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  مناطق تاالبيبندي زوناي در هاي ماهوارهبررسي قابليت داده

  وحش هامون)(مطالعه موردي: پناهگاه حيات 
 

  چكيده 

به عنوان يك منبع ذخيره آب و  هاي زمين هستند كهترين اكوسيستمها يكي از مهمتاالب
طق تاالبي مديريت منا باشند. اين مسئله لزومي بسياري از جانوران و گياهان ميزيستگاه مناسبي برا

شيرين كشور نقش قابل توجهي در ترين درياچه آببه عنوان بزرگ دهد. تاالب هامونرا نشان مي
به طور متناوب  1387تا  1378حمايت از پرندگان و پستانداران مهاجر و بومي منطقه دارد كه از سال 

وحش هامون ميزان بندي پناهگاه حياتنده است. در اين مطالعه، جهت زونآبي را گذراهاي بيدوره
 TMهاي ماهواره لندست، سنجنده ز پناهگاه بررسي گرديد و از دادهه هر قسمت اب وابستگي پرندگان

جهت تهيه نقشه پوشش اراضي استفاده شد. به اين منظور  1387مربوط به تاالب هامون در سال 
طبقه تهيه گرديد. ميزان استفاده وحوش از هر اليه و اهميت زيستي هر   5نقشه پوشش اراضي در 

حش وجهت استفاده حيات همهاي مختلف بر روي منطقه بررسي و تاثير پوشش ضور درقسمت با ح
 اده شد.هاي مختلف منطقه ارزش داهميت اكولوژيكي هر قسمت به پوششمشخص و با توجه به 

لف هاي مختوحش هامون با استفاده از روشياتهاي مختلف پناهگاه حنقشه اهميت زيستگاهي بخش
GIS ا مساحت ب ترين ارزش زيستگاهيكه اولين طبقه داراي بيشيد. به طوريدر هفت طبقه تهيه گرد

باشد.  نتايج مي هكتار 102824با مساحت ارزش حفاظتي ترين كمو آخرين طبقه داراي  هكتار 40830
كه در  هكتار 87414با مساحت  گيري تاالب هامون پس از اراضي بايرنشان داد در اين سال با آب

 ن مساحتتريدار داراي بيشرار دارند طبقه سوم اهميت زيستگاهي يعني اراضي آبطبقه هفت اهميت ق
  باشند.مي هكتار 68593برابر با 
  

وحش هامون، سنجش از دور، پرندگان آبزي، مطلوبيت پناهگاه حيات واژگان كليدي:
  .زيستگاه

  
  

  مقدمه

د نه در آن قرار داراي كركردهاي بسيار زيادي را در منطقهكه كا باشندهاي كره زمين ميترين اجزاي اكوسيستمها يكي از مهمتاالب
زيستگاه  هاي خشكي و آبي وكوسيستماين اكوسيستم به عنوان يك اكوسيستم بينابيني ميان ا). 1389شامحمدي و ملكي، د (نهدانجام مي

 كاركردهاي و د كه در نتيجه آن حياتنباشانسان در دنيا ميهاي ثير فعاليتأها تحت تباشد. امروزه تاالبيمناسبي براي جانوران و گياهان م
  ). Mitsch and Gosselink, 1993در معرض خطر قرار گرفته است ( هاآنبسياري از 
مناطق وسيع تهيه اطالعات مربوط به سرزمين در ابزارهاي با ارزشي جهت  ،ايهاي ماهوارههاي اطالعات جغرافيايي و دادهسامانه

 پايش مناطق وهاي زيستا، تعيين تنوع زيستي، بررسي تغييرات سرزمين هاي گونهاين دو ابزار به منظور تهيه نقشه زيستگاهباشند. امروزه مي
ص خصوهو ب وحشحياتها ريزان محيط زيست به منظور حفاظت از زيستگاهمديران و برنامهگيرند. تحت حفاظت مورد استفاده قرار مي

  1وحيد راهداري
  2سعيده ملكي
  3الهام آبتين

  
دانشگاه دكتري محيط زيست، دانشجوي . 1

 زابل، ايران ،زابل

دانشگاه دكتري محيط زيست، دانشجوي . 2
 ، زابل، ايرانزابل

كارشناس ارشد محيط زيست، اداره كل . 3
زابل،  ،محيط زيست استان سيستان و بلوچستان

 ايران

  
  نويسنده مسئول مكاتبات  *

v.rahdary@gmail.com  
  

  20/04/1392تاريخ دريافت: 
  30/08/1392تاريخ پذيرش: 

  139204098كد مقاله: 
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ناطق تحت ت زيست محيطي ممند به تهيه نقشه كاربري و پوشش اراضي زيستگاه و بررسي خصوصياران در معرض خطر عالقهستگاه جانوزي
  ).1388سفيانيان و همكاران، باشند (حفاظت مي

 De Roeck et( طرف كرده است هاي سنتي را بر، مشكالت روشسرزمينيدليل ديد وسيع در مطالعات هاي سنجش از دور بهداده

al., 2008( .هاي مورد استفاده در مطالعات منابع طبيعي ماهواره يكي از ماهوارهLANDSAT هاي باشد كه بر روي آن سنجندهمي
 محيطيهاي اين ماهواره در حوزه مطالعات زيستاست. يكي از پركاربردترين سنجندهقرار گرفته  +ETMو  MSS ،TMمختلفي مانند 

دون قرمز حرارتي وج آب تا مامت امواج الكترومغناطيس از طول ماست. اين سنجنده امواج الكترومغناطيس را در هفت قس TMسنجنده 
  ). Rahdary et al., 2010( باشدمتر مي 30و داراي قدرت تفكيك مكاني  كندبرداشت و ثبت مي

