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چکیده
بهمنظور استفاده از پتانسیل آبهای سطحی برای پرورش آبزیان ،انتخاب بازههای مناسب یک رودخانهه از نظهر کیفیهت آب و
غلظت آالیندهها ،که کمترین آثار منفی زیستمحیطی را در پی داشته باشد ،بسیار مههم اسهت .مطالعهۀ حارهر ،بهرای انتخهاب
بازههایی از رودخانه که غلظت کمتری از پارامترهای آالیندۀ رودخانه داشهته باشهد ،انجهام گرفتهه اسهت .تصهاویر مهاهوارهای
لندست ،برای تطبیق ورعیت کیفی آب رودخانه ،استفاده شد و با نتایج نمونهبرداری کیفهی آب در  12ایسهتگاه نمونههبهرداری
واقع در طول رودخانۀ بشار در استان کهگیلویه و بویراحمد ،در  4دورۀ زمانی ،تحلیل شد .تحلیل همبستگی بین نتایج بازتابش
تصاویر ماهوارهای و غلظهت آالینهدههها بهه دو روش انجهام شهد .در روش نخسهت ،همبسهتگی بهین غلظهت پهارامتر کیفهی
درونیابیشده در طهول رودخانهه و بازتهابش بانهدهای تصهاویر مهاهوارهای ارزیهابی شهد .در روش دوم ،همبسهتگی غلظهت
پارامترهای کیفی در ایستگاه نمونهبرداری و بازتابش در همان ایستگاه بررسی شهد .نتهایج نشهان داد بهرای ارزیهابی هریهک از
پارامترهای کیفی ،باندهای متفاوتی از تصاویر ماهوارهای مناسب است .برای دمای آب بانهد حرارتهی ،بهرای  pHو نیتهرات در
فصل گرم بهترتیب باندهای  0و  4و در فصل سرد باندهای  4و  ،2برای  TDSباند  3و بهرای کهدورت بانهد  3یها  0مناسهب
است .رابطۀ رگرسیونی با روشهای رگرسیون تکمتغیره و چندمتغیرۀ خطی تعیین شده و براساس آن پارامترهای کیفی آب در
طول رودخانه برآورد شد .براساس نتایج ،محدودههایی از رودخانه که کیفیت آب بهتری نسبت به سایر بازهها دارند ،به عنهوان
مناطق مستعد پرورش ماهی انتخاب شدند.
کلیدواژگان :آبزیپروری ،پارامترهای کیفی آب ،سنجش از دور ،رودخانۀ بشار ،همبستگی.
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مقدمه
رودخانهها به عنوان یکي از منااب اساساي تاممن آب بااا
مصارف کشاورز  ،شاب و صنعتي مطاح هستند .با گذشا
زمااان و گسااتا جوام ا انساااني و بااه تب ا آن ،افاايای
بهاهبادار از مناب آبي ،دخل و تصاف غناطبنعاي در ایا
مناب موجب شده اس کاه شااای کنفاي آب رودخاناههاا
دستخو تغنناات زیاد شود ] .[1افيای تقاضا آب ،باال
رفت سطح زنادگي و گساتا آلاودگي منااب آب باا اثاا
توسعۀ فعالن ها کشاورز  ،شها و صنعتي ،سبب ایجااد
وض نامساعد زیس محنطي و تشادید آلاودگي ایا منااب
شده و مدیای آن را بسنار دشوار و پنچنده کاده اس ].[2
منب اصلي آلودگي رودخانههاا ماباو باه تخلناۀ فاضابب
مناطق مسکونى ،کشااورز و صانعتى باه داخال رودخاناه
اس  ،بهطورى که ای اتفاق موجب پندای بااتبقهاایي باا
کنفن ا نامناسااب در بااازههااا رودخانااههااا شااده اس ا .
همچنن  ،نبود سنستم فاضابب در بنشاتا منااطق ،محان
زیس و آب رودخانه را تهدیاد کااده و گوناههاا گناهاان
دارویى و جانداران را در معاض نابودى قاار داده اس ].[1
از مناساابتااای و کارآماادتای ابيارهااا باااا بارسااي و
مطالعۀ پهنههاا آباي ،اساتفاده از فنااور سانج از دور
اساا  .ایاا علاام متکااي بااا انااا بازتااابي و تابشااي از
پدیدههاس  .خصوصنات بازتاب شدۀ انا از رودخانه تااب
آب و مواد موجود در آن (مواد آلي و معادني اسا  .وجاود
مواد معلق ،خيهها و جلبکها در آب ،تبطام آب و تغننااات
حاارتي طي روز با منيان بازتااب اناا از آب ماؤثا اسا .
بناباای  ،استفاده از ای فناور در پاای کنفاي پهناههاا
آبي ميتواند کماک شاایاني باه بااآورد وضاعن منااب آب
کشور و مدیای صحنح آنها با سهول بنشتا و هيینۀ کمتاا
کند .مطالعات متعدد در استفاده از تکنولو ها نوی در
پای کنفي مناب آب انجام گافتاه اسا  ،اماا باا توجاه باه
دینامنک بودن فاایند آلاودگي و انتقاال آن ،هماواره منايان
خطا در اندازهگنا و پای افايای داشاته اسا [ 3و .]4
شناخ پهنهها مناسب باا پااور آبيیاان ،باه تحلنال
پارامتاها کنفي آب در رودخانه نناز دارد .انجام ای کاار از
طایق نمونهبادار آب رودخانه و انجام آزمای هاا کنفاي
آب ،عبوه با زمانبا بودن ،هيینهها سنگنني نني دارد.
چااغي و همکااران ( 1334مکاانیاابي ،تحلنالهاا
منطقها با تمکند با ننازهاا زیساتي ماهناان ساادآبي و
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عواماال اقتصاااد  -اجتماااعي بااه منرااور دسااتنابي بااه
آبي پاور پایدار را با استفاده از اطبعاات و پارامتاهاایي
