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لعبت تقَی
تاريخ دريافت92/10/30:

تاريخ پذيزش93/1/19:

چكيدٌ
سميىٍ ي َدف:
تبالة ثیي الوللی هیبًکبلِ ٍاقغ در اعتبى هبسًذراى ،اس ًظز هذیزیت هٌبثغ آة ٍ ًیش حفظ اکَعیغتن ّبی هٌحقزثفزد ٍ تٌَع سیغتی دارای
اّویت ثبالیی اعت .در ایي هغبلؼِ ثِ تؼییي ًیبسآة سیغت هحیغی آى پزداختِ ؽذُ اعت.
ريش تزرسی:
دٍ هٌجغ هْن تغذیِ تبالة هیبًکبلِ در حَضِ ثبالدعت آى ؽبهل رٍدخبًِ ّبی عیبُ آة ٍ غبس هحلِ جْت تؼییي ًیبس آة سیغت هحیغی
اًتخبة ؽذًذ .در اثتذا ثب اعتفبدُ اس رٍػ هٌحٌی تذاٍم جزیبى (رٍػ ّیذرٍلَصیکی) ،جزیبى سیغت هحیغی رٍدخبًِ ّبی هذکَر تؼییي
گزدیذ .عپظ ثب اعتفبدُ اس رٍػ جبهغ ثِ ثزرعی فزاٍاًی جوؼیت گًَِ ّبی پزًذگبى آثشی ٍ کٌبرآثشی ٍ هیشاى ٍاثغتگی آًْب ثِ آة
پزداختِ ؽذ .اس تلفیق ایي دٍ رٍػ ًیبس آة سیغت هحیغی تبالة در هحل ٍرٍدی رٍدخبًِ ّبی تغذیِ کٌٌذُ آى ثزآٍرد ؽذ.
يافتٍ َا:
ًتبیج ثِ دعت آهذُ ًؾبى هی دّذ حذاقل دثی ٍرٍدی اس رٍدخبًِ ّبی عیبُ آة ٍ غبس هحلِ ثِ تبالة هیبًکبلِ ثب اعتفبدُ اس رٍػ هٌحٌی
تذاٍم جزیبى ،ثِ تزتیت  0.054 ٍ 0.578هتزهکؼت ثز ثبًیِ ثبیذ ثبؽذّ .وچٌیي ثب در ًظز گزفتي پزًذگبى آثشی ٍ کٌبرآثشی در رٍػ جبهغ،
حذاقل دثی جزیبى ٍرٍدی ثِ تبالة ،اس رٍدخبًِ عیبُ آة  2.163هتزهکؼت ثز ثبًیِ ٍ اس رٍدخبًِ غبس هحلِ  0.099هتزهکؼت ثز ثبًیِ هی
ثبؽذ.
وتيجٍ گيزی:

 -1داًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽذ هحیظ سیغت -گزایؼ سیغتگبُ ّب ٍ تٌَع سیغتی ،داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ػلَم ٍ تحقیقبت تْزاى *(هغئَل هکبتجبت)
 -2اعتبدیبر گزٍُ ػلَم هحیظ سیغت ،داًؾکذُ هحیظ سیغت ،داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ػلَم ٍ تحقیقبت تْزاى

ثب تبهیي حذاقل دثی ٍرٍدی رٍدخبًِ ّبی عیبُ آة ٍ غبس هحلِ ثِ تبالة هیبًکبلِ ،هی تَاى تبالة را در ؽزایظ هٌبعت (ً )Q75گِ داؽت.
ّوچٌیي درهٌبعق هذکَر ثب تبهیي حذاقل دثی ٍرٍدی ثِ تزتیت ثِ هیشاى  0.015 ٍ 0.325هتزهکؼت ثز ثبًیِ تبالة در ؽزایظ ًغجتبً
هٌبعت ( )Q90حفظ هی ؽَد.

ياصٌ َای کليدیً :یبس آة سیغت هحیغی ،رٍػ تزکیجی ،هٌحٌی تذاٍم جزیبى ،فزاٍاًی پزًذگبى آثشی ٍ کٌبرآثشی.

