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 چکیذٌ
ّای اختواؾی، التػادی، اهٌیتی، سیاسی ٍ  گاُ صیست وشُ هسىَى ایشاى ًمص هْوی دس  فؿالیت ّاهَى تِ ؾٌَاى دٍاصدّویي رخیشُ تیي الوللی تاالب

ّوشاُ ضشق ایشاى داسد. ایي تاالب اص سِ تاالب ّاهَى پَصن، غاتشی ٍ ّیشهٌذ تطىیل ضذُ وِ دس دٍ دِّ اخیش تا ًَساًات آتی صیادی   هحیطی خٌَب صیست

NDWIدس پژٍّص حاضش تا استفادُ اص ساهاًِ گَگل اسث اًدیي ٍ ضاخع  اًذ. تَدُ
ٌذست ٍ لّای  ٍ ساستی آصهایی آى تا تػاٍیش هاَّاسُ سٌدٌذُ هادیس 1

ب دّذ تاال تشسسی ضذ. ًتایح ًطاى هی 2022تا  2000ّای  دس سالتػَیش  1032ّای سِ گاًِ ّاهَى تا تحلیل  ٍضؿیت ًَساًات آتی تاالب 2لسٌتیٌ

دسغذ اص هساحت ول آى دس  1.3ویلَهتش هشتؽ هؿادل  31.5ًاپایذاستشیي ضشایط آتی سا ًسثت تِ دٍ تاالب دیگش داضتِ ٍ تِ طَس هیاًگیي هیضاى « ّیشهٌذ»ّاهَى

سال تِ غَست  18.8ادل هاُ هؿ 226آى خطه ٍ تِ طَس هتٌاٍب دسغذ هساحت  98.8دٍسُ هَسد هطالؿِ دس حالت آتگیشی تَدُ است. تِ ؾثاستی دس ایي هذت 

دسغذ اص ول هساحت آى تَدُ است. ّوچٌیي تاالب 7.3ویلَهتش هشتؽ هؿادل  183واهل خطه تَدُ است. تیطیٌِ هساحت آتگیشی ایي تاالب ًیض دس ایي هذت 

دس دٍسُ هَسد هطالؿِ، پایذاس تشیي دسغذ اص ول هساحت ایي تاالب  15.6ویلَهتش هشتؽ هؿادل  243.7تا هیاًگیي تیطیٌِ هساحت آتگیشی « غاتشی»ّاهَى 

است. ّوچٌیي تیطتشیي هساحت تحت آتگیشی ایي تاالب  آب تَدُسال تِ غَست هتٌاٍب داسای 16.2هاُ هؿادل 194ضشایط آتی سا داضتِ است ٍ دس ایي دٍسُ 

گیشی دس هٌطمِ خطه ضوال سیستاى ٍ تلَچستاى ثثت ضذُ است. ایي سطح آت 2020دسغذ ول هساحت آى دس سال  51.1ویلَهتش هشتؽ هؿادل  797تا هیضاى 

 هیلی هتش است، هی تَاًذ هٌثؽ هْوی تشای تاهیي آب تخص ّای هختلف لحاظ ضَد. 50وِ هیاًگیي تاسًذگی دس آى 
 

  .صیست، آب، التػاد ٍ اهٌیت هاَّاسُ، هحیطهادیس، تاالب ّاهَى،  :کلمات کلیذی

 

 مقذمٍ

ّاهَى ّفتویي تاالب تیي الوللی خْاى ٍ تضسگتشیي دسیاچِ آب 

اص تِ ّن پیَستي سِ تاالب ّاهَى پَصن،  ضشیي ایشاى است وِ

غاتشی ٍ ّیشهٌذ تطىیل ضذُ است. ایي پٌِْ آتی تِ دالیل 

 هختلف اص خولِ ضشایط اللیوی ٍ واّص تاسًذگی، سذ

ّای هتؿذد تش سٍی سٍدخاًِ ّیشهٌذ )سٍدخاًِ اغلی  ساصی

هٌتْی تِ ّاهَى( ٍ ؾذم پایثٌذی افغاًستاى تِ سؾایت هؿاّذُ 

سٍدخاًِ ٍ تی ثثاتی سیاسی افغاًستاى ٍ... تِ تمسین آب ایي 

ضذت ًاپایذاس ضذُ ٍ یه تحشاى صیست هحیطی دس هٌطمِ 

ایداد وشدُ است. دس چٌذ سال گزضتِ تاالب ّای ّاهَى 

اًذ تِ ًحَی وِ دس  ًَساًات آتی گستشدُ ای سا تدشتِ وشدُ

یه دٍسُ هتَالی ّفت سالِ تا خطىسالی هَاخِ تَدُ ٍ دس یه 

ّای هخشب وِ سثة ٍیشاًی ضذُ است، دسگیش  تا سیل دٍسُ ًیض

اًذ. ایي ًَساًات تِ دالیل هختلف سٍی دادُ است، اص یه  ضذُ

ّای سیل آسا دس  ّای فشا ًشهال ٍ تاسش سَ تِ دلیل تشسالی

حَضِ آتشیض ایي تاالب ٍ اص سَی دیگش واّص تاسًذگی، 

ِ سیاست ّای وٌتشل آب افغاًستاى ٍ ٍیژگی ّای طثیؿی هٌطم

 هٌدش تِ ایي تغییشات پی دس پی ضذُ است.

