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پایش تغییرات و رتبهبندی عوامل تهدیدکننده تالاب میانگران ،استان
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رقیه سالارپور1؛ منصوره ملکیان *2و امید قدیریان

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
 -2دانشیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
 -3دانشجوی دکتری رشته محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
(تاریخ دریافت-99/60/31تاریخ پذیرش)99/60/36

چکیده:
تالابها اکوسیستمهای ارزشمندی هستند که خدمات محیطزیستی متعددی مانند ذخیره و تأمین آب ،مهار فرسایش ،کنترل سیلاب و حفظ
تنوعزیستی را ارائه میدهند .پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی از جمله گونههای وابسته به تالاب هستند که بقای آنها به حیات تالابها بستگی
دارد .شرایط بومشناختی و کیفیت آب تالاب به ویژگیهای محیط پیرامونی آن از جمله نوع و نسبت کاربریها مرتبط است .تالاب میانگران
یکی از تالابهای ارزشمند کشور است که در استان خوزستان واقع شده است .این پژوهش با هدف پایش تغییرات کاربری و پوشش اراضی
تالاب میانگران در بازه زمانی  81ساله و رتبهبندی عوامل تهدیدکننده این تالاب انجام شد .برای ارزیابی تغییرات کاربری و پوشش اراضی تالاب
میانگران از تصاویر ماهوارهای سالهای  0111 ،1551و 0111و  0113استفاده شد .پنج طبقه کاربری اراضی شامل کاربری شهری ،کاربری
کشاورزی ،تالاب ،رخنمون سنگی و جنگل با استفاده از طبقهبندی نظارتشده تشخیص داده شد .عوامل تهدیدکننده در طی عملیات میدانی و
گزارشهای موجود شناسایی و برای رتبهبندی عوامل تهدیدکننده تالاب از فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد .بدین منظور پرسشنامهای
شامل ماتریس مقایسه زوجی عوامل تهدیدکننده تالاب تهیه و توسط  01نفر از کارشناسان محیطزیست در استان خوزستان تکمیل شد .نتایج
حاصل با استفاده از نرم افزار  Expert Choiceتحلیل شد .نتایج حاصل از آشکارسازی تغییرات نشان داد که از سال  1551تا  0113وسعت
آب تالاب  31درصد کاهش داشته و اراضی کشاورزی و مناطق شهری  71درصد افزایش یافته است .رتبهبندی عوامل تهدیدکننده در تالاب
نشان داد که سه عامل :ورود فاضلاب شهری ( ،)1/89توسعه در بخش کشاورزی ( )1/11و خشکسالی ( )1/19بیشترین وزن را به خود
اختصاص داده اند .بدون تردید شناخت درست و دقیق روند تغییرات یک تالاب و عوامل تهدیدکننده آن ،براساس اهمیت و میزان تأثیرگذاری
آنها ،میتواند زمینه را برای جلوگیری و مقابله اصولی با این عوامل و نیز تهیه و اجرای دقیق طرحهای حفاظت از تالاب فراهم آورد.

کلید واژگان:

سنجش از دور ،کاربری اراضی ،پرندگان مهاجر ،خشکسالی ،تحلیل سلسله مراتبی

_______________________________

* نویسنده مسئول؛ تلفن18188511107 :

ایمیلmmalekian@iut.ac.ir :
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 .1مقدمه
براساس تعریف کنوانسیون رامسر کلیه مناطق مردابی،
آبگیر ،یا پیتزار ،آبهاای طبیعای ،مصانوعی ،دائام یاا
موقت با آب ساکن یا جاری ،شیرین ،لبشور یاا شاور،
مشتمل بر آن دسته از آبهای دریایی که عماق آب در
کشند پایین از  6متر تجااوز نکناد را تالااب میگویناد
( .)Majnonian, 1999تالاب ها زیساتگاههای پویاایی
هستند که پیوناد حیااتی باین زماین و آب را تشاکیل
میدهند و خصوصیات منحصر به فردی از نظار خاا ،
پوشش گیااهی و جاانوران دارناد .اماروزه کارکردهاای
زیادی برای تالاب ها شناحته شده است که از این میان
می توان به ذخیره و تأمین آب ،حفاظت سواحل ،مهاار
فرساایش و سایلاب ،پالاایش طبیعای آب ،محال تخام
ریزی و پرورشگاه آبزیاان و زیساتگاه پرنادگان مهااجر
اشاره نمود .با نابودی تالابها ،کارکردهای آنها نیز از بین
خواهد رفت و گونه های وابسته باه تالااب باا از دسات
دادن زیستگاه خود در معرض نابودی قارار مای گیرناد
( .)Han, 2012بهره برداری بیرویه از آب تالابها بارای
مصارف کشاورزی و آبزیپروری منجر به خشاک شادن
تالاااب و از یاابن رفااتن محاال آشاایانهسااازی و تغذیااه
پرنادگان مایشاود ( Bagherzadeh & Rouhani,

