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  رانیشادگان ا یالمللنیتاالب ب یاراض يپوشش و کاربر راتییتغ ینیبشیو پ شیپا

 
 

  1یپورمناف دیسع و *1فاخران مای، س1یاله، شکوفه نعمت1انیریقد دی، ام1پوده يزهرا اصغر

  

 )13/9/1398 پذیرش: تاریخ ؛ 12/12/1397 دریافت: (تاریخ

 

  

  دهیکچ

ـ   يکاربر راتییتغ يسازیکم ،یاز مداخالت انسان یناش کیکولوژا يامدهایپ یابیو ارز شیپا منظوربه اسـت.   يضـرور  یو پوشـش اراض

 رامونیدر باالدست و پ یو پوشش اراض ياز جمله نوع و نسبت کاربر نیسرزم يمایس يهایژگیآب تاالب به و تیفیو ک کیاکولوژ طیشرا

بـا   2017و  2014، 2001 يهـا سـال  يبـرا  رانیشادگان ا یالمللنیب تاالب یو پوشش اراض يحاضر، کاربر عهتاالب مرتبط است. در مطال

. سپس با استفاده شد يآشکارساز یبازه زمان نیا در داده رخ راتییو تغ هیته یشبکه عصب تمیلندست و الگور ياماهواره ریاستفاده از تصاو

مسـتقل تـا سـال     ریآن با استفاده هفت متغ راتییو تغ یش اراضو پوش ي، کاربرIdrisi TerrSetافزار مدر نر نیسرزم رییساز تغاز ابزار مدل

و طبقـات   شیافـزا  هکتـار  48200حدود  ، وسعت پوشش آب تاالب2017تا  2001 يهاسال نینشان داد که ب جی. نتاشد يسازهیشب 2030

آب تاالب  شیافزا نیکه ا ییجااز آن اما اند،افتهیهکتار کاهش  50000حدود  یاهیگ پوشش و زارشوره یو پوشش اراض يمربوط به کاربر

 تیفیک رییباعث تغ یقابل توجه طوربه شیافزا نیو... است، ا شکریکشت و صنعت ن از جمله: یمختلف عیاز ورود زهاب و پساب صنا یناش

   خرد است.  اسیقو مطالعات در م شتریب يهایبررس ازمندین راتییتغ نیا يبندکه پهنه شودمیتاالب  یاهیگ يهاگونه بیآب و ترک

  

 
  

  ینیبشیپ ن،یسرزم رییتغ سازيمدلتاالب،  ،یاراض يکاربر راتییتغ: يدیلک يهاواژه
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  مقدمه

