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 چکیده

 یهها  از جنبهه  یآبه  یهها  پهنهه  نیه کهه در ا  ییها تیفعال یگستردگ لیکه به دل ندهست نیزم یها ستمیاکوس نیتر ها از مهم تاالب

و  یاورنف ۀتوسعبا رشد و  ریاخ یها دهه ی. طاند انسان بوده و یستیز یها همواره مورد توجه انواع گونه دهد، یگوناگون رخ م

زیهادی   تیه اهم هها  تهاالب  راتییه تغ شیپا ،رو  نیها وارد شده است. از ا به تاالب یزیاد یکیلوژاکو یفشارها ت،یجمع شیافزا

بها دقهت قابهل     ییهها  نقشه ۀیتهآنها، امکان  یوجود تیبا توجه به ماه یا ماهواره ریاز دور و استفاده از تصاو . فن سنجش دارد

ارزشهمند از   یهها  دادهبهه   یابیدست یکارآمد برا یابزار ،رو نیاو از  آورد یمنطقه را فراهم م کیاز  یتکرار یها زمان یقبول ط 

رونهد   یبررسه  یبهرا حاضهر   ۀمطالعه  شده اسهت. در  واقع  نیآباد قزو اهلل های تاالب ۀمجموعدر  آباد عقوبی. تاالب است نیزم

 ۀسهنجند تصهاویر   نظهور میهن  ه ابه  بنهابراین،  .استفاده شهد ای  ماهوارهاز پردازش رقومی تصاویر  ،تاالب نیسطح آب ا راتییتغ

ETM+  وOLI از پایگاه  2710و  2777های  مربوط به سالUSGS  هقطبو با روش شده اخذ ( بندی تصویرML پردازش ) دشه .

در دو آبهی تهاالب    ۀپیکهر حهدود   ۀمقایس جیدرصد بود. نتا 07دقت پردازش تصاویر هر دو دوره بر مبنای ضریب کاپا بیش از 

بهارش بهاران در    زانیه که ارتبهاط معنهادار بها م   است توجه سطح آب در فصل سرد در تاالب  درخور شیافزا ۀدهند نشان ،دوره

صهورت میهدانی، روش   ه اول مطالعه ب ۀدورمنطقه دارد. با توجه به عدم برداشت اطالعات زمینی مربوط به وضعیت تاالب در 

 .مناسبی نشان دهد سبتاًست پایش تغییرات تاالب را با دقت نشده در تحقیق حاضر توان گرفته کار به
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 مقدمه

بعد  نیزم ۀكر یو جانور یاهیبانک ژن گ نیتر ها مهم باالت

ت رین   مه م از  و [1] ن د یآ یم  به شمار  یباران یها جنگل از

 ر تع دیل  زی ا ی   ك اركر  ند كه هستهای آبی  اكوسیستم

های اقتص ا ی و   كمیت و كیفیت آب، فراهم كر ن موقعیت

 آب شرب و معاش جوامع محل ی  ارن د  مین أتگر شگری، 

 زا اس تر   عوامل از وسیعی طیف معرض  ر حال این با [.2]

