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 چکیده

گیری از تخریبب و  به منظور پیش ی مؤثرراهکارها  ها یکی از از جمله تاالبها  اکوسیستم محیطی زیستتعیین و تأمین نیاز آب 

در جنبوب  (ببرازان   کبانی  المللبی  ببین تعیین نیاز آببی تباالب   مطالعۀ حاضر  اطمینان از تداوم خدمات اکوسیستمی آنهاست. در

هبای   ببا اسبتداده از داده   ،ظبور ایبن من نظر قبرار گرفبت. ببه     با اتخاذ یک رویکرد ترکیبی هیدرواکولوژیکی مد )ارومیهدریاچۀ 

رشبد  هبای   و دوره یابرقتحلیل فراوانی سطوح غ ،سپس .شدتحلیل  سطوح آب و پوشش گیاهیلندمدت ب تغییراتای  ماهواره

از تابستان شده  انجام مبنای مطالعات میدانی بر ،در ادامهتعرق از سطح انجام شد. ب  تبخیر مقادیرپوشش گیاهی تاالب و برآورد 

و شبده  تعیبین   هبای آنهبا   یبابی زیسبتگاه   پرندگان تاالب و مکبان  های گیاهی و هیدروگرافی تاالب، گونه ،1395پاییز تا  1394

های شباخص گیاهبان و پرنبدگان     های گونه مکانی زیستگاه   های شاخص مشخص شدند. بر مبنای عمق مطلوب و الگوی گونه

از سری زمانی با استداده  ،در نهایتتعیین شد.  تاالبو احجام مطلوب غرقابی سطوح  ،گذران در معرض خطر و تهدید زمستان

تباالب   برای تأمین نیاز آبیمنابع سطحی  ازدی تاالب وسازی معکوس بیالن آب، رژیم جریان ور احجام تاریخی تاالب و مدل

 5/16زان معبادل  اببر  نیاز تاالب کانی دمور محیطی زیستدر شرایط نرمال جریان  دهد مینشان  مطالعۀ حاضر نتایج برآورد شد.

توانبد در   مبی مطالعۀ حاضر  نتایج. است بهاراواخر پاییز و ترتیب در اواسط  بهجریان پیک شامل دو  میلیون مترمکعب در سال،

 د. شواستداده  تاالب و نیز مدیریت کیدیت آب تاالب ۀکنند تغذیه سطحی و زیرزمینیمنابع آب  ریزی برنامه

 محیطی. ، نیاز آب زیستی شاخصاه گونهپوشش گیاهی، رویکرد ترکیبی، گذران،  پرندگان زمستان : واژگانکلید
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 مقدمه

 1فقر   زمرن   کرۀۀ  های  به عنوان یکی از زیستگاه ها تاالب

 20اما زیستگاه حرددد   ،اند دهدرصد از سطح زمن  را پوشان

 ها تاالب. [1] ها در سۀاسۀ جهان هستند گونهتمام درصد از 

شرام  تنیرنم منکرۀدام،نم،     خدمات اکوسنستمی متنوعی

هنرردردژو ی د تنرروس زیسررتی، کنتررۀل  چۀخرر حفاظررا از 

سررن ب د کرراهی  سررنر م رراعۀات عونیرری د توژنررد    

کننرد کره    را فۀاهم مری  محصوالت  بزی با ارزش امتصادی

د  2] ها د حنوانات بسنار ضرۀدری اسرا   بۀای حنات انسان

درصرد ارزش کر     23. بۀ درد شده اسرا کره برنی از    [3

مۀبرروب برره  جهرران  خرردمات اکوسنسررتمی در سۀاسررۀ  

مطاژیرر  . [4] اد ترراالبی اسررای  دریاچررههررای  وسنسررتماک

در سرطح جهران    اژم،،ری  برن  تاالب  2303شده ردی  انجام

 ثرار  تحرا  هرا   بنی از ننمری از ایر  سرایا    دهد نشان می

م ۀب ناشی از تغننۀ در سنستم عونیری مرۀار دارنرد د در    

بنشرتۀی    هرا  شرونده از رددخانره   تغذیههای  تاالب ،ای  بن 

 . [5] اند را از تنینم ر یم جۀیان درددی داشته پذیۀیتأثنۀ

هررای  تررأمن  جۀیرران  هررا نشرران داده اسررا  بۀرسرری

هرای دابسرته بره عرور      تراالب  هرا د  رددخانه محنطی زیسا

چشمگنۀی منجۀ به افزایی خردمات تنینمری نتنیرنم د    

  ب(، خدمات حمایتی نتوژند مرواد تصفن  جذب رسوبات د 

خردمات توژنردی نتوژنرد    هرا( د    ژی د حفاظا از زیسرتگاه 

د  6] شود می ها تاالب.( د تنوس زیستی در .ماهنان، ننزارها،.

م  ب یر ر  :عورارت اسرا از   محنطری  زیساان  ب یجۀ .[7

بره   یسراح،   نر ناحا یر یک رددخانه، تاالب  یشده بۀا فۀاهم

که  ید منافع  نها، در موامی ها سنستممنیور حفاظا از اکو

گان در حوضره  کننرد  فۀمصر شدیدی بۀای  ب برن   رمابا 

. [8] دانرر شرردهم نتنیرر هررا رددخانرره  جۀیرراندجررود دارد د 

هرا د   پایرداری زیسرتگاه  ترأمن    هایی کره برا هردف    جۀیان

شرود در   فۀایندهای اکوسنستم تینن  د ت صنص داده مری 

ننراز  ب  » د 1«محنطری  زیسرا ی ها جۀیان»ادبنات فنی به 

ط ح هرا اصر   در مورد تاالب میۀدف اسا. 2«محنطی  زیسا

  .[9] ج اسایرا بنشتۀ محنطی از  ب زیسانن

محنطری، برا توجره بره      زیسابه منیور تینن  نناز  ب 

گام زمانی ارزیرابی   ،ی موجودها داده ،مقناس مکانی مطاژیه

 اسرتفاده  م ت،فری  یهرا  ردشی فنری د مراژی،   ها ظۀفناد 

                                                           
1  . Environmental Flows 
2  . Environmental Water Requirements 

شرده عنر     گۀفتره  کار بهی ها ردش ،بۀ ای  اساس .ندشو می

در سرطح  مابر  اسرتفاده    نسرۀیع   یهرا  ردشای از  گستۀده

 یهرا  ردشترا   (کر ن منرابع  ب   ریرزی  بۀنامره خا یرا  شنا

ی هرا  ونره برا گ یا تاالب ی یک رددخانه تمۀکز رد ابن تۀ دمنق

ردیکۀدهرای   .[10] گنرۀد  خصوص( را در برۀ مری   هشاخص ب

 سره ردیکرۀد  هرا بره    محنطری تراالب   زیسرا  ب  ننراز تینن  

 شرود  میم نتقسجامع ۀکنوی یا تد  یکیاکوژو  ،هندردژو یکی

، فۀض بۀ ای  اسرا کره   کۀدهای هندردژو یکییرددر  .[9]

