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Article Type: Research article 
The wetlands are formed in the complex ecological, hydrological, and 

geological conditions, and supply a range of ecological services. 

Nowadays, there is the growing recognition of wetland services and 

benefits for human societies. Identifying and assessing wetland services 

as well as managing human and natural threats affecting it, in addition 

to maintaining the wetland ecological integrity, can also affect the 

economies of the local communities dependent on the wetland. 

Shadegan Wetland has been selected as a case study because of the 

diversity of its ecological structure as well as its crucial role in 

controlling the phenomenon of dust. The purpose of this study is to 

apply the ecosystem services concept in assessing and managing the 

wetland ecological conditions, which provides an approach for the 

continuation of service supply, optimal allocation of wetland resources 

and their effective management. Therefore, the hydrological-ecological 

framework has been developed based on wetland structural 

characteristics, functions, services and pressures imposed on them, in 

which two ecological and socio-economic spheres are its main 

structure, according to ecosystem service cascade model. The wetland 

classifications have been used to identify wetland structural and 

hydrological characteristics. The results show that Shadegan Wetland 

has been formed in three lotic, estuary and marine classes. The lotic part 

has a high potential for hydrological and biogeochemical functions such 

as water storage and detention, retention of sediments and particles, 

nutrient transformation, carbon sequestration, and all ecological 

functions. The marine- estuary part has a high potential for functions 

such as shoreline stabilization, nutrient transformation, carbon 

sequestration, aquatic habitat, the habitat water birds, and wildlife 

habitat; therefore, the Shadegan wetland provides numerous services 

(provisioning, regulating, habitat and cultural services). According to 

the compatibility matrix, the supportive and positive relationships are 

dominant between wetland services, and the most competitive 

relationship is between provisioning and regulating services. 
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ا  بنهد  سهاختارها ک کارکر هه   اساس طبقه  بر ها ارزیابی خدمات اکوسیستمی تاالب

 مور  : تاالب شا گان( اکولوژیکی )مطالعة -ژیکی هیدرکلو

 7احمدرضا یاوری ،*7محمدیبهرام ملک، 8لیال رحیمی

 های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران پردیس دانشکده زیست، ریزی محیط برنامه دانشجوی دکتری 8
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 چکیده  مشخّصات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
گیرند و طیفیی از دیدما    می شکل شناسی زمین و هیدرولوژیکی اکولوژیکی، پیچیدة شرایط در هاتاالب

کننیید. امییروزه شیینادت رو بییه رشییدی از دییدما  و منییاف  حا ییل از    اکوسیسییتمی را ضرضییه مییی 

دیدما  تیاالب و    ارزییابی  و وجیود ممیده اسیت. شینادت      انسیانی بیه  های تاالبی برای جوام اکوسیستم

، افزون بر حفظ انسیجام اکولیوژیکی تیاالب    همچنین مدیریت تهدیدهای انسانی و طبیعی تأثیرگذار بر من

 سیادتار  تنیوعع  دلییل بیه  شیادگان  تواند بر اقتصاد جوام  محلّی وابسته به من نییز میّثّر باشید. تیاالب    می

اسیت. هید     شیده  انتخیاب  گردوغبار برای بررسی پدیدة مهار در من کلیدی نقش مچنینه و اکولوژیکی

هیا  کارگیری مفهوم ددما  اکوسیستمی در ارزیابی و مدیریت شرایط اکولوژیکی تیاالب  نوشتار پیش رو به

اکوسیستمی، تخصیص بهینة مناب  تیاالب و میدیریت میّثّر     ددما  ضرضة است که رهیافتی برای تداوم

هیای سیادتاری،   اکولیوژیکی براسیاو ویژگیی    -منظور چارچوب هییدرولوژیکی  کند؛ بدینا ارائه میه من

 مبشیار  مید   ها تیدوین شیده اسیت کیه طبی       من بر وارده کارکردها، ددما  تاالب و همچنین فشارهای

 دهنید.  میی  تشکیل اجتماضی -اقتصادی  و اکولوژیکی حوزة دو را من ا لی سادتار اکوسیستمی، ددما 

هیا اسیتفاده شیده    هیای تیاالب  بنیدی  از طبقه  های سادتاری و هیدرولوژیکی تاالبدر شناسایی مشخّصه

شیکل   ای، مصیبی و درییایی  کالو روددانیه  سه در تاالب شادگان که دهد می پژوهش نشان است. نتایج

و  ای بییرای کارکردهییای هیییدرولوژیکی و بیوژئوشیییمیایی ماننیید  دیییرهاسییت. بخییش روددانییه گرفتییه

نگهداشییت مب، نگهداشییت رسییوبا  و  رعا ، انتقییا  و تبییدیل مییوادع مغییذّی، ترسییی  کییربن و تمییامی   

های مصبی و دریایی برای تثبیت دطّ ساحلی، انتقیا   کارکردهای اکولوژیکی پتانسیل زیادی دارد. بخش

وحیش  حییا   و تبدیل موادع مغذّی، ترسی  کربن، زیستگاه مبزیان، زیسیتگاه پرنیدگان مبیزی و زیسیتگاه    

 کننیدگی، تنظییم  تولیدکنندگی،) اکوسیستمی ددما  پتانسیل زیادی دارند؛ بنابراین تاالب شادگان انواع

کند. براساو نتایج ماتریس سازگاری، روابط حمیایتی و مثبیت مییان    را ضرضه می( فرهنگی و زیستگاهی

 کنندگی است.دگی و تنظیمبیشترین ارتباط رقابتی میان ددما  تولیدکنن و استددما  تاالب غال  

 تاریخچة مقاله:
 8032 م ر 87 دریافت

 8032 بهمن 03 پذیرش

 8031 درداد 8دسترسی منالین 

 ها:کلیدواژه
هییای هییا، مشخّصییهبنییدی تییاالبطبقییه

 مفهییومی، ضرضییه بیییوفیزیکی، چییارچوب

 دیدما   اکوسیستمی، تعیامال   ددما 
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 مهمقدّ
هیا از   درواقی  تیاالب   اسیت؛ هیا   تعاریف تاالبدر وژیکی، درجة رطوبت و دیسی، متغیعر مهمعی براساو شرایط هیدرول

 هیای  ویژگیی  هیا  من همیة  هیا،  تیاالب  تعرییف  چگیونگی  از نظیر  یر   هسیتند.   تیر  مرطیوب های اطرا  دیود   ینزم

 هیا  ی تیاالب کلّی  طور هب ،هاشباهت این از فراتر. گذارند می اشتراک به را یکسانی پوشش گیاهی و داک هیدرولوژیکی،

 دهنید میی  نشیان  بیولیوژیکی  و شییمیایی  فیزیکیی،  فرایندهای و ها ویژگی ،پیچیدگی اندازه، ازلحاظ ای گسترده تنوعع

مشیابه هییچ تیاالبی شیبیه      اقلییم  ییک  در یحتّی  .(07: 7381، 7گسلینک و میچ؛ 73 :8323و همکاران،  8)کواردین

هیا   بنیدی تیاالب   لیذا طبقیه   ؛ش یک تاالب با تاالب دیگر متفاو  اسیت گیری و گسترروند شکل تاالب دیگر نیست و

زیستی، ارزیابی کارکردهای تیاالب، ارزییابی اثیرا      تنوععها، ارزیابی  مبریز من ها و حوضة ریزی تاالبویژه برای برنامه به

  تعلّی  (.903: 7382، 0تینیر )ی بازسازی و احیای تیاالب بسییار مهیم اسیت     سنج امکانها و  تغییرا  و تخری  تاالب

 سیسیتمی کیه دیدما  اکو   اسیت  هیا  من کیارکردی  و سیادتاری  دیا ع  هیای  ویژگی دهندة نشان طبقه هر به تاالب

( و در رفیاه اجتمیاضی و   7388، 9بیاربیر )های طبیعی هستند دارایی ددما  اکوسیستمیکنند. دی را فراهم میمتعدع

مکیان و   ،دیدما  اکوسیسیتمی وابسیته بیه زمیان     مفهیوم  د. و ارزش اقتصادی بسیاری دارن نقش دارندفرهنگی بشر 

 است. مشخّصهای زمانی یعنی ضرضه، جریان و تقاضای ددما  مرتبط به واحدهای مکانی و دوره مقیاو است؛

 از دیدما   انیواضی کننید کیه   هیای طبیعیی ضمیل میی    هایی از اکوسیسیتم ها و شبکهزیرسادت مثابةها بهتاالب 

دشیک کیه بیا الگوهیای     . در مناط  دشک و یا نیمیه (7388و همکاران،  1ککرچنا) ندمورمیرا فراهم وسیستمی اک

کیارتی و  )میک  ای داشیته باشید   ت وییژه یعتواند اهمعها می شوند، دسترسی به مب درون تاالببارشی فصلی متمایز می

 ةمب، چردی  ةهیا، چردی   ن تاالباند، بدوها وابسته   به تاالبشدعو جهانی به محلّیمب  چردة .(012: 7333، 8اکرمن

ایین تعیامال  و    ،هیا گییری  سیاست و تصمیم حا  این طور زیانباری تغییر دواهد کرد، بابه موادع مغذّی ةکربن و چرد

مب و زییر  کیم  یی کشیور کلّی  طیور که کشور ایران به  منجا از گیرند.نظر نمیندازة کافی دراها را به ها به تاالبوابستگی

 تنیوعع و  محلّیی های باارزشی هستند که منجر به حفظ اقلییم  ها مکان دشک است، تاالبک و نیمهمناط  دش سللة

 (.  8038شوند )گیسن، ها میگونه

 اجیزای  در تغیییر  درواقی ،  ؛شده اسیت  ناپذیراجتناب ها تاالب بر فشار مبی، مناب  برای انسانی تقاضای گسترش با 

قابیل   منفیی  اثیرا   توانید میی ها مبی من جریان رژیم در تغییر یا فتوقّ ،حذ  طری  ازها  تاالب هیدرولوژیکی چردة

 دوچنیدان  را هیا  تیاالب  دربیارة  پیژوهش  ضرور  موضوع این که باشد داشته تاالبی های اکوسیستمحیا   بر یتوجعه

جتمیاضی و  بیه شیرایط کشیور، اثیرا  ا     توجعیه بیا   هامن ددما  اکوسیستمیها و  رفتن تاالببینتخری  و از. کندمی

 بیر  نیامللوب  اثیر  همچنیین  و مب تکمیعی  و کیفیعیت  کیاهش  سییالب، وقیوع   ریسک افزایش مانند)اقتصادی زیادی 

 بیر  کیه  7331 سیا   در 2هزاره اکوسیستم ارزیابی تازگی درپیبه دنبا  دارد.به را (معیشت و فرهنگی هویت سالمت،

