
 
 

 9 صفحه دانشگاه شهید بهشتی تهران -9317 آبان ماه
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  چکیدُ

تسیي، شیثاتسیي ٍ  کیلَهتسی جٌَب دزیای کاسپیي ٍاقع ضدُ است. ایي تاالب یکی اش جراب 2کیلَهتسى ضوال تْطْس ٍ حدٍد  10تاالب هیاًکالِ دز 

ٍ ازشیااتی تااالب هیاًکالاِ دز     تاضد. ّدف اصلی ایي پژٍّص پایص ّای گسدضگسی طثیعی ضْسستاى تْطْس دز استاى هاشًدزاى هی تکستسیي جاذتِ

ُ  هی RS & GISسالِ تا استفادُ اش  38یک دٍزُ شهاًی  ُ   LANDSATای  تاضد. تسای زسیدى تِ ایي ّدف اش تصاٍیس هااَّاز ّاای   ساسی ساٌدٌد

ETM
+ MSS, TM &  ِّا ٍ اش ساهاًِ اطالعات  تا قدزت تفکیک تاال ٍ ًیص تاشدیدّای هیداًی استفادُ ضدُ است. اش سٌدص اش دٍز تسای تحلیل یافت

تااثیس ًَسااًات تاساش آب     ضدت تحت دٌّد تداٍم حیات خلیج ٍ تاالب هیاًکالِ تِ ًطاى هی ّا ّا استفادُ گسدید. یافتِ جغسافیایی تسای تسسین ًقطِ

کاِ دز ساال    طَزی دزیا هی تاضد. تِ ای طی تاشُ شهاًی هَزد هطالعِ گَیای ًَساًات شیاد سطح تساش دزیای کاسپیي قساز دازد. تسزسی تصاٍیس هاَّازُ

هتاس   5/2تاساش دزیاا حادٍد     1995ّای تعد تا سال  ضدُ است. اها طی دِّ تس اثس افت ضدید تساش دزیا، گستسُ تصزگی اش خلیج ٍ تاالب خطک 1977

 2/123حادٍد   1977-87اش ساال   ّای تسیازی ضادُ اسات.   کِ تس ٍسعت تاالب افصٍدُ ضدُ ٍ تاعث تِ شیس آب زفتي شهیي طَزی افصایص داضتِ، تِ

ضادُ   ّاای خطاک   کیلَهتس هستع تِ گستسُ تاالب افصٍدُ ضدُ کِ گَیای تِ شیس آب زفتي ٍ فسسایص شهایي  1/51، 1987-96کیلَهتس هستع، اش سال 

دادُ است. دز  شایی زخ خطکیگرازی ٍ  کیلَهتس هستع زسَب 8/51، 2003-15کیلَهتس هستع ٍ  اش سال  6/15، 1996-2003تاضد. اها اش سال  پیطیي هی

 کیلَهتس هستع تَدُ است. 25/175ٍ  69/67تستیة  شایی )پسسٍی( ٍ فسسایص )پیطسٍی( تِ هیصاى خطکی 2015تا  1977هدوَع اش سال 

 

 .RS & GISًَؾاًات تطاظ زضیای کاؾپیي، تاالب هیاًکالِ، تصاٍیط لٌسؾت، کلوات کلیدی: 

 هقدهِ

ٍ   ای اظ زضیا رسا هیِ ّا یا ؾسّای هاؾ ٍؾیلِ ظتاًِ تِ ْاضفایی ّؿتٌس کِ تواها یا تركی اظ آًغ ّای ؾاحلی ًَاحی کن تاالب هحووسًػاز،   قوًَس ییوواًی 

ِ   2ٍ حسٍز  کیلَهتطى قوال تْكْط 10 زض تاالب هیاًکالِ(. 417، 1392 ٍیوػُ   کیلَهتطی رٌَب زضیای کاؾپیي ٍاقغ قسُ اؾت. هٌغقِ هیاًکالوِ ٍ تو

قوک   ی ظیؿت قطاض زاضز اؾتاى هاظًسضاى اؾت کِ تحت حفاظت ؾاظهاى هحیظ کطُ ظیؿت ّای عثیؼی گاُ شذیطُتطیي  هْنیکى اظ آى، الوللی  تاالب تیي

