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 چکیده
بررسی الگوهای مکانی خدمات اکوسیستمی نقش مهمی در ارزیابی آن ها دارد. از این رو در این مطالعه با هدف شناسایی و تعیین الگوهای 

هزار  22احت قشالق با مسمکانی خدمات اکوسیستمی پس از کمی سازی خدمات اکوسیستمی زیستگاهی در محدوده مطالعاتی تاالب قره
شرقی و آذربایجان غربی قرار دارد از روش های نوین آمار فضایی هم چون همبستگی فضایی موران و هکتار که در بین استان آذربایجان

 نوع کاربری وجود دارد که در محدوده 13قشالق در محدوده تاالب قرهدهد ها نشان میبررسی قابلیت سامانه اطالعات جغرافیاییتفاده شد.
درصد از محدوده دارای  46باشد که حدود میهزار هکتار نشان از تنوع کاربری و در واقع حضور فعال عوامل انسانی  22به اندازه حدود 

درصد اراضی شوره زار است و در این خصوص مراکز سکونتی بعنوان کانون تهدید و جاده دسترسی بعنوان  28کاربری زراعی بوده و حدود 
و شاخص مورد انتظار به میزان  0.62شاخص موران به میزان . با توجه به یشترین سهم در تغییر کاربری اراضی بوده استتوسعه تهدید ب

باشد. آنالیز بهینه شده نقاط میای احتمال تصادفی بودن توزیع کم بوده و توزیع بصورت خوشه 1505869با  z-score و 0.000017منفی 
دهد در ضلع غربی محدوده که فاقد فعالیت و حضور عوامل انسانی بوده، بیشترین شالق نشان میقحساس در محدوده تاالب قره 

 همبستگی وجود دارد و در ضلع شرقی که بیشترین فعالیت انسانی وجود دارد، کمترین همبستگی وجود دارد.

 کلمات کلیدی

 ."توزیع تصادفی"، "شاخص موران"، "همبستگی مکانی"، "خدمات اکوسیستمی"
 مقدمه  -1

 فیزیکی، عوامل زیادی شمار از تاالبی نوع طورکلی هربه

 مواد و آب، خاك و است شدهتشکیل شیمیایی یا و بیولوژیکی

 یك در یکدیگر با پیوند در که هستند اجزاء این معرف غذایی

 بین آورند و فرآیندهایمی وجود به تاالب را یکپارچه، سیستم

 نظرصرف هاتاالب .آوردمی پدید را هاتاالب کارکردهای اجزاء،

 و روابط اساس بر ویژه فرآیندهای یا تولیدات عملکرد، داشتن از
 آن فیزیکی اختصاصات و شیمیایی بیولوژیکی، پیوندهای متقابل

جهت شناخت  (.Ganagey, 2018شوند )می تعریف
ها ازنظر هیدرولوژیکی مشخص ها ابتدا بایستی نوع تاالبتاالب

ها، خدمات اکوسیستمی رکدام از طبقات مختلف تاالبگردد و ه
دیگر منافع متعددی عبارتنمایند. بهمتفاوت و مختلفی ارائه می

سازند خدمات اکوسیستمی ها برای افراد فراهم میکه اکوسیستم
ها در چهار گروه شود که خدمات اکوسیستمی تاالبنامیده می

دمات زیستگاهی و کننده، خکننده، تنظیمکارکردهای تأمین
ها از تاالب بعضی گردد. هرچندرفاهی ارائه می-خدمات فرهنگی

 عملکردی هیچ یا دهندمی انجام را یکی از کارکردها فقط

 هستند مشترکی شده محصوالتفراهم خدمات از بسیاری ندارد.

 بر اساس یکسان تاالب در متفاوت مقادیر توسط زمانهم که

 از انسان شوند. شناختمی ائهار تاالب و خصوصیات کیفیت

 امروزه است. یافتهافزایش سرعتبه اخیر هایدهه در هاتاالب

 از تعداد چه دانندمی زیستمحیط و طرفداران دانشمندان

 هابه تاالب متفاوت عملکردهای و گیاهی و جانوری هایگونه

 در هاتاالب اهمیت از را مردم آگاهی کوشندمی و دارند بستگی

 شناخت افزایش این حال،باال ببرند. بااین جامعه و بیعیط نظم

 در آن را بتوانند دارانزمین تا شودنمی منجر اقتصادی ارزش به

این مطالعه در  (Zhang et al., 2013).آورند دست به بازار
قشالق مشخص ابتدا بر اساس طبقه بندی تاالب نوع تاالب قره

 هایآب زوتاالب بامی گردد که یك تاالب مصبی بوده که ج

کارکردهای آن  شور مشخص گردیده است و لب یا دائمی شور
خدمات فرهنگی و تفرج و زیستگاهی بوده که با در نظر گرفتن 
اقلیم نیمه خشك و موقعیت جغرافیایی خاص آن در محیط نرم 

 افزارهای چند معیاره تحلیل گردیده و با به کارگیری ابزار

مختلف خدمات اکوسیستمی به  هایفضایی، جنبه سازیمدل
 زیستی روابط صورت یکپارچه و جامع در نظر گرفته خواهد شد.

