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 مطالعـۀ ( آب کیفیـت  شاخص و دور از سنجش از استفاده با طییمح زیست راتییتغ یبررس
   )شادگان یالمللنیب تاالب: موردي

  2يمحمد ملک بهرام ،1کار زرع آزاده ،*1یبلوچ یمیرح الیل
 

 تهران دانشگاه زیست، محیط دانشکده زیست، محیط مدیریت و ریزيبرنامه ارشد کارشناسی آموختهدانش .1
  تهران دانشگاه زیست، محیط دانشکده اریاستاد. 2
  
  
  

 
  مشخصات مقاله

 
  :پیشینه مقاله

  1390آذر  29  :دریافت
  1391مرداد  10 : پذیرش

 1392فروردین  25 : دسترسی اینترنتی

 
 :هاي کلیديواژه
  شادگان تاالب

  دور از سنجش
 شباهت حداکثر تمیالگور

  WRASTIC شاخص

  چکیده
 

. است گذشته دهه دو یط شادگان المللینیب تاالب راتییتغ سهیمقا و یبررس قیتحق نیا انجام از هدف
 ریتصاو از استفاده با آن مرتبط مختلف هايپدیده و شادگان المللینیب تاالب تغییرات روند منظور نیبد

 روش کمـک  بـه  ENVI®4.8 افـزار نرم محیط در هاآن پردازش و یمطالعات محدوده از لندست ماهواره
. گردیـد  یبررس) 2011-1990( ساله 20 زمانی دورة یک طی شباهت تمیالگور و شده نظارت بنديطبقه

ـ ارز شـاخص  کمک به تاالب به يورود آب تیفیک تاالب، در داده رخ تغییرات علت تعیین يبرا  یابی
ـ  مـورد  تـاالب  زیآبر حوزه اسیمق در ،)WRASTIC( آب منابع یآلودگ يرپذیبیآس و سکیر  یبررس

 کـاهش  و هـا سال نیا یط در شادگان تاالب مساحت يدرصد 6 کاهش ق،یتحق نیا جینتا. گرفت قرار
ـ م بـه  تاالب) يال و گل و ریبا یاراض( یخاک و یآب هايبخش مساحت  مربـع  لـومتر یک 61/1796 زانی

 پوشـش . دهـد مـی  ننشا را%) 9( 7/1796 زانیم به تاالب یاهیگ پوشش مساحت افزایش و%) 71/25(
 از و ییگرا هیتغذ دهیپد شیافزا آب، یآلودگ از نشان که بوده شیافزا به رو سرعت به تاالب در یاهیگ
 تـأثیر  دهنـده  نشان WRASTIC شاخص محاسبه جهینت. دارد یالملل نیب تاالب نیا زودهنگام رفتن نیب

ـ  به توجه با. باشدیم تاالب آب یآلودگ جادیا در شادگان تاالب زیآبر حوزه اجزاء زیاد  تحـوالت  ریس
 را شـادگان  تاالب یکپارچگی و تیموجود تواندیم یکنون طیشرا روند ادامه شادگان تاالب ندیناخوشا

 .نماید مواجه يرناپذی جبران خطر با
 
 

 
 

*مکاتبات مسئولالکترونیکی  پست : Leila.rahimi64@yahoo.com 
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  مقدمه
 به توربزارها و مانداب تاالبي، علفزار نواحي شامل هاتاالب 

 يا ساكن آب داراي موقت، يا دائمي مصنوعي، يا طبيعي صورت
 در كه دريايي مناطق و همچنين شور و شورلب شيرين، جاري،
ها بنا بر تاالب ).9( شوند، ميدارند عمق متر 6 از كمتر جزر

وحش هر هاي حياتمهمترين زيستگاهها، جزء برخي از ويژگي
ترين بازدهترين و پرو از غني )7( شوندكشور محسوب مي

  ). 6( روندشمار ميهاي جهان بهاكوسيستم
ها مانند تغييرات ها امروزه با طيف وسيعي از استرستاالب

تغييرات و  هاي آلودهدر رژيم هيدرولوژيكي، ورود رواناب
اند كه سازي مواجهشدن بوسيله جادهتكه فيزيكي مانند تكه

). 14( اندباعث تغييرات غير قابل جبراني در تاالب شده
 به منجر كه يندي استآرف اراضي كاربري تغييرات روند ارزيابي
  زيست و محيط انسان تعامل ة نحو از صحيحي درك ايجاد
 و بخصوص زيستي حساس مناطق مورد در مسئله اين .شودمي

