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شناسايي، تعيين محدوده و 

نقشه برداري تاالب ها

درياچه اروميه
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آشنايي با ما
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اهداف

تعيين محدوده و ارائه آموزش هاي الزم راي شناسايي،•

نقشه برداري زيست بوم هاي تاالبي درياچه اروميه

ات تشكيل گروهي از متخصصين ملي به منظور انجام مطالع•

تعيين محدوده و نقشه برداري ميداني براي شناسايي،

زيست بوم هاي تاالبي درياچه اروميه

دوده تدوين يك چارچوب منطقي و برنامه عملي براي تعيين مح•

و نقشه برداري تاالب هاي درياچه اروميه و زيست بوم هاي آن 

تحت برنامه هاي طرح
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برنامه  كارگاه

افتتاحيه و معرفي دوره آموزشي•

Med Wetو USGSاصول و روش هاي . بخش اول•

موقعيت و شرايط درياچه اروميه. بخش دوم•

بخش سوم، شناسايي تاالب•

Med Wetبخش چهارم،  سيستم تشريحي زيستگاه •

اهبخش پنجم، اصول و روش نقشه برداري محدوده و زيستگ•
بازديد كوتاه ميداني به منظور رده بندي زيستگاه

شناسايي تاالب و كارتوگرافي درياچه اروميه. كارگاه•
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انتظارات
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چند اصل مهم

شناسايي تاالب كار ساده اي نيست•

ان تر شناسايي تاالب از طريق رده بندي زيستگاه كار را آس•

مي كند

در صورت وجود شبهه برخي از معيارها به شناسايي •

.تاالب كمك خواهند كرد

مديريت تاالب مسائل را حل نموده و به تبيين اهداف •

هدف از مديريت درياچه اروميه چيست؟ : مي پردازد
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مبانی روش شناسي

1
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MedWetپايه و اساس سيستم 

تعيين محدوده تاالب هاي اياالت متحده

ابزارهاي تعيين محدوده تاالب های مديترانه 

MedWet

تعيين محدوده تاالب هاي آسيا
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1993-96

MedWet 1 - LIFE project

4NGOدولت مشترک و 5با سرمايه گذاری کميسيون اروپايی، 

مديريت، شامل تمامی جوانب قانونی و اداری

آموزش مديران و متخصصان تاالب و تصميم گيران در اين امر

ارتقاء آگاهی ها و ارايه اطالعات

استفاده از منابع تحقيقاتی برای اهداف مديريتی

مساحی و نظارت بر تاالب ها



UNDP/GEF Conservation of Iranian Wetlands Project, 2006

1991بیانیه گرادو، 
”جلوگیری از فقدان و تخریب زیست بوم های تاالبی مدیترانه ”

برای حفاظت از تاالب های مدیترانه و استفاده هوشمندانه از منابع آن ها با هدف حفظ این منابع
زیر نسل های حاضر و آتی امری مهم تلقی می شد که برای تحقق پیدا کردن آن به فاکتورهای

: نیاز بود

محلی، ملی و منطقه ای: اقدام عاجل در کلیه سطوح
 ساله20انجام فعالیت های هماهنگ و طوالنی مدت با دورنمایی حداقل
 ،مشارکت کلیه گروه های مرتبط از جمله مقامات اجرایی بین المللی، دولت ها، نهادهای اجتماعی

.قفامات محلی،نهادهای غیر دولتی و کلیه افراد درگیر
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Status of Wetland 

inventories in the 

region

ارزيابی اقدامات 
انجام شده سال های 

گذشته در منطقه 
مديترانه

سازمان بين المللی تاالب ها(IWRBسابق)

Instituto da Conservação da Natureza, Portugal

ايجاد گروه 
مشورتی با حضور 

کارشناسان بين 
3تشکيل : المللی
جلسه

توسعه ابزارهای 
مساحی تاالب و 

بررسی آن ها در 
چندين کشور

به کارگيری اين 
5روش ها در 
يک : سايت نمونه

سايت در هر يک 
کشور 5از 

اروپايی

چاپ کتابچه 
های راهنمای 

مساحی و پايش 
تاالب

EKBYبا مشارکت  و دفتر آسيايی تاالب ها(يونان)