مقدمٍ
تبالة ّب اس هْن تزیي اکَعیغتن ّبی آثی ثِ ؽوبر هی رًٍذ

ثب تَجِ ثِ ػذم هغبلؼبت کبفی در سهیٌِ ًیبس آة سیغت

کِ ًقؼ ثغشایی در تؼذیل کویت ٍ کیفیت آة ،فزاّن کزدى

هحیغی تبالة ّب ،ضزٍرت هذیزیت هٌبثغ آة در ایزاى ٍ

هَقؼیت ّبی اقتقبدی ٍ تَریغتی ،تبهیي آة ؽزة ٍ هؼبػ

ّوچٌیي حفظ ٍ افالح سیغتگبُ ّبی تبالثی ٍ تٌَع سیغتی آى

هزدم ثَهی ٍ ....دارًذ ( .)1تقبضبی رٍسافشٍى ثزای هقزف آة در

ّب ،هغبلؼِ هذکَر گبهی در جْت ایي گًَِ هغبلؼبت کبرثزدی

ثخؼ ّبی هختلف ،اّویت ٍ حغبعیت هذیزیت هٌبثغ آة را

اعتّ .ذف افلی ایي تحقیق ،جوغ آٍری ٍ تحلیل اعالػبت

افشایؼ دادُ اعت .در ایي ثیي ایجبد ٍ ًگِ داری رصین هٌبعت

اقلیوی ٍ ّیذرٍلَصی ثخؾی اس تبالة هیبًکبلِ ٍ ًیش تحلیل

آة ٍ ًیش ثْزُ ثزداری خزدهٌذاًِ اس اکَعیغتن ّبی تبالثی ثِ

اعالػبت گًَِ ّبی پزًذگبى آثشی ٍ کٌبرآثشی در ایي هحذٍدُ

گًَِ ای کِ کبرکزدّب ٍ ارسػ ّبی آى ّب حفظ ؽَد ،ثِ ػٌَاى

اعت .در ایي هغبلؼِ ثب اعتفبدُ اس رٍػ ّبی ّیذرٍلَصیکی ٍ

هْن تزیي هَضَع هذیزیتی تبالة ّب هغزح اعت ( .)2ثزای

جبهغ ثِ تؼییي آة هَرد ًیبس (حقبثِ سیغت هحیغی) ثزای

حفظ کبرکزد عجیؼی تبالة ٍ تضویي عالهت ثلٌذهذت آى السم

حفظ حیبت ثخؾی اس ایي تبالة پزداختِ ؽذُ اعت.

اعت هقذار آثی را کِ ًشدیک ثِ رصین عجیؼی آى اعت ،تؼییي
ًوَدُ ٍ ثِ آى اختقبؿ دّین ،کِ ًیبس آة سیغت هحیغی