 .)2006علاااوهبااراین ،از بااین رفااتن تالااابهااا موجااب
خسارات اقتصادی خواهد شد .وقوع پدیدههاای گارد و
غبار در استان خوزستان به واساهه تخریاب تالابهاا در
ایران و کشورهای همجوار تشادید گشاته و پیامادهای
اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد (.)Rashidi, 2017
ازبین رفتن تالابها در اثر عوامل طبیعی و انسانی
متعددی صورت می گیرد .تالاب ها ممکن است براثر

خشکسالیهای طبیعی بهور موقتی خشک شده و
ازبین بروند ،ولی با پایان خشکسالی مجدد ًا احیا
میشوند .اما بسیاری از تالاب ها با دخالت انسان از بین
می روند .آبگیری بیش از اندازه سدها ،احداث جاده در
میان تالاب و برداشت بیرویه از ذخایر آبی می تواند به
نابودی تالابها منجر شود ( .)Rojas et al., 2019در
پژوهش های متعدد به ارزیابی عوامل موثر بر
تهدیدکننده تالابهای ایران و رتبهبندی آنها پرداخته
شده است Jafariazar .و همکاران در سال  0114به
ارزیابی و وزندهی عوامل تهدید تالاب بینالمللی مصب
رودهای گز و حرا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی
( )AHP1پرداختند .نتایج نشان داد که قاچاق سوخت،
حملونقلهای آبی و آلودگی نفتی در رتبههای اول تا
سوم تهدید قرار دارند .تجزیه و تحلیل عوامل
تهدیدکننده تالاب بینالمللی رودهای شور ،شیرین و
میناب در استان هرمزگان نشان داد چهار عامل شامل
آلودگی نفتی ،احداث سد در بالادست ،پدیده
خشکسالی و تغییرات اقلیم مهمترین عوامل
تهدیدکننده این تالاب محسوب می شوند ( Jafariazar

 .)et al., 2019بررسی عوامل مؤثر بر تخریب تالاب
امیرکلایه در استان گیلان نشان داد که بخشی نگری
سازمان های ذی نفع ،کمبود آگاهی از ارزش ها و
کارکردهای تالاب و عدم اصلاح و به روز رسانی قوانین
بازدارنده مهم ترین عوامل مؤثر در تخریت تالاب می
باشند (.)Abedi & Jensi, 2020
پایش تغییرات یک تالاب در طول زماان بارای ارزیاابی
عملکرد بومشناختی تالاب ضروری اسات .اماروزه بارای
بررسی تغییرات پوشش زمین و کاربری اراضی پیرامون
1-Analytic hierarchy process
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پایش تغییرات و رتبهبندی عوامل تهدیدکننده تالاب میانگران ،استان خوزستان...
اکوسیسااتم هااای طبیعاای از فناااوری ساانجش از دور

اراضی تالابهای بین المللی آلاگل ،آلماگال و آجیگال

استفاده میشود .تصاویر مااهوارهای باه تنهاایی یاا باه

نشان دهنده کاهش سهح آب تالاب و پوشاش گیااهی

صورت مکمل با بررسیهای میدانی ،می توانناد ابازاری

متراکم پیراماون آن شاده اسات ( Ghorbani et al.,

کارآمد برای پوشش تغییارات یاک اکوسیساتم دریاک

 Jahani-Shakib .)2012و همکاااران در سااال 0117

دوره مشااخص ،در مناااطق غیرقاباال دسااترس و باارای

به ارزیابی تغییارات اراضای در تالااب چغااخور در دوره

اجتناب از هزینههای زیاد باشند (.)Sun et al., 2016

زمانی ده ساله پرداخته و نشان دادند که ساهح اراضای

مااااهوارههاااای سااانجش از دور مانناااد ،Landsat

زراعی و شاهری (سااختوسااز شاده) پیراماون تالااب

 SPOT ،MODISو  ...امکان نقشهبارداری از پوشاش

افزایش یافته است .آشکارسازی روناد تغییارات اراضای

زمین و ارزیابی تغییر کاربری را اراضی فراهم می کنناد

تالاااب هااورالعظیم در دوره ده ساااله نشااان داد کااه باار

( .)Devi & Chib, 2019الگاوریتمهاای متعاددی در

وسعت کاربریهای مساکونی افازوده شاده و از ساهح

طبقه بندی مورد استفاده قرار می گیرد که در این بین

تالاب کاسته شاده اسات (.)Makrouni et al., 2016

الگوریتمهای یادگیری ماشینی ،1به دلیل دوام و توانایی

 Asghari Poudehو همکاااران در سااال  0115بااه

در طبقهبندی پوشش اراضی ،محبوبیات زیاادی دارناد.

