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بررسی حقابه زیستمحیطی تاالب امیرکالیه الهیجان

تعیین حقابه زیستمحیطی تاالب امیرکالیه یكی از اهداف سازمان حفاظت محیطزیست جهت بهبود

مهدي نژادنادري

*2

کیفیت آب و احیای اکوسیستم وابسته به آن میباشد .این امر منجر به حفظ محیط طبیعی و ارزشهای
زیستی تاالب میشود .تاالب امیرکالیه یكی از تاالبهای بااهمیت بینالمللی ثبتشده در کنوانسیون جهانی

 .1گروه مهندسی عمران ،واحد تنكابن ،دانشگاه آزاد

حفاظت از تاالبها (رامسر )1971-است .در طی چند سال اخیر با کاهش آب ورودی به تاالب به دلیل

اسالمی ،تنكابن ،ایران

مصارف کشاورزی ،این تاالب در بیشتر مواقع سال خشك میباشد .به همین جهت این تاالب در لیست

 .2گروه مهندسی عمران ،واحد تنكابن ،دانشگاه آزاد

مونترو قرارگرفته که نیاز شدید به احیا و بازسازی دارد .لذا با توجه به مستندات علمی و سوابق مطالعاتی ،نیاز

اسالمی ،تنكابن ،ایران

آبی تاالب امیرکالیه الهیجان (در سال  )1395بر اساس زمان مهاجرت پرندگان به روش بیالن آبی تعیین
گردید .با توجه به بیالن آبی تاالب ،حقابه زیستمحیطی برابر  553860مترمكعب در ماه برآورد گردیده
است.

*مسئول مكاتبات:
mehdi2930@yahoo.com

واژگان کليدي :حقابه زیستمحیطی ،تاالب امیرکالیه ،بیالن آبی.

کد مقاله1399040722 :
تاریخ دریافت1398/12/18 :
تاریخ پذیرش1399/04/05 :
این مقاله پژوهشی و برگرفته از پایاننامه
کارشناسی ارشد است.

مقدمه
تاالب یكی از زیباترین مناطق زیستی در طبیعت است و درعینحال چرخه اکوسیستمی آن نیز یكی از پیچیدهترین محیطهای طبیعی است.
ازنظر جغرافیای طبیعی ،تاالب به زمینهای واقع در محل تداخل محیطهای آبی و محیطهای خشكی اطالق میشود که ویژگیهای آن با
هرکدام از آن محیطها متفاوت است .درواقع تاالبها شرایط و ویژگیهای محیط خشكی و آبی را در یكزمان دارا میباشند و گاهی بهطور فصلی
در شرایط خشكی یا آبی قرار میگیرند .آبوخاک دو عنصر اساسی تاالب میباشد و براثر تعامل این دو عامل ،نوع تاالب ،کمیت و کیفیت
گونههای گیاهی و جانوری و ارتباط آن با محیطهای همجوار مشخص میشود .در حال حاضر تاالبها بهواسطه گسترش اراضی زراعی و
سیستمهای زهكشی و همچنین گسترش شهرنشینی ،آلودگی و تخلیه مواد زائد و شكار با تهدیدها و خطرات عمدهای روبرو میباشند (ناصری و
همكاران .)1388 ،از طرفی دیگر فعالیتهای انسانی در محدودسازی منابع آبی تاالبها ،ازجمله احداث سدهای مخزنی ،انحراف رودخانهها و
برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی ،زمینههای کاهش سطوح فعال تاالبها را باعث شده است .طبق بررسیهای اتحادیه بینالمللی حفاظت از
منابع طبیعی ( ،)IUCNمهمترین عامل تخریب تاالبها تأسیسات انسانساخت با رویكرد زهكشی و کشاورزی و اقدامات کنترل ماالریا بوده
است (ناصری و همكاران .)1388 ،حفظ ویژگیهای طبیعی تاالب و بهرهگیری از فواید عدیده آن منوط به حفاظت و مدیریت صحیح عوامل مؤثر
بر آن و فعالیتهای موجود در داخل تاالب و اطراف آن میباشد (مجنونیان.)1377 ،
مدیریت کاربری اراضی حاشیه تاالب و تعیین حدود و مرز بستر طبیعی و حریم آن الزمه بهرهبرداری صحیح از این منبع حیاتی است .تعاریف
گوناگونی از تاالب در مراجع مختلف ارائهشده است .به علت گستردگی و تنوع زیاد تاالبها ،ارائه تعریف روشنی که همه جنبههای آنها در
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چكيده

سيده صفورا رضوي دوله مالل

1

بررسی حقابه زیستمحیطی تاالب امیرکالیه الهیجان  /رضوی دوله مالل و نژادنادری

برگیرد ،بهآسانی امكانپذیر نمیباشد .دو رویكرد در تعریف تاالبها بهصورت عام (گسترده) و خاص (محدود) بكار رفته است .در رویكرد عام
مفهوم تاالب به مكانهایی مانند مردابها ،باتالقها ،جنگلهای باتالقی ،مناطق ساحلی ،مصبها ،خورها ،خلیجها ،دریاچههای کمعمق،
ماندابهای موجود در سیالبدشتها ،مرغزارها با خاک اشباع و  ...اطالق میشود .یكی از عمومیترین تعاریف موجود ،تعریف معاهده بینالمللی
رامسر است .معاهده بینالمللی رامسر بهمنظور حفاظت و استفاده خردمندانه از تاالبها از طریق اقدامات محلی ،منطقهای ،ملی و همكاریهای
از دیگر تعاریف موجود ،تعریف یگان مهندسی ارتش آمریكا است .بنا به این تعریف تاالب به مناطقی اطالق میشود که اراضی آن در دوره
زمانی کافی برای حفظ شرایط طبیعی از منابع آب سطحی یا زیرزمینی در حالت غرقاب قرارگرفته و یا آنكه خاک آن در حالت اشباع باشد،
بهنحویکه رویش گونههای گیاهی غالب آن با شرایط خاک اشباع سازگار شده است (U.S. Army Corps of )USAC( , 1993