ض هَخة افضایص سٍصُ دس فػل گشم سال ًی 120ٍصش تادّای 

ّای سطحی ّاهَى ضذُ ٍ تش افضایص  هیضاى تثخیش اص آب

ًاپایذاسی ضشایط آتی آى افضٍدُ است. تا ایي ّوِ تاالب ّای 

اختواؾی هْن است وِ دس صهاى  -ّاهَى یه غشفیت التػادی

دسغذ هشدم ضوال سیستاى ٍ تلَچستاى  40.8تشای آتی  پش

وٌذ اها دس صهاى خطىسالی ایي سْن تِ  فشغت ضغلی ایداد هی

. ّوچٌیي ایي تاالب یه غشفیت  یاتذ دسغذ واّص هی 2.3
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طثیؿی ٍ صیست هحیطی هْن است وِ غفلت اص آى هَخة 

 هْاخشت هشدم ساوي اطشاف آى ضذُ است. 

ویت اص اّ  تْشُ تشداسی اص هٌاتؽ آب هذیشیت ٍتا تَخِ تِ ایٌىِ 

تِ ٍیژُ دس هٌطمِ  صیادی دس هٌاطك خطه ٍ ًیوِ خطه

تشخَسداس است. ّشگًَِ  ّای تیي الوللی ّاهَى سیستاى ٍ تاالب

هذیشیت دس ایي حَصُ ًیاصهٌذ ضٌاخت غشفیت ّای طثیؿی ٍ 

ّای آتی آى دس دٍسُ ّای صهاًی  هحیطی تاالب ٍ سیىل

 هختلف است. 

دس هذیشیت وی ٍ هْآتی ًمص حیاتی  آضىاسساصی پٌِْ ّای

ضص آب ٍ تطخیع ٍ پایص ّا، اسصیاتی ٍضؿیت پَ تاالب

داسد. تشای ایي هٌػَس استفادُ اص ّای سطحی  تغییشات آب

تِ دلیل دستشسی آساى، سصٍلَضي سٌدص اص دٍس ّای  دادُ

پَضص ٍ داهٌِ ٍسیؽ واسی، استخشاج   هىاًی ٍ صهاًی تاال،

یَفیضیىی ٍ پیاهذّای تضاخع ّای هختلف هحیطی ٍ طثیؿی 

 اّویت صیادی است. ضذُ داسای  هطتك

 

