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خاٍری دریای  در جٌَب ضذُ هیاًکالِ هٌطقِ حفاظت در هحیطی سیستهالحظات تزخی لشٍم رعایت 

 کاسپیي

*ضضا هٌصَضی 1  
Re_mansouri@sbu.ac.ir زاًكگاُ قْیس تْكتی؛هحیطی اظ  کتطی غئَهَضفَلَغی/ هسیطیتآهَذتِ ز زاًف 1

  چکیذُ

ٍ  ّبا  ٍیایي ًَساًات در قالبة ییطبز   ٍ ًَساًات چطوگیزی را تجزتِ کزدُتاکٌَى  ستن هیالدیتیسذُ س اٍایل اطَر ٍیژُ  تِآب دریای کاسپیي تزاس 

یسزٍی فاس ًاضی اس هحیطی  سائلتزرسی لشٍم تَجِ تِ هتَصیفی ٍ تا ّذف  -تِ ضیَُ تحلیلی ایي یژٍّص ای اتفاق افتادُ است. یسزٍّای گستزدُ

 5/2یطبزٍی  یي یب  اس ی تزاس دریای کاسپاست. اًجام ضذُ  ضذُ هیاًکالِ خاٍری آى در هٌطقِ حفاظت ّای جٌَب ر کزاًِدکاسپیي تزاس دریای  اخیز

 اخیبز  یسزٍیکاّص ٍ تذاٍم یافتِ است.  تاکٌَىایي رًٍذ تاسُ اس یسزٍی خَد را آغاس ًوَدُ ٍ ای  تار دیگز هزحلِ 1357-1374 ّای تیي سال هتزی

دٌّذ کبِ تبزاس    ّای یژٍّص ًطاى هی یافتِ تار آٍردُ است. خاٍری آى تِ جٌَبّای  تزای کزاًًِاگًَی را َگهحیطی اثزات  دریای خشرآب  سطح تزاس

ِ  ّای هٌطقِ هَردهطالعِ کزاًِهتز کاّص ٍ یسزٍی داضتِ است.  5/1حذٍد تقزیثاً  1375-1336ّای  دریای کاسپیي طی سال ییبزٍی اس یسبزٍی    تب

ّای  ٍ تَسعِ فعالیت تخزداًِ ًا اقذاهات ییرگذضتِ دّای  سالهیاًکالِ طی  تاالبتزای هثال، . اًذ رٍتزٍ ضذُسایی  خطکی ات ضذت تِچطوگیز هذکَر 

 .رٍتزٍ استجذی  ّایتْذیذ تا ،هزتَطِ ّوزاُ تَدُضَاتط  تَجْی تِ تیٍ  هحیطی اثزات سیست تا ًادیذُ گزفتي کِ آىی در ییزاهَى اًساً

 .هیاًکالِ، یظای كکیذ، پؿطٍی زضیا، زضیای کاؾپیيکلوات کلیذی: 

 هقذهِ

 .اؾزت اّویت اؾت، تحث ًَؾاًات ؾطیغ ؾطح تطاظ آب زضیای ذزعض   حائعهْن ٍ ّای قوالی کكَضهاى  کطاًِ آى تثغ زض ضاتطِ تا زضیای ذعض ٍ تِ آًچِ

ًكیٌاى ضا تزا هؿزائل    ًفؼاى ٍ ؾاحل یش ظًسگی ٍ پؿطٍّای گؿتطزُ ّا ٍیزض قالة پیكط تاکٌَى ؿتن هیالزیتیؾسُ ظ اٍایل اطَض ٍیػُ  تِایي ًَؾاًات 

طٍظ ت ز تغییزطات اؾاؾزی ٍ    کاّف ؾطح تطاظ آب زضیا تاػث ایدازپؿطٍی ٍ طی زٍ زِّ گصقتِ تساٍم ضًٍس تط،  طَض زقیق تِ. اؾت گًَاگًَی ضٍتطٍ کطزُ

طَض هؿزتقین تزِ زضیزای ذزعض      ّای آى تِ ، تاالب هیاًکالِ ٍ کطاًِگطگاىذلیح کی یکِ حیات ّیسضٍلَغ اظ آًدایی زض هٌطقِ قسُ اؾت. ؿایل هحیطیه