.)Engineering
در تعریف فوق ،سه عامل اساسی آب (هیدرولوژی) ،خاک و گیاه گنجاندهشده که هر یك در شرایط خاص متناسب با تاالبها تعریف
میشود .ولی تعریف کمیت آب ازنظر مقدار ،وسعت ،حجم و یا عمق و مقیاس زمانی وجود و کیفیت آن بهصورت صریح تعیین نشده است بلكه
بهصورت غیرمستقیم در حد ایجاد شرایط رشد گیاهان آبدوست تعیینشده است .آخرین تعریف از مبنایی حقوقی برخوردار بوده و دارای ریشهای
ملی است .بر اساس ماده  1آییننامه مصوب هیئتوزیران در تاریخ  1379/08/11مربوط به بستر و حریم رودخانهها ،انهار ،مسیلها ،مردابها،
برکههای طبیعی و شبكههای آبرسانی ،آبیاری و زهكشی که برای مواد  1و  2قانون توزیع عادالنه آب مصوب  1361/12/16مجلس شورای
اسالمی تنظیمشده است و همچنین در راستای تعاریف حقوقی و بر اساس بند  7ماده  ،1قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب '' 1354/04/29

تاالب عبارت است از مرداب ،باتالق یا آببندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هكتار کمتر نباشد" .بهمنظور بهرهبرداری صحیح
از تاالب باید به حفاظت و مدیریت صحیح عوامل مؤثر بر آن و فعالیتهای موجود در داخل تاالب و اطراف آن و مدیریت کاربری اراضی حاشیه
تاالب و تعیین حدود و مرز بستر طبیعی و حریم آن پرداخته شود .تاالب امیرکالیه از تاالبهای اقماری دریای خزر به همین منظور موردمطالعه
قرارگرفته است .برای حفظ طبیعی کارکرد تاالب و تضمین سالمتی بلندمدت آن الزم است مقدار آبی را که نزدیك به رژیم طبیعی آن است،
تعیین نموده و به آن اختصاص دهیم که نیاز آب زیستمحیطی (حقابه) نامیده میشود (باقرزاده کریمی.)1387 ،
(تقوی کلجاهی و همكاران )1393 ،در مطالعهای به تعیین حقابه زیستمحیطی تاالب میانكاله پرداختند .تاالب بینالمللی میانكاله واقع در
استان مازندران ،ازنظر مدیریت منابع آب و نیز حفظ اکوسیستمهای منحصربهفرد و تنوع زیستی دارای اهمیت باالیی است .در این مطالعه به تعیین
نیاز آب زیستمحیطی آن پرداختهشده است .دو منبع مهم تغذیه تاالب میانكاله شامل رودخانههای سیاهآب و غازمحله جهت تعیین نیاز آب زیست
محیطی انتخاب شدند .در ابتدا با استفاده از روش منحنی تداوم جریان (روش هیدرولوژیكی) ،جریان زیستمحیطی رودخانههای مذکور تعیین
گردید.
سپس با استفاده از روش جامع به بررسی فراوانی جمعیت گونههای پرندگان آبزی و کنار آبزی و میزان وابستگی آنها به آب پرداخته شد .از
تلفیق این دو روش نیاز آب زیستمحیطی تاالب در محل ورودی رودخانههای تغذیهکننده آن برآورد شد .نتایج بهدستآمده نشان میدهد حداقل
دبی ورودی از رودخانههای سیاهآب و غازمحله به تاالب میانكاله با استفاده از روش منحنی تداوم جریان ،به ترتیب  0/578و  0/054مترمكعب بر
ثانیه باید باشد.
همچنین با در نظر گرفتن پرندگان آبزی و کنار آبزی در روش جامع ،حداقل دبی جریان ورودی به تاالب ،از رودخانه سیاهآب  2/163مترمكعب
بر ثانیه و از رودخانه غازمحله  0/099مترمكعب بر ثانیه میباشد .با تأمین حداقل دبی ورودی رودخانههای سیاهآب و غاز محله به تاالب میانكاله،
میتوان تاالب را در شرایط مناسب ( )Q7نگه داشت .همچنین در مناطق مذکور با تأمین حداقل دبی ورودی به ترتیب به میزان  0/325و 0/015
مترمكعب بر ثانیه تاالب در شرایط نسبتاً مناسب ( )Q90حفظ میشود (تقوی کلجاهی و همكاران.)1393 ،
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(سفیدیان و همكاران )1395 ،به بررسی شاخصهای اکولوژیكی مؤثر در تعیین حقابه محیط زیستی تاالبها پرداختند .در این راستا ،توجه به
گونههایی که نسبت به تغییرات حجم آب حساس اند ،مانند پرندگان آبزی و خصوصاً غواص و مرز بستر (خصوصاً مرز بستر موقت) تاالب مفید
خواهند بود .در هرکدام از دو روش تعیین مرز بستر تاالب و تعیین حداکثر عمق آب موردنیاز یك اردک غواص ،با توجه به توپوگرافی و شكل بستر
تاالب موردنظر حجم آب موردنیاز (حقابه تاالب) تعیین گردید.
هامون پرداختند .در خصوص تاالب هامون نیز دولت افغانستان سوای از تعهدات قراردادی ،بر اساس کنوانسیونهای حقوق بشری مكلّف به
تخصیص حقابه زیستمحیطی از رودخانه هیرمند میباشد؛ اما سهم ایران نسبت به حقابه کشاورزی و شرب بر اساس قرارداد ثابت میگردد.
(صمدی و همكاران )1398 ،به برآورد نیاز آبی زیستمحیطی تاالبهای استان لرستان (مطالعه موردی :تاالب تنوردر) پرداختند .با توجه به
کاهش شدید سطح تاالب و از بین رفتن گونههای جانوری منحصربهفرد این منطقه ،با بررسی مطالعات پیشین و بهرهگیری از روش هیدرولوژیكی
نیاز آبی زیستمحیطی تاالب تعیین گردید .با استفاده از اطالعات هیدرولوژیكی و سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISمرز جدیدی برای تاالب
تنوردر برای دو سناریوی پیشنهادی ارائه گردید .نتایج حاکی از کاهش شدید سطح تاالب تنوردر و تغییرات کاربری اراضی در این ناحیه میباشد.
همچنین بر اساس سناریوهای پیشنهادی میتوان سطح تاالب را حداقل به میزان  252هكتار احیاء نمود .بدین ترتیب میتوان ساختار اصلی
پوشش گیاهی و گونههای جانوری منطقه را حفظ و نگهداری نمود.
(طباطبایی و همكاران )1398 ،به بررسی ارتباط خشكسالی اقلیمی بر خشكسالی هیدروژئولوژیكی با مقایسه دو شاخص  SPIو GRI

(مطالعه موردی :دشت توابع ارسنجان ،آبخوان منتهی به تاالبهای طشك و بختگان) پرداختند .در دشت توابع ارسنجان تعداد  11حلقه چاه
مشاهدهای با دوره آماری آذر  1371تا لغایت شهریور  96مورداستفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که روند کلی در هیدروگراف واحد آبخوان دشت
توابع ارسنجان حاکی از افت سطح آب زیرزمینی در دوره موردمطالعه به مقدار  14متر بوده که بدین ترتیب میانگین افت ساالنه  0/56متر بود.
بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی نشاندهنده کاهش سطح آب زیرزمینی با کاهش نزوالت جوی و برداشت از آبهای زیرزمینی است.

