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 چکیده
 ایویژه جایگاه از جانبه چند هایاهمیت و فرد به منحصر زیستیتنوع دلیل به که هستند بوم سازگان هایی رینتمهم جمله از هاتاالب

 از حاصل نتایج اساس بر امیرکالیه تاالب مشکالت مقاله این در .اندشده مواجه یادهیعد مشکالت با هاتاالب ریاخ دهه چند در برخودارند.
 و خاک و آب زیستی، تنوع اساسی حوزه سه در تفکیک با امیرکالیه تاالب بومی زیست جامع مدیریت هبرنام تدوین مشارکتی طرح

 از حاصل نتایج گردید. تشریح مشکالت درخت تکنیک و توصیفی روش به هابخش این از یک هر هایمولفه و بررسی اجتماعی -اقتصادی
 ورود مجاز، غیر صید و شکار مانند عواملی ،زیستی تنوع حوزه در که داد نشان شده تشکیل هایکارگروه در مشکالت درخت ترسیم

 حوزه در ل این تاالب است. همچنین،از مسای تاالبی گیاهان زیاد تجزیه و رشد و وحش حیات هایبیماری غیربومی، و مهاجم هایگونه
-اقتصادی حوزه در نهایت رد ومشکالت است  زج هازهکش الیروبی عدم و آب برداشت ،کشاورزی فاضالب ورود خاک، و آب منابع

 مشارکت و تعامل عدم تاالب، کارکردهای از محلی جوامع و مدیران آموزش و آگاهی عدم اراضی، تغییرکاربری مانند معضالتی اجتماعی
 هاییپیامد بروز موجب فوق مشکالت مجموع است. امیرکالیه تاالب مسایل مهمترین از محلی جامعه معیشتی فقر و نفعذی هایسازمان
 نشان بررسی این نتایج .است گردیده آن اجتماعی و اقتصادی زیستی، بالقوه کارکردهای رفتن دست از و تاالب زیستمحیط بر ناپذیر جبران

 تخریب انندم ناپذیریجبران پیامدهای بروز از تواننمی امیرکالیه تاالب بومی زیست جامع مدیریت برنامه اجرای عدم صورت در که داد
 نمود. جلوگیری آن ارکردهایک و هاارزش رفتن بین از و تاالبی زیستگاه این روزافزون
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 سرآغاز

 کارکردهای از که هستند ارزشمندی هایاکوسیستم هاتاالب
 ،طبیعی هایارزش ،زیستیتنوع از حفاظت منظور به متنوعی

 مهمترین از ،هاتاالب برخوردارند. اجتماعی و اقتصادی
 این در نگیاها و جانوران .هستند جهان در طبیعی هایزیستگاه

 از هریک اکولوژیک هاینقش و اندوابسته یکدیگر به آبی محیط
 امینی) کندمی تنظیم اکوسیستم این در را حیات ادامه آنها

 فرد به منحصر هایویژگی (.1332 ندوشن احمدی و هرندی
 کارکردهای و طبیعی مختلف هایزیستگاه بین در هاتاالب

 هایآب کنترل جمله از بشری جوامع برای آنها مختلف
 از محلی جوامع معیشت تامین ،اقلیمی شرایط تعدیل ،زیرزمینی

 و پاالیش ،آب طبیعی تصفیه ،کشاورزی ،دامداری ،صید طریق
 و ملموس کارکردهای سایر و گردیطبیعت ،هاآالینده جذب

 هاانسان برای را آنها پایدار حفاظت و مدیریت ،دیگر غیرملموس
 وضعیت به توجهیکم .است ساخته بدل ریضرو امری به

 با را ارزشمند هایبوم زیست این ،توسعه روند در هاتاالب
 بر تخریبی روند این اثرات و است ساخته مواجه جدی هایچالش
 داشته آن بر را کشورها از بسیاری ،زیستیتنوع و هاانسان زندگی

 در مدیریتی جدید هایشیوه کاربرد یا و بازدارنده تدابیر با تا است
 اقدام هاتاالب احیا و حفاظت به نسبت ،پایدار توسعه به دستیابی

 دلیل به هاتاالب (.1332 ایران، هایتاالب از حفاظت )طرح کنند
 ترینحساس و ترینارزش با جمله از فراوان اکوسیستمی خدمات

 قرن از تاالب تخریب و رشد روند.می شمار به هااکوسیستم
 از ایران سهم است. گرفته خود به بیشتری شتاب بیستم
 که هکتار میلیون 5/2 مساحت با تاالب 252 جهان، هایتاالب
 کنوانسیون در المللیبین تاالب عنوان تحت آن درصد 62 حدود
  .(1336 ،کاردانه و فدافن )بیگلر است رسیده ثبت به رامسر

 سال از رسمی شکل به که ضرورتیست هاتاالب از حفاظت
 و عملى شکل به رامسر کنوانسیون قالب در میالدی 1391

 بسیار هایآسیب دلیل به و المللىبین درسطح شدهدهىسازمان
 رویکردهاى مدت، این در .شد آغاز ارزشمند طبیعى منابع این به

 تاالبی مختلف هایزیستگاه مدیریت برای گوناگونی مدیریتى
 حفاظت، نخستین رویکردهای .است یافته لتکام و گرفته شکل
 یا تغییر گونه هر بدون و زیستمحیط و طبیعت حفظ بر مبتنی
 جوامع ارتباط رویکرد، نوع این در است بدیهی بود. برداریبهره

 قطع پیرامونی محیط طبیعی منابع با سنتی بردارانبهره و محلی

 ظتحفا زیستمحیط از مربوطه متولی هایسازمان و شده
 از پیشگیری موجب رویکرد این کار، آغاز در چند هر کردند.می

 انسان نقش به توجهیبی دلیل به ولی شد، زیستمحیط تخریب
 و جمعیت افزایش همچنین و اکوسیستم اجزای از یکی عنوان به

 بسیاری عملی مشکالت با تدریج به انسانی، هایفعالیت توسعه
 مدیریت جدید ایرویکرده دلیل، همین به شد. مواجه
 مدیریت قالب در آن نهایی حاصل که یافت تکامل زیستمحیط
 این در .یافت توسعه دنیا در گسترده صورت به بومیزیست
 مستقل سازمان یک وظیفه فقط زیستمحیط حفظ رویکرد
 مشارکتی فرآیند یک طی که است عملیاتی حفاظت، بلکه نیست،

 هایسازمان دیگر یهمکار و متولی سازمان یک مرکزیت با و
 جوامع ویژه به مردم نقش ایفای و حضور با و نفوذذی و ربطذی

 حفظ دنبال به بومیزیست مدیریت شود.می محقق محلی
 هم شده تخریب هایبومزیست احیای و طبیعی هایبومزیست
 از حفاظت )طرح است انسانی جوامع نیازهای تامین با زمان

 برای تقاضا ،جمعیت رشد با (.1332 و 1335 ایران. هایتاالب
 و آب آلودگی کنترل ،خشکسالی مدیریت ،سیل کنترل ،آب مینتا

