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 Introduction: Nowadays, monitoring the wetlands land-use change trends using satellite 

images is one of the most important tools for managing and conserving wetlands. The goal of 

this study was to investigate land cover change in Meighan wetland as a remarkable wintering 

wetland for water birds and waders in the middle of the country during 2008-2018 in order to 

evaluate the trend of the changes in this wetland and make managers prompt a proper decision 

for the effective management.  

Materials & Methods: In this study, images of the geo-referenced Landsat satellite, ETM+, 

OLI 8 TRIS were used and after applying necessary corrections on the images, results were 

analyzed in the ENVI 5.4 software. 

Results: The results of the change detections indicated that the area of the wetland has decreased 

by 63.31% during the study period. Vegetation covers of the wetland diminished by 64%. 

During the study period, barren lands have increased by 11.6%. Also, the area of agricultural 

land in the border of the wetland has expanded by 23.15%. Besides, reviewing water birds and 

waders’ abundance in 2008 and 2018 showed that abundance of the most families of water birds 

and waders were higher in 2008.  

Conclusion: Taking the environmental importance of Meighan wetland into account as a place 

hosting large populations of water birds and waders, we recommend that management plans to 

survey and systematically control of this wetland should be implemented. 
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 آشکارسازی تغییرات پوشش سرزمین تاالب میقان با استفاده از تکنیک سنجش از دور
 

 
   3، دانیال نیری2، کامران الماسیه*1علیرضا محمدی

 
 

 عی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایرانگروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبی  1

 ، ایرانه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، مالثانیگروه مهندسی طبیعت، دانشگا  2

 ، ایرانکرجدانشگاه تهران،  ،گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  3

 چکیده  کلمات کلیدی
 آشکارسازی تغییرات

 تاالب میقان
 پوشش سرزمین
 ایتصاویر ماهواره
 پرندگان آبزی

 کنارآبزی

 

ای مدیریت و م در راسترهای مهای یکی از ابزاامروزه، بررسی روند تغییرات پوشش سرزمین با استفاده از تصاویر ماهواره دمه:مق 

از  عنوان یکیین تاالب میقان بهشود. هدف از پژوهش حاضر بررسی روند تغییرات پوشش سرزمها محسوب میحفاظت از تاالب

با ارزیابی  .است بوده میالدی 2018و  2008های طی سال کشور مرکز کنارآبزی در و ندگان آبزیگذرانی پرمهم زمستان هایتاالب

ز این تاالب و اظت کارآمد توان به مدیریت و حفاچنین مقایسه فراوانی پرندگان آبزی و کنارآبزی میروند تغییرات این تاالب و هم

 پرندگان آن کمک نمود. 

استفاده شد و پس  OLI 8 TRIS و ETM +های سنجنده Landsatتصاویر زمین مرجع ماهواره  از در این پژوهش، ها:مواد و روش

 فت. نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گر ENVI 5.4افزار از اعمال تصحیحات الزم بر روی تصاویر در نرم

ترتیب به 2018سال  مان تازآن با گذشت  نتایج آشکارسازی تغییرات نشان داد که مساحت این تاالب و میزان پوشش گیاهی نتایج:

درصد  23 و 6ترتیب های بایر و کشتزارها بهدرصد داشته است. در همین دوره زمانی، مساحت زمین 64و  32کاهشی در حدود 

 انی اغلبفراو که دهدمی شانن 2018 و 2008 هایسال در کنارآبزی و آبزی پرندگان فراوانی بررسی چنین،هم افزایش داشته است.

