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چکیده
بهمنظور پایش و ارزیابی پیامدهای اکولوژیک نا شی از مداخالت ان سانی ،کمی سازی تغییرات پو شش سرزمین ضروری ا ست .شرایط اکولوژیک و کیفیت آب تاالب به
ویژگیهای سیمای سرزمین از جمله نوع و نسبت پو شش سرزمین در باالدست و پیرامون تاالب مرتبط است .در مطالعه حا ضر ،پو شش سرزمین تاالب گلپایگان برای
سال ها ی  2008 ،1998 ،1988 ،1978 ،1972و  2018با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست تهیه و تغییرات رخ داده در این بازه زمانی ( 46سال) آشکارسازی شد .از
شاخص کاپا جهت تعیین دقت کلی طبقهبندی بهره گرفته شد و با ا ستفاده از ابزار مدل ساز تغییر سرزمین تغییرات پو شش سرزمین طی دورههای مورد مطالعه ،آنالیز شد.
نتایج حا صل از ضریب کاپا در سال های  2008 ،1998 ،1988 ،1978 ،1972و  2018به ترتیب  %92/67 ،%90/12 ،%85/79 ،%84/45 ،%81/08و  %93/85محا سبه شد.
مساحت هر کدام از طبقات پوشش سرزمین به کیلومتر مربع نشان داد که مراتع با تراکم متوسط و متراکم پوشش غالب را در منطقه مورد مطالعه دربرگرفتهاند .نتایج حاصل
از بررسی روند تغییرات پوشش سرزمین در بازه زمانی  1972تا  2018نشان داد که بیشترین تغییرات افزایشی مربوط به اراضی کشاورزی با  20261هکتار و کمترین تغییرات
مربوط به منابع آبی با  558هکتار افزایش ا ست .با توجه به اهمیت محیط زی ستی تاالب شور گلپایگان و تغییرات پو شش سرزمین رخ داده طی دوره مورد مطالعه ،نیاز به
تدوین برنامه های مدون راهبردی توسط مدیران سرزمین در راستای دستیابی به توسعه پایدار اکولوژیکی حوزه آبخیز و جهت جلوگیری از تخریب بیشتر این نواحی و استمرار
خدمات اکوسیستمی ارائه شده توسط تاالب بیش از پیش احساس می شود .از راهکارهای مدیریتی جهت احیای تاالب میتوان به مدرن سازی و ارتقای بهره برداری سامانه
های توزیع آب ک شاورزی ،بهینه سازی الگوی ک شت ،ساماندهی فعالیتهای تفرجی و عقد تفاهم نامه با سازمانهای متولی جهت تعیین حقابه م ستمر محیطزی ستی تاالب
اشاره کرد.
کلمات کلیدی " :آنالیز تغییرات"" ،سنجش از دور"" ،ارزیابی صحت"" ،ماهواره لندست".
شاااهری ،جنگل زدایی ،فعالیتهای معدنی و تخریب زیساااتگاه مفید اسااات.
اطالعات تاریخی ،دقیق و متوالی در مورد تغییرات ساااطم زمین برای هر نوع
 -1مقدمه
برنامه توسعه پایدار که کاربری اراضی به عنوان یکی از معیارهای ورودی عمده
کاربری اراضی جهانی به طور معناداری طی دهه های اخیر تغییر کرده است ،از
عمل میکند بسیار مهم است .بنابراین آنالیز و نقشه سازی وضعیت حال حاضر
طرفی تاالبها حساااسااترین اکوساایسااتمها به تغییرات کاربری اراضاای و
و تغییرات کاربری اراضی طی زمان ،جهت درک بهتر و ارائه راه حل موثر برای
اکوساایسااتمهای منحصاار به فرد با تنوع باالی گیاهی و جانوری میباشااند
مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی مهم شناخته شده است ( Abd
( Mitschو همکاران .)2016 ،از اینرو پایش تغییرات کاربری و پوشاااش
 El-Kawyو همکاران .)2011 ،سامانه اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور
سرزمین به منظور مدیریت ،کنترل و انجام اقدامات بهموقع در جهت کاهش
ابزارهای قدرتمند و مقرون به صااارفهای جهت ارزیابی پویایی زمانی و مکانی
تهدیدات و خسارات ناشی از این تغییرات در مقیاس سیمای سرزمین ،ضروری
پوشش سرزمین هستند .داده های سنجش از دور دیتاهای چندزمانه ارزشمندی
است (اصغری پوده و همکاران .)1398 ،در مقیاس جهانی رشد جمعیت میتواند
را در مورد فرآیندها و الگوهای تغییرات پوشاااش سااارزمین فراهم و ساااامانه
به عنوان دلیل تاریخی ا صلی برای تغییرات کاربری اراضی در نظر گرفته شود،
اطالعات جغرافیایی جهت نقشه سازی و آنالیز این الگوها مفید است .به عالوه،
اگرچه واکنش ها و فرآیندهای مختلف را میتوان در مقیاس های دقیقتری در
آرشاایوهای رقومی دادههای ساانجش از دور فرصااتی را جهت مطالعه تغییرات
نظر گرفت .در کشورهای تو سعهیافته ،تغییرات پوشش سرزمین به دالیلی مانند
تاریخی پو شش سرزمین فراهم می کنند و الگوی جغرافیایی این تغییرات را در
ک شاورزی یا تو سعه شهر و فرآیندهای مرتبط ایجاد می شود اما همچنین نیاز
ارتباط با سایر عوامل محیط زی ستی و ان سانی میتوان ارزیابی کرد (Dewan
فزاینده به حفظ تنوع زیسااتی و کیفیت اقتصااادی محیط زیساات در چارچوب
و  .)2009 ،Yamaguchiروشهای مختلفی از الگوریتمهای دیجیتالی برای
تغییرات جهاانی دیاده میشاااود ( Muñoz-Rojasو همکااران.)2011 ،
آشکار سازی تغییرات پوشش سرزمین از دادههای سنجش از دور ایجاد شدهاند.
آشکارسازی تغییرات فرآیند تشخیص تفاوتها در وضعیت یک پدیده با مشاهده
با وجود این دامنه گ سترده ،روشها به طور ا سا سی در دو طبقه و سیع خال صه
آن در زمانهای مختلف ا ست .آ شکار سازی تغییرات در ب سیاری از کاربردهای
می شوند ،آنهایی که آ شکار سازی تغییرات را انجام میدهند و سپس طبقات را
مرتبط با تغییرات پوشش سرزمین نظیر تغییر کشت و تغییرات سرزمین ،تخریب
مشاااخص میکن ند ( )Pre-classificationو آن هایی که اول طب قات را
زمین و بیابان زایی ،تغییرات ساااحل و رشااد شااهر ،تغییرات الگوی ساایمای
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عالوه بر این تاالب ،معدن ،فاضالب و انسان ساخت در مقایسه با شرایط اولیه
به  724هکتار  335 ،هکتار 37 ،هکتار و  270هکتار افزایش یافته اسااات.
همچنین ،نتایج ن شان داد که مراتع و دریاچه های نمکی در سال  2030ن سبت
به ساااال  2015کاهش می یابد ،در حالی که تغییرات تاالب ،معدن و انساااان
ساخت ممکن ا ست افزایش یابد Koko.و همکاران ( )2020تغییرات کاربری
ارا ضی و پو شش سرزمین شهر زایای نیجریه را مورد مطالعه قرار دادند و بدین
منظور از ت صاویر ماهوارهای  2005 ،1990و  2020ا ستفاده کردند .نتایج ن شان
داد ،مناطق ساخته شده و پو شش گیاهی به ترتیب  65/88و  28/95در صد و
زمینهای بایر نساابت به سااه دهه گذشااته  63/06درصااد کاهش یافته اساات.
تاکنون تغییرات پو شش سرزمین تاالب شور گلپایگان برر سی ن شده ا ست لذا
هدا ا صلی مطالعه حا ضر پایش تغییرات پو شش سرزمین این تاالب شور با
استفاده از تصاویر ماهواره ای و مدلساز تغییر سرزمین طی  46سال می باشد.
 -2روش انجام تحقیق