 بومی، زیست مدیریت یافت. افزایش آب منابع متمرکز مدیریت
 است معیشت و زمین ،آب منابع یکپارچه مدیریت برای راهبردی

 رشگست متعادل هایشیوه به را پایدار استفاده و حفاظت که
 مسئولیت و نقش گرفتن نظر در ضمن ایبرنامه چنین .دهدمی

 در سعی ،تاالب حفظ و مدیریت در اندرکاراندست برای فعال
 برداریبهره تحقق و توسعه و حفاظت میان تعادل برقراری

 و دوست نظری) شودمی آن پایدار مدیریت و تاالب از خردمندانه
  (.1332،ستدو غالم و صالحی ،1331 همکاران،

 25 قالب در هکتار میلیون0/1 مساحت با تاالب 36 ایران در
 ثبت المللیبین هایتاالب عنوانبه رامسر درکنوانسیون عنوان

 مطابق (.1332 ،کریمی باقرزاده) دارند جهانی اهمیت و اندشده
 ،حفاظت نحوه نامهآیین و توسعه چهارم برنامه قانون 69 ادهم

 زیستمحیط سازمان (1330) کشور هایتاالب مدیریت و احیاء
 و حفاظت ملی عمل برنامه و راهبردها چارچوب در است مکلف
 اولویت با را هاتاالب بومی زیست مدیریت برنامه ،هاتاالب احیاء

 نیرو هایوزارتخانه مشارکت با ،دیدهخسارت و بحرانی هایتاالب
 این با .نماید جراا و تهیه نفعانذی سایر و کشاورزی جهاد و

 با امیرکالیه تاالب بومی زیست مدیریت برنامه تدوین در رویکرد
 همکاری و اندیشی هم ،مشارکت هایزمینه کارگاه پنج برگزاری



 76 (بخش و همکارانمکرک روان) ... به روش کالیهالمللی امیرمشکالت تاالب بینارزیابی تحلیلی 

 رویکرد این استقرار راستا همین در شد. فراهم برنامه تدوین برای
 از حفاظت طرح قالب در کشور هایتاالب برای مدیریتی

 مدیریت برنامه تدوین فرآیند .است گردیده آغاز ایران هایتاالب
 هدف با 1332 سال در امیرکالیه مللیلابین تاالب یکپارچه
 کل اداره کار دستور در بومیزیستمدیریت رویکرد استقرار
 پژوهشکده همکاری با و گرفت قرار گیالن زیستمحیط حفاظت
 زیستمحیط ده)پژوهشک گردید اجرا دانشگاهی جهاد زیستمحیط

  (.1333 دانشگاهی، جهاد

 برای گریتسهیل هایتکنیک از یکی مشکل درخت تکنیک
 کنندهشرکت اعضای روش این در .است گروهی هایفعالیت

 کمک به گروه هر در و شدهتقسیم گرووهایی به درکارگاه
 ایجاد عوامل بحث، مورد مشکالت و مسایل گروه، گرتسهیل
 قرار بازبینی مورد دقیق و عینی طور به آن پیامدهای و مشکل

 که را اصلی مسئله) پدیده یک مشکالت که ترتیببدین .گیردمی
 (.شود می یادداشت درخت تنه روی است، مواجه آن با گروه

 در و مسئله علل درخت، این هایریشه در باید گروه اعضای
 به باید ارک این برای .بنویسند را مسئله پیامدهای آن هایشاخه

 به هایعلت ها،ریشه .باشند داشته توجه پیامد و علت مفهوم
 بعد که هستند وضعیتی پیامدها و هستند مشکل آن آمدن وجود

 مشکل درخت رسم .شوندمی نمایان مسئله آمدن وجود به از
 این است بهتر .کندمی ترسیم گروه برای را موجود وضعیت
 یا کارت ماژیک، از .شود انجام نفره 2 تا 6 هایگروه در فعالیت

 .نمود استفاده هاشاخه و هاریشه در نوشتن برای رنگی هایبرگه
 در .بشوند نوشته جفت صورت به توانندمی آن اثر و دلیل هر

 یک یا .باشد داشته اثر چندین تواندمی دلیل یک مواقع برخی
 چنین در .شود گرفته نشات ترعمقی دلیل چند از تواند می دلیل

 در .کرد ترسیم را فرعی هایشاخه و هاریشه توانمی مواردی
 درخت درختی نمودار ،لهامس )درخت مشکالت درخت تکنیک
 نتیجه در ،شده تقسیم مدیریت قابل اجزای به مشکل (منطق
 و مشکل در موثر عوامل بندیاولویت در بیشتر شفافیت موجب
 یا مرکزی ایگره با درختی نمودار شد. خواهد اهداف بر تمرکز

 یا شود، حل باید که است ایلهمسا تنه، شود.می تشکیل «تنه»
 خودش یشاخه رویدادی هر است. بررسی و تحلیل حال در ایده

 پیامدها آید.می بیرون تنه پایین یا باال راستِ سمت از که دارد را
 منشعب دوم ییهال هایشاخه این از یک هر از فرعی، تاثیرات یا

 این از .دهندمی گونهدرخت ساختاری نمودار، این به و شوندمی
 به رسیدن و رویدادها یا هابندیدسته کردنخرد برای روش،

 را پیچیده مسایل و شودمی استفاده یاتجزی از تریپایین سطوح
 ها،گزینه از جامعی شکل داشتن با ترتیببدین و ساده

 مواردی در درختی نمودار شد. خواهد ترآسان ربسیا گیریتصمیم
 مورد هایگام ریزیبرنامه مشکل، بروز اصلی یریشه یافتن مانند
 حقیقی وسعت شناسایی طرح، یک اجرای یا لهمسا حل برای نیاز
 طوفان و دیگران برای یاتجزی یا هاگام توضیح پروژه، یک

 و )نوری ددار درکارب آن احتمالی پیامدهای یدرباره فکری
 (.1332، ایران تسهیلگران انجمن ؛1322 پاکزادمنش

 زایتنش عوامل ترینمهم (1332) محمدیملک و بلوچیرحیمی
 را AHP مراتبی سلسله روش به را شادگان تاالب تهدیدکننده

 کاربری تغییر اولویت، ترتیب به را هاریسک ترینمهم و تعیین
 مانند تاالب کنندهمینتا آب ژیمر در تغییر طبیعی، هایزیستگاه

 و تاالب به هافاضالب تخلیه از ناشی آب آلودگی سدسازی،
 شناسایی خشکسالی و تاالب تولیدات از رویهبی برداریبهره

 مطالعات اساس بر (1331) همکاران و بوذرجمهری کردند.
 آلودگی میدانی بررسی همچنین ایکتابخانه و اسنادی
 که دریافتند و بررسی را مکران دریایی -احلیسو یزیستمحیط

 و ذیربط هایسازمان طرف از آن پرورش و صید بر مدیریت عدم
 از و دریایی-ساحلی زیستی آلودگی موجب هاآن هماهنگی عدم
 جهانی است. شده مکران سواحل در کمیاب آبزیان رفتن بین