 بوده است.  2018تر از سال بیش 2008کنارآبزی در سال  و آبزی پرندگان هایخانواده

 از وجهیتقابل  معیتتی مورد نیاز جویژه از نظر تامین منابع حیابه میقان تاالب محیط زیستی اهمیت به با توجه گیری:بحث و نتیجه

 د.  صورت پذیر صورت منسجمهمنظور پایش و کنترل این تاالب بهای مدیریتی بهشود برنامهمی توصیه کنارآبزی، و آبزی پرندگان
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 قدمهم
دهند و می پوشش را زمین سطح از درصد 3-6بین  هاتاالب

های زیرزمینی، تعدیل آب و هوا و کنترل مهمی در تقویت آب نقش

های شناختی یکی از زیستگاهسیل و فرسایش دارند و از دیدگاه بوم

 ویژه پرندگان آبزی و کنارآبزیوحش و بهر اهمیت برای حیاتپ

 از هاتاالب واقع، (. در1394)پورخباز و همکاران،  شوندمحسوب می

 دلیلبه امر این و هستند زیستی تنوع از حفاظت هایمکان ترینمهم

 دنیا در تولیدکننده هایاکوسیستم ترینها مهمتاالب که است این

 قرار مورد حمایت را معرض خطر در هایگونه از ریبسیا و هستند

 ها در ذخیرهاکوسیستم این (.1392آبادی و همکاران، )فیروز نددهمی

داری سازی و تصفیه آب، نگههای زیرزمینی، پاکسازی و تغذیه آب

 رسوب و مواد مغذی، حفاظت خط ساحلی در برابر طوفان، کنترل

کنند می مهمی را ایفا نقش رات اقلیمتغیی تفرج و کاهش اثرات سیالب،

(Keddy ،2010در سالیان اخیر، تغییر اقلیم، تخریب زیستگاه .) های

ها منجر به کاهش های انسانی و خشکسالیطبیعی، افزایش فعالیت

های ها و خشک شدن فصلی و دائمی برخی از تاالبآب درون تاالب

به نقش بسیار مهم  کشور ایران شده است. به همین دلیل، با توجه

ها نقش بسیار مهمی ها در طبیعت، آگاهی از روند تغییرات آنتاالب

(. 1394پور و همکاران، ها دارد )خسرویسازگاندر مدیریت این بوم

ای پوشش و کاربری سرزمنی در هر منطقه که تغییراتبا توجه به این

ها شناختی تاالبندهای بومطور گسترده بر کارکرد و فرآیتواند بهمی

 هایدورهها در کاربری وضعیت همین دلیل اطالع از گذار باشد، بهتاثیر

ها سازگانمختلف زمانی، نقش مهمی در مدیریت کارآمد این بوم

 جغرافیایی، اطالعات سامانه و دور از سنجش آوریفن دارد. امروزه،

 ربریکا تغییرات مقدار تعیین و شناسایی در راستای موثر طوربه

و  Emadiشوند )می استفاده زیست محیط بر آن اثرات و سرزمین

و همکاران،  Islam ؛2017 و همکاران، Kaliraj؛ 2010 همکاران،

با توجه به اهمیت بررسی روند تغییرات کاربری و پوشش  (.2018

های متعددی تخریب پوشش و کاربری سرزمین را سرزمین، پژوهش

 و همکاران،  Fichera؛2008 اران،و همک Zengدر مقیاس جهانی )