 غن ی  ،ه ا  بآ روان شدن هآلو  ها، رو خانه آب انحرافمانند 

 اح دا   اث ر  ب ر  ش دن  تک ه  تکه و ها شدن قنات پرو  شدن

 را غنی های اكوسیستم این موجو یت كه  ارند قرار ها جا ه

 های  ر اكوسیستم ر جهان بیشترین  [.3] كنند می تهدید

و ست اها هستند كه  الیل آن پیچیده  معرض خطر، تاالب

بلکه  ،شو  نمیبه استفا ه از زمین و آب تاالب مربوط  فقط

ه ای باال س ت و فش ارهای خ ارجی ن ی ر       هضحو مدیریت

 ب ر ای ن مس ئله    وهوایی و رش د جمعی ت نی      آبتغییرات 

 [.4] تأثیرگذارند

 پ ای   ب ه  ه ا نی از   ت االب  از حفاظت برای ری ی برنامه

  ر اخیر های پیشرفت ار .  آبی های اكوسیستم این تغییرات

 از برخ ی  ه ا،   ا هتحلی ل   و تج یه و سنسورها طراحی فنون

 تغیی رات  پ ای   ب رای   ور را از س نج   ه ای  سیس تم 

 [.5] اند  ا ه گسترش ها تاالب مانند طبیعی های اكوسیستم

 ب ه  ه ا  اكوسیستم تحوالت سیر شناخت و تغییر روند  رك

  ر ح دی  ت ا  توان د  م ی  ،خ ا   طور به ها تاالب و طور عام

 رون د  ا ام    ص ورت   ر آنه ا  آین دۀ  از وض عیت  بینی پی 

 از یک ی  ، ورس نجی  فن ون  از استفا ه .باشد راهگشا ،كنونی

 [.6] هاست پای  این انجام مهم و  قیق اب ارهای

 هنگ ام  به تاطالعا ازمندین یعیمنابع طب ن یبه تیریمد

 ك ه ب ه   ،ی، نقش  پوش  اراضمن ور نیا بهاست.  حیحص و

 نیآنچه  ر حال حاضر سطح زم   ایو  یاراض یفعل تیوضع

  ری اطالع ات  مه م  من ابع  از یکیاشاره  ار ،  پوشاند یم را

 [.7] شو  یمحسوب م یعیمنابع طب تیریمد

 مانن  دی یه  ا س  نج  از  ور ب  ا وی گ  ی  ۀ ا ام  روزه 

تصویربر اری مکرر  ر فواصل زمانی كم، وسیع بو ن سطح 

، تفکی ک  ه ا  س نجنده ش ده توس ط    بر اشتپوش  زمینی 

اف ون تفکیک و  روزاف ای   ،ها  ا هطیفی و فضایی مناسب 

و قاب ل  س تر  ب و ن     ب و ن  روز هه ا و ب    پدیدهتشخیص 

بررس ی تغیی رات ك اربری     ب رای اب اری مناس ب را   ،ها  ا ه

 [.8] سازند میزمین فراهم 

ای اس تخرا    ماهوارهاز جمله كاربر های  ا ه و تصاویر 

غییرات پوش  گیاهی و كاربری اراضی اطالعات مربوط به ت

 ،ه ای زم ین   پدی ده طیف ی   های گیكه با توجه به وی  است

شناس  ایی  ت  وان بان  دهای مناس  ب را ب  رای مطالع  ه و م  ی

ب ه   GIS  ر مح یط  های سطح زمین انتخاب ك ر  و  پدیده

 عوام ل  ك اربری زم ین یک ی از    [.9] مدیریت آنها پر اخت

ی است كه انسان از طریق آن محیط زیس ت را تح ت   مهم

 [.11]  هد میتأثیر قرار 

ن امطلوب   ین دها ایفراز  یناش   یف  یو ك یكم   راتییتغ

 ب ر ی زی ا   یمنف   آث ار  ر،ی  اخ یه ا   هه ر  یعیو طب یانسان

و نق     ب اارزش گذاش ته    مجموع   نی  ساختار و ك اركر  ا 

ب  ه  ،یط  یمح  یو پ  اال  گر ه  ایر تی  ه  ا را از ت ب ت  االب

 [.11]  ا ه است رییتغ یا منطقه خاستگاه و كانون گر وغبار

ه  ای   ورهك  اه  بارن  دگی و وق  وا خشکس  الی ط  ی   

ه ای زیرزمین ی و  ر    اف  ای  مص رف آب  سبب مدت  النیطو

اس تفا ه از   [.12]  ش و  های زیرزمین ی م ی   كاه  آب ،نهایت

روز  ر حال اف ای  است. اف ت   به روزمنابع زیرزمینی  ر كشور 

ی را ب  ه هم  راه خواه  د زی  ا آب زیرزمین  ی مش  کالت س  فرۀ 

تواند بر می  ان آب ورو ی ب ه    میافت سطح آب سفره  . اشت

 ر م ور   ای ن موض وا    گ ذار باش د.   ریثت أ های نهایی  گاه تخلیه

یابد؛ چ را ك ه می  ان آب موج و       میها اهمیت بیشتری  تاالب

 ،البها و  ریاهاست. با خش ک ش دن ت ا     ریاچه اغلب كمتر از

زاری خواهد بو  ك ه تجم ع چن دین     شوره ،ماند میآنچه بر جا 

،  ه ا  آننمک را  ر خو  انباشته است كه ب ا وج و  آب  ر   سال  

كاه  می  ان آب ورو ی   .كندجا  هها را جاب نمکتواند  نمیبا  

اثر اف ت س طح آب   بر به تاالب و كاه  فشار آب باال ست آن 

تن س رری  زیرزمین ی طبیع ی    تواند سبب از بین رف می،  سفره

ب ه   ای ن  ؛هم ب ن د  بیالن آب و نمک موجو  را برو  شو  شت 

منطق  همان اتفاقی است كه  ر  ،متخصصان از بسیاریعقیدۀ 

 [.13] زار ق وین افتا ه است هشور

ماهوارۀ پر ازش تصاویر  ر پ وه  حاضر با استفا ه از 

ك اربری  نقش     ،ش ده  ن  ارت بن دی   طبق ه لندست و روش 

 تهی ه  آبی ک ق  وین  شهرستان آبا   ر  یعقوباراضی تاالب 

    .شوارزیابی  شد تا تغییرات سطح آب این تاالب

 تحقیق ۀپیشین

ه ا   ت االب   زمین  تحقیق ات متن وعی  ر    ،طی سالیان اخیر

 ور ص ورت پذیرفت ه اس ت.     از س نج  وی ه با استفا ه از  به



 929  زمانه چند تصاویر از استفاده با آباد یعقوب تاالب آب سطح تغییرات روند بررسي: مافي و همکاران

 

س نج  از  تکنی ک  از ( ب ا اس تفا ه   1389) بالی منوری و

 را مطالعه كر ندروند تغییرات سطح آب تاالب مهارلو  ، ور

 اراض ی  ك اربری   نقش( 1394) همکاران و بخشی علی [.8]

 ش ده  ن  ارت  بندی طبقه و فازی روش  و با را میقان تاالب

 خسرویان و همک اران . [14]  ندكر بررسی 2113 سال  ر

با استفا ه از  را شانیپر  اچی رسطح آب تغییرات  (1396)