 را خورچغا تاالب پذیریآسیب ارزیابی (1336) همکاران و شکیب
 چهار در( 1)پاسخ و اثر وضعیت، فشار، محرکه، نیرو مدل کمک به

 و بررسی اجتماعی و اقتصادی ،هیدرولوژیکی اکولوژیکی، گروه
 زیستگاه و پرندگان رفتن بین از را تاالب تهدیدات ترینمهم

 و تاالب روی بر شده ساخته سد ارتفاع افزایش وحش،حیات
  نمودند. عنوان خشکسالی

 از حاصل نتایج اساس بر امیرکالیه تاالب مشکالت مقاله این در
 با امیرکالیه تاالب بومی زیست جامع مدیریت برنامه تدوین طرح

-اقتصادی و خاک و آب زیستی، تنوع بخش سه در تفکیک
 ادامه در و شناسایی مشکالت درخت تکنیک روش به و اجتماعی
 اساس رب و توصیفی روش به هاآن پیامدهای و مشکالت

 )مشاهدات هاداده میدانی آوریجمع همچنین طرح، این هاییافته

 ایمنطقه و محلی زیستمحیط متخصصین کارشناسی نظرات و
 گردید. تشریح محلی( مردم و
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 هاروش و مواد

 امیرکالیه تاالب معرفی

 عالی شورای 63 شماره مصوبه طی امیرکالیه المللیبین تاالب
 به وحشحیات پناهگاه عنوانه ب 21/5/1350خمور زیستمحیط
 .است پیوسته زیستمحیط حفاظت سازمان مدیریت تحت مناطق
 برای اهمیت با هایمکان از یکی کالیهامیر تاالب

 معیارهای داشتن علت به و است آبزی پرندگان گذرانیزمستان
 فهرست در (,1a, 3c 3a, 2a قدیم )معیار( 2) 6و 5 ،2،1

 از حفاظت جهانی کنوانسیون در المللیبین اهمیت با ایهتاالب
 روحانی و کریمی )باقرزاده است رسیده ثبت به (رامسر) هاتاالب

 گونه 32 امیرکالیه وحش حیات پناهگاه در (.1326 رانکوهی،
 9 ،پستاندار گونه 12 ماهی، گونه 15 پرنده، گونه 109 گیاهی،

 و رحیمی) است گردیده یشناسای دوزیست گونه 3 و خزنده گونه
 دانشگاهی، جهاد زیستمحیط پژوهشکده ؛1335 همکاران،

1022.)  
 گلی، بستر است. دائمی و طبیعی شیرین، تاالب امیرکالیه، تاالب

 شمار به (3)مردابی نوع از تاالب باشد.می انبوه گیاهی پوشش با
 بر است. مشخص آن حریم بوده، استخر صورت به و رودمی

 آبهای از شده تشکیل نوع از خروجی و ورودی آب نابعم اساس
 (.1331 سفیدیان، و ماهینی ؛1331 راد،)بهروزی است (0)زیرزمینی

 شهرستان رودبنه، بخش شیرجوپشت، دهستان در تاالب

 52° 23 55" شرقی هایطول بین گیالن استان در الهیجان

 16" الی 39° 12´22" شمالی هایعرض و 52° 12 20" الی

 با کیاشهر بندر و لنگرود الهیجان، شهرهای بین °39 22
 قرار آنها از کیلومتر 20 و 13 ،36 ترتیب به ایجاده هایفاصله
 آستانه شهرستان در کیاشهر بخش به غرب از تاالب دارد.

 بخش به شرقی جنوب از و خزر دریای به شرق از ،اشرفیه
 و شرق سمت از و شودمی منتهی لنگرود شهرستان مرکزی
 0/2) حدود دریا به نسبت را فاصله کمترین خود شرقی شمال

 حسن ،امیرآباد هاینام به آبادی 2 آن، حاشیه در و دارد کیلومتر(
 ،سحرخیزمحله ،ناصرکیاده محله پایین ،ده حسنعلی ،بکنده
 این محلی گویش در .دارند وجود جیرباغ و پریزاد تی تی ،دهبنه
 کل(شاله -کلشال ) کولعلی شیخ تاالب اسم به را منطقه

  .شناسندمی
 جنگلی، کشاورزی، هایکاربری با مناطق شامل تاالب محدوده

 اراضی و آبی پهنه تاالب، حاشیه گیاهی پوشش مسکونی،

 وارد کالیهامیر تاالب به میدای رودخانه هیچ باشد.می ماندابی
 غربی متس از اکبریعلی سید نهر یا رودخانه فقط و شود نمی
 سمت کشاورزی اراضی آبی نیاز تامین از پس و کندمی عبور آن

 و هابارندگی آن، آب تامین منابع ریزد.می دریا به تاالب غربی
 زمینیزیر آب تبادل و آن اطراف کشاورزی اراضی آب مازاد
 استفاده برنج کشت جهت اعموم تاالب اطراف اراضی زا باشد.می
 .گرددمی محسوب آبیاری جهت حیاتی بعمن تاالب آب و شودمی

 هکتار 232 حدود تاالب گیاهی پوشش بدون و آبی قسمت سطح
 کل سطح و هکتار 632نیزاری پوشش دارای بخش مساحت و

 وحشحیات پناهگاه کل محدوده باشد. می هکتار 322 تاالب
 مناطق امور و هازیستگاه دفتر گزارش اساس بر امیرکالیه

 گزارش اساسبر و هکتار 1225 زیست،حیطم حفاظت سازمان
 )شکل است شده گزارش هکتار 1232رامسر کنوانسیون آگهی

 ؛1323 ،گیالن استان زیستمحیط حفاظت سازمان) (.1
 همکاران، و رحیمی ؛1331 گیالن، سفیدرود مشاور مهندسین

  (.1022 دانشگاهی، جهاد زیستمحیط پژوهشکده ؛1335

 

 
 امیرکالیه االبت محدوده (:1) شکل

 

 مشکالت درخت روش به کالیهامیر تاالب مشکالت تحلیل

  توصیفی و

  تدوین کارگاه در رکالیهـامی تاالب مشکالت قـدقی تعیین جهت
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 زیستی، تنوع بخش سه به مشکالت بومی، زیست جامع برنامه
 بندیدسته مشکل( درخت )تنه اجتماعی -اقتصادی و خاک و آب

 درخت روش با و تقسیم گروه سه به کنندگانشرکت ادامه در و
 آن پیامدهای و مشکل( درخت )ریشه ایریشه عوامل مشکالت،

 کمک به و فکری طوفان ایجاد با را درخت( های)ساقه
 پیامدهای و تاالب مشکالت سپس نمودند. مشخص گرانتسهیل

 جمع میدانی هایداده اساس بر توصیفی روش به آنها از ناشی
 همچنین محلی جوامع و زیستمحیط کارشناسان از شده آوری

