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  باتکنیک سنجش ازدوربرروی دریاچه نمک  یاقلیمات بررسی تغییر

  mehditazeh@gmail.com ،مھدی تازه ،دکترای بیابان زدایی، استادیاردانشگاه منابع طبیعی وکویرشناسی دانشگاه اردکان -١

  n.saghazadeh@yahoo.com ،اری دانشگاه اردکاندانشجوی کارشناسی ارشدآبخیزدنرگس سقازاده ، -٢

 Omid.asadi@ut.ac.irفارغ التحصیل کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تھران  امیداسدی نلیوان،-٣

و  ٢٠٠١، ١٩٩٠یدوره نمک قم طی سه یمساحت دریاچه روند تغییراتای تصاویرماھواره گیری  ازبا بھرهپژوھش دراین :چکیده

وعالوه براین  روندنزولی بوده استدارای  ی مذکورتغییرات مساحت درطی سه دوره بررسی شد،نتایج نشان دادندکه میالدی  ٢٠٠۵

دریاچه باافزایش بارندگی ، افزایش  مساحت،که ھای باران سنجی درنقاط اطراف دریاچه نمکیستگاهامیانگین بارندگی یبامحاسبه

  .باشدی بین بارندگی وسطح دریاچه معنی دار میعبارتی رابطهیافته وبا کاھش آن نیز کاھش یافته است یا به

  نمک ای،سنجش ازدور،دریاچهماھوارهتصاویرخشکسالی،:کلمات کلیدی

Abectract: 

In this study process of changing in Qom salt lake area were investigated with taking advantage of satellite images 

during three courses1990, 2001, 2005.the results signified that changes area had trended during three mentioned eras 

and besides with calculating the average of rainfall in rain stations nearby salt lake that lake area increased by increasing 

rainfall and vice versa or in another word there is a meaningful relation between rainfall and lake area. 

  مهمقد
اراضی خشک نسبت به تخریب ،آسیب پذیری باالیی دارندکه دلیل این موضوع استرس ھای اقلیمی وفشارھای ناشی 

در راستای برنامه ریزی وبھره وری منابع واستفاده  بھینه ازآنھا دربکارگیری .)Gomarasc،1993(ازافزایش جمعیت می باشد
 change(از داده ھای سنجش ازدوراست که درآشکارسازی تغییراتمدیریت مناسب،برای تحلیل تغییرات اراضی استفاده 

detection(وتجزیه وتحلیل تغییرات محیطی می باشد)٢٠٠٨،Chen( . آشکارسازی تغییرات فرایندی است که امکان مشاھده
ب و محبو(وتشخیص تفاوت ھا واختالفات سری ھای زمانی پدیده ھا،عارضه ھا والگوھای سطح زمین را فراھم می کند

درروش شناسایی تغییرات بعدازطبقه بندی دوتصویرمربوط به زمان ھای مختلف به  طور محزا طبقه بندی .)٢٠٠٧ھمکاران 
مقایسه مستقیم درنتایج طبقه بندی بدست می آید این روش راه میانبری برای مشکالت بررسی وسپس سطح تغییرات ،از

 ت سال ویا سنجنده ھای مختلف است که از مزایای این روش محسوبتغییرات مربوط به آنالیزتصاویر اززمانھای متفاو
  .(Lu,DT.et al2004)میشود

  

  :موادوروش

 جغرافیاییاست با موقعیت  با نام دریاچه نمک مسیله٫نمک آران و بیدگل یدریاچه مطالعه موردی بر روی دریاچٔه نمک قمیا
N3459 E5056 وب برف ھای ارتفاعات اطراف چون برمیزان آب ورودی افزوده می درمواقع بارندگی وذ. در استان قم واقع است

بدين ترتیب سطح آب درياچه پیوسته درنوسان استیکی از . شود ، وسعت آن زياد ودرغیرازاين ايام وسعت آن کاھش می يابد 
  .است ایران کویر مرکزی ھا در منطقه دریاچه

  
ین تصاویر شماره مسیرا .تھیه گردیدومراحل مطالعه برروی آنھا صورت گرفتمیالدی ١٩٩٠،٢٠٠١،٢٠٠۵ھای تصاویر ماھواره ای سال

درمحدوده طیف (تصاویرباندھای باتوجه به اینکه تصاویرباندھای مختلف در حالت اولیه به شکل سیاه وسفید .میباشد ٣۶وردیف ١۶۴
لذامیتوان سه باند مختلف رادرفضای .باشندفکیک نمیھاقابل تشخیص وتباشند،خیلی ازعوارض وپدیده ھاازروی آنمی)خاکستری

- به رنگھای مختلف پدیدهباشدوحاصل به شکل رنگی میدراینصورت تصویر.تصویررنگی کاذب ایجادنمودو  سنجش ازدورترکیب نمود
بھترین ترکیب رنگی ترکیب رنگی مورداستفاده دراین کار. شودمیترھاآسانشوندکه شناسایی وتفکیک آنای متفاوتی نمایان میھ

  .می باشد٧۵١انتخاب شده 

در  اچه نمک در سه دوره زمانی با استفاده ازنرم افزارسنجش از دور مورد بررسی قرار گرفته است کهروندتغییرات دری:گیری نتیجه