م شخص میکنند و سپس آ شکار سازی تغییرات را انجام میدهند مثل مقای سه
پس از طب قهب ندی ( .)2007 ،Van Oort( )Post-classificationدر
روشااهای  Pre-classificationتصاااویر  2تاریخ مختلف به یک تصااویر
جدید تبدیل می شوند که شامل تغییرات طیفی وسیع است .مزایای عمده روش
 Post-classificationکه در آن برر سی پیک سل به پیک سل تغییر کاربری
انجام خواهد شاااد و طی آن نقشاااه آشاااکارساااازی تغییرات با متد Post
 Classification Comparisonتهیه خواهد شد این است که تصاویر 2
تاریخ جداگانه طبقهبندی میشاااوند ،در نتیجه کمترین مشاااکل تصاااحیم
رادیومتریک بین دو تاریخ خواهد بود .در این روش ارزیابی مقایسه پس از طبقه
بندی کالً به دقت طبقهبندی اولیه وابساااته اسااات ( Coppinو همکاران،
 )2004و نتایج طبقهبندی ضعیف باعث عدم قطعیت در نقشه تغییر می شود .به
عالوه ،این روش به خوبی در م ناطق همگن بزرگ با تغییرات ع مده ع مل
میکند ( .)2009 ،Rafieeبه منظور آنالیز تغییرات پوشااش ساارزمین مطالعات
مختلفی در سطم ایران و جهان صورت گرفته ا ست که از جمله این مطالعات
میتوان به تحقی قات  Maimaitijiangو هم کاران ( )2015و جعفرن یا و
همکاران ( ، )2015زاهداری و همکاران ( )2016ا شاره کرد .مرادی و همکاران
( ،)1395تغییرات پو شش ارا ضی را در دو شهر ستان رابر و ارزوئیه مورد مطالعه
قرار دادند و به این نتیجه رساایدند که کاربری اراضاای مرتع بیشااترین تبدیل و
تغییر را داشااته اساات که دلیل اصاالی این تغییر گسااترش اراضاای زراعی بوده
اساات Xiao .و  )2011( Huipingبا اسااتفاده از مدل پوشااش ساارزمین
تغییرات جنگل در پارک ملی تاو دام را مورد مطالعه قرار دادند و از تصااااویر
ماهوارهای سااالهای  2000 ،1993و  2007جهت آشااکارسااازی و پیش بینی
تغییرات جنگل برای سالهای  2014و  2021بهره گرفتند .نتایج ن شان داد که
سااطم جنگل از  18/03درصااد در سااال  2007به  15/10و  12/66درصااد در
ساااال های  2014و  2021کاهش می یا بد .رو جاس و هم کاران ( )2013به
تغییرات پوشااش ساارزمین در ارتباط با فاکتورهای جغرافیایی و برنامهریزی در
کشااور شاایلی و با هدا حفازت از تنوع زیسااتی با اسااتفاده از مدلساااز تغییر
سرزمین پرداختند .روی و همکاران ( )2014با استفاده از مدلساز تغییر سرزمین
تغییرات پو شش سرزمین در بازههای زمانی متفاوت در حوزه آبخیز مدیترانهای
در جنوب شرق فرانسه را مورد مطالعه قرار دادند .رضوی ( )2014روند تغییرات
کاربری زمین را در شهر کرمانشاه با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست برای
سااالهای  2000 ،1987و  2006مورد پیش بینی قرار داد ،نتایج مطالعه نشااان
داد ،طی دو دوره  1987-2000و  2000-2006طبقات پو شش جنگلی ،ارا ضی
مرتعی ،باغات و ف ضای سبز روند کاه شی اما مناطق ان سان ساخت و ارا ضی
ک شاورزی روند افزای شی دا شته ا ست Koranteng .و Niedzwiecki
( )2015در تحقیق خود در منطقه  Ashantiکشااور غنا نشااان دادند ،مناطق
انسان ساخت و اراضی کشاورزی افزایش اما پوشش جنگلی از  50درصد به 10
درصاااد کاهش یافته اسااات Waseem .و همکاران ( )2015پایش تغییرات
پوشش اراضی در مصر را با استفاده از تصاویر لندست مورد بررسی قرار دادند و
به این نتیجه ر سیدند که ا ستفاده از این فرایند میتواند جهت برنامهریزی برای
حفظ اکوساایسااتمها مفید باشااد Ansari .و  )2019( Golabiبا اسااتفاده از
مدل ساز تغییر سرزمین به مطالعه تغییرات کاربری ارا ضی و پو شش سرزمین
تاالب میقان پرداختند و از تصاااویر لندساات سااالهای  2007 ،2000و 2015
ا ستفاده کردند ،نتایج ن شان داد که  1663/88هکتار از سطم مراتع و 715/68
هکتار از پو شش دریاچه نمک در طول دوره  2015-2000تخریب شده ا ست.

