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 چکیده
در بازه زمانی استان گلستان  یشانگمبین المللی بررسی تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی در محدوده تاالب مطالعه حاضر با هدف 

 11متری و  111ترانسکت  2های گیاهی، با استفاده از برداری پوشش مرتعی پس از تعیین تیپجهت نمونهانجام شده است.  2112-1114
جفتی  tز آزمون با استفاده ا SPSS 16های به دست آمده در نرم افزار برداری شد. مقایسه دادهمترمربعی، پوشش گیاهی نمونه1پالت 

های ماهواره لندست استفاده و نقشه کاربری اراضی منطقه از داده تاالب گمیشانهای اراضی حاشیه استخراج کاربریجهت . صورت گرفت
تا  1114میزان آب دریا در اطراف تاالب از سال که ها نشان داد نتایج حاصل از تهیه نقشه کاربری تهیه شده است.در دو مقطع زمانی 

 12/1، 2112تا  1114از سال  کاهش یافته و در عین حال کاربری بخش زراعت در اطراف تاالب افزایش یافته است. بطوری که 2112
ره زمانی مورد دودر تغییرات کاربری اراضی  بررسیها تبدیل شده است. بر اساس از مساحت آب کاهش یافته و به سایر کاربریدرصد 
مچنین ه درصد افزایش داشته است. 11/1و  22/1به ترتیب  1114نسبت به سال  2112کشاورزی در سال  ، میزان مرتع و اراضیمطالعه

 Halostachys caspica ،Holocnemumهای نشان داد که گونهدر منطقه  مرتعی های گیاهی غالبگونهمقایسه درصد پوشش 

strobilaceum، Lophochloa phleoidess،Frankenia hirsute   وSalicornia herbacea 1 سطح در یدارافزایش معنی 
 اند.داشته 1114نسبت به سال  درصد
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 سرآغاز
 مستقیم تباطار به توجه با اراضی پوشش و تغییرکاربری لهامس

 برخوردار واالیی جایگاه از غذایی، امنیت تأمین راستای در آن

 ضرورت کشاورزی محصوالت تولید برای اراضی منابع. است

 طور به کشاورزی برداریبهره هاینظام از بسیاری و داشته

 منابع این به اندك دسترسی و دستیابی تأثیر تحت یادهفزاین
 و جمعیت رشد با همزمان و اخیر ایهدهه در د.دارن قرار کلیدی
از  (FAO, 2012) کشورها از برخی در مولد هایزمین اقتصاد،

 یضارا به یلدتب حال در (Barati et al., 2015) جمله ایران
 همین در. هستند انبارها و زارهاشوره ها،دهجا صنعتی، و شهری

 اراضی سرانه فائو سازمان 2112 سال گزارش براساس و زمینه

 42 حدود 2111تا  1121 یهاسال نبی جهان در کشتابل ق
 ایران کشور مورد در کاهش این میزان .است یافته کاهش درصد

 ,FAO) صددر 114/2 حدود و آن جهانی متوسط از بیش

مطالعات صورت گرفته در ایران نیز حاکی از  .است بوده (2012
و  عی طی سالیان اخیراراضی طبیتغییر کاربری  گسترش روند

اقتصادی و محیط زیستی ناشی از این  اثرات مختلف اجتماعی،
 ,.Azadi et al., 2015; Barati et al) بوده است تتغییرا

2015; Asadi et al., 2014.)  تغییرات کاربری زمین دارای
درآمد و همچنین ای بر رشد اقتصادی، سطح پیامدهای گسترده

 ,.Mohammadzadeh et al) تنوع زیستی، آب و خاك است

2014; Pender et al., 2004). 

