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 چکیده

  ران یا  در  پرندگان  ویژه به  و  یجانور   ،یاهیگ  یهاگونه  تنوع  بودن  دارا  لحاظ  از  تیاهم  دارای  یهاتاالب  جمله   از  قشالق  قره  تاالب

  تاالب  نیا  یآب  محدوده  مساحت  کاهش  باعث  منطقه  نیا  در  یاراض  یکاربر  رییتغ  و  یکشاورز   توسعه  ریاخ  سال  چند  در.  باشدیم

  سازگان بوم  نیا یآت  تیوضع بینیپیش  و گذشته هایسال در راتییتغ نیا یکمّ یبررس ضرورتدلیل پژوهش حاضر به.  است  شده

  ر ی تصاو  از  پژوهش  نیا  در.  ها انجام شدفرد و با هدف تشخیص لزوم یا عدم لزوم اتخاذ تصمیم در کنترل تغییر کاربری منحصربه 

بندی تصاویر  داده، استفاده شد. بدین منظور، ابتدا طبقهاتکا در بررسی روند تغییرات روی عنوان یک ابزار قابل به 8 لندست ماهواره

 جنگل تصادفی  وی ماشین بردار پشتیبان  هامدل   به کمک  yr  15  و   12  دوره  دو  دادن  پوشش  یبرا  ختلفاخذشده در سه سال م

  در یکشاورز و یاهیگ پوشش نیهمچن و یآب مناطق زار،شوره  ر،یبا یاراض  های شاملدر ادامه با توجه به وجود کاربری  .شدانجام 

  ک ی  در  یکشاورز  بخش  هیروی ب  توسعه  از  یحاک  آمدهدست به   جینتا.  شد  پرداخته  ها، به بررسی تغییرات آن قشالققره   تاالب  محدوده

  سطح  ریگچشم  کاهش  و  گذاشته تاالب  یآب  محدوده  بر ی منف  تأثیر  ،ی کاربر رییتغ نیا  که  بود  2015  تا  2001  سال  از  yr  15  دوره

عنوان  توان به را می  تاالب   محدوده  درکه لزوم مدیریت بخش کشاورزی و جلوگیری از توسعه آتی آن    است  داشته  یدر پ  را  تاالب  یآب

 ترین نتیجه مطالعه حاضر ذکر نمود. مهم 

 ی اراض  یکاربری؛  کشاورز   توسعه  ی؛اماهواره   ریتصاو  ؛قشالق قره  تاالب  ؛سازگان بوم   :یدیکل یهاواژه 
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 مقدمه -1
  یمهم  نقش   ، یعیطب  هایسازگانبوم  ترینمهم  عنوانبه  ها تاالب

  پرندگان  جمله  از  یجانور  و   یاه یگ  ی هاگونه  از  یاریبس  یبقا  در

 ی بشر  یهاتیفعال  و  میاقل  راتییتغ.  کنندیم  فایا  هاآن  ساکن

 رات ییتغ  و  آب  یحجم  افت  به  منجر  جهان  سراسر  یهاتاالب  در

گ  کاهش   یراستا  در  یاراض  یکاربر   شدهها  آن  یاه یپوشش 

  یکاربر  و  یاهیپوشش گ  راتییتغ.  (Guo et al. 2017)  است

 ز ین  یعیطب  منظر  و  میاقل  رییتغ  یرو  بر  میمستق   طوربه   یاراض

  رات ییتغ  به  توجه  با   نیبنابرا(.   (Dale 1997گذارد  یم  تأثیر

  توانیم  یکنون  روند  ادامه  با  هاتاالب  نیهمچن  و   هاسازگانبوم

 Zebardast and)  داشت  هاآن  نده یآ  از  یبهتر  ینیبشیپ 

Jafari 2011)سنجش  ر، یاخ  دهه  5  طول  در  1ازدور . 