 جـاد یباعـث ا  عـت یدر طب یانسـان  يهـا دخالـت  شیامروزه افزا

بـا   راتییتغ نیا. است شده یاراض و پوشش يدر کاربر یراتییتغ

ـ  ن،یسـرزم  يمایس اسیدر مق هاستگاهیقطعه شدن زقطعه  نیاز ب

وحـش   اتیح يهاتیجمع کاهش و آنها تیفیرفتن و کاهش ک

و  یاراض و پوشش يکاربر راتییتغ شیرو پانی. از ااستراه هم

کنترل و انجام اقـدامات   ت،یریمد منظوربه ندهیآن در آ ینیبشیپ

ـ از ا یو خسـارات ناشـ   داتیـ موقع در جهت کـاهش تهد به  نی

. ســـتا يضـــرور ن،یســـرزم يمایســـ اسیـــدر مق راتییـــتغ

 هـا بتـاال  ،یاراض يکاربر راتییبه تغ هاستمیاکوس نیترحساس

 ادیـ منحصر بـه فـرد بـا تنـوع ز     يهاستمیاکوس هاتاالب. هستند

ـ ). بـر اسـاس تعر  11( ندهست يو جانور یاهیگ  ونیکنوانسـ  فی

 يهـا آب زار،تیپ ای زارتورب ر،یآبگ ،یمناطق مرداب هیرامسر کل

 ن،یریشـ  ،يجار ایموقت با آب ساکن  ایدائم  ،یمصنوع ،یعیطب

که عمـق   ییایدر يهاه از آبشور، مشتمل بر آن دست ای شورلب

متر تجاوز نکند تاالب است. با توجه به  6از  نییکشند پا درآب 

متر در جزر، تاالب  6تا عمق کمتر از  ییایمناطق در فیتعر نیا

  ).21شوند (ینظر گرفته مدر

ـ   يهااز تاالب یکی شـادگان   یالمللـ نیمهم کشور، تـاالب ب

ـ تـاالب ا  ینتـر بـزرگ عنـوان  بـه  1354است که در سال  و  رانی

ـ ا. اسـت تـاالب ثبـت شـده     1201تـاالب، از   نیچهارمویس  نی

 ن،یریمختلف از جمله بخش آب ش يهاتاالب متشکل از بخش

واقع در آن و تپـه   ریو جزا یخور موس ،يجزر و مد عیپهنه وس

 نیریکم ارتفاع است. آب ش یخاک يهاو تل ياماسه يماهورها

ـ   و یتاالب، توسط رودخانه جراح  و 1( ودشـ یمـ  نیمأکـارون ت

بـه   تـوان یتاالب شـادگان مـ   رینظیمهم و ب يهایژگی). از و10

کـه در   یو نقشـ  یسـتگاه یبـودن، تنـوع ز   یعیبزرگ، طب اسیمق

ـ . اکـرد  ارهاش کندمی فایا یمحل نیمعاش ساکن تأمین تـاالب   نی

ـ آن، بـا تهد  رامـون یپ ياتوسـعه  يهـا تیواسطه فعالبه  يجـد  دی

ـ از منابع آب تاالب و تخل هیرویب يهابرداشترو است. بهرو  هی

 تاالب کردن تکهدرون محدوده آن در کنار تکه يشهر يهازباله

فشـار بـرق،    تیتقو يهاستگاهیا جادیا ها،احداث جاده واسطهبه

ـ نفـت و ن  يگذارو لوله زگا چـون کشـت و    یعیصـنا  جـاد یا زی

درون و فوالد نورد شـادگان کـه پسـاب خـود را      شکریصنعت ن

و پوشـش   يکاربر راتییهمه و همه در تغ کنند،یم هیتاالب تخل

تـاالب نقـش داشـته و دارنـد. از      نیا ينابود نیو همچن یاراض

ـ ا یاضـ و پوشش ار يکاربر راتییتغ ینیبشیو پ شیرو پانیا  نی

  . رسدینظر مبه يضرور یالمللنیتاالب مهم ب

ــاســال در ــاخ يه ــات ری  يخصــوص آشکارســازدر یمطالع

ـ تغ يسـاز و مـدل  ینیبشیو پ راتییتغ صـورت   نیسـرزم  راتیی

 یوسـف یو  ییبـه مطالعـه سـبزقبا    تـوان یم انیم نیگرفته که در ا

 يکـاربر  راتییـ رونـد تغ  ياشاره کـرد کـه بـه آشکارسـاز    ) 19(

 GISبـا اسـتفاده از سـنجش از دور و     میتاالب هورالعظ یاراض

(Geographic  Information  System) قیـ تحق نیا پرداختند. در 

، 1368سـال   TM (Thematic Mapper) يهـا سـنجنده  ریتصـاو 

ETM  (Enhanced  thematic  mapper)  ــال  OLIو  1382س

(Operational Land Imager)   شـده   لیـ تحلوهیـ تجز 1393سـال

ـ  1393در سال  زین ی). ارخ19است (  راتییـ رونـد تغ  ینـ یبشیبه پ

 LCM (Land Change Modeler)با استفاده از مـدل   یاراض يکاربر

ـ : منطقه سرابله) پرداخت. در اي(مطالعه مورد GIS طیدر مح  نی

، 1367سـال  TM سـنجنده  4مـاهواره لندسـت    ریتصـاو  ق،یقتح

ETM+  و  1380، ســال 7لندســتTM  1390ســال  7لندســت 

فاصله  یمکان يهاری، از متغقیتحقاین  در. اندشده لیوتحلهیتجز

جنگـل،   هیفاصـله از حاشـ   ،یون، فاصله از منـاطق مسـک  از جاده

