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چکیذٌ
اوٛؾیؿتٓ ٞبی آثی(تبالة ٞب) یىی اظ اضوبٖ ٔٔ ٟٓحیظ ظیؿت ثٛز ٜو ٝث ٝزِیُ زاضا ثٛزٖ پیچیسٌیٞبی ثؿیبض ،اغّت ٔطزْ اظ
آٌبٞیٞبی الظْ زض ٔٛضز إٞیت آٟ٘ب ثطذٛضزاض ٘یؿتٙس ٛٙٞ ٚظ زضن حمیمی اظ إٞیت  ٚحؿبؾیت ایٗ ظیؿتٍبٟٞبی حیبتی ٔ ٚتٛٙؿ
ثؿیبض پبییٗ اؾت .أطٚظ ٜحفبؽت اظ تبالثٟب إٞیت ٚیػ ٚ ٜحیبتی پیسا ٕ٘ٛز ٜاؾت ،ث ٝعٛضی و ٝؾبال٘ ٝتقسازی اظ آٟ٘ب تحت فٛٙاٖ
تبالثٟبی ثیٗ إِّّی حجت قسٔ ٚ ٜسیطیت ٔیق٘ٛس .زضیبچ ٝظضیجبض زض ز ٚویّٔٛتطی قٕبَ غطثی قٟطؾتبٖ ٔطیٛاٖ زض اؾتبٖ
وطزؾتبٖ  ٚزض اضتفبؿ ٔ 1285ت طی اظ ؾغح زضیب لطاض زاضز  ٚاظ ظیجبتطیٗ ٔیطاثٞبی عجیقی ایٗ اؾتبٖ ث ٝقٕبض ٔیآیس .اظ ٟٔٓتطیٗ
چبِفٞب ٔ ٚكىالت زض ایٗ زضیبچٔ ٝیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضزی ٔب٘ٙس ٚضٚز ضؾٛثبت  ٚفضٛالت حیٛا٘ی  ٚا٘ؿب٘ی ث ٝزضیبچ ،ٝترطیت رٍُٞٙب ٚ
ٔطاتـ اعطاف زضیبچ ٝرٟت ؾٛززٞی ظضافی ،حفط چبٜٞبی ٔتقسز زض اعطاف زضیبچ ٚ ٝثٟطٜثطزاضی ظیبز اظ آٟ٘ب ،فسْ قٙبذت وبفی
ؾبوٙیٗ  ٚثبظزیسوٙٙسٌبٖ اظ ٔؿبئُ ظیؿت ٔحیغیٌ ،ؿتطـ قٟط٘كیٙی  ٚفسْ وبضایی ٔٙبؾت ٟ٘بزٞبی ٔؿئ ٚ َٛتهٕیٓ ٌیط٘سٜ
ٔسیطیت زضیبچ ٝاقبض ٜوطز .ثطای حُ ٔكىالت ضاٞىبضٞبیی اضائ ٝقس ٜاؾت و ٝث ٝعٛض ٔفهُ تط زض ٔتٗ ٔمبِ ٝتكطیح قس ٜاؾت وٝ
ث ٝچٙس ٕ٘ ٝ٘ٛاظ آٖ زض ایٙزب ث ٝعٛض ٔرتهط اقبضٔ ٜیقٛز و ٝقبُٔ احساث ثب٘ىتٞب  ٚؾسٞبی ضؾٛةٌیط زض حبقی ٚ ٝوٞٛؿتبٖ-
ٞبی اعطاف زضیبچ٘ ،ٝؾبضت زلیكتط ؾبظٔبٖٞبی ٔؿئ ،َٛآٔٛظـ ٔطزْ  ٚتكٛیك ٔ ٚكبضوت آٟ٘ب زض عطحٞبی حٕبیتی ،ذبضد وطزٖ
ٔؿیط فبضالةٞب اظ حبقی ٝزضیبچ ،ٝرٌّٛیطی اظ ترطیت ٔطاتـ  ٚرٍُٞٙب ٔیثبقس.

ياشٌ َای کلیذی :تبالة ظضیجبض ،چبِف ٞبٔ ،سیطیت ،ضاٞىبض ٞب
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مقذمٍ
تبالة ٞب ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ثبضظتطیٗ ظیجبیی ٞبی ذّمتٔ ،فیستطیٗ  ٚزض فیٗ حبَ ثسثیبضتطیٗ اوٛؾیؿتٓٞبی عجیقت ث ٝقٕبض ٔی
ض٘ٚس ،ایٗ ظیؿتٍبٜٞبی حیبتی ٔ ٚتٛٙؿ اظ رّٕ٘ ٝؾبْٞبی حیبت ثركی ٞؿتٙس ؤ ٝغّمب ربیٍعیٗ ٘ساض٘س؛ أب ٞیچ یه اظ
اوٛؾیؿتٓٞبی رٟبٖ ث ٝا٘ساظ ٜتبالةٞب نسٔبت ٘بقی اظ ثطذٛضزٞبی ؾغحی  ٚوٛت ٝفىطی ثكط  ٚتٕبیالت ذٛزذٛاٞب٘ ٝا٘ؿبٖ
ٔحٛضی ضا تزطث٘ ٝىطزٜا٘س ٔ ٚتأؾفب٘ٛٙٞ ٝظ ض٘ٚس ترطیت ایٗ ث ْٛؾبظٌبٖ عجیقی و ٝزٞ ٜب وبضوطز ٔتفبٚت ٛٔ ٚظ ٖٚضا یىزب زض ذٛز
زاض٘س ٔتٛلف ٘كس ٜاؾت .زض ع َٛتبضید ظ٘سٌی ا٘ؿبٖٞب ،تبالة ٞب ث ٝفٛٙاٖ اضاضی ٘بٔٙبؾت ،ثی فبیسٔ ،ٜضط  ٚثؿتطی ثطای ظ٘سٌی
ٚحٛـ ٔ ٚأٔٙی ثطای حكطات ٘بلُ ثیٕبضیٞب قٙبذتٔ ٝیقس٘س  ٚیب ثبتاللی تهٛض ٔیقس وٞ ٝط وؿی زض آٖ پبی ثٍصاضز زض وبْ

ٔطي فطٔ ٚیضٚزٔ .زٕٛف ٝایٗ نفبت ،اٍ٘یعٜای رع ؾتیع زائٕی ا٘ؿبٖ فّی ٝآٖ ثٛرٛز ٕ٘یآٚضز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ضاثغ ٝا٘ؿبٖ ثب
تبالةٞب ٕٞیك ٝذهٕب٘ ٚ ٝزض رٟت ترطیت آٖ ثٛز ٜاؾت .ظضیجبض ث ٝفٛٙاٖ یه اوٛؾیؿتٓ آثی اظ زیسٌب ٜظیؿت ٔحیغی ٚارس
إٞیت  ٚاضظـ ٞبی ٚافطی اؾت .ظیطا تٟٙب زضیبچ ٝعجیقی زض لّت اضتفبفبت ظاٌطؼ اؾت و ٝاظ رجٟٞٝبی غطة ،قطق  ٚقٕبَ ثب
اضتفبفبت پٛقیس ٜاظ ر ٍُٙاحبع ٝقس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ پیطأ ٖٛزضیبچ ٝظضیجبض ضا ٘ٛاض ا٘جٔ ٚ ٜٛتطاوٕی اظ ٌیبٞبٖ آثعی فطاٌطفت ٝاؾت
ؤ ٝب٘ـ پیكطٚی وبضثطیٞبی ا٘ؿب٘ی ث ٝحطیٓ زضیبچٔ ٝیقٛز .ایٗ زضیبچ ٝیه شذیطٌ ٜب ٜعجیقی غ٘تیىی ثطای ا٘ٛاؿ ٌیبٞبٖ ٚ
رب٘ٛضاٖ آثعی  ٚوٙبضآثعی ٔحؿٛة ٔی قٛز  ٚاظ آ٘زب وٙٔ ٝكبء انّی آة تأٔیٗوٙٙس ٜآٖ چكٕٞٝبی وفرٛـ اؾت ،وٕتط تحت
تأحیط ٌٞٝ٘ٛبی ا٘تمبَ یبفت ٝاظ حٛظ ٜآثطیع ذٛز اؾت.