پایش و پیش بینی تغییرات پوشاش و کااربری اراضای

ماشین بردار پشتیبانی ( )0SVMیکی از متاداولتارین

تالاب بین المللی شادگان پرداخت .نتایج نشان داد کاه

روشهای طبقهبندی مبتنی بر یادگیری ماشاینی اسات.

در فاصله سالهای  0111تا  ،0114وساعت آب تالااب

این الگوریتم تکنیاکهاای قدرتمناد و انعهاافپاذیری

به دلیل ورود پسااب صانایع مختلاف افازایش یافتاه و

زیادی دارد .به عنوان مثال در جایی کاه دسترسای باه

پوشش اراضی شورهزار و پوششگیااهی تالاابی کااهش

تصاویر با وضوح بالا پرهزیناه و دشاوار اسات یاا بارای

یافتهاند .هدف از این مهالعاه بررسای تغییارات تالااب

اجتناب از چالشهای مارتبط باا محایطهاای نااهمگن

میانگران و کاربریهای پیرامون آن در باازه زماانی 81

(نظیر تالاب) ،استفاده از ایان ناوع طبقاهبنادی مفیاد

ساله و شناسایی و رتبه بندی عوامل تهدیدکنناده ایان

است ( .)Whyte et al., 2018پیچیدگیها و تغییرات

تالاب می باشد .شناخت درست و دقیق روناد تغییارات

مکانی در اکوسیستمهای تالااب را مایتاوان باا تلفیاق

یک تالاب و عوامل تهدیدکننده آن مایتواناد زمیناه را

ساانجش از دور ،سیسااتمهای اطلاعااات جغرافیااایی و

برای جلوگیری و مقابله اصولی با این عوامل و نیز تهیاه

مدلسازی شبیهسازی کرد .طبقاه بنادی کاربریهاای

و اجرای دقیق طرحهای حفاظت از تالابها فراهم آورد.

اراضی در محدوده تالااب در پاژوهش هاای متعادد در

 .2مواد و روشها

سهح ملی و بین المللی برای پایش تغییارات اکوسایتم
های تالابی استفاده شده است .ارزیابی تغییرات کاربری

 .1-2منطقه مورد مطالعه
منهقه مورد مهالعه در این پژوهش تالاب میانگران

1 -Machine Learning algorithms
2 - Support vector machines

است که بهطور میانگین  0911هکتار وسعت دارد و در
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شرایط پرآبی وسعت آن به بیش از  8111هکتار

اراضی کشاورزی در حاشیه تالاب  8111هکتار است.

میرسد .این تالاب در دو کیلومتری شهر ایذه ،استان

طبق مشاهدات میدانی و پرسش از نظر مردم محلی،

خوزستان قرار دارد و موقعیت جغرافیایی آن  75درجه

تولید و برداشت علوفه در زمینهای تالاب و حاشیه آن،

و 79دقیقه طول شرقی و  81درجه و 79دقیقه عرض

معادل یک تن کاه در هر هکتار است .بخش قابل

شمالی می باشد (شکل .)1تالاب میانگران از نظر وسعت

توجهی از علوفه تولیدی به فروش میرسد و به استان-

چهارمین تالاب استان خوزستان است که بعد از تالاب

های سردسیر صادر میگردد .تعداد دامداران روستایی

شادگان ،هورالعظیم و بامدژ قرار دارد .حجم آب تالاب

اطراف تالاب 111 ،خانوار است که در مجموع حدود

متغیر بوده و ارتباط مستقیمی با بارش سالانه و میزان

 811تا  711راس گاو و  7تا  9هزار گوسفند نگهداری

تبخیر دارد ( .)Esmaeili et al., 2013پربارانترین ماه

میکنند و از گیاهان اطراف تالاب برای چرا و تغذیه دام

سال در این تالاب ،دی ماه و کم بارانترین آن از اواخر

استفاده میکنند .پرندگان آبزی و کنارآبزی ،مهمترین

خرداد تا اواسط مهرماه ،میانگین تبخیر ماهیانه

گونههای جانوری تالاب هستند که از تنوع زیادی

148میلیمتر ،حداقل رطوبت نسبی 09درصد است.