 محدوده مورد مطالعه

تاالب شور گلپایگان بخشی از حوزه آبریز دریاچه نمک و تنها اکوسیستم تاالبی
شهر ستان گلپایگان ا ست که در د شت شمال گلپایگان به عنوان و سیعترین
د شت کم ارتفاع شهر ستان واقع شده ا ست .در گذ شته آبهای سطحی این
شااهرسااتان از نقاط مرتفع (مناطق باالی سااد گلپایگان -کوچری) و همچنین
رودخانه خوان سار تامین می شده ا ست .اکثر تاالب ها ،شکل هند سی خا صی
ندارند و در تاالب شااور گلپایگان نیز شااکل هندساای خاصاای وجود ندارد ولی
شاااکل تاالب از آن جهت اهمیت دارد که هر چه مرزهای تاالب نسااابت به
م ساحت تاالب بی شتر با شد ،پتان سیل تبخیر نیز بی شتر ا ست ( شکل  .)1در این
م طال عه ،مرز تاالب براسااااس زیرحوزه های آبریز ،خروجی مدل ساااوآت،
منحنی های میزان و آبراهه ها تعیین شااده اساات .وسااعت منطقه مورد مطالعه
1896کیلومتر مربع می باشد.

شکل  - 1شکل مرز و محدود تاالب شور گلپایگان

 بررسی تغییرات رخداده در پوشش سرزمین حوزه آبخیز
در این تحقیق از دادههای سنجش از دور تصاویر سنجندههای  TMو OLI
ماهواره  Landsatو نقشااههای توپوگرافی  1:25000منطقه اسااتفاده شااد.
مراحل تهیه نق شه پو شش سرزمین :دیاگرام مراحل انجام این تحقیق در شکل
 2ن شان داده شده ا ست .در این تحقیق جهت تهیه نق شههای کاربری ارا ضی
منطقه از  6دوره تصااویر ماهواره  Landsatساانجنده های  TMو OLI
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مقیاس  1:25000تهیه شده تو سط سازمان نق شهبرداری ک شور و Google
 Earthنمونههای تعلیمی برای هر طبقه تعریف گردیدند .شش طبقه کاربری
ارا ضی در منطقه ت شخیص داده شدند -1 :ارا ضی م سکونی ( شهری ،صنعتی،
جاده و  -2 ، )...ارا ضی ک شاورزی -3 ،منابع آبی -4 ،مرتع متراکم -5 ،مرتع با
تراکم متوسااط  -6مرتع کم تراکم -بایر .سااپس نمونه های تعلیمی به شاایوه
رقومی کردن روی صفحه رقومی شدند .در مرحله دوم تفکیکپذیری نمونههای
تعلیمی انجام شد .مرحله سوم طبقه بندی تصاویر ماهواره ای است که از روش
طبقه بندی کننده حداکثر احتمال استفاده گردید.

اسااتفاده شااد ،که قدیمیترین تصااویر به عنوان تصااویر مرجع انتخاب شااد.
ازآنجاییکه تفکیک و شااناسااایی پدیده ها به لحاظ رنگ نتایج بهتری ارائه می
دهد ،ولی نمایش داده های حاصااال از اساااکنرها در تک باندها با اساااتفاده از
گامهای خاکستری میباشد ،تصویر رنگی کاذب هر تاریخ با استفاده از ترکیب
 DNsباندهای ( 2سااابز)( 3 ،قرمز)( 4 ،مادونقرمز نزدیک) تولید گردید ،از
روش طبقهبندی نظارت شده برای تهیه نق شههای کاربری ارا ضی ا ستفاده شد.
اولین گام در انجام یک طبقهبندی نظارتشده تعریف مناطقی است که بهعنوان
نمونه های تعلیمی برای هر کالس اسااتفاده می شااوند .این مرحله با تفساایر
بصااری تصااویر ترکیب رنگی کاذب و با اسااتفاده از نقشااههای توپوگرافی با

شکل  -2دیاگرام مراحل انجام تحقیق

 طبقه بندی تصاویر ماهواره ای و ارزیابی صحت
شش دوره زمانی تصاویر ماهوارهای لندست متعلق به سال های (،1978 ،1972
 2008 ،1998 ،1988و  )2018جهت آنالیز تغییرات پوشااش ساارزمین انتخاب
شاادند .به منظور تصااحیم هندساای تصاااویر ماهوارهای منطقه مورد مطالعه ،از
نق شههای توپوگرافی با مقیاس  1:25000و تعداد  20نقطه کنترل زمینی جهت
اجرای معادله چند جملهای درجه یک ا ستفاده گردید .ت صحیم اتم سفری نیز با
استفاده از روش  dark-object subtractionانجام شد (Rozenstein
و  .)2011 ،Karnieliبهبود تصااویر عبارت از تغییر ارزشهای تصااویر جهت
مشخص کردن اطالعات درون تصویر و بهبود تصویر بصری یک تصویر جهت
افزایش تمایز زاهری بین پدیدهها اسات .این فرایند تالش میکند تواناییهای
مکمل ذهن انساااان و کامپیوتر را بهینه کند .به طور کلی ،این تصااااویر بهبود
یافته فقط در تحلیل ب صری ا ستفاده می شوند در صورتی که ت صاویر ا صلی
جهت تجزیه و تحلیل خودکار مورد استفاده قرار میگیرند (Abd El-Kawy
و همکاران .)2011 ،در مطالعه حا ضر ب سط تباین روی شش دوره ت صویر مورد
مطالعه جهت بهبود بصاااری مورد اساااتفاده قرار گرفت (شاااکل  .)3قبل از

طبقهبندی ت صاویر ،طبقات کاربری به شش کالس مناطق م سکونی ،ارا ضی
کشاااورزی ،پهنه آبی ،مراتع متراکم ،مراتع با تراکم متوسااط ،مراتع کم تراکم-
بایر گروهبندی شدند .این شش طبقه بر اساس تفسیر بصری تصاویر ماهوارهای
و پس از تایید در بازدید میدانی شناسایی شدند (Joorabian Shooshtari
و  .)2015 ،Gholamalifardنمونه های تعلیمی به عنوان الگوی مشخصات
طیفی با اسااتفاده از نقشااه های رقومی سااازمان نقشااه برداری کشاور ،تفساایر
ت صاویر ترکیب رنگی حقیقی و کاذب ،و بازدید میدانی از منطقه انتخاب شدند.
برای ارزیابی کمی تفکیکپذیری طبقات از شاخص فاصله باتاچاریا استفاده شد.
سپس تصاویر با استفاده از یکی از روشهای طبقه بندی معروا به نام حداکثر
احتمال مورد طبقه بندی قرار گرفتند .از فیلتر  Modeجهت حذا پیکسلهای
جدا و منفرد اساااتفاده گردید ( Schulzو همکاران .)2010 ،به منظور ارزیابی
صاحت نقشاههای پوشاش سارزمین اساتخراد شاده از تصااویر ماهوارهای از
ماتریس خطا اساااتفاده گردید .طرص تصاااادفی طبقه بندی شاااده در نرم افزار
 IDRISIجهت نمونه برداری به کار برده شااد .برخی از نقاط کنترل زمینی با
استفاده از  GPSبرداشت و سایر نقاط نیز به علت دسترسی دشوار و محدودیت
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هزینه با ت صاویر با و ضوص باالی  Google Earthمورد ارزیابی قرار گرفتند
(در مجموع حدود  290نقطه برای هر سال) ( Joorabian Shooshtariو