 شده مطرح گفتگوهای و شده ساخته درختی نمودارهای کمک به
 تاالب بومی زیست مدیریت برنامه تدوین هایگروه از هریک در

 فلوچارت (2) شکل است. گردیده بررسی و تحلیل امیرکالیه،
 دهد.می نشان را مشکالت درخت

 

 
 مشکالت درخت ارتفلوچ (:2) شکل

 

 نتایج

  زیستگاه و زیستیتنوع حوزه مشکالت درخت

 رویهبی صید و شکار -

 تاالب در ماهی صید و پرنده شکار هرگونه قوانین، اساس بر
 چوبی هایقایق از استفاده با صیادان باشد.می ممنوع امیرکالیه

 آبی محیط در تور نمودن پهن و تاالب به ورود به اقدام )لوتکا(
 به نسبت کنترل و گشت با بانانمحیط همواره که نموده

 نمایند.می اقدام صیادی ادوات آوریجمع یا تخلف از جلوگیری
 است. ممنوع امیرکالیه تاالب در نیز قالب با تفریحی ماهیگیری

 صید و گستریدام امیرکالیه تاالب معضالت از دیگر یکی
 هایقسمت بودن عمیق به توجه با است. آن حاشیه در پرندگان

 آبزی پرندگان از بسیاری امیرکالیه، تاالب آبی گستره از زیادی
 که روندمی تاالب اطراف شالیزارهای به تغذیه جهت شبانه

 کشاورزی هایزمین انداختن آب و دانه از استفاده با صیادان
 دلیل به نمایند.می اقدام پرندگان جمعی دسته صید به نسبت
 اسحله از ندرت به محلی افراد معموال دامگاه و امن یطمح ایجاد
 سال ایام از برخی در اما کنند،می استفاده پرندگان شکار برای
 شود.می انجام منطقه در نیز اسلحه با شکار زمستان فصل مانند

 مهاجر، پرندگان انواع حضور با و پاییز فصل در همچنین
 هاتله این نماید.می یریبازگ هایتله نصب به اقدام شکارچیان

 یک و نایلونی هاینخ از استفاده با کوچک هایحلقه شکل به که
 را آن و شده تعبیه شاخه تکهیک روی بر است، آهنی مفتول سیم

 برای بیشتر هاتله این کنند.می نصب درختان روی زیاد ارتفاع در
 نصب باالبان و بحری شاهین، نظیر ارزش با شکاری پرندگان

 ها،سارگپه ها،سنقر مانند شکاری پرندگان سایر اما شود،می
 بر نیز دلیجه و لیل همچون جثهکوچک هایشاهین و هاعقاب
 انگشتان وارد شده تعبیه هایحلقه که نشینندمی هاشاخه روی
 پرنده حلقه شدن تنگ با برخواستن هنگام در و شده پرنده پای

  افتد. می دام به
 هایبیماری اپیدمی و غیربومی و مهاجم هایگونه رودو -

 وحشحیات

 و استان تاالبی و آبی هایپهنه به 62 دهه از آزوال ورود
 طی اگرچه است؛ تاالب تهدید عوامل از آبیسنبل همچنین

 امیرکالیه تاالب در آبیسنبل تاکنون گرفته صورت های پایش
 آب هایکانال غیربومی، و مهاجم گیاه این اما نشده، مشاهده

 با که کرده، تسخیر را اطراف روستاهای و چمخاله در کشاورزی
 آن درگیر نیز امیرکالیه تاالب است ممکن احتیاطیبی هرگونه

 عوامل از توانندمی نیز بومیغیر ماهیان ورود همچنین .شود
 بروز و وحش حیات هایبیماری وجود شوند. تلقی تاالب تهدید
 و مرگ موجب که اخیر هایسال در پرندگان حاد فوق انزایآنفلو
 از دیگر یکی گردیده، وحشی پرندگان و اهلی طیور وسیع میر

 رود. می شمار به تاالب زیستیتنوع تهدید عوامل

 الیروبی کشاورزی، مصارف جهت تاالب آب رویهبی برداشت -
 تاالب حاشیه هایزهکش و هاکانال تعمیق و

 موجب کشاورزی مصارف جهت تاالب آب رویهبی برداشت
 آب میزان در شدید نوسانات ایجاد و تاالب سطح و عمق کاهش
 جهت چاه حفر طرفی، از است. گردیده زراعی فصول در تاالب

 سد احداث تاالب، محدوده اراضی در کشاورزی آب استحصال
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 به بستر رسوبات افزایش و تاالب خروجی تنها روی بر بتونی
 جدی هایآسیب موجب تاالب آبی منابع هشکا دلیل
 و هاکانال تعمیق و الیروبی گردید. خواهد تاالب زیستیمنابع

 کانال بستر سطح رفتن ترپایین موجب تاالب حاشیه هایزهکش
 ها،زهکش بداخل آب مکش نتیجه در و بسترتاالب از زهکش
 النه هایمحل تخریب دلیل )به خزندگان و دوزیستان نابودی
 همچنین جوندگان( و شغال ،گورکن ،شنگ مانند جانورانی گزینی
 بستر در موجود های میکروارگانیسم سایر و کفزیان انواع حذف
 شد. خواهد تاالب

 و کشاورزی آفات دفع سموم انواع به تاالب آلودگی -
  هاکشعلف
 ها،کشعلف و کشاورزی آفات دفع سموم انواع به تاالب آلودگی

 پاش و ریخت از حاصل آلودگی و شالیزاری اراضی آبزه از ناشی
 ورود موجب دیزلی آب موتورهای از استفاده حین نفتی مواد و

 در و تاالب جانوران و گیاهان هایبافت در تجمع و آلودگی انواع
 هرم باالی هایرده به انتقال و غذایی زنجیره به ورود ادامه

 جوامع نهایت در و تاالب دانزیستمن سالمت و شد خواهد انرژی
 رشد طرفی از انداخت. خواهد مخاطره به را تاالب حاشیه انسانی

 از ناشی تاالب غذایی پر دلیل به تاالبی گیاهان زیاد تجزیه و
 تاالب، بستر رسوبات افزایش موجب کشاورزی هایکود ورود

 گیاهی جوامع ترکیب تغییر تاالب، حاشیه نیزارهای افزایش
 و تاالب ماهیان میر و مرگ و تاالب آب اکسیژن افت تاالب،

 خواهد تاالب توالی روند تسریع نهایت در و آبزی هایگونه سایر
 سنگین فلزات به امیرکالیه تاالب رسوبات آلودگی بررسی شد.