ایي زضحالی اؾزت   اؾت. ضٍی ٍ پؽ کاّفزض حال ًیع ؾطح آب ذلیح گطگاى ٍ تاالب هیاًکالِ  ،ی ذعضؾطح تطاظ آب زضیاؿطٍی پتطاثط  ٍاتؿتِ اؾت،

ذلزیح گطگزاى ٍ تزاالب هیاًکالزِ تزا      ؾزَی زیگزط،   اظ  تین.ای ّؿز  گؿتطزُّای  ظایی ٍ ذكکی ّا زض تؿیاضی اظ ًَاحی هصکَض قاّس پؿطٍیکِ تاکٌَى 

ّای زًیزا اظلحزاه ّیزسضٍلَغیکی تزِ زضیزا       ذلیح ایطؾّواًٌس  ٍاًس  زُای ضا تكکیل زا تؿتِ زضیای ذعض، هحیط ًیوِذاٍضی  قطاضگیطی زض حاقیِ خٌَب

قسُ  ؾطػت ذكک آى هؼٌاؾت کِ اگط اضتثاط آتی ذلیح ٍ تاالب هصکَض تا زضیای ذعض تِ ّط زلیلی قطغ قَز گؿتطُ ذلیح ٍ تاالب تِ اًس. ایي تِ ٍاتؿتِ

هیاًکالِ تِ چگًَگی ضفتاض ؾطح تطاظ آب زضیای ذزعض   ّای هٌطقِ اظخولِ گاى ٍ تاالبضٍ، تساٍم حیات هٌاطقی ّوچَى ذلیح گط ضٍز. اظایي ٍ اظ تیي هی

 ظاّای ؾزاحلی   ضٍی آب پؽٍاؾطِ  تِ -تٌاتطایي، چٌاًچِ تِ ّط زلیلی تا کاّف ؾطح تطاظ آب زضیا ضٍتطٍ قَین ٍ اضتثاط آتی زضیا ٍ ذلیحٍاتؿتِ اؾت. 

َ  ظایی ٍ احتو کاّف یاتس، ایي هٌاطق تا پسیسُ ذكکی -ّای اضتثاطی ض زّاًِ کاًالزاقی اظ آى ًی گصاض ضؾَبٍ  هٌطقِ ى زضیاچزِ  االً ؾطًَقزتی ّوچز

کِ ذزط   سٌزّ یًكاى ه یا هاَّاضُ طیحاضط تصاٍ . زضحال؛ هگط ایٌکِ هطحلِ خسیسی اظ افعایف ؾطح تطاظ آب زضیا قطٍع قَزاضٍهیِ پیسا ذَاٌّس کطز

 سُیذَز ضؾ عاىیه يیتِ کوتطی ٍ آقَضازُ چاپقلّای  کاًال اطاضتث ػالٍُ تط آىٍ  ضٍی زاقتِ پؽ لَهتطیک کیگطگاى  حیذلاظ  ًَاحی یزض تطذؾاحلی 

ی زض اًؿاًّای  ٍ تَؾؼِ فؼالیت ترطزاًِ ًا اقساهات گصقتِ زض پیّای  ؾالهیاًکالِ طی الوللی  تیي تاالب .اؾت کاهالً هؿسٍز قسُ ًیع یٌیظَذ ٍ کاًال

تَاى تزِ   ضٍتطٍ اؾت. تطای هثال، هیخسی  ّایتْسیس تا هطتَطِ ّوطاُ تَزُضَاتط  تَخْی تِ تیٍ  هحیطی اثطات ظیؿت تا ًازیسُ گطفتي کِ آىپیطاهَى 

ِ  هٌظَض احزسا  ٍ تَؾزؼِ تٌزسض چٌزسهٌظَضُ اهیطآتزاز      گیاّی ٍ زضذتی زض قوال تاالب تِ ی پَقفؾاظ پاکهَاضزی ّوچَى:  هٌطقزِ ٍیزػُ   ػٌزَاى   تز

ُ  قزیویایی ٍ پاالیكز  ّزای   فزطآٍضزُ ًفتزی،   تأؾیؿزات ٍ هرزاظى   گیزطی اظ  تْزطُ  تطای ییّا ىهکا، خاًُوایی ٍ احسا  اقتصازی ّزای   گاّی ٍ ًیزع کاضگزا

