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 .1استادیار بخش تحقیقات بیابان ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران
 .2پژوهشگر مرکز فضایی ماهدشت
(تاریخ دریافت1400/07/01 :؛ تاریخ بازنگری1400/08/30 :تاریخ تصویب)1400/09/11 :

چکیده
تاالب شادگان در منتهیالیه حوضۀ آبخیز جراحی واقع شده است .به منظوور پوایش میوزان ترییورات پوشوش آب ،گیواه و اراضوی
خشکشده ،ابتدا اقدام به تعیین محدودۀ آب شیرین تاالب در پرآبترین شرایط آن شود .از دادههوای مواهوارهای لندسوت  TMو

 ETM+و  OLIسالهای  1988تا  2020استفاده شد .از طبقهبندی نظارتشده به روش ماشین بوردار پشوتیبان ( )SVMاسوتفاده و
تصاویر در سه کالس آب ،پوشش گیاهی و خاک طبقهبندی شد .دقت طبقهبندی تصاویر با دو شاخص ،دقت کلی و کاپا محاسبه
شد .مساحت هر یک از طبقات در محیط  GISپهنهبندی شده و به درصد محاسبه شد .با توجه به اینکه تعیین میزان سهم هر یوک
از مؤلفههای تأثیرگذار بر سطوح مختلف تاالب شادگان در بازۀ زمانی  2018-1988هدف اصلی پژوهش حاضور اسوت ،از توابوع
چندالیۀ پرسپترون شبکههای عصبی استفاده شد و پس از مقایسۀ کارایی مدلها براساس مجموع مربعوات خطوا ( )SSEو خطوای
نسبی ( )REدادههای آموزشی و تست و همچنین ،ضریب همبستگی ( )Rبین مقادیر اندازهگیریشوده و تخموینزدهشودۀ سوطوح
مختلف طبقات کاربری اراضی تاالب ،بهترین مدل انتخاب شد و براساس آن ،میزان تأثیر هر یک از پارامترها بر سوطوح مختلوف
طبقهبندیشده در بازۀ زمانی مورد مطالعه مشخص شد .نتایج نشان داد دقت طبقهبندی در مجموع  93درصد بود .رونود ترییورات
مساحت طبقۀ آب و خاک افزایشی و طبقۀ پوشش گیاهی تاالب کاهشی بود .بهترین مدل بورازشیافتوۀ شوبکۀ عصوبی مصونوعی
ساختار شبکۀ چندالیۀ پرسپترون در حالت اول با تابع الیۀ انتقال پنهان اتوماتیک و تابع الیۀ خروجی تانژانت هیپربولیک بوه دلیول
زیاد بودن ضریب همبستگی ( )R=0.79و پایین بودن خطاهای نسبی و مجموع مربعات خطا بوا دقوت بیشوتری نسوبت بوه سوایر
مدلهای شبکه انتخاب شد .نتایج اجرای این مدل برای طبقات مختلف تاالب نشان داد سهم عوامل انسانی و طبیعی بهترتیوب در
خشکیدگی تاالب  55/4و  44/6درصد ،در ترییرات سطح آب تاالب  70/8و  29/2درصد و در ترییرات پوشش گیواهی  62و 38
درصد بوده است .بنابراین ،تاالب شادگان بیش از هر چیز مدیریت انسانی در سطح حوضۀ آبخیوز و توأمین حقابوۀ موورد نیواز را
میطلبد تا بتواند به عنوان یک اکوسیستم تاالبی ایفای نقش کند و به حیات خود ادامه دهد.
کلمات کلیدی :حوضۀ آبخیز ،رودخانۀ جراحی ،سدها و بندهای خاکی ،شبکههای آبیاری ،سهم عوامل انسانی و طبیعی.