تساٍم  اؾت ٍكْط زض اؾتاى هاظًسضاى ّای گطزقگطی عثیؼی قْطؾتاى تْ تطیي، ظیثاتطیي ٍ تکطتطیي راشتِ الوللی هیاًکالِ یکی اظ رصاب تاالب تیي .(1

ای پیكطٍی ٍ کِ عی فاظّ ای گًَِ ّای ّیسضٍلَغیکی ٍ ًَؾاًات تطاظ آب زضیای کاؾپیي قطاض زاضز. تِ تاحیط چطذِ قست تحت تِ ّیسضٍلَغیکی آىحیات 

ظ ًقغِ ًظط غئَهَضفَلوَغی، ًَؾواًات توطاظ زضیوا     . ااؾت كاّسُقات  ه، ػولکطزّای هتفاٍتی زض قطایظ ٍ قلوطٍ عثیؼی ایي تاالب پؿطٍی تطاظ آب زضیا

ّوای   گصاضی، تطّن ذَضزى تؼازل هحیظ تطآیٌس کلی ٍ ًْایی آى، تغییط الگَّای فطؾایكی ٍ ضؾَبکِ  عَضی پیاهسّای هْوی زض پی ذَاّس زاقت، تِ

ّسف اصولی ایوي   تِ اّویت ٍ ًقف تاالب هیاًکالِ تا تَرِ تٌاتطایي،  (.182؛ 1387غئَهَضفیک ٍ زگطگَى قسى ؾیوای ؾَاح  ذَاّس تَز یظهطزیاى، 

 ( اؾت.1977-2015ؾالِ ی 38تاالب عی تاظُ ظهاًی  ایي پػٍّف، پایف تاحیط ًَؾاًات تطاظ زضیای کاؾپیي تط تغییطات ٍ ٍضؼیت

 

 .(1394ضٌاسی،  )اًتطازات ایساى : هَقعیت هٌطقِ هَزد پژٍّص1ضکل 
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ّا هَاد ٍ زٍش
ّا ٍ اتعاضّای  ای ٍ تاظزیسّای هیساًی اًزام قسُ اؾت. زازُ ّای ضایاًِ ای، تحلی  ّای کتاتراًِ صَضت تطکیثی ٍ تا اؾتفازُ اظ ضٍـ ي پػٍّف تِای

ؾطی  LANDSAT  اصلی هَضز اؾتفازُ رْت پایف ٍضؼیت تاالب هیاًکالِ کِ ّسف اصلی ایي ًَقتاض اؾت، ػثاضتٌس اظ: تصاٍیط هاَّاضُ

هطتَط تِ هٌغقِ  2015ٍ  2003، 1996، 1987، 1977ّای  قاه  تصاٍیط ؾال 1977-2015عی زٍضُ ظهاًی  & ETM+ MSS, TMّای  ؾٌزٌسُ

 .اؾتفازُ قسّا  رْت تطؾین ًقكِ (ArcGISّای فضایی ٍ ؾاهاًِ اعالػات رغطافیایی ی هٌظَض تحلی  تِ Erdas Imagine . ّوچٌیي اظهَضز پػٍّف

ّا تحث ٍ یافتِ
ِ   ٍاکٌف ذلیذ ٍ تاالبضفتاضٍپػٍّف، هكرص گطزیس هٌغقِ هَضززازُ زض  گیطی هیعاى تغییطات ضخ اؾترطاد ٍ اًساظُ پؽ اظ قوست توِ    هیاًکالِ تو

قوسى   قک  پؿوطٍی ٍ ذكوک   زضیا، ضفتاض ذلیذ ٍ تاالب هیاًکالِ تِّای کاّف تطاظ عی زٍضُزیگط،  ػثاضت . تِاؾتًَؾاًات تطاظ زضیای کاؾپیي ٍاتؿتِ 

آقکاضؾاظی ي، تطای ای. تٌاتطتطاظزضیا تا گؿتطـ ٍ پیكطٍی زضهحسٍزُ آًْا ضٍتطٍ ّؿتینکِ تا افعایف  قَز، زضحالی ّایی اظ گؿتطُ آًْا ًوایاى هی ترف