کاربری اراضی به یک مشکل حاد  یامروزه تغییرات بدون برنامه
استفاده از اراضی بدون  عمدتاّ طوریکه تبدیل گردیده است به

ریزی مدون و بدون توجه به اثرات محیط زیستی یک برنامه
شش برداری از پوگیرد. کاربری اراضی و بهرهمی ها صورتآن

های انسانی دستخوش در اثر فعالیت غالباّگیاهی ثابت نبوده و 
تواند به شود. شناسایی و کشف این تغییرات میتغییر و تحول می
درتغییر کاربری  مؤثرریزان کمک کند تا عوامل مدیران و برنامه

ها اراضی و پوشش گیاهی را شناسایی کرده و برای کنترل آن
 & Falahatkar) داشته باشند ؤثرریزی مفید و مبرنامه

Hosseini, 2017; Kazemi & Bayat, 2017; Gandhi et 

al., 2015; Fattahi, 1994). پوشش  تغییرات روند ارزیابی
 نحوة از صحیحی درك به ایجاد منجر که گیاهی فرآیندی است

 مناطق مورد مسئله در این شود.می زیست و محیط انسان تعامل
 برخوردار است خاصی اهمیت از هاتاالب هویژو به زیستی حساس

(Mombeni et al., 2018; Zebardast & Jafari, 2011) .

منظور مدیریت مناسب  اراضی به برداریارزیابی اثرات بهره
هایی است تخریب انسانی از مقولهها امری ضروری است. تاالب

گذارد. می تأثیرهای زیبایی شناسایی تاالب که بر روی ویژگی
به وسعت تخریب و دامنه مکانی و زمانی، کارکرد و عملکرد  بسته

 ,.Dingle Robertson et al)شود تاالب به شدت مختل می

بنابراین مطالعه میزان تغییرات پوشش گیاهی و کاربری  (.2015
عنوان یک امر مهم الزمه  اراضی در حاشیه دریای خزر به

مستقیم و غیرمستقیم  هایی است که به طورها و تاالباکوسیستم
های سنجش با این دریا در ارتباط هستند. در این راستا، تکنیک

تواند ضمن می از دور و فناوری سامانه اطالعات جغرافیایی
جویی در وقت نسبت به تحقیقات میدانی، اطالعات جامعی صرفه

 برداری و تغییرات کاربری اراضی فراهم نمایددر مورد میزان بهره
(Gashaw et al., 2014).  در ارتباط با تغییرات پوشش اراضی

در اراضی حاشیه تاالب و مناطق حساس اکولوژیک مطالعات 
مختلفی انجام شده است که عوامل اصلی ایجاد تغییرات را 

 ;Moradi et al., 2016)اند ناشی از تخریب برشمردهانسانی و 

Dingel Robertson et al., 2015; Tondravan et al., 

2015; Zorrilla-Miras et al., 2014; Tahir et al., 

2013).  
در اراضی حاشیه تغییر کاربری و پوشش گیاهی توجه به اینکه با 

ندی پیچیده است که متغیرها و عوامل مختلفی را آیفرها تاالب
 ،(Valbuena et al., 2010) گیردمیبردر ای منطقهدر سطوح 

موجب مخاطرات  ط فیزیکیمحیآن بر بزرگ و بالقوه  تأثیر
زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. این مهم موجب 

لذا تحقیق است.  موضوع شدهاین  های مرتبط باوهشژپاهمیت 
حاضر با هدف شناسایی میزان تغییرات پوشش گیاهی، کاربری 
اراضی و آب دریا صورت گرفته تا نتایج آن بتواند به عنوان 

صحیح اراضی حاشیه تاالب در آینده مورد ابزاری جهت مدیریت 
 استفاده قرار گیرد.

 

 ها مواد و روش
 12211المللی گمیشان با مساحت تاالب بین معرفی منطقه:
تر از سطح دریاهای آزاد به صورت متر پایین 22هکتار و ارتفاع 

نوار نسبتا باریکی است که با جهت شمالی جنوبی درامتداد 
ای خزر قرار دارد. این تاالب در شمال سواحل جنوب شرقی دری

گسترش غربی در قلمرو شهرستان ترکمن قرار گرفته است. 
 جنوبی ضلع طوریکه به دارد شمالی -طولی تاالب جهت جنوبی
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رودخانه گرگان و مرز شمالی آن در خاك کشور  مصب به تاالب
ترکمنستان )مصب رودخانه اترك( و مرز غربی محدود به نواری 

ی ساحلی تثبیت شده، که آن را از دریای خزر جدا نای شهاز تپه
هکتار است  32141. مساحت کل مراتع دشت گمیشان سازدمی

