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  1-استفاده از داده های لندستبا  خوزستان 9311 بهار خطر سیل بندی و پایش  هنهپ

 6شادمان درویشی ،9کریم سلیمانی

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشگاه ، گروه مهندسی علوم آبخیزداریاستاد . 1

 الی آبان هراز آملآموزش ع ۀسسمؤ، دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ارشد سنجش از کارشناسی دانشجوی. 2

 (30/30/1011تاریخ تصویب  ؛30/31/1011تاریخ دریافت )

 چکیده

 بررسری خررر سریل   از مقالۀ حاضرر،  هدف  دارد. ناشی از آن های در کاهش خسارت یزیاد کارکرد بندی سیالب پایش و پهنه 

شرد.  انجام  ENVI 5.3افزار  اویر در نرمپردازش تص ابتدا پیش .است 1-های لندست دادهخوزستان با استفاده از  1011فروردین 

در  خرر سریل   ۀپهن ۀنقش ،از آن پس شد.ستفاده ا NDWIو  MNDWIهای  از شاخص 1011 دینرپایش سیل فروبرای  ،سپس

هرای   های جنوب و جنوب غربی از وضعیت خیلری شردید و بخرش    دهد بخش نشان مینتایج . دشتهیه  ArcGIS10.4افزار  نرم

 ،ند. همچنرین هستدر استان  گیر سیلاز مستعدترین نواحی  که ندخرر سیل برخورداری از وضعیت شدید مرکزی و جنوب شرق

بندی سیل و سیل اخیرر وجرود دارد.    پهنه ۀنقشدهد که یک انرباق کامل بین  های سیل در استان خوزستان نشان می پایش نقشه

. های غرب، جنوب و جنوب غربی اتفاق افتراده اسرت   بخش که سیل اخیر بیشتر در شدها مشخص  با بررسی نقشه که  طوری به

خصوص  ه، آبادان و بماهشهر بندر، خرمشهر، اهوازشهرهای هویزه، دشت آزادگان،  دهد  میبررسی مکانی نواحی سیالبی نشان 

 NDWIو  MNDWIهرای   شرهر شرادگان برر اسراخ شراخص      ،در این میران  .اند شدهشادگان بیشتر از دیگر شهرها دچار سیل 

ت به دیگر شهرهای اسرتان  است که بیشترین میزان نسب هبود سیل تأثیرتحت  هکتار از اراضی آن 119110و  111091ترتیب  به

 بررای  NDWIو  MNDWIهرای   و شراخص  ازدور سرنجش هرای   دادهاستفاده از  ،با توجه به نتایج ،کلی طور به. دهد میرا نشان 

سریالب در مرالعرات مررتب      خررر بندی نرواحی   پهنه ه منظورب عات جغرافیاییاستفاده از سیستم اطال ،سیل و همچنین پایش

 شود. پیشنهاد می

 .MNDWI ،NDWI ،GIS سنجش از دور، :کلیدواژگان

                                                           
 مسئول ویسندن    sh_Darvish@haraz.ac.ir Email: 
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 مقدمه

 ماات ثیریتاااد   و  عو ماا  مخاارات م مطی اای یزاای     و

که بتو  آن سبب  یجارو بسایر ی    مشاز م      ستبشتی 

 .[2 و 1] شاوو  مطی ی بت ی سرکنرن یک نرحیه مای   یست

سارزی رتسارزه و     مخرات ثی مرنند سایت   زلزاه و کشاک   

آو و  به وعوو مای ی    نقرط عهرن مشز م  یروی    بسیر 

 04هاارن  وفااو   کااد و ساای   و  ع  و   یا  میاارن  .[3]

رمچنای    و [0]و صد    کت ب یاری ابییای و  عهارن     

 راری کشارو  ی   بخا  بات  مختبی که  یا  ددیاد    ثیریت م 

و مطصوالم کشرو  ی  رر برغرری کشرو  ی    ثختیب  می 

    قتصروی[5] .. .ثهدید  منیت غد یی  نسرن و  و و  نتیجه

ی رر  یتسرکترر   رر  عرو   ثختیب  مرک   مومی مرنند دت

 ثختیب منر ل مسازونی   و  عتمر ی [7و  6]  قتصروی و.. 

باه بار     . ..رم  یخت  برفت فیلیزای ناو حی شاهتی و     و به

  والیت  رمیت  یا  م رزیارم و   ماو       [9و  8]آو و  می

 ی  مسئمه موعب شد   ست که  .شوو میمطی ی مطسو  

بار  و  عهارن و  یات ن   ادشته ثر حارل      وند  ی  م رزیرم 

. [11 و 14] برشاد به  شد   و مو  مختمف  ۀه به ثوسیثوع

آبخیل  ۀحوضبندی سی    دهنه ۀنقش [12] رمزر  ن و 1وو

داوور   . نتاری   وناد کتو  چی     ثهیه  2رو یهی ۀ ووکرن

بنادی  یساک سایت     دهناه  ۀنقشا وراد کاه    نشرن مای آنهر 

باار ثو یاا  ثاار یخی ساای    2414ثاار  1964چندساارزه    

بتو  یاا   ور    و     یااربی ک اات کااه کاار  ساار ار   ساات

به بت سای   [13]ن و رمزر   3آ ویند کند. سی   ثییید می

دوور   دتو کتند. نتری  0مرویسسیت بر  ستفرو     ثصرویت 

 ا  رم مفیادی   مرویسنشرن و و ثصرویت ستی  مرنی  آنهر

 [10] 5و س کناد.     بت ی مدیتیت نو حی سی بی    ئه مای 

ستفرو     سیساتم  ا  ارم عات فیاریی و     ی بر   و  م رزیه

آبخیال   ۀحوضا بنادی ک ات سایت و      به دهناه  AHPمدل 

بنادی نشارن    دهنه ۀو  رند دتو کت. نتری  نقش 6مررر  شتت 

 مستید سایت  سات و   و صد کت حوضه 24حدوو  ورد می

رری متبوااه   ثوعه عدی سر مرن  ی  نو حی بریت مو و برید

به    یربی ک ات سایت    [15]و رمزر  ن  7میشت  .قت   ایتو

                                                           
1. Wu 
2. Huaihe 
3. Arvind 
4. MODIS 
5. Das 
6. Maharashtra 
7. Mishra 

و  رنااد باار  سااتفرو      ور ثطمیاات   8کوساای ۀنرحیااو  

 یا    نشارن و و  ۀ آنهار م رزیا  چندمییر   دتو کتناد. نتاری   

 باه نرحیه یزی    نو حی مستید سیت و  کشو  رند  ست و 

و   [16]و رمزار  ن   9ثاووو   .نیر  و  و یلی صطیح  بتنرمه

مطی ای و    ب اه بار      یسات رری      حت ۀ   ئثطقیقی به 

و  12دوساترو  و   11کریوکارس   14نارثو   ک ت سیت و  نو حی 

 ۀ یروشاد  م رزیا     و   ومرنی دتو کتند. نتاری   13مر دریتت 

ثو ناد   شد  رید وزیزی مای  سر ی رری شبیه نقشه نشرن و و

آبتیال و شاته برشاد.     ۀحوضا راری   و  بتنرمهرتی ؤم کر کتو

باات ی  یمفیااد باال   ۀ حرضات  م رزیاا رااری  ور  رمچنای  

راری   بتنرماه  ۀثهیا شد  ابییی و   حفرظتمتوزیرن منراق 

منفای نرشای    سای       آرر بت ی شنرسریی  مدیتیت سریت

و 10  واارثو  و  رت وو سرکتر   عتمار ی و  قتصاروی  سات.   