اند  سازگار شده عونییر یم  اب 3ید جانور یاهنگ یها گونه

ننرز  اکوسنستم جۀیان، ی عونیاحنای ر یم با  ،رد  یااز د د 

تمۀکز بۀ بۀ درد ر یرم جۀیران   کۀد یردای  در  شود. احنا می

د سرازی(   د یرا مردل   هرا  دادهسرتفاده از  نبرا ا  تاالبعونیی 

 ب  رفاکره مصر   ی. در مروامی [11اسا ]احنای  ن  ،سپس

د محردددیا منرابع دجرود     زیاد اسرا  بۀیز های  در حوضه

های  بۀیز   حوضهدسا  پاین های دامع در  تاالبمانند دارد ن

مور  از توسریه   عونیری  بره شرۀای    کام  ، بۀگشا بزرگ(

کۀدهرررای یوارد در ردننسرررا. در ایررر  مررر پرررذیۀ امکررران

ردی  4تا به جای احنای کامر   شود میت ش هندردژو یکی 

کرۀد  یرد. [11] دکار شوتا حد ممک   5بهوود شۀای  تاالب

شرام    هرا،  تراالب  محنطی زیساتینن  نناز  ب  اکوژو یکی

د جرانوری   یاهنر گ یهرا  تینن  ر یم  بی مرورد ننراز گونره   

 بره  ها ی  ردشا. [9اسا ]ر یم ارجح د حفظ  ن  موجود یا

ی هدف نسروا بره تغننرۀات ر یرم     ها گونهشناسایی پاسخ 

. [12] هسرتند که اغ،ر غنۀخطری   ندنناز دارجۀیان تاالب 

از نر نتینرن    یبرۀا  یک چارچوب مفهومیکۀد جامع یدر رد

ای کره   به گونره  ،شود می تیۀی  ها محنطی تاالب  ب زیسا

 یزمنرد اننتا حد امکان ، یکیدردژو نه یها ع ده بۀ دیژگی

 یشرنهاد نپجۀیران  م یز در ر نن ی هدفها گونه یکیاکوژو 

 هررای اکوژررو یکی دکۀدیرد در یاساسر  فررۀض. شررودژحرا   

اجرزای اساسری ر یرم عونیری      حفظبا که   اسا یا جامع

 حفرظ  تنوس اکوژرو یکی ، ر یم جۀیان تغننۀ یافتهدر  جۀیان

کنتررۀل اغ،ررر جررامع  یدر ردیکۀدهررا .[13] خواهررد شررد

 ی، عۀاحرریاجتمرراع -یامتصرراد  ثررار یابیررا  ب، ارزنررفنک

 یهرا  ردش ،گنرۀد. در کر    ز مد نیۀ مۀار مینی نیپا  بۀنام

 ،بنشررتۀ برره ع،ررا سررهوژا  یکید اکوژررو  یکیدردژو نرره

                                                           
3  . Biota 
4  . Restoration 
5  . Rehabilitation  



 111  ... های محدود داده ها در مناطق با محیطی تاالب در برآورد نیاز آب زیست ای ی ماهوارهها دادهکاربرد : سیما و همکاران

امرررا در مقابررر    ،هسرررتندپۀکررراربۀدتۀ از ردش جرررامع  

 .های جامع بنی از دد ردش دیگۀ اسا اعتمادپذیۀی ردش

ر تینن  نناز  ب استفاده از ردیکۀدهای هندردژو یکی د

پایی سرطح تراالب د   ها با استفاده از  تاالب محنطی زیسا

های درددی در مطاژیات  سازی هندردژو یکی جۀیان مدلیا 

شده  انجاممطاژیات . [16ر 14] م ت،فی صورت گۀفته اسا

هرا   با ردیکرۀد اکوژرو یکی ننرز در انرواس م ت،فری از تراالب      

بررا ردیکررۀد از جم،رره مطاژیررات [. 1] صررورت گۀفترره اسررا

بره منیرور ارزیرابی    اسا کره در  ن  ای  مطاژیهاکوژو یکی، 

بررۀای  محنطرری زیسرراسررناریوهای ت صررنص جۀیرران   

دری  مینررار بهررۀه از  هررا در چررن   ای از ترراالب مجموعرره

هررا نشرران  بۀرسرری. [17] اسررا اسررتفاده شرردهبنوژررو یکی 

تینررن  ننرراز  ب اسررتفاده از ردیکررۀد جررامع در  دهررد مرری

 ژیات محدددی صورت گۀفتره اسرا  مطادر  محنطی زیسا

هرا د   ردشتوسری   اخنرۀ برۀ ژرزدم    های  پژدهی .[18د  9]

کره   محنطری  زیسرا مفهومی تینن  جۀیران  های  چارچوب

ای از خرردمات اکوسنسررتمی را در نیررۀ  گسررتۀدهمحرردددۀ 

 ،بررۀ ردابرر  هنرردرداکوژو یک  بگنۀنررد د فۀاتررۀ از تمۀکررز 

 راهرا    های اجتماعی، تفۀیحی د فۀهنگری اکوسنسرتم   ارزش

ننز در تیام  با جوامع مح،ی ساک  در اعۀاف  نها در نیرۀ  

 [.20د  19] کنند تأکند می ،بگنۀند

اکوژو یکی یکری از  ب،ندمدت  یها دادهفقدان د یا کموود 

هرای اکوژرو یکی د    گنۀی ردش کار بهاص،ی در های  محدددیا

 سرا. ا هرا  تراالب  محنطری  زیسرا جامع در تینرن  ننراز  ب   

تواند کمک شایان تروجهی   میای  ماهوارههای  ادهاستفاده از د

ها  تاالب محنطی زیسابه بهوود بۀ دردهای مطاژیات نناز  ب 

ایرر    از جم،رر[. 21] بکنرردشررده  اسررتفاده  د ارتقررای ردش

ای  هررای مرراهواره اسررتفاده از دادهترروان برره  مرریمطاژیررات 

AANN-NRHAA به منیور تح،ن  سازی مفهومی  د مدل

ۀای ک تاالب دشرا سرن بی در اسرتۀاژنا بر    شۀای  غۀمابی ی

 .[7] دکۀاشاره نناز  بی تاالب  مطاژیات تینن 

توجره بره    دجرود  برا گذشرته    ده دد در ایۀان ننز عی

ها د راهنماهای مۀتو  برا تینرن  ننراز     تددی  دستوراژیم 

هرای   بره ع،را محردددیا داده    ها تاالبمحنطی   ب زیسا

  هنردرداکوژو یک،  ردابر   هرا برۀای توسری    ب،ندمدت تاالب

  از جم،. اساهای هندردژو یکی متدادل  یکۀدرد استفاده از 

 تراالب منانکاژره  ننراز  بری     توان به مطاژی ای  مطاژیات می

 [24] د ترراالب گررادخونی [23] ترراالب هرروراژیینم ،[22]

برا  ی کشرور  ها تاالبدر تیدادی از مطاژیاتی هم د. کۀاشاره 

 د ردش اکوژو یکی را مرد کاربۀ ،شاخص  گونتمۀکز بۀ یک 

در ت اب   ، [25] ارومی    ۀدر دریاچ  از جم،ه ؛ اند نیۀ مۀار داده

 مطاژیرات  ،همچنرن  . [27] تاالب انزژری  د در [26] بختگان

ردابرر   در نیررۀ گررۀفت  بررا ترر ش بررۀ   ننررز ی محررددد

 هرا  تاالب،  ای های ماهواره ه با استفاده از دادهندرداکوژو یک 

[ 29]مون هرا   تراالب د در  [28] ازجم،ه در تاالب شرادگان 

  .صورت گۀفته اسا

رغم گسرتۀش   به دهد گۀفته نشان می های صورت بۀرسی

ای در  ی مراهواره هرا  دادهفۀاهمی د ماب،نا اعتماد اسرتفاده از  

ها در  پایی منابع  ب د محن  زیسا، کاربۀد ای  داده  زمنن

سازی داکنی متغنۀهرای اکوژو یرک    کشور بۀای فهم د کمی

..( .ان،گپۀنرد زیسرتگاه  پوشی گناهی، تۀاکم  دسیا دۀ ننین

کره  ن هرا  تراالب در بۀابۀ تغننۀات هنددرژو یکی ر یم جۀیران  

، (دارد هرا  تاالبک،ندی در مطاژیات تینن  نناز  بی  کارکۀدی

اسررتفاده از  ،  حاضررۀمطاژیرر هرردف ازمحررددد برروده اسررا. 

سرازی   های مندانی د مردل  ای به همۀاه داده های ماهواره داده

د جۀیران  بۀازان  کانی تاالب محنطی زیسادر تینن  نناز  ب 

اسرتفاده از   حاضۀ پژدهی در. اسا میادل  ن محنطی زیسا

هررای  هررای م ت،رر  د بررا تمۀکررز بررۀ ت،فنررق داده منررابع داده

ردابر  هنرددراکوژو یک   توسی  ای د زمننی به منیور  ماهواره

  تاالب مورد توجه مۀار گۀفته اسا.