ٍ ذوَظیٌی ٍاقوغ   اپقلی، آقَضازُ ّای اضتثاعی چ هَضفَلَغی کاًالاظعطیق زضیای کاؾپیي ضا تطاظ زازُ زض هٌغقِ، تاحیط ًَؾاًات  تغییطات ضخٍ فْن تْتط 

زٌّس کِ ذظ ؾاحلی هٌغقوِ ٍ حوسٍز گؿوتطـ     ّای پػٍّف ًكاى هی یافتِ. این تیي ذلیذ ٍ تاالب هیاًکالِ تا زضیا، هَضز پایف ٍ اضظیاتی قطاض زازُزض

 .(2قک  ی ّوطاُ تَزُ اؾت ای ّای گؿتطزُ ٍ پؿطٍی ّا تاالب تِ پیطٍی اظ ًَؾاًات ؾغح تطاظ زضیای کاؾپیي تا پیكطٍی

 
 (.1977-2015) هیاًکالِ تاالب حدٍد ٍ ساحلی خطَط تغییسات: 2ضکل 

زضیوای   توطاظ ای  زٍضُ ّوای  (؛ ایي زضحالی اؾت کِ ًَؾواى 1؛ 1991پتیک، یاتس ی ؾاًتیوتط افعایف هی 5/2زض ّط قطى، ؾغح اؾاؼ زضیاّای آظاز 

کوِ   1977عَض کِ زض قک  ًیع هكرص اؾوت زض ؾوال    (. ّواى174؛ 1384ضفتاض،  ذَـٍذیع ضٍتطٍ تَزُ اؾت ی هتط افت 3زض ؾسُ اذیط تا  کاؾپیي،

قک  ظایی ضٍتطٍُ تَزُ اؾت.  هتط ضؾیسُ، تاالب هیاًکالِ کاهال هحَ قسُ ٍ ذلیذ ًیع تا پسیسُ ذكکی -29تطیي حس ذَز یؼٌی حسٍز  تطاظ زضیا تِ پاییي

ِ    تثغ آى ذكکی ّای اضتثاعی ذلیذ تا زضیا ٍ تِ ضاتغِ تیي کاّف تطاظ زضیای کاؾپیي، هؿسٍز قسى کاًالالف،  3 ذوَتی   ظایی ٍ هحَقوسى تواالب ضا تو

قسُ ٍ توا پؿوطٍی ٍ راتزوایی ذوظ      تِ ذلیذ کن ّای ؾاحلی زلی  افت قسیس تطاظ زضیا، ٍضٍزی آب قَز کِ زض ایي ؾال تِ زّس. هكاّسُ هی ًكاى هی

ّوای ٍضٍزی اظ ؾوَی زضیوا     ّای چاپاقلی، آقَضازُ ٍ ذَظیٌی ًیع کاهال هؿسٍز قسُ ٍ ذلیذ ٍ تاالب هیاًکالِ ضا اظ زضیافوت آب  ؾاحلی، زضًْایت کاًال

ِ     گًَِ قسُ، تِ افعٍزُ ّای ؾاحلی زض هٌغقِ هحطٍم ؾاذتِ اؾت. ّوچٌیي، ایي کاّف تطاظ تاػج قسُ تا تط گؿتطُ ظهیي ای  ای کوِ پٌْوای ظتاًوِ هاؾو

 ضؾیسُ اؾت.کیلَهتط  4الی  7/3ی تقطیثا حسٍز هیاًکالِ زض یک قطى گصقتِ تِ تیكتطیي حس ذَز یؼٌ

  
 .1996، ب( 1977هیاًکالِ؛ الف( ٍ تغییسات ٍضعیت تاالب ّای ٍزٍدی  کاًال ّای تس ٍاکٌص کاسپیيتأثیس ًَساًات تساش آب دزیای : 3ضکل 
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هتط افوعایف   5/2حسٍز 1995تا   1978کِ اظ  عَضی زضیای کاؾپیي ضًٍس رسیسی اظ افعایف تطاظ ذَز ضا آغاظ ٍ تزطتِ ًوَز. تِ 1977پؽ اظ ؾال 

ِ ای هكرص گطزیس کِ تا آغاظ زٍضُ ر ؾغح تطاظ اظ ذَز ًكاى زازُ اؾت. تا تطضؾی ٍ پایف آضقیَ تصاٍیط هاَّاضُ توسضیذ توا    سیس افعایف ؾغح تطاظ، تو