 روند پايش). 15( است برخوردار بيشتري اهميت از هاتاالب

 مديريت در تواندمي آنها پيراموني و اراضي هاتاالب تغييرات

ريزي برنامه). 19(باشد  راهگشا هاي ارزشمنداكوسيستم اين
ها در ها به پايش تغييرات آنبراي حفاظت و توسعه تاالب

و  پايش تغييرات ناشي از طبيعت. طول زمان نيازمند است
سنجش از دور در مديريت  فنوناي انسان به وسيله هفعاليت
سنجش از دور يك ابزار فن  ).14( پذير استها امكانتاالب

ضروري و با ارزش در ارزيابي تغييرات به دليل پوشش مكرر 
درك روند تغيير و شناخت . )18(باشد و تكراري كره زمين مي
تواند وضعيت ها ميها به ويژه تاالبسير تحوالت اكوسيستم

 اراضي كاربري پوشش و پايش. )19(بيني كند آينده آنها را پيش

 با هاتاالب شده وحفاظت مناطق در سرزمين سيماي پويايي و
 طبيعت، فرايندهاي بر تأثيرشان آنها، چگونگي درك هدف

 مدت بسيار طوالني در آنها از حفاظت براي و احيا و بازسازي

اكولوژيكي  شرايط و منابع در تغييرات روند ارزيابي. است مهم
 كمك نياز مورد تصميمات اتخاذ در را مديران مناطقي، چنين
صورت  زمينه اين در مختلفي تحقيقات). 21و  13( كنندمي

سنجش از  فنبا استفاده از  )16( لي و همكاران .است گرفته
به پايش تغييرات  Spotو  LandSatاي دور و تصاوير ماهواره

در اين تحقيق تغييرات . پوشش گياهي تاالبي در چين پرداختند

هاي زماني بازهدر جوامع مانگرو در مصب رود دانشويي را 
 كلمس. اي بررسي كردندمشخص با استفاده سه تصوير ماهواره

مختلف سنجش از دور در مطالعات  فنونبه مقايسه ) 14(
دهد كه نتايج اين تحقيق نشان مي. ها پرداختمربوط به تاالب
هاي سنجش از دور كه هاي جديد و سيستمظهور ماهواره

   توانند ظرفيت براي مي ،ي هستنديداراي رزولوشن باال
برداري از مناطق باالدست و پوشش گياهي مناطق تصوير

هاي امكان مطالعه سايت كه طوريهساحلي را افزايش دهند ب
هاي حال تغيير هستند و يا لكهبحراني كه به سرعت در 

  .كنندها را فراهم ميباالدست تاالب
به بررسي تغييرات زيست محيطي  )3(رفيعي و همكاران 

در استان فارس با استفاده از تصاوير چند  عقاتاالب نيريز و
 علت مقدار و يافتن منظور به. پرداختند TMزمانه سنجده 

 1998 هايسال فاصلة در تاالب اين در پيوسته وقوع به تغييرات

 TMتصاوير  پردازش در دور از سنجش هايروش از 2009 تا
 بندي تصاوير، ازدر طبقه. نمودنداستفاده   LandSatماهواره

 استفاده احتمال حداكثر الگوريتم و شدهنظارت بنديطبقه روش

 تصاوير بنديطبقه كلي دقت دهندةنتايج حاصل نشان .نمودند

صد و در 67/91 ميزان به ترتيببه 2009 و 1998 هايسال در
به منظور  )4(زبردست و جعفري  .است بوده درصد 36/92

ارزيابي روند تغييرات تاالب انزلي و ارائه راه حل مديريتي از 
 ابتدا منظور اين براي. سنجش از دور استفاده نمودند فن

 و تهيه نظر زماني مورد هايدوره به مربوط ايماهواره تصاوير
 بين سپس .گرفت صورت تاالب اين از سازينقشه و شد تفسير

 مقايسه نظر مورد هايدوره از آمده دست به كمي اطالعات

 زماني دوره در اين انزلي تاالب تغييرات روند و گرفت صورت

 انزلي تاالب كه دهدمي نشان تحقيق اين هاييافته .شد استخراج

 هايتغييرات پديده و شده تخريب دچار ساله، ده دوره طي

 آبگير بخش مساحت و گياهي پوشش نوع مانند آن با مرتبط

   .است گراييتغذيه افزايش سمت به تاالب
 ها در درازاينكه شناسايي روند تغييرات تاالب به با توجه

هاي زماني با مدت و كوتاه مدت نياز به تجزيه و تحليل سري
از انجام اين تحقيق استفاده از فنون سنجش از دور دارد، هدف 

المللي شادگان طي دو دهه بررسي و مقايسه تغييرات تاالب بين
اي بدين منظور ابتدا با استفاده از تصاوير ماهواره. گذشته است
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و  ENVI®4.8افزار محدوده مطالعاتي و پردازش آنها در نرم
ArcGIS®9.3 مرتبط مختلف هايپديده و تاالب روند تغييرات 