 شده عهمطال ۀمنطق

 شرمال  کن،ومتۀ مۀبع در 27/9 با مساحابۀازان  کانی تاالب

هرای    بۀیز رددخانره  ض حومسما شماژی در د  داغ مۀه کوه

داغ  مۀهردستای  مجادرت د ننز درردد  سنمننهمهابادچای د 

تراالب   (.، اژ 1 شک ن مۀار دارد غۀبی یجاندر استان  ذربا

 د پسرا  هرای  زمرن   د داغ مۀه کانال به شمال از بۀازان کانی

 از ، داغ مۀه مۀتفع ننمه د مۀتفع های تپه به مغۀب از زار، شوره

 جنروب  سما از د «بفۀدان» کانال به شۀمی شمال د شۀق

 پسرا  هرای  زمرن   د زارهرا  چمر   د کشادرزی های زمن  به

 محرددد  درصرد  2 تا صفۀ شنر با بفۀدان زار ردستای شوره 

 اژم،،ری  بن بااهمنا های  تاالبزمۀۀ در ای  تاالب  .شود می

 به عنوان ن ستن  سایاد  سنون رامسۀ ثوا شدهندر کنوا

 [.30] نگۀی کشور انت اب شده اسا پۀنده

 30 ترا  20حرددد   هرا   شرنه اعمق  ب ایر  تراالب در ح  

، 1نشک   اسا بنی از یک متۀمتۀ د در مۀکز تاالب  سانتی
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 اداخرۀ  در د اسرا  پرۀ ب  نسروتا   بهرار  فص  عی تاالب ج(.

برا   رسد. به حدام  منزان  ب خود می نزیپا  یادا د ابستانت

 بهررار فصرر  در ننررز د زمسررتان اداخررۀ درتوجرره برره اینکرره 

 سررهم بررۀف ذدب د بررارش از سررطحی ناشرری هررای ردانرراب

 تراالب   ب کنفنرا  د،نر دار هرا  زهکری  جۀیران  در بنشتۀی

 منورع  کره  اسرا  نزیپا ادای  د تابستان اداخۀ از بهتۀ اندکی

. اسرا   بنراری  بۀگشتی های جۀیان بنشتۀ  ب ۀکنند من أت

 عرور ه بر  نزیپرا  ادای  در  ب شوری شماژی، های در مسما

 ب   تغدی عدم د  ب تو نۀ. یابد می افزایی توجهی درخور

 [.31] اسا شوری افزایی دژن  کننده، تغدیه نهۀهای از

  

های اطراف،  ، زهکشتاالبورودی به های  رودخانه( ب ؛ارومیهدریاچۀ  در جنوب برازان یکانتاالب موقعیت  ایماهواره ریالف( تصو. 1شکل 

 برازان  کانی تاالب سنجی عمقج( نقشه  و های پایش پیشنهادی ایستگاه هیدرومتری و ایستگاه

 کارروش 

 : ازند ا عوارتانجام تحقنق ک،ی مۀاح  

 انجام مطاژیات هندردگۀافی د است ۀاج رداب  تۀاز-

 حجم تاالب -سطح

 یی تغننۀات سطح  ب د گنراه د ترۀاکم گنراه در    پا

 تاالب  محدددۀ 

     تراالب د  محردددۀ  پایی تغننرۀات ترۀاکم گنراه در

 رشدددرۀ تح،ن  

   تح،ن  فۀادانی سطح  ب در تاالب 

 تیرۀق ازسرطح   -بۀ درد سۀی زمانی تو نۀ د تو نۀ

  ب د گناه تاالب 

  شناسی د تینرن  مومینرا د    گناهیانجام مطاژیات

نبرومی/ مهراجم( در تراالب د تینرن       هرا  نوس گونره 

د ننازمندی عمق  ب  نها  های گناهی شاخص گونه

 ردییددرۀ عی 

  مررارش شررمارش پۀنرردگان، شناسررایی     تح،نرر 

 د ننازمندی عمق مط،وب  نهاشاخص های  گونه

 تاالب  محنطی زیسا بۀ درد نناز  ب 

 برررن ن  ب میکررروس تررراالب د برررۀ درد   توسررری

  های سطحی مورد نناز جۀیان

 ن در شک  جزئنات که مۀاح  کار تۀی   مهم ،در ادامه

 .شود تشۀیح می ،نشان داده شده اسا 2
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 مراحل انجام کار روندنمای. 2شکل 

 پایش تغییرات سطح آب و گیاه  

عری    پایی تغننۀات سه ک س  ب، خاک د گناه در تراالب 

ای  ، بررا اسررتفاده از تصررادیۀ مرراهواره2015تررا  1998 ۀددر

انجرام شرد. در کنرار     1مونا ء بندی شی عوقهد ردش ژندسا 

هررای  برری د گنرراهی  ردنررد تغننررۀات سررطح پهنررهمطاژیرر  

های گناهی ننز  ها، ردند تغننۀات منزان تۀاکم پوشی تاالب

 (NDVI2گنراهی ن  ۀشرد  نۀمالبا استفاده از شاخص تفاض  

 . شدبۀرسی  ی تاالبگناهنواحی محدددۀ در 

 الب  تحلیل فراوانی سطح آب تا 

 مرده سرطح  ب تراالب از     دسرا  بره های  با استفاده از داده

 تراالب  ۀشرد  غۀمراب سطح تح،ن  فۀادانی  ،یا ماهوارهپایی 

هرای هنردردژو یکی(    نبه ردش متدادل تح،ن  فۀادانی داده

سرطح  ب تراالب بره ازای احتمرال تجرادز      د  صورت گۀفا

. نتایج ای  تح،ن  ضم  کمک بره فهرم   تینن  شد م ت، 

خشکی تاالب در گذشرته،   -غۀمابی های از تنادب ددرهبهتۀ 

تراالب در   ماهانر   برۀای تینرن  ننراز  ب   به عنوان میناری 

فصوژی که مندی بۀای پوشی گناهی د پۀنردگان شراخص   

                                                           
1  . Object-oriented 
2  . Normalized Difference Vegetation Index 

بۀ اساس تح،ن  فۀادانی سطوح  .شداستفاده  ،دجود نداشا

مرۀداد ترا  بران،    هرای   غۀمابی تراری ی تر ش شرد در مراه    

االب عوری ژحا  شود که ضم  مۀعوب مساحا غۀمابی ت

نگه داشت  بستۀ تاالب بۀای پنشگنۀی از دموس گۀد د غورار  

گۀایری   تغذیره ندر زمان تشدید سۀعا باد(، امکان کنترۀل  

 کشادرزی در پاینز فۀاهم شود. های ابدردد زهناشی از 

 ی گیاهی شاخص و نیاز آبی آنهاها گونهتعیین  

هرای   سطح تاالب گونره در  شده شناسایی یها گونه انناز م

بره   یاهنر جوامرع گ  یکینزدشاخص بۀمونای بومی بودن د 

 یهرا  یمنحن ،سپسند. شدمط،وب گذشته، انت اب   یشۀا

مرورد   یهرا  گونه یبۀا یستیز ۀددر مورد نناز عی  ب  عمق

نبرا اسرتفاده از مۀاجرع میتورۀ د مشراهدات منردانی(       نیۀ 

برۀ اسراس    فقر  نناز  بری   حاضۀ پژدهی . دردش ست ۀاجا

ب،کره   ،گناهی شاخص انجام نشرده اسرا    گونانت اب یک 

شاخص د مومینا مۀارگنرۀی  نهرا در تراالب      گونچندی  

ردیری   ۀعری ددر هرا   ژحا  شده اسا د عمق مورد نناز  ن

کره برا    مهم اسرا  نیۀتینن  شده اسا. ای  موضوس از  ن 

توجه به توپوگۀافی تاالب، گاهی ادمات گناهان شراخص برا   

 ،ندهسرت تراالب    حاشرن ندی عمق کم که در مناعق ننازم
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نسوا به گناهان مۀکرز تراالب کره عمرق بنشرتۀی برۀای       

تۀی در تینن  تۀاز د  کننده تینن  کارکۀد ،غۀمابی نناز دارند

 سطح مط،وب تاالب دارند. 

