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Abstract  
Precipitation and temperature are important elements of climate. Changes in these elements can have a 

significant impact on the changes in other environmental components, including changes in land use. This 

study aimed to investigate the long-term changes in temperature and precipitation in the Karun basin. Then 

the probable relationship between these changes and land use changes was investigated. Therefore, the 

daily temperature and precipitation data from 177 synoptic stations and 230 rain gauge stations were 

prepared from 1972 to 2014. Daily maps were made up of 4 x 4 km, using the kriging interpolation method. 

Due to the climatic and spatial diversity of the Karun, the basin was divided into 12 smaller sub-basins. 

Using google earth engine (GEE) and using the digital data of Landsat 5, 7, and 8 series satellites, TM, and 

OLI/TIRS sensors, land use maps were extracted by calculating the mean of each use. For the classification 

of images, the algorithm of the minimum distance from the mean was used for several years (1987 - 1997 

- 2007-2018). To monitor the temporal changes in land use, the dynamic model of land use was also used. 

The results of the research showed that in the high basins of Karun, the variation in the climatic elements 

played a significant role in land use changes. In the sub-basins of Karon, the decrease in rainfall over time 

has had a destructive effect on the degradation of forests, pastures, water levels, and water agriculture in 

the region. So that in recent years, the amount of destruction of forests and pastures has reached its peak 

and it is mostly dedicated to aquatic cultivation. The drilling of deep and semi-deep wells and the 

unprincipled exploitation of the underground water have also caused that over time, Karun faces surface 

and underground water crises and as a result many economic, agricultural, and social crises. 
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Highlight  
- Temperature and precipitation in the Karun catchment have had long-term changes. 

- Land use has changed.  

 

Extended Abstract  
Introduction  
The increasing world population, greenhouse gases emission, and land use changes through dam construction, 

deforestation, desertification, etc., have caused changes in the climate system. These changes can be effective 

along with positive feedback on the natural ecosystems and the activity of human societies. Precipitation and 

temperature are important elements of climate. Precipitation and air temperature are important elements of climate. 

The change of these two elements can have a significant impact on the changes of other environmental 

components, including changes in land use. In this study, the temperature and precipitation trend in the Karun 
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basin has been investigated. Then, the possible relation among these changes, temperature, and precipitation was 

evaluated by examining the decade-long changes in land use. 

 

Methodology 

To achieve the objectives of the research, two types of data including ground data and satellite data were used. 

GEE system was used to monitor land use changes on the surface of the earth using Landsat satellite images. Also, 

Kendall's test was used to identify the trend of climatic elements. To detect the land use changes, the classification 

algorithm of minimum distance from the mean was used. Using the dynamic model, the changes in the time series 

of users were evaluated. 

 

Results and discussion 
The fluctuations and multiple collisions of Mann-Kendall diagrams showed that precipitation has varying 

behavior. Changes can be seen in mountain basins such as sub-basins 2, 3, and 4. As the height decreases, the 

amount of fluctuations is significantly reduced. This shows that height has an influential role in the rainfall changes 

in the region. The results of classification showed that considerable variation has occurred in subbasins land use. 

Most changes have been related to changes in water levels, arid regions, and forests. The impact of human activity, 

including afforestation and the development of hydroponics, the conversion of pastures into agricultural lands, 

increases the risk of floods, fires, soil erosion, and the entry of polluting substances into water sources. 

 

Conclusion 
In the Karun basin, the decrease in rainfall over time has had a destructive effect on the reduction of forests, 

pastures, water levels and water agriculture in the region. So that during the last decade, the amount of destruction 

of forests and pastures has reached its peak and more is devoted to dryland farming. Also, the occurrence of these 

changes has led to an increase in the extent of arid areas in the region over time and has reached the maximum 

possible extent in recent years. In the Karun basin, taking into account that the area under cultivation of irrigated 

crops has increased and the amount of water in the region has decreased over time, it can be expected that the huge 

amount of water demand for irrigated cultivation and the lack of water will lead to water stress in the future. The 

increase in cultivation areas has been in line with the destruction of forests to be used in the agricultural sector. 

Therefore, from year to year, the extent of forests in the Karun region has decreased. 
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 89-69 صفحات، 1401 زمستان  ،11، پیاپی چهارم، سال سوم، شماره مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی نشریه علمی     

 مقاله پژوهشی

 

 زیحوضه آبر یهارحوضهیدر ز نیسطح زم هاییکاربر راتییبر تغ یمیعناصر اقل رییتغ تأثیر نییتب

 کارون
1

2 

 

 

  3، سید ابوالفضل مسعودیان2، حسین عساکره1*رباب رزمی

 

 . ، ایرانزنجان، زنجاندانشگاه  ،جغرافیاگروه  و هواشناسی،آب یدکتردانشجوی  .1

 . ، ایرانزنجان، زنجاندانشگاه  ،استاد گروه جغرافیا. 2

 ، ایران. اصفهان، دانشگاه اصفهان. استاد گروه جغرافیا، 3

 

  هچکید
 ر،یخدما، بارش، تب رینظ یمیعناصر مختلف اقل مدتیطوالن یبررس ازمندیجانبه آن نهمه یاست که بررس یادهیپد میاقل رییتغ

جزا ا ریسا راتییدر تغ ییتأثیر بسزا تواندیآنها م رییهستند که تغ ییو هواو دما از عناصر مهم آبباشد. بارش  یرطوبت و ... م

 رییبا تغ یمیارتباط مستق ن،یپوشش سطح زم رییگفت تغ توانیداشته باشد. م نیسطح زم یهایاربرک راتییجمله تغ از یطیمح

کارون و  زیآبر ةمدت دما و بارش در حوض یطوالن راتییحاضر تالش شده است که تغ قیاساس در تحق نیدارد. بر ا یجهان میاقل

دما و بارش روزانه از  یها. لذا دادهردیقرار گ یمورد بررس نیسطح زم یهایکاربر راتییبا تغ راتییتغ نیا یسپس ارتباط احتمال

با  لومتریک 4×  4 یهااختهی ۀروزانه آنها با انداز یهاشده و نقشه هیته 2014تا  1992از سال  یو باران سنج دیهمد ستگاهیا  122

 رحوضهیز 12به  زیآبر ةموجود در کارون، حوض یو مکان یمیتنوع اقل لیدلشد.  به دیتول نگیجیکر یابیانیم کیاستفاده از تکن

 یهاماهواره یرقوم یهااز داده یریگو با بهره GEE نیانجارثدر سامانه گوگل یسینو شد. سپس با استفاده از کد میتر تقسکوچک

 .دیاستخراج گرد یرهر کارب نیانگیبا محاسبه م یاراض یکاربر یها، نقشهOLI/TIRSو   TM یهاسنجنده  8و  9، 2لندست  یسر

انجام شد.  ریتصاو یبند( طبقه2018-2009-1999-1989چند ساله ) یهادوره یط نیانگیحداقل فاصله از م تمیالگور با استفاده از

 ینرفتار طوال یبررس یبرا نیبهره گرفته شد. همچن هایکاربر ییایاز مدل پو زین یاراض یهایکاربر یزمان راتییتغ شیپا یبرا

 راتییبا تغ راتییتغ نیا یعناصر و هم زمان نیا یزمان راتییسپس تغ و بارش از آزمون من کندال بهره گرفته شد. امدت دم

تأثیر  نیرشتیمورد مطالعه، بارش، ب یمیدو عنصر اقل نینشان داد که از ب قیتحق جیقرار گرفت.  نتا یابیمورد ارز یاراض یهایکاربر

به همراه  زمان یکاهش بارش ط نیمرتفع کارون داشته است.  همچن یهادر حوضه ژهیبه و ن،یسطح زم یهایکاربر رییرا بر تغ

 یآب یو کشاورز یها، مراتع، سطوح آبکاهش سطح جنگل ژهیوها بهینوع کاربر راتییتغ یرو یتأثیر مخرب ،یتأثیر عوامل انسان

بوده  یجزئ راتییتغ نیشود اما ایم دهیکه در رفتار دما د یناتنشان داد که با وجود نوسا زیروند دما ن یمنطقه داشته است. بررس

 . نداشته است نیسطح زم یهایکاربر راتییدر تغ یو نسبت به بارش، تأثیر چندان

 

 . GEEکارون،  ،یاراض یکاربر ،ییایبارش، دما، شاخص پو واژگان کلیدی:
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شده است. راتییتغدچار  نیسطح زم یها یکاربر         -
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 مقدمه . 1
و...  اییزابانیب ،زدایی جنگل ،یسدساز قیاز طر نیزم یکاربر رییتغ ،یاگلخانه یگازها لیگس ،یجهان تیروزافزون جمع شیافزا

 یهاتیحاصل از فعال یجهان شیو گرما هایدگرگون نی(. ا23 :1331 شده است )عساکره، میاقل ستمیدر س ییهادگرگونی باعث

در  (.Liu and et al, 2017: 1) اندشده لیبشر تبد یرو شِیمسائل پ نیتردهیچیاز پ یکی هامروزه ب ر،یاخ انیسال یط یانسان

 یهاانطوف ری)نظ یمیاقل یهانیبسامد فر شیشکل افزاآشکار را به یراتییتغ یمیاقل یدادهایو رو هادهیعناصر، پد نهیزم نیا

و... تجربه  یعیطب یهایسوزآتش ،ینیرزمیز های افت سطح آب ،یقطب یهاخچالی(، ذوب شدن یعیمخاطرات طب ن،یسهمگ

 ایتگرگ در استرال هایطوفان شی، افزا(Henry, 2012) ایمالیدر منطقه ه پوشانخیکاهش سطح  توانیعنوان مثال م. بهکنندیم

و وقوع  نیسنگ یهاشدت وقوع بارش شیافزا (Raupach et al, 2021) کایو شمال امر ایکاهش آن در شرق آس نیو اروپا همچن

( و موارد 1330 و همکاران، یبزرگ)دشت رانیحداقل، مثل خوزستان در ا یدما شی، افزا(Tabari, 2020) نیسهمگ یهاالبیس

 .اشاره کرد یمیمخاطرات اقل نیاز ا یاریبس

مؤثر  یجوامع انسان تیو فعال یعیطب یهابوم ستیتوأم با بازخورد مثبت بر ز توانندیشد م ادیکه در باال از آنها  یراتییتغ

 ،دو عنصر  نیا رییتغ کههستند ییهوا از عناصر مهم آب و هوا یمثال بارش و دما یبرا. (Chatterjee at al, 2014: 64) افتند

 گرید یداشته باشد. از منظر نیسطح زم یهایکاربر راتییازجمله تغ یطیاجزا مح ریسا راتییدر تغ ییاتأثیر بسز تواندیم

و روابط  کیاکولوژ طیتکامل مح ،یجهان میاقل رییبا تغ میمستق یارتباط ن،یپوشش سطح زم رییاستنباط کرد که تغ توانیم

کالت که مش شوندیم یتلق ییدهایعنوان خطرات و تهدو کمبود منابع به یمیاقل راتیی. تغدارد ستیز طیمتقابل انسان و مح

