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 شناسایی، تعیین محدوده و نقشه برداری تاالب

 راهنمای کارگاه آموزشی
 
 
 

 اهداف:
 ارزیابی منابع طبیعی و انسانی مرتبط با مساحی تاالب -
 UNDP/GEFجدول بندی و برنامه ریزی فعالیتهای شناسایی و نقشه برداری انجام شده در طی پروژه  -
 یازهای مساعدت فنیبحث در مورد ادامه این آموزش و ارزیابی ن -
 

 روش ها:
 می توانند: MindManager 6.0افراد گروه با استفاده از

 کمبود ها و مشکالت مربوط به پیشرفت شناسایی ،تعیین محدوده و نقشه برداری تاالب را تعیین کنند  -
شناسایی و نقشه برداری از منطقه تاالبی دریاچه ارومیه و تاالب  یک چارچوب منطقی با اهداف و اقداماتی به منظور  -

 های اقماری آن تدوین نمایند
 منابع انسانی وعهده داران اصلی  پیشرفت کار در آینده )پیش برندگان اصلی کار در آینده(را شناسایی کنند -
 تعیین نمایند 6002نقاط عطف وجدول پیشرفت پروژه را در سال  -
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 هابرداری تاالبتعیین حریم و نقشه ،شناسایی

       (5831دریاچه پریشان) دوم و سوم مرداد ماه   -  برنامه کارگاه آموزشی

   

 5/1/31بازدید میدانی.  

 

 5831مرداد  2روز اول. 

 

 صبح

 صبح( 3ساعت افتتاحیه )

  (51:11)معرفی دوره آموزشی 

 میزگرد معارفه -
 آشنایی -

 شیساختار دوره آموز -

 اهداف و انتظارات -

 در تقابل با مدیریت تاالب تشخیص تاالب -

 

 های بخش اول. اصول و روشUSGS*  وMed Wet* (55:11) 

 توضیح درمورد ابزارهای موجود -
 تاالب تشخیص -

 تعیین محدوده تاالب -

 

   (55:81)پریشانبخش دوم. موقعیت و شرایط دریاچه 
 ها و مطالعات پیشینویژگی -

 خاك -

 پوشش گیاهی -

 های مختلفدرولوژی و سطوح آب در فصلهی -

 

 بعد از ظهر    

 (53:81)بخش سوم، شناسایی تاالب 
 شناسایی خاك -

 پوشش گیاهی -

 هیدرولوژی -
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 )تنفس(

   ،توضیحی زیستگاه سیستم بخش چهارم Med Wet (51:81) 
 شناسایی خاك -

 نباتات -

 هیدرولوژی -

 پریشانچه های تاالبی دریاشناشایی مقدماتی زیستگاه تمرین گروهی: -

 

 5831مرداد  8روز دوم. 

 صبح   

  هابومبندی زیستبازدید کوتاه میدانی به منظور رده 

  

   برداری محدوده و زیستگاهبخش پنجم، اصول و روش نقشه-GIS(51:11) 
 برداری زیستگاهمعرفی روش و اصول نقشه -

 های هوایی*های متداول تجزیه و تحلیل عکسروش -

 برداری کاربری سرزمیننقشه -

 های هواییتجزیه و تحلیل عکس -

 برداریاصول و روش نقشه -

 
 

 (55:11ها و کارتوگرافی دریاچه پریشان)مباحث. شناسایی تاالب 
 عمده مشکالت پیش روی انجام کار: درخت مشکالت -
 حل مسائل: مشخص نمودن اهداف -

 ی اطالعاتی های انسانی، تجارارزیابی منابع موجود: اسناد، داده -

  

 (52:11نتایح و اختتامیه) 

 نتایج خالف انتظار -
 دیگر موارد -

 ارزیابی کارگاه آموزشی -

 

 

 از ظهر بعد

 
 

  (03.40ها.)ها با متخصصین سایتتعیین برنامه عملی ادامه فعالیتمشاورین محلی. تبادل نظر با 
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 های انسانی، تجاری اطالعاتیارزیابی منابع موجود: اسناد، داده -
       ه پریشانبرداری دریاچوب منطقی برای تشخیص تاالب و نقشهچارچ -

 کنندگانتوزیع برنامه به شرکت -

 

 

 

 

 

 
     ----------------------------------------------------------------- 

 

 
*United States Geological Survey 

*Mediterranean Wetlands 

*Photo interpretation
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 شناسایی,تعیین محدوده و نقشه برداری تاالب
 مقدمه و اهداف

 
 
 

ارتقاء سطح مدیریت جامع زیست بومی مناطق حفاظت شده تاالبی جمهوری  ، "طرح حفاظت از تاالبهای ایران"هدف 
اسالمی ایران می باشد.این طرح هفت سال به طول خواهد انجامید و مشوقی خواهد بود برای گروههای مختلف ذی 

فعان اثرگذار بر تاالب ها به منظور دستیابی به مدیریت پایدار و حفاظت از تنوع زیستی منابع آبی و زمینی در دو تاالب ن
 نمونه و تعدادی دیگر از سایت های تکرار همکاری کنند.

ن در هدف طرح کاهش یااز میان بردن عمده خطرات پیش روی تنوع زیستی دو تاالب نمونه دریاچه ارومیه و پریشا
عین حال حصول اطمینان از عمل به تجربیات بدست آمده در مناطق حفاظت شده تاالبی , سیستم های مدیریتی 

 سراسر ایران و بویژه گروهی از سایت های تکرار هدف میباشد.
فعالیت های این کارگاه آموزشی بر اجرای یک طرح فرعی با هدف ظرفیت سازی متخصصین ملی و استانی در زمینه 

 اسایی, تعیین محدوده و نقشه برداری از تاالب ها متمرکز می باشد.شن
شناسایی و تعیین محدوده زیستگاه های تاالبی یک ابزار ضروری برای انتخاب مناطق حفاظت شده تاالبی  و مدیریت 

 آنهاست.
ستی حائز اهمیت از لحاظ تضمین حمایت از تنوع زی برای یک منطقه حفاظت شده تاالبی، شناسایی مرز های مناسب

تاالبی و جلب حمایت قانونی برای توقف تغییر کاربری زیستگاههای تاالبی )به عنوان مثال از طریق کشاورزی( خواهد 
بود.باید توجه داشت که برای تعیین محدوده تاالب در منطقه و همچنین در سراسرایران بایداز روشهای مطابق با 

 استاندارد استفاده گردد.
از انواع زیستگاه های مختلف درون یک تاالب نیز ابزاری ضروری برای مدیریت تنوع زیستی تاالب می  نقشه برداری

باشد. برای مدیریت انواع متفاوت زیستگاه ها نیاز به روش های متفاوت  خواهد بود. پایش وسعت زیستگاه های 
 متفاوت نیز مقیاس مهمی برای اطالع از شرایط تاالب است.

 اهداف:
 رگاه آموزشی بر آن است که :این کا
موزش های الزم برای شناسایی , تعیین محدوده و نقشه برداری از زیستگاه های تاالبی دریاچه ارومیه آارائه  -

 بانضمام تاالبهای اقماری آن 
ایجاد گروهی از متخصصین ملی برای انجام مطالعات میدانی مناسب در مورد شناسایی, تعیین محدوده و  -

 از تاالب های دریاچه ارومیه و زیستگاه های آن، تحت نظر طرح نقشه برداری

تدوین یک چارچوب منطقی و یک برنامه عملی برای تعیین محدوده و نقشه برداری از تاالب های دریاچه  -
 ارومیه و زیستگاه های آن تحت چارچوب طرح

تاالب های ایاالت  (wetland inventory)این طرح از بهترین روش های تجربی بین المللی که برای مساحی 
در ناحیه مدیترانه  MedWet Inventoryایجاد شده و در سال های اخیر از طریق طرح  0990متحده در دهه 

 نیز مورد استفاده قرار گرفته است تبعیت خواهد کرد.
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د مشخصه های دراین روش تاالبهااز طریق شناسایی و رده بندی زیستگاه های تاالبی و بر اساس وجود یا عدم وجو
 اصلی یعنی هیدرولوژی, خاك و پوشش گیاهی شناسایی و تعیین محدوده می شوند.

 دستاوردهای مورد انتظار در طی دوره آموزشی و پس از آن:
.برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه در زمینه شناسایی,نقشه برداری و تعیین محدوده تاالبها و دست یافتن به اهداف 0

 فوق
 رین تجربیات جهانی توسط مشاور بین المللی و در صورت لزوم برگردان آن ها به فارسی.انتقال بهت6
.خالصه گزارشهای مطالعات انجام شده در هر منطقه نمونه ,شامل نقشه تاالب ها که محدوده مرزهای تاالب را 4

 شوند( نشان می دهند.)این گزارشها توسط مشاورین ملی و تحت نظارت مشاور بین المللی تهیه می
 به صورت الکترونیکی در می آیند GIS.داده ها و نقشه ها برای گنجانده شدن در 3

مشاورین ملی با جمع آوری و مرور اطالعات موجود و مطالعاتی که راجع به تعیین محدوده و نقشه برداری از 
فعالیت شامل جمع آوری داده  زیستگاههای تاالبی هر منطقه انجام شده فعالیت را در این زمینه ادامه می دهند. این

ها )بویژه فضایی( در مورد هیدرولوژی )وسعت و فراوانی غرق آب شدن(,خاکهای تاالبی و پوشش های گیاهی تاالب 
خواهد بود.این افراد اطالعاتی نیز در مورد تعیین مرز تاالب ها بر پایه قوانین مدون و همچنین اطالعاتی در مورد  

 مع آوری خواهند کرد.مرز های قانونی موجود ج
پس از ایجاد یک برنامه عملی متخصصین ملی در طول دوره کارگاه آموزشی، مطالعاتی در زمینه شناسایی, نقشه 
برداری و تعیین محدوده تاالب ها بر پایه روش های آموزش داده شده بر عهده خواهند گرفت.این مطالعات بر پایه 

لیت های میدانی انجام خواهند گرفت. هدف این کار جمع آوری داده های تحلیل تصاویر ماهواره ای و با کمک فعا
 ,شناسایی و نقشه برداری از مناطق تاالبی دریاچه ارومیه خواهد بود.  GISمناسب برای گنجاندن در 
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 شناسایی،تعیین محدوده و نقشه برداری تاالب 
 و آسیا MedWetبرنامه ها: ایاالت متحده ،تاالب های مدیترانه، 

  
برای حفاظت از تاالب ها بایداز نوع ، مکان و شرایط تاالب اطالع کافی داشت، برای مثال باید از موقعیت کنونی و 

 ازروند تخریب یا توسعه آن اطالعاتی بدست آورد.
نقشه برداری ازتاالبها موقعیت کنونی آن ها مشخص می گردد ومجدداً مورد بررسی یا نمونه برداری قرار می گیرند با 

 تا روند تخریب یا توسعه آنها معین گردد.  
با یکبار نقشه برداری از یک تاالب می توان آن را تحت بررسی های متعددی قرار داد. ارزیابی یک تاالب به منظور 

دن اطالعات زیر ضروری است : پایش سالمت تاالب ، اتخاذ تصمیمات مهم ،انجام  فعالیت های داوطلبانه بدست آور
 احیای تاالب ،حفاظت از تنوع زیستی، احیای گونه ها ، سنجش میزان موفقیت ، برعهده گرفتن مدیریت حوزه آبخیز،

 نامه های کاربری زمین.توسعه رده بندی تاالب ها،حفاظت از منابع آب ملی و اجرای بهتر بر
تجربیات بدست آمده از سه برنامه زیر جزو بهترین برنامه های جهانی به منظور شناسایی، تعیین محدوده و نقشه 
 برداری تاالب بوده است:

 (U.S.A.'s National Wetland Inventory)تاالب های ملی ایاالت متحده آمریکا مساحی
http://www.fws.gov/nwi/ 

این برنامه در شناسایی تاالب ها و نقشه برداری از آنها پیشرو بوده است.)اولین برنامه شناسایی تاالب ها و نقشه 
اقدام  به تعریف یک سیستم تشریح زیستگاه  نمود که مالك هایی را برای شناسایی  USGS   برداری از آنها (.  

