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 چکیده
را  هااالبت دارند. یشناختآب شهیردر طبیعت  هاتاالبرا افزایش داده است. بیشتر تهدیدات  هاتاالبی ریپذبیآسی انسان، هاتیفعال

تاالب و سی شناآبکرد. آگاهی نسبت به  یبندطبقه ی و نیز اقلیمشناسنیزم، سیشناآببر اساس اکولوژی،  گوناگونی یهاروشبه  توانیم
 یختشناآبی ریپذبیآسبرای ارزیابی  .است یضروری ستیزطیمح آثارسطح سفره آب زیرزمینی برای ارزیابی روی  هر فعالیت بربالقوه  ریتأث

هر ،  Gilvear and McInnesتاالب به روش  یبندطبقهدر ی مورد نظر قرار گرفته است. بندطبقهی انسانی، طرح هاتیفعالتاالب از 
 یریپذبیآسی ایران به کمک المللنیبی هاتاالبدر این مقاله، دهد.  نشانرا  هاتاالب یشناختآبی ریپذبیآسمیزان  تواندیمطبقه 

داخلی مطرح شده است و در کشور ما  یهاتاالببرای  یبندطبقهاز آنجایی که این  .استمورد ارزیابی کلی قرار گرفته  هاآن یشناختآب
طبقه تغذیه شونده از رودخانه  ،ترتیبنیبد .دشمعرفی نیز جدید متضمن ورود آب دریا  طبقه ساحلی/ دریایی نیز وجود دارند، سه یهاتاالب

(Rheotrophic) 16 تغذیه شونده از آب زیرزمینی الب، طبقهتا (Minerotrophic) منابع آب همهتغذیه شونده از  طبقه ،تاالب یک 
(Omnitrophic) 3 دریایی  ، طبقهتاالب(Marine) 2 یارودخانه -دریایی ترکیبی تاالب و طبقات Rheotrophic)-(Marine  

 .انددادهبه خود اختصاص ی ایران المللنیب تاالب 24 مجموعه از تاالب را Marine)-(Rheotrophic 3 دریایی -یارودخانه و تاالب 4
به  Rheotrophic یهاتاالب. هستند هایآلودگا و هکمتر متوجه تهدید (Ombrotrophic) منحصراً تغذیه شونده از بارش یهاتاالب
ی هاتاالب. هستندمناطق اطراف تاالب حساس  ی آب به جز استخراج آب زیرزمینی ازهایآلودگو  یاتوسعهی هاتیفعالتمام 

Minerotrophic  باران اسیدی، تغییرات کاربری اراضی، برداشت آب زیرزمینی، تغییر جریان ناشی از بیشترین حساسیت را به آلودگی
  .هستندحساس  هایآلودگ و هاتیفعالبه تمام  Omnitrophicی هاتاالبو استخراج معدن دارند و  یکاومعدنرودخانه و برداشت از آن، 
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 سرآغاز
 یاژهیو اهگیجا رانیا خشکآب در فالت  منابععنوان به هاتاالب

. هاستتاالبعامل در حفظ و نگهداری  نیترمهمآب دارند. 
ا و آب و غذ نیتأممنبع  ،زیستی باالتنوعآب و  رهیذخبا  هاتاالب

 .هستند آن نانینشهیحاش ژهیوبه ،مردم یها برااستفاده ریسا
 تاالب آببه  دولتی و خصوصی هایسازمانو  نهادها ،همچنین

 یرخبرفتن  نیبا از ب .اندستهواببه طور مستقیم و غیر مستقیم 
 یهاتاالب، آب یهایآلودگ و هیرویبدر اثر توسعه  هاتاالب

ش اهکو  ندهیافزز ایو با توجه به ن شوندیمر تارزشبا  ماندهیباق
 یزیرتخم برایمناسب  یهامحلپرندگان مهاجر و  یهاستگاهیز

 .شد احساس خواهد شتریببه مرور زمان  آنهاارزش  ،هایماه
بع اده از هر منمورد استف یهادادهبر اساس  توانیمرا  هاتاالب

مورد  هدافا همچنینو  تیزیس یا ،فیزیکیاعم از  یشناختبوم
 .دکر یبندطبقهگوناگونی  یهاروشبه نظر، 

 هاتاالباجمالی  یبنددستهبرای مثال، کنوانسیون رامسر در یک 
 Annex) ده استگروه فرعی جای دا 42را در سه گروه کلی و 

B, Ramsar Classification System for Wetland 

Type, 2009): 

 ؛(1)دریایی ساحلی/ یهاتاالب 
 ؛(2)یخشکی درون هاتاالب 
 (3)ی مصنوعیهاتاالب. 

 (4)یاترانهیمدی هاتاالبی که در روش بندردهدر نوعی دیگر از 
ظر از ن هاتاالب،  (Farinha et al, 2005)نیز کاربرد دارد

، (5)ی دریاییهاتاالب: رندیگیمزیستگاهی در پنج دسته قرار 
ی هاتاالب، (7)یارودخانهی هاتاالب، (6)ی مصبیهاتاالب

(8)یااچهیدر
Australia: Care etlandW ( (9)باتالقی یهاتاالب و 

(Types of Wetlands, 1991. 
، bogشیمی آب، در پنج گروه؛  سی وشناآباز لحاظ  هاتاالب

fen،marsh ،swamp   و  اندشده یبندمیتقس عمقکمی هاآبو
از نظر پوشش گیاهی غالب به  هاتاالبی دیگری بندطبقهدر نیز 

، (11)، علفی(10): دارای گیاهان آبزیاندشدههشت طبقه تقسیم 
، بدون (14)، پوشیده از خزه(13)، پوشیده از گلسنگ(12)ایگرامینه

The Canadian( (17)درختی و (16)یاهدرختچ ،(15)پوشش گیاهی

(Wetland Classification System, 1997. 
ترین نوع شده به طور کل شناخته هاتاالبی بنددستهاین نوع 

ی هاتیفعالاخیر  دههاما در دو ؛ هستند هاتاالبی بندطبقه
را افزایش داده است. بیشتر  هاتاالب یریپذبیآسانسان، 

ی دارند. برای مثال، شناختآب شهیرطبیعت در  هاتاالبتهدیدات 
، زهکشی خاک و رودخانهاستخراج آب زیرزمینی، تغییر جریان 

آلودگی آب، علل اصلی کمبود، آلودگی و هدر رفت آب تاالب 
 ریتأثتاالب و  یشناختآبرو، آگاهی نسبت به شرایط از این است.