برخوردارند ( .)Behrouzi-Rad, 2017گونه هایی نظیر

هوای منهقه معمول ًا در فصل تابستان گرم و شرجی و

تنجه ،آنقوت ،ارد نو پهن ،ارد

سرسبز ،خوتکا،

در زمستانها سرد و گاهی ارتفاعات اطراف آن از برف

فلامینگو ،گاوچرانک ،لکلک سفید ،لکلک سیاه ،باکلان

پوشیده میشود .پوشش گیاهی غالب تالاب را گیاهانی

وحواصیل خاکستری ،گونه های فراوان در تالاب و ارد
سرسفید و غاز پیشانیسفیدکوچک از

مانند نی ،لوئی ،جگن و مرغ تشکیل میدهند .کشاورزی

مرمری ،ارد

و دامپروری مهمترین شیوه معیشت مردم منهقه است،

جمله پرندگان کمیاب و تهدید شده در این تالاب

بهوریکه که حدود  %51از مردم در روستاهای پیرامون

هستند .مهمترین کارکردهای زیست محیهی این تالاب،

تالاب به شغل دامداری و کشاورزی و مابقی در مشاغل

کنترل سیلابهای فصلی و حضور پرندگان مهاجر در

دیگر (مثل کارگری) مشغول به کار هستند .وسعت

فصل زمستان است (.)Sabzeghabaei et al., 2013

شکل -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان خوزستان

 .2-2تصاویر ماهواره ای و پردازش داده ها
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پایش تغییرات و رتبهبندی عوامل تهدیدکننده تالاب میانگران ،استان خوزستان...
در این پژوهش ،بررسی تغییرات تالاب میانگران در بازه

NDVI 0استفاده و مناطق بدون پوشش ،مناطق دارای

زمانی سی ساله با استفاده از تصاویر ماهوارهای

پوشش تنک و پراکنده و مناطق با پوشش متراکم

سنجندههای  ETM ،TMو OLIماهواره لندست انجام

متراکم جدا شد .این شاخص به عنوان پایدارترین

و نقشه کاربری اراضی در سال های مختلف استخراج و

شاخص پوشش گیاهی در مهالعات زیستمحیهی

تجزیه و تحلیل شد .تصاویر ماهوارهای مربوط به سال-

شناخته می شود که در بررسی روابط آب و هوا ،پوشش

های  0111 ،0111 ،1551و  0113بوده ،که تصاویر

گیاهی و توزیع گونهها به کار می رود ( Han et al.,

سال  0113متعلق به سنجنده لندست  ، 3تصاویر سال

.)2019

1551متعلق به سنجنده لندست  9وتصاویر سال 0119

برای طبقه بندی تصاویر ،ابتدا بازدید میدانی از منهقه

با استفاده از سنجنده لندست  4تهیه شده است .از

انجام گرفت و بر اساس مشاهدات میدانی ،پنج طبقه

میانه سه ماه فصل زمستان ،تصاویر مناسب انتخاب و به

کاربری اراضی شامل کاربری شهری ،کاربری کشاورزی،

منظور افزایش دقت ،علاوه بر تصاویر ماهوارهای ،از

تالاب ،رخنمون سنگی ،جنگلها و مراتع تشخیص داده

مشاهدات میدانی و نظرات محیطبانان منهقه استفاده

شد .در این پژوهش از طبقهبندی نظارت شده استفاده

شد .برای افزایش کیفیت و دقت نقشه های تولید شده،

شد که شامل دو مرحله است .مرحله اول شامل بازدید

از گوگل ارث انجین 1و بازدیدهای میدانی استفاده شد.

میدانی و انتخاب مناطق شناخته شده که معرف کل

برای پردازش وطبقهبندی تصاویر،تهیه نقشهها

منهقه مورد مهالعه میباشد .در مرحله دوم طبقه بندی

وآشکارسازی تغییرات تالاب از نرمافزارهای

تصاویر بر اساس مناطق معرف انجام گرفت .طبقهبندی
NDVI, 8NDWI,

 ArcGIS10.6و  Terrsetو  ENVIاستفاده شد.

بر اساس سه شاخص مهم،

تصاویر با وضوح و کیفیت بالا و با استفاده از گوگل ارث

 7NDBIصورت گرفت .این سه شاخص به ترتیب

انجین ،تهیه شد که نیازی به تصحیح هندسی نداشت و

اراضی شهری و ساخت و ساز شده ،پهنههای آبی و

یکی از مزیتهای آن محسوب میشود (Sánchez-

پوشش گیاهی را از هم جدا کرده و باعث کیفیت بهتر

 .)Ruiz et al., 2019مرز منهقه با فرمت اتوکد از

طبقه بندی میشوند .ابتدا در نرم افزار  ،ENVIترکیب

اداره کل محیطزیست خوزستان تهیه ،روی تصاویر قرار

باندها 9انجام شد .سپس تصاویر با بافر سه کیلومتری

گرفت و با استفاده از دستور برش (ماسک) در نرم افزار

برش داده و آماده طبقهبندی شدند .تهیه و تولید نقشه

 Arcgis10.6منهقه مورد مهالعه برای طبقه بندی

پوشش زمین ،از روش پیکسل مبنا و با استفاده از

تعیین شد .با توجه به تاثیر مناطق پیرامونی بر تالاب،

الگوریتم  SVMانجام شد.