 مییان  تعیامال   پیچییدگی  داشیته،  تأکیید  ها تاالب حفظ و انسان رفاه میان مثبت روابط وجود از ممدهدستبه مناف 

 مثابیة بیه  ددما  اکوسیستمیمفاهیم  درواق  .است گرفته قرارپژوهشگران  توجعه مورد پیش ازبیش  ها تاالب و مردم

دی اسیت کیه   هیای متعیدع  ها و رویکرد شده و شامل روش ها شنادته تحلیل شرایط اکوسیستم وبرای تجزیه رهیافتی 

                                                                                                                                                                          

1- Cowardin 
2- Mitsch & Gosselink 
3-Tiner 
4- Barbier 
5- Krchnak 
6- McCartney & Acreman 
7- Millennium Ecosystem Assessment 
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اء )فراینید ییا کیارکرد(؛    اجزاء فیزیکی و زیستی اکوسیستم )سادتار(؛ کارکرد و تعامل بین ایین اجیز   م ا لیسه مفهو

، 8دهنید )دانلیی و وییدمارک   ارتباط می باهمرا  (مناف  حا ل از ددما شده به رفاه انسانی از اکوسیستم )رسهم منج

هیای مبیی   سیسیتم  کردهیا و دیدما  چندگانیة   ی شنادت کارتواند برامی ددما  اکوسیستمیرویکردهای . (7388

های حفاظیت و احییاء   کنند و همچنین توجیه هزینهها دریافت میها و حسابرسی منافعی که مردم از من مانند تاالب

 قرار گیرند. توجعه مورد

کیه  خا  شده اسیت  در سلح جهان اتّ هاتاالب ددما  اکوسیستمیکارکردها و  رویکردهای مختلفی برای ارزیابی 

رسیاندن و  حیداقل  منظیور اجتنیاب، بیه   به تاالب ددما  اکوسیستمی بر کاربری تغییر اثرا  سازییکمع: از اند ضبار 

 دیدما  بنیدی  رتبیه ، (7389، و همکیاران  0مییرا  -ال؛ زوریی 02: 7331 و همکیاران،  7هنسین ) منفیی جبران اثرا  

، (7380 همکیاران،  و 9رونگیوئی ) محلّیی ا جوامی   هیای مشیارکتی بی    روشگیری از بهرهبا  هیدرولوژیکی و اکولوژیکی

 دیدما  اکوسیسیتمی   ضرضیة  ةبیالقوع  ظرفییت  میورد  در های مبتنی بر نظرا  کارشناسی یا ارزیابی تو ییفی ارزیابی

هیای   ها بیا ترکیی  روش  تاالب ددما  اکوسیستمیگذاری اقتصادی  ارزش ،(7387و  7333، و همکاران 1بورکهارد)

 سیری   ارزییابی  رویکیرد  (،7387و همکیاران،   2؛ دگیرو  7381، و همکیاران  8تقیا  ارزش )شیارما  مبتنی بر بازار و ان

مد  مبشیار  های مفهومی )ها و مد تدوین چارچوب، (7388و همکاران،  3)بویل 1هلث-و محور مانند روش شادص

کیه،  نیروی محرّ - ؛ مد  مدیریت مبتنی بر اکوسیستم(2: 7383 ،88پوتچین و یانگ-)هینس 83ددما  اکوسیستمی

هیای  دیدما  و ارزش  ةارزییابی یکاارچی  (، (7380و همکاران،  80)کلبل 87، ددمت اکوسیستمی، پاسخوضعیعتفشار، 

(؛ 0: 7388، 81مدامیوو ) 89یسیتمی تیاالب  اکوسپروتکیل ارزییابی دیدما      ،(11: 7331تاالب )دگرو  و همکاران، 

و  88)سیان  تیاالبی  ددما  اکوسیستم زمانی - فضایی  تغییرا برای شناساییازدور و مماری  های سنجشترکی  داده

 تعیامال   و اکوسیسیتمی  ددما  یکاارچة گذاری ارزش مد  مانند سازی مد استفاده از ابزارهای ، (7388همکاران، 

اسیتفاده   انفرادی یا ترکیبیی میورد   ورط به کردهایرواین . 81اکوسیستمی ددما  برای مصنوضی هوش مد  و 82ها من

بیرای ارزییابی    مشخّص یکنوادت از یک رویکرد مان  از استفادة ددما  اکوسیستمیو گوناگونی  تنوعع .دگیرنقرار می

هیای   ای از مد  رشته، فضایی و چنددینامیکهای ددما  اکوسیستمی  ای از مد بنابراین، طیف گسترده؛ شده است

 است. یافته های پیچیده توسعه کیفی پایه تا مد 

رییزی و  در برنامیه  ییافیت مفیید  هر مثابةبه ددما  اکوسیستمیمفاهیم  شده، بر کاربردتمامی ملالعا  بررسی 
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شناسی و رویکیردی  هایی که روش ، پژوهشیکلّ طور به. اندکردههای مختلف تأکید در مقیاو زیستی محیطمدیریت 

بی ارائیه کننید، بسییار    هیای تیاال   به چارچوب ارزیابی و مدیریت اکوسیستم ددما  اکوسیستمی سازیبرای یکاارچه

 ؛بیوده اسیت   سیسیتمی ها بیش از ارزیابی دیدما  اکو  اندک هستند و تمرکز ملالعا  بر فرایندهای بیوفیزیکی تاالب

 واکیاوی  و شنادت طری ازها تاالب ددما  اکوسیستمیچارچوبی برای ارزیابی  تدوینحاضر  پژوهشبنابراین هد  

 انید پردادته اکوسیستمی ددما  رویکرد به یهایپژوهشنیز  ایران در .استتاالبی  کارکردهای و سادتار میان روابط

اثرا  تغیییر کیاربری    هدفمند  ور  بهکه  (39: 8031 ؛ سیدی،8031و ماهینی،  اسداللهی ؛871: 8039 )زرندیان،

 ا دیدم  ای بیا رویکیرد  ملالعیه  و انید دهکیر  سیازی  مید  ه مبرییز  ضی زمین بر ددما  اکوسیستمی را در مقیاو حو

شنادت رو بیه رشیدی   . است  شدهن  انجام های تاالبیمبتنی بر ارزیابی سادتار و کارکردها در اکوسیستم اکوسیستمی

وجود ممیده، لیذا نییاز بیه     ها در کشور به نسانی مرتبط به منهای تاالبی برای جوام  ا اکوسیستم شدةاز ددما  ضرضه

 نظیر بیه ریزی و مدیریت ضروری های برنامهها در چارچوب دن منها و واردکر شنادت ددما  و مناف  حا ل از تاالب

بیرای  رویکیرد دیدما  اکوسیسیتمی     ،ملالعیه میوردی   مثابةبا انتخاب تاالب شادگان به ر نوشتار پیش رورسد. دمی

در  دیدما  اکوسیسیتمی   وکارکردهیا   ،ینیدها سیادتارهای بییوفیزیکی، فرا   براساوشرایط اکولوژیکی تاالب  ارزیابی

 ابیزار ارزشیمندی بیرای تخصییص بهینیة      کیه است کار گرفته شده بهاکولوژیکی  - ولوژیکیدرل  یک چارچوب هیقا

 کند.های منلقی و پایدار ارائه میخا  سیاستها و اتّ من مّثّرمناب  تاالبی و مدیریت 

 بررسی مورد فی منطقةمعرّ
المللیی کشیور اسیت. ایین تیاالب در جنیوب        ب بینترین تاال هزار هکتار وسعت، بزرگ 133با بیش از تاالب شادگان 

 و طیو  شیرقی   93° 73'تا  91° 73'ضرض شمالی و  08° 33'تا  03° 33'جغرافیایی  موقعیعتدر دوزستان استان 

هزار نفیر از   833حدود . (8 شکل) پیوندد می فارو دلیج به دست پایین سمت در وقرار دارد مبریز جراحی  در حوضة

 حفاظیت  سیازمان ) بیه منیاب  تیاالب وابسیته هسیتند      یمختلفی  هیای ا روشبی دود، تأمین معاش برای  محلّیمردم 

 (.87: 8033ایران،  زیست محیط

 
 و ایران استان خوزستانشادگان در  جغرافیایی تاالب موقعیّت .1شکل 
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 دورهیای  بیا  مجیاور   تضلّی بیه  من جنیوبی  و مییانی  بخیش  و شییرین  مب دارای شیادگان  تیاالب  شمالی بخش 

مب  و شییرین  مب ماهییان  کیه  شیود  می موج  امر این و است شور و شور ل  مب نواحی دارای ترتی به ،فارو دلیج

بسیاری از پرنیدگان مهیاجر    موریجوجهشود و همچنین زیستگاه باارزشی برای پرورش و  مشاهده تاالب این در شور

ییران  از ماهییان ا  %91از پستانداران و  % 71 ،رندگاناز پ % 03از  بیش .(7388و همکاران،  8)کفاشی باشد گذرزمستان

گونیه   0، گییاهی  ةگونی   883ل از ا یلی گییاهی متشیکّ    ةجامعی  82ن، ایی بیر   افیزون  ؛کننددر این تاالب زندگی می

کیه نشیان از ارزش زیسیتگاهی تیاالب      نظیر حضور دارند گونه میگو در این زیستگاه بی 9گونه دزنده و   3دوزیست،  

مبییاری در منیاط     ةدیاطر توسیع  بیه  البهای ورودی به تا جریان .(8: 8017 رد )مهندسین مشاور پندام،شادگان دا

طیور   هیای شیهری و  ینعتی بیه     های کشاورزی و فاضیالب  زهاب ةیافته و حجم فزایندر مداوم کاهشطو دست بهاالب

میزارع نیشیکر، پیرورش     ة  های ملود پساب ةلیتاالب، تخ حقابةن    نشدرضایت و سازی   . سدشودوارد می تاالبپیوسته به 

هیای شیهری و احیدا     زبالیه  ةپتروشییمی و تخلیی   هیای    واحید  فععالیعتهای نفتی،  ضبور لوله ،ستاندوز    ماهی و فوالد

 کیه براثیر    الایین مشیک   .ه اسیت    فهرسیت میونترو کیرد       وارد را    فیرد  ایین تیاالب منحصیربه    ،گان   شاد    فوالد ةکاردان

ب الاکیه تی   یجهانی و منافع تیعاهمع زیستی با تنوععبر  ،حاضر حا ، دراست یافته  شدع نی ادیرالهای طوسالی کشد

 دیدما  اکوسیسیتمی  بنیابراین، شینادت و ارزییابی    گذاشته است؛ اثرا  زیانباری  ،کندفراهم می محلّیبرای جوام  

 محلّیی های تاالب را به مسئوالن و میردم   تواند ارزش، می جود در مدیریت تاالبها به رویکردهای مو تاالب و ورود من

