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 چکیده

اهمیت این زیستگاه های حساس  و شناخت هنوز درک واقعی اکوسیستم های تاالبی در دنیا،با توجه به اهمیت و غنی بودن 

در چرخه طبیعت بوده و محصوالت متنوعی را  خصوصیات با ارزش و سودمند دارای عملکرد وها بسیار پایین است. تمام تاالب

ی بیشماری قبل از شناخت عملکرد و اهمست آنها به اما تا کنون تاالب ها سازند.فراهم می برای جوامع انسانی و غیر انسانی

مطالعه حاضر نیز با هدف معرفی تاالبهای موجود، در خطر  روش های گوناگونی در معرض تهدید قرار گرفته و از بین رفته اند.

لعات بعدی برای تهدید و خشک شده شهرستان نقده انجام گرفت، تا با شناخت اولیه از ماهیت وجودی و عرفی این تاالب ها مطا

شناختف حفاظت و احیایا این اکوسیستم های ارزشمند برنامه ریزی و اجرا گردند. در این مطالعه برای جمع آوری اطالعات از 

منابع اطالعاتی منتشر شده توسط سازمان های ملی و بین المللی، مطالعات پیشین محققان در این شهرستان و همچنین فعالین 

فصلی،  تاالب 18در مجموع نشان دادند که نتایج حاصل از بررسی ها با سابقه در منطقه استفاده گردید.  تشکل های مردم نهاد

تحت عنوان یک سایت در کنوانسیون بین تاالب  3. که از این میان وجود دارنددر سطح شهرستان نقده  دایمی و خشک شده

تاالب دیگر نیز به ثبت ملی  4تاالب فوق  3یی شده عالوه بر همچنین از بین تاالب های شناسا ثبت شده اند.المللی رامسر 

لذا  تاالب باقی مانده نیز برخی خشک شده و برخی نیز به حیات خود به صورت فصلی ادامه می دهند. 11رسیده اند. از میان 

ت شهرستان نقده روند امید است با تالش های پیش رو توسط سازمان های مردم نهاد و فعاالن محیط زیست و اداره محیط زیس

به شبکه زیستگاه های تاالبی شهرستان، استان و کشور اضافه با انجام مطالعات جامع ثبت این سایت های تاالبی تسریع یافته و 

 گردند.

 ، نقده پرندگان، حفاظت، اکوسیستم، آذربایجان غربی، محیط زیست کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های زیرزمینی یا سطحی به صورت اشباع درآمده و در طی یک دوره شود که خاک آن توسط آبای اطالق میبه ناحیهتاالب 

ای از گیاهان و جانوران خاص که امکان زندگی در چنین شرایط اکولوژیکی کافی و شرایط عادی محیطی تکامل یافته و دسته

تاالب به مناطق طبق تعریف کنوانسیون رامسر (. 1394د )سفیدیان و همکاران، اناند، در آن به وجود آمده و رشد کردهرا داشته

طور دائم یا موقت دارای آب ساکن یا جاری، با ه ها، که مصنوعی یا طبیعی، بمردابی، آب مانده اراضی سیاه خیس باتالقی، برکه

متر نباشد، تاالب  6جذر، ارتفاع آب بیشتر از مزه آب شیرین، شور و لب شور بوده و هم چنین مناطق ساحلی دریاها که هنگام 

های زیست شناختی، فیزیکی ای از مولفهها مشتمل بر مجموعهتاالب .(Ramsar Convention Secretariat, 2011) شودگفته می

ها بین این مولفههایی که در درون و ما باشند. فرایندهای مختلف جانوران میو شیمیایی مختلف مانند آب، خاک، گیاهان و گونه

های ها، تغذیه آبهای مختلفی همچون کنترل سیل، پاالیش آلودگیشود تا یک تاالب بتواند عملکردگیرد، سبب میصورت می

زیرزمینی، جلوگیری از نفوذ آب شور داشته و محصوالتی از قبیل حیات وحش، شیالت و منابع مهم دیگری را تولید کند 

(Dugan, 1990; Weller, 1988; elemberg et al., 1994تمام تاالب .)ها، محصوالت و خصوصیات با ها مواردی از این عملکرد

 Adamsشوند )شان تا قبل از اینکه از بین بروند، شناخته نمیها و عملکردسازند. اما اغلب این تاالبارزش و سودمند را فراهم می

and Stockwell, 1983; Hollis et al., 1988; Skinner and Zalewski; 1995 .) لذا با وجود رشد آگاهی و دانش مردم نسبت به

های حساس بسیار پایین است )مجنونیان، ها هنوز درک واقعی از اهمیت این زیستگاههای طبیعی، به خصوص تاالباهمیت محیط

1377.) 