همچون زیاساخ ها ،دبي آب ،دما آب pH ،آب ،منااطق
حفاظ شده و آثار باستاني بااساس یک مدل آبي پاور و
 GISانجام دادند .نتایج ای مدل تقسنمبند سطوح بااا
پاور آبيیاان را در ساطح یاک منطقاه بااآورد کااد .باا
مکانیابي عاصهها مستعد آبي پاور و تفکنک کااربا
اراضي ميتوان گامي مهم باا رف ننازها فيایندۀ غذایي
جامعه به منرور ننل به توسعۀ پایدار باداش ] .[5نوابناان
و همکاران ( 1331دق پای کنفاي تااالب انيلاي را باا
استفاده از سنج از دور ارزیابي کادند .آنهاا پارامتاهاا
کنفي تاالب انيلي شامل شور  ،رساوبات معلاق ،ننتااات،
فسفا ،ننتاو ن ،آمونناوم ،ماواد محلاول ،کادورت و  pHباا
استفاده از دادهها نمونهبادار شاده و همچنان تحلنال
طنفي تصااویا  Landsatو اساتخاا معاادالت رگاسانوني
باا پهنهبند کنفي تاالب استفاده کادند .نتاایج مطالعاۀ
آنها نشان داد شور  ،فسفا ،ننتااو ن ،آمونناوم ،ننتااات و
کدورت در الیۀ سطحي آب همبساتگي زیااد باا مقاادیا
استخاا شاده از تصااویا  Land satدارناد ] .[6دالمنناي و
همکاران ( 2116با استفاده از تصاویا ماهوارها MODIS
پای کنفي مناب آب سطحي در باالدس حوضۀ منناامي
در زیمباوه را بارسي کادند .در مطالعاۀ یادشاده سانج
کلاوفنل  aبا استفاده از نتایج نمونهبادار مکاني در سطح
اطمننااان  %5ساانجنده شااد .نتااایج آمااار نشااان داد
همبستگي بن دادهها باآوردشده با رو سنج از دور
و نمونهبادار شده  17درصاد اسا ] .[1چاو و همکااران
( 2117مناايان کاادورت آب را بااا اسااتفاده از تصاااویا
ماهوارها بارسي کادند .آنهاا از رو رگاسانون زمااني و
مکاني استفاده کادند که سبب بهبود نتایج از نرا دق در
منانگن و واریانس خطا باا تخمن منايان کادورت شاد
] .[7موسو و همکاران ( 2117با اساتفاده از شااخ هاا
بنااوفنيیکي مختلا شااامل شاااخ دمااا سااطح زماان
( ، LSTشاخ پوشا گنااهي تفااوت عااد (، NDVI
شاخ پوشا گنااهي تنرانم خاا ( ، SAVIشااخ
محتوا رطوب باا ( ، LWCIشااخ رطوبا ناماال
( ، NHIاختبف عاد شاخ داخلي ( NDBIو شااخ
نامال سطح غنا عاد تفااوت ( NDISIو تلفناق شااای
اقتصاااد  ،وضااعن کنفااي مناااب آب سااطحي را بارسااي
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کادنااد .بااساااس نتااایج تحقنااق یادشااده ،طبقااهبنااد
پنجگانها از نرا کنفن محن زیس باا بهبود ساختار
مدیایتي ارائه شد ].[3
در دهۀ اخنا استفاده از فنااور سانج از دور رشاد
درخااور تااوجهي در پااای کنفااي مناااب آب ب اهخصااو
تاالبها ،دریاچهها و رودخاناههاا عاای داشاته اسا .
اگاچه به دلنال فاایناد دیناامنکي جایاان آب رودخاناه و
انتقال آلودگي در آن و همچنن تغنناات زماني آالیندههاا
ممک اس از دق نتایج باآوردشده باا ایا رو کاساته
شود ،اما استفاده از ای رو ضم ارائۀ یک دورنما کلي
باا پارامتاها کنفي آب رودخانه (که بسنار مهم اسا ،
ميتواند در شااای وجاود منااب آالیناده ثابا در طاول
رودخانه نتایج قابل قبولي ارائه دهد .در مطالعاۀ حاضاا باا
استفاده از تصاویا ماهوارها و رو سنج از دور ،غلر
پارامتاها کنفي آب رودخانۀ بشار اساتخاا و باا تلفناق
نتایج دادهها نمونهبادار شدۀ موجاود در دو فصال تاا و
خشک ،پهنهبند کنفي آب رودخانه انجام شده اسا  .در
مطالعۀ حاضاا ،کاارباد رو سانج از دور در مطالعاات
کنفي آب رودخانهها عای و مکاانیاابي ایساتگاههاا
مستعد پاور ماهي در طاول آنهاا ،باهعناوان مهامتاای
هدف مطالعۀ حاضا ،بارسي شده اس  .بااا ایا منراور،
رودخانۀ بشار ،که پاور ماهي در بازههایي از آن در حاال
انجام اس  ،باا مطالعۀ مورد انتخاب شاده اسا  .ایا
رودخانه با عبور از مناطق شها  ،روستایي و صنعتي و باه
دلنل افيای تخلنۀ آالیندهها به آن در سالنان اخنا دچاار
مشکبت زیس محنطي و بحااان کنفاي آب شاده اسا .
یکي از مناطق مساتعد پااور آبيیاان در رودخاناۀ بشاار
باالدس شها یاسو بوده کاه امااوزه باا توجاه باه نقا
آالیناادههااا آب ساابب بحاااانهااا زیسااتي و افاايای
ما ومنا ای آبيیان شده اسا  .باا توجاه باه زماانباا و
هيینااهبااا بااودن نمونااهبااادار هاا کنفااي آب رودخانااه،
مشکبت و محدودی ها نمونهبادار و همچنان  ،آناالني
کنفي نمونهها در آزمایشگاه ،فنااور سانج از دور ،کاه
صح سنجي شده باشد ،ميتواناد بااا پاای کنفاي آب
رودخانهها باا اهداف خا به کار گافته شود.
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مواد و روشها
روش انجام کار