 پیطیىٍ تحقیق

ال ٍی ٍ ّوىاساى تا استفادُ اص تػاٍیش هاَّاسُ لٌذست ٍ 

تغییشات ؾٌاغش  NDWI ،NDVI ٍSMMIّای  ضاخع

ضاهل پٌِْ آتی، پَضص گیاّی ٍ « ضیاًگ آى»دس هٌطمِ   تاالب

سا  2015تا  1980سطَتت خان دس تاصُ صهاًی سال ّای 

هساحت  2015تا  1980تشسسی وشدًذ. آًْا دسیافتٌذ وِ اص دِّ 

ویلَهتش هشتؽ واّص یافتِ  40.94دسغذ هؿادل  13.84تاالب 

است. ّوچٌیي دس ایي اسصیاتی هطخع ضذ وِ اص تیي سفتي 

، 2000تا  1980شطَب دس فاغلِ سال ّای تاالب تِ سِ هشحلِ ه

ٍ هشحلِ تْثَد اص سال  2009تا  2000هشحلِ تحلیل یا واّص اص 

 .تمسین تٌذی هی ضَد  2015تا  2009

تغییشات  NDWIٍ ّوىاساى تا استفادُ اص ضاخع  اٍسیوَلَی

ًاتال -دس استاى وَاصٍلَ (IW) ایسیواًگالیسَدیٌاهیه تاالب 

وشدًذ. ًتایح  تشسسی آى ّا ًطاى داد  سا تشسسی آفشیمای خٌَتی

 655.416، تِ تشتیة 2017ٍ  1987ّای  ٍسؿت تاالب دس سال

ویلَهتش هشتؽ تَدُ است وِ تیاًگش آى  429.489ویلَهتش هشتؽ ٍ 

دس طَل دٍسُ هَسد هطالؿِ دس هٌطمِ ضاّذ  IW است وِ

تغییشات لاتل تَخْی تَدُ است. ّوچٌیي هطخع ضذ وِ سایش 

سطح سطح صهیي،  پَضص گیاّی،یؿٌی صهیي ّای  ٍیژگی

ویلَهتش هشتؽ تِ تشتیة  2149.911دس سطح هٌطمِ اص  ٍ... سٌگی

ویلَهتش هشتؽ افضایص یافتِ  2375.838تِ  2017ٍ  1987دس سال 

 ت.اس

آضىاس ساصی ضاخع ّای خَادی ٍ ّوىاساى تا استفادُ اص 

س تاالب صسیثا ًَساًات آتی ، سشی صهاًیسطح پٌِْ ّای آتی

سا تشسسی وشدًذ. آًْا تشای ایي هٌػَس اص  استاى وشدستاى

استفادُ  1395تا  1385تػاٍیش هاَّاسُ لٌذست دس دٍسُ صهاًی 

 MNDWI ٍ AWEI ضاخع ّایًوَدًذ وِ ًتایح ًطاى داد 

ٍ SWI  دس همایسِ تا سٍش هثٌا تا همادیش ّوثستگی تِ تشتیة

تشای ّش تِ تشتیة  RMSE ٍ 74/0ٍ  76/0, 76/0هؿادل 

ّىتاس ٍ ّوچٌیي  80/113ٍ  30/111, 80/108ضاخع هؿادل 

، ّىتاس 30/87ٍ  28/94, 63/84هؿادل  MAE همادیش خطای

 .تْتشیي ضاخع ّا دس تؿییي هساحت تاالب ّستٌذ

تشسسی پٌِْ ّای » خسشٍی ٍ ّوىاساى دس همالِ ای تا ؾٌَاى 

ِ آتی تا استفادُ اص ضاخع ّای آتی گَگل اسث اًدیي)هطالؿ

هَسدی: تاالب ّای ضْشستاى پلذختش، استاى لشستاى( تا استفادُ 

ضاخع آضىاس  7اص تػاٍیش هاَّاُ لٌذست ٍ تْشُ گیشی اص 

ساصی پٌِْ ّای آتی ٍضؿیت آتی ایي تاالب ّا سا دس یه 

 داد وِ دًٍطاى پژٍّص تایح سالِ تشسسی وشدًذ. ً 33دٍسُ 

ٍ  39/99تا غحت ولی  AWEInsh ٍ AWEIsh ضاخع 

تْتشیي ضاخع ّا  91/0ٍ  94/0دسغذ ٍ ضشیة واپای  19/99

  .پٌِْ ی آتی ّستٌذ آضىاسساصیتشای 

هاَّاسُ  OLIسؿیذُ هلىی ٍ ّوىاساى تا استفادُ اص دادُ ّای 

لٌذست تغییشات تاالب تیي الوللی ّاهَى سا دس دٍسُ یىسالِ 

ّای  تشسسی وشدًذ. آى ّا تشای ایي واس اص تشخی ضاخع

تشای اسصیاتی تغییشات سطح آب  NDWIًػیش  سٌدص اص دٍس

 ٍNDVI  .تشای تغییشات پَضص گیاّی ٍ... استفادُ وشدًذ

ًتایح ًطاى داد وِ ًخستیي لسوت آتگیشی ضذُ تاالب دس 

خٌَب ّاهَى غاتشی تَدُ ٍ تیطتشیي سطح آتگیشی ًیض دس 

ثثت ضذُ است. ّوچٌیي پَضص گیاّی  1393اسدیثْطت سال 

ل لثل آى ضشٍؼ تِ سضذ وشدُ ٍ دس فشٍسدیي تاالب اص اسفٌذ سا

ّىتاس سسیذُ است. تشسسی ایي هحمماى  10024تِ  1393سال 

ًطاى هی دّذ وِ سًٍذ خطه ضذى تاالب ّاهَى اص خشداد هاُ 

https://sid.ir/search/paper/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A2%D8%A8/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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ّاهَى ایي سال ضشٍؼ ضذُ ٍ ًخستیي تخص خطه ضذُ آى 

 .است تَدُ ّیشهٌذ

هاَّاسُ  خسشٍیاى ٍ ّوىاساى دس پژٍّطی تا استفادُ اص تػاٍیش

تا  1989لٌذست سطح تغییشات دسیاچِ پشیطاى سا دس دٍسُ 

تش اساس ضص ضاخع سٌدص اص دٍس  تشسسی وشدًذ.  2004

تاالتشیي دلت دس آضىاس  NDWIًتایح ًطاى داد وِ ضاخع 

ساصی پٌِْ آتی سا داضتِ است ٍ دس دسیاچِ پشیطاى دس دٍسُ 

سا اص  تیص اص ًیوی اص هساحت خَد 2002تا  1989سال ّای 

دست دادُ است.  تش اساس یافتِ ّای پژٍّص ایي دسیاچِ دس 

هؿادل  1991هتش هشتؽ،  890/906/4هؿادل  1989سال 

 580/431/3هؿادل  2000هتش هشتؽ، دس سال  880/562/3

هتشهشتؽ تَدُ است.  420/124/34تشاتش  2004هتشهشتؽ ٍ دس سال 

ای دس ایي هذت ول تغییشات سطح آب دسیاچِ تیي سال ّ

 . هتش هشتؽ تشآٍسد ضذُ است 470/494/1حذٍد  2004تا  1989

ؾٌَاى پایص تغییشّای تشاص آتی دس »ضشیفی ویا دس پژٍّطی تا 

دسیاچِ ّاهَى، هثتٌی تش تحلیل سشی صهاًی تػاٍیش سٌدص اص 

هاَّاسُ  ETM ،TM  ٍMSSّای  تا استفادُ اص سٌدٌذُ« دٍسی

شاص آتی ّاهَى سا سالِ سًٍذ تغییشات ت 30لٌذست دس دٍسُ 

تشسسی وشدُ است. ًتایح ًطاى دادُ وِ هساحت آتی تاالب 

تِ سثة ٍضؽ اللیوی هٌاسة هطلَب تَدُ  1355ّاهَى دس سال 

ب آتگیشی ضذُ است. ّوچٌیي دس ّای تاال ٍ تیطتش ؾشغِ

یه دٍسُ خطىی هطلك تش دسیاچِ  1380ٍ  1379ّای  سال

هی دّذ وِ سطح  ّای ایي پژٍّص ًطاى حاون ضذُ است. یافتِ

تِ  1355ویلَهتش هشتؽ دس سال  3352آتگیشی تاالب ّاهَى اص 

 . تواّص یافتِ اس 1384ویلَهتش هشتؽ دس سال  2995

 

 يش تحقیقر

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ
تاالب تیي الوللی ّاهَى دس ضوال استاى سیستاى ٍ تلَچستاى ٍ 

