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چکیده
تاالبها از مهمترین اکوسیستمهای زمین هستند که به دلیل گستردگی فعالیتهایی کهه در ایهن پهنههههای آبهی از جنبههههای
گوناگون رخ میدهد ،همواره مورد توجه انواع گونههای زیستی و انسان بودهاند .طی دهههای اخیر با رشد و توسعۀ فناوری و
افزایش جمعیت ،فشارهای اکولوژیکی زیادی به تاالبها وارد شده است .از اینرو ،پایش تغییهرات تهاالبهها اهمیهت زیهادی
دارد .فن سنجش از دور و استفاده از تصاویر ماهوارهای با توجه به ماهیت وجودی آنها ،امکان تهیۀ نقشهههایی بها دقهت قابهل
قبول طی زمانهای تکراری از یک منطقه را فراهم میآورد و از اینرو ،ابزاری کارآمد برای دستیابی بهه دادهههای ارزشهمند از
زمین است .تاالب یعقوبآباد در مجموعۀ تاالبهای اهللآباد قزوین واقع شده اسهت .در مطالعهۀ حاضهر بهرای بررسهی رونهد
تغییرات سطح آب این تاالب ،از پردازش رقومی تصاویر ماهوارهای استفاده شهد .بنهابراین ،بهه ایهن منظهور تصهاویر سهنجندۀ
 +ETMو  OLIمربوط به سالهای  2777و  2710از پایگاه  USGSاخذ شده و با روش طبقهبندی تصویر ( )MLپردازش شهد.
دقت پردازش تصاویر هر دو دوره بر مبنای ضریب کاپا بیش از  07درصد بود .نتایج مقایسۀ حهدود پیکهرۀ آبهی تهاالب در دو
دوره ،نشاندهندۀ افزایش درخور توجه سطح آب در فصل سرد در تاالب است که ارتبهاط معنهادار بها میهزان بهارش بهاران در
منطقه دارد .با توجه به عدم برداشت اطالعات زمینی مربوط به وضعیت تاالب در دورۀ اول مطالعه به صهورت میهدانی ،روش
بهکارگرفتهشده در تحقیق حاضر توانست پایش تغییرات تاالب را با دقت نسبتاً مناسبی نشان دهد.
کلیدواژگان :تاالب اهللآباد ،تاالب یعقوبآباد ،تصاویر چندزمانه ،طبقهبندی نظارتشده.
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مقدمه
تاالبها مهمترین بانک ژن گیاهی و جانوری كرۀ زمین بعد
از جنگلهای بارانی به شمار م یآین د [ ]1و از مه مت رین
اكوسیستمهای آبی هستند كه ك اركر زی ا ی ر تع دیل
كمیت و كیفیت آب ،فراهم كر ن موقعیتهای اقتص ا ی و
گر شگری ،تأمین آب شرب و معاش جوامع محل ی ارن د
[ .]2با اینحال ر معرض طیف وسیعی از عوامل اس تر زا
مانند انحراف آب رو خانهها ،آلو ه شدن روانآبه ا ،غن ی
شدن و پر شدن قناتها و تکهتک ه ش دن ب ر اث ر اح دا
جا هها قرار ارند كه موجو یت این اكوسیستمهای غنی را
تهدید میكنند [ .]3ر جهان بیشترین اكوسیستمهای ر
معرض خطر ،تاالبها هستند كه الیل آن پیچیده است و
فقط به استفا ه از زمین و آب تاالب مربوط نمیشو  ،بلکه
مدیریت حوضهه ای باال س ت و فش ارهای خ ارجی ن ی ر
تغییرات آبوهوایی و رش د جمعی ت نی ب ر ای ن مس ئله
تأثیرگذارند [.]4
برنامهری ی برای حفاظت از ت االبه ا نی از ب ه پ ای
تغییرات این اكوسیستمهای آبی ار  .پیشرفتهای اخیر ر
