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Extended Abstract 

Introduction 

Experts monitor and value the flow of goods and services produced by wetlands, some of which are traded in 

markets. Many other goods and services are not marketed, but economists have developed techniques to 

estimate the economic value of goods and services, which have complex economic and biological 

relationships. Market goods and services provide personal benefits, while nonmarket goods and services 

primarily benefit society. To estimate these values, economists have developed methods for valuing 

nonmarket goods. However, differences in methods, physical characteristics, and location of wetlands in the 

socio-economic landscape and background contribute to further differences in wetland value. This study 

aims to identify the type of wetland and the functions of the Qarah Qeshlaq wetland index to enable 

sustainable development and operation of the wetland through zoning and to determine the value and supply 

of ecosystem services through planning and management of the wetland. This indicates that ecological 

resources of this region should be allocated to intrinsic functions with a total net benefit measured by 

assessing the economic benefits of each usage minus the costs. Ultimately, these services and benefits are 

assigned to the community. 

 

Materials and methods 

The study area of the Qarah Qeshlaq wetland (22,000 ha) is located between the provinces of East and West 

Azerbaijan and on the edge of Bonab and Miandoab cities (37° 13' 25" N, 45° 51' 38" E). On the other hand, 

it is situated on the southern shore of Lake Urmia at an elevation of 1270 m above sea level (Fig. 1). This 

wetland includes part of the estuary of the Zarrineh Rud, Sufi Chai, Mordagh Chai, Lilan Chay, and Haji 

Mosayeb Chai rivers, as well as Neor Chai, which varies in proportion to the peak discharge of the above-

mentioned rivers. 

InVEST3.7.0 is free software available under open source license. Updated versions of the tool are released 

approximately every three months, which include updated science or new models. First, the main InVEST 

models were created in ArcGIS. But now almost all models are executable in an independent form and there 

is no dependence on other software. 

This model was developed to study the fish production and their economic value in an area. Water 

temperature and aquaculture conditions are the main factors considered. This model provides the most 

accurate results using on-site temperature parameters and aquaculture operations as inputs. The model was 

implemented in four steps: 

1) Modeling from growth stage to exploitation of aquatic species; 

2) Calculating the total weight of fish produced by multiplying the number by the weight of the fish, thus 
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eliminating the fish with lower weight and those eliminated due to natural mortality; 

3) Harvesting all fish on the farm at the same time and restarting the farm after a user-defined downturn; and 

4) Assessing the processed harvest as an optional and final step of the model. 

This study has used a conditional valuation method to value the indirect services of the Qarah Qeshlaq 

wetland. A questionnaire was used to determine people's willingness to pay under hypothetical market 

scenarios. We used a logit regression model to examine the effects of different explanatory variables on 

willingness to pay. 

Conditional Valuation Method is the only method used to estimate unused values. The amount that people 

were willing to pay for environmental protection was directly asked using a questionnaire. According to 

Venkatachalam (2004), willingness to pay is the lowest value individuals place on environmental goods. 

This method seeks to predict people's willingness to pay considering hypothetical market scenarios. 

The results of Aquaculture service modeling 

1) Depending on the scale and capacity of rearing in each farm, juvenile fish up to 0.06 kg were released, 

leading to the production of larger fish up to 1.4 kg as fishery product. Table 1 shows the numbers and 

pieces of fish. The release period in each farm ranged from 20 to 70 days per year. 

2) The amount of fish produced is estimated to be 280 tons per year or one breeding period after calculating 

the total weight of fish produced by multiplying the number of fish by their weight and eliminating lower 

weight fish and fish with natural mortality. Finally, all fish in the farm were harvested at the same time. 

3) Reducing the inflow of the above two rivers into the Qarah Qeshlaq wetland will not only affect the water 

quality of the wetland, but also the volume of water in the wetland, which will also negatively affect the 

performance of fish farming during this period. In other words, the number of farms is reduced from 14 to 13 

plots, and water quality affects the performance of the Qarah Qeshlaq and Neor Chay wetlands, reducing 

from 200,000 to 167934 plots over a year. 

4) In terms of crop production, fish farming currently produces the most, followed by the Qarah Qeshlaq 

wetland, while Neor River and water supply canals are in the last place. Fig. 3 depicts the mean and standard 

deviation of each farm, with farms 3 and 8 having relatively high production compared to the others. The 

river is less productive due to the lack of human intervention and the releasing of juvenile fish into the river. 

 

Conclusion 

The study area is the Qarah Qeshlaq wetland, with an area of 22 thousand hectares. About 60% of this 

wetland is in East Azerbaijan province, and 40% of it is located in West Azerbaijan. There are 13 types of 

land use in the area of the Qarah Qeshlaq wetland, which shows the diversity of land use and the active 

presence of human factors over nearly 22,000 hectares. Around 46% of the area is used for agricultural 

purposes, and about 28% of the land contains saline and infertile soil. The level of land use, its importance, 

and the geometric form have been effective in threatening the Qarah Qeshlaq wetland ecosystem. In this 

regard, residential centers, as the center of threat, and the access road, as the development of the threat, have 

contributed the most to the change in land use. Among 14 land uses in the study area, 8 land uses are 

considered as habitats, of which agricultural lands are habitats for ewe and chicken, barren lands, pastures, 

salt marshes, and floodplains are habitats for waterfowls, and river, water supply channel, and Qarah 

Qeshlaq wetland are habitats for aquatics. Considering the average income of each household, the 

willingness to pay was 50000000 Rials for the villages of Qarah Qeshlaq, Ahmadabad, Salarabad, and 

Majidabad, with 307 native households, leading to a total amount of 6975418531 Rials for one month. The 

willingness to pay was 259781500 Rials for 500 non-native people, leading to a total value of 7235200031 

Rials. However, based on international calculations, the economic value of the Qarah Qeshlaq wetland was 

estimated at 227773688 dollars per year, whose significant difference shows less attention to ecosystem 

services during the lifetime of this wetland. 
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 پژوهشی مقاله

 

 قشالق قره تاالب اکوسیستم پروریآبزیخدمت  ارزیابی

 

 یر، ایرانالیر، مالزیست، دانشگاه ممنابع طبیعی و محیط هزیست، دانشکددانشجوی دکترای گروه محیط - 1نفیسه رضاپور اندبیلی

 یر، ایرانالیر، مالست، دانشگاه مزیمنابع طبیعی و محیط هزیست، دانشکداستادیار گروه محیط - میرسنجری میر مهرداد

 زیست، تهران، ایرانپایدارسازمان حفاظت محیط زیست و توسعهمحیط پژوهشکدهاستادیار  - زرندیاناردوان 

 

 چکیده

 به توجه باکند. خدمات اکوسیستم مجموعه مزایای مستقیم و غیرمستقیمی است که انسان از اکوسیستم دریافت می

خدمات وجود  این و بررسی مطالعه یبرا مختلفی یهامدل و ابزارها ها،تاالب مربوط به اکوسیستمی خدمات اهمیت

خدمات اکوسیستمی محدوده مطالعاتی تاالب  یاقتصاد گذاریارزشو دارد، مطالعه حاضر با موضوع ارزیابی 

ی و تعیین ارزش و بندپهنهقشالق بوده تا با شناخت نوع تاالب و کارکردهای شاخص تاالب قره هدف باقشالق قره

تاالب مذکور، توسعه و کارکرد پایدار تاالب  یتیریم سازی مدییزی و تصمربرنامهعرضه خدمات اکوسیستمی بتوان با 

 پروریآبزیبر روی خدمات  در این پژوهش از ابزارهای مختص خدمات اکوسیستمی از جمله اینوست را فراهم نمود.