حٛظٛٔ ٜضز ٔغبِق ٝزض قٟطؾتبٖ ٔطیٛاٖ ثب تىی ٝثط ٔٙبثـ  ٚاؾتقسازٞبی عجیقی اظ رّٕ ٝالّیٓ حیبتی  ٚآة زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط ٔٙبعك
وكٛض ؾ ٟٓچٙسا٘ی اظ ٔٛاٞت تٛؾقّٔ ٝی ٘ساقت ٝاؾت  ٚث ٝضغٓ تالـٞبی فٕطا٘ی لبثُ تٛر ٝزضؾبَٞبی اذیط ٛٙٞظ زاضای
ؽطفیتٞبی اؾتفبز٘ ٜكس ٜای ثطای تٛؾق ٝالتهبزی اؾت .وٕجٛز ٔٙبثـ ٔبِی  ٚا٘ؿب٘ی (ثٚ ٝیػ٘ ٜیطٚی ٔترهم) ،فسْ تزٟیع ٚ
اؾتفبزٔ ٜغّٛة اظ ٔٙبثـ عجیقی ،ضقف ظیطثٙبٞب ،زقٛاضی ٞبی ٔكبضوت  ٚتٛؾق٘ ٝیبفتٍی التهبزی  ٚپی٘ٛس ٔحسٚز التهبز اؾتبٖ ثب
التهبز ّٔی اظ رّٕ ٝتٍٙٙبٞبیی اؾت و ٝثط٘بٔٞ ٝبی تٛؾق ٝزض ایٗ ذغ ٝاظ وكٛض ضا ثب چبِفٞبی رسی ٔٛار ٝؾبذت ٝاؾت .ثسٖٚ
قه ثٟطٜٚضی پبیساض اظ زضیبچ ٝظضیجبض ٍٙٞبٔی أىبٖ پصیط اؾت و ٝاوٛؾیؿتٓ آٖ ث ٝنٛضت یىپبضچٕٞ ٚ ٝبٛٔ ًٙٞضز تٛرٝ
ؽطفیتیبثی ٔ ٚطالجت لطاض ٌیطز .ثسیٟی اؾت و ٝثس ٖٚا٘سیكیسٖ ثٔ ٝحیظ ظیؿت ،ثٟجٛز  ٚاضتمبء ویفیت ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ ٞب زض
چبضچٛة ٞط ٌٞ ٝ٘ٛسف ثٟطٚ ٜضی اظ عجیقت أىبٖ پصیط ٘رٛاٞس ثٛز ِ ٚع ْٚقٙبذت اوٛؾیؿتٓ ٞب ث ٝفٛٙاٖ حؿبؼ تطیٗ ٔٙبثـ
رٟب٘ی وٕٛٞ ٝاض ٜثب ٔكىالت ٔتقسز ظیؿت ٔحیغی ض ٚث ٝضٔ ٚی ثبقٙسٔ ،ی تٛا٘س ثٙیب٘ی تطیٗ ٌبْ زض ضفـ ایٗ ٔقضالت ث ٝقٕبض
آیس .وكٛض ٔب ثسِیُ ٚیػٌی ٞبی رغطافیبیی  ٚتأحیط فٛأُ الّیٕی و ٝؾجت ٌكت ٝتب رعء ٔٙبعك ذكه رٟبٖ ٔحؿٛة قٛز ،زاضای
چٙبٖ ضقس ؾطیقی زض ض٘ٚس ترطیت  ٚاٟ٘ساْ ٔٙبثـ عجیقی ثٛز ٜو ٝؾیبؾت ٞب  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ٞبی زٚضٍ٘ط ضا ٘یع تحت اِكقبؿ لطاض
زاز ٜاؾت .زض ایٗ ٔیبٖ تالة ظضیجبض یىی اظ حؿبؼتطیٗ اوٛؾیؿتٓ ٞبی ٔٛرٛز زض غطة وكٛض ،فّی ضغٓ زاضا ثٛزٖ إٞیت ظیبز،
ث ٝفّت ضخ زازٖ ذكىؿبِی ٞبی ٔىطض ثرهٛل زض ؾبِٟبی اذیط ( ، ) 1376 -1385زذبِت ا٘ؿبٖ ٔ ٚسیطیت ٘بزضؾت زؾترٛـ
تغییطات ٌطزیسٔ ٚ ٜتأؾفب٘ ٝضطضٞبی غیط لبثُ رجطا٘ی ضا ٔتحُٕ قس ٜاؾت .لٟطٔبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ( )1381زض ٔمبِ ٝذٛز ثب ثطضؾی
تبضید ٔغبِقبت تبالة ا٘عِی  ٚپیبٔسٞب  ٚتحٛالت ٘بقی اظ احطات ا٘ؿب٘ی ث ٝتكطیح چٍٍ٘ٛی پطاوٙف ٌیبٞبٖ آثعی تبالة  ٚتٛٙؿ
ظیؿتی ٌٞ ٝ٘ٛبی ٌیبٞی آٖ ٔی پطزاظ٘س  ٚثب تٛر ٝث ٝتغصی ٝتبالة ا٘عِی اظ آثٟبی ؾغحی تٕبْ فٛاضو آِٛزٌی ثٛیػ ٜضؾٛثٍصاضی
ثیف اظ حس ٔقٕ ،َٛپیسایف رعایط  ٚتٛؾق ٝآٟ٘ب  ٚتغییطات ٚؾقت زضیبچ ٝضا ٔتبحط اظ آٖ ٔیزا٘ٙس  ٚالیطٚثی آ٘طا ثی٘تیزٔ ٝیزا٘ٙس ٚ
ث ٝفسْ ضفبیت حطیٓ تبالة  ٚفقبِیتٞبی ٔرطة اقبض ٜزاض٘س.
ثحطیٙی ٕٞ ٚىبضاٖ( )1381ثط تٛؾق ٝقٟطی ٘بز ضؾت  ٚفسْ ضفبیت وبضثطیٟبی ٔرتّف  ٚرٕقیت ٚاثؿت ٝث ٝآٖ ثب تٛر ٝث ٝآؾیت-
پصیطی زض ثطاثط ؾغح آة زضیب  ٚحفؼ ٔحیظ ظیؿت ٔٙغم ٝثرهٛل تبالة ا٘عِی اقبض ٜزاض٘س  ٚثط ربثزبیی ض٘ٚس تٛؾق ٝقٟطی تبویس
زاض٘س .تٛوّی ٕٞ ٚىبضاٖ( )1381زض ثطضؾی ذٛز اضتجبط آٔبضی قبذم ٞبی آالیٙس ٜثب فٛأُ ٔؿبحت ،رٕقیت  ٚتطاوٓ ضا زض ا٘عِی
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تقییٗ  ٚثطاؾبؼ آٖ ضاٞىبضی ارطایی ضا اضائٕٛ٘ ٝز٘س  ٚثطاؾبؼ ٘تبیذ آ٘بٖ ثؿت ٝث ٝفٛأُ آِٛز ٜوٙٙس ٜثیكتطیٗ تبحیطSID
رٕقیت ٔیثبقس.