فنون طراحی سنسورها و تج یهوتحلی ل ا هه ا ،برخ ی از
سیس تمه ای س نج از ور را ب رای پ ای تغیی رات
اكوسیستمهای طبیعی مانند تاالبها گسترش ا هاند [.]5
رك روند تغییر و شناخت سیر تحوالت اكوسیستمه ا ب ه
طور عام و تاالبها به طور خ ا  ،م یتوان د ت ا ح دی ر
پی بینی از وض عیت آین دۀ آنه ا ر ص ورت ا ام رون د
كنونی ،راهگشا باشد .استفا ه از فن ون ورس نجی ،یک ی از
اب ارهای مهم و قیق انجام این پای هاست [.]6
مدیریت بهین منابع طبیعی نیازمند اطالعات بههنگ ام
و صحیح است .به این من ور ،نقش پوش اراضی ،ك ه ب ه
وضعیت فعلی اراضی و یا آنچه ر حال حاضر سطح زم ین
را میپوشاند اشاره ار  ،یکی از من ابع مه م اطالع اتی ر
مدیریت منابع طبیعی محسوب میشو [.]7
ام روزه ا ۀ س نج از ور ب ا وی گ یه ایی مانن د
تصویربر اری مکرر ر فواصل زمانی كم ،وسیع بو ن سطح
پوش زمینی بر اشتش ده توس ط س نجندهه ا ،تفکی ک
طیفی و فضایی مناسب ا هها ،اف ای روزاف ون تفکیک و
تشخیص پدیدهه ا و ب هروز ب و ن و قاب ل س تر ب و ن
ا هها ،اب اری مناس ب را ب رای بررس ی تغیی رات ك اربری
زمین فراهم میسازند [.]8
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از جمله كاربر های ا ه و تصاویر ماهوارهای اس تخرا
اطالعات مربوط به تغییرات پوش گیاهی و كاربری اراضی
است كه با توجه به وی گیهای طیف ی پدی دهه ای زم ین،
م یت وان بان دهای مناس ب را ب رای مطالع ه و شناس ایی
پدیدههای سطح زمین انتخاب ك ر و ر مح یط  GISب ه
مدیریت آنها پر اخت [ .]9ك اربری زم ین یک ی از عوام ل
مهمی است كه انسان از طریق آن محیط زیس ت را تح ت
تأثیر قرار می هد [.]11
تغییرات كم ی و كیف ی ناش ی از فراین دهای ن امطلوب
انسانی و طبیعی ر ههه ای اخی ر ،آث ار منف ی زی ا ی ب ر
ساختار و ك اركر ای ن مجموع ب اارزش گذاش ته و نق
ت االبه ا را از ت بی ت ری گر ه ا و پ االی محیط ی ،ب ه
خاستگاه و كانون گر وغبار منطقهای تغییر ا ه است [.]11
ك اه بارن دگی و وق وا خشکس الی ط ی ورهه ای
طوالنیمدت سبب اف ای مص رف آبه ای زیرزمین ی و ر
نهایت ،كاه آبهای زیرزمین ی م یش و [ .]12اس تفا ه از
منابع زیرزمینی ر كشور روزبهروز ر حال اف ای است .اف ت
س فرۀ آب زیرزمین ی مش کالت زی ا ی را ب ه هم راه خواه د
اشت .افت سطح آب سفره میتواند بر می ان آب ورو ی ب ه
تخلیهگاههای نهایی ت أثیرگ ذار باش د .ای ن موض وا ر م ور
تاالبها اهمیت بیشتری مییابد؛ چ را ك ه می ان آب موج و
اغلب كمتر از ریاچهها و ریاهاست .با خش ک ش دن ت االب،
آنچه بر جا میماند ،شورهزاری خواهد بو ك ه تجم ع چن دین
سال نمک را ر خو انباشته است كه ب ا وج و آب ر آنه ا،
با نمیتواند نمکها را جابهجا كند .كاه می ان آب ورو ی
به تاالب و كاه فشار آب باال ست آن بر اثر اف ت س طح آب
سفره ،میتواند سبب از بین رفتن س رری زیرزمین ی طبیع ی