شاهت  آبخیال  حوضۀ و  ثطقیقی ک ت سیت  [17]رمزر  ن 

 مو  و  کشاو   ثیاودی    بار  ساتفرو     سیساتم  ا  ارم       

نشارن و و  یروشاد    ثطقیق وند. نتری کتثطمیت  ات فیرییع

 ی    یرو  ست. رمچنی   آبخیل ضۀحواتفتگی و   ک ت آ 

و صاد یزای    مناراق مساتید      76/01من قه بر  حتمارل  

و  ثطقیقاای باار  [18]و رمزاار  ن  15ژ ناا  ساات. ساای   

باه    یاربی    GISت    مدل چندشرکصی مبتنای با   ستفرو  

 یرن  ثسه و  چی  دتو کتند. نتری  ۀ یسک سیت و  حوض

 شاد   م رزیه ۀو صد    من ق 94/20 نشرن و وآنهر ثطقیق 

   نظت ک ت سیت علء منراق دتک ت باوو    1998و  سرل 

ثتثیاب   باه  2416و  2448راری   و  سرل و  حرزی که   ست

و صد     ی  من قه علء ناو حی دتک ات    61/17و  95/15

حسرسیت و  ثطقیقی  [19]و رمزر  ن  16و ن  بوو   ست.

  CNN صبی حمقوی   ۀشبزمدل  به سیت    بر  ستفرو    

 ۀکمیا  ورد مینشرن  دوور  آنهرنتری  بتو  ی کتوند.  نقشه

حسرسایت باه    ۀنقشا ثو نناد   می CNN رری مبتنی بت  ور

بار بت سای    [24] رمزار  ن سمیمرنی و  .ثوزید کنند   سیت 

 یا  نتیجاه   نزار وو باه    78 و مت مختمف و  وقوع سایت  

و  وبای  و    کر کتو  یاروی  سیدند که  و مت رید و قمیم 

                                                           
8. Kosi 
9. Tudose 
10. Natura 
11. Ciucas 
12. Postavaru 
13. Piatra Mare 
14. Ogato 
15. Zhang 
16. Wang 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916310821#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169555X19303502#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719342548#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581819300801#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195925520300287#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002216941931217X#!
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دترنسیت سیت  [21]سمیمرنی و رمزر  ن   ست. و شتهسیت 