Rahdary ) در استان اصفهان كه از سري  موته وحشحياتاهگاه ) به منظور بررسي تغييرات پوشش گياهي در پن2010و همكاران
ميالدي از وضعيت پوشش  90و  80كه از اطالعات مربوط به دهه ها بيان كردند با توجه به اين. آناستفاده كردند TMاي هاي ماهوارهداده
با استفاده ها باشند. آندر منطقه مورد مطالعه نمي هاي سنتي قادر به بررسي تغييرات پوشش گياهيهي منطقه در دسترس نبوده لذا روشگيا

هاي گياهي ، برخي از شاخص1در جدول . تهيه كنندهاي دقيق از وضعيت تاج پوشش گياهي منطقه را اي توانسند نقشههاي ماهوارهاز داده
  .)Rahdari et al., 2010( داننشان داده شده

  
 .ايماهوارههاي تفاده دادهگياهي با اسهاي معادله تهيه برخي از شاخص :1جدول 

 شاخص معادله
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  Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI)  

  
هاي غالب كاربري و پوشش اراضي است. اين طرح بر اساس كالس بندي اندرسونبندي تركيبي، طرح طبقههاي طبقهيكي از طرح

هر  نقشه تهيهها براي شود و با توجه به تعاريف اليهميهاي كاربري و پوشش اراضي، ايجاد توجه به تعاريف كالسمنطقه مورد مطالعه و با 
هاي منظر ) به منظور تهيه شاخص2008كاران (و هم Rahdary ).Kamusoko and Aniya, 2006( شودكدام روشي مشخص مي

يبي بندي تركو پوشش اراضي منطقه از روش طبقه ها تهيه نقشه كاربرياده كردند. آناي استفهاي ماهوارهموته از داده وحشحياتگاه پناه
  د. اند نقشه كاربري و پوشش اراضي منطقه را با دقت باال تهيه كننبا استفاده از اين مفهوم توانستهو مفهوم اندرسون استفاده و بيان نمودند 

Erik ) ها آناي استفاده كردند. هاي ماهوارههگستره خانه يك گونه ميمون از داد) به منظور بررسي بر روي انتخاب 2009و همكاران
قشه منابع مورد ن هاي درختي و ... را بررسي وشش گياهي، ارتفاع پوشش، نوع گونهمانند تراكم پو پس از شناسايي نيازهاي زيستي آن گونه،

 .اي تهيه كردندهاي ماهوارهاستفاده از دادهرا با نياز آن

Amozadeh  وKanani )2008اثرات نوسان سطح آب درياي خزر بر روي خصوصيات اكولوژيكي و زيستگاهي  ) به منظور بررسي
ها بيان كردند آن .كردند استفاده +ETMو  MSS ،TMهاي سنجندهاي هاي ماهوارهكاله در استان مازندران از دادهالمللي ميانتاالب بين
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ها براي حفاظت از ريتي جهت انجام مطالعات اكوسيستمهاي اطالعات جغرافيايي از ابزارهاي مناسب مديهاي سنجش از دور و سامانهداده
 .باشندها ميهاي گوناگون آنارزش

و  ريبوحش موته ابتدا نقشه كارحيات ناهگاهزيستگاه قوچ و ميش در پمنظور تعيين مطلويت ه ب) 1389و همكاران (آبادي نجفملكي  
ا مشاهده حضور يا عدم حضور قوچ بپوشش اراضي منطقه مورد مطالعه را تهيه كرده و سپس با حضور در منطقه ميزان استفاده از هر اليه را 

 OIFاز پردازش  ناسبمشناسايي بهترين تركيب باندي جهت تهيه تصوير رنگي كاذب با كيفيت بصري  برايها آن. و ميش بررسي كردند
صور ترين همبستگي با هم داشتند را جهت تهيه تكه كمسه باند آبي، سبز و مادون قرمز نزديك روش، ها با استفاده از اين استفاده نمودند. آن

  رنگي كاذب مورد استفاده قرار دادند. 
سازي مطلوبيت زيستگاه كمركولي جنگلي در نيمرخ شمالي البرز ابتدا متغيرهاي ) به منظور مدل1389و همكاران (خسروشاهي ي بهادر

مودند. سپس را بررسي ن ع )شيب، جهت و ارتفا (زيستگاهي اين پرنده مانند ساختار پوشش گياهي، تيپ پوشش جنگي و عوامل توپوگرافي 
وبيت زيستگاه اين پرنده و تهيه نقشه هاي آماري در مورد مطلشده از روبا مراجعه به منطقه و بررسي حضور يا عدم حضور پرنده با استفا

  . اقدام كردند
) به منظور ارزيابي زيستگاه داركوب سرسرخ در پارك ملي گلستان و تعيين مطلوبيت زيستگاه اين پرنده پارامترهاي 1389( مرادي وارسته

به  هاي حضور و عدم حضور پرندههمراه دادهاي ساختار پوشش بههزيستگاهي آنرا مانند تيپ پوشش جنگلي، عوامل توپوگرافيك و ويژگي
  متر ار ثبت و تجزيه و تحليل كردند. وي در نهايت پارامترهاي مهم براي زيستگاه اين پرنده را مشخص نمود.  25شعاع 

گان آبزي با پرندكيد بر ا تأهاي مناسب پرندگان ببندي زيستگاههامون و شناسايي و طبقه وحشحياتبندي پناهگاه تهيه نقشه زون
 وحشپناهگاه حياتباشد.  ت ميداني از اهداف اين مطالعه ميهاي اطالعات جغرافيايي و مطالعااي، كاربرد سامانههاي ماهوارهاستفاده از داده