  یهانهیزم  در  ش یپا  یبرا  گرانپژوهش  از  یاریبسمورداستفاده  

 ی اراض  یکاربر  رییتغ  و  بردارینقشه   جمله  از  هاتاالب  مختلف

 Wang et al. 2004; Yuan et al. 2005)  استشده  واقع

and Giri et al. 2011) .کاربرد یاماهواره ر یتصاو از استفاده  

 محاسبه   نیهمچن  و  منطقه  اطالعات  افتیدر  یبرا  یاریبس

  ی هامکان  است  ممکن  رایز  .دارد  ها یکاربر  وسعت  راتییتغ

قابل   درباره  مناسب  اطالعات  ای  نباشند   یدسترسموردمطالعه 

 . (Gallego 2004) نباشد موجود منطقه

Mozaffari and Narengifar (2014)  ریتصاو  از  استفاده   با  

  دوره  کی  در  مهارلو  اچهیدر  مساحت  محاسبه  و  یاماهواره

  مساحت  کاهش   بر  یاریبس  تأثیر  بارش  که  دادند  نشان  سالهده

  Shemshaki and Karami (2018).  است  داشته  منطقه  نیا

  قره  تاالب  در  موجود  آب  با   ینیرزمیز  ی هاآب   میمستق  ارتباط

 را   گذشته  هایسال   یط  ینیرزمیز  یهاآب   راتییتغ  و  قشالق 

  یهاچاه  و   داریپا   یهازوتوپ یا  زانیم  سنجش  روش  دو  با

بهقراردادند  ی ابیارز  مورد  یامشاهده مهم.  نتیجه عنوان  ترین 

  ی آب  سال   در تاالب  نیا  آب  از  % 20  حدود  نیتأمبه    این تحقیق

 Zebardast.  اشاره شد   ینیرزمیز  آباز منابع    1395-1394

and Jafari (2011)  ساله  ده  دوره  ی ط  یانزل  تاالب  دادند  نشان

  بوده مواجه یی گراهیتغذ و  یکاربر   شیافزا و  مساحت  کاهش  با 

 ن یهمچن  . دادند   هشدار  را  ی کنون  روند   ادامه  خطر  و  است

  ا یدن  نقاط   ریسا  در  خصوص،  ن یا  در  ی مشابه  یهاپژوهش
 

1Remote Sensing 

2Uchhali 

  با  Ali Baig et al. (2017)  مثال،   یبرا.  استشده  انجام

  ی هاتاالب  به   مربوط  لندست  یاماهواره  ر یتصاو  یبررس

  تا   2006  سال  از  که   افتندیدر  4ندوس یا  و   3ی نور  ،2یاوچهال

 .Akumu et al  .است  افتهیکاهش  ها تاالب  آب  سطح  2016

  االت یا در  5یتنس  یداخل یها تاالب ی بندطبقه  ضمن (2018)

 و  8  لندست  یاماهواره  یها عکس  ش یپا  و  کایامر  متحده

ArcGIS منطقه   نیا یهاتاالب درصد  10 حدود  که  افتندیدر 

(  دما  راتییتغ)  یمیاقل  راتییتغ  از  ی ناش  یهابیآس  معرض  در

( یشهرساز  و  یکشاورز  توسعه)  ی انسان  یهاتیفعال  و

  ی بررس  به  Phethi and Gumbo (2019)اند.  قرارگرفته 

  با   یجنوب  یقایآفر  در  یتاالب  یرو  بر  یکاربر  یاراض  راتییتغ

نتیجه تحقیق حاکی از .  پرداختند  یاماهواره  ر یتصاو  از  استفاده

  و   ن یتریاصل  2004تا    1978از    yr  26  دوره   کی  در   که آن بود  

 بوده  زراعت  و  یکشاورز  توسعه  تاالب،  بیتخر  عامل  ترینمهم

 .است

 ی کشاورز  توسعه  آثار  که  است  نیا  نشانگر  گذشته  یهاپژوهش

 لذا .  است  نگرفته  قرار  یموردبررس  تنهاییبه  قشالق قره  تاالب  در

 در  دادهی رو  یاراض  یکاربر  راتییتغ  تأثیر  حاضر  پژوهش  در

 از   منظور  نیبد.  گرفت  قرارموردمطالعه    قشالق  قره  تاالب

ماشین    روش  به  هاآن   لیتحل  و  8  لندست  یاماهواره  ریتصاو

 . شد استفادهبردار پشتیبان و جنگل تصادفی 

 ها مواد و روش -2
 موردمطالعه منطقه - 1- 2

  22"  تا   37°  50'  50"ییایجغراف  تیموقع  در  قشالق قره  تاالب

 45°  59'  10"  تا   45°  43'  33"  و   ی شمال  عرض  °37  20'

