Journal of Watershed Engineering and Management
Volume 14, Issue 3, 2022, Pages 362-375
DOI: 10.22092/ijwmse.2021.352253.1844

نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز
جلد  ،41شماره  ،4144 ،3صفحات 357-363

بررسی اثر سیالب بر ترمیم پیکره آبی تاالبهای منتخب حوزه آبخیز موالب با
استفاده از سنجش از دور ،مطالعه موردی :تاالب گوری بلمک و تاالبهای
سهگانه پلدختر
پرستو کریمی ،1میرمسعود خیرخواهزرکش* ،2پیام عالمیصفاول ،3زهرا عزیزی 4و حسین یوسفی
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 4کارشناس ارشد سنجش از دور و و سیستم اطالعات جغرافیایي-مطالعات آب و خاک 3 ،دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی 3 ،کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایي ،سازمان زمینشناسي و
اکتشافات معدني کشور 1 ،استادیار گروه سنجش از دور و  ،GISدانشکده منابع طبیعي و محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و
تحقیقات ،تهران و  7دانشیار ،گروه انرژیهای نو و محیط زیست ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت4144/43/33 :

تاریخ پذیرش4144/45/44 :

چکیده
در دهه اخیر ،استفاده از سنجش از دور در شناسایي و ارزیابي بالیای طبیعي بهخصوص پدیده سیل نقش بسزایي
داشته است .از جمله این تکنیکها مي توان به الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در آشکارسازی تغییرات ( Change
 )Detectionاشاره کرد .هدف این تحقیق ،بررسي قابلیت این روشها در آشکارسازی اثرات سیل بر تاالب گوری بلمک
و تاالبهای سهگانه پلدختر در قسمت شمالي حوزه آبخیز موالب و خروجي حوزه آبخیز پلدختر واقع در استان
لرستان است که در فروردین سال  4331با سیالبهای مهیبي مواجه شدند .بدینمنظور ،نقشه کاربری اراضي منطقه با
اعمال طبقهبندی نظارت شده و بهرهگیری از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و استفاده از دادههای تصویری ماهواره
لندست  1در سالهای  3445 ،3447 ،3443و  3443میالدی تهیه شد .صحتسنجي نقشهها با استفاده از شاخص
های ریاضي-آماری کاپا و دقت کلي ،نشانگر دقت باالی نقشههای تهیه شده است .بهطوریکه ضریب کاپا بهترتیب برای
نقشههای سالهای مورد مطالعه برابر با  4/13 ،4/11 ،4/15و  4/15و دقت کلي  11/44 ،13/74 ،34/43و 34/33
محاسبه شد .سپس ،با استخراج طبقه آب ،اقدام به آشکارسازی تغییرات رخ داده بر پیکره آبي تاالبها شد .نتایج نشان
داد که تاالب گوری بلمک به سبب خشکسالي سال  ،3447افزایش  443/41هکتاری زمینهای زراعي اطراف بین سال
های  3443تا  3443و همچنین ،خصوصیات توپوگرافیکي بهویژه شیب کمتر نسبت به تاالبهای سهگانه ،متحمل
تغییرات وسیعتری شده است .این تاالب در سال  3443با جذب سیالب و ذخیرهسازی آن ،پهنه آبي خود را به شکل
قابل توجهي تا  15/41هکتار نسبت به سال  3445افزایش داده و به مساحتي برابر با  416/47هکتار رسیده است.
شباهت نتایج بهدست آمده در این تحقیق ،با نتایج پژوهش انجام شده در منطقه مورد مطالعه بهوسیله سرویس
مدیریت اضطراری کوپرنیکوس ( )EMSو تیم تحقیقاتي  Geoinformatics Unitبر سیل سال  ،4331معرف دقت باالی
فنون مورد استفاده و نتایج تحقیق حاضر ميباشد.
واژههای کلیدی :استان لرستان ،الگوریتم ماشین بردار پشتیبان ،حوزه آبخیز کرخه ،روند تغییرات ،طبقهبندی نظارت
شده
___________________________
* مسئول مکاتباتkheirkhah@alumni.itc.nl :
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مقدمه
سیل ،به وضعیتي گفته ميشود که در آن جریان
رودخانه و سطح آب بهصورت غیر منتظره افزایش پیدا
کرده و باعث خسارات مالي و جاني شود (،Alizadeh
 .)3447جریان سیل بهطور عمده ناشي از رواناب
سطحي است که حاصل خصوصیات بارش و
خصوصیات حوزه آبخیز آن ميباشد .عواملي مانند
طغیان رودخانه ،تغییر کاربری زمین ،نوسانات سطح
آب دریاچهها در پیدایش سیل ایفای نقش ميکنند
( .)3441 ،Wrightاین پدیده یکي از مخربترین
مخاطرات طبیعي است که با تخریب زمینهای
کشاورزی ،عوارض انسانساخت و جان ساکنان جوامع
انساني را ساالنه مورد تهدید قرار ميدهد ( Tehranyو
همکاران .)3441 ،اخیرا بهدلیل تغییرات آب و هوایي،
سیل در مناطق پر جمعیت ،بهویژه در خاورمیانه،