 سپس .گرديدساله بررسي  20 زماني يك دورة طي در آن با

بيني عوامل مؤثر در ايجاد اين تغيير و تحوالت و پيششناسائي 
مورد بررسي قرار وضعيت محيط زيستي تاالب در آينده 

تاالب  پذيري آلودگي منابع آبارزيابي ريسك و آسيب. گرفت
   ).11و  8(صورت گرفت  WRASTICشاخص با 

  
  روش تحقيق

  مورد مطالعه ةمنطق
اليه بخـش پـايين دسـت    شادگان در منتهيالمللي بينتاالب 

شـمالي و   31° 00´تا 30 ° 50´رودخانه جراحي در مختصات 
ايـن تـاالب   . طول شرقي واقع شده است 49° 20´تا  °48 20´

ر دلتاي شيب دشت خوزستان و ددر اراضي بسيار مسطح و كم
تـاالب رابطـي بـين     در واقـع ايـن  . رودخانه جراحي قرار دارد

 فـارس در جنـوب اسـت   لـيج رودخانه جراحي در شـمال و خ 
: تاالب آب شـيرين  تاالب شادگان شامل سه بخش؛ ).1 شكل(

آب شيرين رودخانه كه در قسمت باالي تاالب قرار داشته و از 
اين قسمت از تاالب ناحيه آب شـيرين  . شودجراحي تغذيه مي

پهنـه جـزر و   . متراكم اسـت ناميده شده و داراي پوشش گياهي 
ـ    : مدي و ر ثير جـز أكه در جنوب تاالب قـرار داشـته و تحـت ت

در ايـن   )خـور (چند رشته آبراه . مدهاي خليج فارس قرار دارد

: طقه ساحلي و يا بخش آب شور تـاالب من. قسمت وجود دارد
اي از دريا كه عمق فارس تا نقطهخطوط ساحلي خليج كه شامل

 .رسدمتر مي 6 آب آن در شرايط جزر به

  
  پوشش گياهي تاالب

پوشش گياهي تاالب شادگان از گياهان هيگروفيت و 
مزوفيت دائمي و فصلي و پوشش گياهي اراضي حواشي آن به 

هاي زراعي از اجتماعات گياهان ها و زمينجز نخلستان
چهار گونه اصلي تاالب جگن با . هالوفيت تشكيل شده است

اين گونه گياهي كه در  ،)Cyperus longus( نام محلي چوالن
رشد ) هاي شيرينآب(ي و مركزي و غربي شمالهاي قسمت

لوئي با نام محلي  ،پوشاندسطح تاالب را مي% 70حدود و دارد 
هاي شمالي و در متساين گونه در ق ،)Typha minima( بردي

رشد داشته و ) هاي شيرينآب(هاي موجود در تاالب كنار جاده
ني با نام محلي پوشاند، سطح تاالب را مي %15- 20حدود 

اين گونه بيشتر در حاشيه  ،).Phragmites sp( قصب يا گصب
% 5حدود  ديده شده و) هاي شيرينآب(ماهشهر  - جاده آبادان 

اين گونه در  ،).Salsola sp( علف شوركند، تاالب را اشغال مي
بعد رشد داشته و ) هاي شور و لب شورآب(نقاط شرقي تاالب 

   تاالب را % 10ه و حدود گن قرار گرفتاز جامعه گياهي ج
  .پوشاندمي

  

  
   آبريز جراحي و تاالب شادگان حوزهموقعيت جغرافيايي . 1شكل
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  هاي مورد استفادهداده
مطالعاتي، از  ةبه منظور بررسي روند تغييرات محدود

و  TM هاي، سنجندهLandSatماهواره زمين مرجع تصاوير 
ETM+ با شماره  2011و  2003 ،2000 ،1990هاي طي سال
سنجنده مربوط به . استفاده شد 39و شماره رديف  165گذر 

با هفت باند طيفي و تفكيك زميني  TM 5 و 4 ماهواره لندست
با  +ETM ،7متر و سنجنده لندست 120، 6متر و براي باند  30
  .استمتر  60تا  15باند طيفي با تفكيك  8

  
  روش تحقيق

تغييرات  يتا تهيه نقشه نهاييند آناليز تصاوير آفر 2شكل 
در اين فرآيند ابتدا . دهدرا نشان ميپوشش اراضي / كاربري

بندي تصاوير و اي پردازش شده، پس از طبقهماهوارهتصاوير 
سنجي به اعتبار ءسازي تغييرات به كمك ماتريس خطاآشكار
از روش حداقل هيستوگرام، تصحيح . شدها پرداخته نقشه

