مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال پنجم ،شماره دوازدهم ،پاییز  ،1395صفحه 79ـ94

تعیین میزان اهمیت تأثیر پارامترهای متعدد هیدرواقلیمی بر خشکیدگی تاالب
گاوخونی با بهکارگیری شبکۀ عصبی مصنوعی و دادههای سنجش از دور
عباسعلی ولی ،*1زهره ابراهیمی خوسفی 2،محمد خسروشاهی 3،رضا

قضاوی4

تاریخ پذیرش1395/5/10 :

تاریخ دریافت1395/1/22 :

چکیده:
تاالب ها بهعنوان یکی از مهمترین و باارزشترین اکوس یس م های طبیعی در جهان ،نقش مهمی در پاالیش آالی نده ها و کاهش
ریزگردها ،ایجاد میکروکلیمای مطلوب ،حفظ تنوع زیس ی و ژن یکی و ذخیرۀ مواد آلی دارند .تاالب گاوخونی یکی از تاالبهای مهم
منطقۀ مرکزی ایران ا ست که در دهههای اخیر ،عوامل م عدد اقلیمی و ان سانی تفاوتهای قابل توجهی در سطوح خ شک و مرطوب
اهمیت این تاالب بینالمللی در توازن و تعادل بخشی زی ستمحیطی

اکولوژیکی مرکز کشور ،تالش شده است تا با بهرهگیری از

تکنیکهای دور سنجی و شبکۀ ع صبی عوامل مهم تأثیرگذار بر خ شکیدگی تاالب و فرایند تغییرات به وقوع پیو س ه در سطح تاالب
در بازه زمانی  22سال ( 71-1370تا  )1391-92مورد برر سی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد .بدین منظور اب دا  21سری از ت صاویر
ماهوارۀ لندس ت محدودۀ مطالعاتی تهیه ش د .پس از موزاییک کردن تص اویر ماهوارهای و اعمال تص حیح هندس ی و رادیوم ریک
تص اویر ،اقداب به تهیۀ ش اخآ آب اخ الن نرمال ش ده و تفکیک س طوح خش ک و مرطوب گردید و پس از اعمال عملیات
پ ساپردازش روی نق شههای تولید شده ،م ساحت هر طبقه محا سبه شد .سپس م و سط پارام رهای بارندگی ،دما ،دبی ،تبخیر و سطح
ایس ابی برای محدودۀ مطالعاتی با اس فاده از روش تیس ن برآورد گردید و روند تغییرات پارام رهای مذکور با اس فاده از آزمون
من کندال مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت برای تعیین میزان اهمیت هریک از عوامل تأثیرگذار بر خشکیدگی تاالب گاوخونی،
توابع مخ لف شبکۀ ع صبی م صنوعی با یکدیگر مقای سه و از به رین مدل برای م شخآ کردن میزان اهمیت هر پارام ر ا س فاده شد.
ن ایج حا صل از روش من
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آن بهوجود آورده و زمینه را برای تولید بی ش ر ریزگردها در مناطق مرکزی ایران فراهم کرده ا ست .در پژوهش حا ضر نظر به نقش و

کندال حاکی از کاهش معنیدار سطح ای س ابی و دبی جریانهای ورودی به تاالب در بازۀ زمانی مورد

مطالعه ا ست .همچنین ن ایج این پژوهش برا ساس به رین مدل برازشیاف ۀ شبکۀ ع صبی م صنوعی ( )MLP4ن شان داد که مهمترین
درجهحرارت و بارندگی است.
واژههای کلیدی :پارام رهای هیدرواقلیمی ،تاالب گاوخونی ،تکنیک دورسنجی ،خشکیدگی ،سطح ایس ابی ،شبکۀ عصبی مصنوعی.

 .1دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی و علوب زمین ،دانشگاه کاشان ،نویسندۀ مسئولEmail: Vali@kashanu.ac.ir /

 .2دانشجوی دک ری بیابانزدایی ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوب زمین ،دانشگاه کاشان
 .3دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 .4دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی و علوب زمین ،دانشگاه کاشان
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عوامل تأثیر گذار بر تغییرات س طح تاالب گاوخونی بهترت یب دبی جر یان های ورودی به تاالب ،تبخیر ،افت س طح ایس ابی،
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سطوح آبی خشک می شوند ،سطوح اراضی که قبالً خیس یا

مقدمه
مطابق بند  1مادۀ ( )1کنوانس یون رامس ر ( ،)1971تاالب

تو سط پو شش گیاهی تثبیت شده بودند ،بهطور قابل توجهی

م ناطقی پوش یده از مرداب ،باتالق ،لجنزار یا آبریز های

به بادبردگی ح ساس می شوند و در نهایت منجر به بیابانزایی

طبیعی و مص نوعی اعم از دائمی یا موقت اس ت که در آن
،آبهای شور ،لب شور یا شیرین یا تلخ به صورت راکد یا
جاری یافت می شود ،ازجمله شامل آبگیرهای دریایی ا ست
که عمق آنها در پایینترین حد جزر از  6م ر تجاوز نکند.
پاالیش آالی نده ها ،ای جاد میکروکلی مای مطلوب ،حفظ تنوع

و افزایش وقوع گرد و غ بار میگردد (
 .)2009بررس ی پژوهش های گذش

بدوک 3و

هم کاران،

ه نش ان میدهد که

مطالعات م عددی در ایران و سایر مناطق دنیا در زمینۀ بررسی
روند تغییرات مؤلفههای هیدرواقلیمی و تأثیر آنها بر تخریب
اکو سی س مها یا بیابانزایی و همچنین م سائل مخ لف مربوط

تجمع و ذخیرۀ مواد آلی ،تصفیه و پاکسازی آبهای ورودی،

آن نظیر تاالبها و اراضی مرطوب و یا اکوسیس مهای آبی به

ایجاد م سیرهای منا سب برای حملونقل ،از دیگر ارزشهای

انجاب رس یده اس ت .بهطوریکه ن ایج بررس ی روند تبخیر و

تاالبها محس وب میش وند (جان دیویس .)2001 1،از میان

تعرق مرجع در مناطق خش ک ایران توس ط س بزیپرور و

تاالب های ایران 84 ،مورد بهعنوان تاالب های بااهم یت

شادمانی ( )2011با ا س فاده از آزمون من

کندال و اسپیرمن

بینالمللی شنا سایی شدهاند و  24تاالب بهعنوان سایتهای

طی دورۀ آماری  41س اله ( )2005-1965نش ان داد که در

کنوان سیون رام سر فهر ست شدهاند که یکی از اینها ،تاالب

ایس گاه مشهد روند افزایشی تبخیر و تعرق مرجع اف اق اف اده

گاوخونی واقع در حو ضۀ گاوخونی در ا س ان ا صفهان ا ست.