یبفتٞ ٝبی تحمیك ٔحٕسضضبیی قٟطیبض(٘ )1381كبٖ ٔی زٞس و ٝث ٝتطتیت «فسْ احؿبؼ تقّك ٌطٟٞٚبی احط ٌصاض  ٚاحط پصیط تبالة
ث ٝآٖ» «فسْ اؾتمجبَ وبضقٙبؾبٖ ،ثط٘بٔ ٝضیعاٖ ٔ ٚسیطاٖ اظ ٔكبضوت ایٗ ٌطٞ ٜٚب»« ،فسْ تكىُ ٌطٞ ٜٚبی ٔصوٛض»« .فسْ
اعٕیٙبٖ ثٟط ٜثطزاضاٖ تبالة ث ٝاؾتفبز ٜاظ آٖ زض ؾبِٟبی آیٙس« ،»ٜتضبز ٔٙبفـ ٌطٟٞٚبی ٔرتّف احط ٌصاض  ٚاحط پصیط تبالة»،
«ٔكىالت ٔقیكتی ثطذی اظ ایٗ ٌطٟٞٚب»« ،ثٟط ٜثطزاضی ٔمغقی ثطذی آ٘بٖ اظ تبالة»ٔ« ،مبٔٚت ٘ؾبْ و٘ٛٙی ٔسیطیت تبالة زض ثطاثط
ٔكبضوت»« ،فسْ آقٙبیی وبضقٙبؾبٖ ،ثط٘بٔ ٝضیعاٖ ٔ ٚسیطاٖ تبالة ثب ضٚـ ٞب  ٚتىٙیه ٞبی ٔكبضوتی» اظ ٕٟٔتطیٗ ٔٛا٘ـ ٔكبضوت
ٌطٟٞٚبی ٔرتّف احط ٌصاض  ٚاحط پصیط تبالة ا٘عِی زض ثط٘بٔٝضیعی ٔ ٚسیطیت آٖ ث ٝقٕبض ٔیض٘ٚس  ٚعطاحی  ٚاؾتمطاض ؾبٔب٘ٝ
پیكٟٙبزٞب ،تسٚیٗ ٘ؾبْ ٘بٔ ٝحمٛق فطفی ثٟط ٜثطزاضاٖ تبالة انالح فطایٙس ثط٘بٔ ٝضیعی ٔ ٚسیطیت تبالة ،آٔٛظـ وبضقٙبؾبٖ ،ثط٘بٔٝ
ضیعاٖ ٔ ٚسیطاٖ تبالة ،تكٛیك ٌطٟٞٚبی اح ط ٌصاض  ٚاحط پصیط تبالة ث ٝایزبز تكىُ  ٚوبٞف ٔكىالت ٔقیكتی ثٟط ٜثطزاضاٖ تبالة ضا
ضاٞىبضٞبیی ٔٙبؾت زض ا٘عِی ٔقطفی ٔی ٕ٘بیس .ثٙبثطایٗ زض ایٗ ٔغبِق ٝؾقی قس ٜو ٝثب ثٟطٌٜیطی اظ ٔغبِقبت پبیٔ ،ٝؿبئُ ٔ ٚكىالت
فٕس ٜزضیبچ ٝظضیجبض ثب یه زیس ربٔـ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیط٘ س  ٚثب تٛر ٝث ٝتزبضة زیٍط وكٛضٞب ٚتزبضة زاذّی زض أط ٔسیطیت ایٗ
پ ٟٝٙثباضظـ آثی ضاٞىبضٞبیی ٔٙبؾت اضائٌ ٝطزز.

مًاد يريش َا
زض ایٗ تحمیك ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ٔغّٛةتطی و ٝاظ عطیك ضٚـ ٔیسا٘ی ٔ ٚكبٞس٘ ٜعزیه ٔ ٚهبحج ٝحضٛضی ثسؾت ٔیآیس ثیكتط
تالـٞب زض رٟت تحمیمبت ٔیسا٘ی  ٚاظ ٘عزیه ِٕؽ وطزٖ ٔكىالت  ٚچبِفٞبی پیف ضٚی ایٗ زضیبچ ٝثعضي  ٟٓٔ ٚثٛز .ضٕٗ
ایٙى ٝزض ایٗ تحمیك اظ وتت ٙٔ ٚبثـ فبضؾی ٚذبضری  ٓٞزض رٟت ثٟجٛز ٚپیكجطز ٞط چ ٝثٟتط تحمیك اؾتفبز ٜقس .اظ تحمیمبت
ٔرتّفی و ٝتٛؾظ ازاضات ٚثرف ارطایی یب عطحٞبی ثرف تحمیمبتی  ٚزا٘كزٛیب٘ی و ٝعطح پبیبٖ ٘بٔ ٝیب تحمیمی ذٛز ضا زض ایٗ
حٛظ ٜا٘زبْ زاز ٜثٛز٘س ٘یع اؾتفبز ٜقس و ٝضٕٗ اؾتفب ٜاظ ٘تبیذ آٟ٘ب ؾقی ثط ایٗ ثٛز و ٝاظ ٘عزیه ٘یع اظ تزبضة آٟ٘ب اؾتفبز ٜقٛز.
ثطای اضائ ٝضاٞىبضٞب  ٚحُ ٔكىالت پیف ضٚی زضیبچ ،ٝاظ ٔٙبثـ ذبضری  ٚضاٜحُٞبی ا٘زبْ قس ٜیب پیكٟٙبزی تٛؾظ آٟ٘ب زض ٔٛاضز
ثطذٛضزی و ٝآٟ٘ب ثب ٔكىالت ٔكبث ٝزاقتٙس اؾتفبزٌ ٜطزیس .زض ایٗ ٔمبِ ٝثیكتط ؾقی قس ٜاؾت تب اظ ٘عزیه ثب ؾبوٙبٖ ٔحّی ٚ
آثریع ٘كیٙبٖ ایٗ حٛظ٘ ٜیع ٔهبحج ٝث ٝفُٕ ثیبیس  ٚاظ ظثبٖ آ٘بٖ ٘یع ٔكىالت قٙیس ٜقٛز  ٚاظ زا٘ف ثٔٛی اٟ٘ب زض رٟت اضائٝ
ضاٞىبضٞب اؾتفبز ٜقٛز.