آنهار   داوور   نتاری   .ناد    بت سی کتوکسیمیرن  ۀحوضو  

-HECثمفیق سیستم  ا  رم عات فیریی بر مدل  نشرن و و

RAS و ماادل HEC-GeoRas  و  ثطمیاات دترنساایت ثوزیااد

 [22] میشرری و رمزار  ن   شیخ .و  وی  یروت قربمیت سی

آبتیال منشارو  ساترن یالو      ۀحوضا بنادی سایت    و     دهنه

ثمفیق سیساتم   نشرن و و دوور  آنهر م رزیه کتوند. نتری 

و  ثطمیت مناراق   HEC-RAS ا  رم عات فیریی بر مدل 

ثسهیت مطرسبرم و کرر   ممیرم میاد نی   سببایت  سیت

 .شاوو  کر بتو آن و  آبتیلرار ثوصایه مای    ی  شوو. بنربت  می

بنادی   دهناه  ۀنقشا و  ثطقیقای   [23]و رمزر  ن   وستریی

 SCS-CNآبتیل نزر وو    بر  ستفرو     مادل   ۀحوضسی   

 کار ایتی  باه  نشارن و و  آنهار  ثطقیاق  . نتاری  وناد کتثهیه  

 و بر  ستفرو     مدل GIS و   وو  سنج  و ینرف   مرن   رم

SCS-CN  ساای    بنادی  دهنااه ۀنقشا  ۀثهیا و   ثو نااد مای

 [20]مطموو  و  و رمزر  ن  .آبخیل مفید برشد رری حوضه

بنادی سای   و  شاهت سار ی بار        ی باه دهناه   و  م رزیه

نشارن   دوور  آنهر نتری  . ستفرو     من ق فر ی دتو کتند

   بیشاتتی  مقاد       متکل و عنو  شهتک ت سیت و   و و

 وراد  مای ک ت سایت نشارن    بندی دهنه ۀنقش ست.  و شته

ک ات کیمای    بندی دهنهنقشه و   ۀمطدووو صد     12/20

 قات   ک ات کیمای کام     بندی دهنهو صد و   45/37 یرو و 

بنادی   و  ثطقیقی باه دهناه   [25]  و و رمزر  ن  . ند اتفته

-HECبار  ساتفرو     مادل    آبرو  آبخیل کت  ۀحوضسیت و  

RAS  ۀدهنا  بندی نشرن و و حرصت    دهنه دتو کتند. نتری 

 125/105بار   ووسارزه بر اشت  ۀوو سیت متبوط به وبی بر 

 و کیمومتتمتبا   63/8 متتمزیب بت ررنیه مسرحتی بت بات بار  

سارزه بار    144بر اشات   ۀوو  بار  وبی به متبوط سیت ۀدهن

 14 بت باات باار  متتمزیااب باات ررنیااه مساارحتی   781/553

 .ورااد قاات   ماای ثاایریتثطاات    و  من قااه  کیمومتتمتباا 

 ی سایت فاتو وی     م رزیاه و   [26]ن   و  و رمزر    عبی

نشارن   آنهار  بت سی بت سی کتوند. نتری   سترن کو سترن   

سایت  کیات   اد    تمارو و     و و مشزت  صامی و  ثشادید   

و  رار  بینای  ه دای  سیت ب ند کر  ن مدیتیت  ت امینرن وس

موقا    هراری متباوط باه آن و   عات ی با      سر ی شبیهنتری  

رار و   تقربمیا یاۀ  کمتفرو     م کنتتل سیت و نیال  سا  د مر ق

 .بت ی کنتتل و ثیدیت سیت بوورری مخر ن سدرر  ظتفیت

  رری دتکر بتو و  م رزیارم سای      متو   یزی     ور

راری   و و و   GIS ستفرو     سیستم  ا  ارم عات فیاریی    

رری بر ر بات ی   و و و  GIS     وو   ست.  ستفرو     سنج

ج  نسا  راری  و و   ستفرو      بندی سی   و رمچنی  دهنه

   وو  بر ثوعه باه قاد م ثفزیاک مزارنی و دوشا  وسای        

 ی وو  باال   مفیااد باات ی ماادیتیت ساای    ثصاارویت مااررو   

ثتکیاب  مام سانج     وو  و       و  ی    د. نشو مطسو  می

بات ی نشارن و ون   ماؤرت  اارمی      رم عات فیرییستم  ایس

سایت  ثایریت  مناراق ثطات     و رمچنی نو حی مستید سیت 

ثاو ن   . بر شنرسریی منراق مساتید و و ایات سایت مای     ست

و کارر    راری آیناد    مدیتیت سای   مؤرتی بت ی  قد مرم 

 شات ی  . [28 و 27] سایت  نجار  و و  نرشای      رری کسر م

سات کاه دت کنادای بار ر         قمیمی کشو  موعاب شاد     

رمرنند نو حی نو حی بتکی و    زگوی منظمی دیتوی نزند و

یزای     . به صو م  ابر ی برشدبیشتت رر  عنو  غتبی بر ر

  غتبای کشاو     رری مساتید سایت و  ناو حی عناو       سترن

ر ی باوون  با سترن کو سترن  ست. بر ثوعاه باه مرریات  ا    

بوون س ح  سترن  مس ح  رر و   ی  نو حی و رمچنی  بر ر

عما  شادن آ    موعاب    رر بی     حد برشد چنرنچه بر ر

و   کاه  موضو ی. شوو می  سترن کصوص و  نو حی عنوبی هب

 یا     وشنی وید  شاد  به  1398وی   سیت  کیت  سیت فتو

اتفتگای وسای  شاهترر      سایت یروشاد  موعاب آ     بوو که

 یاروی  آر  و    ضی کشرو  ی و کسر م  رر       وستررر     

ونقت و بر  اارنی   رر شرمت نفت و  نتژی  حمت به ثمرمی بخ 

راد     ثفار،   یا    و  دای  .[26] و صنیت و کشرو  ی شاد 

بار  ساتفرو       بندی منراق وقاوع سایت    دهنه  حرضت ۀم رزی

و داری  سایت  کیات  ساترن     سیساتم  ا  ارم عات فیاریی    

هی . بدی سترری سنج     وو   بر  ستفرو     و و کو سترن 

و  کرر  ثیریت م  یروی  کر کتورری  ی  م رزیه   ست یرفته

 نرم مو  سیت و   ی  نرحیه کو رد و شت.

 ها روشمواد و 

 ها داده

کیمومتتمتبا     60457 سترن کو سترن بر مسرحتی حادوو  

ااول   ۀوقیق 39و عه و  54وقیقه ثر  01و عه و  07بی  

قیقاه ثار   و 58و عاه و   29 زنهر  اتینویچ و  شتقی    نصف

 تض شمرزی    ک   ستو   و  عنو   ۀوقیق 0و عه و  33

نارمنظم   یبر ش ژیم   .1 شزت   ست شد   و ق غتبی  یت ن 

رری  ابار ی   موعب بتو  بر ر عنو  غتبی کشو نیمۀ  و 

http://ensani.ir/fa/article/author/45741
http://ensani.ir/fa/article/author/45741
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 یا    .[29] کصوص و  فصت بهر  شد   ست هو   یر  سرل ب

   باه  عناو  غتبای   راری   بخا  راری    سترن   ژیم بر شی

ثبدیت کاتو   سات. بار     ایت کیل و سیت راق مستید سیتمن

 وورری بل گ  یا  نرحیاه مرنناد    ستچشمۀ ثوعه به  ینزه 

رااری کاار ون  کتکااه و و     نااو حی برالوساات  سااترن   وو

به وزیات   ثفارع     ایتو و رمچنی  شمه میچکو سترن ست

کصاوص   ه سترن کو سترن با س ح  بوونشیب  کم دریی  و

چنرنچاه و     یا  نرحیاه    غتبای   نو ی عنوبی و عحو  نو 

موعاب    ست  ساترن اایارن آ   ثفار، بیفتاد    ونو حی برال

وساات بااه ساامت نااو حی عاار ی شاادن آ     نااو حی برال

.  سترن کو راد شاد  س ح و عم  شدن آ  و   وست دریی 

و بنادی   دهناه ایت باوون  ساترن     بر ثوعه به سیت  بنربت ی 

 راری  کسار م  کرر  و کنتتل مؤرت بت یارمی   سیتدری  

بدیهی  سات  .  سترری آیند    یلی نرشی    سیت و  بتنرمه

نرشای   راری  کسر م ستفرو     نتری   ی  م رزیه و  کرر  

 .کو رد بوورت ؤمکر آمد و    سیت بسیر  

رری ثت کم  بندی سی      نقشه دهنه بت ی حرضت ثطقیق و 

ایارری  زیتوزاوژی  فرصامه    آبت راه  کار بتی       دوش  رزشی  

راری بار ر       شایب و و و  DEM   ضی  مدل  قاومی   ثفارع    

داری  سایت  کیات     بات ی    . رمچنای  1 ستفرو  شاد  عادول   

 قد م ثفزیاک مزارنی و  مارنی    به بر ثوعه  1398مر   وی  فتو 

. ثار یخ  دشا ثصارویت  ساتفرو          یا   ثصارویت زندسات   منرسب

.  یا  ثصارویت    ست   ویبهشت و  و یت  فتو وی  یت متبوط بهثصرو

  .2 عادول  د شا و یرفات  شنرسی  یرالم متطاد       سریت  می 

بار قاد م ثفزیاک     DEM ۀالیا  ست  و کو  یروآو ی  رمچنی 

و    ساااریت سااار مرن  Aster ۀدنسااانجمتااات     34مزااارنی 

  و  ضام  و   2  عدولد ششنرسی  یرالم متطد  و یرفت   می 

 یستگر  سینودتیک  سترن کو سترن اای   19رری بر ر       وو 

و       ساریت رو شنرسای کشاو    1395ثر  1365سرزه   34 ۀوو 

 . بیاد     3  عدولد شو یرفت  رو شنرسی  سترن کو سترن ۀ و  

  فل  رااری ناات و   و ثصاارویت راار الیااه ۀکمیاا  راار آو ی و و  عماا 

ARCGIS10.4  وENVI5.3  دندشدتو  ر. 