See www.medwet.org 

under Resource Centre
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-2002

MedWetکاربردهای ابزار 

طرح MedWet 2

استفاده از ابزارها در آلبانی، کرواسی، مراکش و تونس

1998کنفرانس داکار

ارایه روش ها به عموم ، استفاده از ابزارها در کامبوج و افریقای جنوبی

پهنه بندی در سطح ملی

استفاده از ابزارها به عنوان ابزار پایه مساحی در یونان، پرتغال و اسلوانی 

دیگر کاربری ها

به کارگیری یک مطالعه -هفتمین نشست اعضاء متعاهد کنوانسیون رامسر20قطعنامه 

به منظور ایجاد یک چارچوب جهانی جهت تصویب درSTRPموردی توسط اعضاء

8COP

شکل گیری کارگروه شناسایی محدوده های تاالبی
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بتعريف تاال

ای ويژگی تاالب ها سيستم های بينابينی اکوسيستم های آبی و خشکی می باشند که دار
های مشترک هردواکوسيستم هستند  

گياه شناسايی و تعيين حدود تاالب امری پيچيده است که با روش های متعددی از جمله
.شناسی، هيدرولوژی، زمين شناسی و غيره صورت می پذيرد

تعريف رامسر:
 زار يا تاالب محدوده اي است كه به طورطبيعي يا مصنوعي، دائمي يا دوره اي پوشيده از باتالق، گنداب، تورب

كه آب است،  و آب آن راكد يا جاري،  شيرين يا شوربوده و قسمت هايي از آن نيز از آب دريا پوشيده شده است

عالوه بر اين ممكن است مناطق حاشيه رودخانه و ساحلي . متر تجاوز نمي كند6عمق آن در حالت جزري از 

متر 6جزاير و يا پهنه هاي آب دريا واقع در درون تاالب كه عمق آن ها در حالت جزري از هم جوار با تاالب،

.  بيش تر است نيز جزء تاالب محسوب شوند
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اهداف پهنه بندی تاالب

مکان يابی تاالب ها و تعيين تاالب هايی که در اولويت حفاطتی قرار دارند.

(از نظر اکولوژيک، اجتماعی و فرهنگی)شناسايی کارکرد ها و ارزش های تاالب

ق ايجاد يک پايگاه اطالعاتی برای سنجش تغييرات آتی کارکرد ها و ارزش های مناط
تاالبی

 فراهم نمودن ابزاری جهت برنامه ريزی و مديريت

(  اعم از محلی، ملی و بين المللی) ايجاد شرايطی برای مقايسه کليه سطوح

ارتقاء آگاهی  در زمينه ارزش های تاالب

ن تعداد  پهنه بندی تاالب فرآينديست جهت مشخص نمودن و ثبت موقعيت تاالب ها، تعيي“

”تاالب ها در يک محدوده مشخص و بررسی ويژگی اين مناطق 
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اهداف پهنه بندی تاالب

م ذخيره سيستم رده بندی، فرم های اطالعاتی، سيست: به کارگيری روش های تاييد شده
داده، معيارهای انتخاب تاالب، شناسايی و تعيين محدوده و اصول نقشه برداری

غييرات  و تطبيق کيفيت و کميت داده ها به منظور فراهم نمودن پايگاه داده برای پايش ت
از بين رفتن مناطق تاالبی

االبیانجام تجزيه و تحليل کاربردی تاالبها برای پايش کارکردهای از بين رفته ت

به روز سازی متداوم اطالعات

دسترسی آسان مديران تاالب ها، تصميم گيران و عموم مردم به اين اطالعات

:به منظور دستيابی به اين اهداف در پهنه بندی تاالب بايد به موارد زير توجه نمود
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:برنامه های متعدد بررسی شده