 ′طول شرقی و  14° 11′ تا  14° 12′که در مختصات جغرافیایی 

شمالی قرار گرفته است. از نظر عرض  32° 11′تا  11°32
تفاع آن از توپوگرافی فاقد هر گونه پستی و بلندی است. حداقل ار

. محدوده مورد است -11متر و حداکثر آن  -24آزاد  سطح دریای
های گیاهی مطالعه شامل اراضی حاشیه تاالب گمیشان و تیپ

 . (1)شکل  مرتعی اطراف آن بوده است
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 در استان گلستان و ایران منطقه مورد مطالعهموقعیت ( : 1)شکل 
 

، در بخش مرتعی رای انتخاب محل نمونه گیریب :روش تحقیق
شناسایی و  های گیاهییش کل مراتع گمیشان تیپابتدا با پیما

برداری انتخاب شدند. جهت نمونه برای نمونه همگن مناطق
تصادفی استفاده شد، به این  -برداری از شیوه سیستماتیک 

ترتیب که ابتدا محل استقرار اولین ترانسکت خطی به صورت 
های ادفی در هر تیپ مشخص شد و محل استقرار ترانسکتتص

متر از همدیگر  21بعدی به صورت سیستماتیک و به فاصله 
های متری در هر یک از تیپ 111ترانسکت  2تعیین شد. تعداد 

به منظور بررسی تغییرات، اطالعات پوشش  موجود مستقر شد.
های سال ها با اطالعات حاصل از مطالعاتگیاهی حاصل از پالت

. به این از لحاظ آماری مقایسه شد (Akbarlou, 1994) قبل
 استفاده شد. SPSSجفتی در نرم افزار  tمنظور از آنالیز آماری 

برای ثبت موقعیت  GPSاز  بررسی تغییرات کاربری اراضیجهت 
های تعلیمی استفاده ت نمونهها و همچنین تعیین مشخصاپالت

( 1)در جدول جهت انجام این تحقیق مورد استفاده های داده. شد
 .ه استشد ارایه
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 های مورد استفاده در تحقیقداده (:1)جدول 
 تاریخ ردیف گذر سنجنده

TM 123 34 
  1114می  1
 (1323اردیبهشت  11)

OLI 123 34 
  2112می  12

 (1311اردیبهشت  23)

 
از تصاویر ماهواره لندست نیتصاویر دانلود شده با توجه به اینکه 

از  به تصحیح هندسی و رادیومتری ندارند اما به منظور اطمینان
ی هاو نقشهGoogle Earth این قضیه آن را با مختصات 

روی هم تطابق  دقیقاّکه  مقایسه گردیدوکتوری موجود از منطقه 
 Dark. برای انجام تصحیحات اتمسفری تصاویر از روشتداش

 Subtraction جام تصحیح اتمسفری از استفاده شد. به منظور ان
مورد پوشش گیاهی  شاخص استفاده شد. ENVI 5.3 افزارنرم

ای که دارای استفاده در این تحقیق با توجه به شرایط منطقه
است.  بودهSAVI  شاخص پوشش گیاهی پراکنده است

(Koshal, 2010; Matsushita et al., 2007). ر اینب 
ورد مطالعه در تصاویر ه مهای اراضی منطقانواع کاربریاساس، 
الگوریتم حداکثر ای چندزمانی مورد استفاده، از طریق ماهواره
بندی شده، ن شده و با مقایسه این تصاویر طبقهیتعی احتمال

ها در بازه زمانی ها و کاربریاطالعات مربوط به تغییرات پوشش
 11شامل های کاربری اراضی کالسشد. استخراج مورد نظر 

مناطق مسکونی،  ان کالس مرتع، آب، زراعت،گروه تحت عنو
بندان و منطقه تاالب، سایت میگو، سد و آب زار وزار، نیشوره

های تعلیمی از سطح منطقه با استفاده سپس نمونه و تعیینقرق 
و با تفسیر  GPSنقاط کنترل زمینی برداشت شده به وسیله 

و  Google Earthای و تصاویر چشمی تصاویر ماهواره
 پذیریتفکیک از اطمینان از پس که شد تهیه توپوگرافی هایشهنق

ترین ترکیب مناسب در بین طبقات کاربری و انتخاب مناسب
 2112سال  OLIو  1114سال  TMبندی تصاویر باندی، طبقه

بندی حداکثر احتمال انجام به روش نظارت شده با الگوریتم طبقه
ای اقدام به ارزیابی بندی تصاویر ماهوارهبعد از طبقه گرفت.