 Ballanti ؛2015 و همکاران، Hegazy ؛2013 و همکاران، Jin ؛2012

ها این پژوهش ترینمهم از اند.کرده و محلی بررسی (2017و همکاران، 

توان به بررسی روند تغییرات کاربری و پوشش در کشور ایران می

(، دریاچه 1391و همکاران،  )بالی انزلی های ایران ازجمله تاالبتاالب

شادگان )پورخباز  تاالب (،1392همکاران،  و تنگستانی)هاشمی بختگان

( 1395(، تاالب هورالعظیم )مکرونی و همکاران، 1394و همکاران، 

 ( اشاره کرد. آشکار1396و تاالب پریشان )عابدینی و همکاران، 

در  های اساسیای یکی از نیازسازی تغییرات با کمک تصاویر ماهواره

مدیریت و ارزیابی منابع طبیعی است. محققین و مدیران با استفاده 

توانند روند تغییرات کاربری و پوشش سرزمین را طی از این ابزار می

های مکانی متفاوت با استفاده از های زمانی مختلف و در مقیاسبازه

دیریت ای مختلف بررسی کرده و از نتایج آن در متصاویر ماهواره

ها، جنگل، حیات ها، دریاچهجمله تاالبهای مختلف ازکارآمد بخش

تاالب میقان  (.2018و همکاران،  Islam) و غیره استفاده نمایند وحش

شود های مرکز کشور محسوب میترین تاالبمعنوان یکی از مهبه

این تاالب هر ساله پذیرای تعداد قابل توجهی از پرندگان آبزی و 

های با این وجود، فعالیت (.1397)انصاری و همکاران،  ی استکنارآبز

 قطع و تاالب در درون جاده تعریض و ازجمله ساخت مخرب انسانی

 در سد ساخت تاالب، و جنوب شمال قسمت شناختیبوم ارتباط

 پساب ورود تاالب، به ورودی آب کاهش و آبریز حوزه باالدست

وضعیت طبیعی  کشاورزی، ایهپساب و اراک شهر فاضالب خانهتصفیه

این تاالب را تغییر داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی روند 

 تغییرات پوشش سرزمین در این تاالب و مقایسه آمار پرندگان آبزی

دست آمده های بهیافته است. 2018و  2008های سال در آبزیو کنار

و حفاظتی  مدیریتی هایبرنامه توسعه در زمینه تواندپژوهش، می این در

 کارآمد باشد.

 

 هامواد و روش

اراک به  میقان تاالب ممنوع شکار منطقه منطقه مورد مطالعه:

 البرز و کوه رشته دو برخورد زاویه و کشور مرکز در گرفتن قرار دلیل

توجهی  قابل زیستی تنوع از خشکنیمه و خشک منطقه و زاگرس

دلیل به زمستان و پاییز هایلفص در کهطوری به. باشدمی برخوردار

تاالب  24بین  قرارگرفتن و زیستگاهی مطلوب شرایط از برخورداری

زیادی  تعداد پذیرای کشور در پرندگان مهم منطقه 105 و المللیبین

تابستان  فصل در منطقه این. است معمولی درنای ویژهبه مهاجر پرنده

مهم  کانون 187 از یکی عنوانبه بیابانی و کویری شرایط داشتن با

باشد )انصاری و می کشور مرکز در غبار و گرد انتشار و زاییبیابان

کیلومتری  5فاصله  و در تاالب میقان در مرکز ایران (.1397همکاران، 

در همسایگی شهر داوودآباد و روستاهای شرقی شهر اراک و شمال

یاچه صورت در(. این تاالب به1ده نمک و طرمزد قرار دارد )شکل 

کوچک و یک منطقه فرورفته کویری است که از اطراف توسط 

های های شنی، گستره، تپههاهای مختلف، کوهها و ناهمواریدشت

زارها احاطه شده است. تاالب میقان یکی نمکی و کویری و درختچه

زارهای ایران است. متوسط میزان بارندگی این ترین شورهاز مرتفع

علت آبگرفتگی در فصل است. قسمت آبگیر به مترمیلی 258حوضه 

های خالص عمدتاً فاقد پوشش گیاهی زمستان و بهار و با وجود نمک
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موقت پرندگان مهاجر در  عنوان زیستگاه دائمی یااست. این تاالب به

 به اراک میقان آبگیر تاالب قسمت رود. درشمار میمرکز کشور به

 حاشیه قسمت و در باشدیم گیاهی پوشش فاقد گرفتگی آب علت

 ،Juncus spقبیل  از گیاهی پوشش( مرکزی) کویر آبگیر حوزه
Cyperus alearopus litralis و Atriplex hymenelytra  وجود دارد

 (.1397)انصاری و همکاران، 

 
 : موقعیت تاالب میقان در کشور ایران و استان مرکزی1شکل 

 