شت شو و بیالن آب و نمک موجو را بر هم ب ن د؛ ای ن ب ه
عقیدۀ بسیاری از متخصصان ،همان اتفاقی است كه ر منطق
شورهزار ق وین افتا ه است [.]13
ر پ وه حاضر با استفا ه از پر ازش تصاویر ماهوارۀ
لندست و روش طبق هبن دی ن ارتش ده ،نقش ك اربری
اراضی تاالب یعقوبآبا ر شهرستان آبی ک ق وین تهی ه
شد تا تغییرات سطح آب این تاالب ارزیابی شو .
پیشینۀ تحقیق
طی سالیان اخیر ،تحقیق ات متن وعی ر زمین ت االبه ا
بهوی ه با استفا ه از س نج از ور ص ورت پذیرفت ه اس ت.
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منوری و بالی ( )1389ب ا اس تفا ه از تکنی ک س نج از
ور ،روند تغییرات سطح آب تاالب مهارلو را مطالعه كر ند
[ .]8علیبخشی و همکاران ( )1394نقش ك اربری اراض ی
تاالب میقان را با و روش فازی و طبقهبندی ن ارتش ده
ر سال  2113بررسی كر ند [ .]14خسرویان و همک اران
( )1396تغییرات سطح آب ریاچ پریشان را با استفا ه از
شاخصهای سنج از ور بررسی كر ند [.]15
شتی و همکاران ( )1399برای تحلیل ساختار فضایی
سیمای سرزمین ر ارزیابی آثار مح یط زیس تی ر ت االب
میانکاله ،تصاویر س نجندهه ای  ETM+و  OLIرا پ ر ازش
كر ه و نقش كاربری اراضی منطقه را تهیه كر ند [.]16
 Shenو همکاران با استفا ه از شاخصهای س نج از
ور و روشهای تصمیمگیری چن دمعی اره تخری ب ت االب
 Zoige Plateauر چین را بررسی كر ن د [Ekumah .]17
و همکاران ( )2121سالمت اكوسیستم تاالبهای س احلی
غنا را با استفا ه از شاخصه ای س نج از ور و تحلی ل
سلسلهمراتبی ( )AHPبررسی كر ند [.]18
مطالعات یا شده قابلیت زیا و متن وا س نج از ور
ر استخرا نقشهه ای ك اربری اراض ی و پهن هه ای آب ی
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بهوی ه تاالبها را از تصاویر ماهوارهای نشان می هد كه ر
سراسر گیتی مور توجه محققان قرار گرفته است.
محدودۀ مطالعهشده
ت االب اهللآب ا (یعق وبآب ا ) مه مت رین حوض آبگی ر و
ب رگترین آبخوان استان ق وین محسوب میشو  .وس عت
تاالب یا شده  2511هکتار است كه ر  35 58 49ع رض
ش مالی و  51 12 11ط ول ش رقی ق رار ار و س یمای
عمومی تاالب شتی است و رو خان فصلی ار و پوش
گیاهی اطراف رو  ،گون گ است .منب ع ت أمینكنن دۀ آب
تاالب ،رو خان ابه ررو چ اك (زی اران) و عم ق متوس ط
برحس ب مت ر 1/2 ،اس ت .ك اربری ت االب ،كش اورزی و
زیستگاه پرندگان كن ار آب ی ب و ه و ارزش ت االب ج ذب
(پرن دگان مه اجر) ،چش مان داز ،ت أمین آب
حیات وح
كشاورزی ،تأمین آب زیرزمینی و تعدیل آبوهوای منطق ه
است.
تاالب یعقوبآبا یکی از ت االبه ای مجموع اهللآب ا
است كه ر بخ شرقی این مجموعه و همم رز ب ا اس تان
البرز ق رار ار  .وس عت آن ح دو  4215/9هکت ار اس ت.
همچنین ،تاالبی فصلی بو ه كه حی ات آب ی آن متک ی ب ه
ن والت جوی است (شکل .)1