 .کنداز تخری  بیشتر من جلوگیری  ،مدیریتی تاالب شدن در رویةبهتر شناسانده و با گنجانده

 هامواد و روش
هیای سیادتاری و    همشخّصی  براسیاو هیا  تیاالب  دیدما  اکوسیسیتمی  شناسیایی و میدیریت    حاضر برای نوشتاردر 

مید    براسیاو اجتماضی  - اقتصادی و اکولوژیکی حوزة دو. (7تدوین شده است )شکل بی مفهومی چارچوکارکردی 

یرگیذار بیر سیادتار و    برای بررسی ضوامیل تأث  دهند.را تشکیل می سادتار ا لی پژوهش ،مبشار ددما  اکوسیستمی

نظیر  دردر سیلح سیرزمین تیاالب    و اقلییم   ژئومورفولوژی، هیدرولوژیمانند  هاییتغیعرم، تاالب اکولوژیک شرایط پایة

 میورد نظر گرفته شده و فاکتورهای مثابة سرزمین تاالب درمبریز تاالب به . در نوشتار پیش رو حوضةشده استگرفته 

هییا از  تییاالب هیییدرولوژیکیهیای سییادتاری و  همشخّصییشناسییایی  بییرای .انیید شیده بررسییی در اییین مقیییاو  بحیث 

گییری سیادتار   شیکل  ةمشخّصی چهیار   در ایین پیژوهش  . شده اسیت تفاده اس یهای تاالبهای اکوسیستم بندی طبقه

 :که به شرح زیر است شود ها بررسی می تاالب

 است. گرفتهشکل  ها من روی بر تاالب زمینی که یا تاالب فیزیکی شکل :تاالب فیزیکی شکل -

 کند.منب  مب و انتقا  من به تاالب را بیان می :منب  تأمین مب -

 کند.بر تاالب را بیان می مّثّرب: جهت جریان مب م جریان مسیر -

 .کندمی بیان را وجود  ور  من در مجاور مبی بستر و تاالب بین رابلة :سرزمین در تاالب موقعیعت -

هیای   تیوان ویژگیی  کیدها و توضییحا  میی    براسیاو و است شده   ارائه 8راهنماهای تعیین سادتار در پیوست  کلید

شیرح  ددما  به در ضرضةشده نظر گرفتهدرهای هیدرولوژیکی د. ویژگیکرراهنما شناسایی  سادتاری را ملاب  کلید

 زیر است:

بندی متداو  رژیم مبی شامل میوارد زییر   است. تقسیم مّثّر هاتاالبرژیم مبی: حضور مب در تعیین ماهیت و تداوم  -

 است:

                                                                                                                                                                          

1- Kaffashi 
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غرقیابی،   دائمیا  م غرقیابی،  طور نامنظّ م غرقابی، بهور منظّط به ،یر و مدعزج ةپهن :یمدع و جزر هایتاالب مبی رژیمالف: 
 ت؛دائمی، غرقابی فصلی و غرقابی موقّغرقابی نیمه

 دائمیی، غرقیابی فصیلی، غرقیابی    ابی، غرقابی متناوب، غرقابی نیمهدائما  غرق :یمدع و جزر غیر هایتاالب مبی رژیمب: 
 شده.طور متناوب اشباع شده و به تی اشباعموقّشده،  شده، فصلی اشباع طور مداوم اشباع به ت،موقّ

 ،(بیر لیتیر   گیرم میلیی  8333>) شیرین:  ور  است بدین (7330، 8رادک) شوری براساو مب بندیطبقه :مب نوع -
 83333<) نمیک  از اشیباع ( گیرم بیر لیتیر   میلیی  83333-0333) شیور  ،(گرم بر لیتیر میلی 0333-8333) شورل 

   (.گرم بر لیتر میلی
. در بررسیی پوشیش   اسیت های زیستی و غیر زیستی مورد بررسی شامل پوشش گییاهی و دیاک تیاالب    ژگیوی 

هیا و جوامی  گییاهی    گیاهی، سادتار و سیماشناسی گیاه، گونیه  هایی مانند وجود یا ضدم وجود پوششگیاهی ویژگی
 ازدور ماننید شیادص   های سنجششادصها و یا برداریاند. با استفاده از نقشة کاربری زمین، نمونهغال  بررسی شده

 دسیت مورد. بیه  توان اطاّلضاتی دربارة گسترش مکیانی اجتمیاع پوشیش گییاهی    گیاهی می پوشش تفاو  شدة نرما 
 اند. تقسیم شده هیدریکو معدنی های ملی  داک دسته دو به منشأ براساو تاالب هایداک

شکل فیزیکی تاالبمسیر جریان مب تاالبموقعیت تاالب در سرزمین

یک جهته

جزر و مدی

غیر جزر و 
مدی

حوضه ای مسلح

حاشیه ای

پیت لند
دشت سیالبی

جزیره ای

شی  دار

مصبیدریایی

مب روان

دادل دشکی

مب ساکن

شناسایی طبقا  مختلف تاالب بر اساو ویژگی های سادتاری و بیوفیزیکی 

های سادتاری، هیدرولوژیکی و زیستیشناسایی کارکردهای تاالب بر اساو مشخصه 

شناسایی ددما  اکوسیستمی تاالب و ارزیابی پتانسیل ضرضه من ها بر اساو سادتارها و کارکردها

شناسایی واحدهای ضرضه کننده ددما  و مناط  منتف  شده از ددما  تاالب 

جریان به دادل

جریان به دار 

جریان درونی

منب  تأمین مب تاالب

مب سرریزی از روددانهدو جهته

مب سرریزی از مسیل

مب سرریزی از مص 

مب برگشتی از مب زیرزمینی

بارش

ژئومورفولوژیهیدرولوژیاقلیم 

شناسایی مشخصه های سادتاری و هیدرولوژیکی تاالب 

بررسی ضوامل تأثیرگذار بر سادتار و شرایط اکولوژیک تاالب  

سادتار بیوفیزیکی 
تاالب

کارکردهای تاالب

ددما  اکوسیستمی تاالب

مناف  حا ل از ددما  تاالب
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اج منالیز تعامال  میان ددما  تاالب از طری  ماتریس سازگاری 

ارائه راهکارها برای مدیریت مبتنی بر ددما  اکوسیستمی تاالب

 -شناسایی و ارزیابی ضوامل تهدید کننده ددما  تاالب از طری  مد  مدیریت مبتنی بر اکوسیستم 
نیروی محرکه، فشار، وضعیت، ددما  اکوسیستمی، پاسخ  

شناسایی ویژگی های زیستی و غیر زیستی تاالب
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 ها ساختاری، کارکردها و خدمات اکوسیستمی آن هایهمشخّص براساسها ارزیابی و مدیریت تاالب . چارچوب پیشنهادی2شکل 
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ارکردی کی  هایشامل گروه و زیستی هیدرولوژیکیهای سادتاری، همشخّص براساوترین کارکردهای تاالب  مهم  

هیا و  وحیش، حفیظ گونیه   ا هیای حیی  و زیستگاه بیوژئوشیمیایی گردش و  دیرة ؛مب جریان هیدرولوژیکی و  دیرة

های سیادتاری و زیسیتی در   ویژگی براساوها  . معیارهای شناسایی کارکردها و پتانسیل نسبی مناستزیستی  تنوعع

  یور  بیه متیداو   ددما  اکوسیستمی  هایبندیطبقهبه  توجعهبا ددما  تاالبی انواع  مورده شده است. 7پیوست 

دیدما    ضرضیة  پتانسییل ساس  و شده استشناسایی ستگاهی و فرهنگی ، زیکنندگیتنظیمددما  تولیدکنندگی، 

از  منید بهیره و منیاط    8دیدما   کننیدة واحدهای فیراهم همچنین  ؛دشوبندی میرتبه ،و کم توسعطدر طیف زیاد، م

کیفیی روابیط متقابیل مییان      تحلییل  وتجزییه   .است تعیین شدهتاالب سرزمین رامسر سایت و در مقیاو  7ددما 

 نییرو  شناسیایی  بیرای همچنیین   ؛اسیت  یور  گرفتیه   ماتریس سیازگاری   ةاز طری  تهیعها من 0تعامال  وددما  

 از مد  مفهومی مدیریت مبتنی بیر اکوسیسیتم   تاالب ددما  و اکولوژیک سادتار بر ها من اثرا  و فشارها ها، کهمحرّ

در ایین مید ، مفهیوم دیدما       .است پاسخ بهره گرفته شده و ، ددمت اکوسیستمیوضعیعتکه، فشار، نیروی محرّ -

 شده است. ادغام 9پاسخ - اثرا  - وضعیعت – فشار - کهنیروی محرّ چارچوباکوسیستمی در 

 نتایج
تاالب شادگان از بررسیی ملالعیا  پیشیین،     و ژئومورفولوژی هیدرولوژیکی، های اکولوژیهمشخّصالضا  مرتبط با اطّ

 ییدانی، مصیاحبه بیا کارشناسیان    ، بازدیدهای م1ار ، گوگلتاالب ای اهوارهم مدیریت طرح جام  تاالب، تصاویر برنامة
 بیر  تأثیرگذار ضواملشناسایی برای   است.ه شده روستاهای درون تاالب تهیع محلّیزیست شادگان و مردم محیط ادارة

ی اقلیمیی و تیاریخی   هیا دادهمنلقیه بیا اسیتفاده از     یهای اقلیمی ابتدا ویژگی ،تاالب اکولوژیک پایة شرایط و سادتار
( 7331-7382سیاله )  ده در دورة مبریز جراحی ایستگاه درون یا نزدیک به حوضة 82سازمان هواشناسی کشور برای 

گیراد  سیانتی  درجة 08در زمستان تا  گرادسانتی درجة 88 دما در طو  سا  از میانگین (.0شده است )شکل  بررسی
از اراضی تاالب است و بیارش از  بیشتر های باالتر شمالی حوضه ی در ضرضکند. میانگین بارندگدر تابستان تغییر می

هیا در فصیل زمسیتان و    ای است کیه بیارش  از نوع مدیترانه بارندگی است؛ بنابراین رژیم تغیعرمتر ممیلی 733 فر تا 
 راحیی و حا یل  مبرییز ج  ةدر حوضی  طبیعیی  چالة یک تاالب ازنظر هیدرولوژیکی و ژئومورفولوژی، دهد.پاییز رخ می

 طبیعیی  هیای مبیراه  و بزرگ و کوچک نهرهای به شادگان منلقة در که است شادگان دشت به جراحی روددانة ورود
 هییدرودینامیکی  و باالدسیت  در دشیکی  هییدرولوژیکی  فرایندهای تأثیر تحت شادگان درواق  تاالب شود.می پخش
 هیا طری  مبیراه های دائمی و ازهای روددانهی و طغیانبخش شمالی تاالب از مب سرریز .است دستپایین در دریایی
نظر گرفت. مب ایین بخیش   ای حا ل از مب روان درتوان روددانهتاالب را میاین  موقعیعتبنابراین  گرفته است؛ شکل