بندی زیستگاه ها  بر طبق یک سیستم سلسله مراتبی معرفی می کرد.هدف این سیستم ، تعیین تاالب ها  و طبقه 
محدوده نقشه تاالب های ایاالت متحده به منظور حفاظت از این زیستگاه ها توسط قوانین فدرال است.بیشتر برنامه 

 تاالبها در سراسر جهان بر همین اساس تدوین شده است.  مساحیهای رده بندی و 
 
 

  (MedWet Initiative)تاالب های مدیترانه مساحی
 

MedWet  به عنوان یک پروژه محلی به منظور حفاظت از تاالب های مدیترانه ای راه اندازی شد.یکی از فعالیت
های اصلی این طرح، توسعه ابزار شناسایی، فهرست برداری و نقشه برداری از تاالب ها می باشد که به عنوان 

 دی برای حفاظت از تاالب های منطقه استفاده می شوند.  ابزار ارائه شده توسط  اطالعات بنیا
 ICN-Portugal  و سازمان بین المللی تاالبها، امروزه به عنوان یک روش مرجع در این منطقه ونیزدیگر نقاط

و اصول و قواعد  ساحیمجهان استفاده می شود. این ابزار شامل یک سیستم رده بندی زیستگاه، یک پایگاه داده برای 
 کارتوگرافی برای نقشه برداری از تاالب ها می باشد.

 
 فهرست برداری از تاالب های آسیا:

سازمان بین المللی تاالب ها به منظور فراهم آوردن یک منبع اطالعاتی برای ارزیابی و پایش تاالبها,  6006در سال 
 در خالل طرح تنظیم کرد. تاالب ها  مساحی برای استاندارد یک پروتوکل مطابق 

http://www.fws.gov/nwi/
http://www.fws.gov/nwi/
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 این پروتوکل بر پایه پروتوکل های پیشین که پیشرفت های موفقیت آمیزی داشته اند مثل 

MedWet و US NWI  بنا نهاده شده است و یکی از اهداف اصلی آن تعیین محدوده و نقشه برداری از منابع
 تاالبی آسیاست.
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 ها شناسایی ,تعیین محدوده و نقشه برداری تاالب
 معیار شناسایی تاالب

 
 
 

درك واضح و روشنی از این که تاالب چیست وجود دارد اگر چه در پاره ای از مواقع ممکن است در مورد این  "معموال
 که یک منطقه خاص تاالب است یا نه یا حدود مرزهای آن شبهاتی بوجود آید.

ه توسط کنوانسیون رامسر در مورد تاالبها بسیار جامع بوده و در سراسر جهان مورد قبول قرار گرفته تعریف پذیرفته شد
است.اگر چه این تعریف به تنهایی برای شناسایی و تعیین دقیق محدوده مناطق تاالبی کافی نیست.به همین دلیل 

مانند هیدرولوژی,خاك و پوشش تاالبها را بر پایه وجود مشخصه های اصلی   MedWetروش فهرست برداری 
 گیاهی شناسایی و تعیین محدوده می کند.

این معیار ها ممکن است برای تعیین دقیق محدوده تاالبها به عنوان مکملی برای سیستم رده بندی زیستگاه 
MedWet .نیاز باشد 

 هیدرولوژی:
استفاده قرار گیرد و بر اساس آن یک  هرگاه داده های هیدرولوژی کافی در دسترس باشند این مالك می تواند مورد

 منطقه در صورتی به عنوان تاالب شناخته خواهد شد که:
دائماً یا به صورت دوره ای حداقل دو هفته متوالی در طول فصل رشد , در اغلب سالهای ارزیابی یا برای  -

 حداقل شش سال از ده سال ارزیابی در آن غرق آب صورت گیرد.
در طول فصل رشد و در اغلب سالهای ارزیابی و یا حد اقل شش سال از ده سال حداقل دو هفته متوالی  -

 بررسی, شرایط اشباع خاك )آبهای زیر زمینی نزدیک سطح خاك(  مالحظه شود.   

 
 پوشش گیاهی:

تحت تأثیر شرایط محیطی یک منطقه بوده و توسط این شرایط تعیین می شود.غالب بودن  "پوشش گیاهی شدیدا
گیاهی که به عنوان شاخص شرایط تاالبی )شرایطی مثل غرق آبی یا اشباع خاك( شناخته شده اند, در گونه های 

شناسایی یک منطقه به عنوان تاالب دخیل هستند.بنابراین می توانند معیار مهمی برای شناسایی تاالبها و مرزهای آن 
 باشد. (landward side)ها در محدوده خشکی 
 wetland)ی گیاهی شاخص  تاالب برای هر کشور یا منطقه تهیه گردد تا در لیست تاالبباید لیستی از گونه ها

inventory)  لحاظ گردد.این لیست شامل هیدروفیت ها(hydrophytes)  خواهد بود که گونه هایی هستند
دن و تولیدمثل در که )به دلیل سازگاریهای مورفولوژیکی یا فیزیولوژیکی و استراتژیهای تولید مثلی(توانایی بالغ ش

محیط هایی را دارند که بعضی و یا همه قسمتهای خاك منطقه ریشه شان به طور دوره ای یا مداوم در فصل رشد 
. از میان این لیست گونه های شاخص منحصر به تاالب ها انتخاب خواهند  (Reed 1988)اشباع می باشد

ه ای ممکن است از ناحیه ای به ناحیه دیگر متفاوت شد.این گونه های شاخص به دلیل تنوع اکوتیپیک درون گون
 (National Research Council 1995)باشند.
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سپس یک بازدید میدانی از هر منطقه ای که الزم است ویژگی های تاالبی آن تعیین شود انجام خواهد گرفت.باید 
موجود می باشند  (hydrophytic)توجه داشت که بازدید برای زمانی تنظیم شود که اکثر گونه های هیدروفیتیک
 یعنی در طول فصل رشد و یا زمانی که غرق آبی در منطقه صورت گرفته است.

گونه های غالب گیاهی منطقه ثبت خواهند شد.میزان غلبه می تواند بر حسب فراوانی,غلظت, درصد پوشش و غیره 
( از نوع  00به طور غالب)بیش از % تعیین گردد.فراوانترین گونه تعیین می کند  آیا پوشش گیاهی در مجموع

 هیدروفیتیک است یا نه .
در استفاده از این معیار برای مناطق بحث یرانگیز که تنها پوشش گیاهی حاشیه آن هااز نوع هیدروفیتیک است)برای 

 upland)مثال  حاشیه یک منطقه تاالبی یا هنگامی که یک منطقه موقتاً توسط گیاهان زمینهای باالدست

plants) .مورد تهاجم قرار گرفته است(باید دقت الزم را به عمل آورد 

 : خاک

الزم است با انجام بازدید میدانی خاکهای هیدریک شناسایی شوند.خاکهای هیدریک خاکهایی هستند که معموالً در 
سختی خشک می  جوار پهنه های آب )که موقتاً باال آمده اند یا در سطوح باالی آبهای زیرزمینی(یافت می شوند,به

 شوند و تحت شرایط  طبیعی از گیاهان تاالبی حفاظت می کنند.
می توان برای شناسایی خاکهای هیدریک در بازدید میدانی از فهرست هایی استفاده کرد که به راحتی قابل 

کهای دارای رنگ استاندارد انجام می شود.خا (chart)تشخیصند.این کار معموالً با مقایسه رنگ خاك با یک نمودار 
 رنگهای  سیاه,خاکستری یا قهوه ای و قرمز نشان دهنده خاکهای هیدریک هستند.

 این خاکها دو نوعند:
 خاکهای هیدریک آلی:

این نوع خاك از انباشته شدن بقایای گیاهان در مراحل مختلف تجزیه در تاالب وقرار گیری در  شرایط بی هوازی 
 خشکی به وجود میآید. ایجاد شده توسط آب ساکن یا شرایط کم

بیشتر مواد تجزیه شده اند ودر  muck)مواد آلی می توانند در مراحل مختلف تجزیه باشند: در بعضی خاکها )بنام 
( مقدار زیادی از آنها تجزیه نشده باقی مانده اند.این خاك ها عموماً تیره هستند و از خاکهای peatبعضی دیگر )بنام 

است تا قهوه ای تیره که مشخصه پیت میباشد متغیر هستند. این رنگ های تیره نشان ماك   سیاه تیره که مشخصه
 دهنده وجود مواد آلی در خاك است.

 
 خاکهای هیدریک معدنی:

مواد آلی در این نوع خاك یا وجود ندارد یا بسیار کم است. آهن موجود در این خاکها در نتیجه رطوبت کاهش یافته 
ک رنگ خاکستری خاص )یا خاکستری متمایل به سبز و آبی( می شود. وجود لکه های است که این باعث ایجاد ی

در میان این زمینه خاکستری به خاکهای موقتاً غرق آب شده اشاره دارد.   mottlesنارنجی تا قهوه ای رنگ به نام
یز ممکن است با رنگ این ماتل ها توسط اکسیدهای آهن و منگنز در دوره خشکی ایجاد می شوند. آهن اکسید شده ن

 نارنجی در امتداد ریشه های گیاه دیده شود.

  
شناسایی خاك های هیدریک از طریق تحقیقات میدانی را می توان با استفاده از شاخص های معین به آسانی انجام 

با  از طریق مشخص کردن رنگ خاك  با یک جدول استاندارد رنگ انجام می شود. خاکی که "داد. این کار معموال
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رنگ های سیاه، خاکستری، قهوه ای و قرمز کم رنگ نشان داده شده بیانگر خاك هیدریک است.معیارهای خاك برای 
 هر منطقه باید با توجه به ویژگی خاك همان منطقه منطبق باشند.
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 برداری تاالبشناسایی، تعیین محدوده و نقشه

 MedWetهای بندی زیستگاهطبقه سیستم

 

 
-Med Wet1 project (0992) 0که در طی طرح ،(0992) فارینیا، MedWetهای زیستگاه تشریحی سیستم
های تاالبی اهسلسله مراتب است که به تعریف و شناسایی زیستگ بر پایه بندیهطبقسیستم  نوعی، هارائه شد (0994

بر آن  (0999) کاواردین های ایاالت متحدهلیست تاالب که سیستمیبر پایه  سیستمنمود. این کمک شایانی خواهد 
تدوین  با آن تطبیق یافته است   (  6000) دینی و کاون، تاریخنیز از های  افریقای جنوبیمنطبق بوده  و لیست تاالب

 شده است.
 تدوین شده است سعی بر توضیح  خاص هایویژگی و با وجود آشکاربر پایه معیارهایی بندی که طبقه سیستم این

 سیستم هدف اولیههای طبیعی مشابهی هستند دارد. ویژگی دارای فهرست که جزء هایشناسی سایتبوم هایبخش
بخشد وجود شکلی مصور میم به اطالعاتبرداری از تاالب است که نه تنها های مدیترانه انجام نقشهتاالب طبقه بندی

ها ان با در دست داشتن نقشه زیستگاهقکند. مدیران و محقجهت نظارت و مدیریت نیز فراهم می مفید بلکه اطالعاتی
و به راحتی از اطالعات مفید  تعیین کردهیابی کنند و ابعاد آن را تحلیل و مکان ،جود را شناسایی وتوانند مشکالت ممی

 استفاده کنند.

