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 چکیده

منظوور پوایش میوزان ترییورات پوشوش آب، گیواه و اراضوی         آبخیز جراحی واقع شده است. به حوضۀ الیه  تاالب شادگان در منتهی

و  TMای لندسوت   هوای مواهواره   ترین شرایط آن شود. از داده  پرآبدر  بآب شیرین تاالمحدودۀ ابتدا اقدام به تعیین  ،شده خشک

ETM+ و OLI نظارتبندی  استفاده شد. از طبقه 2020تا  1988های  سال   ( شده به روش ماشین بوردار پشوتیبانSVM  اسوتفاده و )

 محاسبه کاپا وی کل دقت ص،شاخ دو با ریتصاوی بند طبقه دقت بندی شد. آب، پوشش گیاهی و خاک طبقه کالستصاویر در سه 

و به درصد محاسبه شد. با توجه به اینکه تعیین میزان سهم هر یوک  شده بندی  پهنه GISاز طبقات در محیط یک مساحت هر . شد

توابوع  ، از اسوت هدف اصلی پژوهش حاضور   2018-1988 زمانی ۀهای تأثیرگذار بر سطوح مختلف تاالب شادگان در باز از مؤلفه

خطوای   ( وSSEها براساس مجموع مربعوات خطوا )   کارایی مدلمقایسۀ و پس از شد های عصبی استفاده  پرسپترون شبکهچندالیۀ 

 حسوطو ۀ شود  زده تخموین شوده و   گیری ( بین مقادیر اندازهR) ضریب همبستگی ،های آموزشی و تست و همچنین ( دادهREنسبی )

ح مختلوف  وو براساس آن، میزان تأثیر هر یک از پارامترها بر سوط شد مختلف طبقات کاربری اراضی تاالب، بهترین مدل انتخاب 

رات یو رونود تری  درصد بود. 93بندی در مجموع  دقت طبقه نتایج نشان داد .شدزمانی مورد مطالعه مشخص ۀ شده در باز بندی طبقه

 مصونوعی  عصوبی  ۀشوبک ۀ یافتو  بورازش  مدل بهترینپوشش گیاهی تاالب کاهشی بود. طبقۀ آب و خاک افزایشی و طبقۀ مساحت 

بوه دلیول    کیپربولیخروجی تانژانت ه ۀالیو تابع  کیاتوماتانتقال پنهان  ۀالیبا تابع  اولپرسپترون در حالت  ۀچندالی ۀشبک ساختار

سوایر   بوه  نسوبت  ترییشو ب دقوت  بوا  خطا مربعات مجموع و نسبی خطاهای بودن پایین و( R=0.79ضریب همبستگی ) بودن زیاد

در  ترتیوب  به سهم عوامل انسانی و طبیعی طبقات مختلف تاالب نشان داد یمدل برا نیا یج اجراینتا .انتخاب شدهای شبکه  مدل

 38و  62 پوشش گیواهی  ترییرات درصد و در 2/29 و 8/70 سطح آب تاالبترییرات ، در درصد 6/44 و 4/55 یدگی تاالبکخش

موورد نیواز را   حقابوۀ  توأمین  آبخیوز و  حوضۀ چیز مدیریت انسانی در سطح  تاالب شادگان بیش از هر ،بوده است. بنابراین درصد

 و به حیات خود ادامه دهد.کند عنوان یک اکوسیستم تاالبی ایفای نقش ه تواند بطلبد تا ب می

 .، سهم عوامل انسانی و طبیعیهای آبیاری جراحی، سدها و بندهای خاکی، شبکهرودخانۀ آبخیز، حوضۀ : کلمات کلیدی
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 مقدمه

های اخیرر ا  طرقرر رخردادهای     رخداد تغییر اقلیم طی دهه

فراوانری    ماننرد هرای ن    حدی ماننرد خکسارا ی و وقی ری   

وقرری   هبرره مررداخنو اناررا  در ط ی رر  برر  شرردو و تررداو 

های نبخیز منتهی بره   حوضهروقه ا  منابع نب  برداری بی بهر 

حقابر   شدو بیکرتری بخکرید  و مرانع ا  رتاقر        ها تاالب

ا مللی شراد ا    ب بی تاال. [1] ها شد  اس  ورودی به تاالب

در 1354های بزرگ ککور اس  کره در مررداد    قسی ا  تاالب

ا مللی کنوانایو  رامار قرار  رفر .   های بی  فهرس  تاالب

و تملسردهرای   قراد  اق  تاالب به س ب تنوع  قاتی باریار  

کنترل سینب  ت ردق  هروا  کنتررل فرسراق       مانندمتنوع 

کننرد    ترممی  و جرانورا  متنروع و    خاک   قارتاا   یاهرا   

با توجه  . قادی دارداهمی   م یک  بخکی ا  جوامع اناانی

  پرهزقنه بود  با دقدهای  مینی تاالببه وس   بایار  قاد 

و صرر  وقر  و    و مکسنو موجود در با دقردهای میردانی   

جرای خرود را بره    پاق  تراالب  تی های سن روش  قاد هزقن  

پرراق  تغییررراو  .ای داد  اسرر  اسررتداد  ا  تورراوقر مرراهوار 

  [2] ها در شرق نفرققرا برا اسرتداد  ا  سرنز  ا  دور     تاالب

ای در  هرای مدقترانره   بررسی تغییراو  مانی و مسرانی تراالب  

تاالب در دش   راوییتغ قیشناسا  [3]  رقسمنطق  شمال 

   بررسی[4] با استداد  ا  سنز  ا  را  دور  یچزیانگ سان

طری   وقرجینیرا  شرمال  در تاالب های اکوسیاتم در تغییراو

هرای   پاق  تغییراو تراالب   [26] 2009 تا 1985 های سال

 2008-1976هرای    رد در چری  طری سرال   رودخان  د تای 

هرای   تاالب   نشسارسا ی اتوماتیک تغییراو خط ساحلی[5]

 ای رامار در ترکیه با استداد  ا  تواوقر مراهوار  م اهد  جزء 

تررق  تراالب نب شریرق  چری  برا         پاق  پوقاقی بزرگ[6]

 2012ترا   2000های  ندس  ا  سرال   استداد  ا  سری داد 

وقری   ندسر  انزرا      های بر    با استداد  ا  تواوقر ماهوار [7]

 شد  اس .

ای برای پراق  تغییرراو    نیز ا  تواوقر ماهوار در اقرا  

میررزا  سررط  نب و پوشرر   یرراهی و برردو  پوشرر  قررا  

بررسری   .ها استداد  شرد  اسر    تاالب  شد خککمااح  

  1991هرای  مرانی    تغییراو تاالب برزرگ هروقز  در برا     

مقرردار  2016در سررال  نکررا  داد 2016و  2013  2004

افرزاق    2013ه نا   سرال  پوش   یاهی و نب تاالب ب

درصدی نب و پوشر    10و  25. تغییراو [8] داشته اس 

 1990 نا   به سرال  2000 یاهی تاالب پرقکا  در سال

. با استداد  [9] های جوی مناسب بود  اس  به د ی  رقزش

هرای   مربرو  بره سرال    MODIS ای های مراهوار   ا  داد  ا 

مرطوب و   پهن مااح   NDWIو شاخص 2011تا  2000

و نتراق  نکرا  داد   شد تاالب شاد ا  مطا  ه  غیر مرطوب

و  2007کمتررق  ماراح  و    2004و  2005های  سالدر 

. بررسی [10] مرطوب را داشته اس   پهنبیکترق   2002

تراالب جا مورقرا  برا اسرتداد  ا        ماهانر تغییراو فولی و 

نکا  داد  2012تا  1976 مانی   دورس  برای دتواوقر  ن

ترق  سال بود  که  پرنب 1976 سا ه  سال 40  دوردر قک 

های  ر  و خکک  جا مورقا  نبدار بود  اسر    حتی در ما 

. بررسرری تغییررراو مارراح  ترراالب شرراد ا  طرری   [11]