در تحقنق حاضا ،مناطق مستعد پااور مااهي در طاول
رودخانۀ بشار با توجه به پانج پاارامتا کنفاي آب رودخاناه
شامل غلر کل امبح محلول ،ننتاات ،PH ،کدورت و دما
ارزیابي شده اس  .باا ای منراور ،از دو رو اساتخاا
دادهها کنفي از تصاویا ماهوارها لندسا  7و دادههاا
کنفي آب موجود در ایستگاههاا نموناهباادار رودخاناۀ
بشار استفاده شده اس  .مااحل مختل رو انجام کار در
شکل  1ارائه شده اس .
سری ماهوارههای Landsat

مااهوارههاا  Landsatتوسا ساازمان ملاي هواناورد و
فضانورد آمایکاا ،1طااحاي شاده و در مادار زمان قااار
گافته اس  .نخستن ماهواره از ای نوع ماهوارهها ،در سال
 1312شاوع به کار کاد و هماکنون نني به کار خاود اداماه
ميدهد .آخای ماهواره از ایا ساا مااهوارۀ Landsat 8
اس که در  31مي  2113به فضا پاتاب شاد و در ارتفااع
 115کنلومتا در مدار زمن قاار گاف  .ای ماهواره هاا
 16روز یک بار از منطقۀ مشخصي عبور ميکند .با توجه به
اینکه  Landsat 7نني  7روز بعاد از عباور ایا مااهواره ،از
همان منطقه عبور ميکند ،ميتوان گف که قدرت تفکنک
زماني سا ماهوارهها  Landsatباه  7روز کااه یافتاه
اس .
2
یکي از سنجندهها مااهوارۀ  OLI ،Landsatاسا .
ابعاااد تصاااویا ایا ساانجنده  173×111کنلااومتا اسا .
سنستم  OLIشامل باندها اپتنکي سنجندهها  3TMو
 ETM+و سه باند جدید اس  .تصاویابادار بعاد ایا
سنجنده در دو طول مو در محدودۀ مادون قامي حاارتي
و با قدرت تفکنک رادیومتا  12بنتي انجام ميشاود .از
مهمتای ویژگيها ای دو باند ،افيای نسب سانگنال
بااه نااویي 4در مقایسااه بااا ساانجندههااا پنشاان اس ا .
مشخصات فني ایا سانجنده در جادول  1نماای داده
شده اس .

1. NASA
2. Operational Land Imager
3. Thematic Mapper
)4. Signal-to-noise (SNR
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شکل  .8مراحل مختلف روش انجام کار
جدول  .8مشخصات فنی سنجندۀ OLI

شمارۀ باند
1
2
3
4
5
6
1
7
3
11
11

قدرت تفکیک رادیومتری

قدرت تفکیک مکانی

()bits

(متر×متر)

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

31×31
31×31
31×31
31×31
31×31
31×31
31×31
15×15
31×31
111×111
111×111

محدودۀ طیفی (میکرومتر)
(سواحل .گادوغبار 1/45 -1/43
(آبي 1/51 -1/45
(سبي 1/53 -1/53
(قامي 1/61 -1/64
(مادون قامي نيدیک 1/77 -1/75
(مادون قامي کوتاه 1/65 -1/51
(مادون قامي کوتاه 2/23 -2/11
(پانکاوماتنک 1/67 – 1/51
(اباها سناوس 1/37 -1/36
(مادون قامي حاارتي 11/6ا 11/13
(مادون قامي حاارتي 11/5ا 12/51
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پیشپردازش تصاویر ماهوارهای

با توجه به انحااافهاا تصااویا خاام مااهوارها  ،مجموعاه
عملناتي رو ای تصاویا باه عناوان پان پااداز تصااویا
ماهوارها انجام ميشود ] .[11یکي از پااداز هاا مهماي
کااه رو تصاااویا ماااهوارها صااورت ماايگناااد ،حااذف
اعوجا ها هندسي رو تصاویا اس  .در واق  ،همواره الزم
اس که پنکسلها در موقعن مسطحاتي دقناق خاود قااار
گناند تاا امکاان اساتخاا کلناۀ اطبعاات هندساي مانناد
اندازهگنا هاا طاول و مسااح فاااهم شاده و از تصاویا
نهایي به عنوان یک الیۀ اطبعاتي در سنستمهاا اطبعاات
مکاني استفاده شود .تصحنحات هندسي با اساتفاده از نقاا
کنتال زمنني انجام ميشوند .همچنن  ،به دلنال تفااوت در
ویژگي سنجندهها ،شااای جاو  ،زاویاۀ خورشاند و زاویاۀ
مشاهدۀ سنسور ،دستنابي به سازگار رادیاومتا در مناان
مجموعه دادهها سانج از دور مشاکل اسا ] .[11ایا
عوامل سبب باوز خطا رادیومتایکي ميشاود .تصاحنحات
رادیومتایک سبب بهبود کنفن رادیومتا تصاویا ،افايای
وضوح و در نتنجه ،افيای اطبعات قابل استخاا از تصااویا
ميشاوند .ساایا تصاحنحات معماول در تحلنال رو هاا
سااانج از دور شاااامل تصاااحنحات توپاااوگاافي ] [12و
ریيمقناسساز تصاویا اس که در مطالعۀ حاضا باه دلنال
استفاده از یک سن تصاویا ،از آن استفاده نشده اس .
پااس از انجااام تصااحنحات اولنااه ،جداساااز محاادودۀ
مطالعااتي از تصااویا و تبادیل مقاادیا عادد تصااویا باه
مقادیا بازتابندگي انجاام مايگنااد .تبادیل مقادار عادد
تصاویا ماهوارها به درجۀ بازتابنادگي ،یکاي از رو هاا
تصحنح رادیومتایکي تصاویا اسا کاه طاي ایا ماحلاه،
مقادیا عدد تصاویا ماهوارها به عددها بان صافا تاا
یک تبدیل ميشاوند .در صاورتي کاه پارامتاهاا ضاایب
جاب اهجااایي 1و افاايای مقاادار تاااب خورشااند ،2ارتفاااع
خورشند و زمان اخاذ تصاویا در متاا دیتاا موجاود باشاد،
دستاسي به ای مقدار عدد بازتابندگي امکانپذیا اسا .
مقدار بازتابندگي باا ماهوارهها  Landsatباا اساتفاده از
رابطۀ  1به دس ميآید.
(1

πLλ d 2
ESUN λ sinθ

ρλ 

1. Offset
2. Gain
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در رابطۀ یادشده Lλ ،مقدار تابندگي طنفي (رادیاانس
در واحد ) d ،W/(m2 * sr * µmفاصلۀ زمان تاا خورشاند
در واحد نجومي ESUNλ ،تاب خورشند در واحد W/(m2
) * µmو  θزاویۀ خورشند به درجه اس .
منطقۀ مطالعهشده و جمعآوری دادههای کیفی