 تغییرات روند بررسی منظوربه تحقیق، این در تحقیق: روش

 هایسنجنده Landsat ماهواره مرجع تصاویر زمین از مطالعاتی محدوده

+  ETM و OLI TRIS با شماره گذر  2018و  2008های طی سال

 اراضی استفاده کاربری هاینقشه استخراج برای 45 ردیف شماره و 136

ست. گزارش شده ا 1 جدول در شده استفاده هایداده جزئیات. شد

برش داده شد.  Arc GIS 10.3افزار در ابتدا مرز تاالب با کمک نرم

از پایگاه داده  2018و  2008های سال Landsatای تصاویر ماهواره

( United States Geological Survey) شناسی آمریکاسازمان زمین

 (Atmospheric correction) اتمسفری تصحیحات سپس، شد. استخراج

صورت گرفت  تصاویر روی بر (Radiometric correction) کو رادیومتری

طبق مرز محدوده مطالعاتی،  ENVI 5.3افزار در محیط نرم نهایت در و

های موجود در اطراف منطقه، تصاویر مورد منظور تعیین کاربریبه

ای از طریق بندی تصاویر ماهوارهبندی شدند. فرآیند طبقهنظر طبقه

های گذاری پیکسل های پوشش زمین، برچسبتعیین تعداد کالس

گیری ها با استفاده فرآیند تصمیمشده براساس خواص آن بندیطبقه

 بندی است صورت گرفت.که در مجموع یک قاعده طبقه

بندی های تصاویر طبقهبندی از دادهمنظور افزایش دقت طبقهبه

 Supervised) بندی نظارت شدهروش طبقهبه مطالعه مورد منطقه شده

classification)های میدانی و مدل رقومی ارتفاعی منطقه ، بررسی

بندی مورد استفاده در مطالعات ترین روش طبقهگردید. رایج استفاده

همکاران،  و Islam) است (Maximum likelihood) بیشینه احتمال روش

(، که در این مطالعه نیز از این روش استفاده شد. در این 2018

مطالعه، تعداد چهار طبقه کاربری )تاالب، پوشش گیاهی، کشاورزی 

های بایر( جهت بررسی روند تغییرات تاالب مورد استفاده و زمین

 از تاالب، تغییرات روند آشکارسازی منظوربه قرار گرفت. در نهایت،

 خطا میزان تعیین برای. شد استفاده تصاویر مجدد بندیطبقه روش

 خطای حذف ،(Overall accuracy) کلی از درستی ریگیاندازه و دقت

(Omission)خطای ارتکاب ، (Commission)  کاپا ضریب و (Kappa 

statistics) شد استفاده. 
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 ای تاالب میقانتصاویر ماهواره: اطالعات 1جدول 

 