  جانیآذربا   یهااستان  نیب  و  رانیاشمال غرب    در  یشرق  طول

 حوضه   در   هیاروم  اچهیدر  شرق   جنوب  در   ، یغرب  و شرقی  

  با   قشالق قره  تاالب.  دارد  قرار  ملکان  و  بناب  یهاشهرستان 

 سطح   از  m1290  تا  1270  ارتفاع  در  و  ha56650  مساحت

 رودنهیزر  و  یچامردق   ،یچایصوف  مهم  یهارودخانه  نیب  ایدر

 از   رانیا  مهم  یهاتاالب  جمله  از  قشالق قره  تاالب.  دارد  قرار

 یآبز  پرنده   گونه  20  از  شیب  با  پرندگان  و  انیماه  تنوع  لحاظ

 .HassanZade et al))  باشدمی  یماه   گونه  8  به  کینزد  و

3Nurri Lagoon 
4Indus delta 
5Tennesse 
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  و  یاراض  لیتبد   و  بیتخر  معرض   در   منطقه  نیا.  2004

 توسعه  از  ی ناش  ی هاب یآس  جمله  از  ی ادیز  های د یتهد  نیهمچن

  تاالب  بستر  بودن  بیشهم  لی دل  به.  باشد یم  یکشاورز  نامتوازن

 ارتباط   هیاروم  اچهیدر  با  تاالب  نیا  ه،یاروم  اچهیدر  بستر  و

  کهیهنگام  که  ی معن  نیبد  دارد؛  یکیدرولوژی ه-یکیدرولیه

  یآب  تداخل  تاالب  نیا  با  باشد  باال  هیاروم  اچهیدر  در  آب  سطح

 .دارد

 در این مطالعه   شدهاستفاده مشخصات تصاویر    -1جدول  

Table 1 Details of Images used in this article 
Preprocessing Datum Date acquired Path Row Sensor 
L1T WGS84 5/30/2015 168 34 LAN 8 OLI 
L1T WGS85 5/17/2001 168 34 TM 
L1T WGS86 5/30/1989 168 34 TM 

 مورداستفاده های  داده  - 2- 2

تواننـد اطالعـاتی در چنـد بعـد، چنـد  ای مـیتصاویر مـاهواره

طیف   چنـد  و  لندست    ارائهمقیـاس  زمین    8کنند.  تصاویر 

حرارتی   گرحسدهند، این ماهواره دارای  عملیاتی را ارائه می

باشد. در این تحقیق برای مطالعه در دو سطح می  قرمزمادون

ها و  قشالق از دادهب قرهی تاالاراضو ارزیابی تغییرات کاربری  

مربوط به    است. تصاویر اخذشده   شدهاستفادهای  تصاویر ماهواره

Landsat8    همراه دو تصویر لندست  به  2015در سالTM   در

باشند. برای انجام پژوهش، ابتدا  می  2001و    1989  هایسال

طبقه سپس  تصاویر  و  شدند  تحلیل  موردبررسبندی  و  ی 

و یک    2001تا    1989از سال    yr  12  تغییرات در یک دوره 

سال    yr  15  دوره گرفتند.    2015تا    2001از  تصاویر  قرار 

وضوح متوسط   شدهاستفاده با  مطالعه  این  تصاویر    1در  شامل 

(  1شرح مندرج در جدول )به  4OLIو    2TM، 3ETMلندست  

 باشد. می

 روش پژوهش   - 3- 2

و  اراضی  موجود  وضع  بررسی  اصلی  هدف  دو  تحقق  برای 

طبقه  برای  داده  ماهوارهاستخراج  تصاویر  منطقه بندی  از  ای، 

موردنظر بازدید و مشاهدات میدانی انجام گرفت. با استفاده از 

GPS   گارمین نقاط منطقه موردنظر برداشته شد و همچنین

نمونه موردمطالعه  محدوده   یتمام   در داده،  آموزشی    هایهای 

داده  استخراج  از  پس  گرفت.  قرار  با  موردبررسی  تصاویر  ها 

طبقه   NDVI5مشخصه   مرحله  مرحله شدند بندی  وارد  در   .