 یاراض یاه یو کاربر نیزم .کنندیم دیرا تشد یجنگ داخل ای سمیخشونت، ترور ،یاجتماع یناامن ،یعدالتیب ،مانند فقر یاجتماع

 ,Froese and  Janpeter)باشند  یم مطرحجهان  سطحدر  منابع نیترحال مورد مناقشه نیو در ع نیتراز فراوان یکیعنوان به

در  یانسان تیرا در مورد امن یبار، فصل نیاول یبرا (IPCC) یمیاقل راتییتغ یدولت نیب ئتی، ه2710در سال . ( 25 : 2019

 کاهش ثباع ییآب و هوا راتییجلب کرد که تغ تیواقع نیرا به ا یاذهان جهان بیترت نیبدخود گنجاند.  یابیگزارش ارز نیپنجم

 ای یصورت محل بهممکن است  یمیاقل راتییتغ. (Adger, 2014) شده استان ها نفر در سراسر جه ونیلیم شتیمع سطح

لکه از ب یعیطب یها دهیپد قینه تنها از طر نیزم راتییتغ، اما کنند ییخودنما یبارندگ یدما و الگوها رییبه شکل تغ یجهان

عوامل  نیتراز مهم یکی یاراض یکاربر گفت توان یم لذا(. 22، 2717 همکاران، و)بارنت  شود یم جادیا هم یانسان دخالت قیطر

 .(Meyer and Turner, 1996: 238)است  نیپوشش سطح زم راتییثر بر تغؤمؤثرم

 هایرکارب یتمام رندهیکه در برگ شودیموجود گفته م تیدر وضع نیآن به نوع استفاده از زم یدر مفهوم کل یاراض یکاربر

 راتییتنها تغنه ن،ی(. بنابرا30 :1337و همکاران،  سالجقه) شودیو صنعت م یعیمنابع طب ،یمختلف کشاورز های در بخش

 یمیو اقل یطیمح راتییبر تغ یتأثیر متقابل زین نیسطح زم یکاربر راتییاست بلکه تغ گذارتأثیر نیزم یکاربر راتییبر تغ یمیاقل

بر  یاراض یهایکابر رییو تغ میاقل رییدهنده اثر تغ( نشان2710و همکاران ) 1ژانگ مطالعه مثال عنوانبهگذارد. یم نیسطح زم

 میاقل ریی( نشان دادکه تغ2713و همکاران ) 2مطالعه وو  نیتسه دارد. همچن انگیاطراف رودخانه  یهانیاز زم یبرداربهره زانیم

و همکاران  3از طرف دیگر مطالعه برکمنز. است بوده مؤثر اریبس نیچ یجنوب یهاجنگل راتییتغ یرو یاراض یهایکاربر رییو تغ

 دهنده اثر تغییر کاربری های سطح زمین بر اقلیم منطقه ای و محلی در غرب اروپا می باشد. شایان ذکر است که( نشان2713)

 توانیم ثالعنوان م. بهاست شده یمختلف یهافُرم نیموجب تکودر سطح جهانی  نیزم یکاربر - میمتداخل اقل یندهایفرا نیا

بوم  ستیز ریی(، تغ2711و همکاران،  2تی، کا2713، و همکاران 0وی)ک نیزمسطح  یدما رییتغ یرو یاراض یبه تأثیر کاربر

( و 2710و همکاران،  0میلگرپی) ها آب رودخانه تیفی، تأثیر بر کیآب ریذخا زانیدر م ریی، تغ(2713، و همکاران  1رویمنطقه )ب

 .اشاره کرد یگریو موارد متعدد داطق مختلف من ستمیدر اکوس رییتغ

                                                           
1. Zhang 

2. Wu 

3. Berckmans 
4. Qu 
5. Kayet 
6. Biró 
7. Pilgrim 
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 یاراض یبا پوشش سطح میمستق ری( غایو ) میصورت مستقبه یعیمنابع طب یداریپا زانیچه گفته شد، مبه آن تیعنا با

 -یاجتماع یازهایو ن داریمنابع پا نیب یرو حفظ هماهنگ نی( از ا32 :1333 ل،یاسماع محمدمناطق مختلف ارتباط دارد )

و همکاران  1سوامیوبیل مطالعه جیعنوان مثال نتا. بهباشدیم یاراض یاربرو ک نیپوشش زم ةشناخت و مطالع ازمندین یاقتصاد

و  یاراض یکاربر راتییتغ یو آشکارساز شی( نشان داد که پا1330و همکاران ) راد ی(، داوود2711و همکاران ) 2(، ژائو2772)

 قیتحق در .کندیفراهم م یعیو طب یانسان یهادهیدرک بهتر روابط و برهم کنش پد یبرا یضرور یاهیپا ن،یسطح زم یهادهیپد

 ی. سپس با بررسردیقرار گ یکارون مورد بررس زیآبر ةمدت دما و بارش در حوض یطوالن راتییحاضر تالش شده است ابتدا تغ

و  یدما و بارش مورد بررس راتییو تغ راتییتغ نیا نیب یمنطقه، ارتباط احتمال نیدر ا نیسطح زم یهایکاربر یادهه راتییتغ

 .ردیقرار گ یابیارز
 

 . روش پژوهش2

 های تحقیق . داده1. 2

 .استفاده شد یاماهواره یهاداده و ینیزم یهااز دو نوع داده شامل داده ق،یبه اهداف تحق یابیمنظور دست به

 ستگاهیا 31صورت روزانه از که به باشدیدما و بارش منطقه م یهاشامل داده یستگاهیا یها: دادهینیزم یهاستگاهیا یهاداده 

شایان شد.   هیته 2710تا  1302از سال  رویاز وزارت ن یباران سنج ستگاهیا 120کشور و  یوابستته به ستازمان هواشتناست دیهمد

 تا شود، یم دهید 2 شکل در که طور همان. نبوده است1302ذکر استت که ستال شتروع دوره اماری همه این ایستتگاه ها از ستال 

 لذا .است گرفته یشتریب شدت 2777 سال از بعد هاستگاهیا ساخت روند و بوده موجود منطقه در ستگاهیا 37 از کمتر 1337 ستال

 آمده ستد به هاسال نیا از بعد که ییهاداده به موجود، یهاستتگاهیا شتتریب تعداد و هاستتگاهیا در رفته بکار یتکنولوژ به توجه با

همه آنها خام،  یداده ها یپس از گرداورهای موجود، با این حال، برای بهره مندی بهینه از داده .کرد یشتتتریب اعتماد توانیم اند

ها به صتتورت جداگانه و روزانه به ستتتگاهیهر کدام از ا یهاصتتورت که داده نیقرار گرفتند. بد یمورد بررستت یفیو ک یبه لحاظ کم

و  یمیقد یهاستتتگاهیا یهاقرار گرفت. اگر داده یمورد بررستت یطول دوره آمار تیپرت، و کفا یهاها، دادهلحاظ کمبود و نبود داده

باران  یاه ستگاهیاگر ا ایشود.  هبهره گرفت ستتگاهیدو ا یداده ها بیاز ترک دیموجود بودند تالش گرد هدر منطق دیجد یهاستتگاهیا

در نهایت تعداد ایستتتگاه هایی که در ابتدای قرار گرفت.  دیهمد یها ستتتگاهیهم بودند مبنا بر استتتفاده از اکنار  دیو همد یستتنج

مختلف  یهاخطا با روش -شناور و آزمون  نیانگیبراستا  روش م هااختهی ۀانداز مطالب ارائه شتده استت انتخاب گردید. در نهایت

 نگیجیکر یابیانیم کیبا استفاده از تکن لومتریک 0×  0 یهااختهی ۀدما و بارش با انداز ةروزان یهانقشهدر نهایت . دیمحاستبه گرد

مورد نظر  یرهایمتغ ریهر روز، مقاد ینقشتتته برا هیشتتتد. پس از ته دی( تول103: 1331)عستتتاکره،  یابیانیم ةنیبه شعنوان روبه

که به  میدانیم .شدمحاسبه  رهایمدت متغ یروند طوالن تینها. در گردیدمحاستبه  هارحوضتهیهر کدام از ز یصتورت ستاالنه برابه

با  دیباشد که تالش گرد یم شتریب زین یابی انیم یخطا عتای( طب1337دوره )قبل از سال  لیها در اواستتگاهیکم بودن تعداد ا لیدل

   جبران گردد. صهینق نیهمگن ا یمناسب و با داده ها یبا طول دوره امار یهاستگاهیانتخاب ا
 

 
 زمان حسب بر منطقه در موجود یهاستگاهیا تعداد: 2 شکل

                                                           
1. Lioubimtseva 
2. Zhao 



 (11 ، )پیاپی1071 زمستان، چهارم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی رباب رزمی و .../  02

 

ست. لذا ا یو مکان یمیمتنوع اقل یهایژگیو یدارا ،ینیگزالنه تیو دارا بودن خاص ادیز یگستردگ لیکارون به دل زیآبر ةحوض

ارائه شده است.  1در کارون در شکل  هارحوضهیز نیا تیشده است. موقع یبندمیتر تقسکوچک رحوضهیز 12به  زیآبر ةحوض نیا

 . میاشته باشدر منطقه د یمیعناصر اقل رییو تغ هایکاربر راتییتغ تیاز وضع یمناسب لیتحل اکمک کرد ت یبندمیتقس نیا جینتا

( 2713-1303ساله ) 07 یدوره آمار یط نیسطح زم یهایکاربر رییپژوهش تغ نی: در ایاماهواره ریحاصل از تصاو یهاداده

-1333(، )1330-1303) یهاسال یعنیدوره  0 یط هایکاربر یبندطبقه جیقرار گرفت. نتا یابیکارون مورد ارز زیدر حوضه آبر

 نی: در ایاماهواره ریحاصل از تصاو یهاداده .شده است هنشان داد 1 یها( در شکل2773-2713( و )1333-2770(، )1330

از قرار گرفت.  یابیکارون مورد ارز زیآبر ة( در حوض2713-1302ساله ) 01 یدوره آمار یط نیسطح زم یهایکاربر رییپژوهش تغ

های ماهواره ای متفاوت شده است. شایان های اقلیمی با دوره دادهانجا که هدف تقسیم دوره به چند دوره ده ساله بود لذا دوره داده

درصدی برای انتخاب 12ی برداشت تصاویر در هر زیرحوضه و هم به دلیل اینکه یک فیلتر ابری ذکر است که هم به دلیل تفاوت زمان

 انیاشبندی استفاده شده است متفاوت می باشد. تصاویر در نظر گرفته شده است لذا تعداد تصاویری که در هر زیرحوضه برای طبقه

 ینددوره جهت طبقه ب یموجود، ابتدا ریتعداد تصاو یبا بررس، دوره  لیلندست در اوا ریتعداد تصاوبه دلیل کم بودن ذکر است که 

دوره  نیا  یبرا یاراض یهایو استخراج کاربر دیگرد میدوره ده ساله تقس 0در نظر گرفته شد. و بعد از آن، کل دوره به  1303سال 

 ها انجام شد.