 توان به موارد زیر اشاره نمود:بندی بر پایه سلسله مراتب، میطبقه تشریحی سیستمزایای استفاده از از م

  سازد  ، که  ما را قادر میزیستگاه تشریحی سیستم فرآینددر  پارامترهای قابل رویت از فاصله دوربهره بردن از
 یمبا انجام کمترین کار میدانی، بیشترین میزان اطالعات را کسب کن

  ایجاد یک نقشه با کیفیت و وضوح یکنواخت توالی و سطوح تشریحی  زیستگاه با استفاده از  سیستمتدوین 

 موجود بدون فقدان اطالعات پایه برداری و اطالعات میدانی یب سطوح مختلف اطالعات تفصیلی  و نقشهترک
 و

 برداریها در برنامه نقشهاستفاده از آن 

 

 بندیطبقه سیستمساختار 

، (subsystem)هاسیستمو زیر (system)هاسیستمبه صورت سلسله مراتبی است  و از  سیستمساختار این 
ترین سطح های غالب در پایینو گونه (subclass)سطوح فرعی یا تا سطوح میانه (class)ترین سطحعمومی

و (water regime) ست که رژیم آبا هایی(modifier) گرتعدیلهمچنین شامل  سیستممتغیر است. این 
های  گرتعدیلکند و همچنین فهرستی از آن را تشریح می (water salinity)میزان شوری

بوجود آمده یا تغییر  موجود است که در اثر فعالیت های انسانیهی نیز زیستگا (artificial modifier)مصنوعی
  می با شند. خاصی در منطقهگیاهی های گونه غلبه  که شاخص هستند غالبییا معرف تیپ های  و اندکرده
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گیری اندازهبه عنوان ابزار  MedWet برنامه تا البهای مدیترانه ای هایتشریحی زیستگاه سیستمهنگامی که از  
 بومی را توضیح دهیم.سازد هر بخش زیسترقمی ما را قادر می 00تا  8یک سیستم رمزگزاری شود،تاالب استفاده می

شود، هر طبقه یک عدد دارد و ازاین ترتیب پیروی کدهای هر طبقه تعیین میساس کد هر زیستگاه بر ا
غالب. در اولین  مصنوعی و تیپ های گرتعدیلرژیم آب، شوری آب،  – ایهه ردزیرو  رده. سیستمزیر، سیستمکند:می

ارد، ساختارسلسله مراتبی کمی پیچیده به نظر برسد اما از آنجایی که هر طبقه تعریفی خاص د سیستمنظر شاید این 
  سازد. را برای افراد آسان می این سیستماستفاده از  ،آن

   

 

 

 بندی زیستگاهاستفاده از سیستم طبقه

 باید به موارد زیر توجه کنند: کاربران ،تشریحی زیستگاه سیستمپیش از استفاده از

 و در  ناست تشریح شود، باید آمادهای که بکارگیری این سیستم، اطالعات مربوط به محدودهپیش از به
 دسترس باشد

 ها موجود است داشته باشند،زیستگاه تشریحی سیستمای به تعاریفی که در که کاربران توجه ویژه مهم است 
تای تغییر این تعاریف ممکن است به عدم یکپارچگی در استفاده از این سیستم منجر سهرگونه تالشی در را

 شود.

  الذکر جلوگیری نمود چرا که تعریف زیستگاه نیز یکپارچگی و های فوقبه منظور تغییر طبقهباید از هر تالشی
 دقت خود را از دست خواهد داد

  ممکن  . سیستمهای تاالبی خواهد بودبرداری زیستگاهمساحی و نقشه ،این سیستم پایه اییکی از کاربردهای
( تطابق داشته 0:00000و یا  0:60000، 0:0000) خاصی متال مقیاس برداریبا مقیاس مورد نظرنقشه است

مورد انتخاب  محدوده زیستگاهی حد ب بین کوچکترینخاصی های تفاوتها  و بنا به اندازه مقیاسباشد 
 وجود داشته باشد.
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 این سیستم به منظور استفاده در سطوح مختلف طراحی شده است:

 

های بزرگ اهمیت بسیاری دارند، به عنوان طالعات در مقیاسها برای مصورسازی اسیستمزیرو ها الف( سیستم
 ایمثال در سطوح ملی و منطقه

 شوندمحسوب میی هر تاالب های اصلی  نقشهبخش هاردهزیرها و ردهب( 

 های غالب اهمیت بیشتری دارندگونهها و نظارت، پ( برای مطالعات جزئی و در مقیاس کوچک، مدیریت زیستگاه

 

 های تاالبسیستمزیرا و هسیستم

فاکتورهای هیدرولوژیک، که اطالق می شود های تاالبی ای از زیستگاهاصطالح سیستم به مجموعه
 باشند:سیستم عمده به شرح زیر می 0 ها اثرگزار هستند.بر آن ژئومورفولوژیک، شیمیایی و یا بیولوژیکی یکسانی

متر عمق دارد  2ن حد جزر تریشود که در پایینمی های دائمی کم عمقشامل آبسیستم دریایی  (marine)دریایی  
 .مصبیهای مسیست یدر دهانهجز کند بهتجاوز میگرم بر لیتر  40هیدروگرافیکی صفر است. شوری آب از ) از نظر 

هایی را با انرژی کم و شوری متغیر شامل می شود تگاهزیس مصبیهای سیستم   (Estuarine)و مصبی  ساحلی  
این سیستم تحت تاثیر شود. آید رقیق میبوسیله جریان آب شیرینی که از خشکی مینقاط آب دریا در بعضی که 

ای از موارد به دریا دسترسی در پاره لیاحاطه شده و تا حدودی توسط خشکی "و معموالقرار دارد  سیستم دریایی
 دارد. نیز نامنظم تصنعی و یا کامل، نیمه مسدود

ها آب در آن "شود که معموالهای طبیعی یا مصنوعی میای شامل کانالسیستم رودخانه Riverine)ایرودخانه
ها و ی پایدار، بوته، نباتات نورستههای واقع در یک کانال باز که الف( توسط جلبک و گلسنگتاالب. تمام جریان دارد

نیز جزء این دسته   گرم بر لیتر که از دریا نشات گرفته است،0.0اند، و یا ب( با شوری بیش ازمحصور شده هادرخت
 به حساب می آیند.

های تاالبی واقع در یک سیستم الکوسترین شامل زیستگاه     (lacustrine)محصور کوهستانی  یا  الکوسترین
هکتار تجاوز  8شود. مساحت کل محدوده از بسته شده میرودی که بر روی آن سد  پوگرافیک یا کانالگودال تو

 غرقابیهای گیاهی پهنه آب و یا نباتات منطقه شامل پوششپوشش گیاهی قابل رویت و یا سطحی این کند می
درصد منطقه را تحت پوشش قرار  40که بیش از  و درخت ، بوته نورسته هایی با پوشش گیاهیمحدودهناپایدار است. 

 شوند.یستم حذف میسدهند ازاین می

یکی از  حداقل چههکتار است نیز، چنان 8ها کمتر از ع مساحت آنمجموهای تاالبی مشابه نیز که زیستگاه
عمق آب در آبی در زمان کم: الف(گیرندهای الکوسترین قرار میخصوصیات زیر را دارا باشند در زمره سیستم

                                  وعی مشابه( یا یکصنیا یک الیه مای موجی شکل)ب( بستر صخره باشد ر بیشتر مت6از قسمت گودال  ترینعمیق
 دهد.الیه غیرگیاهی تمامی مرز ساحلی و یا قسمتی از آن را تشکیل 
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پوشش ها،ها و گلسنگبکهایی که توسط جل( کلیه تاالب0پالوسترین شامل: سیستم    (Palustrine)غرقابی 
درصد پوشش سطحی منطقه(، به استثناء  40بیش از اند)احاطه شده های غرقابی درخت و  بوتهگیاهی نورسته پایدار،
هایی که فاقد هرگونه پوشش ( تاالب6شوند. یم مصبیهای بندی سیستمدستههایی که مشمول آن دسته از زیستگاه

 ( باشند0گیاهی مذکور در قسمت )

( ب هکتار باشد 8: الف( کل محدوده کمتر از گیرندهای زیر باشند،نیز جزء این سیستم قرار میچه دارای ویژگیچنان
                                 شکلای از بستر موجیمتر باشد، پ( هیچ نشانه 6آبی عمق آب در گودترین قمت گودال کمتر از  در زمان کم

                                 با وجود و یا بدونهایی که ( تاالب4ای و یا خاك فاقد پوشش گیاهی در کنار سواحل دیده نشود. فعال، بستر صخره
                                 های زیر را دارا هستند، جزء این بوته و درخت، ویژگیپوشش گیاهی نورسته پایدار،ها،ها و گلسنگوجود جلبک

                                ها پهن باشد، در مواقع اشباع فاقد خروجی باشند، بستر آبخیز آنها/شوند: تحت محاصره زهکشسیستم محسوب می
 ای اوقات شکل کلیه داشته باشند.شکل و مدور بوده و پارهبیضی "متر باشد و عموما 6ها کمتر از عمق آب ان

 

کنند. از آن رو که یستم را منعکس میستری هستند که شرایط هیدرولوژیک درون های خاصها زیرشاخهسیستمزیر
جا این موارد در این  از ذکر شوندرا شامل نمی مصبیهای دریایی و در ایران سیستممطالعات موردی انجام شده 

 شوند. یافت می Med Wetهای راهنمای کنیم، با این حال اطالعات مربوط به این موارد در کتابخودداری می

 

 یا محصور کوهستانی سیستم الکوسترین

 گیرند:بندی این سیستم قرار نمیء دستههایی که تمام مشخصات زیر را دارا باشند جزتاالب

 ها، بدون خروجیتحت محاصره زهکش .0

 بستر آبخیز پهن .6

 دارای عمق کمتر از دو متر در حالت اشباع .4

 ای اوقات شکل کلیه شکل، پارهمدور و بیضی "عمدتا .3

ای های گستردههمحدود "شوند. نوعاهای  سیستم الکوسترین میها و مخازن سرشار از آب  شامل زیستگاهدریاچه
 هی نیز داشته باشند.جممکن است حرکات موجی قابل توها بسیار زیاد است و وجود دارند که عمق آب در آن

 

 حدود

 شود:این سیستم توسط موارد زیر مرزبندی می

  شکل (مناطق غیر تاالبیa) 

 ها و ایدار، بوتههای گیاهی نورسته و پپوششهای نورسته،ها، جلبکهای تحت پوشش گلسنگزیستگاه
 (b/cسیستم پالوسترین) شکل  -هادرخت
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 شکل یک کانال رودخانه که از تاالب خارج شده یا به آن وارد می ( 4شودB-d) 

 

 

                                 

 

 هاسیستمزیر

 شود:سیستم میزیر 4سیستم الکوسترین شامل 

ترین حد آب در سیستم الکوسترین واقع تر از پایینهایی که دو متر پایینگاهزیست تمام (limnetic)آب شیرین
 سیستم آب شیرین ندارند.زیرکم عمق  "های الکوترین کوچک یا نسبتاسیستم از اند. بسیاریشده