همکاران .)2020 ،در نهایت ،شااااخص کاپا جهت تعیین دقت کلی طبقهبندی
مورد محاسبه قرار گرفت ( Bakrو همکاران. )2010 ،

شکل  -3تصاویر ترکیب رنگی کاذب  6دوره مورد مطالعه

 آشکارسازی تغییرات

 1988 ،1988با  1998 ،1998با  2008و  2008با  2018ج هت آ نالیز
تغییرات وارد مدل شاادند ( Beygi Heidarlouو همکاران.)2020 ،
کاهش ها و افزایش ها در هر کاربری ،تغییر خالص (از تفریق مسااااحت
کاهش یافته به مسااااحت افزایش یافته در یک طبقه کاربری محاسااابه
میگردد) ،تغییرات ویژه بین دو کاربری مد نظر ( به عنوان م ثال چه

جهت آ شکار سازی و آنالیز تغییرات طی دورههای مورد مطالعه ،مدل ساز
تغییر سرزمین در نرم افزار  TerrSetمورد استفاده قرار گرفت .این مدل
یک ابزار تجربی پیش بینی تغییر زمین می باشاااد که جهت پشاااتیبانی
طیف گ ستردهای از فعالیت های برنامه ریزی تو سعه یافته ا ست .مدل ساز

میزان از مراتع به اراضی کشاورزی انتقال پیدا کردهاند و بالعکس) ،نقشه
تغییرات ،نقشاااه مناطق تغییر نیافته و نقشاااه روند مکانی تغییرات برای
سالهای مورد مطالعه بدست آمدند ( Václavíkو .)2009 ،Rogan
نرم افزار اسااتفاده شااده در تحقیق حاضاار TerrSet (Geospatial
) Monitoring and Modeling Systemمیباشد.

تغییر سااارزمین ابزاری جهت ارزیابی ،آنالیز و طراحی تغییرات پوشاااش
ساارزمین اساات .این مدل قادر اساات تغییرات پوشااش ساارزمین را در
دورههای زمانی مختلف اساااتخراد و ساااناریوها را با ترکیب فاکتورهای
زی ستی ،فیزیکی و اقت صادی-اجتماعی موثر بر تغییرات پو شش سرزمین
تولید کند .نقشااههای پوشااش ساارزمین سااال  1972با  1978 ،1978با
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 نرخ ساالنه تغییر
نرخ ساااالنه تغییرات در هر طبقه با اسااتفاده از فرمول پیشاانهاد شااده توسااط
 Puryavaudو همکاران ( )2003محاسبه شد.
)r = (1/(t2-t1))  ln(A2/A1
()1
 A2و  A1به ترتیب ،مساااحت هر کالس در انتها و ابتدای دوره مورد ارزیابی
هستند t ،نیز تعداد سالهای مورد مطالعه است.

شکل  5آورده شده است .همان طور که نشان داده شده مراتع با تراکم متوسط
و متراکم پوشش غالب را در منطقه مورد مطالعه دربرگرفتهاند.

شکل  –4نقشه های پوشش سرزمین تاالب شور گلپایگان در سال های مورد
مطالعه

نتایج
نقشههای پوشش سرزمین
نقشههای پوشش سرزمین تاالب شور گلپایگان برای شش دوره مورد مطالعه با
استفاده از روش حداکثر احتمال تولید و نتایج در شکل  4نشان داده شده است.
ضاااریب کاپا در ساااال های  2008 ،1998 ،1988 ،1978 ،1972و  2018به
ترتیب  %92/67 ،%90/12 ،%85/79 ،%84/45 ،%81/08و  %93/85بدست آمد
(جدول  .)1مساحت هر کدام از طبقات پوشش سرزمین به کیلومتر مربع نیز در
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شکل  –5مساحت طبقات پوشش سرزمین در سال های مورد مطالعه
جدول  –1ضریب کاپا ،خطای حذف و تداخل طبقات مختلف پوشش سرزمین در سال های مورد مطالعه
کاپا
خطای حذا

خطای تداخل
2018

2008

1998

1988

1978

1972

2018

2008

1998

1988

1978

1972

2018

2008

1998

1988

1978

1972

0
0/047
0

0
0/032
0/058

0
0/054
0

0/061
0/150
0

0/105
0/045
0/046

1
0
0

0/048
0/024
0/033

0/105
0/062
0/030

0/166
0/125
0/069

0/115
0/072
0/219

0/170
0/160
0/108

0/111
0/173
0/137

0/943
0/971
0/957

0/880
0/919
0/965

0/814
0/857
0/919

0/860
0/907
0/752

0/803
0/811
0/872

0/861
0/798
0/848

0/075

0/096

0/160

0/234

0/184

0

0/075

0/060

0/026

0/075

0/070

0/204

0/907

0/926

0/962

0/902

0/909

0/752

0/129

0/145

0/115

0/090

0/278

0/204

0/060

0/046

0/075

0/148

0/120

0/133

0/926

0/943

0/901

0/823

0/847

0/820

ضرایب
کالس
کاربری
مسکونی
کشاورزی
پهنه آبی
مرتع با
تراکم
متوسط
مرتع
متراکم

جدول  -2مساحت تغییرات کاربریهای مختلف سرزمین در سالهای مورد مطالعه (کیلومتر مربع)

طبقات پوشش سرزمین

1972-1978

1978-1988

1988-1998

1998-2008

2008-2018

1972-2018

مناطق مسکونی

+10/85

+14/21

+9/52

-3/45

+7/43

+38/57

اراضی کشاورزی

-8/34

+145/4

+40/66

+14/8

+10/08

+202/61

پهنه آبی

+1/42

-2/45

+0/9

-0/66

+6/37

+5/57

مراتع با تراکم متوسط

+134/6

-89/05

-156/44

-22/35

+124/47

-8/77

مراتع متراکم

-97/95

-88/37

+135/62

-9/12

-132/94

-192/77

مراتع کم تراکم-بایر

-40/55

+28/64

-39/66

+25/65

-3/86

-29/78

با تراکم متوسااط و مناطق مسااکونی نیز افزایش  13460و  1080هکتار را به
ترتیب با نرخ ساالنه  2/63و  11/84در صد طی سالهای مورد مطالعه ن شان
دادند .نرخ ساالنه ر شد در پهنه های آبی  6/33در صد و میزان افزایش در این
کاربری  142/2هکتار می باشاااد (جدول  .)2میزان کاهش در مراتع کم تراکم