مشروط بهره  گذاریارزشاقتصادی نیز از روش  گذاریارزشو به جهت  است شدهاستفادهقشالق تاالب قره

دهد ارزش اقتصادی کارکرد پرورش آبزیان در ضلع جنوب غربی محدوده، یمنتیجه بررسی نشان است.  شدهگرفته

 هکتار از سطح محدوده 2232باشد که به میزان قشالق میباعث حفظ و تثبیت ارزش کارکرد زیستگاهی تاالب قره

)هزار  1946)هزار دالر( بوده و ارزش فعلی خالص  4059 پرورش ماهی برای پرورش ماهی مناسب که درآمد خالص

 .ورد گردیده استآدالر( در مزارع بر

 

 .تاالب، توسعه پایدار ،اینوست، زیستگاه، پروریآبزی :کلیدیواژگان 
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 مقدمه

تنوع  یارزشمند برا( و مراکزی 2008غرمندی، زمین هستند ) دررویا هستمیوسکاو مولدترین  حاصلخیزترینها از تاالب

 عنوانبهه ک( 2012تن برینک، )دهند را به جوامع انسانی ارائه می یروند و خدمات بسیارزیستی و معیشت انسان بشمار می

 -یاقتصاد یایها و مزابت تاالیاند. امروزه اهمرا به خود اختصاص داده یستین تنوع زیشتری، بهااکوسیستمن یتریغن

سم، ی، تورید ماهی، حفاظت و دفاع از سواحل، تولینیرزمیز یهاه آبیت آب، تغذیفکیبهبود  الب،ینترل سکدر  هاآن یاجتماع

 ده استیارتر گردکآش هاآن یهار ارزشیمنطقه و سا یف هوای، تلطیوانیو ح یاهیگ یکیر ژنتیذخا ،وحشحیاتپناهگاه 

 به منجر هک دهدیم بروز را شناختیینزم ای یکدرولوژیشناختی، هیستز ردکعمل یک تاالب .(1398، نهمکارا)جعفری و 

 در یمغذ عناصر و رسوبات انداختن دام به مثالعنوانبهند. کیم یبانیپشت یکولوژکخدمت ا یک از ای شودمی االک یک دیتول

 (.1394سازد )خسروی پور و همکاران، یم یماه نوزاد پرورش یبرا ارزشمند یستگاهیز هاآناز  هابتاال

تقلیل ورود منابع آالینده به دریا، زیستگاه جانوران مهاجر و  ازنظراهمیت هستند. از جمله:  یجهات دارا یها از بسیارتاالب

هستند غیره  و یدامدار ، شیالتی ومحیطیزیست یهاارزش یطورکلی دارابومی مانند پرندگان، حفظ تنوع زیستی و به

کنند اما امروزه این را فراهم می یزیستی متعددتاالبی کاالها و خدمات محیط یهااکوسیستم باوجوداینکه(. 2008عباسی، )

 یانسانی، افزایش شهرنشینی، صنعتی شدن و تشدید کشاورز یبه دلیل فشارها ایالعادهفوق فشارتحتبا ارزش  یهاسیستم

 یباشند که سبب کاهش در عملکرد هیدرولوژیکی، اقتصاداز منابع طبیعی می ازحدبیش یاربردنابخردانه و بهره یو گردشگر

و چه  یافتهتوسعهاز کشورها چه  یکه این روند تخریب تاالب، در بسیار (2014باسی، ) شده است هاآنزیستی و محیط

 (.1392پدیدار گشته است )شریعت و همکاران،  توسعهدرحال

 هاتاالباقتصادی خدمات اکوسیستم  گذاریارزشارزیابی و  منظوربههای کاربردی استفاده از برنامه اضر، در حال حروازاین

در حال تکامل که با هدف تصویرسازی از رویدادها  هایروشیکی از  .است یافتهافزایشدریایی(  پروریآبزی)مانند 

ه ی که توسط برنامهایارزیابیی از جمله زیستمحیطیکپارچه  یهاارزیابی هایبخش ترینمهمو اخیراً به یکی از  شدهابداع

سناریویی  ریزیبرنامههدف  است.سناریویی  سازیمدلدل شده، روش بهزاره م بومزیستو ارزیابی  1دولتی تغییر اقلیم بین

دقیق  بینیپیشبر یک  تمرکز جایبهمهم است  هایقطعیتعدم  دهندهبازتابممکن را که  هایآیندهکه انواعی از  تاین اس

است که  یافتهتوسعه افزارهایینرمبا توسعه مفهوم خدمات اکوسیستم  زمانهم. رادی در نظر بگیردفداد ان یک برون هدربار

و از  دهندمیگیران قرار  اطالعاتی در مورد عرضه مکانی خدمات اکوسیستم در قالب نقشه در اختیار تصمیم طرفازیک

یکپارچه  افزارنرمبه  توانمیکه در این میان  کنندمیاراضی را بر خدمات بررسی  یریت کاربرطرف دیگر اثرات مدی

 3توسط پروژه سرمایه طبیعی اشاره نمود که 2InVEST همکنشی میان خدمات،خدمات اکوسیستم و  گذاریارزش

خدمات اکوسیستم و  یساز یک به نقشهمجزا است که هر  هایمدلاز  ایمجموعهشامل  اینوست افزارنرماست.  یافتهتوسعه

خدمات  گذاریارزشو ارزیابی  منظوربهرو در این راستا مطالعه پیش. پردازدمیاراضی  یبا توجه به تغییر کاربر هاآنتغییرات 

 عنوانبهچه ارومیه قشالق در حاشیه جنوبی دریااست. تاالب قره گرفتهانجامقشالق پروری محدوده مطالعاتی تاالب قرهآبزی

 یهاراه و چراگاه ،یدنیآشام غذا، آب کنندهفراهم تاالب نیا یک پشتوانه زیستگاهی و منابع آب در منطقه بوده است.

 یعلم کدر موازاتبهاست.  کردهیم ییخودنما هاآن از فرهنگ یبخش عنوانبه و بوده است بومی جوامع یبرا ونقلحمل

قشالق جزو ها، تاالب قرهبندی تاالبد. با توجه به تقسیمیگرد ارکآش هاآن از یترافزون خدمات و االهاک ،تاالباین  از شتریب

بودن از طغیان موسمی و منظم رودخانه  تأثیرای ماندگار با دلتای داخلی بوده ولی به دلیل نزدیکی و تحت تاالب رودخانه
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هکتار( در  8دائمی با آب شیرین دائمی )بیش از  1کوستراینتاالب ال عنوانبهاقماری،  یهاتاالبو نئور و همچنین  رودنهیزر

 (.1391)علوی و همکاران،  باشدیممعرض طغیان موسمی یا نامنظم 

مکانی و مدیریت  ریزیبرنامه یخدمات چندگانه اکوسیستم در راستا یساز با عنوان نقشهو جهان در ایران  هاییپژوهش

 این موارد اشاره نمود: به توانیماست که از آن جمله  شدهانجامسرزمین 

هامون و تاالب انزلی  گانهسههای (، در تحقیق خود به برآورد ارزش اقتصادی تاالب1396خواجه علی و کریمی اورگانی )

هامون و انزلی در  گانهسههای های تاالبارزش دارایی شدهانجام. بر اساس برآوردهای پرداختنددیدگاه برآورد خسارت  با

میلیارد ریال  745/865856 میلیارد ریال و ارزش ساالنه کارکردهای اکوسیستمی معادل 85/8574 ط پرآبی معادلشرای

 .باشدیم

تغییرات آتی پوشش/کاربری زمین با استفاده از  بینیپیشسناریویی برای  سازیمدل(، به 1397) همکارانزرندیان و 

تواند سبب گردد می سازیمدله هزار پرداختند که نتایج نشان داد این نوع اینوست در سرزمین جنگلی دو هزار و س افزارنرم

 های منطقی و با عدم قطعیت کمتری انجام پذیرد.های آتی مبتنی بر فرضریزیبرنامه

 مناطق در اکوسیستمی خدمات مدیریت راستای در کربن ترسیب گذاریارزش و ارزیابی( 2019) همکاران وکیجاس 

 بر آن تمرکز به توجه با ریزیبرنامه فرایند طول در اکوسیستمی خدمات ترکیب زمینه، این در. کردند یبررس را جنگلی

 سالم، یهااکوسیستم از حفاظت طریق از کربن ترسیب و سازگاری داد نشان نتایج. شد ارزیابی اکوسیستمی خدمات پایداری

 .کندیم فراهم کربن ترسیب و ذخیره جهت را یعیطب یهاسرمایه اکوسیستم، چندگانه خدمات مدیریت و استفاده

خدمات اکوسیستم مربوط به آب منطقه باشانگ از  ویژهبه( به بررسی تغییرات کاربری سرزمین 2021و همکاران ) لیو

های جنگلی و ، توسعه زمین2018تا  2000های پرداختند. در طول سال اینوستاستان هبی در کشور چین با استفاده از مدل 

 کاهش مراتع نقش مهمی در کاهش تصفیه آب داشته است.