 [.15]  ندبررسی كر سنج  از  ور یها شاخص

( برای تحلیل ساختار فضایی 1399)  شتی و همکاران

مح یط زیس تی  ر ت االب     آثارسیمای سرزمین  ر ارزیابی 

پ ر ازش   را OLIو  +ETMه ای   س نجنده میانکاله، تصاویر 

 [.16] كاربری اراضی منطقه را تهیه كر ند  نقشو كر ه 

Shen  از س نج   یها شاخصو همکاران با استفا ه از 

ت االب   بی  تخر ارهی  مع چن د  یریگ میتصم یها  ور و روش

Zoige Plateau [.17]  ن د كر یبررس را نی ر چ Ekumah 

 یس احل  یها تاالب ستمیسالمت اكوس (2121) و همکاران

 لی  تحل و  ور از س نج   یه ا  شاخصغنا را با استفا ه از 

 [.18] كر ند یبررس (AHP) یمراتب سلسله

س نج  از  ور  و متن وا   زیا قابلیت  یا شده مطالعات

ه ای آب ی    پهن ه ه ای ك اربری اراض ی و     نقشه ر استخرا  

كه  ر   هد نشان میای  ماهوارهاز تصاویر  را ها تاالبوی ه  به

 است. قرار گرفتهسراسر گیتی مور  توجه محققان 

 شده مطالعه ۀمحدود

آبگی  ر و   حوض  ت  رین  مه  م آب  ا ( یعق  وب) آب  ا  اهللت  االب 

وس عت   شو . میترین آبخوان استان ق وین محسوب  ب رگ

ع رض   35 58 49 ر كه  استهکتار  2511 یا شده تاالب

س  یمای  وق  رار  ار  ط  ول ش  رقی  51 12 11 ش  مالی و

پوش      ار  و فصلی  رو خانو  است عمومی تاالب  شتی

آب  ۀكنن د  ینأمت  منب ع   .گ  است  گون ،گیاهی اطراف رو 

ابه ررو  چ اك )زی اران( و عم ق متوس ط        رو خان ،تاالب

كش  اورزی و  ،ك  اربری ت  االب اس  ت. 2/1 ،برحس  ب مت  ر

ارزش ت االب ج ذب    ب و ه و  زیستگاه پرندگان كن ار آب  ی  

آب مین أت  ان داز،   چش م ، حیات وح   )پرن دگان مه اجر(   

هوای منطق ه   و آبتعدیل  و آب زیرزمینیمین أت ،كشاورزی

 .است

 آب ا   اهلل  مجموع  ه ای   ت االب یکی از آبا   یعقوبتاالب  

م رز ب ا اس تان     هماست كه  ر بخ  شرقی این مجموعه و 

 .اس ت هکت ار   9/4215 ح دو   . وس عت آن ق رار  ار  البرز 

كه حی ات آب ی آن متک ی ب ه      بو هتاالبی فصلی  همچنین،

 .(1)شکل  استن والت جوی 

 
آباد یعقوبموقعیت تاالب  .0شکل   
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 يیصحراعملیات 