 نویسندۀ مسئول

Email: dargahian@rifr-ac.ir
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مقدمه
رخداد تغییر اقلیم طی دهههای اخیرر ا طرقرر رخردادهای
حدی ماننرد خکسارا ی و وقی ریهرای ن ماننرد فراوانری
شرردو و تررداو برره مررداخنو اناررا در ط ی ر برهوقرری
بهر برداری بیروقه ا منابع نب حوضههای نبخیز منتهی بره
تاالبها شدو بیکرتری بخکرید و مرانع ا رتاقر حقابر
ورودی به تاالبها شد اس [ .]1تاالب بی ا مللی شراد ا
قسی ا تاالبهای بزرگ ککور اس کره در مررداد 1354در
فهرس تاالبهای بی ا مللی کنوانایو رامار قرار رفر .
اق تاالب به س ب تنوع قاتی باریار قراد و تملسردهرای
متنوع مانند کنترل سینب ت ردق هروا کنتررل فرسراق
خاک قارتاا یاهرا و جرانورا متنروع و ترممی کننرد
م یک بخکی ا جوامع اناانی اهمی قادی دارد .با توجه
به وس بایار قاد تاالب پرهزقنه بود با دقدهای مینی
و مکسنو موجود در با دقردهای میردانی و صرر وقر و
هزقن قاد روشهای سنتی پاق تراالب جرای خرود را بره
اسررتداد ا تورراوقر مرراهوار ای داد اسر  .پرراق تغییررراو
تاالبها در شرق نفرققرا برا اسرتداد ا سرنز ا دور []2
بررسی تغییراو مانی و مسرانی تراالبهرای مدقترانرهای در
شمال منطق رقس [ ]3شناساقی تغییراو تاالب در دش
سانزیانگ چی با استداد ا سنز ا را دور [ ]4بررسی
تغییراو در اکوسیاتمهای تاالب در شرمال وقرجینیرا طری
سالهای  1985تا  ]26[ 2009پاق تغییراو تراالبهرای
د تای رودخان رد در چری طری سرالهرای 2008-1976
[ ]5نشسارسا ی اتوماتیک تغییراو خط ساحلی تاالبهرای
جزء م اهد رامار در ترکیه با استداد ا تواوقر مراهوار ای
[ ]6پاق پوقاقی بزرگتررق تراالب نب شریرق چری برا
استداد ا سری داد های ندس ا سرال  2000ترا 2012
[ ]7با استداد ا تواوقر ماهوار ای برهوقری ندسر انزرا
شد اس .
در اقرا نیز ا تواوقر ماهوار ای برای پراق تغییرراو
یرراهی و برردو پوش ر قررا
میررزا سررط نب و پوش ر
مااح خککشد تاالبها استداد شرد اسر  .بررسری
تغییراو تاالب برزرگ هروقز در برا هرای مرانی 1991
 2013 2004و  2016نکررا داد در سررال  2016مقرردار
یاهی و نب تاالب به نا سرال  2013افرزاق
پوش
داشته اس [ .]8تغییراو  25و  10درصدی نب و پوشر
یاهی تاالب پرقکا در سال 2000نا به سرال 1990
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به د ی رقزشهای جوی مناسب بود اس [ .]9با استداد
ا ا داد های مراهوار ای  MODISمربرو بره سرالهرای
 2000تا  2011و شاخص  NDWIمااح پهن مرطوب و
غیر مرطوب تاالب شاد ا مطا ه شد و نتراق نکرا داد
در سالهای  2005و  2004کمتررق ماراح و  2007و
 2002بیکترق پهن مرطوب را داشته اس [ .]10بررسی
تغییراو فولی و ماهانر تراالب جا مورقرا برا اسرتداد ا
تواوقر ندس برای دور مانی  1976تا  2012نکا داد
در قک دور  40سا ه سال  1976پرنبترق سال بود که
حتی در ما های ر و خکک جا مورقا نبدار بود اسر
[ .]11بررسرری تغییررراو مارراح ترراالب شرراد ا طرری
سالهای  1990تا  2013نکرا داد بره تلر خکسارا ی
یاهی ن کم شد اما در سال 2013بره
مااح پوش
یراهی ن
د ی ورود نب ککاور ی و صرن تی پوشر
افزاق قافتره اسر [ .]12ار قرابی رونرد تغییرراو تراالب
ساحلی میانسا ه با روقسرد نماق سرر می برا اسرتداد ا
تواوقر مراهوار ندسر در برا مرانی  1380ترا 1395
کاه شدقد پهن نبری را نکرا داد اسر [ .]13پراق
سط نب تاالب میقا ا سال  1998تا  2016بیانار روند
کاهکرری سررط نب ترراالب اسر [ .]14بررسرری تغییررراو
سطحی و حزمی نب درقاچ ارومیه با اسرتداد ا توراوقر
ماهوار ای و ارتداعسنزی ماهوار ای کراه مقردار نب ا
سال  1976تا سال  2015به قک هکتم و کاه تررا نب
تررا  4متررر را نکررا داد اسرر [ .]15ترراالب امیرکنقرره
الهیزا طی چند سال اخیر با کاه نب ورودی به تاالب
به د ی موار ککاور ی در بیکتر مواقرع سرال خکرک
اس [ .]16پاق تغییراو مسانیر مانی تراالب کیاکنقره
نارود با هد بررسی روند تخرقب ن طی  24سال اخیر
یاهی و سرط
با تواوقر سنز ا دور نکا داد پوش
نب طی  24سال اخیر کاه چکمایر داشته اس [.]17
یاهی و سط نب درقاچ رقروار
بررسی تغییراو پوش
در با مانی  2016-1984نکرا داد کراه سرط نب
درقاچه و افرزاق سرط پوشر هرای یراهی مترراکم و
ضرر یف برره د یرر دخا رر هررای اناررانی ا طرقررر ورود
پاابهای ککاور ی شهری و صن تی بره داخر درقاچر
رقوار اس [ .]18بررسی تراالب ق قروبنبراد در مزموتر
تاالبهای اهللنباد قزوق نکا داد مقاقا حدود پیسر نبی
ترراالب در دو دور  2000و  2017نکررا دهنررد افررزاق
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درخور توجه سط نب در فو سررد در تراالب اسر کره
ارت ا م نادار با میزا بارش برارا در منطقره دارد [.]19
مطا ر رونررد تغیی رراو سررط نب ترراالب بختاررا ب ری
سالهای  2000تا  2020با استداد ا پلتدرر و ر ار
انزی نکا داد هم ما با کاه  58/3درصد سرط نب
تاالب کاه  260درصد نیز در سط نبهای قر مینری
منطقه رخ داد اس  .با اقر حرال تغییرراو مقردار برارش
منطقه در مقاقاه با پارامترهای دقار کمتر برود و حردود
 29درصد کاه داشرته اسر [ .]20بررسری هم ارتای
تغییراو دماقی تاالبهای شاد ا و هرورا یم برا تغییرر
مااح نب نکا داد به طور متوسط بره ا ای تغییرر هرر
قک هزار هستار ا مااح تاالبهای هورا یم و شاد ا
میزا دما  ±0/4درج سلایوس تغییر میکند [.]21
تغییراو اقلیمی و تغییر کاربری می ممس اس به
تاالبها نسیب برساند و باتث شود که ار شهای خود را به
تنوا قاتاا حیاو وح و ارائهدهند ا خدماو اناانی
کاه دهند [ .]22تغییر کاربری می قسی ا توام اصلی
در ا دس داد نق خدماو اکوسیاتم تاالب اس [.]23
تغییراو در کاربری اراضی حوض نبخیز تاالبها منزر به
تغییراو پوش کاربری در محدود تاالبها میشود .به
همی د ی برخی ا مطا او تغییراو مربو به حوض
نبرقز تاالب را مورد بررسی قرار داد اند؛ بررسی تغییراو
کاربری اراضی حوض نبرقز تاالب انز ی در  4مقطع در دور
مانی  32سا ه نکا داد  1774هستار ا اراضی با پوش
ط ی ی جنا و مرتع 12363هستار ا اراضی ککاور ی و
باغها  1123هستار ا اراضی با پوش ض یف و  143هستار
ا اراضی تاالبی به اراضی شهری و ساختهشد تغییر کاربری
داد اند [ .]24تغییراو کاربری اراضی در محدود تاالب
چغاخور در سالهای  2003و  2013بیانار افزاق
می های راتی و کاه سط نب اس [ ]25ار قابی و
تحلی تغییراو کاربری اراضی محدود تاالب بی ا مللی
نال ن ما و نجی ترکم صحرا بیانار کاه سط
نب تاالبها اس [ .]26پاق تغییراو کاربری اراضی ا سال
 1382و  1393هورا یم نکا داد بر وس کاربریهای
ماسونی و مرتع اضافه شد و ا سط تاالب و اراضی
ککاور ی کاسته شد اس [ .]27تغییراو حوض تاالب
بی ا مللی میکا در شمال غربی استا لاتا و در نوار
ساحلی درقای خزر در سالهای  1996و  2016نکا داد
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حدود  32درصد ا سط نب تاالب کاه قافته اس [.]28
بررسی تغییر کاربری اراضی و اثراو احدا سد کرخه با
استداد ا تواوقر ماهوار ای در  7ردقف مختلف ط قهبندی
شد اس [ .]29پاق ماهوار ای حوض نبخیز مربو به
تاالب مهار و طی دور مانی  2000تا  2019نکا داد
یاهی و مت اقب ن برداش نب ا
افزاق وس پوش
سدر های قر مینی به مرور ما بر روند کاهکی وس
تود های نبی تاالب تمثیر ذاشته اس [.]30
در سالهای اخیر افزاق دمرا کراه برارش و وقروع
رمراق جهرانی و
خکساا یهای مسرر ناشی ا افرزاق
تغییراو اقلیمی حیاو اکوسیاتمهای تاالبی و هورها را در
ککور ب هوقی در مناطقی که دارای نبوهوای ر و خکک
تا نیمهخکک اس مانند استا خو ستا با خطرر جردی
مواجه کررد اسر  .توسر شر سههرای برزرگ نبیراری و
طرحهای بزرگ کک نبی و احدا بندها و سردها حتری
روی جرقا های فولی مانع ا رسرید حقابر مرورد نیرا
تاالب و منزر به تغییراو مااح ط قاو مختلف پوشکی
ن شد اس  .هرچند تما اق ف ا ی ها تا حدودی تحر
تمثیر توام ط ی ری ا جملره خکسارا ی و تغییرر اقلریم
اس اما به ن ر میرسد اناا برا شرتاب بیکرتر و بردو
مطا همدقدی توام مؤثر بر تغییراو تاالبها به تنروا
اکوسیاتمهای حیاتی نق اقدا میکنرد .قسری ا تناصرر
اصلی قک حوض نبخیز که در مدقرق قسپارچره باقرد مرد
ن ر قرار یرد ن راهی ا رونرد تغییرراو ط قراو مختلرف
پوش اراضی و شناخ توام مؤثر بر اق تغییراو اس .
تغییراو ط قاو پوشر قرک تراالب تحر ترمثیر توامر
مت دد ط ی ی و اناانی رخ میدهد و تنها متمثر ا شرراقط
خود تاالب نیا و بیکتر تح تمثیر توام مت دد حوض
نبخیز مربو به خود تاالب اس  .تاالب شاد ا بره دالقر
مت دد دچار تغییراو قرادی شرد اسر  .ا طرفری ترد
رتاق حقابه و خکسید باتر منزر به تو ید رقز ردهرای
تاالبی شد اس [31ر  ]33که برا توجره بره ماریر ت رور
جرقررا هررای جرروی در فو ر هررای مختلررف سررال سرراقر
حوضههای نبخیز اطرا را نیز متمثر میکند و خااروهای
ناشی ا ن جوامع اناانی بیکتری را متمثر میکند .در اق
تحقیر هرد بررسری تغییرراو ط قراو مختلرف پوشر
اراضی تاالب شاد ا و شناساقی توام مؤثر برر تغییرراو
ن بررا اسررتداد ا تورراوقر مرراهوار ندس ر بررا پوش ر و
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تدسیک و دور مانی مناسب و مدلسا ی سهم اق توام
با استداد ا توابع چندالق پرسپترو شر سههرای تور ی
اس  .بیکتر مطا اتی که به اق من ور روی تاالبها انزا
شد بیکتر بر جن ههای تغییر ماراح نب و ارت را ن
با قک قا چند تام و بیکتر ا روشهای ر رسیونی تمکیرد
شد اس ؛ در اق پیوه تا جای ممس بیکتر پارامترهرا
و توام اقلیمی و اناانی که دارای نمرار و اطنتراو کمری
بودند در ن ر رفته شد و با استداد ا مدل ش س تو ی
بهین و هر تام استخراج شد و سرهم ن در تغییرراو
مختلف ط قاو پوشکی تاالب به صورو کمری بیرا شرد.
شناخ سهم توام مرؤثر برر تغییرراو ط قراو پوشکری
تراالبهررا اهمیر قررادی برررای مردقرق ن هرا در غا ررب
مدقرق قسپارچ حوضههای نبخیز دارد که در اقر مقا ره
بررسی و شناساقی شد اس .
منطقۀ مطالعهشده
حوض نبرقز هنردقزا رر جراحری قسری ا قرحوضرههرای
خلی فارس و درقای تمرا اسر  .قرحوضر جراحری برا
مااح  25314کیلومترمربع ا سم غررب و شرمال بره
حوض نبخیز رودخان کارو محدود اس و ا سم شرق