 از آمده وجود به خدمات تاالب، عملکردهای میان اقتصادی و

 گذارد،می هاآن بر اجتماع که هاییو ارزش عملکردها این

 یا شناختی، هیدرولوژیكزیست عملکرد یك تاالب است. برقرار

 کاال یك تولید به منجر که دهدمی بروز را شناختیزمین

کند. می پشتیبانی خدمت اکولوژیك یك از یا شودمی
 در مغذی عناصر و رسوبات انداختن دام به مثالعنوانبه

 ماهی نوزاد پرورش برای ارزشمند زیستگاهی هااز آن هاتاالب

ازبین  و تخریب. (1394سازد )خسروی پور و همکاران، می
با توجه به شرایط  هاآن اکوسیستمی خدمات و هابتاال رفتن

 ریسك افزایش کشور، اثرات اجتماعی و اقتصادی زیادی )مانند

 اثر همچناین و آب کمیّت و کیفیّت کاهش سیالب، وقوع
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 به دنبال معیشت( را و فرهنگی هویت بر سالمت، نامطلوب

 ی،تاالب منابع گسترده کاربری تغییر و نقصان اصلی دارد. دلیل

 غیربازاری های محیط زیستیارزش مناسب برنشمردن در اغلب

است. برای دستیابی به توسعه  ایتوسعه تصمیمات در هاتاالب
پایدار الزم است که مکان های عرضه خدمات اکوسیستمی در 
مقیاس های مختلف شناسایی شود. بنابراین نقشه سازی و کمی 

تصمیم گیران و سازی خدمات اکوسیستمی ابزاری مهمی برای 
مدیران کشوری به منظور مدیریت و پایش سطح عرضه خدمات 
اکوسیستمی است. در علوم محیطی داده های مکانی را مورد 
مطالعه قرار می دهند. با توجه به همبستگی مکانی بین این داده 
ها، روش های معمول آماری به منظور واکاوی این داده ها 

ظور آمار فضایی به عنوان گزینه کارایی چندانی ندارد. بدین من
 Mishra etای مناسب در تحلیل این داده ها کاربرد دارد )

al., 2015 سوابق مطالعاتی موجود در سطح بین المللی و .)
ملی در قالب چند عنوان متمایز و طبقه بندی شده تشریح و 

(، به بررسی قابلیت و 1393شکیب و همکاران ) ارائه گردد.
های اکولوژیکی در کوسیستمی به عنوان شاخصکاربرد خدمات ا

در تاالب چغاخور پرداختند. به منظور 1مدل دی پی اس آی آر
انجام مطالعات درباره بررسی استفاده از خدمات اکوسیستمی، به 
تدوین چارچوب نظری برای جایگزینی خدمات اکوسیستمی 

های شناسایی شده پرداختند. نتایج نشان داد که نیرومحرکه
ها و های معدنی، رشد سکونتگاهوسعه کشاورزی، فعالیت)ت

گردشگری و رشد جمعیت(، بر محیط زیست فشارهایی وارد 
کرده که از طریق تغییرات و نوسانات ساختاری بر تاالب پدیدار 

 بخش در خود تحقیق در (، نیز1394) اسداللهی شده است.

 با  3.0.0اینوست از با استفاده گرگانرود آبخیز حوضه شرقی

خاك،  داشت نگه برمیزان اراضی تغییرکاربری اثر بررسی هدف
مشخص  زیرحوضه را هر در مساحت نظر از غالب کاربری
 ساالنه به خاك داشت نگه مجموع میزان تغییر و کردند

 تحقیق نتایج در اند. داده قرار توجه مورد ها رازیرحوضه تفکیك

 کرده بیان تارهک در تن 3916 تا 5/0 را خاك فرسایش میزان

 را نقش بیشترین جنگلی پوشش داد نتایج نشان همچنین اند.

شفیع زاده و زارع جاهوکی  .است داشته خاك داشت نگه در
 )آب تولید(اکوسیستم  تولیدی خدمات سازی مدل (، به1399)

 2مدل اینوست آب ابزار تولید با میانی طالقان آبخیز حوضۀ در

 مجموع در مدل توسط شده جامان محاسبات اساس پرداختند. بر

مترمکعب  میلیون 9/200طالقان میانی ساالنه  آبخیز حوضۀ در
 زیرحوضۀ در آب، تولید مقدار بیشترین که شود می تولید آب

 میزان کمترین و سال در میلیون مترمکعب 3/59با  حسنجون

 2 زیدشت و 1 زیدشت دنبلید، هایزیرحوضه در آب، تولید

(، در تحقیقی به ارزیابی و 2015ان )و همکار3هایها .است

                                                           
1 - DPSIR 

2 - InVEST 

3 - Hayha 

گذاری خدمات اکوسیستم جنگلی آلپ با تهیه نقشه ارزش
ها در مطالعه خود به این خدمات اکوسیستمی پرداختند. آن

درصد از  80نتیجه رسیدند طبق نقشه خدمات اکوسیستمی، 
باشد اکوسیستم جنگلی آلپ قابلیت ارائه خدمات متنوع را دارا می

از منطقه از لحاظ قابلیت ارائه خدمات نامناسب درصد  20و 
(، به منظور تحلیل 2018و همکاران )4موکوندوکو باشد.می

مکانی خدمات اکوسیستمی هیدرولوژیك در مکزیك، پس از 
نقشه سازی سه خدمت اکوسیستمی بازده آب، نگهداشت خاك 
و ذخیره کربن با به کارگیری آمار فضایی همبستگی مکانی این 

اکوسیستمی را مثبت و معنی دار ارزیابی نمودند.  خدمات
ها همچنین این نکته را که در مطالعات محیطی بیشتر داده

نسبت به یکدیگر مستقل نیستند و وابستگی در فضای مورد 
(، 2020و همکاران )5کونگ مطالعه دارند مورد تاکید قرار دادند.

ه آب به بررسی سه خدمت: تامین آب، حفاظت از خاك و تصفی
و اینوست در حوزه دریاچه 6با استفاده از دو مدل سوات

در کشور چین پرداختند. الگوهای مکانی حفاظت از 7نانسیهو
خاك که توسط دو مدل شبیه سازی شده بودند به دلیل 

های ورودی تقریبا یکسان و الگوریتم مشابه، در منطقه داده
مکانی آب  مورد مطالعه تقریبا شبیه به هم شدند ولی الگوهای

دهد رسانی در مناطق دشتی متفاوت شدند. این مطالعه نشان می
های مشابهی برای که نتایج این دو مدل می تواند چارچوب

 مدیریت و سیاست گذاری فراهم کند.