 61تا  دقيقه 56درجه  60عرض جغرافيايي و  دقيقه 27درجه و  31 تا  دقيقه 25درجه و  30در  هكتار 293031هامون با مساحتي بالغ بر 
هاي تاالب ءاين منطقه جز .است غرب شهر زابل و در شمال استان سيستان و بلوچستان واقع گرديدهدر طول جغرافيايي  دقيقه 43درجه و 

اين گردد. كشور محسوب مي پرندگان در شرق توسط رودخانه هيرمند تغذيه و تنها زيستگاه و باشدرامسر مي مندرج در سايت كنوانسيون
بارهنگ  لويي؛ ني؛ توان از اويار سالم؛هاي مهم گياهي مياز گونهباشد. ي هامون هيرمند و صابري ميهاپناهگاه شامل قسمتي از تاالب

ري و انواع ماهيان فو جعت؛ دال؛ افعي شاخدار ايراني المينگو؛ باكالن؛ آنقوف توان از پليكان؛هاي مهم جانوري ميآبي؛ گز و تاغ و از گونه
ن عامل تريباشد. مهمبه روش دومارتن فوق خشك مي آن متر و اقليم متوسط بارندگي منطقه كمتر از پنجاه ميلي .كپور و آمور نام برد مانند

  .)1389و ملكي،  شاهمحمدي( باشدسالي هيدرولوژيكي ميتهديد كننده اين پناهگاه كاهش ورودي رودخانه هيرمند به تاالب هامون و خشك
  

  هامواد و روش

استفاده  1:50000هاي توپوگرافي نقشه ازمنطقه مطالعه و 17/2/1387بوط به مرماهواره لندست  TMدر اين تحقيق از تصوير سنجنده 
وحش ناهگاه حياتپگرديد. به منظور تهيه نقشه پوشش اراضي و نقشه مطلوبيت زيستگاهاي منطقه، بازديد ميداني همزمان با برداشت تصوير از 

  انجام گرديد.   1387و در خردادماه سال  هامون در استان سيستان و بلوچستان
و بر  هاي اراضي منطقه مشخصو پوشش ابتدا كاربري 1:50000هاي توپوگرافي ت ميداني و بررسي نقشهجام مطالعادر اين مطالعه با ان

 پوشش و كاربري طبقه 5 و با توجه به مسائل اكولوژيك، ترتيب اين به و براي هر كدام تعاريفي ارائه شد.  بندي اندرسوناساس روش طبقه
  كند.مي بيان را طبقه هر خصوصيات ،2 شماره جدول .گرديد مشخص منطقه در اراضي
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  .هامون وحشحياتپناهگاه  هاي اراضي در منطقهمشخصات كاربري و پوشش: 2 جدول

  
به منظور بررسي اهميت زيستگاهي هر كاربري و پوشش اراضي منطقه با توجه به اهميت باالي تاالب هامون جهت حمايت از پرندگان 

حضور پرندگان در منطقه بررسي گرديد. با انجام مطالعات ميداني در زمان  مهاجر و بومي منطقه، اهميت هر اليه با توجه به حضور و يا عدم
رين تراكم تمطالعات ميداني و مصاحبه با افراد محلي نشان داد بيش .شدراضي بررسي پوشش ا ميزان حضور پرندگان در هر برداشت تصوير،

رندگان مشاهده شده در پ ،ساعت 2مدت به هاي منطقه پوشش در هر قسمت ازبا حضور بنابراين  .باشدصبح مي 8تا  7پرندگان در ساعت 
 200به اين منظور تا شعاع  پوشش اراضي مشخص شدند. قاط مشاهده به صورت تصادفي در هرسرشماري گرديدند. ن شناسايي و آن محل

ي برداراي نمونههاي ماهوارهز دادهاي تهيه نقشه پوشش گياهي ابر، سرشماري انجام شد. كه امكان ديد وجود داشت متري از محل استقرار
الت پ 250گيري درصد تاج پوشش گياهي با استفاده از اطالعات ه روش اندازهبصورت تصادفي و ميداني از تاج پوشش گياهي منطقه به

يجاد ارتباط بين اطالعات براي ا ) در نظر گرفته شد.3*  7، (استفاده از روش حداقل مساحت موثربرداشت شده انجام شد. اندازه هر پالت با 
همزمان با شناسايي  آمد.  دسته، مختصات هر پالت، ب GPSهاي ماهواره، با استقرار در مركز هر پالت و با استفاده از دستگاه ها با دادهپالت

  ها مشخص گرديد.هاي مختلف منطقه شناسايي و موقعيت آنپرندگان پوشش
 كنترل زميني هطنق 30اي مورد نظر زمين مرجع گرديد. تصحيح هندسي بر روي تصوير با استفاده از ر اين مرحله ابتدا تصوير ماهوارهد

سل زمين مرجع شد. با توجه به وجود پيك 5/0كمتر از  خطايبا  ترين همسايه به روش روش نزديك GPSواقعي برداشت شده با استفاده از 
  بر روي تصاوير انجام شد. تاريك تصحيح اتمسفريك به روش پديده  رطوبت در سطح منطقه

وير انجام شد و با استفاده از نتايج اين پردازش بهترين تركيب باندي شامل بر روي تص OIFابتدا پردازش  ،ويربررسي بصري تصمنظور به
 و دگانپرن شناسايي از پس مطالعه اين در .باندهاي آبي، سبز و مادون قرمز نزديك به منظور تهيه تصاوير رنگي كاذب انتخاب گرديد