د دردن تراالب   1حاشرنه  اناهر نگ ی بر  ازنن بۀای تینن 

بهۀه  (2012ن کوپۀد مۀیاشده توس   ارائهاز ردش توان  می

 19 یرد یکیدردژو نر ه ۀاتننر ردش اثرۀ تغ   یا در گۀفا.

 ید بۀاساس تیرداد  ۀدنگ یم مد نیۀ مۀار  یکیوژو نپارامتۀ ب

 نها  یصحۀای های داده ی در امکان جمع پارامتۀها که  یاز ا

 عری تغننرۀات ارتفراعی  ب در تراالب     یمنحن د،باشفۀاهم 

. [32] دشو یم  متۀسن های شاخص گونهبۀای  2یستیز ۀددر

در  شرده  اسرتفاده  یکیوژرو  نب یپارامتۀهاحاضۀ  پژدهی در

 ۀددر عری  پرایی ه د پارامتۀهای ماب  شد یبۀرس ای  ردش

 ،یبۀگر  ۀانداز ،یا رشد سامه ،تاج ۀانداز شام انجام مطاژیه 

همۀاه(، پوشی  یها ند گونه یستیز واتنتۀک ،یستیز یغنا

ند د شرد فاده اسرت  ید ساختار عمرود  یشیرشد رد ،یسطح

د افرول  نهرا    دنن، بره حرداک ۀ رسر   ۀاتننتغ زمان  غازننز 

  مۀاحر   نرن ر تیایر  پارامتۀهرا د   ،ند. سپسشد ییشناسا

 .شدندکار گۀفته ه بگناهان شاخص  یستیز چۀخ 

 و نیاز آبی آنهاشاخص ی پرندگان ها گونهتعیین 

. شرد تح،نر    ی پۀندگان تراالب ها گونه مار فۀادانی د تنوس 

اتحادی  ی شاخص تاالب بۀ اساس مینارهای ها ونهگ ،سپس

ی ها گونهمنان از (، IUCN3اژم،،ی حفاظا از عونیا ن بن 

. برا توجره بره    ندپذیۀ انت اب شد  سنردر میۀض تهدید د 

زنی(  شنۀجههای فنزیکی د اژگوی رفتاری نارتفاس پا،  دیژگی

شده برۀای  نهرا در    توصنهاعماق مناسر  ،پۀندگان شاخص

 .شداستفاده  مۀاجع

میورد   محیطیی  زیستهای  بیالن معکوس و برآورد جریان 

 نیاز

در ماژر حجرم د سرطح مط،روب در    پس از تینن  نناز  بی 

درددی مرورد ننراز بره تراالب برۀای      های  جۀیان بایدتاالب، 

 ،تأمن  سطوح د احجام مط،وب بۀ درد شود. به ای  منیرور 

رر  1392 ترا  1378ر 1377ۀ بن ن میکوس تاالب عی ددر

بۀ اساس گزارش کمنسنون ت صنص  ب دزارت  که 1393

، سۀی زمانی بارش د رداناب در حوضه 1394ننۀد در سال 

ایر   بره  توسریه داده شرد.    ،به ژحا   ماری مانا بوده اسرا 

                                                           
1  . Riparian 
2  . Life Cycle 
3. International Union for Conservation of Nature 

با استفاده از  مار ایسرتگاه سرننوپتنک هواشناسری    منیور، 

 مرده از   دسا بهمجادر تاالب د سطوح  ب د پوشی گناهی 

تیرۀق از سرطح    -ای، برۀ درد ت،فرات تو نرۀ    ادیۀ ماهوارهتص

برا توجره بره دضرینا      ،تاالب صورت گۀفا. به ای  منیور

با اسرتفاده از  تیۀق تاالب -تو نۀ مقادیۀمتغنۀهای ام،نمی، 

 ،مونتنث به صورت ماهانه محاسوه شد. سپس -ردش پنم 

تیۀق از سرطح تراالب در هرۀ    -احجام ت،فات تو نۀ د تو نۀ

بره  پوشری  ب د پوشری گنراهی    محدددۀ توجه به  ماه با

سازی اندرکنی  مدل ،. سپسصورت دینامنک محاسوه شد

تاالب د جۀیان  ب زیۀزمننی صورت گۀفا د منزان جۀیان 

تاری ی مانا بۀ درد ددرۀ  ب زیۀزمننی درددی به تاالب عی 

برا توجره بره شرۀای  پوشری سرطح        ،. در نهایا[33] شد

م ت،ر ، متوسر  جۀیران  ب    ی هرا  مط،وب تاالب عی ماه

تیرۀق،  -تو نۀ د تو نۀ مقادیۀزمننی درددی به تاالب د  زیۀ

درددی مورد نناز بۀای تأمن  ننراز  بری   های  جۀیانمتوس  

 . سازی شد شونهتاالب 

  شده استفاده های داده 
 ی زمینیها داده 

 -د منحنری ترۀاز   سرنجی  نقشر  عمرق  به منیور اسرت ۀاج  

برازۀ  مطاژیه هنرددرگۀافی در  ۀ ددریک  حجم تاالب -سطح

بسرنمتۀی  نقشر   د  صورت گۀفا 1394 بان تا  ذر زمانی 

( 3نشرک   تراالب   حجم -سطح -تۀازرداب  ، ج( د 1نشک  

ی گنراهی  هرا  گونره به منیور بۀرسی جوامع د  .دسا  مد هب

 ،هرا  مکرانی مومینرا گونره   نقشر   تاالب د تینرن   محدددۀ 

هرار د  در بشناسری   گنراه بازدیدهای مندانی بۀای مطاژیرات  

بررۀای  صررورت گۀفررا. 1395 تررا 1394های تابسررتان سرراژ

ی شمارش پۀندگان سرازمان  ها دادهشناسی  پۀندهمطاژیات 

حفاظا محن  زیسا د ادارات محرن  زیسرا  ذربایجران    

شرام  شرمارش کر      هرا  دادهغۀبی د مهاباد اخذ شد. ایر   

( د شررمارش تفکنکرری 1394 تررا 1374سررال  پۀنرردگان ناز

که به عور میمرول عری    اسا (1394تا  1390از ن ها گونه

تو نرۀ د  محاسرو   در شرود.    دری می جمعماه(  دی انویه ن

ی ایستگاه سننوپتنک ها دادهتیۀق از سطح تاالب از -تو نۀ

، استفاده شده اسا تۀی  ایستگاه به تاالب مهاباد که نزدیک

متوس  هوا  دمایند از: ا عوارت شده استفاده یها دادهاسا. 

 ،نکن،وپاسررکال( دامیرریفشررار ب ررار  ،سررنوس(س،درجرر  ن

 .ثاننه( بۀ نمتۀ باد سۀعا د نساعا(  فتابی های ساعا
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 برازان یکانحجم تاالب -سطح -روابط تراز. 3شکل 