 آرسنیک، عناصر غلظت و میزان نظر از تاالب که داد نشان
 و و داشته قرار آلوده سطح در سرب و مولیبدن منگنز، کادمیم،

 )زارع است کشاورزی اراضی در کود باالی مصرف آن علت
  (.1330 نسب،سجادی و اقبال خوش

 تجهیزات و حفاظت نیروهای نبودن کافی -

 اعتباری هایمحدودیت دلیل به بانمحیط انسانی نیروی کمبود
 و امکانات کمبود و نیرو جذب در زیستمحیط حفاظت سازمان

 موتوری پایش و گشت شدن محدود به منجر یحفاظت تجهیزات
 اثر تاالب از حفاظت در امر این که شدخواهد قایق از استفاده و

  گذاردمی مستقیم
 تاالب محدوده در فرعی و اصلی هایراه وجود -

 در خاکی و آسفالته صورته ب متعدد دسترسی هایراه ایجاد
 و صوتی آلودگی بویژه آلودگی انواع ایجاد ضمن تاالب، محدوده

 و محلی جامعه بیشتر دسترسی و حضور ترآسان شرایط ایجاد
 امنیت کاهش موجب زیستگاهی، هایمحدوده به گردشگران

 خواهد تاالبی مندانزیست انواع گزینیالنه و زادآوری حضور،
 از عبور با کیاشهر بندر-چمخاله کنارگذر آسفالته جاده ایجاد شد.

 . کندمی عبور تاالب محدوده از امیرآباد و بکنده حسن روستاهای
 عمدی غیر و عمدی سوزیآتش -

 همچنین تاالبی هایزمین تصرف هدف با عمدی سوزیآتش
 )در تاالب مجاور کشاورزی اراضی در کلش و کاه زدن آتش

 و گردد(می منجر عمدغیر حریق بروز به مباالتی بی صورت
 موجب که است معضالتی ردیگ از گردشگران توسط حریق ایجاد

 خواهد تاالب هایزیستگاه و جانوری و گیاهی هایگونه نابودی
 و زیستیتنوع از حفاظت مشکالت چارتفلو (:3) شکل شد.

  دهد.می نشان را امیرکالیه تاالب زیستگاه
 

 خاک و آب حوزه مشکالت
 تاالب خاک و آب منابع آلودگی و آبی منابع کاهش -

 کشاورزی آب کنندهتامین اصلی منابع از هامیرکالی تاالب
 جهت تاالب آب رویه بی برداشت است. تاالب حاشیه روستاهایی

 ایجاد و تاالب سطح و عمق کاهش موجب کشاورزی مصارف
 گردیده زراعی فصول در تاالب آب میزان در شدید نوسانات

 و تاالب آب سطح نوسانات (1331) همکاران و شهریاری است.
 تصاویر از استفاده با را امیرکالیه تاالب ساحلی طخ پیشرفت
 1330 سال از ساله 22 دوره یک در لندست چندطیفی ایماهواره

 که داد نشان نتایج دادند. قرار بررسی مورد را میالدی 2211تا
 در بویژه محسوسی کاهش دچار تاالب مطالعه مورد دوره طی

 3/22 ریباتق آن مساحت و است گردیده مرکزی و شرقی بخش
 است. یافته کاهش درصد
 آب کانال و باران زمینی،زیر هایچشمه توسط امیرکالیه تاالب

 جهت به اخیر هایسال در .گرددمی تغذیه اکبری علی سید
 مسدود اکبری علی سید کانال ورودی کشاورزی در آب مصارف
 هایکانال ایجاد گردد. نمی وارد تاالب به کافی آب و گردیده

 موتورهای نصب و هاکانال الیروبی کشاورزی، اراضی آبیاری تعددم

 در امر این و شده آبی پهنه و کاسه از آب سریع تخلیه موجب آب
 برای بزرگی چالش به آینده در صحیح مدیریت عدم صورت
 تاالب حاشیه روستاهای کشاورزی اراضی شود.می تبدیل تاالب

 توجهی قابل تعداد و شوندمی مشروب امیرکالیه از بهار فصل در
 بـرداشت آب االبـت از ا،ـهانهـخ اژـپمپ از داـج یـدیزل آب پمپ
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 امیرکالیه تاالب زیستگاه و زیستیتنوع از حفاظت مشکالت فلوچارت (:3شکل)

 

 مصارف امیرکالیه، تاالب از آب مصرف و برداشت تنها کنند.می
 احاطه کشاورزی راضیا توسط امیرکالیه تاالب است. کشاورزی

 زهکشی و آبیاری شبکه D5 عمرانی واحد در که است شده
 و سو یک از برنج کشتزیر اراضی توسعه دارند. قرار سفیدرود

 مخصوصاً زهکشی آبیاری شبکه در توزیع برای آب منابع کمبود
 فشار تحت موجب دیگر سویی از شبکه انتهایی هایبخش در

 تاالب همچون مناطقی در و است دهگردی کشاورزان گرفتن قرار
 در و استصحال قابل آب منبع یک صورت به که امیرکالیه
 اراضی آبیاری نیاز مورد آب مینتا جهت در است، دسترس

 از بخشی نیاز مورد آب گیرند.می قرار استفاده مورد کشاورزی
 واقع تاالب شرقی سمت در اغلب که تاالب حاشیه اراضی

 152 حدود تعداد و پمپاژ ایستگاه 12 تعداد طریق از اند،شده
 تأمین تاالب در مستقر اینچی 0 و 3 شخصی پمپ دیزل

 از منشعب نهرهای طریق از تاالب غربی اراضی اما شود،می
 این آبزه فقط و شوندمی آبیاری اکبری علی سید رودخانه
 مشاور )مهندسین ریزدمی تاالب به هازهکش طریق از اراضی

 (.1331 سفیدرود،
 کشویی دریچه دو همراه به سرریز یک شامل تاالب هایخروجی

 تنظیم منظور به که است دریا سمت به تاالب شمالی قسمت در

 از مینتا به نیاز که زراعی فصول در بخصوص تاالب آب سطح
 خروجی اند.شده احداث است، کشاورزی اراضی برای پمپاژ طریق
 سمت به تاالب غربیشمال قسمت در نهر یک شامل دیگر،

 بین تراز اختالف به توجه با که باشدمی اکبری علی سید رودخانه
 به کند،می تغییر آب جریان جهت رودخانه و تاالب آب سطح

 جلوگیری تاالب آب خروج از نهر این کردن مسدود با که طوری
 تاالب آب افزایش به نهر بازگشایی با آبی کم مواقع در و کرده
 شودمی کمک کشاورزی اراضی به پمپاژ برای آب مینتا جهت

 تهدید بزرگترین و مهمترین (.1331 سفیدرود، مشاور )مهندسین
 در که سد این دانست. آن تنظیمی سد یا دریچه را تاالب آبی

 به را تاالب آب دریچه دهنه دو با شده واقع آباد امیر روستای
 به زمستان فصل در بتاال آب حجم کند.می هدایت دریا سمت
 و یافته افزایش هاآبروان ورود و فصلی هایبارش دلیل

 روستای دو در ویژه به محلی جامعه شود.می سرریز اصطالحا
 اراضی رفتن آب زیر به از جلوگیری جهت جیرباغ و امیرآباد

 تاالب آب تخلیه به اقدام هادریچه نمودن باز با کشاورزی
 رودخانه در ماهی صید آب، تخلیه دالیل از یگرد یکی نمایند.می