د. جهت گردي تهيه منطقه اراضي پوشش نقشه ،مشخص شد پرندگان از حمايت براي اراضي پوشش اليه هر اهميتمنطقه،  از بردارينمونه
و  SAVI ،NDVI ،RVI ،DVI هاي گياهيپردازش تسلدكپ انجام و شاخص هاي مختلف مانندپردازشوشش گياهي پتهيه نقشه 

1TSAVI  وشش گياهي از پهاي برداشت شده ي تهيه پوشش گياهي بين دادهسب برادر نهايت به منظور تهيه مدل مناتهيه گرديد. از تصوير
-IDRISIافزار در محيط نرمهاي نقشه درصد تاج پوشش گياهي مدلهاي تهيه شده رگرسيون ساده خطي اعمال شد و در هر پالت و شاخص

KILIMANJARO  .اج پوشش ترين ضريب توصيف تسبزينگي پردازش تسلدكپ كه داراي بيش مؤلفهقشه از ترين ندقيقتهيه گرديد
وشش گياهي، هاي مختلف پتراكمش گياهي از اين شاخص استفاده شد. با توجه به حضور پرندگان در تهيه و براي تهيه نقشه پوش بود گياهي
 پوششپوشش گياهي و مناطق داراي پوشش گياهي مشخص گرديد و  فاقدبه عنوان مرز مناطق  درصد 20 گياهي پوشش تاج مقدار حداقل
اي هدقيق و كاهش تداخل بازتابي پديدهدر اين مطالعه به منظور تهيه نقشه . است شده داده نشان درصد 20بيشتر از  طبقه يك در گياهي
. رديدوير ماهواره حذف گاهي اين اليه از تصنقشه پوشش گي پس از تهيههاي مختلف تهيه شدند. لذا هاي سطح زمين با روشپوشش ،زمين

موقعيت  بود.  1الي  -5/0اين شاخص داراي اعداد بين هيه شد. وير ماهواره تاز تص NDWIنرمال شده آب  نقشه آب با استفاده از شاخص 
 مناطقكه ساحل و طوريگرديد به به عنوان آستانه بين خشكي و آب مشخص  معلوم و مقدار عددي سواحل در اين شاخص در آن ساحل

  ويژگي نام كاربري  كد
  كند.از جمعيت پرندگان مختلف حمايت ميدار تاالب كهمناطق آب  آب  1

باشند، اين مناطق داراي درصد مي 20اي پوشش گياهي بيش از اند و دارگيري شدهاراضي كه توسط رودخانه آب  پوشش گياهي و آب  2
  باشند.ترين تعداد پرندگان در منطقه ميبيش

  باشند.كه زيستگاه بسياري از پرندگان ميدرصد 20مناطقي با در صدتاج پوشش گياهي  بيشتر از پوشش گياهي  3

  زارشوره  4
هاي محلول جمع شده است. اين اراضي عمدتاً مسطح بوده و نمكها مقادير متنابهي ازاراضي كه در قشر سطحي آن

باشند مي dSm 4تر از بيش ECباشد و داراي ها باال ميزميني در آنرها بسيار ضعيف و سطح آب زيزهكشي طبيعي آن
  باشند.و داراي پوشش گياهي بسيار كمي ميو جمعيت بسيار كمي از پرندگان را به خود اختصاص داده 

  باشددرصد تاج پوشش مي20ازگياهي كمتراين اراضي داراي پوشش (اراضي باير) خاك لخت  5
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 دارآب اراضي اليه NDWIبندي مجدد بر روي شاخص با اعمال طبقه را به خود اختصاص داده بودند.  2/0اعداد كمتر از  ب و خشكآبدون 
بر روي اين شاخص با توجه به بازديدهاي ن آب ودراز شاخص مربوط به كل منطقه تفكيك شد. مرز بين اراضي آبدار با پوشش گياهي 

زار رهاليه شو ند.داز هم تفكيك گردي بندي مجددبا اعمال طبقه دار داراي پوششدار بدون پوشش و اراضي آبميداني مشخص و اراضي آب
با استفاده از بانداهاي سنجنده انجام شد و اطالعات  PCAبه اين منظور پردازش  .وير ماهواره تهيه شدبر روي تص PCAبا انجام پردازش 

هاي شور نشان داد خاك PCAهاي تهيه شده از پردازش مؤلفهوير رنگي كاذب تهيه شده با مقايسه تصخالصه گرديد.  مؤلفهه ها در سآن
 يزرعاز اراضي لم زارهااول اين پردازش شوره مؤلفهبندي مجدد بر روي اند و با اعمال طبقهاز خاك لخت متمايز شده PCAاول  مؤلفهدر 

ثبت  GPSها با استفاده از متر نمونه برداشت شد و موقعيت آنسطحي با عمق بيست سانتي از خاك محل 25ر تفكيك شد. به اين منظو
سته و مقدار متناظر هر محل هر محل به عنوان متغيير واب ECگيري و بين مقادير هر نمونه در آزمايشگاه اندازه ECسپس ميزان  گرديد. 
به عنوان  dSm 4هاي با شوري بيش از رگرسيون ساده خطي اعمال شد. سپس مقدار عددي خاك PCAاول  مؤلفهبرداري در نمونه

زار اليه شوره مؤلفهمجدد بر روي اين بندي و با اعمال طبقه گرديدمشخص  )PCA(هاي اصلي مؤلفهاول پردازش  مؤلفههاي شور در اكخ
و به اين ترتيب پنج اليه تعريف شده براي  زار تنها اليه خاك باقي ماندرهيه خاك پس از جدا كردن اليه شو. به منظور تهيه الشدتهيه 