طَل دلیمِ  35دسخِ ٍ  61دلیمِ تا  39دسخِ ٍ  60دس هحذٍدُ 

دلیمِ ؾشؼ  32دسخِ ٍ  31دلیمِ تا  15دسخِ ٍ  31ضشلی ٍ 

ٍ استفاؼ آب آى تیي یه تا پٌح هتش  (1ضوالی ٍالؽ است)ضىل

تاضذ. ایي تاالب اص تِ ّن پیَستي سِ تاالب ّاهَى غاتشی تا  هی

ویلَهتش هشتؽ  2500ویلَهتش هشتؽ، ّاهَى ّیشهٌذ  1560هساحت 

هتش هشتؽ  تطىیل ضذُ ویلَ 1600ٍ ّاهَى پَصن تا هساحت 

(. ّاهَى پَصن دس ضوال ضشلی، ّاهَى غاتشی 1است )خذٍل 

دس ضوال ٍ ّاهَى ّیشهٌذ دس غشب ٍ خٌَب غشب سیستاى لشاس 

داسد ٍ هٌثؽ هْوی تشای وطاٍسصی، داهذاسی، غیادی، 

 گشدضگشی ٍ... است.

سٍصُ دس فػل گشم سال تاسصتشیي ٍیژگی  120ٍصش تادّای 

ّای سطحی سا تِ  است وِ هیضاى تثخیش آباللیوی ایي هٌطمِ 

ضذت افضایص هی دّذ. دادُ ّای ایستگاُ سیٌَپتیه َّاضٌاسی 

هیلی  4000دّذ وِ ساالًِ تیص اص  صاتل دس ضوال استاى ًطاى هی

هتش اص آب ّای سطحی ایي هٌطمِ تثخیش هی ضَد. ایي تثخیش دس 

یص سٍصُ تِ دلیل دهای تاالی َّا افضا 120فػل ٍصش تادّای 

دادُ ّای ایستگاُ سیٌَپتیه َّاضٌاسی صاتل دس ضوال  هی یاتذ.

دّذ وِ هیاًگیي تاسش دس ایي  سیستاى ٍ تلَچستاى ًطاى هی

دس ایي پژٍّص تشای هحاسثِ  .هیلی هتش است 50ایستگاُ 

ًَساًات آتی ٍ تغییشات پٌِْ آتی تاالب ّاهَى سِ هحذٍدُ 

ًِ دس ساهاًِ ّاهَى غاتشی، پَصن ٍ ّیشهٌذ تِ غَست خذاگا

 NDWIگَگل اسث اًدیي اًتخاب ضذ. تشای هحاسثِ ضاخع 

 500هادیس تا لذست تفىیه هىاًی  MOD09A1هحػَل 

هتشهشتؽ هَسد استفادُ لشاس گشفت ٍ سپس تاصُ صهاًی اص اتتذای 

تؿییي ضذ. دس اداهِ ٍضؿیت  2022تا اتتذای سپتاهثش  2000سال 

گشفتِ ضذ ٍ سشی  دسغذ دس ًػش 10پَضص اتش آسواى حذاوثش 

 1032صهاًی تغییشات استخشاج ضذ. تا اؾوال فیلتشّای یاد ضذُ 

 تػَیش هاَّاسُ فشاخَاًی ٍ هَسد استفادُ لشاس گشفت.

تشای افضایص حذاوثشی تاصتاب سطح آب اص   NDWIضاخع 

طشیك طَل هَج ّای سثض، واّص حذاوثشی تاصتاب ون هادٍى 

تاالی هادٍى لشهض لشهض ًضیه تا ٍیژگی ّای آب ٍ تاصتاب 

ًضدیه، تِ ٍسیلِ ٍیژگی ّای پَضص گیاّی ٍ خان طشاحی 

 .ست وِ اص ساتطِ پاییي تذست هی آیذ.ضذُ ا

   1)              NDWI=(Green-NIR)/(Green+NIR)    

ّوچٌیي تشای ساستایی آصهایی دادُ ّای استخشاج ضذُ گَگل 

ش سال تِ اسث اًدیي، اتتذا همادس حذی پٌِْ آتی تاالب دس ّ

ٍسیلِ ًشم افضاس اوسل خذاساصی ٍ تش اساس تاسیخ آى، تػاٍیش 

، 2ّواى هحذٍدُ ّای صهاًی ٍ هىاًی اص هاَّاسُ ّای سٌتیٌل 

 1داًلَد ضذ )ضىل ّای  USGSاص طشیك پایگاُ  7ٍ  8لٌذست 
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(. سپس تؿذ اص اًدام تػحیحات اتوسفشی ٍ سادیَهتشیه 3تا 

ٍ آضىاس ساصی پٌِْ آتی تِ ٍسیلِ  ENVIتِ ٍسیلِ ًشم افضاس 

، ًتایح ّوثستگی تاالیی تا دادُ ّای هَدیس NDWIضاخع 

 استخشاج ضذُ اص ساهاًِ گَگل اسث اًدیي داضت.
 

 بحث

سٌدٌذُ هَدیس دس تاصُ صهاًی سال  NDWIخشٍخی ضاخع 

ّای  ًطاى هی دّذ وِ پٌِْ آتی تاالب 2022تا  2000ّای 

دشتِ وشدُ است. ایي ًَساًات ّاهَى ًَساًات گستشدُ ای سا ت

دس تاصُ صهاًی چٌذ هاُ تا چٌذ سال لاتل هطاّذُ است. تاالب 

ّاهَى ّیشهٌذ تا ٍخَد ایٌىِ تیطتشیي هساحت سا دس تیي تاالب 

ّای سِ گاًِ تِ خَد اختػاظ دادُ ٍ ول هساحت آى دس 

خان ایشاى است، تیطتشیي ًَساًات آتی سا دس دٍسُ هَسد 

تِ طَس هیاًگیي هساحت تیطیٌِ پٌِْ آتی ایي  هطالؿِ داضتِ است.