 روش انجام تحقیق   -2

 معرفی منطقه مورد مطالعه 
هزار هکتار  22قشالق با مساحت محدوده مطالعاتی تاالب قره

شرقی و آذربایجان غربی و در حومه استان آذربایجان در بین
درجه و  37شهرستان بناب و میاندوآب در موقعیت جغرافیایی 

 38دقیقه و  51درجه و  45ثانیه عرض شمالی و  25دقیقه و  13
ثانیه طول شرقی قرار دارد که در ساحل جنوبی دریاچه ارومیه و 

(. 1ه است )شکل متری از سطح دریا واقع شد 1270با ارتفاع 
های زرینه قشالق شامل قسمتی از مصب رودخانهتاالب قره

رود، صوفی چای، مردق چای، لیالن چای و حاجی مصیب چای 
های و همچنین  نئور چای بوده که متناسب با دبی اوج رودخانه

کند بطوریکه در اواخر فصل مذکور وسعت تاالب نیز تغییر می
-رسد و در اواخر تابستان به لکهیبهار به حداکثر مساحت خود م

گردد و در کل مساحت این تاالب در زمان های منفرد تبدیل می
درصد این تاالب در  60رسد. حدود هکتار می 700پر آبی حدود 

غربی قرار دارد از آن در آذربایجان %40شرقی و استان آذربایجان
ده و سایر که رودخانه زرینه، نئور و لیالن در آذربایجان غربی بو

شرقی قرار دارد و سرچشمه اصلی این ها در آذربایجانرودخانه

                                                           
4 - Mokondoko 

5 - Cong 

6 - SWAT 

7 - Nansihu 



5769-5757، صفحه 1401مطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، شماره چهارم، فصل زمستان، سال   

5759 

 

تاالب ارتفاعات سقز در استان کردستان است. تاالب مذکور با 
متر با آب شیرین در قسمت ورودی بوده و این  2-1عمق حدود 

تاالب نسبتاً دائمی که در قسمت دریاچه ارومیه، آب آن شور 

متر بوده که آب این تاالب با  1280ب گردد. ارتفاع این تاالمی
 .(1391گردد )آزاد و همکاران، زهکشی حوضه آبریز تامین می

 
 قشالقموقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی تاالب قره -1شکل 

  نحوه پهنه بندی خدمات اکوسیستمی شاخص

 زیستگاه با استفاده از نرم افزار اینوست

الگوهای کاربری  بترکی زیستگاه اینوست با کیفیت مدل
 تولید به منجر زیستی، تنوع زمین/پوشش گیاهی و تهدیدهای

 از استفاده با مدل شود. اینمی زیستگاه کیفیت هاینقشه

 سلولهای به شده بندی تقسیم هاینقشه یا و های رستریداده

به یك نوع  تصویر در پیکسل هر شود.می اجرا )پیکسل( مربعی
-می که شود،می داده اختصاصی اهی/پوشش گنیزم یکاربر

 .باشد ساختانسان پوشش یك یا و طبیعی پوشش یك تواند
 ارزیابی برای الزم و اساسی اطالعات دسته دو رویکرد این

 وسعت شامل که گذارد:می اختیار در را حفاظت نیازهای ابتدایی

 در هازیستگاه مختلف انواع شوندگی تخریب میزان و نسبی

 این باشد.می زمان طول در آن ت مختلفتغییرا و منطقه یك

 ترباکیفیت زیستگاه دارای مناطق که فرضیه این براساس مدل

 و وسعت کاهش این و باالترند، بومی ایغنای گونه از نظر
بکار  شود،می هاگونه ماندگاری کاهش به منجر زیستگاه کیفیت
 رویکرد (. اینPolasky et al., 2011شود )میگرفته 

در  تغییر همچنین و وضعیت سریع ارزیابی امکان نهمچنی
 اگر سازد.می فراهم را بیشتر جزئیات با زیستی تنوع وضعیت

 تغییرات و هاژنتیك، گونه همچون مواردی زیستگاهی تغییرات

 که مناطقی که یابددرمی کاربر شود، گرفته نظر در اکوسیستم

 شکل هب تواندمی هستند، زیستگاهی بیشتری کیفیت دارای

 همچنین و کند حمایت زیستی تنوع سطوح تمامی از بهتری

 کاهش بیانگر زمان طول در زیستگاه و کیفیت وسعت کاهش

 .باشدمی نظر مورد محدوده عمق و پهنا قابلیت، پایداری، میزان
 هایزیستگاه انواع تخریب و اطالعات نسبی تولید رویکرد این

 یك رای ساختب تواندمی که است منطقه یك در مختلف

 در تغییرات ریزیطرح برای و حفاظت نیازهای از اولیه ارزیابی

 .(Terrado et al., 2015)باشد مفید زمان، طول

 خدمات  مکانی همبستگی الگوهای ارزیابی

 اکوسیستمی
های مکانی از های موجود در دادهشناخت الگوها و کشف روند

 ,Waagepetersenandاهمیت زیادی برخوردار است )

2006 and Schweder چرا که قبل از هر گونه تحلیل .)
ها ها در فضا و الگوهای مکانی آنباید چگونگی توزیع داده

(. در این تحقیق به Illian et al., 2008مشخص شود )
منظور تحلیل همبستگی مکانی خدمات اکوسیستم مورد بررسی 

ن از آماره همبستگی موران استفاده شد. دو نوع شاخص مورا
جهت مشخص نمودن همبستگی فضایی بین متغیرها وجود دارد 