بره تلر  خکسارا ی     نکرا  داد  2013تا  1990 های سال

بره   2013اما در سال  ن  کم شد  مااح  پوش   یاهی

نب ککاور ی و صرن تی پوشر   یراهی ن      د ی  ورود   

ار قرابی رونرد تغییرراو تراالب     . [12] افزاق  قافتره اسر   

برا اسرتداد  ا     ساحلی میانسا ه با روقسرد نماق  سرر می  

 1395ترا   1380  مرانی   برا   ندسر  در    مراهوار تواوقر 

. پراق   [13] نبری را نکرا  داد  اسر      پهنکاه  شدقد 

روند  بیانار 2016تا  1998سط  نب تاالب میقا  ا  سال 

ررسرری تغییررراو ب .[14اسرر  ]کاهکرری سررط  نب ترراالب 

ه با اسرتداد  ا  توراوقر   ارومی  درقاچسطحی و حزمی نب 

  کراه  مقردار نب ا    ای سنزی ماهوار  ارتداعای و  ماهوار 

به قک هکتم و کاه  تررا  نب   2015تا سال  1976سال 

ترراالب امیرکنقرره  .[15] متررر را نکررا  داد  اسرر   4تررا 

سال اخیر با کاه  نب ورودی به تاالب  الهیزا  طی چند

در بیکتر مواقرع سرال خکرک     به د ی  موار  ککاور ی 

 مانی تراالب کیاکنقره   ر  پاق  تغییراو مسانی. [16اس  ]

سال اخیر  24طی   نارود با هد  بررسی روند تخرقب ن 

داد پوش   یاهی و سرط   نکا   با تواوقر سنز  ا  دور

 .[17] اس   اه  چکمایر داشتهسال اخیر ک 24طی  بن

 وارقر  ر  اچقدرو سط  نب  یاهیپوش    راوییتغ یبررس

کراه  سرط  نب   داد   نکرا  2016-1984 ی مان  با در 

 و مترراکم  یاهیر  هرای   درقاچه و افرزاق  سرط  پوشر    

 ورود رقررطر ا  یانارران یهررا دخا رر   یررد  برره فیضرر 

  اچر قدر داخر   بره  یصن ت و یشهر  یککاور  یها پااب

  در مزموتر  نبراد   قروب قتراالب   یبررس. [18اس  ] وارق ر

 ینب  سریپ حدود  اقداد مقا نکا   قنباد قزو اهلل یها تاالب

  قافررزا  دهنررد نکررا  2017و  2000  دور دو در ترراالب

http://jweb.iauahvaz.ac.ir/article-1-728-fa.pdf
http://jweb.iauahvaz.ac.ir/article-1-728-fa.pdf
http://jweb.iauahvaz.ac.ir/article-1-728-fa.pdf
https://jweb.iauahvaz.ac.ir/article-1-897-fa.pdf
https://jweb.iauahvaz.ac.ir/article-1-897-fa.pdf
https://jweb.iauahvaz.ac.ir/article-1-897-fa.pdf
https://jweb.iauahvaz.ac.ir/article-1-897-fa.pdf
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 درخور توجه سط  نب در فو  سررد در تراالب اسر  کره    

. [19] بارش برارا  در منطقره دارد   زا یارت ا  م نادار با م

  یسررط  نب ترراالب بختاررا  برر  راوییرررونررد تغ  مطا  رر

با استداد  ا  پلتدرر   و ر  ار     2020تا  2000 یها سال

سرط  نب  درصد  3/58  ما  با کاه  هم داد نکا   یانز

 ینر یر مق  یها نب ط س در زیندرصد  260 تاالب  کاه 

 برارش  مقردار  راوییر تغ  حرال   قر ا با. اس  داد  رخ منطقه

 حردود  و برود   کمتر ارقد یها پارامتر با اهقمقا در منطقه

 یهم ارتا  یبررسر  .[20] اسر   داشرته  کاه درصد  29

 رییر برا تغ  میشاد ا  و هرورا     یها تاالب قیدما راوییتغ

 هرر  رییر تغ یطور متوسط بره ا ا ه ب نب نکا  داد  مااح 

و شاد ا   میهورا    یها هستار ا  مااح  تاالبقک هزار 

 .[21] کند یم رییتغ وسیسلا  درج ±4/0دما  زا یم

 به اس  ممس   می  کاربری تغییر و اقلیمی تغییراو

 به را خود های ار ش که شود  باتث و برساند نسیب ها تاالب

 اناانی خدماو دهند ا  ارائه  قاتاا  حیاو وح  و تنوا 

 اصلی توام  ا  قسی  می  کاربری تغییر. [22] دهند کاه 

. [23]اس   اکوسیاتم تاالب نق  خدماو داد  دس  ا  در

ها منزر به  نبخیز تاالبحوض  تغییراو در کاربری اراضی 

به  .شود ها می تاالب  محدودتغییراو پوش  کاربری در 

حوض    مطا  او تغییراو مربو  به برخی ا  همی  د ی 

اند؛ بررسی تغییراو  نبرقز تاالب را مورد بررسی قرار داد 

دور  مقطع در  4 نبرقز تاالب انز ی درحوض  کاربری اراضی 

هستار ا  اراضی با پوش   1774داد  سا ه نکا  32  مانی

هستار ا  اراضی ککاور ی و 12363جنا  و مرتع ط ی ی 

هستار  143هستار ا  اراضی با پوش  ض یف و  1123ها  باغ

شد  تغییر کاربری  ساختها  اراضی تاالبی به اراضی شهری و 

تاالب محدود  . تغییراو کاربری اراضی در [24] اند داد 

افزاق   بیانار 2013و  2003 های چغاخور در سال

 و قابیار  [25] های  راتی و کاه  سط  نب اس   می 

  مللیابی  بتاال ود محد ضیارا یبررکا اوتغییر تحلی 

کاه  سط   بیانار اصحر ترکم     جین و  ما  ن  ال  ن

پاق  تغییراو کاربری اراضی ا  سال  .[26] اس  ها نب تاالب

های  بر وس   کاربری ا   یم نکا  دادهور 1393 و 1382

ماسونی و مرتع اضافه شد  و ا  سط  تاالب و اراضی 

تاالب  حوض . تغییراو [27] ککاور ی کاسته شد  اس 

ا مللی  میکا  در شمال غربی استا   لاتا  و در نوار  بی 

 نکا  داد 2016و  1996 های در سالساحلی درقای خزر 

. [28] اس تاالب کاه  قافته نب درصد ا  سط   32حدود 

بررسی تغییر کاربری اراضی و اثراو احدا  سد کرخه با 

بندی  ختلف ط قهردقف م 7ای در  استداد  ا  تواوقر ماهوار 

نبخیز مربو  به حوض  ای  پاق  ماهوار  .[29] شد  اس 

 دادنکا   2019تا  2000مانی  دور   طیتاالب مهار و 

 ا  نب برداش   ن  مت اقب و یاهی  پوش  وس    قافزا

 وس   یکاهک روند بر  ما  مرور به ینیر مق  یها  سدر 

 .[30] اس   ذاشته ریتاالب تمث ینب یها تود 

های اخیر افزاق  دمرا  کراه  برارش و وقروع      در سال

اق  جهرانی و  های مسرر ناشی ا  افرزاق   رمر   خکساا ی

 در و هورها را یتاالب یها اتمیاکوستغییراو اقلیمی حیاو 

هوای  ر  و خکک  و نبوقی  در مناطقی که دارای هککور ب

با خطرر جردی     خکک اس  مانند استا  خو ستا  تا نیمه

هرای برزرگ نبیراری و     شر سه   توسر   مواجه کررد  اسر .  