بردار    بندی از سه نوع الگوریتم بیشترین احتمال، ماشینطبقه 

 
1 Medium-Resolution 
2Thematic Mapper 
3Enhanced Thematic Mapper 

تصادفی   جنگل  روش  و  از شد  استفادهپشتیبان  پس   .

سهطبقه  این  با  موردنظر  تصاویر  از  یک  هر  روش،    بندی 

را  طبقه  دقت  بیشترین  که  بهداشتبندی  تصویر  ،  عنوان 

شده و وارد مرحله آنالیز و تحلیل تغییرات بندی انتخابطبقه 

جهت  دیگرد دوره   رات، ییتغ  صیتشخ.  سال    yr  12  یک  از 

در    2015تا    2001از سال    yr  15  دورهو یک    2001تا    1989

ارائه فلوچارت کلی مطالعه،  از  نظر گرفته شد. در ادامه، پس 

طبقهروش استفادههای  سپس    دیگرد  یبررسشده،  بندی  و 

طبقه ارزیابی  نتایج  به  نهایت  در  و  شده  آورده  تصاویر،  بندی 

داده در حاشیه و حریم بستر تاالب کمیت و کیفیت تغییرات رخ 

 .شد پرداخته

 ها و بحث یافته  -3
  هایکاربر   قبلی  تیوضع  - 1-3

به   مربوط  تاالب  و حاشیه  بستر  اراضی  کاربری  نقشه  بررسی 

و وضعیت تراز آبی دریچه ارومیه نشان داد که در    1989سال  

این سال، تراز سطح آب دریاچه ارومیه در وضعیت مناسب و  

آورد   قرار داشت و  بلندمدت  تراز متوسط  از  بیشتر  ترازی  در 

بی بود و لذا  های منتهی به تاالب نیز در وضعیت مناسرودخانه

تبع شرایط مناسب هیدرولوژیکی منطقه پیکره آبی تاالب نیز به

نقشه   بررسی  داشت.  قرار  مناسبی  شرایط  در  موردمطالعه، 

حاکی از   2001کاربری اراضی بستر و حاشیه تاالب در سال  

کاهش محسوس در سطح آبی تاالب و همچنین افزایش سطح  

در  شوره  گیاهی  پوشش  سطح  افزایش  و  تاالب  زار  حاشیه 

بخشمی سال،  این  در  و  باشد.  تاالب  آبی  پیکره  از  هایی 

4Operational Land Imager 
5Normalized Difference Vegetation Index 
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. این وضعیت  بودند  شدهزار تبدیلهمچنین اراضی بایر به شوره 

. بررسی بودمراتب به شرایط بدتری رسیده  به   2015در سال  

کاربری سال  وضعیت  در  تاالب  حاشیه  و  بستر  اراضی  های 

الب به حداقل میزان نشان داد که سطح پیکره آبی تا  2015

. در این  داشت  قرارو تاالب در شرایط بحرانی    بود  دهیرس  خود

زار بیشترین افزایش را داشته و سطوح تحت  سال، سطح شوره

افزایش نیز  گیاهی  پوشش  و  بهکشاورزی  بود؛  که نحوییافته 

که الزمه آن    بودند   بخشی از اراضی بایر تحت کشت قرارگرفته 

استفاده از منابع آب سطحی یا منابع آب زیرزمینی برای تأمین  

 . است بودهنیاز آبی این سطح  

 
 2015تا سال    2001نقشه تغییرات کاربری اراضی بستر و حاشیه تاالب از سال    -1شکل  

Fig. 1 Land use changes map of the bed and margin of the GhareGheshlagh wetland, 2001-2015 
  ها یکاربر  راتییتغ  - 2-3