در زمینه تنوع زیستی در جهان کم نظیر و در خاورمیانه  هاآناست که اهمیت  هاتاالبایران دارای تعداد زیاد و انواع گوناگونی  از 

ی خشک و نیمه خشک جهان واقع گردیده و از لحاظ جغرافیایی در امنطقه. از سویی دیگر سرزمین ایران در باشدیمبی بدیل 

به عنوان یکی از  استان آذربایجان غربی (.1373 ،نظری دوست)نقطه مهمی از مسیر مهاجرت پرندگان مهاجر جهان قرار دارد، 

های استان با احتساب تاالب مساحت تاالب های مهم و استراتژیک در بحث تاالب ها و پرندگان مهاجر به شمار می رود.استان

باشند. که ها دارای آب شیرین و برخی نیز آب شور میکیلومتر مربع بوده که برخی از این تاالب 5072در حدود  اورمیهدریاچه 

شهرستان نقده یکی از  .(2و  1)جدول  دن، نقده، ماکو، خوی و سلماس قرار دارمیاندوآب هایدر اطراف شهرستانها بیشتر آن

هایی همچون های کوهای در دامنههای استان آذربایجان غربی است که در سیستم کوهستانی زاگرس به صورت جلگهشهرستان

(. این شهرستان دارای 1391)گزارشات فرمانداری شهرستان نقده، ، فرنگی داغ و قره داغ قرار گرفته است عقوبسلطان ی

) بهروزی راد، های ملی است المللی و تاالبهای بینتاالب ،های آبی شامل: رودخانه گدارهای مناسبی اعم از زیستگاهزیستگاه

های نیمه تگاه از جمله: استپتیپ زیس 3برای پرندگان ایران، شهرستان نقده Evans (1995 )(. بر اساس تقسیم بندی 1388

بر اساس مطالعه شیخی ئیالنلو و همکاران ها را در خود جای داده است. های مرتفع و تاالبها، کوهخشک حاشیه کویر و کوهپایه

. را در خود جای داده استافراد پرندگان شهرستان نقده تاالبی بیشترین تعداد گونه و بیشترین فراوانی  های زیستگاه( 1393)

و دیگر تاالبها و آبگیرهای  و دورنا داش دورگهو تاالب های دیگر مانند سولدوز،  حسنلورسد وضعیت مساعد تاالب به نظر می

به طوری که مطالعات نشان داده است محدوده  وانی جامعه پرندگان باشد.ادر بهار و تابستان عامل عمده این تنوع و فر موقت

گه سنگی )سیران گولی( از مناطق داغ پرندگان شهرستان محسوب می شوند )شیخی ئیالنلو تاالب های حسنلو، سولدوز و دور
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موجود پتانسل های باالیی در جهت ظرفیت های همچنین این شهرستان به دلیل داشتن پیشینه تاریخی و  (1395و کریمی، 

 زیستگاه های تاالبی را در خود جای داده است.

شناختی، آبشناختی و بخصوص ای زمینفقدان اطالعات پایه ،ودن و در موارد بسیاریباید خاطر نشان کرد که ناکافی ب

زیستی پرندگان و جانوران از جمله مواردی است که توانایی ما را از شناخت  شناختی، نظیر وضعیت پوشش گیاهی، تنوعبوم

های به منظور تنظیم و تهیه برنامه لذا. (1394)سفیدیان و همکاران،  داردزیست تاالبی و مدیریت صحیح آن باز میمحیط

حاضر مطالعه  بنابراین .ه شودنها بهره گرفترا تهیه و در مراحل بعدی از آها کافی از این زیستگاهاطالعات نیاز است ابتدا  مدیریتی

امعه پرندگان تاالب تا کنون مطالعات مختلفی بر روی ج .ه استانجام گرفت معرفی زیستگاه های تاالبی در همین راستابا هدف 

ای پرندگان تاالب آق قلعه تنوع گونهها و سایر زیستگاه های شهرستان نقده انجام شده است که از آن جمله می توان به مطالعه 

(، 1391های کشاورزی )شیخی ئیالنلو و همکاران، ای پرندگان در زیستگاه(، تنوع گونه1391و سلدوز، )شیخی ئیالنلو و یوسفی، 

؛ تنوع و اندازه  (1394سیون رامسر )شیخی ئیالنلو و همکاران، نهای پرندگان تاالب آق قلعه جهت معرفی به کنواشاخصبررسی 

های تمرکز با اولویت باالی (؛ و تعیین کانون1393، )شیخی ئیالنلو و همکاران، نقده شهرستانهای جمعیت پرندگان زیستگاه