است ،درحالیکه در ایس گاههای بندرعباس ،سبزوار و سمنان

این تاالب با در برداش ن ارزشهای زیس گاهی من وع نظیر

روند معنیداری مش اهده نش د .ابطحی و همکاران ()2014

رودخانه ،مص ب ،تاالب ،نیزار ،ش ورهزار ،ماس ههای بادی،

برای م حاس بۀ م یانگین بارش و د مای حدا قل و حداکثر

تپههای ش نی و کوهس ان هردند بهعنوان یکی از تاالبهای

زیرحو ضههای ششگانۀ دریادۀ نمک کا شان از روش تی سن

بینالمللی شناخ ه می شود ،از نظر مدیریت و حفاظت ب سیار

و برای ارزیابی روند این مولفههای اقلیمی از آزمون پارام ری

ضعیف ا ست ،درحالیکه منطقهای منح صربهفرد در حو ضۀ

رگرسیون خطی و آزمون ناپارام ری من-کندال اس فاده کردند.

آبریز زایندهرود و ایران محسوب میشود.

این پژوهش گران نش ان دادند که بهجز زیرحوض ۀ اراک که

طی سالهای اخیر ،کشور ایران با خشکسالیهای م عددی

روند تغییر آن کاهشی و معنیدار بوده است ،روند معنیداری

روبهرو بوده که خس ارتهایی گاه جبرانناپذیر بر منابع وارد

در بارش ا س اندارد شدۀ سایر زیرحو ضهها م شاهده ن شد .اما

کرده اس ت .عالوه بر وقوع خش کس الی ،تأثیر دخالتهای

روند تغییرات دمای حداقل و حداکثر افزایش ی و معنیدار

زیرزمینی و تغییرات کاربری اراضی و در نهایت تأثیری که بر

ایس گاه هواش ناس ی در غرب ایران با اس فاده از روش

میزان آبگیری دریادههای دائمی و فص لی و ح ی خش ک

من کندال نشان دادند که روند افزایشی معنیداری در پارام ر

شدن تاالبها داش هاند ،قابل اغماض نیست .تغییر در فراوانی

مذکور در  %67ایس

گاه ها وجود دارد (طبری و همکاران،

و میزان آبگیری دریادهها منجر به نوس انات قابل توجهی در

 .)2010بررس ی تغییرات اقلیمی ایران براس اس مؤلفههای

افزایش فعال یت های طوفان گرد و غبار در مق یاس فص لی و

بارندگی و رطوبت ن سبی در  26ای س گاه سیینوپ یک در دورۀ

س االنه میش ود (ماهوالد2و همکاران )2003 ،و همچنانکه

آماری  1951-2005براساس آزمون من کندال حاکی از روند
کاهش معنیدار بارندگی و رطوبت نسبی در نواحی مرکزی و

1. Deyvis
2. Mahowald

3. Baddock
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انس ان در بهرهبرداری بیرو یه از منابع آبهای س طحی و

بوده اس ت .بررس ی روند تغییرات تبخیر از تش ک در 12
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زی س ی و ژن یکی ،جذب توری ست ،ارزشهای زیبایی شناسی،

به مدیریت اکوسیس مها بهویژه اکوسیس م بیابان و واحدهای
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تعیین میزان اهمیت تأثیر پارامترهای متعدد هیدرواقلیمی بر...

شرق ایران دارد ،درحالیکه این شرایط در بخشهای شمالی

ایرانی (هامون صابری) و به نفع بخش افغانی (هامون پوزک)

و غربی ایران حاکم نبوده اس ت (کوثری و همکاران.)2011 ،

است ،به اثبات رسیده است (شریفیکیا .)2010 ،همچنین در

نفرزادگان و همکاران ( )2013روندهای ف صلی و ساالنۀ تبخیر

پژوهشی که تیموری و همکاران ( )2011با اس فاده از تصویر

و تعرق مرجع را با اس فاده از روشهای من کندال ،اسپیرمن،

ماهوارهای  ETM+و ترکیب باندهای ( )7-5-2و تابع

Cut /

همبس گی پیرس ون و تحلیل رگرس یون خطی و م غیرهای

 fillانجاب دادهاند ،حجم آب مورد نیاز ساالنه برای پرشدن کل

اقلیمی مؤثر بر آن را با اس فاده از روش همبس گی پیرسون و

سطح دریاده 1592 ،میلیون م رمکعب تخمین زده شده است.