 و سردها  حتری  های بزرگ کک  نبی و احدا  بندها  طرح

مرورد نیرا      حقابر فولی  مانع ا  رسرید    های جرقا روی 

تاالب و منزر به تغییراو مااح  ط قاو مختلف پوشکی 

ها تا حدودی تحر    ن  شد  اس . هرچند تما  اق  ف ا ی 

توام  ط ی ری ا  جملره خکسارا ی و تغییرر اقلریم      ثیر مت

ناا  برا شرتاب بیکرتر و بردو      رسد ا اما به ن ر می  اس 

ها به تنروا    راو تاالبییتغر ب مؤثر همدقدی توام   مطا  

قسری ا  تناصرر   . کنرد  نق  اقدا می های حیاتی  اکوسیاتم

نبخیز که در مدقرق  قسپارچره باقرد مرد      حوضاصلی قک 

راو ط قراو مختلرف   یر ن راهی ا  رونرد تغی    قرار  یرد ن ر

یراو اس . یاق  تغ بر مؤثر و شناخ  توام  اراضیپوش  

توامر   ثیر متر تحر    پوشر  قرک تراالب   ط قاو یراو یتغ

ا  شرراقط  ثر ممتتنها  دهد و مت دد ط ی ی و اناانی رخ می

  حوض مت دد توام ثیر متبیکتر تح   و یا نخود تاالب 

ب شاد ا  بره دالقر    . تاالاس تاالب نبخیز مربو  به خود 

ترد     ا  طرفری  .اسر  مت دد دچار تغییراو  قرادی شرد    

باتر منزر به تو ید رقز ردهرای   رتاق  حقابه و خکسید 

که برا توجره بره ماریر ت رور       [33ر 31]شد  اس  تاالبی 

ر مختلررف سررال سرراق هررای  جرروی در فورر هررای جرقررا 

 های وو خاار دکن میثر ممتهای نبخیز اطرا  را نیز  حوضه

. در اق  دکن میثر ممتجوامع اناانی بیکتری را  ناشی ا  ن 

تحقیر هرد  بررسری تغییرراو ط قراو مختلرف پوشر        

برر تغییرراو    مؤثر اراضی تاالب شاد ا  و شناساقی توام 

 ندسرر  بررا پوشرر  و   مرراهوارتورراوقر  ن  بررا اسررتداد  ا 
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سا ی سهم اق  توام   مانی مناسب و مدل   دورتدسیک و 

هرای تور ی    پرسپترو  شر سه   چندالقتوابع با استداد  ا  

 انزا  ها تاالب یرو من ور  قبه ا که یمطا  ات کتریب. اس 

 ن  ارت را   و نب ماراح   رییتغ یها جن ه بر کتریب  شد 

 دیر کمت یونیر رس یها روش ا  کتریب و تام  چند اق کق با

 پارامترهرا  کتریب تا جای ممس  پیوه   قا در اس ؛ شد 

 یکمر  اطنتراو  و نمرار  یدارا که یاناان و یمیاقل توام  و

 یتو   ش س مدل ا  استداد  با و شد  رفته ن ر در بودند 

 راوییر تغ در ن  سرهم  وشد  استخراج تام  هر و    نیبه

 .شرد  ا یر ب یکمر  صورو به بتاال یپوشک ط قاو مختلف

راو ط قراو پوشکری   یر تغیر بر  مرؤثر  سهم توام شناخ  

ا در غا ررب هرر مردقرق  ن   برررایاهمیر   قررادی   هررا تراالب 

 که در اقر  مقا ره   داردهای نبخیز  هضحو  قسپارچمدقرق  

 .بررسی و شناساقی شد  اس 

 شده مطالعه ۀمنطق

هرای   حوضره ا   قر قسری  جراحری  رر  نبرقز هنردقزا   ض حو

جراحری برا      قرحوضر اسر .   خلی  فارس و درقای تمرا  

کیلومترمربع ا  سم  غررب و شرمال بره     25314مااح  

و ا  سم  شرق  اس کارو  محدود   رودخاننبخیز   ض حو

تراالب   .دکنر    را محدود مری  هر  ن  رودخاننبخیز   ض حو

ا یه اق  رودخانه  نبخیز جراحی و در منتهی  ض حوشاد ا  در 

شررراقط  برره توجرره بررا. اقرر  حوضرره (1)شررس   قرررار دارد

مطا  راتی شرام  شراد ا        محردود  8ا   هیدروژئو وژقسی

رامهرمز  دا رو  میرداوود  براغ ملرک  صریدو   جراقیزا         

مطا  راتی    محدودا  تکسی  شد  اس . به ها  و تخ  در

رق  ترر کیلومترمربررع وسرریع 5/13552 شرراد ا  بررا وسرر  

 .[34اس  ]اتی مطا    دودمح

ا   شررد  مطا  رره  محرردودبررارش در  یمسرران عقررتو 

  حوضر شررق   کنرد؛  یمر   یر و تام  ارتداع ت   یتوپو راف

 600ترا   500 برارش متوسرط   یو دارا یکوهارتان  یجراح

ا  سم  شرق به غررب حوضره ا     و در سال اس  متر یلیم

 کر   برارش  بلندمدو  یانایم. شود یمقدار بارش کاسته م

و  32حرداکرر   ی. متوسرط دمرا  اس  متر یلیم 264 حوضه

 ریر متوسرط ت خ  و  رراد  یسرانت   درجر  2/18حداق   یدما

سر .  درصرد ا  41 یو متوسط رطوب  نا  متر یلیم 3262

واقع شد  که  شد  مطا  ه  محدود قیقام  انتها درتاالب 

 ن  ریر ت خ و دمرا و  متر یلیم 173ن    ساالنمتوسط بارش 

  .اس  مطا  ه مورد  محدود ک  ا  کتریب

 
 شده مطالعه ۀموقعیت منطق. 1شکل 
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 ها و روش کار داده
 تاالب شادگان به آبخیز مشرف  ضۀحو ۀمحدودین تعی

بررا اسررتداد  ا  تورراوقر   مررر  هیرردرو وژقسی مکررر  بررر ترراالب

هررای  هررای توپررو رافی و کنترررل بررا نقکرره ای و نقکرره مرراهوار 

های نبخیز و ارو نیرو شناساقی و ت یری    حوضه  شد کد ذاری

حوض   1درج  حوض  نبخیز جراحی که قامتی ا   حوض  شد. 

بزرگ خلی  فرارس و درقرای تمرا       حوضجراحی و  قرر   هر 

نبخیرز   حوضر   برش داد  شد و به تنوا   GISدر محیط   اس 

کیلومتر مربع  24310تاالب مکخص شد. مااح  اق  حوضه 

درصد( کوهاتانی  40کیلومتر مربع ن  )حدود  9802اس  که 

درصرد( دشر  و    7/59ار )حردود  کیلومتر مربع دق 14508و 

ماراح  اکو روژقسی   ای تکرسی  شرد  اسر .     های دامنه  می 

پهن  . تاالب شاد ا  شام  سه مربع اس  کیلومتر 5377 تاالب

 -3؛ جرزر و مردی  پهن   -2؛ بخ  نب شیرق  -1: اس متماقز 

 ای. ساحلی قا بخ  نب شور و اراضی حاشیهمنطق  

   شادگانتاالب  ۀمحدودین تعی

 تغییرراو پوشر   بررسری    مطا  ره هرد    که در اق  ننزا  ا 

 اقردا   به ت یی  مر  تراالب   اس مربو  به نب شیرق  تاالب 

تاالب  خطی اسر  کره براالترق      حد باتر مر  تاالب قا شد.