ريش تزرسی

(حقبثِ) ًبهیذُ هی ؽَد (.)4 ،3

معزفی مىطقٍ مًرد مطالعٍ

هغبلؼبت ًیبس آة سیغت هحیغی در ایبالت هتحذُ ٍ ّوشهبى ثب

پٌبّگبُ حیبت ٍحؼ هیبًکبلِ ؽبهل ثخؼ آثی ثِ ًبم تبالة

رٍؽي ؽذى اثزات هٌفی عذعبسی ثز اکَعیغتن ّبی آثی،

هیبًکبلِ ٍ هحیظ خؾکی ثِ ًبم ؽجِ جشیزُ هیبًکبلِ ثب ٍعؼت

تَعظ عزٍیظ حیبت ٍحؼ آهزیکب اس  1940تب  1970در ایي

ّ 68880کتبر اعت .ایي پٌبّگبُ حیبت ٍحؼ در هٌتْی الیِ

کؾَر اًجبم گزدیذ ( .)6 ، 5در عبل ّبی اخیز ثحث اًجبم

جٌَة ؽزقی کزاًِ دریبی خشر ٍ درهختقبت جغزافیبیی ◦،53

هغبلؼبت تؼییي ًیبس آة سیغت هحیغی در کؾَر ایزاى ًیش ثِ

 ،‛24تب ◦ ،‛2 ،54عَل ؽزقی ٍ ◦ ،46‛ ،36تب  ،57‛ ،◦36ػزك

ػٌَاى یک ضزٍرت هَرد تَجِ قزار گزفتِ اعت .ثِ ػٌَاى ًوًَِ

ؽوبلی ٍاقغ ؽذُ اعت ( .)13ؽکل  1هَقؼیت آى را در کؾَر

در راّجزدّبی تَعؼِ ثلٌذ هذت هٌبثغ آة کؾَر ،در کٌبر

ایزاى ًؾبى هی دّذ.

افشایؼ اعتحقبل اس هٌبثغ آة عغحی در  20عبل آیٌذُ ثِ
تبهیي حذاقل ًیبس هحیظ ّبی عجیؼی آثی ثِ فَرت پبیذار
اؽبرُ ؽذُ اعت (.)8 ،7
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شكل  -1مًقعيت تاالب مياوكالٍ

تبالة هیبًکبلِ اس ًظز ّیذرٍلَصیک تحت تبثیز دریبی خشر ٍ

هحذٍدیت ّبی دادُ ای ،سهبًی ٍ فٌی هیتَاى اس رٍػ ّبی

حَسُ ّبی آثخیش ثبالدعت ایي تبالة اعت .عیغتن رٍدخبًِ ای

تزکیجی اعتفبدُ کزد .در ایي دعتِ اس رٍػ ّب چٌذیي ٍیضگی اس

کِ تبالة هیبًکبلِ را تغذیِ هی کٌذ ؽبهل دٍ ثخؼ اعت .اٍل

چْبر رٍػ افلی تؼییي جزیبى سیغت هحیغی در قبلت یک

رٍدخبًِ ّبی کَچک عبحلی کِ در غزة کزدکَی قزار دارًذ.

رٍػ ثب ّن تزکیت هی ؽًَذ .هیشاى دادُ ّب ،جٌجِ ّبی

هْن تزیي آى ّب رٍدخبًِ غبس هحلِ هی ثبؽذ .دٍم رٍدخبًِ عیبُ

اکَلَصیکی ثِ کبر رفتِ ،اعتفبدُ اس ًظزات کبرؽٌبعی ٍ عبیز

آة( قزُ عَ) ،کِ اس ثخؼ ؽزقی تبالة ٍارد هی ؽَد (ؽکل.)1

هٌبثغ هَرد ًیش در هحذٍدُ ٍعیؼی تغییز هی کٌذ .در ایي

اس ًظز آة ٍ َّایی تبالة هیبًکبلِ ػوذتب تحت تبثیز دریبی خشر

تحقیق ثب تَجِ ثِ هحذٍدیت ّبیی کِ در ثبال اؽبرُ ؽذ اس یک

اعت .هیبًگیي ثبرًذگی عبالًِ آى حذٍد  560هیلی هتز هی

رٍػ تزکیجی اعتفبدُ ؽذُ اعت.