تحلیل رگرس یون خطی در جنوب ایران در بازۀ زمانی 1966

از نقش ههای تولیدش ده براس اس ش اخآ اخ الن آب

تا  2005میالدی برر سی کردند .ن ایج ن شان داد که م غیرهای

نرمالشده ( )NDWIحاصل از تصاویر لندست نیز در بسیاری

اقلیمی تأثیرگذار بر تبخیر و تعرق سرعت باد ،رطوبت ن سبی

از پژوهش های داخلی و خارجی (رفیعی و همکاران2012 ،؛

و س اعات آف ابی بودهاند و اکثر روندهای فص لی و س االنه

موس وی و همکاران2014 ،؛ هایبو7و همکاران2011 ،؛ ال-

ش د .وا نگ1و هم کارانش ( )2007تبخیر و تعرق مرجع و

اس فاده ش ده اس ت .برتری مدلهای ش بکههای عص بی

تبخیر از تش ک تبخیر را در حوضۀ رودخانۀ یانگ تز دین در

مص نوعی نس بت به مدلهای رگرس یونی برای پیشبینی بار

بازه زمانی  1961تا  2000مورد بررسی قرار دادند .آنها نشان

رسوب در حوضۀ آبخیز سمندگان در مطالعۀ ولی و همکاران

ک تبخیر در

( )2011و برای برآورد حجم تنۀ درخ ان در پژوهش ب یاتی و

طول ماههای تابس ان و در مقیاس س االنه ،کاهش کلی یاف ه

)200511
نجفی ( )2011به اثبات رس یده اس ت .ترز و ارول (

اس ت .کاهش رو ند تبخیر در آمری کا توس ط هبینس2و

نیز برای محاسبۀ تبخیر روزانه از تش ک از شبکههای عصبی

همکاران ( )1995و پ ر سون3و همکاران ( ،)2004در ا س رالیا

مص نوعی اس فاده کرد .ن ایج آنها حاکی از به ر بودن مدل

و نیوزلند توس ط ردریک و فرکوهار 2004(4و  )2005و در

شبکۀ ع صبی با آرایش دهار الیۀ ورودی شامل دمای هوا،

دین توس ط پژوهش گرانی ازجمله توماس ،)2000(5وانگ و

دمای آب ،ت شع شع خور شیدی و ف شار هوا و سه الیۀ پنهان

همکاران ( )2012و لیو6و همکاران ( )2004نیز گزارش ش ده

است .قابلیت باالی اس فاده از شبکههای عصبی مصنوعی در

است .وانگ و همکاران ( )2012به بررسی روند تغییرات دما

تعیین پ یک تخل یه و زمان اوج تخل یه در فرای ندهای بارندگی

و بار ندگی در بازه ز مانی  1961-2010در دین پرداخ ند.

روا ناب توس ط س رکار و همکاران )2012(12نیز به اثبات

ن ایج نشان داد که در  50سال ،افزایش معنیداری در م وسط

رس یده اس ت .لذا نظر به اینکه در س الهای اخیر بهکارگیری

درجهحرارت (1 /91درجه در  50س ال) اتفاق اف اده اس ت،

تکنیکهای دور سنجی و سی س م اطالعات جغرافیایی تو سط

درحالیکه میزان بارندگی روند کاهشی غیرمعنیداری را نشان

پژوهش گران م عدد خارجی و داخلی بهعنوان ابزاری مف ید

میلیم ر در  50سال) .کاربرد دادههای سنجندۀ

برای پایش تغییرات سطح دریادهها و اکوسیس مهای مرطوب

 ETM ،TMو  MSSماهوارۀ لندس ت و داده های زمینی در

به اثبات رس یده اس ت و از طرفی عوامل تخریب و تهدید

یک دورۀ سی ساله در پایش تغییرات تراز آبی دریادۀ هامون

تاالب گاوخونی ده در گذش

ه و ده در حال ،هر یک با

که حاکی از تغییر در عر صههای آبی هامون که به زیان بخش

در جات مخ لف بر این تاالب تأثیر گذار بودها ند ا ما تاکنون

1. Wang
2. Hobbins
3. Peterson
4. Roderick and Farquhar
5. Thomas
6. Liu

7. Haibo
8. El-Asmar
9. Jawak and Luis
1 . Gautam
1 . Terz and Keskn
1 . Sarkar

داد (29/11
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2
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فراوانی بهترتیب برای روندهای کاه شی و افزای شی م شاهده

 )2015بهمنظور تفکیک اراض ی مرطوب از اراض ی خش ک

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.3.5

برای تبخیر و تعرق غیر معنیدار بودهاند و بعد از آن بی ش رین

اس مر2013 8،؛ جاواک و لوئیس2015 9،؛ گوتاب و

دادند که تبخیر و تعرق مرجع و تبخیر از تش

همکاران 10،
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تحقیقی راجع به تعیین مس احت س طوح خش ک و مرطوب

از عوامل مؤثر بر نوسانات سطح تاالب مشخآ شود .بر این

تاالب گاوخونی و میزان تأثیر پارام رهای م عدد هیدرواقلیمی

اساس اهدان اصلی تحقیق حاضر عبارت است از:

بر آن به انجاب نرس یده اس ت ،در این تحقیق س عی بر آن
خواهد بود تا در اب دا با ا س فاده از تکنیک دور سنجی ،تقویم

 .1تهیۀ تقویم زمانی از سطوح خ شکیدۀ تاالب گاوخونی
با اس فاده از دادههای ماهوارهای؛

زمانی س طوح خش کیدۀ تاالب گاوخونی در بازه زمانی 22

 .2برر سی روند تغییرات پارام رهای بارندگی ،دما ،تبخیر،

سال ( 71-1370تا  )1391-92م شخآ شود و سپس روند

دبی جریانهای ورودی به تاالب و س طح ایس ابی داههای

تغییرات پارام ر های بار ندگی ،د ما ،تبخیر ،دبی جر یان های

پیزوم ر محدودۀ تاالب؛

ورودی به تاالب و س طح ایس ابی داههای پیزوم ر محدودۀ
تاالب مورد بررس ی قرار گیرد و در ن ها یت با به کارگیری

 .3تعیین میزان اهم یت عوا مل تأثیر گذار بر نوس ا نات
سطوح خشک و مرطوب تاالب.

به رین مدل برازش یاف ۀ شبکۀ عصبی مصنوعی ،سهم هریک
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 .3مواد و روشها

مراحل روش تحقیق

ـ موقعیت جغرافیایی محدودۀ مورد مطالعه

ـ اخذ تصاویر ماهوارهای

محدودۀ مورد مطالعه ،تاالب گاوخونی در حوض ۀ زایندهرود

بهمنظور تهیۀ تقویم زمانی از سطوح خ شک و مرطوب تاالب

ا س ان ا صفهان ا ست .در ان هاییترین ق سمت حو ضۀ آبریز

گاوخونی در دورۀ آماری مورد مطالعه ( 22سال) اب دا ت صاویر

زایندهرود ،زیرحوض ۀ گاوخونی قرار گرف ه که در مرکز آن

مربوط به فریم 163-38س نجندههای م عدد ماهوارۀ لندس ت

تاالب ن سب اً و سیع به م ساحت  417/7کیلوم ر مربع قرار دارد

( ETM+ ،TMو  )L8 OLI/TIRSتهیه شد .مشخصات تصاویر

(وس عت آن م غیر و تا  719کیلوم رمربع) میرس د .ارتفاع

مورد اس فاده در جدول ( )1ارائه شده است.

تاالب از س طح دریا  1475م ر و نوس انات آب در آن به نیم

ـ پیشپردازش دادههای ماهوارهای

م ر و حداکثر عمق این تاالب در ف صل پرآبی یک م ر ا ست.