(طباطبایی و همكاران )1398 ،به بررسی ارتباط خشكسالی اقلیمی بر خشكسالی هیدروژئولوژیكی با مقایسه شاخصهای  GPI ،SPIو
( GRIمطالعه موردی :دشت خیر ،آبخوان منتهی به تاالب بختگان) پرداختند .در دشت خیر تعداد  5حلقه چاه مشاهدهای با دوره آماری مهر 1375
لغایت شهریور  1396مورداستفاده قرارگرفته  .نتایج نشان داد ،روند کلی در هیدروگراف واحد آبخوان دشت خیر حاکی از افت سطح آب زیرزمینی
به مقدار  14/33متر بوده که بدین ترتیب میانگین افت ساالنه  0/68متر میباشد .بهمنظور بررسی خشكسالی اقلیمی از بارش استاندارد SPI

استفاده شد .این شاخص در مقیاس زمانی  1تا  48ماهه برای ایستگاه بارانسنجی سهلآباد محاسبه شد .نتایج نشان داد که در دورههای زمانی
مختلف نزدیك به  67درصد در شرایط نرمال 21 ،درصد موارد دورههای ترسالی و  12درصد در شرایط خشكسالی قرار دارد .جهت بررسی دقیقتر
نحوه تأثیرگذاری خشكسالی اقلیمی بر تغییرات منابع آب زیرزمینی دشت خیر ،مقایسهای بین شاخص  GRIو  GPIدر مقیاسهای زمانی ماهانه
در طول دوره آماری مشترک صورت گرفت .نتایج نشان داد که رابطه معنیداری بین شاخص ماهانه ،طی بازهی زمانی در محدوده موردمطالعه
وجود دارد .این رابطه بهگونهای است که با افزایش مقیاس زمانی مقادیر مربوط به ضریب همبستگی افزایشیافته و بیشترین ضریب مربوط به
سری زمانی چهلوهشت ماهه میباشد.

(سودانی و همكاران )1398 ،به بررسی تغییرات اقلیمی تاالب میانگران ایذه بر اساس تكنیكهای دومارتن ،آمبرژه و منحنی آمبروترمیك
پرداختند .تغییر اقلیم با تغییر در میزان بارش و دما تا حد زیادی تاالبها را تحت تأثیر قرار داده و باعث پیچیدهتر شدن برنامه احیاء و مدیریت
تاالبها میشود .تاالب میانگران ایذه با مساحتی حدود  0022هكتار یكی از تاالبهای مطرح کشور ایران است .منطقه حفاظتشده میانگران در
 49درجه و  47دقیقه طول شرقی و  31درجه و  50دقیقه عرض شمالی و در جنوب غربی کوهپایه زاگرس در فاصله یكونیم کیلومتری شهر ایذه
واقعشده است .این تحقیق باهدف مطالعه و بررسی تغییرات اقلیمی تاالب میانگران ایذه بر اساس تكنیكهای دومارتن ،آمبرژه و منحنی
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(سیفی قره یتاق و همكاران )1393 ،به شناسایی حقابه زیستمحیطی تاالبها در کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق بشری با تأکید بر تاالب

بررسی حقابه زیستمحیطی تاالب امیرکالیه الهیجان  /رضوی دوله مالل و نژادنادری

آمبروترمیك انجامشده است .در این پژوهش از دادههای ساالنه بارندگی و دمای ایستگاههای سینوپتیك شهرستان ایذه در دوره  20ساله (دو دوره
آماری  10ساله ،از سالهای  1991تا  2002و از سالهای  2001تا  )2012استفادهشده است .بر اساس نتایج بهدستآمده از این تحقیق ضریب
خشكی دومارتن در دوره  1991تا  2002برابر ( )2/21و اقلیم نمای آمبرژه برابر ( ،)6/87در دوره  2001تا  2012ضریب خشكی دومارتن برابر
 1/68و اقلیم نمای آمبرژه برابر ( )5/21میباشد .همچنین تاالب میانگران ایذه در اقلیم خشك قرارگرفته است و در دهه اخیر بر میزان گرما و
(موسوی راد و همكاران )1398 ،در مطالعهای به بررسی میزان تبخیر و رسوب در حوضه آبریز تاالب هامون-جازموریان پرداختند .نتایج نشان
داد که بیشترین میزان تبخیر مربوط به ایستگاه سینوپتیك ایرانشهر به میزان  5413میلیمتر و کمترین میزان تبخیر مربوط به ایستگاه میانده
(هلیل رود) به میزان  2172میلیمتر در سال میباشد .از طرفی دیگر نتایج نشان داد که در ایستگاه هیدرومتری کناروئیه که در بخش پاییندست
حوضه واقعشده است و ساالنه حدود  5724570تن رسوب در حوضه باالدست آن تولید میشود که رسوب قابلتوجهی میباشد .همچنین در این
حوضه میزان رسوب ویژه ساالنه  788/18تن در کیلومترمربع و کالس رسوبدهی 5 ،میباشد که نشاندهنده حساسیت باالی این حوضه به
فرسایش و فرسایشپذیری آن است که این امر بهویژه در قسمتهای پائیندست حوضه مشاهده میشود و باعث تولید رسوب زیاد میشود .در
ایستگاه هیدرومتری هنجان ،باوجود مساحت کم میزان رسوب ویژه ساالنه  164/94تن در کیلومترمربع با کالس رسوبدهی  4و نسبتاً باال
میباشد .سایر قسمتهای حوضه دارای کالس متوسط رسوبدهی پایین و متوسط در حد قابلقبول میباشند.