ثبؽذ .هیبًگیي دهبی عبالًِ آى حذٍد  17.2درجِ عبًتی گزاد

ثِ هٌظَر تؼییي حقبثِ سیغت هحیغی تبالة هیبًکبلِ ،اثتذا

اعت کِ دٍرُ یخجٌذاى یب خؾکغبلی در آى هؾَْد ًوی ثبؽذ

هٌبثغ آة عغحی هٌغقِ اس ًظز حجن آة ٍرٍدی ثِ تبالة هَرد

(.)14

ثزرعی قزار گزفت .رٍدخبًِ ّبیی کِ ثیؾتزیي حجن آة ٍرٍدی

ريش کار

ثِ تبالة را دارا ّغتٌذ ،ؽٌبعبیی ؽذًذ .اس ایي ثیي رٍدخبًِ

ثِ هٌظَر تؼییي ًیبسآة سیغت هحیغی اکَعیغتن ّبی آثی،

عیبُ آة حذٍد  %52آة ٍرٍدی ثِ تبالة را تبهیي هی کٌذ ٍ

چْبر رٍػ افلی (ّیذرٍلَصیکیّ ،یذرٍلیکی ،ؽجیِ عبسی

حذاکثز آثذّی آى  3.96هتزهکؼت ثز ثبًیِ اعت .اس هیبى عبیز

سیغتگبُ ،جبهغ) هَرد اعتفبدُ قزار هی گیزد .اهب ثب تَجِ ثِ

رٍدخبًِ ّب کِ حجن آة ٍرٍدی کوتزی ثِ ایي تبالة دارًذ،
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رٍدخبًِ غبس هحلِ ثب حذاکثز حجن آثذّی  0.32هتزهکؼت ثز

حبکن در ؽزایظ عجیؼی یب دعت ًخَردُ ،هٌبعت ٍ ًغجتبً

ثبًیِ ،ثزای ایي هغبلؼِ اًتخبة ؽذ .ایي دٍ رٍدخبًِ تبثیز ثِ

هٌبعت جزیبى هی ثبؽٌذ .در ایي هغبلؼِ فذک ّبی 90 ٍ 75

عشایی در کیفیت آة ٍ اکَلَصی گًَِ ّبی گیبّی ٍ جبًَری

ثِ دلیل دارا ثَدى ؽزایظ قبثل تَجیِ ،هَرد اعتفبدُ قزار گزفتِ

تبالة در ًبحیِ عبحلی ّن جَار ثب ایي رٍدخبًِ ّب دارًذ.

اعت .در اداهِ ،ثب هحبعجِ فذک ّبی  90 ٍ 75جزیبى ثزای

هٌحٌی ّبی تذاٍم جزیبى عبالًِ

کلیِ هٌحٌی ّبی تذاٍم جزیبى ٍ هحبعجِ هیبًگیي جزیبًبت

ثزای تؼییي هقبدیز جزیبى سیغت هحیغی در هحل ٍرٍدی دٍ

هحبعجِ ؽذُ در عبل ّبی آهبری هَجَد ثزای ّز رٍدخبًِ،

رٍدخبًِ افلی تغذیِ کٌٌذُ تبالة ،اس رعن هٌحٌی ّبی تذاٍم

هیشاى جزیبى سیغت هحیغی هَرد ًیبس در ّز رٍدخبًِ هحبعجِ

جزیبى عبلیبًِ ثز اعبط دثی هتَعظ هبّیبًِ آى ّب اعتفبدُ ؽذ.

گزدیذً .تبیج کغت ؽذُ در فذک  75ثزای حفظ تبالة در

اعالػبت هزتجظ ثب ایي دٍ رٍدخبًِ ؽبهل دثی هتَعظ هبّبًِ ٍ

ؽزایظ هٌبعت ٍ ًتبیج حبفل اس فذک 90ثزای ؽزایظ ًغجتبً

عبالًِ جزیبى در دٍرُ ّبی عَالًی هذت تبریخی اس دٍ ایغتگبُ

هٌبعت در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت.