برای بالقوه هر فعالیت بر روی سطح سفره آب زیرزمینی آن، 
. در اینجا برای ارزیابی است یضرور یستیزطیمح آثارارزیابی 

ی انسانی، طرح هاتیفعالی تاالب از شناختآبی ریپذبیآس
 ,Gilvear and McInnes) است گرفته قرار نظر مورد یبندطبقه

 توانیمآب هر تاالب،  نیع تأم. با مشخص کردن مناب(1994
ب ورودی تاالب تحمیل که در این مسیر به آرا یی سو آثار

شناسایی کرد. همچنین، تشخیص مسیر خروج آب از  شودیم
د. کرتاالب، به مدیریت آب توسط مدیران کمک شایانی خواهد 

ورود و  چرخهی کلی که در آن بندطبقهبنابراین، ضرورت یک 
 خروج آب به تاالب مورد توجه قرار گرفته، مشخص است.

ستی و پاگون آب به موقعیت ی تاالب از منابع گونمندبهره
که  سطحی و زیرزمینی بستگی دارد هایجریان، هایبلند

ها به فرد تاالبمنجر به گوناگونی اشکال منحصر  سرانجام
تاالب  یشناختآبی ریپذبیآسمیزان  تواندیمو هر نوع  شودیم

ین هد. اد نشان یا انواع آلودگی آب ،ی انسانیهاتیفعالرا از نظر 
ز االب نیی عمومی نشان از اهمیت آب زیرزمینی در تبندطبقه
 (.Gilvear and Bradley, 1988) دارد

ی ایران و المللنیب یهاتاالب یبندطبقههدف از این مقاله، 
ی هاتیفعالی هر یک نسبت به ریپذبیآسشناسایی اولیه 

 نیزمی آب به کمک روش هایآلودگی و انواع اتوسعه
ست. ا Gilvear and McInnesرتی روش عبایا به ،یشناختآب

 ی ایران بههاتاالبهمچنین، روش ارائه شده بر اساس شرایط 
 طور اولیه تکمیل شده است.

 
 رانیا یالمللنیب یهاتاالب

در  آنهات یست که اهمهااز تاالب یانواع گوناگون یدارا رانیا
 .ستال یبدیب انهیو در خاورم رینظدر جهان کم یستیزتنوع نهیزم

 مهیو ن یابانیرا مناطق ب رانیکل کشور پهناور ا وسیعی از سطح
 نیا یاتیح فراگرفته است که خود بر نقش و ارزش یابانیب
تاکنون . دیافزایم چشمگیریبه مقدار  یآب یهاستگاهیز

ها و بوده است که تاالب یااز منابع آب به گونه یبرداربهره
معموالً و  اندآب بوده داشتبر ی برایانهیگز یآب یهاستمیاکوس
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 نیا جهینت است. دهش هیتخل آنها حوضه به ازیآب اضافه بر ن
در  ژهیوبه ،کشور یهااز تاالب یاریبس دنید بیآس ط،یشرا

 یهادر سال طیشرا نیخشک بوده است. ا مهیمناطق خشک و ن
ها از که تاالب ستی ادر حال نیا است. دهش دیتشد زین یکم آب

بر منافع متعدد در افزونو  هستندجهان  یهاستمیوسن اکیتریغن
 یکارکردها یدارا زین یالمللنیدر سطح ب یو مل یسطح محل

 .ندهست یمتعدد
 ی به شرح زیر است:المللنیتاالب ب 24 دارای رانیاهم اکنون 

در  گلیمجموعه آالگل، آلماگل و آج. 2 ،شانیتاالب گم .1
 دران،مازندر  گرگان جیخل و انکالهیم رهیشبه جز .3 گلستان،
ازباران و  ،کناردونیفری آنهابندآب. 5 ه،یرکالیام .4 گلستان،

کوالب بندر  .7 ،یمجموعه تاالب انزل. 6 ،مازندران رود درسرخ
 جانیآذربادر  گلیقور. 8 ،النیگدر  درودیو دهانه سف اشهریک

. 11 ،یباباعلیتاالب قوپ .10 ه،یاروم اچهیتاالب در .9 ،یشرق
 ،یغرب جانیباآذردر و شورگل  یسنگدورگه ادگارلو،ی یهاتاالب

دشت  و شانیپر اچهیدر .13 و کمجان، زیرین یهاتاالب. 12
 در یسو خور مو هیتاالب شادگان، خوراالم .14فارس، در  ارژن

 هامون .16 رمند،یو هامون ه یهامون صابر .15خوزستان، 
و  تانسیسدر باهو  ورخگواتر و  جیخل یهاتاالب .17پوزک، 

 نیریشور، ش یمجموعه رودها .19خور خوران،  .18، بلوچستان
ر د دوریش رهیجز. 21گز و حرا،  یرودهامصب  .20 ناب،یو م

اخور تاالب چغ. 23 اصفهان،ی در تاالب گاوخون .22 هرمزگان،
 جانیآذربادر  برازانیتاالب کان .24ی و اریچهارمحال و بختدر 
 (.1387 راد،یبهروزی )غرب

 

 شناسی تاالبآب
ی متمادی است و هاسالی اشباع شده از آب برای یطتاالب مح

ی در تعیین شرایط شناسنیزمعوامل اقلیم، پستی و بلندی و 
کننده آب و تعیین ،ی طبیعی موثر است. اقلیمهاتاالبشناختی آب

، در نمونههوای تاالب و به طبع آن میزان بارندگی است. برای 
بارندگی بیشتر از تبخیر است و در  Bogتاالب به نام  نوعی از

Fen است کنندهنییتعزمینی ا زیری ،ها آب سطحی (Gilvear 

and McInnes, 1994) با. پستی و بلندی، شکل تاالب را 
ی شناسنیزم. کندیمایجاد مناطقی که مانع زهکشی است کنترل 

د دارد، با یا خروجی آب زیرزمینی وجو ،مناطقی که جریان ورودی
شناختی حساسی هستند ی آبهاستمیها ستاالباهمیت است. 

سبب  تواندیم آنهاکوچک در ورودی یا خروجی آب  یکه تغییر

د. همچنین، تغییر در شوپایین آمدن سطح ایستابی و کمبود آب 
 خصوصبها شیمی آب ر تواندیمتاالب ف میزان آب منابع مختل

 ,Gilvear and McInnes) تغییر دهد کوچک یهادر تاالب

(1994. 
زان می ودر ایران مطالعات اندکی در مورد تعادل آب در تاالب 

 ست. اصورت گرفته  یشناختآبحساسیت آنها به تغییرات 
 به توانیمی صورت گرفته هایابیارزاز معدود مطالعات و 

رفتن گبدون در نظر  هاتاالبی بالقوه هاتواناییی توان و بندرده
در طرح  ربطیذ هایسازمان، الزامات و شرایط هاتیدمحدو

وامل ع، انیگانه پرندگان، ماهپنج یارهایاستفاده از مع مدیریت، با
 نهاآ یحفاظت تیو موقع یاجتماع -مسائل اقتصاد ،دکنندهیتهد

 (.1383)کیابی و همکاران،  اشاره کرد

 