نرم افزارهای مورد استفاده  د.یگردبندی شده قهبصحت تصویر ط
 Idrisi Tersset ،ENVI 5.3 ،Arcدر این بخش شامل 

GIS10.5   وGoogle earth  است. 

 

 هایافته

در دو محدوده مورد مطالعه مرتعی پوشش گیاهی  بررسی

 بازه زمانی مورد مطالعه

پوشش گیاهی جفتی جهت بررسی و مقایسه  tنتایج آنالیز آزمون 
 نشان نتایج نشان داده شده است. (2) در دو بازه زمانی، در جدول

های ، سایر گونهAeluropus lagopoides به استثنای گونه داد
داشتند.  داراختالف معنی درصد 1اطمینان  سطح غالب منطقه در

، Halostachys caspicaهای دهد گونهنشان می (2) شکل
Holocnemum strobilaceum، Lophochloa phleoidess ،

Frankenia hirsute و Salicornia herbacea  افزایش
 اند.دار داشتهمعنی

 

 1994-2112های مهم در دو بازه زمانی گونهجفتی جهت بررسی تغییرات  tنتایج آنالیز آزمون  (:2) جدول

 tمقدار  انحراف از معیار میانگین گونه
آزادی  جهدر

(df) 
Sig نتیجه 

Aeluropus lagopoides 11/3 21/1 112/2 14 111/1 Ns 

Halostachys caspica 1/1 11/11 124/3 14 111/1 ** 

Holocnemum strobilaceum 22/3  31/12 222/2 14 112/1 ** 

Lophochloa phleoidess 1 12/2 123/2 14 111/1 ** 

Frankenia hirsute 41/2 21/11 121/2 14 142/1 ** 

Salicornia herbacea 13/3 12/34 134/1 14 111/1 ** 
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 های غالبمورد مطالعه در دو بازه زمانی برای گونهی محدوهمقایسه درصد پوشش گیاهی  (:2)شکل 

 

 بررسی تغییرات کاربری اراضی

با بررسی تغییرات کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه با استفاده 
نتایج نشان داد که نقشه حاصل از ، OLIو  TMر از تصاوی

با الگوریتم حداکثر احتمال با  TMبندی نظارت شده تصاویر طبقه
 13/12درصد،  22/12صحت کلی و ضریب کاپای، به ترتیب 

با صحت کلی و ضریب کاپای به ترتیب  OLIدرصد و تصاویر 
 (.3 درصد تولید شدند )جدول 11/12درصد،  14/12

 
 نتایج حاصل از ارزیابی صحت نتایج  (:3)جدول 

 سنجنده یهاکنندهبندیطبقه

 سال تصویر صحت کلی  )%( ضریب کاپا  )%(

13/12  22/12  1114 

11/12  14/12  2112 

 
 2112تا  1114ری اراضی از سال چگونگی تغییرات کارببررسی 

 شده است. ارایه 4اس درصد و مساحت )هکتار( درجدول اسبر
کاهش  2112تا  1114در اطراف تاالب از سال  میزان آب دریا

یافته و در عین حال کاربری بخش زراعت در اطراف تاالب 
نتایج در خصوص کاهش آب دریا در اطراف افزایش یافته است. 

تاالب نشان دهنده از بین رفتن حجم زیادی از آب تاالب است. 
 درصد از مساحت آب 12/1، 2112تا  1114بر این اساس از سال 

ها تبدیل شده است. نتایج به کاهش یافته و به سایر کاربری
های دست آمده در بخش زراعت نشان دهنده افزایش فعالیت

درصدی مساحت( است. بر اساس  11/1کشاورزی )افزایش 
چگونگی تغییرات کاربری اراضی از سال  (4) اطالعات جدول

 1114نسبت به سال  2112، میزان مرتع در سال 2112تا  1114
 درصد کاهش داشته است. 31/1درصدی و قرق  22/1افزایش 