هرای   یشرود و برا اسرتداد  ا  بررسر     پیکروی نب را شام  می

. [35] شود میروی پوش   یاهی  خاک و نب ت یی   میدانی

مربو  به نب شیرق  تراالب  محدود  در اق  مطا  ه تغییراو 

ای  تواوقر مراهوار   با استداد  ا مورد ار قابی قرار  رفته اس . 

هرزار   164حردود  ترق  سال و ما   مر  تاالب براساس پربارش

هرای   کرار سیارتم   و سرا  ی  شد  اس . با توجه بره  هستار ت ی

  اول خررردادنیمرر  بارشرری منطقرره در انتهررای اردق هکرر  و 

رسرد و   نبرقز تاالب به حداق  ممس  مری حوض  روی  ها بارش

. های ورودی خود را درقافر  کررد  اسر     تاالب بیکترق  نب

  شرد  اسرتداد   وقردر اق  مطا  ه ا  ن رر  مرانی تورا     بنابراق 

 ند. هاتاول خرداد نیم  دو  اردق هک  و قا نیم  مربو  به 

 ای مورد نیاز از تاالب   سری تصاویر ماهواره ۀتهی

با توجه  39و ردقف  165مایر   محدودتواوقر  ندس  در 

با انتخاب سرری  مرانی   به پوش  کام  تاالب انتخاب شد. 

  در 8 و 7 و 5  ندسر  ای  توراوقر مراهوار     بررسری  مورد

 مرانی مرورد مطا  ره      دور طری . دشاخذ  قادشد   محدود

 1397و  1395هرای   سرال  2018ترا   1988ق نی ا  سال 

بود. به من رور   شد  مطا  ه  فاقد تووقر مناسب در محدود

و سررط  تغییررراو پوشرر  سررط  نب  پوشرر   یرراهی   

شرد  تملیراو پرردا ش     اخرذ روی توراوقر   تاالب  خکسید

تملیاو پردا ش توراوقر شرام  تملیراو     تووقر انزا  شد.

زار فر ا نرر  پردا ش در محریط   پردا ش  پردا ش و پس پی 

ENVI.5.3 .انزا  شد 

 حاویتوررح مرحلرره  قررا در ؛پررردا ش  یپرر اویررتمل

 ندس  مورد  رقتواو یها یسر یرو یاتمادر و کقومترقراد

ورود  رقر  ونره کره ابتردا ا  طر     اقاس .  د شاستداد  اتمال 

 ر قهمررا  توراو   یتاقموجود در متاد و ی راسیکا  یپارامترها

DN تلر     هبر  یشد  اس  و در  را  ب رد    قت د انسقبه راد

 -Dark ا  با اسرتداد  ا  روش   مکس  یاتمادر ین ود خطاها

subtraction یاتماردر   یتورح  سا  یپ  قتر ر یبا انتخاب ت 

 کیر تسن ؛(یبند )ط قه پردا ش اویتملصورو  رف .  رقتواو

 بتوانرد  تا رود یم کار به ها سا یپ یبند رو  یبرا یبند ط قه

 نروع  سره . دهرد  نکا   قاد دق  با را ینی م یپوشک اویجزئ

 یبنرد  ط قره  کد  ن ن ارو یبند ط قه شام  یاصل یبند ط قه

 پریوه    قا در .دارد وجود  را یءش یبند ط قه و شد  ن ارو

 شرد   اسرتداد   ط قاو کیتدس برای شد  ن ارو یبند ط قه ا 

 وجرود  شرد   ن ارو یبند ط قه برای یمختلد یها روش. اس 

  قکمترر  و احتمرال   قکرتر یب ن  یتموم یها روش که دارد

  ا یپکرت  برردار   یماشر  روش ا  پیوه   قا در .س ا فاصله

(SVM1  اسررتداد  شررد  اسرر ). اویررتمل  مرحلرر   قبنررابرا 

  ی ندس  به روش ماشر  رقتواو یرو شد  ن ارو یبند ط قه

 اقر و خراک   یاهیر نب  پوش     ط قدر سه   ا  یبردار پکت

 . رف  انزا  پوش  بدو  اق  خ  سط 
 رقتوررراو مرحلررره  قرررا در ؛پرررردا ش پرررس اویرررتمل

 ا  استداد  با  ا  یپکت بردار  یماش روش با شد  یبند ط قه

 و رر  ار   یهررا یبررسرر ا  حاصرر  ینرری م یهررا  یررواق 

برره دسرر  نمررد. دقرر   یبنررد و دقرر  ط قررهشررد  اررهقمقا

شرد  برا اسرتداد  ا  دو     یبند ط قه رقتواو یبرا یبند ط قه

  .شدند حاس هم و کاپا یشاخص  دق  کل

 تاالب  ۀمحدودهای اصلی اراضی در  بررسی تغییرات کاربری

هرای خروجری بره     بنردی نقکره   پس ا  ار قابی دق  ط قره 

مرورد    دور طری منتق  و مااح  هرر ط قره    GISمحیط 

و نمودار رونرد    و به درصد ت دق  شد شد مطا  ه استخراج

 ها ترسیم شد.  تغییراو ن 

                                                 
1. Support Vector Machine 
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بر طبقات مختلف تاالب شاادگان   مؤثر عیین وزن عواملت

 عصبی ۀشبکبا استفاده از توابع شعاع مدار 

نبخیرز جراحری واقرع      ضر  حوا یه  تاالب شاد ا  در منتهی

سرط    شد  اس . بررسی تواوقر مربو  به تاالب نکا  داد

نمراری مرورد     دورطری  خکسید   نبدار و پوش   یراهی  

ابترردا توامرر   مطا  ره دارای تغییررراو  قررادی برود  اسرر .  

تغییرراو ط قراو پوشر     ر بر  مؤثر ساخ  ط ی ی و اناا 

تراالب اسرتخراج     محدودک  حوضه و  در دو سط  اراضی

بر تغییراو تراالب در سرط  کر      مؤثر . توام  ط ی یدش

حوضه شام  میانای  بارش  متوسط دما  متوسط حرداکرر  

ما  متوسط حداق  دما  رطوب  متوسط  متوسط حرداکرر  د

رطوب   متوسط حداق  رطوب   ت خیر و خکساا ی اس . 