دومتری های تاالبی جزء سیستم الکوسترین، که از مرزهای جانب ساحل تا عمق کلیه زیستگاه (Littoral)ایکرانه
                                         یاهان در عمق ی ناپایدار) در صورتی که این گونه گسطح آب، یا تا باالترین سطح پوشش گیاهی نورستهتر ازپایین

 اند.بیشتر از دو متر برویند( گسترش یافته

 گودال زیر خاك واقع شده است.     (Underground)زیرزمینی

 :(Classes)طبقات

 یکساله و چند ساله غرقابیآبی های گیاهی پوشش، بدون پوششزیرالیه سست/سخت، خاك 

 ی رژیم آب:هاگرتعدیل 

دائمی، آب گرفتگی فصلی، آب گرفتگی -آب گرفتگی دائمی، آب گرفتگی نیمهتعدیل گرهای رژیم آب عبارتند از 
 و آب گرفتگی تصنعی. مقطعی، آب گرفتگی اشباع شدگیموقتی، 

 تعدیل کننده های شوری آب:

در مواردی که . (Hipersaline) و هایپرسالین (Eusaline) ، اوسالین (mixosaline) میکسوسالین آب شیرین،
 سیستم استاورین دسته بندی شده بودند، تعدیل کننده ها شامل اولیگوهالین محدوده پیش از این جزء
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Oligohaline مزوهالین ، Mesohaline پلی هالین ، Polihaline میکسوهالین ، Mixohaline اوهالین ، 

Euhaline و هایپرهالین Hiperhalin. .می شود 

 داشته باشید که:توجه  

  سیستم های آب شیرین زیرمرز بین  Limnetic و ساحلی  Littoralچرا که  است دو متر تعیین شده
 .در آن می روید "معموال غرقابی عمقی است که گیاه نشان دهنده ی حداکثر

 .ممکن است جزایر تاالب های پالوسترین در یک زیستگاه الکوسترین قرار گرفته باشند 

 به علت بوجود آمدن  رودخانه ایجاد شده اند  الکوسترین که درنتیجه احداث سد بر روی  ی ازیستگاه ه
تاالب های  که ، به جز در جاهایی محدود شده اندند یا استخر معمولی دار سرریزمشابه   اختالف ارتفاعی

 قسمت مرزی مجاور دریاچه پیش رفته اند.پالوسترین تا 

 عمل جزر و مد دور از  "قرار می گرفت، کامالزمره زیستگاه های استاورین  اگر زیستگاهی که پیش از این در
دایک مسدود شده( ، می توان آن را بی توجه به مکان و میزان ، به طور کامل توسط یک "بماند، ) مثال

 شوری آن، الکوسترین محسوب کرد.

 

 سیستم رودخانه ای

ودخانه ها و جریان های دائمی یا مقطعی، جزرو مدی و غیر سیستم رودخانه ای شامل زیستگاه های آب شیرین، در ر
 جزر و مدی می شود.

 

 حدود

 این سیستم توسط موارد زیر مرزبندی می شود:

های طبیعی یا دیواره  بی، یا کرانه های کانال که شاملدر قسمت های طرف خشکی توسط: مناطق غیر تاال .0
 )  aدست ساز) شکل

یا گلسنگ ها) سیستم  ای غرقابیه، جلبک گیاهان غرقابی چند سالهت ها، بوته ها، درخ بوسیلهیا تاالب های محصور 
 است. پالوسترین(

لیتر نشات گرفته از دریا در  دردر قسمت های پایین دست توسط: زیستگاه های با شوری بیش از نیم گرم  .6
درون یک دریاچه طبیعی دوره میانگین ساالنه آب) سیستم های استاورین(، یا قسمت هایی که کانال به طی 

 (bیا مصنوعی وارد می شود) شکل 

منشعب شده و یا جایی که کانال از دریاچه خارج می شود)  در قسمت های باالدست، جایی که رودهای فرعی .4
 (cشکل
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 سیستم ها: زیر

 سیستم می شود: زیر 9سیستم رودخانه ای شامل 

در کانال جریان میابد که از میزان  و آب تنها زمانیمی آیند  پدیدجریان های آب در اثر بارندگی  در این سیستمناپایدار 
 ابد.ی روز به طور مداوم جریان نمی 40. آب بیش از تر باشد نفوذ پذیری باال

 کانال زیر خاك واقع شده است زیرزمینی

شیب نهر زیاد است و جریان آب قوی و پرسرعت است. آب در طول سال جریان دارد  و  های دائمی باالدستجریان
نزدیک به اشباع است،  "تقریبا محلولطبیعی تراکم اکسیژن است،  سنگی/شنی (upper Prennial) الیه زیر

پالنکتون وجود  "نشان دهنده آب جاری است و تعداد گونه های پالنکتون کم بوده یا اصالوجودجانوران در این منطقه 
 .ناکافی است سیالبی دشت توسعه و ندارد

جریان دارد اما روز  40است. آب بیش از  های باالدستآبشیب نهر و زیرالیه مشابه های غیر دائمی باالدست جریان
ن ندارد ممکن است در آب جریا. هنگامی که سالفصول  ) (Upper non-perennialتنها در بعضی از فصول 

  وجود نداشته باشد. سطحیب استخرهای مجزا جمع شود و یا در اغلب موارد آ

تر است و سرعت آب پایین است. هیچ اثر جزر و مدی های باالدست کمشیب نهر از آبدست دائمی پایینهای جریان
از شن و لجن  "ی زیرین عمدتامقداری آب در طول سال جریان دارد. الیه(  (Lower Perennialوجود ندارد و

 "جانداران الیه زیرین را نوعاکمبود اکسیژن وجود داشته باشد،  موارد ای ازپارهتشکیل شده ، ممکن است در 
های پالنکتونی ارگانیسمرسند، وجود های راکد به باالترین حد وفور خود میآب درکه دهند هایی تشکیل میگونه

 .توسعه یافته است "کامالسیالبی مجاور  دشتو  عادیحقیقی امریست 

 

روز در سال  40های پایین دست است. آب بیش از شیب  نهر و زیرالیه مشابه جریاندست های غیردائمی پایینجریان
 کنند.ه آب جریان ندارد، مقاومت میی مجزا هنگامی کاستخرها( (Lower non-perennialجریان دارد اگرچه 
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                                           گاه از از لجن و گه "کند: زیرالیه معموالکم است و سرعت آب تحت تاثیر جزر و مد تغییر می نهر شیب جزر و مدی
                                             "جانداران اعماق دریا معموالقدار اکسیژن کم شود، قطعات شن تشکیل شده است، ممکن است گاهی اوقات م

 توسعه یافته است. "دست شباهت دارند، دشت سیالبی کامالهای دائمی پایینبه جانداران جریان

 طبقات:

 غرقابی چند سالههای گیاهی زیرالیه سست/سخت، خاك بدون پوشش، پوشش

 

 کننده های رژیم آب: تعدیل

اشباع شدگی، آب گرفتگی دائمی، آب گرفتگی فصلی، آب گرفتگی موقتی، آب گرفتگی دائمی، آب گرفتگی نیمه 
منظم، آب گرفتگی نیمه دائمی جزر و مدی، آب گرفتگی جزر و مدی،آب گرفتگی دائمی آب گرفتگی تصنعی، مقطعی،

 زر و مدی.آب گرفتگی موقتی جآب گرفتگی فصلی جزر و مدی و

 

 تعدیل کننده های شوری آب:

 هایپرسالین. پرشور یا اوسالین وشور یا  میکسوسالین، لب شور آب شیرین،

 

 توجه داشته باشید که:

آیند. اگر می به حسابای میریزند به عنوان قسمتی از سیستم رودخانهای چشمه هایی که به یک کانال رودخانه
 شوند.الوسترین محسوب میها مجزا باشند جزء سیستم پچشمه

 

ها و یا درختان پوشیده شده است. بنابراین باید جزء ، بوتهدائمیاز گیاهان آبزی ای سیستم رودخانه هایکناره "معموال
 بندی شوند.های پالوسترین دستهسیستم

ها توسط این دریاچهآیند مگر آن که می حساب های پالوسترین یا الکوسترین بههای حاللی شکل جزء سیستمدریاچه
 ای متصل باشند.یک کانال دائمی یا غیردائمی که هردوطرف آن باز است به یک سیستم رودخانه

 

 های پالوسترینسیستم

زیاد است. از دیدگاه سنتی  "ها غالباشوند که پوشش گیاهی آنهایی میهای پالوسترین شامل تاالبسیستم
های تاالبی پالوسترین ها و پیتزارها قرار دارند. زیستگاهباتالق های کوچک،البدر تا"های پالوسترین معموالزیستگاه

های در دشت ها،های رودخانهدهانههای رودخانه، داخل ها و مجاور کانالهای ساحلی دریاچهممکن است در کناره
 واقع شده باشند. ها رودخانه ها وها  یا در جزایر واقع در دریاچهدر سرازیریهای مجزا،سیالبی رود در حوزه
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 حدود:

 شود:این سیستم بوسیله موارد زیر مرزبندی می

 مناطق غیر تاالبی .0

 سیستم معرفی شده در ذیل 3 .6

 ها:سیستمزیر

شود که در ابتدا بر پایه فرم زمینی که تاالب در آن واقع شده است مشخص سیستم می زیر 2سیستم پالوسترین شامل 
 اند.شده

اند نیز ها واقع شدهدار درههایی که در عمق شیبو آن دسته از تاالبب در شیبی قابل مالحظه قرار دارد،تاالدار شیب
 گیرند.قرار میجزء این دسته 

/بدون حاصره زهکش.تحت م0 تاالب در یک گودال توپوگرافیک واقع شده و مشخصات زیر را داراست: (pan)پان
 خروجی

 رودخانه مسطحبستر  . 6 

                       مدور یا بیضی شکل و گاهی اوقات به  ". شکل غالبا3شدگی، متر در حالت اشباع 6. عمق کمتر از 4
 شکل کلیه .

هایی واقع شده است که جریان آب توسط مقعر( یا در محدودهتاالب در یک گودال مشخص ) زمین به شکل کاو بستر 
ی(،  یا مجزا ) ورودی، خروجی(، بسته )فقط ورود تواند باز)شود. زهکش مینوعی مسدود میصطبیعی یا مهای سازه

 خروجی(ی یا بدون ورود

تحت فرآیندهای آبرفتی قرار  "اخیرازمینی مسطح دارد که  "ک پهنه قرار دارد که عموماتاالب در یدشت سیالبی 
ی هاحاشیه .  ممکن است اشکال ساختارشناسی مشخص مانند رودخانه مشخص مجاور استو با یک کانال  گرفته

های هیدریک یا آبرفتی  قرار باشند و الیه زیرین تحت تاثیر خاكهای هاللی شکل موجود و دریاچه فرسایش گیر
 گرفته باشد.

 ندارد.خروجی  "الب در سطح نسبی زمین واقع شده و خروجی آن کوچک است یا اصالتامسطح 

ای ر دارد، یا در یک رود یا دریاچه جزیرههای رود یا در امتداد سواحل یک دریاچه یا جزیره قراتاالب در کرانهحاشیه 
 باشد.تشکیل داده 

            طبقات: 

خار، بوته و پوشش ، گلسنگ، گیاهان غرقابی چندساله جلبک،زیرالیه سست/ سنگی، خاك بدون پوشش، گیاهان آبزی،
 جنگلی.