همچنین از مطالعات صورت گرفته بر روی پوشش گیاهی  (  اشاره نمود.1395ریمی، حفاظتی برای پرندگان )شیخی ئیالنلو و ک

تاالبهای شهرستان نقده می توان به مطالعه بررسی فلورستیک و شکل زیستی گونه های گیاهی تاالب شورگل )عذار و همکاران، 

، تنوع درختان و درختچه (1393کاران، ( و بررسی فلورستیک و شکل زیستی گونه های گیاهی تاالب سولدوز )عذار و هم1392

 اشاره نمود. (1392های شهریتان نقده )عذار و همکاران، 

 

 مواد و روش ها

 منطقه مورد مطالعه

، در موقعیت ارومیه دریاچه جنوبغربی و در جنوب غربی استان آذربایجان کیلومترمربع 1050 وسعت با نقدهشهرستـان 

دقیقه و بیست و چهار ثانیه تا سی و شش درجه و چهل و شش دقیقه و ده ثانیه عرض جغرافیایی سی و هفت درجه و هشت 

شمالی و از چهل و پنج درجه و سیزده دقیقه و ده ثانیه تا چهل و پنج درجه و چهل و یک دقیقه و هشت ثانیه طول شرقی 

متر از سطح دریاهای آزاد  2300حدود تا  1000النهار گرینویچ واقع شده است. این شهرستان در محدوده ارتفاعی عرض نصف

های آن به ترتیب: سلطان یعقوب، فرنگی داغ و قره داغ است. شهرستان نقده از شرق به میاندوآب، از ترین قلهقرار دارد و بلند

ب و هوای غربی به مهاباد و پیرانشهر، از غرب به اشنویه و از شمال به دریاچه ارومیه و شهرستان ارومیه محدود است. آجنوب

درجه زیر صفر و دوره ســرما در آن سـه مــاه )آذر، دی و  13درجه و حداقل  36این شـهرستـان معتدل و حداکـثر دمای آن 

متر و در میلی 400های مـهر و آبــان است. حد متوسط باران سالیانه اش طول فصل بـهار و ماهبهمن( و مــوسـوم بـارانی

نه گدار منابع تأمین آب سطحی دشت نقده رودخا .(1393متر است )شیخی ئیالنلو و همکاران، میلی 450مناطق کوهستانی 

زسینا در مرز ایران و عراق سرچشمه گرفته و پس از آبیاری نمودن مزارع دشت اشنویه وارد وپر و باست که از ارتفاعات داالم

 دهد .ات کشوری نشان می( موقعیت جغرافیایی شهرستان را در تقسیم1شود. شکل )دشت نقده می
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 جمع آوری اطالعات

 شده و تجارب و اطالعاتجهت جمع آوری اطالعات مرتبط با تاالبها از مقاالت، کتب و گزارش های منتشر  حاضر مطالعهدر 

برای هر تاالب حداقل اطالعات جهت ثبت محدوده  سعی شده و افراد محلی استفاده گردید. سولدوزسازمان های مردم نهاد 

صورت  مستمر همچنین از مکان های تاالب های ذکر شده توسط نویسندگان بازدید هایی ها جمع آوری گردد.تقریبی تاالب

 گرفت.

 

 
 (1394: محدوده جغرافیایی شهرستان نقده، برگرفته از )شیخی ئیالنلو و همکاران، 1شکل

 

 نتایج

تاالب با مشخصات زیر در شهرستان نقده شناسایی گردید.  17با توجه به اطالعات جمع آوری شده از منابع مذکور در مجموع 

 تاالب 3شایان ذکر است تعدادی از تاالب های ذکر شده جزو تاالب های ثبت شده ملی و بین المللی می باشند. که از این میان 

تحت عنوان یک سایت در کنوانسیون بین المللی رامسر کشور ثبت شده اند. همچنین از  (یادگارلو، شورگول و سئیران گولی)

تاالب باقی مانده نیز  11تاالب دیگر نیز به ثبت ملی رسیده اند. از میان  4تاالب فوق  3بین تاالب های شناسایی شده عالوه بر 

 (.1د )جدول برخی خشک شده و برخی نیز به حیات خود به صورت فصلی ادامه می دهن

 تاالب یادگارلو

در محدوده اجرایی دقیقه طول شرقی  33درجه و  45عرض شمالی و دقیقه  2درجه و  37جغرافیایی تاالب یادگارلو در موقعیت 

هکتار در ارتفاع متوسط  1530در استان آذربایجان غربی قرار دارد. تاالب یادگارلو با مساحت حوضه آبخیز بخش محمدیار 