ها از یکدیگر متفاوت است. شاخص موران جهانی که کارآیی آن
. یکی از (Zhang et al., 2016)و شاخص موران محلی 

های جهانی همبستگی، شاخص موران ترین شاخصاساسی
دهد (. این شاخص عددی می1394است )رحیمی و همکاران، 

توان پراکنده ( که با استفاده از آن می1نوان نمره استاندارد)به ع
های مکانی را اندازه گیری ها یا دادهبودن یا متمرکز بودن پدیده

(. برای محاسبه آماره یا 1394نمود )علی آبادی و داداشی، 
شود و در مرحله محاسبه می 2شاخص موران ابتدا نمره استاندارد

شود. آماره یا ودن شاخص پرداخته میبعد به ارزیابی معنادار ب
 شود:شاخص موران با توجه به رابطه زیر برآورد می

                                                           

1 - z-score 

2 - z and p-value 
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 که در آن:

nها   : تعداد کل پیکسلXi  وXjها در نقاط : مقادیر شدتi  و
j هستند.  X   میانگین متغیرها : 

کوواریانس ضرب شده به 
وسیله عنصری از ماتریس 

 وزنی 

ijW ها یا ی است که به مجاورت پدیدهعنصری از ماتریس وزن
دامنه تغییرات شاخص موران جهانی از ها بستگی دارد. پیکسل

-معنی موران مقادیر که تواند متغیر باشد. هنگامی+ می1تا  -1

 ایخوشه و مثبت فضایی باشد، همبستگی صفر از بزرگتر و دار

 صورت به و منفی فضایی صورت همبستگی این غیر در است؛

 ارزش در تصادفی الگوی صفر بیانگر Z(Iاست. ) هپراکند

 مقادیر به مکانی کلی همبستگی طور است. به مشاهدات

مثبت  Zبستگی دارد، به طوری که مقادیر نمره  Zی نمره
نشان دهنده خوشه بندی مکانی یا ارزش باال و مقادیر منفی آن 

 Fang etگر خوشه بندی مکانی با ارزش پایین است )بیان

al., 2016نمره  آیا اینکه تشخیص (. برایZ از آمده بدست 

یك سطح اطمینان  با را آن نه، یا است دارمعنی آماری نظر
 05/0کنند، برای مثال اگر سطح اطمینان ما خاص مقایسه می

به دست آمده در صورتی معنی دار است که کمتر  Zباشد، نمره 
 ,Fang and Wangباشد ) 96/1و یا بزرگتر از  -96/1از 

(. آماره موران جهانی به منظور توصیف ویژگی یك 2016
رود، از این رو در این تحقیق متغیر در کل یك منطقه به کار می

به منظور بررسی چگونگی توزیع مکانی خدمات اکوسیستمی از 
گردد. آماره موران محلی با توجه آماره موران محلی استفاده می

 شود. به رابطه زیر برآورده می

 
 که در آن:

iX ویژگی پدیده :i  
X میانگین ویژگی مورد نظر : 

ijWهای : وزن مکانی بین پدیدهi  وj  

 نتایج -3

 کاربری اراضی مربوط به زمان فعلی 
 13قشالق دهد در محدوده تاالب قرهنشان می 1بررسی جدول 

هزار  22نوع کاربری وجود دارد که در محدوده به اندازه حدود 
از تنوع کاربری و در واقع حضور فعال عوامل هکتار نشان 

درصد از محدوده دارای کاربری  46باشد که حدود میانسانی 
درصد اراضی شوره زار است و بعبارتی  28زراعی بوده و حدود 

در صورتیکه این محدوده شوره نبود، می توانست به محدوده 
رصد د 7درصد باقیمانده حدود  24اراضی زراعی اضافه شود. از 

درصد جزو اراضی  7دارای کاربری مزرعه پرورش ماهی بوده و 
درصد از اراضی این محدوده جزو  35مرتعی است. بعبارتی 

درصد از  10باشد. تنها میاراضی ملی )مرتعی و شوره زار( 
قشالق، محدوده بعنوان زیستگاه آبی تحت عنوان تاالب قره

تعلق دارد که تاالب رودخانه، محدوده سیالبی و کانال آبرسانی 
هکتار بوده و  140قشالق در وضعیت فعلی با مساحت  حدود قره

 (. 2دهد )شکل کمتر از یك درصد از محدوده را پوشش می

 قشالقکاربری اراضی فعلی محدوده تاالب قره -1جدول 

 درصد مساحت هکتار محیط متر کاربری ردیف

 45,99 10266,2 345107,8 کشاورزی 1

 0,01 1,9 651,3979 وششفاقد پ 2

 7,56 1686,6 86179,53 پرورش ماهی 3

 5,97 1332,7 54790,92 سیالبی 4

 0,11 24,6 8582,868 باغ 5

 7,29 1627,0 76140,77 مرتع 6

 0,11 24,0 10939,88 رودخانه 7

 0,08 17,1 6701,526 2جاده  8

 0,93 208,2 109248,6 3جاده  9

 27,54 6147,5 162480,5 نمکزار 10

 0,49 109,5 26176,44 شهری 11

 3,30 737,6 292039,9 کانال آب 12

 0,63 139,6 9585,452 تاالب 13
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 قشالقکاربری اراضی فعلی محدوده تاالب قره -2شکل 

 تاالب اکوسیستم زیستگاهی خدمات مدلسازی نتایج 

 قشالققره
تری یعدر ارزشیابی خدمات اکوسیستمی در نظر گرفتن دامنه وس

از اهداف شامل پایداری اکولوژیکی و رفاه اجتماعی، به همراه 
در واقع با تعیین  وجود دارد.یی ایعنی کار ،هدف اقتصاد سنتی