 Chengو همكاران در سال  2018در مطالعهای به محاسبه آب موردنیاز سازگار با محیطزیست در تاالب شیوآنگتایزی  Shuangtaiziبر
اساس دادههای سنجش از راه دور پرداختند.
با توسعه سریع اقتصادی و گسترش مرزهای شهری ،منابع تاالب بهطور فزاینده آسیبدیده و اکوسیستم آن را بهطورجدی تهدید کرده-اند.
الزام مطالعه زیستمحیطی تاالبها نهتنها برای تخصیص منابع آب در توسعه و بهرهبرداری بلكه برای ایجاد یك سیستم پایدار برای حفظ و
بهسازی کل اکوسیستم است .در این مطالعه ،از تاالب شیوآنگتایزی  Shuangtaiziبهعنوان منطقه موردمطالعه استفاده گردید .تجزیه انواع
پوشش تاالب با استفاده از دادههای سنجشازدور از چند منبع استخراج شد و بانك اطالعاتی گرافیكی را برای محاسبه نیازهای زیستمحیطی
آبی فراهم آمد .با توجه به خصوصیات اکوسیستم تاالب شیوآنگتایزی  ،Shuangtaiziروش تعیین کمیت اجزای موردنیاز آب اکولوژیكی تعیین
شد .نتایج نشان داد که نیاز بهینه به لحاظ اکولوژیكی تاالب درکل  239میلیون مترمكعب تعیین گردید.
 Wangو  Yangدر سال  2019در مطالعهای به برآورد نیازهای آبی محیطی از طریق یك رویكرد اکولوژیكی :مطالعه موردی تاالب
یونگنیان ،حوضههای در چین پرداختند .در این مطالعه ،از تاالب یونگنیان بهعنوان یك مطالعه موردی ،از روش عملكرد اکولوژیكی استفادهشده
است که بر اساس ساختارها و کارکردهای سیستم اکولوژیكی تاالب ،نیاز آبی اکولوژیكی به چهار قسمت تقسیم میشود :نیاز آبی پوشش گیاهی
تاالب ،نیاز آبی تاالب ،نیاز آبی زیستگاههای حیاتوحش و نیاز آبی برای شارژ مجدد آبهای زیرزمینی .هر قسمت به ترتیب به سه درجه طبقهبندی
میشوند .با توجه به فرمولهایی که در این مقاله آورده شده است ،انواع آب موردنیاز اکولوژیك تاالب یونگنیان محاسبهشده است .نتایج نشان داد
که کمترین میزان نیاز زیستمحیطی به آب  125/6میلیون مترمكعب است.
 Finlaysonو  Pittockدر سال  2018در مطالعهای به بررسی تغییرات آبوهوا و مدیریت مناطق حفاظتشده در اکوسیستمهای آب شیرین
پرداختند .آنها بیان کردند که حفاظت و مدیریت آب محیطزیست در پاسخ به تخریب محیطزیست و شناخت فزایندهای که بهزیستی و معیشت
انسان بهطورجدی به اکوسیستمهای آب شیرین و عملكردهای اکولوژیكی آنها ارائه میدهد ،به یك ضرورت جهانی تبدیلشده است .اگرچه
طیف گستردهای از تكنیكها و استراتژیها برای برنامهریزی و اجرای جریانهای محیطی توسعهیافته است ،بسیاری از آنها بر اساس فرضیات
ثابت بودن هیدرولوژیكی ،بهطورمعمول در بازگرداندن اکوسیستمهای آب شیرین به شرایط قبل از توسعه یا "طبیعی" متمرکز میشوند .تغییرات
آب و هوایی چالشهای اصلی این رویكرد متعارف را ایجاد میکند که بخشی از آن به دلیل افزایش عدم قطعیت در الگوهای تأمین و تقاضای آب
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خشكی منطقه افزودهشده است.