افزایش یافته است ( Almasiو .)3446 ،Soltani
انواع مختلف تاالبها از لحاظ وضعیت ،نوع و مکان
قرارگیری نقش مهمي در کنترل سیالب بر عهده
دارند .در این بین پیتزارها و علفزارهای مرطوب
ميتوانند مانند اسفنج عمل کرده و حجم بزرگي از
آب ،تقریبا معادل  31درصد حجم خود را ذخیره کنند
( .)3443 ،Wetland Ecosystem Servicesتوانایي در
کاهش سطح بیشینه سیالب و یا به تاخیر انداختن
سیالب یکي از عملکردهای تاالبهای محصور در
خشکيها ميباشد (.)3443 ،Zamani
تاالبها ،پارکها و مناطق حفاظت شده بخشي از
مهمترین اکوسیستمهای کره زمین به شمار ميروند.
این مناطق ،نواحي امن برای حیات وحش محسوب
ميشوند ،با وجود این ،در معرض تهدیدهای متعددی
قرار دارند .تاالبها بهواسطه وجود آب متنوعترین
اکوسیستمهای کره زمین از نظر زیستي هستند .آنها
در سرتاسر زمین گسترده شدهاند و نقش مهمي در
چرخه آب دارند .سیالبهای منطقهای را کنترل
ميکنند ،مانع فرسایش شده ،موجب تصفیه آب و
بازچرخش مواد مغذی ميشوند .آنها همچنین،
نواحي انتقالي بین محیطهای خشکي و آبي محسوب
ميشوند و بهعنوان منابع ،جاذبها و مبدل مواد
شیمیایي ،زیستي و ژنتیکي ،ارزش فراواني دارند
( Mitschو  .)4333 ،Gosselinkتاالبها خدمات
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اکولوژیکي ارزشمندی نظیر حفظ تنوع زیستي ،حفظ
کیفیت آب ،جلوگیری از سیل و خشکسالي ،کاهش
آلودگيها و زیستگاه حیات وحش ،نگهداری و تجزیه
رسوبات ،تثبیت آب و هوایي در مقیاس میکروکلیمایي
را فراهم ميکنند ( Kimو  .)3444 ،Leeبر اساس
تعریف کنوانسیون رامسر ،تاالب عبارت است از مناطق
مردابي ،آبگیر ،توربزار و مجموعههای آبي بهصورت
طبیعي ،مصنوعي ،دائم ،یا موقت با آب ساکن ،جاری،
شیرین ،لب شور یا شور مشتمل بر آن دسته از آبهای
دریایي که عمق آب در کشند پایین از شش متر تجاوز
نکند (.)4331 ،Majnounian
هر اکوسیستم آبي شامل دریاچه ،دریا ،تاالب،
رودخانه ،مانداب ،مرداب و باتالق برای بقا و عملکرد
مناسب ،نیاز به مقدار ویژهای آب دارد که بدان نیاز آبي
زیست محیطي گفته ميشود ( .)3444 ،Piriآب عنصر
اصلي بومسازگانهای تاالبي است و هرگونه تغییر در
مقدار و کیفیت فیزیکي و شیمیایي آن بهطور مستقیم
بر ویژگيهای بومشناختي و روابط عناصر زنده و
غیرزنده بومسازگان تأثیر ميگذارد .از مهمترین عواملي
که تاالبها را در معرض خطر جدی قرار داده و تأثیر
مخربي بر فون و فلور آنها دارد ،کاهش حجم آب،
غني شدن و آلودگي آنها ميباشد .کاهش حجم و
آلودگي تاالبها از دغدغههای مهم در اغلب نقاط دنیا
ميباشد ،زیرا این مناطق تأمین کننده منابع آبي و
غذایي افراد هستند ( Medinaو همکاران.)3447 ،
ارزیابي روند تغییرات کاربری اراضي فرایندی است که
منجر به ایجاد درک صحیحي از نحوه تعامل انسان و
محیط زیست ميشود .این مسئله در مورد مناطق
حساس زیستي و بهخصوص تاالبها از اهمیت
بیشتری برخوردار است ( Lambinو .)3444 ،Geist
برنامهریزی برای حفاظت و توسعه تاالبها به پایش
تغییرات آنها در طول زمان نیازمند است .پایش
تغییرات ناشي از طبیعت و فعالیتهای انسان بهوسیله
فنون سنجش از دور در مدیریت تاالبها امکانپذیر
است .فن سنجش از دور یک ابزار ضروری و با ارزش در
ارزیابي تغییرات بهدلیل پوشش مکرر کره زمین مي
باشد ( Rahimi Balouchiو همکاران.)3443 ،
یکي از روشهای رایج در طبقهبندی دادههای
سنجش از دور ،الگوریتم ماشین بردار پشتیبان است
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که برای نخستینبار بهوسیله  Vapnikمعرفي شد
( Niknejadو همکاران3441 ،؛  Taatiو همکاران،
3447؛  Torahiو همکاران3446 ،؛  Torahiو ،Rai
 SVM .)3444یک طبقهبندی کننده بر اساس
بیشترین حاشیه با ظرفیت تعمیم باال است که در
مسائلي با تعداد کمي از نمونههای آموزشي و در
فضایي با ابعاد باال ميتواند بهکار برده شود ( Abbasiو
همکاران3447 ،؛  Akbariو همکاران.)3446 ،
 Shayanو  )3445( Janatiبا استفاده از سنجش از
دور نوسانات مرز و مواد معلق دریاچه ارومیه را
شناسایي کردند Ghorbani .و همکاران ()3443
تغییرات کاربری اراضي تاالبهای آالگل ،آلماگل و
آجيگل ترکمن صحرا را بهوسیله پردازش تصاویر
ماهوارهای استخراج کردند .روند تغییرات تاالب انزلي