هاي در اين روش، هيستوگرام). 1(تصاوير انجام شد  اتمسفري
مقادير پيكسلي مربوط به تمام باندها، براي كل تصوير كه به 
طور معمول شامل بعضي نواحي با انعكاس پايين است، 

ها مقاديري خيلي نزديك در اين نواحي پيكسل. گرديدمحاسبه 
 .خواهند داشتقرار به صفر در باندهاي مادون قرمز نزديك 
دهاي مرئي و هاي بانكمترين مقادير پيكسلي در هيستوگرام

مادون قرمز نزديك به عنوان تقريب اول مسير تابشي در اين 
باندها در اتمسفر است كه اين كمترين مقادير از تصاوير 

  . )22( گرديدمربوطه كم 
  
  پوشش اراضي / بندي كاربريطبقه

اي پس از انجام تصحيحات الزم و برش تصاوير ماهواره
هاي تعيين كاربريطبق مرز محدوده مطالعاتي، به منظور 

. بندي قرار گرفتندتصاوير مورد طبقه  موجود در اطراف منطقه،
هاي با ارزيابي و بررسي خصوصيات انعكاس طيفي طول موج
. گرددمختلف امكان تفكيك طبقات مختلف كاربري ميسر مي

تعيين : شودبندي تصاوير طي اين مراحل انجام ميفرآيند طبقه
ها را داريم، ين كه قصد توصيف آنهاي پوشش زمتعداد كالس

بندي شده بر اساس خواص هاي طبقهگذاري پيكسلبرچسب
كه در مجموع يك قاعده  گيريها با استفاده از فرآيند تصميمآن

  جهت  از روش الگوريتم حداكثر احتمال. بندي استطبقه
  ).19(استفاده گرديد  1بندي تصاوير طبق رابطة طبقه
  

  
 ايبررسي تغييرات با استفاده از تصاوير ماهوارهفرآيند . 2شكل

  
]1[  

i i jcÎw,if p(w/c)f p(w /c) for all j¹i  
                                                       

 ωبه طبقه  χ احتمال شباهت پيكسل چنانچه در اين رابطه؛ 
ωبيشتر از احتمال شباهت آن به طبقه  باشد، آن پيكسل جزو   

بندي قرار خواهد گرفت و براي ساير مورد طبقه ωكالس 
به منظور . )20(نيز به همين صورت خواهد بود  هاپيكسل

بندي شده تصاوير طبقههاي بندي، از دادهافزايش دقت طبقه
هاي ميداني، بررسينشده، منطقه مطالعاتي به روش نظارت

هاي توپوگرافي و مدل ارتفاعي رقومي منطقه استفاده نقشه
  .گرديد
  

  بنديدقت طبقه
بندي كه ممكن است ناشي از و دقت طبقه ءميزان خطا

بايد باشد، بندي ها پس از طبقهگذاري اشتباه پيكسلبرچسب
ضريب كاپا به  ،بنديارائه دقت طبقه به منظور .تعيين شود
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كه اطالعات مربوط رود به كار ميگيري مالك اندازهعنوان 
نحوه سنجش صحت . شوددر آن خالصه مي خطابه ماتريس 

اي، اغلب از طريق هاي تهيه شده از تصاوير ماهوارهنقشه
 ضريب كاپا از). 10(گيرد تشكيل ماتريس خطا صورت مي

   .گرديدمحاسبه  2 ةرابط

= ضريب كاپا
 

 

r
r

ii i+ +ii=1
i=1

r2
i+ +ii=1

N X - X ×X

N - X ×X

 


       ]2[         

                                              
تعداد  Xii، ها در ماتريستعداد رديف rكه در رابطه 

به ترتيب معرف  X+Iو   +i  ،Xiو ستون  iمشاهدات در رديف 
ام ماتريس خطا هستند؛ و   iستونام و مجموع  iمجموع سطر 

N  مقدار در صورتي كه . تعداد عناصر ماتريس آشفتگي است
دهنده اين است كه بين خروجي روش كاپا صفر باشد نشان

هاي مرجع هيچ سازگاري وجود ندارد و در بندي و دادهطبقه
دهنده اين است كه ، نشانصورتي كه مقدار آن يك باشد
هاي مرجع وجود بندي و دادهسازگاري كامل بين نتيجه طبقه

 ماتريس از استفاده با تغييرات آشكارسازي .)23و  1( دارد

ترين ترين و دقيقانجام شده است كه رايج طبقات تغييرات
در اين روش ). 12( سازي تغييرات استروش براي آشكار