 های رژیم آب:تعدیل کننده
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دائمی، آب گرفتگی فصلی، آب گرفتگی دائمی، آب گرفتگی نیمهگرفتگی عبارتند از آب های رژیم آب تعدیل کننده
آب گرفتگی نیمه دائمی آب گرفتگی دائمی جزر و مدی،گرفتگی تصنعی، آبشدگی، آب گرفتگی متناوب،موقتی، اشباع

 ی.جزر و مدی، آب گرفتگی منظم، آب گرفتگی فصلی جزر و مدی. آب گرفتگی موقتی جزر و مد

 های شوری آب:تعدیل کننده

. در مواردی که (Hipersaline) و هایپرسالین (Eusaline) ، اوسالین (mixosaline)آب شیرین، میکسوسالین 
 دسته بندی شده بودند، تعدیل کننده ها شامل اولیگوهالین های مصبی محدوده پیش از این جزء سیستم

Oligohaline مزوهالین ، Mesohaline الین، پلی ه Polihaline میکسوهالین ، Mixohaline اوهالین ، 

Euhaline و هایپرهالین Hiperhalin. .می شود 

 

 توجه کنید:

 های نمکی پالوسترین وجود داشته باشندها و یا رودهای نمکی زیستگاهممکن است در مجاورت دریاچه 

 ی جزر و مدی پالوسترین وجود هاای جزر و مدی ممکن است زیستگاههای رودخانهدر مجاورت زیستگاه
 داشته باشند

 شوند.ترین محسوب میسهای پالواز بقایای نمک دریا شور هستند زیستگاه مناطق ساحلی که 

 

 

 های تاالب:رده

وشش گیاهی های فاقد پهای غالب زیستی بوده و یا در مورد تاالباز لحاظ گونه هاها نشانگر ظاهر کلی زیستگاهرده
های هوایی به راحتی قابل تحقیقات میدانی و یا تجزیه و تحلیل عکس به هنگامها ردهدهند.این ه میاطالعاتی ارائ

 ند.می باش تشخیص

ها بر پایه ترکیب زیرالیه)زیرالیه سخت/سست، ردهدرصد از سطح را پوشانده باشند، 40های گیاهی کمتر از اگر پوشش
ها بر ردهدرصد زیرالیه را پوشانده باشد،  40ش گیاهی بیش از پوشهای دریایی(. اگر خاك بدون پوشش یا صخره

یشتر یا ب 40ها آن پوششتاج اند و درصد یا الیه گیاهی را پوشاندههای باالیی اساس قالب زیستی گیاهانی که الیه
 و پوشش جنگلی(.بوته های خشبی ، گلسنگ، -آبزی، جلبکنباتات شوند )باشد تشخیص داده میمی

 کنند:الذکر کمک میهای فوقسازی نمونهی زیر به شفافهامثال

 بندی جزء دسته بوته،-درصد الیه آن خار 20پوشش آن درخت بوده و  تاج درصد 00 ای کهمحدوده
 شود.های جنگلی شده محسوب میتاالب

 های با ببندی تاالن بوته، جزء دستهدرصد الیه آ 20پوشش آن درخت بوده و تاج درصد  60ای که محدوده
 آید.میساب به حپوشش گیاهی خشبی 
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 درصد را  40درصد است ولی ترکیب این دو بیش از 40تر ز ای که پوشش درخت و بوته در آن کممحدوده
 ای محسوب می شود.بوته-های خاردهد جزء تاالبتحت پوشش قرار می

 ست ولی مجموع پوشش گیاهی ) ا 40کمتر از ای آن هها و بوتهمجموع درخت ای که درصد پوششمحدوده
های تحتانی مقتضی حیات غالب قسمت ردهدرصد یا بیشتر است با توجه به  40(  پرستارهای به استثناء گونه

 شوند.بندی میای طبقهالیه بوته

 

 اند:دسته 8ها رده

شود و ها یافت مییستمدر تمام س ردهین ا ( (rocky/ unconsolidated substrate  زیرالیه سخت/سست 
های زیرالیه درصد است.  40کمتر از  هاپوشش گیاهی آن شود که سخت/ سست میهای شامل کلیه زیرالیه

 دائم یااست که آبگرفتگی ریاچه و برکه ساحلی، رود، د مرداب خلیج،،د، دلتارونه از دهانشانگر قسمتی  سخت/سست،
های سطحی که همچنین برای آب ردهخشکی این  های درونبرای تاالب هستند.گیاهی منظم داشته و فاقد پوشش 

ای در نیمی از فصل رشد و یا بیشتر اگر محدوده شود.میرشد خشک شوند استفاده  از فصلهایی ممکن است در زمان
شوند. اگر سطح بیش از نیمی از فصل رشد از سخت/سست محسوب می زیرالیه جزءباشد، از آن از آب پوشیده شده 

های دریایی و شود. در سیستمبندی میپوشش طبقه(naked soil)جزء خاك بدون محدوده نباشد،آب پوشیده 
هایی با آب گرفتگی های دائمی زیردریایی و برای محدودهسیستمزیرسخت/سست تنها برای   زیرالیه رده مصبی

استفاده است. مناطق لجنی و فاقد پوشش گیاهی که  لقاب مانندحفاظ میبی "یا مناطقی که معموالدائمی و 
 گیرند.بندی خاك بدون پوشش قرار میمنظم یا غیرمنظم است در طبقهها گرفتگی در آنآب

، Mud (M)، لجن Sand (S)، شن  Cobbles-Gravel (C)سنگ و ریگ، Rock (R)ها: سنگ ردهزیر  
 .Salt crust (A) نمک قشر ،Organic (O)آلی 

درصد پوشش  40ز ها کمتر اشود که تاج پوشش آنشامل سطوحی می ردهاین  (Naked soil) خاك بدون  پوشش
و سطوح  های دریایی و مصبی، لجنایهای رایج شامل سواحل صخرهاست. نمونه گیاهان پرستار(گیاهی) به غیر از

 ای دریایی است.ها و کوهای ماسهگاهسواحل بی حفاظ حواشی دریاچه، ذخیرهای، ماسه

، Mud (M)، لجن Sand (S)، شن  Cobbles-Gravel (C)، سنگ و ریگRock (R)ها: سنگ ردهزیر
 .Vegetated pioneer (V) پرستار گیاهان، Salt crust (A) نمک قشر ،Organic (O)آلی 

در اکثر روزهای فصل  شود کهحت پوشش گیاهانی میهای تشامل زیستگاه ردهاین ( Aquatic Bedپهنه آبی )
متر  6هایی با عمق کمتر از در آب "ها عموما. این زیستگاهرویندرو و یا زیر سطح آب می "عمدتا هاسالرشد در بیشتر 

نیاز و تولید مثل به سطح آب  رشد بهینهشود که برای مختلفی از جوامع گیاهی می هایگر گروهشوند و نشانمییافت 
شرایط ها( و یا تحت ها و برکهدائمی و یا فصلی ) مانند دریاچه "گرفتگی نسبتاها در مناطق دارای آبردهدارند. این 

سطح  بیشترینشوند اتفاق میافتد( می اشباعب گرفتگی پی در پی) مانند چیزی که درمناطق جزر و مدی که روزانه آ
 توسعه را دارند.
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 Floating (F) آوندی شناور،  Aquatic moss (M)های آبزی ، خزهAlgal (A)جلبکی ها:ردهزیر   

vascular    ،دار شناور برگ (L) Floating-leaved ،دارریشه آوندی(R) Rooted vascular. 

 و شود که از انباشته شدنمجاور می هایمانند و جلگه تپهمرز مانند یا شامل ساختارهای  ردهاین ( Reefتپه دریایی )
 های دریایی، مشخصه تپه آید.دار یا ساختارهای مصنوعی پدید میتنان صدفمهرگان غیر متحرك ، بستر نرمبیرشد 

 ها با جریان موجی معمولی. هاست که بیش از زیرالیه محاط است و تداخل آنارتفاع آن

 .Coral (C)، مرجانی Worm (W)ها کرم،Mollusc (M)تنان نرمها: رده زیر

ها را به ها زیرالیهها و گلسنگها خزهشود که در آنهایی میشامل تاالب ردهاین ( Moss-Lichen گلسنگ)-خزه
ها و دهند. خزهدرصد تاج پوشش را تشکیل می 40پوشش گیاهی ایمرجنت کمتر از دهند و ش میپوشها غیر از صخره

کنند. در برخی ها و یا گیاهان ایمرجنت ایجاد مییک پوشش زمینی زیر الیه غالب درختان، بوته "معموالها گلسنگ
این در سیستم پالوسترین . است و جلبک خزه پوشش گیاهی آن منطقهتررایج نیست و گیاهی مرتفعموارد پوشش 

 .Lichen (L)، گلسنگMoss (M)ها: خزه رده زیرشود مشاهده می

دار وعلفی هستند ودی، ریشهشود که عم( میhydrophytesشامل گیاهان آبزی ) ردهاین  Emergent)) غرقابی
های ایمرجنت طی چند سال پی در پی ظاهر اولیه ثابت، تاالب "شود. در شرایط نسبتاشامل نمیرا و خزه و جلبک 
 open).  پوشش نداشته باشند) ممکن است چندین سالفصلی ، دشواراگرچه در شرایط  کنند. خود را حفظ می

phaseدائمیتوسط گیاهان   "این مناطق معموال (perennial) ها به این گیاهان در تمام سیستماند. احاطه شده
 غیر از سیستم دریایی وجود دارند. 

 های اند،  جزء تاالبآیند، احاطه شدههای طوالنی کم آبی بوجود میطی دورهمناطقی که توسط  گیاهان پرستاری که 

 شوند.های خاك عریان دسته بندی میعنوان تاالبیمرجنت نبوده و بها

شامل  ردهاین  (Scrub-Shrub) خشبی Non persistent (N)، ناپایدار Persistent (P)پایدار  ها:رده زیر
های بوتهوجود مناطق های این شود. از ویژگیمتر می 2های تحت پوشش گیاهان جنگلی با ارتفاع کمتر از محدوده

های هستند. تاالبک و رشد نیافته ط زیست محیطی کوچو درختانی است که به علت شرای حقیقی، درختان جوان
                           زیاد به چشم  شونددر مناطق رودکناری که به طور فصلی یا موقتی آب گرفته می خشبی

شوند. این های ساحلی مناطق و دلتاهای نمکی درون خشکی مشاهده میهمچنین در دشتها این تاالب خورند. می
ای به سوی جایگزین شدن توسط  آیند و ممکن است مرحلهو پالوسترین بوجود می های مصبیر سیستمها تنها دتاالب

 درختزارهای جنگلی باشند. 