بندي پوشش اراضي به روش طبقهبا يكديگر تركيب و نقشه ها ، تمامي اليهGISهاي در نهايت با استفاده از قابليت منطقه تهيه گرديد.
قايسه تصاوير و متوجه برداري ميداني دست آمده در هنگام نمونههب ميدانيمقايسه با واقعيت با  هاي تهيه شدهدقت نقشه. شدتركيبي تهيه 
  و شاخص كاپا و صحت كلي محاسبه شد.  بررسيرنگي كاذب 

گياهي  آب و پوشش جهت تهيه نقشه مطلوبيت زيستگاه براي پرندگان با حضور در منطقه و مشاهده حضور و عدم حضور پرندگان، اليه
بندي مجدد بر روي نقشه كاربري و پوشش اراضي تفكيك گرديد. بررسي ميداني نشان داد در طبقه اعمال طبقهترين اليه با به عنوان مطلوب

متري خط ساحل در جايي كه آب و پوشش گياهي  150مشاهده شده در  با اهميت حفاظتي ترين تعداد پرندگاندوم اهميت زيستگاهي بيش
هاي مجاور اليه مطلوب طبقه اول بيشتر از اراضي زير آب دور از پوشش آبكم پرندگان در همچنين ترادر مجاورت هم قرار دارند بوده است. 

متري داده شد و پس از ضرب  150براي تهيه اين اليه ابتدا اليه آب از نقشه كاربري و پوشش اراضي جدا شد. سپس به آب بافر . گياهي بود
تهيه گرديد. سپس  متري آب داراي پوشش گياهي بودند 150هايي كه تا سمت، قو اليه مطلوب طبقه اول بافر آب در نقشه پوشش گياهي

متري  150هاي تا و آب شدمتري داده شد و در نقشه آب ضرب  150متري آب بودند بافر  150هايي كه داراي پوشش گياهي تا به قسمت
متر با آب  150گياهي درون خشكي كه كمتر از  و پوششپوشش گياهي به اين ترتيب اراضي آبدار مجاور ند. دگردي شش گياهي مشخصپو
در رده سوم مطلوبيت قرار داشت و از لحاظ تعداد  دور از پوشش گياهي اليه آب ند.مطلوبيت تفكيك گرديد 2به عنوان طبقه صله داشتند اف

از  رده دوم قرار گرفته بودند با استفاده هايي از آب كه درمنظور تهيه اين اليه ابتدا قسمت پرندگان مشاهده شده در رده سوم قرار گرفت. به
با توجه به اهميت پوشش گياهي جهت پناه پرندگان و ساير منطق بولين از اليه آب حذف گرديد و اليه آب به عنوان طبقه سوم جدا گرديد. 

متري مجاور آب  150براي تهيه اين اليه، نواحي   .ر گرفتدر طبقه چهارم مطلوبيت قرا كه در مجاورت آب نبود وحوش، اليه پوشش گياهي
 زا يتعداددر هنگام مطالعات ميداني  قرار داده شد. هاي باقي مانده از پوشش گياهي در طبقه چهارماز اليه پوشش گياهي جدا و قسمت

در متري داده شد و  100يه آب بافر به ال قسمت. براي تهيه اين و باير مشاهده شدندآب در اراضي شور  ساحل متري 100پرندگان آبزي در 
 با توجه تعداد و نوع پرندگان مشاهده شده در. بندي مجدد تهيه گرديدقههاي شور و باير ضرب گرديد و اين اليه نيز با اعمال طبنقشه خاك

. به مشاهده شدندر و اراضي متري پوشش گياهي در اراضي شو 100پرندگان از راسته گنجشك سانان در  دي ازتعدا. رده پنجم قرار داد شد
متري داده شد و  100مطلوبيت ابتدا اليه شوره زار و اراضي باير با يكديگر تلفيق شدند و سپس به پوشش گياهي بافر  6منظور تهيه طبقه 

تفكيك ششم به عنوان طبقه متري پوشش گياهي  100هاي شور و باير در در اليه تهيه شده از اراضي شور و باير ضرب گرديد و زمين
زارهاي دور از آب و پوشش كه اراضي باير و شوره قسمت باقي مانده حذف و . در مرحله بعد طبقه ششم از اليه خاك شور و بايرندگرديد

با يكديگر تلفيق شد و نقشه مطلوبيت  GISها در محيط تگاه مشخص گرديد. سپس تمامي اليهبه عنوان طبقه هفتم زيس گياهي بودند
  دهد.، مراحل انجام مطالعه را نشان مي2شكل شماره  .وحش هامون تهيه شدزيستگاه پناهگاه حيات
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  .ايپردازش تصوير ماهوارهنمودار مراحل انجام  :2شكل 

  
  نتايج

به عنوان  برداريدر هر محل نمونهاز درصد تاج پوشش گياهي نتايج بدست آمده از رگرسيون ساده خطي بين مقادير بدست آمده  مقايسه
 شاخص سبزينگي پردازش تسلدكپ داراي نشان داد به عنوان متغيير مستقل هاي تهيهها در شاخصيير وابسته و مقادير متناظر آنغمت

ترين ضريب توصيف پوشش گياهي منطقه بوده و بنابراين از مدل تهيه شده از اين شاخص جهت تهيه نقشه درصد تاج پوشش گياهي بيش
هاي مختلف پوشش گياهي مورد ه از رگرسيون ساده خطي براي شاخصهاي بدست آمده با استفادمدل 3جدول شماره منطقه استفاده شد. 