 این،بر عالوه شود.می دریا وارد که است دریچه این دستپایین
 و تاالب کیفی حریم برقراری منظور به تاالب از هاییبخش در
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 اطراف هاییخندق تاالب، اطراف کشاورزی اراضی گسترش عدم
 کاهش به تنها نه راهکار این متاسفانه که است شده حفر تاالب
 سوی به را تاالب آب هاخندق این بلکه است، نینجامیده معضل

 برای مساعدی عامل و تاالب( آب سطح افت )عامل کشیده خود
 کاهش همچنین، است. آب مجاز غیر پمپاژ و پمپ نصب

 موجب تاالب حاشیه اراضی کشت زیر سطح افزایش و بارندگی
 و عمیق هایچاه وجود است. شده آب برداشت افزایش

 موجب کشاورزی و شرب آب برداشت برای منطقه در عمیقنیمه
 تاالب آب طبیعی تغذیه و زمینیزیر هایسفره ذخایر کاهش
 تاالب خروجی تنها روی بر بتونی سد احداث طرفی از شد. خواهد

 موجب تاالب آبی منابع کاهش دلیل به بستر رسوبات افزایش و
 وجود به توجه با است. گردیده تاالب آبی ابعمن جدی هایآسیب
 سموم و کود تاالب، حاشیه در شالیزارها و کشاورزی اراضی
 وجود که هاییزهکش طریق از کشاورزی هایفعالیت از حاصل

 است. اثرگذار آب کیفیت بر امر این و شودمی تاالب راهی دارد،
 در )تروفی( پرغذایی شرایط ایجاد با کشاورزی سموم و کود ورود

 رشد سرعت افزایش نتیجه در تاالبی گیاهان رشد موجب تاالب
 که گردیده رسوب ایجاد و آب عمق کاهش و گیاهان تجزیه و

 اساس بر است. یافته نمود بیشتر اخیر هایسال در امر این

 و گراییتغذیه میزان (1335) شریعت و محمدیگل مطالعات
 که داد نشان (2)کارلسون صشاخ اساس بر تاالب تروفی وضعیت

 وضعیت در زمستان و پاییز هایفصل در امیرکالیه تاالب
 کشاورزی هایرواناب ورود دلیل به بهار فصل در و مزوتروفیک

 به نیز تابستان فصل در .داشت قرار حاد مزوتروفیک وضعیت در
 در هوا گرمای و کشاورزی هایرواناب ورود افزایش علت

 آلوده منابع نویسندگان عقیده به گرفت. قرار یوتروفیک وضعیت
 از و ایغیرنقطه نوع از امیرکالیه تاالب کننده زیست محیط
 بهینه استفاده و است تاالب به کشاورزی هایرواناب ورود طریق

 کرد.خواهد جلوگیری روند این ادامه از کشاورزی کودهای از
 ندوشن دیاحم و یهرندامینی مطالعات اساس بر همچنین

 از استفاده با ،تاالب تروفی وضعیت و گراییتغذیه میزان (1332)
 و است تاالب مزوتروفیک وضعیت دهندهنشان کارلسون شاخص

 هایکاربری زهکش از حاصل معدنی و آلی مواد ورود آن دلیل
 باشد.می تاالب اطراف مسکونی هایرواناب و فاضالب و زراعی

 جهانی، گرمایش مانند جهان در هوایی و آب تغییرات نهایت در
 موثر تاالب آب منابع حجم بر نیز بارندگی کاهش و خشکسالی

 خاک و آب بخش مشکالت فلوچارت (0) شکل بود. خواهد
  دهد.می نشان را امیرکالیه تاالب

 

 
  امیرکالیه تاالب آب بخش مشکالت فلوچارت :(4شکل)
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 اجتماعی و اقتصادی حوزه مشکالت

  هازهکش و هاکانال تعمیق تاالبی، اراضی تخریب و تصرف –
 از حاصل که ساحلی نقاط در ویژه به مستحدث اراضی تصرف

 تاالب مساحت کاهش همچنین و گذشته در دریا آب روی پس
 به امیرکالیه تاالب تهدیدات از یکی بوده آب سطح افت دلیل به

 کشاورزی تاعمد که تاالب مجاور هایعرصه .رود می شمار
 تاالبی اراضی تخریب به منجر تاالب سمت به پیشروی با هستند

 به توجه با طرفی از .گردندمی شالیزاری اراضی به آن تبدیل و
 کمبود و جمعیت افزایش دلیل به کاربری تغییر رشد به رو روند

 مسکونی، هایواحد به تغییرکاربری با کشاورزی اراضی ،زمین
 دو محدوده هایطرح تداخل .اند شده یلتبد صنعتی و تجاری

 در ایتوسعه هایطرح نظر از امیرآباد و بکندهحسن روستای
 موجب آنها در ساز و ساخت و بوده پناهگاه محدوده با تداخل

 و زیستمحیط سازمان بین حقوقی دعوی ایجاد و تعارض بروز
 .است گردیده محلی جامعه

 هکتار 1/321 ،1303 سال مصوب هکتاری 1232 مساحت از
 استخر کشاورزی، اراضی به هکتار( 323) مابقی و مانده باقی

 تغییر مرغداری و کاریدرخت کاری،صیفی ماهی، پرورش
 نسبت بودن باال و تاالب خاص شکل طرفی از .اندداده کاربری
 شکلی الگوی ترین نامناسب ایجاد موجب ،سطح به حاشیه

 .است شده آن در تعارض میزان رفتن باال درنتبجه و حفاظتی
 بیشتر تصرف از جلوگیری جهت زیستمحیط حفاظت سازمان
 کانال حفر و احداث به اقدام تاالب، حدود و مرز تعیین و اراضی

 تصرفات بروز از حدودیتا اقدام این .است نموده تاالب حاشیه در
 آب، استحصال جهت زهکش بعنوان ولی نموده جلوگیری بیشتر
 کشیکانال این همچنین .گیردمی قرار کشاورزان تفادهاس مورد

 لذا و شده ایجاد تاالب برای جدیدی مرز نوعی به تا شده موجب
 و پورهادی) نباشد مدیریت قابل تاالب حاشیه و مرزبندی
 سوزیآتش طریق از تاالبی هایزمین تصرف (.1330همکاران
 تاالب مجاور یکشاورز اراضی در کلش و کاه زدنآتش عمدی،

 گردد(، می منجر عمدغیر حریق بروز به مباالتیبی صورت )در
 اجتماعی حوزه معضالت دیگر از گردشگران توسط حریق ایجاد
 .رودمی شمار به امیرکالیه تاالب

 گردشگری و زیستمحیط آموزش یاهطرح اجرای عدم -
 درتاالب پایدار

 نگری پرنده تگاهایس و چوبی پل ساخت از پس و 1339 سال در
 .گرددنمی کنترل افراد تردد و بوده رها عمال سایت این تاالب در
 هیچگونه نیز تاالب حاشیه مستعد روستاهای و تاالب حاشیه در