ستپهنه بندی ملی تاالب ها که در منطقه مديترانه انجام شده ا

شبکهCORINE Biotopes and Natura 2000

 پوشش منطقه ایCORINE

کنوانسيون رامسر

پهنه بندی ملی تاالب های اياالت منحده

MedWetتوسعه ابزارهای 
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:ابزارهای پهنه بندی

کتابچه مرجع

فرم های اطالعاتی

سيستم تشريحی زيستگاه ها

اصول نقشه برداری

 پايگاه داده

:ابزار موجود5
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فهرست بندی

اید تاالب چیست و فهرست بندی اطالعات راجع به تاالبها چگونه ب
انجام شود

اهداف جمع آوری اطالعات راجع به تاالبها چیست
روشهای کاری موجود در گذشته
توضیح روند جمع آوری و فهرست بندی اطالعات
توضیح ابزار مورد استفاده
موارد استفاده از این اطالعات

االبهای معرفی رویکردهای تئوریک رسیدن به سیستم فهرست بندی بر پایه ت
مدیترانه ای 

Volume 1
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پرسشنامه های اطالعاتی

انطباق پذیری
یکپارچگی
انعطاف پذیری

فراهم آوردن پرسشنا مه های اطالعاتی استاندارد برای جمع آوری اطالعات الزم  
 .راجع به تاالب ها

:ند ازمفاهیمی که باید در پرسشنامه های اطالعاتی مورد نظر قرار بگیرند عبارت
Volume 2
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سیستم توصیف زیست بوم ها و زیستگاهها  

سلسله مراتبی بودن این سیستم
ارتباط منطقی سطوح تقسیم بندی
قابل اجرا بودن
 (…تمام اروپا و )امکان بسط پذیری
 (جهت انطباق با مناطق مختلفی که اجرا می شود)ساختار پویا

ف به این روش توصیفی روشی است که سالها در حال انجام است و در مناطق مختل
.  نتیجه رسیده است

مریکای شمالی سیستم پهنه بندی تاالبی برگرفته از سیستم پهنه بندی تاالبهای آ
ت، بوده که سالها در حوزه مدیترانه در اروپا و مناطقی از آفریقا انجام گرفته اس

:اهداف اساسی این سیستم عبارتند از
Volume 3
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روند پهنه بندی  

فهم ساختار اکولوژیکی مناطق تاالبی
جمع آوری اطالعات پایه برای اهداف مدیریتی
یپایش میزان و نوع تغییرات سوح زیستگاهی گستره های تاالب

پهنه بندی زیستگاههای مختلف
:العاتی کهاستفاده از توصیف زیستگاهی برای رسیدن به نقشه دقیق برای پایه اط

Volumes 1 & 4
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MedWetبانک اطالعاتی تاالبهای مدیترانه ای 

ور می  ورودی اطالعات به زبان انگلیسی و یا به زبان رایانه های هر کش
باشد
طرح سواالتی که ما را به اطالعات راجع به سایت تاالبی برساند
امکان فهرست بندی اطالعات و گزارش دهی بر پایه رامسر، ناتورا

MedWetو 2000

امکان مشاهده پراکندگی و موقعیت سایتها بر اساس مدلGIS 

Constitutes a tool for storing, analysing and reporting  برای
ها این رسیدن به ابزارهائی برای جمع آوری و آنالیز و گزارش اطالعات و شرایط تاالب

ست سیستم همواره در حال نوشدن بوده و اکنون نسل سوم این برنامه در حال اجرا ا
:که
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استفاده از سطوح طبقه بندی

شناسائی تقدم و تاخر در زمینه تاالب ها
شناسائی سایتهای در معرض خطر
شناسائی سایتهای با ارزشهای خاص و کارکرد های با ارزش اکولوژیک و اجتماعی