 
 موقعیت جغرافیایی استان خوزستان. 9شکل 

 [36و  61] شده استفاده های مشخصات داده. 9جدول 

 منبع داده

 کر بتی    ضی

 منرب  ابییی و آبخیلو  ی  سترن کو سترن و  ۀ 

 1398سرل 

 ثت کم  رزشی

 فرصمه    آبت ره

 زیتوزوژی

 ات فیدووث

  بر ر
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 [36و  39] شده استفاده مشخصات تصاویر. 6جدول 

 (m)وضوح باند سنجنده ماهواره (mوضوح) باند سنجنده ماهواره

Landsat 8 OLI/TIRS 

1 05/- 03/4  

2 51/4- 05/4  

3 59/4- 53/4  

0 67/4- 60/4  

5 88/4- 85/4  

6 65/1- 57/1  

7 29/2- 11/2  

9 38/1- 36/1  

34 

Terra 

 

 

Aster 

 

1  64/4-52/4  

2  69/4-62/4  

3  86/4-76/4  

 

15 
 

0  74/1-64/1  

5  18/2-10/2  

6  18/2-22/2  

7  23/2-28/2  

8  36/2-29/2  

9  03/2-36/2  

 

 

34 

 

 8 68/4-54/4  15 

 برندرری حت  ثی

144 
14  19/11-64/14  

11 51/12-54/11  

 

 

 برندرری حت  ثی

94 

14  07/8-12/8  

11  82/8-07/8  

12  27/9-92/8  

13  95/14-2/14  

10  65/11-9/14  

 

 [33]های هواشناسی استان خوزستان  مشخصات ایستگاه. 3جدول 

 نام ایستگاه نوع ایستگاه طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع )متر(

5/22 33 /31 66/08 

 سینودتیک

  رو  

  میدیه 66/09 76/34 35

 مسجدسمیمرن 28/09 93/31 324

 بند  مررشهت 5/09 55/34 2/6

   مهتمل 6/09 26/31 154

 آبرو ن 25/08 36/34 5/6

  ید  87/09 58/31 768

 شوشتت 8/08 51/32 67

 آغرعر ی 67/09 60/34 27

 بهبهرن 23/54 6/34 313

 بسترن 08 71/31 8

 آبرو یصف 25/08 16/32 9/82

 حسینیه 16/08 04/32 350

 شروارن 38/08 39/34 3

 یآلز 6/09 24/32 365

 رندیجرن 00/09 17/34 3

 ورد  16/54 03/31 1057

 شور 15/08 12/32 72

 اتوند 09/08 15/32 144
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 ها روش
 لندست پردازش تصاویر پیش

  فل  راری  نات      رر الیه یسر  آمرو  منظو  بهو   ی  م رزیه 

ARCGIS10.4  وENVI5.3   بتاااااد   .دشااااا ساااااتفرو 

شاارمت ثصااطیطرم رندساای    ثصاارویت  دااتو  ر داای 

 نجاار   ENVI 5.3 فاال    یومتتیااک و  ثمساافتی و  ناات   و

منظو  ثصطیح رندسی ثصارویت و  فا  ک رراری     به .اتفت

نق اااه کنتاااتل   24 بتاااد  بااار  ساااتفرو         حتمااارزی

 1025444ثوداوات فی بار مقیارس     ۀنقشا شد      آو ی عم 

میاارنگی   ک ااریباار  ARCGIS10.4 فاال    و  ناات  رویتثصاا

RMSEمتبیاارم  
 ماای  متعاا  دیزساات  5/4کمتاات      1

ختصارم و قیای   مثصرویت باه   ۀکمیمختصرم  . سپس نددش

 دندشاا  ثباادیت WGS_1984_UTM_Zone_39N ماای   

و  ثمسفتی  ثصطیطرم   ویومتتیزی  و   و مه. [35 و 30]

و   مارل   2بر ثبادیت ثصارویت باه   ویارنس    ثتثیب  ثصرویت به

FLAASH زگو یتم 
ت ی با  FALASH  زگو یتم. دش نجر   3

 هیثوصا   ویرنس ثصرویت چندایفی  ر یربی مقرویت بر ثربی   ب

 منظاو   باه داتو  ر    بید     ممیرم دای   .[36]  ست شد  

بار   0بهبوو قد م ثفزیاک مزارنی ثصارویت  ممیارم فیاوژن     

  8ثصارویت زندسات    8 ستفرو     برناد درنزتومرثیاک  برناد    

ثصارویت      مزارنی  ثصرویت   مرل شد و قد م ثفزیاک  ی و

 باه بر ثوعاه    و   و مهمتت بهبوو دید  کتو و  15تت به م 34

 ۀکمیا   path/row  فات   8و   شد  م رزیهۀ ایتی من ققت   

 ساتفرو    سترن بار   ۀمطدوو  سپس .نددشک یثصرویت مو  ی

یزاای     .   ثصاارویت بااتر و و  شااد فریاات من قااه  شاایب

رری آبای و    دهنهثهیۀ نقشۀ بت ی  غرزب رری دتکر بتو  ور

 راری ایفای  سات    شارک    ساتفرو         وو  سنج  مم 

راار    ثتکیااب برناادرری حساارس بااه    یاا  شاارک  .[31]

نلویک  مطرسبه  قتمل مروونرری آ   برندرری قتمل و  دهنه

باتو  ی      راری وقیاق بات ی نقشاه     و یزی     ور شوو یم

حرضات  م رزیاۀ  و  بناربت ی     .[37] رساتند رری آبای   دهنه

 بر  ستفرو  وو شرک  دتکر بتو 1398دری  سیت فتو وی  
5
NDWI  وMNDWI

سیت  سترن بار  نقشۀ نجر  اتفت و   6

رار ثهیاه و مسارحت مناراق ثطات        ستفرو      ی  شرک 

                                                           
1. Root Mean Square Error 
2. Radiance 
3. Fast Line of sight Atmospheric Analysis of Hypercube 
4. Fusion 
5. Normalized Difference Water Index 
6. Modified Normalized Difference Water Index 