ی هاستمیاکوسی اقتصادی هاجنبهدر اکثر مطالعات  دهدیمی موجود در خارج و داخل کشور نشان هانهیشیپ یبررس

که با تعیین کارکردهای مشروط  قرارگرفته موردتوجهطبیعی بدون در نظر گرفتن نوع تاالب و کارکردهای ویژه آن، 

احیا  برای ترغیب و تهدیدها رفع منظوربهخدمات اکوسیستمی  گذاریارزشیی برای هاپرسشنامهو یا با طراحی  شدهانجام

 صورتبهی مختلف خدمات اکوسیستمی هاجنبهفضایی،  سازیمدل ابزار کارگیریبهمنطقه بوده است. در این مطالعه با 

قشالق حاضر شناخت نوع تاالب و کارکردهای شاخص تاالب قره مطالعه یاصل هدفشد. یکپارچه و جامع در نظر گرفته 

تاالب مذکور،  یتیریم سازی مدیو تصم ریزیبرنامهو تعیین ارزش و عرضه خدمات اکوسیستمی بتوان با  بندیپهنهبوده تا با 

خدمات اکوسیستمی با ی با رویکرد زیستمحیطنوآوری این پژوهش ارزیابی  توسعه و کارکرد پایدار تاالب را فراهم نمود.

ما اجرا  موردمطالعهاستفاده از روش فرآیند محور برای کارکرد پرورش آبزیان است که برای اولین بار در ایران در منطقه 

 خواهد شد.

 

 روش پژوهش 

 InVEST افزارنرم

3.7.0InVEST هر تقریباً ابزار از شده وزربه هایباشد. نسخهمی دسترس در 2باز منبع مجوز تحت که است رایگانی افزارنرم 

 اصلی هایمدل باشد. ابتدامی جدید هاییا مدل و اشکال رفع عملکرد، روز،به علم شامل که شودمی منتشر باریک ماه سه

 ویندوز عاملسیستم از مستقیم طوربه مستقل فرم در یک هامدل تمام تقریباً اکنون شدند. اما ساخته ArcGIS اینوست در

                                                           
1 . Lacustrine 

2 . BSD 
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 :دهد پاسخ زیر سؤاالت به تواندمی ندارد. اینوست وجود دیگر افزارنرم به وابستگی هیچ و هستند ااجرقابل

 شوند؟می مصرف کجا در و آغاز کجا از هااکوسیستم خدمات

 گذارد؟می تأثیر تفریح و آب کیفیت زیستی، تنوع چوب، عملکرد بر پیشنهادی، جنگلداری مدیریت طرح یک چگونه

 ارمغان به را تفریح و ساحل از حفاظت پایدار، ماهیانه درآمد بهترین ماهیگیری و ساحلی مدیریت هایسیاست چگونه

 (2018آورد؟ )فو و همکاران، می
 

 افزار اینوستپروری با استفاده از نرمبندی خدمات اکوسیستمی شاخص آبزیپهنه

عوامل موردبررسی در این  شده است.قه طراحیاین مدل جهت بررسی چگونگی تولید و ارزش اقتصادی ماهی در یک منط

های مربوط به پارامترهای دمای سایت و باشد. هنگامی که دادهپروری و شرایط دمایی آب میمدل شرایط مزرعه آبزی

دهد. این مدل بر اساس مجموعه ترین خروجی را ارائه میپروری به مدل داده شود، این مدل دقیقعملیات مزرعه آبزی

شده توسط پروری در یک بازه زمانی مشخصهای مربوط به امکانات آبزیشود و نقشهاس اجرا میآیای برداری جیهداده

 دهد. این مدل در چهار گام اجرا گردید:کاربر را در محدوده مطالعاتی ارائه می

 های آبزیان.برداری گونهسازی از مرحله رشد تا بهره( مدل1

های با وزن که ماهیطوریها، بهها به وزن ماهیی تولیدشده از طریق ضرب تعداد ماهیها( محاسبه وزن کل ماهی2

 گردند.ومیر طبیعی، حذف میشده به دلیل مرگهای حذفکمتر و ماهی

شده توسط کاربر، شود و مزرعه پس از یک دوره نزولی تعریفزمان برداشت میطور همهای مزرعه به( نهایتاً، همه ماهی3

 شود.اندازی میره راهدوبا

 گذاری برداشت فرآوری شده مرحله اختیاری و نهایی در مدل است.( ارزش4

 

 افزارنرم ورودی یهاداده

 های مدل به شامل:ورودی

افزار ذخیره های نرموتحلیلها و اطالعات. در این مسیر کلیه نتایج و تجزیه: تعریف مسیر ذخیره دادهWorkspaceپارامتر 

 شد.

ای که حاوی گونی یا نقطهیپلصورت های ورودی با فرمت شیپ فایل و به: دادهFinfish Farm Locationرامتر پا

 باشد.مختصات جغرافیایی محدوده مزرعه پرورش ماهی می

 باشد.اس میآیافزار جیهای مربوط به مزرعه پرورش ماهی با فرمت نرم: جدول دادهFarm Identifier Nameپارامتر 

 شود.های مربوط به رشد و پرورش نوع ماهی موردبررسی را شامل می: دادهFish growth parametersارامتر پ

های سری زمانی مربوط به دمای آب مزرعه موردبررسی را : دادهDaily Water Temperature at Farm Tableپارامتر 

 گردد.شامل می

 گردد.و پارامترهای عملیات خاص مزرعه پرورش ماهی را شامل میها : جدول دادهFarm Operations Tableپارامتر 

 مدل هایخروجی

 ها تعریف گردید ذخیره شد.( که در مرحله ورود دادهWorkspaceهای خروجی مدل در مسیر )هر کدام از فایل

 اشد.ببندی شده که شامل سه ستون میهای کالس: جدول دادهOutput\Finfish Harvest.shpپارامتر  -1

حاوی جداول که خالصه HTML: یک سند با فرمت Output\HarvestResults_[date and time].htmlپارامتر  -2

 گردد.های مدل را شامل میها و خروجیای از ورودی
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 شده توسط کاربر.های ورودی ارائهای از داده: خالصهFarm Operationsپارامتر  -3

 ای از چرخه برداشت برای مزرعه پرورش ماهیل خالصه: جدوFarm Harvestingپارامتر  -4

 های مدل برای مزرعه پرورش ماهیای از خروجی: جدول خالصهFarm Result Totalsپارامتر  -5
 

 اقتصادی خدمات اکوسیستمی شاخص گذاریارزش

استفاده  مشروط گذاریارزش روش از قشالققره تاالب غیرمستقیم ایاستفاده خدمات گذاریارزش منظوربه مطالعه این در

 شود. درمی تعیین پرسشنامه از استفاده با و مشخص بازار فرضی سناریوهای با افراد پرداخت به تمایل میزان روش این در شد.