ِ     ّای رٌَتی، زضًْایت کاًال ؾَی کطاًِ ّای ؾاحلی تِ ّزَم آب اًوس. توا رطیواى یوافتي آب زض      ّای اضتثاعی تیي ذلیذ ٍ زضیوا زٍتواضُ گكوایف یافتو

اًس. توا افوعایف تقطیثوا     اًی زٍتاضُ گطفتِّای هصکَض، ذَقثرتاًِ ذلیذ ٍ تاالب هیاًکالِ اظ ذغط ذكکیسگی ٍ هطگ حتوی ذَز ضّایی یافتِ ٍ ر کاًال

ّای پطآتی ذَز  تسضیذ تقطیثا تِ قک  ظهاى تیٌین کِ ٍضؼیت ٍ حسٍز ٍ حغَض ذلیذ ٍ تاالب تِ هیالزی، هی 90هتطی ؾغح تطاظ تا آغاظ زِّ  5/1حسٍز 

کیلَهتط هطتغ تِ گؿتطُ تاالب افوعٍزُ قوسُ کوِ     1/51، 1987-96کیلَهتط هطتغ، اظ ؾال  2/123حسٍز  1977-87گطزز. زض ایي هطحلِ اظ ؾال  تاظهی

اها تا کاّف زٍتاضُ ؾوغح توطاظ زضیوای کاؾوپیي زض زٍ زّوِ       (.ب 3قک  تاقس ی قسُ پیكیي هی ّای ذكک گَیای تِ ظیط آب ضفتي ٍ فطؾایف ظهیي

تا  2003کیلَهتط هطتغ ٍ اظ ؾال  6/15، 1996-2003ای کِ اظ ؾال  گًَِ ظایی زض هٌغقِ آغاظ قسُ اؾت. تِ ای اظ پؿطٍی ٍ ذكکی گصقتِ، هطحلِ تاظُ

 (.4قک  قسُ اؾت ی کیلَهتط هطتغ اظ پٌِْ تاالب کاؾتِ ٍ ذكک 8/51ای هؼازل  گؿتطُ 2015

 
 .است شایی زٍتسٍ ضدُ ضدگی ٍ خطکی تاز دیگس تا خطس خطکش هسحلِ دیگسی اش کاّص تساش دزیا دز دِّ گرضتِ، تاالب هیاًکالِ تا آغا: 4ضکل 

ّایی کِ تا کاّف  کِ زض ظهاى قَز زّس، ضٍقي هی ًكاى هی 1 رسٍلای زض  زؾت آهسُ اظ تحلی  ٍ پایف تصاٍیط هاَّاضُ ّای تِ ّواًغَض کِ یافتِ

ّوایی کوِ ؾوغح توطاظ ضٍ توِ افوعایف        ظایی ٍ پؿطٍی ذظ ؾاحلی تَزُ اؾت. اهوا زض زٍضُ  این پسیسُ غالة زض هٌغقِ ذكکی ؾغح تطاظ زضیا ضٍتطٍ تَزُ

کِ هٌزط  عَضی تَزُ اؾت. تِؾَی ًَاحی زاذلی ذكکی  ّای ؾاحلی ٍ پیكطٍی ذظ ؾاحلی تِ گصاقتِ، پسیسُ غالة فطؾایف ٍ تِ ظیط آب ضفتي ظهیي

 تِ گؿتطـ حسٍز ذلیذ ٍ تاالب گطزیسُ اؾت.

 : ٍضعیت تغییسات هحیطی طی دٍزُ هطالعاتی.1 جدٍل

KMٍضؼیت تغییط هحیغی ی زٍضُ هغالؼاتی
2) 

 فطؾایف یپیكطٍی( گصاضییپؿطٍی( ضؾَب

87-1977 - 2/123 

96-1987 29/0 1/51 

03-1996 6/15 95/0 

15-2003 8/51 - 

 25/175 69/67 هزوَع

قوَز.   هحؿوَب هوی  ایطاى کاؾپیي زض ؾاحلی زض رٌَب زضیای ای  ظتاًِ هاؾِ یي ًوًَِتط تیپیکٍ تطیي  تعضگ ،هیاًکالِ ای یا ظتاًِ هاؾِ رعیطُ قثِ