برنامه ریزی مدیریت و پایش  
برنامه ریزی در سطح منطقه ای و استانی
مدیریت در سطح منطقه ای و سایت مورد نظر
پایش

انتقال اطالعات
برنامه های آموزشی
تصمیم گیران و مردم محلی
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سطوح جمع آوری اطالعات پایه

حوزه آبخیز

منطقه مورد نظر تاالبی

زیستگاه
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سطوح جمع آوری اطالعات پایه

حوزه آبخیز

 دید جهانی به خصوصیات حوزه آبخیز تاالب
اهمیت تاالب به عنوان بخشی از حوزه آبخیز
  صرفه جوئی با عدم تکرار جمع آوری مطالب

گذشته
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سطوح جمع آوری اطالعات پایه

منطقه مورد نظر تاالبی

سطح بندی منطقه مورد بحث
 جمع آوری حداقل مقداری اطالعات پایه برای سطح

بندی آن منطقه تاالبی خاص
  لزوم برنامه ریزی منطقه ای
  سطح بندی تاالب بر پایه اطالعت موجود
 فراهم آوردن شرایط پایش همه جانبه مخصوصا در

ی مواردی چون شرایط سایت، منطقه تاالبی و رژیم آب
منطقه 
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سطوح طبقه بندی

زیستگاهای تاالبی

ریز طبقات تقسیم بندی تاالبی •
نشان دادن ساختار اکولوژیک مناطق تاالبی
 تطبیق نقشه ها با شرایط اصلی تاالب در

محدوده زمانی خاص برای ارائه بهتر تاالب
اهمیت برای مدیریت در سطح منطقه ای
تاالب پایش دقیق تر در مورد تغییرات اکولوژیک
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Detailed inventory
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شرايط اطالعاتی موجود راجع به درياچه اروميه و 

تاالبهای اقماری

عالی خوب
احتياج به 

پيشرفت دارد
موجود نيست

اطال عات موجود

سيستم طبقه بندی تاالبها

نقشه بندی زيستگاهی

مديريت منطقه
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ه نقشه برداری، پهنه بندی و تعيين محدوده تاالب بر اساس سيستم طبق

بندی سلسله مراتبی انجام می شود

در صورت بروز شبهه توجه به هيدرولوژی، پو شش گياهی و خاک 

تعيين کننده است
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پيشينه اطالعات راجع به درياچه 

اروميه و تاالبهای اقماری

2
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معيارهاي شناسايي تاالب

3
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هيدرولوژي
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معيارها

اين معيار را مي توان در زماني كه اطالعات هيدرولوژي كافي 
ه موجود باشند و با توجه به معياري كه منطقه  بر اساس آن ب

:عنوان تاالب شناخته شده است به كار برد

ه به طور دائمي يا دوره اي حداقل دوهفتدر مواقعي كه در تاالب •
از فصل رشد و در اغلب سال هاي ارزيابي يا حداقلمتوالي

.   سال ارزيابي غرق آب صورت گيرد10سال از 6

از فصل رشد و درخاك حداقل دوهفته متواليدر مواقعي كه •
سال ارزيابي 10سال از 6اغلب سال هاي ارزيابي يا حداقل 

(دسطح آب سفره به سطح خاك نزديك مي شو. ) اشباع مي شود
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خاك
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اگر خاك در طول فصل رشد پي درپي
اشباع شود، كمبود اكسيژن باعث
مي شود نرخ فساد مواد گياهي به 
شدت كاهش يافته واين منجر به 
يت و انباشته شدن اليه اي ضخيم از پ

 & peat)گل و الي مغذي 
muck) به چنين خاك هايي . مي شود
..مي گويندخاك آلي
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در درجه اول از بقاياي گياهان و در مراحل خاك هاي آلي هيدريك 
مختلف فساد بوجود مي آيد كه به سبب وجود شرايط بي هوازي و در

مواد آلي.  نتيجه وجود آب هاي راكد و يا زهكشي ضعيف بوجود مي آيد
خاك هاي ) دربرخي خاك ها: مراحل مختلف تجزيه را نشان مي دهند