طزط    هزطظ ػثزَض ًوزَزُ،    ٍؾط تاالب ظاؽ آّي کِ اظ ؾاظی، تداٍظ تِ حطین تاالب تا احسا  ٍ تَؾؼِ ذطَط اضتثاطی اظخولِ خازُ آؾفالتِ ٍ ضاُ کكتی

تزا  . تٌاتطایي، (1397هٌصَضی، ) اقاضُ ًوَز هٌظَض تَؾؼِ آتی آى تِ اهیطآتازچٌسهٌظَضُ تٌسض  زؾت پاییي ّای تاالبای اظ  ترف گؿتطزًُوَزى  ذكک

اضظیزاتی اثزطات   تحزث  تزسٍى زضًظزط گزطفتي      هیاًکالِهٌطقِ ظیثای ؾاحلی  ٍگؿتطزُ طثیؼت تکط ٍ ًاتَزی ترطیة  ،ضٍیِ ٍؾاظّای تی تَخِ تِ ؾاذت

هؿائل ٍ هكکالت گًَاگًَی تطای چطذِ ، پایساض هٌطقِ ٍ تَؾؼِآهایف ؾطظهیي یکپاضچِ هٌطقِ ؾاحلی، ّای هسیطیت  زض تطًاهِهحیطی تَؾؼِ  ظیؿت
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ایي ضٍ ّسف پػٍّف حاضط تطضؾی اثطات هحیطزی ًاقزی اظ پؿزطٍی    اظ  ذَاّس زاقت.تِ ّوطاُ ظیؿتی ایي ًاحیِ کِ اًؿاى ًیع تركی اظ آى اؾت ضا 

 ذاٍضی آى اؾت. بّای خٌَ اذیط ؾطح تطاظ آب زضیای ذعض زض کطاًِ

ّا هَاد ٍ رٍش
 پؿزطٍی فزاظ  تطضؾی اثزطات ًاقزی اظ    ِتتَصیفی  -تحلیلیٍ تا ضٍـ  اظزٍض، تاظزیسّای هیساًی ای، ؾٌدف هطالؼات کتاتراًِتا اؾتفازُ اظ  ایي پػٍّف

ًاقی اظ هحیطی  ؿائللعٍم تَخِ تِ ه ٍ تط طزاذتِپ قسُ هیاًکالِ ذاٍضی آى زض هٌطقِ حفاظت ّای خٌَب ض کطاًِزکاؾپیي زضیای آب تطاظ ؾطح  اذیط

 .تاکیس زاضز آى

ّا تحث ٍ یافتِ
 یالزی(ه 2016ذَضقیسی ) 1395ذعض اظ ؾال  یایزضؾطح تطاظ آب ًَؾاًات  یسضٍلَغیکیٍّ ػولکطز ضفتاض قسُ هكرص قس کِ  ّای اًدام تا تطضؾی

 5/1حسٍز تقطیثاً ذعض  یتطاظ آب زضیاذَضقیسی  1374-1396ّای  ؾال تیي ضٍاقغ،ز. قسُ اؾت هتفاٍت طَض چكوگیطی زٍ زِّ گصقتِ تًِؿثت تِ 

یافتِ  ّای گصقتِ افعایف ًؿثت تِ ؾالذَضقیسی  1392-1394 اظ ؾالزضیای ذعض تطاظ اؾت. ایي زضحالی اؾت کِ ضًٍس ًطخ کاّف  یافتِ کاّف هتط

 یفهتط افعا یؾاًت 11حسٍز  تقطیثاًپیف ًؿثت تِ ؾال  1395ؾال  زضذعض  یایزضتطاظ زیگط،  ػثاضت تِ. یسُ اؾتهتط زض ؾال ضؾ یؾاًت 20حسٍز تِ ٍ 

زضیای ذعض کِ ًكاى تطاظ تطای ًَؾاًات  قسُ اًدامّای  تیٌی ػلیطغن پیف .ُ اؾتیسهتط ضؾ -27 حسٍز تِزض ایي ؾال  زضیاتطاظ  کِ طَضی ُ، تًِكاى زاز

ّ  پز تطپایزِ  هتطی افعایف ذَاّس یافت، اهزا   ؾاًتی 80تا  70هیالزی تطاظ آب زضیا حسٍز  2020ؾال  زٌّس تا  هی ای ٍ تاظزیزسّای   َاضُایف تصزاٍیط هزا