 هاتاالبشناختی ی آببندطبقهروش 
ا یکدیگر آب زیرزمینی ب مبادلهدر  یریچشمگطور به هاتاالب
ذی ن نفواین تغییرات با اهمیت است، زیرا جریاو ند دار تفاوت

 ثر است.ؤآب زیرزمینی به سمت تاالب در موجودی آب آن م
 :دیآیبه دست مموجودی آب تاالب از فرمول زیر 

S= P+SWI+GWI-ET-SWO-GWO 
ودی = ورSWI بارش، P=آب در تاالب است،  رهیذخ Sدر اینجا 

= ET= ورودی جریان آب زیرزمینی، GWIجریان آب سطحی، 
= GWO= خروجی جریان آب سطحی و SWOتبخیر از تاالب، 

 خروجی جریان آب زیرزمینی است. 
فکیک ت مؤلفهبه چهار  تواندیمموجودی آب تاالب  مؤلفهشش 

و دیگر  عمومیت دارد هاتاالب همهشود، زیرا تبخیر و بارش در 
یرها ممکن است فقط در یک نوع تاالب مشخص وجود متغ

 داشته باشند. 
ه ر بکلی، ترکیبات مختلف ورودی و خروجی آب منج یدر تحلیل

و را . چهار سناریشودیمشناختی شناسایی شانزده سناریو آب
وجی و حذف کرد، زیرا ناهماهنگی بین آب خر توانیم درنگیب

 .شودیمی تاالب ریگشکلورودی مانع 
و  (1) کلش در در چهار گروه به شرح زیر ماندهیباقدوازده طبقه 

 :قابل مشاهده است (1) جدول
Ombrotrophic: تشکیل شده از بارش؛ 

Rheotrophic:  ی سطحی؛هاآبتشکیل شده از 
Minerotrophic:  ی زیرزمینی وهاآبتشکیل شده از 

Omnitrophic: .تشکیل شده از همه منابع آب 
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ریان ورودی و خروجی آب زیرزمینی تشکیل هشت طبقه از ج
ی نقش مهم تغییرات آب زیرزمینی در دهندهنشان، که شده

 (Gilvear and Bradley, 1988 and Gilvear تاالب است

(and McInnes, 1994. 

 
 اساس آب ورودی و خروجی تاالبر دوازده طبقه تاالب ب (1) جدول

 

 ی  پیشنهاد شدهشناختآبی بندطبقه
 ی بارشیهاتاالبالف( 

 االبتآب، بارندگی است و تبخیر از آب  نیتأممنبع  یگانه .1
 هاه تاالبگوننیا. محیط شودیمخروجی آن محسوب  یگانه

 اسیدی و فاقد مواد معدنی است.
ب آب، بارندگی است و خروجی آب تاال نیتأممنبع  یگانه .2

و  اندیدیاسدارای آب  هاتاالب. این تبخیر و رواناب است
   وجود دارد. آنهامواد معدنی کمی در 

 

 ی سطحیهاآبی تشکیل شده از هاتاالبب( 
آب سطحی است  هایجریانبارندگی و  آنهاآب  نیتأممنبع  .3

. شکل پستی و شودیمدر اثر تبخیر خارج  فقطو آب تاالب 
نین، بلندی نشان از گود بودن شکل تاالب دارد. همچ

ن گونه آب ای نیتأمی بزرگ در هااچهیدرآزاد و  یهاآب
 ند.هست تاالب مشترک

دگی و سطحی و بارن هایجریانورودی آب تاالب ناشی از  .4
فی گراخروجی آب تاالب ناشی از تبخیر و رواناب است. توپو

بر روی ترکیب آب راکد و جاری  Aquiclude(18) و بستر
 هاسرچشمهو  هادرهاغلب در  هااالب. این تگذاردیر میتأث

 .رندیگیمشکل 

 

 ی زیرزمینیهاآبی تشکیل شده از هاتاالبج( 

ن یتأمی زیرزمینی و بارندگی هاآبآب تاالب از منابع  .5
و خروجی آب تاالب ناشی از تبخیر است. جریان آب  شودیم

رو به باال در Aquifer(19)زیرزمینی تاالب وابسته به شیب 
 و قلیایی است معموالًآب و غنی  خاک .زیرزمین است

 غالب است. عموماًگیاهان باتالقی در آن 
ن یمتأی زیرزمینی و بارندگی هاآبآب تاالب از منابع  .6

ست. ، خروجی آب تاالب ناشی از تبخیر و رواناب اشودیم
 وجود مواد معدنی و حالت قلیایی موجب توسعه گیاهان

 باتالقی شده است.
ن یتأمی زیرزمینی و بارندگی هاآبآب تاالب از منابع  .7

زیرزمینی و  هایجریان، خروجی آب تاالب ناشی از شودیم
اساس ر تبخیر سطحی است. مسیر جریان آب زیرزمینی ب

ور به ط  Aquiferیا هدر رفت آب از  ،آب نیتأمواکنش به 
 .کندیمفصلی تغییر 

ن یمتأی زیرزمینی و بارندگی هاآبآب تاالب از منابع  .8
زیرزمینی،  هایجریانخروجی آب تاالب ناشی از  ،شودیم

 6قه این سیستم ترکیبی از طبتبخیر سطحی و رواناب است. 
  است. 7و 

 

 ی تشکیل شده از همه منابع آبهاتاالبد( 

 هایجریان ی زیرزمینی و بارندگی وهاآبآب تاالب از منابع  .9
روجی و تنها تبخیر از آب تاالب خ شودین میتأمآب سطحی 

 .شودیممحسوب  آن
ی سطحی، بارندگی و هاآبآب تاالب از منابع  .10

، رواناب و تبخیر از شودین میتأمآب زیرزمینی  هایجریان
 معموالً. این مناطق دنشویمآب تاالب خروجی آن محسوب 

P+SWI+GWI P+GWI P+SWI P 
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ی هاستگاهیزثر از تغییرات شیمیایی آب هستند و شامل أمت
 .ندهستمتنوعی از انواع باتالق 

 هایجریانی سطحی، بارندگی و هاآبمنابع  آب تاالب از .11
 هایجریان ،تاالب آب خروجی ،شودیم نیتأم زیرزمینی آب

 زیرزمینی و تبخیر سطحی است.

 هایجریانی سطحی، بارندگی و هاآبآب تاالب از منابع  .12
 ،، خروجی آب تاالبشودین میتأمآب زیرزمینی 

زیرزمینی، تبخیر سطحی و رواناب است  هایجریان
(Gilvear and McInnes, 1994). 