ّیذرٍهتزی عیبُ آة ٍ پل غبس هحلِ ثِ دعت آهذ .اس دادُ ّبی

هٌحٌی ّبی فزاٍاًی پزًذگبى ٍ دثی هیبًگیي عبالًِ

کلیِ عبل ّبی ی کِ دارای آهبر کبهل هی ثبؽذ ثزای تؼییي

در رٍػ جبهغ ثزای تؼییي ًیبس آة سیغت هحیغی ًیبس ثِ

هٌحٌی تذاٍم جزیبى اعتفبدُ ؽذ .ثٌبثزایي  38عبل آهبری ثزای

ثزرعی اجشای سًذُ اکَعیغتن ًیش هی ثبؽذ ( .)11هٌغقِ هَرد

رٍدخبًِ عیبُ آة ٍ  32عبل آهبری ثزای رٍدخبًِ غبس هحلِ

هغبلؼِ اس ًظز تؼذاد ٍ تٌَع پزًذگبى دارای اّویت ثغیبری اعت

هَرد ثزرعی قزار گزفت .ثب اعتفبدُ اس دادُ ّبی جزیبى هبّبًِ،

ٍ سیغتگبُ هٌبعجی ثزای پزًذگبى ثَهی ٍ سهغتبى گذراى

هٌحٌی ّبی تذاٍم جزیبى ثزای ّز یک اس ایغتگبُ ّب ٍ در ّز

هحغَة هی ؽَد .در ضوي آهبر ٍ اعالػبت السم در هَرد

عبل آهبری تزعین ؽذ .ثزای ّز ایغتگبُ ٍ در ّز عبل آهبری،

جوؼیت گًَِ ّبی پزًذگبى در ایي تبالة ٍجَد دارد .ثٌبثزایي

هقبدیز دثی هبّبًِ جزیبى ،ثِ فَرت هتَالی ٍ اس کن ثِ سیبد

ثزای تؼییي ًیبس آة سیغت هحیغی در دّبًِ ٍرٍدی ایي دٍ

هزتت گزدیذ ٍ عپظ ثِ ّز دثی ،درجِ ای دادُ ؽذ .ثزای

رٍدخبًِ ثِ تبالة ،اس جوؼیت ّبی پزًذگبى آثشی ٍ کٌبس آثشی

کوتزیي دثی ،درجِ یک ٍ ثزای ثیؾتزیي دثی درجِ 12( 12

(اجشای سًذُ) ٍ ّوچٌیي دثی جزیبى ٍرٍدی (اجشای غیز سًذُ)

هبُ عبل) درًظز گزفتِ ؽذ .ثب اعتفبدُ اس فزهَل  ،1درفذ سهبًی

اعتفبدُ ؽذُ اعت .تؼذاد پزًذگبى تحت تبثیز هیشاى ثبرًذگی ٍ

(ًوبیٌذُ درفذ اٍقبتی کِ جزیبى هؾخقی ،ثِ اًذاسُ آى ٍ یب

دثی آة ٍرٍدی ثِ تبالة قزار دارد .الجتِ ػَاهل دیگزی ّوچَى

ثیؾتز در رٍدخبًِ تذاٍم داؽتِ اعت) هحبعجِ گزدیذ.

عزهب ،اهٌیت هٌغقِ ًٍ ...یش در فزاٍاًی پزًذگبى هَثز ّغتٌذ .اهب

درفذسهبًی= (ّ /12ز درجِ)* 100

()1

هٌبعت ثَدى ؽزایظ سیغتگبُ ثب اّویت تزیي فبکتَر ثزای گًَِ

ثب رعن عتَى هزثَط ثِ درفذ سهبًی در هقبثل عتَى دثی،

ّبعت .هیشاى دثی در فزاّن آٍردى هَادغذایی کِ اس ثبالدعت

هٌحٌی تذاٍم جزیبى حبفل گزدیذ .ثب اعتفبدُ اس ایي هٌحٌی

حول هیؾًَذ ،ایجبد فضبی هٌبعت ثزای رؽذ گیبّبى هَرد

اهکبى تخویي درفذ اٍقبتی کِ دثی هؾخقی در رٍدخبًِ

تغذیِ پزًذگبى ٍ ایجبد  pHهٌبعت ثزای سیغت آًْب هَثز اعت.

جزیبى داؽتِ اعت ،حبفل ؽذ .ثذیي تزتیت  38هٌحٌی ثزای

قبثل تَجِ اعت کِ در ایي ثیي پزًذگبى حوبیت ؽذُ ٍجَد

ایغتگبُ عیبُ آة ٍ  32هٌحٌی ثزای ایغتگبُ پل غبس هحلِ

دارًذ .ثٌبثزایي ثب تبهیي حذاقل جزیبى ثزای حفظ گًَِ ّبی

تزعین ؽذُ اعت .در ایزاى تَفیِ ای هجٌی ثز درفذ سهبًی

پزًذگبى هی تَاى حذاقل ًیبس آثی تبالة را فزاّن کزدُ ٍ آى را

هٌبعت ٍجَد ًذارد ٍ در ًقبط هختلف جْبى اس درفذ ّبی

در ؽزایظ هٌبعت حفظ کزد.