نتاری      ئاۀ   منظاو   باه   . رمچنای  شاد سیت باتآو و   تیثیر

  بار  MNDWIو  NDWIرری ایفای    وقت شرک   میتبت

 .شد   یربی     نقرط کنتتل  مینی  ستفرو 

 NDWIاخص ش

نلویاک   قتمال   ماروون  ی  شرک     ثتکیب برند سابل و برناد   

آ  و   ی بر ثارب  کام و    راری  دهناه . [38] شوو  ستخت   می

 قتمال   ماروون راری متئای و    ثتثیاب و  مطادوو    عد  قوی به

راری   بت ی  ستخت   دهناه ثتکیب  ی  برندرر    نتیجهو .رستند

 .[04 و 39] کندنتری  قربت قبوزی    ئه  ثو ند یمآ  

 1   

 ؛ثفرضات آ   ۀشاد  نتمارل شرک   NDWI  1 ۀ  ب و  

GREEN  ۀسااانجندو  ثصااارویت  3  برناااد سااابل  برناااد 

OLI/TIRS و  NIR  و   5نلویاک  برناد    قتمال   ماروون برند

 .[01] ست   OLI/TIRS ۀسنجندثصرویت 

 MNDWIشاخص 

 NDWIشارک    ۀبهبوویرفتا حرزت  و و ق که  ی  شرک  

 دشا میتفای   2446و  سارل   Xuبر  ثوس   ی نخست   ست

  و Green  ساابل   یاا  شاارک     ثتکیااب برناادرری .[02]

  باه وسات    SWIRکوثر    مو   اولنلویک بر  قتمل  مروون

راری مببات       ر آبای  راری  دهناه  آید. و   ی  شرک  می

 [00و  03] و  ند

 2   

ثفرضاات  ۀبهبوویرفتااشاارک   MNDWI  2 ۀ  ب ااو  

 ماو    ااول بار   قتمل مرووننیل برند  SWIRآ  و  ۀشد نتمرل

 .TIRS/OLI  [05] ۀسنجندو  ثصرویت  6کوثر   ست  برند 

 MNDWIو  NDWIهای  ارزیابی دقت شاخص

و  0و  3راار باار  سااتفرو      و باا      یااربی وقاات شاارک 

رری کنتتل  مینی و  قرزب صطت کمی و ضت یب کردار   و و 

 .[06]  نجر  اتفت

 3   

 0  
 

رر و  ثید و کت دیزست Nصطت کمی   OA  1 ۀ  ب و  

PIJƩ شاد  و و    بنادی  رری و سات ابقاه   مجموع دیزست
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 xijتیس  بهار    رر و  مارث  ثید و س ترر و ستون r  2 ۀ  ب 

و  iثتثیب مجماوع کات سا ت     به x+iو  +xiمرثتیس  بهر   

 .[07]  سترر  ثید و کت دیزست Nو  jستون 

 بندی سیل پهنه

 گیاهی  پوشش ۀنقش
ایرری  سترن کو سترن بر  ستفرو     ثصارویت    دوش  ۀنقش

  ثفرضات دوشا    ۀشاد  نتمارل زندست و بر   مارل شارک    

 یزاای    NDVIک  ثهیااه شااد. شاار   1NDVI ایاارری 

 ایرری  ست و  دری  و  ستخت   دوش  وقیقرری  شرک 

     ماارل شاارک    دااسم رزیااۀ حرضاات   و  .[32 و 31]

NDVI ایارری       رری دوشا   منظو  عد سر ی دیزست به

ااد  ی       ور آساترنه  ایارری   راری غیات دوشا     دیزست

ی مساروی و  رر صو م که دیزست ی ه  ب .[08]  ستفرو  شد

ایرری میتفای شاد     نو ن دیزست دوش  به 2/4   ثت  بل گ

 .[54 و 09]

 شربا ۀالی

راری بار ر       بار ر   بتاد  و و    ۀالیسر ی  آمرو  منظو  به

رو شنرسای   ۀ و  سریت سر مرن رو شنرسی کشو  و ساریت  

ثار   1365سارزه    34 ۀ سترن کو سترن متبوط به یاک وو  

م بار  ساتفرو     مختصار     ساپس  .دشا آو ی    عم 1395

 ۀنقشا   رری رو شنرسی  سترن کو سترن  عات فیریی  یستگر

 .  دشثتسیم  ARCGIS10.4بر ر  سترن و  مطی  

 های فاصله از آبراهه و تراکم زهکشی نقشه

رری ثت کم  رزشی و فرصامه    آبت راه بار  ساتفرو          نقشه

 ۀالیا . دندشا  ووکرنه و   ساترن  ساتخت      رری عتیرن ۀالی

 ۀالیا و  Density Line وساتو   رو    ثت کم  رزشی بر  ستف

 Euclidean distance فرصمه    آبت ره بر  ساتفرو     وساتو   

 .  شدندثهیه 

 و شیب ارتفاع ۀنقش

 ساترن   DEM ۀ  ثفار ی و شایب    الیا    ۀنقشا  ۀثهیا بت ی 

 34بار وقات    شاد   م رزیاه ۀ من ق DEM ۀالی  ستفرو  شد.

و یرفات   متطاد    رالمی شنرسی  متت    سریت سر مرن  می 

  فال    نات  رری ثصاویت و    فت کمیۀ   بید     کد ثصرویت. دش

ENVI5.3 راری   ثفار ی و    نقشه  و   و مه .مو  ییک شدند

 .شدندثهیه  GISشیب  سترن و  مطی  

 شناسی( کاربری اراضی و لیتولوژی )زمین ۀنقش

منرب  ابییای   ۀ و  رری کر بتی    ضی و زیتوزوژی     نقشه

رار بیاد    حاد  فیمادرری      .  ی  نقشاه دش سترن و یرفت 

ی سی   به فتمت  ستت بند دهنه ۀنقش ۀثهیبت ی   ثزت  ی

بنادی   دهناه  ۀنقشا   رر سر ی الیه بید    آمرو ثبدیت شدند. 