تا   1989  هایـسالداده در هر دو بازه زمانی بین  تغییرات روی

موردبررسی   2015تا   2001 هایسالو بازه زمانی بین    2001

ت ه  .قرار گرـف ه، تغییرات رویـب ایداده بین  طور نموـن   ســـالـه

ا    2001 ـــکلدر    2015ـت ــدهداده  شینـما  (1)  شـ ــت.   شـ اسـ

داده  ی موردمـطالـعه، رویترین تغییری ـکه در هر دو دورهبیش

ــوره ــطح پیکره آبی تاالب و تبدیل آن به ش زار  بود، کاهش س

اول، عالوه بر تبدیل سطح پیکره آبی   دوره yr  12  بود. در طی

ــوره ه شـ ــورهزار، بخشـب ه شـ ایر نیز ـب ــی ـب از اراضـ ایی  زار  ـه

های  دوره دوم، بخش yr 15  طی کهیدرحال؛  بودند  شدهتبدیل

توجهی از اراضی بایر به اراضی کشاورزی و پوشش گیاهی  قابل

اند. اراـضی کـشاورزی و پوـشش گیاهی در  تغییر کاربری داـشته

تقریـبا  دارای   2001ـتا    1989مـحدوده موردنظر در طول دوره  

افزایش   2001اما بعد از ســـال   اند؛بودهمســـاحت یکســـانی  

مســاحت اراضــی   کهیطورهب؛ اســت  دادهیروگیری  چشــم

 haبه  2001در سال  ha 4865کشاورزی و پوشش گیاهی از  

ده    2015در ســـال    10754 ـــی درسـ . این تغییرات در  بودـن

ــطح پیکره آبی، متـفاوت بوده و نـتایج ـحاکی از  ــوص سـ خصـ

طح پیکره   ت. ـس طح پیکره آبی تاالب اـس تمر در ـس کاهش مـس

ــاـحت   ــال    ha  25714آبی ـتاالب ـبا مسـ  haه  بـ  1989در سـ

اهش    2001در ســــال    19087 د  بود  داکردهـیپ ـک این روـن  .

تاب بیش ی در دوره دوم ـش ال  کاهـش  2001تری گرفته و از ـس

 2001در سـال   ha 19087مناطق آبی با مسـاحت   2015تا  

 .  بود  افتهیکاهش 2015در سال   ha 48به 

تر از  بیش  2015تا    2001کاهش مناطق آبی در سال    آهنگ

  2001تا    1989دو برابر نرخ کاهش سطح پیکره آبی از سال  

تری در خصوص حفاظت و کنترل پیکره آبی  که تأمل بیش   بود

گیر  کند. به این معنی که با افزایش چشمتاالب را گوشزد می

طح  در س  2001قشالق از سال  کشاورزی در محدوده تاالب قره

روی بسیاری  کاهش  تاالب،  این  در  آبی  با  پیکره  است.  داده 

های در دو دوره موردمطالعه مشاهده  مقایسه وضعیت کاربری

روی  تغییرات  اول،  دوره  طی  در  که  اراضی شد  در  داده 

کشاورزی، محسوس نبوده و افزایش چندانی نداشته است؛ اما  
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 ه، سطح تحت کشاورزی و پوشش گیاهی توسع2015در سال  