 استفاده شد. الجیت رگرسیونی مدل از پرداخت به تمایل میزان بر مختلف متغیرهای توضیحی تأثیر بررسی برای تحقیق این
 

 مشروط اریگذارزش

 این در است. 1مشروط گذاریارزش گیرد، روشمی قرار ای مورداستفادهغیر استفاده هایارزش برآورد برای که روشی تنها

 دارند زیستیمحیط کاالی از حفاظت برای پرداخت به تمایل که مبلغی میزان مورد در افراد از پرسشنامه، از استفاده با روش

 زیستیمحیط آن کاالی برای افراد که دهدیم نشان را ارزشی کمترین پرداخت به تمایل د. مبلغشومی سؤال طور مستقیمبه

 معین، فرضی بازار سناریوهای با را افراد پرداخت به تمایل تا کندمی تالش روش ینا (.2003 کنند )ونکاتاچالم،یم تعیین

 نماید.ارائه می فلوچارت کلی این پژوهش را 1شکل  (.2002 کند )لی و هان، تعیین

 

 
 . فلوچارت تحقیق1شکل شماره 

 

 موردمطالعه محدوده

و آذربایجان غربی و در  آذربایجان شرقیهزار هکتار در بین استان  22قشالق با مساحت محدوده مطالعاتی تاالب قره

 51درجه و  45الی و ثانیه عرض شم 25دقیقه و  13درجه و  37حومه شهرستان بناب و میاندوآب در موقعیت جغرافیایی 

 شدهواقعمتری از سطح دریا  1270ثانیه طول شرقی قرار دارد که در ساحل جنوبی دریاچه ارومیه و با ارتفاع  38دقیقه و 

و  یچا النیل ،یمردق چا ،یچا ی، صوفرودزرینه هایرودخانهاز مصب  یقشالق شامل قسمتقره تاالب (.1است )شکل 

)آزاد د کنمی رییتغ زیمذکور وسعت تاالب ن هایرودخانهاوج  یبوده که متناسب با دب یور چانئ نیو همچن یچا بیمص یحاج

 .(1391، همکارانو 

 

 

 

                                                           
1 . CVM 
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 قشالقموقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی تاالب قره .1 شماره شکل

 

 هابحث و یافته

 های آبزیان.گونه برداریبهرهاز مرحله رشد تا  سازیمدل( 1

شامل تاالب  (3)شکل  قطعه آبی 14های آبزیان در محدوده مطالعاتی با گونه برداریبهرهرحله رشد تا از م سازیمدل

فرعی کانال  دوشاخهنئور، رودخانه زرینه و صوفی چای و  رسانیآببلوک مزرعه پرورش ماهی موجود، کانال  8قشالق، قره

انجام گردیده است که با توجه به سطح و ظرفیت پرورش  قشالقاکوسیستم تاالب قره پروریآبزیبرای خدمات  رسانیآب

محصول برای  عنوانبهکیلوگرم  4/1شده و در وزن  رهاسازیکیلوگرم  06/0ها با وزن ها بچه ماهیدر هر کدام از مزرعه

مزارع بین  است که زمان رهاسازی در هر یک از شدهارائه 1ها در جدول قطعه ماهی صید لحاظ گردیده است که تعداد و یا

 4/1است و طول دوره پرورش با در نظر گرفتن دوره آیش تا زمان رسیدن وزن ماهی به  شدهتعیینروز از سال  70تا  20

 200000 جمعاًاست که  شدهارائه 1کیلوگرم از کل سال کسر گردید. نظر به ظرفیت مزارع، تعداد ماهی هر مزرعه در جدول 

 ه است.مزرعه رهاسازی گردید 14قطعه در 
 

 در مزرعه پرورش ماهی رهاشدههای ویژگی مزارع و بچه ماهی .1جدول 

 تعداد ماهی در مزرعه (کیلوگرموزن ماهی محصول ) (کیلوگرموزن ماهی در ابتدای دوره ) شماره مزرعه

1 06/0 4/1 8786 

2 06/0 4/1 13515 

3 06/0 4/1 35294 

4 06/0 4/1 15846 

5 06/0 4/1 16407 

6 06/0 4/1 16210 

7 06/0 4/1 19168 

8 06/0 4/1 33446 

9 06/0 4/1 16194 

10 06/0 4/1 13443 

11 06/0 4/1 1849 

12 06/0 4/1 2786 

13 06/0 4/1 2328 

14 06/0 4/1 4729 
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 هاها به وزن ماهیاز طریق ضرب تعداد ماهی تولیدشدههای ( محاسبه وزن کل ماهی2

ها به وزن از طریق ضرب تعداد ماهی تولیدشدههای هد با توجه به محاسبه وزن کل ماهیدنشان می 2بررسی جدول 

تن در سال یا یک  280 تولیدشدهطبیعی، میزان ماهی  ومیرمرگهایی با های با وزن کمتر و ماهیها و حذف ماهیماهی

 برداشت گردید. زمانهم طوربههای مزرعه ، همه ماهینهایتاًکه  گرددمیدوره پرورش برآورد 

قشالق، مزرعه پرورش ماهی روز بوده ولی در مزرعه تاالب قره 90ها آیش دهد در اکثر مزرعهنتایج بررسی نشان می

روز و در مزرعه  10به میزان  5روز و در مزرعه شماره  5به میزان  12شماره آیش وجود ندارد و در مزرعه  8، شماره 2شماره 

 .باشدیمروز  30( به میزان یرسانآب)کانال  13شماره 
 

 قشالقویژگی مزرعه پرورش ماهی در محدوده تاالب قره .2شماره جدول 

شماره 
 مزرعه

وزن ماهی در 
 (کیلوگرمابتدای دوره )

وزن ماهی 
 (کیلوگرممحصول )

تعداد ماهی در 
 مزرعه

شروع دوره مزرعه 
 )روز(

طول دوره 
 آیش )روز(

1 06/0 4/1 8786 60 0 

2 06/0 4/1 13515 60 0 

3 06/0 4/1 35294 50 90 

4 06/0 4/1 15846 60 90 

5 06/0 4/1 16407 20 10 

6 06/0 4/1 16210 60 90 

7 06/0 4/1 19168 60 90 

8 06/0 4/1 33446 60 0 

9 06/0 4/1 16194 60 90 

10 06/0 4/1 13443 60 90 

11 06/0 4/1 1849 60 90 

12 06/0 4/1 2786 70 5 

13 06/0 4/1 2328 60 30 

14 06/0 4/1 4729 40 90 

 

 
 قشالقپرورش ماهی در محدوده تاالب قره ارعشه موقعیت و پراکنش مزنق .3شکل 
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در  زائیاشتغالظرفیت هر کدام از مزارع پرورش ماهی مشخص گردید که نظر به استانداردهای  سازیمدلبا توجه به 

مد آت و این امر در افزایش دراشتغال خواهند یافنفر(  6نفر )هر هکتار  84حدود مزرعه  14محیط مزرعه پرورش ماهی، در 

مستقیم موثر بوده و حدود سه برابر درآمد نیروی کار موجود، بر درآمد منطقه نیز افزوده خواهد شد که این امر  طوربهکارکنان 

 در معیشت پایدار، بلکه در درآمد پایدار موثر خواهد بود. تنهانه

 مزارع آبی هایماهی زمانهم( برداشت 3

قشالق نشان های موجود و تاالب قرهحق آبه رودخانه تأمینهای موثر در و شاخص 3سازی مطابق جدول بررسی سناریو

از منابع آب سطحی برای توسعه اراضی زراعی  برداریبهرهدهد، تغییرات اقلیمی و روند تخریب زیستگاه موجب افزایش می

ر شمال محدوده که یکی از مزارع برای پرورش ماهی قابلیت قشالق، رودخانه لیالن دکه در محدوده تاالب قره گرددمیآبی 

قشالق برای پرورش ماهی در محدوده تاالب قره ویژهبهداشته، با کاهش جریانات سطحی در این رودخانه، زیستگاه آبی 

رش ماهی وجود نخواهد داشت و در رودخانه نئور نیز کاهش دبی آب در سطح رودخانه موثر خواهد بود که در عملکرد پرو

قشالق، یکی از مزارع مهم پرورش ماهی نقش خواهد داشت و از طرفی کاهش ورودی از دو رودخانه به تاالب قره عنوانبه

در عملکرد  همآنقرار خواهد داد، بلکه در حجم آب تاالب نیز موثر خواهد بود که  تأثیرکیفیت آب تاالب را تحت  تنهانه

قطعه کاهش  13قطعه به  14عبارتی تعداد مزرعه از ه ه نیز اثر منفی خواهد داشت. بپرورش ماهی در بازه زمانی و دور

 167934قطعه در سال به  200000قشالق و نئور چای موثر خواهد بود که از و کیفیت آب نیز در عملکرد تاالب قره یابدمی

 قطعه در سال کاهش خواهد یافت.
 

