
 

 ی واقع در ناحیه جنوبی دریاچه ارومیههاتاالبشناخت و ارزیابی وضعیت 

 (RSRCمرکز  ،پژوهشگر پسادکتری) سمیه سیما: مدیر فنی طرح

 (RSRCمرکز  ،)کارشناس ارشد محیط زیست و رصد زمینسهیال یونس زاده جلیلی :فنی طرح کارشناس

 F-50TR--50/3131-7شماره گزارش: 

 53/50/3131: تاریخ انتشار

 15 تعداد صفحه:

 چکیده

یکی از هه عنوان  3101ی ارومیه سبب شده تا این دریاهه ها تمامی جزایر آن در سال های منحصرر هه فرد دریاهه ویژگی

ترین ها هه عنوان یکی از مهمالمللی تاالبی هینالمللی در کنوانسرریون رامسرررر  بت و از طرس م سررسررره  های هینتاالب

های اخیر و هه واسرر ه خشررن شرردن دریاهه ارومیه،  باو اکولو یکی های پرندگان انتخاب شررودد در سررالگاهزیسررت

ل مشکالو فوق در گرو داشتن اطالعاو کافی از وضعیت گذشته و و ح شده های اقماری آن نیز ها هالش مواجهتاالب

ها در آینده اسرررتد متاسرررفانه اطالعاو موجود از  ریزی در جهت ههبود شررررایط اکولو ین آنها و هرنامهفعلی تاالب

د لذا گزارش حاضرررر هه هررسررری  های اقماری دریاهه ارومیه کافی نبوده و دارای دقت و انسررر او خوهی نیسرررت تاالب

 ای در این زمینه پرداخته استد کتاهخانه

هندی مناهع اطالعاتی موجود در مورد خصرروصرریاو شررش تاالب اقماری هدس از این م العه گردآوری و جمع

های حاشرریه دریاهه ارومیه از سررد حسررنلو و   طرح کلی انتقال آب هه جزایر و تاالب مهم حاشرریه دریاهه ارومیه که در

دهد مین نتایج این م العه نشا هاشددمدنظر قرار گرفته، می حوزه های جنوهیورودی هه تاالب هایهازگشایی مسیر آهراهه

هکتار تاالب دائمی وجود دارد که در اسرررتان  1133هکتار تاالب فصرررلی و  3003های مورد م العه از هین تراالب  کره 

 هکتار در اسرررتان آذرهای ان شررررقی واقع 335گل ها مسرراحت سرررایت  آذرهای ان غرهی و ین تاالب هاناو تاالب قوری

ای هترین مرجع تاالبعنوان مهماطالعاو تارنمای کنوانسیون رامسر هه که دهدمیها نشان هررسی این اندد همچنینشرده 

هاشرردد می 3337ارومیه مرهوط هه سررال  حوزههای روزرسررانی آن در مورد تاالبروز نبوده و آخرین تاریخ ههکشررور هه

دازی انهای کشور در تارنمای سازمان راهای تحت عنوان هانن اطالعاو تاالبحفاظت محیط زیست نیز سامانهسازمان 

آوری شرده اسرتد در کنار مسائل مذکور،   کرده که اطالعاو این هخش نیز ناکافی هوده و اغلب از سرایت رامسرر جمع  

ختلف، ها عناوین و مقادیر متفاوتی ذکر شده و قاهل مقاالو م و هاگزارش ها درشده هرای مساحت تاالباعداد گزارش 

ود و در تکمیل و تصحیح مناهع اطالعاتی موج دور از سن ش فناوری شود استفاده ازسن ی نیستد لذا پیشنهاد میصحت

هرای ب آ عنوان مخزن ذخیرههای اقماری دریاهه ههگیری از تاالبسن ی ههرهمحی ی و امکانمنظور تعیین نیاز زیستهه
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