مًقعیت ي خصًصیات دریاچٍ زریثار
زضیبچ ٝظضیجبض زض ز ٚویّٔٛتطی قٕبَ غطثی قٟطؾتبٖ ٔطیٛاٖ  ٚزض اضتفبؿ ٔ 1285تطی اظ ؾغح زضیب لطاض زاضز  ٚاظ ظیجبتطیٗ ٔیطاث
ٞبی عجیقی اؾتبٖ وطزؾتبٖ ث ٝقٕبض ٔیآیس .آة ایٗ زضیبچ ٝاظ چكٕٞٝبی رٛقبٖ  ٚضٚزذب٘ٞٝبی چٙسی و ٝث ٝآٖ ٔیضیعز ،تبٔیٗ
ٔیقٛز .تبضیرچ ٝپیسایف ایٗ زضیبچ ٝو ٝثٌ ٝفت ٝوبضقٙبؾبٖ یىی اظ ثعضيتطیٗ چكٕٞٝبی آة قیطیٗ رٟبٖ ٔحؿٛة ٔیقٛز ثٝ
زٚضاٖ ؾ ْٛظٔیٗ قٙبؾی ثطٔیٌطزز .ع َٛزضیبچ ٝقف ویّٔٛتط ،فطو آٖ  1700تب ؾٞ ٝعاض ٔتط اؾت ٔ ٚؿبحت آٖ حسٚز 720
ٞىتبض اؾت ٚ.ر ٝتؿٕی ٝظضیٛاض  ٚظضیجبض وٞ ٝط ز ٚزض ٔٙغمٔ ٝتسا َٚاؾت  ،ثٚ ٝاغ« ٜظضی » ثٔ ٝقٙی زضیبچ ٝثبظ ٔیٌطزز .پؿ٘ٛس
«ٚاض» « ٚثبض» پؿ٘ٛس تكجیٟی  ٚظضیجبض یب ظضیٛاض ثٔ ٝقٙی زضیبچٚ ٝاض اؾت .ایٗ زضیبچ ٝثب ربشثٝای عجیقی ٙٔ ٚحهطث ٝفطزٕٟٔ ،تطیٗ
تبالة اؾتبٖ وطزؾتبٖ ث ٝقٕبض ٔیضٚز .حزٓ آة زضیبچ ٝاظ ٔ 5/22یّیٔ ٖٛتط ٔىقت تب ٔ 5/47یّیٔ ٖٛتطٔىقت زض ع َٛؾبَ
ٔتغییط اؾت .حسالُ فٕك آٖ زض حسٚز ٔ 2تط  ٚحساوخط ٔ 6تط ٌعاضـ ٌطزیس ٜاؾت(ثبِیس .)1385 ،ٜحساوخط ع َٛزضیبچ8/4 ٝ
ویّٔٛتط (ثب ضٚیفٞبی ٔطتجظ  7/8ویّٔٛتط)  ٚحساوخط فطو آٖ  1/2ویّٔٛتط ثب پٛقف حبقی 4/4 ٝویّٔٛتط اؾت .فٕك زضیبچ٘ ٝیع
ثیٗ  2تب ٔ 7تط زض تغییط ٔیثبقس( .)1زضیبچ ٝظضیجبض ث ٝفّت زاقتٗ آة قیطیٗ ،آة ٛٞ ٚای ٔٙبؾت ،پٛقف ٌیبٞی لبثُ تٛرٚ ٝ
ٚرٛز ا٘ٛاؿ ٔبٞیٞب  ٚپط٘سٌبٖ آثعی اظ ربیٍبٚ ٜیػ ٜظیجبقٙبذتی ثطذٛضزاض اؾت ٕٛٞ ٚاض ٜث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ربشثٞٝبی ٔ ٚ ٟٓپطعطفساض
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تٛضیؿتی ـ ؾیبحتی اؾتبٖ وطزؾتبٖ ٔغطح ثٛز ٜاؾت .زضیبچ ٝظضیجبض ث ٝزِیُ ٘یعاضٞبی اعطاف ٕٞ ٚچٙیٗ ٌیبٞبٖSID
آثعی ofٚحبقیٝ
یی اظ رّٕ ٝثبض ًٙٞآثیٞ ،عاض ٘ی٘ ،یّٛفط آثی٘ ،یِٛ ،یی ،رٍٗ ،ثعٚاـ٘ ،قٙبؿ ٌٙ ٚسٔیبٖ ظیؿتٍبٙٔ ٜبؾجی ثطای ا٘ٛاؿ رب٘ساضاٖ اظ
رّٕٔ ٝبٞیبٖ ،پط٘سٌبٖ  ٚپؿتب٘ساضا٘ی ٔب٘ٙس ؾً آثی ،ضٚثبٌ ،ٜطي ،ذٛن ٚحكی ،ذطٌٛـ ٛ٘ ٚفی ٌطثٚ ٝحكی اؾت٘ .ىت ٝلبثُ
تٛر ٝزض تكىیُ ایٗ تبالة ٚرٛز چكٕٞٝبی آة قیطیٗ زض وف ایٗ تبالة ٔیثبقس و ٝتبٔیٗ وٙٙس ٜآة آٖ ٔیثبقس  ٚث ٝایٗ ذبعط
ظضیجبض ضا ثعضٌتطیٗ چكٕ ٝآة قیطیٗ رٟبٖ فٛٙاٖ ٕ٘ٛز ٜا٘س

ضکل  -1دریاچٍ زریثار از ومای مجاير ضُرستان مریًان ي از ومای دیذ تازدیذ کىىذگان ي تًریست َا در تُار 1387
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عًامل تُذیذ کىىذٌ ي مطکالت دریاچٍ زریثار
 -1ساخت تىذ اوحرافی تر ريدخاوٍ قسلچٍسً زض قٕبَ ظضیجبض  ٚپبییٗ آٔسٖ ؾغح ایؿتبثی  ٚتطاظ ؾغح آة زضیبچ ٝزض احط حفط
چبٟٞبی فٕیك ٘ ٚیٕ ٝفٕیك زض اعطاف زضیبچ ٚ ٝپٕپبغ اظ آة آٖ :ث٘ ٝؾط ٔی ضؾس و ٝعطح احساث ؾس ثط ضٚزذب٘ ٝلعِچٝؾ ٚ ٛایزبز
ثٙس ا٘حطافی ث ٝز اذُ تبالة ظضیجبض زض ضاؾتبی ثط٘بٔ ٝز ْٚتٛؾق ٝو ٝثط ِعٟٔ ْٚبض آة ٞبی ؾغحی  ٚوٙتطَ ٞطظ آةٞب تأ ویس زاضز
نٛضت ٌطفت  ٚثب ایٗ وبض آٔس٘س و ٝآة ؾس ظضیجبض ضا ظیبز وٙٙس  ٚآة ضٚزذب٘ ٝفهّی لعِچ ٝؾ ٛو ٝزض ثرف قٕبِی تبالة لطاض زاضز
 ٚث ٝعٛض عجیقی ٚاضز ذبن فطاق ٔی قس ضا وٙتطَ وٙٙس ِصا ؾسی ضا ثطای ضٚزذب٘ ٝثؿتٙس  ٚثٙس ا٘حطافی ای ضا ث ٝؾٕت تبالة
ظضیجبض ایزبز وطز٘س .ثٙس ا٘حطافی لعِچٝؾ ٛزاضای اضتفبؿ ٔ 7/4تط اظ پی  ٚثهٛضت ؾطیع آظاز ثب عٔ 57 َٛتط اؾت .ایٗ ثٙس ضٚزذب٘ٝ
فهّی لعِچ ٝؾ ٛضا ث ٝزضیبچ ٝظضیٛاض ٔتهُ ٔی وٙس  ٚزض نٛضت ا٘تمبَ آةثٙس ث ٝزضیبچ ٝقبٞس ٚضٚز ٔمبزیط ٔتٙبثٟی ضؾٛثبت قٗ ٚ
ٔبؾ، ٝفبضالثٟبی ا٘ؿب٘ی  ٚحیٛا٘ی ضٚؾتبٞبی ٔزبٚض ضٚزذب٘(ٝثبِغ ثط ٞكت ضٚؾتب) ث ٝزاذُ زضیبچ ٝذٛاٞیٓ قسو ٝایٗ ذٛز ٔٛرت
ضقس ثی ضٚیٌ ٝیبٞبٖ آثعی ،رّجى ٟب ،وبٞف فٕك ٚؾغح زضیبچ ٚ ٝذكىب٘س ٜقسٖ چكٕٞ ٝبی وف رٛـ ثب پٛقب٘یس ٜقسٖ الیٝ
ٞبی ؾٍٙیٗ اظ ضؾٛثبت ذٛاٞس قس.