 توجه ردمو خطا ریسمات در اول گام در که عواملی ترینمهم از

 تعداد راساسب را دقت عامل این. است کل گیرد، درستیمی قرار

 کند. بامی محاسبه اندشده بندیطبقه درستیبه که هاییپیکسل

. ردب پی شده تولید نقشه کلی دقتبه توانمی عامل این از استفاده

 هر طبقه برای خطا ماتریس اطالعات خطای حذف و ارتکاب براساس

 محاسبه کاربر براساس صحت که ارتکاب خطای .شودمی محاسبه مجزا

 به متعلق عواق در که هایی استپیکسل از درصد آن معادل شود،می

 بقهط آن جزء را هاآن کننده بندیولی طبقه نیستند نظر مورد طبقه

 از درصد آن به مربوط حذف خطای. گرفته است درنظر خاص

و جز است، ولی نظر مورد طبقه به وطاست که مرب هاییپیکسل

(. 1397اند )غفاری و همکاران، شده بندیطبقه دیگر هایطبقه

 تمامی براساس کلی دقت روش عکس بر را دقت میزان کاپا ضریب

. کندمی محاسبه اندشده بندیطبقه غلط و درست که هاییپیکسل

 دقت یابیارز برای کلی دقت با مقایسه در باالتری اعتبار از عامل این

 این به اضریب کاپ برای صفر مقدار .است برخوردار بندیطبقه نقشه

 انجام تصادفی کامالً و ایضابطه هیچ بندی بدونطبقه که است معنی

 اسبراس صحیح کامالً بندیطبقه معنی به 1 مقدار است و شده

به  در این مطالعه از عامل درستی کل. شده است گرفته هاینمونه

 چنین در ایننظور تعیین دقت نقشه تهیه شده استفاده شد. همم

ال و سدر د پرندگان آبزی و کنارآبزی برحسب خانواده مطالعه فراوانی

مقایسه  (Chi-Square) کای مربع با استفاده از آزمون 2018و  2008

 شد.

 

 نتایج
کمک ای بهماهواره تصاویر بندیطبقه سنجیصحت نتایج حاصل از

بندی س خطا نشان داد که مقدار درستی کل حاصل از طبقهماتری

برابر  2018درصد و برای سال  26/93برابر  2008برای سال 

 2008چنین، مقدار ضریب کاپا برای سال درصد است. هم 25/94

(. 2درصد است )جدول  91 برابر 2018درصد و برای سال  88برابر 

که مساحت تاالب و پوشش  دهدآشکارسازی تغییرات نشان می نتایج

ترتیب دور حدود به 2008در مقایسه با سال  2018گیاهی در سال 

درصد کاهش پیدا کرده است. مساحت اراضی بایر و  64و  63/31

و  11/6 ترتیبهای کشاورزی در بازه زمانی مورد مطالعه بهزمین

بررسی (. 3و جدول  2درصد افزایش داشته است )شکل  15/23

نشان  2018و  2008های پرندگان آبزی و کنارآبزی در سالفراوانی 

 هاقبیل سلیم آبزی ازو کنار آبزی پرندگان هایخانواده که اغلب دهدمی

(Charadriidae،) فالمینگوشکالن (Phoenicopteridaes،) هایلوه 

(Rallidae،) هالکلک (Ciconiidae،) اردک( هاAnatidaeحواصیل ،) ها

(Ardeidae،) هاباکالن (Phalacrocoracidae،) هاآبچلیک (Scolopacidae ،)

(، Recurvirostridae) هاخنجری نوک (،Haematopodidae) خوارصدف

های دریایی ( و پرستوPodicipedidaeها )(، کشیمLaridae) هاکاکایی

(Sternidae در سال )تری نسبت به سال دارای فراوانی بیش 2008

در سال ( Gruidae) هادرنا خانواده تنها که داد نشان نتایج هستند. 2018

 چنینهم (.3 )شکل دارند 2008 سال به تری نسبتبیش فراوانی 2018

دگان آبزی مربع نشان داد که به لحاظ فراوانی پرن بررسی آزمون کای

 وجود دارد 2018و  2008دو سال  داری بینتفاوت معنی و کنارآبزی

(002/0P-value=  13و df=2=%867 و). 

 

 کاربری و پوشش بندیطبقه درستی ارزیابی نتایج: 2 جدول

 (2018-1988) میقان تاالب در سرزمین

 

 

 طیف باند )میکرومتر( رزولوشن مکانی )متر( گذر/ ردیف سنسور ایتصویر ماهواره

Landsat-5 TM 136/45 30 

B1 (Blue): 0.45–0.52 
B2 (Green): 0.52–0.60 
B3 (Red): 0.63–0.69 
B4 (NIR): 0.76–0.90 

Landsat -8 OLI/TIRS 136/45 30 

B2 (Blue): 0.45–0.51  
B3 (Green): 0.53–0.59  

B4 (Red): 0.64–0.67 
B5 (NIR): 0.85–0.88 

 کاربری سال
 خطای

(Commission) 
(%) 

 خطای

(Omission) 
(%) 

صحت 

 (%)کل

ضریب 

 (%)کاپا

2008 

  48 78/27 تاالب

26/93 

 