هختلفی ًظیز  90 ،75 ،50اعتفبدُ هی گـزدد .اعتفبدُ اس

آهبر عزؽوبری ّبی پزًذگبى آثشی ٍ کٌبرآثشی در ٍرٍدی دٍ

فذک ّبی  90 ٍ 75 ،50جزیبى ثِ تزتیت هتؼلق ثِ جزیبًبت

رٍدخبًِ هذکَر ثِ تبالة ،هَرد ثزرعی قزار گزفت .اعالػبت
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هزثَط ثِ جوؼیت گًَِ ّبی پزًذگبى آثشی ٍ کٌبرآثشی اس

تحليل مىحىی َای تدايم جزيان

گشارػ ّبی عزؽوبری عبسهبى حفبظت هحیظ سیغت ثِ دعت

ثزای تؼییي هقبدیز جزیبى سیغت هحیغی اس رعن هٌحٌی ّبی

آهذ .ارتجبط ثیي تغییزات جوؼیت پزًذگبى ٍ تغییزات دثی

تذاٍم جزیبى عبلیبًِ ثز اعبط دثی هتَعظ هبّیبًِ ( 38هٌحٌی

هیبًگیي تبالة هَرد ثزرعی قزار گزفت ٍ .هٌحٌی آى تزعین

ثزای ایغتگبُ قزُ عَ ٍ  32هٌحٌی ثزای ایغتگبُ غبس هحلِ)

گزدیذ .در ًْبیت ثز اعبط رصین تبریخی جزیبى کِ اس رٍی

اعتفبدُ گزدیذً .تبیج کغت ؽذُ در فذک  75ثزای حفظ

هٌحٌی تذاٍم جزیبى هحبعجِ ؽذً ،یبس آة سیغت هحیغی السم

تبالة در ؽزایظ هٌبعت ٍ ًتبیج حبفل اس فذک 90ثزای

ثزای حوبیت اس پزًذگبى آثشی ٍ کٌبرآثشی در ایي ثخؼ اس تبالة

ؽزایظ ًغجتبً هٌبعت اعتفبدُ هی ؽَد ،ثب تَجِ ثِ اّذاف

ثزآٍرد ؽذ.

هذیزیتی ٍ کبرثزی ّبی هَجَد در هٌغقِ هی تَاى اس ایي ًتبیج
اعتفبدُ کزدً .تبیج ثِ دعت آهذُ ثِ در جذٍل ،1ثیبى ؽذُ
اعت.

يافتٍ َا

جديل  -1دتی تًصيٍ شدٌ تزای ايستگاٌ َای سياٌ اب ي غاس محلٍ تًسط  FDCساالوٍ
رٍدخبًِ

ایغتگبُ

Q75

Q90

عیبُ آة

عیبُ آة

0/578

0/325

غبس هحلِ

پل غبس هحلِ

0/054

0/015

ًتبیج ثِ دعت آهذُ ثب آهبر دثی ٍرٍدی  5عبل اخیز هَرد
هقبیغِ قزار گزفت ،کِ ًتبیج آى در جذٍل  2ثیبى ؽذُ اعت.

جديل  -2مقايسٍ وتايج مىحىی َای تدايم جزيان تا آمار  5سال اخيز در دي ايستگاٌ سياٌ آب ي غاس محلٍ
(متزمكعة تز ثاويٍ)
ايستگاٌ

1389

1388

1387

1386

1385

عیبُ آة

0/39

0/216

0

0/892

0/518

0.578 = Q75

0

0

0

0/835

0/22

0.325 = Q90

0/195

0/074

0/048

0/055

0

0.054 = Q75

0/174

0/071

0/038

0/04

0

0.015 = Q90

غبس هحلِ

وتايج مىحىی َای تدايم جزيان

تحلیل هٌحٌــی تغییزات جوؼیت پزًذگبى آثشی ٍ کٌبرآثشی

ثیبى هی کٌذ کِ ثب کبّؼ دثی جزیبى ٍرٍدی ایي رٍدخبًِ ّب ثِ

ًوَدارّبی تغییزات جوؼیت پزًذگبى آثشی ٍ کٌبر آثشی ٍ

تبالة ،جوؼیت پزًذگبى ًیش کبّؼ هی یبثذ ٍ ثبلؼکظ.