اجتماعی و -ارزش خدمات اکوسیستمی در ابعاد اقتصادی
توان به سهم هر یك از این خدمات در دستیابی اکولوژیکی می

توجه به عدم تجانس  با بنابراینبه اهداف فوق پی برد. 
واحدهای سنجش در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی، 

ده و در شالزم است تا معیارهایی برای سنجش هر یك تدوین 
دهی کیفی درجه اهمیت این معیارها در برخی از موارد با وزن

از سوی دیگر اجرای  .خدمت خاص اکوسیستمی تعیین شود
ار متفاوت اقتصادی اجتماعی و تواند دارای آثطرح توسعه می
توانند منجر به تغییر در ارزش که می اثرهایی ؛اکولوژیکی باشد

کاهش و در برخی موارد  باعثو  شدهخدمات اکوسیستمی 
ند. با انتخاب معیارهای مناسب شوافزایش ارزش این خدمات 

توان میزان این تغییرات ارزش را در سنجش و ارزشیابی می
عنوان عامل مهمی در انتخاب هو بنموده وارد فرایند ارزیابی 

ثر از أهای توسعه متانتخاب اولیه پروژه. دکرگزینه برتر منظور 
های ملی خواهد بود. در مرحله ریزی و سیاستهای برنامهالویت

اول آثار هر پروژه در سه بخش اقتصادی اجتماعی و 

به  نیاز اثرهازیستی بررسی خواهد شد. برای ارزشیابی این محیط
های باشد که با توجه به بررسیمی انتخاب معیارهای مناسب

های زیستگاه فوق الذکر معیارهای منتخب برای تهیه نقشه
های فعلی کیفیت زیستگاه فعلی و آینده، نهائی شامل نقشه

 2نقشه زیستگاه حساس فعلی و آینده بوده که بررسی جدول 
درصد از سطح  45/9دهد زیستگاه خیلی ضعیف با نشان می

های دسترسی و محدوده که شامل مزرعه پرورش ماهی، جاده
درصد شامل اراضی  94/31مراکز سکونتی، زیستگاه ضعیف با 

درصد  84/35زراعی و محل فعالیت انسانی، زیستگاه متوسط با 
شامل قسمتی از اراضی زراعی و اطراف مزرعه پرورش ماهی و 

بوده و زیستگاه حساس با همچنین اراضی مرتعی و شوره زار 
های تامین و درصد در اطراف تاالب و مسیر رودخانه 57/14

تغذیه منابع آب تاالب و تا حدودی زیستگاه میش مرغ بوده و 
درصد شامل تاالب و محدوده  2/8زیستگاه خیلی حساس با 

دهد در ضلع شرقی و نشان می 3سیالبی بوده که بررسی نقشه 
قشالق شامل اراضی زراعی و مزرعه هجنوبی محدوده تاالب قر

پرورش ماهی، زیستگاه ضعیف بوده و در ضلع غربی تاالب و 
اراضی شوره زار و مراتع زیستگاه مناسب در محدوده مطالعاتی 

باشند. همچنین در ضلع شمال شرقی مزرعه پرورش ماهی می
  زیستگاه جزو زیستگاه میش مرغ بوده است.

 قشالقمحدوده تاالب قره زیستگاه نهائی در -2جدول 

 درصد مساحت هکتار محیط متر زیستگاه ردیف

 9,45 2107,64 249970,35 خیلی ضعیف 1

 31,94 7124,6357 253129,41 ضعیف 2

 35,84 7993,1867 305734,43 متوسط 3

 14,57 3250,5485 68544,425 حساس 4

 8,20 1829,0855 77427,199 خیلی حساس 5
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 قشالقه نهائی در محدوده تاالب قرهزیستگا -3شکل 

خدمات  ییساختار فضا یرو به منظور بررس شیدر پژوهش پ
 ییفضا های، آمارهقشالقاکوسیستمی محدوده تاالب قره

گرفته است.  قراری ابیمورد ارزکاربری اراضی(  value2)ستون 
شاخص بر اساس مفهوم سازی  کهاستفاده شده  هایآماره

بر پایه فاصله خدمات  را نیانگیبه م انسیرنسبت وا ی،پراکندگ
ردیف استاندارد  دهدها نشان میکه بررسی کندمی یبررس

 10813163سازی صحیح انجام گرفته است که آستانه فاصله 
با توجه به شاخص موران مورد مطالعه  هایدادهباشد و میمتر 

-p ولیکند، نمی یرویپ یتصادف عیاز توز 0.62به میزان 

value ای که نشان از همبستگی باال و خوشه دباشمی صفر
آزمون  كی دنبال آماره به نی. اباشدمیبودن توزیع و معنی دار 

2x 1یآزاد ی با درجه-n شاخص . دهدی داده را برازش م

مورد  هایدادهکه  است یاز شاخص پراکندگ میتابع مستقتجمع 
صفر  بیشتر از ICS و؛ کندنمی یرویپ یتصادف عیمطالعه از توز

، احتمال کمتر z-score 150.586901454 است و با توجه به
تواند نتیجه شانس ای میوجود دارد که این الگوی خوشه %1از 

از  یآماره، حاک نیمثبت در ا یارزش ریمقادتصادفی باشد که 
ناخوشه بودن  انگریب ،یمنف یارزش ریو مقاد هاخوشه بودن داده

همان شاخص اصالح  قتیدر حق GI ی رهآما. باشدیم هاداده
آماره، ارزش  نیاست. در ا Nکه مستقل از  باشد یم ICSشده 
که  است ایخوشه هایعیتوزی صفر برابیشتر از  یعدد

 مشخصات آن در زیر ارائه شده است.