حوض نبخیز رودخان هر ن را محدود مریکنرد .تراالب
شاد ا در حوض نبخیز جراحی و در منتهیا یه اق رودخانه
قرررار دارد (شررس  .)1اق ر حوضرره بررا توجرره برره شررراقط
هیدروژئو وژقسی ا  8محردود مطا راتی شرام شراد ا
رامهرمز دا رو میرداوود براغ ملرک صریدو جراقیزا
به ها و تخ درا تکسی شد اس  .محدود مطا راتی
شرراد ا بررا وسر  13552/5کیلومترمربررع وسرریعتررق
محدود مطا اتی اس [.]34
تو قررع مسررانی بررارش در محرردود مطا ررهشررد ا
توپو رافی و تام ارتداع ت یر مریکنرد؛ شررق حوضر
جراحی کوهارتانی و دارای متوسرط برارش  500ترا 600
میلیمتر در سال اس و ا سم شرق به غررب حوضره ا
مقدار بارش کاسته میشود .میانای بلندمدو برارش کر
حوضه  264میلیمتر اس  .متوسرط دمرای حرداکرر  32و
دمای حداق  18/2درجر سرانتی رراد و متوسرط ت خیرر
 3262میلیمتر و متوسط رطوب نا ی  41درصرد اسر .
تاالب در قام انتهاقی محدود مطا هشد واقع شد که
متوسط بارش ساالن ن  173میلیمتر و دمرا و ت خیرر ن
بیکتر ا ک محدود مورد مطا ه اس .

شکل  .1موقعیت منطقۀ مطالعهشده
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دادهها و روش کار
تعییﻦ مﺤدودۀ حوضۀ آبخیز مشرف به تاالب شادگان

مررر هیرردرو وژقسی مکررر بررر ترراالب بررا اسررتداد ا تورراوقر
مرراهوار ای و نقکررههررای توپررو رافی و کنترررل بررا نقکررههررای
کد ذاریشد حوضههای نبخیز و ارو نیرو شناساقی و ت یری
شد .حوض نبخیز جراحی که قامتی ا حوض درج  1حوض
هر ر جراحی و قرحوض بزرگ خلی فرارس و درقرای تمرا
اس در محیط  GISبرش داد شد و به تنوا حوضر نبخیرز
تاالب مکخص شد .مااح اق حوضه  24310کیلومتر مربع
اس که  9802کیلومتر مربع ن (حدود  40درصد) کوهاتانی
و  14508کیلومتر مربع دقار (حردود  59/7درصرد) دشر و
می های دامنهای تکرسی شرد اسر  .ماراح اکو روژقسی
تاالب  5377کیلومترمربع اس  .تاالب شاد ا شام سه پهن
متماقز اس  -1 :بخ نب شیرق ؛  -2پهن جرزر و مردی؛ -3
منطق ساحلی قا بخ نب شور و اراضی حاشیهای.
تعییﻦ مﺤدودۀ تاالب شادگان