 30/5 07/5 کشاورزی 88

 46/7 38/0 خاک بایر

 66/4 82/34 پوشش گیاهی

2018 

  61/0 75/0 تاالب

25/94 

 

 60/7 14/9 کشاورزی 91

 03/6 66/4 خاک بایر

 26/17 08/19 پوشش گیاهی
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 )تصویر سمت چپ( 2018ست( و سال تصویر سمت را) 2008ین در تاالب میقان در سال : نقشه کاربری و پوشش سرم2شکل  

 
 

 
 شان )رنگ قرمز(. این نمودار ن 2018)رنگ آبی( و  2008ی هاهای مختلف پرندگان آبزی و کنار آبزی در سال: مقایسه فراوانی خانواده3شکل 

 کاهش چشمگیری داشته است.  2008نسبت به سال  2018ای پرندگان در سال دهد فراوانی گونهمی
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 2018تا  2008میقان از سال االب های مختلف ت: میزان تغییرات بخش3جدول 

 

 

 بحث 

در مساحت  ریکاهش چشمگی مطالعه حاصل از این براساس نتایج

چنین، روی داده است. هم 2018تا  2008های تاالب طی سال

  ست.مساحت پوشش گیاهی تاالب در این بازه زمانی افزایش داشته ا

اک دلیل ورود پساب فاضالب شهر ارافزایش پوشش گیاهی تاالب به

 کیلومتری تاالب احداث شده است و منجر 5/2است که در فاصله 

 (Eutrophication) آب و افزایش پدیده پرغذاییبه افزایش آلودگی 

شده است. این پدیده منجر به افزایش رشد پوشش گیاهی به 

 وخصوص رشد نیزارها در تاالب شده است. از جمله عوامل تخریب 

 عدنیم -صنعتی کشاورزی، هایتوان به فعالیتتهدید این تاالب می

 شهری اضالبف تاالب داخل احداث جاده سدیم(، سولفات )معدن

رد. تاالب اشاره ک حاشیه در امالح کارخانه خانه(،)تصفیه اراک

 و زرگب کریستالین جزایر تخریب باعث کاریمعدن هایفعالیت

 تخریب باعث امر این که تاالب گردیده است، در موجود کوچک

 ندگانخز چنینهم و بومی پرندگان گزینیالنه و زادآوری مکان

 بیپرآ فصول در تاالب موجود در آب میزان اگرچه. است شده منطقه

 حاوی خاک برداشت برای جاده احداث اما است، ناچیز و کم

 سوی دو آب در هیدرولوژیکی جریان که شده باعث سدیم سولفات

 به آن تجزیه و گسیختن هم از باعث برهم خورده و تاالب

 (.1392شده است )شریعت و همکاران،  ترضعیف هایزیستگاه

تا  1973مشابه دیگری در تاالب میقان نشان داد که از سال  مطالعه

 این به اراضی کویری حاشیه عکیلومترمرب 14/158در مجموع 2011

ه (. مطالع1392آبادی و همکاران، تاالب اضافه شده است )فیروز

 1368دژ نشان داد که وسعت آب از سال مشابه دیگری در تاالب بام

 (.1389زاده، است )مددی و اشرف کاهش داشته درصد 35 ،1387تا 

های پرندگان نتایج این پژوهش نشان داد که فراوانی خانواده

نسبت به سال  2018آبزی در تاالب میقان در سال آبزی و کنار 

های آبی کاهش چشمگیری پیدا کرده است. وسعت زیستگاه 2008

 ریطونقش مهمی در جذب انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی دارد، به