 

 (Gilvear and McInnes, 1994) هاتاالبی شناختآبطبقه  12شکل شماتیک  :(1) شکل
 

 توانینمی معرفی شده بندطبقهاساس باید توجه داشت که بر
ین ی ایران را پوشش داد و ضرورت دارد اهاتاالب همه
ی هاتاالب نهنموبرای قرار گیرد.  بازبینی مجددی مورد بندطبقه

 و باید اندتهنگرفنظر قرار ی مدبندطبقهساحلی و دریایی در این 
ی بندطبقهی آن به هایژگیوتعریف و  آنی خاص برای اطبقه

اد ی یبندهطبقاصلی اضافه شود. به هر حال، در ادامه با توجه به 
 .رندیگیمی ایران مورد بررسی اولیه قرار هاتاالبشده 

 

 ی ایرانهاتاالبی شناسنیزم
ی خشک و نیمه خشک آسیا واقع هانیسرزمایران در بخشی از 

است که بارندگی در اکثر مناطق آن به نسبت کم است. به همین 

های داخلی آن کم و اغلب در فرو رفتگی های زمین هچرو، دریا
می ایران بیشتر به مناطق یهای داساختی جوان قرار دارد. دریاچه

باختری و جنوب باختری ایران محدود است. در پر باران شمال، 
ای از نوع فصلی و پایانه هااچهیدرمناطق خشک و صحرایی، 

 (.1385شور است )آقانباتی،  آنهااست و آب 
 Kelts) است. الزم ایویژه شرایط نمکی هایدریاچه تشکیل برای

سه شرط اصلی و  به نقل از شهرابی( Eugster (1981) و
 :ننددامی مالز زیر شرح به را ییهااچهیدر چنین یلتشک برای اساسی

 حدودمباید  رودیممقدار آبی که از هر راهی از دریاچه بیرون  .1
ای را که چرخه آب شناسی حوضه بستهباشد، به طوری

 موجب شود.
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 بیشتر ی فرا رسیدههاآبمقدار تبخیر آب دریاچه نسبت به  .2
 نباشد.

 ن راوان آای باشد که بتزهبه اندا رسدیممقدار آبی که بدان  .3
 یا دریاچه نامید. حوضه بسته رسوبی

ه بوابستگی زیادی  هااچهیدرافزون بر آنچه گفته شد، تشکیل 
 ،یساز (Rift) ی تکتونیکی، کافتروهاینوامل دیگری مانند ع

 (thrusting) هایراندگ و (block faulting) بلوکی یهاگسلش
یعی شت سد طب، پآنهاآتشفشدهانه امکان دارد در  هااچهیدردارد. 

ان انوراهان و جیرفت، گ باد، لغزهنیزممانند ماده آذرین، یخرفت، 
، )شهرابی ، به وجود آیندرندیگیمرا  هابکه جلوی گذر روانا

1373.) 
 رسی شده است:ایران در ادامه بر یهاتاالببرخی  یشناسنیزم

ر وجود دین می گوناگون دگرگونی، رسوبی و آذرهاسنگارومیه: 
 انددادهمتر را تشکیل  15000ضخامت بیش از  ،اطراف دریاچه

یلیون م 800 -700مربوط به پرکامبرین ) آنها نیترکهنکه 
ل و گ)در دریاچه  هانهشته نیترجوانسال( است. درحالی که 

در  های نهشته شدههای آراگونیتی( و اطراف آن )گل و الیالی
 حاضر است.( مربوط به عهد هاباتالق

انی ی رسوبی، دگرگونی و آتشفشهاسنگبختگان: ردیفی از 
ا آنه نیترکهنپیرامون دریاچه بختگان و طشک وجود دارند که 

های نهشته آنهاترین به سن تریاس )سازند خانه کت( و جوان
که در  تاسی اطراف دریاچه هاباتالقو گل و الی  یااچهیدر

 مجموعهاز  ییهایزدگ رونبحال تشکیل هستند. در چند محل 
 ن(.ا کامبریرکامبرین پسین تپ) شودیمدیده  زیرینهرمز در حوزه 

ر دور پریشان: از دیدگاه ساختاری و زمین ساختی دریاچه فام
 یازندهساخورده قرار گرفته است. تعدادی از ی زاگرس چینپهنه

آن  نیترکهنپیرامون آن وجود دارند که  یهاکوهاین پهنه در 
ه کرسوبات باتالقی  .ربوط به سازند کرتاسه )سروک( استم

ریاچه ددر زمان آبدار بودن  یااچهیدرهای همزمان با نهشته
 .کواترنر( این رسوبات هستند )زمان نیدتریجد ،اندشدهتشکیل 

ی هاآهکباتالق  حوزهی موجود در هاسنگ نیترکهنگاوخونی: 
اترنر ه های زمان کو. نهشتاستزیرین  یکرتاسهخاکستری رنگ 

. اندادهدچ و نمک( بیشترین گستره را پیرامون دریاچه تشکیل گ)
ریاچه که در حال حاضر در د یازدانهیرنهشته های  ،همچنین
 آن هستند. یشناسنیزمجزو ساختار  شودیمساخته 

 )پلیوسن( در از زمان نئوژن ترکهن یسازندهاو  هاسنگهامون: 
  حدودمچه دارد و زمین شناسی اطراف دریاپیرامون دریاچه وجود ن

 به چند سازند از زمان پلیوسن تا عهد حاضر است.
، در ککوچبه نسبت  اچةیدری تعداد: رانیای هااچهیدر گرید

 اطالعات آنها یشناسنیزماز  کهوجود دارد  رانیانقاط مختلف 
 (.1385)آقانباتی،  ستیندر دسترس  یچندان

 سفانهأمت هاآنو نفوذپذیری  هاتاالبزیرین  یهاهیالدر خصوص 
 اطالعاتی در دست نیست.

 

 ی ایرانالمللنیبی هاتاالبشناسی آب
 گلیآالگل، آلماگل و آج هایتاالب .1

ب نزوالت آب تاال نیتأمست. منابع ا (20)مییآالگل: نوع تاالب دا
ای منطقه و سرریزه یهاپسابسطحی و  یهاآبآسمانی، 
 .استو اترک  رودگرگانرودخانه 

 یهاآب آب تاالب، نیتأماست. منابع  مییآلماگل: نوع تاالب دا
 سطحی و نزوالت آسمانی است.