محدودۀ طاح در مطالعۀ حاضا ،رودخانۀ بشار واقا در اساتان
کهگنلویه و بویااحمد اس  .ساشاخهها آن از اساتان فاارس
شاوع مي شود و رودخانۀ بشار در محدودۀ مطالعاتي یاساو از
تبقي ساشاخهها تشکنل مي شود .متوسا آبادهي رودخاناۀ
بشااار  17/21متااا مکعااب بااا ثاننااه یااا معااادل 514/6
منلنونمتامکعب در سال اس کاه بنشاتای مقادار متوسا
آورد ماهانۀ آن در اسفندماه و کمتای آن در مهاماه اس .
باااا تحلناال و ارزیااابي وضااعن کنفنا آب رودخانااه بااا
اساااتفاده از تصااااویا مااااهوارها  ،باااه دادههاااا کنفاااي
نمونااهبااادار شااده در رودخانااه نناااز اساا  .ایسااتگاههااا
نمونهبادار باا اسااس معنارهاا مختلا از جملاه موقعنا
آالیناادههااا در اطااااف رودخانااه ،داشاات بسااتا و مقطا ثابا
رودخانه ،عادم قاارگناا در مئانادر رودخاناه ،راه دستاساي و
همچنن موقعن ایستگاهها موجود پای کنفي آب انتخااب
شدند .با ای اساس و با توجه به وضعن رودخاناۀ بشاار ،از 12
محل باا نمونهبادار کنفي آب و آنالني آزمای هاا کنفنا
آب اسااتفاده شااد .نمونااهبااادار کنفااي آب در ایسااتگاههااا
انتخابي ،طي دو ساال و در دو فصال تاا و خشاک انجاام شاد.
نمونهبادار فصل تا در اسفند  1334و  1335و نموناهباادار
فصاال خشااک در خاااداد  1335و  1336انجااام گاف ا  .رو
نمونهبادار در مطالعۀ حاضا مطابق دستورالعمل نموناهباادار
کنفااي آب در ایسااتگاههااا هناادرومتا شاااک هااا آب
منطقها انجام گافته اس  .در شکل  2موقعن منطقۀ طااح و
موقعن ایستگاهها نمونهبادار مشخ شده اس .
تعیین پتانسیلهای رودخانه و محلهای مستعد پرورش ماهی

پاور ماهي در رودخانهها یکي از مناب درآماد پایادار در
بخ کشاورز بوده و با توجه به رونق بازار اقتصااد آن،
روزبااهروز در حااال گسااتا اس ا  .پارامتاهااا مختل ا
کنفن آب رودخانه باا پاور ماهي مهم اند .در جادول
 2استاندارد تخلنۀ پساب ميارع پااور مااهي قايلآال باه
رودخانه مطابق دساتورالعمل ساازمان شانبت ارائاه شاده
اس .
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شکل  .2موقعیت منطقۀ طرح و محل ایستگاههای نمونهبرداری کیفی آب رودخانه

جدول  .2استاندارد مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب برای پرورش ماهی قزلآال ][89
پارامتر

واحد

مقدار مجاز

پارامتر

واحد

مقدار مجاز

pH

-

6/7 - 7/5

دما آب

سانتيگااد

7-17

حداقل اکسنژن محلول در آب

mg/L

6

2+

اسند کابننک (CO32-

mg/L

1 - 11

2+

mgCaCO3/L

11 - 411

mg/L

11 - 411

آه سهظافنتي (Fe3+

mg/L

> 1/11

کلا

mg/L

> 1/113

مس (
رو ( Zn
ساب (Pb2+
ننتاات (NO3-
ننتای (NO2-
آموننا (NH4

mg/L

> 1/115

mg/L

> 1/12

mg/L

> 411

mg/L

>1.1

mg/L

1/13

سولفات (SO42-

mg/L

> 51

BOD

mg/L

5

کلسنم (Ca2+

mg/L

4-16

COD

mg/L

11

مننيیم (mg2+

mg/L

> 15

(TDS

mg/L

15111

پتاسنم (K+

mg/L

>5

سولفور (سولفند

mg/L

>1

سدیم (Na+

mg/L

15

قلنائن

1

سختي کل کابناتي (موق



پارامتاها کنفي مهم و مؤثا رودخاناه بااا پااور
ماهي انتخاب شادند .باه ایا منراور ،از یاک پاسشانامه
بااهصااورت رتبااها اسااتفاده شااد .در ایاا پاسشاانامه
کارشناسااان کااه شااامل اساااتند دانشااگاهي ،کارشناسااان
شنبت ،پااور دهنادگان آباي پااور هساتند ،اهمنا
پارامتاها مختل کماي و کنفاي منااب آب را مشاخ
کادند .بارسي ایساتگاههاا پااور مااهي و صاحب باا
1. Alkalinity

Cu

mg/L

1/116

کارشناسان ( 31کارشناس ای حوزه نشان ميدهاد یکاي
از موضوعات مهم باا تعنن مناطق مناسب رودخاناه باه
منرور پاور ماهي ،بحث آالیندههاس  .با ای اساس ،دو
پااارامتا  BODو ننتاااات در اولویاا نخساا قاااار دارد.
پارامتادما با توجه به ورود فاضبب و نق حناتي آن بااا
آبيیان ،باید بهعنوان یک پارامتا اصلي در نرا گافته شاود.
پارامتاها کدورت و  TDSنناي باه عناوان پارامتاهاا باا
اولوی ثانویه هستند که در مطالعۀ حاضا تحلنل شدهاند.
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نتایج و بحث

درونیابيشدۀ اطبعات زمنني ابتدا الیاههاا Layer Stack

انتخاب و پیشپردازش تصاویر

شدند .در ای ماحله پنکسلها تمام الیاههاا هامساایي و
منطبق با یکدیگا مايشاوند .در گاام بعاد  ،از هاا الیاه
بهطور جداگانه خاوجاي  ASCIIتهناه و اطبعاات حاصال
تحلنل شده اس  .ای مااحل رو تمام تصااویا اخذشاده
اعمال شده اسا  .در شاکلهاا  3و  4نماا دو ماحلاۀ
تشایحشده ،نمای داده شده اس .