سال دوازدهم  /شماره  / 46زمستان 5-18 / 1399

نشریه علمی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

است .در چنین دنیایی که بهسرعت در حال تغییر است ،اقدامهای مدیران آب برای تحویل رژیمهای جریان شبیه به الگوهای هیدرولوژیكی ممكن
است هم غیرممكن و هم نامطلوب باشد .ارزیابی مجدد دقیق اهداف عادی ،برنامهریزی ،نظارت بر محیطزیست آب ،ازجمله نقش آن درزمینهٔ
وسیع مدیریت آب و محیطزیست ،ضروری شمرده شد .در مطالعه آنها ،مهمترین چالشهای ایجادشده توسط تغییرات آب و هوایی در مدیریت
محیطی آب شناسایی گردید و در مورد سازگاریهای کلیدی و تحقیقات الزم برای رفع این چالشها برای دستیابی به مزایای زیستمحیطی و
 Poffدر سال  2018در مطالعهای به گسترش پایه و اساس هیدرو زیستمحیطی برای پاسخگویی به چالشهای جریان زیستمحیطی در
جهان غیرثابت پرداخت .ایشان بیان کردند:
 .1مفهوم رژیم جریان طبیعی طی  20سال گذشته بهطور چشمگیری در جریان دانش و کاربردهای زیستمحیطی نقش داشته است .رژیمهای
جریان طبیعی الگوهای طوالنیمدت و متغیر جریان را منعكس میکنند که سازگاری گونههای رودخانهای را شكل داده و به شكل و ساختار جامعه
و اکوسیستم ادامه میدهند .این دیدگاه علمی ،فرضیات مهمی را در مورد ایستایی اقلیمی و اکولوژیكی ازنظر شرایط "مرجع" ارائه میدهد که
پایهای برای مقایسه موفقیت یا پیامدهای مداخالت جریان است.
 .2عدم پایداری در شرایط آبوهوایی و سایر شرایط محیطی (دما ،رسوب ،مواد مغذی) و در ویژگیهای اکولوژیكی (گسترش گونههای
غیربومی) چالشهای مهمی برای علم جریان زیستمحیطی است .اتكا به فرض احیا به شرایط مرجع برای شرایط هیدرولوژیكی یا زیستمحیطی
دیگر قابلتحمل نیست و یك بنیاد علمی جریان گسترده برای پاسخگویی به چندین چالش پیش روی اجرای جریانهای آینده موردنیاز است.
 .3محدودیتهای علم جریان در حال حاضر شناختهشده به ظهور مرزهای تحقیقاتی که نیاز به توسعه بیشتر دارند کمك میکند .اینها ()1
در حال تغییر از معیارهای جریان ثابت و مبتنی بر رژیم به خصوصیات جریان پویا و متغیر بازمان هستند )2( .گسترش معیارهای زیستمحیطی (و
مقیاس فضا-زمان) مورداستفاده در جریان از اتكاء اولیه به کشورهای اکوسیستم برای شامل نرخ فرآیند (جمعیت) و صفات گونه )3( .ترکیب سایر
ویژگیهای محیطی "غیر جریان" (بهعنوانمثال دما ،رسوب) برای هدایت اولویتبندی برنامههای جریان با احتمال موفقیت؛ و ( )4گسترش
پایههای زیستمحیطی جریان برای ترکیب تئوریهای اکولوژیكی بیشتری که به یك علم پیشبینی کمك میکند.
 .4دیدگاه رژیم طبیعی جریان طبیعی برای تغییر متغیرها برای درک واکنش زیستمحیطی به تغییرات هیدرولوژیكی و آگاهی از مدیریت
جریانها ،از اهمیت بسیاری برخوردار است ولی تحت تغییر شرایط آبوهوایی و اقلیمی ،ضرورت جدیدی برای مدیریت انعطافپذیر ظاهر میشود،
یعنی شناسایی و تجویز جریان برای حفظ خصوصیات اکولوژیكی قوی ،پایدار و دارای ارزش اجتماعی در یك چارچوب مدیریتی انعطافپذیر و
انطباقی.
 Webbو همكاران در سال  2018در مطالعهای به بحث مدیریت تطبیقی جریانهای محیطی پرداختند .مدیریت تطبیقی مدیران را قادر
میسازد تا با پیچیدگی و عدم اطمینان کار کنند و به تغییر شرایط بیوفیزیكی و اجتماعی پاسخ دهند .در میان عدم اطمینان قابلتوجه در مورد
مزایای جریانهای زیستمحیطی ،دولتها در حال پذیرش مدیریت انطباقی بهعنوان ابزاری برای اطالعرسانی در تصمیمگیری هستند .در این
تحقیق مقاالت را با توجه به مشارکت پژوهشگران ،مدیران و جامعه محلی در مدیریت تطبیقی طبقهبندی گردید .پنج مقاله در مورد رویكردهای
توسعهیافته توسط محققان و یك مقاله در مورد یك برنامه با محوریت جامعه گزارش گردید .این مطالعات موردی در حال حاضر تأثیر کمی در
تصمیمگیری دارند .شش مقاله نمونههایی از مدیران و پژوهشگران آب ارائه شد و دو مقاله نمونههایی در مورد مدیران آب و جامعه محلی ارائه
گردید .هیچ مقالهای وجود ندارد که پژوهشگران ،مدیران و جوامع محلی همه در مدیریت انطباقی بهطور یكسان نقش داشته باشند .مدیریت
تطبیقی موفقیتآمیز جریانهای محیطی بیشتر ازآنچه تصور میشود اتفاق میافتد .در این مقاله به بررسی اینكه چرا موفقیتها بهندرت گزارش
میشود ،نشان میدهد عدم تأکید بر تأمل در رویههای مدیریت .یك چالش مهم افزایش مستندات مدیریت انطباقی موفق است ،بهطوریکه
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اجتماعی و جلوگیری از ناسازگاری بحث گردید.

بررسی حقابه زیستمحیطی تاالب امیرکالیه الهیجان  /رضوی دوله مالل و نژادنادری

مزایای یادگیری فراتر از پروژهای که در آن اتفاق میافتد گسترش مییابد .درنتیجه محققین اعالم داشتند که اگر مزایای مدیریت انطباقی را برای
بهبود نتایج حاصل از جریانهای زیستمحیطی بدانیم ،به اهمیت حرکت به سمت مشارکت بیشتر همه ذینفعان میتوان پیبرد.
 Lingو همكاران در سال  2018در مطالعهای به بررسی لیست شاخص گیاهان تاالب ،جهت اطالع از تعیین وضعیت تاالبها در نیو ساوت
ولز پرداختند.
درجه حرارت جهانی و سرعت تبخیر ،احتماالً افزایش مییابد .ماهیت موقتی تاالبها میتواند درجایی که یك تاالب شروع و به پایان میرسد
دچار اختالل شود و درنتیجه نقشهبرداری غیرقابل اطمینان و تعیین مناطق تاالب برای اهداف موجودی ،برنامهریزی یا نظارت انجام شود .وجود
گیاهانی که به وجود آب برای بخشی یا تمام تاریخ زندگی آنها متكی هستند ،میتواند روشی مطمئن برای تعیین میزان اکوسیستمهای تحت
تأثیر آب باشد .فهرست شاخصهای گیاهان تاالب ( )WPILمیتواند نقشهبرداری دقیقتر را فعال کرده و ابزاری برای تأیید صحت مرزهای
تاالب فراهم کند .این مسئله تعریف گیاه تاالب را نشان میدهد ،بهویژه با گونههایی که نوسان سطح آب را تحمل یا نیاز دارند و نیاز به سیل یا
خشكسالی را با تنظیم مورفولوژی یا فنولوژی آنها (گیاهان دوزیست) پاسخ میدهند .پیشبینیشده است که این کار به فهرستهای جامع
گیاهان تاالبی برای استرالیا باهدف برنامهریزی ،نقشهبرداری و مدیریت منجر شود.