کِ، زض ًَاحی  طَضی تطاظ آب زضیای ذعض ّؿتین. تِ ضٍی پؽّوچٌاى قاّس کاّف ٍ کِ  قس كرصه زض ایي پػٍّفهَضزهطالؼِ  ّای اظ کطاًِ هیساًی

زضیای ذعض زض ایزطاى،  تطاظ کاّف  تأثیط، تیكتطیي هتأؾفاًٍِقَع پیَؾتِ اؾت.  هتط تِ ؾاًتی18خٌَتی زضیای ذعض کاّف ؾطح تطاظ آب زضیا تا حسٍز 

 ّزای  سى گؿزتطزُ ترزف  قز  ظایزی ٍ ذكزک   کِ تاػث ایداز ذكکی طَضی اؾت. تِ یساکطزُپهیاًکالِ ًوَز ٍیػُ زض هحسٍزُ تاالب  زض ذلیح گطگاى ٍ تِ

ـ    زاز ایي پسیزسُ زض هٌطقزِ ؾزثة    تاذتطی آى قسُ اؾت. ضخ ٍیػُ زض ترف تاذتطی ٍ قوال تِ یي هٌاطقاتَخْی اظ  قاتل ّزای   قزسُ تزا حیزات ٍ اضظ

اثطات ٍ پیاهسّای هحیطی ًاقزی اظ کزاّف ٍ    اظخولِ تَخْی ضٍتطٍ گطزز. هحیطی قاتل ّای ظیؿت اکَلَغیکی ٍ طثیؼی ایي تاالب تا ذططات ٍ چالف

ِ  ُ اؾت، هیقس زهطالؼِهَضهٌطقِ ظایی گؿتطزُ زض ؾالی ٍ ذكکی ذكک ٍقَع زضیای ذعض کِ هٌدط تِتطاظ  ضٍی پؽ قزط  ظیزط    تَاى تِ هَاضز هْوی تز

 اقاضُ ًوَز.

اًزس، ظهیٌزِ    گصاضی هَاز ضؾَتی گًَاگَى زض ظهاى پیكطٍی ٍ تاالتَزى ؾطح تطاظ آب زضیا تَزُ ّای گلی ضؾَب کِ ذَز حاصل ًْكتِ تكکیل پٌِْ

 (.1قکل قسُ اؾت ) ّا فطاّن قسى ایي پٌِْ ٍاؾطِ ذكک ضیعگطز زض هٌطقِ تِ یّا تَفاىخْت ایداز  ظهَضزًیاالظم تطای تكکیل هَاز اٍلیِ 

  
 .الوللی هیاًکالِ تاختزی خلیج گزگاى در هحذٍدُ تاالب تیي ّای گلی ایجادضذُ در تخص تاختزی ٍ ضوال ًواّایی اس یٌِْ: 1شکل 

ّای خاًَضی زض  ّای هٌطقِ ٍ ًیع تساٍم ٍ پایساضی ًؿثی حیات گًَِ تطیي ػَاهل طثیؼی زض حفاظت اظ ذاک اؾاؾی اظخولِ اّ زضذتاى ٍ زضذتچِ

گیاّزاى  ، فطصتی تطای خایگعیٌی زضیای ذعض تطاظ  ضٍی پؽتأثیط  تحت ٌطقِهّای  قسى ٍ ًاتَزی زضذتاى ٍ زضذتچِ تا ذكکآیٌس.  قواض هی هٌطقِ تِ

 ّوچٌزیي،  (.2قزکل  اؾزت )  قزسُ  فزطاّن قسُ ذلیح گطگاى  ظایی خسیس زض گؿتطُ هٌاطق ذكک زض قطایط ذكکی  Salicornia  ٍJancusقَضپؿٌس

ٍآهزس ٍ   کالزِ خْزت ضفزت   هیاً ُقزس  ًفؼزاى هٌطقزِ حفاظزت    تَهی ٍ شی ّای ذاکی کِ اظ ؾَی هطزهاى ٍ تَؾؼِ تسٍى تطًاهِ خازُ غیطاصَلیاحسا  