با استفاده از سنجش از دور بهوسیله  Zebardastو
 )3444( Jafariانجام شد .تغییرات کیفیت آب و
الگوهای سیمای سرزمین مربوط به تاالبهای عمده
شهر پکن در سال  3445بهوسیله  Zhaoningو
همکاران ( )3445با بهره از تصاویر ماهوارهای صورت
پذیرفت.
در این مطالعه ،با استفاده از پردازش تصاویر
ماهوارهای به روش طبقهبندی نظارت شده ،اقدام به
بررسي تغییرات پیکره آبي تاالبهای گوری بلمک و
سهگانه پلدختر در استان لرستان شد و تاثیر سیالب
های رخداده در سال  4331بر بدنه آبي این تاالبها
مورد بررسي قرار گرفت .این تاالبها در پهنهای
موسوم به چل جایدر (زمینلغزش کبیر کوه) در جنوب
شهر پلدختر واقع شدهاند.
بر اساس تقسیمبندی کنوانسیون رامسر ،تاالبهای
44گانه پلدختر در دسته تاالبهای داخلي خشکي و
زیرردههای ماندابها و حوضچههای آب شیرین دائمي،
ماندابها و حوضچههای شور ،لبشور و قلیایي فصلي
و ادواری ،ماندابها و حوضچههای آب شیرین فصلي و
ادواری قرار دارند (.)3443 ،Negaresh
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :منطقه در بخش شرقي استان
لرستان واقع در حوزه آبخیز کرخه ميباشد که از نظر
جغرافیایي در ʹ 15˚ 34تا ʹ 11˚ 34طول شرقي و ʹ47
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˚ 33تا ʹ 33˚ 47عرض شمالي واقع شده است .این
منطقه از حیث تقسیمات حوزههای آبخیز درجه دو
کشور ،در جنوب حوزه آبخیز پلدختر و شمال حوزه
آبخیز موالب قرار دارد .حوزههای آبخیز پلدختر و
موالب از زیرحوضههای اصلي حوزه آبخیز کرخه
محسوب ميشوند.
پلدختر دارای  44تاالب ميباشد که مهمترین
آنها تاالب گوری بلمک واقع در جنوب این شهر
است .این تاالب بخشي از حوزه آبخیز موالب ،واقع در
حوزه آبخیز کرخه است.
در تاریخ چهارم تا هفتم فروردین ماه 4331
متوسط بارش در حوضه کشکان در ایستگاههای
نورآباد ،پلدختر و خرمآباد  414میليمتر گزارش شده
است که بیشترین مقدار آن در ایستگاه کشور با 354
میليمتر بوده است ( Khuzestan Water and
.)3443 ،Electricity Organization
این در حالي است که متوسط میزان بارش از 44
تا  43فروردین ماه همان سال در ایستگاههای آران،
پلدختر و خرمآباد آن حوضه بارشي برابر با  435میلي
متر بوده و بیشترین مقدار با  414میليمتر در ایستگاه
آران ثبت شد .حجم بارش در حوضه کشکان در دو
واقعه بارندگي مذکور با حجمي برابر با  4/37و 4/3
میلیارد مترمکعب برآورد شد.
روش تحقیق :در پژوهش حاضر ،با استفاده از
پردازش تصاویر ماهواره لندست ،اقدام به تهیه نقشه
کاربری اراضي محدوده تاالب گوری بلمک شهرستان
پلدختر در استان لرستان شد .در این راستا ،با بهره از
الگوریتم ماشین بردار پیشتیبان ( 1)SVMکاربری
اراضي به روش طبقهبندی نظارت شده در محدوده
مورد مطالعه طي سالهای  3445 ،3447 ،3443و
 3443میالدی استخراج شد .پس از تعیین نوع
کاربریها میزان تغییرات سطح پیکره آبي در این
تاالب و تاالبهای سهگانه مجاور آن مورد بررسي قرار
گرفت .دادههای مورد استفاده در این پژوهش ،تصاویر
سنجده  OLIلندست  1در سالهای مذکور هستند .به
این منظور ،پس مشاهدات میداني و ثبت نقاط کنترلي
بهوسیله  GPSبهمنظور افزایش دقت در معرفي
Support Vector Machine
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پیکسلهای تعلیمي و راستي آزمایي نقشههای تهیه
شده ،اقدام به مطالعه منابع کتابخانهای و مقاالت
منتشر شده در اینباره شد .در ادامه ،پس از اعمال
تصحیحات رادیومتریکي و اتمسفری بر تصاویر اخذ
شده ،بهمنظور افزایش قدرت تفکیک مکاني تصاویر ،از
روش  Gram-Schmidt Spectral Sharpeningبهره
گرفته شد (شکل  .)3سپس ،عملیات پردازش و پس
پردازش صورت پذیرفت .در گام نهایي ،برای محاسبه
دقت کلي و ضریب کاپا از نقاط ثبت شده در
بازدیدهای میداني و تصاویر گوگل ارث ،برای سالهای
پیشین برای صحتسنجي نقشهها استفاده شد .پس از
طبقهبندی تصاویر در پنج طبقه ،عارضه آب از
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نقشههای تهیه شده استخراج و مساحت تغییرات
پیکره آبي این تاالبها بهصورت جداگانه محاسبه شد.
با توجه به فصلي بودن تاالب گوری بلمک ،تصاویر
مورد استفاده در این مطالعه در ماههای پر باران به
شرح (جدول  )4دریافت شد.
جدول  -1تاریخ تصاویر مورد استفاده ()USGS
تاریخ تصویر (میالدی)