  3و  0، 2لندست  یسر یاماهواره یرقوم یهاداده کارون، از یهاحوضه ریدر ز نیزم یهایکاربر راتییاستخراج تغ جهت

 .باشد یمقابل مشاهده  1مورد استفاده در جدول  یاستفاده شده است. مشخصات سنجنده ها OLI/TIRS و TM یهاسنجنده

مسیرهای عبور ماهواره لندست جهت تصویر برداری از ایران و حوزه آبریز کارون نشان داده شده است. از انجا  3همچنین در شکل

 .باشدکه وسعت زیرحوضه های کارون متفاوت می باشد لذا تعداد تصاویری که برای هر زیرحوضه در دستر  بود متفاوت می 

 ،یدرولوژیه ،یکشاورز یها نهیدر زم یشده است اطالعات منحصر به فرد یار دهه جمع آورچه یماهواره که ط نیا ریمجموعه تصاو

 راتییهر گاه هدف مطالعه کشف تغ ریتصاو نیدهد. به علت قدمت ا یقرار م نیمحقق اریو ... در اخت یجهان راتییتغ ،یشناسنیزم

 استخراج یبرا استفاده مورد ریتصاو کل(.  23: 1333،یرسولشود ) یاستفاده م ریتصاو نیگذشته باشد از ا یها در زمان ها دهیپد

 .است شده ارائه 2 جدول در کارون یها رحوضهیز در یاراض یها یکاربر
 

 
 کارون زیآبر ةحوض از لندست ماهواره عبور یرهایمس .3شکل
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  لندست مورد استفاده یهاماهواره یهامشخصات سنجنده .1 جدول

 سنجنده ماهواره
باند طیفی ترکیب 

 )محدوده طیفی(

قدرت تفکیک 

 مکانی
 تاریخ

 TM 2لندست 
 

)قرمز و مادون  3-0

 قرمز نزدیک(
 1330–1330 متر 37

 +ETM 0لندست
)قرمز و مادون  3-0

 قرمز نزدیک(
 2770-1333 متر37

  OLI/TIRS 3لندست
)قرمز و مادون  0-2

 قرمز نزدیک(
 متر37

2713-2713 
 

 

 در طول دوره مورد مطالعه هارحوضهیز یاراض یکاربر یهامورد استفاده جهت استخراج نقشه ریتعداد تصاو .2 جدول

 2تعدادتصاویر لندست هازیرحوضه
تعدادتصاویر 

 9لندست
 8تعدادتصاویر لندست

 313 320 312 1زیرحوضه

 37 30 127 2زیرحوضه

 213 222 030 3زیرحوضه

 323 013 103 0زیرحوضه

 200 221 023 2زیرحوضه

 200 221 020 1زیرحوضه

 311 371 223 0زیرحوضه

 072 332 237 3زیرحوضه

 221 133 370 3زیرحوضه

 320 323 200 17زیرحوضه

 332 312 233 11زیرحوضه

 012 070 020 12زیرحوضه

 

بهره  GEE  نیماهواره لندست، از سامانه گوگل ارث انج ریبا استفاده از تصاو نیسطح زم یاراض یکاربر راتییتغ شیپا یبرا

 ی را براباال ییبا کارا یبه منابع محاسبات یاست که دسترس یابر یهابر داده یبستر مبتن کی (GEE) نیگرفته شد. گوگل ارث انج

 نیانال یو دسترس شرفتهیبه سخت افزار پ ازیسامانه، عدم ن نیا یژگیو نیترمهم .سازدیآسان م میحج ییایجغراف یهاپردازش داده

 یبرا. (Shelestov et al, 2017: 4)است  گرید یاطالعات یهاگاهیپا یاریو بس کایاروپا و امر ییسازمان فضا یهاداده گاهیبه پا

لندست استفاده شده است. چرا که در  یماهواره ها  Surfase reflectance (SR) نیبازتاب زم ریاز تصاو هایکاربر راتییتغ شیپا

 :Wahap and Shafri, 2020)شده است  حینازک تصح یابر یهاتأثیر اتمسفر از جمله پراکنش گرد و غبار و پوشش ر،یتصاو نیا

4.) 
که با  GEE طیدر مح یسیانطباق داده شد. سپس با استفاده از کدنو ینقشه جهان یمرز منطقه رو ابتدا حاضر پژوهش در 

 یور برامنظ نیانتخاب شد. بد یمیتعل یهاها، نمونهیهر کدام از کاربر یشود، ابتدا براینوشته م طیمح نیمربوط به هم تمیالگور

از صحت انتخاب نمونه ها، از نرم  نانیاطم یبرا نیب نیشد. در ا یو به نرم افزار معرف ارینمونه اخت 127از  شیهر کدام از طبقات ب

ر ه نیانگیبا محاسبه م یاراض یکاربر یهاقشهن . در نهایتکاپا بهره گرفته شد بیضر زانیم نیو همچن  Google Earthافزار 

 د.آماده ش ArcGIS طیمرحله پردازش در مح ی( استخراج و برا2713-2770-1330-1330چند ساله ) یهادوره یط یکاربر

 

ر د و مراتع هاها، جنگلچراگاه ،یکشاورز یهانیزم لیاز قب یاراض یکاربر راتییتغ :یمیعناصر اقل رییتغ لیتحل. 1. 1. 2

 تیحساس نیدرک ا .(Meyer and Turner,1996: 237)دارند  میاقل ریینسبت به تغ یشتریب تیحساس ها،یکاربر ریمقابل سا

 .گذارندیم میمستق ریو غ میاثر مستق هایکاربر یاست که رو یمیاقل تیاز وضع یمستلزم شناخت کامل
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گونه رفتارها ما را در  نیا یابیشود. رد یمشاهده م زیدر سه شکل روند، نوسان و افت و خ یمیرفتار عناصر اقل یطور کلبه 

عناصر  نیرتعنوان مهمدما و بارش به یمیعناصر اقل راتییحاضر روند تغ قیرساند. در تحقیم یاری یمیاقل راتییتغ شتریشناخت ب

جا که روش من کندال وجود دارد. از آن یهایروند سر یبررس یبرا یمختلف یهاقرار گرفت. روش یسمورد برر هایمؤثر بر کاربر

(Kendall and Man, 1975) است و از  یزمان یهایروند در سر یآشکارساز طهیپرکاربرد در ح اریمعتبر و بس یهااز روش یکی

من کندال  یاز آزمون آمار قیتحق نیشده است، در ا هیتوص (Mitchell et al, 1999) یهواشناس یسازمان جهان ةلیوسجا که بهآن

شد.  میترس 𝑈′(𝑡𝑖)و𝑈(𝑡𝑖)  یبدست آوردن آزمون من کندال آماره ها یبهره گرفته شد. برا  یمیروند عناصر اقل ییشناسا یبرا

 (:Chatterjee et al, 2014: 66) شودیاستفاده م ریاز معادله ز 𝑈(𝑡𝑖) ریبدست اوردن مقاد یبرا

𝑈(𝑡𝑖) =
𝑡𝑖 − 𝐸(𝑡𝑖)

√𝑣𝑎𝑟(𝑡𝑖)
 

 
   

   قیبه همان طر زین  𝑈′(𝑡𝑖)هم محاسبه شود.   𝑈′(𝑡𝑖) مولفه   𝑈(𝑡𝑖) الزم است که عالوه بر   ر،ییزمان وقوع تغ نییتع یبرا 

𝑈(𝑡𝑖) اگر دنباله و در نقطه شروع شودیانجام م یزمان یهایتفاوت که محاسبات به حالت معکو  در سر نیبا ا دآی یبدست م .

دهنده جهش در آن نقطه امر نشان نیرا قطع کنند ا گرید همدرصد(  2ی دار ی)سطح معن 1.96±در خارج از محدوده  دهیپد

𝑈. اگر  باشدیم > 𝑈دهنده روند مثبت و اگر باشد نشان 1.96+ > نژاد و است )معروف یدهنده روند منفباشد نشان  1.96−

 (. 120 :1332 ،یقاسم

 

مهم  یداماق یاراض یکاربر راتییو کشف تغ یابیباز یبرا تمیانتخاب روش و الگور :نیزم یهایکاربر رییتغ یبررس. 2. 1. 2

 یفیط نیانگیم ریکه در آن در گام اول مقاد ه،یپا کسلیاست پ یروش ن،یانگیحداقل فاصله از م یبندطبقه تمیاست. الگور یو اساس

ر طبقه را ه یانتخاب یهانمونه یفیارزش ط نیانگیکه م یکسلی. پس از مشخص شدن پشودیم نییهر کال  تع یدر هر باند و برا

مدنظر  کسلیو سپس پ شودیم سهیمقا نیانگیم های کسلینشده با پ یبندطبقه کسلیهر پ ی به خود اختصاص داده است، فاصله

 یحاضر جهت طبقه بند قی(. در تحق373 :1332پناه، یدارد )علو نیانگیفاصله را با م نیکه کمتر ابدی یاختصاص م یبه کالس

 شیبقات بهر کدام از ط یدر شش گروه انجام شده و برا ریتصاو یبنداستفاده شد. طبقه نیانگیحداقل فاصله از م تمیاز الگور ریتصاو

ارائه شده  2 ولدر جد یبندجهت انجام طبقه رحوضهیهر ز یاستفاده شده برا ریبرداشت شد. تعداد تصاو یمینمونه تعل 277از 

 ،یبآ یکشاورز ،یسطح مرتع، جنگل، سطوح برف پوشان، سطوح انحالل ر،یبا یاراض ،یاست. طبقات شامل سطوح آب، مناطق شهر

 .باشندیباغات م م،ید یکشاورز

کاپا  بیاز ضر یبنددقت طبقه یابیارز یبرا قیتحق نی. در اباشدیم یبندصحت و دقت طبقه یابیارز ازمندین یبندهر طبقه

اپا، با استفاده ک ی. برآوردهاکندیمحاسبه م یکامالً تصادف یبندطبقه کیرا نسبت به  یبندکاپا دقت طبقه بیبهره گرفته شد. ضر

 :(Jensen, 2015: 570)از  استخطا عبارت  سیاز عناصر ماتر
 

�̂� =
𝑁 ∑ 𝑋𝑖𝑖 − ∑ (𝑋𝑖+𝑋+𝑗)𝑘

𝑖=1
𝑘
𝑖=1

𝑁2 − ∑ (𝑋𝑖+𝑋+𝑗
𝑘
𝑖=1 )

 

 

ام   𝑖 فیتعداد مشاهدات در رد  𝑋𝑖𝑖خطا،   سیماتر یهافیتعداد رد 𝑘   ،ینیزم تیواقع یهاکسلیتعداد کل پ  𝑁که در آن 

 یبند، طبقه2712ام هستند. بر اسا  نظر جنسن  𝑗مجموع عناصرستون   𝑋+𝑗ام و  𝑖مجموع عناصر سطر   +𝑋𝑖ام ،   𝑖 و ستون

  3/7و  0/7 نیکاپا ب بیکه ضر یبند. طبقهباشدیم یمناسب اریبس یدبنباشد طبقه 7832از  شیکاپا ب بیدقت آن در ضر زانیکه م