 GIمشخصات آماره  -3جدول 

Input Feature Class: Landuse Qarageshlagh 
Input Field: VALUE2 

Conceptualization: INVERSE_DISTANCE 
Distance Method: EUCLIDEAN 

Row Standardization: True 
Distance Threshold: 1081.3163 Meters 
Weights Matrix File: None 

Selection Set: False 

 

 
 Iخالصه گلوبال موران  -4شکل 
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مورد  و شاخص 0.62شاخص موران به میزان  4نظر به جدول 
 1505869با  z-score و 0.000017انتظار به میزان منفی 

ای احتمال تصادفی بودن توزیع کم بوده و بصورت خوشه
 باشد.می

 
 قشالقشاخص موران خدمات اکوسیستمی محدوده تاالب قره -4جدول 

Moran's Index: 0.621149 

Expected Index: -0.000078 

Variance: 0.000017 

z-score: 150.5869 

p-value: 0 

 

قشالق نشان آنالیز نقاط داغ در محدوده قره 5بررسی نقشه 
دهد ضلع جنوب غربی محدوده که شامل تاالب، محل می

پرورش ماهی، رودخانه زرینه رود و محل پخش سیالب در این 
محدوده دارای بیشترین ارزش و در ضلع شرقی محدوده که 

ارزش یا نقاط داغ و یا  باشد، کمترینمیکاربری زراعی 
ها و باشد و در مرکز محدوده و مسیرهای رودخانهمیهمبستگی 

کانالهای آبرسانی با رنگ صورتی کم رنگ همبستگی وجود 
 ندارد.

 
 قشالقنقشه آنالیز نقاط داغ در محدوده قره -5شکل 

 

آنالیز بهینه شده نقاط حساس در محدوده تاالب  6بررسی نقشه 
دهد در ضلع غربی محدوده که فاقد فعالیت ان میقشالق نشقره

و حضور عوامل انسانی بوده، بیشترین همبستگی وجود دارد و در 

ضلع شرقی که بیشترین فعالیت انسانی وجود دارد، کمترین 
ها، همبستگی وجود دارد و محل پرورش ماهی و اطراف رودخانه

 اراضی بایر و مرتعی کمترین همبستگی وجود دارد.
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 قشالقنقشه آنالیز نقاط داغ در محدوده قره -6شکل 

 نتیجه گیری -4
 رودهای قشالق درحاشیه دریاچه ارومیه و در مصبتاالب قره

مانند زرینه رود و سیمنه رود و همچنین مردق چای،  بزرگ
دارند و بعنوان یك پشتوانه  لیالن چای و صوفی چای قرار

 فراهم هاتاالب این ت.زیستگاهی و منابع آب در منطقه بوده اس

 برای نقل و حمل هایراه و چراگاه آشامیدنی، غذا، آب کننده

 هاآن از فرهنگ بخشی عنوان به و بوده است بومی جوامع

این  از بیشتر علمی درك موازات به .است کردهیم خودنمایی
گردید. به  آشکار هاآن از تریافزون خدمات و کاالها ،تاالب

تنوع از قبیل زراعت، پرورش ماهی، دامداری، طوریکه خدمات م
باغداری، زندگی روستایی و گلیم بافی وفرش بافی، تفریحی و 
گردشگری طبیعت تنوع معیشت را در منطقه افزایش داده است 

قشالق همانند بسیاری از تاالب های مهم کشور تاالب قره که
 و "انداز چشم انواع"یکی  هستند: عملکرد نوع دو بیانگر

باشد. با می "های بیولوژیکیقابلیت از ایمجموعه" دیگری
قشالق جزو تاالب ها، تاالب قرهبندی تاالبتوجه به تقسیم

ای ماندگار با دلتای داخلی بوده ولی به دلیل نزدیکی و رودخانه
رود و تحت تأثیر بودن از طغیان موسمی و منظم رودخانه زرینه

، به عنوان تاالب های اقمارینئور و همچنین تاالب
هکتار( در  8دائمی با آب شیرین دائمی )بیش از  1الکوستراین

باشد. شناسایی الگوهای معرض طغیان موسمی یا نامنظم می
مکانی خدمات اکوسیستمی گامی موثر در بهبود مدیریت 
سودمندی های حاصل از طبیعت است. در این مطالعه الگوی 

                                                           
1 - Lacustrine 

ی زیستگاهی مورد همبستگی مکانی برای خدمت اکوسیستم
 در شدن واقع دلیل به قشالققره بررسی قرار گرفت. تاالب

 ساکن پرندگان به ویژه پرندگان جنوب به شمال مهاجرت مسیر
 از و بوده کشور در آبزى پرندگان براى ایستگاه نخستین سیبرى،

 عنوان به و هستند جانورى تنوع از غنى منبع حامل رو، این
 از نادرى انواع زیستگاه جنوب، و مالش بین زیستى رابط حلقه

دهد در محدوده تاالب ها نشان میاست. بررسی جهانى پرندگان
خدمات اکوسیستمی تحت تاثیر یکدیگر بوده و  14قشالق قره

باشد بطوری که بدون میها وابسته به یکدیگر این کاربری
ن رودخانه و کانال نه تاالب اهمیت دارد و نه فعالیت زراعی در آ

 دهدها نشان میباشد. بطوریکه بررسیمیمحدوده امکان پذیر 
ردیف استاندارد سازی صحیح انجام گرفته است که استانه 

با توجه مورد مطالعه  هایدادهباشد و میمتر  10813163فاصله 
نمی یرویپ یتصادف عیاز توز 0.62به شاخص موران به میزان 

ان از همبستگی باال و که نش دباشمی صفر p-value وکند، 
-z باشد و با توجه بهمیدار ای بودن توزیع و معنیخوشه

score 150.586901454 وجود دارد که  %1، احتمال کمتر از
تواند نتیجه شانس تصادفی باشد که ای میاین الگوی خوشه