 وجود محور طبیعت و پایدار گردشگری برای ایبرنامه و طرح
 حضور و اکوسیستمی تنوع دلیل به نظر مورد یمنطقه ندارد.
 پژوهش جهت مناسبی بستر ارزشمند گیاهی و نوریجا هایگونه

 حضور همچنین است. آورده فراهم آموزشی هایفعالیت انجام و
 جهت را مناسبی فرصت تواندمی صحیح ریزیبرنامه با گردشگر،

 نماید. ایجاد گردشگران برای تاالب زیستیتنوع اهمیت از آگاهی
 رسیدن ضمن برج و نبازدیدکنندگا مرکز و آموزشی مراکز ایجاد

 گردشگر یبرنامه با حضور به پژوهشی، و آموزشی اهداف به
 چوبی مسیر برای مناسبی مکمل و نماید توجهیقابل کمک
 کمک تاالب در افراد حضور ساماندهی به و است شده ساخته

  .کندمی
 تاالب حاشیه محلی ناپایدارجوامع و معیشتی اقتصادی فقر -
 و کشاوزی محصوالت تولید باالی هزینه و پایین درآمد دلیل به
 درآمد تریناصلی برنج )تولید خرد و بعدی یک اقتصاد طرفی از

 بوده مالک خرده کشاورزان بیشتر و است تاالب حاشیه کشاورزان
 جوامع تا شده موجب (است پایین کشاورزی اراضی سرانه و

  .باشند مواجه ناپایدار و معیشتی اقتصادی فقر با محلی
 تاالب مدیریت در سازمانی بین تعامل عدم -

 تاالب با که محلى جوامع و نهادها وغیردولتى، دولتى هاسازمان
 و پذیرندمی تاثیر آن از یا و گذارندمی اثر آن بر ،هستند مرتبط

 در که نقشی و تاالب بر آنها (بالفعل یا و بالقوه) تاثیر شیوه نیز
 به نمایند، ایفا توانندمی یا و نندکمی ایفا تاالب پایداری و حفاظت
 فعلی روند به توجه با شوند.می تلقی ذینفع هاىگروه عنوان

 وحش حیات پناهگاه جمله از حفاظت تحت مناطق مدیریت
 شود،می اداره زیستمحیط حفاظت سازمان توسط که کالیهامیر
 ب(تاال نفعان )ذی هاینهاد و هاسازمان تعامل و هماهنگی عدم

 دخل تغییرکاربری، ایجاد موجب زیستمحیط حفاظت سازمان با
 مدیریت عدم طریق از مستقیم غیر طور به همچنین تصرف و

 در و تاالب حاشیه کشاورزی اراضی هایپساب آلودگی پایدار
 (5) شکل است. شده تاالب روزافزون تخریب موجب نهایت

 نشان را امیرکالیه تاالب اجتماعی -اقتصادی حوزه مشکالت
 دهد.می
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  امیرکالیه تاالب اجتماعی -اقتصادی مشکالت فلوچارت ( 5) شکل

 

 گیری نتیجه
 برنج، آب، که هستند طبیعی هایسوپرمارکت همانند هاتاالب
 وحش،حیات الوار، هیزم، میوه، آبزی، گیاهان حلزون، ماهی،
 با زجملها هاتاالب کنند.می تامین را علوفه و دستی صنایع
 هایگذاریارزش در .روندمی شماربه دنیا هایاکوسیستم ترینارزش

 هزار 10 معادل ایافزوده ارزش تاالب، هکتار هر برای جهانی
 هکتارزمین هر افزوده ارزش که حالی در ه،شدگرفته نظر در ردال

 اکولوژیک ارزش همچنین است؛ دالر 33 تنها کشاورزی،
 است زراعی هایزمین برابر 222و هاجنگل رابرب 12 هاتاالب

(Thersa, 2008). ادایج موجب طبیعـت در دخالـت با انسان 
 موجب نتیجه در شده اراضی پوشش و کاربری در تغییرات

 هاآن کیفیت کاهش و رفتن ینب از ها،زیستگاه شدن قطعهقطعه
 از اهاالبت است. شده وحشحیات هایجمعیت کاهش نتیجه در

 و اراضی کاربری تغییرات به هااکوسیستم ترینحساس
 جانوری و گیاهی ادزی وعتن اب ردف هب منحصر هایاکوسیستم

 هایاکوسیستم این لیکن (.1332 همکاران، و پوده)اصغری هستند

 قرار توجهیبی مورد همواره ،شاناهمیت وجود با ارزشمند
 ،صنعتی هایفاضالب واعان ورود طریق از جمعیت رشد .اندگرفته

 از است. شده آن ودیـناب و تخریب موجب اورزیـکش و ریـشه

 حریم به تجاوز و تغییرکاربری ،هاتاالب تخریب دالیل مهمترین
 هاآلودگی انواع ورود علت به هاتاالب کیفیت کاهش و هاتاالب
 ،کشاورزی مانند تاالب حریم و اطراف انسانی هایفعالیت است.

 ،شهری بین و شهری نقل و حمل خطوط و سازیجاده ،نایعص
 فلزات ،آلی مواد انواع ورود و نفوذ به منجر ...و مسکونی مناطق
 و خاک شدن شور نتیجه در تاالب داخل به رسوبات و سنگین

 زیستگاه تخریب بر عالوه موضوع این .شودمی ...و کوبیخاک
 فراوانی اجتماعی و تصادیاق ،یزیستمحیط منفی اثرات ،یتاالب

  (.1332 ندوشن، احمدی و یهرند )امینی نمود خواهد ایجاد
 زمانی دوره دو در شده حفاظت مناطق مدیریت هایالگوی
-1262) یلواستون( )مدل کالسیک الگوی است. یافته تکامل
 و هادرآن هادولت مدیریت محوریت با مناطقی ایجاد که (1322
 کشاورزی، شکار، محلی)ممنوعیت امعهج گرفتن نظر در بدون
 در 1362 در مدرن)ظهور الگوی و گرفتمی انجام ..( و دام چرای
 در و برای همراه، به مدیریت نآ در که ها(پارک جهانی کنگره
 تمام آن در و شودمی انجام محلی مردم توسط موارد برخی

 ارکتمش با و المللیبین ای،منطقه محلی، سطح در نفعانذی
 گیرد.می صورت خصوصی و دولتی هایسازمان و هابخش همه

 اهداف همراه به زیستمحیط از حفاظت آن، هدف درحقیقت
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 تجارب (.1320 میرزایی، و )ضیایی است اجتماعی و اقتصادی
 هایزنجیره که داد نشان هاتاالب مدیریت در بشری ناموفق
 است پیچیده بقدری هابومزیست این در انرژی عناصر و حیاتی

 و انتزاعی مدیریت شکل به مدیریت سنتی رویکردهای با که
 ریزیبرنامه (.1331 کریمی، زاده )باقر نیست پذیرامکان بخشی
 طور به سنتی بطور گذشته در مدیریتی هایتالش و آب منابع