مشخص است بیشترین میزان مساحت  (3) همانطور که در شکل
مربوط به زراعت و مراتع بوده که سهم تغییرات در تاالب، نیزار، 

 ها بوده است.مرتع و زراعت بیش از سایر کاربری
نشان  2112و  1114های ضی در سالنقشه تهیه شده کاربری ارا

و  1/31ترتیب مراتع و اراضی کشاورزی به 1114در سال دهد می
اند در حالی درصد مساحت منطقه را به خود اختصاص داده 3/42

درصد مساحت منطقه  3/43و  1/32به ترتیب  2112که در سال 
بررسی تغییرات صورت  (.1و  4 هایشود )شکلرا شامل می

های منطقه طی بازه زمانی مورد گرفته در هر یک از کاربری
مطالعه حاکی از آن است که بیشترین میزان نوع تغییرات مربوط 

 .ندان استببه سطح زراعت و کمترین آن مربوط به سد و آب
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 2112 تا 1994چگونگی تغییرات کاربری اراضی از سال  (:4)جدول 

 2112 1994 کاربری اراضیطبقات
 میزان تغییرات

(2112-1994) 

 مساحت 
Ha 

میزان 

کاربری 

 )درصد(

 مساحت
Ha 

میزان 

کاربری 

 )درصد(

 مساحت
Ha 

 )درصد(

 -31/1 -4/411 22/1 1/332 12/1 2/214 قرق

 +11/1 +2/1211 3/43 3/24122 3/42 2/23321 زراعت

 +31/1 +1/122 22/1 4/1124 12/1 4/1212 مناطق مسکونی

 +11/1 +11/122 11/1 4/132 11/1 4/14 بندانسد و آب

 +11/1 +2/1212 22/1 1/2123 12/1 3/211 نیزار

 -12/1 -2/1211 41/3 3/1222 32/4 1/2122 ایدر

 -13/1 -2/212 12/1 14/1223 14/2 2/1141 زارشوره

 +21/1 +2/1132 21/1 2/1132 - - سایت میگو

 -32/3 -11/4122 11/2 2/122 41/1 2/14112 المللی گمیشانبین تاالب

 +22/1 +12/2422 1/32 2/12222 1/31 2/13211 مرتع

 111 +11/1 111 1/141112 111 4/141112 جمع کل

 
 
 

 
 2112و  1994های های کاربری اراضی/ پوشش اراضی در سالمساحت کالس (:3)شکل 
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 1994سال  -)پایین( کاربری اراضی/ پوشش اراضی و نقشه)باال(  ایتصویر ماهواره (:5)شکل 

 

 گیرینتیجه
( 2112تا  1114در طی دوره زمانی ) در منطقه مورد مطالعه،

 Halostachys caspica ،Holocnemumهای گونه

strobilaceum  وSalicornia herbacea محسوس و  افزایش
عقب نشینی تواند به دلیل اند. این موضوع میدار نشان دادهمعنی

ها در توسعه این گونه رایبآب دریا و ظهور شرایط مناسب 



 001 گمیشانالمللی بینبررسی تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی در محدوده تاالب 

ها از ی این گونهشده باشد چرا که همه اراضی شور آزاد
ها بوده و در این شرایط توسعه بیشتر و فراوانی بیشتری رُستشور

خود  هایهدر مطالع  (Heshmati, 2003)دهند.از خود نشان می
داری عدم معنی .ج مشابهی در این زمینه دست یافتبه نتای

تواند به قابلیت مینیز  Aeluropus lagopoidesافزایش گونه 
ای فوق مرتبط های بوتهکمتر رقابت این گونه در مقابل گونه

 .(Sobhanian et al., 2010)باشد 
تواند خطری برای آبزیان و یا میکه کاهش آب در با توجه به این

موجودات دریایی ارزشمند باشد و با تغییر ترکیب گیاهی همراه 
های های کشاورزی و سازهگردد و همچنین موجب افزایش زمین

توان به آلودگی آب ناشی از پساب بشری شود که از جمله آن می
بر  ثیراتهای اطراف تاالب و در نتیجه کشاورزی یا ساختمان