مواد و روشها
تاالب بینالمللی امیرکالیه (شكل  )2یكی دیگر از تاالبهای منحصربهفرد در گیالن است که با وسعتی معادل هزار و  230هكتار در ناحیه
شمالی الهیجان واقعشده و در محل زمستان گذرانی هزاران قطعه پرنده مهاجر ازجمله قو ،پلیكان و سایر مرغابیسانان است ،از دیگر زیباییهای
طبیعی تاالب میتوان به نیلوفر آبی سفید اشاره کرد که جلوه خاصی به آن بخشیده است .در  46کیلومتری شمال شهرستان الهیجان و بین
شهرهای لنگرود و بندر کیاشهر واقع در شرق استان گیالن آبگیری طبیعی قرار دارد که به دلیل واقعشدن در روستای امیرکالیه به نام این روستا
خوانده میشود .این اکوسیستم آبی در سال  1354در کنوانسیون رامسر با توجه به جاذبهها و ویژگیهای اکولوژیكی آن ،بانام تاالب امیرکالیه در
فهرست تاالبهای بینالمللی قرارگرفته است .این تاالب با یك هزار و  232هكتار وسعت و با توجه به نقش و اهمیت ویژه آن ،بهعنوان یكی از
محیطهای طبیعی زندگی وحوش و آبزیان ،در زمره پناهگاههای حیاتوحش است که تحت نظارت سازمان محیطزیست قرار دارد .شرایط خاص
اکولوژیكی تاالب امیرکالیه موجب شده است که این اکوسیستم آبی بهعنوان زیستگاه شمار بسیاری از پرندگان مهاجر نیز قرارگرفته و هرساله
پذیرای گونههای مختلفی چون انواع قو ،فالمینگو ،اردک ،غازهای وحشی ،خوتكا ،چنگر ،گیالر ،پلیكان و دهها گونه دیگر باشد .در این تاالب 133
گونه پرنده مربوط به  41خانواده شناساییشده است که  39گونه آن بومی و بقیه مهاجر هستند .کارشناسان محیطزیست ،شمار پرندگان مهاجر به
این تاالب را در سال ،بیش از  30هزار قطعه اعالم کردهاند و این تعداد با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد ،وسعت و منابع غذایی تاالب و در
صورت تأمین امنیتهای الزم و جلوگیری از شكار و صید غیرمجاز به دهها برابر خواهد رسید .یكی از ویژگیهای منحصربهفرد تاالب بینالمللی
امیرکالیه الهیجان در مقایسه با دیگر تاالبهای گیالن این است که این تاالب از محدود محیطهای تاالبی آب شیرین است که تنها در یك
کیلومتری دریا قرار دارد .یكی از ویژگیهای منحصربهفرد تاالب بینالمللی امیرکالیه الهیجان در مقایسه با دیگر تاالبهای گیالن این است که
این تاالب از معدود "محیطهای تاالبی آب شیرین" است که تنها در یك کیلومتری دریا قرار دارد .این تاالب زیستگاه  11گونه از انواع ماهیان
نظیر سوف ،حاجی ترخان ،اسبوله ،اردکماهی ،کپور و گونههای دیگر است که در تنوعبخشی به این اکوسیستم آبی نقشی مؤثر دارند" .الی
ماهی” از مهمترین گونه آبزیان در این تاالب است که ازنظر کارشناسان شیالتی حیات آن حائز اهمیت است .عالوه بر وجود انواع گونههای
جانوری در این تاالب ،این محیط آبی ،زیستگاه گونههای گیاهی آبزی بینظیر نیلوفر آبی ،الله تاالبی ،مریم آبی و عدسك است.
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”پسته دریایی” که در زبان محلی به آن “ثعله باقلی” میگویند یكی از گیاهان زیبایی است که در این تاالب میروید و محصول آن الله
تاالبی است .این گونه گیاهی با کالهك سبزرنگ و دانههای کوچك به رنگ سبز دارای خاصیتهای دارویی و درمانی است و در طب سنتی
مورداستفاده قرار میگیرد ،مصرف این گیاه برای گردشگران نیز از جذابیت خاصی برخوردار است .تاالب امیرکالیه را با توجه به اهمیت اکوسیستمی
آن ،میتوان از نگاههای مختلف مورد ارزیابی قرارداد ،این بخش از طبیعت گیالن دارای جاذبههای مختلفی است که نقش مهمی در حیات
است .نقش این تاالب به دلیل وجود انواع آبزیان اعم از گیاهی و جانوری در آنها و اهمیتشان از جهت برخورداری موقعیت ویژه زیستگاهی برای
پرندگان مهاجر ،نكتهای است غیرقابلانكار و ازنظر کارشناسان بسیار مهم و حیاتی است (رضوی.)1395 ،

(بهزادی )1390 ،با استفاده ازسریهای زمانی حاصل از شاخص بارش استانداردشده ،تداوم ،شدت و فراوانی خشكسالی با استفاده از دو
شاخص توزیع استاندارد و دهكها که نتایج شبیه به هم دارند را استخراج نمود .نتایج این تحقیق نشان داد که دو روش موردبررسی کامالً با
یكدیگر مطابقت دارند و خشكسالی در منطقه پرباران شمال کشور نهتنها امری نادر نیست بلكه تكراری و برگشتپذیر است .بررسیها نشان
دادند که در سالهای  1991و  1995خشكسالی شدیدی استان گیالن را فراگرفته است که ضرورت تحقیق حاضر را مشخص مینماید (شكلهای
 2و .)3

شكل  :1موقعيت تاالب اميرکالیه الهيجان در استان گيالن (رضوي.)1395 ،
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شكل  :2نقشه توزیع نمره  Zبارندگی در سال ( 1991بهزادي.)1390 ،