آنالیز تغییرات طی سال های 1972-1978
در دوره مورد مطالعه ،مراتع متراکم با نرخ ساااالنه  %-1/86درصااد (به میزان
 9795هکتار) طی سالهای  1972-1978کاهش نشان دادند (جدول  .)2مراتع
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متو سط و  932هکتار از مراتع متراکم به این کاربری تغییر خالص یافتند .مراتع
با تراکم متوسااط با نرخ کاهش ساااالنه  0/33درصااد و به میزان  2230هکتار
کاهش یافتند که عمدهترین تغییر خالص از این کاربری به مراتع کم تراکم-
بایر ( 1700هکتار) مشااااهده گردید .مراتع با تراکم متوساااط به میزان 2235
هکتار و با نرخ سااااالنه  %-0/33کاهش یافتند .میزان تغییر خالص از مراتع با
تراکم متوسااط به مراتع کم تراکم  1687هکتار بدساات آمد (شااکل  .)6میزان
افزایش در مراتع کم تراکم -بایر  2565هک تار و میزان تغییر خالص از مراتع
متراکم به این کاربری  693هکتار می باشاااد .پهنه های آبی نیز به میزان 67
هکتار از سال  1998تا  2008کاهش نشان دادند.
آنالیز تغییرات طی سال های 2008-2018
 743هکتار افزایش در مناطق مسااکونی با نرخ افزایش ساااالنه  1/64درصااد
مشااااهده شاااد که عمدهترین تغییر خالص از مراتع متراکم به این کاربری به
میزان  718هکتار مشاااهده گردید .افزایش زیادی در مراتع با تراکم متوسااط از
 65259هکتار در سااال  2008به  77706هکتار در سااال  2018با نرخ رشااد
ساالنه  1/74در صد م شاهده گردید که  12744هکتار از مراتع متراکم به این
کاربری تغییر خالص یافتند .میزان افزایش در پهنه های آبی  637هکتار بدست
آمد که میزان تغییر خالص از ارا ضی ک شاورزی ،مراتع با تراکم متو سط و مراتع
متراکم به پهنه های آبی به ترتیب  217 ،331و  120هکتار مشااااهده گردید
(شکل  .)6در این دوره ،نرخ رشد ساالنه در اراضی کشاورزی  0/33درصد و به
میزان  1008هکتار می باشد.
آنالیز تغییرات طی سال های 1972-2018
طی کل دوره مورد مطالعه ،مناطق مسکونی ،اراضی کشاورزی و پهنه های آبی
به میزان  20261 ،3857و  558هکتار با نرخ ساالنه  %2/34 ،%3/35و %2/24
افزایش نشاااان دادند .مراتع متراکم ،با تراکم متوساااط و کم تراکم نیز با نرخ
سااااال نه  %-0/02 ،%-0/5و  %-1/3به میزان  877 ،19277و  2978هک تار
کاهش یافتند .اراضی کشاورزی ،مراتع متراکم ،با تراکم متوسط و کم تراکم به
میزان  273 ،2335 ،771و  481هکتار به مناطق م سکونی تغییر خالص یافتند.
به ترتیب  70 ،224و  259هکتار از ارا ضی ک شاورزی ،مراتع متراکم و با تراکم
متوساااط به پهنه های آبی تغییر خالص یافتند 2931 .و  36هکتار از مراتع
متراکم به مراتع با تراکم متوسااط و کم تراکم تغییر خالص یافتند .تغییر خالص
از مراتع متراکم به اراضاای کشاااورزی از سااال  1972تا  15405 ،2018هکتار
بد ست آمد .نتایج روند مکانی تغییرات از همه کالس های پو شش سرزمین به
مناطق مسکونی مشخص کرد که مناطق پرتراکم شهری و فعالیت های انسانی
اطراا آن ها مرکز مهم ترین فعالیت های تغییر پوشش در منطقه مورد مطالعه
میباشاد (شاکل  .)7همچنین نقشاه های تغییرات به همراه مناطق تغییر یافته
طی همه دوره های مورد مطالعه در شکل  8نشان داده شده است.

 4050هکتار با نرخ کاهش ساالنه  16/3در صد میبا شد .بین سالهای 1972
تا  ،1978به ترت یب  394 ،499و  194هک تار تغییر خالص از کاربری های
کشاااورزی ،مراتع متراکم و مراتع کم تراکم-بایر به مناطق مسااکونی رخ داده
ا ست .میزان تغییر خالص از ارا ضی ک شاورزی ،مراتع با تراکم متو سط و مراتع
کم تراکم -بایر به په نه های آبی به ترت یب  75 ،70و  9هک تار می باشاااد.
بیشترین میزان تغییر خالص از مراتع متراکم به مراتع با تراکم متوسط به میزان
 13333هکتار است.
آنالیز تغییرات طی سال های 1978-1988
مناطق م سکونی ،ارا ضی ک شاورزی و مراتع کم تراکم-بایر نیز افزایش ،1420
 14540و  2860هکتار را به ترتیب با نرخ ساالنه  9/2 ،5/1و  7/7در صد طی
سالهای مورد مطالعه ن شان دادند .مراتع با تراکم متو سط نیز از  92000هکتار
در سال  1978به  83100هکتار در سال  1988با نرخ ساالنه  -1/01در صد
کاهش یافتند (جدول  .)2پهنه های آبی و مراتع متراکم نیز طی این مدت با
نرخ سااااالنه  %-7/87و  %-1/12کاهش یافتند .مراتع متراکم به ترتیب به
میزان  11246 ،1545و  3752هکتار به مناطق م سکونی ،ارا ضی ک شاورزی و
مراتع کم تراکم -بایر تغییر خالص یافتند .میزان تغییر خالص از پهنه های آبی،
مراتع با تراکم متوسااط ،مراتع متراکم و مراتع کم تراکم-بایر به کشاااورزی به
ترتیب  11246 ،2018 ،119و  751هکتار میبا شد 1545 ،91 .و  182هکتار از
مراتع با تراکم متوسط ،مراتع متراکم و مراتع کم تراکم-بایر به مناطق مسکونی
تغیی ر خالص یافتند .طی این ساااال ها میزان تغییر خالص از مراتع با تراکم
متوساااط ،متراکم و کم تراکم به پهنه های آبی به ترتیب  10 ،107و  1هکتار
می باشد.
آنالیز تغییرات طی سال های 1988-1998
در این دوره مناطق م سکونی با نرخ ساالنه  2/37در صد افزایش ن شان دادند.
اراضااای کشااااورزی ،پهنه های آبی و مراتع متراکم نیز افزایش  90 ،4066و
 13562هکتار را به ترتیب با نرخ سااااالنه  3/65 ،1/55و  1/68درصاااد طی
سالهای مورد مطالعه نشان دادند .نرخ ساالنه کاهش در مراتع با تراکم متوسط
و مراتع کم تراکم -بایر  -2/08و  -13/77درصاااد و میزان کاهش در این دو
کاربری به ترتیب  156/4و  39/6کیلومتر مربع میباشد .بین سالهای  1978تا
 ،1988به ترتیب  266 ،32 ،6 ،632و  29هکتار تغییر خالص از کاربری های
کشاااورزی ،پهنه های آبی ،مراتع با تراکم متوسااط ،مراتع متراکم و مراتع کم
تراکم-بایر به مناطق مسااکونی رخ داده اساات .طی این سااالها 3279 ،هکتار
تغییر خالص از مراتع متراکم به اراضی کشاورزی مشاهده گردید و میزان تغییر
خالص از مراتع کم تراکم به مراتع با تراکم متوسط نیز  2698هکتار میباشد.
آنالیز تغییرات طی سال های 1998-2008
ارا ضی ک شاورزی از  28200هکتار در سال  1998به  29600هکتار در سال
 2008با نرخ ر شد ساالنه  0/51در صد افزایش که  90هکتار از مراتع با تراکم
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شکل  –8نقشه تغییرات اصلی پوشش سرزمین تاالب شور گلپایگان طی دوره های مورد مطالعه
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بحث و نتیجه گیری