 ورش ماهیهای مزرعه پرداده بینیپیشنتایج . 3جدول 

شماره 
 مزرعه

وزن ماهی در 
ابتدای دوره 

 (کیلوگرم)

وزن ماهی 
محصول 

 (کیلوگرم)

تعداد ماهی در 
 مزرعه

شروع دوره 
 مزرعه )روز(

طول دوره 
 آیش )روز(

1 06/0  4/1  7556 52 4 

2 06/0  4/1  11623 52 3 

3 06/0  4/1  30353 43 85 

4 06/0  4/1  13628 52 85 

5 06/0  4/1  14110 17 81  

6 06/0  4/1  13941 52 90 

7 06/0  4/1  16484 52 90 

8 06/0  4/1  28764 52 5 

9 06/0  4/1  13927 52 85 

10 06/0  4/1  11561 52 85 

11 06/0  4/1  1590 52 85 

12 06/0  4/1  2396 60 9 

13 06/0  4/1  2002 52 42 

 

 اقتصادی برداشت ماهی )مرحله اختیاری و نهایی( گذاریارزش( 4

دوره برای هر مزرعه لحاظ شده و بچه ماهی  5دهد رسی جدول برداشت محصوالت در مزارع پرورش ماهی نشان میبر 

برای هر مزرعه مشخص گردید که  برداریبهرهرشد و قابل  زمانمدت)شامل دوره آیش(،  رهاسازیبا در نظر گرفتن زمان 

در هر مزرعه  ایتغذیهزرعه، با توجه به ویژگی منابع آبی و پس از فرآوری )کیلوگرم در چرخه( در هر م شدهبرداشتوزن 

ورد گردیده است که نمودار آتعیین گردید و درآمد خالص )هزار دالر( و ارزش فعلی خالص )هزار دالر( در هر دوره و مزرعه بر
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 دهد.ن میع پرورش ماهی نشارارزش فعلی خالص )هزار دالر( )برای مدت اجرای مدل( را در هر کدام از مزا 1

 

 
 ع پرورش ماهیرهر کدام از مزا در( ارزش فعلی خالص )هزار دالر .5شکل 

 

دوره برای  5های مزارع ارزش فعلی خالص )هزار دالر( )برای مدت اجرای مدل( با در نظر گرفتن نظر بر خروجی ویژگی

زارع پرورش ماهی موجود بیشترین است که م شدهارائههر مزرعه حجم کل برداشت )کیلوگرم( )پس از انجام پردازش( 

تولید  ازنظردر رده آخر  رسانیآبهای قشالق در رده بعدی و رودخانه نئور و کانالکه تاالب قره کندیممحصول را تولید 

نسبت به  8و  3دهد که مزرعه شماره میانگین و انحراف معیار هر کدام از مزارع را نشان می 6شکل محصول قرار دارند. 

ها، دلیل عدم دخالت عوامل انسانی و نریختن بچه ماهی به رودخانهه و رودخانه ب باشدیمزیاد  نسبتاًزارع دارای تولید بقیه م

 .باشدیممحصوالت تولیدی بسیار کمتر 
 

 ) برداشت در مزرعه )خروجی محصوالت مزرعه. 4جدول شماره 

عه
زر

ه م
مار

 ش
ام

ن
 

ره
دو

م 
نا

 

خ 
اری

ز ت
س ا

ی پ
ها

وز
ر

ل د
شام

ت )
اش

ک
ش(

 آی
ره

و
 

ره
دو

ل 
طو

 

ن 
وز

ت
اش

رد
ب

ده
ش

 
از 

س 
پ

ه(
رخ

 چ
در

م 
گر

یلو
)ک

ی 
ور

فرآ
 

الر(
ر د

هزا
ص )

خال
د 

رآم
د

ار  
هز

ص )
خال

ی 
فعل

ش 
ارز

الر(
د

 

ره
دو

ن 
ایا

پ
ت 

اش
 ک

ال
س

 

1 1 278 218 07/10149 52/35 28/28 60 1 

1 2 643 218 07/10149 52/35 97/20 60 2 

1 3 1008 218 07/10149 52/35 55/15 60 3 

1 4 1373 218 07/10149 52/35 53/11 60 4 

1 5 1738 218 07/10149 52/35 55/8 60 5 

2 1 278 218 74/15611 64/54 51/43 60 1 

2 2 643 218 74/15611 64/54 26/32 60 2 

2 3 1008 218 74/15611 64/54 92/23 60 3 

2 4 1373 218 74/15611 64/54 73/17 60 4 

2 5 1738 218 74/15611 64/54 15/13 60 5 

3 1 265 215 53/41137 98/143 87/115 50 1 

3 2 630 215 53/41137 98/143 91/85 50 2 

3 3 995 215 53/41137 98/143 7/63 50 3 

3 4 1360 215 53/41137 98/143 23/47 50 4 

3 5 1725 215 53/41137 98/143 01/35 50 5 

4 1 263 203 96/18408 43/64 94/51 60 1 

4 2 628 203 96/18408 43/64 51/38 60 2 
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4 3 993 203 96/18408 43/64 55/28 60 3 

4 4 1358 203 96/18408 43/64 17/21 60 4 

4 5 1723 203 96/18408 43/64 69/15 60 5 

5 1 239 219 59/19007 53/66 69/54 20 1 

5 2 604 219 59/19007 53/66 55/40 20 2 

5 3 969 219 59/19007 53/66 06/30 20 3 

5 4 1334 219 59/19007 53/66 29/22 20 4 

5 5 1699 219 59/19007 53/66 53/16 20 5 

6 1 266 206 81/18895 14/66 18/53 60 1 

6 2 631 206 81/18895 14/66 43/39 60 2 

6 3 996 206 81/18895 14/66 23/29 60 3 

6 4 1361 206 81/18895 14/66 67/21 60 4 

6 5 1726 206 81/18895 14/66 07/16 60 5 

7 1 290 230 45/22175 61/77 19/61 60 1 

7 2 655 230 45/22175 61/77 37/45 60 2 

7 3 1020 230 45/22175 61/77 64/33 60 3 

7 4 1385 230 45/22175 61/77 94/24 60 4 

7 5 1750 230 45/22175 61/77 49/18 60 5 

8 1 290 230 66/38693 43/135 78/106 60 1 

8 2 655 230 66/38693 43/135 17/79 60 2 

8 3 1020 230 66/38693 43/135 7/58 60 3 

8 4 1385 230 66/38693 43/135 52/43 60 4 

8 5 1750 230 66/38693 43/135 27/32 60 5 

9 1 290 230 83/18734 57/65 7/51 60 1 

9 2 655 230 83/18734 57/65 33/38 60 2 

9 3 1020 230 83/18734 57/65 42/28 60 3 

9 4 1385 230 83/18734 57/65 07/21 60 4 

9 5 1750 230 83/18734 57/65 62/15 60 5 

10 1 284 224 90/15562 47/54 16/43 60 1 

10 2 649 224 90/15562 47/54 32 60 2 

10 3 1014 224 90/15562 47/54 72/23 60 3 

10 4 1379 224 90/15562 47/54 59/17 60 4 

10 5 1744 224 90/15562 47/54 04/13 60 5 

 

 ) خروجی محصوالت مزرعه) مزرعهبرداشت در  .4شماره  ادامه جدول

نام 
شماره 
 مزرعه

روزهای پس  نام دوره
از تاریخ کاشت 
)شامل دوره 

 آیش(

طول 
 دوره

وزن 
 شدهبرداشت

پس از 
فرآوری 

)کیلوگرم در 
 چرخه(

درآمد 
خالص )هزار 

 دالر(

ارزش فعلی 
خالص )هزار 

 دالر(

پایان 
 دوره

سال 
 کاشت

11 1 732  213 79/2145  51/7  6 60 1 

11 2 638 213 79/2145  51/7  45/4  60 2 

11 3 1003 213 79/2145  51/7  3/3  60 3 

11 4 1368 213 79/2145  51/7  45/2  60 4 

11 5 1733 213 79/2145  51/7  81/1  60 5 

12 1 279 209 19/3229  3/11  99/8  70 1 

12 2 644 209 19/3229  3/11  67/6  70 2 

12 3 1009 209 19/3229  3/11  94/4  70 3 

12 4 1374 209 19/3229  3/11  66/3  70 4 

12 5 1739 209 19/3229  3/11  72/2  70 5 

13 1 273 213 68/2701  46/9  56/7  60 1 

13 2 638 213 68/2701  46/9  61/5  60 2 
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13 3 1003 213 68/2701  46/9  16/4  60 3 