و  هااز خوشه بودن داده یآماره، حاک نیمثبت در ا یارزش ریمقاد
. با باشدیم هاناخوشه بودن داده انگریب ،یمنف یارزش ریمقاد

های خدمات اکوسیستمی وجود آن هر کدام از مزارع و کانون
 یمناسب برای بوده و ریپذ اسیمقتاالب مذکور دارای شرایط 

باشند و از طرفی سطح و میخدمات اکوسیستمی  انواع صفات
های پرت در هر کاربری به آسانی ظرفیت خدمات دهی و داده

باشد و از طرفی حساسیت به الویت بندی از میابل شناسائی ق
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نظر خدمات اکوسیستمی ندارند و هر کدام دارای کاربرد و نقش 
با توجه به محدوده زیستگاه حساس  .ویژه در اکوسیستم هستند

قشالق و اراضی اطراف آن که تحت تاثیر از جمله تاالب قره
اچه جهت احداث پل دریاچه ارومیه در زمان خاکریزی به دری

های شهید کالنتری قرار گرفته و به شوره زار تبدیل شده، محل
فعالیت انسانی از جمله مراکر سکونتی و اراضی زراعی، پرورش 

قشالق ماهی و سایر کاربری ها، مهمترین تهدید تاالب قره
درصد از محدوده را  63باشد که محل فعالیت انسانی با می

درصد از سطح محدوده  27شور با  دهد و اراضیپوشش می
مورد بهره برداری محدود عوامل انسانی قرار دارد که در ضلع 
شرقی بعنوان محدوده آبی با کمترین حضور عوامل انسانی و 
محدوده شوره زار در مرکز و غرب محدوده با حضور متوسط به 

های دسترسی و باال و محدوده اراضی زراعی، باغی و جاده
ز سکونتی در ضلع شرقی و جنوبی محدوده با همچنین مراک

باشد. در محدوده میبیشترین حضور عوامل انسانی روبرو 
کاربری جزو زیستگاه  8کاربری تعداد  14مطالعاتی در بین 

محسوب می گردد که کاربری اراضی زراعی بعنوان زیستگاه 
میش مرغ، اراضی بایر، مرتعی، شوره زار و سیالبی بعنوان 

پرندگان کنار آبزی، رودخانه، کانال آبرسانی و تاالب زیستگاه 
قشالق بعنوان زیستگاه آبزیان در محدوده مطالعاتی بوده که قره

قشالق بعنوان زیستگاه حساس در این محدوده تاالب قره
های کاربری جاده 5باشد. کاربری مراکز سکونتی تعداد می

کاربری جاده  کاربری را متاثر ساخته و 3اصلی و فرعی تعداد 
کاربری از جمله زراعت، بایر،  4خاکی بین مزارع نیز تعداد 

دهد. قشالق را تحت تاثیر قرار میاراضی مرتعی و تاالب قره
مزرعه پروزش ماهی باغات، جاده و مراکز سکونتی نه تنها 
زیستگاه محسوب نمی گردد بلکه بعنوان عوامل تهدید نقش 

درصد از  42ارند. حدود زیادی در تخزیب زیستگاه حساس د
قشالق با کمترین تحریب محدوده به ویژه در حاشیه تاالب قره

درصد تحت عنوان کاربری اراضی زراعی و باغات با  30بوده و 
درصد از محدوده  13باشد. حدود میتخریب خیلی بیشتر مواجه 

باشد و میدرصد در حد متوسط  7با تخریب بیشتر بوده و حدود 
د با تخریب کم قرار دارد و به عبارتی نیمی از درص 8حدود 

درصد با تخریب بیشتر مواجه بوده  43منطقه با تخریب کم و 
 14 قشالققره تاالب محدوده در دهدمی نشان هااست. بررسی

 هاکاربری این و بوده یکدیگر تاثیر تحت اکوسیستمی خدمات
 نه کانال و رودخانه بدون که بطوری باشدمی یکدیگر به وابسته
 امکان محدوده آن در زراعی فعالیت نه و دارد اهمیت تاالب
 توزیع بودن ایخوشه و باال همبستگی از نشان که .باشدمی پذیر
 باشد.می
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Abstract 

Valuing ecosystem services requires consideration of spatial patterns. Therefore, we used 

new spatial statistics methods, such as Moran's spatial correlation and GIS capability, to 

identify and determine spatial patterns of ecosystem services after quantifying habitat 

ecosystem services in the Qarah Qeshlaq wetland, a 22,000 ha wetland between the eastern 

and western Azerbaijan provinces. Studies show that there are 13 types of land uses in the 

area of Qarah Gheshlagh wetland, which in the area of about 22,000 hectares shows the 

diversity of land use and in fact the active presence of human factors, about 46% of the area 

has agricultural land and about 28% of saline land. In this regard, residential centers as a 

threat center and access road as a threat development have been the largest share in land use 

change. According to the Moran index of 0.62 and the expected index of -0.000017 and the z-

score of 1505869, the probability of random distribution is low and the distribution is 

clustered. The optimized analysis of the sensitive points in the area of Qarah Qeshlaq wetland 

reveals that the correlation is highest on the western side of the wetland where there is no 

human activity, while it is lowest on the eastern side where there is a great deal of human 

activity. 
 

Introduction 

In general, any type of wetland is composed of a large number of physical, biological or 

chemical factors, and water, soil and nutrients represent these components that, in 

conjunction with each other in an integrated system, form the wetland and the processes 

between the components, the functions of the components. Creates. Wetlands are defined 

based on their biological, chemical, and physical properties, regardless of their specific 

function, production, or process (Ganagey, 2018). In order to identify wetlands, first the type 

of wetlands must be determined from a hydrological point of view, and each of the different 

classes of wetlands provides different ecosystem services. In other words, many benefits that 

ecosystems provide to individuals are called ecosystem services. 
 