ّوچٌیي ًوَدارّبی هیبًگیي دثی عبالًِ رعن ؽذ ،کِ در
ًوَدارّبی  1تب ً 4ؾبى دادُ ؽذُ اًذ .هقبیغِ ایي هٌحٌی ّب
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تقًی کلجاَی ي َمكاران

ومًدار - 1مىحىی تغييزات جمعيت پزودگان آتشی ي کىار آتشی در دَاوٍ ريدخاوٍ سياٌ آب (قطعٍ)

ومًدار - 2مىحىی تغييزات دتی مياوگيه ساالوٍ در دَاوٍ ريدخاوٍ سياٌ آب (متزمكعة تز ثاويٍ)
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ومًدار - 3مىحىی تغييزات جمعيت پزودگان آتشی ي کىارآتشی در دَاوٍ ريدخاوٍ غاس محلٍ (قطعٍ)

ومًدار - 4مىحىی تغييزات دتی مياوگيه ساالوٍ در دَاوٍ ريدخاوٍ غاس محلٍ (متزمكعة تز ثاويٍ)
ثب تَجِ ثِ دٍ ًوَدار ثبال ،ثزای حفبظت اس پزًذگبى آثشی ٍ

پزًذگبى آثشی ٍ کٌبرآثشی ،هی تَاى تبالة را در ؽزایظ هٌبعت

کٌبرآثشی ٍ فزاّن کزدى سیغتگبُ هٌبعت ثزای آًْب دثی جزیبى

حفظ کزد.

ٍرٍدی ثِ تبالة ،اس ایغتگبُ عیبُ آة در هحذٍدُ  4.773الی
 2.163هتزهکؼت ثز ثبًیِ ٍ اس ایغتگبُ غبس هحلِ در

تحث ي وتيجٍ گيزی

هحذٍدُ 0.111تب  0.099هتزهکؼت ثز ثبًیِ قزار دارد .ثِ ایي

ًتبیج ثِ دعت آهذُ ًؾبى هی دّذ کِ ثزای حفظ تبالة هیبًکبلِ

تزتیت ثب تبهیي حذاقل جزیبى ٍرٍدی ثب ّذف حفظ سیغتگبُ

در ؽزایظ هٌبعت ( فذک  75جزیبى کِ در  9هبُ اس  12هبُ
عبل جبری اعت) ،ثبیذ در ایغتگبُ ّبی عیبُ آة ٍ غبس هحلِ،
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هیشاى حذاقل دثی ثِ تزتیت  0.054 ٍ 0.578هتزهکؼت ثز ثبًیِ

کبّؼ ٍرٍد جزیبى اس هٌبثغ تغذیِ کٌٌذُ ایي تبالة ایجبد هی

ثبؽذّ .وچٌیي ثزای حفظ ؽزایظ ًغجتبً هٌبعت (فذک 90

ؽَد ،تبثیز ثِ عشایی در ثقبی اکَعیغتن ٍ گًَِ ّبی حغبط

جزیبى کِ تقزیجب  11هبُ اس  12هبُ عبل را جزیبى خَاّذ داؽت)

پزًذگبى آثشی ٍ کٌبرآثشی خَاّذ داؽت.

حذاقل دثی ٍرٍدی ثبیذ ثِ تزتیت  0.015 ٍ 0.325هتزهکؼت
ثز ثبًیِ ثبؽذ.