13 4 1368 213 68/2701  46/9  08/3  60 4 

13 5 1733 213 68/2701  46/9  28/2  60 5 

14 1 261 221 95/5469  14/19  46/15  40 1 

14 2 626 221 95/5469  14/19  46/11  40 2 

14 3 991 221 95/5469  14/19  5/8  40 3 

14 4 1356 221 95/5469  14/19  3/6  40 4 

14 5 1721 221 95/5469  14/19  67/4  40 5 

 

 
 حراف معیار هر کدام از مزارعمیانگین و ان .6شکل 

 

ورد آهزار دالر بر 1946دوره با ارزش فعلی خالص برای مدت اجرای مدل به مبلغ  5قطعه تعداد  14در  5با توجه به جدول 

به ترتیب بیشترین حجم  7و  8، 3که مزارع شماره  باشدیمکیلوگرم  1159620 شدهبرداشتگردیده که حجم کل 

 را دارند. شدهبرداشت
 

 قشالقویژگی محصوالت هر یک از مزارع پرورش ماهی در تاالب قره .5شماره جدول 

شماره 
 مزارع

 ارزش فعلی خالص )هزار دالر(
 )برای مدت اجرای مدل(

 شدهتکمیلتعداد 
 های برداشتچرخه

 حجم کل
 )کیلوگرم( شدهبرداشت

 (افتدمی)پس از پردازش اتفاق 

1 88/84  5 37/50745  

2 56/130  5 07/78058  

3 72/347  5 63/205687  

4 86/155  5 78/92044  

5 12/164  5 95/95037  

6 59/159  5 03/94479  

7 64/183  5 24/110877  

8 43/320  5 29/193468  

9 14/155  5 15/93674  

10 51/129  5 49/77814  

11 02/18  5 96/10728  

12 98/26  5 96/16145  

13 69/22  5 39/13528  

14 39/46  5 67/27349  

 

 عدم قطعیت نتایج

مزرعه پرورش ماهی به دست آمد. میانگین و انحراف استاندارد برای  14در  کارلومونت سازیشبیهنتایج حاصله با اجرای 
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Mean 936,169.05 Standard deviation 324,418.69
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است که وزن  شدهارائه 6محاسبه شد که نتیجه محاسبات در جدول  کارلومونتسازی نتایج در تمام اجراهای شبیه

کیلوگرم و انحراف معیار  93616905کل مزارع  شدهبرداشتاست و مجموع وزن  شدهارائه ههر مزرعکلی برای  شدهبرداشت

است که مجموع ارزش اقتصادی خدمت پرورش ماهی  شدهارائهو ارزش فعلی خالص هر مزرعه نیز  باشدیم 32441869

 .باشدیم 57609هزار دالر و انحراف معیار آن  162573فعلی خالص 

 

 قشالقیژگی محصوالت هر یک از مزارع پرورش ماهی در تاالب قرهو .6 جدول

 تعداد چرخه ارزش فعلی خالص )هزار دالر( پس از فرآوری )کیلوگرم( شدهبرداشتوزن  

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین شماره مزرعه

05/936169 تمام مزارع  69/324418  73/1625  09/657 نشدهتعریف  نشدهتعریف   

1مزرعه   30/42625  86/14054  38/73  7/24  18/4  33/1  

2مزرعه   05/65568  79/21619  88/112  38 18/4  33/1  

3مزرعه   76/164068  61/59909  74/286  71/105  4 41/1  

4مزرعه   79/75194  12/26591  96/130  52/46  07/4  39/1  

5مزرعه   14/82520  13/25178  22/145  92/44  33/4  28/1  

6مزرعه   90/76552  54/27334  3/133  81/47  05/4  4/1  

7مزرعه   84/84381  19/34291  56/146  64/59  79/3  49/1  

8مزرعه   99/158645  64/55170  57/272  6/96  09/4  37/1  

9مزرعه   63/71289  76/28970  82/123  38/50  79/3  49/1  

10مزرعه   37/60189  81/23713  5/104  38/41  85/3  64/1  

11مزرعه   34/8522  60/3206  83/14  58/5  96/3  44/1  

12مزرعه   63/13598  17/4411  36/23  73/7  2/4  31/1  

13مزرعه   60/11217  13/3832  41/19  67/6  14/4  37/1  

14مزرعه   69/21793  09/8008  2/38  28/14  96/3  4/1  

 

 قشالقاقتصادی خدمت زیستگاهی تاالب قره گذاریارزش

 یشرق در محدوده جنوب مطالعه .دیگرد نییمشروط تع گذاریارزشقشالق با استفاده از روش االب قرهت یارزش وجود

انجام  یربومیو غ یجوامع بوم توسط ایپرسشنامهبا استفاده از روش  ماه 6مدت  مطالعه بهاین صورت گرفت.  دریاچه ارومیه

 بردارینمونهمنظور در  نیا یانجام شد. برا یتصادف -کیستماتیس بردارینمونه صورتبه هاپرسشنامه لی. تکمدیگرد

 وتوزیع آذربایجان شرقی استان  شهرستان بناب و ملکان درپرسشنامه در  30 تعداد منابع مرتبط مروربهبا توجه  یمقدمات

 .دیگرد لیتکم شوندگانمصاحبهحجم نمونه توسط  نییتع یبرا

آمار کل  و (WTP) به پرداخت لیتما زانیمردم( با توجه به م ازنظر قشالق )با احتساب ارزشتاالب قره یارزش وجود

 دست آمد: به ریمطابق فرمول ز یربومیو غ یبوم یخانوارها

 کل جامعه WTPهر خانوار =  WTPمتوسط ×  تی)تعداد خانوار( جمع

در  1994سال  در ارآورده شده است. ارزش تاالب به دالر در هکت 7قشالق در جدول تاالب قره یاقتصاد یهاارزش

خدمات برآورد ارزش مذکور  جدولکه با توجه به است  شدهگرفتهدر نظر  هیارزش پا عنوانبهو آن  دهیمحاسبه گرد کایآمر

 .گردیددر سال برآورد دالر  688/773/227 مشروط گذاریارزشروش  بر اساس قشالقاکوسیستمی تاالب قره
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 هکتار بر حسب دالر در سال 22322سعت قشالق با وارزش تاالب قره .7جدول 

 کل مبلغ ارزش به دالر سطح محدوده هکتار خدمات ردیف

 101319558 4539 22322 کاهش مخاطرات )کنترل سیالب و...( 1

 84823600 3800 22322 تأمینآب  2

 6785888 304 22322 مهاجر و بومی یهازیستگاه گونه 3

 2366132 106 22322 مواد خام اولیه تأمین 4

 12812828 574 22322 تفرج و توریسم 5

 19665682 881 22322 فرهنگی ارزش 6

 

 گیرینتیجه

خدمات، از  این و بررسی مطالعه یبرا مختلفی یهامدل و ابزارها ،هاتاالب مربوط به اکوسیستمی خدمات اهمیت به توجه با

هزار  22قشالق با مساحت محدوده مطالعاتی تاالب قره شد. جمله اینوست متمرکز گردید و به نقشه سازی خدمات پرداخته

دارد. در محدوده  قرار غربی آذربایجان در آن از %40 و شرقی آذربایجان استان در تاالب این درصد 60 . حدودباشدیمهکتار 

 درواقعتنوع کاربری و  هزار هکتار نشان از 22حدود  اندازهبهنوع کاربری وجود دارد که در محدوده  13قشالق تاالب قره