راری کام  متوسا    یارو و      سیت و  چهر  ک س بر شادم 

و کاو   ثهیاه شاد.    ARCGIS10.4  یمطا  و کیمی  یارو  

 ۀثهیا راری ماتثب  و    به الیاه وری  و ن ست بت ی  یروآو ی

 کر شنرسرن متثب  بهت  اتفته شد.   نظت   نهریی  ۀنقش

 
 9پژوهشفلوچارت . 6شکل 

                                                           
1. Normalized Deference Vegetation Index 
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   ها یافته
 های پایش سیالب  بررسی دقت نقشه

 ماو   م رزیرم وسییی و   او  به   وو  سنج رری   متو   و و  

   ئاۀ   منظاو   بهو شوو  می  ستفرو  مطی ی و مخرات م ابییی

راری      و و  شاد    ساتخت   نتاری    بریاد   وقیق و میتبات نتری  

م رزیۀ حرضات   و. و شو   یربی  رری و قیی بر و و    وو  سنج 

مساتخت     ثصارویت    1398راری سایت فاتو وی      وقت نقشه

. م ااربق نتااری  شااد بت ساای رااری و قیاای زندساات باار و و 

بات ی   1398راری سایت فاتو وی      وقات نقشاه   آمد  وست به

 و صاد  سات   88بای       NDWIو  MNDWIراری   شرک 

 قباول   قربات بر ثوعه به  ینزه حد قت صاطت کمای     .0 عدول 

ثو فاق  ارزی ضات یب کردار       رمچنی  و [52و  51]و صد  85

رری سایت   نقشه که ثو ن افت می ،[53]و صد  ست  

 .و  ندوقت قربت قبوزی  و   ی  م رزیه 1398فتو وی  

 NDWIو  MNDWIهای  یابی دقت شاخصگزارش ارز. 4جدول 

 )درصد(

 

 9311سیل فروردین  بندی پهنهنقشۀ بررسی  

بر ر  شازت   رری دوش  ایرری و نقشه سر ی آمرو بید    

   کار بتی  0   ثت کم  رزشی و فرصامه    آبت راه  شازت    3

رری   ثفار ی و شایب    قشه  و ن5   ضی و زیتوزوژی  شزت 

بناادی ساای   و  ساا ح  سااترن   دهنااهنقشااۀ   6 شاازت 

. بت سای  یا  نقشاه    شاد  بت سی  ستخت   و نو حی مستید

عنو  و عنو  غتبی    وضییت غت   رری  بخ  نشرن و و

وضاییت    رری متکلی و عنو  شتقی کیمی شدید و بخ 

نااد و  یاا  نااو حی     و   ایااتی ساایت ۀناای م و شاادید 

 ندرسات کو ساترن  و   ساترن   ایت   نو حی سیتمستیدثتی

و  مناراق مساتید سای       وسایت   رمچنای  .  7 شزت 

نو حی بر شدم کم  مسرحت  ورد نشرن می بندی دهنهنقشۀ 

 ایاتی  شادم سایت   زطرظ   متوس   شدید و کیمی شدید 

 9/10923و  6/38927  11/8345  46/1ثتثیاااااب  باااااه

وسایت   ۀورناد  نشارن  ست کاه  یا  م ماب     مومتتمتب یک

بیشاتت    گات یو بیارن   باه منراق شدید و کیمی شدید  ست. 

ضاییت شادید و   وو   ایاتی  سایت  زطرظ   مسرحت  سترن 

 ۀنقشا بت سای مزارنی     رمچنای  . کیمی شادید قات   و  و  

وشات  راو      راری   شاهت  وراد  سی   نشرن می یبند دهنه

  بناد  مررشاهت  ن  آ  وارن  رویل   کتمشهت  آبرو ن  شروار

راری غتبای  عناو  غتبای و       میدیه و  بخا   رندیجرن و

و  وضییت کیمای   ایتی شدم سیت زطرظ    سترن  عنوبی

وناد  باروی    مشایت     تشدید و شهترری شور  شوشاتت  ا 

رری شمرزی     مهتمل  بهبهرن   ندیمشک و و فول و  بخ 

 و  وضاییت شادید قات   و  ناد.      و عناو  شاتقی   یمتکل

و   مرنیمسجدسام نادیزر و     یآلزرری  ید    شهت  رمچنی 

وضاییت   و شات  رری شمرل شتقی و شتقی به وزیت  بخ 

 زطارظ    و حی ایارری نسابت باه ساریت نا      منرسب دوشا  

 و  وضییت متوس  قت   و  ند.  ایتی سیت

  
 متر )چپ( یلیمبارش به نقشۀ گیاهی )راست( و  پوشش. نقشۀ 3شکل 

 ضرایب کاپا صحت کلی شاخص

MNDWI 93 94 

NDWI 91 88 
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 اصله از آبراهه به متر )چپ(ف ۀنقشتراکم زهکشی )راست( و  ۀنقش. 4شکل 

  
 لیتولوژی )چپ( نقشۀ و  )راست( کاربری اراضی ۀنقش. 5شکل 

  
 درجه )چپ(بر حسب  ارتفاعی به متر )راست( و نقشه شیب ۀنقش. 6شکل
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 ۀنقشا رری کار بتی    ضای و    بر بت سی نقشه  مچنی ر