هکتار نیز مساحت مراتع  260هکتاری دریاچه تاالب ، 359های آزاد واقع است که عالوه برمساحت ازسطح آبمتری 1280

های های فصلی ناشی از بارندگی درسطح حوضه، جریانرواناب دهد. منابع تامین کننده آب تاالب،حاشیه تاالب راتشکیل می



 کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه

International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries 

 

 

 

-تاالب یادگارلو در ضلع شرقی بزرگراه ارومیه .باشندرزمینی میهای زیفصلی رودخانه گدار ازطریق انهار سنتی و نشت آب

کیلومتری شهرستان نقده واقع شده است و نام آن از روستای مجاور گرفته شده  20کیلومتری ارومیه و  75حدود  میاندوآب

 شوند( سطحی متوقف می ب های)جایی که کوه ها برافراشته شده و آ است. این تاالب در یک فرورفتگی طبیعی در انتهای جلگه

 1354لی( در سال ویران گئی )سل )حسنلو( و دورگه سنگو. تاالب یادگارلو همراه با دو تاالب مجاور دیگر، شورگاست قرارگرفته

تاالب خشک شدن کامل  عالوه برو زهکش حسنلو  1990در دهه احداث سد حسنلو ن سایت رامسر معرفی شدند. اوبه عن

ر از بستر طبیعی آن توسط کشاورزان تملک و تغییر کاربری یافته است. توسعه راه نظامی در بستر هکتا 100حدودا شورگول 

به همراه زهکش ایجاد شده موجب خشک شدن  از همدیگر این تاالب ضمن تفکیک و قطع ارتباط دو قسمتیادگارلو  تاالب

عال سولدوز نیز به دلیل عبور زهکش از بستر آن آبگیری های بعدی توسط سمن های فبه همین دلیل  کامل این تاالب گردید.

 چندان دوامی نداشته است.

های کشاورزی این روستاها تا مرزهای اکولوزیکی تاالب گسترش باشند که زمینروستاهای نزدیک به تاالب، یادگارلو و گل می

یر جهات توسط کوه احاطه شده است. بنابرین اند. تاالب به غیر از سمت غربی که تا مراتع دشت سولدوز گسترده شده، از سایافته

شد که با ایجاد زهکش یاد طرف( محسوب می1طرف( و مراتع ) 3ها )های بسته محدود در بین کوهتاالب یادگارلو جزو تاالب

ه گیری متر در وسط تاالب انداز 1ترین نقاط )در حالت پر آبی( کمتر از شده به تاالب باز تبدیل شده است. عمق آن در عمیق

 شده است.

 با قیمانده تاالب شورگؤل )حسنلو(

ترین تاالب دشت نقده و رودخانه گدار ترین و بزرگتاالب شورگؤل یا حسنلو )در حال حاضر بخشی از سد مخزنی حسنلو(؛ مهم

یادگارلو و داش دورگه های باشد به همراه تاالببوده است. این تاالب  که زیستگاه بسیار مهم برای پرندگان بومی و مهاجر می

، 1370به عنوان تاالب بین المللی شناخته شده و در یک سایت در رامسر ثبت جهانی شده است. از اواخر دهه  1354در سال 

هکتار( به یک مخزن تامین آب بخش کشاورزی تبدیل شده و این 1300با احداث سد مخزنی حسنلو، قسمتی از این تاالب )

های اکولوژیکی تاالب گردیده است. تغییرات ایجاد شده در ات سبب از بین رفتن تقریباً تمامی ویژگیتغییر همراه سایر تغییر

تاالب اصلی شامل احداث ساختمان های نسبتا بزرگ مربوط به احداث سد و تاسیساتی است که هم اکنون همگی به اتمام 

رچوب این طرح توسعه، در پایاب زهکش حسنلو که بخشی از گیرد. قابل ذکر است که در چابرداری قرار میرسیده و مورد بهره

های مهم منطقه مورد طرح مزبور است دو تاالب دورنا و سولدوز )مصنوعی( ایجاد شده است که هم اکنون به عنوان تاالب

 اند.برداری قرار گرفتهبهره

 تاالب دورگه سنگی )داش دورگه، سیئران گؤلی(

کیلومتری  80کیلومتری نقده و حدود 16میه به میاندوآب در سه راهی محمدیار و به فاصله این تاالب در مجاورت جاده اور

اورمیه قرار گرفته است. نام تاالب از روستای داش دورگه که در کناره جنوب غربی آن قرار دارد برگرفته شده است. تاالب در 