 .Dead (A)، خشکیده Evergreen (E)ه سبز، همیشDeciduos (D)خزان کننده: هاردهزیر

های تحت متر است. تاالب 2وجود رویش گیاهیجنگلی با ارتفاع بیش از  ردهاز خصوصیات این  (Forested)جنگلی 
ا و دلتاها پدید ههای با آب گرفتگی موقتی در دشت سیالبی رودها، چشمهبه صورت جنگل "ابتدائاپوشش درختان 

 آیند. های استوارین و پالوسترین بوجود میتنها در سیستمها این تاالب .آیندمی

 .Dead (A)، خشکیده Evergreen (E)، همیشه سبزDeciduos (D)خزان کنندهها: رده زیر
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 تاالب هایزیررده

 کنند:ها را بر پایه موارد زیر بیان میتر زیستگاههای جزییها تفاوتزیررده

  آلی و قشر نمکی(جنس زیرالیه) لجن، شن، سنگ و ماسه، سنگ، ترجزئیتشخیص 

 ،بوته و جنگلی(-، خارغرقابیگلسنگ، -خزهشکل ابتدایی حیات )بستر آبی 

 ها(مرجانها،کرم تنان،دهد )نرمنوع ارگانیسمی که تپه دریایی را تشکیل می 

 اند:دسته 66ها بایست همیشه بعد از رده بیاید. زیر ردهها میتوضیح زیررده

 

 "ها غالبازیرالیه سست دارند و ذرات کوچکتر از سنگ آن که تاالبیهای لجن                 این زیررده تمام زیستگاه
 به اندازه رس و الی 

درصد یا  60ها لیتر در دیامتر است( و تاج پوشش آنمیلی 0.024تر از ات ریز معدنی کمرسوبهستند)                      
 باشد را بیشتر می

های سست درصد است. در مناطقی که قسمت40تر از شود. پوشش گیاهی این مناطق کمشامل می                       
 امواج ساحلی تحت تاثیر 

 های وسیع به خود بگیرد.شکل دشت اند، زیر رده لجنی ممکن است ر نگرفتهقوی قرا                       

 

 "ها غالباهای تاالبی که زیرالیه سست دارند و ذرات کوچکتر از سنگ آناین زیررده تمام زیستگاهشن                 
 به اندازه ماسه 

ها لیتر در دیامتر است( و تاج پوشش آنمیلی 0.024ر از ترسوبات ریز معدنی کمهستند)اندازه متوسط                      
 درصد یا بیشتر  60

درصد است. این زیررده ممکن است 40تر از شود. پوشش گیاهی این مناطق کمباشد را شامل میمی                     
 شکل ساحل، ساحل شنی، 

 جلگه بگیرد.ای و یا کوی ماسه                     

 

یات سنگ و صها که خصودرصد زیرالیه توسط اجزاء سست کوچکتر از سنگ60ریگ    در این زیررده حداقل سنگ و 
 ریگ دارند پوشیده شده 

درصد است.  40متر است( پوشش گیاهی کمتر از میلی 6اندازه متوسط اجزاء بیش از  است)                     
 های ریز رسوب و پوستهماسه،

 کنند.  تررا پر میفضای بین قطعات بزرگ"معموال                     
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درصد پهنه سنگی  90ها بیشتر اززیرالیه آن پوششتاج شود کههایی میصخره            این زیررده شامل تمام تاالب
 است. پوشش گیاهی کمتر 

 درصد است. 40از                     

 

آلی هستند تا این که  "ها غالباهای سست آنزیرالیهشود که هایی را شامل میتاالبآلی                این زیررده تمام 
 معدنی باشند و تاج پوشش 

 درصد است. 40درصد یا بیشتر است. پوشش گیاهی کمتر از  60 هاآن                    

 

قشر  از "زاء ریزتر از سنگ غالباشود که اجهای با زیرالیه سست میقشر نمکی       این زیررده شامل کلیه تاالب
 ها نمک هستند و تاج پوشش آن

 درصد است.  40درصد یا بیشتر است. پوشش گیاهی کمتر از  60                   

 

مانند تا توسط برای مدتی کافی بدون پوشش میشود که ها را شامل میاین زیررده برخی زیرالیهگیاهان پرستار  
 یا گیاهان علفی یک ساله 

روند و ممکن است پیش از با باال آمدن سطح آب از بین می "گیاهان علفی دائمی بذردار که معموال                    
 آغاز فصل آینده رویش از 

 گیاهان آبزی)های پرستار درصد است. اکثر گونه40شوند و تاج پوشش آن حداقل مجتمع  بین بروند،                    

hydrophytes ) 

( و weedy mesophytes هستند که با رطوبت متوسط رشد می کنند)  هان علفینیستند اما گیا                    
 های مرطوبتوانند خاكنمی

 گرفتگی را تحمل کنند.یا آب                    

 

شود. تاج پوشش ن دارند دیده میتناالیه ای متشکل از نرمکه زیر های مصبیاین زیررده در سیستمتنان          نرم
 40گیاهی این منطقه 

ب، شوری آب و دما ا با تغییرات بوجود آمده در سطح آخود رتنان های نرمتوده درصد یا کمتر است.                    
 و همین دهندتطبیق می

 کنند.ها را کنترل میعوامل میزان توزیع آن                  
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که در لوله های مجزایی  (Sabellarid) های سابالریدهای بزرگ کرمهای کرم توسط کولونیتوده    ها       کرم 
 های شنی از جنس دانه

 درصد یا بیشتر است. 40تاج پوشش گیاهی  آیند.کنند، بوجود میسیمانی زندگی می                    

 

شود دیده می گرفتگی دائم با آبهای دریای از سیستممناطقی طور کامل در به "این زیررده تقریبا   مرجان        
 اگرچه ممکن است قسمت 

-wee است که ثابت ، هایی تشکیل شده ها بدون حفاظ بماند. زیرالیه از مرجانباالیی برخی از توده                    

adaptedگوناگون  "، کامال 

  زیستی درونی بسیار باالیی دارند.ر مولد هستند و همسیاهایی بتمسهستند، اکوسی                   

 

 های ماکروفیت )ها را جلبکپوشش گیاهی آنشود که های تاالبی میجلبکی            این زیررده شامل زیستگاه

macrophytic algae در ( که 

درصد است 40تاج پوشش گیاهی حداقل دهد. کنند، تشکیل میرشد می پراکنده  طقهمنیک یا در آب                    
 های جلبکی در . پهنه

های مختلفی دارند عمق و بافتهایی که رسوبات،زیرالیه در اند وپراکنده مصبیهای دریایی و سیستم                   
 قرار دارند.

 

های آبزی است. تاج ها خزههای تاالبی می شود که پوشش گیاهی غالب آناین زیررده شامل زیستگاهخزه آبزی      
  40پوشش گیاهی حداقل 

های ای و در مناطقی از برخی سیستمهای رودخانهدر سیستم "ها عمدتادرصد است . این خزه                  
 گرفتگی دائمی الکوسترین که آب

 دارند وجود دارند.                   

 

دهند های آوندی تشکیل میها گونهشود که پوشش غالب آنی تاالبی میهااین زیررده شامل زیستگاه    شناور آوندی
 که آزادانه درون آب یا 

در  "ها غالباگونهدرصد است. این  40تاج پوشش گیاهی حداقل د. نباشروی  سطح آب شناور می                   
 های محصور در محلهای آب

 های آوندی شناور ممکن است توسط جریان آب ار( موجود هستند.بستر گونهسرپوشیده )مانند آب انب                   
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 تغییر کند.

 

 ایور آوندیهای غوطهها گونهشود که پوشش غالب آنای تاالبی میهاین زیررده شامل زیستگاهدار  آوندی ریشه
 که در زیرالیه ریشه  است

های دریایی و استوارین مانند ها در سیستماین گونهدرصد است .  40تاج پوشش گیاهی حداقل  . دارند                   
 های دریایی  علف

دار در ای، الکوسترین و پالوسترین گیاهان آوندی ریشههای رودخانهشوند. در سیستممشاهده می                   
 های راکد های مختلف آبعمق

 و جاری وجود دارند.                   

 

های آوندی ها گونهشود که پوشش گیاهی غالب آنهای تاالبی میر شناور   این زیررده شامل زیستگاهدابرگ
 هایوری هستند که برگغوطه

های کم در آب "ها غالبااین گونهدرصد است.  40این منطقه حداقل شناور دارند. تاج پوشش گیاهی                     
 عمق وجود دارند و از 

 است.  (Nymphaea)مشخصه های آن وجود نیلوفر آبی                    

 

پوشش  تاجها خزه است. شود که پوشش گیاهی غالب آنهای تاالبی میاین زیررده شامل زیستگاهخزه               
  40گیاهی این منطقه حداقل 

وجود آمدن آن ها مستلزم وجود اطالعات ها چندان رایج نیستند و بدرصد است. این گونه تاالب                    
 میدانی اضافی است. 

 

ها گلسنگ است. تاج شود که پوشش گیاهی غالب آنهای تاالبی میگلسنگ          این زیررده شامل زیستگاه
 پوشش گیاهی این منطقه حداقل 

آمدن آن ها مستلزم وجود اطالعات  ها چندان رایج نیستند و بوجوددرصد است. این گونه تاالب 40                   
 میدانی اضافی است.

 

ها گیاهان آوندی آبزی است پوشش گیاهی غالب آن "شود که معموالهایی میاین زیررده شامل تاالب ناپایدار         
 در پایان فصل  "که غالبا
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 40پوشش گیاهی این منطقه حداقل  تاجگیرند. رشد، در سطح زیرالیه یا در زیر سطح آب قرار می                   
 درصد است. در برخی از

 این زیرردهوسعت سطح بارزی از گیاهان ایمرجنت وجود نداشته باشد. فصول ممکن است هیچ نشانه                    
 در مناطق جانب ساحل 

های محصور در در آب "وسترین و غالباهای پالویژه در تاالبای و بههای الکوسترین و رودخانهسیستم                   
 های محل

 سرپوشیده )مانند آب انبار( زیاد است.                   

 

ها  را گیاهان آبزی آوندی پوشش گیاهی غالب آن "شود که معموالهایی میاین زیررده شامل تاالب پایدار           
 تا آغاز فصل بعدی  "که غالبا

درصد است. وسعت  40دهد. تاج پوشش گیاهی این منطقه حداقل مانند، تشکیل میثابت مید رش                   
 سطح این زیررده در مناطق 

های دریایی پوشیده از جوامع تاالبی مانند اسپارتینا های استوارین و در دشتجانب خشکی سیستم                   
 ماریتیما 

Spartina maritime)                    سالیکورینا ،)Salicorina) و اسپرگوالریا ،)Spergularia) زیاد )
 های پایدار است. وسعت تاالب

پهن و برگ باریک مانند های برگاز گونهای های پالوسترین که ردیف گستردههمچنین در سیستم                   
 و  ((Phragmitesفراگمیتس 

 شوند، زیاد است.ها دیده مینند سایپروس و اسکیرپوس در آنمشابه ماگیاهان                    

 

 00شود که بیش از ها یا درختان جنگلی میهای با پوشش غالب بوتهاین زیرده شامل کلیه تاالب     خزان کننده
 کننده های آن خزاندرصد گونه

 درصد است. 40هستند. تاج پوشش گیاهی حداقل                    

 

ها یا درختان جنگلی ها بوتهشود که پوشش گیاهی غالب آنهایی میبز     این زیررده شامل کلیه تاالبهمیشه س
 درصد  00است که بیش از 

ها در مناطق االباین ت درصد است. 40تاج پوشش گیاهی حداقل های آن همیشه سبز هستند. گونه                  
 یاب هستند و ای کممدیترانه

 بوجود آمدن آن ها مستلزم وجود اطالعات میدانی اضافی است.                   
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های خشک ها درختان یا بوتهشود که پوشش غالب گیاهی آنهایی میاین زیررده شامل کلیه تاالبخشک           
 جنگلی است. تاج پوشش گیاهی 

سفره آب که علل طبیعی یا انسانی اثر باال آمدن شدید در "ها معموالدرصد است. این تاالب 40حداقل                   
 آیند. نیز دارد بوجود می

ها و کشعلفهایی در اثر عوامل دیگری مانند آتش، ترشح نمک، آلودگی هوا،ممکن است چنین تاالب                  
 غیره بوجود بیایند.