مساحت و درصد طبقات از كل در هر سال مورد بررسي و 
  . تعيين گرديدها در طي زمان همچنين ميزان تغييرات آن

 

  WRASTICشاخص بررسي كيفيت آب تاالب با 
 يچگونگ درك جهينت تاالب، ستمياكوس ليتحل و هيتجز
به منظور . )17( باشديم نيسرزم يمايس در هاتاالب عملكرد

تحليل نتايج و با توجه به اينكه كيفيت آب مهمترين پارامتر در 
استفاده با . شودحفظ شرايط محيط زيستي تاالب محسوب مي

پتانسيل حوزه آبريز رودخانه جراحي  WRASTICاز شاخص 
در ايجاد %) 90(كننده آب تاالب به عنوان مهمترين تأمين

 آلودگي آب براي اين محيط هيدرولوژيكي مورد بررسي قرار
  . گرديدمحاسبه  3 اين شاخص بر اساس رابطة. ه استگرفت

 

]3[  WRASTIC index = WRWW  RR RW +ARAW + SR SW + TRTW + IRIW+ CRCW 
 

نرخ مربوط به هر  Rوزن و انديس  Wانديس ؛در اين رابطه
بزرگتر بودن اين شاخص . باشدكدام از پارامترهاي مدل مي

دهنده قابليت بيشتر منطقه مورد مطالعه در ايجاد آلودگي و نشان
 جدول. باالي منطقه نسبت به آلودگي استپذيري ميزان آسيب

 2 ها و جدولهاي اين شاخص و نحوة تعيين امتياز آنپارامتر 1
  . دهدميزان شاخص براي هر طبقه ريسك را نشان مي

  
  و بحث نتايج

براي حوزه آبريز   WRASTICنتايج محاسبه اندازه شاخص
با توجه به . آورده شده است 3رودخانه جراحي در جدول 

، WRASTICاز شاخص ) 72عدد (ميزان ريسك بدست آمده 
حوزه آبريز تاالب شادگان در ايجاد آلودگي آب تاالب تأثير 

در واقع رژيم تامين آب تاالب طي چند دهه . زيادي دارد
آبياري در مقياس هاي توسعه گذشته و به خاطر اجراي طرح

بزرگ در باالدست حوزه رودخانه، در معرض تغييرات عمده 
اين . در كميت، كيفيت و تغييرات فصلي قرار داشته است

هاي توسعه نه تنها آب زيادي را از سيستم رودخانه طرح
هاي زيادي را هم كه آبكنند، بلكه زهبرداشت و مصرف مي

ون تاالب شادگان وارد هاي مختلف هستند، به درحاوي آالينده
  . كنندمي

بندي تصاوير به كمك نتايج حاصل از صحت سنجي طبقه
     دهد كه مقدار ضريب كاپا برايماتريس خطاء نشان مي

، 7368/0به ترتيب برابر  2011و  2003، 2000، 1990هاي سال
 4و  3هاي شكل. باشدمي 7954/0و  8169/0، 7613/0

هاي مورد مطالعه ند آن را در سالتغييرات مساحت تاالب و رو
بررسي ميزان تغييرات مساحت تاالب شادگان . دهندنشان مي
 6مبين كاهش  2011و  2003،  2000، 1990هاي طي سال

مساحت . ها استدرصدي مساحت تاالب در طي اين سال
كمترين  2000بيشترين مقدار و در سال  1990تاالب در سال 

وع پديده خشكسالي شديد در اين مقدار بوده كه به دليل وق
  . باشدسال مي
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  )WRASTIC  )11شاخصهر پارامتر در  و وزن اندازههاي مؤثر، پارامتر .1جدول

  وزن  نرخ  محدوده  پارامتر

  
  تخليه فاضالب

)Wastewater discharge(  

  5  فاضالب كامالً مشهود و تصفيه خاصي تعبيه شده استتأثيرات 

3  
  4  مشهود است حوزهتأثير فاضالب در 

  3  ايستگاه گندزدايي 50وجود بيش از 
  2  ايستگاه گندزدايي 50وجود كمتر از 

  1  هيچ تخليه فاضالبي وجود ندارد

  
  اثرات كاربري اراضي با مقاصد تفريحي

)Recreational Land Use Impacts(  

  5  هاي موتوري در آب مجاز استفعاليت

2  
  4  هيچ فعاليت موتوري در آب مجاز نيست

  3  وجود دارد حوزهدسترسي محلي به وسيله نقليه در 
  2  دسترسي به وسيله نقليه وجود ندارد
  1  هيچگونه فعاليت تفرجي وجود ندارد