 1972-2018از مراتع متراکم به مراتع با تراکم متوسط و اراضی

همانطور که خسروی و همکاران بیان کردند ،نوسانات زیادی در دما و

کشاورزی به میزان  17827و  16772هکتار می باشد .اراضی کشاورزی

بارش تاالب شور گلپایگان اتفاق افتاده است (خسروی و همکاران،

به میزان  1275هکتار به کاربری مسکونی تغییر یافتند که این تغییرات

 .)1397نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات پوشش سرزمین در بازه

نشان دهنده رشد جمعیت شهری و مهاجرت روستا به شهر بدلیل

زمانی  1972تا  2018نشان داد ،بیشترین تغییرات افزایشی مربوط به

پتانسیل باالی شرایط زندگی و امکانات شهری است ،همانطور که

اراضی کشاورزی با نرخ ساالنه  %2/34و کمترین تغییرات افزایشی

فروغی و همکاران ( )2021یکی از عوامل مهم مهاجرت جمعیت در

مربوط به منابع آبی با نرخ ساالنه  %2/24است (جدول  .)2همچنین

محدوده تاالب شور را نوسانات و تغییرات ناپایدار بیان کردند (فروغی و

کاربریهای مرتع متراکم و مرتع با تراکم متوسط دارای تغییرات

همکاران .)2021 ،همچنین عدم دسترسی به منابع آبی مناسب برای

کاهشی با نرخ ساالنه  %-0/5و  %-0/02هستند .با رشد جمعیت و

کشاورزی و موقعیت مناسب اراضی کشاورزی ،این اراضی گزینه بسیار

توسعه مناطق صنعتی ،کاربری مسکونی رشدی  3/35درصدی را داشته

مناسبی برای رشد اراضی شهری بوده است .همچنین از سال  1972تا

است .افزایش اراضی مرتع کم تراکم -بایر شامل قسمتهایی از تاالب

 2018تغییر از مراتع متراکم و مراتع با تراکم متوسط به مناطق مسکونی

شور هم میشود که نمایانگر خشک شدن تاالب و از بین رفتن پوشش

نیز به ترتیب  2367و  287هکتار می باشد.

گیاهی است .براساس نتایج بدست آمده بیشترین تبدیل طی سال های
جدول  -3مساحت تغییرات پوشش سرزمین  1972با ( 2018کیلومتر مربع)

تغییرات کاربری

مساحت

کشاورزی به مسکونی

12/75

کشاورزی به آب

2/70

کشاورزی به مرتع با تراکم متوسط

1/57

کشاورزی به مرتع متراکم

13/66

کشاورزی به مرتع کم تراکم -بایر

4/43

آب به کشاورزی

0/46

آب به مرتع با تراکم متوسط

0/49

آب به مرتع متراکم

0/22

مرتع با تراکم متوسط به مسکونی

2/87

مرتع با تراکم متوسط به کشاورزی

34/32

مرتع با تراکم متوسط به آب

3/08

مرتع با تراکم متوسط به مرتع کم تراکم -بایر

1/14

مرتع متراکم به مسکونی

23/67

مرتع متراکم به کشاورزی

167/71

مرتع متراکم به آب

0/92

مرتع متراکم به مرتع کم تراکم

178/27

مرتع متراکم به مرتع بسیار ضعیف -بایر

13/70

مرتع کم تراکم -بایر به کشاورزی

29/95

مرتع کم تراکم -بایر به مرتع با تراکم متوسط

0/94

مرتع کم تراکم -بایر به مرتع متراکم

13/34
باالد ست تاالب شور گلپایگان شهر گلپایگان ،گوگد و گل شهر قرار
دارد و دو سد نیز در باالد ست احداث شده که منبع ا صلی تعیین آب
یکی از آنها ،سرشاخههای الیگودرز میباشد و سد قدیمی در باالدست

