره چرخش کوتاه امکان ده از سنجندهاهمیت است. استفا
ماهواره لندست  OLIکند. سنجنده پایش مداوم منابع آبی را فراهم می

 کند.ها را فراهم میروزه منبع ارزشمندی از داده 08با چرخش 
 

های کاربری و پوشش اراضی اهمیت در مطالعات محیط زیستی نقشه
دست هاز وضعیت فعلی منطقه ببسیاری دارند چراکه اطالعات مناسبی 

ها به بایست روش مناسبی برای تهیه این نقشهدهد. بنابراین میمی
به دلیل وجود پوشش اراضی متنوع در منطقه  کار رود. در این مطالعه

ها و از روش هیبرید استفاده شد تا بتوان از توانایی روش، مورد مطالعه
 . های مختلف سنجش از دور استفاده کردشاخص

 

(Misra (2015 و (Xu et al. (2010  اهمیت روش  خود در مطالعهنیز
بر مشکل شباهت رفتارهای بازتابندگی طیفی ترکیبی را غلبه 

بندی تصاویر های مورد مطالعه که باعث ایجاد خطا در طبقهپدیده
همچنین همانگونه که نتایج مطالعه  .بیان کردند، دوشمی ایهماهوار

Maleki et al. (2016) دهنده دقت و صحت روش هیبرید در نشان
نتایج ما نشان داد این روش توانایی باالیی  ،باشدمطالعات منابع آب می

ه با هدف تهیدر این مطالعه نیز . در مطالعات تاالب ها و منابع آبی دارد
ای هشاخص، دقت باال های کاربری و پوشش اراضی با صحت ونقشه

ر گرفت و با واقعیت زمینی مقایسه شد. مختلفی مورد استفاده قرا
 های کاربری و پوشش اراضی دست آمده برای نقشهههای بصحت

اشد. بهای تهیه شده میدهنده قابل قبول بودن نقشه( نشان5)جدول 
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کننده مناسب بودن روش هیبرید برای تهیه نقشه این نتایج تایید
 کاربری و پوشش اراضی یک منطقه متنوع است. 

 

 گیرینتیجه -0

( نشان 2 های کاربری و پوشش اراضی )شکلهمانگونه که نقشه
و  ریهای جنوبی هامون صابد با افزایش آبگیری تاالب بخشدهمی

های شمالی هامون هیرمند اولین نقاطی هستند که شرایط بخش
مناسب را دارند. به این معنا که اکوسیستم همراه با آبگیری مجدد در 

دهد با افزایش نشان می 5ست. همانگونه که شکل ا حال احیا شدن
شود ی در آب افزایش یافته که باعث میسطح پوشش گیاه، سطح آب

غییرات وجود بیاید. این تهای و پناه امنی برای پرندگان بزیستگاه تغذیه
و تفرج بیشتری  شود مردم محلی امکان دامداری و صیدباعث می

در ماه اردیبهشت ، 6دست آمده در جدولهبر اساس نتایج ب. داشته باشند
که بیشترین سطح آب وجود دارد این اکوسیستم بهترین شرایط زیست 

همانگونه که  کند. امارا برای مردم محلی و حیات وحش فراهم می
دهد با شروع کاهش آب بخش شمالی هامون هیرمند نشان می 2شکل 

ا دهد. امست میهایی است که شرایط مناسب را از دجزو اولین قسمت
آشیانه سازی را در با توجه به اینکه پرندگان در اواخر آوریل و ماه می

دهند از دست رفتن شرایط زیستگاهی مناسب این مناطق انجام می
ار ها بسیهای آلترشیالبرای پرندگان وابسته به آب خصوصا جوجه

 راز سوی دیگر با گرم شدن هوا در خرداد ماه تبخی. ساز استمشکل
شکل شود )ک شدن تاالب مییابد که باعث تسریع در خشافزایش می

 مین معاش بهمردم محلی وابستگی زیادی برای تأ کهنجایی(. از آ5
تواند شروع مشکالت اقتصادی تاالب دارند این کاهش سطح آب می

 2مردم را به همراه داشته باشد. عالوه براین با توجه به شکل شماره 
ین ب کنندگی هوا ازاثر تعدیل، کامال خشک شده اد ماهکه تاالب در مرد

روزه سیستان که با عبور از آب تاالب باعث  022رود و بادهای می
های روان ناشی از به جا کردن شن شد با جاتعدیل گرمای هوا می

های خشک شدن تاالب عالوه بر مشکالت تنفسی باعث زیان
 شود.اقتصادی به مردم محلی می

 
تی بهتر است اقدامات حفاظ، دست آمده از این تحقیقهس نتایج ببر اسا

که  راچ ،بیشتری در این منطقه برای حمایت از ذینفان تاالب انجام داد
له در مون وابسته است. این مسأحیات در این منطقه به تاالب ها

مناطقی همچون هامون هیرمند که زودتر از سایر مناطق خشک 
باشد. با توجه به نتایج حاصل از این تری میشود دارای اهمیت بیشمی

نفی ثیرات مزمانی مناسبی جهت کاهش تأ ریزیتوان برنامهمطالعه می
بر جوامع محلی و حیات وحش وابسته به تاالب  خشک شدن تاالب

 انجام داد.

 هانوشتپی

1-Normalised Difference Water Index 

2-Modified Normalised Difference Water Index 
3-Infrared-Visible Ratio 
4-Infrared Ratio 
5-Normalized Difference Vegetation Index 
6-Tasseledcap Wetness (TCW) 

7-Tasseledcap Greenness (TCG) 

8-Tasseledcap Brightness (TCB) 
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