 یبررس (Jensen, 2015: 570).  برخوردار نخواهد بود یاز دقت کاف یبندباشد طبقه 0/7 قابل قبول و اگر کمتر از یبنداشد طبقهب

مختلف  یهایکاربر کیتفک ی، نشان دهنده دقت باال3کارون در جدول  زیآبر یها رحوضهیز یاراض یکاربر یهاصحت نقشه زانیم

درصد بدست آمده  37از شیمورد مطالعه ب یهاسال هیمحاسبه شده در کل یکاپا بیکه ضر یمورد مطالعه بود به طور یهادر سال

 .است
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 رحوضهیمختلف در هر ز یهادر سال یاراض یکاربر یهانقشه یکاپا برا بیضرا ریمقاد .3 جدول

ضریب 

 کاپا
 ارمند بیدله بارز

بهشت 

 اباد
 مرغک

عباس 

 پور

سپید 

 دشت

تنگ 

 پنج

دشت 

 بزرگ
 گتوند اهواز بامدژ

1330 321/7 302/7 312/7  311/7 317/7 321/7 373/7 311/7 320/7 321/7 301/7 303/7 

1330 302/7 300/7 303/7  337/7 373/7 332/7 333/7 303/7 312/7 303/7 331/7 321/7 

2770 033/7 321/7  312/7  322/7 371/7 313/7 320/7 331/7 310/7 321/7 331/7 300/7 

2713 331/7 332/7 333/7  331/7 300/7 301/7 337/7 320/7 313/7 333/7 331/7 323/7 

 

ل استفاده از مد ،یاراض یکاربر یزمان راتییتغ شیپا یها برااز راه یکی:  نیزم سطح یهایکاربر راتییتغ شیپا. 3. 1. 2

 یکل تیوضع تواندیباشد، بلکه م هایکاربر یزمان یهایسر رییدهنده تغنشان تواندیمدل نه تنها م نیاست. ا هایکاربر ییایپو

 نیمدل بد نی. ا(Hui-yi, 2001: 308)کند  لیتحل زیرا ن یاو اختالف درون منطقه لفدر مناطق مخت نیسطح زم یکاربر راتییتغ

 :شودیصورت نوشته م

 

𝐾 =
|𝑈𝑎 − 𝑈𝑏|

𝑈𝑎
×

1

𝑇
× 100% 

 

 یها در سال ابتدا یکاربر راتییتغ یمقدار عدد 𝑈𝑎ها در طول دوره مورد مطالعه، یساالنه کاربر راتییتغ زانیم Kمدل  نیدر ا

 نیدر ا گرید یباشد. به عبارت یطول دوره مورد مطالعه م Tو یمارآدوره  یدر سال انتها راتییمقدار تغ  𝑈𝑏و  یطول دوره آمار

ا در شود. لذیبهره گرفته م یدوره امار یها در ابتدا و انتهایروش از قدر مطلق نسبت ساالنه تفاضل استاندارد شده اختالف کاربر

 شود.یم انینما راتییتغ)بدون در نظر گرفتن جهت( بخش تنها شدت  نیا
 

  مورد مطالعه ۀمحدود. 2. 2

چهارمحال  یهااز استان یعیوس یهاو بخش رانیا یدر جنوب باختر لومترمربع،یک 10112 معادل یکارون بزرگ با وسعت زیآبر ةحوض

 ریز ییایحوضه با مختصات جغراف نی. ادهدیاصفهان، لرستان و همدان را پوشش م راحمد،یو بو هیلویخوزستان، کهک ،یاریو بخت

 :شودیمشخص م

 

 :الف 1)شکل  

00520048:

70344529:









E

N
 

  

و  نیترکارون بزرگ ةقابل مشاهده است. رودخان 1آن در شکل  یهارحوضهیز ییایجغراف عیکارون و توز زیآبر ةحوض تیموقع

مجاور سرچشمه گرفته و به جلگه  یهاآن از ارتفاعات زاگر  در استان یاصل یهاکشور است که سرشاخه ةرودخان نیترپرآب

 ,Nourani and Mano)را در بر گرفته است  خشکمهین میاز ارتفاعات در اقل یعیوس فیکارون ط ة. رودخانشودیخوزستان وارد م

 ,Dehghani  et al) باشدیم هیصد آن مناطق دشت و کوه پادر 31و  یدرصد از مساحت حوضه کوهستان 13. (3174 :2007

 ,Yousefi) نفر  ونیمل 2/3 ازشیب یتیمتعدد با جمع یشهرها و روستاها ازیخود آب مورد ن ریرودخانه در مس نی. ا(86 :2015

 . دینمایم نیمأو کشت و صنعت را ت یمراکز پرورش ماه ،یکشاورز یو هزاران هکتار اراض یصنعت یهاکارخانه ،(56 :2016
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 رانیکارون در جنوب غرب ا زیآبر یهاحوضه ریحوضه و ز تیموقع .1 شکل

 

  های پژوهشیافته. 3

 یمیعناصر اقل رییتغ. 1. 3

 کارون مورد یهارحوضهیدما و بارش ساالنه در ز یمیمدت عناصر اقل یطوالن راتییبا استفاده از آزمون من کندال، روند و تغ

,𝑈  یابتدا نمودارها ،یناگهان رییتغ ایجهت و سال شروع روند  نییتع یقرار گرفت. برا یبررس 𝑈′ میترس یمیعناصر اقل یبرا 

 .تارائه شده اس 2 و 0در شکل  جیشده و نتا

شده است  یبند میتقس ردورهیز 0به  ،یطول دوره آمار ن،یسطح زم یهایکاربر راتییتغ یبررس یحوضه ها، برا نیا در

ها یکاربر راتییبوده است که تغ نیمن کندال نشان داده شده است. هدف، ا ینمودارها یها رودوره نیا یانیپا یهاکه سال

 .ردیقرار گ یابیمورد ارز یمیاقل یرهایمتغ راتییدر ارتباط با تغ

,𝑈 یمتعدد نمودارها یها، نوسانات و برخوردهاجدول و شکل نیا براسا  𝑈′  اریبس یکه بارش رفتار دهدی، نشان م 

 زانی. با کاهش ارتفاع از مشودیم دهید  0و3و2 یها رحوضهیز رینظ یکوهستان یهادر حوضه راتییتغ نیشتریدارد. ب ریمتغ

ش اربارش منطقه دارد. ب راتییدر تغ یدهد که ارتفاع نقش مؤثر یم شانامر ن نی. اشودیکاسته م یریگطور چشمنوسانات به

 نیاما ا دهدینشان م شیبه افزا لیم 1331نداشته اما بعد از سال  یروند مشخص 1331( قبل از سال 1بارز ) زیآبر ةدر حوض

 یبند میو تقس 1. اشکال ارائه شده در شکلابدییم کاهش یداریصورت معنبه 2772. بعد از سال ستین داریمعن شیافزا

 یاراض یها یکاربر رییدر تغ یمیعناصر اقل راتییدهد که تغ ی( نشان م2 و 0 )شکلها انجام شده است ردورهیکه در ز ییها

و  یآب تحت کشت یاراض در نتیجه به صورت غیر مستقیم باعث تغییر در ونقش مؤثری داشته سطوح آب  راتییتغ ژهیبه و

در مقابل  افته؛یکاهش  ریزمان، سطوح با یط رحوضهیز نیشود در ایمشاهده م 0همان طور که در شکل است. شده مید

 داشته است. یقابل توجه شیافزا مید یکشاورز
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 کارون زیحوضه آبر یهارحوضهیساالنه بارش در ز راتییتغ .4شکل
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 های حوضة آبریز کارونتغییرات ساالنه دما در زیرحوضه .2شکل 

س عک یرفتار بایچهار دوره تقر یدما و بارش طدهد که ینشان م بارز زیبرآ ةبارش و دما در حوض راتییروند تغ سهیمقا

 یهمبستگ نکهیدوره با وجود ا نیا یبوده است. در ط تررگی رفتار معکو ، چشم نیا 2770-1330از سال  ژهیداشته اند. به و

 زانیم شیافزا بادهد که  ینشان م (1 )شکل مار مربوط به وسعت سطوحآ ،اما است درصد 32 میو کشت د یسطوح آب نیب

ش دوره متوسط بار نیدر ا کاسته شده است. یقابل توجه زانیبه م میاز گستره کشت د ،موجود در منطقه یآب و سطوح برف

 زا 1 رحوضهیبارش ساالنه ز نیانگیشود که میم دهید 0بوده است. در جدول  شتریقبل و بعد ب یهانسبت به دوره زین

کاسته  زانیم نیخر به شدت از اآاست. اما در دهه  دهیدوره رس نیمتر در ا یلیم 037تا 110 از  شیمتر به ب یلیم 03/233

 .شده است
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است اما بارش  افتهیدما در طول چهار دوره کاهش  نکهی( با وجود ا2) دلهیب زی، در حوضه آبر0 و 2ی توجه به شکل ها با

 نیانگیکاهش م زین 0دهد. در جدول ینشان م یادیکاهش ز 1333ثابت داشته است. اما بعد از  بایتقر ینوسانات 1330تا سال 

 یلیم 031متر به  یلیم 230بارش از  نیانگیکه م یشود. به گونه ایم دهید یشکارآذکر شده به طور  یهابارش در دوره

 یو کشاورز یسطح جنگل ها، مراتع، سطوح آب کاهش گرید طرف از و اهش بارشکبا وجود طرف  کی ازاست.  دهیمتر رس

های انسانی در کنار فعالیتی ریدهه اخ یکه  ط به نظر می رسد نیعوامل وجود دارد چن نیا نیکه ب یمنطقه و ارتباط یآب

ها به وضوح در افتهی نیاست. ا و کاهش سطح آنها در منطقه شدهجنگل ها و مراتع  بیتخرعوامل طبیعی مشترکا باعث 

 .باشدیقابل مشاهده م 0 و 1شکل 

 

 شده نییتع یها ردورهیکارون در ز یها رحوضهیدما و بارش در ز یمیاقل طیمتوسط شرا .4 جدول

 دما بارش متغیر

 2710 2770 1330 1330 2710 2770 1330 1330 سال

31/12 00/222 03/037 33/111 03/233 1زیرحوضه  30/10  11 03/12  

1/11 1/031 23/202 30/227 70/231 2زیرحوضه  2/12  22/12  13/12  

30/12 33/027 21/171 27/233 20/200 3زیرحوضه  33/13  22/13  22/13  

 30/11 07/11 17/11 21/10 021 11/212 30/207 01/273 0زیرحوضه

 21/11 31/11 30/12 12/13 30/003 20/1721 12/1713 10/030 2زیرحوضه

 00/13 31/13 21/13 27 30/103 11/370 01/372 37/017 1زیرحوضه

 12 13/12 12/10 02/13 22/031 03/200 01/220 02/101 0زیرحوضه

 3/11 10 11 01/13 21/112 32/302 21/303 13/372 3زیرحوضه

 23/20 33/20 22/23 73/23 233 0/012 0/032 003 3زیرحوضه

 07/23 31/23 07/23 33/23 0/307 21/213 33/212 23/217 17زیرحوضه

 30/20 20/22 23 23/21 23/270 33/222 33/213 22/213 11زیرحوض

 0/22 23 23/21 32/22 11/017 33/027 30/010 30/133 12زیرحوضه

 