سال

 37مه

3443

 33آوریل

3447

 7ژوئن

3445

 36مه

3443

شکل  -1منطقه مورد مطالعه در حوزه آبخیز کرخه و زیرحوضه موالب

نتایج و بحث
تاالب گوری بلمک بزرگترین تاالب استان
لرستان است .این تاالب از نظر موقعیت مکاني در
محل کریدر مهاجرت پرندگان زمستان گذران قرار
گرفته است .فصلي بودن و عمق کم در کنار امنیت
پایین برای پرندگان سبب شده کمترین میزان تراکم
را در پذیرش پرندگان زمستان گذران در بین
تاالبهای لرستان داشته باشد و این ویژگي کارکرد
زیست محیطي آن را در سطح منطقه نمایان ميسازد
( )3443( Pirouzi .)3443 ،Mahdi Nasabبا مطالعه
تنوع زیستي فون تاالب گوری بلمک دریافت ،در

مجموع تعداد  46جنس و گونه مختلف زئوپالنکتون،
تعداد  34جنس مختلف از  47خانواده بنتوزها و چهار
گونه ماهي از خانواده کپور ماهیان در این تاالب وجود
دارند .پتانسیل تولید پالنکتوني در این تاالب بسیار باال
بوده که اهمیت زیادی در زنجیره غذایي تاالب و جذب
پرندگان ،پستانداران ،دوزیستان دارد (،Pirouzi
 .)3443در این پژوهش ،بهمنظور مطالعه تغییرات
سطح آب این تاالبها ،نخست با استفاده از طبقهبندی
نظارت شده اقدام به تهیه نقشه کاربری اراضي تاالب
گوری بلمک و تاالبهای سهگانه به روش ماشین بردار
پشتیبان شد (شکل  3و جدول .)3