با توجه به هدف مطالعاۀ حاضاا و پهناهبناد کنفاي آب
رودخانه ،با در نرا گافت عاض مقط رودخانه ،ناچاار باه
استفاده از تصاویا خواهنم بود که قدرت تفکنک مکاني و
زماني مناسبي داشته باشد .با ای اساس ،پهنهبند کنفي
با استفاده از رو کایجننگ انجام شد .به منراور تادقنق
دادهها کنفي باا تصااویا مااهوارها  ،هامزمااني تقایباي
تاااری باداش ا اطبعااات کنفااي آب رودخانااه و تصاااویا
باداش شده از مقاط رودخانه انتخاب شد .از شمارۀ سن
 163039ماهوارۀ لندسا باا توجاه باه همپوشااني کامال
منطقۀ مطالعه شده باا تحلنل اطبعات در طول رودخاناه
استفاده شد .پاس از پااداز تصااویا ،روابا رگاسانوني
حاکم منان مقادیا گافتهشده بازتااب از بانادها تصااویا
ماهوارها باا ها پنکسل و دادهها زمنني منتساب باه
ها پنکسل ،که از رو نقشاههاا پهناهبناد کنفاي آب
رودخانه مبتني باا دادههاا ایساتگاههاا نموناهباادار
استخاا شده اس  ،تعنن شاد .باه ایا منراور ،مقاادیا
دادهها زمنني باا ها پنکسل  31متاا باا اساتفاده از
رو هااا درونی اابي کایجننااگ اسااتخاا ش اد .مقااادیا
بازتاااب معااادل باااا هااا پنکساال  31متااا محاادودۀ
رودخانه نني باا اساتفاده از ناامافايار  ENVIبااا  6باناد
اپتنکي تصاویا لندس و  2باند حاارتي ای تصاویا تعنان
شااد .باااا یکسااانساااز پنکساالهااا تصااویا و الیااۀ

شکل  .9مراحل  Layer Stackکردن الیهها

تعیین ضرایب همبستگی مقادیر بازتابش تصاویر مااهوارهای
و دادههای کیفی اخذشده از پهنهبندی کیفی زمینی

پااس از کنتااال دادههااا کنفااي آب بااهدساا آمااده از
پهنااهبنااد کنفااي رودخانااه و مقااادیا بازتاااب تصاااویا
ماهوارها  ،همبستگي بن ای مقادیا بارسي شاد .روابا
همبستگي بن مقادیا مشاهداتي زمنني و بازتاب تصااویا
ماااهوارها باااا تمااام پارامتاهااا کنفااي بااا رو هااا
پناسون و اسپنام تعنن شده و بارسي شد .باا تعنان
رواب همبستگي از نامافيار  XLSTATاستفاده شده اس .
نتایج همبستگي بن دادههاا کنفاي مشااهداتي و نتاایج
استخااجي از تصاویا ماهوارها بااا  6باناد اپتنکاي و 2
باناد حاارتااي آن بااا اساااس تمااام پارامتاهااا کنفااي آب
مطالعه شده در جدول ها  3و  4ارائاه شاده اسا  .نتاایج
نشان داد در تمام حال هاا بان مقاادیا پهناهبناد شادۀ
پارامتاها کنفي و ضایب بازتاب همبستگي وجاود دارد.
اما ضایب همبساتگي باهازا هاا باناد بااا پارامتاهاا
مختل متفاوت اس .

شکل  .4مراحل استخراج مقادیر بازتابش و دادههای زمینی
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جدول  .9ضرایب همبستگی بین پارامترهای حاصل از پهنهبندی کیفی و باندهای تصاویر ماهوارهای در اسفند  8934و خرداد 8935
اسفند 8934

پارامتر
باند تصاویر
باند1-
باند2-
باند3-
باند4-
باند5-
باند6-
باند1-
باند 1-حاارتي
باند 2-حاارتي

خرداد 8935

نیترات

کدورت

TDS

pH

دما

نیترات

کدورت

TDS

pH

دما

1/23
1/43
1/42
1/33
1/32
1/25
1/26

1/37
1/53
1/57
1/53
1/43
1/43
1/4

1/37
1/41
1/31
1/43
1/33
1/31
1/36

1/36
1/45
1/33
1/41
1/4
1/33
1/34

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1/34
1/4
1/46
1/47
1/42
1/31
1/35
1/57
1/57

1/37
1/43
1/33
1/51
1/44
1/5
1/31

1/4
1/35
1/51
1/6
1/53
1/33
1/57

1/32
1/52
1/5
1/55
1/36
1/24
1/51

1/31
1/4
1/43
1/51
1/53
1/35
1/43

--

--

--

--

1/35
1/23
1/52
1/56
1/24
1/32
1/23
1/62
1/61

جدول  .4ضرایب همبستگی بین پارامترهای حاصل از پهنهبندی کیفی و باندهای تصاویر ماهوارهای در اسفند  8935و خرداد 8936
اسفند 8935

پارامتر
باند تصاویر
باند1-
باند2-
باند3-
باند4-
باند5-
باند6-
باند1-
باند 1-حاارتي
باند 2-حاارتي

خرداد 8936

نیترات

کدورت

TDS

pH

دما

نیترات

کدورت

TDS

pH

دما

1/37
1/41
1/31
1/23
1/26
1/21
1/3

1/41
1/34
1/34
1/43
1/41
1/37
1/47

1/51
1/41
1/5
1/51
1/4
1/25
1/23

1/32
1/51
1/27
1/43
1/46
1/43
1/42

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1/52
1/25
1/43
1/33
1/34
1/26
1/41
1/53
1/54

1/47
1/27
1/43
1/52
1/37
1/27
1/45

1/43
1/37
1/37
1/45
1/31
1/36
1/4

1/41
1/31
1/42
1/43
1/41
1/46
1/52

1/44
1/35
1/45
1/47
1/25
1/31
1/37

--

--

--

--

1/52
1/24
1/26
1/33
1/41
1/35
1/24
1/52
1/52

تحلنل نتایج همبستگي نشان داد پارامتا دماا همبساتگي
بنشتا با بانادها حاارتاي ( T1و  T2در هاا چهاار تااری
تصویابادار دارد .دو پارامتا  TDSو کدورت نني بناان کننادۀ
بنشتای همبستگي با باناد  4تصاویا مااهوارها لندسا در
تمام زمانها تصویابادار اس  .ای باند به عنوان یکي از 3
باند مائي بوده و با توجه به خاصان فنيیکاي ایا دو پاارامتا
کنفي ،نتایج نني مبن ای موضوع اسا  .تحلنال پارامتاهاا
کنفي  pHو ننتاات نني نشاان داد دادههاا کنفاي حاصال از
پهنااهبنااد باااا ایاا دو پااارامتا در اساافندماه بنشااتای