  تهی  به من  ور  و  شده مطالعه  برای شناخت بهتر از منطق

كاربری اراضی و ثبت نق اط نمون ه ط ی چن د نوب ت        نقش

  مجموع  آب ا  از   یعقوبتاالب  ۀمحدو ی  میدانی  ر پیما

ص  ورت پ  ذیرفت و ب  ا اس  تفا ه از سیس  تم  آب  ا  اهللت االبی  

نق  اطی از ع  وارض و پوش     GPS ی  اب جه  انی موقعی  ت

 ۀشد ن ارتبندی  طبقهگیاهی آنجا برای كمک به مفسر  ر 

 .دشای ثبت  ماهوارهتصاویر 

شامل  و بخ   شده مطالعه ۀعوارض موجو   ر محدو 

 ۀ . بخ    ك  وچکی از مح  دو ش  و م  یانس  انی و طبیع  ی 

و ب اقی   اس ت  انسانی كش اورزی  شامل عوارض شده مطالعه

 گی ر . ع وارض طبیع ی    عرصه را عوارض طبیعی  ر بر م ی 

ه ای ب اتالقی، آب  ر    زم ین پوش   گی اهی،    شده مشاهده

 (.2)شکل  است زار شوره  ار  ون والت جوی  ی كه های فصل

  
آباد یعقوبتاالب . 2شکل   

 شده مطالعه روش

ف ن  ب ا اس تفا ه از    ت الش ش ده اس ت    پی  رو تحقیق  ر

ك اربری    نقش ،ای ماهوارهتصاویر پر ازش سنج  از  ور و 

 ۀمح دو  ش ده  ر   ن  ارت بن دی   طبق ه اراضی توسط روش 

می ان  ،ها كاربریتا پس از تعیین نوا   شوتهیه  آبا  یعقوب

  ر این ت االب  شده مطالعه های طی سالآبی   پهنتغییرات 

 ر  ش ده  استفا ه های  ا ه  .قرار گیربررسی و ارزیابی مور  

 ر  8و لندس ت   7 لندس ت  ۀم اهوار این پ  وه  تص اویر   

با استفا ه  من ور،این  به. دهستن 2117و  2111های  سال

 از من ابع موج و     گی ری  بهرهای،  ماهوارهاز پر ازش تصاویر 

 ،GPS ی و ثبت نق اط كنترل ی  دانیمشاهدات م ای، كتابخانه

 .شدآزمایی  راستی شده تهیههای  نقشه 

موضوعات  همواره یکی ازای  ماهوارهبندی تصاویر  طبقه

آم ده از آن    ست به ر سنج  از  ور بو ه و اطالعات مهم 

 یبند طبقه [.19] ای كاربر   اشته است گستر هبه صورت 

 ( Maximum Likelihood Classifier) احتم  ال ح  داك ر

 است ك ه  کسلیبر پ یمبتن یبند طبقه یها کیتکناز  یکی

 از یموض وع  تاس تخرا  اطالع ا   یب را  یا گستر ه طور به

روش ب ه   نی  ا .[21]  ش و  م ی  اس تفا ه  ای ماهوارهتصاویر 

 یآم ار  عی  ش دت ب ه ن وا توز    به ،یکیپارامتر تیماه لی ل

ب ر   یآموزش یها نمونهوابسته است و  شده استفا ه یها  ا ه

  [.21] گذار  تأثیر می اری قت آن بس

 انسی  اروو كو انسی  بر اس ا  وار  یبند طبقهروش  نیا 

  هم  است كه  نیفرض بر ا یا شده.  ر روش شو  یم انجام

 ،ق  تی.  ر حقن  د ارپ  راكن  نرم  ال   یآموزش   من  اطق

معرف آن كال  باشند،  دیبا یآموزش یهاكال ی ها نمونه