راری   بخا   بیشاتت شاوو کاه    بندی سیت مشخ  می دهنه

کاه    مناراق مساتید وقاوع سایت       عنو  و عنو  غت 

وراو یی   آ به وزیت موقییت عات فیریی و شات ی     رستند

ند. و   یا   و   ی و    ضی ویم  رری بریت  مرسه  می   من قه

  ثفرع دریی  حتکت آ  کند شد  و موعب  وزیت بهنو حی 

کاه و     ی مسائمه   شاوو  عم  شدن آ  و   ی  نو حی مای 

بت سای و    یاربی   .  شاد   مشاررد 1398 مر  فتو وی سیت 

نشارن   NDWIو  MNDWIرری  و  شرک  رری سیت نقشه

و  رری غت   عناو  غتبای   یت بیشتت بخ سیت  ک ورد می

 . 8عنو   ساترن    ثطات ثایریت قات   و و   سات  شازت       

و شیب بسیر  دریی   ی  منراق سابب عما  شادن       ثفرع

بت سی مسرحت مزرنی نو حی سی بی نشرن  شد   ست.  آ 

شهترری رویل   وشت آ  واارن   راو    کتمشاهت      ورد می

کصوص شروارن بیشاتت    ویگات    همررشهت  آبرو ن و ب بند 

شاهت شاروارن بات      و   ی  میرن . ند شهترر وچر  سیت شد 

ثتثیاااب  بااه  NDWIو  MNDWIرااری    ساارس شاارک   

رزتار        ضاای  یا  نرحیااه ثطاات    170813و  191309

ه  ست که بیشتتی  میل ن نسبت اتفت ثیریت سیت  کیت قت  

.  9و  6 راری  به ویگت شهترری  سترن باوو   سات  عادول   

 NDWIو  MNDWIرری   سرس نتری  شرک  بت  رمچنی 

رزتر        ضی شهت  راو   و   1/86260و  14269ثتثیب  به

آبارو ن ثطات ثایریت           ضی شهت 0/79562و  9/87936

سایت  کیات و      .8و  5 رری  عدول اتفته  ست سیت قت  

راری    یروی    به بسیر ی     یتسارکت  رری  سترن کسر م

کشاارو  ی   عتماار ی و  قتصااروی و  نساارنی و  و کااتو و   

  بساایر ی    نااو حی  وسااتریی و رمچناای ثخمیااۀ موعااب 

ثوعاه باه     بسیر ی به  ی  نو حی شد. بنربت ی  رری کسر م

 ی  یلی و   یا  ناو حی بات     سترن و بتنرمه ایت نو حی سیت

 یرو نرشی     یا  با ی ابییای     رری عموایتی    کسر م

رری آیند  قت   ایاتو    یل ن و  بتنرمه ثوعه بتنرمه برید مو و

نرشای    سایت باه حاد قت ممزا  بتساد.        رری ثر کسر م

رری  قمیمی و رمچنای    ثفارع    موقییت عات فیریی  ویوای

کصوص و  نو حی غت  و عنو  غتبای و عناو      هدریی  ب

نو حی مستید سایت ثبادیت کاتو          سترن    به یزی  ی 

 بینی دی بت ی  ینزه   امینرن مو و وشی    ست. متیسفرنه

 و  بیارو  دیوندو می وقوع بهشوو که سی   بیدی چه  مرنی 

  وعااوو  یاا  باار. وعااوو نااد  و  آن و  چااه مقیرساای  ساات

 آنچاه        رار   مرنند سیت  کیت  ستنخ رری ادشته سی  

 م رزیاۀ  بار مهندسای    و وراد  وسات مای  ه  ست ب مطتمت

 حتمارل وقاوع     رری ادشته و  ستفرو      مم آمار   سی  

  بناربت ی   .کنناد  مای رریی بر  بیرو مختمف    بتآو و  سی  

ت آارری    نو حی مستید ثیریت  یروی بحرضت م رزیۀ نتری  

راری آیناد  و     و  بتنرماه  سیت و  و و  ستفرو      ی  نتری 

بسایر  مفیاد و کر آماد      نرشی    سیت رری ر  کسر مکر

 کو رد بوو.

 
 بندی سیل در استان خوزستان پهنه ۀنقش. 7شکل 
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 )هکتار( MNDWIبر اساس شاخص  سیل تأثیرمناطق تحت مساحت . 5جدول 

 باوی ملك باغ ایذه اهواز اندیمشك اندیکا امیدیه آبادان شهر

 40/6589 591/563 6/13967 142469 7/14725 6/10108 59/1157 9/87936 نو حی سی بی

 )هکتار( MNDWIبر اساس شاخص  سیل تأثیرمناطق تحت مساحت . 6جدول 

 شوش شادگان رامهرمز رامشیر ماهشهر بندر بهبهان دزفول خرمشهر شهر

 21888 191309 541/272 83/560 8/39628 60/1579 9/18468 08295 نو حی سی بی

 )هکتار( MNDWIبر اساس شاخص  سیل تأثیرق تحت مناطمساحت . 7جدول 

 گتوند هویزه هندیجان هفتگل آللی شوشتر شهر
مسجد 

 سلیمان

دشت 

 آزادگان

 7/36571 70/3003 71/1250 9/96410 30452 89/02 99/0207 6/12825 نو حی سی بی

 )هکتار( NDWIبر اساس شاخص  سیل تأثیرمناطق تحت مساحت . 1جدول 

 باوی ملك باغ ایذه اهواز اندیمشك اندیکا یدیهام آبادان شهر

 76/5038 041/575 50/8533 1/86260 5/14959 66/7251 01/846 0/79562 نو حی سی بی

 )هکتار(  NDWIبر اساس شاخص  سیل تأثیرمناطق تحت مساحت . 1دول ج

 شور شروارن   مهتمل   مشیت مررشهت بند  بهبهرن و فول کتمشهت شهت

 1/17912 170813 628/225 77/086 8/38404 03/1620 97/6993 7/00395 بینو حی سی 

 )هکتار(  NDWIبر اساس شاخص  سیل تأثیرمناطق تحت مساحت . 96دول ج

 گتوند هویزه هندیجان هفتگل آللی شوشتر شهر
مسجد 

 سلیمان

دشت 

 آزادگان

 3/33906 08/3069 76/1233 7/87035 9/25634 62/35 91/0238 9842 نو حی سی بی

 

 

  
 )چپ( NDWI)راست( و  MNDWIبر اساس شاخص  در استان خوزستان 9311 ماه فروردینسیل  ۀنقش. 1شکل 
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رری    یستگربر ر رری  بت سی و و  منظو  به  رمچنی 

باار  سااتفرو     متوساا  رو شنرساای  ونااد بر شاای  سااترن 

بر ثوعه به مقیارس  مارنی   رری رو شنرسی  بر ندای  یستگر 

رری  بت سی و و . شد   یربی  رری بر ر و  رت  یستگر  و و 

   یاد    یآلزا راری وراد       یساتگر   وراد  بار ر نشارن مای   

ای  ی  وو   ربات   مسجدسمیمرن بیشتتی  مقد   بر ر   

راری     ثبرط و و   رمچنی  . 12و  11 رری  عدول  ند و کت

  ثفارع شاهترری  ساترن     رری رو شنرسی بار  بر ر  یستگر 

  یآلزااا یاااد   شاااهترری  وراااد مااایرن نشااارن کو سااات

اای وو   بیشاتتی  بار ر        و و قا  مسجدسامیمرن کاه   

نسبت به شهترری عناو   عناو  غات  و   ی       ند و شته

شیب بات     ثفر رم و تیثیربیشتتی بوو  و بر ثوعه به    ثفرع

چنرنچه بار ر و   یا  ناو حی  یارو برشاد        عتیرن سی  

عناوبی و و    وسات  یی موعب عتیرن آ  به شاهترری دار  

موعب بتو  سایت و   یا       یلی صطیح صو م  د  بتنرمه

نو حی کو رد شد که  ی  مسئمه و  سیت  کیت  ثفر،  فترو. 