ا ننزا که در اق مطا ره هرد بررسری تغییرراو پوشر
مربو به نب شیرق تاالب اس به ت یی مر تراالب اقردا
شد .مر تاالب قا حد باتر تاالب خطی اسر کره براالترق
پیکروی نب را شام میشرود و برا اسرتداد ا بررسریهرای
میدانی روی پوش یاهی خاک و نب ت یی میشود [.]35
در اق مطا ه تغییراو محدود مربو به نب شیرق تراالب
مورد ار قابی قرار رفته اس  .با استداد ا تواوقر مراهوار ای
مر تاالب براساس پربارشترق سال و ما حردود  164هرزار
هستار ت یی شد اس  .با توجه بره سرا وکرار سیارتمهرای
بارشرری منطقرره در انتهررای اردق هک ر و نیم ر اول خرررداد
بارشها روی حوض نبرقز تاالب به حداق ممس مریرسرد و
تاالب بیکترق نبهای ورودی خود را درقافر کررد اسر .
بنابراق در اق مطا ه ا ن رر مرانی توراوقر اسرتداد شرد
مربو به نیم دو اردق هک و قا نیم اول خرداد هاتند.
تهیۀ سری تصاویر ماهوارهای مورد نیاز از تاالب

تواوقر ندس در محدود مایر  165و ردقف  39با توجه
به پوش کام تاالب انتخاب شد .با انتخاب سرری مرانی
مورد بررسری توراوقر مراهوار ای ندسر  5و  7و  8در
محدود قادشد اخذ شد .طری دور مرانی مرورد مطا ره
ق نی ا سال  1988ترا  2018سرالهرای  1395و 1397
فاقد تووقر مناسب در محدود مطا هشد بود .به من رور
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یرراهی و سررط
تغییررراو پوشرر سررط نب پوشرر
خکسید تاالب روی توراوقر اخرذشرد تملیراو پرردا ش
تووقر انزا شد .تملیاو پردا ش توراوقر شرام تملیراو
پی پردا ش پردا ش و پسپردا ش در محریط نرر افرزار
 ENVI.5.3انزا شد.
تملیرراو پرری پررردا ش؛ در اقرر مرحلرره توررحیحاو
رادقومترقک و اتمادری روی سریهای تواوقر ندس مورد
استداد اتمال شد اس  .اق ونره کره ابتردا ا طرقرر ورود
پارامترهای کا ی راسیو موجود در متادقتای همررا توراوقر
 DNبه رادقانس ت دق شد اس و در را ب ردی بره تلر
ن ود خطاهای اتمادری مکس ا با اسرتداد ا روش Dark-
 subtractionبا انتخاب تیر ترق پیسا تورحی اتماردری
تواوقر صورو رف  .تملیاو پردا ش (ط قهبندی)؛ تسنیرک
ط قهبندی برای روبندی پیسا ها به کار میرود تا بتوانرد
جزئیاو پوشکی مینی را با دق قاد نکا دهرد .سره نروع
ط قهبندی اصلی شام ط قهبندی ن ارونکد ط قرهبنردی
ن اروشد و ط قهبندی شیء را وجود دارد .در اق پریوه
ا ط قهبندی ن اروشد برای تدسیک ط قاو اسرتداد شرد
اس  .روشهای مختلدی برای ط قهبندی ن اروشرد وجرود
دارد که روشهای تمومی ن بیکرترق احتمرال و کمتررق
فاصله اس  .در اق پیوه ا روش ماشری برردار پکرتی ا
( )SVM1اسررتداد شررد اسرر  .بنررابراق

مرحلرر تملیرراو

ط قهبندی ن اروشد روی تواوقر ندس به روش ماشری
یراهی و خراک قرا
بردار پکتی ا در سه ط ق نب پوش
سط خ قا بدو پوش انزا رف .
تملیرراو پرررسپرررردا ش؛ در اقرر مرحلررره توررراوقر
ط قهبندیشد با روش ماشی بردار پکتی ا با استداد ا
واق یر هررای مینری حاصر ا بررسریهررای و ر ار
مقاقارره شررد و دقر ط قررهبنرردی برره دسر نمررد .دقر
ط قهبندی برای تواوقر ط قهبندیشرد برا اسرتداد ا دو
شاخص دق کلی و کاپا محاس ه شدند.
بررسی تغییرات کاربریهای اصلی اراضی در مﺤدودۀ تاالب

پس ا ار قابی دق ط قرهبنردی نقکرههرای خروجری بره
محیط  GISمنتق و مااح هرر ط قره طری دور مرورد
مطا ه استخراج شد و به درصد ت دق شد و نمودار رونرد
تغییراو ن ها ترسیم شد.
1. Support Vector Machine

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1بهار 1401
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تعییﻦ وزن عوامل مؤثر بر طبقات مختلف تاالب شاادگان
با استفاده از توابع شعاع مدار شبکۀ عصبی

تاالب شاد ا در منتهیا یه حوضر نبخیرز جراحری واقرع
شد اس  .بررسی تواوقر مربو به تاالب نکا داد سرط
یراهی طری دور نمراری مرورد
خکسید نبدار و پوش
مطا ره دارای تغییررراو قررادی برود اسر  .ابترردا توامر
ط ی ی و اناا ساخ مؤثر برر تغییرراو ط قراو پوشر
اراضی در دو سط ک حوضه و محدود تراالب اسرتخراج
شد .توام ط ی ی مؤثر بر تغییراو تراالب در سرط کر
حوضه شام میانای بارش متوسط دما متوسط حرداکرر
دما متوسط حداق دما رطوب متوسط متوسط حرداکرر
رطوب متوسط حداق رطوب ت خیر و خکساا ی اس .
پارامترهای مربو به محدود تاالب شرام متوسرط دبری
ساالنه حداکرر دبی ح های میانای بارش متوسط دما
متوسط حداکرر دما متوسط حداق دما و ت خیر اس .
تغییراو میزا دبی و حداکرر دبی ح های ا نخررق
اقاتاا هیدرومتری ورودی به تراالب دبری نب نیکرسر
ورودی ا طرحهای بزرگ نیکرسر دت ر خزاتری سرلما
فارسی و فارابی تغییراو میزا سط قرر ککر نبری در
محدود ک حوض نبخیز و ت داد سدها و بنردهای خراکی
بهوقی در محدود مطا اتی رامهرمز و شاد ا بره تنروا
تواملی که اناا در ن نقر دارد در ن رر رفتره شرد
اس  .در محدود حوض نبخیز هر تاالب به تلر نزدقسری
تاالب به نبهای درقرا سرط نب قر مینری قراد اسر و
نمیتواند به تنوا قک تام مؤثر قلمداد شرود .ا طرفری
در حوض نبخیز با وجودی که ت داد قادی چا حدر شد