 زین 1و2 زیآبر یهااست. در حوضه افتهینداشته و در مقابل دما کاهش  یخاص روند، بارش  0 و 3 زیآبر یهادر حوضه

باشد  یبرخوردار م ییاز شدت باال 1330عمل عکس قبل از  نیعکس هم بوده است. ا یمیبلند مدت عناصر اقل  یهایژگیو

مخالف  ایگونهبهدوره هر دو عنصر  نیکاهش داشته است. اما بعد از ا زیدما ن افتهی شیافزا یتند بیکه بارش با ش یبه نحو

اما بعد از آن کمبود  حالت گسترده شده اند. نیوجود آب در بهتر لیدوره جنگل ها به دل نیاما متعادل عمل کرده اند. در ا

و سطح شهر( باعث شده است که سطح  یکشاورز شی) افزا یانسان یدخالت ها گریدما و از طرف د یمقطع شیبارش و افزا

  .شدداشته با یانیجنگل کاهش شا

 یها)شکل دهند یدر دهه اول هم سو عمل کرده اند و هر دو کاهش نشان م یمیعناصر اقل 3 و 0 زیآبر یحوضه ها در

خر بر شدت نوسانات آدهه  یداشته است اما ط یثابت بوده و نوسان اندک بایبارش تقر 2770تا  1330( اما بعد از 0 و 2

 ینشان م 0ی حوضه آبریز کاربر یهانداشته است.  نقشه یمارآدار  یکدام از عناصر روند معن چیافزوده شده است. اما ه

ها لسطوح برف و وسعت جنگ ،یبر گستره کشت آب نیکرده است و همچن دایپ شیافزا یسطوح آبسوم دهند که در دوره 

 روی یمیرفتار عناصر اقل رییدهد که تغیامر نشان م نیکاسته شده است. ا ریحال از وسعت مناطق با نیافزوده شده و در ع

 شیو افزا 2770-1330رش از و اندک روند با ینسب شیبا وجود افزا 3 زی. در حوضه آبراثر گذار می باشند ها یکاربر رییتغ

کاسته  یوجود از وسعت جنگل ها و سطوح آب نیسطح مراتع داشته است با ا شیدر افزا یاندک اریتنها تأثیر بس ،یسطوح برف

 .شده است

 1302که بارش در هر دو حوضه از  دهدیمجاور( نشان م ی)حوضه ها 12 و 3 یدر حوضه ها یمیرفتار عناصر اقل یبررس

 یداریروند بارش کاهش معن 3در حوضه  ژهیبه و 1330( اما بعد از 0 و جدول 0 و 2 یهااست )شکل افتهی شیافزا 1330تا 

 یمناطق از گستره سطوح آب نیدر اباوجود این دهد.  ینشان م یشیافزا یثابت و گاه بایداشته است. برعکس، دما رفتار تقر
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 .باشد یدرصد م 2-3نبوده و در حدود  ریگکاهش چشم نیکاسته شده است. گرچه ا یآب یها و کشاروزمراتع و جنگلو 

ثابت دارد.  بایتقر یمجاور( بارش تنها در دوره اول نوسانات ةحوض )دو 11 و 17 یحوضه ها یعنی ماندهیدو حوضه باق در

 اریبس شیافزا ایثابت بوده  ایحال دما  نیباشد. با ا یدار نم یکاهش معن نیاست گرچه ا افتهیدهه کاهش  نیاما بعد از ا

وجود دارد،  یاهیو پوشش گ یآب یها یبارش و کاربر نیکه ب یتوجه به ارتباط باها  رحوضهیز نیداشته است. در ا یکم

سته شده و بر گستره جنگلها و مراتع به شدت کا ،یدو دهه اخر از گستره سطح آب یباعث شده است که ط رشکاهش با

 ه،یرو یکشت ب رینظ یعوامل انسان ریاز کاهش بارش سا ریاذعان داشت که به غ دیافزوده شود. البته با  زرعی مناطق لم

در نتیجه شورشدگی زمین ها  وجهت بهره برداری های کشاورزی و صنعتی  ینیزم ریو ز یسطح یبرداشت نامناسب از آبها

دهد که در حوضه ی( نشان م171 :1077فر و همکاران )یتأثیر نبوده است. مطالعه زند یب ریمناطق با شیافزا نی... در او

ساالنه آنها حدود  هیتخل زانیشامل چاه، چشمه و قنات وجود دارد که م ینیرزمیمنبع آب ز 37232کارون، تعداد  زیآبر

 قیعم یدر تعداد حفر چاه ها یقابل توجه یشیند افزامحققان رو نیباشد. بر اسا  گزارش ا یمترمکعب م ونیلیم 3/0077

 به بعد وجود دارد. 2772کارون از سال  زیآنها در حوضه آبر هیزان تخلیو م قیعم مهیو ن

 

 های سطح زمینتغییر کاربری. 2. 3

بی، زیرکشت آها مربوط به تغییرات سطوح آب، سطوح شود بیشترین تغییرات کاربریدیده می 1 و 2های چنان که در شکل

تغییرات سطوح آبی است. نسبت این  ،قابل مشاهده است 1ترین موردی که در شکل های ها بوده است. مهممناطق بایر و جنگل

لحاظ لحاظ مکانی و هم بهای به حوضه دیگر بسته به مساحت تحت پوشش آب، متفاوت است. این تفاوت هم بهتغییرات از حوضه

  .باشدزمانی قابل توجه می

 

 
 1989در سال  کارون زیآبر حوضه یهارحوضهیز یاراض یهایکاربرالف( . 6 شکل
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 1999در سال  کارون زیآبر حوضه یهارحوضهیز یاراض یهایکاربرب( . 6 شکل   

 

 

  2009در سال  کارون زیآبر حوضه یهارحوضهیز یاراض یهایکاربرج( . 6 شکل                            
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  2018در سال  کارون زیآبر حوضه یهارحوضهیز یاراض یهایکاربرد( . 6 شکل

 

 )شاخص یاراض یهایکاربر ییایشاخص پو ریجدول مقاد نیمدعاست. در ا نیبر ا یلیدل 2اعداد ارائه شده در جدول 

k)  ها،اچهیها، دراز آب اعم از رودخانه دهیمساحت پوش راتییجدول تغ نیکارون ارائه شده است. بر اسا  ا یهارحوضهیز 

بوده  ترشیب زین یدر بعد مکان راتییتغ نیبوده است. ا ادیز یدوره آمار ییاابتد یهانسبت به سال ریاخ یهاها در سالتاالب

  .شودیمشاهده م شتریکم ارتفاع و پست ب یهارحوضهیو در ز
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 کارون یهارحوضهیز در مختلف یهاسال در طبقات از کدام هر پوشش تحت مساحت درصد .9 شکل

به کشت محصوالت  یرودخانه ها و سطوح آب هیدر حاش ژهیبه و زیحاصل خ یهانیاز زم یدر حوضه کارون بخش عمده ا

( در 1331و  1337) رویگسترش داشته و بر اسا  گزارش وزارت ن هارحوضهینوع کشت در همه ز نیاست. ا افتهیاختصاص  یآب

ر د یسازمان، قبل از انقالب وسعت مناطق تحت کشت آب نیگزارش ا  بر وسعت آنها افزوده شده است. بر اسا زینطول زمان 

 دهیهزار هکتار رس 312هزار هکتار به آن اضافه شده و در دهه هشتاد به  30، 07هزار هکتار بوده است که در دهه  102کارون، 

و  1 و 2 و 0 یهاکه در شکل ییهاهنقش گریکند. از طرف د یم دأییمزبور را ت موارد زین 1ارائه شده در شکل  یاست. نمودارها

( 27، 1302) یبوده است. بنابر نظر نوروز یها به منظور استفاده در بخش کشاورزجنگل ینابود انگریب ،اندارائه شده 2جدول 

. شده است رانیخاک در ا شیفرسا شیهستند که سبب افزا یاز جمله عوامل ،یزراع یمراتع به اراض لیها و تبد یجنگل تراش

مخرب، پر شدن سدها وکاهش  یهاالبیس شیتوان به افزا یبه دنبال دارد که از جمله آنها م یادیز انباریعواقب ز خاک شیفرسا

 ( اشاره کرد.13 :1332و همکاران،  یتیآنها )وال دیعمر مف

کارون احداث شده است. بنابر اطالعات  زیآبر ةاست که در حوض یپرشمار یله سدهاأباشد مس یکه مطرح م یموضوع مهم

 ستمیاز اکوس یعیسد محدوده وس کیاست. ساخت کارون ساخته شده  زیآبر ةسد در حوض 27از  شیب رو،یبدست آمده از وزارت ن

در بخش (Boix-Fayos, 2007). ه رودخان یمورفولوژ رییو تغ یاهیپوشش گ بیدهد و باعث تخریرودخانه را تحت تأثیر قرار م

 دیشدرا ت البیخاک و وقوع س شیگذاشته و فرسا یانباریثار زآ زیدست رودخانه ن نییو در پا گرددیها مرودخانه میاز حر یعیوس

از جمله  یرودخانه کارون در مناطق کوهستان برگذار اثر یانسان یهاتی(، فعال1330و همکاران ) ی. بر اسا  نظر هاشمکندیم

مجاور، تعادل  یآب از رودخانه کارون به حوضه ها یحوضه ا یو انتقال بن یبزرگ و کوچک سد ساز یهاها و پروژهطرح یاجرا

که  دهدی( نشان م1330و همکاران ) یکارون را در مناطق باالدست به هم زده است. مطالعه دهدار یکیو اکولوژ یکیدرولوژیه

 ستمیرا در اکوس یادیز راتییو تغ افتهیشدت گسترش ها و مراتع بهجنگل بیتخر زانیم 0و کارون 3کارون یاز احداث سدهاپس
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از سدها  یبرداربهره زانی( م1333ها و مراتع کشور )جنگل قاتیسسه تحقؤبر اسا  گزارش م نیکرده است. همچن جادیمنطقه ا

 زیبرآدر حوضه  یسدساز یهاداشته است. افراط در پروژه شیه برابر افزاد زانیبه م 1332 تا 1312 الکارون از س زیدر حوضه آبر

 کیو اکولوژ ستیز طیمح بیآب، موجب تخر یاحوضه نیو انتقال ب یکیاکولوژ یهایسنج تیو ظرف ینیبشیکارون بدون پ

  (.121: 1331 و همکاران، یآن قابل مشاهده است )افضل یهامنطقه و تاالب یطیمح ستیز تیآن در وضع انباریشده است. آثار ز

ده در منطقه افزو ریو انسان ساخت، باعث شده است که در طول زمان بر گستره مناطق با یعیطب راتییتغ نیکل وقوع ا در

وضوح قابل به ،قرار دارند که در ارتفاعات باالتر ییهارحوضهیز ژهیوبه هارحوضهیدر همه ز 0 یهادر شکل راتییتغ نیشود. ا