بررسي اثر سیالب بر ترمیم پیکره آبي تاالبهای منتخب حوزه آبخیز . . .
تصاویر ترکیب شده با باند Panchromatic

366/
تصاویر OLI

3443

3445

3447

3443

شکل  -2بهبود قدرت تفکیک مکاني با استفاده از الگوریتم

Gram-Schmidt

3447

3443

3443

3445

شکل  -3نقشه کاربری اراضي تاالب گوری بلمک و تاالبهای سهگانه پلدختر
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جدول  -2مساحت کاربری اراضي در بازه زماني سالهای  3443تا 3443
مساحت کاربریها (هکتار)
3443

3447

3445

3443

پیکره آبی

31/13

34/34

434/63

465/54

پوشش گیاهی

464/13

314/73

34/51

411/33

اراضی کشاورزی

457/13

414/73

344/73

317/74

اراضی بایر

734/31

765/43

631/13

716/41

انسانساخت

444/43

431/35

431/16

413/46

تفکیکپذیری طبقهها در نقشههای کاربری اراضي
محدوده تاالب گوری بلمک و تاالبهای سهگانه

پلدختر از درصد صحت باالیي برخوردار ميباشند
(جدول .)3

جدول  -3تفکیکپذیری طبقهها در طبقهبندی به روش ماشین بردار پشتیبان
تاالب

اراضي کشاورزی

اراضي بایر

پوشش گیاهي

انسانساخت

تاالب

-

()4/33-3

( )3 -3

()4/31-4/33

()4/33-3

اراضي کشاورزی

()4/33-3

-

()4/33 -4/33

()4/33 -4/33

()4/31-4/33

اراضي بایر

( )3 - 3

()4/33-4/33

-

()4/53 -4/33

()4/35-4/33

پوشش گیاهي

()4/31-4/33

()4/33 -4/33

()4/53 -4/33

-

()4/33-4/33

انسانساخت

()4/33-3

()4/31-4/33

()4/35 -4/33

()4/33 -4/33

-

از دقت قابل قبول پردازش و نتایج آن است (جدول
.)1

ضریب کاپا و صحت کلي نقشههای حاصل از پردازش
تصاویر ماهواره لندست در منطقه مورد مطالعه حاکي

جدول  -4ضریب کاپا و صحت کلي
ضریب کاپا (درصد)

صحت کلي (درصد)

سال

15

34/33

3443

13

11/44

3445

11

13/74

3447

15

34/43

3443

سپس ،برای بررسي تغییرات ،طبقه پیکره آبي
تاالب از نقشه استخراج و مساحت سطح آب در هر
تصویر بهدست آمد.
روند تغییرات سطح پیکره آبی تاالب گوری
بلمک :پس از انجام مراحل ذکر شده ،مساحت سطح
آب تاالب گوری بلمک در سال  3443برابر با 53/55
هکتار برآورد شد .نتایج حاصل از نقشه تولید شده در
سال  3447حاکي از آن است که مساحت پیکره آبي با
کاهش  11درصدی (برابر با  43/43هکتار) مواجه شده
است .با مراجعه به آمار بارندگي در سالهای آبي مورد
مطالعه مشخص شد ،روند خشکسالي در منطقه از

سال  4334ادامه داشته و همین موضوع ،سبب کاهش
سطح آب تاالب گوری بلمک شده است (جدول ،)7
افزون بر آن ،استحصال آب این تاالب برای مقاصد
زراعي از مهمترین دالیل این کاهش چشمگیر بوده
است .بر اساس اطالعات حاصل از نقشه سال ،3445
مساحت سطح تاالب گوری بلمک از  43/43هکتار در
دو سال قبل به  33/47هکتار افزایش یافت که با توجه
به آمار بارندگي منطقه ،ارتباط معناداری با میزان
بارندگي مطلوب در سال  3445دارد .آنچه از پردازش
تصاویر ماهوارهای سال  3443برای بررسي تغییرات
سطح آب تاالب گوری بلمک قابل تامل است ،افزایش

بررسي اثر سیالب بر ترمیم پیکره آبي تاالبهای منتخب حوزه آبخیز . . .

 15درصدی سطح این تاالب در فصل بهار است که
بهصورت مستقیم معلول افزایش چشمگیر میزان
بارندگي و در نتیجه ،ایجاد سیالب بزرگ فروردین
همان سال در منطقه مورد مطالعه ميباشد .در این
میان ،تاالب گوری بلمک به سبب کارکرد تاالبها در

361/

به تله انداختن سیالب ،از حجم آبهای سطحي روان
در منطقه بهره الزم را برده و سطح پهنه آبي خود را تا
 416/47هکتار افزایش داد .در شکلهای  1و  7مي
توان روند تغییرات پیکره آبي این تاالب را طي
دورههای مورد مطالعه مشاهده کرد.