تاالب شرام  متوسرط دبری      محدودپارامترهای مربو  به 

ای  میانای  بارش  متوسط دما   ه  حساالنه  حداکرر دبی 

 و ت خیر اس .  متوسط حداکرر دما  متوسط حداق  دما

ای ا  نخررق    غییراو میزا  دبی و حداکرر دبی  ح هت

نب نیکرسر   اقاتاا  هیدرومتری ورودی به تراالب  دبری     

های بزرگ نیکرسر دت ر  خزاتری  سرلما       ورودی ا  طرح

فارسی و فارابی  تغییراو میزا  سط   قرر ککر  نبری در    

نبخیز و ت داد سدها و بنردهای خراکی     ض حوک    محدود

تنروا     مطا  اتی رامهرمز و شاد ا  بره   محدودوقی  در  هب

تواملی که اناا  در ن  نقر  دارد  در ن رر  رفتره شرد      

نبخیز هر تاالب به تلر  نزدقسری     ض حو  محدوددر  .اس 

و   قراد اسر    مینری  رهای درقرا سرط  نب  ق   تاالب به نب

  ا  طرفری  .قلمداد شرود  رمؤث تنوا  قک تام ه تواند ب نمی

  نبخیز با وجودی که ت داد  قادی چا  حدر شد   ض حودر 

مطا  راتی شراد ا  و در نبخروا  شراد ا        محدوداما در 

تمیر حدر شد  کره   تدد چا  تمیر و نیمه 30ت داد  فقط

بره تنروا      و در ضم  اس موجود  1392نمار ن  ا  سال 

 شود. محاوب نمی رمؤث قک تام 

 ا  قررک هررر سررهم میررزا  ت یرری  نسررهقا برره توجرره بررا

 سرطوح وابارته   ریر متغتمثیر رذار برر    مارتق   هرای  مؤ ده

  برا   در شراد ا   تراالب  یاهیر   پوش  و نبدار د  یخکس

 پریوه  مردو هرد  اصرلی     طوالنی 2018-1988 انی م

  چندالقرر توابررع ا  راسررتا اقرر  در بنررابراق   اسرر حاضررر 

 بررسری  اقر   در. دشر  استداد  تو ی های پرسپترو  ش سه

 ها داد  درصد 30و نمو شی  داد تنوا   به ها داد  درصد 70

 کراراقی   مقاقا ا  پس .دش ش سه وارد تا   داد تنوا   به

 خطرای  و( SSE) خطرا  مرب راو  مزمروع  براسراس  ها مدل

 ضررقب   همچنی  و تا  و نمو شی های داد  (RE) نا ی

 و شرررد   یرررری انررردا   مقرررادقر بررری ( R) هم ارررتای

 یاهیر و پوش    مرطوب د  یخکس سط   شد  د  تخمی 

تاالب  بهترق  مدل انتخاب و براساس ن   میزا  تمثیر هرر  

 در تراالب   شد یبند قک ا  پارامترها بر سط  مختلف ط قه

 مؤثر توام و   هر قک  و مانی مورد مطا  ه مکخص   با 

. نتاق  حاص  ا  اق  بررسی در دش برنورد بهینه مدل ط ر

و  نره یا  انتخراب مردل به   پرس  .اسر   شد  ارائه 1 جدول

هر تام    یاهم زا یم SPSSافزار  نر  طین  در مح یاجرا

 ی ر یو ط  یتوامر  اناران   زا یم یمحاس ه شد. جمع تدد

و سرهم   دشر تاالب محاس ه  یکا  ط قاو پوش کقهر یبرا

بره   یورود یبا توجه بره فاکتورهرا   یو اناان ی یتوام  ط 

 .مدل مکخص شد

 تاالب مختلف طبقاتبرآورد  در پرسپترون چندالیه ۀشبکارزیابی ساختارهای متفاوت  .1 جدول

 ضریب همبستگی

 انپنهالیۀ تابع انتقال  آموزشی تست

 MLP ساختار
RE SSE RE SSE 

الیۀ تابع انتقال 

 خروجی

79/0 33/0 31/0 06/0 51/0 Hyperbolic tangent 

Identity 

Automatic 

compute 
MLP1 

78/0 65/0 26/1 33/2 12/2 
Hyperbolic tangent Custom 

 
MLP3 

Hyperbolic tangen 

52/0 7/1 10 75/0 4/5 Hyperbolic tangent Custom 

 
MLP4 

Sigmoid 

78/0 68/0 36/1 43/0 04/2 
Sigmoid Custom 

 
MLP5 

identity 

72/0 59/0 9/3 49/0 95/4 Sigmoid Custom 

 
MLP6 

Hyperbolic tangent 

64/0 5/1 12 89/0 1/5 
Sigmoid Custom 

 
MLP7  Sigmoid 
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 و بحث نتایج
 احت طبقات کاربری اراضی تاالب شادگانتغییرات مس

بررسی روند تغییراو مااح  ط قاو کاربری اراضی تاالب 

تاالب روند بدو  پوش  و قا  خ    ط قنکا  داد مااح  

کیلرومتر   19طروری کره سراالنه      بره   افزاقکی داشته اس 

 تاالب اضرافه شرد  اسر      خکسیدمربع بر مااح  سط  

 1994 سرال  در تراالب  خاک مااح   قکتریب .(2 )شس 

 2001 و 2000 یهرا  سال در و بود  درصد 4/87 حدود در

 بود  درصد 88 و 82 بیترت به تاالب خاک پوش  مااح 

 و درصرد  68 به تاالب خاک مااح  2008 سال در. اس 

. دیرسر  تراالب  کر   ماراح   درصد 81 به 2009 سال در

 19 حردود  1998 سرال  در تراالب  خاک مااح   قکمتر

او پوشر   یراهی تراالب    ریر یرونرد تغ  .اسر   بود  درصد

 2001و  1994 یهرا  سال در. (2 )شس  بود  اس کاهکی 

 بیر ترت بره  خرود  مقدار  قکمتر به یاهی  پوش  مااح 

  قکرتر یب .دیرسر  تراالب  ک  مااح  درصد 8/12 و 2/12

 تراالب  ک  مااح  ا  درصد 68 با یاهی  پوش  مااح 

 وجرود  برا  ریر اخ یهرا  سرال  در اس . 1998 سال به مربو 

 نب    ورود تلر    بره  دقشد و مداو  یها یخکساا  رخداد

 و 2008 یهرا  سرال  یاسرترنا  بره  کسرین یها طرح ا  یناش

 .اس  بود  درصد 20 یباال یاهی  پوش  مااح  2009

 است یشیافزا مجموع در آب مساحت راتییتغ روند

 یهاا  طار   از یناش  آب زه ورود از قبل تا( 2)شکل 

 مسااحت  نیشاتر یب 1993 سال در ،تاالب به شکرین

 آب سطح زانیم نیا که بوده درصد 22/4 تاالب آب

 که بود  تاالب به مربو  زقنبر  حوض یکل طقشرا از یناش

 مااح  2005 سال در .اس  بود  مواجه دقشد یترسا  با

 مرورد   سا  30  دور یط خود مقدار  قکتریب به تاالب نب

  قا در و مس ب متر و یلیم 240 ق   سال در اس .  قپا

 .اسر   شرد   تاالب وارد  نب    مس بمتر و یلیم 266 سال

 درصررد 6/24 بره  تراالب  نب مارراح  زیر ن 2006 سرال  در

 داخر   بره  یورود نب    حزرم  سرال   قر ا در .اس  د یرس

 مااح    قبنابرا. اس  بود  مس بمتر و یلیم 265 تاالب

 ضر  حو در برارش  طقشررا  تابع هیاو  یها سال در تاالب نب

 تراالب  نب وارد کرسر ین  نب    کره  یسرا   ا  و تراالب  زینبخ 

 یهرا  طرح ا  یورود نب    حزم و بارش طقشرا تابع  شد 

 بره  مربرو   نب ماراح   صددر  قکمتر. اس  بود  کسرین

 کره  برود  درصرد  2/0 با 1994 سال و 07/0 با 2000 سال

 در دقشرد  یخکسارا   تلر   به نب مقدار  قکمتر با تاالب

 رفتره   یپر  کامر   شد  خکک مر  تا تاالب زینبخ  ض حو

 2009 و 2008 یهرا  سرال  در که اس  یحا  در  قا. اس 

 رخ دقشد اریبا یخکساا  تاالب زینبخ  ض حو  محدود در

 یخکرس  ا  را تاالب کسرین یها طرح ا  یورود نب اما  داد 

 نزراو   برسرد  2000 و 1994 طقشرا به که یحد تا کام 

 یهرا  طررح  ا  یناش نب    ورود با 2002 سال ا . اس  داد 

 یکر قافزا بیشر  رونرد  تراالب  نب ماراح    قافزا کسرین

  .اس   رفته خود به یکتریب
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 تاالب شادگان ۀخشکیدسطح  بر مؤثر تعیین سهم عوامل