 ای   ی ماهوارهها داده 

از برۀازان   کرانی  تراالب  پای متغنۀهای مدت  درازپایی  بۀای

MODISد  Landsat ای تصررادیۀ مرراهواره 
 سررتفاده شررد. ا 1

 ای مرراهوارههررای  فهۀسررا د مش صررات داده ، 1 جررددل

ترۀی    رایرج  Landsat. تصادیۀ دهد را نشان می شده استفاده

هرا،   تراالب   مطاژیر  برۀای  شرده  اسرتفاده  ای تصادیۀ ماهواره

ردند تغننۀات  نها اسا. ع،را   ،خصوصنات  نها د در نهایا

 عراتی  استفاده از ای  تصرادیۀ، محووبنرا  ن در منرابع اع   

ب ری  ن در تفکنرک منرابع تراالبی،      یارضاموجود، نتایج 

مردرت تفکنرک    ،، رایگان بودن د در نهایامدت دراز رشنو 

نو تصادیۀ ایر    رش ،منیورمکانی مناسر  نها اسا. به ای  

 (PATHد ردیر  ن  168 ۀشرمار ( ROWماهواره در گرذر ن 

د بره صرورت    2015ترا   2000هرای   سرال عری   34 ۀشمار

 ۀمرراهواراز  از بررن  تصررادیۀ موجررود. شررد ۀرسرریب ماهانرره

Landsat  شرده، بنشرتۀی  تیرداد     یادگذر د عوور  ۀشماردر

امرا تصرادیۀ ایر      اسا. +ETM ۀسنجندتصادیۀ مۀبوب به 

به ع،ا نقص در اسکنۀ  ن، بره   2003سنجنده بید از سال 

تصرحنح ایر     د نسرا د ماب  استفاده ن اساصورت نواری 

هررا بررۀای تفکنررک منرراعق ترراالبی تصررادیۀ ننررز از دمررا  ن

-Landsatن OLI ۀسرنجند اهد. با اضافه شدن تصرادیۀ  ک می

افرزایی   2015ترا   2013هرای   ل( غنای تصرادیۀ در سرا  8

ای منطقه، تصرادیۀی   جوی تصادیۀ ماهوارهد . در جسایافا

تاالب بودنرد.  محدددۀ پوشی ابۀ در  انت اب شدند که فامد

 زمرانی ددرۀ اه در ک  تیداد تصادیۀ موجود در هۀ م 4شک 

هرای   دهد. بۀ اساس ای  شک  مراه  را نشان می شده مطاژیه

دارای بنشرتۀی  تیررداد    گوسرا نتنرۀ د مرۀداد(   جروالی د  

 مراه(  دین د ماه  انویره  شده مطاژیه های تصویۀ در بن  سال

 . اسا دارای کمتۀی  تیداد تصویۀ در ای  ددره

ع،ررا ننررز برره  MODISسررنجندۀ ای  ی مرراهوارههررا داده

محصوالت مۀبوب بره متغنۀهرای   ارائ  بۀداری ردزانه د  تصویۀ

هرای گنراهی،  ژونردد د     زمن  نشام  دمای سرطح، پوشری  

داخ،ری  هرای   گسن،ندگی سطح( برۀای پرایی ب،ندمردت  ب   

در ای  پرژدهی برۀای اسرت ۀاج     ،رد ای مناسر هستند د از 

د  رشرد ددرۀ د تینن  بۀازان  کانی تاالب تۀاکم پوشی گناهی

 ند. شداستفاده  تیۀق تاالب -ز پارامتۀهای مۀبوب به تو نۀنن

 برازان کانیتاالب  محیطی زیستتعیین نیاز آب مطالعۀ در  شده استفاده ای ماهوارههای  داده. 1 جدول

 گام زمانی شده استخراجمتغیرهای  شده استفاده ای ماهوارهتصاویر 
قدرت تفکیک 

 مکانی )متر(
 زمانی پایشدورۀ 

Landsat7-ETM+ 

Landsat 8- OLI 

 مساحا  ب، خاک د گناه

 NDVIشاخص 
 1998-2015 30 هۀ ماه یک تصویۀ بددن ابۀ

MODIS- LST 

(MOD11A2) 
 2000-2015 1000 ردزه 8 د گسن،ندگی دمای سطح  ب

MODIS- Version 5 Albedo 

(MCD43A3) 2000-2015 500 ردزه 16  ژوددی تاالب 

MODIS Vegetation Indices 

(MOD13Q1) 
شده تفاض  پوشی  نۀمالشاخص 

 NDVIگناهی
 2000-2015 250 ردزه 16
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 2015تا  2000سال  طی  تاالب ۀمحدود تعداد تصاویر مناسب در هر ماه از. 4شکل 

 ها یافته

 تغییرات سطح آب تاالب 

تغننرۀات سرطح  ب د گنراه را در    محردددۀ   ،اژ  -5شک  

هرای م ت،ر     ی مراه مطاژیه عر ددرۀ  عیبۀازان  کانی تاالب

بهمر  ترا   هرای   حداک ۀ سطح تاالب در مراه دهد.   نشان می

زمسرتانه د  هرای   برارش  ه ع،را دهد که بر  فۀدردی  رخ می

افررزایی ردانرراب ذدب بررۀف درددی برره ترراالب برره همررۀاه  

کمتۀی  سطح غۀمابی تاالب ننز اسا.  های کشادرزی ابزه

درددی د هررای  محرردددیا جۀیرراندژنرر    هدر تابسررتان برر

به ع،ا محدددیا تصادیۀ بددن  فزایی ت،فات تو نۀ اسا.ا

منانر   پراینز د زمسرتان، برۀ درد محرددده د     های  ابۀ در ماه

عردم مطینرا    تغننۀات سطح  ب تاالب در ایر  فصرول از  

 بنشتۀی نسوا به سایۀ فصول بۀخوردار اسا.

 تغییرات پوشش گیاهی

 ۀتغننۀات فص،ی مساحا پوشی گناهی تراالب عری ددر  

افزایی سطح از اسفند تا  بنانگۀب( -5شک  ن شده بۀرسی

مطابق انتیار تا انتهای سال  بی  ،از  ن سد پ اساخۀداد 

بۀرسی تغننۀات پوشی گناهی  ،یابد. همچنن  کاهی می

 گنراهی تراالب  پهنر   مسراحا   دهرد  نشان می ،(6شک  ن

در فص  تابستان نادج ردیی گناهی( ننز عی بۀازان  کانی

مواجه بوده اسا. دژن  ایر    یافزایشند ردبۀرسی با ددرۀ 

خشک محدددۀ پوشی گناهی در توسی  موضوس ناشی از 

 بری  پهنر   تردریج کره    بره زیۀا ، نسطح خاک( تاالب اسا

زیراد برودن   های درددی د  انیاثۀ محدددیا جۀبۀ تاالب ن

هرای   شود، انواس م ت،فی از گونه تو نۀ( خشک میمنزان 

 ماننرد ن شۀای  مسراعد ن گناهی مۀتیی به دژن  مهنا بود

  پهنرر خرراک مسرراعد د رعوبررا برراالی خرراک( جررایگزی  

شوند. هموستگی میکوس موی بن  سرطح   شده می خشک

ید ایر   ؤ( ننز م=r -82/0خاک د پوشی گناهی تاالب ن 

 امۀ اسا. 

افرزایی  برا سرطح   زمران   هرم ننز تۀاکم پوشی گناهی 

در (  3/0تا  1/0ن NDVI مقادیۀ کم(. 7شک  داشته اسا ن

تنررک بررودن   بنررانگۀپوشرری گنرراهی ترراالب   محرردددۀ 

های گناهی مۀتیی د  های گناهی د غاژر بودن گونه پوشی

د تۀاکم افزایی سطح  اسا.کم یا ننزارهایی با منزان تۀاکم 

پدیرردۀ توانررد برره دژنرر    در ترراالب مرری یگنرراهپوشرری 

دردد مرواد مغرذی نازت د   ننز باشرد.    گۀایی در تاالب تغذیه

هرای اعرۀاف در    های کشادرزی زمن  از زهابناشی فسفۀ( 

ردیر    کراهی کنفنرا  ب د رشرد بری    سرور  فصول کشا 

کراهی حجرم   سرور  حردی کره    ، تاشود گناهان  بزی می

( د ب- 5سطح نشک  ماهان  تغننۀات شود.  مفند تاالب می

ی عر کره   دهرد  مری ( نشران  7تۀاکم پوشی گناهی نشک  

د رسرندن بره    رشد گنراه ددرۀ فۀدردی  تا تنۀماه به عنوان 

زمانی از نیۀ تأمن  ددرۀ ای   ،رد ای . از اسا حداک ۀ تۀاکم

مرورد  بایرد   ی گنراهی شراخص  هرا  گونهعمق  ب مورد نناز 

 توجه مۀار گنۀد. 
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 نمودار تغییرات. 5شکل 