جریان چشم کنترل  به  توجه  با  لذا  است.  داشته  های  گیری 

از منابع آب زیرزمینی و کاهش   سطحی و همچنین استفاده 

میزان آب ورودی به تاالب، کاهش شدیدی در مناطق آبی طی  

آبی در طی   نتیجه مناطق  بود و در  این دوره به وجود آمده 

که    بودند   شده زار تبدیلدوره دوم موردمطالعه به مناطق شوره 

جانداران  حیات  افتادن  مخاطره  به  با  آن،  تداوم  و  روند  این 

می تاالب،  این  در  محیطموجود  فاجعه  یک  زیستی تواند 

 جبران را رقم بزند. غیرقابل

 
نمودار تغییرات کاربری اراضی بستر و حاشیه تاالب از    -2شکل  

 2015تا سال    2001سال  

Fig. 2 Land use changes of the bed and margin of the 

GhareGheshlagh wetland, 2001-2015 

  یاراض یکاربر   ر ییتغ  سه یمقا  -3-3

کاربری از  هرکدام  بهتغییرات  قرار  ها  موردمحاسبه  مجزا  طور 

طور نمونه، تغییرات کاربری در طی دوره دوم در  گرفت که به

شده است. سطح پیکره آبی در طی دوره  ارائه   (2)  شکلنمودار  

کاهش داشته است. این روند کاهشی    ha 6626اول، به مقدار 

داده است،  روی  ha  9219در اراضی بایر نیز با مقداری معادل  

که در طی دوره اول، تقریبا  اراضی کشاورزی و پوشش  درحالی

زار به میزان  گیاهی تغییر محسوسی نداشته و تنها اراضی شوره 

ha  15858  نشان تغییرات  این  است.  داشته  دهنده  افزایش 

به شوره بایر  اراضی  آبی و  باشد و توسعه  زار میتبدیل سطح 

زیستی را در صورت عدم یدات آتی محیطزار در واقع تهدشوره 

داد. در طی دوره  ریزی جهت کنترل این روند نشان میبرنامه

دوم موردمطالعه، دو کاربری سطح آبی و اراضی بایر به ترتیب 

اند و دو کاربری کاهش داشته   ha  2865و    ha  18685به میزان  

 haزار و کشاورزی و پوشش گیاهی به ترتیب به میزان  شوره 

داشته   ha  5901و    15648 تغییراتافزایش  وضعیت   اند. 

،  مشابه  مطالعات  ج ینتابررسی    و  تاالب  محدوده  در  هایکاربر

.  دهدتدابیر الزم را نشان می  اتخاذ ضرورت مدیریت اراضی و  

  یابیارز  در  Alavi et al. (2012)  مطالعه  جهینت  نه،نمو  عنوانبه

توانهقر  تاالب  هیحاش  یاراض  یکاربر به  توجه  با  های  قشالق 

،  توسعه آتی در این محدوده هرگونهمحیطی آن، نشان داد که 

نظم   زدن  بر هم  تواند خسارات منطقه، می  سازگانبومضمن 

حاضر توجهقابل مطالعه  یافته  با  که  باشد  داشته  همراه  به  ی 

وضعیت   وخامت  و  آبی  سطح  کاربری  کاهش  بر  مبنی 

تاالب در صورت ادامه روند موجود همخوانی دارد.    بومشناسی

نیز حاکی    Mansouri et al. (2015)شده توسط  مطالعه انجام

زرینه  رودخانه  رواناب  میزان  کاهش  تغییرات از  دلیل  به  رود 

بهاقلیم مهمی  منبع  عنوان  تاالب    کننده تأمینترین  آب 

با لحاظ نمودن نتایج مطالعه حاضر، ضمن    . باشدقشالق میقره

توجیهی بر کاهش کاربری سطح آبی تاالب، مخاطرات پیشرو 

آن در صورت عدم اعمال تدابیر    شناسیبومدر جهت حفظ توان  

الزم برای کنترل توسعه کشاورزی در محدوده تاالب را نشان  

یافتهمی طبق  همچنین،   Phethi and Gumboهای  دهد. 