اما در محدود مطا راتی شراد ا و در نبخروا شراد ا
فقط ت داد  30تدد چا تمیر و نیمهتمیر حدر شد کره
نمار ن ا سال  1392موجود اس و در ضم بره تنروا
قک تام مؤثر محاوب نمیشود.
بررا توجرره برره اقنسرره ت یرری میررزا سررهم هررر قررک ا
مؤ دههرای مارتق تمثیر رذار برر متغیرر وابارته سرطوح
یراهی تراالب شراد ا در برا
خکسید نبدار و پوش
مانی  2018-1988طوالنیمردو هرد اصرلی پریوه
حاضررر اس ر بنررابراق در اق ر راسررتا ا توابررع چندالق ر
پرسپترو ش سههای تو ی استداد شرد .در اقر بررسری
 70درصد داد ها به تنوا داد نمو شی و 30درصد داد ها
به تنوا داد تا وارد ش سه شد .پس ا مقاقا کراراقی
مدلها براسراس مزمروع مرب راو خطرا ( )SSEو خطرای
نا ی ( )REداد های نمو شی و تا و همچنی ضررقب
هم ارررتای ( )Rبررری مقرررادقر انررردا یرررریشرررد و
یراهی
تخمی د شد سط خکسید مرطوب و پوش
تاالب بهترق مدل انتخاب و براساس ن میزا تمثیر هرر
قک ا پارامترها بر سط مختلف ط قهبندیشد تراالب در
با مانی مورد مطا ه مکخص و و هر قک توام مؤثر
ط ر مدل بهینه برنورد شد .نتاق حاص ا اق بررسی در
جدول  1ارائه شد اسر  .پرس ا انتخراب مردل بهینره و
اجرای ن در محیط نر افزار  SPSSمیزا اهمی هر تام
محاس ه شد .جمع تددی میزا توامر انارانی و ط ی ری
برای هرقک ا ط قاو پوشکی تاالب محاس ه شرد و سرهم
توام ط ی ی و اناانی با توجه بره فاکتورهرای ورودی بره
مدل مکخص شد.

جدول  .1ارزیابی ساختارهای متفاوت شبکۀ پرسپترون چندالیه در برآورد طبقات مختلف تاالب
تست
ضریب همبستگی

تابع انتقال الیۀ پنهان

آموزشی

RE

SSE

RE

SSE

0/79

0/33

0/31

0/06

0/51

0/78

0/65

1/26

2/33

2/12

0/52

1/7

10

0/75

5/4

0/78

0/68

1/36

0/43

2/04

0/72

0/59

3/9

0/49

4/95

0/64

1/5

12

0/89

5/1

تابع انتقال الیۀ

ساختار

MLP

خروجی
Hyperbolic tangent
Identity
Hyperbolic tangent
Hyperbolic tangen
Hyperbolic tangent
Sigmoid
Sigmoid
identity
Sigmoid
Hyperbolic tangent
Sigmoid
Sigmoid

Automatic
compute
Custom
Custom
Custom
Custom
Custom

MLP1
MLP3
MLP4
MLP5
MLP6
MLP7
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نتایج و بﺤث

آب تاالب  4/22درصد بوده که ایﻦ میزان سطح آب

تغییرات مساحت طبقات کاربری اراضی تاالب شادگان

ناشی از شراقط کلی حوض نبرقز مربو به تاالب بود که

بررسی روند تغییراو مااح ط قاو کاربری اراضی تاالب
نکا داد مااح ط ق بدو پوش و قا خ تاالب روند
افزاقکی داشته اس بره طروری کره سراالنه  19کیلرومتر
مربع بر مااح سط خکسید تاالب اضرافه شرد اسر
(شس  .)2بیکترق مااح خاک تراالب در سرال 1994
در حدود  87/4درصد بود و در سالهرای  2000و 2001
مااح پوش خاک تاالب بهترتیب  82و  88درصد بود
اس  .در سال  2008مااح خاک تاالب به  68درصرد و
در سال  2009به  81درصد ماراح کر تراالب رسرید.
کمترق مااح خاک تراالب در سرال 1998حردود 19
یراهی تراالب
درصد بود اسر  .رونرد تغییرراو پوشر
کاهکی بود اس (شس  .)2در سالهرای  1994و 2001
یاهی به کمترق مقدار خرود برهترتیرب
مااح پوش
 12/2و  12/8درصد مااح ک تراالب رسرید .بیکرترق
یاهی با  68درصد ا مااح ک تراالب
مااح پوش
مربو به سال  1998اس  .در سرالهرای اخیرر برا وجرود
رخداد خکساا یهای مداو و شدقد بره تلر ورود نب
ناشی ا طرحهای نیکسر بره اسرترنای سرالهرای  2008و
یاهی باالی  20درصد بود اس .
 2009مااح پوش

با ترسا ی شدقد مواجه بود اس  .در سال  2005مااح
نب تاالب به بیکترق مقدار خود طی دور  30سا مرورد
پاق اس  .در سال ق  240میلیو متر مس ب و در اق
سال  266میلیو مترمس ب نب وارد تاالب شرد اسر .
در سرال  2006نیرز مارراح نب تراالب بره  24/6درصررد
رسید اس  .در اقر سرال حزرم نب ورودی بره داخر
تاالب  265میلیو مترمس ب بود اس  .بنابراق مااح
نب تاالب در سالهای او یه تابع شرراقط برارش در حوضر
نبخیز تراالب و ا سرا ی کره نب نیکرسر وارد نب تراالب
شد تابع شراقط بارش و حزم نب ورودی ا طرحهرای
نیکسر بود اس  .کمترق درصد ماراح نب مربرو بره
سال  2000با  0/07و سال  1994با  0/2درصرد برود کره
تاالب با کمترق مقدار نب به تلر خکسارا ی شردقد در
حوض نبخیز تاالب تا مر خکک شد کامر پری رفتره
اس  .اق در حا ی اس که در سرالهرای  2008و 2009
در محدود حوض نبخیز تاالب خکساا ی بایار شدقد رخ
داد اما نب ورودی ا طرحهای نیکسر تاالب را ا خکرسی
کام تا حدی که به شراقط  1994و  2000برسرد نزراو
داد اس  .ا سال  2002با ورود نب ناشی ا طررحهرای
نیکسر افزاق ماراح نب تراالب رونرد شریب افزاقکری
بیکتری به خود رفته اس .