مرنناد   بار دیشاتفت و نا  بشات   رزر راری  یاری         متو  

  ثایکیتی بناد   حاد ث مخار ن       سایت مخلنای  سد حد ث 

 رری م ر کسکرر   منظو  به رر مسیت سر ی بهینه ص ح و 

 یا    ایات  سیتو  نو حی  بریدکه  ستسیت به وعوو آمد   

 یارو   رری مهم والیت کسر م . یزی    قد مرم صو م ایتو

د  ثوعاه     رمچنی  بند و سیتوو نب  کیت و   سترنسیت  

 ثوعاه  ماو و  بریاد رر بوو که  سر ی مسیت به  ص ح و بهینه

  یل ن قت   ایتو. بتنرمه

 [69] (متر میلی) استان خوزستان های هواشناسی ایستگاهبارش  سطمتو. 99جدول 

آماری/ دورۀ 

 ایستگاه
9315-9365 9315-9366 9315-9376 9315-9373 9315-9371 9315-9314 

 - - - - - 92/226  رو  

 - - - - - 25/268  میدیه

 - - - - - 41/036 مسجدسمیمرن

 - - - - 64/196 - بند  مررشهت

 - - - - 15/299 -   مهتمل

 - - - - - 66/163 آبرو ن

 - - - 57/650 - -  ید 

 - - - - 60/323 - آبرو صفی

 - - 09/314 - - - شوشتت

 - - - 41/331 - - بهبهرن

 - - - - - 89/242 بسترن

  217 - - - - رندیجرن

 47/371 - - - - - حسینیه

 60/589 - - - - - ورد 

 

 [69] متر( )میلی استان خوزستان های هواشناسی ایستگاهبارش  متوسط. 96جدول 

 9316-9315 9311-9315 9317-9315 9316-9315 آماری/ ایستگاهدورۀ 

 - - - 86/004 آلزی

 - - 12/109 - شروارن

 - 38/218 - - شور

 - 37/311 - - وندتا

 61/255 - - - آغرعر ی
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   گیری نتیجهبحث و 

 باه منظاو    مؤرت  رزر رری    ئۀ سی   و نو حی مستید م رزیۀ 

مدیتیت سی   یزای     قاد مرم  سرسای و  کارر  کسار م      

کصاوص  ماومی    ه مو  با ثوسیۀ نرشی    سی    ست.  متو   بر 

 مت بت سای و      وو  سنج مرنند سیستم  ا  رم عات فیریی و 

وقیاق میسات    ااو   باه دری  مخرات م ابییی مرنند سای       

بنادی سای   کاه بار  ساتفرو           دهناه ثهیۀ نقشاۀ  . شد   ست

 ماؤرت شوو  یزی     قد مرم  سیستم  ا  رم عات فیریی ثهیه می

و باار   سااتباات ی آااارری    وضااییت منااراق مسااتید ساای   

مناراق    رری آیند  ثو ن  وند سی   شنرکت منراق مستید می

و حتی میال ن کسار م نرشای    سای      باتآو و       تیثیرثطت 

 ی  مزرن دری  منراق ثطات   ثصرویت مررو        ات  ویگت .کتو

د دیشاتوی سای        آاارری     ونا    سی   و رمچنای   تیثیر

بنادی   حرضت که بر رد  دهناه م رزیۀ نتری  سر و.  می تیدد  مزرن

 ۀناو حی مساتید سای   و   ساترن کو ساترن و   ثبارط نقشا       

 ن بار،   اویاری     نجر  اتفت 1398بندی بر سیت فتو وی   دهنه

چت کاه     سات  1398وی   بندی بر سایت فاتو   دهنهنقشۀ کرمت 

راری   وراد بخا    بنادی سای   نشارن مای     دهنه ۀبت سی نقش

راری   عنو  و عنو  غتبی    وضاییت کیمای شادید و بخا     

ایاتی   سایت  میناۀ  وضییت شادید و    شتقیمتکلی و عنو  

 نو   ساتر  ایات  ند و  ی  نو حی    مساتیدثتی  ناو حی سایت   و  

راری سایت و   ساترن     دری  نقشه  ند. رمچنی رست کو سترن

راری   سایت  کیات بیشاتت و  بخا     که ورد  کو سترن نشرن می

کاه بار ناو حی    غت   عنو  و عنو  غتبی  ثفار،  فتارو   سات    

 .بنادی سای    م ربقات و  و    دهناه نقشاۀ  مستید سی    و  

راری غات      و  بخا   تیثایر بیشتتی  مسرحت مناراق ثطات   

رویل   وشت آ  واارن   رری  متبوط به شهت عنو  غتبیعنو  و 

  سات. مررشهت  آبرو ن و بخصوص شروارن   رو    کتمشهت  بند 

و  MNDWIراری   شهت شروارن بت  سرس شارک    و   ی  میرن

NDWI رزتار        ضای  یا      170813و  191309ثتثیاب   به

اتفتاه  سات کاه بیشاتتی       نرحیه ثطت ثیریت سیت  کیات قات    

 بات   رمچنای  ت به ویگت شهترری  سترن بوو   سات.  نسب میل ن

ثتثیااب  بااه NDWIو  MNDWIرااری   ساارس نتااری  شاارک  

و  9/87936رزتر        ضی شاهت  راو   و    1/86260و  14269

اتفتاه   آبرو ن ثطت ثایریت سایت قات            ضی شهت 0/79562

 یالی منرساب و     نتری  اویاری زالو  بتنرماه     یکم او  به ست. 

م اربق   چت که  مدیتیت سی   و   سترن کو سترن  ست  مینۀ

راو    وشات    شاهترری     عمماه رر بیشتت ناو حی  ساترن    یرفته

  بنااد  مررشااهتآ  وااارن  رااویل   کتمشااهت  آباارو ن  شااروارن  

ونااد  بااروی    مشاایت  تشااور  شوشااتت  ا  رناادیجرن   میدیااه

وضااییت  زطاارظ     مهتماال  بهبهاارن   ندیمشااک و و فااول   

د و و  صو م بر نادای  نو  وضییت نرم مو  قت   و   تیای سیت

  بناربت ی   .وقوع سی   و   ی  نو حی  متی حتمی  سات   شدید

  یا  مناراق و    مادیتیت سای   و    به منظو  یلی  بتنرمهبرید 

بار م رزیارم   حرضت  ۀم رزینتری  بت سی   رمچنی .  وزویت برشد

  حرضت بر نتاری   نتری ورد و   وبیرم ثطقیق نشرن می شد  م تح

  [21]و کماای مرننااد ساامیمرنی و رمزاار  ن     رااری دااوور 

  [20]  مطماوو  و  و رمزار  ن   [22]و رمزر  ن   میشرری شیخ

بار ثطقیقارم کار عی ماتثب        و رمچنی  [25]  و و رمزر  ن 

و   اتاارو  [13]و رمزاار  ن  آ وینااد  [12]و رمزاار  ن وو  مرننااد

و  باوو   سات  رمساو   [18]و رمزار  ن   ژ نا  و  [17]رمزر  ن 

 بنادی    و  دهناه GIS ستفرو     سیستم  ا  ارم عات فیاریی    

حرضت نتری  قربت قباوزی   ۀم رزیسی   و   ی  م رزیرم رمرنند 

اویاری  ن  سات    حرضتم رزیۀ نتری     رمچنی  .   ئه کتو   ست

رااری    و شاارک RS  وو    ساانج   ماام کاار ایتی هباا کااه

MNDWI  وNDWI بت ی داری    یزی     بل  رری مفید و وقیق
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