نظر به این که منط قۀ م طال عاتی در دو فریم با  Pathو

این تاالب در مخ صات جغرافیایی  52˚ 45تا ´ 52˚ 52طول

Row

م فاوت ( )Path:163; Row:37و ( )Path:163; Row: 38واقع

 130کیلوم ری جنوب ش رقی اص فهان قرار دارد (ش کل .)1

موزاییک سازی ت صاویر ماهوارهای ا س فاده شد .سپس برای

میانگین بارش س االنه  90/3میلیم ر ،میانگین دمای س االنه

انجاب ت صحیح هند سی روی ت صاویر اخذ شده ،اب دا ت صویر

 19/03درجه سان یگراد ،میزان تبخیر و تعرق پ انسیل ساالنه

ماهوارهای سال  2003با اس فاده از نقشۀ توپوگرافی 1:25000

 3265میلیم ر و نوع اقلیم در محدودۀ مطالعاتی از نوع گرب

س ال  )2003( 1382و با اس

فاده از معادلۀ دندجملهای

و خشک است.

درجهیک و به روش نزدیکترین همسایه با ان خاب  35جفت

ـ دادهها ،ابزارها و نرمافزارهای مورد استفاده

نقطۀ کن رل زمینی روی نقشه و تصویر ،زمین مرجع گردید و

در تحقیق حاضر از دادهها ،ابزارها و نربافزارهای زیر اس فاده

سپس سایر ت صاویر مورد ا س فاده به روش ت صویر به ت صویر

شده است:

از روی تص ویر ( ETM +)2003با اس

فاده از م عاد لۀ

 -دادههای روزانۀ اخذشده مربوط به پارام رهای بارندگی،

دندجملهای درجهیک و به روش نزدیکترین همس ایۀ زمین

د ما ،تبخیر ،دبی جر یان های ورودی به تاالب گاوخونی و

مرجع (خطای  RMSEکم ر از  ) 0/5ش د .در ان خاب نقاط

سطح ای س ابی داههای پیزوم ر از سازمان هوا شنا سی ک شور،

کن رل زمینی س عی گردید تا نقاط از مناطق بدون تغییر نظیر

سازمان هواشناسی اس ان اصفهان ،سازمان هواشناسی اس ان

تقاطع جاده ها و رودخانه ها ان خاب ش ود و تا حد امکان

یزد و شرکت مدیریت منابع آب تهران؛

پراکنش منا سبی را ن سبت به هم دا ش ه با شند .برای ت صحیح

 -تصاویر ماهوارهای لندست مربوط به سنجندههای ،TM

رادیوم ر یک از روش کاهش تیرگی پد یده 2که در نربافزار

()EarthExplore.Usgs.gov؛

 .)2002پس از انجاب عملیات تص حیح هندس ی و تص حیح

 -تصاویر مربوط به

 نقش ه های توپوگرافی  1:50000و  1:25000محدودۀمطالعاتی
 سیس م موقعیتیاب جهانی)GPS(1 -ن رباف زاره ای ،Spss 20 ،Matlab R2009

رادیوم ریک عملیات اص الح خطاهای ناش ی از س نجنده در
هنگاب تص ویربرداری ( )gap-fillingروی تص اویر س الهای
 2004تا  2007و تص ویر مربوط به س ال  2012در نربافزار
 Envi4.7انجاب شد.

ArcGIS10 ،Envi4.7 ،Excel 2007 ،MAKESENS1
)1. Global Positioing System (GPS

)2. Dark Object Subtraction(DOS

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.3.5

 ETM+و  Row:163( OLI؛  Path:38و Row:163؛ )Path:37

ENVI4.7قابل اجراس ت ،اس فاده ش د (دیو و همکاران،

 Google Earth؛
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جدول ( :)1تصاویر مورد استفاده برای تهیۀ تقویم زمانی سطوح خشک و مرطوب تاالب گاوخونی
L4-5TM

1371 /03 /05
1372 /02 /07

 26می 1992
 27آوریل 1993

L4-5TM

1373 /03 /27

 17ژوئن 1994

1372-73

L4-5TM

1374 /02 /13

 3می 1995

1373-74

-

موجود نبودن تصویر

موجود نبودن تصویر

1374-75

L4-5TM

1375 /08 /23

 13نوامبر1996

1375-76

L4-5TM

1377 /02 /05

 25آوریل 1998

1376-77

L4-5TM

1377 /12 /04

 23فوریه 1999

1377-78

L4-5TM

1379 /02 /27

 16می 2000

1378-79

L7ETM+SCL-ON

1380 /03 /06

 27می 2001

1379-80

L7ETM+SCL-ON

1381 /02 /24

 14می 2002

1380-81

L7ETM+SCL-ON

1382 /01 /10

 30مارس 2003

1381-82

L7ETM+SCL-OFF

1383 /02 /30

 19می 2004

1382-83

L7ETM+SCL-OFF

1384 /01 /31

 20آوریل 2005

1383-84

L7ETM+SCL-OFF

1385 /02 /03

 23آوریل 2006

1384-85

L7ETM+SCL-OFF

1386 /03 /23

 13ژوئن 2007

1385-86

L4-5TM

1387 /02 /17

 6می 2008

1386-87

L4-5TM

1388 /02 /03

 23آوریل 2009

1387-88

L4-5TM

1389 /02 /06

 26آوریل 2010

1388-89

L4-5TM

1390 /03 /10

 31می 2011

1389-90

L7ETM+SCL-OFF

1391 /02 /20

 9می 2012

1390-91

L8 OLI/ TIRS

1392 /02 /24

 13آوریل 2013

1391-92

L4-5TM

برای پایش خش کس الی و هش دارهای بهنگاب در بس یاری از

ـ پردازش تصاویر ماهوارهای
برر سی مطالعات گذ ش ه ن شان میدهد که شاخآ

NDWI

مطالعات نیز به اثبات رس یده اس ت (س
گو 3و

کاتو2و

همکاران،

هم کاران .)2007 ،لذا در تحقیق حاض ر از

کاربرد وس یعی برای تفک یک س طوح مرطوب ،در یاده ها،

2002؛

تاالبها و رودخانهها از خ شکیهای اطران (پو شش گیاهی،

شاخآ مذکور برای تفکیک سطوح مرطوب و خشکی تاالب

ارا ضی بایر و ک شاورزی ،ارا ضی شور ،شنزارهای اطران)

گاوخونی اس فاده شد.