 عواملعنوان و جهت به بیجنگل، ارتفاع، ش یشاخص گسستگ

استفاده شـده اسـت.    یمصنوع یدر شبکه عصب راتییمؤثر بر تغ

ـ ن سـازي مـدل  جینتا  یانتقـال بـا اسـتفاده از شـبکه عصـب      يروی

درصـد)   86تـا   60را ( ییباال صحت هامدلریز شتریدر ب یمصنوع

درصـد   84/12، 1390سال يبرا يسازدر مدل کل ينشان داد. خطا

شـده مـدل    ینیبشیپ ریتصو ادیدهنده انطباق زدست آمد که نشانبه

ـ     ینیزم تیواقع ریبا تصو  ن،یو قابل قبول بـودن مـدل اسـت. همچن

 1400در سـال   یجنگل ینشان داد که مساحت اراض ینیبشیپ جینتا

). 2( افتیاهند خو شیافزا ریبا یکاهش و اراض 1390با  سهیدر مقا

 ، بـه مطالعـه   تـوان یمـ  رانیـ مطالعات انجام شده در ا نیدتریاز جد

ــ ــاران ( يرینص ــه در آن از  14و همک ــرد ک ــاره ک  MLPNN) اش

(Multilayer  perceptron  neural  network) مــارکوف  رهیــو زنج
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MC (Markov chain) یاراضـ  يکاربر راتییتغ يسازمدل براي 

  .است ارسباران بهره برده شده هیدر ناح کپارچهی صورتبه

و  راتییـ تغ شیپا براي یمطالعات مختلف زیخارج از کشور ن در

ـ ا ینیبشیو پ یاراض يکاربر ـ تغ نی  انجـام شـده   نـده یآ يبـرا  راتیی

 بـراي  2015در سـال   )5( و همکـاران  یبهـات  مثـال  عنـوان به. است

از ابـزار   لنـد، یتا يشهرهااز کالن یکیدر  يگسترش شهر ینیبشیپ

LCM  مشخص از طور بهوMLPNN  یپـاث یتر ).5( اندهکرداستفاده 

ـ  بـراي  یمصـنوع  یاز مدل شـبکه عصـب   )3(و موزومدر  ـ یبشیپ  ین

تـاالب   باالدسـت  یدر اراضـ  يو کشـاورز  يشهر يگسترش کاربر

Deepor  Beel     ونیکه در کشـور هندوسـتان و در فهرسـت کنوانسـ 

 روي. کردند فادهاست  2035 و 2025 سال تا است، رامسرقرار گرفته

ــ ــال   )18( ارانو همک ــود در س ــه خ ــیالدي  2014در مطالع ــه م ب

متفـاوت در   یزمـان  يهـا در بازه نیپوشش سرزم راتییتغ ینیبشیپ

فرانسه با اسـتفاده از   یدر جنوب شرق ياترانهیمد زیحوضه آبخ کی

در  )17( و همکـاران  روجـاس  یپرداختند. در پژوهشـ  LCMابزار 

 ارتبـاط در  نیو پوشـش سـرزم   یاراض ياربرک راتییتغ 2013سال 

 يشـهرها از کـالن  یکیرا در  يزیرو برنامه ییایجغراف يبا فاکتورها

بـا اسـتفاده از    یسـت یحفاظت از تنـوع ز  یبا هدف اصل یلیکشور ش

ـ مرتبط بـا ا  جیند. نتاکرد یبررس LCMابزار   یابیـ در ارز قیـ تحق نی

 SEA (Shasta Environmental Alliance) يراهبـرد  یسـت یزطیمح

  است.   هشد گرفته کاربه نیالت يکایآمر يشهرحوزه کالن

 سازمشترك اکثر مطالعات انجام شده، استفاده از مدل نقطه

است کـه   يکاربر راتییتغ ینیبشیپ يبرا LCM نیسرزم رییتغ

 یینسبت بـاال به با صحت  ق،یطر نیاز ا ینیبشیدر اکثر آنها، پ

 دور ازسـنجش   يهـا کیـ کنت کـه  آنجـا  از. اسـت  انجام شـده 

 و هـا در پارك راتییتغ شیمنظور پاطور گسترده بهبه توانندیم

متفاوت مـورد اسـتفاده قـرار     يهازمان در شدهحفاظت مناطق

ــدیگ ــهیو ا رن ــاو نک ــاهواره ریتص ــا يام ــوب جینت را در  یمطل

درحال حاضر، سـه ابـزار    )؛21( دهندیزمان ارائه م نیترکوتاه

ــی  ــدل تجرب ــعه م ــزا در  توس ــت:  LCMمج ــده اس ــاد ش   ایج

1 (MLPNN :Layer  Perceptron  Neural  Network-Multi   

2 (LR :Logistic  Regression 3 (SimWeight )6 در بســته .(

  افــــزارينــــرم IDRISI  TerrSet روشMLPNN روش ،

تـرین  ترین و به اصطالح بالغفرض بوده که در واقع کاملپیش

هدف مطالعه حاضـر   .)5( استه ابزار توسعه یافته در این زمین

پایش تغییرات سـیماي سـرزمین در داخـل و پیرامـون تـاالب      

بـا اسـتفاده از    2030بینی این تغییرات تا سـال  شادگان و پیش

    است. LCMابزار 

  