درصد اراضی  28درصد از محدوده دارای کاربری زراعی بوده و حدود  46که حدود  باشدیمحضور فعال عوامل انسانی 

قشالق موثر بوده اکوسیستم تاالب قره درتهدیدها ها و اهمیت آن و شکل هندسی کاربریاست که سطح کاربری زارشوره

توسعه تهدید بیشترین سهم در تغییر  عنوانبهکانون تهدید و جاده دسترسی  عنوانبهونتی است و در این خصوص مراکز سک

حضور  به دلیل، بلکه کنندیمدر کاهش حق آبه تاالب نقش ایفا  تنهانهکاربری اراضی بوده است و کاربری اراضی زراعی 

و به همین دلیل  دهندمیقرار  تأثیررا تحت  زیستگاه پرندگان کنار آبزی ویژهبهعوامل انسانی، امنیت زیستگاه وحوش 

 باشدیمقشالق تهدید تاالب قره ترینمهمسکونتی و جاده اصلی بوده و سپس اراضی زراعی  زبیشترین اثرات مربوط به مراک

ه نسبت به مزرعه پرورش ماهی و جاده خاکی بین مزارع اثر بیشتری دارد. در محدود روستاییو جاده فرعی آسفالته بین 

زیستگاه  عنوانبهکه کاربری اراضی زراعی  گرددمیکاربری جزو زیستگاه محسوب  8کاربری تعداد  14مطالعاتی در بین 

و تاالب  رسانیآبزیستگاه پرندگان کنار آبزی، رودخانه، کانال  عنوانبهو سیالبی  زارشوره، اراضی بایر، مرتعی، مرغمیش

زیستگاه حساس در این محدوده  عنوانبهقشالق در محدوده مطالعاتی بوده که تاالب قرهزیستگاه آبزیان  عنوانبهقشالق قره

ساخته و کاربری جاده  متأثرکاربری را  3های اصلی و فرعی تعداد کاربری جاده 5. کاربری مراکز سکونتی تعداد باشدیم

دهد. قرار می تأثیرقشالق را تحت تاالب قره کاربری از جمله زراعت، بایر، اراضی مرتعی و 4خاکی بین مزارع نیز تعداد 

عوامل تهدید نقش  عنوانبهبلکه  گرددمیزیستگاه محسوب ن تنهانهماهی باغات، جاده و مراکز سکونتی  پرورشمزرعه 

 کاربری پیکربندی در تغییر بین ارتباط (، در مطالعه خود2021لی و همکاران )یب زیستگاه حساس دارند. رزیادی در تخ

قشالق با کمترین در حاشیه تاالب قره ویژهبهدرصد از محدوده  42حدود . کنندیم تأیید را خدمات اکوسیستم تهیه و اضیار

درصد از  13. حدود باشدیمدرصد تحت عنوان کاربری اراضی زراعی و باغات با تخریب خیلی بیشتر مواجه  30ریب و خت

د و به عبارتی نیمی از نتخریب کم قرار دار در حد درصد 8متوسط و حدود درصد در حد  7محدوده با تخریب بیشتر و حدود 

های زیستگاهی در درصد با تخریب بیشتر مواجه بوده است. با توجه به تهدیدات و حساسیت 43منطقه با تخریب کم و 

گونه جانوری و مراکز سطح زیستگاه وجود دارد که محدوده مزرعه پرورش ماهی با وجود تولید چندین  4محدوده مطالعاتی 

و علت اینکه این  قرار دارندزیستگاه خیلی ضعیف  عنوانبهدرصد(  9/9هکتار ) 6/2027ها با مساحت جاده سکونتی و

کریدورهای منابع  درواقعو  باشدیمقشالق در محدوده تاالب قره ها، موقعیت آنشدهگرفتهها زیستگاه در نظر محدوده

قشالق محسوب قسمت محدوده تاالب قره ترینمهمن محدوده از منظر خدمات اکوسیستمی . ایگردندمیزیستی محسوب 

گرد امکان بازدید از این محدوده را دارند و جاده دسترسی برای نقاط  طبیعتبیشترین جمعیت توریسم و  کهطوریبه گرددمی
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و محل کشمکش  محدودشدهاین محدوده گسترده وجود دارد. از طرفی زهکشی در  صورتبهحساس زیستی تا این محدوده 

ها و محدوده زیستگاه حساس شامل اراضی رودخانه. باشدیمعامالن حفاظت و فعالیت عوامل انسانی برای توسعه کشاورزی 

 9648با مساحت  جمعاًقشالق و همچنین خود تاالب قره زارشوره، کاربری مرتعی و رسانیآبهای بستر سیالبی، کانال

سال قبل بستر آن به سمت محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه  10متر نسبت به  300درصد( بوده که حدود  3/43هکتار )

قطعه آبی شامل تاالب  14اقتصادی پرورش ماهی در محدوده مطالعاتی تعداد  گذاریارزش ازنظرکشیده شده است. 

فرعی کانال  دوشاخهدخانه زرینه و صوفی چای و نئور، رو رسانیآببلوک مزرعه پرورش ماهی موجود، کانال  8قشالق، قره

قشالق شناسایی گردیده است که با توجه به سطح و ظرفیت اکوسیستم تاالب قره پروریآبزیبرای خدمات  رسانیآب

محصول  عنوانبهکیلوگرم  4/1شده و در وزن  رهاسازیکیلوگرم  06/0ها با وزن ها بچه ماهیپرورش در هر کدام از مزرعه

قشالق، مزرعه پرورش ماهی روز بوده ولی در مزرعه تاالب قره 90ها آیش ی صید لحاظ گردیده است که در اکثر مزرعهبرا

 حلیراهرا  تاالب اکوسیستمی خدمات گذاریارزش ،(1397) فیروز بادام و زاده موسی آیش وجود ندارد. 8، شماره 2شماره 

با توجه متوسط درآمد . دانندمیی ارزشمند هااکوسیستماحیا این  و اولیه حالت به بازگرداندن به ترغیب و تهدیدها رفع جهت

 مجیدآباد یو روستاها ساالرآباد ،احمدآباد، قشالققره در روستاهایبه پرداخت  لیتماریال  000/000/50هر خانوار به میزان 

نفر به  500با  غیربومیماه و افراد یک وره ریال در یک د 531/418/975/6خانوار به میزان  307افراد بومی با  عنوانبه

 یاقتصاد هایارزش المللیبینو بر اساس محاسبات  باشدیمریال  031/200/235/7 جمعاًریال و  500/781/259میزان 

نشان از توجه کمتر به خدمات  توجهقابلگردید که اختالف در سال برآورد دالر  688/773/227قشالق تاالب قره

هکتار از سطح محدوده برای پرورش ماهی مناسب بوده  2232ر طول حیات این تاالب بوده است. به میزان اکوسیستمی د

کیلوگرم ماهی  1041142است و به میزان  گرفتهانجامای در هر مزرعه محاسبه که با توجه به ویژگی منابع آبی و تغذیه

ورد گردیده آ)هزار دالر( در مزارع بر 1946ش فعلی خالص )هزار دالر( بوده و ارز 4059است که درآمد خالص  تولید کرده

برای پرورش ماهی  قبالً هکتار(  2055قطعه )مزارع پرورش ماهی موجود با حدود  9است که از این سطح به تعداد 

 هزار دالر درآمد خالص و ارزش فعلی 3737کیلوگرم با ارزش  958578د توانمیبود و در صورت فعال شدن  یافتهتخصیص

 هزار دالر داشته باشد. 1792خالص 

 یشنهادهاپ

 رانیو مد رگذاریجوامع تأث یتاالب برا سنجشقابلمشخص و  هایارزش نییتب -

 تاالب تیریمد یبرا رگذاریجوامع تأث سازیفرهنگو  شتیلزوم توجه به مع -

 های آبزی و کنار آبزی در محدوده تاالب مشخص گردد.زیستگاه گونه -

 