دار مق( پيت)تمام ماده آلي تجزيه شده و در برخي ديگر“  تقريبا( ماك
تيره بوده “ اين خاک ها عموما.قابل توجهي از آن باقي مانده است

ودامنه  رنگی آن ها از قهوه ای مايل به سياه در خاک های ماک تا 
انه اين رنگ های تيره نش. قهوه ای تيره در خاک های پيت متغير است

.وجود ماده آلی در خاک است
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“ خاک های معدنی هيدريک مواد آلی اندکی دارند و يا اصال

با توجه به نم دار بودن اين خاک ها مقدار آهن. ماده آلی ندارند

اين امر منجر به ايجاد يک رنگ . در آن کاهش می يابد

.ی شودم( يا خاکستری متمايل به سبز يا آبی) خاکستری خاص

در ( به نام ماتل)لکه های  به رنگ نارنجی و قهوه ای 

قت می ماتريکس خاکستری نشانه خاک هايی با آب گرفتگی مو

و اين ماتل ها در طی دوره خشکی توسط اکسيدهای آهن.باشند

اکسيد آهن نارنجی رنگ در ريشه .منگنز ايجاد می شوند

.گياهان نيز يافت می شود
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خاک های هيدريک را می توان با استفاده از 
معيارهايی که به آسانی قابل تشخيصند توسط 

“  تحقيقات ميدانی شناسايی کرد و اين کار معموال
با مقايسه رنگ خاک با يک چارت رنگی 

خاک هايی که . استاندارد انجام می شود
کروماس سياه، خاکستری يا قهوه ای و قرمز 

.  نشانه خاک هيدريک هستند
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پوشش گياهی

عامل بکر، می توان گياهان را مهم ترين“ در يک سايت نسبتا
اگر اين . برای تشخيص مناطق تاالبی به حساب آورد

ين که گياهان از نوع گياهان پرستار تاالبی باشند احتمال ا
ايی افرادی که در امر شناس. منطقه تاالی باشد بسيار است

ه آيا گياهان ماهر هستند، ميتوانند برای تشخيص اين امر ک
ست وجود گياهان پرستاردر يک سايت نشانه وجود تاالب ا

.    يا خير، به يک مرجع مراجعه کنند
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Indicator Code Occurrence in 
wetlands

Obligate Wetland 

Plants

OBL >99%

Facultative Wetland 

Plants

FAC

W

67%-99%

Facultative Plants FAC 34%-66%

Facultative Upland 

Plants

FACU 1%-33%

Upland Plants UPL <1%
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(FAC)درصد گياهان يک سايت 50اگر بيش از 
Facultative ياwetter (OBL or FACW), 

.باشند آنگاه محدوده با معيارهای تاالب مطابقت دارد
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سيستم تشريحی زيست بوم ها

4
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مفاهيم پايه

که به اين سيستم رده بندی بر اساس سلسله مراتب است•

.شناسايی و تشريح تاالب ها کمک می کند
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فوايد يک سيستم سلسله مراتبی

ند بهره بردن از پارامترهاي قابل رويت از فاصله دور در فرآي

جام سيستم تشريحي زيستگاه، كه  ما را قادر مي سازد  با ان

يمكمترين كار ميداني، بيشترين ميزان اطالعات را كسب كن

ح توالي تدوين سيستم تشريحي  زيستگاه با استفاده از سطو

و ايجاد يك نقشه با كيفيت و وضوح يكنواخت

استفاده از آن ها در برنامه نقشه برداري
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مفاهيم پايه

هدف اوليه سيستم •
رده بندی احرای 
نقسه برداری ار 

نها تاالب ايت که نه ت
دسترسی به 

اطالعات مصور را 
که تسهيل می کند بل
اطالعاتی برای 

نظارت و مديريت 
نيز فراهم می سازد
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سيستم های آزموده شده