  هامواد و روش

کـه در اسـتان خوزسـتان     اسـت منطقه مورد مطالعه تاالب شـادگان  

گرفته است. این تـاالب   ارکیلومتري از شهرستان اهواز قر 40 فاصله

فـارس   جیخل یتاالب ساحل نیترعیهکتار، وس 537700با مساحت 

و همکـاران   ي(حجـاز  اسـت  انتـرین تـاالب ایـر   وسیع نیو همچن

 جیخلـ  يدر ابتـدا  یرودخانه جراح ریمس هیال ی، در منته))7( 1390

ـ قرار دارد و مساحت حوضـه آبر  رانیا یفارس در جنوب غرب آن  زی

آن در چـارچوب   درصـد  54 شترازیمربع است که ب مترلویک 24310

 اسـت تحـت حفاظـت    وحش اتیعنوان پناهگاه حکشور به نیقوان

ــادل ( ــار 328495مع ــاالنه   12 و 10،1( )هکت ــی س ــانگین دب ). می

مترمکعـب   اردیلیم 3/2 شود.میرودخانه جراحی که به تاالب تخلیه 

 مترمکعـب  6/6 از بـیش  تـا  4/0 بین مختلف هايکه در سال ،است

کننده آب تاالب تأمینمنبع  نیترعمده یجراح رودخانه. است متغیر

ـ منابع ذکر شـده، طغ  ،مالح لی. نهر بحره مساست رودخانـه   يهـا انی

آب تـاالب   تأمیندر  يفارس و نزوالت جو جیخل يکارون و مدها

در اسـتان خوزسـتان    انهیسـال  یبارنـدگ  نیانگیدارند (م ینقش اساس

منطقـه   تیـ موقع 1). شکل 7 و 3زارش شده است (گ متریلیم 213

  .دهدیرا نشان م رانیمورد مطالعه در استان خوزستان و ا

تـاالب از تنـوع    هـا، سـتگاه یز یو گسـتردگ  یگوناگونعلت به

ـ برخوردار اسـت. ا  یغن اریبس یستیز  اتیـ ح سـتگاه یتـاالب ز  نی

 يو زادآور یگـذران محل زمسـتان  ژهیومتعدد و به انیوحش و آبز

اسـت و از تنـوع    یشمال يایاز پرندگان مهاجر اروپا و آس ياریبس

جامعـه   17 يدارا وبرخـوردار،   ياقابـل مالحظـه   یاهیـ پوشش گ

گونـه   40تـاالب   نیاست. ا یاهیگونه گ 110شامل  یاهیگ یاصل

و  سـت یگونـه دوز  3گونـه خزنـده،    8گونه پرنده،  174پستاندار، 

  ).8کند (می ينگهدار را در خود انیگونه از ماه 81از  شیب
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  ایران و در استان خوزستان منطقه مورد مطالعهموقعیت  .1 شکل

  

ـ  ياز ابزارهـا  یکـ ی)، LCM( نیسرزم رییتغ سازيمدل ـ یبشیپ  ین

اسـت، کـه در    یشناختبوم يزیردر مقوله برنامه نیسرزم راتییتغ

  مطالعه استفاده شد.   نیا

 

 ازهاي مورد نیسازي دادهآماده: 1گام 

منطقـه   ي) بـرا Landsat( از ماهواره لندست ازیمورد ن ریتصاو ابتدا،

 يافزارهـا نرم طیسپس، در مح ) و22) (1(جدول  هیمورد مطالعه ته

ENVI و Arc  GIS ياتمسـفر  هايحیالزم شامل تصح هايحیتصح 

  ).15( گرفت ذکر شده صورت ریتصاو يرو یو هندس

 