3447

3443

3443

3445

شکل  -4روند تغییرات پیکره آبي تاالب گوری بلمک در سالهای مورد مطالعه
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شکل  -5روند تغییرات سطح پیکره آبي تاالب گوری بلمک

تصاویر رادار سنتینل 4-نمایان کرد که عالوهبر تایید
وقوع سیل در منطقه مورد مطالعه ،نتایج مشابهي با
پژوهش حاضر را بیان کرده است (شکل .)6

گزارشي که بهوسیله تیم تحقیقاتي
 )3443( Geoinformatics Unitمنتشر شد ،آثار
سیالب فروردین  4331پلدختر را با استفاده از

شکل  -6پهنههای سیل  4331با استفاده از تصاویر رادار ( )3443 ،Geoinformatics Unit()aو پهنههای سیل در حوزههای آبخیز پلدختر و
موالب ()b

همچنین ،نقشهای که بهوسیله سرویس مدیریت
اضطراری کوپرنیکوس ( )EMSبا استفاده از تصاویری
ماهوارهای از مناطق سیل زده شامل معموالن ،دوره و
پلدختر در تاریخ  3434/43/35برابر با هشت اسفند

 4331تهیه شده است ،به روشني تاثیر سیل را بر
پیکره آبي تاالب گوری بلمک و تاالبهای سهگانه
نشان ميدهد (شکل .)5

354/

بررسي اثر سیالب بر ترمیم پیکره آبي تاالبهای منتخب حوزه آبخیز . . .

شکل  -7پهنههای سیل 4331/43/41پلدختر استان لرستان ،سرویس مدیریت اضطراری کوپرنیکوس ()EMS
جدول  -5بارندگي سال آبي در پلدختر (اداره کل هواشناسي استان لرستان)
سال آبي

میزان بارندگي (میليمتر)

)3443( 4333-4334

435

)3447( 4331-4333

366

)3445( 4336-4337
)3443( 4331-4335

361
314

روند تغییرات سطح پیکره آبی تاالبهای سهگانه
در سالهای مورد مطالعه :تاالبهای سهگانه
پلدختر که با نامهای دلغونه ،گوریا 4و گوریا 3از آنها
یاد ميشود ،در جنوب غربي این شهر واقع شدهاند.
نتایجي که از نقشههای کاربری اراضي در بازه زماني
بین سالهای  3443تا  3443دست ميدهد ،حاکي از
آن است که سطح آب این تاالبها دستخوش تغییرات
محسوس نشدهاند .در شکلهای  1و  3ميتوان روند
تغییرات پیکره آبي این تاالبها را طي دورههای مورد
مطالعه مشاهده کرد.
بر اساس دادههای اخذ شده از سرویس مدیریت
اضطراری کوپرنیکوس ( )EMSو تولید نقشههای مدل
سهبعدی ارتفاعي TIN ،و شیب منطقه مورد مطالعه
مشخص شد ،با توجه به موقعیت قرارگیری تاالبهای
سهگانه ،که در میان ارتفاعات منطقه محصور شدهاند،
محدودیت زمین و شیب مهمترین دلیل استفاده
نکردن از زمینهای اطراف این تاالبها برای زراعت و
در نتیجه ،عدم نیاز به بهرهبرداری از منابع این
پهنههای آبي بهوسیله کشاورزان منطقه ميباشد .به
همین سبب تغییرات کاهشي سطح آب این تاالبها