روند تغییرات مساحت آب در مجموع افزایشی است
(شکل  )2تا قبل از ورود زهآب ناشی از طار هاای
نیشکر به تاالب ،در سال  1993بیشاتریﻦ مسااحت

شکل  .2روند تغییرات طبقات کاربری اراضی تاالب شادگان ()2018-1988
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تعییﻦ سهم عوامل مؤثر بر سطح خشکیدۀ تاالب شادگان

خکسید قک تراالب و قرا بخر هراقی ا ن قرک پدقرد
تدرقزی اس که به مرور ما رخ میدهرد امرا تغییرراو
شراقط نبوهرواقی برا افرزاق دمرا و کراه برارش و در
نتیزه رخداد خکساا یهرای مرداو در محردود نبخیرز
تاالبها ا قرک سرو و تغییرراو کراربری اراضری و ت ردق
می های دقرم بره نبری و توسر شر سههرای نبیراری در
راسررتای رسررید برره خودکدرراقی برررای تو یررد محورروالو
ککاور ی بهوقی در دهههای اخیرر منزرر بره خکرسید ی
بایاری ا تاالبها و قا بخ هاقی ا ن هرا در کر ککرور
بهوقی در حوض نبخیز جراحی شد اس .
توامر مررؤثر بررر تغییررراو سررطوح خکررسید نبرردار و
یاهی در هر تاالبی با تاالب دقار متداوو اس  .در
پوش
بررسی توام مؤثر بر خکسید ی تراالب شراد ا توامر
ط ی ی و اناانی مت ددی در ن رر رفتره شرد اسر  .در
جدول  2میزا اهمی متغیرهای ماتق برر خکرسید ی
تاالب به صورو کاری ا تدد  1که در ستو نخر نرمرال
شد نکا داد شد اس  .در شس  3تمرا متغیرهرا بره
ترتیب اهمی تمثیر ذاری نکا داد شد اس .
اصلیترق رودخان ورودی به تاالب شراد ا رودخانر
جراحی اس  .رودخان جراحی ا دو شاخ اصرلی مرارو و
اهلل تکسی شد اس  .اقاتاا های هیردرومتری مت رددی
روی اق رودخانه قرار دارد .در طول ماریر اقر رودخانره
ش سههای نبیاری مت ددی وجود دارد که دبی ن را تحر
تمثیر قرار داد اس  .بنابراق برای بررسی تغییراو سطوح
مختلف تاالب دبی ورودی ا نخررق اقارتاا بره تنروا
قسی ا متغیرهای مؤثر در ن ر رفتره شرد .در بری تمرا
متغیرها دبی ورودی ا نخرق اقاتاا به تاالب مهمتررق
متغیر تمثیر ذار بر سط خکسید تاالب با و  9/6درصد
اس  .تام ت خیر در سط حوض جراحی رونرد افزاقکری
دارد؛ ت خیر دومی متغیر مؤثر بر سط خکسید تاالب برا
و  8/2اس  .متوسط دمای حوضه دارای رونرد افزاقکری
اس  .اق متغیر سومی متغیر مرؤثر برر سرط خکرسید
تاالب با و  7/5درصد اس  .حداکرر دمای حوضره رونرد
افزاقکی دارد؛ اق متغیر چهارمی متغیرر مرؤثر برر سرط
خکسید تاالب با و  7/1درصد اس  .متوسرط حرداکرر
رطوب حوضه روند کاهکی دارد؛ رطوب پنزمری متغیرر
مؤثر بر سط خکرسید تراالب برا و  6/8درصرد اسر .
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بارش سط تاالب روند کاهکی دارد؛ بارش شکمی متغیر
مؤثر بر سط خکرسید تراالب برا و  5/5درصرد اسر .
متغیر شاخص خکساا ی  spiحوضره برا و  5/2درصرد
هدتمی متغیر مؤثر اس  .ساقر پارامترها و نی کمترر ا 5
درصد را به خود اختواص داد اند .در بی سراقر متغیرهرا
میزا سط قر کک کمترق و را به خرود اختوراص
داد اس  .بنابراق مهمترق متغیر در خکرسید ی تراالب
دبی نخرق اقارتاا ورودی بره تراالب در محردود خرود
تاالب و  6متغیر مربو به حوض نبخیز تاالب کره اهمیر
بیکتری دارند اس .
تعییﻦ سهم عوامل مؤثر بر سطح آب تاالب شادگان

در جدول  3متغیرهای اثر رذار برر تغییرراو سرط نبردار
تاالب نکا داد شرد اسر  .در شرس  4تمرا متغیرهرا
براساس میزا تمثیر بهترتیب به شرس نمرودار نکرا داد
شد اس  .متغیر دبی ورودی ا نخرق اقاتاا بره تراالب
مهمترق متغیر تمثیر ذار بر تغییراو سط نبدار تراالب برا
و  10/3درصد اس  .رطوب سط تاالب حداکرر دمای
حوضه حداق دمای حوضه بارش ک حوضره بره ترتیرب
اهمی قرار دارند .ساقر پارامترها و نی کمتر ا  5درصرد را
برره خررود اختورراص داد انررد .کررماهمیر ترررق متغیررر در
تغییراو سط نبدار تراالب پارامترهرای مربرو بره سرط
تاالب اس  .بنابراق پس ا توام اقلیمی مربو بره کر
حوضه متغیر دبی ح های و ت داد سرد و بنردهای خراکی
حوض نبخیز دارای اهمی اس .
تعییﻦ سهم عوامل مؤثر بر مساحت پوشش گیاهی تاالب
شادگان

در جدول  4متغیرهای اثر رذار برر تغییرراو سرط نبردار
تاالب نکا داد شرد اسر  .در شرس  5تمرا متغیرهرا
براساس میزا تمثیر بهترتیب به شرس نمرودار نکرا داد
شد اس  .متغیر بارش سط تاالب مهمترق متغیرر مرؤثر
یاهی تاالب با و  12/2درصد
بر تغییراو سط پوش
اس  .شاخص خکساا ی  SPEIدومی متغیر ت یی کنند
یاهی سط تراالب برا و  10/1درصرد
تغییراو پوش
اس  .دمای حداق سط حوضر نبخیرز و دمرای متوسرط
سط تاالب دبی ورودی ا نخررق اقارتاا هیردرومتری
ورودی به تاالب و ت خیرر سرط حوضره در مرت ر ب ردی
اهمی قرار دارند.
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جدول  .2میزان اهمیت متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر سطح خشکیدۀ تاالب شادگان
میزان اهمیت به درصد

اهمیت نرمالشده

میزان اهمیت

نام عامل مؤثر

ردیف

















































































































































دبی ح های
دبی نخرق اقاتاا
نب نیکسر
سط قرکک
ت داد سد و بند خاکی
ت خیر
بارش تاالب
متوسط دمای تاالب
حداکرر دمای تاالب
حداق دمای تاالب
متوسط رطوب تاالب
حداکرر رطوب تاالب
حداق رطوب تاالب
شاخص 
شاخص  حوضه
شاخص  حوضه
بارش ک حوضه
متوسط دمای حوضه
حداق دمای حوضه
حداکرر دمای حوضه
ت خیر حوضه
متوسط رطوب حوضه
حداکرر رطوب حوضه
حداق رطوب حوضه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