ؾاؾی ٍ هْن زض ضاؾتای ًاتَزی ٍ ترطیة ایي ظیؿزتگاُ ٍ  ػٌَاى ػاهلی ا تَاًس تِ گیطی ٍ افعایف اؾت، هی حال قکلاظ هٌاتغ ایي هٌطقِ زض گیطی تْطُ

زض ؾطتاؾط هٌطقِ کِ هٌدط تِ زؾتطؾی  ّا آىّای ذاکی ٍ ًیع هدوَع طَل  الوللی قطاض گیطز. ظیطا تَؾؼِ ٍ افعایف تؼساز خازُ اکَؾیؿتن تااضظـ تیي

 .(2قکل ) قَز تط تِ تیكتط ًقاط آى هی تط ٍ ضاحت ؾطیغ
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اس  ی  Salicornia یاُگ یگشیٌیجا وت چپ(س؛ هٌطقِتَهیاى درتزدد  تزاثزّای خاکی ایجادضذُ  اس جادُ ای وًًَِت( سوت راس: 2ضکل 

 .گزگاى یجدر خل سایی یخطک

َ      اظخولِضذٌوَى ٍ پیسایف ضؾَتات تثریطی  ِ   ضؾَتات ًوکی، گچی، اکؿیسّای آّي، هٌگٌع ٍ پیزت کزِ حزاٍی اهزال  ٍ هز ػٌزَاى   از آلزی اؾزت تز

 .(3قکل ) ظایی گؿتطزُ زض هٌطقِ اؾت کِ زض حال حاضط زض حال پیكطٍی ٍ گؿتطـ اؾت گطّای طثیؼی اظ ًوَز ػیٌی ذطط ذكکی ًكاى

  

 سایی گستزدُ در هٌطقِ. دریای خشر ٍ خطکیتزاس  رٍی ی  تزاثز هَردهطالعِدر هٌطقِ گستزش رسَتات تثخیزی : 3ضکل 

ُ   زضیای ذعضتطاظ  ضٍی پؽهحیطی  پیاهسّای ظیؿتگط زیاظ  ّزای گیزاّی )خٌگلزی ٍ     ّزا ٍ اکَؾیؿزتن   هَضَع تؿیاض هْن تغییط ٍ خزایگعیٌی ظیؿزتگا

 (.4قکل ی ذكکی تِ اکَؾیؿتن تاتالقی اظ ًَع قَض زض هٌطقِ اؾت )ای( ٍ خاًَض زضذتچِ

  
  است. دادى رخ حالدر ٌطقِه در یادرتزاس  رٍی ی کِ تا  یا یذُذیی، تاالت یستگاُس یجا تِ یخطک یّا یستناکَس یگشیٌی ٍ تغییزجا: 4ضکل 

پزصیطی ضا تزط هٌطقزِ ؾزاحلی      تَاًس ًقف تؿیاض هرطب ٍ آؾزیة  یآى ه ضٍی پؽزضیا ٍ تطاظ زٌّس کِ کاّف  ّای هَخَز ًكاى هی قَاّس ٍ یافتِ

ّزای تزاضی ٍ حتزی     ًٍقزل کكزتی   اظ ّوِ تطزز ٍ حول تط هْنپطٍی ٍ  اختواػی، صیس ٍ آتعی -ّای اقتصازی ًفؼاى هحلی، ظیطؾاذت ٍیػُ ظًسگی شی تِ

ّای هٌطقِ اؾت، ظیطا ًَؾاًات ؾطیغ ؾطح تطاظ آب  تطای کطاًِ ّا ٍاضز ًوایس. ایي پسیسُ ظًگ ذططی خسی ّای کَچک هَتَضی زض تٌازض ٍ اؾکلِ قایق

 ضٍی پؽتساٍم ٍضؼیت  ات گًَاگَى ضا زض پی زاقتِ تاقس.ٍ هكکالت هتؼسز قسُ ٍ ًیع احتوال افعایف هراطط هؿائلتَاًس ؾثة تطٍظ  زضیای ذعض هی

قسى ذلیح گطگاى ٍ  ذكک اظخولِهحیطی  ظیؿت یّا طاىتحّای هحیطی ٍ ّیسضٍلَغیکی هرطتی زض قالة  تَاًس ؾثة ت طٍظ چالف زضیا هیتطاظ کًٌَی 