در زمان مشابه نسبت به تاالب گوری بلمک بسیار
کمتر بوده است .در عین حال ،این ویژگي
مورفولوژیکي ،تاالبهای مذکور را از به تلهاندازی
سیالبهای منطقه محروم ميسازد (شکل .)44
نتایج حاصل از پردازش تصاویر ماهوارهای در
سالهای مورد مطالعه نشاندهنده این نکته است که
تغییرات مساحت پیکره آبي تاالبهای منطقه پلدختر
دارای رفتارهای متفاوتي از هم بودهاند .به این ترتیب
که تاالب گوری بلمک بهعنوان مهمترین تاالب استان
لرستان روند کاهشي و افزایشي قابل تاملي را در بازه
زماني  3443تا  3443پشت سر گذاشته است .نتایج
نشان ميدهد که این تاالب نسبت به تاالبهای سه
گانه از ارتفاع کمتری برخوردار است و این ویژگي
مورفولوژیکي موثری در جذب سیالبها و آبهای
جاری در منطقه بهسوی تاالب گوری بلمک است ،اما
به سبب احاطه زمینهای زراعي و افزایش 443/41
هکتاری آنها ظرف شش سال و بهتبع آن استحصال
آب بیشتر از این تاالب فصلي برای مصارف کشاورزی،
بهشدت عرصه آبي این تاالب با اثرات منفي روبرو
خواهد بود .افزون بر آن ،در اقدامي عجیب آب تاالب
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گوری بلمک با صرف هزینههای بسیار به رودخانه
کشکان تخلیه ميشود تا با خشکاندن این تاالب زمینه
توسعه اراضي کشاورزی در این منطقه فراهم شود
( Valizadehو همکاران )3443 ،که خود مزید بر علت
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خواهد شد.
مقدار تغییرات سطح پهنه آبي هر کدام از تاالبها
طي سالهای مورد مطالعه در جدول  6نمایش داده
شده است.

3447

3443

3443

3445

شکل  -8روند تغییرات پیکره آبي تاالبهای سهگانه در سالهای مورد مطالعه

353/

بررسي اثر سیالب بر ترمیم پیکره آبي تاالبهای منتخب حوزه آبخیز . . .

شکل  -9روند تغییرات سطح پیکره آبي تاالبهای سهگانه

شکل  -11نقشههای شیب و  TINمنطقه مورد مطالعه بر اساس دادههای توپوگرافي (3434 )EMS
جدول  -6مساحت پیکره آبي تاالبهای مورد مطالعه
سال

مساحت تاالبهای سهگانه
(هکتار)

درصد تغییرات
مساحت

مساحت تاالب گوری بلمک
(هکتار)

درصد تغییرات
مساحت

3443

45/33

-

53/55

3447

45/14

-4

43/43

-11

3445

34/74

34

33/47

675

3443

34/77

4/4443

416/47

15

میزان تغییر مساحت
(هکتار)