دسغذ اص  1.3ویلَهتش هشتؽ هؿادل  31.5تاالب دس ایي هذت 

ویلَهتش هشتؽ  183هساحت ول تَدُ ٍ تیطیٌِ هطلك هساحت آى 

دسغذ اص هساحت ول تاالب تَدُ است. ایي ضشایط  7.3هؿادل 

 (. 2)خذٍل  ثثت ضذُ است 2020آٍسیل 30دس تاسیخ 

 

 
 (  مًقعیت تاالب َای سٍ گاوٍ َامًن1 ضکل

 

 کیلًمترمربع-خالصٍ يضعیت تاالب َای سٍ گاوٍ َامًن ( 1جذيل 

 مًقعیت جغرافیایی بخص خارجی بخص داخلی مساحت کل تاالب ردیف

 31.21- 61.45 1251 351 1611 پًزک 1

 61.11-31.11 1 2511 2511 َیرمىذ 2

 61.21-31.21 5۰1 ۰71 1561 صابری 3
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 2122تا  2111 -2( يضعیت بیطیىٍ مساحت پُىٍ آبی تاالب َامًن صابری با استفادٌ از تصايیر ماًَارٌ لىذست ي سىتیىل2ضکل
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در بازٌ سال َای  2( يضعیت بیطیىٍ مساحت پُىٍ آبی تاالب َامًن پًزک با استفادٌ از تصايیر ماًَارٌ لىذست ي سىتیىل 3ضکل

 2122تا  2111
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 2121تا  2113 -2بیطیىٍ مساحت پُىٍ آبی تاالب َامًن َیرمىذ با استفادٌ از تصايیر ماًَارٌ لىذست ي سىتیىل( يضعیت 4ضکل

 

 کیلًمترمربع-( خالصٍ يضعیت تاالب َای سٍ گاوٍ َامًن 2جذيل

 هساحت ول تاالب سدیف
تیطیٌِ هساحت 

 آتگیشی

دسغذ تیطیٌِ تِ 

 ول هساحت
 هیاًگیي آتگیشی تاسیخ ثثت تیطیٌِ

 97.2 30/03/2005 9.31 510.7 1600 پَصن 1

 31.5 30/04/2020 7.3 183.3 2500 ّیشهٌذ 2

 243.7 30/04/2020 51.1 9.796 1560 غاتشی 3
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تاالب ّاهَى ّیشهٌذ تِ طَس هیاًگیي اص اٍاخش هاُ خَالی تا 

دساهثش ووتشیي پٌِْ آتی سا داضتِ ٍ تمشیثا دس ایي دٍسُ صهاًی تِ 

دُ ّای هیاًگیي پٌِْ غَست واهل خطه است. ّوچٌیي دا

آب ایي تاالب دس دٍسُ هَسد هطالؿِ ًطاى هی دّذ وِ تخص 

ّای خضئی اص ّاهَى ّیشهٌذ اص اٍاخش هاُ هاسس تا اٍایل خَالی 

داسای آب است ٍ سپس اص هاُ خَالی تا دساهثش تِ طَس واهل 

خطه هی ضَد. ؾالٍُ تش ایي تیطتشیي هساحت تحت آتگیشی 

 (.5ٍ هی سٍی دادُ است)ضىل  تاالب دس هاُ ّای آٍسیل

 226تاالب ّاهَى ّیشهٌذ دس دٍسُ هَسد هطالؿِ تِ طَس هتٌاٍب 

سال تِ غَست واهل خطه تَدُ است.  18.8هاُ هؿادل 

، 2004، 2002تا  2000ّوچٌیي دس تشخی سال ّا ضاهل سالْای 

تِ غَست واهل تی آب تَدُ  2021ٍ  2013، 2008، 2006

ًطاى هی دّذ وِ  NDWI است. تشسسی دادُ ّای ضاخع

طَل دٍسُ هَسد هطالِ تٌْا یه سال هساحت پٌِْ تاالب تِ 

دسغذ اص هساحت آى سسیذُ است. ضشایطی وِ دس  5تیص اص 

سٍی دادُ است. )خذٍل  2020ّواًطَس وِ گفتِ ضذ، دس سال 

(. تاالب ّاهَى ّیشهٌذ تِ دلیل هساحت گستشدُ آى ٍ تِ سثة 3

ٍصُ اص اّویت ٍیژُ ای س 120لشاس گشفتي دس هسیش تادّای 

تشخَسداس است تِ ًحَی وِ خطه ضذى آى پتاًسیل ٍلَؼ 

پذیذُ ّای خاوذاس دس هٌطمِ سا تِ ٍیژُ دس ضْشستاى صاّذاى ٍ 

 تشخی ًَاحی ضشلی ٍ هشوضی استاى تِ ضذت افضایص هی دّذ. 