نتایج حاصل از بررسی تغییرات رخداده شامل :احداث شهرک صنعتی،
تو سعه شهری ،ویال سازی ،تو سعه صنایع مادر ،دفع زباله و پ ساب و
سااایر موارد تیثیرگذار در کاهش کیفیت آب تاالب نشااان داد که در
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 -5باند پرواز هواپیماهای آموز شی سبک که دقیقا در مرکز تاالب و
نقاط ب سیار آ سیب پذیر از نظر تولید ریزگرد واقع شده و یک کاربری
غیر طبیعی اساات .این فرودگاه متعلق به نیروهای نظامی و آموزشاای
بوده و اساااتفاده از آن نه تنها به سااابب لزوم جاده و امکانات ،بلکه
بدلیل فرود و پرواز موجبات ایجاد گرد و غبار می شااود .بدیهی اساات
حضور چنین کاربریهای نامطلوب در اکوسیستم تاالبی به شدت در
تنوع زیستی و آرامش جامعه زنده تاثیرگذار است.
 -6وجود کاربری های پرمصاارا در حاشاایه تاالب از جمله اسااتخر
پرورش ماهی که از اب زیرزمینی برداشااات می کنند و به طور غیر
مستقیم بر کاهش سطم ایستابی آب زیرزمینی تاالب و تقاضایی آبی
تاثیرگذار هستند.
 -7تو سعه دامداری های حا شیه تاالب نیز از مع ضالت دیگری ا ست
که در منطقه وجود دارند و نکته مهمتر آن اساات که این دامداری ها
به صااورت متمرکز نیسااتند و چرای آنها از پوشااش گیاهی ضااعیف
تاالب موجب عدم توانایی تاالب در اسااتمرار خدمات اکولوژیکی خود
است.
نتیجه گیری از مطالعه حا ضر ،این ا ست که تغییرات رخ داده در دهه
های گذشته برای اهداا مختلف توسعه کشاورزی و غیره بسیار زیاد
بوده است بطوریکه روند نوسانات آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی
نیز به شدت کاهشی است (اعظمی و همکاران .)2021 ،لذا الزم است
به توسااعه مبتنی بر توان اکولوژیکی منطقه و همراسااتا با آن احیای
پوشاااش گیاهی و توجه به نیاز آبی تاالب مذکور توجه جدی شاااود.
بدیهی اسااات بدون توجه به تغییرات مذکور ،در آینده ،تاالب مذکور
نمی توا ند خدمات اکولوژیکی خود را ارائه دهد و بزودی می تواند به
عنوان یکی از مراکز گرد و غبار در محدوده مورد مطالعه اساات .قابل
ذکر ا ست در حال حا ضر ،گرد و غبار یکی از چالش های مهم محیط
زی ستی در تاالب شور ا ست که بیش از  80هزار نفر به طور م ستقیم
یا غیرم ستقیم از این پدیده تاثیر میپذیرند .پی شنهاد می شود با توجه
به تغییرات پوشااش ساارزمین ایجاد شااده ،برنامه های مدیریتی به
صورت م ستمر از قبیل مدرن سازی و ارتقای بهره برداری سامانه
های توزیع آب کشاااورزی ،بهینه سااازی الگوی کشاات ،ساااماندهی
فعالیت های تفرجی ،عقد تفاهم نامه با ساااازمان های متولی جهت
تعیین حقابه مستمر محیطزیستی تاالب و تامین حداقل آب موجود و
ر سوب گیری مداوم کانال های ورودی تاالب برای تغذیه منا سب از
جریان های آبی موجود تو سط مدیران سرزمین جهت احیا و بازیابی
خدمات اکولوژیکی تاالب ارائه و به طور جدی اجرا گردد.