 32مختصات جغرافیایی این تاالب عبارت است از : َهای سارال تشکیل شده است. یک فرورفتگی طبیعی محصور در رشته کوه

 700مساحت دریاچه تاالب حداکثر  متر است. 1296از سطح دریا  آنارتفاع  و طول شرقی  450و  33عرض شمالی و َ 360و 

ار برآورد هکت 245های مختلف با آن ارتباط دارد؛ حدوداً باشد و اراضی مرتعی واقع در غرب تاالب نیز که از جنبههکتار می
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گردد. روستاهای حاشیه تاالب داش دورگه، عطاء اله و گؤل هستند که این نگین بی بدیل دشت سولدوز با آب خروجی انهار می

متر عمق در مجاورت ارتفاعات شرقی  1.5ترین قسمت آن به عنوان تاالبی بسته با حدود گردد. عمیقها آبگیری میهمان روستا

 است. 

 تاالب سولدوز

ترین باشد که در شمال تاالب دورنا و چسبیده به آن در شرقیهای اقماری و اکولوژیک دریاچه ارومیه میتاالب سولدوز جزو تاالب

ترین بخش حوضه آبریز گدارچای و در شمال غربی دشتی بزرگی در جنوب دریاچه اورمیه واقع شده است. که و پایین دست

با مهار  1380تهای شمال شرقی آن قرار دارد. این تاالب یک تاالب مصنوعی است که در سال مجموعه تاالبی بوغا داغی نیز در ان

کیلومتر، با استفاده از اعتبارات خشک سالی با همکاری شبکه 5/3آب زهکش سد حسنلو )با احداث یک رشته دایپ به طول 

کیلومتر  25 کیلومتر و از شهر نقده 80مرکز استان از  تاالبسمن های سولدوز( در پایانه زهکش آن ایجاد شده است. فاصله این 

 200باشد. تاالب دقیقه طول شرقی می 35.5درجه و  45دقیقه عرض شمالی و  2درجه و  37است. مختصات جغرافیایی آن 

گن و گز اشاره توان به نی، بوریا، جباشد. از گیاهان مهم این تاالب میمتر می 1280هکتار وسعت دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 

کیلومتر در جنوب و روستای یادگارلو که تقریبا به همین  5ترین روستاها به تاالب عبارتند از: گرده قیط به فاصله نزدیک کرد.

 باشد.فاصله در غرب آن واقع شده است. راه اصلی دسترسی به این تاالب از طریق جاده سرویس زهکش حسنلو می

 ممیند تاالب

آبگیری و شد؛ به دلیل عدم می های منطقه آب گیریهکتار که با آب نهر ممیند و روان آب150این تاالب به مساحت حدوداً 

 شود. زار از نوع گز شده است تا جایی که آثار تاالبی در آن مشاهده نمیتغییر اکوسیستم داده و تبدیل به بیشه آن مدیریت

 های بوغاداغیمجموعه تاالب

 18دقیقه و  43جه و در 45ی در مختصات جغرافیای هکتار1030به مساحت  گرده قیط و ممیندنیزارهای منطقه شکار ممنوع 

تاالبی با نیزارهای وسیع که همه ساله تعداد بیشماری از پرندگان . است شده واقع ثانیه شمالی 42درجه و  37ثانیه شرقی و 

به سوی بستر  ، تخم گذاری و زاد و ولد می نمایند. این تاالب در مصب رودخانه گدارگاهآبزی از گونه های مختلف در این زیست

های دائمی شهرستان نقده بوده و از ارتفاعات مرزی ایران و عراق سرچشمه این رودخانه یکی از رودخانه. واقع است دریاچه ارومیه

 از قسمتی دشت این در گردد،می سولدوز دشت وارد و عبورکرده اشنویه دشت از متعدد هایشاخه  گیرد و پس از دریافتمی

 شده( حسنلو تاالب) حسنلو مخزنی سد وارد غربی آذربایجان استان ایمنطقه آب توسط شده احداث کانال توسط رودخانه آب

تاالب حدودًا 3ها )متشکل از و پس از سیراب نمودن دشت سولدوز، از طریق همین مجموعه تاالب رودخانه اصلی مسیر در بقیه و

کیلومتر مربع و مجموعه آبدهی  2103ت حوزه آبریزی رودخانه گدار وسع .گرددمی اورمیهدریاچه وارد  کیلومترمربع(3000با 

متر مکعب در سال های پر بارش می  160000000البته این مقدار به  تمیلیون متر مکعب برآورد گردیده اس 9/237ساالنه 

 است. ممیند واقع شده -کیلومتری نقده و در شمال جاده گرده قیط  25در  مجموعه این. رسد

 یا طالقان )شیطان آوا( اسالم آبادتاالب 
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متر از سطح دریا در شش کیلومتری نقده و در سمت  1300بیش از هکتار وسعت و ارتفاع 150 تاالب شیطان آباد با حدود

مهاجر به بومی و های مهم پرندگان  تاالب از زیستگاه با توجه به موقعیت آن، .شرقی جاده نقده به حیدر آباد قرار گرفته است

گونه های مهم گیاهی تاالب شامل جگن و نی است. از پرندگان تاالب می توان چوب پا، تنجه، سلیم طوقی  شمار می رود.