تاالب ّاهَى غاتشی تِ طَس هیاًگیي اص اٍاخش هاُ خَالی تا 

ٍ هاسس ووتشیي پٌِْ آتی سا داضتِ  دساهثش ٍ هاُ ّای فَسیِ

است. ّوچٌیي هیاًگیي پٌِْ آب ایي تاالب دس دٍسُ هَسد 

هطالؿِ ًطاى هی دّذ وِ تخص ّای اص ایي ّاهَى اص هاُ هاسس 

تا خَى داسای آب تَدُ است. ؾالٍُ تش ایي تیطتشیي هساحت 

تحت آتگیشی تاالب ًیض دس هاُ ّای آٍسیل تا خَى سٍی دادُ 

 .(6است)ضىل 

تاالب ّاهَى پَصن پس اص ّاهَى ّیشهٌذ، تیطتشیي هساحت 

دسغذ اص  78.1تاالب ّای سِ گاًِ سا تِ خَد اختػاظ دادُ ٍ 

دسغذ آى دس ایشاى  21.9هساحت آى دس وطَس افغاًستاى ٍ 

(. دس طَل دٍسُ اسصیاتی تیطتشیي هحذٍدُ 1ٍالؽ است)خذٍل 

تَدُ ٍ  ّای آتگیشی ایي تاالب دس خاسج اص هشصّای ایشاى

ؾوذُ  فایذُ آى هشتَط تِ هسائل صیست هحیطی ٍ اللیوی تَدُ 

است. ایي تاالب اگش چِ ًَساًات آتی ٍ دٍسُ خطىی آى اص 

، 2002، 2001ّاهَى ّیشهٌذ ووتش تَدُ است، اها دس سال ّای 

 (.4تِ طَس واهل خطه تَدُ است)خذٍل  2018ٍ  2013

دس دٍسُ هَسد تِ طَس ولی ًَساًات آتی تاالب ّاهَى پَصن 

سال تِ  15.3هاُ هؿادل  183هطالؿِ ًطاى هی دّذ وِ ایي تاالب 

غَست هتٌاٍب تی آب تَدُ است. اص سَی دیگش هیاًگیي 

 6.1ویلَهتش هشتؽ هؿادل  97.2تیطیٌِ هساحت آتگیشی آى ًیض 

 510.7دسغذ ٍ تیطیٌِ هساحت آتگیشی آى ًیض دس  ایي دٍسُ 

اص هساحت ول آى تَدُ است دسغذ  31.9ویلَهتش هشتؽ هؿادل 

 (.5ثثت ضذُ است)خذٍل  2005هاسس سال  30وِ دس 

تاالب ّاهَى پَصن ؾالٍُ تش هسائل صیست هحیطی ٍ چالص 

سٍصُ دس فػل خطه تاالب، تِ دلیل  120ٍصش تادّای 

پَضص گیاّی آى تشای تاهیي خَسان دام اص اّویت تاالیی 

مِ اص ایي تشخَسداس است. دس سال ّای خطه داهذاساى هٌط

 غشفیت تاالب تی تْشُ هی ضًَذ.

تاالب ّاهَى غاتشی تِ طَس هیاًگیي دس هاُ خَالی، آگَست 

ٍ سپتاهثش ووتشیي پٌِْ آتی سا داضتِ است وِ تمشیثا هساحت 

تحت آتگیشی تاالب دس ایي تاصُ صهاًی غفش تَدُ است. 

ّوچٌیي تخص ّایی اص ایي ّاهَى دس سایش هاُ ّای سال داسای 

دُ است. ؾالٍُ تش ایي تیطتشیي هساحت تحت آتگیشی آب تَ

 (.7تاالب ًیض دس هاُ ّای هاسس تا هی سٍی دادُ است)ضىل 
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 2122-2111( میاوگیه تغییرات زماوی ي پُىٍ ای مساحت آبی تاالب َامًن َیرمىذ  5ضکل 

 

 ) کیلًمتر مربع(NDWI-  2122-2111َیرمىذ با ضاخص تاالب َامًن يضعیت پًضص آبی  (3جذيل

دسغذ هساحت 

 آتگیشیهیاًگیي 

هیاًگیي هساحت 

 آتگیشی

تیطیٌِ دسغذ هساحت 

 آتگیشی

تیطیٌِ هساحت 

 آتگیشی

 ول هساحت

 تاالب
 سدیف سال

0.000 0.0 0.00 0.00 2500 2000 1 

0.000 0.0 0.00 0.00 2500 2001 2 

0.000 0.0 0.00 0.00 2500 2002 3 

0.003 0.1 0.04 1.07 2500 2003 4 

0.000 0.0 0.00 0.00 2500 2004 5 

0.408 10.2 3.99 99.67 2500 2005 6 

0.000 0.0 0.00 0.00 2500 2006 7 

0.478 12.0 2.66 66.61 2500 2007 8 

0.000 0.0 0.00 0.00 2500 2008 9 

0.044 1.1 0.65 16.22 2500 2009 10 

0.010 0.2 0.15 3.84 2500 2010 11 

0.004 0.1 0.12 3.09 2500 2011 12 

0.000 0.0 0.00 0.12 2500 2012 13 

0.000 0.0 0.00 0.00 2500 2013 14 

0.276 6.9 2.59 64.72 2500 2014 15 

0.006 0.1 0.08 1.92 2500 2015 16 

0.422 10.6 3.96 98.90 2500 2016 17 

0.229 5.7 2.42 60.40 2500 2017 18 

0.000 0.0 0.02 0.44 2500 2018 19 

0.501 12.5 4.23 105.78 2500 2019 20 

1.331 33.3 7.33 183.29 2500 2020 21 

0.000 0.0 0.00 0.00 2500 2021 22 

0.040 1.0 0.77 19.31 2500 2022 23 

 
 2022-2000ّاهَى پَصن  ( هیاًگیي تغییشات صهاًی ٍ پٌِْ ای هساحت آتی تاالب 6ضىل  
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 )کیلًمتر مربع( NDWI-  2122-2111پًزک با ضاخص تاالب َامًن ( يضعیت پًضص آبی 4جذيل