ویژه  های بشری و بهتغییرات کاربری ناشی از فعالیت  (2019)

به )که  کشاورزی  تاالب  توسعه  محدوده  در  مشابه،  طور 

است( در اراضی محدوده تاالب واقع در    داده قشالق نیز رویقره

اثرات   جنوبی  آفریقای  لیمپوپوی  استان  در  ماخیتا  روستای 

داشته اتخاذ  به  . اندمنفی  اثرات،  این  کاهش  منظور 

بهاستراتژی  مدیریتی  کارایی  های  حفظ  ی  بومسازگان منظور 

  تاالب  یاراض  یکاربر  راتییتغ  لذا ها باید مدنظر قرار گیرد.  تاالب

زار و همچنین ی شورهاراضروند روبه رشد سطح    و  ققشالقره

نشانگر   اینکه  بر  عالوه  گیاهی  پوشش  و  کشاورزی  اراضی 

باشد، حاکی  استفاده بدون مدیریت از آب موجود در منطقه می

  .باشدزار شدن آن میاز پتانسیل باالی حاشیه تاالب برای شوره 

ور کنترل  منظبه  به هنگامریزی صحیح و در صورت عدم برنامه

استفاده از منابع آب موجود و انتقال آن به پیکره آبی تاالب،  

آینده ذخایر  در  رفتن  بین  از  شاهد  نزدیک  و    شناسیبومای 

 این تاالب خواهیم بود. باارزشزیستی محیط
 

 گیری نتیجه-4
تغییرات کاربری اراضی بستر و حاشیه تاالب    پژوهشدر این  

ماهوارهقره تصاویر  از  استفاده  با  قرار  قشالق  موردبررسی  ای 

 توان دریافت که: آمده میدستگرفت. از نتایج به
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  2001از سال    yr  15  دورهرویه کشاورزی در یک  توسعه بی  -1

در کاهش مساحت پیکره آبی    ایمالحظهقابل تأثیر    2015تا  

 تاالب داشته است.

-بومشود شرایط  بینی میدر صورت ادامه این روند، پیش  -2

-بومتاالب به وضعیت بسیار بحرانی رسیده و ذخایر    ناسیش

موجود در آن در شرایط حادی قرارگرفته و احتمال از    شناسی

منحصربه ذخایر  برخی  رفتن  یا  بین  گیاهی  ارزشمند  و  فرد 

 جانوری در معرض نابودی قرار گیرند. 

قره  -3 تاالب  بین  هیدرولیکی  ارتباط  به  توجه  و  با  قشالق 

کاربری  توسعه  از  جلوگیری  و  مدیریت  ارومیه،  دریاچه 

افزایش کاربری آبی تاالب شده و    کشاورزی منجر به حفظ و

در   را  خود  نقش  تاالب  این  تا  خواهد شد  نیاز   نیتأمموجب 

دریاچه ارومیه و همچنین احیای آن همچنان حفظ    زیست بوم

 کند. 

می مدیریت  پیشنهاد  طرح  اجرای  هنگامشود  تاالب    به  این 

ی در تدوین طورجدبه منظور کنترل و بهبود وضع کنونی آن  به

  مورداجرا و    شده گرفتهمدیریت جامع این تاالب در نظر    برنامه

 واقع شوند. 

 هاداده  به یدسترس
اول از طریق داده نده مـس ت، از طرف نویـس ب درخواـس ها حـس

 است.  ارسالقابلایمیل 
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Abstract 
GharehGheshlagh wetland is one of the most important wetlands in Iran in terms of having a variety of 

plant and animal species especially birds. In recent years, agricultural development and land use change 

in this region has reduced water areas of this wetland. The present research was conducted due to the 

necessity of the assessment of the variations occurred during last years and forecasting the future status 

of this unique ecosystem in order to make decisions about the land use management. For this purpose, 

Landsat 8 satellite images were used as a reliable tool to investigate the trend of changes. In this regard, 

the images provided in three different years were classified to cover two periods of 12-year and 15-year 

using Support Vector Machine and Random Forest models. Then, considering the existence of land uses 

including barren landscapes, saline fields, water areas, and also vegetation and agriculture in the region 

of GharehGheshlagh wetland, their changes were evaluated. The results represented the immethodical 

development in agriculture area over a 15-year period from 2001 to 2015. The land use changes had a 

negative impact on the wetland water areas and it had caused remarkable reduction in the water level 

of the wetland, which necessitates for agricultural management and prevention of its future development 

in the region of the wetland can be mentioned as the most important result of the present study. 

Keywords: Agricultural Developments; Ecosystem; Gharegheshlagh Wetland; Land Use Change; 

Satellite Images 