 .مشاهده است

 

 کارون یهارحوضهیدر ز k یاراض یهایکاربر راتییشاخص تغ ریمقاد .2 جدول

 هازیرحوضه
سطوح 

 آبی

مناطق 

 شهری

کشاورزی 

 ابی

سطوح 

 بایر

سطوح 

 انحاللی
 جنگل مراتع

سطوح 

 برف

کشاروزی 

 دیم
 باغات

های حوضه

 مرتفع

 31/1 11/1 12/0 11/7 01/7 33/7 10/2 10/2 31/7 32/1 1زیرحوضه

  32/3  71/2  17/7 73/1  13/1  10/7  13/7  72/7 20/7 32/7 2زیرحوضه

  77/7  73/2  32/1 23/1  73/7 11/2 32/2 11/2 12/0 32/1 3زیرحوضه

  31/7  13/7  70/1  77/7  02/1  20/7  21/2  03/2  13/7  13/7 0زیرحوضه

  77/7  77/7  03/7  31/7  23/7  13/7  31/7  77/7  33/7  32/7 2زیرحوضه

  77/7  77/7  20/17  33/7  31/1  01/0  20/7  22/1  73/7  02/7 1زیرحوضه

  77/7  12/7  30/1  31/7  33/7  23/1  71/1  22/7  20/7  17/7 0زیرحوضه

  77/7  22/7  00/7  01/7  27/7  77/7  2/7  77/7  70/7  73/1 3زیرحوضه

 

های حوضه

 کم ارتفاع

  77/7  77/7  77/7  77/7  23/7  72/7  03/7 71/11  33/1  73/2 3زیرحوضه

  20/7  77/7  77/7  00/7  30/7  00/7  71/1  33/2  00/7  22/1 17زیرحوضه

  11/1  03/1  77/7  33/2  77/7  73/1  12/1  32/1  33/2  12/2 11زیرحوضه

  77/7  77/7  77/7  12/7  30/7  23/7  32/7  02/7  13/7  21/2 12زیرحوضه

  23/7  32/7  02/7  07/7  10/7  21/7  33/7  03/2  31/7  23/1  کل کارون

 

  یریگجهینت .4
ز ا یآگاه ن،یاز سطح زم نهیبه یجهت بهره بردار یاصول یزیرو برنامه تیریمد یبرا یاصلهای شرطپیشاز  یکینجا که آ از

 یباشد، لذا پژوهش حاضر با هدف بررس یعوامل مؤثر بر آن م ییآن در طول زمان و شناسا راتییو تغ یاراض یهایکاربر یالگو

انجام  نیسطح زم یهایکابر راتییتغ یرو راتییتغ نیکارون و تأثیر ا زیآبر ةدر حوض بارشدما و  یمیعناصر اقل یزمان راتییتغ

بخش  ریاها بر س یکاربر رییو متقابال اثر تغ یسطح یها یبر کابر میاقل رییتغ اثراتداده است که  دانشمندان نشان مطالعهشد. 

 یاماهواره ریتصاو یبندبدست آمده از طبقه جینتادر تحقیق حاضر نیز بوده است.  ریگچشم اریبس یدرولوژیاز جمله ه میاقل یاه

 راتییغت نیشتریاتفاق افتاده است. ب ی کارونهارحوضهیزهر کدام از  یهایدر کاربر ینسبتاً قابل توجه راتیینشان داد که تغ

 بر اسا  نتایج این تحقیق می توان گفتها بوده است. و جنگل ریمناطق با ،یآب رکشتیسطوح آب، سطوح ز راتییمربوط به تغ

عامل  یکشاورز یهانیبه زمو جنگل ها مراتع  لیتبد ،کشتسطح زیرو توسعه  هایتراش از جمله جنگل یتأثیر عملکرد انسان

 شیفرسا ،یآتش سوز ل،یس شیخطر افزااصلی این تغییرات بوده است. لذا می توان چنین استنباط کرد که این تغییرات در آینده 

 و همکارانفر یزند (،2710ی )زدیبهمچنان که در مطالعه . خواهد کرد شتریرا بو ...  یخاک، ورود مواد آلوده کننده به منابع آب

طرف و وقوع  کیاز  عیآب کارون(، حاصل از صنا تیفی)ک یسطح یهاآب تیفیکاهش ک( هم نشان داده شده است که 1077)

 در منطقه کارون شده است.  هایگسترده کاربر رییو تغ یبحران آب دیباعث تشد گریاز طرف د مکرر یها یخشکسال

 هایویژه در حوضهاگر از دید اقلیمی به مسأله توجه کنیم باید گفت که نوسانات دما و عمدتا کاهش بارش در کارون به

های مایع به کل بارش ساالنه در منطقه شده و با تغییر نوع بارش، ذخایر برفی افزایش نسبت بارش تواند منجر بهمرتفع، می

در کنار تأثیر سایر زمان،  یکاهش بارش ط های مرتفع کارون،ان داده شد، در حوضهان طور که نشمنطقه نیز کاهش یابد. هم



 32 / (11 ، )پیاپی1071زمستان ، چهارم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی   تبیین تأثیر تغییر عناصر اقلیمی ...

 

وقوع  .منطقه داشته است یآب یو کشاورز یکاهش سطح مراتع، سطوح آب یرو یتأثیر مخربعوامل انسانی که بدان ها اشاره شد، 

. از انجا که کارون یکی از در منطقه افزوده شود ریباعث شده است که در طول زمان بر گستره مناطق با اهو بحران راتییتغ نیا

توان چنین استنباط کرد که های صنعتی و کشاورزی جنوب غرب ایران می باشد، لذا میمنابع مهم تأمین کننده آب برای بخش

ای امد، چرخههای اجتماعی در منطقه اجتناب ناپذیر خواهد بود. در صورت عدم مدیریت صحیح و کارهای آبی و تنشوقوع بحران

از مشکالت ایجاد خواهد شد که به مرور زمان هر کدام به صورت بازخورد مثبت بر همدیگر اثر گذاربوده و به صورت مستقیم و 

فر ح گریاز طرف دغیر مستقیم موجب تشدید مشکالت کم آبی در منطقه شده و تبعات جبران ناپذیری را در پی خواهند شد. 

 رانیشود که به مرور زمان، کارون ایمنطقه باعث م ینیرزمیز یهااز آب یاصول ریغ یو بهره بردار قیعم مهیو ن قیعم یهاچاه

 روبرو باشد. یفراوان یو اجتماع ی، کشاورزیاقتصاد یهابحران جهیو در نت ینیرزمیو ز یسطح یآب یهابا بحران
 

  منابع
ه در حوض رانیا یمنابع آب تیریمد یکیتیژئوپل یشناسبیسآ .(1331)رضا محمد ،یرحمان و بهادر ،یزارع ؛فرد، زهرایشگاهیپ ؛رسول ،یافضل

  .107-172 .، صص(23) 1 ،یفرهنگ یفصلنامه راهبرد اجتماع .کرخه و کارون بزرگ یهاکشور: رودخانه یجنوب غرب زیآبر

ه از سرزمین در حوضه آبخیز ای و مکانی استفاددورهپایش تغییرات . (1330سعدالدین، امیر ) اکبر؛ صادقی، سیدحمیدرضا وراد، علیداودی

  .012-072 ص.، ص(0) 2، اکوهیدرولوژی .شازند

با استفاده  0 و 3آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی سدهای کارون (. 1330دهداری، سمیه؛ آرمند، نظام؛ فرجی، محمد و آرمان، نسیم )

 . 31-32 (، صص.1) 01 ،نابع طبیعی ایرانم مجلةای، مرتع و آبخیزداری. رهاز تصاویر ماهوا

های حدی دمای استان خوزستان سازی شاخص(. شبیه1330)شکیبا، علیرضا  العابدین وجعفرپور، زین بزرگی، آمنه؛ علیجانی، بهلول؛دشت

 .123-172 صص. ،(11) 0، جغرافیا و مخاطرات محیطی . RCPبر اسا  سناریوهای  

تغییرات کاربری اراضی و آثار آن بر  (.1337فر، مینا و سالجقه، سوسن )اهلل؛ حمیدیسمانه؛ خراسانی، نعمتزاده، سالجقه، علی؛ رضوی

 . 31-31ص. ، ص(23) 30، شناسیمحیطآب رودخانه )حوضه آبخیز کرخه(. کیفیت 

 .انتشارات دانشگاه تهران چاپ چهارم، تهران: ن)علوم خاک(.کاربرد سنجش از دور در علوم زمی .(1332پناه، سید کاظم )علوی

پژوهش های خاک )علوم خاک و  .با استفاده از تکنیک سنجش از دورپایش تغییرات کاربری اراضی کرج . (1333محمداسماعیل، زهرا )

  . 33-31. صص ،1 شماره ،آب(

رستان استان شه چهار )مطالعة موردی: روند تغییرات دما با استفاده از روش من کندال. (1332قاسمی، شهال ) نژاد، عبا  ومعروف

  .111-103 صص. ،30، شماره آمایش محیط چهارمحال و بختیاری(.

ب رودخانه کارون. نسانی بر کیفیت آتحلیل اثرات مواد االینده با منشا ا (.1330فرد، اکبر؛ کردوانی، پرویز و اسدیان، فریده )هاشمی

 . 110-122ص. ، ص(37) 3، سال ایمنطقه ریزیبرنامه

حوزه  یبر رواناب سطح یاراض یو کاربر میاقل رییاثر تغ یبررس .(1330گودرزی، مسعود ) مید واده، بهنوش؛ چوبه، سپیده؛ نوری، حزفرخ

  .313-331 صص. (،3) 17، مهندسی و مدیریت آبخیز .لیاردب یچا قلویبال زیابخ

 برنامه ارائه و نیزم یکاربر و میاقل رییتغ یابیارز. (1333اکبر )، علیپورشمسی، داریوش؛ اونق، مجید و سادات؛ یاراحمدیملیحهحمصی، 

 . 132-113. صص  (،0) 21 ،یعیطب ییایجغراف پژوهش .کاشان دشت زیآبخ حوضه در کربن کم شیاما یشنهادیپ

Adger, W. N., Pulhin, J. M., Barnett, J., Dabelko, G. D., Hovelsrud, G. K., Levy, M. (2014). Contribution of 

Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 

Cambridge, United Kingdom and New York, USA: Cambridge University Press, Provides a human security 

perspective on the nexus of climate change and violent conflict.  

Afkhami, M., Shariat, M., Jaafarzadeh, N., Ghadiri, H., and Nabizadeh, R. (2007). Regional water quality 

management for the Karun–Dez River basin, Iran. Water and Environment Journal, 21, pp. 192–199. [In 

Persian] 

Berckmans, J., Hamdi, R., Dendoncker, N. (2019). Bridging the Gap Between Policy-Driven Land Use Changes 

and Regional Climate Projections. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 10.1029/2018JD029207. 

Biró. M., Szitár, K., Horváth, F., Bagi, I., and Molnár, Zs. (2013). Detection of long-term landscape changes and 



 (11 ، )پیاپی1071 زمستان، چهارم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی رباب رزمی و .../  31

 
trajectories in a Pannonian sand region: comparing land-cover and habitat-based approaches at two spatial 

scales. COMMUNITY ECOLOGY, 14 (2): pp. 219-230.  