الت نزو آب آن نیتأماست. منابع  میی: نوع تاالب داگلیآج
 سطحی اطراف است. یهاپسابآسمانی و 

 .رندیگیمقرار  Rheotrophicاین سه تاالب در گروه 
 هیرکالیتاالب ام .2

 گونهچیهاست.  و دارای آب شیرین دایمیاالب طبیعی و ت این
ن آب آ نیتأم. منابع شودینمبه آن وارد  دایمیرودخانه 

 سطحی و یهاآب، مازاد آب اراضی کشاورزی اطراف، هایبارندگ
کشاورزی در  یهانیزمبا این تاالب . استزیرزمینی  یهاآب

ان در فصل تابست .ندکیمفصول مختلف سال تبادل آب 
به   کم است کشاورزان با پمپاژ آب این تاالب آبکه هنگامی

این  اضافی یهاآبو  کنندیممزارع کشاورزی، آب برداشت 
ل و در فصو گرددیمبه تاالب بر  مجدداًکشی مزارع از طریق زه

که یزمان .شوندیماطراف به این تاالب سرازیر  یهاآبپرآبی نیز 
. آب شودیمر نیز زهکشی سطح آب باال باشد به دریای خز

 البسرریز تاالب از طریق کانالی که در ضلع شمال شرقی تا
 ارد.ه ندب راآب دریا به این تاال .زدیریمواقع است به دریای خزر 

 و ستاار این تاالب دارای سیستم آب شیرین پاید ،به همین دلیل
 ست.اده از افزایش و کاهش ارتفاع آب دریای خزر نیز مصون مان

 .دریگیمقرار  Minerotrophicن تاالب در گروه ای
 یتاالب انزل .3

که  شودیمرودخانه اصلی و فرعی تغذیه  25 وسیلهبهتاالب این 
و پس از طی کوهپایه و  رندیگیماز سلسله جبال البرز سرچشمه 

. ساالنه دنشویمدشت وارد تاالب و سپس از طریق آن وارد دریا 
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عب آب ناشی از بارش در حوزه، به تاالب مک مترمیلیارد  2حدود 
 (.1387 ،رادیبهروز) دشویمتقل وارد و سپس به دریا من

اضافی و مازاد  یهاآب، آب رودیو هایجریان ،بر اینافزون
، اندشدهدر شرق تاالب انزلی واقع  بیشتر که مزارع تحت آبیاری

 یهاآباساس اطالعات موجود، ر ب. شوندیمبه آن وارد 
به دریای خزر  انیزغارزمینی خود را با مکش و از طریق کانال زی

آرتزین  یهاچشمهد وجو. طبق مشاهدات عینی دنکنیمهدایت 
این  .رودیمشمار در برخی نقاط تاالب از عوامل تغذیه آب آن به

 .دریگیمقرار  Omnitrophicتاالب در گروه 
 اشهریتاالب ک .4

ن یأمت روددرودخانه سفی هایطغیانآب آن از دریای خزر و 
 یاراههآب بامتر است. از شمال  3/1. عمق متوسط تاالب شودیم

گروه  برای این تاالب متر با دریا ارتباط دارد. 40به عرض 
Marine- Rheotrophic  شودیممعرفی. 

 گز و حرا یرودها بمص .5

رار دارد، نوع تاالب ساحلی قدلتای رود گز: در ساحل تنگه هرمز 
جدید متضمن ورود آب  یاطبقهدر این مورد باید  یی است.دریا

 -Marineنام این طبقه شودیمد و پیشنهاد کردریا معرفی 

Rheotrophic .در نظر گرفته شود 
 نابیو م نیریشور و ش یرودها بمص .6

کاست و )آب دو مر خور تیاب: این تاالب از طریق جز
در  و .شودیم نیمتأخلیج فارس و رودخانه میناب  (*)خاست(آب

 .ردیگیمقرار  Marine-Rheotrophicپیشنهادی  طبقه
 کناردونیفرتاالب  .7

عمق آن  هایاست. نوسان دایمیو  از نوع باتالقی تاالباین 
ن مستاز در فاده از آب تاالب در کشاورزی است وتابع میزان است

ن آب آ نیتأممتر و در تابستان نزدیک صفر است. منابع  2حدود 
 ب درن تاالای مزارع برنج اطراف است. یهاآبزهرودخانه هراز و 

 .ردیگیمقرار  Rheotrophicگروه 
 یتاالب گاوخون .8
 کنندة هیتغذ، ردیگیمسرچشمه  زردکوه یهاکوهاز  که رودندهیزا

ر د زین یفصل آبراههرود و  یتعدادباتالق است.  نیا یاصل
 خشکال س امیا شتریبدر  کهدارند  شرکتباتالق  نیابه  یرسانآب

مختلف  یهافصلباتالق در  نیا، گسترة لیدل نیهمهستند. به 
 این تاالب در گروه(. 1385، )آقانباتی است ریمتغسال 

Rheotrophic  ردیگیمقرار. 
 

  شانیتاالب گم .9

ایداری پسطح، عمق و  هاینوساناست.  دایمیاز نوع ساحلی و 
ز ا متاثر موجودیت تاالبآن تابع وضعیت دریای خزر است. 
وار ج در ندر اثر اموا هاشندریای خزر است. در حقیقت انباشت 

وسیع به  یامنطقه آنهاساحلی سبب شده است که در پشت 
 شده انبوه یزارهاینرشد  موجبصورت تاالب موجودیت یابد که 

ن ندیچو مرزبندی تاالب و دریای خزر را مشخص کرده است. در 
ز . مرارددی و تبادل آب دریا با تاالب وجود دکانال ورو ،نقطه

خش بست. در آب دریای خزر ا هاینوسانشرقی تاالب تابع 
و  زدیریمن به آ و شاخه جنوبی اترک رودگرگانجنوبی، رودخانه 

 رایطشالب تابع ولی شرایط کلی تا گذاردیمآن اثر  بر یااندازهتا 
 دریای خزر است.
ست مناسب ا و شودقبلی باید اصالح  یبندطبقهدر این مورد نیز 

. ر نظر گرفتد Marshنوع  و از Marineکه اینجا تاالب را 
اید شرود و اترک، گرگان یهارودخانهبه دلیل تاثیر کم  ،البته

کامل  Rheotrophic- Marine توان نام تاالب را به شکلب
 نمود.
 گواتر جیخل .10

 یایاز طریق در آب آناین خلیج متصل به دریای عمان است و 
ن یز به آنرودخانه سرباز  .شودیمن یتأمبا جزر و مد  یا ،عمان

 زش آبری ریتأثآب خلیج نقشی ندارد.  نیتأم، ولی در زدیریم
دن ن شرودخانه سرباز به خلیج در ابتدای خور باهو سبب شیری

 Rheotrophic- Marine احتماالً نوع تاالب .شودیمآب آن 
 است.
 کهامون پوز .11

ه گرو جهان، در یهاتاالبکنوانسیون رامسر از  یبندطبقهبرابر با 
ن ند به آقرار دارد و اگر آب رودخانه هیرمداخلی  یهاتاالب
ست و اآب آن رودخانه پریان  نیتأماست. منبع  دایمی ،بریزد
 ن سرچشمهکه از افغانستا رودفاشبر آن رودخانه فصلی افزون

روه این تاالب در گ .زدیریم نیز به هامون پوزک ردیگیم
Rheotrophic  ردیگیمقرار. 