دسغذ هساحت 

 آتگیشیهیاًگیي 

هیاًگیي هساحت 

 آتگیشی

تیطیٌِ دسغذ هساحت 

 آتگیشی

تیطیٌِ هساحت 

 آتگیشی

 ول هساحت

 تاالب
 سدیف سال

0.05 0.8 0.63 10.1 1600 2000 1 

0.00 0.0 0.00 0.0 1600 2001 2 

0.00 0.0 0.00 0.0 1600 2002 3 

0.73 11.6 7.42 118.8 1600 2003 4 

0.00 0.0 0.01 0.2 1600 2004 5 

6.01 96.2 31.92 510.7 1600 2005 6 

0.64 10.3 4.22 67.6 1600 2006 7 

5.97 95.4 30.83 493.2 1600 2007 8 

1.59 25.4 6.02 96.3 1600 2008 9 

4.07 65.2 12.53 200.5 1600 2009 10 

2.48 39.7 9.32 149.1 1600 2010 11 

0.34 5.4 2.03 32.5 1600 2011 12 

0.00 0.0 0.01 0.2 1600 2012 13 

0.00 0.0 0.00 0.0 1600 2013 14 

0.41 6.6 3.24 51.8 1600 2014 15 

0.00 0.1 0.11 1.8 1600 2015 16 

0.47 7.5 3.92 62.7 1600 2016 17 

0.20 3.3 1.30 20.9 1600 2017 18 

0.00 0.0 0.00 0.0 1600 2018 19 

0.87 13.9 9.12 146.0 1600 2019 20 

2.56 41.0 12.94 207.0 1600 2020 21 

0.16 2.5 1.75 28.0 1600 2021 22 

0.50 7.9 2.44 39.0 1600 2022 23 

 

 
 2022-2000ای هساحت آتی تاالب ّاهَى غاتشی  ( هیاًگیي تغییشات صهاًی ٍ پٌِْ 7ضىل 
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ًطاى هی دّذ وِ « غاتشی»تشسسی ًَساًات آتی تاالب ّاهَى 

ویلَهتش  243.7ایي تاالب تا هیاًگیي تیطیٌِ هساحت آتگیشی 

دسغذ اص ول هساحت ایي تاالب دس دٍسُ  15.6هشتؽ هؿادل 

هَسد هطالؿِ، پایذاس تشیي ضشایط آتی سا داضتِ است ٍ دس ایي 

ٍب داسای آب سال تِ غَست هتٌا 16.2هاُ هؿادل  194دٍسُ 

تَدُ است. ّوچٌیي تیطتشیي هساحت تحت آتگیشی ایي تاالب 

دسغذ ول هساحت آى  51.1ویلَهتش هشتؽ هؿادل  797تا هیضاى 

ثثت ضذُ است. تاالب ّاهَى غاتشی دس سال  2020دس سال 

تا ٍخَد ایٌىِ ًَساًات آتی صیادی تدشتِ وشد ٍ تخص  2007

واهل خطه ًطذ.  صیادی اص هساحت آى خطىیذ اها تِ غَست

دس ٍالؽ ایي تاالب دس طَل دٍسُ اسصیاتی تٌْا دس ّویي سال تِ 

طَس واهل خطه ًطذ. پایذاسی ایي تاالب ٍ حدن تاالی 

سال اخیش ًطاى هی دّذ وِ هی تَاى اص  23آتگیشی آى دس طَل 

  آب ضیشیي ایي تاالب تا حفع اٍلَیت ّای صیست هحیطی،

  ّای هختلف سا تاهیي وشد.تخطی اص ًیاص آتی هٌطمِ دس تخص 

تشآٍسد هی ضَد وِ حدن آب ٍسٍدی تِ تاالب ّاهَى غاتشی 

هیلیاسد هتش هىؿة تَدُ  13سال اخیش تیي ّفت تا حذٍد  22دس 

است وِ دس صهاى ًگاسش ایي پژٍّص تِ طَس واهل اص تیي 

 (.5ٍ  2سفتِ است )خذاٍل 

 )کیلًمتر مربع(NDWI-  2122-2111با ضاخص  تاالب َامًن صابریيضعیت پًضص آبی  (5جذيل

دسغذ هساحت 

 آتگیشیهیاًگیي 

هیاًگیي هساحت 

 آتگیشی

تیطیٌِ دسغذ هساحت 

 آتگیشی

تیطیٌِ هساحت 

 آتگیشی

 ول هساحت

 تاالب
 سدیف سال

0.09 1.5 1.3 19.8 1560 2000 1 

0.00 0.0 0.0 0.0 1560 2001 2 

0.21 3.3 2.7 41.7 1560 2002 3 

1.26 19.7 7.9 123.1 1560 2003 4 

0.66 10.4 8.4 130.4 1560 2004 5 

6.30 98.3 35.0 546.4 1560 2005 6 

1.19 18.6 8.6 134.7 1560 2006 7 

8.17 127.5 29.4 458.0 1560 2007 8 

4.66 72.7 24.7 385.7 1560 2008 9 

0.92 14.3 9.9 155.1 1560 2009 10 

2.97 46.3 20.1 313.6 1560 2010 11 

1.95 30.4 24.4 381.3 1560 2011 12 

1.02 15.9 10.3 160.1 1560 2012 13 

0.43 6.7 4.4 69.0 1560 2013 14 

1.42 22.2 14.2 221.3 1560 2014 15 

2.00 31.3 22.9 356.9 1560 2015 16 

2.53 39.4 15.3 239.3 1560 2016 17 

2.38 37.2 21.1 328.6 1560 2017 18 

0.33 5.1 4.2 65.3 1560 2018 19 

4.01 62.6 24.7 384.8 1560 2019 20 

6.18 96.4 51.1 796.9 1560 2020 21 

0.17 2.7 1.9 30.0 1560 2021 22 

3.56 55.6 16.8 262.8 1560 2022 23 

 