قف هْن ٍ تؿوعایی زاقوتِ اؾوت یحطٍتوی ٍ ّوکواضاى،      گیطی ٍ تکاه  ذلیذ گطگاى ٍ تاالب هیاًکالِ ً ای زض قک  گؿتطـ ٍ پیكطٍی ایي ظتاًِ هاؾِ

(. 341؛ 1390عالقواًی،   اًس یػالیی ٍرَز آهسُ ای هیاًکالِ تِ تاًِ هاؾِگیطی ظ اص  پؽ اظ قک ٍاقغ، ذلیذ گطگاى ٍ تاالب هیاًکالِ زضزض(. 159؛ 1395

ّای قسیس زضیوایی زض   ض پٌِْ آتی ضیعکكٌسی تا غلثِ اهَاد ٍ تَفاىضاؾتا ز ّای کطاًِ ػَاه  گًَاگًَی ّوچَى قیة هالین کطاًِ، فطاٍاًی هاؾِ، رطیاى

 ذیذلو  ،یکیغئَهَضفَلَغ یّا یػگیٍ ٍ یقٌاذت يیاظ ًگاُ ظهاًس.  زاقتِ ای کٌٌسُ ای هیاًکالِ ًقف هْن ٍ تؼییي گیطی ٍ ضقس ٍ گؿتطـ ظتاًِ هاؾِ قک 

 (.217؛ 1394 ،یٍ حاهس ػطفاىزاضز ی یّورَاًیِ ؼیعث یایرغطاف کیکالؾ یکاهال تا ٍاحسّا اًکالِیه طُیرع گطگاى ٍ قثِ
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توَرْی   توی ٍ  هحیغی احطات ظیؿت ی کِ تا ًازیسُ گطفتياًؿاً ای ٍ تَؾؼِ ترطزاًِ ًا پی اقساهاتگصقتِ زضّای  ؾالهیاًکالِ عی الوللی  تیي تاالب

گیاّی ٍ زضذتی زض قووال تواالب    َاضزی چَى: پاکؿاظی پَقفتَاى تِ ه ضٍتطٍ اؾت. تطای هخال هیرسی  ّایتْسیس تا هطتَعِ ّوطاُ تَزُضَاتظ  تِ

ًفتی،  تاؾیؿات ٍ هراظى گیطی اظ تْطُ ّایی تطای هکاى، راًوایی ٍ احساث هٌغقِ ٍیػُ اقتصازیػٌَاى  تِ هٌظَض احساث ٍ تَؾؼِ تٌسض رسیس اهیطآتاز تِ

آّي کِ اظ  ب تا احساث ٍ تَؾؼِ ذغَط اضتثاعی اظ رولِ رازُ آؾفالتِ ٍ ضاُؾاظی، تزاٍظ تِ حطین تاال ّای کكتی گاّی ٍ ًیع کاضگاُقیویایی ٍ پاالیك

اقواضُ ًووَز.    هٌظوَض تَؾوؼِ آتوی آى    تِ تٌسض اهیطآتاز پاییي زؾت ّای ای اظ تاالب ترف گؿتطزًُوَزى  عطح ذكکهطظ ػثَض ًوَزُ،   ٍؾظ تاالب ظاؽ

اضظیاتی تحج تسٍى زضًظط گطفتي   هیاًکالِهٌغقِ ظیثای ؾاحلی  ٍگؿتطزُ عثیؼت تکط ی ٍ ًاتَزضٍیِ ٍ ترطیة  ٍؾاظّای تی تا تَرِ تِ ؾاذتتٌاتطایي، 

هؿای  ٍ هكکالت گًَاگًَی تطای چطذِ ظیؿتی ایي ًاحیِ کِ اًؿاى ًیع ، پایساض هٌغقِ ٍ تَؾؼِآهایف ؾطظهیي زض تطًاهِ هحیغی تَؾؼِ  احطات ظیؿت

 ذَاّس زاقت.تِ ّوطاُ تركی اظ آى اؾت ضا 

تاقوس.   هْن ٍ حایع اّویت اؾت، تحج ًَؾاًات تطاظ زضیای کاؾوپیي هوی  ّای قوالی کكَضهاى  تثغ کطاًِ زض ضاتغِ تا زضیای کاؾپیي ٍ تِآًچِ کِ 