  
  اثرات كاربري  اراضي كشاورزي

)Agricultural Land Use Impacts(  

  5  موجود است حوزهفعاليت كشاورزي يا بيشتر در  5

2  
  4  وجود دارد حوزهفعاليت كشاورزي در  4
  3  وجود دارد حوزهفعاليت كشاورزي در   3
  2  وجود دارد حوزهفعاليت كشاورزي در  2
  1  وجود دارد حوزهفعاليت كشاورزي در  1

  
  آبخيز حوزهمساحت 

)Size of watershed(  

  5  كيلومتر مربع 50/1942بيش از 

  
1  

  4  كيلومتر مربع 50/1942-50/388
  3  كيلومتر مربع 50/388-40/155
  2  كيلومتر مربع 40/155-85/38

  1  كيلومتر مربع 85/38كمتر از 

  
  مسيرهاي حمل و نقلي

)Transportation Avenues(  

  5  حوزهآهن يا مسير بين استاني در وجود راه

1  
  4  مورد مطالعه حوزهوجود بزرگراه در 

  3  حوزهوجود شاهراه يا هر نوع آسفالت در 
  2  حوزهكاره و كامل نشده در هاي نيمهوجود راه

  1  وجود ندارد حوزههيچ نقل و انتقالي در 

  
  اثرات كاربري اراضي صنعتي

)Industrial Land Use Impacts(  

  8  وسيع يا اثر خيلي سنگين بر محيط اطراف داردصنايع تخليه خيلي 

4  
  6  صنايع تخليه وسيع  يا اثر سنگين بر محيط اطراف دارند

  4  صنايع تخليه متوسط يا تأثيرات متوسط و ميانه بر محيط دارند
  2  صنايع تخليه اندك يا اثرات اندك بر محيط دارند

  1  هيچ صنعتي در محيط وجود ندارد

  تراكم پوشش گياهي سطح زمينميزان 
(Amount of Vegetative Ground Cover )  

5-0%  5  

1  
9-6%  4  
34-20%  3  
50-35%  2  

50%  1  
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  )WRASTIC )11ريسك بر اساس اندازه شاخص  طبقات .2جدول 
  اندازه شاخص   ريسك طبقه

   10-40  )پذيري كم، آلودگي كمآسيب(پايين 
   40-70  )متوسط، آلودگي متوسطپذيري آسيب(متوسط 

  70 -90  )پذيري باال، آلودگي باالآسيب(باال 
   90 -100  )پذيري خيلي باال، آلودگي خيلي باالآسيب(خيلي باال 

  
  

  آبريز رودخانه جراحي حوزهبراي   WRASTICمحاسبه اندازه شاخص .3جدول
  مورد مطالعه حوزهنرخ تعيين شده براي   فاكتور مورد بررسي

  )W(تخليه فاضالب 
 .ايتخليه فاضالب شهري و روستايي بدون تصفيه به درون شبكه رودخانه -

  .)4( ايهاي صنعتي به درون شبكه رودخانهها و  فاضالبتخليه پساب -

  )R(اثرات كاربري اراضي با مقاصد تفريحي 
هاي وردهآها و همچنين صادرات نفت و فرهاي بندر ماهشهر پهلوگيري كشتيدر پايانه

  .)4( گيردها و مواد صنعتي انجام ميپتروشيمي و واردات كاني

  )A(اثرات كاربري  اراضي كشاورزي 
 ).سد مخزني جره، سد مخزني مارون(هاي توسعه آبياري طرح -

  .)4( هاي توسعه نيشكرطرح -
  ).4(كيلومتر مربع 23726 ت حوزه آبريزمساح -  )S(آبخيز  حوزهمساحت 

  )T(نقلي مسيرهاي حمل و 
 .واحدهاي صنعتي مهم چندين بزرگراههاي صادرات و واردات و به دليل وجود پايانه -

  ).4( جاده عمومي و راه اهن در منطقه وجود دارد

  )I(اثرات كاربري اراضي صنعتي 
 )سوزاندن ضايعات نفتي و گازي(بر روي ميادين نفتي استقرار دارد  حوزهكل  -

 . حوزههاي سيمان در شمال تخليه پساب كارخانه -
  .ايورود كليه صنايع صنعتي به درون شبكه رودخانه -

  )C(ميزان تراكم پوشش گياهي سطح زمين 

      %20 ،پوشش جنگلي( 900-1500ارتفاع ؛ پوشش گياهي يكساله :900ارتفاع زير  -
  ).%10 ،پوشش مرتعي

  .)3() %20( پوشش مرتعي؛ )% 40 ،پوشش جنگلي( 1500- 2000 ارتفاع -
  ).%25( پوشش مرتعي؛ )%35، پوشش جنگلي( 2000- 2500 ارتفاع -