 

 
 

 



 استفادُ اص تػاٍیش سٌدٌذُ هَدیس  ّای ّاهَى تا تشسسی هیضاى تاب آٍسی پٌِْ آتی تاالب                                                                                             134

  

 گیریوتیجٍ

سٌدٌذُ هَدیس ًطاى هی دّذ وِ  NDWIخشٍخی ضاخع 

دس دٍسُ هَسد هطالؿِ تخص ّای هختلف تاالب ّاهَى 

ًَساًات آتی ضذیذی سا تدشتِ وشدًذ تِ ًحَی وِ دس تشخی 

سال ّا توام هساحت ّش سِ تاالب تِ طَس واهل خطىیذُ ٍ دس 

تشخی سال ّا ًیض تخص لاتل تَخْی اص هساحت آى ّا آتگیشی 

ًاپایذاستشیي « ّیشهٌذ»الب ّاهَىضذُ است. تا ایي ّوِ تا

ضشایط آتی سا تِ لحاظ صهاًی ٍ هىاًی ًسثت تِ دٍ تاالب دیگش 

 1.3ویلَهتش هشتؽ هؿادل  31.5داضتِ ٍ تِ طَس هیاًگیي هیضاى 

دسغذ اص هساحت ول آى دس دٍسُ هَسد هطالؿِ دس حالت 

دسغذ 98.8آتگیشی تَدُ است. تِ ؾثاستی دس ایي هذت 

سال  18.8هاُ هؿادل  226ِ طَس هتٌاٍب هساحت آى خطه ٍ ت

تِ غَست واهل خطه تَدُ است. تیطیٌِ هساحت آتگیشی ایي 

دسغذ اص  7.3ویلَهتش هشتؽ هؿادل  183تاالب ًیض دس ایي هذت 

 2000ول هساحت آى تَدُ است. ایي تاالب دس تشخی سال ّا 

تِ غَست واهل  2021ٍ  2013، 2008، 2006، 2004، 2002تا 

 است. خطه تَدُ 

ًَساًات آتی تاالب ّاهَى پَصن دس دٍسُ هَسد هطالؿِ ًطاى 

سال تِ غَست  15.3هاُ هؿادل  183هی دّذ وِ ایي تاالب 

هتٌاٍب تی آب تَدُ است. ّوچٌیي ایي تاالب دس سال ّای 

تِ طَس واهل خطه تَدُ است.  2018ٍ  2013، 2002، 2001

هَسد هطالؿِ  تا ایي ّوِ تیطیٌِ هساحت آب ایي تاالب دس دٍسُ

دسغذ اص هساحت ول آى  31.9ویلَهتش هشتؽ هؿادل  510.7

تَدُ است. دادُ ّای هىاًی ًطاى هی دّذ اوثش هساحت 

آتگیشی ضذُ  دس دٍسُ هَسد هطالؿِ دس تخص ّای خاسخی ایي 

تاالب ٍ دس خان افغاًستاى لشاس داضتِ است. تشآٍسد هی ضَد 

هشصّای دسغذ اص هساحت ایي تاالب دس  21.9حذٍد 

خغشافیایی ایشاى لشاس داسد وِ تخص ّای صیادی اص آى دس دٍسُ 

 هَسد هطالؿِ ّشگض آتگیشی ًطذُ است.

تا هیاًگیي تیطیٌِ هساحت « غاتشی»ّوچٌیي تاالب ّاهَى 

دسغذ اص ول  15.6ویلَهتش هشتؽ هؿادل  243.7آتگیشی 

هساحت ایي تاالب دس دٍسُ هَسد هطالؿِ، پایذاس تشیي ضشایط 

سال تِ  16.2هاُ هؿادل  194سا داضتِ است ٍ دس ایي دٍسُ آتی 

غَست هتٌاٍب داسای آب تَدُ است. ّوچٌیي تیطتشیي 

ویلَهتش هشتؽ  797هساحت تحت آتگیشی ایي تاالب تا هیضاى 

ثثت ضذُ  2020دسغذ ول هساحت آى دس سال  51.1هؿادل 

تا ٍخَد ایٌىِ  2007است. تاالب ّاهَى غاتشی دس سال 

آتی صیادی تدشتِ وشد ٍ تخص صیادی اص هساحت آى  ًَساًات

خطىیذ اها تِ غَست واهل خطه ًطذ. دس ٍالؽ ایي تاالب دس 

طَل دٍسُ اسصیاتی تٌْا دس ّویي سال تِ طَس واهل خطه 

 23ًطذ. پایذاسی ایي تاالب ٍ حدن تاالی آتگیشی آى دس طَل 

 سال اخیش ًطاى هی دّذ وِ هی تَاى اص آب ضیشیي ایي تاالب

تخطی اص ًیاص آتی هٌطمِ   تا حفع اٍلَیت ّای صیست هحیطی،

تشآٍسد هی ضَد وِ   دس تخص ّای هختلف سا تاهیي وشد.

سال اخیش تیي  22حدن آب ٍسٍدی تِ تاالب ّاهَى غاتشی دس 

هیلیاسد هتش هىؿة تَدُ است وِ دس صهاى  13ّفت تا حذٍد 

 .ًگاسش ایي پژٍّص تِ طَس واهل اص تیي سفتِ است
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