  دهد. مياستفاده در اين تحقيق را نشان 
  
  
  

مربوط به  TMتصوير سنجنده 
1387سال 

انجام تصخيات هندسي و 
اتمسفريك بر روي تصوير

اي بر روي تصوير  انتقال مرز منطقه
اي ماهواره

پردازش تصاوير

انجام مطالعات ميداني جهت تهيه 
نقشه كاربري و پوشش اراضي

ي تهيه نقشه كاربري و پوشش اراض
به روش تركيبي

بازديدهاي ميداني در هر كاربري و 
پوشش اراضي جهت بررسي حضور 

پرندگان

تهيه نقشه اهميت زيستگاهي 
هاي مختلف پناهگاه  بخش

وحش هامون  حيات

 هاي مختلف بر روي انجام پردازش
هاي گياهي،  شاخص: تصوير

...و  PCAتسلدكپ، 



 67-78/  1392 زمستان/  18سال پنجم / شماره                     سالمي واحد اهواز           دانشگاه آزاد ا -تاالب يولوژياكوبفصلنامه علمي پژوهشي 

73 

 
jweb.iauahvaz.org 

  .هاي تهيه شده براي تهيه نقشه درصد تاج پوشش گياهيمدل :3جدول 
 2Rضريب همبستگي  مدل تهيه شده شاخص 

1 NDVIY= 392X+ 66/6477/0  
2 SAVI Y= 3/179 X + 89/2483/0  
3 1TSAVI  Y= 97/164 X + 3379/0  
4 DVI Y = 72/0 X – 7/77/0  
5 RVI Y = - 4/97 X + 73/12576/0  
6 Greenness Y = - 4/3 X + 4/17885/0  

  
دار در ساحل درياچه مشخص حدود مناطق آب RGB: 1، 2، 4جهت تهيه اليه آب، پس از بررسي تصاوير رنگي كاذب با تركيب باندي

و كمتر از آن مشخص گرديد و اليه اراضي آبدار تهيه  2/0ير آب روي شاخص تفاضلي نرمال شده آب ز. سپس مقادير متناظر مناطق گرديد
هاي برداشت به اين منظور بين نمونهمتمايز كرده است. با دقت مناسب  لختاراضي شور را از خاك  PCAاول  مؤلفهنتايج نشان داد شد. 

رگرسيون ساده خطي انجام گرديد و  PCAاول پردازش  مؤلفهبر روي  هاآنيير وابسته و مقادير متناظر غشده از خاك سطحي به عنوان مت
  . گرديدمدل شوري خاك با استفاده از اين شاخص تهيه 

Y = 0/46X – 87/9        R2 = 0/82  
بدست بندي مجدد بر روي اين شاخص و اعمال طبقهبا استفاده از مدل تهيه شده   4dSmهاي با شوري بيش از  نقشه اراضي خاك

اي تپوگرافي هشده از بازديدهاي ميداني و نقشه تهيه ها با واقعيت ميدانيهاي تهيه شده از مقايسه آنصحت نقشهمنظور بررسي دقت و بهآمد. 
ها محاسبه درصد براي تمامي نقشه 90و صحت كلي بيشتر از  85/0ضريب كاپا بيشتر از  تصاوير رنگي كاذب استفاده گرديد. در اين تحقيقو 

   دهد.نشان مي 1387حش هامون را در سال وي پناهگاه حياتنقشه پوشش اراض ،3شكل  گرديد.
  

  
   .1387سال در  وحش هاموننقشه پوشش اراضي پناهگاه حيات :3شكل 

 
  دهد. نشان مي بر حسب هكتاروحش هامون در زمان برداشت تصوير هاي اراضي پناهگاه حياتمساحت هر يك از پوشش 4جدول 

  



 ... / راهداري و همكاران يتاالب مناطق بنديزون در ايماهواره هايداده تيقابل يبررس 

74 

 

jweb.iauahvaz.org 

  .بر حسب هكتار 1387هاي اراضي در سال پوشش ازمساحت هر يك  :4جدول 
  درصد  مساحت (هكتار) پوشش  
  24 68593 اراضي آبدار  1
  12 35356 پوشش گياهي و آب  2
  20 60795 پوشش گياهي  3
  14 40873 شوره زار  4
  30 87414 خاك لخت  5
  100 293031 جمع كل  6

  
ترين مساحت منطقه در اين زمان بيشدهد نشان ميوحش هامون اضي تهيه شده از پناهگاه حياتبررسي نقشه كاربري و پوشش ار

ل منطقه درصد از ك 23باشد. اراضي فاقد پوشش گياهي كه در زير آب قرار دارند در حدود ميكل سطح منطقه درصد  30اراضي باير معادل 
هامون را شامل  وحشحياتدرصد كل پناهگاه  21اند. اراضي كه داراي پوشش گياهي به همراه آب هستند حدود و در رده دوم قرار گرفته

اشد و بيستي بسيار باال براي پرندگان مياهميت ز دارايشوند. اين اراضي معموالً داراي آب با عمق كم و با پوشش گياهي نسبتاً متراكم مي
درصد كل منطقه را در  12 گياهياراضي داراي پوشش درصد از منطقه و همچنين  14د. اراضي شور كه از نظر مساحت در رده سوم قرار دار

  باشند.يب در رده چهارم و پنجم مساحت ميبه ترتو اند برگرفته
در  .گرديد شناسايي هاي مختلفقسمتدر حاضر  پرندگان 1387 هاي مختلف تهيه شده از منطقه در ارديبهشتپس از حضور در پوشش