 یش تر یب یه ا  نمون ه از تع دا    دی  با امک ان  تا حد نیبنابرا

 نی ر ا یفیط یها ی گیواز  یزیا  راتییاستفا ه شو  تا تغ

ح داك ر احتم ال    یبند طبقه  ر .ر یقرار گ وستهیپ ۀگستر

ك ه   ش و   یم   نس بت  ا ه  یمور  ن  ر ب ه كالس     کسلیپ

 ب ه آن ك ال  وج و   ار .    کسلیاحتمال تعلق پ نیشتریب

 ،نرم ال  ر روش ح داك ر احتم ال    عی  ش رط توز  ،نیبنابرا

 [.22]  ار ی زیا  تیاهم

 ها یافته

آب ا   ر   یعق وب ك اربری اراض ی ت االب    نقش    برای اس تخرا   

ای از  م اهواره ب ا اس تفا ه از تص اویر     2117و  2111های  سال

اس تفا ه   Maximum Likelihood  بن دی ن  ارت   طبقهروش 

ش ده   تهی ه ه ای   نقش ه آب از ، عارض  بندی كالسهشد. پس از 

تغییرات سطح آب این تاالب محاس به   ، ر ا امه .استخرا  شد
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ه ای   پیکس ل  ق ت  ر معرف ی    س طح  شد. ب رای ب اال ب ر ن   

آبا  مور  پیمای  میدانی ق رار   یعقوبتاالب محدو ۀ ی، آموزش

 . شدثبت  GPSگرفت و عوارض مختلف آن توسط 

ك اربری اراض ی     نقش   ،به  لیل فصلی بو ن این تاالب

 2111 های شده  ر سال ن ارتبندی  طبقهبا استفا ه از  آن

 های اسفند و ف رور ین   ر فصل سر  سال طی ماه 2117و 

 .شدبررسی 

آبا   ر فصل پرب اران، ب ا    یعقوبكاربری اراضی تاالب 

 Maximumبن   دی ن    ارت  طبق   هاس   تفا ه از روش 

Likelihood اول و  ورۀ كال  برای  5 ر  2111 سال  ر

 وم مطالعه، تهی ه   ورۀ كال  برای  7 ر  2117 ر سال 

ب ا اس تفا ه از نق اط     ،(.  ر ا ام ه 4و  3 ه ای  )ش کل شد 

ند ش د آزم ایی   راستی شده تهیهی ها نقشه ،كنترلی زمینی

 (.1)جدول 

 
فصل سرد ،2111آباد در سال  یعقوبکاربری اراضي تاالب  ۀنقش. 9شکل   

 
فصل سرد ،2102آباد در سال  یعقوبکاربری اراضي تاالب  ۀنقش. 0شکل   
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آباد  یعقوب. ضریب کاپا و دقت کلي کاربری اراضي تاالب 0جدول 

 2102و  2111 های در سال

 سال دقت کلي کاپا

72/1 75/82 2111 

71/1 75/82 2117 
 

كاربری اراضی تهی  نقش  شده و  ن ارتبندی  طبقهپس از 

 كاربری اراضینقش  آبا  با استخرا  كال  آب از  یعقوبتاالب 

 فص ل س ر  ب ین    آب ی  ر پیک رۀ  ( مساحت 6و  5 های  )شکل

ای ن  ر   .(3)ج دول   مقایس ه ش د   2117و  2111ه ای   سال

به غیر از چند م اه  ر فص ل    شده مطالعه حالی است كه تاالب

 مه م   الی ل  خشک و بدون آب اس ت و ای ن یک ی از    ،پرباران

 نگرانی بابت تبدیل این منطقه به كانون گر  و غبار است.  