شکل  .0موقعیت تاالب یعقوبآباد
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عملیات صحرایي

برای شناخت بهتر از منطق مطالعهشده و به من ور تهی
نقش كاربری اراضی و ثبت نق اط نمون ه ط ی چن د نوب ت
پیمای میدانی ر محدو ۀ تاالب یعقوبآب ا از مجموع
ت االبی اهللآب ا ص ورت پ ذیرفت و ب ا اس تفا ه از سیس تم
موقعی تی اب جه انی  GPSنق اطی از ع وارض و پوش
گیاهی آنجا برای كمک به مفسر ر طبقهبندی ن ارتشدۀ

تصاویر ماهوارهای ثبت شد.
عوارض موجو ر محدو ۀ مطالعهشده شامل و بخ
ك وچکی از مح دو ۀ
انس انی و طبیع ی م یش و  .بخ
مطالعهشده شامل عوارض انسانی كش اورزی اس ت و ب اقی
عرصه را عوارض طبیعی ر بر م یگی ر  .ع وارض طبیع ی
مشاهدهشده پوش گی اهی ،زم ینه ای ب اتالقی ،آب ر
فصلهایی كه ن والت جوی ار و شورهزار است (شکل .)2

شکل  .2تاالب یعقوبآباد

روش مطالعهشده
ر تحقیق پی رو ت الش ش ده اس ت ب ا اس تفا ه از ف ن
سنج از ور و پر ازش تصاویر ماهوارهای ،نقش ك اربری
اراضی توسط روش طبق هبن دی ن ارتش ده ر مح دو ۀ
یعقوبآبا تهیه شو تا پس از تعیین نوا كاربریها ،می ان
تغییرات پهن آبی طی سالهای مطالعهشده ر این ت االب
مور بررسی و ارزیابی قرار گیر  .ا ههای استفا هش ده ر
این پ وه تص اویر م اهوارۀ لندس ت  7و لندس ت  8ر
سالهای  2111و  2117هستند .به این من ور ،با استفا ه
از پر ازش تصاویر ماهوارهای ،بهرهگی ری از من ابع موج و
كتابخانهای ،مشاهدات میدانی و ثبت نق اط كنترل ی ،GPS
نقشههای تهیهشده راستیآزمایی شد.
طبقهبندی تصاویر ماهوارهای همواره یکی از موضوعات
مهم ر سنج از ور بو ه و اطالعات به ستآم ده از آن
به صورت گستر های كاربر اشته است [ .]19طبقهبندی
ح داك ر احتم ال ()Maximum Likelihood Classifier
یکی از تکنیکهای طبقهبندی مبتنی بر پیکسل است ك ه
به طور گستر های ب رای اس تخرا اطالع ات موض وعی از
تصاویر ماهوارهای اس تفا ه م یش و [ .]21ای ن روش ب ه
لیل ماهیت پارامتریکی ،بهش دت ب ه ن وا توزی ع آم اری

ا ههای استفا هشده وابسته است و نمونههای آموزشی ب ر
قت آن بسیار تأثیر میگذار [.]21
این روش طبقهبندی بر اس ا واری انس و كوواری انس
انجام میشو  .ر روش یا شده فرض بر این است كه هم
من اطق آموزش ی پ راكن نرم ال ارن د .ر حقیق ت،
نمونههای كال های آموزشی باید معرف آن كال باشند،
بنابراین تا حد امک ان بای د از تع دا نمون هه ای بیش تری
استفا ه شو تا تغییرات زیا ی از وی گیهای طیفی ر این
گسترۀ پیوسته قرار گیر  .ر طبقهبندی ح داك ر احتم ال
پیکسل مور ن ر ب ه كالس ی نس بت ا ه م یش و ك ه
بیشترین احتمال تعلق پیکسل ب ه آن ك ال وج و ار .
بنابراین ،ش رط توزی ع نرم ال ر روش ح داك ر احتم ال،
اهمیت زیا ی ار [.]22
یافتهها
برای اس تخرا نقش ك اربری اراض ی ت االب یعق وبآب ا ر
سالهای  2111و  2117ب ا اس تفا ه از تص اویر م اهوارهای از
روش طبقهبن دی ن ارت  Maximum Likelihoodاس تفا ه
شد .پس از كالسهبندی ،عارض آب از نقش هه ای تهی هش ده
استخرا شد .ر ا امه ،تغییرات سطح آب این تاالب محاس به
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شد .ب رای ب اال ب ر ن س طح ق ت ر معرف ی پیکس له ای
آموزشی ،محدو ۀ تاالب یعقوبآبا مور پیمای میدانی ق رار
گرفت و عوارض مختلف آن توسط  GPSثبت شد.
به لیل فصلی بو ن این تاالب ،نقش ك اربری اراض ی
آن با استفا ه از طبقهبندی ن ارتشده ر سالهای 2111
و  2117ر فصل سر سال طی ماههای اسفند و ف رور ین
بررسی شد.
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كاربری اراضی تاالب یعقوب آبا ر فصل پرب اران ،ب ا
اس تفا ه از روش طبق ه بن دی ن ارت Maximum
 Likelihoodر سال  2111ر  5كال برای ورۀ اول و
ر سال  2117ر  7كال برای ورۀ وم مطالعه ،تهی ه
شد (ش کله ای  3و  .)4ر ا ام ه ،ب ا اس تفا ه از نق اط
كنترلی زمینی ،نقشههای تهیهشده راستیآزم ایی ش دند
(جدول .)1