 -2احذاث سذ اوحرافی در جىًب ایه دریاچٍ :ؾس زایه ذبوی و ٝزض لؿٕت رٛٙثی زضیبچ ٝاحساث قس ٜاؾت ایٗ اوٛؾیؿتٓ
ضا ث ٝاوٛؾیؿتٓ ثؿت ٝتجسیُ وطز ٜاؾت و ٝاحطات ٘بقی اظ آٖ ضٚظ ث ٝضٚظ ثطزضیبچ ٝآقىبضتطٔی ٌطزز :اظ رّٕ ٝپیكطٚی ؾطیـ ٘یعاضٞب
ٚرّجىٟب زض ؾطتبؾط زضیبچ ٝو ٝفبُٔ انّی آٖ تزٕـ ا٘ٛاؿ ضؾٛثبت ٘بقی اظ ثبض٘سٌیٟب ،فضٛالت ا٘ؿب٘ی  ٚحیٛا٘ی،وٛزٞبی قیٕیبیی
 ٚا٘ٛاؿ ظثبِٞ ٝبی ذبٍ٘ی ٔی ثبقس .اظ زیٍطپیبٔسٞبی ایٗ ؾس ٔی تٛاٖ ث ٝا٘مطاو ٘ؿُ ٔبٞیٟبی ثٔٛی ،وبٞف ؾغح ،فٕك ،حزٓ
زضیبچ ،ٝثٔٛی ٘بٔغجٛؿ آة زض ایٗ ثرف  ٚزٟٞب ٔٛضز زیٍط اقبضٕٛ٘ ٜز و ٝثب ٌصقت ظٔبٖ آحبض ذٛز ضا ثط پیىط ٘حیف  ٚض٘ذ زیسٜ
ظضیجبض ثیكتط ٕ٘بیبٖ ٔی ؾبظز.
ٚ -3ضٚز فبضالة ٞبی ا٘ؿب٘ی ٛٔ ٚاز ظائس ربٔس ضٚؾتبٞبی حبقی ٝزضیبچ( ٝو ٝزض حبَ حبضط ثبِغ ثط  9ضٚؾتب اؾت) ضٚی زضیبچٝ
ٔٛرت افعایف قسیس اظت زض آة زضیبچ ٝقس ٚ ٜقطایظ ٔٙبؾجی ضا ثطای ضقس  ٚتٛؾق٘ ٝیعاضٞب ٌ ٚیبٞبٖ آثعی ٔعاحٓ فطا ٓٞوطزٜ
اؾت ٕٞ ٚچٙیٗ اظ ویفیت آة قیطیٗ زضیبچ ٝث ٝقست وبؾت ٝذٛاٞس قس  ٚتقفٗ قسیسی حٛاقی زضیبچ ٝظضیجبض ضا زضثط ٔی ٌیطز.
 -4پراکىص وامىاسة تارش :زضنس پطاوٙف ٔبٞب٘ ٝثبض٘سٌی ٘كبٖ ٔیزٞس 3/47 ،زضنس ثبضـٞب ظٔؿتب٘ 3/22 ،ٝزضنس ثٟبض4/0 ،ٜ
زضنس تبثؿتب٘ 30 ٚ ٝزضنس ضیعـ ٞبی رٛی پبئیع ٜاؾتِ ،صا زض فهُ ضٚیف ٌیبٞی ،قطایظ ذكه  ٚزض فهُ غیط ضٚیف ،ضعٛثت
لبثُ ٔالحؾٝای زض ٔٙغمٚ ٝرٛز زاضز .تٟٙب زض اثتسای فهُ ضٚیف قطایظ ٘یٕٝذكه  ٚث٘ ٝؿجتب ٔؿبفسی ثطای پٛقف ٌیبٞی حبوٓ
ٔیثبقس .پؿٙسیس ٜاؾت زض ایٗ زٚضاٖ اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛفكبض اضبفی ثط زأٞٝٙب  ٚارتٕبفبت عجیقی پطٞیع قٛز.
 -5تارضُای سیالتی پاییسٌ ي تُارٌ :ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝلؿٕت فٕس ٜثبضـ عی ٔبٟٞبی آثبٖ تب اضزیجٟكت ٘بظَ ٔیٌیطز ٚلٛؿ
ثبضقٟبی ؾیالثی زٚض اظ ا٘تؾبض ٘یؿت .اِجت ٝثب تٛر ٝث٘ ٝمف ٔ ٟٓپٛقف ٌیبٞی زض ٘فٛش رطیبٖ ٕٔ ٚب٘قت اظ ضٚا٘بة٘ ،مف ٔسیطیت

حٛظ ٜثبالزؾت حبئع إٞیت فطاٚاٖ اؾت.
 -6وثًد ضىاخت کافی ي درك ريضه از مسائل زیست محیطی :زض ٔیبٖ الكبض ٔرتّف ربٔق ،ٝث ٝذهٛل زض ثیٗ ثطذی اظ
ٔسیطاٖ ٔ ٚؿٚٛالٖ زِٚتی و ٝفس ٜظیبزی اظ آٟ٘ب اظ إٞیت ٔؿبئُ ظیؿت ٔحیغی غبفُ ثٛز ٚ ٜآٖ ضا زض ضزٞ ٜبی آذط زؾت ٝثٙسی
ٔی وٙٙس  ٚفمظ ث٘ ٝتبیذ حبنّ ٝاظ عطح ٞب  ٚتٛری ٝوطزٖ آٟ٘ب ثس ٖٚاضظیبثی وطزٖ احطات ظیؿت ٔحیغی )(EIAآٟ٘ب ٔیا٘سیكٙس ٚ
ثط٘بٔ ٝضیعی ٔی وٙٙس .
 -7ضکار غیرقاوًوی پروذگان (اضزن ،چٍٙط ،ل ٚ )...ٚ ٛپستاوذاران (ذطٌٛـ ،ذٛن ٚحكی  ) ...ٚتٛؾظ ٔترّفبٖ و ٝاظ
ؾبوٙبٖ قٟط ٔطیٛاٖ  ٚضٚؾتبٞبی ٔزبٚض زضیبچ ٝا٘س ،ثبفج قس ٜاؾت ایٗ ظیؿتٍب ٜتجسیُ ثٔ ٝىب٘ی ٘بأٗ ثطای پط٘سٌبٖ ثٔٛی ٟٔ ٚبرط
قٛز و ٝثقس اظ ویّٔٛتطٞب پطٚاظ ،ذؿت ٚ ٝوٛفت ٝلهس ؾىٙی ٌعیسٖ زض ایٗ ٔحُ ضا ثطای ٔست وٛتبٞی زاض٘س .ث ٝضاؾتی ایٗ قیٜٛ
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پصیطایی ٕٟٔ ٚبٖ ٘ٛاظی زٚض اظ ا٘هبف  ٚرٛإ٘طزی اؾت  ٚزض ثیٗ ایٗ الكبض ،افطاز ثبؾٛاز  ٚث ٝؽبٞط تحهیّىطزٚ ٜ
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چكٓ ٔیذٛض٘س و ٝربی ثؿی تبؾف اؾت .الظْ ث ٝتٛضیح اؾت زض اِٚیٗ ٌعاضـ ّٔی ث ٝوٛٙا٘ؿی ٖٛتٛٙؿ ظیؿتی زض زی ٔب1379 ٜ
( زؾبٔجط  ،)2000زضیبچ ٝظضیٛاض ث ٝفٛٙاٖ ٔٙغم ٝقىبض ٕٔٛٙؿ ٔقطفی قس ٜاؾت أب تبوٞ ٖٛٙیچ الساْ ٔخجتی زض ایٗ ضاثغ ٝنٛضت

ٍ٘طفتٕٞ ٚ ٝچٙبٖ ترطیت ثب ٘طخ تهبفسی زض حبَ پیكطفت اؾت.