شكل  :3نقشه توزیع نمره  Zبارندگی در سال ( 1995بهزادي.)1390 ،
آب تاالب توسط تعداد بسیاری پمپهای غیرمجاز برداشتشده و برای بخش کشاورزی مورداستفاده اراضی اطراف قرار میگیرد .عدم نظارت
محیط بانان تاالب امیرکالیه و عدم گسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و منابع آب در میان مردم عامل گسترش روزبهروز پمپاژهای غیرمجاز
به شمار میرود .عالوه بر این در بخشهایی از تاالب بهمنظور برقراری حریم کیفی تاالب و عدم گسترش اراضی کشاورزی اطراف تاالب،
خندقهایی اطراف تاالب حفرشده است که متأسفانه این راهكار نهتنها به کاهش معضل نینجامیده است بلكه این خندقها آب تاالب را بهسوی
خود کشیده و عامل مساعدی برای نصب پمپ و پمپاژ غیرمجاز آب است (شكل .)4
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حقابة زیستمحیطی ،رژیم آبی است که در رودخانه ،تاالب و مناطق ساحلی ایجاد میشود تا اکوسیستم حفظشده و فواید آن درجایی که
مصارف مختلف آب وجود داشته و جریان متعادل است تأمین گردد .در توسعه و استفاده از منابع آب رودخانه و تاالب اولویت بایستی به احقاق
نیازهای اصلی و حفظ اکوسیستم داده شود .نحوة مصرف آب بایستی به صورتی باشد که توانایی جامعه بشری را در راستای تداوم حیات و پیشرفت
در آینده نامحدود تأمین نموده و تداخلی با ساختار سیكل هیدرولوژی و اکوسیستمهای مرتبط با آن ایجاد ننماید .بر اساس ماده  65برنامه چهارم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی حفظ اکوسیستم تاالب موردتوجه قانونگذار بوده است .همچنین بر اساس ماده  59این برنامه ارزشگذاری
تاالب بهعنوان یكی از منابع طبیعی مدنظر قرارگرفته است .دربند (ه) ماده  17قانون برنامه چهارم موضوع انتقال آب بین حوضهای با توجه به
دیدگاه توسعه پایدار و رعایت منافع ملی و زیستمحیطی مطرحشده است و ازآنجاکه بر اساس ماده  16قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست
مالكیت تاالبها در اختیار سازمان حفاظت محیطزیست قرارگرفته است و با توجه به مفاد قانونی فوقالذکر که حفظ اکوسیستم تاالب را بهعنوان
یكی از منابع طبیعی باارزش تأیید نموده است ،سازمان حفاظت محیط زیست بر آن شد تا راهكاری جهت تعیین حقابه بیابد تا بدین ترتیب اولین
اصل برای حفظ تاالب یعنی وجود آب کافی برای اکوسیستم وابسته به آن فراهم آید .در این رابطه بر اساس تفاهمنامه مشترک بین وزارت نیرو
و سازمان مقرر شد که شرح خدمات نحوه تعیین حقابه زیستمحیطی تاالبها در قالب یك الگوی مشترک تهیه شود .شرح خدمات مذکور در
سال  1384تهیه و طی نامه شماره  25926/100مورخ  84/6/1از سوی معاون وقت امور آب وزارت نیرو به سازمانهای آب منطقهای و از سوی
سازمان حفاظت محیطزیست طی نامه شماره  33-3222مورخ  84/7/2به ادارات کل محیطزیست استانها ابالغ گردید؛ اما به دلیل بار مالی زیاد
و مدتزمان طوالنی جهت انجام شرح خدمات ،نیاز آبی هیچیك از تاالبهای تعیین نشد.
رابطه  1نحوه تعیین حقابه تاالب به روش بیالن آبی را بهسادگی بیان میکند.
رابطه :1

ذخیره آب در تاالب  +حجم آب خروجی از تاالب – حجم آب ورودی به تاالب = حجم آب تاالب

در این رابطه ابتدا الزم است میزان آب ورودی و خروجی به تاالب را محاسبه نمود .بدین منظور میزان متوسط بارش و تبخیر ساالنه در
نزدیكترین ایستگاههای منتهی به تاالب (بر اساس آمار درازمدت) تعیین می شود .همچنین میزان ورود و خروج آب از طریق منابع آب سطحی
و زیرزمینی برآورد شده و میزان برداشتهای مستقیم آب از تاالب نیز تعیین میگردد .رابطه  2مباحث فوق را به زبان ریاضی نشان میدهد:
V= (SI + GI + A*P) - (A*(E+I) + Intake) + B

رابطه :2
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توضیح عالئم بهکاررفته در رابطه  2به شرح زیر میباشد:
 =Vحجم آب تاالب برحسب مترمكعب
 =Aمساحت تاالب برحسب مترمربع
 =SIجریانهای سطحی ورودی به تاالب برحسب مترمكعب در ماه
 = Pمیانگین بارش ماهانه تاالب برحسب متر در ماه
 = Eمیانگین تبخیر ماهانه برحسب متر در ماه
 = Iمیانگین نفوذ ماهانه به آب زیرزمینی برحسب متر در ماه
 = Intakeبرداشتهای آب از تاالب برحسب مترمكعب در ماه
 = Bذخیره آب در تاالب از ماههای قبل برحسب مترمكعب در ماه
نتایج
مساحت تاالب در زمان مهاجرت پرندگان (از ماه آبان  1394تا فروردین سال  )1395معادل  400هكتار (بر اساس آخرین اطالعات کنوانسیون
رامسر) منظور شده است .با توجه به بازدید بهعملآمده نیمی از مساحت فوق خشكشده است و تنها  200هكتار از آن حفاظت میگردد .همچنین
عمق متوسط آب در زمان فوقالذکر  0/5متر برآورد شده است (بر اساس نظرات و مشاهدات کارشناسی) .بنابراین حجم آب تاالب را میتوان از
رابطه  3به دست آورد:
=200×10000×0/5= 1000000حجم آب تاالب (مترمكعب)

رابطه :3

منشأ و منبع اصلی تغذیه تاالبهای موردنظر ،آب زیرزمینی دشتهای اطراف بوده و تاالب قبل از آنكه تاالب نامیده شوند ،رخنمون آب
زیرزمینی میباشند .همچنین نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داد که سیستم آب زیرزمینی دشتهای اطراف ،سلولهای محیط متخلخل تاالب
موردنظر را ،تغذیه مینمایند .در حوضه تاالب امیرکالیه بنا به آمارهای طرح جامع آب کشور ،تغییرات سطح آب زیرزمینی طی سالیان گذشته زیاد
بوده است بهطوریکه سطح آب زیرزمینی کمتر از  5متر در دشت میباشد و همین عامل باعث تبخیر بیشتر آب زیرزمینی میگردد و پتانسیل
شوری آبهای زیرزمینی را افزایش میدهد.
با توجه به اینكه در ماههای خشك ،آب در تاالب بهاندازه  500000مترمكعب وجود دارد پارامتر ( Bذخیره آب تاالب)  500000مترمكعب در
ماه فرض شده است.
بر اساس آمار  30ساله در ایستگاه نزدیك به تاالب ،میانگین بارش ( )Pدر دوره ششماهه پرآبی برابر با  32/28میلیمتر در ماه و میانگین
تبخیر ( )Eدر همین دوره معادل  59/21میلیمتر در ماه محاسبهشده است.
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جدول  :1تبخير از تشتک ایستگاه الهيجان برحسب ميلیمتر در سال ( 1394رضوي.)1395 ،
ایستگاه الهيجان

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهریور

ساالنه

متوسط ماهانه

183/6

93/3

48/3

3/0

3/0

24/1

159/4

171/6

241/6

318/3

321/9

275/5

1664/1

انحراف معیار

34/8

32/7

26/3

0/0

0/0

19/5

32/7

29/4

29/9

48/4

44/6

34/3

217/4

ضریب تغییرات

18/9

35/1

54/4

0/0

0/0

80/9

20/5

17/1

12/4

15/2

13/8

12/4

13/1

جدول  :2عوامل بارش ایستگاه الهيجان در کل دوره آماري در سال ( 1394رضوي.)1395 ،
شهریور