ه اين سيستم در اياالت متحده طراحی شده و ب•

سال مورد استفاده قرار گرفته است30مدت 

نداغلب کشورها از آن استفاده می کن: مديترانه•

بيا، کامبوج، افريقای جنوبی، کلم: ديگر مناطق•

غرب افريقا، ايران؟ 

اين سيستم را می توان در هر هر منطقه ای •

يه استفاده نمود اما به سبب زمان بر بودن توص

نمی شود  
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توجه

رس قرار اطالعات مربوط به منطقه می بايست پيش از به کارگيری سيستم در دست•
گيرند

تگاه ها مهم است كه كاربران توجه ويژه اي به تعاريفي كه در سيستم تشريحي زيس•

كن است موجود است داشته باشند،  هرگونه تالشي در راستاي تغيير اين تعاريف مم

.به عدم يكپارچگي در استفاده از اين سيستم منجر شود

ه بايد از هر تالشي به منظور تغيير طبقه هاي فوق الذكر جلوگيري نمود چرا ك•

تعريف زيستگاه نيز يكپارچگي و دقت خود را از دست خواهد داد

تاالبي يكي از كاربردهاي پايه ای اين سيستم، مساحي و نقشه برداري زيستگاه هاي•

قياس سيستم ممکن است با مقياس مورد نظرنقشه برداري خاصی متال م. خواهد بود

تطابق داشته باشد و بنا به اندازه مقياس( 1:50000و يا 1:25000، 1:5000)

ود ها  تفاوت هاي خاصی ب بين كوچكترين حد محدوده زيستگاهي مورد انتخاب وج

.داشته باشد
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خصوصيات کلی تاالب

سطح انرژی

سطح کلی زيراليه

سطح جزئی تر زيراليه

Hydrology/flooding characteristics                                  غرقابی/خصوصيات هيدرولوژی

Water salinity classes                                                                       رده های شوری آب

Artificiality of wetlands / human uses                           کاربری های انسانی/ تصنع تاالب ها

Precise dominant plant species in the habitat       ذکر دقيق گونه های غالب گياهی زيستگاه
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سيستم5

 Marineدريايی•

 Estuarineساحلی و مصبی•

 Riverineرودخانه ای•

 Lacustrineمحصور کوهستانی•

 Palustrineغرقابی•
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سيستم های رودخانه ای
ر آب د" سيستم رودخانه اي شامل كانال هاي طبيعي يا مصنوعي مي شود كه معموال•

. آن ها جريان دارد

ر تمام تاالب  هاي واقع در يك كانال باز كه توسط خزه و گلسنگ، گياهان عوطه و•

چند ساله، بوته ها و درخت ها محصور شده اند، و يا 

دسته  گرم بر ليتر كه از دريا نشات گرفته است، نيز جزء اين0.5با شوري بيش از•

.به حساب می آيند
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:هفت زير سيستم

•(Z)   فانی

•(S) زيرزمينی

•(U) دائمی باالدستی

•(X) غير دائمی باالدستی

•(W) دائمی پايين دستی

•(V) غيردائمی پايين دستی

•(T) جزر و مدی

:رده ها

سخت، خاك /زيراليه سست

هي بدون پوشش، پوشش هاي گيا

غرقابی چند ساله
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سيستم محصور کوهستانی