 -8وپرداخته تٍ مقًلٍ آمًزش ث ٝعٛض رسی  ٚانِٛی زض ؾبذتبض ثط٘بٔٞ ٝبی حفبؽت ٔحیظ ظیؿت و ٝضوٗ انّی  ٚثٙیبزی ٞط
ؾبظٔبٖ  ٚاضٌبٖ  ٚزِٚتی اؾت  ٚثبِغجـ زض ٔٛضز حفبؽت اظ ٔحیظ ظیؿت ِع ْٚآٔٛظـ ٞبی ظیؿت ٔحیغی زضٔیبٖ تٕبٔی الكبض

ٔطزْ (ثبؾٛاز  ٚثی ؾٛاز)حطف ا َٚضا زض ز٘یبی أطٚظ ٔی ظ٘س .
 -9تًسعٍ فعالیت َای دامپريری ي پريارتىذی در ريستاَای ساحل غرتی ي عذم رعایت ظرفیت چرایی :قبیبٖ شوط اؾت
و ٝلّٕط ٚ ٚا٘تكبض ٌٞ ٝ٘ٛبی ٔطتقی ثب تٛر ٝث ٝتغییطاتی و ٝزض احط قرٓ  ٚچطای ٔفطط زض تطویت پٛقف ٌیبٞی ،ا٘جٞٛی ،فطاٚا٘ی ٚ
پبیساضی ٌٞٝ٘ٛب ث ٛرٛز ذٛاٞس آٔس ،ؾجت ذٛاٞس قس تقسازی اظ ٌٞ ٝ٘ٛب اظ ربیٍب ٜاوِٛٛغیه ذٛز ،فطؾبیف غ٘تیىی یبثٙس  ٚربی ذٛز
ضا ثٌٞٝ٘ٛ ٝبی زیٍط زٙٞسِ ،صا آ٘چ ٝاظ ٚضقیت تیپثٙسی ٌٞ ٝ٘ٛبی ٌیبٞی ثٛیػٌ ٜیبٞبٖ ٔطتقی فٛٙاٖ قسٕٔ ،ىٗ اؾت زض ؾبَٞبی
آیٙس ٜثب تغییطاتی ٕٞطا ٜثبقس.
ثطضؾیٞب ی نٛضت ٌطفت ٝزض ٔطاتـ ٔٙغم٘ ٝكبٖ زاز ٜاؾت ،چطای ثیف اظ ؽطفیت ٔطاتـ ،چطای ثّٙس ٔست ،چطای ظٚزٍٙٞبْ  ٚغیط
فهُ ،ربیٍبٔ ٜطاتـ ٘ؿجت ث ٝآثبزی ٞب ٔ ٚیعاٖ زؾتطؾی ث ٝآٟ٘ب ثٚ ٝیػ ٜاظ عطیك ٔؿیطٞبی آٔس  ٚقس زاْٞب ،زض تطویت ٌٞٝ٘ٛب ٚ
ویفیت آٟ٘ب ٔٛحط ثٛز ٜاؾتِ .صا فمط پٛقف ٔطتقی زض زأٞٝٙبی غطثی زضیبچ ٝو ٝتٕطوع آثبزیٞب ثیكتط اؾت ،ثبالتط ٔیثبقس.
 -11یخسدگی سطح دریاچٍ :زض ٔحسٚزٛٔ ٜضز ٔغبِق ٝزض ٔٛاضزی ید ظزٌی ؾغح زضیبچ٘ ٝیع ٔكبٞس ٜقس ٜاؾت و ٝایٗ ٔٛضٛؿ اظ
٘ؾط ظیؿت ٔحیغی حبئع إٞیت اؾت ،ظیطا زض ایٗ ٔٛالـ زضیبچ ٝلبزض ث ٝپصیطـ پط٘سٌبٖ ٟٔبرط آثعی ٘رٛاٞس ثٛز.
 -11تخریة جىگل َای اطراف دریاچٍ ي عًاقة حفر چاٌ َای متعذد  ٚثٟط ٜثطزاضی ثیف اظ ا٘ساظ ٜاظ آٟ٘ب زض اعطاف زضیبچٝ
ٔی تٛا٘س فُّ ٔرتّفی زاقت ٝثبقس و ٝاظ ٔ ٟٓتطیٗ آٟ٘ب ٔی تٛا٘س ٔٛاضز ظیط ثبقس :
 -1تغییطات وبضثطی ر ٍُٙث ٝظٔیٗ ظضافی اظ ؾٛی ثطذی افطاز ؾٛزر ٛزض ضٚؾتبٞبی حٛاقی زضیبچ -2 ٝاؾتفبز ٜاظ چٛة زضذتبٖ
رٍّٙی ثٙٔ ٝؾٛض اؾتفبز ٜثطای ؾٛذت ظٔؿتب٘ی  -3آتف ؾٛظی ٞبی ٔتقسز و ٝزض ؾبَ ٞبی اذیط افعایف یبفت ٝو ٝذٛز ٔٛرت
٘بثٛزی ٕٞیكٍی رٞ ٍُٙب ٔی قٛز -4 .ذبوجطزاضی اظ ثطذی اظ ٘مبط ر ٍُٙث٘ ٝبْ اؾتفبز ٜاظ ٔقسٖ یب اؾتفبزٞ ٜبی زیٍط ٘ -5جٛز
٘ؾبضت زلیك  ٚانِٛی اظ ؾٛی ٔؿٚٛالٖ شی ضثظ زض ثطذٛضز ثب زقٕٙبٖ رٞ ٍُٙب ٔ ٚطاتـ .زض ٔٛضز حفط چب ٜزض اعطاف زضیبچ٘ ٝیع
وٛٔ ٝرت وبٞف آة زٞی چكٕٞ ٝبی وف زضیبچ ٝقس ٜآة وف زضیبچ ٝذٛز ٔؿتمیٕبً زض حفؼ  ٚثمب یب ٘بثٛزی ظضیجبض تبحیطٌصاض
اؾت.اظ زیٍط ٔٛاضزی و ٝث ٝآٖ ثبیس اقبض ٜوطز ٔؿبِ ٝضیرتٗ ثچٔ ٝبٞی ٞبی پطٚضقی (غیطثٔٛی) تٛؾظ قیالت ثب ٘ؾبضت ٕ٘بیٙسٌبٖ
حفبؽت ٔحیظ ظیؿت اؾتبٖ زض زضیبچ ٝاؾت و ٝاظ ٔجٙب  ٚپبی ٝفّٕی ثطذٛضزاض ٘جٛز ٚ ٜؾبَ ث ٝؾبَ ثط تقساز آٟ٘ب افعٚزٔ ٜی قٛز،
ثس ٖٚایٙى ٌٛ ٝق ٝچكٕی ثٔ ٝیعاٖ وٕجٛز اوؿیػٖ ٔحّ ،َٛضقس رّجه ٞب ،پیكطفت ٘یعاضٞب  ٚضؾٛثبت زضیبچ ٝزاقت ٝثبقٙس ،فسْ