 رمندیو هامون ه یهامون صابر .12

 یهابتاالر از کنوانسیون رامس یبندطبقههامون صابری: برابر با 
 ب رودخانهقرار دارد و اگر آداخلی  یهاتاالبجهان، در گروه 

 Rheotrophicاین تاالب است.  دایمیهیرمند به آن بریزد 
 ست.ا
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از  امسرکنوانسیون ر یبندطبقههامون هیرمند: این تاالب برابر با 
ب آارد و اگر قرار دداخلی  یهاتاالبجهان، در گروه  یهاتاالب

 یهاسال استثناء است )به دایمی ،هیرمند به آن بریزد رودخانه
 سیستان از رودخانه یاشاخه ،آب این تاالب نیتأممنبع . خشک(

ری صاب و آب سرریز هامون شورد، رودبندان و به نام افضل آبا
ه رود زه گاست. سرریز آب تاالب هیرمند از طریق رودخانه شیله ب

 است. Rheotrophicاین تاالب  زدیریم
 خورخوران .13

ی یک ست.پوشیده از درخت مانگرو او  دایمیدریایی، نوع تاالب 
با آب  کامالًآب آن  است وبزرگ خلیج فارس  یاهخوراز 
ه ی بفارس آمیخته است. رودخانه مهران نیز در بخش شرقلیجخ

دارد، نکاهش آب خور  یا ،در افزایش یریتأث، ولی زدیریمآن 
مالٌ این تاالب کا. شودیمن یتأمچون آب خور از خلیج فارس 

 است. Marineیا  ،دریایی
 گلیتاالب قور .14

. است Eutrophic آن و آب دایمی یهاتاالباین تاالب از نوع 
 هایجریانو  هاچشمهآب تاالب، نزوالت آسمانی،  نیتأممنبع 

دایمی به تاالب  رودخانه. ستاهبرفکوچک آب، پس از ذوب 
مهمی  جریان آب سطحی گلیقور. در حوزه آبریز شودینموارد 

 ان بارشاز میز متأثرسطحی فصلی و  یهاآبوجود ندارد. اغلب 
 هایجریانی هستند. مختلف سال در منطقه جار در فصول
ل ته و قبباالدست حوزه آبریز سرچشمه گرف یهاقسمتمذکور از 

 ریانج یا در مسیر ،از رسیدن به تاالب در امور کشاورزی مصرف
د ه وجوبقشری را ر پیوسته زیر غی یهاآبنفوذ کرده و شبکه 

 ،کننده آب تاالبنیتأممنبع  نیترعمده ،علت. بدینآوردیم
 حتماالًا .استزیرزمینی  آب یهاسفرهوقت و سطحی م یهاآب

 قرار داد. Minerotrophicاین تاالب را در گروه  توانیم
 (یباباعلیگپ) یباباعلیقوپ اچهیدر. 15
منابع  .استلب شور و  دایمی یهاتاالباز نوع  یباباعلیقوپ
به  یارودخانه واطراف است  یهاچشمه یهاآبزهآب آن  نیتأم

 در گروهشاید این دریاچه را بتوان  .شودینمآن وارد 

Ombrotrophic  یاRheotrophic  داد.قرار   
 هیاروم اچهیدر .16

نابع ماز  دایمیرودخانه فصلی و  14 ،بر نزوالت آسمانیافزون
 ی درل قواین دریاچه به احتما .هستندآب دریاچه ارومیه  نیتأم

 .ردیگیمقرار  Rheotrophicگروه 
 

 و دشت ارژن شانیرپ اچهیدر .17
رین ا آب شیدایمی ب یهاتاالبپریشان: این تاالب از نوع تاالب 

 اچه،آب دری نیتأممنبع  نیتربزرگ. و پوشیده از گیاهان است
بگینه، آشامل پل  آنها مهمتریناطراف آن هستند که  یهاچشمه

نارکی، شیخ، هلک، جمشیدی، سی سخت و آب مورک هستند 
ه به هم، رودخان هاچشمهاز این  ایرهپاکه از به هم پیوستن 

. نهر زدیریمکه از سمت شرق به دریاچه  شودیمفامور ایجاد 
ن از . تاالب ارژشودیمدریاچه رد واعربان نیز از سمت شرق 

ف ختالکننده آب دریاچه است که به دلیل ا نیتأمدیگر منابع 
 ازب االارتفاع بین این تاالب و دریاچه پریشان، آب از این ت

یشان که در کف قرار دارد به سوی دریاچه پر یاحفرهطریق 
ه این تاالب در گرو. (1387 ،راد یبهروز) شودیمروان 

Rheotrophic  ردیگیمقرار. 
 غذیهتحوه ن .استو باتالقی  دایمیارژن: این تاالب از نوع  تاالب

 یهاآب. 1منابع آب زیرزمینی این منطقه به دو صورت است: 
ن ریاصل از بارندگی و آبیاری اراضی که به صورت جنفوذی حا

قره آغاج، سفید،  یهارودخانه. 2. کندیمجانبی سفره را تغذیه 
ن آآب  کننده نیتأمه آبزیر آن وسیع و منابع حوز سدخون، جره.

و  یزان آب ورودیعدم تناسب بین ماست، ولی به علت زیاد 
در  وه شده از میزان آب تاالب کاست هاتابستانخروجی در 

این تاالب در گروه  .دشویمکم باران خشک  یهاسال
Omnitrophic  ردیگیمقرار. 

 گرگان جیو خل انکالهیم رهیشبه جز .18

 و آب آن تاس دایمیساحلی و  یهاتاالبع نوتاالب میانکاله از 
ه از ک استآب تاالب دریای خزر  نیتأماست. منابع  شورلب

ی ه چا. رودخانه قراستخزر وصل  به دریای طریق کانال خزینی
آب  نیتأم که به دلیل دبی کم نقش چندانی در زدیریمنیز به آن 

به اینکه  ناو ب شودیممحسوب  Marineاین تاالب  تاالب ندارد.
آن  توانیم، گذاردیمرودخانه بر کیفیت آب آن اثر  به چه میزان

 .دادقرار   Rheotrophic- Marineدر گروه  را
 اچه بختگاندری .19
، «زیرین» وستهیبه هم پ یهاتاالببختگان شامل  اچهیدر
که پر آب  یسه تاالب زمان نیاست. ا« بختگان»و « کمجان»

 دو نیا آب نیتأم منبع مهمترین. چسبندیم گریکدیهستند به 
 گرفته سرچشمه زاگرس ارتفاعات از که است رکُ رودخانه اچهیدر
 پل محل در و مرودشت دشت ( درشادکام) وندیس رودخانه با و

 نیا به کربال دشت دنکر مشروب از پس و وستهیپم هه ب خان
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 به توانیم اچهیدر یآب منابع گریداز  .زندیریم هااچهیدر
 و گمبان مثل اچهیدر اطراف یهاتاالب و دایمی یهاچشمه
 آن برافزون و میمستق بارش و یزمستان یهاالبیس و آبادسهل