 کاربری مدیریت و اکوسیستم حفاظت از مجزا کامالً یا بخشی
 ،آب تأمین برای تقاضا جمعیت رشد با گرفت.می انجام اراضی
 مدیریت و آب آلودگی کنترل ،خشکسالی مدیریت ،سیل کنترل

 بومی زیست یکپارچه مدیریت یافت. افزایش آب منابع متمرکز
 تاالب منافع از خردمندانه استفاده مناسب مدیریتی مدل تواندمی

 (Bagherzadeh آید شمار به آن زیستی تنوع از حفاظت و

(Karimi et al., 2011. کمک به (1331)کریمی باقرزاده 
 ایران هایتاالب کلی مشکالت از ترسیمی ،مشکالت درخت

 و فرهنگی و علمی جهل اقتصادی، فقر عامل سه و ارائه
 که دانسته هاتاالب مشکالت بنیادین هایریشه از را ورزیطمع
 اکوسیستمی یریتمد نگرش فقدان مانند مشکالتی بروز به منجر

 ساختاری و قانونی مشکالت طبیعی،منابع ریزیبرنامه در
 بودن نامشخص و مشارکت ضعف و اجرایی هایدستگاه

 که شده طبیعی هایمحیط مدیریت در مردم حقوق و مسئولیت
 بیش برداریبهره جمله از پیامدهایی بروز به منجر معضالت این

 و هااکوسیستم کاربری اصولی غیر تغییر منابع، طبیعی توان حد از
 تضعیف نهایت در و هاآالینده افزون روز گسترش و اراضی

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، هاینابسامانی و زیستیتنوع
 ارزیابی در (1022) همکاران و بخشروان است. گردیده
 هایمولفه SWOTروش به امیرکالیه تاالب زیستیمحیط
 اجرای و شناسایی ار تاالب هایهدیدت و فرصت قوت، ضعف،
 تاالب پایدار توسعه در موثر گامی را بومی زیست جامع برنامه
 در کالیهامیر وحش حیات پناهگاه مدیریت طرح نمودند. عنوان
 حفاظت گام اولین بومی زیست جامع مدیریت برنامه تدوین قالب

 و زیستیتنوع بخش مشکالت حل است. تاالب پایداری و
 ئارتقا موجب جانوری و گیاهی هایگونه از موثر ظتحفا

 در .شد خواهد تاالب المللیبین عنوان حد در زیستی هایشاخصه
 به کشاورزی هایپساب ورود از جلوگیری وخاک، آب حوزه

 مطلوب شرایط نتیجه در و آب کیفیت سالمت حفظ باعث تاالب
 مدیریت اتمطالع انجام شد. خواهد تاالب مندانزیست برای

 جهت حقابه تامین و تخصیص طرح جرایا ،آب منابع یکپارچه

 از جلوگیری همچنین دارد. ضرورت تاالب زیستی شرایط پایداری
 ضروری آب مصارف مدیریت جهت به کشاورزی اراضی افزایش

 است. ضروری روزبه و کارامد آبیاری هایروش از استفاده و بوده
 مانند پایدار درآمد ایجاد ،اعیاجتم-اقتصادی معضالت بخش در

 باعث هاتاالب طبیعی هایکارکرد با مرتبط مشاغل ایجاد
 به محلی جامعه نتیجه در و شده محلی جوامع معیشت تضمین
 در محلی جوامع مشارکت .شد خواهند ترغیب آن از حفاظت
 تاالب پایداری به آن زیستی هایویژگی حفظ و تاالب از حفاظت

 به محلی جوامع وابستگی .گرددمی منجر مدتبلند در
 را ماهیان و پرندگان شکار و صید نظیر تاالب زیستیتنوع
 شناسایی همچنین کرد، جایگزین خانگی مشاغل با توانمی

 و احیا نهایت در و بومی فرهنگ و توانمندی با اسبنمت مشاغل
 تمحصوال ارائه و روستایی هایخانه ،گردیبوم هایواحد ساخت

 رونق جهت در خانگی و باغی تولیدات ،دستی صنایع ،کشاورزی
  .بود خواهد موثر محلی جوامع معیشت

 

 قدردانی و تشکر

 امیرکالیه تاالب مدیریت برنامه تدوین طرح از برگرفته حاضر مقاله

 پژوهشکده همکاری و مساعدت از نویسندگان وسیلهبدین است.
 و تشکر طرح جامان جهت به دانشگاهی جهاد زیستمحیط

  نمایند.می قدردانی
 

 هاادداشتی
1. Driver, pressure, State, Impact, Response 

)DPSIR( 

 که شود تلقی اهمیت با المللیبین نظر از باید تاالبی : 1 معیار .2
 هایتاالب انواع از طبیعی تقریبا یا طبیعی ای نمونه شامل

 زیستی ایجغرافی در باشدکه بفرد منحصر یا کمیاب ،شاخص
 شود می یافت مربوطه

 که شود تلقی اهمیت با المللیبین نظر از باید تاالبی : 2معیار .3
 خطر در یا انقراض خطر در یا پذیرآسیب های گونه بتواند

 را تهدید معرض در اکولوژیکی جوامع یا و بحرانی انقراض
 کند. پشتیبانی

 که شود تلقی اهمیت با المللیبین نظر از باید تاالبی : 5 معیار .0
 .کند پشتیبانی را آبی پرنده22222 حداقل مادای بتواند

 شود تلقی اهمیت با المللیبین نظر از باید تاالبی : 6 معیار .5
 پرندگان از زیرگونه یا گونه یک افرادجمعیت 1% مادای اگر
 .کند پشتیبانی را آبی
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6. Palustrine 

7. Minerotrophic 
8. Trophic State Index) TSI( 
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Abstract 

Wetlands are among the most important ecosystems in the world with special value due to their unique 

biodiversity and multifaceted features. In recent decades, wetlands have faced many problems due to the lack 

of integrated management of water resources in their catchment basin and human activities and 

mismanagement. In this paper, the problems of Amirkelayeh Wetland based on the results of implementation 

of a participatory plan for integrated ecosystem management are divided into three main aspects including 

biodiversity, water-soil and socio-economic issues which are described by tree analysis technique and 

descriptive method. The most important biodiversity problems consisted of illegal hunting and fishing, 

introduction of invasive and non-native species, wildlife diseases, increased growth and decomposition of 

wetland plants. The water-soil problems consisted of release of agricultural wastewater (fertilizers and 

pesticides), water withdrawal, and clogged drains. Finally, in terms of the socio-economic issues, land-use 

changes, lack of awareness and training of managers and local communities about the functions of the 

wetland, lack of interaction among stakeholders and organizations, livelihood, and economic problems in the 

local community were the most important problems of Amirkelayeh Wetland. These problems have caused 

irreparable damages to the wetland’s environment and the loss of its potential biological, economic and 

social functions. These results showed that implementation of an integrated management plan can prevent 

irreparable and progressive destruction, and protect the values and function of Amirkelayeh Wetland. 
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