پوشرری گنرراهی در ترراالب   اژرر ( سررطح  ب د ب(  

بنردی برا    عوقهبۀ اساس  2015تا 1998از سال  بۀازان کانی

مقررادیۀ بررا ع مررا ضررۀبدر    .Landsatۀ مرراهوارتصررادیۀ 

هرا،   داده  منان منانگن ، خطوب منانه هۀ جیوه دهندۀ نشان

درصرد   25د  75تۀتنرر   بره هرا   خطوب باال د پراین  جیوره  

ها د نقراب   داده  بنشنننه د نکم دهندۀ نشانها  ، من،هها داده

ی خارج از محددده نپۀت( هستند. مۀبرع مۀمزرنر    ها دهدا

 دهد. رشد گناهان در تاالب را نشان می ۀددر

 

 برازان در تاالب کانی در فصل تابستانگیاهی پهنۀ نمودار تغییرات سطح . 6شکل 

 الف( سطح آب

 ب( سطح پوشش گیاهی
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 MODISسنجندۀ ی ها دادهبر اساس برازان  کانی تاالبمحدودۀ تراکم پوشش گیاهی در ماهانۀ تغییرات .7شکل 

 رشد ۀدورو اعماق مطلوب طی  ی گیاهی شاخصها گونه 

هرای   شده، مومینرا گونره   انجامهای مندانی  بۀ اساس بۀرسی

گناهی در جوامع م ت،  عی فصول م ت،  سال در تراالب  

گنرۀی   اندازهمورد نیۀ محدددۀ شناسایی شد د اعماق  ب در 

برۀازان   کرانی  تراالب محردددۀ  در  انگناهر   ییرداژگوی شد. 

، کنفنرا  د های م ت،  سرال  متأثۀ از حجم  ب تاالب در ماه

جوامع بنی از دد سوم  ن اسا.  به تاالب  درددیهای  جۀیان

شورددسا یا اسرمز   د ژر 1ددسا شورگناهی تاالب در گۀده 

شورزیسا در مقایسره برا    . جوامعاند بندی شده عوقهزیسا 

 65بره   33سرال از   10عری حرددد    [30] ذشتهمطاژیات گ

گنراهی کره    درصد از جوامرع  30حددد درصد رسنده اسا. 

  بری تراالب مرۀار دارنرد،    محدددۀ عموما  در نواحی مۀکزی د 

شروری  ب کرم    ی هستند کره شک  گۀفته در شۀایط جوامع

تاالب از محن  بنۀدنری   دهد نشان میمسئ،ه . ای  بوده اسا

 ر دارد.شدن مۀا در تهدید شور

 Eleocharis  هرای  گونه گۀفته صورتهای  بۀرسی اساس بۀ 

ردیشی ددرۀ بهنن  به عنوان نمادهای شاخص  Carexد جگ  

برۀای   Typhaبهار، ژروئی  ددرۀ د زایشی در حاشنه تاالب عی 

 غراز  ددرۀ یا سناه نراد برۀای    Puccinelliaدردن تاالب د گناه 

( از Puccinelliaنسرناه نادهرا   . شردند پاینزه رسرتی انت راب   

کنند د عی  خودنمایی میبۀازان  کانی اداس  خۀداد در اعۀاف

افشرانند د ددبراره    رسند، بذر مری  دهی می کوتاهی به گ ددرۀ 

 گنۀند.  ردیشی به خود میچهۀۀ 

                                                           
1  . Halophyte 

تراالب کره بره دژنر       دردنهرای مهرم در    یکی از گونه

هرای جرانوری ناردک د    نینۀ برا گونره   بیارتواب اکوژو یک 

..( دارای ارزش حناتی باال بۀای تاالب اسا د یک .ها دسنقۀ

هرای حنرات دحری     شاخص زیستی بۀای استمۀار زیستگاه

اسا.  (Typha latifoliaنردد، گناه ژوئی  شمار می  هتاالب ب

د در ایر   دهد  میرخ ماه  خۀداددر ای  گونه  تۀاکم حداک ۀ

ها برا کراهی    زمان ننازمند حدام  یک متۀ  ب اسا. ژوئی

خرود  ارتجراعی   متۀ دیژگی سانتی 70 ب در ارتفاس کمتۀ از 

زیسرتی  ن دچرار    چۀخر  دهند، ضم   نکه  را از دسا می

اخت ل خواهرد شرد د برۀای م رال گ،ردهی  نهرا متومر         

 .[34] دشو می

شررده گناهرران پنررزر    انجررامهررای  بۀاسرراس بۀرسرری 

Schoenoplectus  د بوریرراBolboschoenus  هررم در بۀابررۀ

های حناتی  نها  چۀخهدهند د  نشان می نیداککاهی  ب 

گۀفتره در   صرورت . عورق مطاژیرات   دشرو  دچار اخت ل مری 

 20د  40تۀتنر دارای ننازی میرادل   بهها  ای  گونه ها تاالب

گ،زایری د سرایۀ مۀاحر  زیسرتی      ۀددرمتۀ بۀای عی  سانتی

 . [35] هستند

ارتفراس  ن سا باید  Carexد  Eleocharis های  گونهبۀای 

مراه   فرۀدردی   نهرا در   ۀکننرد  جوان  احناصی از  ب ردی مش 

دجود داشته باشد تا امکان رشد سۀیع  نهرا فرۀاهم شرود، بره     

زیمرنس   دسی 4ر 2 ع ده  نکه  بی با کنفنا خوب با حداک ۀ

EC  دهد  میمطاژیات نشان . شوددر بستۀ زیستی  نها فۀاهم

 اهران زیستی خاک بۀای رشد هۀ ددی ای  گنددرۀ در ابتدای 

 دوره رشد
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 دژی بۀای جگ  اعمراق  ب ایسرتا   ،در شۀای  اشواس باشدباید 

 1کمترۀ از   Eleocharis د برۀای متۀ(  سانتی 5تا  2نبن   کم

های صرحۀایی ننرز    بۀرسی .[37د  36] متۀ توصنه شده اسا

 Carexبنشرتۀ از   Eleocharis عمق مورد ننراز   دهد نشان می

 خرارجی  الیر  اش در  گنراهی در جوامرع   Carexجگر    اسا.

Eleocharis  ددرۀ در  ،گنرۀد د برۀای همرن     می در تاالب مۀار

ش  به ارتفراس  ب مرورد ننراز    Eleocharisزمان با  همدهی  گ 

 . (2 نجددلکند زیستی یکسانی را سپۀی ددرۀ رسد د  می

(، Alhagi persarumگناهی خارشرتۀ ن   گون ،همچنن 

د  مصرۀف کرود  افرزایی  برۀ اثرۀ   مهاجم گون  به عنوان یک 

حواشری   های کشرادرزی مجرادر تراالب، در    زمن  سموم در

گونره  ایر    یافته اسا که باید کنتۀل شود.گستۀش   تاالب

دردد  زیراد اعۀاف یک تاالب د مقادیۀ   ب مادر اسا کموود

. در ردش دکنر را تحمر    ها  ژی، سموم د کود مواد میدنی،

 تا 5/12چنن  بنان شده اسا که دجود  گونهمدیۀیتی ای  

متۀ  ب در مح  حضرور د اسرتقۀار خارشرتۀ بره      سانتی 25

 کنرد  مری  خروبی کنترۀل    هبهفته ردیی  ن را  3تا  2مدت 

ی شراخص منجرۀ بره    هرا  گونهتأمن  اعماق مناسر  .[38]

مهاجم خواهرد  گون  بۀ درده شدن ای  مند بۀای حذف ای  

 شد. 