شکل  .3میزان اهمیت عوامل تأثیرگذار بر سطح خشکیدۀ تاالب شادگان
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جدول .3میزان اهمیت متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر سطح آبدار تاالب شادگان
میزان اهمیت به درصد

اهمیت نرمالشده

میزان اهمیت

نام عامل مؤثر

ردیف

















































































































































دبی ح های
دبی نخرق اقاتاا
نب نیکسر
سط قر کک
ت داد سد و بند خاکی
ت خیر
بارش تاالب
متوسط دمای تاالب
حداکرر دمای تاالب
حداق دمای تاالب
متوسط رطوب تاالب
حداکرر رطوب تاالب
حداق رطوب تاالب
شاخص sdi
شاخص  spiحوضه
شاخص  speiحوضه
بارش ک حوضه
متوسط دمای حوضه
حداق دمای حوضه
حداکرر دمای حوضه
ت خیر حوضه
متوسط رطوب حوضه
حداکرر رطوب حوضه
حداق رطوب حوضه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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

اهمیت نرمالشده

میزان اهمیت

نام عامل مؤثر

ردیف































دبی ح های
دبی نخرق اقاتاا
نب نیکسر
سط قر کک
ت داد سد و بند خاکی
ت خیر
بارش تاالب
متوسط دمای تاالب
حداکرر دمای تاالب
حداق دمای تاالب
متوسط رطوب تاالب
حداکرر رطوب تاالب
حداق رطوب تاالب
شاخص sdi
شاخص  spiحوضه
شاخص  speiحوضه
بارش ک حوضه
متوسط دمای حوضه
حداق دمای حوضه
حداکرر دمای حوضه
ت خیر حوضه
متوسط رطوب حوضه
حداکرر رطوب حوضه
حداق رطوب حوضه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24



















































































































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

ا ننزا که ت دد توام منزر بره تقاریم مقردار و بری
تما توام میشود و ا طرفی ت داد سهم توام ط ی ری
و اناانی در مدلسا ی قساا ن رود در اقر پریوه بره
من ور ارائ راه ردی برای تومیم یری و برنامرهرقرزی دو
تام دما و بارش به تنوا نماقند توام ط ی ی قا هما
اقلیمی که ساقر پارامترهرای اقلیمری را تحر ترمثیر قررار
میدهد و دو تام دبی ورودی و سط قر کک به تنوا
نماقند توام انارانی بررای مردلسرا ی و ت یری سرهم
توام ط ی ی و اناانی مؤثر بر تغییراو خکسید ی تراالب
شاد ا در ن ر رفته شد .نتراق نکرا داد سرهم توامر
اناانی در خکسید ی تاالب  55/4و سهم توامر ط ی ری
 44/6درصد اس (جدول .)5

به من ور ت یی سهم توام ط ی ی و اناانی مؤثر برر
تغییراو سطوح نبدار تاالب شاد ا دو تام دمرا و برارش
به تنوا نماقند توام ط ی ی و دبی ورودی و سط قرر
کک به تنوا نماقند توامر انارانی بررای مردلسرا ی
انتخاب شد .نتاق نکا داد سهم توام انارانی در سرط
نب تاالب  70/8درصد و سهم توام ط ی ی  29/2درصرد
اس (جدول .)6
به من ور ت یی سهم توام ط ی ی و اناانی مؤثر برر
یاهی تاالب شاد ا دو تام دما
تغییراو سطوح پوش
و بارش به تنوا نماقنرد توامر ط ی ری و دبری نخررق
اقاتاا و نب نیکسر به تنروا نماقنرد توامر انارانی
برای مدلسا ی انتخاب شد .نتاق نکا داد سرهم توامر
یاهی تاالب  62درصد و سرهم
اناانی در تغییراو پوش
توام ط ی ی  38درصد اس (جدول .)7

جدول  .5سهم عوامل تأثیرگذار بر سطح خشکیده برای مدیریت تاالب
میزان اهمیت به درصد

اهمیت نرمالشده

میزان اهمیت

خشکیدگی













دبی نخرق اقاتاا
سط قر کک
بارش تاالب
متوسط دمای تاالب





جدول  .6سهم عوامل تأثیرگذار بر سطح آبدار برای مدیریت تاالب
میزان اهمیت به درصد

اهمیت نرمالشده

میزان اهمیت

سطح آبدار
















دبی نخرق اقاتاا
سط قر کک
بارش تاالب
متوسط دمای تاالب

جدول  .7سهم عوامل تأثیرگذار بر مساحت پوشش گیاهی برای مدیریت تاالب
میزان اهمیت به درصد

اهمیت نرمالشده

میزان اهمیت

پوشش گیاهی
















دبی نخرق اقاتاا
نب و دبی ا نیکسر
بارش تاالب
متوسط دمای تاالب

نتیجهگیری
تغییراو کاربری پوش سط تاالبها تابع شراقط حوضر
نبخیز مربو به ن هرا اسر  .بیکرتر تراالبهرا در انتهرای
حوضههای نبخیز قا پا ترق قام ن ها واقع شرد انرد.
تاالب شاد ا در انتهای حوض نبخیز جراحی قرار دارد که