این تاالب  .دکر اشاره جانیکم و کربال یهکشز یهاکانال آب
 .ردیگیمقرار  Rheotrophicدر گروه 

  تاالب شادگان .20
. باشدیمب کننده آب تاالنیتأممنبع  نیترعمدهرودخانه جراحی 

 االبآب ت کنندهنیتأم بزرگتریننهر بحره بعد از رودخانه جراحی 
روان  شادگان است. مسیل مالح، زهکش طبیعی برای تخلیه

ب مال تاالشانتها در در اده مالثانی اهواز است و شرق جی هاآب
رودخانه  هایطغیانبر منابع ذکر شده، افزون. شودیموارد آن 
االب آب ت نیتأمو نزوالت جوی در  ی خلیج فارسمدهاکارون و 

 ا بهرن جریان کارو ،اساسی دارند. نهر سلمانه در حالت مد نقش
 آب هور را به کارون ،صورت زهکشهور و در حالت جزر به

و    Rheotrophic- Marine. این تاالب از گروه کندیمتخلیه 
 .شودیممحسوب  Marshنوعی 

 دوریش رهیجز .21
 اتیح یهاپناهگاه مهمترینو  نیترارزش با جزو رهیجز نیا

 هانیو دلف هایماه ،ییایدر یهاپشتپرندگان، الک برای وحش
ین ا .استو جزء مناطق حفاظت شده کشور فارس است  جیدر خل

 است. Marine یهاتاالبتاالب از گروه 
 ادگارلویشورگل و  هایتاالب .22

ب لکم عمق با آب  یااچهیدراین تاالب  :)حسنلو( شورگلتاالب 
غذیه تویبارها جو  هاچشمهکه از آب باران،  استشور فصلی 

 آب خروجی. طی چند سال گذشته سد احداثی بر روی شودیم
ده و در شدن تاالب ش ترقیعمشدن آب و  ترنیریش موجبآن 

ات این تغییره است. شدبدیل به دریاچه پشت سد حال حاضر ت
 دیدآب شده و به یک اکوسیستم ج نتغییر تاالب به مخز سبب

، آب باران و هاچشمهاز طریق تبدیل شده است.  یااچهیدر
ودخانه رو  هستندصلی ف بیشترکوچک که  هایجریانتعدادی از 

رار ق Rheotrophicاین تاالب جزو گروه  .شودیمگدار تغذیه 
 .ردیگیم

 مالًکاب یادگارلو: نوع تاالب فصلی و لب شور است. تاالتاالب 
 وسیله و به شداحاطه  کامالً کشاورزی یهانیزمتوسط 
. از آب شودیمکشاورزی تغذیه  یهاآببرگشتی  هایجریان

 Rheotrophic تاالب این .کندیم استفاده نیز چای گدار رودخانه
 است.

 برازان یکان .23

یق و دارای آب شیرین است. آب آن از طر دایمینوع تاالب 
 ه گداری مزارع باالدست، آب برف و باران و رودخانهازهکش

 است. Rheotrophic. این تاالب شودین میتأم
 چغاخور .24

ه ی باتالقی بودهاتاالب یقسمتاین تاالب قبل از احداث سد، 
. ی درآمده استااچهیدرولی پس از احداث سد، به صورت 

از و گلوگرد  بکیس اهیو تنک س بکیس بزرگ یهاچشمه
 یاضلف) روندیآب تاالب چغاخور به شمار م نیمنبع تام مهمترین

 Rheotrophic یهاتاالب(. این تاالب از گروه 1389ی، فارسان
 است.

 

 ی ایرانالمللنیبی هابتاال یبندطبقه
 روجیآب ورودی و خ نیتأماساس منابع ربی ایران هااالبت

 یالمللنیبی هاتاالباساس، بیشتر  نیبر ا. اندشدهی بندطبقه
به شرح و  شوندیمی ساحلی تغذیه هاآباز جویبارها و  رانیا

 : دشونیمی بندطبقه (2)جدول 

 طبقه تاالب، Rheotrophic 16 طبقه عبارتی،به

Minerotrophic  یک تاالب، طبقهOmnitrophic 3  ،تاالب
 -Rheotrophic تاالب و طبقات ترکیبی  Marine 2طبقه 

Marine 4  تاالب وMarine- Rheotrophic 3  از تاالب را
 .انددادهبه خود اختصاص  را ی ایرانالمللنیب تاالب 24 مجموعه

 

 اهتاالبی و حفاظت از شناختآبی بندطبقه
یل ه تاالب تحمیی را که بسو آثار توانیمی، بندطبقهدر این نوع 

 شناختیدارای حساسیت آب هاتاالبی کرد. نیبشیپ، شودیم
کوچک در هر یک از ورودی و خروجی آب  یهستند و تغییر

 به سطح آب تاالب را تغییر دهد. درجه حساسیت تواندیم
ا ری هر طبقه ریپذبیآسو اقدامات مدیریتی هر طبقه،  هایآلودگ

 نیتأم ابعبه فعالیت مورد نظر متفاوت کرده است. با توجه به من
و  هایودگآلحساسیت احتمالی آن را به ن توایمآب در هر تاالب، 

صه به طور خال (3. جدول )ی انسانی تعیین کردهاتیفعال
ی انسانی و هاتیفعالنوع طبقه تاالب را نسبت به  12حساسیت 

به  خسارت باعث که اغلب دهدیمی آب نشان هایگآلودانواع 
 .(Gilvear and McInnes, 1994) شودیمتاالب 
آب آن  نیتأممنبع  یگانهکه  Ombrotrophicی هاتاالب
 ند وهست اــهیآلودگو  هــار متوجه تهدیدــی است کمتــبارندگ
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 ویژهبه ،بیشترین آلودگی احتمالی آن باران اسیدی است

اقلیمی  کم باشد. احتماال شرایط pHدارای ب که آب تاالهنگامی
ا نیمه خشک ایران امکان به وجود آمدن این نوع تاالب ر

ر دبیشتری  ی باالتر که بارندگیی جغرافیایهاعرض. در دهدینم
 بیشتر است. هاتاالبامکان به وجود آمدن این  دهدیمآن رخ 
 ی و اهـــتوسعی اـهتیفعالام ـبه تم Rheotrophicی اـهتاالب

ی آب به جز استخراج آب زیرزمینی از مناطق اطراف هایآلودگ
 تاالب حساس هستند.