مساحت س طح   بیانگر آمده  ست بهج نتای ،به این ترتیب

)ماه م ار  براب ر ب ا اس فند و      2113  2111 آب  ر تاریخ

 (.5)شکل  هکتار بو ه است 69/229 فرور ین( برابر

)م  اه  2117    2113 و مس  احت س  طح آب  ر ت  اریخ

 59/298 مار  برابر با اسفند و فرور ین( این ت االب براب ر  

 (.6هکتار بو ه است )شکل 

 
 2111آباد در سال  یعقوبآبي تاالب  ۀپیکر ۀنقش .3 شکل

 
 2102آباد در سال  عقوبیتاالب  ۀپیکر ۀنقش .3شکل 
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توان مساحت تغییرات س طح آب   می ،2با توجه به جدول 

و  ر فصل پرب اران   شده مطالعه های آبا  را  ر سال یعقوبتاالب 

 + هکتار حالت اف ایشی  اشته است.9/68 كه باكر  مشاهده 

ت وان   با توجه به آم ار بارن دگی شهرس تان آبی ک م ی     

 ۀپیک ر  ،گونه نتیجه گرفت كه با اف ای  ن  والت ج وی   این

س فانه از  أاما مت [.23] آبا  احیا شده است آبی تاالب یعقوب

 ر فص ول كوت اهی از    فقط است،آنجا كه این تاالب فصلی 

باید  ،رو از عمق كمی برخور ار است. از این و  ار آب  سال

 احیای این تاالب بو  )ج دول  پیهای مدیریتی  ر  با برنامه

 (.7و شکل  3

تغییرات مساحت آب در تاالب  ۀمقایسجدول  .2جدول 

2102و  2111های  سال طيآباد  یعقوب  

 سال مساحت)هکتار(

69/229  2111 

59/298  2117 

9/68 )هکتار( ها مساحتتفاضل    

بارندگي آبیک ۀسال دهجدول آمار  .9جدول   

بارندگي آبیک آمار  
 

 سال فرور ین ار یبهشت خر ا  تیر مر ا  شهریور مهر آبان آذر  ی بهمن اسفند مجموا

1/166  6/18  7/47  4/17  8/25  2/55  3/1  
      

1388 

1/267  6/47  2/23  2/34  2/3  9/17  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  7/77  2/63  1389 

9/314  1/5  4/25  8/17  8/2  8/111  2/1  2/34  7/3  2/9  6/2  6/64  6/38  1391 

7/215  9/47  8/42  8/11  8/18  4/32  8/1  6/1  1/1  1/11  1/2  6/7  1/31  1391 

1/283  3/31  9/11  6/4  6/71  4/85  1/1  6/2  1/1  5/1  2/6  3/53  7/17  1392 

9/212  1/29  8/24  4/11  6/31  7/22  4/41  1/1  1/1  3/6  6/17  1/31  8/44  1393 

3/319  7/37  2/35  3/22  5/23  1/111  1/13  6/1  1/1  8/18  2/11  8/11  1/35  1394 

1/363  9/36  6/89  5/55  1/8  2/12  1/1  1/1  1/1  1/1  2/1  2/38  4/122  1395 

1/241  7/25  8/54  6/9  1/4  7/1  7/11  1/1  1/1  1/1  1/1  1/61  5/72  1396 

         
1/1  8/16  1/61  6/19  1397 

3/279  1/31  5/39  4/21  8/21  7/48  6/7  8/4  5/1  1/5  2/6  1/45  9/49  میانگین 

 

 
بارندگي آبیک ۀسال دهنمودار آمار  .2 شکل  
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 گیری نتیجهبحث و 