ّای خزسی ضٍتزطٍ ذَاّزس     زاز چٌیي تحطاًی ظًسگی ٍ اقتصاز هطزهاى ایي هٌطقِ تا چالف تاالب هیاًکالِ ضا زض پی زاقتِ تاقس. تٌاتطایي، زض صَضت ضخ

قسُ زض آى اظ ًَع هاؾزِ   َاّس قس کِ تیكتط ضؾَتات ًْكتِذاضج ذ ظیطآبای اظ  ٍ ذكکیسگی ذلیح گطگاى هٌطقِ ضٍی پؽ. ظیطا، زض صَضت تساٍم قس

ٍاؾطِ زض ؾطح قطاض گطفتي ایي هَاز ضیعزاًِ، هصالح الظم تطای آلَزگی ّزَای هٌطقزِ تَؾزط تازّزای غالزة       ٍیػُ هاؾِ ضیعزاًِ اؾت. تٌاتطایي، تِ ٍ تِ

تاذتطی کكَض  ی ٍ خٌَبّای اذیط زض ترف تاذتط پسیسُ غالة ؾال ضیعگطز ّواًٌس یّا تَفاىصَضت ٍقَع  تاذتطی زض هٌطقِ تِ ذاٍضی ٍ قوال قوال
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 ٍخَز زاضز.

ّزای   تَزُ ٍ تزِ تْثزَز ٍضزؼیت تحزطاى     کاضؾاظاضز ظیط طقطاضی قطایط هٌاؾة ٍ هسیطیت تْیٌِ هٌطقِ هَضز هطالؼِ تَخِ تِ هَضؾس خْت ت ًظط هی تِ

 طی ایداز قسُ ًاقی اظ پؿطٍی تطاظ زضیای ذعض کوک قایاًی ًوایس. ایي هَاضز ػثاضتٌس اظ:هحی

 ّا آىّای هٌتْی تِ  آتِ ذلیح گطگاى ٍ تاالب هیاًکالِ اظ ضٍزذاًِ ترصیص، ضػایت ٍ تطقطاضی زٍتاضُ حق

ِ زض هقاتزل  قسى ذلیح گطگاى ٍ تزاالب هیاًکالز   زض ایي ظهیٌِ تایؿتی تا اًدام زازى هطالؼات زقیق ٍ خاهؼی کِ تواهی اتؼاز ٍ خَاًة ًاقی اظ ذكک

ٍ هصَتات قاًًَی ٍ اخطایی ؾطیغ  ای خاهغ گیطز، تطًاهِ ضا زض ًظط هی ّا آىّای هٌتْی تِ  تط ضٍی ضٍزذاًِ قسُ احسا ّای  ٍ ؾاظُ تأؾیؿاتاؾتفازُ اظ 

 قَز.ّای قیطیي تِ ذلیح گطگاى ٍ تاالب هیاًکالِ تْیِ ٍ تسٍیي گطزز ٍ ػولیاتی  آتِ آب االخطایی خْت تطقطاضی حق ٍ الظم

  آب ذلیح گطگاى ٍ تاالب هیاًکالِ تٌظین ٍ تاظؾاظی زٍتاضُ هیعاى

کاضّزا ٍ   ضاُ یيتط هْناظ  ضؾس ایي هَضز یکی ًظط هی تِ تغییط کطزُ اؾت.قَض تَزى تِ حالت قَضی هحیط آتی ذلیح گطگاى ٍ تاالب هیاًکالِ اظ حالت لة

ِ    آتِ آب . ظیطا زض صَضت ػسم زضیافت حقؾتاهیاًکالِ ی تاقس کِ حافظ حیات ظیؿتی تاالب هؤثطّای ػولی ٍ  حل ضاُ ّزای   ّای قیطیي تزِ ایزي پٌْز

ّای گیاّی ٍ خاًَضی هَخَز ٍ  ذَاّس ضؾیس ٍ حیات گًَِ طَض کاهل تِ حس قَضی آب زضیای ذعض تِ ّا آىآتی، زیطی ًرَاّس پاییس کِ هیعاى قَضی 

 اظ هٌطقِ ضٍتطٍ ذَاّس قس. ّا آىٍاتؿتِ تِ آى تا ذطط خسی اًقطاض ٍ هْاخطت ٍ تطک کلی تطذی اظ 