بیه  . بخش جنیوبی تیاالب   استح و مسیر جریان مب، جریانا  درونی مسلّ شیرین و شکل فیزیکی من دشت سیالبی
فیارو غرقیاب    دورهیا و دلییج   طریی  جیزر و میدع   دارد و ازشیور   و شیور ل  و مبمتّصل است فارو  دلیجمبی  پهنة
 در ،همچنیین تیاالب   ای اسیت؛ حاشییه  ،دریایی و شیکل فیزیکیی من   - مصبی ،این بخش موقعیعتبنابراین  شود؛ می

 بخیش  در تیاالب  مبی رژیم ی دوطرفه است.مب جزر و مدع جریان است و مسیر رمکرّ یمدع و جزر های سیالب معرض
 غرقیاب  دائمیا   هیای رژییم  شیامل  جنیوب  یمدع و جزر بخش در و دائمینیمه دائمی و غرقاب شمالی یمدع و جزر غیر
 در همیة  .اسیت ( یمیدع  و جیزر  پهنیة ) فصیلی  ییا  تموقّی  غرقابنیمه ،(ساحلی نوار) بلند مدهای در غرقاب ،(دورها)

                                                                                                                                                                          

1- Service providing units (SPU) 

2- Service benefiting areas (SBA) 

3- Trade-offs 

4- Driver, Pressure, State, Impact, Response (DPSIR) 

5- Google Earth 
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تیوان  بنابراین میی  دارد؛ وجود گلی های پهنه ،شادگان تاالب یمدع و جزر پهنة در موجود دورهای ،ساحلی یها زمین
ای دشیت سییالبی بیا    (: تاالب روددانه9د )شکل تقسیم کرا به سه بخش مجزّکارکردی  -ازلحاظ سادتاری تاالب را 

 ی.و مدعای با جریان جزر تاالب دریایی حاشیه ی وای با جریان جزر و مدعجریان درونی، تاالب مصبی حاشیه
 ( در اراضیی تیاالب شناسیایی شیده اسیت     شور) هالومور  های داک و( باتالقی) هیدرومور  های داکدو گروه  

ها ضمی ، شور و قلیایی با بافیت سییلتی و سییلتی لیوم هسیتند. در       (، این داک19: 8017)مهندسین مشاور پندام، 
بن در مب( وجود دارد و ددماتی ماننید چرانیدن    بخش شمالی گستردگی جامعة گیاهی چوالن و لویی )انواع گیاهان

 هیای کنند. سایر گیاهان موجود در بخش شمالی شامل جوام  گیاهی گروهدام، زیستگاه و مصار  دارویی را ارائه می
دوسیت اسیت. در   ای نیم ای(؛ شناور )نیلوفر مبی سیفید(؛ و گیاهیان حاشییه   اسبی، مالله، هزاربرگ سنبلهیا ) ورغوطه

هیای دورهیا   لیسه بیا تیراکم انیدک در دهانیه    ای و سگپسندی مانند سودا، تکمه وبی پوشش گیاهی شوربخش جن
 (.1وجود دارند )شکل 

 
 2012تا  2002های آبریز تاالب در سال میانگین ماهانة دما و بارندگی در سطح حوضة. 3شکل 

 
 ژئومورفولوژی ایران( ای تاالب شادگان و نقشةوارهشادگان )استخراج از تصویر ماه تاالب های ساختاریهمشخّص. 4شکل 
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 (.82و بازدید میدانی بهار  82: 1322 پندام،مهندسین مشاور ) . پراکندگی جوامع گیاهی تاالب شادگان5شکل 

ای تاالب برای کارکردهیای  شناسایی شده است. بخش روددانه 8ترین کارکردهای تاالب شادگان در جدو  مهم 

میوادع  مانند  دییره و نگهداشیت مب، نگهداشیت رسیوبا  و  را ، انتقیا  و تبیدیل        بیوژئوشیمیایی هیدرولوژیکی و

درییایی بیرای    - زیادی دارد. بخش تاالب مصبی ة، ترسی  کربن و تمامی کارکردهای اکولوژیکی پتانسیل بالقوعمغذّی

کربن، زیستگاه مبزیان، زیستگاه پرنیدگان  ، ترسی  موادع مغذّیساحلی، انتقا  و تبدیل  کارکردهایی مانند تثبیت دطّ

 قابلیعیت تاالب در هیر دو بخیش شیمالی و جنیوبی      ،بنابراین زیادی دارد؛ ةوحش پتانسیل بالقوعمبزی و زیستگاه حیا 

 براسیاو . اسیت   در دلر شدعحیا  اکولوژیکی من به حا  حاضردرت زیاد را دارد که یعایجاد انواع کارکردهای با اهمع

هیا در  من شیوندة  کننده و منیاط  متنفی    ی ضرضهها، واحدها من ضرضة انواع ددما  اکوسیستمی، پتانسیلکارکردها، 

از  نمایش داده شیده اسیت.   8همچنین ماتریس سازگاری ارتباط میان ددما  تاالب در شکل  شده و مورده 7جدو  

انیواع   پتانسیل زییادی دارد کیه همیة   شانزده ددمت  ای برای ضرضة، تاالب روددانهشده ددما  تاالبی بررسی هفده

کنندگی، زیسیتگاهی و فرهنگیی   ددما  تنظیم ی برای ضرضةتاالب مصبی جزر و مدع. گیرد می بر  تاالب را درددما

 مهرگیان و دیدما  فرهنگیی پتانسییل    پتانسیل زیادی دارد. تاالب دریایی برای ددمت زیستگاه ماهیان، مبزیان و بی

شیرایط سیادتاری و اکولیوژیکی و قرارگییری در      تنوععدلیل بردورداری از تاالب شادگان به بنابراین دارد؛ زیاد ضرضة

 کند.نظیری ضرضه می ددما  اکوسیستمی بی ،سه کالو تاالب مختلف

 بیر یکیدیگر   و هسیتند  ارتبیاط  یا غیرمستقیم دارای مستقیم طور به تاالب اکوسیستمی ، ددما 8براساو شکل  

روابط حمایتی و مثبت در مییان دیدما  تیاالب غالی  اسیت. بیشیترین ارتبیاط         .پذیرند می یرتأث و گذارند می تأثیر

است. بیشترین رابلة رقیابتی مربیوط بیه دیدما       کنندگی رقابتی مربوط به ددما  تولیدکنندگی با ددما  تنظیم

د. بیا توجعیه بیه شیرایط     دامداری و تولید ضلوفه است که تقاضای زیادی از جان  ساکنین روستاهای درون تیاالب دار 

هوا و اقلیم محلّی بیشتر میورد توجعیه قیرار     مانند تنظیم کنندگی تاالبددما  تنظیم بروز پدیدة گردوغبار، کنونی و

 گرفته است.  
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 های بیوفیزیکی و زیستیویژگی براساستاالب شادگان  کارکردهای ترین مهم شناسایی .1جدول 

 پتانسیل ی تاالب شادگانکارکردها کارکردی گروه ساختاری کالس

 ایتاالب روددانه

 هیدرولوژیکی

 زیاد سلحی نگهداشت مب و  دیره مخزن

 توسعطم مب روددانه و مبراهه نگهداشت

 توسعطم زیرزمینی های مب ةتخلی و تغذیه

 کم ساحلی دطّ تثبیت

 بیوژئوشیمیایی

 زیاد  ا  معلّ رع و نگهداشت رسوبا 

 زیاد وادع مغذّیم تبدیل و انتقا 

 زیاد سازی و تثبیت کربن دیره

 اکولوژیکی

 زیاد مهرگانماهیان و بی مبزیان، زیستگاه

زیاد مبزی پرندگان زیستگاه

زیاد کنار مبزی پرندگان زیستگاه

 زیاد زیستی تنوععوحش و حفظ زیستگاه حیا 

 یدریایی جزر و مدع - تاالب مصبی

 هیدرولوژیکی

 کم مب سلحی نگهداشت و دیره  مخزن

 کم مب روددانه و مبراهه نگهداشت

 زیاد ساحلی دطّ تثبیت

 کم زیرزمینی های مب تخلیة و تغذیه

 بیوژئوشیمیایی

 کم  ا  معلّ رع و نگهداشت رسوبا 

 زیاد موادع مغذّی تبدیل و انتقا 

 زیاد سازی و تثبیت کربن دیره

 اکولوژیکی

 زیاد مهرگانماهیان و بی بزیان،م زیستگاه

 زیاد مبزی پرندگان زیستگاه

 توسعطم کنار مبزی پرندگان زیستگاه

 زیاد زیستی تنوععوحش و حفظ زیستگاه حیا 

1-              

2-                            

3-                         

4-            

5-                         

6-            

7-         

8-                 

9-                

10-               

11-         

12-                         

13-                           

15-                              

16-                          

17-                    

12345678910111213141516

 
  
  
   
  
  
 

 
  
   
  
   
 

  
  
  
  

  
   
 

                                      

 -                           

14-                             

17

   -                         

 () ( فاقد اثر( ارتباط بازدارنده و رقابتی )خدمات تاالبی: ارتباط حمایتی و متقابل ) . ماتریس سازگاری6شکل 
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 ها آنت نسبی یّاهمّکارکردها و فرایندها و  براساستاالب شادگان اکوسیستمی خدمات  ترین مهم شناسایی .2 دولج
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 هادام برای
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 تاالب گیاهی

 دامداران، مرات ،

 جودمو دانوارهای

 تاالب در

 توسعطم مصبی

 کم دریایی

 اجزای و هاگونه وجود

 تولید قابلیعت با زیستی

 مخزن ،دام موادع

 مب نگهداشت و  دیره

 سلحی

 بستری ایجاد
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 دام مواد
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 زیاد ایروددانه
 پوشش

 تاالب گیاهی

 موجود دانوارهای

 تاالب در
 توسعطم مصبی

 کم دریایی
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 سودت

 برای مناس  چوب

 یا و انرژی تبدیل

 گرما تولید

 توسعطم ایروددانه
 پوشش

 تاالب گیاهی

 و محلّی جوام 
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 تولید) کربن چردة

- دیره، (ستنفّ و هلیعاوع

، کربن تثبیت و سازی

 و  دیره مخزن

 سلحی مب نگهداشت

 اقلیم تنظیم

 محلّی

 در تغییر

ّلّ  اقلیم های فهم

 دلیلبه محلّی

 هایویژگی

 تاالب اکولوژیکی
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 توسعطم دریایی
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 ها خدمات اکوسیستمی تاالب شادگان براساس فرایندها و کارکردها و اهمّیّت نسبی آن ترین مهم شناسایی .2 جدولادامة 