دارد .این شاخآ اولین بار تو سط گائو1در سال  1995ارائه

ـ عملیات پساپردازش تصاویر ماهوارهای

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

نوع سنجنده

معادل سال آبی

تاریخ تصویر اخذ شده

سال آبی
1370-71
1371-72

شد که عبارت ا ست از تفا ضل باندهای مادون قرمز کوتاه و در این مرحله بهمنظور ش ارر کردن و بارز کردن بیش ر
میانی به مجموع آنها:
()1

کالسه ا و همچنین ح ذن پیکس

𝑅𝐼𝑁𝑅 بازتاب در باند مادون قرمز نزدیک 𝑅𝑅𝐸𝐷 ،بازتاب
در با ند قرمز و 𝑅𝐼𝑊𝑆𝑅 باز تاب در با ند مادون مادون قرمز
کوتاه ا ست .اگر مقدار این شاخآ از صفر بی ش ر شود ،آن
سطح بهعنوان سطح مرطوب و اگر کم ر یا مساوی صفر شود
بهعنوان سطح خشک تعریف میشود .اس فاده از این شاخآ
1. Gao
2. Ceccato

طبقهبندی شده ،فیل ر میانگین  3*3روی نق شههای تولید شده
اعمال گردید (لیلس ند و کیفر .)1994 4،س پس مس احت هر
کالس (مرطوب و خ شک) محدودۀ تاالب محا سبه شد .در
نهایت برای تعیین ص حت نقش ههای تولیدش ده ،از تص اویر
گوگل ارث و ت صاویر کاذب رنگی موجود در سایت لندست
به روش تفسیر بصری اس فاده شد.
3. Gu
4. Lillesand and Kiefer

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.3.5

𝑅𝐼𝑊𝑆𝑅 𝑅𝑁𝐼𝑅 −
𝑅𝐼𝑊𝑆𝑅 𝑅𝑁𝐼𝑅 +

= 𝐼𝑊𝐷𝑁

له ای ب ه اش ب اه
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با اس فاده از  Sآزمون من کندال ،مقدار  τکندال با اس فاده از

ـ پردازش دادههای هیدرواقلیمی
در این مرحله ،آمار مربوط به پارام رهای دما ،بارش ،تبخیر،

رابطۀ ( )6بهدس ت میآید .آزمون معنیداری براس اس این آمارۀ

دبی و سطح آب داههای پیزوم ر در منطقۀ مطالعاتی از سال

جدید همانند آمارۀ  Sروش من کندال است.

 71-1370تا  ،1391-92از س ازمان های مربوط (س ازمان

S
1
))(n(n  1
()6
2
در صورتی که وجود روند در سریهای بارندگی برا ساس

آب امریکا ،همگنی دادههای ایس گاههای مخ لف با اس فاده از

آزمون من کندال یا کندال معنیدار باشد ،جزء روند میبایست از

آزمون توالی مورد بررس ی قرار گرفت .بهمنظور محاس بۀ

سری حذن شود که ا س فاده از تفا ضل در سریهای بارندگی

م وس ط پارام رهای بارش ،دما ،تبخیر و س طح ایس ابی در

باعث حذن جزء روند در سری خواهد شد.

هواشناسی و دف ر مطالعات منابع آب کشور و اس ان اصفهان)
اخذ ش د .پس از تعیین دادههای پرت به روش انجمن منابع

محدودۀ مطالعاتی از روش تیس ن و برای محاس بۀ میزان دبی
جریان های ورودی به تاالب از آمار ایس
ورزنه اس فاده شد .در روش من



()7

U t  X t  X t 

گاه ه یدروم ری

در این رابطه X ،س ری زمانی برای پارام ر مورد نظر و

کندال فرض می شود یک

𝜔 𝑋𝑡−نشانگر تأخیر زمانی در تفاضل است .برای رسیدن به

از آمارۀ آزمون من کندال (رابطۀ  )2اس فاده میش ود .در این

ـ تعیین میزان اهمیت عوامل تأثیرگذار بر خشکیدگی تاالب

رابطه j ،و  kشمارۀ مشاهدات هس ند و تابع عالمت )sgn(x

گاوخونی با استفاده از مدلهای شبکۀ عصبی

بهصورت رابطۀ ( )3تعریف میشود.
()2

)  xk

n

j

 sgn( x

n 1

S 

k 1 j  k 1

x0
 1

sgn( x)   0
x0
 1
()3
x0

براس اس این آزمون در ص ورتی که م قدار  Sاخ الن
معنیداری با صفر نداش ه باشد ،روند جود ندارد و در غیر این
ص ورت روند ،ص عودی یا نزولی خواهد بود .برای آزمون
معنیدار بودن روند ،از م غیر  Zنرمال ا س اندارد طبق رابطۀ ()4
اس فاده می شود (من1945 ،؛ کندال .)1975 ،فرض صفر ()H0
در آزمون من کندال عدب وجود روند و فرض  H1وجود روند

()4
()5

S 0

if

S 0

if

S 0

if

 S 1
1

 (var( S )) 2

Z  0

 S 1
1

 (var( S )) 2

})Var( S )  {n(n  1)(2n  5
1. Multi Layers Percpetron

منابع طبیعی ،شبکۀ عصبی پیشخور با الگوری م پسان شار خطا
( شبکۀ دندالیه پر سپ رون )1ا ست که برای محدودۀ گ س ردهای
از کاربردها از قب یل طبقهبندی ،ش ناس ایی الگو ،درون یابی،
پیشبینی و مدلس ازی فرایند مناس ب اس ت (روملهارت2و
همکاران.)1986 ،
نظر به این که تعیین میزان اهم یت هر یک از مؤل فه های
تأثیرگذار بر خشکیدگی تاالب گاوخونی در بازۀ زمانی طوالنی
مدت از اهدان اص لی پژوهش حاض ر اس ت؛ ازاینرو برای
تعیین اهمیت هریک از عوامل مس

قل تأثیر گذار (دما ،دبی،

بارش ،تبخیر و سطح ای س ابی) بر م غیر واب س ه ( سطح خ شک
یا مرطوب تاالب گاوخونی) از س ال  1370-71تا ،1391-92
از تحلیل و مقای سۀ شبکههای مخ لف ع صبی (پر سپ رون دند
الیه و توابع شعاعمدار) ا س فاده شد .در این برر سی 70در صد
دادهها بهعنوان دادۀ آموزش ی و 30درص د دادهها بهعنوان دادۀ
تس ت وارد ش بکه ش دند .برای ارزیابی دقت توابع مخ لف،
مجموع مربعات خطای داده های آموزش ی ،مجموع مربعات
خطای دادههای ت ست ،خطای ن سبی دادههای آموز شی ،خطای
2. Rumelhart
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است.