یک بافر سه کیلومتری در اطراف مرز تالاب زده شد

 .3-2ارزیابی صحت طبقهبندی

(شکل  .)1برای طبقه بندی پوشش گیاهی از شاخص

1- Google Earth Engine

2- Normalized difference Vegetation index
3- Normalized difference water index
4- Normalized Difference Build Index
5- Layer stack
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به منظور تعیین صحت نقشههای تولید شده از کاربری

مقایسهها مجدداً انجام گیرد .برای انجام محاسبات از

اراضی سالهای 0111 ،1551،0111و  0113از

نرم افزار  Expert Choiceاستفاده شد.

ماتریس خها استفاده شد که متداولترین روشهای بیان

 .3نتایج

دقت طبقهبندی است  .ماتریس خها رابهه بین
دادههای مرجع (حقیقت زمینی) و نتایج یک طبقه

 .1-3تغییرات کاربری و پوشش اراضی تالاب

بندی خودکار را به صورت رده به رده مقایسه میکند.

پس از انجام طبقهبندی با الگوریتم  SVMدر محیط

در یک ماتریس خها پارامترهای صحت کلی ،دقت

نرم افزار  ،ENVI 5.3نقشههای کاربری اراضی ،بر

تولیدکننده ،دقت کاربر و ضریب کاپا 1محاسبه میشود.

اساس پنج کاربری ،کاربری شهری ،کاربری کشاورزی،

این پارامترها ،معمولترین پارامترهای برآورد دقت

تالاب ،رخنمون سنگی و جنگلها و مراتع ،برای سال-

محسوب میشوند .در نتیجه با نمونههای برداشت شده

های  0111 ،0111 ،1551و  0113با روش پیکسل

از بازدیدهای میدانی و  Google Earthماتریس خها و

مبنا به دست آمد (شکل  ،0الف-د) صحت کلی

پارامترهای ذکر شده ،محاسبه شدند .بعد از ارزیابی

نقشههای تولید شده  50درصد و ضریب کاپا بیش از

صحت ،با استفاده از نرمافزار  Terrsetبه بررسی

 1/51بدست آمد .تغییر وسعت کاربری های مورد

تغییرات نقشهها با استفاده از مدلسازتغییرسرزمین

بررسی برای سالهای  0111 ،0111 ،1551و

پرداخته شد.

0113محاسبه شد (جدول.)1

 .4-2شناسایی و رتبهبندی عوامل تهدیدکننده

وسعت آب تالاب از  8915هکتار در سال  1551به
 181هکتار در سال  0113کاهش یافته است .بیشترین

تالاب میانگران

افزایش پوشش زمین مربوط به کاربری کشاورزی بوده

عوامل تهدیدکننده تالاب از طریق بررسیهای میدانی،

است که از  4199هکتار در سال  1551به 5770

نظر محیطبانها و کارشناسهای منهقه ،منابع و

هکتار در سال  0113رسیده است .اراضی جنگلی نیز

گزارشهای موجود شناسایی شد .سپس عوامل

روند کاهشی را نشان می دهند و از 0191هکتار در

شناسایی شده به صورت ماتریس زوجی تنظیم و توسط

سال  1551به  1171هکتار در سال  0113کاهش

 01نفر از افراد متخصص و کارشناس محیطزیست

یافته است .وسعت اراضی شهری از  937هکتار در

وزندهی شد و نرخ سازگای  CR0محاسبه شد ( Saaty,

سال 1551به  1151در سال ( 0113یعنی  71درصد)

 .)1977اگر نرخ سازگاری کمتر از  1/11باشد ،میتوان

افزایش یافته و وسعت رخنمون سنگی در منهقه از

سازگاری مقایسهها را پذیرفت در غیر این صورت باید

 0485هکتار در سال  1551به  8154هکتار در سال
 0113افزایش داشته است (جدول  .)1سه کاربری
شهری ،اراضی کشاورزی و رخنمون سنگی افزایش و

1- Kapa
2- Consistency Ratio

کاربری تالاب و اراضی جنگلی کاهش داشته است.
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تغییرات سهح تالاب نشان می دهد که در این بازه