شناسی نوع  
 و فرایندها
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 وحش حیا  زیستگاه

 هایفر ت
 و گردشگری
 تفریحی

 های فععالیعت
 در گردشگری

 مرتبط و مزاد هوای
 زیست  محیل با

 تاالب محلّی

 زیاد ایروددانه

 مبی، هایپهنه
 ساحلی نوار

 هایزیرسادت
 گردشگری،

 ندگان،بازدیدکن
 ،محلّی جوام 

 دانوارها

 زیاد مصبی

 زیاد دریایی

 مموزش سیستم
 پژوهش و

 پژوهش و مموزش
 زیستی محیط

 سنتی، دانش ازنظر
 دا  های گونه

 تاالب

 زیاد ایروددانه
 تاالب سرزمین

 رامسر ةمحدود)
 (سایت

 مموزشی تسهیال 
 پژوهشی، و

 مراکز و هادانشگاه
 جوام  ضلمی،
 لّیمح

 زیاد مصبی

 زیاد دریایی
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کیه بیا من    یک ددمت بر سایر دیدماتی  ضوامل تهدیدکنندة میان ددما  تاالب، شدةبه روابط شناسایی توجعهبا  
عیی  توانید اثیرا  تجمع  ها میمرتبط با من ضوامل تهدیدکنندة گذار دواهد بود و مدیریتدارند، نیز تأثیر حمایتی رابلة

مبرییز تیاالب و    حوضیة  موجود در سیلح  ها و فشارهایمحرکه ی سایر ددما  نیز در پی داشته باشد. نیرومثبتی برا
 دیدمت  ،وضیعیعت  فشیار،  کیه، محرّ نییرو  - اکوسیسیتم  بیر  مبتنی مدیریت همچنین حریم اکولوژیکی من طب  مد 

   شناسایی شده است. 2در شکل  ،پاسخ و اکوسیستمی
 هیا شیامل تغیییر   ترین فشیارهای حا یل از من  بیعی و انسانی شناسایی شده و مهمها در دو بخش طنیرو محرّکه 

روییه از منیاب  تیاالبی و    ها به تاالب، برداشت بیی  کاربری، ورود موادع مغذّی و رسوبا  از باالدست، تخلیة انواع ملودگی
از ایین تهدییدها، تخریی     . پیامیدهای حا یل   اسیت تغییر الگوهای بارشی و دمایی منلقه و بروز پدییدة گردوغبیار   

گیاهی، تغییر فرایندها و کارکردهای هیدرولوژیکی و بیوژئوشیمیایی اسیت   زیستی و پوشش ها، کاهش تنوععزیستگاه
 کند.  که ضرضة انواع ددما  اکوسیستمی تاالب را مختل می

از بین رفتن  اجزای و فرآیندهای ا  ی تاالب -تغییر کاربری تاالب برای اهدا  کشاورزی، ساخت و ساز و مراکز  نعتی
داره محیط زیست شهرستان شادگان و مراج  قضایی افراد و دانوارهای ساکن در روستاهای درون و نزدیک تاالب شادگان؛ ادارا  و سازمان های مرتبط با تاالب در سلح استان دوزستان بویژه ا :گروه هد 

ضالوه بر محدوده مرزی رامسر؛ تهیه نقشه کاربری زمین تاالب و پهنه بندی تاالب به  -شامل مرز دشت سیالبی، مرز موقت؛ مرز فصلی و شعاع پرواز پرندگان و کریدورهای حیا  وحش-تعیین حریم اکولوژیکی تاالب :راهکار
فان؛مناط  مناس  و مجاز برای فعالیت های انسانی؛ تدوین دستورالعمل های و الزاما  قانونی برای ضدم تغییر کاربری تاالب و بردورد با متخل

...ای کشاورزی، دامداری و بررسی الگوهای معیشت موجود و ارائه معیشت های جایگزین و سازگار با محیلزیست منلقه جهت جلوگیری از دشکاندن تاالب به منظور فعالیت ه
 

تغییر در رژیم هیدرولوژیکی و هیدرودینامی  آب  آسی  به زیستگاه های حساس تاالب -ت مین نشدن حقابه از آب رودخانه های باالدست
ادارا  و سازمان های مرتبط با تاالب در سلح استان دوزستان و استان های حوضه مبریز تاالب :گروه هد 

رژی؛ فعا  بودن سمن ها و سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت در ایجاد ایجاد سازوکار قانونی درزمینه  تخصیص حقابه تاالب از روددانه های باالدستی و باز پس گیری سهم مبی تاالب از بخش کشاورزی،  نعت و ان:راهکار
. فشار برای محق  شدن و روی کاغذ نماندن میزان حقابه محاسبه شده

از بین رفتن تنوع زیستی و تغییر در شبکه   ایی  کاه  تنوع و ترکی  پوش  گیاهی  -برداشت بی رویه از منابع زیستی تاالب
افراد و دانوارهای ساکن در روستاهای درون و نزدیک تاالب شادگان به ویژه روستاهای  رادیه و رگبه در بخش شمالی :گروه هد 

ی منلقه برای تعیین ظرفیت برداشت و چرای طبیعی در تاالب و تدوین بررسی الگوهای معیشت موجود و ارائه معیشت های جایگزین و سازگار با محیلزیست در منلقه؛ استفاده از دانش مردم محلی و قابلیت های بوم:راهکار
.های  یربط جهت حفاظت انفرادی، گشت زنی در تاالب و گزارش دهی تخلفا برنامه اجرایی بر پایه مشارکت مردم محلی؛  شناسایی افراد بومی داوطل  و پیشرو جهت همکاری با دستگاه

 

ت مع آالینده ها در خا   تغییر در چرخه مواد و رسوبات   -تخ یه انواع آلودگی های  نعتی و ورود مواد مغ ی و رسوبات از باالدست تاالب
ادارا  و سازمان های مرتبط با تاالب در سلح استان دوزستان و استان های حوضه مبریز تاالب :گروه هد 

لوژیکی تاالب؛ پایش منظم و در ایجاد سازوکارها و دستورالعمل های قانونی برای مدیریت یکاارچه مالینده های  نعتی، کشاورزی و شهری در سلح حوضه مبریز و حریم اکو ندهسادتارهای متعدد  تصمیم گیرهماهنگی:راهکار
. وه مشترک برای نظار  بر تصفیه ورودی های تاالبمداوم کیفیت مب شبکه هیدرولوژیکی موجود در منلقه که مناب  مب تغذیه کننده تاالب هستند اضم از روددانه ها و مبراهه ها؛ تشکیل کارگر

افزای  دما و تبخیر و تعر   از بین رفتن تنوع زیستی تاالب -تغییر الگوهای بارشی و دمائی منطقه تاالب  بروز پدیده گرد و  بار
کشاورزی و نیرو؛ مرکز ملی گردوغبار کشور ادارا  و سازمان های مرتبط با تاالب در سلح استان دوزستان و استان های حوضه مبریز تاالب؛ سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛ وزار  جهاد :گروه هد 

با پدیده تغییر اقلیم به ویژه گرد و غبار؛ بهبود همکاری های منلقه ای و  استفاده بهینه از وجود دانشگاه ها و مراکز پژوهشی معتبر در سلح استان دوزستان جهت استقرار رویکردهای جدید و دانش محور برای مبارزه :راهکار
ون رامسر؛ شناسایی کانون های ا لی گرد و غبار و تدوین برنامه های  بیومکانیکی و بین المللی، سازوکارهای فنی، حقوقی و بین المللی با توجه ضضویت کشور در سازمان های تخصصی بین المللی مرتبط با تاالب بویژه کنوانسی

. بیومهندسی مناس  با استفاده از ظرفیت های موجود در استان به ویژه جل  مشارکت مردمی بومی و محلی

حوضه ای و پروژه های سدسازیطرح های انتقا  مب بین توجه ویژه به حقابه تاالب ها در  -
مگاهی در همه سلوح  ی نفعان تاالب  از بروز مشکال  ناشی از بی توجهی به مالحظا  محیط زیستی تغییر الگوی مصر  و ارتقاء سلح  -
با پدیده گرد و غبار در منلقهدر چگونگی مواجهه  کارممد مدیریت و سیاست گذاری -
در در برنامه های سیاسی نهادهای دولتی استانمحیط زیستی  و مشکال  موضوضا لحاظ نمودن  -

خدمات -وضعیت –پاس  به فشارها 

کاهش تنوع و 
ترکی  پوشش 
گیاهی تاالب 

از بین رفتن تنوع 
زیستی تاالب و تغییر 
در شبکه غذایی

تجم  مالینده ها در 
سادتار و بافت داک 

تغییر در رژیم 
هیدرولوژیکی و 
هیدرودینامیکی

تغییر در چرده مواد 
مغذی و دینامیک 

رسوبا 

افزایش دما و تبخیر 
و تعرق در تاالب

مسی  به زیستگاه های 
حساو و کاهش کیفیت 

منها

کشاورزی
مصر  مب -
ساده سازی -

 نعت
مصر  مب -
تولید ملودگی ها -

انرژی 
سد سازی -
نیروگاه ها -

جوام  محلی
مصر  مب -
سادت و ساز -

دامداری -

طبیعت
پدیده گرد و غبار -

دشکسالی -

تغییرکاربری 
تاالب

برداشت بی رویه از 
مناب  بیولوژیکی

تأمین نشدن حقابه از مب 
روددانه های باالدست

تخلیه انواع ملودگی های 
 نعتی به تاالب

ورود مواد مغذی و 
رسوبا  از باالدست

تغییر الگوهای بارشی 
و دمائی منلقه تاالب

بروز پدیده گرد و غبار
تخلیه انواع ملودگی 
های دانگی به تاالب

تنظیم 
 اقلیم محلی

حفاظت در 
برابر بالیای 
طبیعی

زیستگاه 
ماهیان، مبزیان

های فر ت
گردشگری 
و تفریحی

سیستم 
مموزش و 
پژوهش

زیستگاه حیا  
وحش

ضرضه مب 
شیرین

تولید ماهی، 
غذای دریایی 

های و جلبک
دوراکی

تنظیم 
جریان 
مب

تصفیه 
مب 

کنتر  
مواد 

مغذی و 
رسوبا 

تنظیم 
 کیفیت هوا

ایجاد بستری 
برای زادموری 
پرندگان

تولید 
ضلوفه

ایجاد 
بستری 
برای 
دامداری

تولید الوار
چوب 
برای 
سودت

از بین رفتن اجزای 
و فرمیندهای ا لی 

پاس  به نیرو م رکه ها 

پاسخ هاددما  تاالبیوضعیتفشارهانیرومحرکه ها:راهنما
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هیای  مالحظیا  و جنبیه   میان ددما  همراه بیا  شدةتعامال  شناسایی ،مدیریتی و تصمیما  خا  راهکارهادر اتّ 

یت دردمندانیه و  . نتایج گویای این ملل  است که ضیدم میدیر  انداقتصادی موجود در منلقه لحاظ شده - اجتماضی

کارکردها و دیدما  تیاالب اثرگیذار اسیت، بلکیه بیر        تنها بر ضرضة ی انسانی و طبیعی نههاکهمحرّ ناردادتن به نیرو

ناپیذیری دواهید   سالمت و اقتصاد جوام  بومی وابسته به تاالب و همچنین ساکنین پیرامیون تیاالب، اثیرا  جبیران    

 گذاشت.