سانان، لكسانان، لكسانان، سبزقباسانان، كبوترسانان، شاهينسانان، گنجشكآبچليك :هايگاني از راستههنگام مشاهدات ميداني پرند
ند حواصيل ماننتايج مطالعات ميداني تراكم باالي پرندگان راسته لك لك سانان و آبچليك سانان دسانان مشاهده گرديد. غدرناسانان و ج

داد. با توجه  دار با پوشش گياهي نشانبدر اراضي آ ها و پاشلكآبچليك شكيل، انواع سليم و تليلهپا، حواصيل سفيد، اگرت، چوب خاكستري،
شه پوشش هاي مختلفي با استفاده از نقتركيب ،به مشاهدات انجام شده و بررسي تاثير هر پوشش بر روي پوشش ديگر جهت استفاده پرندگان

 ،5جدول دهد. وحش هامون را نشان ميهاي زيستگاهي پناهگاه حياتنقشه اولويت ،4شكل  .تهيه شد هامون وحشاتحياراضي پناهگاه 
  دهد.تگاهي در تاالب هامون را نشان ميهاي زيسهاي اولويتمساحت هر يك از اليه

  

  
  .1387 سال در وحش هامونتگاهي براي پرندگان پناهگاه حياتهايي زيسنقشه اولويت :4شكل 
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 رد بر حسب هكتار وحش هامونتگاهي براي پرندگان پناهگاه حياتهايي زيسمساحت هر يك از اولويت :5جدول 
  .1387 سال

  درصد  مساحت(هكتار)  نام اليه  

  %14  40830  اليه مطلوب درجه  يك  1

  %13  38290  اليه مطلوب درجه  دو  2

  %23  67508  اليه مطلوب درجه  سه  3

  %3  7536  درجه  چهاراليه مطلوب   4

  %6  18118  اليه مطلوب درجه   پنج  5

  %6  17927  اليه مطلوب درجه  شش  6

  %35  102822  اليه مطلوب درجه   هفت  7

  293033  جمع كل  8

  
مشاهده شده بر تعداد پرندگان ، متر 150تا فاصله  داراي پوشش گياهي هاي آماري نشان داد اراضي آبدارنتايج مطالعات ميداني و بررسي

است با تعداد  يهال ندگان در مناطقي كه  پوشش گياهي در كنار اينبين تعداد پر تجزيه واريانس بر اساس نتايج  كهطوريثيرگذار هستند بهأت
ر بر مت 100. اليه پوشش گياهي تا فاصله وجود داشت يدارمعنييست،  اختالف ه پوشش گياهي در كنار اين اراضي نپرندگان در مناطقي ك

اي هكه تعداد پرندگان مشاهده شده در قسمت. با توجه به اينبودزار و اراضي باير تاثيرگذار روي تعداد پرندگان مشاهده شده در اليه شوره
ن انبود اين دو اليه با يكديگر تركيب شده و تحت يك عنو درصد 5داري در سطح زار داراي تفاوت معنياير و شورههاي اراضي بمختلف اليه

ان داد مناطق هاي ميداني نشاراضي تهيه شده از منطقه و بررسيهاي زيستگاهي درنظر گرفته شدند. نقشه كاربري و پوشش در نقشه اولويت
 اند. با توجه به تراكم و نوع پوششمنطقه قرار گرفته داخليهاي نقشه كاربري و پوشش اراضي) در قسمت 2داراي پوشش گياهي و آب (طبقه 

اشد دسترسي به اين قسمت بسيار سخت است. اين مسئله باعث باال بودن امنيت بموجود اين مناطق كه بيشتر از نوع ني و گز مي گياهي 
ترين گيرند.  بيشمورد استفاده قرار مي  سانان و غيرهآوري بسياري از آبچليكجهت جوجه طور وسيعباشد و بهي پرندگان مياين نواحي برا

تر رندگان مشاهده شده هم كمهاي بدون پوشش گياهي تعداد پتر اين اليه بود. با نزديك شدن به آبهاي داخليدر قسمتتراكم پرندگان 
متري يكديگر و  150اين دو اليه تا هايي كه پوشش گياهي انجام شد نشان دهنده تاثير . مشاهداتي كه در محل ساحل آب در قسمتگرديد

متري اليه  150هاي تا و آبمتر از خط ساحلي به داخل پوشش گياهي و به داخل آب  150لذا حدوده است. افزايش تعداد پرندگان در اين م
هاي آبدار وسيع مطلوبيت زيستگاه قرار داده شدند. پس از اين اليه، قسمت 2تحت يك طبقه اولويت زيستگاهي در طبقه مطلوب طبقه اول 

ان ه خصوص پرندگترين حضور پرندگان و بمطلوب قرار داده شدند. پس از اليه آب بيشمورد بررسي قرار گرفتند و در رده سوم مناطق 
متر از آب مشاهده گرديد. با توجه به اهميت كم  150از  كمتر يا بيشترسانان در اليه پوشش گياهي با فاصله زي از راسته گنجشكخشكي

كه اين اليه داراي تعداد پرندگان تقريباً برابري با اليه آب بود، پوشش اين پرندگان مشاهده شده در اين منطقه از نظر ارزش حفاظتي با وجود
با توجه به مشاهده پرندگان در هاي زيستگاهي در نظر گرفته شد. آب تحت عنوان طبقه چهارم اولويت متر از 150گياهي با فاصله بيش از 

باير و شوره زارها اليه اراضي زيستگاه مشخص شد.  پنجميه به عنوان طبقه ، اين الاز آب متر 200زار با فاصله كمتر از اراضي باير و شوره
سانان جشكنخصوص از راسته گه زي و بدگان مشاهده شده از پرندگان خشكيترين تعداد پرنهاي زيستي كم ارزش و داراي كماز نظر اولويت