Boix-Fayos. C., Barberá. G. G., López-Bermúdez, F., Castillo, V. M. (2007). Effects of check dams, reforestation 

and land-use changes on river channel morphology (Case study of the Rogativa catchment (Murcia, Spain)). 

Geomorphology, 91: pp. 103-123.  

Byzedi, M., Saghafian, B., Mohammadi, K. h., Siosemard, M. (2014). Regional analysis of streamflow drought: 

a case study in southwestern Iran. Environ Earth Sci, 71: pp. 2955-2972.  

CAO, Y., Wei, Z., Jing, W., and Chun, Y. (2011). Spatial temporal Pattern and Differences of Land Use Changes 

in the Three Gorges Reservoir Area of China during. Journal of Mountain Science, 8: pp. 551-563.  

Chatterjee, S., Dipak, B., Ansar, K. h. (2014). Detection of Approximate Potential Trend Turning Points in 

Temperature Time Series (1941-2010) for Asansol Weather Observation Station, West Bengal, India. 

Atmospheric and Climate Sciences, 4, 64-69.  

Dehghani, M., Saghafian, B., Rivaz, F., Khodadadi, A. (2015). Monthly stream flow forecasting via dynamic 

spatio-temporal models. Stoch Environ Res Risk Assess, 29: pp. 861-874. [In Persian] 

Dengshuai, C., Li, J., Zhou, Z., Liu, Y., Li, T., and Jingya, L. (2018). Simulating and mapping the spatial and 

seasonal effects of future climate and land -use changes on ecosystem services in the Yanh watershed, China. 

Environ Sci Pollut Res, 25: 1115-1131.  

Froese, R.,  Janpeter, S. (2019). The Nexus of Climate Change, Land Use, and Conflicts. Current Climate Change 

Reports, 5: pp. 24–35. 

Henderson, S. (1994). Land-Use Change And Climate. Land Degradation & Rehabilitation, Vol 5. pp.107-126. 

Henry, J., Vaux, J. r.,  Deborah, B., Edward, R., Cook, P, Gleick, W., Lau, K. M., Levy, M., Elizabeth, L. et al. 

(2012). Himalayan Glaciers: Climate Change, Water Resources, And Water Security. The National 

Academies Press. [In Persian] 

Jensen, J. (2015). INTRODUCTORY DIGITAL IMAGE PROCESSING A Remote Sensing Perspective. University 

of South Carolina, ISBN.  

Jianwei, L., Zhang, C., Limin, K., and Zhou, Q. (2017). Effects of Climate and Land Use Changes on Water 

Resources in the Taoer River. Advances in Meteorology, Volume 2017, Article ID 1031854, 13 pages. 

Kayet, N., Khanindra, P., Abhisek, C., and Satiprasad, S. (2016). Spatial impact of land use/land cover change on 

surface temperature distribution in Saranda Forest, Jharkhand " Model. Earth Syst. Environ.  

Kendall, M. G. (1975). Rank Correlation Methods. Hafner, New York. 

Lafta, A. A. (2022). Numerical assessment of Karun river influence on salinity intrusion in the Shatt Al‑Arab 

river estuary, northwest of Arabian Gulf. Applied Water Science, 12: 124. 

Lioubimtseva. E., Cole, R., Adams, J. M., Kapusti, G. (2005). Impacts of climate and land-cover changes in arid 

lands of Central Asia. Journal of Arid Environments, 62, pp. 285-308.  

Madelene, O., Chen, D. (2006). Land-use change: Impacts of climate variations and policies among small-scale 

farmers in the Loess Plateau, China. Land Use Policy, 23 (2006): pp. 361-371.  

Meyer, W, B., Turner, B. L. (1996). Land-use/land-cover change: challenges for geographers. Get Journal, 39 

(3), pp. 237-240.  

Mitchell, J. M., Dzerdzeevskii, B., Flohn, H., Hofmeyr, W. L., Lamb, H. H., Rao, K. N., and Wallen, C. C. (1999). 

Climate change. WMO Technical Note No. 79. World Meteorological Organization.  

Noel, G., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., Moore, R. (2016). Google Earth Engine: Planetary-

scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment, 202 (3). 

DOI:10.1016/j.rse.2017.06.031 

Noroozy. G. (1996). Water erosion in Iranian watershed, forest and pasture, vol. 32. [In Persian] 

Nourani, V., Mano, A. (2007). Semi‐distributed flood runoff model at the subcontinental scale for southwestern 

Iran. Hydrological Processes: An International Journal, 21 (23), pp. 3173-3180.  

Pilgrim, .C. M., Mikhailova, E. A.,  Post, C. J.,  and Hains, J. J. (2014). Spatial and temporal analysis of land 

cover changes and water quality in the Lake Issaqueena watershed, South Carolina. Environ Monit Assess, 

186: 7617-7630.  

Qu, R., Cui, X., Yan, H., Ma, E., and Zhan, J. (2013). Impacts of Land Cover Change on the Near-Surface 

Temperature in the North China Plain. Advances in Meteorology, Volume 2013.  

Rasouli, A. (2014). principles of applied remote sensing satellite image processing. Tabriz university press. [In 

Persian] 

Rastmanesh, F., Barati-haghighi, T., Zarasvandi, A. (2020). Assessment of the impact of 2019 Karun River flood 

on river sediment in Ahvaz city area, Iran. Environ Monit Assess,192: 659. [In Persian] 

Raupach, T. H., Martius, O., Allen, J. T., Kunz, M., Lasher-Trapp, S., Mohr, S., Rasmussen, K. L., Trapp, R. J., 

Zhang, Q. (2021). The effects of climate change on hailstorms. Nature Reviews Earth & Environment. 

https://link.springer.com/journal/11629
http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031


 30 / (11 ، )پیاپی1071زمستان ، چهارم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی   تبیین تأثیر تغییر عناصر اقلیمی ...

 
Shelestov, A., Lavreniuk, M., Kussul, N., Novikov, A., Skakun, S. (2017). Exploring Google Earth Engine 

platform for big data processing: Classification of multi-temporal satellite imagery for crop mapping. 

Frontiers in Earth Science, 5 (7): pp. 1-17.  

Tabari, H. (2020). Climate change impact on flood and extreme precipitation increases with water availability, 

Nature, Scientific RepoRtS, 10: 13768. [In Persian] 

Velayati, S., Kadivar, A. A. (2006). Environmental problems of forests and pastures in Iran and the consequences. 

Geography and Regional Development, 7: pp 53-72. [In Persian] 

Wahap, N. A., Shafri-Helmi. Z. M. (2020). Utilization of Google Earth Engine (GEE) for land cover monitoring 

over Klang Valley, Malaysia. Earth and Environmental Science, 540.  

Yousefi, S., Mirzaee, S., Keesstra, S., Surian, N., Pourghasemi, H. R., Zakizadeh, H. R., and Tabibian, S. (2018). 

Effects of an extreme flood on river morphology (case study: Karoon River, Iran). Geomorphology, 304, pp. 

30-39. [In Persian] 

Yousefi, S., Pourghasemi, H. R., Hooke, J., Navratil, O., and Kidová, A. (2016). Changes in morphometric 

meander parameters identified on the Karoon River, Iran, using remote sensing data. Geomorphology, 271: 

pp. 55-64. [In Persian] 

Yulong, Z., Song, C., Zhang, K., Cheng, X., Band, L. E., and Zhang, Q. (2019). Effects of land use/land cover 

and climate changes on terrestrial net primary productivity in the Yangtze River Basin, China, from 2001 to 

2010. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, DOI:10.1002/2014JG002616.  

Zandifar, S., Fijani, E., Naeimi, M., Ebrahimi-Khusfi, Z. (2021). Analysis of Spatiotemporal Variations of 

Groundwater Drought, Case Study: Karun Watershed. water and soil science, 31 (3), pp. 101-118. [In Persian]  

Zhao, M., Xinmin, Z. (2002). A Theoretical Analysis on the Local Climate Change Induced by the Change of 

Landuse. Advances in Atmospheric Sciences, 19 (1).  

Zhao. X., Tan, K., Zhao, S., and Fang, J. (2011). Changing climate affects vegetation growth in the arid region 

of the northwestern China. Journal of Arid Environments, 75.  

ZHU, H., Xiu-bin, L., Shu-jin, H., Ming, Z., (2001). Land use change in Bohai Rim: a spatial-temporal analysis. 

Journal of Geographical Sciences, 11 (3).  

Zhuo, W., Dai, E., Wu, Z., and Lin, M. (2019). Future forest dynamics under climate change, land use change, 

and harvest in subtropical forests in Southern. ChinaLandscape Ecol, 34: pp. 843-863.  

 

Referenses 
Adger, W. N., Pulhin, J. M., Barnett, J., Dabelko, G. D., Hovelsrud, G. K., Levy, M. (2014). Contribution of 

Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 

Cambridge, United Kingdom and New York, USA: Cambridge University Press, Provides a human security 

perspective on the nexus of climate change and violent conflict.  

Afkhami, M., Shariat, M., Jaafarzadeh, N., Ghadiri, H., and Nabizadeh, R. (2007). Regional water quality 

management for the Karun–Dez River basin, Iran. Water and Environment Journal, 21, pp. 192–199. [In 

Persian] 

Afzali, R., Pishgahifard, Z., Zarei, B., and Rahmani, M. (2017). Geopolitical pathology of Iran's water resources 

management in the southwestern watershed of the country: Karkhe and Karun Bozor rivers. Social and 

Cultural Strategy Quarterly, 6 (23), pp. 105-140. [In Persian] 

Alavi Panah, S. K. (2013). Application of remote sensing in earth sciences (soil sciences). Fourth edition, Tehran: 

Tehran University Press. [In Persian] 

Berckmans, J., Hamdi, R., Dendoncker, N. (2019). Bridging the Gap Between Policy-Driven Land Use Changes 

and Regional Climate Projections. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 10.1029/2018JD029207. 

Biró. M., Szitár, K., Horváth, F., Bagi, I., and Molnár, Zs. (2013). Detection of long-term landscape changes and 

trajectories in a Pannonian sand region: comparing land-cover and habitat-based approaches at two spatial 

scales. COMMUNITY ECOLOGY, 14 (2): pp. 219-230.  

Boix-Fayos. C., Barberá. G. G., López-Bermúdez, F., Castillo, V. M. (2007). Effects of check dams, reforestation 

and land-use changes on river channel morphology (Case study of the Rogativa catchment (Murcia, Spain)). 

Geomorphology, 91: pp. 103-123.  

Byzedi, M., Saghafian, B., Mohammadi, K. h., Siosemard, M. (2014). Regional analysis of streamflow drought: 

a case study in southwestern Iran. Environ Earth Sci, 71: pp. 2955-2972.  

CAO, Y., Wei, Z., Jing, W., and Chun, Y. (2011). Spatial temporal Pattern and Differences of Land Use Changes 

in the Three Gorges Reservoir Area of China during. Journal of Mountain Science, 8: pp. 551-563.  