که باتوجه به مساحت دریاچه در طول این سه دوره زمانی تغییرات مساحت دریاچه نمک بین مشاھده می نمایید)٣(و)٢(و)١( شکل
مساحت دریاچه روند افزایشی میالدی  ٢٠٠۵-٢٠٠١بازه زمانی  مساحت دریاچه کاھش یافته است ودرمیالدی ٢٠٠١-١٩٩١سالھای 

  .مشاھده می نمایید)١(روندرادر نمودار شماره که این .داشته است
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  یمیالد٢٠٠١و١٩٩٠تصویردریاچه نمک درسال -٢و١شکل شماره

  

  میالدی ٢٠٠۵دریاچه نمک درسال -٣شماره شکل 

مطالعه بعلت واقع شدن درکمربندخشک جھان  دارای ویژگیھای منطقه مورد :بررسی تغییرات بین بارندگی ومساحت

 ٢ونمودار شماره  ٢وبارندگی در جدول شماره  مساحتروندتغییرات بین سه دوره زمانی بین .حرارتی خاص مناطق بیابانی است
-٢٠٠١مانی که نشان می دھدمیانگین بارندگی ایستگاه ھای سینوپتیک دربازه زواضح وروشن است .نشان داده شده است

بیشترین مساحت مربوط یه .میالدی افزایش یافته است٢٠٠۵میالدی تغییرنکرده است ولی میانگین بارندگی دردوره زمانی ١٩٩٠
میالدی روندافزایش مساحت دریاچه ٢٠٠١- ٢٠٠۵میالدی مساحت کاھش یافته است ودربازه٢٠٠١درسال.میالدی است١٩٩٠سال 

  .ب دریاچه درنوسان است میزان مساحت ھم درحال تغییراستچون سطح آ نمک را مشاھده می کنیم

  

  یمیالد٢٠٠۵و٢٠٠١و١٩٩٠نمک در سه دوره  دریاچه ومیانگین بارندگی روندتغییرات مساحت-١نمودارشماره

  ماھواره ای در محل دریاچه نمکرتصویر د بررسی تغییرات طیفی باندھای مختلف

باندھای مختلف در محدوده در یاچه نمک، اقدام به ترسیم پروفیل نمونه  و جھت تعیین تغییرات عدد رقومی و وضعیت طیفی 

  .استخراج اعداد رقوم در محدوده این مقطه در باندھای مختلف تصویر ماھواره ای گردید

  

  پروفیل تغییرات طیفی دریاچه نمک- ۴شکل شماره 

                                                              
                       ٢بررسی تغییرات طیفی باند-٣نمودارشماره                                              ١باندبررسی تغییرات طیفی -٢نمودارشماره
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بررسی تغییرات طیفی باند- ۴نمودار شماره      

                                                ۴بررسی تغییرات طیفی باند -۵نمودار شماره 
  ٣بررسی تغییرات طیفی باند-۴نمودار شماره 

                 

   ۵بررسی تغییرات طیفی باند-۶نمودارشماره                                                    ۶بررسی تغییرات طیفی باند-٧نمودار شماره 

  :بحث

استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و تصاویر ماھواره ای، بعنوان یک ابزار سریع و ارزان در مطالعات زمین شناسی و ژئومرفولوژی 
مک بوضوح قابل تشخیص و تفکیک نتایج این تحقیق نشان داد ک اوال تغییرات طیفی در محدوده سطوح کویری و دریاجه ن. می باشد
از . بدین ترتیب می توان با استفاده از پردازش رقومی تصاویر ماھواره ای، اقدام به تفکیک این واحدھای ژئومرفولوزی کرد. می باشد

. قرار گرفتطرفی با استفاده از تصاویر ماھواره ای چند زمانه، تغییرات سطح دریاچه کویری در طی بازه زمانی مذکور مورد بررسی 
نتایج این تحقیق نشان داد که تغییرات سطح . ھمچنین تغییرات سطوح دیاچه نمک با تغییرات بارندگی نیز مورد بررسی قرار گرفت
  .دریاچه نمک، بطور محسوسی با تغییرات بارندگی ایستگاه ھای حوزه آن، ارتباط دارد

  بی اثرات تغییرافلیم بربارش ودمادرحوضه آبریززاینده رودآذرنفر، آرش،ابریشم چی، احمد،تجرشی، مسعود، ارزیا:منابع

رودگرمی،پژمان ،خراسانی، نعمت اهللا،منوری،مسعود ،نوری ،جعفر،کاربردتصاویرماھواره ای وتکنیک ھای سنجش ازدوردرپیش بینی 
  )منزقه رباط کریم(اثرات ریست محیطی  توسعه

رات دریاچه ھامون براقلیم محلی سیستان،چھارمین کنگره بین المللی سلیقه، محمد،خسروی، محمود،پودینه، اسماعیل،اثرتغیی
  جغرافیدانان جھان اسالم

  علیزاده، امین،ھیدرولوژی کاربردی ،انتشارات آستان قدس رضوی
یغماییان، نفیسه،بررسی تغییرات تخریب اراضی منطقه اردستان استان اصفھان درسه دھه گذشته بااستفاده ازفناوری سنجش 
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