ٚرٛز ثط٘بٔ ٝآٔبیف ؾطظٔیٗ  ٚپیبز ٜوطزٖ ثط٘بٔٞ ٝبی ثركی ،ذغط ٘بثٛزی پط٘سٌبٖ تبزض  ٚزض ٔقطو ا٘مطاو عطاحی ثط٘بٔٞ ٝبی
ٌطزقٍطی ٘بپبیساض زض وٙبض  ٚیب زض زَ تبال ة  ،ثس ٖٚزضن احطات ؾٛء آٖ زض اوٛؾیؿتٓ ٞبی حؿبؼ  ٚقىٙٙس ٜتقسز ٔسیطیت ٚ
٘بٕٞبٍٙٞی ٔیبٖ ٟ٘بزٞبیی و ٝذٛز ضا ٔتِٛی زضیبچٔ ٝی زا٘ٙس (اظ رّٕٔ ٝحیظ ظیؿت ،قیالت ،أٛض آة ،قٟطزاضی ،رٟبز وكبٚضظی
 )...ٚث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٔكىالت انّی ٌطیجبٍ٘یط زضیبچ ٝقس ٜاؾت .ث ٝرع ٔٛاضز فٛق فٛأُ ٔتقسز زیٍطی اظ رّٕٙٔ ٝفقت عّجی
ٞبی قرهی ،افعایف ضٚظافع ٖٚرٕقیتٌ ،ؿتطـ قٟط٘كیٙی ،پیكطفت  ٚتٛؾق ٝنطفبً یه ثقسی  ٚؾطیـ ،ثٟط ٜثطزاضی ثس ٖٚضبثغٝ
اظ ٔٙبثـ عجیقی ،تِٛیس ٔؿتٕط ا٘ٛاؿ آِٛز ٜوٙٙسٜٞب  ٚغیط ٜاظ فٛأُ ٔٛحط زض ترطیت ٔحیظ ظیؿت ثٛز ٜو ٝچٙیٗ ض٘ٚسی ظٔیٗ ضا
تجسیُ ثٔ ٝىب٘ی غیطلبثُ ؾى٘ٛت ثطای ؾبوٙبٖ آیٙس ٜآٖ (٘ؿُ ٞبی فطزا) ذٛاٞسوطز

راَکارَای پیطىُادی ایه تحقیق در جُت رفع مطکالت دریاچٍ
 -1فٕس ٜفقبِیتٞبی ٘بزضؾت ٔسیطیتی ٘بقی اظ زیس ته ثقسی ثٔ ٝؿبئُ اؾت .ثٙبثطایٗ ٔسیطیت ربٔـ حٛظ ٜظضیجبض  ٚفّٕیبت ٔٙبؾت
آ ثریعزاضی ،تقییٗ وبضثطیٟبی ٔرتّف ٔ ٚكبضوت ٔطزٔی اظ اضوبٖ اؾبؾی زض حفؼ ایٗ اوٛؾیؿتٓ ث ٝقٕبض ٔیضٚز.
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ٔجٙبیی ثطای
ثب تٛر ٝث ٝچبِف ٞبی تمطیجب ٔكبثٔ ٚ ٝغبِقبت ٌؿتطز ٜزض تبالة ا٘عِی پیكٟٙبز ٔیقٛز ٔغبِقبت ایٗ تبالة ث ٝفٛٙاٖ
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تطؾیٓ ض٘ٚس ٔغبِقبت آتی ِحبػ ٌطزز.
 -2قٙبؾبیی ٕٔ ٚب٘قت اظ فٛأُ ترطیت  ٚآِٛزٌیٞبی زضیبچ ٝظضیجبض ،تٛؾق ٝفقبِیتٞبی ؾبظٌبض ثب ؽطفیتٞبی ظیؿت ٔحیغی،
ٔكبضوت ٍٕٞب٘ی  ٚفطًٙٞؾبظی زض ثٟطٜثطزاضی پبیساض اظ تٛاٖ عجیقی ،تسٚیٗ ثط٘بٔ ٝپبیف  ٚاضظیبثی ٔٙبثـ آالیٙس٘ ،ٜؾبضت ثط
فقبِیتٞبی ٌطزقٍطی ،نیبزی ،وكبٚضظی  ٚزأساضی اِٛٚیت فقبِیتٞبی آتی ضا قبُٔ ٔیق٘ٛس.
 -3ترطیت ؾس زضیبچ ٚ ٝتبٔیٗ آة وكبٚضظی ٔٙغمٔ ٝطیٛاٖ  ٚظٔیٗ ٞبی اعطاف زضیبچ ٝاظ عطیك ثٙس ا٘حطافی «وِ ٝیٙى »ٜٚ ٝو ٝاظ
ؾس ٌبظاٖ تبٔیٗ ٔی قٛز و ٓٞ ٝثبفج تبٔیٗ آة وكبٚضظی ٔٙغمٔ ٝی قٛز  ٚؾغح آة زقت ٞبی اعطاف زضیبچ ٝضا ث ٝعٛض ٘ؿجی
ثبالٔی ثطز.
 -4تكىیُ ٌطٞ ٜٚبی ٔترهم ثطای ٔغبِقبت ربٔـ  ٚوبُٔ تٕبٔی فّٔ ْٛطتجظ  ٚتبحیط ٌصاض ثط ؾالٔت زضیبچٝ
 -5فط ًٙٞؾبظی زض ٔیبٖ ٔطزْ ٔٙغم ٝرٟت پبالیف ٔحیظ ظیؿت  ٚضطٚضت تٛر ٝث ٝفٛأُ ا٘ؿب٘ی ٔ ٚكبضوت ٔطزْ
 -6ایزبز ؾسٞبی ضؾٛة ٌیط زض و ٞٛؿتبٖ ٞبی اعطاف زضیبچ ٚ ٝترّی ٝؾسٞبی ضؾٛة ٌیط زض ؾبَ
٘ -7ؾبضت زلیك اظ عطیك ٔطوع وكٛض ثطای حصف ٔسیطاٖ ٘بوبضآٔس  ٚرصة ؾطٔبی ٝاظ عطیك اضائ ٝعطح ٞبیی و ٝاظ ٘ؾط فّٕی تٛریٝ
قس ٜثبقس  ٚزض رٟت تٛؾق ٝپبیساض زضیبچ ٝثبقس و ٝثس ٖٚحٕبیت ٔطزٔی ،رٟف ث ٝؾٕت تٛؾقٔ ٝكىُ آفطیٗ ذٛاٞس ثٛز ،ثٙبثطایٗ
آٔٛظـ ٔطزْ زض ظٔیٔ ٝٙحیظ ظیؿت أطی ضطٚضی  ٚاِعأی اؾت.