  پدقرد هراقی ا  ن  قرک    خکسید  قک تراالب و قرا بخر    

امرا تغییرراو     دهرد  تدرقزی اس  که به مرور  ما  رخ می

ا و کراه  برارش و در   وهرواقی برا افرزاق  دمر     نبشراقط 

نبخیرز    محردود هرای مرداو  در    رخداد خکساا ی  نتیزه

ها ا  قرک سرو و تغییرراو کراربری اراضری و ت ردق         تاالب

هرای نبیراری در    شر سه   توسر  های دقرم بره نبری و      می 

راسررتای رسررید  برره خودکدرراقی برررای تو یررد محورروالو 

بره خکرسید ی   های اخیرر منزرر    در دهه ی قو هب ککاور ی

 هرا در کر  ککرور    هاقی ا  ن  ها و قا بخ  بایاری ا  تاالب

 شد  اس . نبخیز جراحی   حوضوقی  در  هب

بررر تغییررراو سررطوح خکررسید   نبرردار و  مررؤثر توامرر 

پوش   یاهی در هر تاالبی با تاالب دقار متداوو اس . در 

بر خکسید ی تراالب شراد ا  توامر      مؤثر بررسی توام 

ط ی ی و اناانی مت ددی در ن رر  رفتره شرد  اسر . در     

میزا  اهمی  متغیرهای ماتق  برر خکرسید ی    2 جدول

که در ستو  نخر نرمرال   1تاالب به صورو کاری ا  تدد 

تمرا  متغیرهرا بره     3   نکا  داد  شد  اس . در شس  شد 

 نکا  داد  شد  اس .ثیر ذاری متترتیب اهمی  

  رودخانر ورودی به تاالب شراد ا     رودخانترق   اصلی

اصرلی مرارو  و     شاخجراحی ا  دو   جراحی اس . رودخان

 های هیردرومتری مت رددی   اهلل تکسی  شد  اس . اقاتاا 

 دارد. در طول ماریر اقر  رودخانره    روی اق  رودخانه قرار

های نبیاری مت ددی وجود دارد که دبی ن  را تحر    ش سه

بررسی تغییراو سطوح  برای  بنابراق  .قرار داد  اس ثیر مت

دبی ورودی ا  نخررق  اقارتاا  بره تنروا        مختلف تاالب

در ن ر  رفتره شرد. در بری  تمرا       مؤثر قسی ا  متغیرهای

تررق    ب مهممتغیرها دبی ورودی ا  نخرق  اقاتاا  به تاال

درصد  6/9 تاالب با و    خکسیدبر سط  ثیر ذار متمتغیر 

رونرد افزاقکری    جراحی  حوض. تام  ت خیر در سط  اس 

تاالب برا    خکسیدسط   بر مؤثر دومی  متغیر ت خیر ؛دارد

افزاقکری   ارای رونرد اس . متوسط دمای حوضه د 2/8 و  

  خکرسید سرط    برر  مرؤثر  اق  متغیر سومی  متغیر .اس 

رونرد   درصد اس . حداکرر دمای حوضره  5/7 تاالب با و  

سرط    برر  مرؤثر  اق  متغیر چهارمی  متغیرر  ؛داردافزاقکی 

درصد اس . متوسرط حرداکرر    1/7 تاالب با و    خکسید

 پنزمری  متغیرر   رطوب  ؛داردروند کاهکی  رطوب  حوضه

درصرد اسر .    8/6 تراالب برا و      خکرسید سط   بر مؤثر

 شکمی  متغیر بارش ؛داردروند کاهکی  بارش سط  تاالب

درصرد اسر .    5/5 تراالب برا و      خکرسید سط   بر مؤثر

  درصرد  2/5 حوضره برا و     spiمتغیر شاخص خکساا ی 

 5اس . ساقر پارامترها و نی کمترر ا    مؤثر هدتمی  متغیر

  در بی  سراقر متغیرهرا   .اند درصد را به خود اختواص داد 

کک  کمترق  و   را به خرود اختوراص    میزا  سط   قر

ترق  متغیر در خکرسید ی تراالب    مهم  بنابراق  .داد  اس 

خرود    محردود در ا  ورودی بره تراالب   دبی نخرق  اقارتا 

اهمیر   کره   تاالب نبخیز  ض حومتغیر مربو  به  6و تاالب 

 .اس   دنبیکتری دار

 سطح آب تاالب شادگان بر مؤثر تعیین سهم عوامل

متغیرهای اثر رذار برر تغییرراو سرط  نبردار       3در جدول 

تمرا  متغیرهرا    4  تاالب نکا  داد  شرد  اسر . در شرس   

ترتیب به شرس  نمرودار نکرا  داد      بهثیر متبراساس میزا  

شد  اس . متغیر دبی ورودی ا  نخرق  اقاتاا  بره تراالب   

بر تغییراو سط  نبدار تراالب برا   ثیر ذار متترق  متغیر  مهم

رطوب  سط  تاالب  حداکرر دمای  .اس درصد  3/10و   

ضه  حداق  دمای حوضه  بارش ک  حوضره بره ترتیرب    حو

درصرد را   5ساقر پارامترها و نی کمتر ا   .اهمی  قرار دارند

ترررق  متغیررر در  اهمیرر  انررد. کررم برره خررود اختورراص داد 

تغییراو سط  نبدار تراالب پارامترهرای مربرو  بره سرط       

پس ا  توام  اقلیمی مربو  بره کر      تاالب اس . بنابراق 

ای و ت داد سرد و بنردهای خراکی     دبی  ح ه حوضه متغیر

 .اس نبخیز دارای اهمی    ض حو

 تاالب یاهیگ پوشش مساحت بر مؤثر عوامل سهم نییتع

 شادگان

برر تغییرراو سرط  نبردار      متغیرهای اثر رذار  4در جدول 

تمرا  متغیرهرا    5تاالب نکا  داد  شرد  اسر . در شرس     

ه شرس  نمرودار نکرا  داد     ترتیب ب بهثیر متبراساس میزا  

 مرؤثر  ترق  متغیرر  شد  اس . متغیر بارش سط  تاالب مهم

درصد  2/12 بر تغییراو سط  پوش   یاهی تاالب با و  

  کنند دومی  متغیر ت یی   SPEIاس . شاخص خکساا ی

درصرد   1/10 تغییراو پوش   یاهی سط  تراالب برا و    

نبخیرز و دمرای متوسرط      ضر  وحدمای حداق  سط   اس .

سط  تاالب  دبی ورودی ا  نخررق  اقارتاا  هیردرومتری    

ب ردی    مرت ر ورودی به تاالب و ت خیرر سرط  حوضره در    

   .اهمی  قرار دارند
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 تاالب شادگان ۀخشکیدمیزان اهمیت متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر سطح  .2 جدول

 میزان اهمیت به درصد شده نرمالاهمیت  میزان اهمیت مؤثر نام عامل ردیف

    ای ه  حدبی  1
    دبی نخرق  اقاتاا  2
    نب نیکسر    3
    کک سط   قر 4
    ت داد سد و بند خاکی 5
    ت خیر 6
    بارش تاالب 7
    بتاال یمتوسط دما 8
    تاالب یحداکرر دما 9
    تاالب یحداق  دما 10
    متوسط رطوب  تاالب 11
    حداکرر رطوب  تاالب 12
    حداق  رطوب  تاالب 13
    شاخص  14
    حوضه شاخص  15
    حوضه شاخص  16
    بارش ک  حوضه 17
    متوسط دمای حوضه 18
    حداق  دمای حوضه 19
    حداکرر دمای حوضه 20
    ت خیر حوضه 21
    متوسط رطوب  حوضه 22
    وب  حوضهحداکرر رط 23
    حداق  رطوب  حوضه 24

 

 تاالب شادگان ۀخشکیدمیزان اهمیت عوامل تأثیرگذار بر سطح  .3شکل 
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میزان اهمیت متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر سطح آبدار تاالب شادگان .3جدول  