Chatterjee, S., Dipak, B., Ansar, K. h. (2014). Detection of Approximate Potential Trend Turning Points in 

Temperature Time Series (1941-2010) for Asansol Weather Observation Station, West Bengal, India. 

https://link.springer.com/journal/11629


 (11 ، )پیاپی1071 زمستان، چهارم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی رباب رزمی و .../  33

 
Atmospheric and Climate Sciences, 4, 64-69.  

Dashtbozorgi, A., Alijani, B., Jafarpour, Z., and Shakiba, A. (2015). Simulation of temperature limit indices of 

Khuzestan province based on RCP scenarios. Geography and Environmental Hazards, 4 (16), pp. 105-123. 

[In Persian] 

Davoudirad, A., Sadeghi, S. H., and Saaduddin, A. (2015). Monitoring periodic and spatial changes of land use 

in Shazand watershed. Ecohydrology, 2 (4), pp. 405-415. [In Persian] 

Dehdari, S., Armand, N., Faraji, M. and Arman, N. (2018). Revealing land use changes of Karun 3 and 4 dams 

using satellite images, pasture and watershed. Journal of Natural Resources of Iran, 71 (1), pp. 85-96. [In 

Persian] 

Dehghani, M., Saghafian, B., Rivaz, F., Khodadadi, A. (2015). Monthly stream flow forecasting via dynamic 

spatio-temporal models. Stoch Environ Res Risk Assess, 29: pp. 861-874. [In Persian] 

Dengshuai, C., Li, J., Zhou, Z., Liu, Y., Li, T., and Jingya, L. (2018). Simulating and mapping the spatial and 

seasonal effects of future climate and land -use changes on ecosystem services in the Yanh watershed, China. 

Environ Sci Pollut Res, 25: 1115-1131.  

Farrokhzadeh, B., Chobeh, S., Nouri, Hamid and Gudarzi, Massoud (2018). Investigating the effect of climate 

change and land use on the surface runoff of the Baliqlo tea basin in Ardabil. Watershed Engineering and 

Management, 10 (3), pp. 331-318. [In Persian] 

Froese, R.,  Janpeter, S. (2019). The Nexus of Climate Change, Land Use, and Conflicts. Current Climate Change 

Reports, 5: pp. 24–35. 

Hashemifard, A., Kordavani, P., and Asadian, F. (2018). Analysis of the effects of pollutants of human origin on 

the water quality of the Karun River. Regional planning, year 8 (30), pp. 155-164. [In Persian] 

Henderson, S. (1994). Land-Use Change And Climate. Land Degradation & Rehabilitation, Vol 5. pp.107-126. 

Henry, J., Vaux, J. r.,  Deborah, B., Edward, R., Cook, P, Gleick, W., Lau, K. M., Levy, M., Elizabeth, L. et al. 

(2012). Himalayan Glaciers: Climate Change, Water Resources, And Water Security. The National 

Academies Press. [In Persian] 

Homsi, M. S., Yarahmadi, D., Onegh, M., and Shamsipour, A. (2018). Assessment of climate change and land 

use and presentation of a proposed low-carbon program in the Kashan plain watershed. Natural Geographic 

Research, 51 (4), pp. 613-632. [In Persian] 

Jensen, J. (2015). INTRODUCTORY DIGITAL IMAGE PROCESSING A Remote Sensing Perspective. University 

of South Carolina, ISBN.  

Jianwei, L., Zhang, C., Limin, K., and Zhou, Q. (2017). Effects of Climate and Land Use Changes on Water 

Resources in the Taoer River. Advances in Meteorology, Volume 2017, Article ID 1031854, 13 pages. 

Kayet, N., Khanindra, P., Abhisek, C., and Satiprasad, S. (2016). Spatial impact of land use/land cover change on 

surface temperature distribution in Saranda Forest, Jharkhand " Model. Earth Syst. Environ.  

Kendall, M. G. (1975). Rank Correlation Methods. Hafner, New York. 

Lafta, A. A. (2022). Numerical assessment of Karun river influence on salinity intrusion in the Shatt Al‑Arab 

river estuary, northwest of Arabian Gulf. Applied Water Science, 12: 124. 

Lioubimtseva. E., Cole, R., Adams, J. M., Kapusti, G. (2005). Impacts of climate and land-cover changes in arid 

lands of Central Asia. Journal of Arid Environments, 62, pp. 285-308.  

Madelene, O., Chen, D. (2006). Land-use change: Impacts of climate variations and policies among small-scale 

farmers in the Loess Plateau, China. Land Use Policy, 23 (2006): pp. 361-371.  

Marufnejad, A., Ghasemi, S. h. (2016). The trend of temperature changes using the Mann-Kendall method (case 

study: four cities of Chaharmahal and Bakhtiari provinces). environment simulation, No. 37, pp. 149-166. [In 

Persian] 

Meyer, W, B., Turner, B. L. (1996). Land-use/land-cover change: challenges for geographers. Get Journal, 39 

(3), pp. 237-240.  

Mitchell, J. M., Dzerdzeevskii, B., Flohn, H., Hofmeyr, W. L., Lamb, H. H., Rao, K. N., and Wallen, C. C. (1999). 

Climate change. WMO Technical Note No. 79. World Meteorological Organization.  

Mohammad-Ismail, Z. (2010). Monitoring land use changes in Karaj using remote sensing technique. Soil 

Research (Soil and Water Sciences), No. 1, pp. 81-88. [In Persian] 

Noel, G., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., Moore, R. (2016). Google Earth Engine: Planetary-

scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment, 202 (3). 

DOI:10.1016/j.rse.2017.06.031 

Noroozy. G. (1996). Water erosion in Iranian watershed, forest and pasture, vol. 32. [In Persian] 

Nourani, V., Mano, A. (2007). Semi‐distributed flood runoff model at the subcontinental scale for southwestern 

Iran. Hydrological Processes: An International Journal, 21 (23), pp. 3173-3180.  

Pilgrim, .C. M., Mikhailova, E. A.,  Post, C. J.,  and Hains, J. J. (2014). Spatial and temporal analysis of land 

cover changes and water quality in the Lake Issaqueena watershed, South Carolina. Environ Monit Assess, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031


 33 / (11 ، )پیاپی1071زمستان ، چهارم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی   تبیین تأثیر تغییر عناصر اقلیمی ...

 
186: 7617-7630.  

Qu, R., Cui, X., Yan, H., Ma, E., and Zhan, J. (2013). Impacts of Land Cover Change on the Near-Surface 

Temperature in the North China Plain. Advances in Meteorology, Volume 2013.  

Rasouli, A. (2014). principles of applied remote sensing satellite image processing. Tabriz university press. [In 

Persian] 

Rastmanesh, F., Barati-haghighi, T., Zarasvandi, A. (2020). Assessment of the impact of 2019 Karun River flood 

on river sediment in Ahvaz city area, Iran. Environ Monit Assess,192: 659. [In Persian] 

Raupach, T. H., Martius, O., Allen, J. T., Kunz, M., Lasher-Trapp, S., Mohr, S., Rasmussen, K. L., Trapp, R. J., 

Zhang, Q. (2021). The effects of climate change on hailstorms. Nature Reviews Earth & Environment. 

Selajegheh, A., Razavizadeh, S., Khorasani, N., Hamidifar, M., and Selajegheh, S. (2011). Land use changes and 

their effects on river water quality (Karkheh watershed). Environment, 37 (58), pp. 81-86. [In Persian] 

Shelestov, A., Lavreniuk, M., Kussul, N., Novikov, A., Skakun, S. (2017). Exploring Google Earth Engine 

platform for big data processing: Classification of multi-temporal satellite imagery for crop mapping. 

Frontiers in Earth Science, 5 (7): pp. 1-17.  

Tabari, H. (2020). Climate change impact on flood and extreme precipitation increases with water availability, 

Nature, Scientific RepoRtS, 10: 13768. [In Persian] 

Velayati, S., Kadivar, A. A. (2006). Environmental problems of forests and pastures in Iran and the consequences. 

Geography and Regional Development, 7: pp 53-72. [In Persian] 

Wahap, N. A., Shafri-Helmi. Z. M. (2020). Utilization of Google Earth Engine (GEE) for land cover monitoring 

over Klang Valley, Malaysia. Earth and Environmental Science, 540.  

Yousefi, S., Mirzaee, S., Keesstra, S., Surian, N., Pourghasemi, H. R., Zakizadeh, H. R., and Tabibian, S. (2018). 

Effects of an extreme flood on river morphology (case study: Karoon River, Iran). Geomorphology, 304, pp. 

30-39. [In Persian] 

Yousefi, S., Pourghasemi, H. R., Hooke, J., Navratil, O., and Kidová, A. (2016). Changes in morphometric 

meander parameters identified on the Karoon River, Iran, using remote sensing data. Geomorphology, 271: 

pp. 55-64. [In Persian] 

Yulong, Z., Song, C., Zhang, K., Cheng, X., Band, L. E., and Zhang, Q. (2019). Effects of land use/land cover 

and climate changes on terrestrial net primary productivity in the Yangtze River Basin, China, from 2001 to 

2010. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, DOI:10.1002/2014JG002616.  
Zandifar, S., Fijani, E., Naeimi, M., Ebrahimi-Khusfi, Z. (2021). Analysis of Spatiotemporal Variations of 

Groundwater Drought, Case Study: Karun Watershed. water and soil science, 31 (3), pp. 101-118. [In Persian]  

Zhao, M., Xinmin, Z. (2002). A Theoretical Analysis on the Local Climate Change Induced by the Change of 

Landuse. Advances in Atmospheric Sciences, 19 (1).  

Zhao. X., Tan, K., Zhao, S., and Fang, J. (2011). Changing climate affects vegetation growth in the arid region 

of the northwestern China. Journal of Arid Environments, 75.  

ZHU, H., Xiu-bin, L., Shu-jin, H., Ming, Z., (2001). Land use change in Bohai Rim: a spatial-temporal analysis. 

Journal of Geographical Sciences, 11 (3).  

Zhuo, W., Dai, E., Wu, Z., and Lin, M. (2019). Future forest dynamics under climate change, land use change, 

and harvest in subtropical forests in Southern. ChinaLandscape Ecol, 34: pp. 843-863.  

 

 

 

 

 
  به این مقاله:استناد نحوه 

 زیحوضه آبر یهارحوضهیدر ز نیسطح زم هاییکاربر راتییبر تغ یمیعناصر اقل رییتغ تأثیر نییتب(. 1071)سید ابوالفضل  ،مسعودیانحسین و  ،عساکره رباب؛ ،رزمی

  :gscaj.2023.22236.1161 DOI/33.10.22124-13صص.  (،11) 0، لعات جغرافیایی نواحی ساحلیمطا .کارون
 

 

Copyrights: 
Copyright for this article are retained by the author(s), with publication rights granted to 
Geographical studies of Coastal Areas Journal.  This is an open-access article distribted under the 
terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), 
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original 
work is properly cited. 

 

https://hgscaj.guilan.ac.ir/article_6242.html
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