 =WI  مورد مطالعه حوزهبراي  WRASTICشاخص  72 =1×3  +4×6  +1×5  +1×5  +2×5 +2×5  +3×5  

  
نشان داده شده، كاهش وسعت  3همانطور كه در شكل 

يعني تاالب آب شيرين  تاالبويژه در ناحيه شمالي تاالب به
هاي طبيعي مانند دليل آن را هم پديده توانبوده كه مي

هاي هاي انساني به دليل وجود راهخشكسالي و هم فعاليت
دسترسي در اين محدوده و افزايش دسترسي انسان به تاالب 

      ايماهواره تصاوير رقومي‐بصري تفسير نتايج. دانست
 به مربوط بررسي مورد هاي زمانيدوره بندي شده درطبقه

 بخش شامل تاالب مربوط به هايپديده وسعت تغييرات بررسي

. باشدالي و پوشش گياهي مي و گل آبگير، اراضي باير و
ها و مقدار تغييرات آنها به منظور مساحت اين پديده

هاي مورد بررسي محاسبه آشكارسازي اين تغييرات طي سال
 6 و 4هاي مقايسه روند تغييرات در شكلو ) 4جدول (گرديد 

  .آورده شده است
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  1990-2011  هايطي سالشادگان تغييرات در وسعت تاالب  .3شكل

  

  
  گذشته مساحت تاالب شادگان طي دو دههمقايسه تغييرات در .4شكل

  
  مورد مطالعههاي سالفاصله در ها و مقدار تغييرات آن تاالب هاي طبقاتمساحت. 4جدول
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  1990-2011هاي سالفاصله  در هاي مورد بررسي در وسعت پديده تاالب تغييرات ةمقايس .5شكل

  
هاي آبي بر طبق نتايج حاصل از اين تحقيق مساحت بخش

 61/1796 تاالب به ميزان) اراضي باير و گل و الي(و خاكي 
رو به كاهش و مساحت پوشش گياهي  %)71/25( كيلومتر مربع

پديده . رو به افزايش است%) 9( 76/1796 تاالب به ميزان
پوشش گياهي در تاالب به سرعت رو به افزايش بوده كه نشان 

-طي نمونه. گرايي استو افزايش پديده تغذيه از آلودگي آب

 75هاي الهاي انجام شده در فصول مختلف سال طي سبرداري
توسط محققين مختلف همواره پارامترهاي فيزيكي و  89تا 

و شوري روند ) هدايت الكتريكي( ECشيميايي آب از جمله 
از . كه مبين آلودگي آب تاالب است) 5(رو به افزايشي داشته 

تواند باال رفتن نيترات مي ECرويه اثرات نامطلوب افزايش بي
گرايي سبب فرآيند تغذيه و فسفات در آب باشد كه در نتبجه

افزايش رو به رشد اين پديده در ناحيه شمالي تاالب . گرددمي
      هاي نيشكر در هاي طرحآبنه تنها ناشي از ورود زه

و شوري زياد   ECباشد كه باعث افزايشغربي تاالب ميشمال
شده و ماهيت اكوسيستم بخش شيرين تاالب را تغيير داده و 
مقدمات خشكاندن تاالب را فراهم كرده است، بلكه به دليل 

روستايي  -ها متر مكعب فاضالب صنعتي، شهري ورود ميليون
   و كشاورزي تصفيه نشده از طريق رودخانه جراحي و 

 ).2(باشد ز تاالب ميهاي مالح و بحره در اين قسمت اآبراهه

تنها به منظور حراست از پرندگان آبزي شادگان حفاظت تاالب 
بلكه اهميت  ،حمايت از جمعيتهاي نادر و كمياب آن نبوده و

 -سيستم آبي از لحاظ فوايد قابل توجه اقتصادياكواين 
به عنوان اكوسيستمي منحصر  محيط زيستياجتماعي و اثرات 

هاي مهمترين استرس. نمايدچندان ميرا صد  ارزش آن به فرد،
وارده بر محيط زيست تاالب شادگان كه باعث بروز اثرات 

توان هاي تاالب شادگان شده است را مينامطلوب در ويژگي
تغيير در تعادل رژيم آب تاالب، آلودگي آب تاالب از طريق 

ها، تغييرات فيزيكي ناشي از و پساب هاورود انواع فاضالب
رويه از برداري بييير كاربري اراضي تاالبي، بهرهتصرف و تغ

هاي مديريتي توليدات بيولوژيكي تاالب و ضعف و كاستي
   ).2(دانست 

دهد كه تجزيه و تحليل تصاوير نتايج تحقيق نشان مي
طور مؤثري تواند بهاي به كمك فنون سنجش از دور ميماهواره
هاي تغييرات مساحت و پوشش گياهي تاالب را در بازهروند 