 

 گرهای رژیم آبتعدیل

پوشی ساالنه و بندی آبه به سطح دانش ما از طول مدت و زماندقیق اشکال هیدرولوژیک زیستگاتوصیف 
شرح جا که کسب چنین دانشی دشوار است،از آنهای زیرزمینی بستگی دارد. و نیز شاخص نوسان آب مدتطوالنی
رولوژیک تاالب می شوند در اینجا آمده است. استفاده از این های کلی هیدرژیم آب که شامل دستهگرهای تعدیل

 دهد به خوبی با مشخصات زیستگاه آشنا شویم. آسان است و به ما اجازه میبندی ها ستهد

 

 (Fluvial)های فلوویال شود. در سیستمآب گرفتگی دائمی     زیرالیه در طول سال به طور مداوم از آب پوشیده می
 ، الکوسترین و 

گرفتگی هایی از دریاچه، کانال رود یا برکه است که آبسمتف قرگر معپالوسترین، این تعدیل                           
 این شامل  دائمی دارند.

 شود.خشکی بی آب مانده است نیز میهای ای از زمین که طی سالالیه                           

 

شود. ر و خالی میزیرالیه حدلقل روزی یک بار به طور متناوب توسط جریان جزر و مد از آب پ   آب گرفتگی منظم   
 نمونه مناطق با آب 

های های نمکی جانب درا و محدودهباتالق حاشیههای لجنی جزر و مدی، گرفتگی منظم، جلگه                           
 آب شیرین که تحت تاثیر 

های دریایی، برای سیستم گرشود. این تعدیل شوند را شامل میجزر و مد دچار آب گرفتگی می                           
 ای و ، رودخانهمصبی

 پالوسترین کاربرد دارد.                           
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شود. منطقه باید های جزر و مدی دچار آب گرفتگی میبار توسط جریانآب گرفتگی نامنظم   زیرالیه هرچند روز یک
 بار در حداقل سالی یک

آب گرفتگی نامنظم ممکن است در اثر انات مرتفع جزر و مدی از آب پر شود. نتیجه جری                           
 های جزر و مدی طبیعی) چرخه

نمونه مناطقی که به طور های بهاری( یا امواج طوفانی مرتفع بوجود بیاید. مانند جزر و مد                           
 نامنظم دچار آب گرفتگی 

های های نمکی واقع در باالی محدوده آب گرفتگی روزانه، و قسمتشوند شامل باتالقمی                           
 فوقانی سواحل دریایی 

 شود.می و استوارین) دهانه رود(                           

 

ه و تنها شود اما آب سطحی وجود نداشتزیرالیه در فواصل زمانی طوالنی مدت تا سطح اشباع می  شدگی         اشباع
 در مواردی وجود دارد. 

و مناطق  های غیر جزر و مدی مانند چمنزارهای علفی مرطوباین تعدیل کننده معرف زیستگاه                         
 های زار) سیستمبوته

اشباع شده  های آبیرژیم "های دارای خاك آلی معموالتاالبپالوسترین و الکوسترین( است.                          
 هایی دارند. این همچنین تاالب

های ساحلی( که دسترسی مانند) مانند مردابهای جزر و مدی دور میکه به طور موقتی از جریان                        
 ها طبیعی یا مصنوعی آن

تواند د. در این موارد این امر میشوافتد را شامل میبار در سال یا بیشتر اتفاق میبه دریا یک                        
 جایگزین باال آمدن سطح آب و 

 های مرزی شود. در نتیجه وقوع سیل در زمین                        

 

گیرند. این شامل های شیرین جزر و مدی در تمام طول سال سطح را فرا میآبجزر و مدی         -آب گرفتگی دائمی
 هایی که درسطوح زمین

ای و های رودخانهگر برای سیستمشود. این تعدیلاند نیز میز آب ماندههای خشکی خالی اسال                        
 پالوسترین کاربرد دارد. 

 

ها سطح را های شیرین جزر و مدی در تمام طول فصل رشد در اغلب سالجزر و مدی    آب-گرفتگی نیمه دائمیآب
 این گیرند. فرا می
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 ای و پالوسترین کاربرد دارد. های رودخانهگر برای سیستمتعدیل                       

 

های طوالنی مدتی در طی فصل رشد و در آب شیرین ناشی از جزر و مد در دورهگرفتگی فصلی جزر و مدی         آب
 ها سطح را اغلب سال

 ای و پالوسترین کاربرد دارد.های رودخانهستمگر برای سیگیرد. این تعدیلفرا می                       

  

که آب ها وجود دارد. هنگامیآب گرفتگی نیمه دائمی                  آب سطحی در طول فصل رشد و در اغلب سال
 سطحی موجود نباشد، سفره 

های گر در سیستمیلدر سطح خاك و یا جایی نزدیک به آن قرار دارد. این تعد "آب معموال                      
 استوارین ) در مناطق غیر جزر و 

 کند. ، الکوسترین و پالوسترین عمل میایمدی( و رودخانه                      

 

شدگی از های اشباعهای طوالنی مدت فل رشد موجود است. دورهآب گرفتگی فصلی           آب سطحی در طی دوره
 هفته یا بیشتر  2حدو 

نزدیک به سطح زمین  "فصل رشد متغیرند. هنگامی که آب سطحی موجود نباشد، سفره آب معموال                     
 های رایجی از مثالاست. 

( و (Typha(، تایفازار  Phragmites های فراگمیت)گرفتگی فصلی، باتالقهای با آبتاالب                     
 مرغزارهای مرطوب

                     Juncus)ای، الکوسترین و پالوسترین کاربرد دارد.های رودخانهبرای سیستم هاگر(. این تعدیل 

 

در سطح موجود است. هنگامی که هفته( 2تا  4های کوتاهی از فصل رشد ) حدود گرفتگی موقتی      آب در دورهآب
 آب در سطح موجود 

آب گرفتگی های با هایی از تاالبنمونهزیر سطح آب قرار دارد.  "مالکا "سفره آب معموال نباشد،                    
 های زارموقت شامل بوته

گرفته های کوتاه مدت آبو مرغزارهای علفی که در دوره های سیالبی رود و یا چشمهواقع در دشت                    
 این است. شوند، می

ای، الکوسترین های رودخانهی استوارین ) در مناطق غیر جزر و مدی( و سیستمهاگر در سیستمتعدیل                    
 و پالوسترین کاربرد 

 دارد.                     
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های بارندگیمتغیر زمانی که از آب خالی است، اما آب سطحی در فواصل  "گرفتگی متناوب    زیرالیه معموالآب
 بینی نیستند، فصلی قابل پیش

های و تاالب (chotts)هاچاتهای با آب گرفتگی متناوب شامل های تاالبنمونه وجود دارد.                    
  (sahara)های شمالی مرز

در طول زمستان( آب را در  "ماه در سال) معموال 3بیش از  های نمکی به ندرت این دریاچه شود.می                   
 کنند. این خود حفظ می

 الکوسترین و پالوسترین کاربرد دارد. ای،های رودخانهگر برای سیستمتعدیل                   

 

ها و سدها ها یا سیفونگرفتگی توسط تلمبهزمان آبهایی که دفعات و مدتدر مورد زیستگاهگرفتگی مصنوعی   آب
  از توانیممیشود،کنترل می

توان رویند را نمینباتاتی که در این مناطق میرژیم آبی استفاده کنیم:  گر متفاوت تعدیل یک                     
 شاخصی مناسب برای رژیم آب به

مراتع آبیاری از  حاصل یاحاصل از تراوشات تولیدات انسانی و  هایحساب آورد. هیچکدام از تاالب                   
 های شده توسط نهراب

در مواردی،  گیرند. گر قرار نمیجزء این تعدیل، (artesian wells) های آرتزینچاه منحرف شده یا                   
 در جاهایی که رژیم آب

توانند با هر رژیم آبی غیر جزر و مدی گرفتگی مصنوعی میشناخته شده است، این مناطق دارای آب                   
 جایگزین شوند. 

 

 گرهای شوریتعدیل

آب و هوا زمین ها و میزان متغیر آن با توجه به تغییرات فصلی،گیریت موجود در راستای اندازهبا توجه به مشکال
با وجود این مشکالت، باشد. های دقیق شوری آب یک تاالب دشوار میذکر ویژگی گیری در طول روز و غیره،اندازه

برداری و مدیریت تاالب از ن در اجرای بهرههای یک زیستگاه و اثرات آهای شوری به جهت تعیین ترکیب گونهتفاوت
 اهمیت زیادی برخوردار است.  

 

 (haline )کند. هالینهای مختلف تغییر میهای ساحلی و درون خشکی در نتیجه جذب نمکمیزان شوری تاالب
اژه رود. درحالی که و( به کار می(NaCl salts های ساحلیاصطالحی است که برای توصیف شوری حاصل از آب

های درون خشکی با هر گونه منشا کاتیونی )مثل کلسیم، منیزیم، سدیم و برای شوری آب  (saline)سالین 
 رود. کار میها و کلریدها( بهها، سولفاتپتاسیم(و آنیونی) کربنات
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 ها تعیین شده است. هفت رده شوری )با مقیاس گرم بر لیتر(برای تعریف شوری تاالب

 

 

 

 

 

 ( (gl/lشوری  گرهای درون خشکیتعدیل ساحلی گرهایتعدیل

 آب شیرین

(Oligohaline)اولیگو هالین 

(Mesohaline)مزوهالین 

(Polyhaline)هالینپلی 

(Mixohaline)میکسوهالین 

(Euhaline)اوهالین 

(Hyperhaline)هایپرهالین 

 آب شیرین

 

 

 

(Mixosaline)میکسوسالین 

(Eusaline)اوسالین 

(Hypersaline)رسالینهایپ 

< 0.5 

0.5-5.0 

5-18 

18-30 

30-40 

>40 

 

 

 گرهای مصنوعیتعدیل

بسیاری از تاالب های انسان ساخت و برخی تاالب های طبیعی، در درجات مختلف توسط فعالیت های انسانی تعدیل 
وند.  این می شوند. تعدیلگر های مصنوعی زیر برای تعریف محیط های تاالبی  تغییر یافته یا مصنوعی به کار می ر

 ها به کار روند: صورت منفرد یا در ترکیب با یکدیگر برای تاالبتوانند بهگرها میتعدیل

 

زراعی                     سطح خاك به شکل مکانیکی یا فیزیکی به منظور تولید غالت تغییر یافته اما در صورت قطع 
 های کشاورزی فعالیت

ها هایی که در کف آنمستقر خواهند شد. ) به عنوان مثال، دریاچه "هان آبزی مجدداگیا                              
 زراعت صورت  "متناوبا

 د(      نگیرمی                              
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شوند. هایی که توسط انسان و با استفاده از مواد طبیعی یا مصنوعی ایجاد میهای مصنوعی   زیرالیهزیرالیه
 های شکنموجو  (Jetties)هاژتی

 واقع در سواحل فاقد پوشش گیاهی از این دست هستند.                                