 ب ث
هیا، بهبیود دانیش    گیری و روابیط اکولوژییک تیاالب   های شکلهای تاالبی بر ریشه متاکنون تمرکز ملالعا  اکوسیست

هیا در قالی    پیرامیون من  محلّیبا جوام   تاالبو ارتباط است  ها بودهزیستی و فرایندهای اکولوژیکی من تنوعع دربارة

رفیاه و شیرایط زنیدگی     هیا در بهبیود  کیه تیاالب   بیاوجودی بوده است.  توجعه مفهوم ددما  اکوسیستمی کمتر مورد

هیای  ا اغل  شناسایی این مناف  و مزایا در فراینید دارند؛ امعسهم اساسی ددما  اکوسیستمی  ةها از طری  ضرضانسان

راهکارهیای   ارائیة  هیا و تیاالب  از دردمندانیه  برداری بهره و شود. حفظ، احیاگیری و مدیریت نادیده گرفته میتصمیم

 نیوین  های ضلمیی و شادص الضا اطّ کارگیریبه های کشور نیازمندتاالب مشکال  حلّ برای مّثّرمدیریتی کارممد و 

هایی بیا  چارچوب سمت توسعة رویکردهای مدیریتی به ها است. امروزهکنونی من مدیریت در همچنین تغییر نگرش و

 حیوزة اکوسیسیتمی،   یابی ددما اکوسیستمی تغییر یافته است و ارز استفاده از مفاهیم نوین مانند تمرکز بر ددما 

 مفیاهیم دیدما    تلفیی   چگیونگی در این پیژوهش  شود. جدید در سلح جهان و ایران محسوب می نسبتا ملالعاتی 

 بررسی شده است.طری  تدوین یک چارچوب مفهومی ازارزیابی و مدیریت  هایرهیافت در اکوسیستمی

و شناسیایی ارتبیاط و تعامیل    تیاالب  گیری نشأ شکلبررسی هیدرولوژی تاالب، محاضر پژوهش  سه محور ا لی 

 حاضیر  پیژوهش  ند.هسیت تیاالب   حوزةدر ملالعا   اطرا  است که محورهای ا لی همة محلّیمیان تاالب و جوام  

 هیای محیلّ   شناسیی در سیرزمین  اکولیوژیکی، هییدرولوژیکی و زمیین    ها در شرایط پیچییدة  دهد که تاالبنشان می

 سیرزمین  سیلح  در اقلیم و ژئومورفولوژی های محیلی مانند هیدرولوژی،تغیعرند و بررسی ما گرفتهاستقرارشان شکل 

بیر   نییز ( 9: 7388) و همکیاران  8در پیژوهش لملیی   .، ضیرور  دارد اسیت مبریز تاالب  ه حوضةضمدطور بهتاالب که 

 سیرزمین  واحید  . تعرییف تتأکید شیده اسی  تاالب  اکولوژیکی شرایط دهندةضوامل شکل مثابةبهها تغیعرماین  ارزیابی

 هیای کیاربری  طبیعیی و  هیای  پوشیش  توأمیان  حضیور  که سیرزمین تیاالب،   است رو من ازها تغیعربرای ارزیابی این م

 نحیو را بیه  انسیانی  های کهمحرّ نیرو از گیری تاالب و همچنین فشارهای ناشیشکل نحوة بررسی امکان سادت، انسان

هیای سیادتاری و هییدرولوژیکی    همشخّصی پیشنهادی، برای شناسایی  چارچوب براساو کند.می فراهم تریملموو

 7فرییزر  بندی مانند طبقه)ها تاالب دمتعدع هایبندیطبقهطب  ها پردادته شده است. منبندی به طبقهابتدا  ،هاتاالب

 (88: 8331)و همکیاران   1اسیمیت  ،(1: 8330) 9برینسون ،(18: 8333) 0دوگان ،(9: 8323) کواردین ،(82: 8338)

؛ اسیت تیاالب    سادتاری و کیارکردی من  های دا ع ویژگی دهندة به هر طبقه نشان   تاالبتعلّ ((88: 7389) تینر و

از پییش رو  پیژوهش   همچنیین در  ؛باشید  فراینید ارزییابی و میدیریت تیاالب     گام نخست درباید بندی طبقهبنابراین 

 هیا بهیره   کارکردها و پتانسیل نسبی من دهندة بازتاب های صترین شادمهم مثابة و داک به یاهیپوشش گفاکتورهای 

تینیر   و (0: 8323) کیواردین ملالعیا   هیای تیاالبی ماننید     هیای اکوسیسیتم  ر ارزییابی شده است که در بیشت گرفته
                                                                                                                                                                          

1- Lemly 
2- Frazier 
3- Dugan 
4- Brinson 
5- Smith 
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ملالعیا  پیشیین ماننید    در  شیده  گرفته درنظر کارکردهای تریناند. ملاب  با متداو بوده أکیدت مورد( 997: 7382)

بیرای  در این پژوهش نییز   (8339، )0رابرتز و و ویگلی (8339) 7(؛ والبریج و لوکابی8339) 8کارتی مک و چاردسونری

هیای مختلیف هییدرولوژیکی، بیوژئوشییمیایی و     بیه گیروه  هیا  من ،هیا هیا و شیادص  بودن کارکردها با نشانه قابل بیان

 .اند شدهیم تقسزیستگاهی 

بیه   توجعیه بیا  نیز  کنندگی، زیستگاهی و فرهنگیانواع تولیدکنندگی، تنظیمبه ددما  اکوسیستمی بندی تقسیم 

 9یسیتی ز تنیوعع  و دیدما  اکوسیسیتمی   اقتصیاد  ،(7: 7331مانند ارزیابی اکوسیستم هزاره ) تداو های مبندیطبقه

ر ایین  نظیر گرفتیه شیده اسیت. د    در ملالعیه  مورد های تاالبی و منلقةکه متناس  با اکوسیستم است (78: 7383)

( و  یندوق  28: 7380و همکیاران )  1ملالعاتی مانند روسی ،تاالبی ددما  ضرضة بندی پتانسیلاساو رتبهپژوهش 

میدیریت مبتنیی بیر     ولید ددما  برای افزایش مگاهی وت قابلیعتدوبی که به است( 79: 7383) 8دنون برای طبیعت

 هیای  فععالیعت، فشارها و ها کهمحرّ نیروو ارزیابی اسایی شن ،هادینپیش چارچوبدر گام مدر  د.ندهددما  را نشان می

 کیه  اسیت های هد  همراه با تعیین گروهبر سادتار اکولوژیکی تاالب )پوشش گیاهی، داک و هیدرولوژی( تأثیرگذار 

بیرای بییان روابیط مییان     و تصمیما  میدیریتی اسیت.    ارائة راهکارهابرای چارچوب این بودن کااتّمورد  دهندةنشان

پاسیخ   ، دیدمت اکوسیسیتمی و  وضیعیعت که، فشار، محرّ رونیمد  ها بر اکوسیستم تاالب، تهدیدها و تأثیر مخرّب من

 هیا تیاالب  ضوامل تهدیدکنندةمدیریت ارزیابی و ضنوان مد  مناس  دی بههای متعدعدر پژوهشکه  شده گرفتهنظر در

 اکوسیسیتمی  دیدما   بیر  های ارزیابی مبتنیتحلیل درپژوهش در این  شده ارائهسادتار نتایج و است.  شده شنادته

یسیتمی  اکوسضرضه ددما  در سلح سرزمین، پروتکل ارزیابی ددما   ةبالقوعملالعا  پیشین مانند ارزیابی ظرفیت 

هیای انسیانی و شیرایط    های تاالب، تدوین روش ارزیابی برای ترکی  استروددما  و ارزش تاالب، ارزیابی یکاارچة

روابیط مییان کارکردهیا و    در ایین پیژوهش   . اسیت  دست ممیده بهنیز ( 7387و همکاران،  2تاالب )کوتزییکی اکولوژ

ملالعیاتی،   بیه نوپیابودن ایین حیوزة     توجعیه بیا   و  یور  کیفیی بییان شیده    بیه  هامنو ارزیابی  اکوسیستمی ددما 

 ای حا یل از ایین  ضیا  پاییه  الاطّشیوند.  رویکردهای کیفی گامی مهم در درک بهتر این روابط پیچیده محسوب میی 

و شینادت   هیا سیازی دیدما  تیاالب   و نقشه سازی، مد یسازیکمعابتدایی در  گام مبنا وتواند میارزیابی چارچوب 

 ها باشد.تاالب مّثّرو  و مدیریت دقی  ارزیابیبرای فضایی  مختلف های مقیاو دار در تنواحی اولویع

 گیری نتی ه
هیا،   من میّثّر منیاب  تیاالبی و میدیریت     اکولوژیکی تیاالب و تخصییص بهینیة   شرایط پژوهش حاضر برای ارزیابی در 

اسیت. چیارچوب   تیدوین شیده   بیا تأکیید بیر رویکیرد دیدما  اکوسیسیتمی        اکولیوژیکی  - چارچوبی هیدرولوژیکی
 و تارسیاد  درک براسیاو نبیوده و   اثربخش که تاکنون هاتاالب ارزیابی و مدیریت در تیسنّ پیشنهادی از رویکردهای

دیدما  اکوسیسیتمی بیرای     رویکیرد کیارگیری  با بههمچنین  است؛ رفتهاند، فراتر نشده ریزیپایه تاالب کارکردهای

و  راهکارهیا  ارائیة همچنیین  و  ددما  کنندةضوامل تهدیدا لی،  مندانبهرهتاالب،  مناف ددما  و و ارزیابی شنادت 
بهبیود   هیا در کشیور را   تیاالب  هومی، فرایند ارزیابی و مدیریتهای مف ها و مد در قال  شادص مدیریتی، ا یمتصم
 بخشد.می

                                                                                                                                                                          

1- Richardson & McCarthy 
2- Walbridge & Lockaby 
3- Wigley & Roberts 
4- The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) 
5- Russi 
6- Danone Fund for Nature 
7- Kotze 
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دیدما   مختلیف  انیواع   بیرای ضرضیة  این تاالب دهد که نتایج حا ل از ارزیابی ددما  تاالب شادگان نشان می 