 ریتصاو يبندطبقه: 2 گام

  افـزار نـرم  طیمـورد نظـر در محـ    ریام ابتـدا تصـو  گ نیا یدر ط

IDRISI TerrSet کـاذب بانـد مـادون     یرنگ بیو بر اساس ترک

 ي. سـپس بـرا  شد يبندباند قرمز و باند سبز قطعه ک،یقرمز نزد

منــاطق : «یعنــیموجــود در منطقــه  ياز شــش کــاربر کیــهــر 

خــاك « ،»زارشــوره«، »آب« ،»یاهیــپوشــش گ«، »ســاختانســان

عنوان متنوع به يقطعه با اندازه ها 200 »ریبا یاراض«و » مرطوب

. در ادامـه  )1شـد (جـدول    هیـ سـه زمـان ته   يبرا یمینمونه تعل

ـ ا يمختلـف در جداسـاز   یفیط يهاباندها و شاخص تیقابل  نی

ـ مـادون قرمـز م   يباندها ت،ینهاو در یبررس يشش کاربر  ،یانی

 یفـ یط يهـا شـاخص  همـراه به سبزقرمز و  ک،ینزد مادون قرمز

NDVI  (Normalized  Difference  Vegetation  Index)  و

NDWI (Normalized Difference Water Index)  که بر اساس

  . ندشدانتخاب  يبندطبقه يبودند، برا هشد هیته ریروابط ز

)1                                      (
(NIR RED)

NDVI
(NIR ED

 
R )





 

  

)2(                                       
(Green NIR)

NDWI
(Green NIR)





 

  

ـ باند مادون قرمز نزد انگریب NIRرابطه  نیا در ـ ب RED ک،ی بانـد   انگری

 يهـا باند سبز است. در ادامه، باندها و شـاخص  انگریب Greenقرمز و 

 یتوسـط روش شـبکه عصـب    یمـ یتعل منـاطق  همـراه انتخاب شده بـه 

. پـس  ندشـد  يبندطبقه IDRISI TerrSet افزارنرم طیدر مح یمصنوع

مربوط به هر سال با توجه به اطالعـات موجـود    ریتصاو ،يبنداز طبقه

  و بـا   یدسـت  صـورت و به یسنجصحت یدانیم يدهایاز منطقه و بازد
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 پژوهش نیاستفاده شده در ا ياماهواره ریتصاو .1 جدول

  سنجنده ماه  سال

  ETM اکتبر  2001

  OLI  اکتبر  2014

  OLI  اکتبر  2017

  

  اصالح شدند. ArcGISافزار نرمدر  Updateاستفاده از ابزار 

 
 يسازو مدل راتییتغ یبررس: 3 گام

 يهـا سال نیب ی/ پوشش اراضيکاربر راتییگام، ابتدا تغ نیا در

 يبرا یپوشش اراض /يو سپس، نقشه کاربر هیته 2014و  2001

ـ یبشیپـ  يرهـا یو متغ LCMبا استفاده از ابزار  2017سال   گـر ین

فاصـله از  « ،»افتـه ی توسعه نقاط از فاصله« ،»هافاصله از زهکش«

احتمـال  «، »هـا يکاربر گریبه د بطبقات آ رییاحتمال تغ«، »جاده

ـ تغ«و » آب يها بـه کـاربر  يکاربر گرید يکاربر رییتغ  م،یاقلـ  ریی

. در ادامـه، نقشـه حاصـل بـا نقشـه      شد ینیبشیپ» SPIشاخص 

 بـا . گرفت قرار سهیمورد مقا 2017سال  یپوشش اراض /يکاربر

» خـوب «مـدل،   ینـ یبشیپ ییکارا ،يدرصد 77 صحت به توجه

 نیبــ یاراضــپوشــش  /يکــاربر راتییــشــد. ســپس، تغ ردوابــر

/ پوشــش يو نقشــه کــاربر دهیســنج 2017و  2001 يهــاســال

 يرهـا یو همـان متغ  LCMبا استفاده از ابزار  2030سال  یاراض

 ).2رار گرفت (شکل ق ینیبشیمورد پ گرینیبشیپ

مـرور   لهیوسـ هب گرینیبشیپ يرهایذکر است که متغ قابل

ـ منابع، بازد بـا   نیمنطقـه و همچنـ   طیاز شـرا  یدانیـ م يدهای

اداره  نیو مسئول یبا مردم محل يمشورت و مصاحبه حضور

ـ منطقـه شـادگان انتخـاب و ته    سـت یز طیحفاظت از محـ   هی

  شدند.