 .کوچک، سسک نیزار، آنقوت وگونه هایی از مرغابی ها و آبچلیک ها را نام برد

 
 شهرستان نقده –ی و دائمی دشت سولدوز های فصل: لیست تاالب1جدول 

ره
ما

ش
 

 موقعیت نام تاالب

ت 
اح

مس

ر(
کتا

)ه
 

 توضیحات وضعیت عنوان

 یادگارلو 1
حد فاصل شهرستان 

 نقده و اورمیه
359 

ثبت کنوانسیون 

 رامسر
 در لیست مونترو دائمی/خشک

2 
باقیمانده شورگل 

 )یومورو تپّه(

حد فاصل شهرستان 

 نقده و اورمیه
150 

کنوانسیون ثبت 

 رامسر
 در لیست مونترو دائمی /پایدار

3 
سیئران -داش دورگه

 )دورگه سنگی( گؤلو

یک کیلومتری سه راهی 

 محمدیار
735 

ثبت کنوانسیون 

 رامسر
 در لیست مونترو دائمی/پایدار

 گولو سولدوز 4
کیلومتری شمال شرق  3

 تاالب یادگارلو
 مصنوعی دائمی/پایدار - 200

5 
قیط و تاالب گیرده 

 ممیند

کیلومتری سه راهی  7

 نقده
 شکار ممنوع فصلی - 150

-7-6

8- 9  

های مجموعه تاالب

 بوغا داغی

منتهی الیه شمال شرقی 

 دشت سولدوز 
 فصلی - 4000

 4متشکل از 

 بخش تاالبی 

10 
طالقان -اسالم آباد

 )شیطان آوا(
 - فصلی/دائمی - 150 شرق شهرستان نقده

 زینه وئر 11
جنوبی دریاچه حاشیه 

 اورمیه
 - فصلی/دائمی - 400

 دورنا 12
حاشیه جنوبی دریاچه 

 اورمیه
 - دائمی - 600

 - فصلی - تعین حدود نشده جنوب دشت سولدوز کوزه گران 13

 - فصلی - تعین حدود نشده جنوب دشت سولدوز مهماندار 14

 - فصلی - تعین حدود نشده جنوب دشت سولدوز بیگم قلعه 15

 - فصلی - تعین حدود نشده جنوب دشت سولدوز ساخسی تپه 16

 - فصلی - تعین حدود نشده جنوب دشت سولدوز لیخلیفه 17

 تلو 18
مجاورت اسکله حیدر 

 آباد
 - فصلی - تعین حدود نشده
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 زینه وئرتاالب 

این تاالب از شمال به وسیله پشته طبیعی از دریاچه باشد. هکتار می500های قدیمی سولدوز با مساحتی حدود یکی از تاالب

های یادگارلو و از شرق به مجموعه ور، از جنوب به کوهها و اراضی دیم روستای مخروبه زینهاورمیه جدا شده، از غرب به ویرانه

قسمت کماکان دایر  شد که آنهای جنوبی فعال میباشد. این تاالب در گذشته از آب چشمههای بوغاداغی محدود میتاالب

ها، مأمن پرندگان و حیات وحش های آب این چشمه گرم بودن آن است که در فصل زمستان و یخبنداناست. یکی از ویژگی

ارائه  UNDPتهیه و جهت تأمین اعتبار به  87های فعال سولدوز در سال باشد. پروژه تکمیل احیاء آن توسط شبکه تشکلمی

 گردید.

 دورناتاالب 

شود؛ در سمت جنوب )جهود آباد( شناخته می« جوود آوا»هکتار که با نام اصلی 600تاالب قدیمی منطقه با مساحت تقریبی این 

غربی سولدوز گؤلو و محاذات آن قرار دارد. از قسمت شرق و جنوب شرقی به مراتع گرده قیط، از جنوب و جنوب غربی به یک 

رده قیط، از شرق یم گیشمال و شمال شرقی به قسمتی از تاالب سولدوز و اراضی درشته کوه کم ارتفاع و چشمه جوود آوا، از 

ها، گردد. تأمین کننده آب تاالب، روان آبها واقع شده است؛ محدود میهایی که تاالب سیئران گؤلو در غرب آنبه رشته کوه

انباشتگی انهار مربوطه، تنها قسمتی از تاالب واقع در و آب مازاد بر نیاز کشاورزان و چشمه جنوبی آن بودند که به دلیل تخریب 

 پایین دست چشمه مذکور فعال باقی مانده بود.