همبستگي را با باند  2تصویا لندس دارد که متعلق باه رناگ
آبي اس  .در خادادمااه نناي بنشاتای همبساتگي باا باناد 4
تصویا لندسا مشااهده شاد .هماان طاور کاه نتاایج نشاان
ميدهد ،بهصورت کلاي یاک روناد مناساب همبساتگي بان
پارامتاها کنفي و باندها تصاویا ماهوارها لندسا وجاود

دارد .اگاچه مقادیا ضایب همبستگي به دس آمده نسابتاً کام
هستند ،اما روند کلي تغنناات آالیندههاا در طاول رودخاناه را
مشخ مي کنند .بناباای  ،امکان استفاده از تصاویا ماهوارها
باا مکانیابي و تعنن اولنۀ محلها مستعد پاور مااهي
در طول یک رودخانه با دقا متوسا وجاود دارد .اماا بااا
مکان یابي دقنقتا و استفادۀ کارباد از نتاایج ننااز باه آناالني
دادهها نمونهبادار در محالهاا تعنان شاده نناي اسا .
همچنن  ،با افيای تعداد نقا نموناهباادار و کوتااه شادن
فاصلۀ دورهها نموناهباادار مايتاوان دقا نتاایج را بهتاا
ارزیابي کاد.
تعیااین ضاارایب همبسااتگی مقااادیر بازتااابش تصاااویر
ماهوارهای و دادههای نقطهای زمینی

همبساااتگي بااان غلرااا پارامتاهاااا کنفاااي آب در
ایستگاهها نمونهبادار شاده (غلرا نقطاها و مقادار
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بازتاب تصاویا مااهوارها بارساي شاد .باه ایا منراور،
ضاایب همبستگي بن مقادیا پارامتاها کنفي نقطها و
مقااادیا بازتاااب اسااتخااجي از  6بانااد اپتنکااي و  2بانااد
حاارتي بااا هاا تصاویا مااهوارها تعنان شاد .نتاایج
بهدس آمده در جدولها  5و  6ارائه شده اس .
همااانطااور کااه نتااایج نشااان ماايدهااد ،پااارامتا دمااا
همبستگي بنشتا با باندها حاارتاي ( T1و  T2در هاا
چهار تاری تصویابادار دارد کاه ایا موضاوع در نتاایج
حال قبل (درونیابيشده نني صادق اس  .مقادیا ضاایب
همبستگي باا پاارامتا  TDSنشاان داد باا باناد  3مائاي
بنشتای همبستگي را دارد .در حالي که باا ای مورد در
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حال درونیابيشده باند  4بنشاتای همبساتگي را نشاان
داد .تحلنل همبستگي پارامتا کدورت نني نشان ميدهد دو
باند  5و  3در تاری ها مختل همبستگي زیااد دارناد،
ولي هنچ روند خاصي وجود ندارد .ای در حالي اسا کاه
ای ا پ اارامتا در حال ا درونیااابيشااده بااا بانااد  4مائااي،
بنشتای ضایب همبستگي را داش  .باا پارامتاها pH
و ننتاات ضایب همبستگي تاب فصل نمونهباادار اسا .
ننتاات در اسفندماه بنشتای ضایب همبستگي را با باند 4
و در خادادماه با باناد  2تصاویا لندسا نشاان داد .بااا
پارامتا  pHبنشتای همبستگي در اسفندماه با باند  4و در
خادادماه با باند  5تصویا لندس وجود داشته اس .

جدول  .5ضرایب همبستگی پارامترهای نقطهای در ایستگاههای نمونهبرداری و تصاویر ماهوارهای در اسفند  8934و خرداد 8935
اسفند 8934

پارامتر
باند تصاویر
باند1-
باند2-
باند3-
باند4-
باند5-
باند6-
باند1-
باند 1-حاارتي
باند 2-حاارتي

خرداد 8935

نیترات

کدورت

TDS

pH

دما

نیترات

کدورت

TDS

pH

دما

-1/37
-1/44
-1/57
-1/61
-1/6
-1/41
-1/36

1/11
1/14
1/24
1/35
1/63
1/24
1/27

-1/54
-1/56
-1/66
-1/55
-1/34
-1/41
-1/32

-1/42
-1/41
-1/61
-1/64
-1/63
-1/37
-1/45

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-1/41
-1/41
-1/63
-1/67
-1/64
-1/51
-1/44
1/67
1/61

-1/42
-1/44
-1/37
-1/41
-1/43
-1/13
-1/13

-1/5
-1/5
-1/51
-1/37
-1/15
-1/15
-1/15

-1/36
-1/4
-1/45
-1/42
-1/4
-1/13
-1/17

1/16
1/15
1/15
1/16
1/24
1/13
1/2

--

--

--

--

1
-1/14
-1/14
-1/24
-1/4
-1/3
-1/24
-1/53
-1/53

جدول  .6ضرایب همبستگی پارامترهای نقطهای در ایستگاههای نمونهبرداری و تصاویر ماهوارهای در اسفند  8935و خرداد 8936
اسفند 8935

پارامتر
باند تصاویر
باند1-
باند2-
باند3-
باند4-
باند5-
باند6-
باند1-
باند 1-حاارتي
باند 2-حاارتي

خرداد 8936

نیترات

کدورت

TDS

pH

دما

نیترات

کدورت

TDS

pH

دما

1/53
1/52
1/53
1/54
1/41
1/11
1/16

-1/71
-1/71
-1/72
-1/17
-1/66
1/16
1/14

-1/62
-1/64
-1/1
-1/67
-1/63
1/16
1/13

-1/23
-1/31
-1/34
-1/33
-1/31
1/17
1/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-1/11
-1/11
-1/21
-1/21
-1/42
1/23
1/17
-1/53
-1/53