هیوا از   کیفیعیت و بهبیود   محلّیی  اقلییم  کننیدگی ماننید تنظییم   تنظییم  دیدما   .پتانسیل بیاالیی دارد  اکوسیستمی

رییزی و  در برنامیه هیا،  این دیدما  و تعیامال  من  شوند که ترین مناف  تاالب برای رفاه انسانی محسوب می برجسته

بروز پدییدة گردوغبیار در   همچنین  ی نادیده گرفته شده است؛ای و ملّ، منلقهمحلّیمدیریت کنونی تاالب در سلوح 

شیود، نشیان از   در کشور محسوب می محیلیزیست  معضالترین اکنون یکی از جدی تاالب شادگان که هم منلقة

گیرفتن  بنیابراین نادییده   ضیا اسیت؛  ضدم مدیریت مبتنی بر ددما  تاالب در سالیان ادیر دارد و شیاهدی بیر ایین ادع   

تواند اثرا  نیامللوبی بیر رفیاه و معیشیت     ها می ها و تغییر کاربری من تاالب وسیلة شده به یستمی ضرضهددما  اکوس

تمرکیز بیر دیدما  اکوسیسیتمی در میدیریت       ،مقابیل داشته باشد و درپیرامون تاالب  محلّیویژه جوام  بهها  انسان

حا یل از  حفیظ منیاف     واز منیاب  زیسیتی    ا ولی و دردمندانیه برداری هایی مانند بهره باضث ایجاد فر تها،  تاالب

زیسیتی و   هیای محییط  ، اجتنیاب از هزینیه  راو کیا  مّثّرهای مدیریتی استراتژی ها، توسعة ددما  اکوسیستمی تاالب

 زیستی و ددما  اکوسیستمی تاالب دواهد شد. تنوععن داد ازدستاقتصادی مرتبط با  - اجتماضی

و  اسمیت)آب  جریان مسیر و فیزیکی شکل تاالب، موقعیّتهای همشخّص براساسها ک ید راهنماهای شناسایی ساختار تاالب. 1پیوست 

 (460 :2012تینر،   13: 1885 همکاران،

 راهنما ک ید توضی ات کد

 (Landscape Position) سرزمین در تاالب موقعیّت

 7 .است مرز هم اقیانوو یا دریا مب مخزن دور، دریاچه، مسیل، نهر، روددانه، یک با تاالب 8

 کناری رود غیر دشکی درون .است دهش احاطه دشکی و مرتف  هایزمین با کامال  و ندارد مرزی  کرشده مبی با بسترهای تاالب 8

 دریایی .دارد قرار من رمکرّ یمدع و جزر هایسیالب معرض در و دارد قرار اقیانوو یا دریا ساحل امتداد در تاالب 7

 0 .است نگرفته قرار اقیانوو یا دریا ساحل امتداد در تاالب 7

 مصبی .دارد قرار من رمکرّ یمدع و جزر هایسیالب معرض در و گرفته قرار دلیج یا دور یک مص  در تاالب 0

 9 .ندارد قرار دلیج یا دور یک مص  در تاالب 0

 راکد مب از گرفتهشکل تاالب .دارد قرار من فرورفتگی در یا دهدمی شکل را مبگیر یا دریاچه یک کرانة تاالب 9

9 
 نیوع  از کیه اسیت   دیگر مصبی تاالب یا دور یک امتداد در یا دارد، قرار مسیل یا نهر روددانه، یک امتداد در تاالب

 .شود می غرقاب مد و جذر ازطری  شدید هایطوفان طی تنها و است شیرین مب
1 

1 
 هیای  هتاعی  از اسیت  ممکین  کوچیک  نهرهیای  گیرد؛می سرچشمه باالدست در مسیل یا نهر روددانه، یک از تاالب

 .یابند جریان من درون به مجاور

 از گرفتهشکل دشکی درون

 سرریز

 8 .است نگرفته سرچشمه مسیل یا نهر روددانه، یک از تاالب 1

8 
 معیرض  در شیدید  هیای طوفیان  در تنهیا  و دارد قیرار  مصیبی  تیاالب  ییک  مجیاور   در کیه  شیرین مب با تاالبی

 .گیردمی قرار یمدع و جزر های سیالب
 کناری رود غیر دشکی درون

 2 .شودمی ایجاد مسیل یا روددانه یک امتداد در تاالب 8

2 
 سیرریز  بیا  اغلی   و گرفتیه  قیرار  من ا فععی  سییالبی  دشیت  روی بر یا است مسیل یا روددانه یک امتداد در تاالب

 .شودمی غرقاب
1 

 3 .شود نمی غرقاب ها من ازطری  غالبا  اما است مسیل یا نهر روددانه، یک امتداد در تاالب 2

 .دارد قرار مسیل یا هرن یک ا فعع سیالبی دشت روی بر تاالب 1
 روان مب از گرفتهشکل

 مسیل

 .دارد قرار روددانه یک ا فعع سیالبی دشت روی بر تاالب 1
 روان مب از گرفتهشکل

 روددانه

 کناری رود دشکی درون .دارد قرار  دساله سیالبی دشت در تاالب 3

 کناری ودر غیر دشکی درون .دارد قرار  دساله از بیش سیالبی دشت در تاالب 3



 52 ژیکی...اکولو –بندی ساختارها و کارکردهای هیدرولوژیکی ها براساس طبقه ارزیابی خدمات اکوسیستمی تاالب
 

آب  جریان مسیر و فیزیکی شکل تاالب، های موقعیّتها براساس مشخّصه. ک ید راهنماهای شناسایی ساختار تاالب1پیوست ادامة 

 (460: 2012  تینر، 13: 1885)اسمیت و همکاران، 

 (Landform) تاالب فیزیکی شکل

 لند پیت .(غیره و باتالق ،مب سیاه مانند) است گرفته شکل هاتورب انباشت ازطری  تاالب 8

 7 .است نشده ایجاد تورب انباشت از تاالب 8

 دارشی  .است شده ایجاد %7 از کمتر شی  روی بر تاالب 7

 0 .است نشده ایجاد %7 از کمتر شی  روی بر تاالب 7

 ایجزیره .است شده احاطه مب با کامال  که دهدمی تشکیل جزیره یک تاالب 0

 9 .است نگرفته شکل جزیره یک یرو بر تاالب 0

9 

 منیاط  ) دیور  ییک  کشیندی  مییان  منلقیه  ی،میدع  و جیزر  غییر  دائمیی  مبی بسترهای ضم  کم منلقة در تاالب

 قیرار ( مید  و جیزر  از روزانیه  شیدن غرقیاب ) ممنظّ طور به شدهغرقاب منلقة یا ؛(منامنظّ و ممنظّ طور به شده غرقاب

 .دارد

 ایحاشیه

 1 .گیردنمی شکل کشندی میان مناط  یا شده گفته بیم در مناط  تاالب 9

1 
 ییا  نهیر  روددانیه،  ییک  سواحل دادل در یا و دهدمی تشکیل را گیاهی پوشش بدون بستری با ساحل یک تاالب

 .دارد قرار مسیل
 ایحاشیه

 8 .نیست مسیل یا نهر روددانه، یک گیاهی پوشش بدون ساحل تاالب 1

 سیالبی دشت .گیردمی لشک مبرفتی دشت در تاالب 8

 2 .گیردنمی شکل مبرفتی دشت در تاالب 8

 مسلح .گیردمی شکل زمین شکل به نزدیک سلحی در تاالب 2

 1 .دهدمی رخ متمایز فرورفتگی یک در تاالب 2

 مبگیری .دارد مساحت هکتار 73 از کمتر که است کم ضم  با باز مبی بستر یک تاالب 1

 ایحوضه .مزاد /باز مب منحصرا  نه و است گیاهی پوشش دارای تاالب 1

 (Water flow path) آب جریان مسیر

8 
 مجیاور  منیاط   از روانیاب  و بیارش  و اسیت  شیده  احاطه( غیرهیدراتیک داک) مرتف  زمین توسعط معموال  تاالب

 .مشکار دروجی بدون کندمی دریافت
 ضمودی جریان

 7 .است صلمتّ هامب یا ها تاالب سایر به و نیست فتادهجدا و منزوی جغرافیایی ازلحاظ تاالب 8

 درون به جریان .سلحی مب درو  بدون است سلحی مب مناب  دیگر یا مسیل، روددانه، از دریافتی مب سینک یک تاالب 7

 0 .دارد جریان تاالب از دار  یا دادل به سلحی مب نیست، سینک یک تاالب 7

 مدی و جزر دوطرفه .دارد قرار رمکرّ یمدع و زرج هایسیالب معرض در تاالب 0

0 
 ییک  شیود،  غرقیاب  یمیدع  و جیزر  هیای  طوفان طری  از ندر  به اگر یا و شود نمی رمتأثّ یمدع و جزر طور به تاالب

 .است شیرین مب تاالب
9 

9 
 نیدارد  وجیود  انجریی  تیاالب  ایین  بیه مبیی   بسیترهای  ییا  هیا  تیاالب  دیگر از اامع دارد، جریان تاالب از دار  به مب

 .(شدید های طوفان استثنای به)
 دار  به جریان

 1 .دارد جریان تاالب از دار  به و درون به مب 9

 درونی جریان .مید می سرباالیی یا باالدستی مناب  از اغل  مب این کند،می ضبور تاالب میان از مب 1

1 
 جرییانی  اسیت،  من نیزو   و طغییان  معرض در تاالب مب سلوح و گیردمی شکل مبگیر یا دریاچه امتداد در تاالب

 .ندارد وجود تاالب ازطری 
 مدی و جزر غیر دوطرفة
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 و همکاران، تینر  12: 2011 ،1میشیگان زیستی م یط کیفیّت)سازمان  معیارهای شناسایی پتانسیل نسبی کارکردهای تاالبی .2پیوست 

2013 :22) 

 پتانسیل اب(های فیزیکی )معیارهای انتخساختار کارکرد

مب  کارکرد نگهداشت
 سلحی

 ها قرار دارند؛ها و روددانههایی که در امتداد مسیلتاالب 
 های درونی و دوطرفه؛ای و مبگیرهایی با مسیر جریانهای جزیرهتاالب 
 * مستانه(. هایی با مساحت زیاد )تعیین حدعتاالب 

 زیاد

 کمتر است؛ شده نییتع ها از مستانة ولی مساحت مندارند، طبقه باال را  یهاهایی که ویژگیتاالب 
 دشیکی کیه بیه شیبکه     هیای درون مبگیرهیا و تیاالب   ای با جریان بیه دیار ،  دشکی حوضه های درونتاالب 

 اند؛ صلهیدرولوژیکی متّ

 بیاال قیرار    ای کیه در طبقیة  هیای دریاچیه  دشکی که با مبگیرهیا در ارتبیاط هسیتند، تیاالب     های درونتاالب
 ند.گیر نمی

 توسعطم

 کم .قبلی مانده از دو طبقة های باقیتمامی انواع تاالب °

نگهداشت جریان مب 
 روددانه

 یشتر از ییک مسیتانه تعییین    ها مساوی یا ب شوند و مساحت منتغذیه می هایی که از باالدست دودتمام تاالب
 شده است.