 -8تالـ زض ضا ٜحجت ظضیجبض ث ٝفٛٙاٖ تبالة زض ٔزبٔـ ثیٗ إِّّی ٔطثٛع ٝثطای اؾتفبز ٜاظ لٛا٘یٗ ربضی زض ایٗ ثبة  ٚتكىیُ

وٙفطا٘ؽ ٞب  ٚؾٕیٙبضٞبیی ثطای تحمك اٞساف ٘ ٚؾبضت وبضقٙبؾب٘ٔ ٚ ٝؿٛال٘ ٝتٛؾظ ٔؿٛالٖ أط.

مىاتع
 -1آؾبضاةٟٙٔ ،سؾیٗ ٔكبٚض آؾبضاآة(ٌ .)1384عاضـ ظیؿت ٔحیغی زضیبچ ٝظضیٛاض.
 -2ثبِیسٟٔ ،ٜسی  . )1385(.تبالة ظضیجبض ،ؾبیت ایٙتط٘تی وب٘ ٖٛؾالٔت غیٗ.
 -3ثحطیٙی ،ؾیسحؿیٗٔ .مسؼ ذطاؾب٘ی ،اثٛاِمبؾٓ(ٔ .)1381حسٚزیتٟبی تٛؾق ٝقٟطی زض ثٙسض ا٘عِیٔ ،زّٔ ٝحیظ
قٙبؾی ،ظٔؿتبٖ ٚ(28 ;1381یػ٘ ٜبٔ.50-39:)ٝ
 -4ثكبضتی ،فبئط ،)1380(ٜتٟسیس ؾالٔت تبالة ا٘عِی تٛؾظ ٔربعطات ظیؿت ٔحیغی ٘بقی اظ آالیٙسٞ ٜبٔ ،زّ ٝعت رٛٙة ظٔؿتبٖ
ٚ(4 ;1380یػ٘ ٜبٔ ٝوٍٙط ٜؾطاؾطی عت  ٚزضیب).76-76:
 -5تٛوّی ،ثبثه .حبثت ضفتبض ،وطیٓ(ٔ .)1381غبِق ٝتبحیط فبوتٛضٞبی ٔؿبحت ،رٕقیت  ٚتطاوٓ رٕقیت حٛظ ٜآثریع ثط ضٚی آِٛزٌی
ضٚزذب٘ٞ ٝبی ٔٙتٟی ث ٝتبالة ا٘عِیٔ ،زّٔ ٝحیظ قٙبؾی ،ظٔؿتبٖ ٚ(28 ;1381یػ٘ ٜبٔ57-51:)ٝ
 -6رالِی رقفطی ،ثٟیبض .ثطظٌط ٕٞ ٚىبضاٖ( .)1381ثطضؾی ٔمسٔبتی اٍّٟ٘بی ثطذی ٔبٞیبٖ زضیبچ ٝظضیٛاضٔ ،زّ ٝفّ ٚ ْٛف ٖٛٙزضیبیی
ایطاٖ ،ثٟبض .40-27:)2(1 ;1381
 -7حؿیٙی،ؾٛضاٖ) (1387ضٚظ٘بٔ ٝافٕٙبز ،ثعضي تطیٗ زضیبچ ٝآة قیطیٗ رٟبٖ زض ذغط ٘بثٛزی ،قٕبض ،1729 ٜنفح ،8 ٝتبضید
1/5/1387
 -8حٕیسیبٖٔ ،طربٖ ٔ ٚبضاَ ،افكبضی(ٕٞ .)1385بیف ّٔی قجىٞٝبی آثی بضی  ٚظٞىكی ،زا٘كٍب ٜقٟیس چٕطاٖ اٛٞاظ ،زا٘كىسٜ
ٟٔٙسؾی فّ ْٛآة ،اضزیجٟكت ،1385
 -9ذبِسیبٖ ،حؿیٗ  ٚحجیجی٘ ،بنط( .)1380ثطضؾی ٚضقیت ضؾٛثٍصاضی  ٚاحطات آٖ ثط ٔحیظ ظیؿت زضیبچ ٝظضیٛاض ٔطیٛأٖ ،طوع
تحمیمبت ٔٙبثـ عجیقی  ٚأٛض زاْ اؾتبٖ وطزؾتبٖ ؾٙٙسد.
 -10فیّی ظاز ،ٜیٛؾف .ذساپطؾت قطیفی ٕٞ ٚىبضاٖ( .)1383ثطضؾی تبحیط ضقس ثیف اظ ا٘ساظٌ ٜیبٞبٖ آثعی ثط ویفیت آة تبالة
ا٘عِیٔ ،زّ ٝفّٕی قیالت ایطاٖ (فبضؾی) ،ظٔؿتبٖ .139-150 ،)4(1383،13
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 -11لبزضی٘ ،بنح( .)1371ثطضؾی ٔمسٔبتی اوِٛٛغیه زضیبچ ٝظضیٛاض ٔطیٛاٖ ،پبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ،زا٘كىسSIDٜ
ٌطٌبٖ 226 ،نفحٝ
 -12لٟطٔبٖ ،احٕس .فغبض ،فطیس .)1381(ٜتبالة ا٘عِی زض اغٕبی ٔطي (ثطضؾی اوِٛٛغیه فّٛضؾتیه)ٔ ،زّٔ ٝحیظ قٙبؾی ،ظٔؿتبٖ
ٚ(28 ;1381یػ٘ ٜبٔ.38-1:)ٝ
ٔ -13حٕسضضبیی ،قٟطیبض( .)1381ثط٘بٔ ٝضیعی ٔ ٚسیطیت ٔكبضوتی تبالة ا٘عِیٛٔ ،ا٘ـ  ٚضاٞىبضٞبٔ ،زّٔ ٝحیظ قٙبؾی ،ظٔؿتبٖ
ٚ(28 ;1381یػ٘ ٜبٔ.77-59:)ٝ
ٔ -14هغفی ؾّغب٘یٔ ،ؿقٛز(  .)1387تأحیطات ٔرطة ؾس ظضیجبض ثط تبالة ظضیجبض٘،كطیٝی چیب ،قٕبضٜی5
ٟٙٔ -15سؾیٗ ٔكبٚض تٛاٖ آة( ٔ .) 1385غبِق ٝقٙبؾبیی ،پتب٘ؿیُ یبثی عطحٟبی تٛؾقٙٔ ٝبثـ آة زض ٔحسٚز ٜقٟطؾتبٟ٘بی
ٔطیٛاٖ  ٚؾطٚآثبز.
ٔ -16ؤؾؿ ٝتحمیمبت ذبن  ٚآة( .)1358اضظیبثی ٔٙبثـ  ٚلبثّیت اضاضی اؾتبٖ وطزؾتبٌٖ ،عاضـ قٕبض.561 ٜ
٘ -17ؾبٔی ثّٛچی ،ققجبٖ فّی .ذبضا ،حؿیٗ ٕٞ ٚىبضاٖ(ٔ .)1385مبیؿ ٝذهٛنیبت فیعیىی  ٚقیٕیبیی آة تبالة ا٘عِی  ٚضٚزذب٘ٝ
ٞبی ٚضٚزی  ٚذطٚری آٖ ،پػٞٚف  ٚؾبظ٘سٌی ظٔؿتبٖ  )3(19 ;1385پی آیٙس ( 73زض ٔٙبثـ عجیقی).83-76:
18- Anderson, S.C., 1985. Amphibians. Encyclopaedis Iranica 1 : 987-990.
19- Scultrope, C.D., 1967. The Biology of Aquatic Vascular Plants. In Cronk, J.K. & M. Siobhan Fennessy. 2001.
Wetland Plants: Biology and Ecology. Lewis Publishes, USA, 462 pp.
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