استفا ه از تص اویر   كه آن است ۀ هند آمده نشان  ست بهنتایج 

های ك اربری   نقشهای و سنج  از  ور  ر تهیه و تولید  ماهواره

محقق  ان و م  دیران را  ر م  دیریت  ،اراض  ی  ر س  ری زم  انی

ب رآور    كن د.  میها یاری  تاالبچون هم یهای مهم اكوسیستم

ب ا اس تفا ه از    حاضر تحقیق  ركه آبا   یعقوبسطح آب تاالب 

 ر   ا نش ان   ،ش ده ص ورت پ ذیرفت    ن ارتبندی  طبقهروش 

تغیی  رات  س  طح آب ای  ن ت  االب  ش  ده مطالع  ه زم  انیب  ازۀ 

ای ن تغیی ر ش کل    اس ت.   اشته به صورت اف ایشی محسوسی 

ه ای   زمینو  ر مجاورت مناطق شمالی این محدو ه  ر بیشتر 

ش ده از تص اویر    تولی د ه ای   نقش ه كن د.   میخو نمایی زراعی 

تأثیرگ ذار  بیانگر این نکته هستند كه یکی از م وار    ای ماهواره

چ را ك ه    ،می  ان ب ارش اس ت   آب ی،  پیک رۀ  ای ن تغیی رات   بر 

هم راه ب ا اف  ای      2117شترین تغییر س طح آب  ر س ال   بی

های  بارندگی( 1397)  رو ی .است بارش باران رخ  ا ه می ان

ص الحیه  تاالب  وبارۀ را  لیل احیای  1395و  1394های  سال

مش اهدات  . د ان   م ی  ،واقع ش ده  آبا  اهللكه  ر مجاورت تاالب 

گونه از پرندگان آب ی و كن ار   111بازگشت بی  از  بیانگروی 

 پ س از  رخ دا ی ك ه   ؛تاالب ص الحیه ب و ه  محدو ۀ آب ی به 

 [.24] اتفاق افتا ه استسال  36حدو  

وی  ه   ب ه ه ا   تاالببه  لیل اهمیت  ونتایج این با توجه به 

ه ای   توسع  زمینپیشگیری از ن ر از  ،شده مطالعه   ر منطق

  و ش و  زارها كه منجر به پراكن  ری گر ه ا م ی   شورهبایر و 

زم ان ب ا    و ه م محیط زیست جانوری كه  ر فصل مه اجرت  

ند، ل  وم مطالع ه و   ش و  ساكن می ر آنجا آبی تاالب،   ورۀ پر

كند. آنچ ه از   پای  این مناطق بی  از پی  اهمیت پیدا می

 ر  GISاس تفا ه از س نج  از  ور و    ،آی د  این بررسی برمی

ه ا   تاالبوی ه سطح آب  ر  بهبررسی می ان تغییرات محیطی 

تواند ب ه م دیران مح یط زیس ت و      میبسیار كارآمد است و 

 ها كمک كند. عرصهمنابع طبیعی  ر حفاظت از این 

به  س ت  های میدانی  پیمای از  یگر نتایج مهمی كه  ر 

ه ایی از ت االب    بخ   ه ر چن د  ر   آید كه  می برطور  این آمد،

اما هنوز این اكوسیس تم  ، است شدهكاری انجام  بوتهآبا   یعقوب

گی قرار  ار  و نیازمند مدیریت ب رای احی ا    شکنند ر وضعیت 

های زراعی مجاور این تاالب از آب ای ن   زمینكه آنجا از  .است

برن د،   م ی به ره   ،كنند میآبی و رو هایی كه آن را تغذیه پهن  

آب ا  از رو ه ای    یعق وب ب رای ت االب    حقاب ه رعایت و تعی ین  

 ر  حیات این ت االب ض روری اس ت.   ا ام  منتهی به آن برای 

ناخوش ایندی  ر انت  ار ای ن ت االب     تجرب     ،غیر این ص ورت 

تغییرات كاربری زمین  ر اطراف تاالب چغاخور كه  خواهد بو 

كشت و به تب ع   های زیر زمیناف ای  است. آن بارزی از نمون  

 الی ل   یک ی از  ،های زیرزمین ی منطق ه   آببر اری از  بهره ،آن

و من  ور  ای ن  به  [.25]است كاه  سطح آب این تاالب مهم 

ب ومی   تقویت پوش  گیاه ان حفاظت از این اكوسیستم،  برای

توان د  ر ت بی ت خ اك و حف        م ی  ش ده  مطالع ه    ر منطق

جلوگیری از ورو   ام ب ه منطق ه ب ا     رطوبت آن راهگشا باشد.

ب ه حفاظ ت از    ،محلی و راهکاره ای ج ایگ ین  جامع  آموزش 

 ر م  دیریت پوش   گی اهی موج  و  كم ک ش  ایان ت وجهی     

 .  كند میاكولوژیک این مجموعه تاالبی 
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