-1/32
-1/47
-1/31
-1/46
-1/44
-1/12
-1/12

-1/13
-1/13
-1/33
-1/33
-1/44
-1/3
-1/3

-1/11
-1/13
-1/31
-1/14
1/1
-1/23
-1/24

-1/51
-1/4
-1/5
-1/51
-1/63
-1/1
-1/1

--

--

--

--

-1/13
-1/34
-1/25
1/16
-1/13
-1/14
1/2
-1/63
-1/63
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استخراج روابط رگرسیونی برای تخمین پارامترهای کیفی

به منرور تعنن یک مدل باا بااآورد پارامتاهاا کنفاي
آب شامل  ،pH ،TDSدما ،ننتاات و کدورت باا اساتفاده از
تصاویا ماهوارها  ،به تحلنل آمار به رو رگاسنوني نناز
اس  .با توجه به نتایج اساتخااجي از رو همبساتگي در
دو حالاا بنااانشااده ،نتااایج نشااان داد مقااادیا ضااایب
همبسااتگي باان پارامتاهااا کنفااي زمننااي و مقااادیا
بازتاب شده نسبتاً کم اس  .البته ،نتاایج نشاان داد بااا
پنکساالي کااه ایسااتگاه در آن واق ا شااده اس ا  ،ضااایب
همبستگي بنشتا بن پارامتاها کنفي باقاار مايشاود.
ای ا امااا نشااان ماايدهااد افاايای تعااداد ایسااتگاههااا
نمونااهبااادار کنفااي آب باااا تحلناال و ارزیااابي رابط اۀ
همبستگي و رگاسنوني مناسبتا خواهد بود .باا توجاه باه
ایا ا موضاااوع ،از دو رو رگاسااانون تاااکپاااارامتاه و
چناادپارامتاۀ خطااي اسااتفاده شااد .در جاادول  1رواباا
رگاسنون خطي باا  5متغناا کنفاي ،کاه باا اساتفاده از
نامافيار  Excelباآورد شده ،ارائاه شاده اسا  .باه منراور
تدقنق رواب مقدار ضایب همبستگي بن مقادیا غلرا و
باندها بازتاب نني ارائه شده اس  .در شکل  5پهنهبند
کنفي بخشي از رودخانه بااساس رواب رگاسنوني حاصال
ارائه شده اس .
نتایج نشان داد ضاایب همبساتگي نسابتاً کماي بان

پارامتاها کنفي نقطها زمنني ،پهنهبند شدۀ زمنناي و
رواب رگاسنوني با بازتاب تصاویا مااهوارها در بانادها
مختل وجود دارد .ای موضوع مايتواناد ناشاي از عوامال
متعدد از جملاه خطاا تصااویا مااهوارها لندسا باا
فاصلۀ زماني 16روزه و تصویابادار از یک طاف و کنفن
آنها ،زیاد بودن سایي تصاویا ،اثا پارامتاهاا مختلا رو
هم ،خطا نمونهبادار ها و تعداد کم نقا نموناهباادار
باشد.
بااساس نتایج ایا مطالعاه ،پنشانهاد مايشاود بااا
استفاده از حال پهنهبند و استخاا روابا رگاسانوني،
تعداد نقا نمونهبادار بنشتا شود .همچنن  ،با توجه باه
هدف مطالعۀ حاضا و عدم انجام تحقنقي در داخال کشاور
در تحلنل و پای کنفي منااب آب ساطحي ،ایا رویکااد
ميتواند باا پای کنفي مناب آب با ساطح کوچاکتاا و
افيای تعداد نمونهبادار انجام شود .باا توجاه باه تعادد
پارامتاها کنفي مؤثا ،آثاار تاداخلي آنهاا و منااب خطاا،
مقادیا بهدس آمده دق متوساطي دارناد .باهطاور کلاي،
نتایج مستخا شده از رواب پهنهبناد نساب باه نتاایج
رگاسنوني (جدول  1کمتا اس  .یکي از دالیال مهام آن
اضافه شدن خطا درونیابي اس  .اما بهطور کلي با توجه
به نتایج بهدس آمده ميتوان همبستگي مقادیا بازتااب و
دادهها نقطها زمنني را تمیند کاد.

جدول  .1روابط رگرسیونی برای برآورد پارامترهای کیفی
مقدار ضریب همبستگی

معادلۀ رگرسیونی

پارامتر کیفی

1/44
1/51

TDS= 2.12-0.55B3
TDS=567.7+2945.4B2-1259.3B1-2414.1B4

TDS

1/37
1/33
1/33

NO3= -0.3-1.22B2
NO3= 0.07-0.78B4
NO3= 10.3-55.1B2+79.1B3-37.8B4-11.6B5

NO3

1/53
1/44

NTU=-1.22-1.85B5
NTU=6.99+40.4B3-25.7B4-28.5B5
عدم باقاار رابطۀ مناسب

-1/47

pH=7.66-0.17B3-3.5B4+2.9B5

1/46
1/5

T=-3.52T2+9.86
T= 9.78+27T1-30.6T2

کدورت
pH
دما
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شکل  .5پهنهبندی کیفی رودخانۀ بشار براساس روابط رگرسیون

ارزیابی مناطق مستعد پرورش ماهی

یکي از اهداف مهم کارباد ای تحقنق ،مکاانیاابي و تعنان
بازهها مساتعد پااور مااهي در طاول رودخاناۀ بشاار در
اسااتان کهگنلویااه و بویااحمااد اسا  .چناادی بااازه در طااول
رودخانۀ بشار مطابق شکل  6با تلفنق اطبعات پهنهبند شاده
در محن  GISانتخاب شد .با ای اساس و با توجه به اهمنا
پارامتاها پنجگانۀ بارسي شدۀ کنفن آب ،پهنهبند کنفاي
آب رودخانه انجام شاد .محادودۀ تغننااات بااا پارامتاهاا
کنفاي آب مختلا شاامل  pHبان  1/5تاا  TDS ،7مقاادیا
کمتا از  311منليگام در لنتا ،ننتاات کمتاا از  5منلايگاام
در لنتا ،دما کمتا از  12درجۀ ساانتيگاااد و کادورت نناي
کمتا از  5در نرا گافته شد .اگاچاه ایا مقاادیا نساب باه
استاندارد سازمان محن زیس ایدهآلتا اسا  ،باا توجاه باه
اهمن و ضاورت حفاظ از رودخانه ،مقادیا تعادیل شاد .باه
منرور تلفنق نتایج و انتخاب بازهها کنفي از رو وزندهاي
استفاده شد .در ای حال یک بار وزن  1/2باه هاا  5پاارامتا
کنفي و در ماحلۀ دوم وزن بااساس اهمن اعمال شاد .نتاایج
پهنهبند و انتخاب بازهها مد نرا بنانکنندۀ همخاواني هاا
دو رو وزندهي بود.