مىاتع

هقبیغِ ًتبیج ثِ دعت آهذُ ثب آهبر دثی ٍرٍدی در  5عبل اخیز
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 .3ثبقزسادُ کزیوی ،هغؼَد ،الشاهبت تؼییي ًیبس آة سیغت

ًؾبى هی دّذ کِ هیشاى دثی ایغتگبُ عیبُ آة کوتز اس هیشاًی
اعت کِ در  75درفذ اٍقبت عبل ّبی گذؽتِ در آى جزیبى
داؽتِ اعت .کبّؼ هیشاى آة ٍرٍدی ثِ حذی اعت کِ حتی
قبدر ثِ تبهیي دثی ً Q90یش ًوی ثبؽذ .هیشاى دثی رٍدخبًِ غبس
هحلِ ثزای ّز دٍ ؽزایظ هٌبعت ٍ ًغجتبً هٌبعت ًشدیک ثِ
فذک  90 ٍ 75ثِ دعت آهذُ هی ثبؽذ ٍ اس ًظز تبهیي آة

هحیغی تبالة ّب ،کویتِ سیغت هحیغی عذّبی ثشرگ

ٍرٍدی ثِ تبالة هؾکلی ٍجَد ًذارد.
ثب ایي فزك کِ گًَِ ّبی گیبّی ٍ جبًَری ثِ رصین قجلی جزیبى
ػبدت کزدُ ٍ اس ایي رٍ عالهتی هجذد اکَعیغتن در گزٍ احیبی
رصین تبریخی جزیبى اعت ٍ ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ دٍ ًوَدار ثبال،
ثزای حفبظت اس پزًذگبى آثشی ٍ کٌبرآثشی ٍ فزاّن کزدى
سیغتگبُ هٌبعت ثزای آى ّب دثی جزیبى ٍرٍدی ثِ تبالة ،اس
ایغتگبُ عیبُ آة  2/163هتزهکؼت ثز ثبًیِ ٍ اس ایغتگبُ غبس

ایزاى.1387 .
and

management. Ramsar handbooks for the
wise use of wetlands, 4 th edition, vol. 10.
Ramsar Convention Secretariat, Gland,
Switzerland. www.Ramsar.org
ً .5یبکبًیً ،غین .تؼییي ًیبسّبی سیغت هحیغی پبییي
دعت عذ ّب (هغبلؼِ هَردی عذ الجزس ٍ عذ ؽْیذ

هحلِ  0/099هتزهکؼت ثز ثبًیِ اعت .ثِ ایي تزتیت ثب حفظ

رجبیی) ،پبیبى ًبهِ کبرؽٌبعی ارؽذ هٌْذعی هٌبثغ آة،

حذاقل جزیبى ثزای حفظ سیغتگبُ پزًذگبى آثشی ٍ کٌبرآثشی در

داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ػلَم ٍ تحقیقبت تْزاى.

ؽزایظ هٌبعت ،فزك ثز حفظ ٍ حوبیت اس اکَعیغتن تبالة
اعت.

 .1389ففحبت .160-154 ٍ90-80
.6

عیبعتگذاری ٍ تخقیـ آة ٍ آثفب ٍسارت ًیزٍ.1389 .

ثزای حفظ تبالة هیبًکبلِ در ؽزایظ هٌبعت یب ًغجتبً هٌبعت

الگَی کبرثزی آة در ایي هٌغقِ ثبیذ تغییز کزدُ ٍ ؽزایظ
هٌبعجی ثزای سّکؾی آة آى ثِ درٍى تبالة ایجبد ؽَد.
ثِ دلیل ارتجبط تبالة هیبًکبلِ ثب دریبی خشر تغییزات کیفی آة،
ًغجت ثِ تغییزات کوی آى ثیؾتز ثبیذ هَرد تَجِ قزار گیزد.
احتوبل خؾک ؽذى ایي تبالة ثِ دلیل ارتجبط ثب دریبی خشر،
ثغیبر ًبچیش هی ثبؽذ اهب تغییزاتی کِ در کیفیت آة ثِ دلیل

تزاثی پلت کلِ ،فذیقِ ،چبلؼ ّبی پیؼ رٍی تخقیـ
آة ثِ پیکزُ ّبی آثی اس جولِ تبالة ّب ،گزٍُ
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ثجزاى ،فذیقِ .جبیگبُ قبًًَی حق آثِ ّبی سیغت
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