 ,Karimi) جودات و گیاهان داخل و اطراف تاالب اشاره نمودمو

، این مطالعه با ارزیابی و تحلیل تغییرات کاربری نابراینب .(2010
المللی گمیشان با استفاده از تصاویر اراضی محدوده تاالب بین

ها چه تغییراتی ای نشان داد که در هر کدام از کاربریماهواره
 تصاویر تحلیل از که آنچه .اخیر رخ داده است طی دو دهه

 دهدمی نشان آمد به دست تغییرات و جداول هانقشه ای،ماهواره
های کاربری در مهمی تغییرات بررسی، مورد بازه زمانی در که

 پوشش و هاتاالب آب سطح خصوصبه اراضی حاشیه تاالب
است به طوری که آب دریا پسروی  افتاده اتفاق گیاهی منطقه
زار کاهش یافته و در مقابل به سطح تاالب و شوره داشته و سطح

 (-Zorrilla مراتع، نیزارها و اراضی زراعی افزوده شده است.

(Miras et al. 2014  ای در جنوب غربی اسپانیا نشان در منطقه
های تاالبی شرایط برای سایر دادند که با پسروی اکوسیستم

حلیل این آنچه در تهای اراضی فراهم خواهد شد. کاربری
 این تغییرات ایجاد این است که علل توان اشاره نمودتغییرات می

شوند. از می بندیطبقه انسانی طبیعی و عوامل کلی دودسته به
عوامل طبیعی پدیده خشکسالی حاکم بر منطقه است که با 

موجب  گذشته، سال چند به وقوع پیوسته درطی بارش کمبود
گمیشان و پوشش گیاهی المللی کاهش سطح آب تاالب بین

. همچنین (Toshani, 2015) مرتعی در منطقه گردیده است

به  احداث سد و آبندانها مشخص است طور که در نقشههمان
 آب میزان انسانی است که عوامل ترینمهم از عنوان یکی

ترین است. از مهم داده قرار خود تاثیر تحت را تاالب به ورودی
 که احداث آن در باالدست تاالب، است سد دانشمند این موارد

 داده است. قرار تاثیر تحت را به آن ورودی آب میزان
 جهت هابندانآب و آب رودخانه اترك از حد از بیش استفاده

ماهی،  پرورش هایکارگاه در مستقیم صورتچه به پروری آبزی
 بندهای آب در غیرمستقیم صورتچه به یا احداث سایت میگو و

حاشیه رودخانه که در این تحقیق روند افزایشی آن  در متعدد
 و دست پایین نشان داده شده است، میزان آب ورودی به حوزه

اند. با تغییر کاربری اراضی داده قرار تحت تاثیر را تاالب گمیشان
طبیعی و تبدیل آن به زراعت یکی دیگر از مشکالت شامل 

برداشت  نآید. ایکشاورزی پدید می مصارف رایب آب برداشت
 استفاده چه با و اترك رودخانه فرعی و های اصلیسرشاخه در چه

 مصارف کشاورزی، از و کانال کشی برای هابنداناز آب آب
 ,.Ghorbani et al) این مناطق است تخریب مهم عوامل

 ترینمهم جزء المللی گمیشاناز آنجا که تاالب بین. (2012
 برای که شوندمی وباستان گلستان محس یزیستمحیط عناصر

 اما دارد، همراه به جوامع محلی و کل منطقه مزایای زیادی
طبیعی  عناصر تهدیدشونده جزء ارزش با اکوسیستم این متاسفانه

 ابزارهای از استفاده در این تحقیق با .شودمحسوب می منطقه نیز

محیط نسبت به  این تغییرات بررسی جدید نظیر سنجش از دور،
که با مطالعه آن  و سریع صورت گرفته ساده بسیار گذشته،

در  روند این ادامه از جلوگیری رایب راهکارهایی ارایه توان بهمی
مدیریت  ودا وجبکه  آنچه مهم است این .دست یافت آینده

اعمال شده در اراضی مرتعی، روند تغییرات مثبت نبوده و چالش 
 تغییر کاربری خطر بزرگتری است که این تاالب و مناطق

 .کندپیرامون آن را تهدید می
  

 هاداشتدیا
1. Geographical Information System (GIS) 
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