ال سيستم الكوسترين شامل زيستگاه هاي تاالبي واقع در يك گود•

.  توپوگرافيك يا كانال رودي كه بر روي آن سد بسته شده مي شود

هكتار تجاوز مي كند پوشش گياهي قابل 8مساحت كل محدوده از 

رويت و يا سطحي اين منطقه شامل پوشش هاي گياهي پهنه آب و يا 

ور ، محدوده هايي با پوشش گياهي شنا. نباتات غرقابی ناپايدار است

درصد منطقه را تحت پوشش قرار 30بوته  و درخت  كه بيش از 

يز كه زيستگاه هاي تاالبي مشابه ن. مي دهند ازاين سيستم حذف مي شوند

هكتار است، چنان چه حداقل يكي 8مجموع مساحت آن ها كمتر از 

قرار ازخصوصيات زير را دارا باشند در زمره سيستم هاي الكوسترين

متر 2در زمان كم آبي عمق آب درعميق ترين قسمت گودال از :مي گيرند

يا ( شابهيا يك اليه مصنوعي م)بيشتر باشد، بستر صخره اي موجي شكل

.ل  دهديك اليه غيرگياهي تمامي مرز ساحلي و يا قسمتي از آن را تشكي
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تم قرار تاالب هايي كه تمام مشخصات زير را دارا باشند جزء دسته بندي اين سيس•

:نمي گيرند

تحت محاصره زهكش ها، بدون خروجي•

بستر آبخيز پهن•

داراي عمق كمتر از دو متر در حالت اشباع•

مدور و بيضي شكل، پاره اي اوقات شكل كليه" عمدتا•
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:زير سيستم3

•(M)  آب شيرين

•(L) کرانه ای

•(S) زيرزمينی

:رده ها

سخت، خاك بدون/زيراليه سست

پوشش، پوشش هاي گياهي آبی

غرقابی يکساله و چند ساله
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سيستم غرقابی

:سيستم  پالوسترين شامل

ه ور پوشش گياهي غوطكليه تاالب هايي كه توسط خزه ها و گلسنگ ها،( 1

درصد پوشش 30بيش از )چندساله ودرخت های غرقابی احاطه شده اند

سطحي منطقه، به استثناء آن دسته از زيستگاه هايي كه مشمول 

تاالب هايي كه فاقد هرگونه ( 2.( دسته بندي سيستم هاي مصبی مي شوند

باشند چنان چه داراي ويژگي هاي ( 1)پوشش گياهي مذكور در قسمت 

ه كمتر كل محدود( الف: زير باشند،نيز جزء اين سيستم قرار مي گيرند

در زمان كم آبي عمق آب در گودترين قسمت ( بهكتار باشد8از 

ال، هيچ نشانه اي ازبسترموجي شكل فع( متر باشد، پ2گودال كمتر از 

. نشودبستر صخره اي و يا خاك فاقد پوشش گياهي در كنار سواحل ديده
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پوشش تاالب هايي كه با وجود و يا بدون وجود خزه ها و گلسنگ ها،( 3

ند، گياهي نورسته پايدار،  بوته و درخت، ويژگي هاي زير را دارا هست

فاقد /تحت محاصره زهكش ها: جزء اين سيستم محسوب مي شوند

آب خروجي باشند، بستر آبخيز آن ها پهن باشد، در مواقع اشباع عمق

بيضي شكل و مدور بوده و پاره اي" متر باشد و عموما2آن ها كمتر از 

اوقات شكل كليه داشته باشند
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:زير سيستم6

•(D) شيب

•(E) گود

•(B) حوزه

•(P) دشت سيالبی

•(L) مسطح

•(M) حاشيه

:رده ها

سست، خاک /زيراليه سخت

ل عريان، نباتات آبزی، خزه، گ

سنگ، گياهان غوطه ور، 

خشبی و جنگلی
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نقشه برداری منطقه و زيستگاه

GISاصول و روش 

5
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اقدامات اوليه به منظور نقشه برداری

تجزيه و تحليل اوليه عکس های هوايی1.

کار ميدانی2.

تجزيه و تحليل3.

اصول و روش طراحی نقشه4.
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:تبادل نظر

شناسايی تاالب و کارتوگرافی درياچه 

اروميه

6
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تبادل نظر

:به منظور

شناسايی زيست بوم های تاالبی•

ترسيم نقشه دقيق زيستگاه های درياچه•

:بايد

مشکالت را شناسايی نمود•

اهداف و فعاليت های آينده را تبيين نمود•

يک چارچوب عملی برای انجام اين فعاليت ها تدوين نمود•