 رتقدیر و تشک

 .بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است
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مجلههه  .زیسههتمحیطههها در بهبههود اهمیههت مههدیریت تاالب. (1394)، ز. مهههدیو  .بههرادران، م .؛خسههروی پههور، ب( 3

 .51-47 ،(2)1 ،زیستمحیطمدیریت 

و تههاالب  گانه هههامونسههههههای بههرآورد ارزش اقتصههادی تاالب. (1396). کریمههی اورگههانی، ف و .خواجههه علههی، س( 4

 ایران. ،تبریز ،دیریتم اقتصاد و اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، . انزلی

 بینههیپیشسههناریویی بههرای  سههازیمدل. (1397)رحمتههی، ع.  و .بههادام فیههروز، ج .؛موسههی زاده، ر ؛.لههفزرنههدیان، ا( 5

( بررسههی مهوردی: سههیمای سهرزمین جنگلههی دو InVEST) افهزارنرمتغییهرات آتههی پوشهش/کاربری زمههین بها اسههتفاده از 

 .132-111 ،2 ،علوم محیطی .هزار و سه هزار

 ههههاتاالبدر  یمعهههدنکار محیطیزیسهههتارزیهههابی ریسهههک (. 1392) ، ف.سهههبحانی و ، م.ی؛ منهههور.شهههریعت، م( 6

 .52-41 ،(2) 5، تاالب یولوژیکیاکو بفصلنامه (. ی: تاالب میقان استان مرکزیمورد مطالعه)

کههاربری اراضهی حاشهیه تهاالب بها توجهه بههه  یهابیارز .(1391) مصهطفی، م. و س ب. میرجعفهری،؛ .س ع علهوی،( 7

 .20-15، 54-53 ،زیستمحیطفصلنامه  .)مطالعه موردی: تاالب قره قشالق( های محیطیتوان

 و حفاظههت منظوربههه یسههتمیوسکا خههدمات یاقتصههاد گههذاریارزش(. 1397) .ج فیههروز، بههادام و .ر زاده، موسههی( 8

 علههوم در نههوین هاییافتههه المللههیبین کنفههرانس چهههارمین. (یانزلهه تههاالب: یمههورد )مطالعههه یاحلسهه هههایتاالب اءیههاح

 .ایران تهران، ،زیستمحیط و طبیعی منابع کشاورزی،
References 
1) Alavi, S.A., Mirjafari, S.B., Mustafa, M. (2013). Evaluation of land use on the edge of the 

wetland according to environmental capabilities (case study: Qara Qeshlaq Wetland). 

Environmental scientific quarterly, 53-54. 15-20. [In Persian]. 

2) Azad, A.; Jananeh, K.; Mohajeri, A. 2012. Basic environmental study of Qara Gheshlagh 

wetland wildlife sanctuary. The third national-student conference on rangeland, watershed 

and desert, Karaj, Iran. [In Persian]. 

3) Abbasi, K., Nik Seresht, K., Norozi, H. (2008). Identification and Minority Poputation of Fish 

Watlands Agh gool, Pier Salman, Gamasiab Rivers and Watland Areas Haram Abad in 

Hamedan. Journal of Watland, Islamic Azad University of Ahvaz, 12, 71-90. 

4) Bassi, N. M., Dinesh Kumai, A., Sharma, P. (2014). Status of wetlands in India: A review of 

extent, ecosystem benefits, threats and management strategies. Journal of Hydrology: 

Regional Studies, 2, 1-19. 

5) Fu, B., Xu, P., Wang, Y., Yan, K., Chaudhary, S. (2018). Assessment of the ecosystem services 

provided by ponds in hilly areas. Science of the Total Environment, 642, 979-987. 

6) Ghermandi, A., Van den Bergh, J.C.J.M., Brander, L.M., Nunes, P.A.L.D. (2008). The 
Economic Value of Wetland Conservation and Creation: A Meta-Analysis. Fondazione Eni 

Enrico Mattei. Milan. Italy. 

7) Jafari, S., Sabzqabaei, Gh., Tavakoli, M., Dashti, S. (2019). Risk assessment and 

environmental grading of international wetlands in the southern coast of Iran. Journal of 

Natural Hazards, 9( 23), 41-62. [In Persian]. 

8) Khosravi Pour, B., Baradaran, M., Mohammadi, Z. (2015). The importance of wetland 

management in improving the environment. Journal of Environmental Management, 1(2), 47-

51. [In Persian]. 

9) Khajeh Ali, S., & Karimi Organi, F. (2017). Estimating the Economic Value of Hamoon and 

Anzali Wetlands. The First National Conference on the Role of Accounting, Economics and 

Management, Tabriz, Iran. [In Persian]. 

10) 18) Lei, J., Wang, SH., Wu, J., Wang, J., Xiong, X. (2021). Land-use configuration has 

significant impacts on water-related ecosystem services. Ecological Engineering, 160, 106-

133. 

11) Lee, C., & Han, S. (2002). Estimating the Use and Preservation Values of National Parks 

Tourism Resources Using a Contingent Valuation Method. Tourism Management, 23, 531-

540. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925857420304213#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925857420304213#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925857420304213#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925857420304213#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925857420304213#!
https://www.sciencedirect.com/journal/ecological-engineering


 1401 پاییز ،3 شمارۀ ،54 دورۀ طبیعی، جغرافیای هایپژوهش فصلنامه                                                                               444

12) Liu, Y., Li, G., Wu, X., Niklas, K. J., Sun, S. (2021). Linkage between species traits and plant 

phenology in an alpine meadow. Oecologia, 195, 409–419. 

13) Mouszadeh, R., & Badam Firouz, J. (2017). Economic valuation of ecosystem services in 

order to protect and revive coastal wetlands (case study: Anzali wetland). The 4th 

International Conference on New Findings in Agricultural Sciences, Natural Resources and 

Environment, Tehran, Iran. [In Persian]. 

14) Quijas, S., Boit, A., Thonicke, K., Murray-Tortarolo, G., Mwampamba, T., Skutsch, M., 

Simoes, M., Ascarrunz, N., Peña-Claros, M., Jones, L., Arets, E. J., Jaramillo, V., Lazos, E., 

Toledo, M, G., Martorano, L., Ferraz, R., & Balvanera, P. (2019). Modelling carbon stock and 

carbon sequestration ecosystem services for policy design: a comprehensive approach using a 

dynamic vegetation model. Ecosystems and People, 15(1), 42-60. 

15) Ten Brink, P.T., Badura, A., & Farmer, D. (2012). The economics of Ecosystem and 
Biodiversity for Water and Wetlands: A Briefing Note. Institute for European Environmental 

Policy, London. 

16) Venkatachalam, L. (2003). The contingent valuation method: a review. Environmental Impact 

Assessment Review, 24, 89-124. 

17) Zarandian, A., Yavari, A., Jafari, H., & Amirnejad, H. (2015). Modeling the effects of land 

cover change on habitat quality in the forest land of Serulat and Javaherdasht. Environmental 

research, 6(11), 183-194. [In Persian]. 

18) Zhang, M., Yang, Z., Liu, L., Zhou, D. (2021). Impact of renewable energy investment on 

carbon emissions in China - An empirical study using a nonparametric additive regression 

model. Science of The Total Environment, 785, 109-145. 

 

 
 
 
 

 

https://www.tandfonline.com/author/Quijas%2C+Sandra
https://www.tandfonline.com/author/Thonicke%2C+Kirsten
https://www.tandfonline.com/author/Skutsch%2C+Margaret
https://www.tandfonline.com/author/Ascarrunz%2C+Nataly
https://www.tandfonline.com/author/Pe%C3%B1a-Claros%2C+Marielos
https://www.tandfonline.com/author/Jones%2C+Laurence
https://www.tandfonline.com/author/Arets%2C+Eric
https://www.tandfonline.com/author/Jaramillo%2C+V%C3%ADctor+J
https://www.tandfonline.com/author/Lazos%2C+Elena
https://www.tandfonline.com/author/Toledo%2C+Marisol
https://www.tandfonline.com/author/Martorano%2C+Lucieta+G
https://www.tandfonline.com/author/Balvanera%2C+Patricia
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721021793#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721021793#!