رودخان جراحی به ن ختم میشود .برا توجره بره شرراقط
برنامههای توس ه و سیاس هرای اسرتداد ا نب و شرراقط
اقلیمی هر حوض نبخیرز سرهم توامر انارانی و ط ی ری
تمثیر ذار متداوو اس  .بیکتر مطا اتی که روی تراالبهرا
انزا شد بر جن ههای تغییر مااح نب و ارت ا ن برا
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قک قا چند تام و بیکتر ا روشهرای ر رسریونی انزرا
شد اس [ 36و  .]37در اقر پریوه ترا جرای ممسر
بیکتر پارامترها و توام اقلیمی و اناانی که دارای نمرار و
اطناتاو کمی بودند در ن ر رفته شدند و برا اسرتداد ا
مدل ش س تو ی بهین و هر تامر اسرتخراج شرد و
سهم ن در تغییراو مختلرف ط قراو پوشکری تراالب بره
صورو کمی بیا شد .نتاق نکا داد پارامترهای دماقی و
ت خیر روند افزاق و بارش و رطوبر رونرد کاهکری را در
با مانی مورد مطا ه داشتهاند .تما توام تحر ترمثیر
اناا نیرز رونرد افرزاق را نکرا داد انرد .در بری تمرا
متغیرها مهمترق متغیر تمثیر ذار بر سط خکسید تاالب
دبی ورودی ا نخرق اقاتاا به تاالب اس  .تام ت خیر
متوسرط دمرای حوضرره حرداکرر دمررای حوضره متوسررط
حداکرر رطوب و بارش سط تراالب شراخص خکسارا ی
 SPIبه ترتیب اهمی هاتند و ساقر پارامترها و نی کمترر
ا  5درصد را به خود اختواص داد اند .متغیر دبری ورودی
ا نخرق اقاتاا به تاالب مهمترق متغیرر تمثیر رذار برر
تغییرراو سرط نبرردار تراالب بررا و  10/3درصرد اسر .
رطوب سط تاالب حداکرر دمای حوضه حرداق دمرای
حوضه بارش ک حوضره بره ترتیرب اهمیر قررار دارنرد.
متغیر بارش سط تاالب مهمترق متغیر مؤثر بر تغییرراو
یراهی تراالب برا و  12/2درصرد اسر .
سط پوشر
شرراخص خکساررا ی  SPEIدومرری متغیررر ت یرری کننررد
یاهی سط تراالب برا و  10/1درصرد
تغییراو پوش
اس  .دمای حداق سط حوضر نبخیرز و دمرای متوسرط
سط تاالب دبی ورودی ا نخررق اقارتاا هیردرومتری
ورودی به تاالب و ت خیرر سرط حوضره در مرت ر ب ردی
اهمی قرار دارند.
بررسی سهم توام و پارامترهای مختلرف برر ط قراو
مختلف تاالب نکرا داد در تغییرراو ط قراو خکرسید و
نبدار دبی بیکترق نق را داشته ضم اقنسره در ط قر
یاهی هم ا توام مهم بود اس  .اقنسه دبی جزء
پوش
توام اناانی قا ط ی ی اس میتوا د کره برا صرر
ن ر ا مواقع سینبی با توجه به اقنسه تح کنتررل انارا
اس قک تام انارانی و تحر کنتررل مردقرق انارا
اس  .ا ننزا که ت دد توام منزر به تقایم مقردار سرهم
بی تما توام میشود و ا طرفری ت رداد سرهم توامر
ط ی ی و اناانی در مردلسرا ی قسارا نیار در اقر
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پیوه به من رور ارائر راه رردی بررای تورمیم یرری و
برنامهرقزی تاالب دو تام دما و بارش بره تنروا نماقنرد
توام ط ی ی قا هما اقلیمی که ساقر پارامترهای اقلیمی
را تح تمثیر قرار میدهد و دبی ورودی و سط قر کک
به تنوا نماقند توام اناانی برای مدلسرا ی و ت یری
سهم توام ط ی ی و انارانی مرؤثر برر تغییرراو ط قراو
کاربری تاالب شاد ا در ن ر رفته شد .نتراق نکرا داد
سهم توام اناانی در خکرسید ی تراالب  55/4درصرد و
سهم توامر ط ی ری  44/6درصرد اسر و در سرط نب
تاالب سرهم توامر انارانی  70/8درصرد و سرهم توامر
ط ی ی  29/2درصد به ترتیب بود اس  .بررسی نق دبی
یراهی تراالب
ورودی ا هاب نیکسر در مااح پوشر
نکررا داد ا مررا ورود هرراب نیکررسر مارراح پوشر
یاهی به تل کیدی نب ورودی کم شد اس [ .]10بره
من ررور ت یرری سررهم توامر ط ی رری و اناررانی مررؤثر بررر
یاهی تاالب شاد ا دو تام دما
تغییراو سطوح پوش
و بارش به تنوا نماقنرد توامر ط ی ری و دبری نخررق
اقاتاا و نب نیکسر به تنروا نماقنرد توامر انارانی
برای مدلسا ی انتخاب شد .نتاق نکا داد سرهم توامر
اناانی  62درصد و سهم توام ط ی ی  38درصد اس .
حوض نبخیز تاالب شاد ا در منطقهای نیمرهخکرک
واقع شرد و خرود تراالب در قارم انتهرای حوضره کره
نبوهواقی به مراتب ر ترر و خکرکترر دارد واقرع شرد
رمراق
اس  .با توجه به رخرداد تغییرر اقلریم و افرزاق
جهررانی کرره منرراطر خکررکتررر را برره تلرر داشررت
اکوسیاتمهای شسنند بیکتر تح تمثیر قرار میدهد در
بررسی سهم توام و پارامترهای مرؤثر منح ره شرد کره
سهم توام اناانی بیکتر ا توام ط ی ی اس  .مهمترق
من ع نب ورودی به تاالب شاد ا رودخان جراحری اسر
که ا به هم پیوسر رودهرای مرارو و اهلل تکرسی شرد
اس  .در تما طول اق رودخانره ا ابتردا ترا انتهرا توسر
ش سههای نبیاری برای کک محووالو ککراور ی نبری و
اقزاد سدها و بندهای مت دد منزر به تد رتاقر حقابر
تاالب شد تا جاقی که در برخی سرالهرا تراالب ترا حرد
خکسی کام پی رفته اس  .ا سال  2003با ورود نب
ناشی ا طرحهرای برزرگ نیکرسر برر ماراح نب تراالب
افزود شد اما به د ی کیدی نامناسب منزر بره کراه
یاهی شد به طوری کره در سرال 1998
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که نب تاالب به طور کلی ا منابع نب شیرق تممی شد
15/6  درصد و دبی ورودی به تاالب18 مااح نب تاالب
متر مس ب در ثانیه در سرال برود اسر ؛ در اقر شرراقط
 در.  درصرد برود اسر63 یاهی تراالب
مااح پوش
 درصد دبی ورودی نب15  مااح نب تاالب2017 سال
 متر مس ب در ثانیه در سال و ماراح پوشر19 به ن
 درصد مااح کر تراالب برود اسر کره21 یاهی ن
یراهی را نکرا
نب برر کراه پوشر
تمثیر کیدیر
[ بنابراق ورود نب نیکسر به تلر کیدیر38]. میدهد
نامناسررب و ن رود نب ا منررابع ش ریرق منزررر برره مرررگ
اکوسیاتم می شود و در سالهای ب د افزاق نب تاالب به
د ی رخدادهای سینبی موق و نا هانی منزر به با قرابی
اکوسیاتم تاالبی نخواهد شد و تاالبها برا ا دسر داد
کارکردهای اصلی و مهم خود ت دق به نبایرهرای بزر ری
میشوند که خیلی سرقعتر ا ذشته نب خرود را ا دسر
 بنابراق تاالب شاد ا بی ا هر چیز مردقرق.میدهند
اناانی در سط حوض نبخیز و تممی حقاب مرورد نیرا را
میطل د تا بتواند به تنوا قرک اکوسیارتم تراالبی اقدرای
.نق کند و به حیاو خود ادامه دهد
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