 

 ها در اثر انبار شدن مواد فاسد ایجاد شده است.های تاالبی که زیرالیه آن(           زیستگاهSpoil) گنداب

 

هایی آید. ) مانند کانالوجود می یا کانال حفاری شده به تاالبی که در یک منطقه          (Excavated)گودبرداری 
 کنند، که زمین را قسمت می

 های زراعی(ها، مخازن زمینی و برکهگودال                              

ج ساخت یا سدها که جلوی ورود یا خروابگیرهای ایجاد یا تغییر یافته توسط موانع انسانآبگیرذخیره آب      خاکریز/
 ارتفاع  گیرند. اب را می

     کند.( حدود تاالب شکل گرفته پشت سد را تعیین می خط ترازطبیعی سرریز )                              

 

اما محدوده هنوز  به  به شکل مصنوعی پایین آمدهها توسط گودال "معموالزهکشی/گودبرداری بخشی   سطح آب 
 دلیل رطوبت باالی خاك که 

شود.  مناطق زهکشی شده در قابلیت پذیرش گیاهان آبزی را دارد، تاالب محسوب می                              
 صورتی که قابلیت پذیرش 

گر برای نشان دادن شوند. این تعدیللقی نمیهای آبزی را نداشته باشند تاالب تگونه                              
 االب به های تگستردگی شبگه گودال

 رود. کار می                              

. در این ها به کار روندصورت منفرد یا در ترکیب با یکدیگر برای تاالبتوانند بهمی الذکرگرهای مصنوعی فوقتعدیل   
 مورد ترکیبات زیر را 

 توان مورد استفاده قرار داد:می                             

 

   

 (B)                                                                                خاکریز/آبگیرذخیره آب     -زراعی  

Farmed - Diked/Impounded  
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 (C)                                                                            گودبرداری/ زیرالیه مصنوعی         

Artificial substrate/ Excavated 

 Artificial (G)                                                                            خاکریز/آبگیرذخیره آب      

substrate/ Diked/Impounded 

 /Artificial substrate (H)گودبرداری/ زیرالیه مصنوعی خاکریز/آبگیرذخیره آب                       

Excavated/ Diked/Impounded 

             گنداب/گودبرداری                                                                                                              
 (J) Spoil/ Excavated 

 (L)                                                             گنداب/ خاکریز/آبگیرذخیره آب                                 

Spoil/ Diked/Impounded 

 /Spoil (M) گودبرداری/ خاکریز/آبگیرذخیره آب                                                          گنداب/

Excavated/ Diked/Impounded 

 (N)                                                                              گودبرداری/ خاکریز/آبگیرذخیره آب

Excavated/ Diked/Impounded 

 

 بندیرمزگذاری سیستم رده

اند های تک حرفی که در شکل زیر نشان داده شدههای مختلف باید برای هر دسته نشانهبندی دستهبه منظور رده
 تعریف کرد:
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 برداری تاالبشناسایی، تعیین محدوده  ونقشه

  حریم بندی تاالبها و زیستگاهها: قراردادهای کارتوگرافیكی

 

 
و با استفاده از سیستم طبقه بندی زیستگاه به منظور شناسایی تاالبها و زیستگاههای  GISنقشه تاالبها بایستی توسط 

نجام این کار ضروری است و تهیه نقشه با این روش  بر اساس برای ا GISآنها تهیه گردد. دارا بودن تجربه کار با 
روش های معمول صورت می گیرد با این تفاوت که قراردادهای موجود در زمینه  تفسیر عکس و تهیه نقشه باید 

 ها عمل شود.  مشخص شده و به آن
 

ها، کیفیت و ابعاد این مناطق مشخص نمودن مرز GISهدف از تهیه نقشه ترسیم زیستگاهای تاالبی موجود از طریق 
که باید بوسیله  orthophotomaps)های دقیق هوایی )میباشد. این کار میبایست بر اساس تجزیه و تحلیل عکس

عکسهای مادون قرمز کاربرد فراوان  عکسهای هوایی مادون قرمز و نقشه های توپوگرافیک تکمیل گردد، انجام شود. 
العاتی  را در خصوص شناسایی تاالبها در اختیار قرار میدهند.در این عکسها معموال دارند زیرا در نگاهی اجمالی اط

 رنگ قرمز نشان دهنده پوشش کیاهی آبی و رنگ سیاه نشاندهنده سطح آب میباشد.
 شامل موارد زیر میباشد: "مراحل تهیه نقشه معموال

 تفسیر عکسهای اولیه 

  عملیات میدانی 

  تفسیر نهایی عکسها 

 شهطراحی نق 

 

 تفسیر اولیه عكسها
و دیگر منابع اطالعاتی به  (orthophotomaps) هااین مرحله، مرحله آماده سازی  نقشه میباشد. اورتوفوتومپ

 منظور تهیه اولین طرح نقشه جمع آوری شده است.موارد زیر روشهای اقدام پایه ای میباشند:

دیگر داده های جمع آوری شده دقیق همچون تصاویر  ها واورتوفوتومپ به دست آوردن      جمع آوری داده ها:

 موجود ، عکسهای منطقه و غیره. GISمادون قرمز، تصاویر ماهواره ای، نقشه های توپوگرافیک، اطالعات 
 

ها سعی مینمایند زیستگهای موجود در تاالب را تخمین کارشناسان مربوطه به وسیله اورتوفوتومپتفسیر عكس:  

ده و یک نقشه چند ضلعی را ترسیم نمایند. نتیجه این عمل طرح اولیه نقشه است هرچند باید انتظار زده ، شناسایی نمو
 داشت اشتباهات متعددی  به ویژه در خصوص مرزها و طبقه بندی زیستگاه مشاهده گردد .

 

 تصاویر مبنا یا هدف این کارکنترل  مرزها و طبقه بندی زیستگاه نقشه ترسیم شده میباشد. اگر عملیات میدانی : 

ها قدیمی باشند برای کنترل زیستگاه و تغییر محدوده باید دست به عملیات میدانی زد.در صورت لزوم اورتوفوتومپ
معیارهای شناسایی تاالب برای تشخیص تاالب از غیر تاالب باید مورد استفاده قرار گیرد و در صورت امکان  عملیات 
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سان و یا مردم محلی که میتوانند تردیدهای موجود در زمینه رژیمهای آبی، میدانی می بایست با همکاری کارشنا
 کاربری و تغییر زیستگاه را از بین ببرند، انجام شود.

 

  تفسیر نهایی عكسها: 

    
در این مرحله اطالعات به دست آمده از فاز تفسیر اولیه عکسها تصحیح شده و نقشه نهایی به همراه مرزهای دقیق و 

 دی صحیح زیستگاه به دست می آید. این مرحله شامل اقدامات زیر میباشد.طبقه بن
 

 و سیستم طبقه بندی زیستگاهها GIS: تصحیح نقشه چندضلعی توسط تفسیر عكس

 

داشت دو  توان انتظاردر محدوده و یا طبقه بندی ها با کمک افراد آشنا با محیط. می کنترل اشتباهاتکنترل کیفیت: 

نوع اشتباه رخ دهد: طبقه بندی زیستگاهی صحیح در برخی سطوح انجام نشده باشد و یا نقشه های چند ضلعی با 
 مرزها همپوشانی نداشته باشند.

 

 طراحی نقشه به همراه شرح تصاویر، رنگها و ابعاد بر اساس قراردادهای کارتوگرافیکی مورد استفاده.طراحی نقشه: 

 

 توگرافیكیقراردادهای کار
طراحی  نقشه نهایی بستگی به قراردادهایی دارد که توسط طرح تعریف و انتخاب شده است. مقیاس، مهمترین معیار 

عنوان مثال منطقه باشد. به 2x2mmمالحظه بوده و به اندازه منطقه تاالبی بستگی دارد. حداقل اندازه پالت بایستی 
 های پیشنهادی کنوانسیون رامسر به شرح زیر هستند:.مقیاس 0:60.000هکتار با مقیاس  0.60ای با وسعت 

  

 حداقل مقیاس اندازه محدوده

>1,000,000 1:1,000,000 

100,000 1:500,000 

50,000-100,000 1:250,000 

25,000-50,000 1:100,000 

10,000-25,000 1:50,000 

1,000-10,000 1:25,000 

<1,000 1:5,000 
 
 

 د در نقشه لحاظ شوند:موارد زیر بای

 عنوان پروژه و نام منطقهعنوان                          

 به همراه خصوصیات نقشه ) جاده ها، پلها، مرزها، سازه های دست ساز بشر و غیره(شرح تصاویر                 
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اه رنگها و طرحهایی که به همراه زیستگاه های متعدد و سیستمهای طبقه بندی به همرطبقه بندی زیستگاه       

 برای هر                                                  
 ای یا پالوسترین( باید با  یک رنگ         کدام استفاده شده است. هر سیستم تاالبی ) رودخانه                                  

های مختلف های مختلف تاالبی همان سیستم باید با طرحمشخص شود  و و رده                                   
 مشخص  

 شوند.                                   

 در مقایسه با کل کشور و منطقه بایستی مشخص شود.                    موقعیت:  

 

 جهت شمال

 تنظیمات جغرافیایی
 

شامل مناطق غیر تاالبی اطراف  "قرار داد. نقشه نیز معموال بر اساس این قراردادها باید مناطق غیر تاالبی را مد نظر
بندی نشان داده نشوند یا تحت یک سیستم طبقه "تاالب می شود. باید تصمیمی اتخاذ کرد که این مناطق اصال

با  Corine Landcoverمناطق غیر تاالبی بوسیله سیستم  Med Wetمتفاوت نشان داده شوند. در طرح 
 باشد:های زیر میاند. سیستم  فوق شامل ردهان داده شدههای روشن نشرنگ

 مصنوعی .0

 های زراعیزمین .6

 زارهاها و چوبجنگل .4

 سطوح آب .3

 
ها، به عنوان مثال برای نشان دادن مرزهای مناطق حفاظت شده، راهتوان قراردادهای دیگری نیز تعریف نمود،می

 زیر جستجو کرد: توان در سایتو کلیه قراردادهای دیگر را می هایی از این قراردادهاتوپوگرافی و امثال آن. نمونه
 
  

 
   

http://www.medwet.org/medwetnew/en/04.RESOURCE/04.3.publication
s22.htm. 

باشد که بر اساس در کشور پرتغال می "Estuario do sado"نقشه تاالب  ای ازه زیر نمونهنقشه زیر نمون
 تهیه شده است: Med Wetقراردادهای کارتوگرافیکی 

http://www.medwet.org/medwetnew/en/04.RESOURCE/04.3.publications22.htm
http://www.medwet.org/medwetnew/en/04.RESOURCE/04.3.publications22.htm
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 شناسایی,تعیین محدوده و نقشه برداری تاالب ها

 فرم ارزیابی

 

 
 

 ضعیف متوسط خوب عالی پرسش

این کارگاه آموزشی برای من مفید 
 واقع شد

    

مطالبی که در این کارگاه آموختم در 
کار حرفه ایم مورد استفاده قرار خواهد 

 گرفت

    

قصد دارم از این تجربه در کار روزمره 
 رمام بهره بب

    

سطح این کارگاه آموزشی در سطح 
 اطالعات من بود

    

این کارگاه دغدغه های مرا بازگو می 
 کند 

    

موارد ارائه شده در کارگاه آموزشی با 
اهداف از پیش تعیین شده آن مطابقت 

 داشت

    

من مشارکت فعاالنه ای در این کارگاه 
 داشتم

    

ن تبادل اطالعات میان شرکت کنندگا
 بسیار خوب بود

    

     کیفیت مطالب رضایت بخش بود

آموزش دهندگان سخنرانیهای خوبی 
 ارائه دادند

    

نحوه تدریس آموزش دهنگان خوب 
 بود

    

مطالب تئوری و عملی با هم همخوانی 
 الزم را داشت

    

     مطالب توزیع شده مفید بودند

مثبت بر  موارد مطالعاتی تاثیری
 آموزش داشتند
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سرعت پیشرفت کارگاه از نظر من 
 مناسب بود

    

     مدت برگزاری کارگاه مناسب بود

 
 اگر این کارگاه آموزشی فرصت کار عملی و کار گروهی را برای شما فراهم می آورد به نظر شما:

 

     نتیجه کارگاه رضایت بخش بود

رار در کار حرفه ایم مورد استفاده ق
 خواهد گرفت

    

 
 
 نظرات و پیشنهادات دیگر :   