های آبی یکی که نتایج نشان داده است افزایش سطح تاالب و پهنه

از عوامل مهم در جذب پرندگان آبزی و کنارآبزی است )عاشوری و 

های منظم مدیریت منطقی و پایش با شک(. بی1393مرادی، وارسته

توان شاهد مهاجرت تعداد و جلوگیری از روند تخریب این تاالب می

های تواند از جنبهرندگان آبزی بود و این امر میتری از پبیش

 شناختی و پرنده نگری بسیار حائز اهمیت باشد.     اقتصادی، بوم

 تصاویر تحلیل تجزیه و که داد نشان مطالعه حاضر نتایج

 روند مؤثری طوربه تواندمی سنجش از دور ابزار کمکبه ایماهواره

 گیاهی پوشش یر، کشتزاها وهای بامساحت تاالب، زمین تغییرات

 نتایج. نشان دهد خوبیبه زمانی مورد مطالعه هایبازه در را تاالب

مورد  هایسال طی ایماهواره تصاویر بندیطبقه تفسیر و از حاصل

 توانمی که است، میقان تاالب وسعت کاهش دهندهنشان بررسی،

 و لیخشکسا وقوع مانند طبیعی هایپدیده وقوع هم را آن دلیل

 انسانی هاینامطلوب فعالیت اثرات چنینهم و آبی کم هایدوره

افزایش برداشت سولفات سدیم توسط کارخانه امالح معدنی  مانند

ایران، احداث جاده و از بین رفتن جریان هیدرولوژیکی آب، 

 و ناحیه این در دسترسی هایراه طریق از تاالب به انسان دسترسی

چنین نتایج هم کشاورزان دانست. توسط البیتا اراضی تصرف چنینهم

( 1392توسط شریعت و همکاران ) تاالب میقان ریسک مطالعه ارزیابی

کیلومتری از کارخانه امالح معدنی  5/4نشان داد که احداث جاده 

کریستالین، عملیات حفاری و بارگیری  تاالب به جزیره حاشیه در ایران

های ز فعالیت ماشینتوسط کارخانه، گازهای خروجی ناشی ا

مکانیکی، تخریب شکل زمین و دپوی خاک باطله در سطح تاالب از 

 دلیل همینشوند. بهترین تهدیدهای تاالب محسوب میجمله مهم

 روند میقان تاالب تخریب روند از جلوگیری منظوربه گرددمی توصیه

 متوقف تاالب از معدنی امالح شرکت توسط سدیم سولفات برداشت

تاالب  خصوصبه و هاتاالب زیست محیطی اهمیت به با توجه .دگرد

چنین نگری کشور و همعنوان یکی از مراکز مهم پرندهمیقان به

2008  

2018 

 2018میزان تغییرات تا سال  پوشش گیاهی زمین بایر کشاورزی تاالب

 درصد کیلومتر مربع درصد کیلومتر مربع درصد کیلومتر مربع درصد کیلومتر مربع درصد کیلومتر مربع کاربری

 -89/51 -30/49 25/2 27/0 34/3 63/3 01/0 02/0 98/43 78/41 تاالب

 +9/4 +6/7 22/19 33/2 41/24 50/26 59/84 67/119 01/0 02/0 کشاورزی

 +18/36 +27/39 83/73 95/8 42/67 16/73 72/13 41/19 69/48 26/46 زمین بایر

 +45/24 +96/2 67/4 57/0 81/4 23/5 66/1 35/2 30/7 94/6 پوشش گیاهی
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ای که پذیرای جمعیت باالیی از پرندگان آبزی و کنارآبزی منطقه

 تصاویر وسیلهبه منظم این تاالب پایش شود بالذا توصیه می است،

 شناسایی خوبیبه آن را اطراف در کاربری غییراتبتوان ت ایماهواره

تاالب،  این کامل نابودی از جلوگیری جهت در و کنترل نمود و

 گیرد. آن صورت  مدیریت راستای در الزم هایبرنامه

 

 تشکر و قدردانی
 ت ازدانند از زحمات اداره کل حفاظنگارندگان بر خود الزم می

ل دلیخانم فرانک جان جانه بهمحیط زیست استان مرکزی و سرکار 

 در اختیارگذاری آمار سرشماری پرندگان تقدیر و تشکر کنند. 
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