ها ضمن تهیه طرح توجیهی الزم و با بهرمندی از تسهیالت محیط NGOبا توجه با لزوم احیاء کامل و پایداری این تاالب زیبا، 

های دائمی دشت سولدوز به شمار ی نمودند. لذا این تاالب جزو تاالبتاالب را احیاء و آب گیر 89در سال  (GEF)زیست جهانی 

 رود. می

 (، تلولیگران، مهماندار، بگیم قلعه، ساخسی تپه، خلیفهها )کوزهسایر تاالب

های جنوبی شهر نقده و گدارچای )به عنوان های فصلی واقع در حد فاصل دامنهجزو تاالب، 1جدول شماره  18تا 10های ردیف

های ها )در دههآن یا بستر رگ حیاتی منطقه( هستند که به دلیل تغییرات اقلیمی به ویژه احداث یک رشته زهکش در حاشیه

های فعال سولدوز مطالعاتی اند. برای شناسایی آنها اخیراً توسط شبکه سمنترسالی( همگی تخریب و اکثراً مورد تجاوز قرار گرفته

همچنین تاالب تلو که در حاشیه جنوبی دریاچه  و تحدید حدود آنها در آتیه انجام خواهد گرفت.انجام گرفته است که جانمایی 

ارومیه و مجاورت اسکله حید آباد قرار دارد در برنامه های احیا و تحدید حدود در آینده قرار گرفته و مطالعات مقدماتی و 

 گیرد. بازدیدهای میدانی نیز از آن صورت می

 یحث و نتیجه گیرب

که تعدادی از آنها به دلیل  ) میتاالب فصلی و دای 17وجود چنین شبکه تاالبی با مجموع  ،باتوجه به وسعت کم شهرستان نقده

، شهرستان نقده را به لحاظ اهمیت در زمینه زیستگاه های تاالبی و اکوسیستم (مدیریت و عدم حفاظت کافی خشک شده اند سوء



 کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه

International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries 

 

 

 

سوء مدیرت و عدم حفاظت مناسب از دالیل عمده در خشک شدن اکوسیتم های آبی و تاالبی های آبی دو چندان نموده است. 

زیستگاه های کوهستانی و زمین های کشاورزی به همراه رودخانه (. از طرف دیگر 1392به شمار می روند )احمدیان و اصغری، 

ی و بستر مناسب در حریم خود برای شش گیاهمتر در محدوده شهرستان و داشتن پوکیلو 50ول حدود با ط گداری چای

. به طوری (1393)شیخی ئیالنلو و همکاران،  نیز مکملی بر تاالب های موجود می باشند پرندگان آبزی، کنار آبزی و خشکی زی

شود پیشنهاد میهمچنین که وجود کوه های مرتفع و رودخانه گدار تضمین کننده بقای تاالب ها در منطقه به شمار می روند. 

و از استفاده های غیر قانونی از این  کشاورزی اصالح شوند هایزمینهای آبیاری روشرای جلوگیری از کم آبی رودخانه گدار ب

های تامین و یکی از رودخانه در سطح شهرستان نقدهو تاالب ها آبی  هایزیستگاهکه عامل اصلی ایجاد  رودخانه جلوگیری شود،

  .است میهاروکننده آب دریاچه 

 آبه تاالبحقالزم می باشد  ،در مسیرهای مهاجرتی پرندگان مهاجر های شهرستان نقدهبا توجه به قرارگیری تاالب همچنین 

، دورنا، سولدوزشورگؤل،  هایتاالب تاالب این دشت، 17از مجموعه  .تأمین گرددها برای احیای دوباره آنهای خشک شده 

و پناهگاهی امن برای  ی مهمرا در ایجاد زیستگاه ثریمونقش  قرمز مونترو( لیستاز  سیئران گؤلو، یادگارلو )در صورت نجات آن

از طرفی  .(1395، شیخی ئیالنلو و همکاران، 1394)شیخی ئیالنلو و همکاران،  آورندمی  وجود بهرا  آورپرندگان مهاجر و جوجه 

گام های موثری را در بحث  (تاالب های منطقهدر صورت مدیریت صحیح )با استفاده از ظرفیت های بوجود آمده  می توان

که در اثر ایجاد سد حسنلو شورگؤل )یومورو تپّه یا حسنلو( باقیمانده تاالبی به همین نام بوده  تاالب اکوتوریسم پایدار برداشت.