زي مشاهده اين دو اليه تعداد پرندگان خشكي ي پوشش گياهي درمتر 100هاي ميداني نشان داد تا فاصله . بررسيبودمانند چكاوك كاكلي 
و  ل مشاهده هستند. لذا اين اليه در طبقه ششمبقا چك بيابانيرندگاني مانند چكاوك كاكلي، چكشده نسبت آن دو اليه افزايش دارد و پ

  زار و اراضي باير با هم در طبقه هفتم قرار گرفتند.اليه شوره
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  گيريبحث و نتيجه

هاي اراضي مشابه بنا به داليلي مانند نوع خاك پس گردد برخي از پوششه مياي مشاهدهاي ماهوارهدر مطالعات انجام شده توسط داده
 ,.Ling-Chen et al(دگردمعموالً مشاهده ميدر مناطق با سطح وسيع باشند كه اين مسئله هاي مشابه ميداراي بازتابش غيره زمينه و

 ههاي مختلف براي تهيه نقشتركيبي از روشكه اي است وارههاي ماهنقشه از دادههاي تهيه ي از روشبيبندي تركهروش طبق). 2006
 ,Luna and Cesarسازد (قت باال را فراهم مياي مكاني از سطح زمين با دباشد و امكان تهيه نقشهكاربري و پوشش اراضي سرزمين مي

 يهاي سطح زمين مانند شوره زارها، اراضهاي پديدهپوشش زمين، نقشهنقشه هاي مختلف تهيه در اين منطقه با توجه به روش ).2006
تهيه هر اليه و حذف آن از تصوير ماهواره و تهيه  .و در نهايت با يكديگر تركيب شدندهاي جداگانه تهيه دار و ... با استفاده از روشآب
  ).Luna and Cesar, 2006( گرددعث كاهش تداخل بازتابشي ميبا هاي ديگر،اليه

اليه آبداري كه داراي پوشش گياهي بود تحت عنوان  ،در اين مطالعه با توجه به اهميت پوشش گياهي در تامين نيازهاي زيستي وحوش 
در اين باشد. لذا درصد مي 20بيشتر از هاي ترين تراكم در پوششها نشان داد كه بيشه مجزا مشخص گرديد. همچنين بررسييك الي

ان بخشي از منطقه كه داراي ودرصد انتخاب گرديد. همچنين اراضي شور به عن 20پوشش گياهي و داراي پوشش مطالعه آستانه اراضي بدون 
عه خود به ) در مطال2008و همكاران Mitsch and Gosselink, 1993 .(Rahdary )( معرفي شدند باشندمي dSm4شوري بيش از 

 مؤلفهبر روي  بندي مجددمنظور بررسي تغييرات كاربري و پوشش اراضي پناهگاه حيات وحش موته نيز توانستند اراضي شور را با انجام طبقه
اكولوژيكي  هر چند داراي اهميت شور مطالعه نشان داد اراضياين نتايج اي مشخص كنند. بر روي تصاوير ماهواره PCAدوم پردازش 

از س پبراي مدت كوتاهي  پوشش گياهي ،هاي ترسالي به زير آب رفته و با كاهش شوريباشند اما اكثراً در دورهچنداني براي وحوش نمي
در . وندشو پس از مدتي خشك مي دنگيراستفاده برخي از پرندگان قرار ميكه مورد  كندرشد مي در اين قسمت از منطقهآّب  خشك شدن

) 1377درويش صفت (. برداري انجام شددرصد سطح منطقه نمونه 4هاي تهيه شده حداقل از ه به منظور تعيين دقت و صحت نقشهطالعاين م
ل قبول ميزان قابطقه را قابل قبول بيان كرده است و من درصد 4تا  3برداري از هاي تهيه شده، نمونهمطالعه خود براي تعيين دقت نقشه در

بندي اندرسون، مقدار مناسب ت را براي طرح طبقهاين مقدار دق )Aniya )2006و  Kamusokoكند. ميدرصد گزارش  85دقت نقشه را 
  .داندمي

احت ترين مسشبيدهد كه در اين زمان، ون در زمان برداشت تصوير نشان ميوحش هامقشه اهميت زيستگاهي پناهگاه حياتبررسي ن
 العهن كامل تاالب تا زمان مطسالي تاالب هامون و خشك شدس از طي خشكاشد زيرا پبهفتم ميه زيستگاه رده ب مربوطزيستگاه منطقه 
هاي رده سوم، اول و دوم به ترتيب در . همچنين زيستگاهباشدده و بسياري از اراضي فاقد آب ميگيري نشهاي تاالب آبتمامي قسمت

دهد مناطقي كه نشان مي 4بررسي شكل باشد. وحش هامون ميزيستگاهي باالي پناهگاه حياتميت ند كه نشان از اهشباهاي بعدي ميرده
. اشندبتري برخوردار است ميشدر قسمت شمالي پناهگاه كه مربوط به تاالب هامون صابري و از عمق بي را دارند ترين تعداد پرندهبيش

  اند.د نيز تعداد قابل توجهي از پرندگان را در خود جاي دادهبرخي از مناطق جنوبي پناهگاه كه داراي پوشش متراكم هستن
، تاالب هامون با آبگيري مجدد و مديريت 1378سالي پس از سال هاي خشكدهد با وجود سپري شدن دورهنتايج اين مطالعه نشان مي

ين مجدد نقش اهاي حساس و منافع مردم بومي منطقه امكان احياي توزيع آب محدود ورودي به تاالب با توجه به اهداف حفاظتي، زيستگاه
  المللي وجود دارد.تاالب با اهميت بين
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