ساااد جدید ،از سااارشااااخه های گلپایگان تغذیه می شاااود .خروجی
نگهداشااات آب در باالدسااات ،موجب عدم جریان آب در رودخانه
گلپایگان شاااده و تغذیه آب زیرزمینی تاالب را با مشاااکالتی همراه
می کند .ضمنا تو سعه ک شاورزی در باالد ست و خ صو صا در بخش
شهری خوانسار و روستاهای محل گذار آب در گذشته همچون دشت
نیوانین ،موجب عدم انتقال آب از باالدساات گردیده اساات (اعظمی و
همکاران .)1397 ،صنایع بزرگی همچون بخش های از خودرو سازی
در منطقه گلپایگان وجود دارد اما به نظر می رساااد بدلیل قطع رابطه
آبی با تاالب در حال حاضااار ،تاثیر چندانی در کیفیت و کمیت تاالب
مذکور ندارد گرچه در گذ شته ،بدلیل جریان آبی پیو سته ،حائز اهمیت
بوده ا ست .در حال حا ضر وجود یک معدن سنگ تزیینی در و سط
تاالب ،مکان دفن زباله شاااهری در نزدیکی معدن سااانگ مذکور،
ترددهای بی مورد وساااایل نقلیه شاااهرداری برای تخلیه زباله های
شااهری ،توسااعه کشاااورزی و برداشاات اب از چاه های غیرمجاز و
همچنین توساااعه برخی فعالیت های ناهماهنگ با توان اکولوژیک
اطراا از جمله توسعه آبزی پروری موجب ایجاد مشکالتی در تاالب
شده است .قابل ذکر است که به نظر میرسد بیشتر حجم آب تاالب
از بارشهای فصلی است .در حال حاضر بیشترین تعارضات اجتماعی
بومیان با تاالب شور گلپایگان عبارتند از:
 -1وجود ساانگ معدن تزیینی که دقیقا در وسااط تاالب قرار گرفته
اساات و اسااتحصااال از آن موجب ایجاد گرد و غبار و مسااایل محیط
زیستی دیگر میشود.
 -2وجود مکان دفن زباله شااهری شااهرسااتان گلپایگان که در کنار
معدن سنگ تزیینی در نواحی مرکزی تاالب قرار دارد .بدیهی ا ست
انتقال زبالهها به این نقطه نیازمند جادههای دسترسی زیادی است که
این جاده ها عاملی جهت بروز ریزگرد می باشااد .همچنین وجود زباله
در مرکز تاالب هیچ توج یه منطقی و علمی ندارد و از خد مات
اکولوژیکی تاالب شدیدا میکاهد.
 -3تو سعه ب سیار زیاد ارا ضی ک شاورزی خ صو صا در بخش جنوبی
تاالب که نواحی کم ارتفاع تر را نیز شااامل می شااود و روسااتاهای
پرجمعیتی از جمله دمآسمان ،فاویان در آن نواحی قرار دارند .همچنین
ارا ضی ک شاورزی که از جهت شمال از ناحیه تخت عباس به درون
تاالب نفوذ کردند.
 -4وجود زهکش های فراوان و نامتوازن که در گذشاااته برای انتقال
ساایالب و مدیریت آن به درون تاالب اسااتفاده می شااده و در طول
زمان و همراستا با کاهش بارشها ،به عنوان گذرگاه انتقال اب تاالب
درون مزارع اسااتفاده شااده اساات .درواقع براساااس اطالعات محلی،
کاربرد این زهکشها در طول زمان تغییر یافته است.
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Abstract
Introduction
Global land use has significantly changed in recent decades. However, in order to monitor and survey
of the ecological consequences of human interventions, quantification of land cover change is
necessary. Wetlands are the most sensitive ecosystems to changes in land use and unique ecosystems
with high diversity of flora and fauna. Ecological conditions and water quality of the wetlands are
related to the characteristics of the land, including the type and ratio of land cover in the all watershed.
Therefore, monitoring of land use and land cover changes is necessary in order to manage, control and
take timely measures to reduce the threats and damage caused by the changes in the landscape. So far,
land cover changes in Golpayegan Shoor Wetland have not been studied, so the main purpose of this
study is to monitor land cover changes in this wetland in central of Iran. In fact, in the present study,
the land cover of Golpayegan wetland for 1972, 1978, 1988, 1998, 2008 and 2018 was prepared using
Landsat satellite images and the change was revealed during this period (46 years).
Methodology
Golpayegan Shoor Wetland, located in the northern plain of Golpayegan, is a part of the catchment area
of Namak Lake and the only wetland ecosystem of Golpayegan city. Six land use classes were identified
in the region: 1- Residential lands (urban, industrial, roads, etc.), 2- Agricultural lands, 3- Water bodies,
4- Dense rangeland, 5- Medium density rangeland 6- Low density rangeland-barren. Then the training
samples were digitized on the screen by digitizing the polygons. In the second stage, the signature
separation was done. The third step is to classify satellite images using the maximum likelihood
classifier method. Six time periods of Landsat satellite imageries belonging to the mentioned years
(1972, 1978, 1988, 1998, 2008 and 2018) were selected to analyze land cover changes. In order to
geometrically correct the satellite images of the study area, topographic maps were used to perform the
first-order polynomial equation with a scale of 1:25000 and 20 ground control points. Atmospheric
correction was performed using dark-object subtraction method. In order to detect and analyze changes
during the studied periods, Land Change Modeler was used in TerrSet software. Conclusion: Kappa
coefficient in 1972, 1978, 1988, 1998, 2008 and 2018 were 81.08%, 84.45%, 85.79%, 90.12%, 92.67%
and 93.85%, respectively. In the study period, dense rangelands decreased during the years 1972-1978
with an annual rate of -1.86% (9795 hectares). Medium density rangelands and residential areas also
showed an increase of 13,460 and 1,080 hectares by annual rates of 2.63 and 11.84 percent, respectively.
The annual growth rate is 6.33 percent in water bodies, and the rate of increase is 142.2 hectares in this
class. The rate of reduction is 4050 hectares in low density rangelan with an annual reduction rate of
16.3%. Between 1972 and 1978, there were 499, 394, and 194 hectares of net conversion of agricultural
land, dense rangeland, and low density rangeland-barren to residential areas, respectively. The rate of
net change is 70, 75 and 9 hectares from agricultural lands, medium density rangeland and low-density
rangeland-barren to agricultural land, respectively. The highest net change is 13333 hectares from dense
rangelands to medium density rangelands. Residential areas, agricultural lands and low density
rangeland-barren also showed an increase of 1420, 14540 and 2860 hectares with annual rates of 5.1,
9.2 and 7.7 percent, respectively, during the 1978-1988. Medium density rangelands also decreased
from 92,000 hectares in 1978 to 83100 hectares. Dense water areas and pastures have also decreased
during this period, with annual rates of -7.87% and -1.12%. Dense rangelands were converted into
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residential areas, agricultural lands and low density rangeland-barren by 1545, 11246 and 3752 hectares,
respectively. The rate of net change is 119, 2018, 11246 and 751 hectares from water bodies, medium
density rangeland, dense rangeland and low density rangeland-barren to agricultural land, respectively.
91, 1545 and 182 hectares of medium-density rangelands, dense rangelands and low-density-barren
rangelands were converted to residential areas. During the 1978-1988, the rate of net change from
medium, dense and low-density rangeland to water bodies was 107, 10 and 1 hectare, respectively.From
1988 to 1998, residential areas increased at an annual rate of 2.37 percent. Agricultural lands, water
bodies and dense rangeland also showed an increase of 4066, 90 and 13562 hectares with annual rates
of 1.55, 3.65 and 1.68 percent, respectively. The annual reduction rate in medium density rangelands
and low-density rangelands-barren was -2.08 and -13.77 percent, respectively. Between 1978 and 1988,
there were 632, 6, 32, 266 and 29 hectares of net conversion of agricultural land, water bodies, mediumdensity rangelands, dense rangelands and low-density rangeland-barren to residential areas,
respectively. During these years, 3279 hectares of net change was observed from dense rangelands to
agricultural lands and the rate of net change from low density to medium density rangelands was 2698
hectares. Agricultural lands increased from 28,200 hectares in 1998 to 29,600 hectares in 2008 with an
annual growth rate of 0.51 percent, with 90 hectares of medium-density rangelands and 932 hectares of
dense rangelands converted. Medium density rangelands decreased by 2235 hectares and annual rate of
-0.33%. The rate of net change was 1687 hectares from medium-density to low-density rangelands. The
rate of increase in low-density rangeland-barren was 2565 hectares and the rate of net change from
dense rangelands to this land use was 693 hectares. Water bodies also decreased by 67 hectares from
1998 to 2008. An increasing of 743 hectares was observed in residential areas with an annual growth
rate of 1.64 percent, which was the main net change from dense rangeland to this class by 718 hectares.
A large increasing was observed in medium density rangelands from 65,259 hectares in 2008 to 77,706
hectares in 2018 with an annual growth rate of 1.74%. The rate of increasing was in the water bodies
with 637 hectares, that it showed a net change from agricultural lands, medium and dense rangeland to
water bodies 331, 217 and 120 hectares, respectively. In this period, the annual growth rate is 0.33% in
agricultural lands. During the 1972-2008 period, residential areas, agricultural lands and water areas
increased by 3857, 20261 and 558 hectares with annual rates of 3.35%, 2.34% and 2.24%, respectively.
Dense, medium and low-density rangelands decreased with annual rates of -0.5%, -0.02% and -3.3%,
respectively. Agricultural lands, dense medium and low density rangelands were converted into
residential areas by 771, 2335, 273 and 481 hectares. 224, 70 and 259 hectares of agricultural lands,
dense and medium density rangeland were converted to water bodies, respectively. 2931 and 36 hectares
were converted from dense rangeland to medium and low-density rangeland. The results of the spatial
trend of changes from all land cover classes to residential areas revealed that the densely populated
urban areas and human activities are main driving forced for land cover changes. Due to the
environmental importance of Golpayegan wetland and the studied changes in land cover, we have
strongly suggested the strategic plans in order to achieve sustainable ecological development of the
watershed. Management strategies were included modernization and promotion of agricultural water
distribution systems, optimization of cultivation pattern, organization of recreational activities and
signing a memorandum of understanding with the responsible organizations to determine the continuous
environmental status of the wetland.
Keywords
Change Analysis; Remote Sensing; Accuracy Assessment; Landsat Sattelite.
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