  

  نتایج

مربـوط بـه    يامـاهواره  ریصـاو ت يبنـد حاصـل از طبقـه   جینتا

و  4، 3 يهادر شکل بیترتبه 2017و  2014، 2001 يهاسال

انجـام شـده،    یسـنج نشان داده شده است. بر اساس صحت 5

ورد ابـر درصـد   88صورت گرفتـه   يهايبندطبقه یصحت کل

ـ تغ يدست آمـده از آشکارسـاز  هب جی. نتادش و  يکـاربر  راتیی

ـ ب 2017تـا   2001 يهـا سال نیب یپوشش اراض  شیافـزا  انگری

 8/3آب،  درصـد  1/8سـاخت،  انسان یاراض درصد 7مساحت 

و کـاهش   ریبـا  يهـا نیزمـ درصد  47/6خاك مرطوب، درصد 

درصــد  01/10و  یاهیــپوشــش گدرصــد  42/8مســاحت 

 77). انطبـاق  8و  7 يهـا و شـکل  2زارها بـود (جـدول   شوره

ـ هب يدرصد  یراضـ و پوشـش ا  ينقشـه کـاربر   نیدست آمده ب

و  ي) بـا نقشـه کـاربر   5(شـکل   2017در سـال   مطالعهمنطقه 

 LCMآن با استفاده از ابزار  يشده برا ینیبشیپ یپوشش اراض

ـ   نیـ خوب ا ییکارا دهنده)، نشان6شکل ( ـ یبشیابـزار در پ  ین

 يابـزار بـرا   نیاز ا لیدل نیهمبود. به یو پوشش اراض يکاربر

منطقه مورد مطالعه  یو پوشش اراض يکاربر راتییتغ ینیبشیپ

ـ  جی). نتـا 9استفاده شد (شکل  2030تا سال  دسـت آمـده از   هب

 يهـا سـال  نیب یو پوشش اراض يکاربر راتییتغ يآشکارساز

ساخت، انسان یمساحت اراض رییعدم تغ انگریب 2030تا  2017

درصد  012/0 ،یاهیپوشش گ يدرصد 27/0مساحت  شیافزا

درصــد  327/1 مرطــوب، خــاكدرصــد  344/0 زارهــا،شــوره

 3آب بود (جـدول  درصد  96/1و کاهش مساحت  ریبا یاراض

  ).10و شکل 

  

  گیريبحث و نتیجه

مربـوط بـه    تعـرق ر و یو تبخ SPIبارش،  زانیم يهاداده یبررس

ـ نشـان داد کـه در ا    2017تا  2001 یدوره زمان  زانیـ دوره م نی

ـ تبخ زانیم ینداشته ول یمحسوس رییتغ SPIبارش و  و تعـرق   ری

که آب موجـود   رفتیانتظار م نیبوده است. بنابرا شیبه افزا رو
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  LCM مدل روند نماي .2شکل 

  

 جی. امـا بـر اسـاس نتـا    ابـد یکاهش  یبازه زمان نیدر تاالب در ا

 هآب موجـود در تـاالب در بـاز    زانیـ ) م2دست آمده (جدول هب

 بر. استداشته  شیدرصد افزا 1/8حدود  2017تا  2001 یزمان

ـ منابع و مصـاحبه بـا بوم   یبررس ،یدانیم يدهایزدبا اساس و  انی

زهـاب و پسـاب    هیموضوع تخل نیا یمنطقه عامل اصل نیمسئول

اهـواز از   يسازو فوالد و نورد لوله یپرورش ماه شکر،ین عیصنا

ـ ا ECکـه   ییشد. از آنجا ییآبراه مالح در تاالب شناسا قیطر  نی

مناسـب   صـالً ا يکشـاورز  يباالسـت نـه تنهـا بـرا     اریپساب بس
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  2001نقشه کاربري و پوشش اراضی سال  .3شکل

 

  
  2014نقشه کاربري و پوشش اراضی سال  .4شکل 
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 2017نقشه کاربري و پوشش اراضی سال  .5 شکل

  

  
 2017بینی شده سال نقشه پیش .6شکل 
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 2017و  2001هاي آشکارسازي تغییرات سال. 7شکل 

  

  

  
  

  2017تا  2001ت کاربري و پوشش اراضی در بازه زمانی نمودار تغییرا .8شکل 
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  2017تا  2001تغییرات کاربري و پوشش اراضی در بازه زمانی  .2جدول 

  درصد تغییرات  )ha(اختالف بین دو سال   وضعیت  (ha)  2017مساحت در سال   (ha) 2001 مساحت در سال  کاربري