است .رخنمون سنگی با  593هکتار افزایش و اراضی

زمانی 31 ،درصد آب تالاب کاهش یافته است .تغییرات

جنگلی با  519هکتار کاهش مواجه شده است .توزیع

آب هم کاهش  0583هکتاری را نشان داده است .با

مکانی تغییرات به وجود آمده در طی سالهای  1551تا

توجه به نقشه تغییرات تولید شده ،اراضی شهری به

 0113نشان داد که اراضی کشاورزی از سال 1551

میزان  114هکتار افزایش داشته است .اراضی کشاورزی

تا 0113افزایش و وسعت آب تالاب کاهش محسوس

در این بازه زمانی به میزان  0034هکتار افزایش داشته

داشته است (شکل .)8

شکل -2نقشه طبقهبندی کاربری اراضی تالاب میانگران در سال های(1991الف)( 2111 ،ب)( 2111 ،ج) و ( 2112د).
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جدول  -1تغییر سطح کاربریهای تالاب میانگران از سال  1991تا 2112
وسعت (هکتار)
نوع کاربری

وضعیت

1551

0111

0111

0113

اختلاف وسعت (هکتار)

اراضی شهری

937

1195

1151

1151

افزایش

+114

اراضی کشاورزی

4199

3811

5180

5770

افزایش

+0034

تالاب

8915

0113

1883

181

کاهش

-0583

رخنمون سنگی

0485

0309

8195

8154

افزایش

+593

اراضی جنگلی

0191

0177

1830

1171

کاهش

-519

شکل  -3توزیع مکانی تغییرات کاربری اراضی تالاب میانگران از سال  1991تا 2112
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پایش تغییرات و رتبهبندی عوامل تهدیدکننده تالاب میانگران ،استان خوزستان...
روستایی است که به تالاب وارد میشود .فاضلاب شهری

 .3-2رتبهبندی عومل تهدیدکننده تالاب

از طریق کانالهای بزرگ به تالاب تخلیه میشود و

به طور کلی براساس مهالعات میدانی وگزارش های

همچنین پسماند و زباله را به همراه خود به تالاب وارد

موجود ،عوامل تهدید کننده تالاب شامل هفت عامل

میکند ( )0منابع آلاینده غیر نقههای مانند فعالیتهای

انسانی و دو عامل طبیعی شناسایی شد (جدول .)0این

کشاورزی که تاثیرات زیادی برکم شدن حجم آب تالاب

عوامل به صورت ماتریس جفتی و با استفاده ازتحلیل

داشتهاند .براساس گزارش مردم محلی و اطلاعات اداره

سلسله مراتبی رتبهبندی شدند .عدم وجود قضاوتهای

حفاظت محیط زیست خوزستان ،تلف شدن حیوانات

نادرست بیانگر برقراری شرط سازگاری مابین مقایسه

اهلی به علت استفاده از علوفه آلوده در حاشیه تالاب و

های زوجی بوده و ضریب ناسازگاری برابر  1/17نشان

همچنین مرگ و میر پرندگان آبزی و کنار آبزی اتفاق

دهنده سهح منهقی پایداری در فرایند تحلیل سلسله

می افتد که نشان دهنده آلودگی زیستمحیهی تالاب

مراتبی است .بر اساس نتایج حاصل بیشترین وزن

میانگران است .از دیگر دلایل تهدیدکننده میتوان به

محاسبه شده مربوط به سه عامل تهدیدکننده شامل

شکار بی رویه در فصل زمستان ،حفر چاههای غیرمجاز

ورود فاضلاب ( ،)1/89فعالیت های کشاورزی مجاور

برای آبیاری کشاورزی و آتش سوزی که باعث نابودی

تالاب ( )1/11و خشکسالی ( )1/19بود .در حوضه آبخیز

پوشش گیاهی تالاب شده را میتوان نام برد (جدول .)1

تالاب میانگران دو منبع مهم آلاینده وجود دارد)1( .
منابع آلاینده نقههای که شامل فاضلابهای شهری و

جدول  -2عوامل تهدیدکننده تالاب میانگران و وزن هر عامل
عامل تهدیدکننده

نوع

وزن عامل

خشکسالی

طبیعی

1/19

ریزگرد

طبیعی

1/17

ورود فاضلاب

انسانی

1/89

فعالیتهای کشاورزی

انسانی

1/11

زهکشی تالاب

انسانی

1/11

حفر چاه

انسانی

1/13

صید آبزیان

انسانی

1/11

آتش سوزی

انسانی

1/18

چرای دام

انسانی

1/18

.4بحث ونتیجهگیری
تغییرات کاربری و پوشش زمین یکی از مهمترین عوامل
تهدیدکننده تالابها در مقیاس جهانی است .تغییر
الگوی کاربری اراضی ،فواید اقتصادی– اجتماعی زیادی