شکل  .9نقشۀ کاربری اراضي تاالب یعقوبآباد در سال  ،2111فصل سرد

شکل  .0نقشۀ کاربری اراضي تاالب یعقوبآباد در سال  ،2102فصل سرد
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جدول  .0ضریب کاپا و دقت کلي کاربری اراضي تاالب یعقوبآباد
در سالهای  2111و 2102
کاپا

دقت کلي

سال

1/72
1/71

82/75
82/75

2111
2117

پس از طبقهبندی ن ارتشده و تهی نقش كاربری اراضی
تاالب یعقوبآبا با استخرا كال آب از نقش كاربری اراضی
(شکلهای  5و  )6مساحت پیک رۀ آب ی ر فص ل س ر ب ین

ساله ای  2111و  2117مقایس ه ش د (ج دول  .)3ای ن ر

حالی است كه تاالب مطالعهشده به غیر از چند م اه ر فص ل
پرباران ،خشک و بدون آب اس ت و ای ن یک ی از الی ل مه م
نگرانی بابت تبدیل این منطقه به كانون گر و غبار است.
به این ترتیب ،نتایج به ستآمده بیانگر مساحت س طح
آب ر تاریخ ( 2113 2111ماه م ار براب ر ب ا اس فند و
فرور ین) برابر  229/69هکتار بو ه است (شکل .)5
و مس احت س طح آب ر ت اریخ ( 2117 2113م اه
مار برابر با اسفند و فرور ین) این ت االب براب ر 298/59
هکتار بو ه است (شکل .)6

شکل  .3نقشۀ پیکرۀ آبي تاالب یعقوبآباد در سال 2111

شکل  .3نقشۀ پیکرۀ تاالب یعقوبآباد در سال 2102

مافي و همکاران :بررسي روند تغییرات سطح آب تاالب یعقوبآباد با استفاده از تصاویر چندزمانه

با توجه به جدول  ،2میتوان مساحت تغییرات س طح آب
تاالب یعقوبآبا را ر سالهای مطالعهشده و ر فصل پرب اران
مشاهده كر كه با  +68/9هکتار حالت اف ایشی اشته است.
با توجه به آم ار بارن دگی شهرس تان آبی ک م یت وان
اینگونه نتیجه گرفت كه با اف ای ن والت ج وی ،پیک رۀ
آبی تاالب یعقوبآبا احیا شده است [ .]23اما متأس فانه از
آنجا كه این تاالب فصلی است ،فقط ر فص ول كوت اهی از
سال آب ار و از عمق كمی برخور ار است .از اینرو ،باید
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با برنامههای مدیریتی ر پی احیای این تاالب بو (ج دول
 3و شکل .)7
جدول  .2جدول مقایسۀ تغییرات مساحت آب در تاالب
یعقوبآباد طي سالهای  2111و 2102
مساحت(هکتار)

سال

229/69
298/59
68/9

2111
2117
تفاضل مساحتها (هکتار)

جدول  .9جدول آمار دهسالۀ بارندگي آبیک
آمار بارندگي آبیک
سال
1388
1389
1391
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
میانگین