Methodology  

Introduction of the study area 

The study area of Qaraghshlagh wetland with an area of 22,000 hectares is located between 

East Azerbaijan and West Azerbaijan provinces and on the outskirts of Bonab and Miandoab 

cities in a geographical position of 37 degrees 13 minutes and 25 seconds north latitude and 

45 degrees and 51 minutes and 38 seconds east longitude. It is located on the south shore of 

Lake Urmia at an altitude of 1270 meters above sea level.InVEST habitat quality model, by 

combining land use / vegetation patterns and biodiversity threats, leads to the production of 

habitat quality maps. This model is implemented using raster data or maps divided into 

square cells (pixels). Each pixel in the image is assigned to a type of land use / vegetation, 

which can be a natural cover or a man-made cover. This approach provides two basic types of 

information necessary for the initial assessment of conservation needs: which includes the 

relative extent and extent of degradation of different types of habitats in an area and its 

mailto:hrezapoor76@gmail.com
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various changes over time.Understanding patterns and discovering trends in spatial data is 

important. Because before any analysis, it must be determined how the data are distributed in 

space and their spatial patterns. In this study, Moran correlation statistic was used to analyze 

the spatial correlation of ecosystem services. There are two types of Moran indices to 

determine the spatial correlation between variables whose efficiency is different from each 

other. Global Moran Index and Local Moran Index. One of the most basic global indicators 

of solidarity is the Moran index. This index gives a number (as a standard score) that can be 

used to measure the dispersion or concentration of phenomena or spatial data. 

 

Results 

Land use related to the current time 

 There are 13 types of land uses in the area of Ghareh Gheshlagh wetland, which in the area 

of about 22,000 hectares shows the diversity of land use and in fact the active presence of 

human factors, about 46% of the area has agricultural land and about 28% is saline land. If 

this area was not saline, it could be added to the area of agricultural land. Of the remaining 

24%, about 7% is used as a fish farm and 7% is a rangeland. In other words, 35% of the lands 

in this area are national lands (rangeland and saline). Only 10% of the area as an aquatic 

habitat belongs to Qarah Gheshlagh wetland, river, flood area and water supply canal. Qarah 

Gheshlagh wetland in the current situation with an area of about 140 hectares and covers less 

than one percent of the area (Figure 2). In evaluating ecosystem services, there is a wider 

range of goals, including ecological sustainability and social welfare, along with the 

traditional economic goal of efficiency. In fact, by determining the value of ecosystem 

services in socio-economic and ecological dimensions, we can understand the contribution of 

each of these services in achieving the above goals. Therefore, due to the heterogeneity of 

units of measurement in three dimensions of economic, social and ecological, it is necessary 

to develop criteria for measuring each and in some cases to determine the degree of 

importance of these criteria in the specific service of the ecosystem by qualitative weighting. 

On the other hand, the implementation of the development plan can have different socio-

economic and ecological effects; Effects that can change the value of ecosystem services and 

reduce and in some cases increase the value of these services.In the present study, in order to 

investigate the spatial structure of ecosystem services in the area of Gharaghshlagh wetland, 

spatial statistics (value2 column of land use) have been evaluated. The statistics used, based 

on the conceptualization of the dispersion index, examine the ratio of variance to the average 

based on the distance of services. 0.62 does not follow a random distribution, but the p-value 

is zero, which indicates a high correlation and cluster distribution and is 

significant.According to Table 4, the Moran index is 0.62 and the expected index is negative 

0.000017 and the z-score is 1505869. The probability of random distribution is low and is in 

the form of clusters. Examination of Map 5 Analysis of hotspots in Qarah Gheshlagh area 

shows the southwest side of the area which includes wetland, fish breeding place, Zarrineh 

river and flood spreading place in this area has the highest value and in the eastern side of the 

area which is agricultural use has the lowest value or points. It is hot or correlated, and there 

is no correlation with pale pink in the center of the range and paths of rivers and water supply 

canals. 

 

Conclusion 

Qarah Gheshlagh wetland is located on the shores of Lake Urmia and at the mouth of large 

rivers such as Zarrineh and Simaneh rivers, as well as Mordagh Chai, Leylan Chai and Sufi 

Chai, and has been a habitat and water source in the region. These wetlands have provided 

food, drinking water, pastures and transportation routes for indigenous communities and have 

emerged as part of their culture. In this study, the spatial correlation pattern for habitat 

ecosystem service was investigated. Gharaghshlagh wetland is the first station for waterfowl 

in the country due to its migration route from north to south, especially birds living in Siberia, 
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and therefore, it carries a rich source of animal diversity and serves as a link between the 

north and The south is home to rare species of birds. Studies show that 14 ecosystem services 

are affected by each other in the area of Ghareh Gheshlagh wetland and these uses are 

interdependent, so that without the river and canal, neither the wetland is important nor 

agricultural activity is possible in that area. As the studies show that the standard 

standardization row has been done, the distance threshold is 10813163 m and the studied data 

do not follow the random distribution according to Moran index of 0.62, and the p-value is 

zero, which indicates high correlation and clustering of the distribution. And is significant 

and according to z-score 150.586901454, there is less than 1% probability that this clustering 

pattern can be the result of a random chance that positive value values in this statistic indicate 

cluster data and negative value values indicate unsatisfactory data. is. However, each of the 

farms and ecosystem service centers of the wetland have scalable conditions and are suitable 

for a variety of ecosystem service traits, and on the other hand, the level and capacity of 

services and outgoing data in each user is easily identifiable and on the other hand sensitive 

to they do not prioritize ecosystem services and each has a specific application and role in the 

ecosystem. 
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