ل وجود بستری و به دلی باشدیمهم مرز  اورمیهدگرگون شده است و تاالب سولدوز نیز تاالبی مصنوعی است که با دریاچه 

مناسب و مدیریت کارآمد و حمایت های مردمی تشکل ها توانسته است نقش بسزایی را در تامین زیستگاه مناسب برای حیات 

  وحش و پوشش گیاهی داشته باشد.

االب با توجه به رشد تشکل های مردم نهاد در شهرستان نقده و افزایش فعالیت های داوطلبانه در مسیر حفاظت از تاز طرفی 

وضعیت تاالب ها در سالیان گذشته رو به بهبودی بوده است. وجود  ه،ها و افزایش روند مدیریتی همگام با جوامع محلی در منطق

ران این عرصه به صورت مداوم در تاالب های شهرستان گوهشو پژ ، گردشگران خارجی و داخلیرنده نگران، عکاسان حیات وحشپ

جوامع اطراف تاالب و شهر نقده در جهت حفاظت از این زیستگاه های ارزشمند گردیده است. نقده باعث تغییر افکار عمومی 

همچنین باعث کاهش تخلفاتی همچون شکار غیر مجاز در منطقه شده است به طوریکه به نظر می رسد باتوجه به عدم وجود 

شکار  افزایشدر  بسزاییشده نیز تاثیر  نیروی کافی برای حفاظت از محیط زیست در سطح منطقه وجود سایر گروه های ذکر

 غیرمجاز در بر داشته است.

در این منطقه برای  متنوع و ارزشمندیبسیار  های پتانسیل ،تان نقدهسذکر شده در بخش تاالب های شهر مطالببا توجه به 

ت های تاالب های موجود در شهرستان نقده تحت پوشش قرار یکی از عمده مزی توسعه فعالیت های مرتبط با تاالبها وجود دارد.

با توجه به بحث معرفی شهر های تاالبی  می باشد. آنهادادن پرندگان در فصول مختلف سال اعم از زادآوری و زمستان گذرانی در 

حفاظت بیش از عالوه بر  به موارد ذکر شده انتخاب شهرستان نقده به عنوان شهر تاالبی کشور عنایتدر جهان و با مطرح شده 

توسعه  و موجبهرونق بخش های درآمد زا مانند اکوتوریسم و پرنده نگری باعث  ؛اکوسیستم های تاالبی پیش این ظرفیت عظیم

های مرکزی کشور و جلوگیری از  کاهش نرخ مهاجرت جمعیت از این منطقه به بخش قطعایافتگی در منطقه خواهد شد، که 
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عالوه بر این می توان با تدوین طرح های جامع گردشگری و جذب سرمایه و با  .ا به دنبال خواهد داشتآن رالت حاصل از معض

به عنوان برندی در جهت توسعه مشاغل سبز ( از این شهر ITدر حوزه فناوری اطالعات )استفاده از تکنولوژی های روز بخصوص 

 و مفهوم اکوتوریسم پایدار بهره برد.
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Abstract 

Considering the importance and richness of wetland ecosystems in the world, the real 

understanding and recognition of the importance of these sensitive habitats is still very low. 

All wetlands have valuable and useful features in the natural cycle and provide diverse products 

for human and inhuman communities. But so far, a lot of wetlands have been threatened and 

destroyed in a variety of ways before recognized their functions and concerns. The present 

study was carried out with the aim of introducing present, threatened and dried wetlands in 

Naghadeh County, so that with the initial knowledge of these wetlands, further studies are 

designed to understand and protect these valuable ecosystems. In this study, data collected from 

information sources published by national and international organizations, previous studies by 

researchers in these county, as well as were used NGO activators in these area. The results of 

this study showed that there are a total of 14 seasonal, permanent and dry wetlands in the county 

of Naghadeh. Of the proposed wetlands, 3 wetlands have been registered as a one site in the 

Ramsar Intrnational Convention. Also, among the identified wetlands, in addition to the above 

3 wetlands, 4 other wetlands have also been registered in Iran. Of the 7 wetlands remaining, 

some are still dry, and some continue to survive seasonally. Therefore, it is hoped that with the 

efforts of the NGOs and environmentalists and the environmental directorate of Naghadeh, the 

process of registration of these wetland sites has been expedited and with comprehensive 

studies added into the network of wetlands habitats of the city, province and country. 
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