 زیستیچرخۀ ن در مراحل مختلف ابراز کانیص تاالب های گیاهی شاخ متر( برای گونه مناسب )سانتیهای  عمق.2جدول  

Puccinellia Eleocharis 

mitracarpa 
Carex 

Bolboschoenus 

maritimus 

Typha 

latifolia 

Schoenoplectus 

lacustris 
 ماه

زیستی چرخۀ مرحله از 

 گیاهساالنۀ 

 
 ردیی گناه شۀدس فۀدردی  20 90 20 3 40

 
 ای سنو،ه ۀمنوهی د توژند د گ  اردیوهشا 30 92 20 10 10

 خۀداد 40 100 20 0 0 5
 ۀمنودهی کام  د توژند  گ 

 کام 

 تنۀ 20 120 15 0 0 5
در حال رسندن کام  د ها  منوه

 جدا شدن هستند.
 

 های پرندگان شاخص شناسایی گونه

شرمار   هرای اخنرۀ بنشرتۀی     عی سالبۀازان  کانی در تاالب

، اردک سۀسروز، اردک  ی خوتکرا ها گونهپۀندگان مۀبوب به 

  مار سۀشماری پۀندگانای، چنگۀ د کاکایی بوده اسا.  ارده

نشرام   هرا   هرا د ی،روه   اردکخرانوادۀ   دهرد  تاالب نشان می

فصررول بنشررتۀی  فۀادانرری را در ترراالب  همرر  چنگررۀ(، در 

در تراالب ننرز   گرذران   پۀنردگان زمسرتان  فۀادانی اند.  داشته

  در، مقنم د جوجهذران، گ مۀاتر بنی از پۀندگان تابستان به

مشر ص د  شد رابط  در ای  پژدهی سیی  عووری هستند.

بن  تیداد پۀنردگان موجرود در تراالب برا سرطح       داریمینا

های گنراهی  نهرا نبره عنروان زیسرتگاه        بی د پوشیپهن  

، امرا بره دژنر  تیرداد کرم      شرود اص،ی پۀندگان( است ۀاج 

 ،ن گۀفتره از یرک عرۀف د همچنر     صرورت  هرای   سۀشماری 

زدگری سرطح تراالب ندر     یرخ ( یا  تابستانخشک بودن ندر 

توان با ماعینا از دجرود   ها، نمی زمستان( در بۀخی از سال

حۀکرا   ،چنن  ردابطی س   به منان  درد. ع ده برۀ ایر   

که  شود میه منجۀ ی امماری د دریاچها تاالبپۀندگان بن  

ک تاالب به عور خاص با عردم مطینرا   شمارش پۀندگان ی

 یادی همۀاه باشد.ز

، IUCNهرای   بقرای گونره  کمنتر   بۀ اساس مینارهرای  

ای در  گونررره( Oxyura leucoceplalaاردک سۀسرررفند ن

 Aythyaد اردک سرۀحنایی ن  (EN1ن میۀض خطۀ انقرۀاض 

ferinaد اردک مۀمۀی ) (Marmatonetta angusitrostris) 

از پۀنردگان دارای  ( 8نشرک    (VU2پرذیۀ ن  درج   سرنر با 

 .[31] شوند میفاظتی در ای  تاالب محسوب ارزش ح

های فصر،ی د   از نیۀ زیستگاهی اردک مۀمۀی در تاالب 

د  3مسررتغۀقگنرراهی هررای  دائمرری کرره دارای پوشرری  

بۀای ای   ،دهد. همچنن  را تۀجنح می باشند 4مستغۀق ننمه

های شنۀی  ارجح اسرا   به نسوا  بشور  ژرهای   بگونه 

متۀی سرطح  ب غرذای    نتیسا 20. ای  گونه از عمق [39]

هرا در سرنتۀال    نترایج بۀرسری   .[40] کند خود را تأمن  می

زن که  شنۀجهد  5 بزی پۀندگاندژی کاژنفۀننا نشان داده که 

 25تا  5اعماق بن   ،ردند  نها به شمار میزمۀۀ در ها  اردک

در مرورد   ،. همچنرن  [41] دهنرد  متۀ را تۀجنح مری  سانتی

                                                           
1  . Endangered 
2  . Vulnerable 
3  . Emerged 
4  . Submerged 
5  . Waterfowl 
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ای  گونره در  که  اسا ان دادهنشها  اردک سۀ سفند بۀرسی

 ب شنۀی  د های  ها از جم،ه دریاچه عن  دسنیی از تاالب

( د 10تررا  8بررن   HH ب شررور، م،نررایی نبررا هررای  دریاچرره

هررای  . سررایا[42] شررود مررییافررا ی مغررذی هررا ترراالب

 عمق نبا عمق کمهای   دری اردک سۀسفند شام   ب جوجه

 ،رد ایر  از  .( د پوشی گنراهی مترۀاکم اسرا    متۀ 3تا  5/0

 عری  هرا  گذرانی اردک زمستانحدام  عمق مورد نناز بۀای 

باید  نمتناسر با نواحی زیستی  نها در تاالب(  ذر تا اسفند

 تأمن  شود.

 تاالبآب تحلیل فراوانی سطح  

بۀازان در شرک    نمودار تح،ن  فۀادانی سطح  ب تاالب کانی

ی شرود، عر   عور کره م حیره مری    ارائه شده اسا. همان 9

درصرد موامرع برنی از     25فصول بهار تا پاینز در کمترۀ از  

ننز  تابستاندر فص   شود. می ابغۀمیک سوم سطح تاالب 

درصد موامع سطح تاالب کام   خشک بروده اسرا.    92در 

االب برره ازای بیررد از انجررام تح،نرر  فۀادانرری، سررطح  ب ترر

عی مۀداد تا  بان ماه بره عنروان    درصد ،25احتمال تجادز 

 ینار در تینن  نناز  بی تاالب در نیۀ گۀفته شد.یک م

 تاالب محیطی زیستتعیین نیاز آب 

شدۀ عمرق، سرطح د حجرم  ب     بۀ اساس مینارهای تشۀیح

(. پس از تینرن   3مورد نناز در تاالب محاسوه شد نجددل 

  سطح د حجم مط،روب  ب در تراالب، برا توجره بره نقشر       

مشر ص د   شردۀ تراالب   سنجی تاالب، مساحا غۀماب عمق

های دضینا تاالب در شۀای  تأمن  اعمراق مط،روب    نقشه

اسرت ۀاج   10بۀای تأمن  مینارهای زیستی مطرابق شرک    

 شد.

   
 IUCNبر اساس معیارهای برازان  کانی پرندگان زمستان گذران تاالب ی مهمها گونه. 8شکل 

 (Marmaronetta Angustirostris ) اردک مرمری ( و ج(Aythya Ferina) حنایی سر اردک (، ب(Oxyura Leucocephalaالف( اردک سر سفید )

 
ای سطح تاالب از سال  های ماهواره اساس دادهاحتمال وقوع در فصول مختلف بر اساس برازان  کانی تاالبۀ شد غرقابمساحت . 9شکل 

 2015میالدی تا  1998

 دهد مینشان  درصد را 25م سطح غرقابی با احتمال رخداد بیش از ئخط قا. 

 ج( اژ (  ب(
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 برازان کانیتاالب  در محیطی زیستبرای تأمین اهداف  مورد نیازماهانۀ سطح و حجم آب تراز، . 3جدول 

km) شده غرقاب مساحت (mترازآب ) ماه
 معیار (MCMآب ) حجم (2

 %25سطح تاالب با احتمال تجادز  0.41 2.9 1278.23 مهۀ

 %25ال تجادز سطح تاالب با احتم 0.41 2.9 1278.23  بان

 گذرانی پۀندگان زمستان دری د  جوجه 3.83 7.9 1278.8  ذر

 گذرانی پۀندگان زمستان دری د  جوجه 3.83 7.9 1278.8 دی

 گذرانی پۀندگان زمستان دری د  جوجه 3.83 7.9 1278.8 بهم 

 گذرانی پۀندگان زمستان دری د  جوجه 3.07 7.6 1278.7 اسفند

 تأمن  عمق مناسر بۀای پوشی گناهی 3.07 7.6 1278.7 فۀدردی 

 تأمن  عمق مناسر بۀای پوشی گناهی 3.07 7.6 1278.7 اردیوهشا

 تأمن  عمق مناسر بۀای پوشی گناهی 6.25 8.6 1279.1 خۀداد

 تأمن  عمق مناسر بۀای پوشی گناهی 9.27 9.1 1279.45 تنۀ

 %25سطح تاالب با احتمال تجادز  0.18 1.8 1278.13 مۀداد

 %25سطح تاالب با احتمال تجادز  0.18 1.8 1278.13 شهۀیور

 
های فصل بهار و تابستان و د( برای  الف، ب و ج( بر اساس نیاز آبی گیاهان در ماهبرازان  کانی تاالب آبپهنۀ ارتفاع و مساحت . 10شکل 