  ٍ ّیسضٍلَغیکی ٍ ظیؿتی تطای ذلیح گطگاى ٍ تاالب هیاًکالِ هؤثطتؼییي ٍ ترصیص حطین قاًًَی

 ػٌزَاى  تِّای طثیؼی ایي هٌاطق، حطین هكرصی  اؾتفازُ تْیٌِ اظ هٌاتغ ٍ تَاًاییتایؿتی زض ضاؾتای اّساف طط  هسیطیت یکپاضچِ هٌاطق ؾاحلی ٍ 

ِ     ، زض خطیازضٍاقغحطین ّیسضٍلَغیکی ٍ ظیؿتی تؼییي ٍ تِ اخطا زضآیس.  ٍیزػُ تزاالب    ى تؼییي حطین ّیسضٍلَغیکی ٍ ظیؿزتی تزطای ذلزیح گطگزاى ٍ تز

طَض زقیق تؼییي ٍ هكرص گطزز. اظ هعایزای   ؾطح تطاظ آب زضیای ذعض تِ ضٍی پؽزض هَاقغ پیكطٍی ٍ  ّا آىهیاًکالِ تایؿتی حسٍز ٍ قلوطٍ گؿتطـ 

( اقاضُ کطز. یطقاًًَیغذَاضاى، قکاضچیاى ٍ صیازاى  : ظهیياظخولِؾَزخَیاى )اًساظی  تَاى تِ اطویٌاى اظ ػسم زؾت تؼییي ٍ ترصیص حطین هصکَض هی

خَاهزغ گیزاّی ٍ    یٍظًزسگ الوللی هیاًکالزِ کزِ هحزل ظیؿزت      ٍیػُ تاالب تیي ّای آتی هصکَض تِ ّوچٌیي تا تؼییي حطین هصکَض، حسٍز ٍ قلوطٍ پٌِْ

طَض هكرص هؼلَم  اؾت ٍ حق تؼزطض تزِ آى اظ ؾزَی     طاظ آب زضیای ذعض تٍِ کاّف ؾطح ت ضٍی پؽخاًَضی هتؼسز تَهی ٍ هْاخط اؾت زض هَاقغ 

 گطزز تاظهیزّس کِ تا قطٍع هطحلِ پیكطٍی تؼسی زٍتاضُ ایي تاالب تِ حیات ّیسضٍلَغیکی ذَز  قَز. ظیطا ایي حطین ًكاى هی افطاز گًَاگَى ؾلة هی

 ٍ قلوطٍ پیكیي ذَز ضا تؿریط ذَاّس کطز.

  ّای خٌَتی ذلیح گطگاى کطاًِحصَالت کكاٍضظی ٍ قالیعاضّا زض پیطاهَى كت هکتَؾؼِ خلَگیطی اظ

. ظیزطا  اؾزت هٌطقزِ  زضیکی اظ هثاحزث هْزن   ّای خٌَتی ذلیح گطگاى  کطاًِ کٌاض افعایف گؿتطُ قالیعاضّا زضکكاٍضظی زض تَؾؼِ ٍ کكت هحصَالت

ّای زضیا تزَزُ اؾزت،    ّایی کِ تا چٌسی پیف زض ظیط ؾیططُ آب کٌٌس تا آظاز قسى ظهیي هحلی تصَض هیزضیای ذعض تَهیاى ٍ تطاظ  ضٍی پؽٍاؾطِ  تِ

تطایي، تَؾؼِ کكاٍضظی ٍ قالیعاضّای ٍاقغ زض خٌَب ذلیح گطگاى کِ هٌاتغ  ػالٍُ. اؾتّای کكاٍضظی ٍ قالیعاضّا  فطصت هٌاؾثی تطای تَؾؼِ فؼالیت

زّزی ٍ کٌتزطل    طَض زقیقی ؾاهاى ، تایؿتی تِاًس ایدازقسُیی کِ زض چٌس ؾال گصقتِ زض هٌاطق تاالزؾت ّا ىاتٌس ذَز ضا اظ ؾسّا ٍ آب هَضزًیاظآتی 

 آتِ ذلیح گطگاى ٍ تاالب هیاًکالِ کِ زض ؾطَض تاال تكطیح قسُ، تحقق یاتس. گطزًس تا اّساف هطتَط تِ تطقطاضی حق
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