3/76

34

66/31

13
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از بین رفتن تاالب گوری بلمک اثراتي بر محیط
زیست منطقه شکار ممنوع و صید ممنوع تاالبهای
پلدختر داشته است که از جمله ميتوان به کاهش
دبي و سطح ایستابي منابع آبهای سطحي و
زیرزمیني ،خشک شدن بسیاری از چشمههای
متعارف ،از بین رفتن تنوع زیستي و زیستگاه
حیاتوحش و جانوران خصوصا پرندگان با اهمیت ملي
و بینالمللي ،افزایش خاک ،ورود سیالب و رسوبات به
اراضي کشاورزی پاییندست ،از دست رفتن کارکرد
میکروکلیمایي ،اجتماعي ،فرهنگي و گردشگری اشاره
کرد .خاک این تاالب به سبب اینکه قرنها زیر رواناب
قرار داشته و عدم تامین نیاز آبي محصوالت کشاورزی
کشت شده ،برای مالکان اراضي پیرامون تاالب صرفه
اقتصادی ندارد ،اما چون معیشت منطقه متکي بر
کشاورزی است ،جامعه محلي اقدام به کاشت زمین
تاالبها ميکنند ( Mahdi Nasabو .)3441 ،Mirzaei
بررسي روند تغییرات سطح آب در تاالبهای
سهگانه نشان از وابستگي و تطابق با میزان بارش در
منطقه دارد ،اما تغییرات پیکره آبي آنها مانند تاالب
گوری بلمک دچار نوسان نشده است.
نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمنظور آشکارسازی اثر سیل بر
تاالب گوری بلمک و تاالبهای سهگانه پلدختر با
استفاده از سنجش از دور صورت پذیرفت .بهاین
منظور ،تصاویر ماهواره لندست  1با استفاده از روش
طبقهبندی نظارت شده بهوسیله الگوریتم ماشین بردار
پشتیبان ( )SVMمورد پردازش قرار گرفت.
نتایج نشان داد که سیالب فروردین 4331
( )3443پیکره آبي تاالب گوری بلمک را نسبت به
دوره پیشین در سال  3445به میزان  15هکتار
گستردهتر کرده ،در واقع با به تله انداختن حجم قابل
توجهي از سیالب عملکرد مناسبي در مهار شدت آن
ایفا کرده و مساحت پهنه آبي آن را به  416/47هکتار
رسانده است .این در حالي است که مساحت پیکره آبي
این تاالب در بازههای زماني پیشتر ،بهویژه در سال
 3447بهشدت کاهش یافته و به  43/43هکتار رسیده
بود .در این میان تاالبهای سهگانه به سبب قرارگیری
در موقعیت مورفولوژیکي متفاوت و همچنین ،شیب
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تندتر نسبت به گوری بلمک در مسیر سیالب واقع
نشده ،در نتیجه ،تغییر افزایشي قابل توجهي برای
تیم
مطالعه
نتیجه
نداد.
رخ
آنها
تحقیقاتي  )3443( Geoinformatics Unitنتایج
پژوهش حاضر را تایید ميکند .افزون بر آن ،نقشه
تولید شده بهوسیله سرویس مدیریت اضطراری
کوپرنیکوس ( 3434 )EMSبر این مسئله صحه
ميگذارد که با وقوع سیالب در منطقه مورد مطالعه،
تاالب گوری بلمک بسیار بیشتر از تاالبهای سهگانه از
سیل متاثر شده است .ضرایب باالی کاپا و دقت کلي
همراه با تفکیکپذیری مطلوب طبقهها حاکي از
کارآمدی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان ( )SVMدارد.
این روش از طبقهبندی نظارت شده ،راه مناسبي برای
آشکارسازی تغییرات محیطي است و در این مطالعه
بهخوبي هدف پژوهش را برآورده کرد.
با توجه به اینکه یکي از مهمترین عوامل موثر بر
تداوم حیات یک تاالب پایایي پیکره آبي آن است ،از
اینرو ،حفاظت و مدیریت از منابع آبي این
اکوسیستمهای ارزشمند بسیار حائز اهمیت هستند.
پایش تغییرات سطح پیکره آبي تاالبها از مهمترین
مسائلي است که باید برای حفاظت از آنها مورد توجه
قرارگیرد .نتایج این پژوهش با تاکید بر کاربرد و
کارآمدی دادههای ماهوارهای ،استفاده از سنجش از
دور را یکي از بهترین روشهای موجود برای مطالعه
تغییرات کاربری اراضي ( )Change Detectionبهویژه
پهنههای آبي برشمرده است.
تاالبهای پلدختر دارای ارزش اکوسیستمي
مهمي در منطقه غربي کشور هستند .این تاالبها
بهعنوان محلي برای استراحت و زادآوری پرندگان در
فصول سرد سال شناخته ميشوند و به سبب موقعیت
قرارگیری در مسیر مهاجرت پرندگان آبزی و
کنارآبزی ،هرگونه تغییر منفي در محیط آنها ميتواند
بهصورت مستقیم بر تنوع زیستي مساحت وسیعي از
ایران ،منطقه و حتي آسیا تاثیرگذار باشد .توجه به
حقابه زیستمحیطي از سوی کشاورزان که مسلتزم
مدیریت دستگاههای ذیربط بهویژه وزرات نیرو از
مهمترین راههای صیانت از این اکوسیستمهای
شکننده و با اهمیت است.
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Abstract
In the last decade, the use of remote sensing has played an important role in identifying and assessing
natural disasters, especially floods. Among these techniques, the Support Vector Machine algorithm
(SVM) and Change Detection technique can be mentioned. The main objective of this study was to
evaluate the capability of these techniques in determining the effects of flood in Gori Belmak Wetland
and Poldokhtar triple wetlands in the north of Molab and outlet of Poldokhtar watersheds in Lorestan
Province, which was faced with flood in April 2019. The land use maps of the region were prepared by
applying supervised classification method and the SVM on the Landsat 8 satellite image in the 2013,
2015, 2017 and 2019. Validation of the maps and techniques using indicators of kappa and overall
accuracy, showed the high accuracy of maps prepared. The kappa coefficient was calculated to be 0.87,
0.84, 0.83 and 0.87 for the maps of the studied years and the overall accuracy was 90.02, 89.51, 88.11 and
90.32, respectively. By extracting the water class, the changes that occurred on the water body of the
wetlands were detected. The results showed that Gori Belmak Wetland, undergo extensive changes due to
reasons such as drought in 2015, increase of 112.08 ha of surrounding arable lands between 2013 and
2019, as well as topographic features, especially lower slope than the three wetlands. In 2019, with the
storage of flood, this wetland increased to 47.08 ha compared to 2017 and reached an area of 146.15 ha.
The similarity of the results obtained in this study with the results of the research conducted in the study
area by the Copernicus Emergency Management Service (EMS) and the Geoinformatics Unit research
team on the flood of 2019 indicates the high accuracy of the used techniques and results of the present
research.
Keywords: Changing Procedure, Karkheh Watershed, Lorestan Province, Supervised Classification,
Support Vector Machine algorithm (SVM)