 زیاد

 متر از حد مستانه است؛ها ک احت منهایی که در طبقه باال هستند اما مستاالب 

 * ای؛ای دشت سیالبی و حاشیههای حا ل از مب مسیل، روددانهتاالب 

 با جریان درونی و جریان به دار ؛ هایها، مبگیرها و دریاچهای حا ل از مب مسیل های حوضهتاالب 

 ولوژیکی.شبکه هیدر با دشکی با جریان به دار  و مرتبط با یک مبگیر و یا مرتبط های درونتاالب 

 توسعطم

 کم .قبلی دو طبقه از مانده باقی هایتاالب انواع تمامی °

 های مب تخلیة و تغذیه
 زیرزمینی

 زیاد با جریان درونی و جریان به دار . طور ساالنه یا فصلی( و های دارای ضم   فر تا سلح ایستابی )بهتاالب 

 توسعطم تا سلح ایستابی دارند. که ضم   فرمانده از طبقه باال  های باقیهمه تاالب 

 °* کم .قبلی ةدو طبق از مانده باقی هایتاالب انواع تمامی 

 ساحلی دطّ تثبیت

 ها( قرار دارند؛ها، مسیلها، دریاچههای دارای پوشش گیاهی که در امتداد بسترهای مبی )روددانهتاالب 
 ° مصبی. و دریایی هایتاالب 

 زیاد

 که در امتداد مبگیرها قرار دارند؛دارای پوشش گیاهی دشکی  های درونتاالب 
 شوند.دشکی با جریان به دار  که از باالدست تغذیه می های درونتاالب 

 توسعطم

 کم .قبلی دوطبقة از مانده باقی هایتاالب انواع تمامی *

 و نگهداشت رسوبا 
 ا  رع

 هیا بیا   ای حا یل از مب مسییل  ح و حاشییه مسیلّ  ای،حوضیه  ها، تاالبدریاچه با مرتبط ایحوضه هایتاالب
 جریان درونی؛

 ها؛ دریاچه با مرتبط ایحاشیه و ایجزیره هایتاالب 
 *؛ای با جریان درونیدشت سیالبی حا ل از روددانه یا تاالب حاشیه تاالب 

 ،ای.های جزیرهتاالب مبگیرهای با جریانا  درونی و درونی متناوب 

 زیاد

 هیای میرتبط بیا ییک     تیاالب  دشکی با جریان به دار  و جریان به دار  متناوب، ای درونهای حوضهتاالب
 .دشکی منزوی ای درونهای حوضهمبگیر، تاالب

 توسعطم

 کم .قبلی دو طبقة از مانده باقی هایتاالب انواع تمامی °

موادع  تبدیل و انتقا 
 مغذّی

 *مبیی فصیلی غرقیاب/    ای و تیاالب جنگلیی بیا رژییم     بوته و مب در بن گیاهان از بستری با غرقابی هایتاالب
 ,Frequentهیای بیا تنیاوب سییالبی     طور متناوب در معرض. تاالب دائمی و دائمی غرقاب، بهشده، نیمه اشباع

Occasional؛ 

 ° ی؛های جزر و مدعتاالب 
 * ها(.اند )باتالقشدهکه دائما  از مب اشباع های دارای پوشش گیاهی تاالب 

 زیاد

 ا با تناوب سیالب باال، امع ةمانند طبقRare, Very Rare, None؛ 

 ای بیا تنیاوب   های دریاچیه تاالب ، ت و فصلی اشباعطور موقّ به های غرقابی دارای پوشش گیاهی با رژیمتاالب
 .Frequent, Occasionalسیالب 

 توسعطم

 کم .قبلی دو طبقة از مانده باقی هایتاالب انواع تمامی
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  تینر و 12: 2011، 1زیستی میشیگان . معیارهای شناسایی پتانسیل نسبی کارکردهای تاالبی )سازمان کیفیّت م یط2پیوست مة ادا

 (22: 2013همکاران، 

 پتانسیل های فیزیکی )معیارهای انتخاب(ساختار کارکرد

 ترسی  کربن

 * جنگلیی بیا رژییم مبیی فصیلی غرقیاب/        بای و تاالبوته و مب در بن گیاهان از بستری با غرقابی هایتاالب
 دائمی غرقاب و دائمی غرقاب؛شده، نیمهاشباع

 های ارگانیک )ملی(؛های غرقابی با داکتاالب 

 کشندی بیا بسیتر    ای، دریایی میانای و دردتچه کشندی با گیاهان بن در مب، گیاهان بوته تاالب مصبی میان
 دار موندی؛ یاهان بن در مب و ریشهمبزی، گ

 ° دائمی غرقاب؛ن بن در مب، با رژیم فصلی و نیمهی با گیاهاای جزر و مدعروددانه 

 ی، فصلی غرقاب.دائمبستر مبزی، با رژیم دائمی، نیمه و ای با گیاهان بن در مبدریاچه 

 زیاد

 احل جیز سیو   بیه  حهای مسلّ های گلی، پهنههای بدون پوشش مانند پهنهتمامی موارد باال با تمرکز بر کالو
 مسلح و سایر بسترها؛

 نشده.ی با ساحل تثبیتای جزر و مدع تاالب روددانه 
 توسعطم

 کم .قبلی ةطبق مانده از دو های باقیتمامی انواع تاالب

ماهیان  مبزیان، زیستگاه
 مهرگانو بی

 ان بیه  هیای بیا جرییان درونیی و جریی     های طبیعی و دریاچیه های راکد، دریاچه مب اهای مرتبط بتاالب همة
 ؛دار 

 * و مسیلی با جریان درونی؛ ایهای روددانهتاالب 

 دار ؛ های غرقابی با جریان بهتاالب صل است،هیدرولوژیکی متّ های مرتبط با مبگیری که به شبکةتاالب 

 ° ای.های مصبی، دریایی و روددانهتاالب 

 زیاد

 مبگیرهیای طبیعیی منیزوی و مبگیرهیایی بیا       هییدرولوژیکی،  ةصل به شبکهایی مرتبط با یک مبگیر متّتاالب
 مبگیرهای با جریان به دار ، جریانا  درونی،

 توسعطم

 کم .قبلی دو طبقة از مانده باقی هایتاالب انواع تمامی

 زیستگاه پرندگان مبزی

 °*غرقیاب، فصیلی غرقیاب/ اشیباع،      ای بیا رژییم فصیلی   غرقابی با بستری از گیاهان بین در مب و بوتیه   تاالب
 تناوب در معرض هوا. ئمی غرقاب، بهدائمی و دا نیمه

 زیاد

 رقیاب،  دائمیی و دائمیی غ  ، نیمیه شیده  اشیباع های جنگلی غرقابی با رژیم فصلی غرقاب، فصلی غرقیاب/  تاالب
 طور متناوب در معرض هوا. به

 توسعطم

 کم .قبلی ةطبق دو از مانده باقی هایتاالب انواع تمامی 

ر زیستگاه پرندگان کنا
 مبزی

 *گیرنید   تناوب در معرض هوا قیرار نمیی   به که ایبوته و مب در بن گیاهان از بستری اغل  غرقاب با هایتاالب
 ا  غرقاب نیستند؛یا دائم

 گرفتگی دارند. هموار که نسبتا  مبهایی با ساحل ناهای ناپایدار و دریاچهتاالب 
 زیاد

 ° طیور   ا بیه گیرند یی  های جنگلی که متناوب در معرض هوا قرار نمیای و تاالببستر بوته با غرقابی هایتاالب
 گرفتگی ندارند. دائمی مب

 توسعطم

 کم .قبلی طبقة دو از مانده باقی هایتاالب انواع تمامی

وحیش و  زیستگاه حیا 
 زیستی تنوععحفظ 

 *هیای مزاد،   مب اسیتثنای  هکتیار )بیه   73های بزرگ دارای پوشش گیاهی با مسیاحت بیشیتر از   تمامی تاالب
 های بدون پوشش گیاهی(.تاالب

 زیاد

 منیاطقی بیا تعیداد زییادی      هکتار بیا دو ییا چنید نیوع پوشیش گییاهی(،       73تا  83های کوچک )بین تاالب
 های منزوی کوچک. تاالب

 توسعطم

 کم .پوشش گیاهی دارای هایتاالب دیگر 
 .انشادگ تاالب ایروددانه بخش برای احرازشده هایمعیار :*
 .شادگان تاالب دریایی - مصبی بخش برای احرازشده هایمعیار :°

 منابع
  اکوسیسیتم ) دییره و ترسیی     بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بیر ضرضیة دیدما    .(8031اسداللهی، زهرا؛ ماهینی، سلمان )

 .789-730 (،81) 1، زیستهای محیطپژوهش کربن(.
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 .رییزی فضیایی سیرزمین   اقتصادی ددما  اکوسیستمی و کیاربرد من در برنامیه   -ژیکی ارزیابی اکولو .(8039زرندیان، اردوان )

 ،زیسیت دانشکدة محیط جعفری، حمیدرضا و یاوری احمدرضا: راهنما استاد .ریزیبرنامه –زیست محیط رسالة دکتری

 دانشگاه تهران.

 .ایران های تاالبطرح حفاظت از  .مدیریت جام  تاالب شادگان ةبرنام .(8033ایران ) زیست محیط حفاظت سازمان

 های مبرییز در سیناریوهای مختلیف تغیییرا  اقلیمیی )ملالعیة       سازی ددما  اکوسیستمی حوضه مد  .(8031سیدی، سارا )
 محمیدی،  ملیک  بهرام: راهنما استاد .مدیریت –زیست محیط ارشدنامة کارشناسیپایان .رود(موردی: حوزة مبریز زاینده

 ت، دانشگاه تهران.زیسدانشکدة محیط

 جمیة سیارا کیوچکی و یاسیمن اکبیرزاده.     تر .هیا  نامة کاربردی مدیریتی: مدیریت تنوعع زیستی تاالبشیوه .(8038گیسن، ویم )

 زیست ایران.های ایران، انتشارا  سازمان حفاظت محیط طرح حفاظت از تاالب

هیای ملالعیا  میدیریتی    گیزارش مجموضیه  .انسیازگان تیاالب شیادگ   طبیعیی بیوم   محییط  .(8017مهندسین مشاور پنیدام ) 

 وزار  جهاد کشاورزی، جلد اوع . -پروژة بهسازی مبیاری ایران  .محیلی تاالب شادگان زیست
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