 اسفند تا های آذر گذرانی پرندگان در ماه زمستان
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 تاالب نیاز دمورمحیطی  زیستجریان  رژیم

ترۀ بنران شرد، پرس از تینرن  احجرام د        عور که پنی همان

برن ن  ب تراالب عری    میادژ  سطوح مط،وب تاالب، اجزای 

تیرۀق از  -تو نۀ د تو نرۀ  مقادیۀتاری ی گذشته شام  ددرۀ 

مردل  ب زیۀزمننری د   توسری   پرس از  ( د 11تاالب نشرک   

 در(، 12هرای  ب زیۀزمننری نشرک      بۀ درد متوس  جۀیران 

بره تراالب برۀ درد    از منابع سطحی درددی های  جۀیاننهایا 

-تو نۀ د تو نرۀ مقدار که  شود میم حیه  .(13نشک   شد

که از اداخرۀ   به عوری ،های فص،ی مشابهی دارند تیۀق سنک 

شهۀیور بره ادج  -زمستان تا تابستان افزایی یافته د در مۀداد

منرزان  یابد. مطرابق انتیرار    رسد د سپس کاهی می خود می

-هرای ادج در تابسرتان از تو نرۀ    تو نۀ از سطح  ب عی ماه

تو نرۀ د  مقردار  نوسانات دامن   ،تیۀق بنشتۀ اسا. همچنن 

شمسری برنی    1380ده  های  تیۀق عی خشکساژی-تو نۀ

 بوده اسا.  1390د  1370ده  از 

 تراالب از  ب زیۀزمننری برن    تغذی  ب،ندمدت  متوس 

هرای م ت،ر  تغننرۀ     در مراه متۀمکیر بۀ ثاننه  4/0 تا 2/0

ماه گزارش شده اسا د  فۀدردی کند. حداک ۀ تغذیه در  می

تغننۀات دامن   ،همچنن  .[33] نوسانات ماهانه ناچنز اسا

 نشرک   اسا ها ماهماه بنی از سایۀ  فۀدردی دبی تغذیه در 

11.) 

بۀ ای  اساس، به منیور تأمن  احجرام مط،روب  ب در   

 بایرد برن ن میکروس تراالب،     سرازی  شونهتاالب، بۀ اساس 

من،نون متۀ مکیر از منرابع سرطحی مطرابق     5/16ساالنه 

عرور   تأمن  شود. همان 12 شده در شک  ارائهاژگوی زمانی 

دد پنک جۀیان یکی در اداس  پاینز د  ،شود که مشاهده می

های کوچک  تأمن  پنک .شود یکی در اداخۀ بهار توصنه می

براد در کنرار تغذیره از  ب    مهارددخان  د بزرگ توس   درد 

شرده در   تینرن  تواند سطوح غۀمابی مط،روب   زیۀزمننی می

 شده فۀاهم کند. تینن توجه به مینارهای  تاالب را با

 
در تاالب  1391تا شهریور  1377 مهر طیان از سطح خاک و گیاه تبخیر و تعرقاز سطح آب و مجموع مقادیر مجموع تبخیر . 11 شکل

 برازان کانی

 
 1394تا  1377 از سال متر مکعب( یلیون)م یرزمینیاز آب زبرازان  کانی تاالب ۀیتغذنوسانات . 12ل شک

درصد  25و  75ترتیب  بهها  ها، خطوط باال و پایین جعبه میانگین، خطوط میانه هر جعبه میانه داده دهندۀ نشانمقادیر با عالمت ضربدر 

 .[[33] ی مطالعهها داده]بر اساس  هستند ها داده ۀبیشیننه و یکم دهندۀ نشانها  ، میلهها داده
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 برازان کانی  ورودی مورد نیاز به تاالبماهانۀ  محیطی زیستجریان . 13شکل 

 بندی جمع

مطاژیرات   ،ای ی مراهواره هرا  دادهدر ای  مطاژیه با استفاده از 

 اژم،،ی بن تاالب  محنطی زیساسازی نناز  ب  مندانی د مدل

ژو یک د بۀ  هنددراکواستفاده از ردیکۀد تۀکنوی  بابۀازان  کانی

ترأمن    ایمونای تینن  اعماق د سرطوح مط،روب تراالب برۀ    

کرۀدن  ی گناهی د پۀندگان شاخص د فۀاهم ها گونهننازهای 

با بن ن میکروس   ،سطوح تاری ی مط،وب بۀ درد شد. سپس

ر یرم   ،سرازی  ای د مدل ماهوارههای   ب تاالب موتنی بۀ داده

میادل در شۀای  نۀمرال تینرن  شرد.     محنطی یسازجۀیان 

هرای متوسر  د برزرگ     اهمنا حفظ پنکدهندۀ  نشاننتایج 

نیرۀ   مد محنطی زیسانسن بی( جۀیان در تأمن  مینارهای 

حردام  حجرم جۀیران     ،در تینن  نناز  بی اسرا. همچنرن   

از عۀیررق بایررد  من،نررون متۀمکیررر در سررال 16.5میررادل 

 د.های سطحی تأمن  شو جۀیان

توان به عردم بۀرسری    میای  مطاژیه های  از محدددیا

 محنطرری زیسرراشررۀای  کنفرری مررورد ننرراز ر یررم جۀیرران 

متناسرر   محنطری  زیساپنشنهادی، تغننۀات ر یم جۀیان 

های تۀ د خشک د ننز تغننۀات ام،نمی اشاره  با شۀای  سال

برۀداری از   دادهکه در تحقنقات  تی به موازات تکمنر   کۀد 

بره منیرور     ،همچننواند مورد توجه مۀار گنۀد. ت میتاالب 

 باید ،شده حصول اعمننان از تأمن  اهداف اکوژو یک تینن 

پایی تأمن  منابع  ب د مینارهای اکوژو یکی مرورد  بۀنام  

 د مورد اجۀا مۀار گنۀد. شود بحث تددی  

منرابع  ب   ریرزی  بۀنامره توانرد در   نتایج ای  مطاژیره مری  

د ننرز مردیۀیا    اسرا  تراالب  ۀکنند غذیهتمهاباد که رددخان  

د. بره عر ده ردیکرۀد    شرو اسرتفاده   کمی د کنفنا  ب تاالب

بۀای تینن  د پایی تأمن   تواند میرفته در ای  مطاژیات  کار به

 ی کشور به کار ردد. ها تاالبسایۀ  محنطی زیسانناز  ب 

 دانی قدرتشکر و 

از  ب تینرن  ننر  »عرۀح  به عنوان ب شری از     حاضۀمطاژی 

در  «اردمنره دریاچر    بۀیز حوض  ی ها تاالب محنطی زیسا

د بررا مهندسرری  ب دانشررگاه تۀبنررا مرردرس   ۀپژدهشررکد

ک  حفاظا محرن  زیسرا  ذربایجران    ادارۀ حمایا ماژی 

از ای  اداره برۀای   ،شۀمی صورت گۀفته اسا. به ای  دسن،ه

حمایا ماژی عۀح د از سازمان حفاظرا محرن  زیسرا د    

ی هرا  دادهتهن   بۀای همکاری درسا مهاباد محن  زیادارۀ 

کۀیمی، دانی  از  مایان ،نن . همچشود مۀتو  مدردانی می

محمد مۀیشی د داحد جمشرنددن برۀای همکراری در ایر      

  .شود مطاژیه د انجام عم،نات مندانی تشکۀ می
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