مؤثر نام عامل ردیف شده نرمالاهمیت  میزان اهمیت   میزان اهمیت به درصد 

  ای ه  حدبی  1 

  دبی نخرق  اقاتاا  2 

  نب نیکسر    3 

  سط   قر کک  4 

  ت داد سد و بند خاکی 5 

  ت خیر 6 

  بارش تاالب 7 

  تاالب یمتوسط دما 8 

  تاالب یحداکرر دما 9 

  تاالب یحداق  دما 10 

  متوسط رطوب  تاالب 11 

  حداکرر رطوب  تاالب 12 

  حداق  رطوب  تاالب 13 

sdi  شاخص  14 

  حوضه spiشاخص  15 

  حوضه speiشاخص  16 

  هبارش ک  حوض 17 

  متوسط دمای حوضه 18 

  حداق  دمای حوضه 19 

  حداکرر دمای حوضه 20 

  ت خیر حوضه 21 

  متوسط رطوب  حوضه 22 

  حداکرر رطوب  حوضه 23 

  حداق  رطوب  حوضه 24 

 

  میزان اهمیت عوامل تأثیرگذار بر سطح آبدار تاالب شادگان .4شکل
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 میزان اهمیت متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر سطح پوشش گیاهی تاالب شادگان .4 جدول

مؤثر نام عامل ردیف شده نرمالاهمیت  میزان اهمیت   میزان اهمیت به درصد 

  ای ه  حدبی  1 

  دبی نخرق  اقاتاا  2 

  نب نیکسر    3 

  سط   قر کک  4 

  ت داد سد و بند خاکی 5 

  ت خیر 6 

  بارش تاالب 7 

  تاالب یمتوسط دما 8 

  تاالب یحداکرر دما 9 

  تاالب یحداق  دما 10 

  متوسط رطوب  تاالب 11 

  حداکرر رطوب  تاالب 12 

  حداق  رطوب  تاالب 13 

sdi  شاخص  14 

  حوضه spiاخص ش 15 

  حوضه speiشاخص  16 

  بارش ک  حوضه 17 

  متوسط دمای حوضه 18 

  حداق  دمای حوضه 19 

  حداکرر دمای حوضه 20 

  ت خیر حوضه 21 

  متوسط رطوب  حوضه 22 

  حداکرر رطوب  حوضه 23 

  حداق  رطوب  حوضه 24 

 

 میزان اهمیت عوامل تأثیرگذار بر سطح پوشش گیاهی تاالب شادگان .5 شکل
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تااالب   طبقاات مختلاف  بار تغییارات    مؤثر سهم عوامل

 ریزی به منظور مدیریت و برنامه شادگان

توام  منزر بره تقاریم مقردار و   بری       که ت دد ننزاا  

 ی ری  ت داد سهم توام  ط  شود و ا  طرفی تما  توام  می

در اقر  پریوه  بره      قساا  ن رود سا ی  و اناانی در مدل

رقرزی دو    یری و برنامره  تومیم برایی دراه ر  ارائمن ور 

ا  توام  ط ی ی قا هم  نماقندتام  دما و بارش به تنوا  

قررار  ثیر متر اقلیمی که ساقر پارامترهرای اقلیمری را تحر     

دبی ورودی و سط   قر کک  به تنوا  دو تام  دهد و  می

سرا ی و ت یری  سرهم     مردل  بررای توام  انارانی    نماقند

بر تغییراو خکسید ی تراالب   مؤثر توام  ط ی ی و اناانی

اد سرهم توامر    شاد ا  در ن ر  رفته شد. نتراق  نکرا  د  

 و سهم توامر  ط ی ری   4/55 تاالبخکسید ی اناانی در 

 .(5)جدول  اس درصد  6/44

برر   مؤثر به من ور ت یی  سهم توام  ط ی ی و اناانی

تغییراو سطوح نبدار تاالب شاد ا  دو تام  دمرا و برارش   

 قرر  توام  ط ی ی و دبی ورودی و سط    نماقندبه تنوا  

سرا ی   مردل  بررای توامر  انارانی     نماقندکک  به تنوا  

سرط   سهم توام  انارانی در   انتخاب شد. نتاق  نکا  داد

درصرد   2/29 درصد و سهم توام  ط ی ی 8/70 تاالب نب

 .(6 جدول) اس 
برر   مؤثر ناانیبه من ور ت یی  سهم توام  ط ی ی و ا

تاالب شاد ا  دو تام  دما  پوش   یاهی تغییراو سطوح

توامر  ط ی ری و دبری نخررق        نماقنرد و بارش به تنوا  

توامر  انارانی     نماقنرد نب نیکسر به تنروا    اقاتاا  و   

سرهم توامر     سا ی انتخاب شد. نتاق  نکا  داد مدل برای

م درصد و سره  62تاالب تغییراو پوش   یاهی اناانی در 

 (.7 )جدول اس درصد  38توام  ط ی ی 

 مدیریت تاالببرای سهم عوامل تأثیرگذار بر سطح خشکیده  .5 جدول

 میزان اهمیت به درصد شده نرمالاهمیت  میزان اهمیت خشکیدگی

 دبی نخرق  اقاتاا   

 سط   قر کک   

 بارش تاالب  

 تاالب یمتوسط دما  

 بمدیریت تاال برای. سهم عوامل تأثیرگذار بر سطح آبدار 6 جدول

 میزان اهمیت به درصد شده نرمالاهمیت  میزان اهمیت سطح آبدار

 دبی نخرق  اقاتاا   

 سط   قر کک   

 بارش تاالب  

 تاالب یمتوسط دما  

 مدیریت تاالب برایسهم عوامل تأثیرگذار بر مساحت پوشش گیاهی  .7 جدول

 میزان اهمیت به درصد شده نرمالاهمیت  میزان اهمیت پوشش گیاهی

 دبی نخرق  اقاتاا   

 دبی ا  نیکسر ونب      

 ارش تاالبب  

 تاالب یمتوسط دما  

 

 گیری نتیجه

  حوضر ها تابع شراقط  تغییراو کاربری پوش  سط  تاالب

هرا در انتهرای    بیکرتر تراالب   .اسر  هرا   نبخیز مربو  به ن 

 .انرد  ها واقع شرد   ترق  قام  ن  های نبخیز قا پا  حوضه

دارد که  نبخیز جراحی قرار  حوضر انتهای تاالب شاد ا  د

برا توجره بره شرراقط      شود. ختم مین  جراحی به   رودخان

هرای اسرتداد  ا  نب و شرراقط     های توس ه و سیاس  برنامه

نبخیرز سرهم توامر  انارانی و ط ی ری       ض حواقلیمی هر 

 هرا  تراالب  یرو که یمطا  ات کتریب.  ذار متداوو اس  ثیرمت

 برا  ن  ارت ا  و نب مااح  رییتغ یها جن ه بر  شد  انزا 
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انزرا    یونیر رسر  یهرا  ا  روش کتریو ب تام  چند اق کق

 ترا جرای ممسر    پریوه     قر در ا [.37و  36] اس  شد 

 و نمرار  یدارا که یو اناان یمیپارامترها و توام  اقل کتریب

برا اسرتداد  ا     و ندشد  رفته ن ر در ند بود یکم اطناتاو

و شرد   و   هر تامر  اسرتخراج     نیبه یتو   ش سمدل 

تراالب بره    یوشکر پمختلرف ط قراو    راوییدر تغ ن سهم 

پارامترهای دماقی و  نتاق  نکا  دادشد.  ا یب یصورو کم

در را  یت خیر روند افزاق  و بارش و رطوبر  رونرد کاهکر   

ثیر متر توام  تحر    اند. تما  داشته مانی مورد مطا  ه   با 

در بری  تمرا     .نرد ا  رونرد افرزاق  را نکرا  داد    نیرز اناا  

تاالب   خکسیدبر سط  ثیر ذار متترق  متغیر  متغیرها مهم

  . تام  ت خیراس دبی ورودی ا  نخرق  اقاتاا  به تاالب 

متوسررط   حرداکرر دمررای حوضره    وضررهمتوسرط دمرای ح  

و بارش سط  تراالب شراخص خکسارا ی    رطوب   حداکرر

SPI   ساقر پارامترها و نی کمترر  و  هاتندبه ترتیب اهمی

متغیر دبری ورودی   اند. درصد را به خود اختواص داد  5ا  

برر  ثیر رذار  متترق  متغیرر   ا  نخرق  اقاتاا  به تاالب مهم

. اسرر درصرد   3/10   نبرردار تراالب بررا و   تغییرراو سرط  

رطوب  سط  تاالب  حداکرر دمای حوضه  حرداق  دمرای   

 حوضه  بارش ک  حوضره بره ترتیرب اهمیر  قررار دارنرد.      