دارد ،اما با تغییر شرایط هیدرولوژی ،کاهش منابع آبی و
کیفیت آن آثار مخرب زیادی بر محیط زیست تالاب بر
جای میگذارد ( .)Mirzaei, 2017به منظور پایش و
ارزیابی پیامدهای بومشناختی ناشی از مداخلات انسانی،
کمّی کردن تغییرات کاربری و پوشش اراضی ضروری
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است .در این پژوهش کاربری و پوشش اراضی تالاب

نشان داد که توسعه زمینهای کشاورزی و همچنین

میانگران در سالهای  0111 ،0111 ،1551و  0113با

توسعه تصفیه خانههای فاضلاب در اطراف تالاب ،منجر

استفاده از تصاویر ماهوارهای تهیه و تغییراتی که در آن

به ورد گونههای غیر بومی و مهاجم به تالاب شده و

رخ داده در بازه زمانی مورد مهالعه آشکارسازی شد.

باعث تلف شدن بسیاری ازپرندگان مهاجر شد ( Ansari

آشکارسازی تغییرات در این پژوهش نشان داد که

 .)& Golabi, 2019طبق آمار و گزارشهای اداره کل

مساحت تالاب در حدود  %31کاهش و اراضی کشاورزی

محیط زیست استان خوزستان ،فراوانی و تنوع پرندگان

و اراضی شهری از سال  1551تا  0113در حدود %71

وابسته به تالاب کاهش یافته است .به عنوان مثال ،ورود

افزایش داشته است .در این بازه  81ساله ،زمینهای

فاضلاب شهری و کشاورزی تاثیر زیادی بر مرگ و میر

اطراف تالاب به کشاورزی تبدیل شدهاند که این امر

پرندگان و آبزیان تالاب داشته است به گونهای که از

باعث شده از وسعت تالاب به شدت کاسته شود .از سال

سال  0119گونههایی نظیر کشیمها در تالاب دیده

 0111تا  0113به دلیل کمبود نزولات جوی در استان

نشده است (.)Behrouzi-Rad, 2017

خوزستان استفاده ازآب تالاب برای کشاورزی دو چندان

علاوه بر تغییر کاربری تالاب ،تخریب در زیستگاههای

شده است .خشکسالیهای چند سال اخیر و حفر چاه-

جنگلی پیرامون تالاب هم اتفاق افتاده است .مساحت

های غیر مجاز نیز مزید بر علت بوده است .طبق

جنگل از  0191هکتار در سال  1551به  1171هکتار

مشاهدات میدانی ،بیشترین تعداد حفر چاه در غرب

در سال  0113رسیده است .در زیستگاههای پیرامون

تالاب اتفاق افتاده است که با برداشت بی رویه از سفره-

تالاب گونههای درختی مانند بلوط ،زبان گنجشک و

های زیر زمینی به کاهش سهح تالاب منجر شده است.

بادام وحشی وجود دارد که حدود  %83کاهش داشته

مناطق مسکونی و اراضی شهری در اطراف تالاب در این

است .در پژوهشی که روی تالاب رودخانهای در چین

بازه زمانی روند صعودی داشته ،به طوری که از 937

صورت گرفت نیز نشان داد که گسترش زمینهای

هکتار در سال  1551به  1151هکتار در سال 0113

کشاورزی و اراضی شهری ،باعث کاهش چشمگیر

رسیده است .افزایش اراضی شهری به دلیل افزایش

زیستگاههای طبیعی پیرامون تالاب مانند جنگلها و

جمعیت ،نیاز به اسکان ،ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی

مراتع شده است (.)Da et al., 2019

در منهقه بوده است .علاوه براین ،فقدان مدیریت در

رتبهبندی عوامل تهدیدکننده تالاب میانگران نیز نشان

مصرف آب و کمبود آگاهی در مورد تالاب و کارکردهای

داد ورود فاضلاب شهری از عمده ترین دلایل تخریب

بومشناختی آن به تخریب و کاهش وسعت تالاب کمک

تالاب از دیدگاه کارشناسی است (جدول .)0ورود

کرده است .مهالعات نشان داده است که کاهش وسعت

فاضلاب به تالاب باعث غنیشدن آب از مواد مغذی

تالاب روی حیاتوحش منهقه ،بویژه پرندگان مهاجر

مانند نیتروژن و فسفر شده که باعث شکوفایی جلبکی،

زمستانگذران ،تاثیر زیادی دارد .به عنوان مثال،

ممانعت از رسیدن اکسیژن کافی به عمق آب تالاب و در

آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی در تالاب میقان

نتیجه باعث نابودی آبزیان آن می شود .عوامل طبیعی
صفحه 50

پایش تغییرات و رتبهبندی عوامل تهدیدکننده تالاب میانگران ،استان خوزستان...
مانند خشکسالی روی تالاب تاثیر گذار بوده است اما