فرور ین

ار یبهشت

خر ا

تیر

مر ا

شهریور

63/2
38/6
31/1
17/7
44/8
35/1
122/4
72/5
19/6
49/9

77/7
64/6
7/6
53/3
31/1
11/8
38/2
61/1
61/1
45/1

1/1
2/6
2/1
6/2
17/6
11/2
1/2
1/1
16/8
6/2

1/1
9/2
11/1
1/5
6/3
18/8
1/1
1/1
1/1
5/1

1/1
3/7
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

1/1
34/2
1/6
2/6
1/1
1/6
1/1
1/1

مهر
1/3
1/1
1/2
1/8
1/1
41/4
13/1
1/1
11/7

آبان
55/2
17/9
111/8
32/4
85/4
22/7
111/1
12/2
1/7

آذر
25/8
3/2
2/8
18/8
71/6
31/6
23/5
8/1
4/1

ی
17/4
34/2
17/8
11/8
4/6
11/4
22/3
55/5
9/6

بهمن
47/7
23/2
25/4
42/8
11/9
24/8
35/2
89/6
54/8

اسفند
18/6
47/6
5/1
47/9
31/3
29/1
37/7
36/9
25/7

مجموا
166/1
267/1
314/9
215/7
283/1
212/9
319/3
363/1
241/1

1/5

4/8

7/6

48/7

21/8

21/4

39/5

31/1

279/3

شکل  .2نمودار آمار دهسالۀ بارندگي آبیک
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بحث و نتیجهگیری
نتایج به ستآمده نشان هندۀ آن است كه استفا ه از تص اویر
ماهوارهای و سنج از ور ر تهیه و تولید نقشههای ك اربری
اراض ی ر س ری زم انی ،محقق ان و م دیران را ر م دیریت
اكوسیستمهای مهمی همچون تاالبها یاری میكن د .ب رآور
سطح آب تاالب یعقوبآبا كه ر تحقیق حاضر ب ا اس تفا ه از
روش طبقهبندی ن ارتش ده ص ورت پ ذیرفت ،نش ان ا ر
ب ازۀ زم انی مطالع هش ده س طح آب ای ن ت االب تغیی رات
محسوسی به صورت اف ایشی اشته اس ت .ای ن تغیی ر ش کل
بیشتر ر مناطق شمالی این محدو ه و ر مجاورت زمینه ای
زراعی خو نمایی میكن د .نقش هه ای تولی دش ده از تص اویر
ماهوارهای بیانگر این نکته هستند كه یکی از م وار تأثیرگ ذار
بر ای ن تغیی رات پیک رۀ آب ی ،می ان ب ارش اس ت ،چ را ك ه
بیشترین تغییر س طح آب ر س ال  2117هم راه ب ا اف ای
می ان بارش باران رخ ا ه است .رو ی ( )1397بارندگیهای
سالهای  1394و  1395را لیل احیای وبارۀ تاالب ص الحیه
كه ر مجاورت تاالب اهللآبا واقع ش ده ،م ی ان د .مش اهدات
وی بیانگر بازگشت بی از  111گونه از پرندگان آب ی و كن ار
آب ی به محدو ۀ تاالب ص الحیه ب و ه؛ رخ دا ی ك ه پ س از
حدو  36سال اتفاق افتا ه است [.]24
با توجه به این نتایج و به لیل اهمیت تاالبه ا ب هوی ه
ر منطق مطالعهشده ،از ن ر پیشگیری از توسع زمینه ای
بایر و شورهزارها كه منجر به پراكن ری گر ه ا م یش و و
محیط زیست جانوری كه ر فصل مه اجرت و ه مزم ان ب ا
ورۀ پرآبی تاالب ،ر آنجا ساكن میش وند ،ل وم مطالع ه و
پای این مناطق بی از پی اهمیت پیدا میكند .آنچ ه از
این بررسی برمیآی د ،اس تفا ه از س نج از ور و  GISر
بررسی می ان تغییرات محیطی بهوی ه سطح آب ر تاالبه ا
بسیار كارآمد است و میتواند ب ه م دیران مح یط زیس ت و
منابع طبیعی ر حفاظت از این عرصهها كمک كند.
از یگر نتایج مهمی كه ر پیمای های میدانی به س ت
آمد ،اینطور برمیآید كه ه ر چن د ر بخ ه ایی از ت االب
یعقوبآبا بوتهكاری انجام شده است ،اما هنوز این اكوسیس تم
ر وضعیت شکنندگی قرار ار و نیازمند مدیریت ب رای احی ا
است .از آنجا كه زمینهای زراعی مجاور این تاالب از آب ای ن
پهن آبی و رو هایی كه آن را تغذیه میكنند ،به ره م یبرن د،
رعایت و تعی ین حقاب ه ب رای ت االب یعق وبآب ا از رو ه ای
منتهی به آن برای ا ام حیات این ت االب ض روری اس ت .ر
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غیر این ص ورت ،تجرب ناخوش ایندی ر انت ار ای ن ت االب
خواهد بو كه تغییرات كاربری زمین ر اطراف تاالب چغاخور
نمون بارزی از آن است .اف ای زمینهای زیر كشت و به تب ع
آن ،بهرهبر اری از آبهای زیرزمین ی منطق ه ،یک ی از الی ل
مهم كاه سطح آب این تاالب است [ .]25به ای ن من ور و
برای حفاظت از این اكوسیستم ،تقویت پوش گیاه ان ب ومی
ر منطق مطالع هش ده م یتوان د ر ت بی ت خ اك و حف
رطوبت آن راهگشا باشد .جلوگیری از ورو ام ب ه منطق ه ب ا
آموزش جامع محلی و راهکاره ای ج ایگ ین ،ب ه حفاظ ت از
پوش گی اهی موج و كم ک ش ایان ت وجهی ر م دیریت
اكولوژیک این مجموعه تاالبی میكند.
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