بندي نتايج حاصل از تفسير و طبقه. زماني به خوبي نشان دهد
دهنده هاي مورد بررسي نشاناي طي سالتصاوير ماهواره

كاهش وسعت تاالب شادگان بويژه در ناحيه شمالي تاالب 
هم توان دليل آن را كه مي. باشديعني تاالب آب شيرين مي

 هاي هاي طبيعي مانند وقوع خشكسالي و دورهوقوع پديده
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هاي انساني مانند آبي و همچنين اثرات نامطلوب فعاليتكم
هاي دسترسي در افزايش دسترسي انسان به تاالب از طريق راه

اين ناحيه و همچنين تصرف اراضي تاالبي توسط روستاييان و 
هاي اين يافته. تتبديل كردن آنها به اراضي كشاورزي دانس

دهد كه پديده پوشش گياهي در تحقيق همچنين نشان مي
تاالب به سرعت رو به افزايش بوده كه نشان از آلودگي آب، 

گرايي و از بين رفتن زود هنگام اين تاالب افزايش پديده تغذيه
   در حال حاضر افزايش رشد قابل توجه و . المللي داردبين
گياهي مانند ني و غالب شدن اين  هايمعمول برخي گونهغير
هاي گياهي آب شيرين و تغيير وضعيت ها بر ساير گونهگونه

    آبي تاالب به شرايط پوشش گياهي ني و غني شدن 
  . هايي از آب شيرين، لب شور شده استقسمت

  

  
   2011) د(و  2003) ج(، 2000سال ) ب(، 1990سال ) الف(؛ المللي شادگانتاالب بينپوشش / كاربري اراضينقشه  .6شكل
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با توجه به سير تحوالت ناخوشايد تاالب شادگان، ادامه 
تواند موجوديت و يكپارچگي تاالب روند شرايط كنوني مي

مديريت . ناپذيري مواجه كندشادگان را با خطر جبران
اكوسيستمي تاالب با تدوين يك برنامه مديريتي به منظور حفظ 
و احياي ساختار و عملكردهاي اين اكوسيستم با پايداري 

ها با توجه به اينكه تاالب. تواند راهگشا باشدطوالني مدت، مي
با فعل و انفعاالت و فرآيندهاي باالدست و پايين دست خود 

هستند، تاالب شادگان بايد در چارچوب حوزه آبريز  در ارتباط
كه فعاليتهاي حوزه بر تاالب اثر تاالب مديريت شود، چرا

 هايمحدوديت و امكانات به بررسي توجه با. خواهند داشت

 مديريتي برنامه براي اهداف كلي از برخي مطالعه، مورد منطقه

بررسي و  شادگان؛ تأمين آب كافي براي تاالب، از طريق تاالب
سازي مديريت يكپارچه تعيين حداقل نياز آبي تاالب، پياده

تضمين كيفيت آب تاالب؛ از طريق . منابع آب حوزه آبريز
تدوين استانداردهاي مناسب براي كيفيت آب تاالب شادگان، 

 از ايجاد شبكه و انجام پايش كيفيت آب تاالب، جلوگيري

جلوگيري از تصرف و تاالب و  آب به هاآلودگي انواع ورود
گذاري محدوده تغيير كاربري، از طريق تعيين حريم و عالمت

 تاالب، حفظ و نگهداري مناطق مناسب براي برخي از 
ها بر هاي انساني همراه با به حداقل رساندن اثرات آناستفاده
  .بوم تاالبزيست
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ABSTRACT  
 
The goal of this paper is reviewing and comparing of Shadegan international wetland 
changes during last two decades. To achieve this goal, the trend of changes in Shadegan 
international wetland and the relative consequences were examined by supervised 
classification of LandSat satellite images. For this purpose, maximum likelihood 
algorithm, in ENVI®4.8 software was utilized during 20 years period (1990-2011). 
WRASTIC index, one of the existing methods for evaluating risk and vulnerability of 
the surface water, was used for finding inflow water quality to the wetland. Results of 
this study show six percent decrease in area of Shadegan wetland during these years, 
about 1796.61 Km2 (25.71%) declination in water and soil areas, and by 1796.76 (9%) 
increase in the total area of vegetation cover. Growing vegetation cover denotes water 
pollution, eutrophication, and early devastation of this international wetland. A result of 
calculation WRASTIC index showed that wetland basin components have the great 
impact on pollution of inflow water to wetland. Continuing of this trend, make 
irreparable effects on this existence and integrity of this wetland. 
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