یکی از شبکههای ع صبی نظارت شده و پرکاربرد در مدیریت

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

سری زمانی به صورت  x1 ,x2,…,xnبا شد .برای تعیین روند

ایس ایی ،تفاضالت میتواند دندین بار تکرار شود.
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نسبی دادههای تست و همچنین ضریب همبس گی بین مقادیر
اندازهگیریش ده و تخمینزدهش ده س طوح مرطوب تاالب با

برآورد گردید.

نتایج

یکدیگر مقایسه شد و در نهایت مدلی که کم رین میزان خطا و

تقویم زمانی مربوط به س طوح خش ک و مرطوب تاالب

بیش رین ض ریب همبس گی را نش ان داد ،بهعنوان مدل بهینه

گاوخونی در اش کال ( 2تا  )4و م قادیر کمی مربوط به

برای بررس ی مؤلفههای تأثیرگذار بر تغییرات س طح مرطوب

مساحت هر طبقه در جدول ( )2ارائه شده است.

تاالب ان خاب ش د و وزن هریک عوامل مؤثر طبق مدل بهینه
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شکل ( :)3سطوح خشک و مرطوب تاالب گاوخونی از سال آبی ( )79-78تا ()85-84
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شکل ( :)2سطوح خشک و مرطوب تاالب گاوخونی از سال آبی ( )71-70تا ()78-77
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شکل ( :)4سطوح خشک و مرطوب تاالب گاوخونی از سال آبی ( )86-85تا ()92-91

70-71

79

397

71-72

5 /2

470 /8

72-73

4 /9

471 /1

73-74

178 /9

297 /07

74-75

357 /5

118 /5

75-76

399 /8

76 /12

76-77

384

92

77-78

402

74

78-79

476

0

79-80

476

0

80-81

476

0

81-82

450 /14

25 /86

82-83

455 /07

20 /93

83-84

476

0

84-85

401 /7

74 /3

85-86

403 /7

72 /24

86-87

417 /5

58 /5

87-88

473 /04

2 /96

88-89

476

0

89-90

475 /58

0 /42

90-91

476

0

91-92

401 /6

74 /4

* بهدلیل عدب وجود تصویر ،سطح آبدار معادل میانگین طوالنیمدت ثبت شده است.
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سال آبی

سطح خشکیده (کیلومترمربع)

سطح مرطوب (کیلومترمربع)
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در جدول ( ،)3مقادیر م وسط ساالنۀ هریک از پارام رهای

زمانی  22ساله ارائه شده است.

بارندگی ،درجهحرارت ،تبخیر ،دبی و سطح ای س ابی در بازۀ
جدول ( :)3مقادیر متوسط ساالنۀ پارامترهای بارندگی ،درجهحرارت ،تبخیر ،دبی و سطح ایستابی در بازه زمانی  22ساله
70-71
71-72
72-73
73-74
74-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92

21 /5
21 /5
21 /4
21 /6
21 /7
22 /2
22 /5
22 /6
23 /1
24
25 /1
25 /9
25 /8
25 /8
26 /4
26 /1
25 /5
26 /5
27 /1
28
28 /7
29 /2

3 /7
10
12 /6
2 /1
3 /3
5 /1
1 /5
0 /3
0 /2
0
0 /1
0 /2
0 /3
0 /5
2 /2
2 /4
1 /1
0 /1
0 /2
0
0 /2
0 /1

2501 /4
2598 /9
2935 /8
2570 /3
2889
2920 /3
2942 /1
2958 /1
3206
3090 /1
3059 /4
2821 /9
2735
2173 /6
3018 /5
2699 /6
2698 /7
2745 /9
2840 /9
2888 /8
2878 /2
2756 /5

14 /6
15 /9
17 /1
16 /8
15 /8
16 /7
17 /1
17
17 /1
17 /1
18
17 /8
18
17 /6
17 /4
15 /3
16 /5
16 /5
17
16 /8
15 /7
16 /9

154 /5
164 /4
82 /7
170
170 /6
84 /1
152 /5
133 /6
51 /7
114
158 /9
125 /5
171 /3
103 /9
144 /4
235 /3
40 /4
130 /2
125 /3
65 /7
147 /1
173 /6

در جدول ( ،)4ن ایج حاص ل از ارز یابی س اخ ارهای
م فاوت شبکۀ پرسپ رون دندالیه و توابع شعاعمدار در برآورد

اندازهگیریش ده و تخمین زدهش دۀ س طح مرطوبِ تاالب،
براساس مدل  MLP4ارائه گردیده است.

س طح مرطوب تاالب و در نمودار ( )1برازش بین م قادیر
۶۰۰

R² = 0.9524

۵۰۰

۳۰۰

۱۰۰
۰
۶۰۰

۴۰۰

۲۰۰

۰

مقادیر اندازه گیری شده سطح مرطوب تاالب
نمودار ( :)1نمودار برازش بین مقادیر اندازهگیریشده و تخمینزدهشده سطح مرطوب تاالب براساس مدل

MLP4

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.3.5

۲۰۰

مقادیر تخمین زده شده

۴۰۰

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

سال آبی

سطح ایستابی

دبی

تبخیر

درجهحرارت

بارندگی
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...تعیین میزان اهمیت تأثیر پارامترهای متعدد هیدرواقلیمی بر
 ارزیابی ساختارهای متفاوت شبکه پرسپترون چندالیه و توابع شعاعمدار در برآورد سطح مرطوب تاالب:)4( جدول
MLP

ساختار

MLP1

Automatic

MLP2

Custom

MLP3

Custom

تابع انتقال الیۀ پنهان

آموزشی

تست

ضریب همبستگی

تابع انتقال الیۀ خروجی

SSE

RE

SSE

RE

Hyperbolic
tangent
identity
Hyperbolic
tangent
identity

0/51

0/06

0/31

0/33

0/95

0/66

0/095

0/57

0/44

0/92

Hyperbolic
tangent

0/24

0/07

0/76

0/72

0/89

0/04

0/04

0/058

0/41

0/95

2/02

0/33

1/26

0/65

0/78

0/24

0/08

0/06

0/41

0/97

0/028

0/05

0/13

0/21

0/93

3/95

0/49

2/9

0/59

0/78

5/5

0/79

14

1/3

0/52

Hyperbolic
tangen
MLP4

Custom

Hyperbolic
tangent
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Sigmoid
MLP5