کِ عی زٍ زِّ گصقتِ ضًٍس کاّف ؾغح تطاظ آب زضیا قست گطفتِ ٍ تغییطات اؾاؾی ٍ چكوگیطی ضا اظ ذَز ًكاى زازُ اؾت. توط احوط ایوي     عَضی تِ

زٌّوس   زؾت آهسُ ًكاى هوی  اؾت. ّوچٌیي، ًتایذ تِکاّف آب زضیا ٍ تِ پیطٍی اظ آى ؾغح آب ذلیذ گطگاى ٍ تاالب هیاًکالِ زض حال  ضٍیساز، ؾغح

ِ یتِ ؾطًَقت زضقسُ ٍ  ذكک آیٌسُ گؿتطُ تعضگی اظ ذلیذ گطگاى ٍ تاالب هیاًکالِ  ؾال چٌس ؾالتا  اتسیازاهِ  ایي ضًٍس کاّكی اگطکِ   ِیو اضٍه اچو

اظ  ًَاحی یزض تطذکِ ذظ ؾاحلی  سٌزّ یًكاى ه یا هاَّاضُ طیحاضط تصاٍ . زضحال، هگط ایٌکِ هطحلِ رسیسی اظ افعایف تطاظ قطٍع قَزقَز یهثتال ه

 عًی یٌیظَذ ٍ کاًال سُیذَز ضؾ عاىیه يیتِ کوتطی ٍ آقَضازُ چاپاقلّای  کاًال اطاضتث ػالٍُ تط آىٍ  پؿطٍی زاقتِ هتط 500-700تیي  گطگاى ذیذل

 .اؾت کاهال هؿسٍز قسُاظؾَی زضیا 

اًوس کوِ ّواًٌوس توواهی      ای ضا تكوکی  زازُ  تؿتِ زضیای کاؾپیي، هحیظ ًیوِذاٍضی  ذلیذ گطگاى ٍ تاالب هیاًکالِ تا قطاضگیطی زض حاقیِ رٌَب

تاالب هصکَض تا زضیای کاؾپیي تِ ّط زلیلوی  آى هؼٌاؾت کِ اگط اضتثاط آتی ذلیذ ٍ  ّای زًیا اظ لحاػ ّیسضٍلَغیکی تِ زضیا ٍاتؿتِ اؾت. ایي تِ ذلیذ

ضٍ، تساٍم حیوات هٌواعقی ّوچوَى ذلویذ گطگواى ٍ       (. اظ ایي1395ضٍز یذَقطٍاى،  قسُ ٍ اظ تیي هی ؾطػت ذكک قغغ قَز گؿتطُ ذلیذ ٍ تاالب تِ

ضت زیگط زض فاظّایی کِ ؾغح تطاظ زضیا آٌّو   ػثا هیاًکالِ تِ چگًَگی ضفتاض ؾغح تطاظ آب زضیای کاؾپیي ٍاتؿتِ اؾت. تِ ّای هٌغقِ اظ رولِ تاالب

ّایی اظ گؿوتطُ ذلویذ ٍ    قسى ترف زّس تا پؿطٍی ٍ ذكک کِ آٌّ  کاّكی اظ ذَز ًكاى هی افعایكی زاضز گؿتطُ ایي هٌاعق تا گؿتطـ ٍ ٌّگاهی

گصای زض زّاًوِ   اظ عطیق ضؾَب-ثاط آتی زضیا ٍ ذلیذ تاالب هیاًکالِ ضٍتطٍ ّؿتین. تٌاتطایي، چٌاًچِ تِ ّط زلیلی تا کاّف تطاظ زضیا ضٍتطٍ قَین ٍ اضت

ظایی ٍ احتوال ّوچَى ؾطًَقت زضیاچِ اضٍهیِ  کاّف یاتس، ایي هٌاعق تا پسیسُ ذكکی -ّای ؾاحلی زض هٌغقِ ّای اضتثاعی ٍ ًیع پؿطٍی آب کاًال

 تِ هطگ ذَز ًعزیک ذَاٌّس قس.
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