  +7  +354  افزایش  26000  25646  ساختاراضی انسان

  +1/8  +48192  افزایش  328900  280708  بآ

  - 42/8  -50118  کاهش  82933  133051  پوشش گیاهی

  - 01/10  -59623  کاهش  161590  221213  زارشوره

  +8/3  +22591  افزایش  69615  47024  خاك مرطوب

  +47/6  +38503  افزایش  791100  752597  زمین بایر
  

  
 2030ي سال بینی کاربري و پوشش اراضی برانقشه پیش .9 شکل

  

 
  

  2030تا  2017بازه زمانی ها در تغییرات کاربري نمودار .10 شکل
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 2030تا  2017بازه زمانی ها در تغییرات کاربري .3 جدول

  درصد تغییرات  )ha( اختالف بین دو سال  وضعیت  (ha)  2030 مساحت در سال (ha)  2017 مساحت در سال  کاربري

  0%  0  بدون تغییر  26000  26000  انسان ساخت اراضی

  -96/1%  -10246  کاهش  318654  328900  آب

  +27/0%  +1447  افزایش  84380  82933  پوشش گیاهی

  +012/0%  +71  افزایش  161661  161590  شوره زار

  +344/0%  +1810  افزایش  71425  69615  خاك مرطوب

  +327/1%  -50921  افزایش  740179  791100  اراضی بایر

  