بیشترین  8و  6 طبقه خصوصبه ،Minerotrophicی هاتاالب
ی، راضحساسیت را به آلودگی باران اسیدی، تغییرات کاربری ا
ن، ز آابرداشت آب زیرزمینی، تغییر جریان رودخانه و برداشت 

 و استخراج معدن دارند.  یکاومعدن
حساس  هایآلودگو  هاتیفعالبه تمام  Omnitrophicی هاتاالب

 هستند.
را در نظر  3و  2و  1اد ی اعدریپذبیآساگر برای این درجات 

 بزرگترینبگیریم و مجموع اعداد هر ستون را با هم جمع کنیم، 
تاالب نیز محسوب خواهد شد. بر این اساس  نیترحساسعدد، 

 Flushedیا به عبارتی  10و  4ی گروه هاتاالبگفت  توانیم

Rheotrophic  وFlushed Omnitrophic  ِنیترحساسجزء 
هامون ی هاتاالبی هستند. در ایران بندطبقهی این هاتاالب
دریاچه ، چغاخور و ادگارلوی وشورگل ، رمندیو هامون هی صابر

یی که هاتاالب. به طور ساده رندیگیمدر این دسته قرار  پریشان
تأمین آب وابسته به منابع آبی متعدد و مختلف هستند و  برای

 هستند.  نیز اهنیترحساس جزو دارد، وجود نیز آنها در آب خروجی
قرار  هایدگآلوتحت تأثیر انواع توسعه و  هاتاالباین گروه از 

ب بود آبر خروجی طبیعی آب بر کمافزونو برداشت آب  رندیگیم
 تاالب تأثیرگذار است.

 یریپذبیآس ی ایران والمللنیبی هاتاالبموقعیت  (2شکل )
 .دهدیمنشان با دو درجه حساسیت را  آنها

 

 یریگجهینت

 و نهیبه یبردارها و بهرهاز تاالب انتیکه حفظ و ص ییاز آنجا
آب  نابعاست و م یجهان ایلهئمس کی آنهاو عادالنه از  یاقتصاد

 و نیسرزم شیآما یبه عنوان عنصر اصل زیموجود در حوزه آبر
نابع ی و شناسایی مشناسآب د،یآیحوزه به شمار م داریتوسعه پا

ضروری در  ایمسئلههر تاالب، احتمالی آالینده و مخرب 
 .دیآیمبه شمار  هاتاالبحفاظت از 

 نیترنهیبه توانیمدر هر طبقه،  هاتاالببا توجه به قرارگیری 
 ویژه از منابع آب آن را تعیین ی از تاالب و بهمندبهرهروش 

و  Ombrotrophicیی که به ترتیب در طبقه هاتاالب کرد.
Rheotrophic  ،کننده به دلیل محدودیت منابع تغذیهقرار دارند

ی انسان هاتیفعالناشی از  هایآب، بیشتر در معرض تهدید
 و مسئوالنران ـمدی به یشناختآبی بندطبقههستند. این دانش 

 ی ایرانهاتاالبی بندطبقه( 2) جدول
  ی شناختآبی بندطبقه انی ایرالمللنیبی هاتاالب

---- Ombrotrophic 1 

---- Flushed 

Ombrotrophic 2 

ــاالب ــات  و آالگل،آلماگــلی ه
 -کنـار دونیـ ب فرتاال -گلیآج

 -پوزک نهامو -یگاوخونب تاال
ــه ــه ارومیــ ــاالب -دریاچــ  تــ

 -(و کمجــــان زیرینبختگــــان)
ــان ــرازانیک ــوپی  -ب ــه ق  دریاچ

 باباعلی

Rheotrophic 3 

ــاب  ــامون صـ ــامون  یرهـ و هـ
 وتـــاالب شـــورگل  -رمنـــدیه

 -تـــاالب چغـــاخور -ادگـــارلوی

 دریاچه پریشان

Flushed 

Rheotrophic 4 

---- Minerotrophic 5 

---- Flushed 

Minerotrophic 6 

---- Seasonally 

Minerotrophic 7 

 Flushed Seasonally هیرکالیامب تاال

Minerotrophic 8 

 Omnitrophic 9 گلیقور تاالب

---- Flushed 

Omnitrophic 10 

 Seasonally تاالب ارژن

Omnitrophic 11 

 Flushed Seasonally یانزل تاالب

Omnitrophic 12 

 Marine 13 روجزیره شید -خورخوران

ـ  -شانیگمب تاال  -گـواتر ج یخل
ب تـاال  - میانکالـه شـبه جزیـره   

  اشهریک

Marine-

Rheotrophic 14 

 مصب -گز و حرا یرودها مصب
 -نابیو م نیریشور و ش یرودها

 تاالب شادگان

Rheotrophic-

Marine 
15 
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  هایآلودگانسانی و  یهاتیفعالتاالب به  یشناختآبطبقه  12 یریپذبیآسمیزان  :(3) دولج
 (Gilvear and McInnes, 1994) 

 

 ی ایران و المللنیبی هاتاالبموقعیت ( 2) شکل

 هاتاالب نیترحساسشناسایی 

 
کمک هر تاالب  یریپذبیآسدر درک حساسیت و  ربطیذ
ایران در این مقطع زمانی و بر  یهاتاالب نیترحساس .کندیم

و ی هامون صابری هاتاالب عبارتند از استفاده شدهروش  اساس
؛ دریاچه پریشان، چغاخور و ادگارلوی وشورگل ، رمندیهامون ه
 تاالببه تعیین حریم  ،هاتاالب یبندطبقهاین نوع  ،همچنین

 هاتاالب چرا که، کندیماکولوژیکی کمک اساس معیارهای بر
  ایـهجریان، اـهالبیسغییرات فصلی سطح آب، اثر ت ریتأثتحت 

را  هاتاالب توانیم روشاین  به کمک .ورودی و خروجی هستند
 کرد. یبندتیاولوتعیین مرز اکولوژیکی  برای

 

 هاادداشتی
1. Marine/Coastal 

2. Inland 

3. Human-made 

4. MedWet Habitat Description  System, 2005 
5. Marine 

6. Estuarine 

7. Riverine 
8. Lacustrine 

9. Palustrine 

10. Aquatic 

11. Forb 
12. Graminoid 

13. Lichen 

14. Moss 

15. Non-Vegetated 
16. Shrub 

17. Treed 

18. Aquiclude :جایی آب را ههای غیر قابل نفوذ که امکان جابالیه
ه بدهند و آب را به سطح هدایت کرده و منجر درون زمین نمی

 .دنشوسطحی می هایانجریایجاد 

19. Aquifer :یت بافت اسفنجی نفوذپذیر درون زمین که سبب هدا
 .شودآب از زیر زمین به سمت تاالب می

20. Permanent 

 سردبیر  * 

 یشناختآبطبقات                  

 انواع توسعه   
Ombro- Rheo- Minero- Omni Marine 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                آلودگی رودخانه

                آلودگی باران اسیدی

                تغییرات کاربری اراضی

                آب زیرزمینی برداشت

تغییر جریان رودخانه و 

 برداشت از آن
               

                ی و استخراج معدنمعدن کاو

 کم     متوسط        زیاد       ی:ریپذبیسآ یدرجه
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