Custom

Sigmoid

MLP6

Custom

identity
Sigmoid

Custom

Hyperbolic
tangent
Sigmoid

MLP7

Sigmoid
RBF1

Automatic

RBF2

Automatic

Softmax
identity
Exponential
identity

.) بیانگرمیزان اهمیت م غیرهای مس قل تأثیرگذار بر سطح مرطوب تاالباند2( ) و نمودار5( جدول

[ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.3.5 ]

 میزان اهمیت متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر سطح مرطوب تاالب:)5( جدول
م غیر مس قل

Importance

Normalized Importance

دبی

0 /578

100%

تبخیر

0 /217

37% /5

سطح ایس ابی

0 /13

22% /5

بارندگی

0 /072

12% /5

درجهحرارت

0 /004

37% /5
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نمودار ( :)2نمودار شماتیک میزان اهمیت عوامل تأثیرگذار بر سطح مرطوب تاالب گاوخونی

مرطوب تاالب ،دبی ،بارندگی ،تبخیر ،درجهحرارت و تبخیر
جدول ( :)6نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات سطح مرطوب تاالب ،دبی ،بارندگی ،تبخیر ،درجهحرارت و تبخیر به روش من-کندال
نتیجه

Test Z

n

Last Year

First year

Time series

***

-3 /38

22

22

1

سطح مرطوب

ns

-0 /23

22

22

1

بارندگی

ns

0 /45

22

22

1

درجه حرارت

ns

0 /06

22

22

1

تبخیر

**

-3 /05

22

22

1

دبی

***

5 /87

22

22

1

سطح ایس ابی

 :nsعدب معنیداری

براس اس ن ایج حاص ل از برآورد س طوح خش ک و مرطوب

آبهای س طحی ورودی به تاالب در این دوره جس توجو

تاالب گاوخونی ،بیش رین س طح خش کیدۀ تاالب مربوط به

کرد .همانگونه که در جدول ( )3مش اهده میش ود ،مقادیر

س ال های  1378-79تا  1388-89 ،1380-81و 1390-91

دبی جریانهای ورودی به تاالب در س ال  1371-72و -73

ا ست .این در حالی ا ست که بی ش رین سطح مرطوب تاالب

 1372نس بت به س الهای دیگر بس یار بیش ر اس ت .گرده

بهترتیب مربوط به سالهای  471/1( 1372-73کیلوم رمربع)

مقدار م وس ط بارندگی در این س الها بهویژه در س ال -72

و  470/8( 1371-72کیلوم رمربع) اس ت .در واقع بیش از
90درص د س طح تاالب در این س الها مرطوب بوده اس ت.
علت این امر را با ید در مؤلفه های تأثیر گذار بر تاالب اعم از

 1371نیز باالس ت ،ا ما پنج تا ده برابر برابر بودن م قدار
جریانهای وارده در این دو سال ن سبت به سالهای پس از
آن ،باعث آبدار ش دن تقریبی کل تاالب در دو س ال م والی
ش ده اس ت .اما نظر به اینکه تعیین میزان س هم هریک از

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.3.5

بحث و نتیجهگیری

بارندگی ،دما ،تبخیر ،س طح ایس ابی آب زیرزمینی و جریان
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جدول ( )6ن ایج حا صل از برر سی روند تغییرات سطح

به روش من کندال را نشان میدهد.

تعیین میزان اهمیت تأثیر پارامترهای متعدد هیدرواقلیمی بر...

91

این را س ا از توابع شعاعمدار و دندالیۀ پر سپ رون شبکههای

داش ت تأثیر م قابل کاهش دبی جریانهای ورودی ،بارندگی

ع صبی ا س فاده شد و پس از مقای سۀ کارایی مدلها برا ساس

و تبخیر و افزایش در جهحرارت م وس ط و تبخیر تغییرات

مجموع مربعات خطا ( )SSEو خطای نس بی ( )REدادههای

کاه شی سطوح آبدار تاالب را به دنبال دا ش ه ا ست .سطح

آموزش ی و تس ت و همچنین ض ریب همبس گی ( )Rبین

ایس ابی از جمله عواملی است که در اثر دخالتهای انسانی و

مقادیر اندازهگیریش ده و تخمینزدهش دۀ س طح مرطوب

برداش ت های بیرو یه از منابع آب های زیرزمینی ددار افت

تاالب ،به رین مدل ان خاب و برا ساس آن ،میزان تأثیر هریک

شدید در سالهای اخیر و تغییر حجم آبخوانها شده ا ست.

از پارام ر ها بر س طح مرطوب تاالب در بازه ز مانی مورد

در محدودۀ تاالب گاوخونی س ه آبخوان کوهپایۀ س گزی،

مطالعه مش خآ گرد ید (جدول  .)4ن ایج حاص ل از این

مهیار جنوبی و ا سفنداران واقع شده ا ست که برا ساس آمار

بررسی نشان میدهد که ساخ ار شبکۀ دندالیه پرسپ رون در

اخذشده از سازمان آب منطقهای اس ان اصفهان ،میانگین تغییر

حالت دهارب با تابع الیۀ ان قال پنهان س یگموئید و تابع الیۀ

حجم آبخوانهای کوهپایۀ سگزی و مهیار جنوبی در این بازه

خروجی Hyperbolic tangentبهدلیل باال بودن میزان ضریب

ز مانی بهترت یب ( )-10/78و ( )-14/98میلیون م رمک عب و

همب س گی ( )R=0.95و پایین بودن خطاهای ن سبی و مجموع

میانگین تغییر حجم آبخوان اسفنداران از اب دای تشکیل شبکه

مربعات خطا از دقت بی ش ری ن سبت به سایر مدلهای شبکه

س نجش ( )77-1376تا س ال  )-2/9( ،1391-92میلیون

برخوردار است .لذا از این مدل ،برای تعیین سهم عوامل مؤثر

م رمکعب بوده ا ست .این ارقاب گویای این واقعیت ا ست که

در س طوح آبدار تاالب گاوخونی اس فاده ش د .گرده مقدار

وقوع خ شک سالیهای اخیر ،تغییرات اقلیمی و افزایش نیاز به

ده و

آب برای آبیاری اراض ی کش اورزی در محدودۀ مطالعاتی،

تخمینزده شده در  MLP6باالتر از مقدار ضریب همب س گی

باعث ش ده که مردب به منابع آبهای زیرزمینی روی آورده و

در تابع  MLP4اس ت ،بهدلیل باالتر بودن خطاهای نس بی و

در اثر پمپاژ بیش از حد از این منابع ،ش وریزایی در منطقه

مرب عات خ طا نس بت به تابع  ،MLP4از د قت پایینتری

افزایش یابد .بهطور کلی تغییرات در هر سی س م و بهویژه در

برخوردار اس ت و پذیرش آن بهعنوان مدل برتر رد میش ود.