دام در اطراف تالاب میانگران نیز زیستگاهای طبیعای را

درصد فعالیتهای انسانی اطراف تالاب ،که زیستگاه را

تخریب میکند .به طورکلی ،تاثیر طولانی مادت عوامال

کاهش و به کاربریهای دیگر تبدیل کرده است ،بیشتر

طبیعی و فعالیتهای انسانی در تالاب منجر باه کااهش

بوده است .علیرغم اینکه خشکسالی تهدیدی جدی

وسعت تالاب ،تغییرات ساختاری و تخریب عملکردهاای

محسوب

بومشناختی آن شده است .اگر تالاب میانگران در شرایط

میشود ولی خشکسالی به تنهایی عامل کاهش وسعت

مهلوب باشد خدماتی مانند تفرج و گردشاگری ،تاامین

تالاب نیست و بایستی عوامل دیگری مانند تغییرات

آب ،کشاورزی ،تاامین علوفاه دام ،زیساتگاه گوناههاای

کاربری و پوشش اراضی تالاب کنترل و مدیریت شود .از

بومی و مهاجر ،کنترل سیلاب و غیره را فراهم می کناد.

ورود فاضلاب تصفیهنشده به تالاب جلوگیری شود ،مرز و

هاار کاادام از ایاان کارکردهااا و خاادمات دارای ارزشاای

حریم تالاب به رسمیت شناخته شود و از پیشروی

هستند .ارزشگذاری و تعیین قیمات کالاهاا و خادمات

زمینهای کشاورزی در مناطق تالابی خودداری شود.

زیستمحیهی به دلیل ماهیت خدمات و تنوع گساترده

مهالعات مشابه نشان داده اند که فعالیتهای انسانی

آنهااا دشااوار اساات .بساایاری از کارکردهااا و خاادمات

بیشترین تاثیر را در تخریب تالابها داشتند به عنوان

اکوسیستمها در بازارهای تجاری داد و ستد نمایشاوند،

مثال ارزیابیهای تالابهای شرق کلکته نشان داد که

در نتیجه قیمت این خدمات ناامعلوم مایماناد .کااهش

مهمترین عامل تخریب این تالابها ،افزایش جمعیت و

وسعت و کیفیت آب تالاب میانگران بر خدمات تفرجای،

تغییر کاربری تالاب بر اثر فعالیتهای انسانی بوده است

کشاورزی و حفظ اکوسیستم تالاب تاثیر زیاادی داشاته

) .(Ghosh & Das 2019و از وسعت تالابها به دلیل

اساات .بااه عنااوان مثااال ورود آلایناادههااای شااهری و

تراکم جمعیت و افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن به

کشاورزی و صنعتی از کیفیت تالاب کاسته و کشااورزی،

شدت کاسته شده است (.)Sun et al., 2016

تولید علوفه و خدمات گردشاگری در منهقاه را کااهش

آتش سوزی از دیگر عوامل تهدیدکننده تالاب میاانگران

داده اساات .ارزشااگذاری اقتصااادی کیفیاات آب تالاااب

است که معمولاً در فصل تابستان اتفاق می افتاد .آتاش

میانگران نشان داد که برای تصفیه آب و بهباود کیفیات

سوزی عمدی نیز در تالاب ،با هدف تصارف زماینهاای

آب تالاب برای مصارف گردشگری و حفاظ اکوسیساتم،

تالاب ،صورت می گیرد که باعث از بینرفاتن نیزارهاای

به ازای هر متر مکعاب  1150ریاال هزیناه نیااز اسات

اطراف تالاب می شود .برخی از گوناه هاای پرنادگان در

( .)Riahinia, 2009بنابراین برنامهریزی اصاولی بارای

نیزارها لانهسازی و جوجهآوری مای کنناد و باا از باین

کنترل و کاهش عوامل تهدیدکننده تالاب و جلوگیری از

رفتن ایان زیساتگاهها ،جمعیات آنهاا کااهش مییاباد

کاااهش وسااعت تالاااب ،بااه حفااظ و تااداوم ارزشااها و

( .)Rashidi, 2017شااایوههاااای صااایادی و شاااکار

کارکردهااای زیسااتی ،اقتصااادی و اجتماااعی تالاااب در

غیرقانونی پرندگان توسط مردم محلی و چرای بی رویاه

منهقه کمک میکند.

برای

یک

اکوسیستم

آبی
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