موجـودات و   یسـت یز طیشـرا  خـوردن  بلکه باعث برهم ،یستن

 يکـاربر  ینـ یبشی). پـ 9شده است ( زین يآبزو کنار يآبز اهانیگ

 يدرصـد  96/1 يکاهش حـدود  انگریب 2030سال  يبرا یاراض

 توانیم نیبود. بنابرا 2017آب موجود در تاالب نسبت به سال 

ــزا  ــرات اف ــه اث ــار داشــت ک ــتبخ شیانتظ ــرق و د ری ــریو تع  گ

پساب و زهـاب   هیاز تخل شتریبر آب تاالب ب یمیاقل يپارامترها

  خواهد بود.        ندهیآ در شدهگفته  عیصنا

 یو صـنعت  یمسـکون  منـاطق  شـامل  که ساختانسان یاراض

) که مربوط به 2درصد داشته (جدول  7در حدود  یشیافزا است

از آن مربــوط بــه  یبخشــ نیشــادگان و همچنــ يتوســعه شــهر

ـ . تمام ااستشادگان  یمیروشاحداث کارخانجات فوالد و پت  نی

. استشده  ستگاهیز شدن تکهسبب تکه یانسان يهاسازوساخت

است و بعد از انقراض،  ییایجغراف ییجدا يمعنابه شدن تکهتکه

و  یشدت به فاصله قطعات از قطعه اصلاحتمال تجمع دوباره به

ـ  نیدارد. ا یاطراف بستگ ستگاهیز تیفیک طـور معمـول   هاتفاق ب

 ریثأتـ  یشناختبوم يندهایاو فر يو جانور یاهیگ يهاگونه يرو

  ). 9دارد ( یمنف

ـ مبـه  2017تـا   2001 یدر بازه زمـان  زین یاهیگ پوشش  زانی

 یپژوهشـ  جی). نتا2کرده است (جدول  دایدرصد کاهش پ 43/8

ـ ن اندانجام داده 1395) در سال 4و همکاران ( اتیکه ب نشـان   زی

درصـد و   6/0خـوب،   یاهیگ پوشش 2001که در سال  دهدیم

ـ  دهیدرصـد رسـ   6به حدود  2002در سال  زانیم نیا سـال   او ت

 2007کـه از سـال    یثابت داشته است. درحال يروند زین 2006

 2011و در سـال   افتـه یمرور سـطح پوشـش خـوب کـاهش     به

از سـال   2000جز سال به نی. همچنرسدیدرصد م کیبه  باًیتقر

 افتـه یدرصـد کـاهش    7/36 زانیـ مسطح بـه  نیا 2011تا  2001

ـ ) دل9آذر و همکاران ( ياست. جعفر ـ ا لی ـ ا راامـر   نی  گونـه نی

و  یخشکسـال  ریثأتحت ت تواندیکاهش م نیا که اندکرده هیتوج

 گریتاالب باشد. از د یاهیاز پوشش گ هیرویبرداشت ب نیهمچن

بر  التیو نخ يکشاورز يهانیبه خشک شدن زم توانیم لیدال

  و خاك اشاره کرد. آب ياثر شور

دهنـد (جـدول   یرا نشان م يدرصد 10کاهش  زین هازارشوره

ــنا    2 ــاب ص ــاب و زه ــد از ورود پس ــه بع ــرا ک ــکرین عی) چ  ش

وجود داشته بـه   یاثر خشکسال بر 2001که در سال  ییزارهاشوره

آب رفته و با آب و خاك مرطوب پوشانده شده اسـت. امـا از    ریز

 نـده یدارد، در آ ییبـاال  يشـور  که آب موجـود در تـاالب   ییآنجا

 شیاز پ شیب) زاربخش از منطقه (شوره نیوسعت ا رودیانتظار م

 عمـق مخزن کم کی شکلبه شادگان تاالب که جا). از آن20( شود

در کـاهش   یاثر قابل تـوجه  ریشدت تبخ شیافزا ،است مسطح و

منجـر بـه    هـا از سال یکه در برخ يطورسطح آب تاالب دارد، به

خـود   نیا که شودیتابستان م يهان کامل تاالب در ماهخشک شد

  ).16است ( ندهیآ در زارهاشوره شیافزون بر علت افزا

ـ ا جینتا و  يکـاربر  راتییـ تغ شیمطالعـه نشـان داد کـه پـا     نی

ـ تغ نیـ علـل ا  یآن بررسـ  یپ در و هاتاالب یپوشش اراض  رات،یی

باشـد.   ندهیآ در هامدتر تاالبآکار تیریدر مد یگام مهم تواندیم

و  يکـاربر  راتییتغ شیعنوان مثال در رابطه با تاالب شادگان پابه

چه آب تـاالب   داد که اگر نعلل آن نشا یو بررس یپوشش اراض

ـ  افتهی شیافزا 2017تا  2001 یدر بازه زمان ـ ا یول در  شیافـزا  نی
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اطراف تـاالب بـوده و در    عیصنا یبرخ زهاب وپساب  هیتخل یپ

بلکه اثـرات   دیآیحساب نمتاالب به يثبت برام يواقع نه تنها امر

مطالعـه   نیا نیداشته و خواهد داشت. همچن یرا هم در پ يمضر

 يکارآمـد بـرا   يابـزار  يامـاهواره  ریداد که استفاده از تصاو شانن

 یاراضـ  يکـاربر  و پوشـش  در داده رخ راتییـ تغ شیو پا یبررس

ـ یبشیپـ  ياسـتفاده از ابزارهـا   نکـه یا ضـمن . است هاتاالب  گـر ین

 رانیبه مـد  تواندیم LCMمانند  یو پوشش اراض يکاربر راتییتغ

  دهد. ندهیآ یلاحتما راتییرا نسبت به تغ یدگاهید
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Abstract 

Quantifying land use/land cover changes is essential to monitor and assess the ecological consequences of human 
disturbances. Ecological condition and water quality of wetlands are highly related to the landscape characteristics, 
including land use/land cover (LULC) types and their fractions in the upland and the surrounding landscape. The 
changing characteristics of LULC in Shadegan International Wetland, Khouzestan Province, Iran, were detected in this 
study by using the Landsat Satellite images of the years 2001, 2014, and 2017, which were classified using the Artificial 
Neural Network algorithm. Then by using Land Change Modeler (LCM) in the TerrSet IDRISI software, the future of 
LULC changes was simulated using six independent variables and the Markov chain method. The results of this study 
showed that from 2001 to 2017, about 48200 ha of the wetland water was increased and around 50000 ha of saline soils 
and vegetation area was decreased. However, since this water increase in the wetland was due to the entry of drainage 
and wastewater, particularly from sugarcane cultivation around the wetland, this increase could significantly alter the 
hydrology, the water quality of wetland and also, the plant species composition, as compared to historical conditions; 
mapping these changes requires further investigations and fine scale monitoring studies.  

 
 
Keywords: Land use change, Wetland, Land Change Modeler, prediction 

 

 
 

 
 
 

 
[ 

 
 

1. Dept. of Environ., Faculty of Natur. Resour., Isf. Univ. of Tech., Isfahan, Iran. 
*: Corresponding Author, Email: fakheran@cc.iut.ac.ir 


	5-Asghari pude-A-10-1153-1 
	5-Asghari pude-A-10-1153-1 -ABS