اکو سی س مها عالوه بر تغییرات در ساخ ار نا شی از تغییرات

برازش داده های اندازهگیریش دۀ س طح مرطوب تاالب و

در ورودیه ا ،خروجیه ا و فرا ین ده ا و ب ه طور ک لی

م قادیر تخمینی براس اس تابع ( MLP4نمودار  )1و ن ایج

عملکردها ست .در اکو سی س م منطقه نیز با توجه به تغییرات

م ندرج در جدول ( )5نش ان مید هد که مهمترین عوا مل

در س اخ ار جمعی ی آن و افزایش تقاض ای بهرهبرداری از

تأثیرگذار بر تغییرات سطح مرطوب تاالب گاوخونی بهترتیب

اکو سی س م ،تغییرات در ورودیهای سی س م بهویژه در حجم

عبارتاند از :دبی جر یان های ورودی به تاالب ،تبخیر ،افت

آب ورودی در در جۀ اول و تغییر در خروجی ها نظیر تبخیر

ابی ،درجهحرارت و بارندگی .بررس ی روند

اس ت .تغییرات در جابه جایی و روند طبیعی و ت عادل بین

تغییرات پارام رهای مذکور در دورۀ آماری 22س اله (جدول

جبه ۀ آبه ای ش یرین و ش ور نیز معرن تغییرات در

 )6براساس آزمون من-کندال حاکی از روند کاهشی معنیدار

فرایندهاس ت .بنابراین در یک تحلیل س یس می از وض عیت

تغییرات دبی جریانهای ورودی به تاالب و س طح ایس ابی

خشکیدگی تاالب میتوان دنین اس نباط کرد که درصورتیکه

سفرههای آب زیرزمینی در این دوره دارد .گرده تغییرات بار

اکو سی س م یک کارکرد طبیعی و عادی دا ش ه با شد ،بای س ی

ندگی ،تبخیر و درجهحرارت روند معنیداری را در این دوره

تغییرات خش ک یدگی با برای ند اثرات بهرهبرداری و عوا مل

نش ان نداده اس ت ،بررس ی کلی تغییرات در بازۀ زمانی مورد

طبیعی نظیر خشکسالی تبعیت کند .لیکن تغییرات افزایشی در

ض ری ب همبس گی بین مق ادیر ان دازهگیریش

س طح ایس
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زمانی طوالنیمدت از اهدان ا صلی تحقیق حا ضر ا ست ،در

و تبخیر در سالهای اخیر دارد .لذا بهطور کلی میتوان اذعان
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مؤلفههای تأثیرگذار بر س طح آبدار تاالب گاوخونی در بازه

مطالعه حاکی از کاهش میزان بارندگی ،افزایش درجهحرارت
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بیروی ه می توان د منجر ب ه تش

خشکیدگی و غیربازگشت به معنی خروج از تعادل در سیس م

، افزایش و سعت شورهزارها در اطران تاالب،زی ستمحیطی

است و وضعیت سیس م به سمت یک سطح تعادلی جدید با

 آ سیب به ارا ضی ک شاورزی،افزایش تولید ریزگردهای شور

 بنابراین ش ناخت.پ انس یل پایینتر در حال حرکت اس ت

م حدودۀ م طال عاتی و دیگر آس یب های زیس تمحیطی و

 با صرن،بحران خشکیدگی اگر در مراحل اولیه صورت گیرد

 لذا انجاب اقداماتی ازجمله بهبود روش های.اج ماعی ش ود

انرژی کم ر و یارانۀ کم ر به اکوس یس م نظیر محدود کردن

 اص الح، ادامۀ ممنوعیت برداش ت از داههای دش ت،آبیاری

کشاورزی به مناطق مس عد با پ انسیل و مرتعداری در مراتع با

 اس فادۀ مجدد از پس ابها و فاض البها و،الگوی کش ت

.وضعیت مناسب و پروژههای احیای پوشش امکانپذیر است

افزایش س طح آگاهی و دانش بهرهبرداران برای کن رل س طح

 تخریب ساخ ار اکو سی س م را که ب سیار،در غیر این صورت

سفرههای آب زیرزمینی و حفاظت از اکو سی س م تاالب برای

 این تخریبها تخریب اراض ی. در پی دارد،هزینهبر اس ت

.جلوگیری از پیامدهای ناشی از آن پیشنهاد میشود

 ادامۀ روند کنونی. ا ست...فر سایش خاک و م شکل شوری و
و عدب انجاب اقدامات جدی و عملی برای کاهش برداشتهای
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Abstract
Wetlands as one of the most important and most valuable natural ecosystems in the world play an
important role in filtering pollutants and reduce dust, creating a favorable microclimate, biodiversity
and genetic and organic materials reservoirs. In central part of Iran, climatic and human factors have
created significant differences between dry and wet surfaces of Gavkhooni wetland in recent decades
and have provided a background to produce more dust in central part of Iran. This research aims to study
and assess important factors that influence the process of changes occurring in wetlands and wetland
drying up during the last 22 years by using remote sensing and artificial neural networks. To do so, 21
landsat imagery has been used. After that, Normalized Difference Water Index was calculated and the
dry and wet surfaces has been separated. The average rainfall, temperature, flow, evaporation and water
table depth for the study area was interpolated using Thiessen method and the trend of these parameters
was examined using the Mann - Kendall. Finally, to determine the importance of each factor affecting
wetlands drying up, various functions of artificial neural networks were compared and the best model
was used to determine the importance of each parameter. The results of Mann - Kendall showed a
significant decrease in ground water level and input flow to the wetlands in the period of the study. This
study showed that the most important factors that influence the level of the Gavkhuni wetland are flow
entering the lagoon, evaporation, drop in groundwater level, temperature and rainfall respectively.

Keywords: hydro-climate parameters, Gavkhooni wetland, Remote Sensing Technique, Dryied,
Ground water Level, Artificial Neural Network.
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