ای بازهها همچنن با توجه به نوع کاربا اراضاي اطاااف
و وضعن سکون جوام شها و روستایي انتخااب شاد .باا
ای اساس ،چهار بازه باا احداث حوضچهها استخا پاور
ماهي در سطح شبکۀ اصلي رودخانۀ بشاار انتخااب شاد .ایا
بازهها از نراا غلرا پارامتاهاا کنفاي آب بااا  5پاارامتا
بارسي شاده ،در محادودۀ کنفاي تعایا شاده قااار داشاتند.
شاای مئاندر رودخانه ،پارامتاها کنفي آب در باالدسا و
پاین دسا  ،موقعنا اراضاي کشااورز و موقعنا منااطق
مسکوني و صنعتي ميتواند در انتخااب محال پااور مااهي
مؤثا باشد .بناباای  ،با توجه به نتایج به دسا آماده از مطالعاۀ
حاضا ،مکانهایي که پارامتاها کنفي آب کمتای غلرا را
داشته و منيان آلاودگي کمتاا را در پااین دسا رودخاناه
ایجاد ميکنناد ،مايتواناد در بارسايهاا اولناه باه عناوان
مکانها مستعد پاور ماهي در نرا گافته شود.
همچناان  ،از نتااایج تحقنااق حاضااا ماايتااوان باااا
مکانیابي اولنه احداث تصفنهخانۀ آب در طول رودخانه نني
استفاده کاد .با ای اساس ،محالهاایي کاه بنشاتای باار
آلودگي آب رودخانه را دارند ،باا احداث تصفنهخاناه آب
مناسباند.
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شکل  .6بازههای منتخب برای پرورش ماهی در رودخانۀ بشار

نتیجهگیری
یکي از رو ها بهاهبادار از مناب آب سطحي ،استفاده
از استخاها آب باا پاور ماهي در حوضاچههاایي در
کنار رودخانه اس  .ای حوضچهها طاي زماان سابب ورود
حجم آلودگي به داخل رودخانهها ميشود کاه باا افايای
غلر آالیندهها ورود باه آب رودخاناه ،کااربا هاا
پاین دس رودخانه باا مشاکبت زیسا محنطاي مواجاه
ميشود .باا ایا اسااس ،انتخااب گيیناه یاا باازههاایي از
رودخانه که با توجه به فاایند خودپااالیي رودخاناه بتواناد
کمتای آسنب را وارد رودخاناه کناد ،بسانار مهام اسا .
بناباای  ،در مطالعۀ حاضاا از تصااویا مااهوارها لندسا
باا تطبنق وضعن کنفي رودخانه استفاده شد .باا توجاه
به نتاایج نموناهباادار کنفاي در  12ایساتگاه در ساطح
رودخان اۀ بشااار در  4زمااان مختل ا  ،تصاااویا ماااهوارها
لندس باا ای زمانهاا دانلاود و پاس از پااداز هاا
اولنه ،مقادیا بازتاب باا رودخانه استخاا شد.
بااساس دادهها استخااجي ،ضایب همبساتگي بان
دادههااا بازتاااب و اناادازهگنااا شااده باااا غلراا
پارامتاها کنفي آب به دو رو تعنن و ارزیابي شاد .در
رو نخساا همبسااتگي باان غلراا پااارامتا کنفااي

درونیابيشده در طول رودخاناه و بازتااب اساتخااجي از
تصاویا ماهوارها بهصورت باندبهباند ارزیابي شد .در حال
دوم همبستگي بن غلر پارامتاهاا کنفاي در ایساتگاه
نمونهبادار و مقدار بازتاب در همان ایستگاه بارسي شد.
نتایج تحلنل همبستگي نشان داد حال دوم با توجه به کم
بودن تعداد دادههاا ،همبساتگي مناسابتاا دارد .نتاایج
نشان داد باا هاا پاارامتا کنفاي اساتفاده از باناد خاا
تصویا ماهوارها ميتواند دق نتاایج را تحا تامثنا قااار
دهد .بهطور کلي ،مقادیا ضایب همبساتگي خاا در هاا
دو حالاا دقاا متوساا دارد .افاايای تعااداد نقااا
نمونهبادار و تدقنق بن زمان نمونهبادار و زمان عباور
ماااهواره ماايتوانااد دق ا نتااایج را افاايای دهااد .رابط اۀ
رگاسنوني با اساس رگاسانون تاکمتغنااه و چنادمتغناۀ
خطي تعنن و بااساس آن مقدار ها پارامتا کنفي در طول
رودخانه باآورد شد .با توجه به اساتاندارد ساازمان محان
زیساا و اعمااال نرااا کارشناسااي در منطقااه ،محاادودۀ
تغنناات مجاز پارامتاهاا کنفنا آب بااا پهناهبناد
مناطق مستعد پاور ماهي در نرا گافته شاد .باا تلفناق
پهنااههااا کنفااي آب در محاان  ،GISمحاادودههااایي از
رودخانه که در بازهها یادشده قاار گافتند ،مشخ شده
و بهعنوان مناطق پاور ماهي انتخاب شدند.
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نتایج مطالعۀ حاضا اگاچه مقادیا همبستگي متوسطي
 اما ميتواند در تعنن بازهها حساس و غناحسااس،دارد
رودخانااه بااا توجااه بااه دینامنااک جایااان رودخانااه و ورود
 بارسي روند تغننااات کلاي آالینادههاا،آالیندهها به آن
 توان خودپاالیي در زمانها مختل و مطالعات اولناۀ،آب
کاربا ها خاا مانناد مکاا نیاابي محالهاا احاداث
حوضچهها پاور ماهي و احداث تصافنهخاناههاا آب
 اما باا کاربادهایي که به دقا زیااد و.کمک مؤثا کند
 استفاده از دادهها منداني مناسب،نتایج دقنقتا نناز دارد
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