مرداد

تير

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دي

آذر

آبان

مهر

ساالنه

ماکزیمم

10/6

7/5

20

51/5

126

114

102

59

89

116

149

66/5

601

آستانه ترسالی

4/1

3/6

9/0

24/6

77/7

79/9

83/9

48/7

60/1

76/5

80/1

29/3

456/3

حد +95

2/2

2/2

5/6

15/7

56/3

64/1

63/9

29/8

45/1

55/0

58/8

19/5

382/5

میانگین

1/1

1/3

3/6

10/2

43/4

54/5

51/8

34/5

36/1

41/9

45/9

13/5

337/9

آستانه خشكسالی

-1/8

-1/0

-1/8

-4/2

9/0

29/1

19/7

20/2

12/1

7/4

11/6

-2/3

219/4

حد -95

0/0

0/4

1/6

4/8

30/4

44/9

39/7

29/1

27/1

28/9

33/0

7/6

293/2

مینیمم

0/0

0/0

0/0

0/0

3/0

17/0

0/0

8/5

0/0

0/0

9/5

0/0

128/0

انحراف معیار

3/0

2/3

5/4

14/4

34/4

25/4

32/1

14/3

24/0

34/5

34/2

15/8

118/5

ضریب تغییرات

262/9

175/4

149/6

140/8

79/3

46/7

61/9

41/4

66/4

82/3

74/6

116/8

35/1

با جایگزینی اعداد فوق در رابطه  ،2میزان جریان آب سطحی ورودی به تاالب ،جریانهای سطحی ورودی به تاالب محاسبه میشود:
مترمكعب در ماه = 553860جریانهای سطحی ورودی به تاالب
درنتیجه متوسط نیاز اکولوژیك تاالب امیرکالیه به منابع آب در ماههای پرآبی ،با در نظر گرفتن فصل مهاجرت پرندگان مهاجر (از اول آبان
تا انتهای فروردین سال بعد) معادل ( 553860تقریبی  0/6میلیون) مترمكعب در ماه خواهد بود .همچنین برای جلوگیری از خشك شدن کامل
تاالب در ماههای دیگر (از اردیبهشت تا مهر) که عواقب آن در درازمدت ضروری است که حدود  10درصد عدد فوقالذکر (معادل  0/06میلیون
مترمكعب در ماه) آب به تاالب اختصاص یابد.
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شكل  :3ميانگين دماي ماهانه در استان گيالن ( 1394رضوي.)1395 ،

بررسی حقابه زیستمحیطی تاالب امیرکالیه الهیجان  /رضوی دوله مالل و نژادنادری

بحث و نتيجهگيري
بدون ارزیابی زیستمحیطی در طی چند سال اخیر با احداث چاههای غیرمجاز در مجاورت تاالب امیرکالیه و همچنین کاهش آب ورودی به
تاالب به دلیل مصارف کشاورزی ،این تاالب در بیشتر مواقع سال خشك میباشد .به همین جهت این تاالب در لیست مونترو قرارگرفته که نیاز
شدید به احیاء و بازسازی دارد .نتایج بازدید میدانی از تغییرات شدید اکولوژیكی و اکوسیستم منطقه حكایت دارد .الیروبی منظم کانالهای انتقال
حریم تاالب و میله گذاری حریم آن برای جلوگیری از کاهش بیشتر آبهای زیرزمینی اطراف از اقدامات پیشنهادی این مطالعه میباشد .با توجه
به مطالعات پیشین ) (Webb et al., 2018مدیریت تطبیقی مدیران را قادر میسازد تا با پیچیدگی و عدم اطمینان کار کنند و به تغییر شرایط
بیوفیزیكی و اجتماعی پاسخ دهند .نتایج این تحقیق نیاز به مدیریت تطبیقی را مشخص مینماید .با توجه به مطالعات پیشین )(Poff, 2018

دیدگاه رژیم طبیعی جریان طبیعی برای تغییر متغیرها برای درک واکنش زیستمحیطی به تغییرات هیدرولوژیكی و آگاهی از مدیریت جریانها،
از اهمیت بسیاری برخوردار است ولی تحت تغییر شرایط آبوهوایی و اقلیمی ،ضرورت جدیدی برای مدیریت انعطافپذیر ظاهر میشود ،یعنی
شناسایی و تجویز جریان برای حفظ خصوصیات اکولوژیكی قوی ،پایدار و دارای ارزش اجتماعی در یك چارچوب مدیریتی انعطافپذیر و انطباقی.
با توجه به شرایط تغییر اقلیم در منطقه تاالب امیرکالیه بررسی مدیریت انعطافپذیر ضروری به نظر میرسد .مطابق با نظر ( Ling et al.,

 )2018تاالبها نوسان سطح آب را تجربه میکنند ،بنابراین میزان آنها ازنظر مكانی و زمانی متفاوت است .این ویژگی گسترده است و با افزایش
درجه حرارت جهانی و سرعت تبخیر ،احتماالً افزایش مییابد .وجود گیاهانی که به وجود آب برای بخشی یا تمام تاریخ زندگی آنها متكی هستند،
میتواند روشی مطمئن برای تعیین میزان اکوسیستمهای تحت تأثیر آب باشد .با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد میگردد که بر اساس شاخص
گیاهان تاالب معرفیشده در مقاله ) (Ling et al., 2018نیز به بررسی حقابه زیستمحیطی تاالب امیرکالیه پرداخته شود .با توجه به مقاله
قبلی ( )Wang and Yang , 2019نیاز آبی اکولوژیكی به چهار قسمت تقسیم میشود :نیاز آبی به پوشش گیاهی تاالب ،نیاز آبی تاالب ،نیاز
آبی زیستگاههای حیاتوحش و نیاز آبی برای شارژ مجدد آبهای زیرزمینی که در این مطالعه نیاز آبی تاالب و نیاز آبی برای شارژ مجدد آبهای
زیرزمینی بررسی شد و با توجه به بیالن آبی تاالب ،حقابه زیستمحیطی برابر  553860مترمكعب در ماه برآورد گردیده است.

سپاسگزاري
نویسندگان بر خود الزم میدانند تا از زحمات معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنكابن برای حمایت از انجام پایاننامه کارشناسی
ارشد در مهندسی عمران آب و سازههای هیدرولیكی در سال  1396با عنوان تحلیل سیستمهای منابع آب تاالب بینالمللی امیرکالیه تقدیر و
تشكر نمایند.
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