بر تغییرراو   مؤثر ترق  متغیر متغیر بارش سط  تاالب مهم

درصرد اسر .    2/12 سط  پوشر   یراهی تراالب برا و      

  کننررد دومرری  متغیررر ت یرری   SPEIشرراخص خکساررا ی

درصرد   1/10 تغییراو پوش   یاهی سط  تراالب برا و    

نبخیرز و دمرای متوسرط      ضر  حودمای حداق  سط   اس .

سط  تاالب  دبی ورودی ا  نخررق  اقارتاا  هیردرومتری    

ب ردی    مرت ر ورودی به تاالب و ت خیرر سرط  حوضره در    

  .اهمی  قرار دارند

ی سهم توام  و پارامترهای مختلرف برر ط قراو    بررس

مختلف تاالب نکرا  داد در تغییرراو ط قراو خکرسید  و     

  ط قر ضم  اقنسره در    دبی بیکترق  نق  را داشته  نبدار

 ءجزاقنسه دبی پوش   یاهی هم ا  توام  مهم بود  اس . 

برا صرر     کره  توا   د  می  توام  اناانی قا ط ی ی اس 

اقع سینبی با توجه به اقنسه تح  کنتررل انارا    ن ر ا  مو

و تحر  کنتررل مردقرق  انارا       قک تام  انارانی   اس 

 سرهم که ت دد توام  منزر به تقایم مقردار   ننزااس . ا  

ت رداد سرهم توامر       شود و ا  طرفری  بی  تما  توام  می

در اقر    یار   سرا ی قسارا  ن   ط ی ی و اناانی در مردل 

 یرری و   تورمیم  بررای ی دراه رر   ارائر ن رور  پیوه  به م

  نماقنرد رقزی تاالب دو تام  دما و بارش بره تنروا     برنامه

توام  ط ی ی قا هما  اقلیمی که ساقر پارامترهای اقلیمی 

دهد و دبی ورودی و سط   قر کک   قرار میثیر مترا تح  

سرا ی و ت یری     مدل برای توام  اناانی  نماقندبه تنوا  

برر تغییرراو ط قراو     مرؤثر  سهم توام  ط ی ی و انارانی 

نکرا  داد  ق  انتر  .کاربری تاالب شاد ا  در ن ر  رفته شد

درصرد و   4/55 ید ی تراالب سهم توام  اناانی در خکرس 

و در سرط  نب   اسر  درصرد   6/44 سهم توامر  ط ی ری  

سرهم توامر     درصرد و  8/70 سرهم توامر  انارانی    تاالب

ررسی نق  دبی بدرصد به ترتیب بود  اس .  2/29 ط ی ی

ب ورودی ا   هاب نیکسر در مااح  پوشر   یراهی تراال   

نکررا  داد ا   مررا  ورود  هرراب نیکررسر مارراح  پوشرر  

بره  . [10] کم شد  اس کیدی  نب ورودی به تل   یاهی 

بررر  مررؤثر ناررانیمن ررور ت یرری  سررهم توامرر  ط ی رری و ا

تغییراو سطوح پوش   یاهی تاالب شاد ا  دو تام  دما 

توامر  ط ی ری و دبری نخررق        نماقنرد و بارش به تنوا  

توامر  انارانی     نماقنرد نب نیکسر به تنروا    اقاتاا  و   

سا ی انتخاب شد. نتاق  نکا  داد سرهم توامر     مدل برای

 .اس درصد  38ام  ط ی ی درصد و سهم تو 62اناانی 

 خکرک  مره ین یا منطقه در شاد ا  تاالب زینبخ  حوض

 کره  حوضره  یانتهرا  قارم   در تراالب  خرود  و شرد   واقع

 شرد   واقرع  دارد  ترر  خکرک  و ترر  ر  مراتب به قیهوا و نب

  ق رمرا   قافرزا  و میاقلر  رییر تغ رخرداد  به توجه با. اس 

 داشررت  تلرر  برره را تررر خکررک منرراطر کرره یجهرران

دهد  در  یمقرار  ریثمتتح   کتریبشسنند   یها اتمیاکوس

کره   شرد ه  ر منح مرؤثر  یسهم توام  و پارامترها یبررس

  قتر اس . مهم ی یا  توام  ط  کتریب یسهم توام  اناان

اسر    یجراحر   رودخانبه تاالب شاد ا   یمن ع نب ورود

شرد     یمرارو  و اهلل تکرس   یرودهرا  وسر  یکه ا  به هم پ

  توسر  رودخانره ا  ابتردا ترا انتهرا       قدر تما  طول ا .اس 

 و ینبر  یککراور   محووالو کک  برای یارینب یها ش سه

  حقابر   قر رتا تد  به منزر مت دد یبندها و سدها زادقا

 حرد  ترا  تراالب  هرا  سرال  یبرخ در که قیجا تا  شد  تاالب

نب    با ورود  2003ا  سال  .اس  رفته  یپ ام ک یخکس

هرای برزرگ نیکرسر برر ماراح  نب تراالب        طرحناشی ا  

به د ی  کیدی  نامناسب منزر بره کراه     اام  افزود  شد

 1998در سرال  به طوری کره    مااح  پوش   یاهی شد
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   شد   یتمم  قریا  منابع نب ش یکل طور ب بهکه نب تاال

 6/15 ببه تاال یورود یدرصد و دب 18ب تاال نب مااح 

 طقشررا   قر ا در ؛اسر   برود   سرال  در هیمتر مس ب در ثان

. در   اسر  درصرد برود   63ب تراال  یاهی  پوش  مااح 

نب  یورود یدرصد  دب 15ب مااح  نب تاال 2017 سال

در سال و ماراح  پوشر     هیمتر مس ب در ثان 19به ن  

 برود  اسر  کره    بدرصد مااح  کر  تراال   21ن   یاهی 

را نکرا    یاهیر   پوشر   کراه   برر  بن     یر دیک ریتمث

  یر دیک تلر   به کسرین بن    ورود  بنابراق  .[38] دهد یم

 مرررگ برره منزررر  قریشرر منررابع ا  نب ودن رر و نامناسررب

ه ب تاالب نب  قافزا ب د یها سال در و شود می اتمیاکوس

 یابقر با  به منزر ینا هان و موق  یبنیس یرخدادها  ید 

 داد  دسر   ا  برا  ها تاالب و شد نخواهد یتاالب اتمیاکوس

 یبزر ر  یرهرا ینبا به  قت د خود مهم و یاصل یکارکردها

 دسر   ا  را خرود  نب  ذشته ا  تر عقسر یلیخ که شوند یم

  قرقمرد  زیچ هر ا   یب شاد ا  تاالب   قبنابرا .دنده یم

 را ا یر ن مرورد   حقاب  یممت و زینبخ ض حو سط  در یاناان

 یدرا قا یتراالب  مارت یاکوس کقر  تنوا ه ب بتواند تا طل د یم

 .دهد ادامه خود اویحو به کند نق  
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